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บทคัดยอ 

 

เม่ือผูตองขังตองถูกควบคุมตัวอยูในเรือนจํา ผูตองขังจึงไมอาจดําเนินการจัดการกับ

ทรัพยสินและหนี้สินท่ีมีอยูภายนอกเรือนจําไดโดยสภาพ สิ่งเดียวท่ีผูตองขังสามารถกระทําไดก็คือการ

มอบอํานาจใหบุคคลภายนอกไปดําเนินการจัดการแทน  อยางไรก็ตาม หากผูตองขังรายใดไมมีญาติ 

หรือไมมีบุคคลใดยอมรับมอบอํานาจในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน หรือแมจะมีบุคคลท่ี

ยอมรับมอบอํานาจ แตหากผูรับมอบอํานาจนั้นไมยอมดําเนินการตามท่ีรับมอบอํานาจมา หรือกระทํา

ไปโดยไมสุจริต ไมใสใจการงาน ไมระมัดระวัง ละท้ิงหนาท่ีไปท้ังท่ียังดําเนินการใหผูตองขังไมแลวเสร็จ 

กระทําหรือละเวนการกระทําอ่ืนใดท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึนกับทรัพยสินของผูตองขัง แตเม่ือ

ผูตองขังตองถูกควบคุมตัวอยูในเรือนจํา ผูตองขังจึงไมอาจติดตามความเคลื่อนไหวในการจัดการ ไม

สามารถทราบผลของการดําเนินการดังกลาวได จนกวาจะมีบุคคลใดมาแจงขาวใหผูตองขังทราบ 

ผูตองขังจึงไมสามารถปองกันหรือแกไขปญหาและความเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดหรืออาจเกิดข้ึนได

ทันทวงที และการนํากฎหมายลักษณะตัวแทนแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาปรับใชกับ

กรณีดังกลาวนี้ก็ยังไมสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดแตอยางใด ผูตองขังและผูมีสวนไดเสียจึงตอง

แบกรับภาระและความเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากปญหาดังกลาว 

ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจึงไดศึกษาแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีมีอยูใน

ปจจุบัน ท้ังการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลบางประเภทตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย อันไดแก การจัดการทรัพยสินของผูหยอนความสามารถ การจัดการทรัพยสินโดยขอสัญญา 

และการจัดการทรัพยสินของผูไมอยู การศึกษาแนวทางในการจัดการทรัพยสินโดยอาศัยระบบ

สวัสดิการของรัฐ การจัดการทรัพยสินของผูตองขังตามกฎหมายตางประเทศ ไดแก ประเทศฟนแลนด 
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และประเทศฟลิปปนส รวมท้ังยังไดสอบถามถึงปญหา ผลกระทบ และความคิดเห็นในเรื่องดังกลาว

จากผูตองขัง ผูท่ีมาเยี่ยมหรือมาติดตอผูตองขัง ณ เรือนจํา และเจาหนาหนาท่ีกรมราชทัณฑและ

เรือนจํา ผานแบบสอบถามท่ีผูเขียนไดจัดทําข้ึน  ท้ังนี้ เพ่ือนําขอมูลตาง ๆ ท่ีไดมาใชเปนแนวทางใน

การแกไขปญหาเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําใหกับผูตองขังตอไป 

จากการศึกษาปญหา ผลกระทบ และแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ 

ผูเขียนจึงไดเสนอแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังออกเปน 2 

แนวทาง คือ การเพ่ิมมาตรการทางกฎหมายเพ่ือการแกไขปญหาดังกลาวโดยตรง ซ่ึงอยูในลักษณะ

ของการแตงตั้งใหมีบุคคลเขามาดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง โดยใหมี

หนวยงานเขามาควบคุมตรวจสอบการดําเนินการของผูจัดการทรัพยสินอีกชั้นหนึ่ง เพ่ือปองกันมิให

เกิดความเสียหายข้ึนกับทรัพยสินของผูตองขังอันเนื่องมาจากการจัดการดังกลาว และมาตรการอ่ืน ๆ 

ตามระเบียบของทางเรือนจําหรือกรมราชทัณฑ เพ่ือการสงเสริมและสนับสนุนใหผูตองขังไดทราบและ

เขาใจถึงสิทธิดังกลาวของตน 

การแกไขปญหาดังกลาวนี้ นอกจากจะเปนผลดีและกอใหเกิดประโยชนกับผูตองขังและ

ผูมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวแลว ยังเปนสิ่งท่ีชวยลดอัตราการกระทําความผิดซํ้าของผูตองขังท่ีพน

โทษออกมาแลวไดดวย เพราะเม่ือผูตองขังพนโทษออกมาและพบวาทรัพยสินท่ีตนมีอยูมิไดลดนอยลง 

และหนี้สินท่ีมีอยูก็มิไดเพ่ิมมากข้ึน กําลังใจท่ีบุคคลดังกลาวจะกลับมาเริ่มตนชีวิตใหมโดยไมกลับไป

กระทําความผิดซํ้าก็ยอมมีมากข้ึน ทายท่ีสุด สังคมยอมเกิดความสงบสุขตามมา 
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ABSTRACT 

 

While the prisoners are serving imprisonment sentence in prison, they are 

not able to manage their assets and their liabilities outside the prison. The only thing 

they can do is to assign their authority to the third persons to manage the assets and 

liabilities. However, the prisoner may have no relative nor trustworthy person to help 

manage his assets and liabilities. Even where there is a person agreeing to act for 

him, that person may act in bad faith, recklessly, negligently, or may cause damage 

to the prisoners’ assets. Prisoners have no access to information about the 

management of his assets and liabilities unless someone informs them of such 

information. Therefore, prisoners cannot duly solve problems concerning their assets 

and liabilities Moreover, agency law under the Civil and Commercial Code is not 

sufficient for the management of prisoners’ assets and liabilities because it lacks 

legal measures to control agents.  

The author has researched into approaches for managing assets and 

liabilities in Thailand and in foreign countries, namely Finland and Philippines. An 

empirical method was also employed; prisoners, prisoners’ visitors and the officials 

of the Department of Corrections were asked to complete questionnaires and 

interviewed to collect their opinions on the management of prisoners’ assets and 

liabilities. The author proposes two measures for the management of the prisoners’ 
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assets and liabilities. The first measure is to appoint a person to manage the 

prisoners’ assets and liabilities for the benefit of the prisoners and establish a 

committee to check and control the manager‘s operation. The second measure is to 

prescribe other measures in the prison’s or the Department of Corrections’ 

regulations to encourage and support the prisoners in awareness and comprehension 

of their rights. The two measures are expected to encourage the prisoners to start a 

new life with the existing assets after they are released and reduce the chance of the 

released prisoners returning to jail. 

 

Keywords: Asset, Liability, Asset Management, Prisoner, Prisoner’s Asset 
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คนควาและวิเคราะหขอมูล และใหความชวยเหลือแกผูเขียนในทุก ๆ ดาน ตลอดจนตรวจแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ จนวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ณรงค ใจหาญ ท่ีไดกรุณาสละเวลารับ
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ใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชน ขอคิดเห็นในการปรับปรุงขอมูล รวมท้ังขอเสนอแนะในสวนท่ีผูเขียนยัง

ขาดตกบกพรอง ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณอธิบดีกรมราชทัณฑ ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงกลาง ผู

บัญชาการเรือนจําคลองเปรม ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี ท่ีอนุญาตใหผูเขียนเขาเก็บขอมูลท่ีใชใน

การศึกษาและวิจัย รวมท้ังเจาหนาท่ีทุกทาน ท่ีไดใหความรูและอํานวยความสะดวกในการเขาเก็บ

ขอมูลจากผูตองขังและผูท่ีมาเยี่ยมผูตองขัง และไดสละเวลาทําแบบสอบถามท่ีผูเขียนจัดทําข้ึน 

สุดทายนี้ ผูเขียนตองขอกราบขอบพระคุณนางยุพา พวงภู มารดา นายประจวบ พวงภู 

บิดา นางสาวจุรีพร พวงภู พ่ีสาว และกัลยาณมิตรของผูเขียนทุกคน และท่ีขาดไปเสียมิไดคือพ่ีนอง

และเพ่ือนรวมงาน ณ กองกฎหมายไทย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ีคอยสนับสนุน ให

กําลังใจ และใหความชวยเหลือผูเขียนเสมอมา จนผูเขียนสําเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีตั้งใจไว 

หากวิทยานิพนธฉบับนี้จะมีประโยชนตอบุคคลใด ผูเขียนขอยกคุณงามความดีท้ังหมด

ใหแกบิดา มารดา ครูบาอาจารย และผูท่ีไดใหความชวยเหลือจนวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ แต

หากมีขอบกพรองประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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2.2.4.2 เพ่ือยับยั้งปองกันการกระทําความผิด (Deterrence) 45 

2.2.4.3 เพ่ือตัดโอกาสการกระทําความผิด (Incapacitation) 46 

2.2.4.4 เพ่ือแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด (Rehabilitation) 46 

2.2.5 เปาหมายและวัตถุประสงคของโทษจําคุก 49 

2.3 ปญหาการขัดกันแหงสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง 54 

กับแนวคิดเรื่องการลงโทษทางอาญา 

 

บทท่ี 3 ปญหาเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง 64 

  

3.1 ปญหาในทางกฎหมายภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 64 

3.1.1 ขอจํากัดเก่ียวกับกฎหมายวาดวยความสามารถของบุคคล 65 

3.1.1.1 ผูเยาว 65 

3.1.1.2 คนวิกลจริตท่ีศาลมีคําสั่งใหเปนคนไรความสามารถ 69 

3.1.1.3 คนเสมือนไรความสามารถ 72 

3.1.2 ขอจํากัดของกฎหมายสัญญาและกฎหมายตัวการตัวแทน 77 

3.2 ปญหาในทางปฏิบัติ 86 

3.2.1 ปญหาและอุปสรรคในดานผูตองขัง 86 

3.2.1.1 ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินดวยตนเอง 87 

3.2.1.2 ปญหาและอุปสรรคในการติดตอกับผูจัดการทรัพยสินและหนี้สิน 131 

ท่ีไดรับการแตงตั้งโดยผูตองขัง 

(1) ปญหาและอุปสรรคในการติดตอไปยังบุคคลภายนอกเรือนจํา 131 
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(2) ปญหาและอุปสรรคในการไดรับการเยี่ยมหรือการติดตอจาก 135 

บุคคลภายนอก 

3.2.1.3 ปญหาและอุปสรรคในการขอใหศาลตั้งผูจัดการทรัพยสิน 137 

และหนี้สินใหแกตน 

(1) ปญหาในการใชสิทธิทางศาลของผูตองขัง 137 

(2) ปญหาในการไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายของผูตองขัง 142 

3.2.1.4 อภิปรายผลการศึกษาจากแบบสอบถามผูตองขัง 146 

เรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังในประเทศไทย 

3.2.2 ปญหาและอุปสรรคในดานผูมีสวนไดเสีย 155 

3.2.2.1 ปญหาและอุปสรรคในการติดตอผูตองขังเพ่ือดําเนินการหรือ 155 

จัดการอยางใดอยางหนึ่ง 

3.2.2.2 ปญหาและอุปสรรคในการใชสิทธิทางศาลเพ่ือขอใหศาล 162 

ตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง 

3.2.2.3 อภิปรายผลการศึกษาจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอ 164 

ผูตองขังเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจํา 

ของผูตองขังในประเทศไทย 

 

บทท่ี 4 บทวิเคราะหแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง 175 

  

4.1 แนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินตามประมวลกฎหมาย 175 

แพงและพาณิชย 

4.1.1 การจัดการทรัพยสินของผูหยอนความสามารถ 176 

4.1.1.1 ผูเยาว 176 

4.1.1.2 คนวิกลจริตท่ีศาลมีคําสั่งใหเปนคนไรความสามารถ 183 

4.1.1.3 คนเสมือนไรความสามารถ 190 

4.1.2 การจัดการทรัพยสินโดยขอสัญญา 195 

4.1.3 การจัดการทรัพยสินของผูไมอยู 205 

4.2 แนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังโดยอาศัย 220 

ระบบสวัสดิการของรัฐ 

4.3 แนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังตาม 241 
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กฎหมายตางประเทศ 

4.3.1 ประเทศฟนแลนด 242 

4.3.2 ประเทศฟลิปปนส 282 

 

บทท่ี 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ 309 

  

5.1 บทสรุป 309 

5.2 ขอเสนอแนะ 313 

 

บรรณานุกรม 343 

 

ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก แบบสอบถามเพ่ือใชในการสัมภาษณผูตองขัง เรื่อง การจัดการ 351 

ทรัพยสิน – หนี้สิน ของผูตองขังในประเทศไทย 

ภาคผนวก ข ผลการศึกษาจากแบบสอบถามผูตองขัง เรื่อง การจัดการ 356 

ทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังในประเทศไทย 

ภาคผนวก ค คํารองขอพบผูตองขังของทนายความ 391 

ภาคผนวก ง คํารองขอใหผูตองขังเซ็น – รับ และสงเอกสาร 394 

ภาคผนวก จ แบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง เรื่อง การจัดการ 395 

ทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

ภาคผนวก ฉ ผลการศึกษาจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 402 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง 

ในประเทศไทย 

ภาคผนวก ช แบบสอบถามเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ/เรือนจํา เรื่อง การจัดการ 428 

ทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

ภาคผนวก ซ ผลการศึกษาจากแบบสอบถามเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา 433 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง 

ในประเทศไทย 
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ประวัติผูเขียน 458 
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สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี หนา 

3.1 จํานวนนักโทษเด็ดขาดตั้งแตป พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558 88 

3.2 จํานวนนักโทษเด็ดขาดท่ีแบงตามระยะเวลากําหนดโทษ 89 

3.3 จํานวนและรอยละของผูตองขัง : จําแนกตามอายุ 356 

3.4 จํานวนและรอยละของผูตองขัง : จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 357 

3.5 จํานวนและรอยละของผูตองขัง : จําแนกตามอาชีพกอนตองโทษ 358 

3.6 จํานวนและรอยละของผูตองขัง : จําแนกตามคดีท่ีตองโทษ 359 

3.7 จํานวนและรอยละของผูตองขัง : จําแนกตามคดีชั้นของนักโทษ 360 

3.8 จํานวนและรอยละของประเภททรัพยสินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํา 361 

3.9 จํานวนและรอยละของประเภทหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํา 362 

3.10 จํานวนและรอยละของบุคคลท่ีดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน 363 

ผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป 

3.11 จํานวนและรอยละของบุคคลท่ีดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน 364 

ผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน 15 ป 

3.12 จํานวนและรอยละของการปรึกษาผูตองขังเรื่องการจัดการทรัพยสิน 366 

และหนี้สินแทน 

3.13 จํานวนและรอยละของการดําเนินการตามความประสงคของผูตองขัง 367 

เรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน 

3.14 จํานวนและรอยละของผลจากการท่ีมีบุคคลจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน 369 

3.15 จํานวนและรอยละของผลจากการไมมีบุคคลจัดการทรัพยสินและหนี้สิน 370 

แทนหรือมีแตจัดการไปในทางท่ีไมสอดคลองกับความตองการของผูตองขัง 

3.16 จํานวนและรอยละของการเรียกใหผูจัดการทรัพยสินและหนี้สิน 371 

รับผิดชอบในความเสียหาย 

3.17 จํานวนและรอยละของผูตองขังท่ีทราบ / ไมทราบวามีบุคคลท่ีถูกจํากัด 375 

ความสามารถในการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน (ทํานิติกรรมสัญญา) 

ตามกฎหมาย 

3.18 จํานวนและรอยละของผูตองขังท่ีคิด / ไมคิดวาตนเปนบุคคลท่ี 376 

ถูกกฎหมายจํากัดความสามารถในการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน 
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3.19 จํานวนและรอยละของผูตองขังท่ีเห็นดวย / ไมเห็นดวยกับการมี 379 

กฎหมายเรื่องการตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง 

3.20 จํานวนและรอยละของผูตองขังท่ีคิด / ไมคิดวา การมีผูจัดการทรัพยสิน 384 

และหนี้สินแทนจะทําใหตนไดรับประโยชนหรือไดใชสิทธิท่ีตนมีอยู 

ตามกฎหมายมากข้ึน 

3.21 จํานวนและรอยละของผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง : จําแนกตามเพศ 402 

3.22 จํานวนและรอยละของผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง : จําแนกตามอายุ 403 

3.23 จํานวนและรอยละของผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง : จําแนกตาม 404 

ความสัมพันธกับผูตองขัง 

3.24 จํานวนและรอยละของชั้นของผูตองขังท่ีมาเยี่ยม 405 

3.25 จํานวนและรอยละของแหลงท่ีพักอาศัยหรือภูมิลําเนาของผูท่ีมาเยี่ยม 406 

หรือติดตอผูตองขัง 

3.26 จํานวนและรอยละของคาใชจายท่ีในการเดินทางมาเยี่ยมหรือติดตอ 407 

ผูตองขังแตละครั้ง 

3.27 จํานวนและรอยละของความถ่ีในการมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 407 

3.28 จํานวนและรอยละของเหตุผลท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 408 

3.29 จํานวนและรอยละของปญหาหรืออุปสรรคในการมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 409 

3.30 จํานวนและรอยละของวิธีการติดตอผูตองขังนอกจากการเดินทางมาเยี่ยมท่ีเรือนจํา 410 

3.31 จํานวนและรอยละของเรื่องท่ีติดตอกับผูตองขังดวยวิธีการตามตารางท่ี 3.30 411 

3.32 จํานวนและรอยละของปญหาหรืออุปสรรคในการติดตอกับผูตองขังดวยวิธีการ 412 

ตามตารางท่ี 3.30 

3.33 จํานวนและรอยละของผูท่ีเปนหรือเคยเปนคนจัดการหรือดูแล 413 

ทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง 

3.34 จํานวนและรอยละของการปรึกษาหรือสอบถามผูตองขังเก่ียวกับแนวทางหรือ 415 

วิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน 

3.35 จํานวนและรอยละของวิธีติดตอผูตองขังเพ่ือปรึกษาหรือสอบถามความคิด 416 

เห็นเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยและหนี้สินของผูตองขัง 

3.36 จํานวนและรอยละของระดับการใหความรวมมือจากผูตองขังเม่ือมีการติดตอไป 417 

เพ่ือปรึกษาหรือสอบถามเก่ียวกับแนวทางการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน 

3.37 จํานวนและรอยละของผลจากการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน 418 
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ผูตองขัง : ผลตอผูตองขัง 

3.38 จํานวนและรอยละของผลจากการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน 419 

ผูตองขัง : ผลตอผูจัดการทรัพยสินและหนี้สิน 

3.39 จํานวนและรอยละของผลจากการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน 420 

ผูตองขัง:  ผลตอผูมีสวนไดเสีย 

3.40 จํานวนและรอยละของความสามารถท่ีจะเรียกคาใชจาย คาเสียหาย 421 

หรือคาตอบแทนในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินจากผูตองขัง 

3.41 จํานวนและรอยละของปญหาและผลกระทบจากการไมมีผูจัดการทรัพยสิน 422 

และหนี้สินแทนหรือมีแตจัดการไปในท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหาย 

3.42 จํานวนและรอยละของผูท่ีคิดวาการมีกฎหมายเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและ 423 

หนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังจะสามารถชวยใหชีวิตหลังการพนโทษ 

ของผูตองขังไมแยลงไปกวาเดิมและชวยลดจํานวนผูกระทําความผิดซํ้าอีก 

ได / ไมได 

3.43 จํานวนและรอยละของผูท่ีเห็นดวย / ไมเห็นดวยกับการมีกฎหมาย 425 

เรื่องการตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง 

4.1 จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา : จําแนกตามเพศ 433 

4.2 จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา : จําแนกตามอายุ 434 

4.3 จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา : จําแนกตาม 435 

คณะท่ีสําเร็จการศึกษา 

4.4 จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา : จําแนกตาม 436 

สถานท่ีทํางาน 

4.5 จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา : จําแนกตาม 437 

หนวยงานท่ีสังกัด 

4.6 จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา : จําแนกตาม 438 

ตําแหนงงาน 

4.7 จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา : จําแนกตาม 439 

ระยะเวลาในการทํางาน 

4.8 จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา ท่ีทราบ / ไมทราบ 440 

วาพระราชบัญญัติราชทัณฑฯ และกฎหมายลําดับรองอ่ืน ๆ ไดกําหนดวิธีการ 

ในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังไวอยางไร ใชกับทรัพยสิน 



(14) 

 

ประเภทใด และแนวทางการปฏิบัติมีอยูอยางไร 

4.9 จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา ท่ีทราบ / ไมทราบ 442 

วาทรัพยสินและหนี้สินท่ีไมไดตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ 

ราชทัณฑฯ มีกฎหมายฉบับใดท่ีสามารถนํามาใชจัดการกับทรัพยสิน 

และหนี้สินของผูตองขังได โดยเฉพาะท่ีมีอยูภายนอกเรือนจํา 

4.10 จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา ท่ีคิดวา 446 

การท่ีไมมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑอันเก่ียวกับการจัดการทรัพยสิน 

และหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังไวโดยเฉพาะนั้นไดกอใหเกิด 

ปญหาและอุปสรรคตอผูตองขังและผูมีสวนไดเสีย มากนอยเพียงใด 

4.11 จํานวนและรอยละของคําตอบ ท่ีคิดวาปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน 447 

กับผูตองขังและผูมีสวนไดเสีย จากการท่ีไมมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ 

ดังกลาวไวโดยเฉพาะนั้น มีอยูอยางไร 

4.12 จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา ท่ีคิดวาการท่ีไมมี 448 

กฎหมายกําหนดหลักเกณฑอันเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน 

ภายนอกเรือนจําของผูตองขังไวโดยเฉพาะนั้น ไดกอใหเกิดผลกระทบหรือ 

ความเสียหายตอผูตองขังและผูมีสวนไดเสีย มากนอยเพียงใด 

4.13 จํานวนและรอยละของคําตอบ ท่ีคิดวาผลกระทบหรือความเสียหายท่ี 449 

อาจเกิดข้ึนกับผูตองขังและผูมีสวนไดเสีย จากการท่ีไมมีกฎหมาย 

กําหนดหลักเกณฑดังกลาวไวโดยเฉพาะนั้น มีอยูอยางไร 

4.14 จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจําท่ีเห็นดวย / ไมเห็นดวย 450 

กับการมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน 

ภายนอกเรือนจําของผูตองขัง 

4.15 จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา ท่ีเห็นวากระบวนการ 453 

ท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง 

ควรดําเนินการในชวง / ชั้นใด 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 สภาพปญหา 

 

เม่ือบุคคลใดตกเปนผูตองขังแลว บุคคลนั้นจะถูกกฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพบาง

ประการ เชน สิทธิเสรีภาพในการติดตอสื่อสาร เสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยู 

เสรีภาพในการประกอบอาชีพ เปนตน แตสําหรับสิทธิและเสรีภาพบางประการเปนสิ่งท่ีไมอาจจํากัด

ได เชน เสรีภาพในการนับถือศาสนา เปนตน นอกจากผูตองขังจะถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพบางประการ

ตามกฎหมายแลว ภาระหนาท่ี ทรัพยสิน หนี้สิน หรือกิจการตาง ๆ ท่ีผูตองขังมีหรือทําอยูใน

ชีวิตประจําวันกอนท่ีจะตกเปนผูตองขังก็อาจไดรับผลกระทบจากการถูกจําคุกไปดวย เพราะเม่ือตัว

ผูตองขังตองอยูภายในเรือนจําแลว ทรัพยสิน หนี้สิน หรือกิจการตาง ๆ ท่ีผูตองขังมีอยูภายนอก

เรือนจํานั้นจะทําอยางไร ใครจะเปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการจัดการแทนผูตองขัง หากผูตองขัง

ไดมอบอํานาจหนาท่ีใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดการทรัพยสินและหนี้สินไวแลว ก็จะไมเกิดปญหานี้

เพราะสามารถนําหลักกฎหมายเรื่องตัวการตัวแทนมาปรับใชไดโดยตรง แตหากผูตองขังไมได

มอบหมายหนาท่ีนั้นไวใหบุคคลใด หรือไมมีบุคคลใดยอมรับหนาท่ีดังกลาว หรือแมจะมีบุคคลผูรับ

หนาท่ี แตตอมาเกิดเปลี่ยนใจ ละท้ิงหนาท่ี หรือจัดการทรัพยสิน หนี้สิน หรือกิจการของผูตองขังไป

ในทางท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึนแลว เชนนี้จะมีมาตรการใดมาควบคุมตรวจสอบการ

ดําเนินการจัดการดังกลาวหรือจะมีบุคคลใดมาจัดการและดูแลทรัพยสิน หนี้สิน หรือกิจการของ

ผูตองขังตอไป ซ่ึงแมบุคคลผูกระทําความผิดจะถูกลงโทษจําคุกตามท่ีไดกําหนดไวในกฎหมายอาญา 

แตก็เปนไปตามแนวคิดและวัตถุประสงคเฉพาะในทางอาญาเทานั้น ในทางแพง ผูตองขังมิไดเปน

บุคคลท่ีถูกจํากัดความสามารถในการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน หรือความสามารถในการทํานิติ

กรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแตอยางใด และตามกฎหมายเฉพาะท่ีเก่ียวกับผูตองขัง

เองก็ไมมีบทบัญญัติใดท่ีกลาวถึงการจํากัดความสามารถในทางแพงของผูตองขังไวเลย 

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาแนวคิดและวัตถุประสงคในการลงโทษทางอาญาปจจุบันของ

ประเทศไทย จะเห็นไดวาแนวคิดและวัตถุประสงคดังกลาวไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอยางมาก 

จากท่ีเนนการลงโทษเพ่ือการแกแคนทดแทนเปนการหันกลับมาแกไขฟนฟูผูตองขัง เนื่องจาก

วัตถุประสงคในการลงโทษแบบเดิมไมไดทําใหจํานวนของผูกระทําความผิดลดนอยลงและไมไดชวยให

ผูกระทําความผิดรูสํานึกและกลับตัวกลับใจเปนคนดี สังคมจึงยังคงไมมีความปลอดภัยอยูเชนเดิม 

วัตถุประสงคในการลงโทษทางอาญาจึงไดเปลี่ยนแปลงไป และหากพิจารณาถึงความสัมพันธระหวาง



 

 

2 

ทรัพยสินและหนี้สินซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการดํารงชีวิตกับสาเหตุของการกระทําความผิด

แลว จะเห็นวาทรัพยสินและหนี้สินเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหบุคคลตัดสินใจกระทําความผิด  ท้ังนี้ เพ่ือ

หวังผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่งจากการกระทําความผิดนั้น ๆ ดังนั้นแลว ไมวาผูตองขังจะถูก

ลงโทษในความผิดฐานใดก็ตาม ถาในระหวางท่ีผูตองขังตองอยูในเรือนจําไดมีบุคคลดําเนินการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินแทน เม่ือผูตองขังพนโทษออกมาแลวพบวาอยางนอยท่ีสุดตนไมไดรับความ

เสียหายหรือไมมีหนี้หรือภาระใด ๆ เพ่ิมข้ึนในระหวางท่ีอยูในเรือนจํา โอกาสท่ีบุคคลนั้นจะหันมา

เริ่มตนชีวิตใหมโดยไมกลับไปกระทําความผิดซํ้าอีกคงมีมากข้ึน ในทางตรงกันขาม หากผูตองขังพบวา

ทรัพยสินท่ีตนมีอยูเกิดความสูญเสียหรือเสียหาย รวมท้ังหนี้สินและภาระผูกพันตาง ๆ ท่ีตนมีอยูก็

เพ่ิมข้ึนจากการท่ีไมมีบุคคลใดดําเนินการจัดการให หรือมี แตบุคคลนั้นกลับดําเนินการจัดการไปโดย

ไมใสใจ ซํ้ารายยังจัดการไปโดยไมสุจริต หาผลประโยชนจากการจัดการดังกลาว คงจะทําใหผูตองขังท่ี

พนโทษออกมาหมดกําลังใจในการดําเนินชีวิตตอไป ทายท่ีสุดตองหันกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก  

ดังนั้น แมการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังจะมิไดไปแกไขฟนฟูตัวผูตองขัง

โดยตรง แตก็เปนมาตรการหนึ่งท่ีไปสงเสริมและสนับสนุนวัตถุประสงคในการแกไขฟนฟูผูตองขังคือการ

ลดอัตราผูกระทําความผิดมิใหกลับมากระทําความผิดซํ้า 

อยางไรก็ตาม เม่ือผูตองขังถูกลงโทษจําคุก โดยสภาพแลวผูตองขังจึงไมอาจจัดการงาน

ใด ๆ ไดดวยตนเอง ไมอาจทราบขาวหรือความเคลื่อนไหวเก่ียวกับเรื่องทรัพยสินและหนี้สินหรือ

กิจการท่ีตนมีอยูภายนอกเรือนจําได ตองรอใหญาติหรือบุคคลท่ีผูตองขังมอบอํานาจหนาท่ีในการ

จัดการแทนตนมารายงานหรือบอกกลาวเทานั้น ผูตองขังจึงจะทราบถึงความเคลื่อนไหวในเรื่องนั้น ๆ 

ได แตหากจะใหบุคคลดังกลาวมาแจงขาวหรือความเคลื่อนไหวบอย ๆ ก็เปนไปไดยากอีกเชนกัน 

เพราะบุคคลนั้นอาจมีปญหาและอุปสรรคในดานเวลา การเดินทาง การติดตอกับผูตองขัง เนื่องจาก

ระเบียบของกรมราชทัณฑและเรือนจํามีขอกําหนดอยูวาผูตองขังท่ีเปนนักโทษเด็ดขาดในแตละชั้นจะ

มีสิทธิพบบุคคลภายนอกไดบอยเพียงใด เชน หากเปนนักโทษชั้นกลาง มีสิทธิพบบุคคลภายนอกได

เพียง 1 ครั้งตอ 4 สัปดาห ซ่ึงเปนชวงระยะเวลาท่ีนานพอสมควร ยิ่งถาเปนนักโทษชั้นไมดีแลว โอกาส

ในการพบบุคคลภายนอกก็ยิ่งนอยลง การรับรูเรื่องทรัพยสินและหนี้สินของตนเองก็นอยลงตามไปดวย 

หรือหากจะทําการติดตอกับผูตองขังดวยวิธีอ่ืน เชน จดหมายหรือโทรศัพท ก็อาจมีปญหาและ

อุปสรรคเชนเดียวกับการมาติดตอผูตองขังดวยตนเอง เนื่องจากสิทธิในการรับสงจดหมายหรือสิทธิใน

การใชโทรศัพทของผูตองขังมีอยูอยางจํากัดเชนกัน 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนซ่ึงจะตองจัดการบางสิ่งบางอยางท่ีมีความสําคัญ ตองมี

การศึกษาขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ หรือจําเปนตองเจรจากับบุคคลอ่ืน ๆ เชน คูสัญญา เจาหนี้ หรือ

บุคคลท่ีผูตองขังมุงประสงคจะทํานิติกรรมดวยแลว เชนนี้จะกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการ



 

 

3 

จัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังมากข้ึนไปอีก เนื่องจากระเบียบท่ีมีอยูในปจจุบันอนุญาตให

เฉพาะญาติและทนายความของผูตองขังเทานั้นท่ีมีสิทธิเขาพบผูตองขังได และถาผูตองขังไมมีญาติ

หรือมี แตญาติไมใสใจในกิจการท่ีผูตองขังมอบหมายใหจัดการ ผูตองขังก็ไมมีทางเลือกอ่ืนใดนอกจาก

จะปลอยปละทรัพยสินและหนี้สินของตนไป 

แมในปจจุบันนี้ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติราชทัณฑ 

พ.ศ. 2479 จะไดบัญญัติรับรองสิทธิตางๆของผูตองขังไวหลายประการ แตเม่ือศึกษาถึงเรื่องการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังแลวก็ไมพบวามีบทบัญญัติใดท่ีมีการกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการและรายละเอียดตาง ๆ อันเก่ียวกับเรื่องดังกลาวนี้ไวโดยเฉพาะ ประกอบกับเม่ือ

ผูตองขังเปนบุคคลท่ีมีความสามารถบริบูรณในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินหรือความสามารถใน

การทํานิติกรรมสัญญา เนื่องจากไมตองดวยหลักเกณฑตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเรื่อง

ความบกพรองในความสามารถแหงการทํานิติกรรม กลาวคือมิใชบุคคลวิกลจริตท่ีศาลมีคําสั่งใหเปน

คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ ผูไมอยูหรือคนสาบสูญ  ดังนั้น ผูตองขังจึงไมอาจมีผู

อนุบาล ผูพิทักษ หรือผูจัดการทรัพยสินมาดูแลทรัพยสินหนี้สิน กิจการ หรือหนาท่ีอยางใด ๆ ท้ังท่ี

ความเปนจริงแลวผูตองขังก็ไมสามารถจัดการทรัพยสินและหนี้สินของตนได หรือแมจะทําไดก็คงมี

ความยากลําบากอยางยิ่งในการติดตอกับบุคคลภายนอก การติดตาม การตรวจสอบการดําเนินการ

จัดการของบุคคลท่ีผูตองขังมอบหมายอํานาจหนาท่ีให 

ดวยลักษณะดังกลาวมานี้จึงทําใหผูตองขังมีลักษณะคลาย ๆ กับผูบกพรองใน

ความสามารถหรือผู ไมอยู เพียงแตตางกันท่ีหลักการและเหตุผลเทานั้น เชน ผูบกพรองใน

ความสามารถนั้นมีปญหาทางดานจิตใจ สติปญญา หรือทางกายฯ จนไมอาจจัดการทรัพยสินเองได

หรืออาจจัดการไปในทางท่ีเสื่อมเสียหรือเสียหาย แตผูตองขังมีปญหาและอุปสรรคทางกายภาพ

เนื่องจากตองถูกจําคุกอยูในเรือนจําเทานั้น จึงกอใหเกิดความยากลําบากในการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สิน หรือระหวางผูตองขังกับผูไมอยูหรือคนสาบสูญนั้น โดยสภาพไมอาจจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินของตนเองไดเหมือนกัน แตตางกันท่ีวาบุคคลอ่ืนสามารถทราบไดวาผูตองขังยังมีชีวิตอยู อยูท่ีใด 

จะพบตัวไดท่ีไหน และการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังยังอาจทราบเจตนาไดวาตองการ

จะใหจัดการทรัพยสินและหนี้สินนั้น ๆ ไปในทางใด แตผูไมอยูหรือคนสาบสูญนั้นไมอาจทราบความ

ประสงคหรือเจตนาของเขาไดเลย  ดังนั้น สําหรับเรื่องการจัดการทรัพยสินของผูบกพรองใน

ความสามารถและผูไมอยูหรือคนสาบสูญจึงอาจนํามาศึกษาและวิเคราะหเพ่ือเปนแนวทางในการแกไข

ปญหาเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังตอไปได 

นอกจากการท่ีไมมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ภายนอกเรือนจําของผูตองขังจะสงผลกระทบตอตัวผูตองขังโดยตรงแลว ยังสงผลไปถึงบุคคลอ่ืน ๆ ท่ี
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มีความเก่ียวของกับทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังดวย กลาวคือ เม่ือบุคคลภายนอกมีความจําเปน

ท่ีตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งอันมีความสัมพันธกับทรัพยสินและ/หรือหนี้สินของผูตองขัง ซ่ึง

จําตองไดรับความยินยอม หรือบุคคลนั้นมีฐานะเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ของผูตองขัง แตเม่ือผูตองขังอยู

ในเรือนจําและไมปรากฏวามีบุคคลอ่ืนใดดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง หรือมี

แตไมยอมดําเนินการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ฯ อันสงผลใหบุคคลดังกลาวจําเปนตองติดตอกับ

ผูตองขังเองโดยตรง จุดนี้เองท่ีเปนเหตุใหบุคคลภายนอกผูมีความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งหรือเปนผู

มีสวนจะไดหรือจะเสียในทรัพยสินและ/หรือหนี้สินของผูตองขังไดรับผลกระทบตามไปดวย เชน ความ

ยากลําบากในการติดตอ ไมวาจะเปนการเดินทาง คาใชจาย การสละเวลาเพ่ือมาติดตอกับผูตองขัง 

หรือตัวผูตองขังเองไมยินยอมใหบุคคลดังกลาวดําเนินการอยางใดไปโดยลําพัง ตองรอใหตนออกไป

จากเรือนจําเสียกอนซ่ึงอาจเปนทางท่ีทําใหบุคคลนั้นไดรับความเดือนรอนเสียหาย เม่ือไมมีทางอ่ืนใดท่ี

จะสามารถกระทําได บุคคลภายนอกก็จําตองยอมรับผลกระทบท่ีจะตามมา หรือแมกระท่ังระเบียบ

ของทางกรมราชทัณฑท่ีไดกําหนดสิทธิในการเขาพบผูตองขัง ระยะเวลาในการพูดคุย ฯ ก็นับเปน

ปญหาและอุปสรรคอยางหนึ่งท่ีบุคคลภายนอกจําตองเผชิญอยางหลีกเลี่ยงไมได 

จากปญหาและอุปสรรคเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของ

ผูตองขังดังท่ีกลาวมาขางตนประกอบกับการท่ีผูเขียนมีความประสงคท่ีจะนํากฎหมายแพงไปปรับใช

ใหเกิดประโยชนตอสาธารณชน ตอสังคมสวนรวม นอกเหนือจากการคํานึงถึงประโยชนของคูสัญญา

หรือคูกรณีเปนสําคัญ จึงเปนสาเหตุและแรงจูงใจท่ีทําใหผูเขียนมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาถึง

ปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับผูตองขังและบุคคลภายนอกผูมีสวนจะไดหรือจะเสียอยางใดอยาง

หนึ่งในทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังอันนําไปสูแนวทางในการแกไขปญหา  ท้ังนี้ เพ่ือสิทธิและ

ประโยชนในทางแพงของผูตองขังในระหวางท่ีผูตองขังตองอยูในเรือนจํา บุคคลผูมีสวนไดเสียอ่ืนท่ี

เก่ียวของ และยิ่งไปกวานั้น หากปญหาดังกลาวไดรับการแกไขกันอยางจริงจัง อาจสงผลใหจํานวน

ของผูกระทําความผิดซํ้ามีจํานวนลดนอยลง สังคมยอมเกิดความสงบสุขตามมา 

 

1.2 สมมติฐาน 

 

เม่ือไมปรากฏวามีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดท่ีมีผลเปนการจํากัดความสามารถในการใช

สิทธิเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังไว ประกอบกับแนวคิดและวัตถุประสงคในการ

ลงโทษทางอาญาในปจจุบันก็เปนไปในแนวทางการแกไขฟนฟูผูตองขังมากกวาการลงโทษเพ่ือการแก

แคนทดแทนหรือเพ่ือการขมขูเชนในอดีต การท่ีกฎหมายจะเขามาเอ้ือใหผูตองขังสามารถใชสิทธิใน

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินของตนเองไดนี้ จึงมิใชสิ่งท่ีขัดหรือแยงกับแนวคิดในการลงโทษทาง
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อาญาแตอยางใด  อยางไรก็ตาม ในปจจุบันยังไมมีกฎหมายฉบับใดท่ีเขามาแกไขปญหาเรื่องการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําใหกับผูตองขัง ปญหาดังกลาวนี้จึงอาจสงผลใหผูตองขัง

และผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของตองประสบกับปญหา ผลกระทบ และความเสียหายตามกฎหมาย

ลักษณะทรัพยและกฎหมายลักษณะหนี้แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได 

 

1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1. เพ่ือใหทราบวาผูตองขังยังคงมีสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของตนตาม

กฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันหรือไม มีกฎหมายหรือกฎเกณฑใดท่ีไดกําหนดวิธีการและหลักเกณฑ

ในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังไวโดยเฉพาะหรือไม อยางไร 

2. เพ่ือใหทราบวาสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังนั้น เปนสิทธิท่ีขัด

หรือแยงกับวัตถุประสงคในการลงโทษทางอาญาหรือไม 

3. เพ่ือชี้ใหเห็นถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอก

เรือนจําของผูตองขัง ความสูญเสียหรือเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนตามกฎหมายลักษณะทรัพยและตาม

กฎหมายลักษณะหนี้ อันเปนผลมาจากอุปสรรคในการใชสิทธิดังกลาว ท้ังในดานของผูตองขังและ

บุคคลผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

4. เพ่ือใหทราบถึงแนวทางและวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลบาง

ประเภทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เชน บุคคลท่ีมีความสามารถบกพรองในการทํานิติ

กรรม บุคคลท่ีไมอาจจัดการทรัพยสินและหนี้สินของตนไดโดยสภาพเนื่องจากบุคคลนั้นหายไปจาก

ภูมิลําเนาและไมมีใครทราบวาบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยูหรือไม  ท้ังนี้ เพ่ือพิจารณาวาจะสามารถนํา

หลักเกณฑในเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลดังกลาวมาใชโดยอนุโลมกับการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังไดหรือไม เพียงใด 

5. เพ่ือใหเห็นแนวทางในการจัดการทรัพยสินโดยอาศัยระบบสวัสดิการของรัฐ รวมถึง

แนวทางในการจัดการทรัพยสินตามกฎหมายตางประเทศเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ภายนอกเรือนจําของผูตองขังวามีการบัญญัติกฎหมายไวโดยเฉพาะหรือไม มีวิธีการจัดการกับปญหานี้

หรือมีการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแกผูตองขังในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอก

เรือนจําของผูตองขังอยางไร 
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 

วิทยานิพนธเลมนี้ ผูเขียนไดมุงทําการศึกษาเฉพาะเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ภายนอกเรือนจําของผูตองขังประเภทนักโทษเด็ดขาด ซ่ึงหมายถึงบุคคลท่ีถูกขังไวตามหมายจําคุก

ภายหลังจากมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดหรือถูกขังไวตามคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายใหลงโทษเทานั้น1 ไม

รวมถึงคนตองขังและคนฝากขังซ่ึงเปนบุคคลท่ีถูกขังไวตามหมายขังหรือถูกฝากใหควบคุมตัวไวตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอ่ืนโดยไมมีหมายอาญา แลวแตกรณี โดย

ผูเขียนจะทําการศึกษากฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันวามีการรับรองและคุมครองสิทธิในการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังหรือไม อยางไร หรือมีบทกฎหมายใดท่ีเปนการตัด

หรือจํากัดสิทธิดังกลาว โดยผูเขียนจะพิจารณาจากกฎหมายระหวางประเทศในสวนท่ีเก่ียวของ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 รวมท้ังกฎหมายลําดับรอง

อ่ืน ๆ ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 โดยเฉพาะบทบัญญัติแหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเรื่องความสามารถและการจํากัดความสามารถในการทํานิติกรรม

หรือความสามารถในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของตน แลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหวาสิทธิ

ดังกลาวนั้นเปนสิ่งท่ีขัดหรือแยงกับแนวคิดในการลงโทษทางอาญาหรือไม 

หากวิเคราะหแลวปรากฏวาผูตองขังยังคงเปนผูท่ีมีสิทธิในการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินของตนเองไดอยูตามกฎหมายและมีความสามารถในการใชสิทธิดังกลาวไดโดยไมขัดตอแนวคิด

ในการลงโทษทางอาญา ผูเขียนจะพิจารณาตอไปวาผูตองขังสามารถใชสิทธินั้นไดมากนอยเพียงใด มี

กฎหมายหรือกฎเกณฑใดท่ีกําหนดแนวทางในการใชสิทธิดังกลาวไวหรือไม มีปญหาและอุปสรรคใน

การใชสิทธิดังกลาวอยางไร รวมท้ังศึกษาถึงผลกระทบท่ีผูตองขังไดรับหรือคาดวาจะไดรับจากปญหา

และอุปสรรคนั้น ไมวาจะเปนผลกระทบตามกฎหมายลักษณะทรัพยและกฎหมายลักษณะหนี้ ท้ังใน

ฐานะท่ีผูตองขังเปนเจาหนี้และลูกหนี้ดวยวามีอยูอยางไร เปนไปในลักษณะใด ซ่ึงนอกจากจะศึกษาใน

ดานของผูตองขังแลว ผูเขียนจะทําการศึกษาในดานของบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียอยางใดอยาง

หนึ่งในทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังดวยวาบุคคลดังกลาวมีปญหาและอุปสรรค หรือไดรับ

ผลกระทบอยางใดจากการท่ีผูตองขังไมสามารถใชสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินนั้นได 

นอกจากนี้ ผูเขียนจะศึกษาถึงแนวทางและวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของบุคคล

บางประเภทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันไดแก ผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไร

ความสามารถ ผูไมอยู และตัวการตัวแทน รวมท้ังศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของ

                                                           

1พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 มาตรา 4 (3) 
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ผูตองขังโดยอาศัยระบบสวัสดิการของรัฐ โดยจะนําขอมูลท่ีไดมาเปรียบเทียบกับลักษณะการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง เพ่ือพิจารณาวาจะสามารถนําหลักเกณฑในเรื่อง

ดังกลาวมาปรับใชกับกรณีของผูตองขังไดหรือไม เพียงใด สุดทายจะศึกษาถึงการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินของผูตองขังตามกฎหมายตางประเทศ อันไดแก กฎหมายของประเทศฟนแลนดและประเทศ

ฟลิปปนส โดยจะนํามาวิเคราะหเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาตอไป 

ท้ังนี้ ผูเขียนไดเก็บขอมูลจากผูตองขังและบุคคลท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังจํานวน

หนึ่ง โดยใหทําแบบสอบถามท่ีผูเขียนไดจัดทําข้ึน อันนับวาเปนแหลงขอมูลท่ีสําคัญซ่ึงสะทอนใหเห็น

ถึงปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง รวมท้ัง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงของบุคคลเหลานั้นอยางเปนรูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้

ผูเขียนยังไดจัดทําแบบสอบถามสําหรับเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑและเรือนจํา ผูซ่ึงอาจไดรับผลกระทบ

ในกรณีท่ีหากมีกฎหมายหรือกฎเกณฑอันเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจํา

ของผูตองขัง โดยผูเขียนไดสอบถามถึงทัศนคติและความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวเพ่ือใหแนวทางในการ

แกไขปญหาเกิดความสมดุลตอทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

 

1.5 วิธีการดําเนินการศึกษา 

 

วิทยานิพนธเลมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชวิธีการวิจัยท่ีสําคัญอยูสองประเภท คือ วิธีการวิจัย

เชิงเอกสาร (Documentary Research) และวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยผูเขียน

ไดใชวิธีการวิจัยเชิงเอกสารในการคนควาและรวบรวมขอมูลกฎหมายในปจจุบันวามีการกําหนด

หลักเกณฑเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังหรือไม มีความสามารถ

ตามกฎหมายเพียงใด ท้ังในสวนของกฎหมายระหวางประเทศ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ใชในการศึกษาเรื่องแนวคิดและทฤษฎีการลงโทษทางอาญา 

โดยเฉพาะการศึกษาวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลบางประเภทตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย การจัดการโดยอาศัยระบบสวัสดิการของรัฐ และแนวทางในการจัดการตาม

กฎหมายตางประเทศ ซ่ึงผูเขียนไดคนควาและศึกษาขอมูลเหลานั้นจากเอกสารตาง ๆ เชน ตัวบท

กฎหมาย ตําราอธิบายบทกฎหมาย บทความ แนวคําพิพากษาฎีกา ฯ แลวนําขอมูลท่ีไดจากการ

คนความาวิเคราะห สังเคราะหในเชิงบรรยายความ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงประเด็นท่ีผูเขียนไดตั้งไวใน

เรื่องนั้น ๆ 

สําหรับวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) นั้น เปนวิธีการวิจัยท่ีมีการเก็บขอมูล

จากผูท่ีใหขอมูลโดยตรง เปนการวิจัยท่ีเนนการศึกษารวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน การ
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ดําเนินการวิจัยไมมีการสรางสถานการณ เปนการคนหาขอเท็จจริงหรือเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนหรือ

มีอยูแลว และวิธีการวิจัยประเภทนี้ยังนับวาเปนวิจัยเชิงประจักษ (Empirical Research) อยางหนึ่ง 

เนื่องจากเปนการวิจัยท่ีคนหาความรูหรือความจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลาย ๆ เรื่อง โดยการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ดวยตนเองเพ่ือการวิจัยนั้น ๆ โดยเฉพาะ 

ซ่ึงผูเขียนไดทําการเก็บขอมูลจากกลุมคนท่ีไดรับหรืออาจจะไดรับผลกระทบจํานวนหนึ่งผาน

แบบสอบถามท่ีไดจัดทําข้ึน อันไดแก ผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป จํานวน 200 คน 

แบงเปนผูตองขังชายจากเรือนจํากลางบางขวาง จํานวน 100 คน และผูตองหญิงจากทัณฑสถานหญิง

กลาง จํานวน 100 คน ผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน 15 ป จํานวน 200 คน แบงเปนผูตองขังชายจาก

เรือนจําจังหวัดนนทบุรี จํานวน 100 คน และผูตองขังหญิงจากทัณฑสถานหญิงกลาง จํานวน 100 

คน ผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง ซ่ึงเปนผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง ณ เรือนจํากลางบางขวาง 

ทัณฑสถานหญิงกลาง และเรือนจําจังหวัดนนทบุรี จํานวน 100 คน และเจาหนาท่ีของกรมราชทัณฑ

และเรือนจํา จํานวน 50 คน 

โดยแบบสอบถามท่ีผูเขียนไดจัดทําข้ึนนี้ เปนการสอบถามถึงขอเท็จจริง ปญหาและ

อุปสรรค ผลกระทบท่ีไดรับหรืออาจจะไดรับ รวมถึงทัศนคติและความคิดเห็นในเรื่องการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจนั้นมาใชเปน

ขออาง ขอเถียง หรือแสดงใหเห็นถึงประเด็นปญหาบางอยางได รวมท้ังสามารถนํามาวิเคราะหเพ่ือใช

เปนแนวทางในการแกไขปญหาท่ีมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1. ทราบถึงความมีอยูแหงสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังตาม

กฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน กฎหมายหรือกฎเกณฑท่ีกําหนดวิธีการและหลักเกณฑในการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง 

2. ทราบถึงความขัดกันแหงสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง กับ 

แนวคิดหรือวัตถุประสงคในการลงโทษทางอาญา 

3. ทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของ

ผูตองขัง ความสูญเสียหรือเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนตามกฎหมายลักษณะทรัพยและตามกฎหมายลักษณะ

หนี้ อันเปนผลมาจากอุปสรรคในการใชสิทธิดังกลาว ท้ังในดานของผูตองขังและบุคคลผูมีสวนไดเสีย

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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4. ทราบถึงความเหมาะสมในการนําหลักเกณฑเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของ

บุคคลบางประเภทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เชน บุคคลท่ีมีความสามารถบกพรองใน

การทํานิติกรรม บุคคลท่ีไมอาจจัดการทรัพยสินและหนี้สินของตนไดโดยสภาพเนื่องจากบุคคลนั้น

หายไปจากภูมิลําเนาและไมมีใครทราบวาบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยูหรือไม มาปรับใชกับการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังโดยอนุโลม 

5. ทราบถึงแนวทางในการจัดการทรัพยสินโดยอาศัยระบบสวัสดิการของรัฐ แนวทางใน

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง วิธีการจัดการหรือการใหความชวยเหลือ

และอํานวยความสะดวกแกผูตองขังในการจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินท่ีมีอยูภายนอกเรือนจําตาม

กฎหมายตางประเทศ 
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บทที่ 2 

สิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง 

กับแนวคิดเร่ืองการลงโทษทางอาญา 

 

ในบทนี้ผูเขียนมุงทําการศึกษาเรื่องสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง

ตามกฎหมาย ไมวาจะเปนสิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศ สิทธิตามรัฐธรรมนูญ สิทธิตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย สิทธิตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และกฎหมายลําดับรองอ่ืน 

ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาพิจารณาวาเม่ือบุคคลใดตกเปนผูตองขังแลว บุคคลดังกลาวยังคงมี

สิทธิจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินของตนอยูหรือไม หรือการใชสิทธิดังกลาวของผูตองขังถูกกฎหมาย

ใดจํากัดไว เพราะกอนท่ีเราจะอํานวยสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินใหแกผูตองขังนั้น จําเปน

อยางยิ่งท่ีเราจะตองทราบขอมูลในสวนนี้เสียกอน ซ่ึงหากผูตองขังยังคงมีสิทธิดังกลาวอยูจริง ก็ตอง

ศึกษาตอไปวาแนวคิดและวัตถุประสงคในการลงโทษทางอาญานั้นมีอยูอยางไร เปนไปในทิศทาง

ใดบาง เพ่ือท่ีจะพิจารณาตอไปวาการเรียกรองสิทธิดังกลาวใหแกผูตองขังจะไปกระทบกับแนวคิดและ

วัตถุประสงคในการลงโทษทางอาญาหรือไม เพราะหากเปนการขัดกับหลักทางอาญาแลว แมจะมีสิทธิ

ในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินตามกฎหมาย ผูตองขังก็อาจถูกจํากัดสิทธิดังกลาวดั่งท่ีถูกจํากัดสิทธิ

อ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด อันสงผลใหผูตองขังไมสามารถใชสิทธินั้นเชนท่ีบุคคลท่ัวไปจะพึงกระทํา

ไดนั่นเอง 

โดยคําวาผูตองขังในท่ีนี้ ผูเขียนหมายเฉพาะนักโทษเด็ดขาดเทานั้น ไมรวมถึงคนตองขัง

และคนฝากตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ซ่ึงนักโทษเด็ดขาดก็คือบุคคลท่ีถูกขังไว

ตามหมายจําคุกภายหลังท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด และหมายความรวมถึงบุคคลซ่ึงถูกขังไวตามคําสั่งท่ี

ชอบดวยกฎหมายใหลงโทษดวย ตามความท่ีปรากฏในมาตรา 4 (3) แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 

พ.ศ. 2479 

 

2.1 สิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังตามกฎหมาย 

 

ในระยะหลังมานี้ทุกประเทศท่ัวโลกตางหันมาใหความสําคัญกับสิทธิตาง ๆ ของผูตองขัง

มากข้ึนในฐานะท่ีผูตองขังเปนมนุษยเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป ผูตองขังจึงไดรับสิทธิตาง ๆ มากข้ึนและ

ดีข้ึนกวาในอดีต รวมท้ังการปฏิบัติตอผูตองขังก็เปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนเรื่อย ๆ เชนกัน แตสิทธิในการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังจะเปนสิ่งท่ีไดรับการรับรองและคุมครองตามกฎหมายใน

ปจจุบันหรือไมนั้น จําตองพิจารณาตามกฎหมายประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
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2.1.1 สิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศ 

2.1.1.1 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 

Human Rightsหรือ UDHR) 

เปนเอกสารระหวางประเทศฉบับแรกของโลกท่ีวางรากฐานเรื่องสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานของมนุษย โดยท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติจัดทําข้ึนมาเพ่ือใหเปนพ้ืนฐานในการรับรอง

และคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานหรือสิทธิมนุษยชนของประชาชนท่ัวโลก ประเทศไทยเปน 1 ใน 48 

ประเทศแรกท่ีไดลงคะแนนเสียงรับรองปฏิญญาฉบับนี้ในครั้งท่ีมีการประชุมเม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 

พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส1 หลังจากท่ีมีการกอตั้งองคการสหประชาชาติ

ข้ึนมาเม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) ซ่ึงประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิก 4องคการ

สหประชาชาติเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) เปนลําดับท่ี 55 

“โดยท่ีรัฐสมาชิกตางปฏิญาณจะใหบรรลุถึงซ่ึงการสงเสริมการเคารพและ

ปฏิบัติตามท่ัวสากลตอสิทธิมนุษยชน และอิสรภาพหลักมูล โดยรวมมือกับสหประชาชาติ. . . ฉะนั้น 

บัดนี้ สมัชชาจึงประกาศวา ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนี้เปนมาตรฐานรวมกันแหง

ความสําเร็จสําหรับบรรดาประชากรและประเทศชาติท้ังหลาย เพ่ือจุดมุงหมายปลายทางท่ีวาเอกชน

ทุกคนและองคการ สังคมทุกองคการ โดยการรําลึกถึงปฏิญญานี้เปนเนื่องนิจจะบากบั่นพยายามดวย

การสอนและศึกษาในอันท่ีสงเสริมการเคารพสิทธิและอิสรภาพเหลานี้ฯ”2 

จากสวนหนึ่งของคําปรารภแหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนทําให

เห็นไดวา สิทธิตาง ๆ อันเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษยตามท่ีกําหนดไวในปฏิญญาฉบับนี้ ประเทศซ่ึง

เปนสมาชิกของสหประชาชาติจําตองปฏิบัติตามเพ่ือใหประชาชนของตนไดรับการคุมครองถึงสิทธิตาง 

ๆ เหลานั้น และความในยอหนาแรกของคําปรารภท่ีวา “Whereas recognition of the inherent 

dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is 

                                                           

1องคการสหประชาชาติ, ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน Universal Declaration of 

Human Rights, แปลโดย อิทธิพร บุญประคอง, ณัฐวัฒน กฤษณามระ, ศิริลักษณ นิยม, ปริม มาศรี

นวล พรพรหม เพ็ชรคลาย, และ กันตภณ พรอมมูล, (กรุงเทพมหานคร : กรมองคการระหวาง

ประเทศ กระทรวงการตางประเทศ, 2551), น.1. 
2องคการสหประชาชาติ, ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน Universal Declaration of 

Human Rights, แปลโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2550), น.8, 10. 
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the foundation of freedom, justice and peace in the world” กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

กระทรวงยุติธรรม ไดอธิบายไววา “สิทธิมนุษยชน เปนสิทธิประจําตัวของมนุษยทุกคน เพราะมนุษย

ทุกคนมีศักดิ์ศรี มีเกียรติศักดิ์ประจําตัว สิทธิมนุษยชนไมสามารถโอนใหแกกันได” ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสะทอน

ใหเห็นถึงหลักการท่ีสําคัญของสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

1. สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิท่ีติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิด คือ เปนสิทธิท่ีไม

ตองมีใครมามอบหรือรับรองให เนื่องจากเปนสิทธิท่ีทุกคนมีอยูในฐานะท่ีเปนมนุษย3 

2. สิทธิมนุษยชนมีความเปนสากลและไมอาจโอนใหแกกันได คือ ไมวา

บุคคลจะมีเชื้อชาติและสัญชาติใด หรือจะอยูสวนไหนของโลกก็ตาม แตเม่ือเขาเกิดมาเปนมนุษยแลว 

บุคคลนั้น ๆ ก็ยอมไดรับการยอมรับแหงสิทธิอันเปนพ้ืนฐานของความเปนมนุษย ซ่ึงเปนสิทธิท่ีติดตัว

มนุษยมาตั้งแตเกิดนั่นเอง และเม่ือเปนสิทธิท่ีมาพรอมกับความเปนมนุษย มันจึงเปนสิทธิเฉพาะบุคคล 

เปนสิทธิประจําตัวมนุษย จึงไมอาจโอนใหแกกันได ไมอาจมีการครอบครองสิทธิหรือใชสิทธินี้แทน  

กันได4 

3. เม่ือสิทธิใดเปนสิทธิมนุษยชนแลว สิทธินั้นยอมมีความสําคัญเทาเทียม

กันท้ังสิ้น คือ รัฐไมอาจกลาวไดวาสิทธิหนึ่งมีความสําคัญมากกวาอีกสิทธิหนึ่ง จึงสมควรไดรับการ

อํานวยหรือควรไดรับการพัฒนามากกวาสิทธิอ่ืน ๆ เชน จะกลาววาสิทธิทางเศรษฐกิจมีความสําคัญ

มากกวาสิทธิทางการเมืองเพราะเปนเรื่องความเปนอยูและปากทองของประชาชน จึงตองไดรับการ

แกไขเสียกอนท่ีจะอํานวยสิทธิทางการเมืองใหแกประชาชน หากรัฐใดกลาวอางเชนนี้ ยอมเปนสิทธิท่ี

ขัดตอหลักการของสิทธิมนุษยชน5 

4. หลักความเสมอภาคและหลักการหามเลือกปฏิบัติ คือ เม่ือมนุษยมี

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมาตั้งแตเกิดเหมือนกัน ทุกคนจึงมีความเสมอภาคและมีความเทาเทียมกัน แต

ความเสมอภาคในท่ีนี้มิใชการปฏิบัติตอทุกคนเหมือนกันท้ังหมด ตองมีการพิจารณาถึงสิ่งท่ีเปน

สาระสําคัญเปนเรื่อง ๆ ไป กลาวคือ หากผูใดมีเง่ือนไขหรือมีสําระสําคัญในเรื่อง ๆ หนึ่งท่ีเหมือนกัน 

ทุกคนเหลานั้นยอมไดรับการปฏิบัติท่ีเหมือนกัน แตหากมีความแตกตางกันในสาระสําคัญแลว ก็ยอม

                                                           

3กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, บทวิเคราะหขอมูล สถานการณ และ

เชื่ อม โยง เ พ่ือวาง ทิศทา งแผนสิทธิ มนุ ษยชนแห ง ชาติ  ฉบั บ ท่ี  3 (พ . ศ .  2557 - 2561) , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2556), น.5. 
4เพ่ิงอาง, น.5. 
5เพ่ิงอาง, น.6. 
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ไดรับการปฏิบัติท่ีแตกตางกันเพ่ือใหมีความเหมาะสมกับสภาพแหงเง่ือนไขหรือสาระสําคัญนั้น ๆ6 

และเพ่ือใหบุคคลท่ีมีความแตกตางจากบุคคลอ่ืนสามารถเขาถึงสิทธิบางประการไดเชนเดียวกับบุคคล

ท่ัวไป และเม่ือใดก็ตามท่ีรัฐกระทําไปโดยไมคํานึงถึงหลักการดังกลาวก็ถือไดวารัฐกําลังเลือกปฏิบัติอยู

นั่นเอง อันเปนการกระทําท่ีไมสอดคลองกับหลักการของสิทธิมนุษยชนซ่ึงเปนสิ่งท่ีทุกคนควรไดรับใน

ฐานะท่ีเขาเปนมนุษย 

5. หลักการมีสวนรวมและการเขาถึงสิทธิและประโยชนท่ีรัฐจัดข้ึนมา

ใหแกประชาชน เชน การไดรับประโยชนจากสิทธิพลเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

เปนตน7 

6. หลักการตรวจสอบไดและหลักนิติธรรม คือ รัฐโดยองคกรท่ีมีหนาท่ี

และรับผิดชอบงานดานสิทธิมนุษยชน ตองรายงานสถานการณและผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับสิทธิ

มนุษยชนท่ีเกิดข้ึนภายในรัฐ ซ่ึงการดําเนินงานตาง ๆ ของรัฐตองเปนสิ่งท่ีสามารถตรวจสอบไดและ

จะตองกระทําไปโดยสอดคลองกับหลักนิติธรรม8 คือ ใชกฎหมายเปนหลักหรือแนวทางในการ

ดําเนินการ มิใชกระทําไปโดยอําเภอใจของผูปกครองรัฐ  ท้ังนี้ เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนของรัฐ 

ดังนั้น เม่ือสิทธิใดเปนสิทธิท่ีมีการรับรองตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชน สิทธิตาง ๆ เหลานั้นยอมเปนสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษยท่ีทุกประเทศ

จะตองใหความคุมครองแกประชาชนภายในรัฐ และจะตองไมกระทําการใดอันมีผลเปนการละเมิด

หรือกระทบกระเทือนสิทธิ  ท้ังนี้ จะตองพิจารณาและคํานึงถึงหลักการท่ีสําคัญท้ัง 6 ประการ ใน

ฐานะท่ีเปนสิทธิมนุษยชนดวย 

นอกจากนี้ตามความท่ีปรากฏในขอ 6 แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชนท่ีวา “everyone has the right to recognition everywhere as a person before 

the law” และตามขอ 7 ท่ีวา “All are equal before the law and are entitled without any 

discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection 

against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement 

to such discrimination.” นั้น แสดงใหเห็นถึงสิทธิของบุคคลทุกคนยอมไดรับการยอมรับนับถือวา

เปนบุคคลตามกฎหมายทุกหนทุกแหง และยอมเสมอภาคกันตามกฎหมาย ไดรับความคุมครองตาม

                                                           

6เพ่ิงอาง, น.6. 
7เพ่ิงอาง, น.6. 
8เพ่ิงอาง, น.7. 
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กฎหมายอยางเทาเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และไดรับความคุมครองอยางเทาเทียมกัน

จากการเลือกปฏิบัติอันเปนการละเมิดสิทธิตามปฏิญญาฉบับนี้9 ขอกําหนดแหงปฏิญญาสากลวาดวย

สิทธิมนุษยชนท่ีไดหยิบยกข้ึนมานี้ เม่ือนํามาวิเคราะหกับบุคคลท่ีตกเปนผูตองขังแลว จะเห็นไดวาแม

ปฏิญญาฉบับดังกลาวจะมิไดกลาวถึงผูตองขังไวโดยตรง แตเม่ือผูตองขังเปนบุคคลตามกฎหมาย

เชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป ผูตองขังจึงไดรับการคุมครองจากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนี้

เชนกันและเม่ือบุคคลทุกคนมีความเสมอภาคกันไมวาจะอยูในสถานะใดก็ตาม จึงไมอาจมีการลวง

ละเมิดสิทธิท่ีปฏิญญาฉบับนี้รับรองไวได แมบุคคลนั้นจะตกเปนผูตองขัง ก็ยอมไดรับการคุมครองสิทธิ

ในฐานะท่ีผูตองขังเปนมนุษยเหมือนกับบุคคลท่ัวไปและจะตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตาม

กฎหมาย ปราศจากการเลือกปฏิบัติและเหยียดหยามศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย10 

หนึ่งในสิทธิท้ังหลายซ่ึงไดรับการรับรองและคุมครองก็คือ สิทธิทาง

ทรัพยสินโดยปรากฏอยูใน 0ขอ 17 วา “ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเปนเจาของทรัพยสินแตเพียงผู เดียว 

เชนเดียวกับการเปนเจาของรวมกับบุคคลอ่ืน และไมอาจพรากหรือริบทรัพยสินเหลานั้นไปไดโดย

พลการ” 0[แปลโดยผูเขียน] ซ่ึงในขอ 17 นี้ แสดงออกถึงสิทธิในทางทรัพยสินท่ีวา การเปนเจาของ

ทรัพยสินนั้นเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานอยางหนึ่งท่ีมิอาจพรากไปจากมนุษยได เวนแตจะมีกฎหมายหรือ

กฎเกณฑท่ีกําหนดใหบุคคลหรือองคกรใดมีอํานาจยึดหรือพรากทรัพยสินไปจากบุคคลผูเปนเจาของ

ทรัพยสินนั้น  ฉะนั้น หากการใดไดกระทําไปโดยพลการหรือตามอําเภอใจ การกระทําดังกลาวก็จะ

เปนสิ่งท่ีขัดตอหลักแหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

1และตาม 1ขอ 29 2(2) ในการใชสิทธิและเสรีภาพจะตองอยูภายในขอบเขต

แหงกฎหมาย  ท้ังนี้ เพ่ือวัตถุประสงคแหงหลักประกันของการยอมรับนับถือสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลอ่ืน ๆ และเพ่ือใหเปนไปอยางสอดคลองกับศีลธรรมอันดี ความสงบเรียบรอยของประชาชน 

และเพ่ือความสงบสุขท่ัวไปในสังคมประชาธิปไตย 1 [แปลโดยผูเขียน] ตามขอ 129 2(2) นี้แสดงถึง

ขอบเขตแหงการใชสิทธิ กลาวคือ บุคคลผูทรงสิทธิสามารถใชสิทธิของตนอยางไรก็ไดตราบเทาท่ีไมไป

กระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

                                                           

9เพ่ิงอาง, น.16. และดู ธานี วรภัทร, กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก, พิมพครั้งท่ี 2 

(กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2555), น.49. และดู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการ

จัดการ , กฎหมายเ ก่ียวกับงานราชทัณฑ  (Laws Related to Corrections) ,  พิมพครั้ ง ท่ี  9 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551), น.52. 
10เชาวลิต สมพงษ เจริญ , “การคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูตองขัง”, (วิทยานิพนธ

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2548), น.49. 
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และไมขัดตอสิ่งท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือใหการอยูรวมกันของคนในสังคมเปนไปอยางสงบสุข เพราะถา

ไมมีการกําหนดกรอบแหงการใชสิทธิแลว บุคคลก็มักจะใชสิทธิอยางไรขอบเขตจนอาจไปกระทบสิทธิ

ของบุคคลอ่ืนหรืออาจทําใหบุคคลอ่ืนไดรับความเดือดรอนเสียหายได อันเปนสาเหตุใหเกิดความ

ขัดแยงข้ึนในสังคม 

2ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีทุกสังคมจะตองมีการจํากัดความสามารถหรือ

กรอบแหงการใชสิทธิไว แตกรอบแหงการใชสิทธิจะกวางหรือแคบเพียงใดก็ข้ึนอยูกับลักษณะหรือ

ระบอบแหงการปกครองของรัฐนั้น ๆ ดวย  ท้ังนี้ เทาท่ีไมกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญแหงการใช

สิทธิตาง ๆ2 ซ่ึงหมายความวา สิทธิทางทรัพยสินและการใชสิทธิอันเก่ียวกับทรัพยสินตามขอ 17 นี้ โดย

หลักแลวผูทรงสิทธิจึงสามารถใชสิทธิอันเก่ียวกับทรัพยสินของตนอยางไรก็ไดตราบเทาท่ีไมมีกฎหมาย

หามหรือจํากัดสิทธิไว และหากการตัดหรือการจํากัดสิทธิมิไดกําหนดไวอยางชัดเจน ก็มิอาจท่ีจะ

ตีความไปในทางท่ีจะทําใหบุคคลนั้นเสียสิทธิหรือถูกตัดหรือจํากัดสิทธิได โดยความในขอ 30 แหง

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไดกําหนดไววา บทบัญญัติตามปฏิญญาฉบับนี้ ไมอาจอนุมานไดวา

เปนการใหสิทธิแกรัฐ กลุมบุคคล หรือบุคคลใดท่ีจะดําเนินการหรือปฏิบัติการอยางใด ๆ อันมีผลเปน

การทําลายสิทธิและอิสรภาพตาง ๆ ท่ีไดกําหนดไว11 

สิทธิทางทรัพยสินตามความในขอ 17 นั้นเม่ือพิจารณาประกอบกับขอ 6 

และขอ 7 ท่ีไดกลาวไวในขางตนจึงสามารถพิเคราะหไดวาผูตองขังยังคงมีสิทธิท่ีจะเปนเจาของ

ทรัพยสินไดอยูและยอมไดรับความคุมครองอยางเทาเทียมในฐานะท่ีเปนบุคคลเชนเดียวกับบุคคล

ท่ัวไป บุคคลหรือองคกรใด ๆ ก็มิอาจพรากทรัพยสินนั้นไปจากผูตองขังได และโดยปกติ ผูท่ีเปน

เจาของทรัพยสินยอมมีสิทธิหรืออํานาจท่ีจะจัดการทรัพยสินของตนอยางไรก็ได จะจําหนาย จาย โอน 

หรือแมแตทําลายทรัพยสินนั้นก็สามารถกระทําไดหรือจะนําทรัพยสินของตนไปประกอบกิจการ

เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนหรือดอกผล หรือนําไปชําระหนี้หรือปลดเปลื้องภาระอันตนมีอยูก็ได สิทธิ

เหลานี้เปนสิทธิท่ีมาพรอมกับความเปนเจาของทรัพยสิน  ดังนั้น ในสายตาของกฎหมายระหวาง

ประเทศ ผูตองขังจึงยังมีสิทธิและยังสามารถจัดการทรัพยสินของตนไดอยูในฐานะท่ีผูตองขังเปน

เจาของหรือเปนผูทรงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั่นเอง เวนเสียแตวากฎหมายไดหามหรือจํากัดไว เชน 

อาจเปนทรัพยท่ีถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย หากผูใดฝาฝนก็จะตองรับผิดตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

สวนขอหามแหงกฎหมายจะมีวาอยางไรจําตองทําการศึกษากฎหมายภายในแหงรัฐนั้น ๆ ประกอบ 

อยางไรก็ตาม กฎเกณฑหรือกฎหมายในทางระหวางประเทศจะมีคา

บังคับเปนกฎหมายภายในของรัฐหรือไม ข้ึนอยูกับวารัฐนั้นถือปฏิบัติอยางไรในเรื่องความสัมพันธ

                                                           

11องคการสหประชาชาติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.44. 
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ระหวางกฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายในของรัฐซ่ึงโดยหลักสามารถแบงไดเปน 3 แนวทาง

ใหญ ๆ คือ แนวทางแรกถือวากฎเกณฑหรือกฎหมายระหวางประเทศนั้นมีคาบังคับเปนกฎหมาย

ภายในของรัฐ เปนสิ่งเดียวกันท่ีมิอาจแยกจากกันได ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดของทฤษฎีเอกนิยม 

(Monism)12 แตแนวทางท่ีสองแยกกฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายในของรัฐออกจากกัน

อยางสิ้นเชิง กฎหมายระหวางประเทศไมมีทางท่ีจะเขาไปเก่ียวของหรือมีผลผูกพันรัฐไดเลย หากรัฐไม

แสดงเจตนาท่ีจะเขาผูกพันตน อันเปนแนวคิดในทางทฤษฎีทวินิยม (Dualism) 13 สวนแนวทาง

สุดทาย คือ รัฐท่ีมิไดถือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งอยางเครงครัด แตไดนําท้ังสองแนวทางนั้นมาผสมหรือ

ประสานเขากัน เชน ถาเปนกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ (customary international 

law) อาจมีการยอมรับวากฎหมายจารีตเหลานั้นมีคาบังคับเปนกฎหมายภายในของรัฐโดยอัตโนมัติ 

แตถาอยูในรูปของสนธิสัญญา (treaties) จะตองมีการยอมรับและแปลงสนธิสัญญานั้นเปนกฎหมาย

ภายในของรัฐเสียกอนจึงจะใชบังคับภายในรัฐได14 

ในทางปฏิบัติ รัฐสวนใหญยึดอํานาจอธิปไตยของตนเปนหลัก รัฐเหลานั้น

จึงไมถือวากฎหมายระหวางประเทศมีผลบังคับเปนกฎหมายภายในอยางอัตโนมัติ ตองมีการยอมรับ

เปนกฎหมายภายในเสียกอน15 แตก็เปนท่ียอมรับกันวาการใชอํานาจอธิปไตยของรัฐนั้นยังตองตกอยู

ภายใตกฎหมายระหวางประเทศบางประการโดยท่ีไมสามารถแสดงเจตจํานงใหแตกตางไปได เชน 

กฎหมายระหวางประเทศประเภทท่ีเปนกฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) เรื่องหามการรุกรานหรือการ

ทําลายลางเผาพันธุ เปนตน16 แตถารัฐใดกําหนดกฎเกณฑภายในขัดหรือไมสอดคลองกับกฎหมาย

ระหวางประเทศซ่ึงตนมีพันธกรณีท่ีจะตองกระทําตามแลว กฎหมายระหวางประเทศก็มิอาจเขาไปกาว

กายกฎเกณฑภายในของรัฐได เพียงแตรัฐจะตองมีความรับผิดในทางระหวางประเทศสําหรับการฝา

ฝนพันธกรณีเชนวานั้น17 และความสัมพันธระหวางกฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายในของ

ประเทศไทยก็เปนไปในทํานองเดียวกับรัฐสวนใหญนี้18 

                                                           

12จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศ เลม 1, พิมพครั้งท่ี 10 (กรุงเทพมหานคร : 

วิญูชน, 2555), น.109. 
13เพ่ิงอาง, น.107. 
14เพ่ิงอาง, น.106. 
15เพ่ิงอาง, น.112. 
16เพ่ิงอาง, น.112. 
17เพ่ิงอาง, น.114. 
18เพ่ิงอาง, น.128, 137. 
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สําหรับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนั้นเปนเพียงกฎเกณฑในทาง

ระหวางประเทศมิใชอนุสัญญาหรือกติการะหวางประเทศ จึงไมกอใหเกิดพันธะหรือความผูกพันแกรัฐ

ท่ีไดลงมติรับรองในการท่ีจะตองปฏิบัติตามหลักการในปฏิญญาดังกลาว ไมมีกลไกสําหรับการควบคุม

ตรวจสอบรัฐสมาชิกท่ีไดลงมติรับรองวาจะตองปฏิบัติเชนไร และหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนแลว

จะตองทําอยางไร19 แตดวยเหตุท่ีองคการสหประชาชาติตองการใหสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากล

วาดวยสิทธิมนุษยชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลข้ึนจริงสมดั่งเจตนารมณท่ีไดจัดทําข้ึนมา 

องคการสหประชาชาติจึงไดใชกลไกตามกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter of the United Nations) 

อันเปนขอตกลงระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมายแกประเทศท่ีเปนสมาชิกองคการ

สหประชาชาติและมีผลบังคับใชมาตั้งแตวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) โดยองคการ

สหประชาชาติไดอางอิงเนื้อความในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเพ่ือเขาดําเนินการสงเสริมและ

ดําเนินการยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศตาง ๆ โดยไมถือวาเปนการแทรกแซงเขตอํานาจ

ภายในรัฐนั้น ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ 2 (7) แหงกฎบัตรสหประชาชาติ20 และเม่ือประเทศไทยไดเขาเปน

สมาชิกขององคการสหประชาชาติแลว ประเทศไทยจึงมีพันธะผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติตามหลักการตาง 

ๆ ท่ีไดกําหนดไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและกฎบัตรสหประชาชาตินี้ ซ่ึงการปฏิบัติตาม

พันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนของไทยไดมีการรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ปรากฏอยูในมาตรา 199 และมาตร 200 และ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ปรากฏอยูในมาตรา 82 มาตรา 256 และมาตรา 257  

ดังนั้น ตามความท่ีปรากฏในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนประกอบกับการรับรองเรื่องดังกลาว

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ผูตองขังจึงยังเปนบุคคลท่ีมีสิทธิทางทรัพยสินและสิทธิในการ

จัดการทรัพยสินอยู 

2.1.1.2 ขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง (Standard 

Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) 

ขอกําหนดนี้ไดรับการรับรองในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติวาดวย

การปฏิบัติตอผูกระทําผิดครั้งท่ี 1 ซ่ึงจัดข้ึนท่ีกรุงเจนีวาในป ค.ศ. 1955 (หรือ พ.ศ. 2498) และผาน

ความเห็นชอบโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมตามมติ ท่ี 663C (XXVI) ลงวันท่ี 31 

                                                           

19ธีรวัลย นรภูมิพิภัชน, “การคุมครองสิทธิของผูตองขังภายใตรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 

: ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร”, (สารนิพนธมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห

ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543), น.41. 
20เพ่ิงอาง, น.43. 
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กรกฎาคม ค.ศ. 1957 (หรือ พ.ศ. 2500) และมติท่ี 2076 (LXII) ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 1977 (หรือ 

พ.ศ. 2520) ซ่ึงเปนการรวบรวมความคิดเห็นและการปฏิบัติตอผูตองขังของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกมา

พิจารณาและวางเปนหลักเกณฑข้ันต่ําหรือมาตรฐานข้ันต่ําข้ึน เพ่ือใหประเทศตาง ๆ ไดนําหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานราชทัณฑภายในรัฐของตน21 

ขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขังมิใชกฎหมายระหวาง

ประเทศท่ีมีผลผูกพันใหรัฐสมาชิกของสหประชาชาติตองกระทําตามและไมมีอํานาจบังคับในกรณีท่ีรัฐ

สมาชิกกระทําการฝาฝนขอกําหนดนี้ หากแตเปนเพียงขอกําหนดท่ีสหประชาชาติจัดทําข้ึนมาเพ่ือมุง

หมายใหหลักเกณฑในขอกําหนดเปนแนวคิดเบื้องตนของการวางหลักการและวิธีปฏิบัติตอผูตองขัง 

รวมถึงการบริหารงานของราชทัณฑ22 โดยองคการสหประชาชาติมีแนวคิดวา การสงเสริมและ

สนับสนุนใหประเทศตาง ๆ มีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําจะชวยใหสิทธิ

มนุษยชนของผูตองขังไดรับความคุมครองมากข้ึน เนื่องจากขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํานี้นับไดวาเปน

ตัวชี้วัดในเรื่องการปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจําวามีความเปนธรรมหรือมีการคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน

ของผูตองขังบางหรือไม เพียงใด  ดังนั้น การสงเสริมใหประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกปฏิบัติตามขอกําหนด

มาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขังก็เทากับเปนการสงเสริมใหประเทศตาง ๆ คุมครองถึงสิทธิ

มนุษยชนของผูตองขังดวย23 

โดยขอกําหนดนี้เปนหนึ่งในภารกิจท่ีกรมราชทัณฑของประเทศไทยตอง

ปฏิบัต4ิตามเนื่องจากมีการกําหนดไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. 2545 4ตามความในขอ 1 ซ่ึงบัญญัติวา “ใหกรมราชทัณฑมีภารกิจเก่ียวกับการควบคุมและแกไข

พฤตินิสัยผูตองขัง โดยมุงพัฒนาเปนองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือแกไข ฟนฟูผูตองขังใหกลับตน

เปนพลเมืองดี...โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(2) 4กําหนดแนวทางปฏิบัติตอผูตองขัง ใหสอดคลองกับกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยาและหลักทัณฑวิทยา ตลอดจนขอกําหนด

มาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขังและขอเสนอแนะในเรื่องท่ีเก่ียวของขององคกรการ

สหประชาชาติ” 

                                                           

21เพ่ิงอาง, น.37. 
22

เชาวลิต สมพงษ์เจริญ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 10, น.52. และดู ธานี วรภัทร, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 9, น.50. 
23ธีรวัลย นรภูมิพิภัชน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 19, น.38. 
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ดังนั้น กรมราชทัณฑของประเทศไทยจึงมีหนาท่ีตามกฎหมายภายในท่ี

จะตองกําหนดแนวทางในการปฏิบัติตอผูตองขังใหสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับ

ปฏิบัติตอผูตองขังเทาท่ีไมขัดตอสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแหงภูมิศาสตรภายในประเทศ 

สวนท่ีเก่ียวกับทรัพยสินของผูตองขังในขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับ

ปฏิบัติตอผูตองขังนั้น ปรากฏอยูในสวนท่ี 1 ขอกําหนดท่ัวไป เรื่องการรักษาทรัพยสินของผูตองขัง 

(retention of prisoners' property) ขอ 43 ซ่ึงกําหนดวา 

“(1) เงิน ของมีคา เสื้อผา และสิ่งของอ่ืนของผูตองขังซ่ึงตามขอบังคับ

ของเรือนจําไมยอมใหเก็บรักษาเองเม่ือนําเขามาในเรือนจําขณะรับตัวนั้นใหทางเรือนจํารักษาไวให

ปลอดภัยในสภาพท่ีเรียบรอยและจัดทําบัญชีทรัพยสินโดยเจาของลงชื่อกํากับไว 

(2) บรรดาสิ่งของและเงินจะตองมอบคืนใหผูตองขังเม่ือปลอยตัว เวนแต

จะอนุญาตใหใชเงินในเรือนจําไดหรือไดสงของนั้นออกไปจากเรือนจํากอนแลว หรือจําเปนตองทําลาย

เสื้อผามิใหแพรโรคราย การมอบคืนใหเจาของลงชื่อกํากับดวย 

(3) เงินหรือทรัพยสินท่ีผูตองขังรับมาจากภายนอกเรือนจําใหอนุโลม

ปฏิบัติเหมือนกัน 

(4) ถาผูตองขังนํายารักษาโรคใด ๆ เขามาใหแพทยวินิจฉัยและสั่งวาควร

จะใชอยางไร”24 

จากความท่ีปรากฏนี้เปนการยืนยันวาผูตองขังยังมีสิทธิในทรัพยสิน สิทธิ

ในการเปนเจาของทรัพยสินไดเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป แตความนี้เปนการกลาวถึงการจัดการ

ทรัพยสินของผูตองขังท่ีนําเขามาภายในเรือนจําหรือกรณีท่ีผูตองขังไดรับทรัพยสินมาจากภายนอก

เรือนจํา โดยใหทางเรือนจําเปนผูเก็บรักษาทรัพยสินนั้นไว และเม่ือผูตองขังไดรับการปลอยตัว ทาง

เรือนจําจะตองสงมอบคืนใหกับผูตองขัง25  อยางไรก็ตาม แมจะไมมีการกลาวถึงเรื่องการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังภายนอกเรือนจําไวโดยตรง แตก็มิไดหมายความวาผูตองขังจะไมมี

สิทธิดังกลาว เนื่องจากสวนท่ี 2 เรื่องขอกําหนดท่ีใชแกผูตองขังประเภทพิเศษ หมวด a ใชกับนักโทษ

เด็ดขาด คือ ผูตองคําพิพากษาใหจําคุก มีการกลาวถึงมาตรฐานตาง ๆ ท่ีใชปฏิบัติตอนักโทษเด็ดขาด 

รวมท้ังการรักษาสิทธิทางแพงและประโยชนอ่ืน ๆ ไวใหแกนักโทษเด็ดขาดดวย  ท้ังนี้ เพ่ือมุงหมายให

ชีวิตหลังพนโทษเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

                                                           

24องคการสหประชาชาติ ขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขังและ

ขอเสนอแนะนําในสวนท่ีเก่ียวของ, แปลโดย กรมราชทัณฑ, (นนทบุรี : กรมราชทัณฑ, 2504), น.10. 
25ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 9, น.56. 
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ขอกําหนดท่ีใชแกนักโทษขังเด็ดขาดหรือผูตองคําพิพากษาใหจําคุกไดวาง

หลักการไววา การท่ีผูตองขังอยูในเรือนจําก็เปนการตัดผูตองขังออกจากโลกภายนอก อันกอใหเกิด

ความเครียด ความกลุมใจ ความอึดอัดตาง ๆ แกผูตองขังมากพอแลว เรือนจําจึงไมควรกระทําการใด

ท่ีทําใหสถานการณของผูตองขังเลวรายลงไปอีก26 เพราะการท่ีผูตองขังถูกจําคุกก็เพ่ือปองกันสังคมให

ปลอดภัยจากอาชญากรรมเทานั้น แตการท่ีจะทําใหสังคมปลอดภัยจากอาชญากรรมในระยะยาวได มี

ความจําเปนท่ีจะตองชวยเหลือและฟนฟูผูตองขังใหกลับตัวเปนคนดีและหาเลี้ยงชีพของตนไดเม่ือ

ไดรับการปลอยตัวกลับเขาสูสังคม27 โดยการชวยเหลือผูตองขังนั้นควรกระทําทุกวิธีเทาท่ีสามารถ

กระทําไดเพ่ือแกไขเยียวยาปญหาท่ีเกิดแกผูตองขัง และการปฏิบัตินั้นควรใหมีความสอดคลองกับ

ผูตองขังแตละคนตามความจําเปนท้ังในดานความคิดและจิตใจของผูตองขังดวย28 โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ควรทําใหชีวิตในเรือนจํากับชีวิตอิสระภายนอกเรือนจํา มีความแตกตางกันนอยท่ีสุด เพ่ือมิใหผูตองขัง

รูสึกวาตนเองไรคุณคา ไรความรับผิดชอบ หรือขาดการเคารพในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยไป29 

และการปฏิบัติตอผูตองขังนั้น ไมควรทําใหผูตองขังรูสึกวาตนถูกตัดออกจากสังคม แตยังคงเปนสวน

หนึ่งของสังคมอยู  ดังนั้น องคกรตาง ๆ ทางสังคมจึงควรยื่นมือเขามาชวยเหลือท้ังพนักงานเรือนจํา

และผูตองขัง อันเปนการสรางและสงเสริมใหเกิดความรวมมือจากทุกฝายในการฟนฟูผูตองขังเพ่ือให

ผูตองขังสามารถกลับเขาไปอยูรวมกับคนในสังคมไดอยางปกติสุข และเพ่ือเปนการปองกันและรักษา

ไวซ่ึงสิทธิตาง ๆ ทางแพง สิทธิแหงความม่ันคงทางสังคม และประโยชนทางสังคมอยางอ่ืนของ

ผูตองขัง การดําเนินการตาง ๆ จึงตองมีความสอดคลองกับกฎหมายและคําพิพากษาของศาลดวย30 

โดยสิทธิทางแพงก็คือสิทธิในสวนท่ีเ ก่ียวกับเอกชน สถานะ และ

ความสัมพันธระหวางบุคคล สิทธิทางทรัพย สิทธิทางหนี้ สิทธิทางครอบครัวและมรดก สิทธิการเรียก

คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนจากการละเมิด ฯ เม่ือขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอ

ผูตองขังไดกลาวถึงการปองกันและรักษาสิทธิตาง ๆ ทางแพงของผูตองขังไว จึงทําใหพิจารณาไดวา

ขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขังอันเปนกฎเกณฑในทางระหวางประเทศนี้ไดมีการ

รับรองและคุมครองถึงสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังดวย แมวา

จะมิไดกําหนดไวเปนการเฉพาะและชัดเจนเหมือนกับการจัดการทรัพยสินของผูตองขังภายในเรือนจํา

                                                           

26ขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ขอ 57 
27ขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ขอ 58 
28ขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ขอ 59 
29ขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ขอ 60 
30ขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ขอ 61 
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ก็ตาม แตเม่ือไดศึกษาขอบังคับดังกลาวในภาพรวมท้ังฉบับแลวก็ทําใหเห็นไดวา ในสายตาแหง

ขอบังคับดังกลาว ผูตองขังยังคงมีสิทธิตาง ๆ เชนเดียวกับบุคคลภายนอกท่ัวไป การท่ีถูกจําคุกใน

เรือนจํามิไดเปนเหตุใหผูตองขังตองถูกตัดสิทธิในทางแพงหรือสิทธิอ่ืน ๆ เนื่องจากการถูกจําคุกนั้น

เปนไปเพ่ือใหสังคมปลอดภัยจากอาชญากรรมเทานั้น ท้ังยังไดกําหนดหลักการใหมีการรักษาไวซ่ึงสิทธิ

ทางแพงของผูตองขังอีกดวย  ท้ังนี้ เพ่ือมิใหเปนการลงโทษผูตองขังซํ้าซอน คือ ท้ังจากการลงโทษ

จําคุกในทางอาญาและโทษจากการถูกตัดหรือถูกจํากัดสิทธิทางแพงซ่ึงผูตองขังมิควรจําตองไดรับโทษ

ในสวนนี้ดวย มิเชนนั้นอาจทําใหผูตองขังไดรับความเครียดและความกดดันตาง ๆ มากเกินสมควร จน

อาจเปนสาเหตุของการกระทําความผิดซํ้าข้ึนอีกหลังจากท่ีมีการปลอยตัวผูตองขัง การรับรองสิทธิตาง 

ๆ ประกอบกับมาตรการแกไขฟนฟูจึงมีโอกาสทําใหชีวิตหลังการพนโทษของผูตองขังเปนไปในทางท่ีดี

ข้ึน อันทําใหสังคมเกิดความปลอดภัยตามมา 

ดังนั้นตามขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขังจึงเปน

กฎเกณฑในทางระหวางประเทศอีกฉบับหนึ่งท่ีรับรองถึงการมีอยูของสิทธิทางทรัพยสิน รวมท้ังสิทธิใน

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังในฐานะท่ีเปนสิทธิทางแพงอยางหนึ่ง 

2.1.2 สิทธิตามรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญ คือ กฎเกณฑแบบแผนท่ีวาดวยการเมืองการปกครองของรัฐ ท้ังการ

กําหนดรูปแบบ โครงสรางและอํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีใชอํานาจสูงสุดภายในรัฐ ความสัมพันธ

ระหวางองคกรของรัฐดวยกันเอง และความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐกับประชาชน ตลอดจนการ

รับรองและกําหนดหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน31 สําหรับรัฐธรรมนูญฉบับท่ีใชบังคับอยูใน

ปจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 โดยมีการประกาศใชเม่ือ

วันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 แมรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะกําหนดใหหมวด 2 พระมหากษัตริย ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เปนเพียงหมวดเดียวท่ียังมีผลใชบังคับตอไปตาม

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวดังท่ีปรากฏอยูในมาตรา 2 ก็ตาม แตความในมาตรา 4 แหงรัฐธรรมนูญฉบับ

ชั่วคราวนี้ยังไดรับรองไวซ่ึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคท่ีชนชาวไทย

เคยไดรับการคุมครอง ใหยังคงไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้อยูตอไป  ดังนั้น จึงมีความจําเปน

                                                           

31ณัฐกร วิทิตานนท, หลักรัฐธรรมนูญเบื้องตน , (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2553), น.75. และดู มานิตย จุมปา , คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) เลม 1, พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2555), น.1. 
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ท่ีผูเขียนตองหยิบยกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ข้ึนมาพิจารณาประกอบกับความ

ในมาตรา 4 นี้ดวย 

สําหรับประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางประเทศไทยนี้ ศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลถือวาเปนสิ่งท่ีสําคัญมาก จึงตองมีการ

รับรองและคุมครองไวตามท่ีปรากฏอยูในมาตรา 4 และไมวาบุคคลนั้นจะมีเหลากําเนิดอยางใด เพศใด 

หรือนับถือศาสนาใด ก็ยอมอยูในความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญโดยเสมอกัน32 และไดรับความ

คุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความ

แตกตางในเรื่องเชื้อชาติ เพศ ภาษา สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมฯ จะกระทํา

มิได33  ดังนั้น บุคคลท่ีเปนชนชาวไทยจึงยอมไดรับความคุมครองในสิทธิและเสรีภาพอยางเทาเทียม

กัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติท้ังปวง ไมวาบุคคลนั้นจะอยูในสถานะใด หรือแมจะตกเปนผูตองขังก็

ยอมไดรับความคุมครองเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไปในฐานะท่ีเปนประชาชนคนไทยเหมือนกัน ไดรับ

ความคุมครองตามรัฐธรรมนูญอยางเสมอภาคกันทุกคน34 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ

ของชนชาวไทย สวนท่ี 5 ไดบัญญัติเรื่องสิทธิในทรัพยสินไวโดยตรงตามมาตรา 41 วรรคหนึ่งวา“สิทธิ

ของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอม

เปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” โดยหลักแลว บุคคลทุกคนจึงมีสิทธิในทรัพยสินอยางบริบูรณและจะ

จัดการกับทรัพยสินท่ีตนเปนเจาของอยางไรก็ได ดังท่ีมีการบัญญัติรับรองไวในประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยมาตรา 1336 เชน การใชสอยทรัพยสิน การจําหนายจายโอน การสงวนรักษาทรัพยสิน 

หรือแมแตการทําลายทรัพยสินนั้น เปนตน เวนเสียแตจะมีบทบัญญัติแหงกฎหมายมาจํากัดสิทธิหรือ

จํากัดความสามารถในการใชสิทธินั้น ๆ ไว35 เชน แมจะเปนเจาของอสังหาริมทรัพย แตก็หามมิใหทํา

หลังคาหรือการปลูกสรางอยางอ่ืน อันทําใหน้ําฝนตกลงยังทรัพยสินซ่ึงอยูติดตอกันตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1341 หรือหามเจาของอสังหาริมทรัพยขุดบอ สระ หลุมรับน้ํา

โสโครก ฯ ในระยะสองเมตรจากแนวเขตท่ีดินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1342 

เปนตน ตัวอยางเหลานี้ไดแสดงใหเห็นวา แมบุคคลจะเปนเจาของทรัพยสินซ่ึงโดยปกติแลวเจาของ

                                                           

32รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 5 
33รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 30 และดู มานิตย จุมปา, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 31, น.153. 
34ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 9, น.80. 
35มานิตย จุมปา, อางแลว เชิงอรรถท่ี 31, น.241. 
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สามารถจะดําเนินการจัดการกับทรัพยสินของตนอยางไรก็ได แตเม่ือมีกฎหมายมาจํากัดสิทธิไว ก็ยอม

ตองเปนไปตามนั้น 

อยางไรก็ตาม การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตาง ๆ นั้นมิใชวารัฐจะออกกฎหมายมา

จํากัดสิทธิและเสรีภาพอยางไรก็ได แตจะตองกระทําไปตามเง่ือนไขแหงมาตรา 29 อันเปนบทบัญญัติ

ท่ีสําคัญสําหรับการประกันสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ซ่ึงประกอบไปดวยเง่ือนไข 5 ประการ 

ดังนี้ 

1. การจํากัดสิทธิและเสรีภาพกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย และจะตองเปนกฎหมายท่ีตราข้ึนโดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาซ่ึงทําหนาท่ีเปน

ตัวแทนของประชาชนในการออกกฎหมาย 36 อันไดแก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติ หรืออาจเปนกฎหมายท่ีมีศักดิ์เทียบเทา คือ พระราชกําหนด และประกาศคณะ

ปฏิวัติ37 

นอกจากนี้ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทําไดเฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญ

กําหนดไวเทานั้นดวย38 เชน ตามมาตรา 36 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการติดตอสื่อสารถึงกันโดยชอบ

ดวยกฎหมาย การตรวจ การกัก หรือการกระทําดวยประการอ่ืนเพ่ือใหลวงรูถึงขอความท่ีสื่อสารกัน

นั้นจะกระทํามิได เวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการรักษาความม่ันคง

ของรัฐหรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน สําหรับการจํากัดสิทธิใน

ทรัพยสินของบุคคลตามมาตรา 41 นั้นมิไดระบุไวโดยเฉพาะวาการจํากัดจะตองเปนไปเพ่ือการใด 

2. การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองกระทําเทาท่ีจําเปน โดยรัฐตองเลือกใชวิธีการ

ท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการได39 และหากมีหลายวิธีการ รัฐตองเลือกวิธีการท่ีมีผลกระทบ

ตอสิทธิและเสรีของประชาชนนอยท่ีสุด  ท้ังนี้ ตองคํานึงดวยวาประโยชนท่ีสวนรวมไดรับนั้นมีมากกวา

                                                           

36ณัฐกร วิทิตานนท, อางแลว เชิงอรรถท่ี 31, น.58.และดู บุญศรี มีวงศอุโฆษ, กฎหมาย

รัฐธรรมนูญ, พิมพครั้งท่ี 7 (กรุงเทพมหานคร : โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2556), น.544. และดู มานิตย จุมปา, อางแลว เชิงอรรถท่ี 31, 

น.124. 
37มานิตย จุมปา, เพ่ิงอาง, น.125. 
38เพ่ิงอาง, น.124. 
39บุญศรี มีวงศอุโฆษ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 36, น.544. และดู มานิตย จุมปา, เพ่ิงอาง, น.

124. 
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ความเสียหายหรือผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนแกเอกชนหรือไม หากความเสียหายตอเอกชนมีมากกวา รัฐก็

ไมสามารถนํามาตรการนั้นมาบัญญัติเปนกฎหมายได40 

3. การจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะตองไมกระทบกระเทือนในสาระสําคัญแหงสิทธิ

และเสรีภาพนั้น ๆ41 เพราะแมฝายนิติบัญญัติจะมีอํานาจในการตรากฎหมายมาจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน แตหากการจํากัดเชนวานั้นไปกระทบในสาระสําคัญแหงสิทธิท่ีประชาชนพึงมี 

บทบัญญัตินั้นก็เปนอันใชมิได ตามความในมาตรา 6 ประกอบมาตรา 29 อันเปนบทบัญญัติในการ

ประกันสิทธิและเสรีภาพของปวงชวนชาวไทย 

4. การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองมีผลเปนการท่ัวไป คือ ไมมุงหมายใหใชกับ

บุคคลใดหรือกรณีใดกรณีหนึ่งโดยเฉพาะ42  ท้ังนี้ เพ่ือเปนการปองกันมิใหมีการเลือกปฏิบัติตอบุคคล

โดยไมเปนธรรม อันขัดตอหลักความเสมอภาคท่ีมาตรา 30 ไดบัญญัติรับรองและคุมครองไว 

5. การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจใน

การตรากฎหมายนั้นดวย43 เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดวาการบัญญัติกฎหมายมาจํากัดสิทธิ

และเสรีภาพเชนวานั้นเปนไปตามเง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไวหรือไม 

นอกจากนี้ตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

อันเปนบทบัญญัติในสวนของบทท่ัวไปแหงหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ไดกําหนดขอบเขต

แหงการใชสิทธิไวในวรรคแรกเชนกันวา บุคคลสามารถใชสิทธิไดเทาท่ีไมไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลอ่ืน  ท้ังนี้ เพ่ือใหสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนไดรับความคุมครองอยางแทจริง ท้ังการใช

สิทธิและเสรีภาพนั้นจะตองไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ เชน การใชสิทธิและเสรีภาพเพ่ือเปลี่ยน

รูปแบบของรัฐ รูปแบบการปกครอง หรือเพ่ือลมลางรัฐธรรมนูญ เปนตน และจะตองไมขัดตอศีลธรรม

อันดีของประชาชนดวย44 ฉะนั้นแลว แมการใชสิทธิบางอยางจะไมมีกฎหมายหามหรือจํากัดขอบเขต

แหงการใชสิทธิไวโดยตรง แตการใชสิทธิโดยท่ัวไปก็ยอมตองมีขอบเขตจํากัดอยูเสมอ มิใชใชสิทธิท่ีตน

มีอยางอิสระจนไปกระทบตอสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน หรือไปขัดตอศีลธรรมอันดีของคนใน

สังคม อันอาจเปนเหตุใหเกิดความไมสงบเรียบรอยตามมาได  ดังนั้น การใชสิทธิตาง ๆ ท่ีแมจะมี

กฎหมายรับรองไว ก็ตองใชสิทธิตาง ๆ ภายในขอบท่ีมาตรา 28 วรรคแรกนี้กําหนด 

                                                           

40บุญศรี มีวงศอุโฆษ, เพ่ิงอาง, น.544. 
41เพ่ิงอาง, น.544. และดู มานิตย จุมปา, อางแลว เชิงอรรถท่ี 31, น.124. 
42บุญศรี มีวงศอุโฆษ, เพ่ิงอาง, น.544. และดู มานิตย จุมปา, เพ่ิงอาง, น.124. 
43บุญศรี มีวงศอุโฆษ, เพ่ิงอาง, น.544. และดู มานิตย จุมปา, เพ่ิงอาง, น.124. 
44มานิตย จุมปา, เพ่ิงอาง, น.120. 
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สําหรับสิทธิในทรัพยสินของบุคคล นอกจากท่ีปรากฏตามความในมาตรา 41 

แลว ก็ไมพบวามีบทบัญญัติใดของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดกลาวถึงเรื่องท่ี

เก่ียวกับทรัพยสินของบุคคลหรือสิทธิในทรัพยสินของบุคคลอีก และไมพบวามีบทบัญญัติใดท่ีกลาวถึง

สิทธิของผูตองขังไวเปนพิเศษ ในทางกลับกัน ก็ไมพบวามีบทบัญญัติใดท่ีเปนการตัดหรือจํากัดสิทธิ

ของผูตองขังไวเปนการเฉพาะเชนกัน  ดังนั้น เม่ือพิจารณาความตามมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 30 

มาตรา 41 ประกอบมาตรา 28 และมาตรา 29 ตามท่ีกลาวไวในขางตน จึงสามารถพิเคราะหไดวา 

เม่ือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไมไดแยกสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังไวตางหาก

จากบุคคลท่ัวไป สิทธิและเสรีภาพตาง ๆ ท่ีรับรองไวตามรัฐธรรมนูญก็ยอมครอบคลุมถึงผูตองขังใน

ฐานะท่ีเปนชนชาวไทยดวยเชนกัน และหนึ่งในสิทธิท้ังหลายเหลานั้นก็คือ สิทธิในทรัพยสินนั่นเอง  

ดังนั้นผูตองขังจึงยังมีสิทธิในทรัพยสินเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป มีสิทธิท่ีจะเปนเจาของทรัพยสิน สิทธิท่ี

จะจัดการทรัพยสินของตนไปในทางใดก็ได ตราบเทาท่ีไมละเมิดตอขอบเขตแหงการใชสิทธิและตราบ

เทาท่ีไมมีกฎหมายมาตัดหรือจํากัดสิทธิอยางชัดแจงตามท่ีรัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองและคุมครองไว 

2.1.3 สิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บทบัญญัติแหงกฎหมายท้ังหลายนั้นมีข้ึนเพ่ือประโยชนของบุคคล ซ่ึงตามมาตรา 

15 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดใหสภาพบุคคลเริ่มแตเม่ือคลอดและอยูรอดเปน

ทารก และสิ้นสุดลงเม่ือตาย โดยความสําคัญของการมีสภาพบุคคลนั้นก็คือการเปนผูทรงสิทธิและ

หนาท่ีตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจกลาวไดวามีแตมนุษยเทานั้นท่ีสามารถมีสิทธิและหนาท่ี

ตามกฎหมายได45 ดั่งท่ีมีผูกลาวไววา “Persons are those entitles, whether men or women, 

who are capable of rights and duties”46 และตราบใดท่ีมนุษยยังมีสภาพบุคคลอยูตามกฎหมาย 

ตราบนั้นบุคคลก็ยอมเปนผูทรงสิทธิและหนาท่ีตาง ๆ ตามกฎหมายดุจกัน โดยการใชการตีความเรื่อง

สิทธิและหนาท่ีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะตองคํานึงถึงหลักความเสมอภาคและความ

เทาเทียมกันของบุคคลตามท่ีไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยอันเปนกฎหมายแมบท

และเปนกฎหมายสูงสุดท่ีใชในการปกครองประเทศดวย47  ดังนั้น สิทธิและหนาท่ีใดท่ีมีการรับรองไว

                                                           

45กิตติศักดิ์ ปรกติ, หลักกฎหมาย บุคคล, พิมพครั้งท่ี 4 (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2553), 

น.13. 
46Sir Federick Pollock, First of Jurisprudence, fifth edition (London : Macmillan 

& Co., Ltd., 1923), p.114. 
47กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 45, น.17. 
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ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บุคคลทุกคนจึงยอมเปนผูทรงสิทธิและหนาท่ีนั้น ๆ อยางเทา

เทียมกัน เวนแตกฎหมายไดตัดหรือจํากัดสิทธิหรือความสามารถในการใชสิทธิไวเปนการเฉพาะ 

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินเปนเรื่องท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยอันเปนกฎหมายท่ีกําหนดสิทธิและหนาท่ีตาง ๆ ของบุคคลตั้งแตเกิดจนตายในเรื่องท่ีเก่ียวกับ

แพงและพาณิชย ไมวาจะเปนสถานะแหงบุคคล การทํานิติกรรมสัญญา ทรัพยสิน หนี้สิน ตลอดจน

เรื่องครอบครัวและมรดก โดยการจัดการทรัพยสินและหนี้สินนี้อาจอยูในรูปของการทํานิติกรรม

สัญญาข้ึนระหวางบุคคล เชน ทําสัญญาซ้ือขาย เชาทรัพย รวมลงทุนธุรกิจกับเพ่ือน ทําสัญญากูยืม ฯ 

ถาหากเปนการจัดการในรูปของนิติกรรมสัญญา ก็จะตองดูหลักเกณฑและเง่ือนไขตาง ๆ ตามท่ี

กฎหมายกําหนดดวย เชน ความสามารถในการทํานิติกรรม แบบของนิติกรรม เปนตน หรืออาจเปน

การจัดการตามกฎหมายลักษณะหนี้ เชน การทวงถามหนี้ตอลูกหนี้เม่ือถึงกําหนดชําระ การชําระหนี้

บางสวนหรือท้ังหมดแกเจาหนี้ การคิดดอกเบี้ยผิดนัดเม่ือลูกหนี้ไมยอมชําระเม่ือหนี้ถึงกําหนด การ

ฟองรองเพ่ือใหลูกหนี้ชําระหนี้กอนจะขาดอายุความตามกฎหมาย เปนตน หรืออาจเปนการจัดการ

ตามกฎหมายลักษณะทรัพย คือ เม่ือบุคคลใดเปนเจาของทรัพยสิน ยอมมีสิทธิท่ีจะกระทํากับ

ทรัพยสินนั้น ๆ อยางไรก็ได ไมวาจะเปนการจําหนาย จาย โอน ทําลาย เรียกรองทรัพยของตนท่ีอยูใน

ความครอบครองของบุคคลอ่ืนท่ีไมมีสิทธิจะยึดถือเอาไว หรือขัดขวางมิใหบุคคลอ่ืนมายุงเก่ียวกับ

ทรัพยสินของตน เปนตน 

แตกอนท่ีบุคคลใดจะจัดการทรัพยสินและหนี้สินของตน ตองพิจารณากอนวา

บุคคลนั้นมีสิทธิและมีความสามารถท่ีจะกระทําเชนนั้นตามกฎหมายไดหรือไม เพียงใด เพราะ

ความสามารถในการมีสิทธิและความสามารถในการใชสิทธิมิไดเปนสิ่งเดียวกัน กลาวคือ ในสิทธิหนึ่ง 

ๆ บางคนอาจเปนผูทรงสิทธิและมีความสามารถในการใชสิทธิไดตามกฎหมายอยางบริบูรณ สวนบาง

คนมีสิทธิเชนกัน แตไมสามารถใชสิทธินั้นไดเนื่องจากกฎหมายจํากัดความสามารถในการใชสิทธิไว48 

สําหรับสิทธิทางทรัพยสินและหนี้สินนั้น โดยท่ัวไปแลวบุคคลทุกคนยอมเปนผู

ทรงสิทธิ49 ไมวาจะเปนทารกท่ีเพ่ิงคลอดออกมาจากครรภมารดา คนชรา บุคคลทุพพลภาพ ผูท่ีมี

ปญหาทางจิตหรือสติปญญา ฯ ลวนแลวแตมีสิทธิท่ีจะเปนเจาของหรือมีสิทธิเหนือทรัพยสินและหนี้สิน

ไดเหมือนกัน เพียงแตบุคคลเหลานั้นจะใชสิทธิในการจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินท่ีตนมีอยูได

                                                           

48เพ่ิงอาง, น.27. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล

, (กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2514), น.73. 
49กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.55. 
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เพียงใด ตองพิจารณาเรื่องความสามารถในการใชสิทธิดังกลาวดวย50 เนื่องจากตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยมีการจํากัดความสามารถในการใชสิทธิของบุคคลบางประเภทไว อันไดแก ผูเยาว คน

เสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต และคนไรความสามารถ เพราะกฎหมายเห็นวาบุคคลเหลานี้เปน

ผูหยอนความสามารถในการคิด ตัดสินใจ และการไตรตรอง และเพ่ือประโยชนของเขาเอง กฎหมาย

จึงหามมิใหบุคคลเหลานั้นทํานิติกรรมบางประเภทหรือท้ังหมดดวยตนเอง51 บางกรณีจะตองไดรับ

ความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษกอน บางกรณีอาจจะตองใหผูแทนโดยชอบธรรม 

ผูพิทักษ หรือผูอนุบาลทําการแทนเสียเลย แตถาเรื่องใดมีความสําคัญมาก กฎหมายจะกําหนดใหตอง

ไดรับอนุญาตจากศาลกอนจึงจะกระทําได ถาหากฝาฝนเง่ือนไขท่ีกําหนด การนั้นก็จะไมผูกพันหรือไม

มีผลสมบูรณตามกฎหมาย52 

ในกรณีของการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย เม่ือผูตองขังเปนบุคคลตามกฎหมาย เขาก็ยอมมีสิทธิเหนือทรัพยสินและหนี้สิน

เชนเดียวกับบุคคลท่ัวไปเนื่องจากสิทธิและหนาท่ีตาง ๆ ยอมตกติดอยูกับสถานะของความเปนบุคคล

ตามท่ีไดกลาวไวในขางตน และในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเองก็ไมมีบทบัญญัติใดท่ี

กําหนดใหมีผลเปนการตัดหรือจํากัดสิทธิในการเปนเจาของทรัพยสินหรือสิทธิเหนือทรัพยสินและ

หนี้สินของบุคคลใดเลย นอกจากนี้ผูตองขังยังมีสิทธิท่ีจะจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินของตนได

เชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป ไมวาจะโดยการทํานิติกรรมสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายลักษณะหนี้

และทรัพย เพราะเม่ือผูเขียนไดศึกษาเรื่องการจํากัดความสามารถในการใชสิทธิตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยแลว ก็ไมพบวาผูตองขังเปนบุคคลท่ีถูกกฎหมายจํากัดความสามารถในการใชสิทธิไว

แตอยางใด คงมีเพียงแคผูเยาว คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต และคนไรความสามารถ

เทานั้นท่ีเปนบุคคลท่ีกฎหมายจํากัดความสามารถในการใชสิทธิ  ดังนั้น เม่ือไมมีบทบัญญัติใดใน

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีกําหนดเรื่องการจํากัดความสามารถในการใชสิทธิดังกลาวของ

ผูตองขังไว จึงสามารถกลาวไดวา ผูตองขังยังคงมีสิทธิและเปนผูท่ีมีความสามารถในการใชสิทธิเพ่ือ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินของตนไดอยางสมบูรณตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 

 

                                                           

50เพ่ิงอาง, น.56. 
51เพ่ิงอาง, น.61. 
52เพ่ิงอาง, น.92. 
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2.1.4 สิทธิตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และกฎหมายลําดับรองอ่ืน ๆ 

ท่ีเกี่ยวของ 

หลักเกณฑเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังภายในเรือนจํามีการ

กําหนดไวอยางชัดเจนตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ในมาตรา 38 โดยบัญญัติใหออกเปน

กฎกระทรวงเพ่ือกําหนดวาทรัพยสินประเภทใดบางท่ีอนุญาตหรือไมอนุญาตใหนําเขามาภายใน

เรือนจํา รวมท้ังการเก็บรักษาทรัพยสิน และการคืนทรัพยสินใหแกผูตองขังเม่ือพนโทษ ซ่ึง

กฎกระทรวงฉบับดังกลาว คือ กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห ง

พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ตามความแหงขอ 127 นั้นเปนการกําหนดประเภทของ

ทรัพยสินท่ีตองหามมิใหนําเขาหรือเก็บรักษาไวในเรือนจํา53 สาเหตุท่ีตองกําหนดประเภทของ

ทรัพยสินท่ีมิใหเก็บรักษาไวในเรือนจําดวย เนื่องจากบางกรณีสิ่งของตองหามบางอยางผูตองขังอาจ

ประกอบหรือประดิษฐข้ึนภายในเรือนจําเอง โดยมิไดลักลอบหรือแอบนําเขามาจากภายนอกเรือนจําก็

ได 54 สิ่งของตองหามตามมาตรานี้ เชน อุปกรณสําหรับเลนการพนัน สุราหรือของเมาอยางอ่ืน 

เครื่องมืออันเปนอุปกรณในการหลบหนี น้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องคอมพิวเตอร โทรศัพทหรือเครื่องมือ

สื่อสารอ่ืน วัตถุ เอกสาร หรือสิ่งพิมพซ่ึงอาจกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยหรือเสื่อมเสียตอศีลธรรม

อันดีของประชาชน เปนตน ถาหากผูตองขังนําทรัพยสินหรือสิ่งของตองหามเหลานี้เขามาภายใน

เรือนจํา มาตรา 39 วรรคแรกแหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ กําหนดใหริบเปนของแผนดิน แตถาเปน

สิ่งมีสภาพเปนของสดเสียได หรือเปนของอันตรายหรือโสโครกใหเจาพนักงานเรือนจําทําลายเสียโดย

รายละเอียดและหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวไดกําหนดไวในระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการ

ดําเนินการกับสิ่งของตองหาม และเงิน พ.ศ. 2554 

สวนขอ 128 แหงกฎกระทรวงมหาดไทยฯ เปนการกําหนดถึงสิ่งของท่ีอนุญาต

ใหนําเขามาภายในเรือนจําได55 แตจะตองมีจํานวนท่ีไมมากเกินสมควร โดยสวนใหญจะเปนจะเปน

สิ่งของท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน หวี สบู ผาเช็ดตัว หรืออาจเปนอาหารท่ีปรุงแลว

                                                           

53ธานี วรภัทร, กฎหมายราชทัณฑ, (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2558), น.176 และดู วิสัย 

พฤกษะวัน, คําอธิบายพระราชบัญญัติราชทัณฑ พรอมดวยกฎ ระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของวาดวยการ

ปฏิบัติตอผูตองขัง ตั้งแตเขา จนกระท่ังออกจากเรือนจํา, พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

ทิพยอักษร, 2544), น.228. และดู ประธาน วัฒนวาณิชย, รายงานวิจัยเรื่องสิทธิของผูตองขังใน

ประเทศไทย, (ม.ป.ท., 2526), น.50. 
54วิสัย พฤกษะวัน, เพ่ิงอาง, น.228. 
55เพ่ิงอาง, น.228. และดู ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 53, น.179. 
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เสร็จซ่ึงยอมใหผูตองขังรับประทานได56 ตามท่ีกําหนดไวในเรื่องการเลี้ยงอาหาร ขอ 75 ถึงขอ 80 

แหงกฎกระทรวงดังกลาว เปนตน  อยางไรก็ตาม แมจะเปนสิ่งของท่ีอนุญาตใหนําเขามาภายใน

เรือนจําได แตถาสิ่งของนั้นโดยขนาด น้ําหนัก หรือสภาพไมสามารถเก็บรักษาไวในเรือนจําได มาตรา 

39 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ ก็กําหนดใหผูตองขังตองฝากสิ่ งของนั้นไว กับ

บุคคลภายนอก แตถาไมสามารถฝากไวกับบุคคลภายนอกได อาจจะตองทําลายหรือขายทอดตลาด 

แลวเงินท่ีไดจากการขายนั้นทางเรือนจําก็จะเก็บไวใหแกผูตองขัง57 ตามระเบียบกรมราชทัณฑวาดวย

การรับ จายเงินฝากของผูตองขังในเรือนจํา พ.ศ. 2553 แตกอนท่ีจะนําสิ่งของเหลานี้เขามาใหผูตองขัง 

จะตองมีการตรวจคนเพ่ือปองกันการลักลอบการนําสิ่งของตองหามอยางอ่ืนเขาไปใหผูตองขังดวย58 

แตถาเปนสิ่งของอยางอ่ืนซ่ึงมิใชของตองหามและมิใชของท่ีอนุญาตใหนําเขามา

ภายในเรือนจําได หากผูตองขังนําเขามาภายในเรือนจํา ขอ 129 แหงกฎกระทรวงมหาดไทยฯ 

กําหนดใหเจาพนักงานเรือนจําตองจัดใหผูตองขังมอบสิ่งของนั้นใหกับญาติหรือบุคคลอ่ืนท่ีอยูภายนอก

เรือนจํา แตถาไมสามารถกระทําดั่งวามานี้ได ก็ตองจําหนายสิ่งของนั้น แลวใหเจาพนักงานเรือนจํา

เก็บเงินท่ีไดจากการขายไวใหแกผูตองขังตามระเบียบ59 เชน นาฬิกา สรอยทอง เนื่องจากอาจเกิดการ

สูญหายหรือเกิดการแยงชิงภายในเรือนจําได60 รวมถึงกรณีท่ีผูตองขังมีเงินติดตัวเขามาภายในเรือนจํา

หรือมีบุคคลภายนอกฝากเงินไวใหผูตองขังเพ่ือเก็บไวใชจายภายในเรือนจํา ก็จะตองนําเงินนั้นฝากไว

กับเรือนจําดวย และหากผูตองขังประสงคจะใชจายภายในเรือนจํา ผูตองขังจึงจะสามารถเบิกเงินนั้น

ในรูปของบัตรซ้ือของหรือคูปองแลวนํามาจายโดยไมตองใชเงินสดตามท่ีกําหนดไวในระเบียบกรม

ราชทัณฑวาดวยการรับ จายเงินฝากของผูตองขังในเรือนจํา พ.ศ. 255361 

ถาเปนสิ่งของซ่ึงโดยขนาด น้ําหนัก หรือสภาพท่ีไมสามารถเก็บไวในเรือนจําได62 

เจาพนักงานเรือนจําตองจัดใหผูตองขังจําหนายหรือมอบไวใหแกบุคคลอ่ืนภายนอกเรือนจํา แตถา

ผูตองขังไมจัดการหรือจัดการไมสําเร็จภายในเวลาท่ีกําหนดใหถึงสองคราว จะตองมีการรายงานใหผู

บัญชาการเรือนจําสั่งการ ตามขอ 130 แหงกฎกระทรวงมหาดไทยฯ เชน ยารักษาโรค ซ่ึงเปนสิ่งท่ีโดย

                                                           

56วิสัย พฤกษะวัน, เพ่ิงอาง, น.228. 
57ประธาน วัฒนวาณิชย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 53, น.51. 
58วิสัย พฤกษะวัน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 53, น.228. 
59เพ่ิงอาง, น.228. และดู ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 53, น.179. 
60วิสัย พฤกษะวัน, เพ่ิงอาง, น.228. 
61เพ่ิงอาง, น.228, 230. 
62เพ่ิงอาง, น.228. 
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สภาพแลวกฎหมายไมอนุญาตใหผูตองขังนําเขามาเองโดยพลการ เนื่องจากอาจเปนเหตุใหเกิด

อันตรายถึงชีวิตไดหากรูเทาไมถึงการณ หรือเปนทางใหมีการซ้ือขายยารักษาโรค หรือตั้งตนเปนแพทย

เถ่ือนรักษาโรคกันเองภายในเรือนจํา หรืออาจมีการนํายาเสพติดแอบแฝงเขามาในรูปของยารักษาโรค

ได โดยการตรวจและรักษาผูตองขังท่ีเจ็บปวยใหเปนหนาท่ีของแพทยและพยาบาลประจําเรือนจํา

เทานั้น ตามหนังสือของกรมราชทัณฑท่ี 143/250463 แตถาเปนสิ่งของซ่ึงเขาใจวาไดมาจากการ

กระทําความผิดหรือการมีหรือถือไวเปนความผิดตองรีบรายงานใหผูบัญชาการเรือนจําทราบ ตามขอ 

131 แหงกฎกระทรวงมหาดไทยฯ 

นอกจากนี้ ทรัพยสินของผูตองขังท่ีตกคางอยูในเรือนจําในกรณีท่ีผูตองขัง

หลบหนีไปเปนระยะเวลาหนึ่งป หรือกรณีท่ีผูตองขังถูกปลอยตัวแลวแตไมมารับทรัพยสินของตนคืนไป

ภายในเวลาสามเดือนนับจากวันปลอยตัว ดังนี้ใหริบเปนของแผนดิน64 ตามความในมาตรา 40 

พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 แตในกรณีท่ีผูตองขังตาย พระราชบัญญัติราชทัณฑมิไดกําหนด

ไววาจะตองดําเนินการอยางไร จึงตองดําเนินการตามหลักกฎหมายท่ัวไปในประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยมาตรา 665 วรรคสอง เรื่องฝากทรัพย คือ หากผูฝากทรัพยตาย ใหคืนทรัพยนั้นแก

ทายาท แตถาเปนทรัพยสินท่ีไมไดฝากไวซ่ึงสวนใหญเปนของใชสวนตัว ก็ใหตกแกทายาทของผูตาย

เชนกัน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 162065 

จากท่ีกลาวมาในขางตนท้ังหมดนี้ เห็นไดวาโดยปกติทรัพยสินของผูตองขังจะ

ไมไดรับการกระทบกระเทือน เวนแตจะเปนสิ่งของตองหามท่ีกฎหมายมิใหนําเขามาภายในเรือนจํา

ดวยเหตุผลเก่ียวกับการปกครอง การรักษาระเบียบวินัย และเพ่ือความสงบเรียบรอยภายในเรือนจํา

เทานั้น66 แตถามิใชสิ่งของตองหามแลว ผูตองขังก็ยังมีสิทธิในทรัพยเหลานั้นอยูอยางบริบูรณ แมวาจะ

มิอาจเก็บรักษาไวในเรือนจําได แตผูตองขังก็ยังมีสิทธิท่ีจะนําทรัพยนั้นฝากไวกับบุคคลภายนอก

เรือนจํา หรือในกรณีท่ีตองจําหนายทรัพยสินบางอยาง เงินท่ีไดจากการจําหนายก็ยังเปนของผูตองขัง

อยูนั่นเอง นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาไดอีกวา หากเปนกรณีท่ีผูตองขังนําทรัพยเขามาภายใน

เรือนจําหรือรับมาจากภายนอกเรือนจํา ไมวาจะเปนของตองหามหรือไม เม่ือเปนกรณีท่ีทรัพยนั้นเขา

มาเก่ียวของภายในเรือนจําแลว เจาพนักงานเรือนจํานี้เองท่ีเปนผูมีหนาท่ีจัดการทรัพยสินแทน

                                                           

63เพ่ิงอาง, น.229. 
64เพ่ิงอาง, น.232. และดู ประธาน วัฒนวาณิชย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 53, น.51. 
65วิสัย พฤกษะวัน, เพ่ิงอาง, น.232. 
66พัชราภรณ กองอุบล, “สิทธิและเสรีภาพของผูตองขังตามรัฐธรรมนูญ”, (วิทยานิพนธ

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546), น.61. 
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ผูตองขัง เชน การเก็บรักษาเงินไวใหผูตองขังตามระเบียบ หรือทําลายสิ่งของนั้นถาเปนของสดเสียได

หรือเปนของอันตรายหรือโสโครก หรือทําหนาท่ีเปนผูอํานวยใหผูตองขังทําการจัดการทรัพยสินของ

ตนเอง เชน กรณีท่ีใหเจาพนักงานเรือนจําจัดใหผูตองขังมอบสิ่งของไวใหกับญาติหรือบุคคลอ่ืน

ภายนอกเรือนจํา หรือจัดใหผูตองขังจัดการจําหนายทรัพยสินของตน แลวจึงเก็บเงินจากการขายนั้น

ไวใหผูตองขังตอไป  ดังนั้น สิทธิในการจัดการทรัพยสินของผูตองขังภายในเรือนจําจึงยังคงมีอยู 

ผูตองขังยังสามารถจัดการทรัพยสินของตนไดดวยการมอบทรัพยใหบุคคลภายนอกดูแลและ

ดําเนินการจําหนายทรัพยสินตามท่ีเจาพนักงานเรือนจําจัดใหอันเปนสิ่งท่ีปรากฏอยูอยางชัดเจนตาม

พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ประกอบกับกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58

แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 

แมพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และกฎหมายลําดับรองอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของจะไมไดกลาวถึงสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังภายนอกเรือนจําเลยก็

ตาม แตก็เปนท่ีเขาใจไดวากฎหมายดังกลาวบัญญัติข้ึนมาเพ่ือใชบังคับกับกรณีตาง ๆ อันเก่ียวของกับ

เรือนจําเทานั้น ไมวาจะเปนการกระทําของผูตองขัง บุคคลภายนอกผูมาติดตอกับผูตองขังหรือติดตอ

กับทางเรือนจํา รวมท้ังอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานเรือนจํา ในสวนของทรัพยสินท่ีอยูภายนอก

เรือนจําของผูตองขังจึงมิใชอํานาจหนาท่ีของเรือนจําแตอยางใด กฎหมายดังกลาวจึงมิไดบัญญัติถึง

เรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังท่ีอยูภายนอกเรือนจําไว  อยางไรก็ตาม แมจะไมมี

การบัญญัติถึงเรื่องดังกลาว แตเม่ือไดศึกษาเรื่องทรัพยสินของผูตองขังภายในเรือนจําแลวก็เปนท่ีเห็น

ไดอยางชัดเจนวา ผูตองขังยังคงมีสิทธิในทรัพยสินอยูเชนเดิม และยังคงมีอํานาจในการจัดการ

ทรัพยสินไดเทาท่ีไมขัดกับระเบียบท่ีกําหนด นอกจากนี้ยังไมมีสวนใดของบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ี

อาจทําใหเขาใจไดวา ผูตองขังเปนผูท่ีถูกจํากัดสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีมีอยูภายนอก

เรือนจํา  ฉะนั้น จึงสามารถสรุปไดวา ผูตองขังยังเปนบุคคลผูทรงสิทธิหรือมีสิทธิในทรัพยสิน รวมถึง

สิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท้ังภายนอกและภายในเรือนจําอยู  ท้ังนี้ เทาท่ีไมเปนการขัด

หรือแยงกับบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

เม่ือไดศึกษาและพิจารณาสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังตาม

กฎหมายประเภทตาง ๆ ท้ังกฎหมายระหวางประเทศ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย และพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 รวมถึงกฎหมายลําดับรองอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวของแลว ทําใหเห็นสอดคลองไปในทํานองเดียวกันท้ังหมดวา ผูตองขังยังคงมีสิทธิในการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของตนไดเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป แตดวยเหตุผลและมุมมองท่ีแตกตางกัน เชน 

ผูตองขังยังมีสิทธิและยังสามารถจัดการกับทรัพยสินของตนไดอยูในฐานะท่ีเปนเจาของหรือเปนผูทรง

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน หรือในฐานะท่ีเปนผูทรงสิทธิตาง ๆ ทางแพง สิทธิแหงความม่ันคงทางสังคม 
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และประโยชนทางสังคมอยางอ่ืน หรือเม่ือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไมไดแยกสิทธิและ

เสรีภาพของผูตองขังไวตางหากจากบุคคลท่ัวไป สิทธิและเสรีภาพตาง ๆ ท่ีรับรองไวตามรัฐธรรมนูญก็

ยอมครอบคลุมถึงผูตองขังในฐานะท่ีเปนชนชาวไทยดวยเชนกัน และหนึ่งในสิทธิท้ังหลายเหลานั้นก็คือ 

สิทธิในทรัพยสิน หรือผูตองขังมิไดเปนบุคคลท่ีถูกจํากัดความสามารถในการใชสิทธิตามท่ีไดกําหนดไว

ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูตองขังจึงอาจจัดการทรัพยสินและหนี้สินของตนได ท้ังโดย

วิธีการทํานิติกรรมสัญญา หรือจัดการในทางกฎหมายลักษณะหนี้และกฎหมายลักษณะทรัพย เปนตน 

ดวยเหตุผลท้ังปวงท่ีไดอธิบายไปนั้น จึงนํามาสูขอสรุปท่ีวา ผูตองขังยังคงมีสิทธิในการจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินของตนเองไดอยูเชนเดิม 

อยางไรก็ตาม ผูตองขังจะใชสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีตนมีไดหรือไม และ

จะสามารถใชสิทธินั้นไดเพียงใด จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําการศึกษาเรื่องแนวคิดในการลงโทษทาง

อาญาประกอบดวยวาการท่ีผูตองขังจะใชสิทธิดังกลาวนั้นเปนการขัดตอแนวคิดและวัตถุประสงคใน

ลงโทษทางอาญา คือ การจําคุกหรือไม เพราะหากเปนการขัดตอแนวคิดและวัตถุประสงคในทาง

อาญาแลว การท่ีผูตองขังจะใชสิทธิดังกลาวท่ีมีก็มิอาจกระทําไดเนื่องจากผูตองขังเปนบุคคลท่ี

กฎหมายมุงประสงคจะลงโทษ โดยการตัดหรือจํากัดสิทธิและเสรีภาพท่ีผูตองขังมีบางประการไป 

เพ่ือใหสังคมปลอดภัยจากอาชญากรรมและเพ่ือใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข ผูตองขังจึงมิ

อาจกระทําการใดท่ีเปนการขัดกับลักษณะแหงการลงโทษท่ีจําตองไดรับ แตถาการใชสิทธิดังกลาวมิ

เปนการขัดตอแนวคิดและวัตถุประสงคในทางอาญาและไมขัดตอความสงบเรียบรอยของคนในสังคม 

ผูตองขังก็อาจใชสิทธิตรงนี้ไดเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป ดวยเหตุนี้ ในหัวขอถัดไปผูเขียนจึงขออธิบายถึง

แนวคิดตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการลงโทษทางอาญา เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาวิเคราะหในเรื่องการ

ขัดกันแหงสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังกับแนวคิดและวัตถุประสงคในการ

ลงโทษทางอาญาตอไป 

 

2.2 แนวคิดเรื่องการลงโทษทางอาญา 

 

เม่ือบุคคลกระทําการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมาย และถากฎหมาย

ดังกลาวไดกําหนดวาการฝาฝนเชนนั้นเปนความผิดและกําหนดโทษในทางอาญาไว บุคคลนั้นก็จําตอง

รับโทษตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยการลงโทษทางอาญาในปจจุบันมีอยูท้ังสิ้น 5 ลักษณะ ตั้งแตการริบ

ทรัพยสิน ปรับ กักขัง จําคุก จนถึงข้ันประหารชีวิต การลงโทษในทางอาญาจึงกอใหเกิดผลกระทบตอ

ตัวผูกระทําความผิดอยูมิใชนอย ในเบื้องตนจึงจําเปนท่ีจะตองศึกษาถึงแนวคิดและวัตถุประสงคในการ

ลงโทษทางอาญากอนวามีอยูอยางไร และศึกษาวาในปจจุบันนี้ แนวคิดและวัตถุประสงคดังกลาว
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เปนไปในทิศทางใด เพ่ือจะไดทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติตอผูตองขังและการเอ้ืออํานวยสิทธิและ

ประโยชนตาง ๆ ใหกับผูตองขังอยางเหมาะสม 

 

2.2.1. ความหมายของการลงโทษในทางทัณฑวิทยา 

ทัณฑวิทยาเปนวิชาท่ีพัฒนาควบคูมากับวิชาอาชญาวิทยา โดยอาชญาวิทยา เปน

คําท่ีมาจาก อาชญา กับ วิทยา ซ่ึงหมายถึงความรูเก่ียวกับอาชญากรรมหรือการกระทําความผิด เปน

การศึกษาถึงลักษณะของการกระทําความผิด สาเหตุในการกระทําความผิดและการปองกันการ

กระทําความผิด แตทัณฑวิทยาเปนการศึกษาเรื่องท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีมีการกระทําความผิดแลว 

โดยทัณฑวิทยามาจากคําวา ทัณฑ คือโทษหรือการลงโทษ กับคําวา วิทยา คือความรู ทัณฑวิทยาจึง

หมายถึงความรูเก่ียวกับการลงโทษ67 ซ่ึงแปลมาจากคําในภาษาอังกฤษวา penology อันมีรากศัพท

มาจากภาษาลาตินวา poena หมายถึง ความเจ็บปวด logy หมายถึง วิชาความรู  ดังนั้น penology 

จึงหมายถึง ความรูเก่ียวกับการลงโทษท่ีกอใหเกิดความเจ็บปวดตอผูกระทําความผิด68 

สวนคําวา โทษ นั้น พ.ต.ท.ดร. ปกรณ มณีปกรณ ไดอธิบายความหมายไวใน

หนังสือของทานวา โทษ หมายถึง การกระทําท่ีกอใหเกิดผลรายหรือกอใหเกิดความเสียหายแก

ผูกระทําผิดหรือผูท่ีตองไดรับโทษ เชน ใหไดรับความทุกขทรมานทางรางกาย จิตใจ หรือทรัพยสิน แต

การลงโทษนี้จะตองกระทําโดยกลุมบุคคลท่ีมีอํานาจและเปนผูท่ีมีหนาท่ีเปนตัวแทนของรัฐ สังคม 

หรือชุมชนดวย69 

การลงโทษจึงนับวาเปนมาตรการหรือเปนวิธีการอยางหนึ่งในการตัดสินของ

สังคมวาควรจะปฏิบัติตอผูกระทําความผิดอยางไร โดยโทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดมักประกอบไป

ดวยวิธีการท่ีเก่ียวของกับความเจ็บปวดหรือความทรมานอันเปนผลมาจากการตัดสิน70 หรืออาจกลาว

ไดวาการลงโทษนั้น เปนกระบวนการท่ีนําเอาโทษท่ีมีอยูในสังคมมาลงแกผูกระทําความผิดโดยใช

กฎหมายและพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐเปนเครื่องมือในการดําเนินการ ซ่ึงถือวาเปนมาตรการในการ

                                                           

67ปกรณ มณีปกรณ, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท โอ เอ็น จี 

การพิมพ จํากัด, 2549), น.258. 
68เพ่ิงอาง, น.258. 
69เพ่ิงอาง, น.261. 
70ผจงจิตต อธิคมนันทะ, สังคมวิทยาวาดวยอาชญากรรมและการลงโทษ, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลั ยราม คําแหง , 2525) ,  น.127. และดู  ประเสริ ฐ  เมฆมณี , หลัก ทัณฑวิทยา , 

(กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, 2523), น.53. 
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ควบคุมหรือจํากัดขอบเขตความประพฤติของบุคคลมิใหกระทําการท่ีอาจกอใหเกิดความไมสงบหรือ

ความไมเรียบรอยข้ึน  ท้ังนี้ เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยและเพ่ือใหคนในสังคมอยูรวมกันอยาง

สงบสุข71 

อยางไรก็ตาม ตั้งแตทศวรรษท่ี 1950 เปนตนมา แนวความคิดในการลงโทษหรือ

การปฏิบัติตอผูตองขังไดเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมท่ีมุงหมายใหเกิดความเจ็บปวดแกผูกระทําความผิด

มาเปนการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด จึงไดเริ่มมีการใชคําวา corrections แทนคําวา penology 

วิชาเก่ียวกับการลงโทษในปจจุบันจึงหมายถึง การศึกษาวิธีการตาง ๆ ท่ีกระทําตอผูกระทําความผิด 

ท้ังในเชิงของการลงโทษและการแกไขผูกระทําความผิดใหกลับตัวเปนคนดี มีประโยชนตอสังคม อัน

เปนการปองกันสังคมใหปลอดภัยจากอาชญากรรม72 

2.2.2 วิวัฒนาการของการลงโทษ 

ในสมัยโบราณ มนุษยยังมีความเชื่อและความกลัวตอสิ่งเหนือธรรมชาติและ

อํานาจลี้ลับตาง ๆ อยูมาก โดยเฉพาะภูตผีปศาจ โดยมีความเชื่อวาอํานาจลี้ลับหรือภูตผีปศาลเหลานี้

อาจทําอันตรายหรือบันดาลใหเกิดสิ่งไมดีตอผูท่ีไมเคารพนับถือหรือผูท่ีกระทําสิ่งใดอันเปนการลวง

ละเมิดตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นได  ดังนั้น เม่ือมีผูใดกระทําในสิ่งท่ีสังคมถือวาเปนสิ่งท่ีผิดหรือสิ่งท่ีไมควร ทุก

คนในสังคมก็หวาดกลัววาสังคมจะไดรับอันตรายอันเนื่องมาจากความโกรธแคนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ

อํานาจลี้ลับ สังคมจึงรีบหาทางปองกันดวยกันลงโทษผูกระทําผิดนั้นกอนเพ่ือเปนการสังเวยใหกับสิ่ง

ศักด์ิสิทธิ์ ซ่ึงสวนมากจะเปนการคราชีวิตของผูนั้นเสียเลย73 ตอมาสังคมเห็นวาการกระทําบางอยาง

อาจกอใหเกิดอันตรายตอสวัสดิภาพหรือความม่ันคงของสังคมโดยรวม เชน การกอกบฏ การทรยศตอ

หมูคณะ อันถือวาเปนการกระทําท่ีมีความผิดรายแรง ผูกระทําการเชนนั้นจะไดรับโทษถึงชีวิต

เชนเดียวกับการละเมิดตออํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชนกัน แนวคิดในการลงโทษดังกลาวจึงกลายมาเปน

การลงโทษเพ่ือความปลอดภัยของสังคม74 

สําหรับการกระทําความผิดท่ีมีผลกระทบตอเอกชนเปนการสวนตัวนั้น สังคมจะ

ไมเขาไปยุงเก่ียว โดยไมถือวาเปนธุระหรือหนาท่ีของสังคม ปลอยใหเปนเรื่องของคนท่ีถูกประทุษราย

                                                           

71ประเสริฐ เมฆมณี, เพ่ิงอาง, น.1. และดู ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 9, น.20. 
72ปกรณ มณีปกรณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 67, น.259. และดู ชาย เสวิกุล, อาชญาวิทยา 

และทัณฑวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2514), น.171. 
73ชาย เสวิกุล, เพ่ิงอาง, น.176. 
74เพ่ิงอาง, น.176. 
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แกแคนกันเอาเอง75 ในลักษณะตาตอตา ฟนตอฟน (eye for eye, and tooth for a tooth) และ

การแกแคนนี้มักจะมีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยมีญาติพ่ีนองหรือเพ่ือนฝูงเขามาชวย การแกแคน

สวนตัวจึงลุกลามออกไปเปนความพยาบาทระหวางตระกูลหรือคณะและขยายขอบเขตกวางออกไป

จนทําใหเกิดความไมสงบสุขหรือกระทบตอความม่ันคงของสังคม เพ่ือท่ีจะยุติปญหาดังกลาวจึงมีคน

กลางข้ึนมาไกลเกลี่ยและตัดสินปญหาท่ีเกิดข้ึน ใหฝายท่ีละเมิดหรือประทุษรายตองชดเชยความ

เสียหายใหกับผูท่ีถูกประทุษราย อันเปนการสมานรอยราวและชดใชคาเสียหายซ่ึงถือวาเปนโทษอยาง

หนึ่ง แนวคิดนี้จึงเรียกวา แนวไกลเกลี่ยและชดเชย (composition and compensation) 76 และ

การท่ีมีคนกลางเขามาไกลเกลี่ยเชนนี้กอใหเกิดการระงับการแกแคนกันเอง เปนการรักษาความสงบ

ของสังคม คนกลางท่ีเขามาไกลเกลี่ยนี้ นาน ๆ เขาก็กลายเปนหนาท่ีในการรักษาความสงบเรียบรอย

อันมีลักษณะคลาย ๆ กับตุลาการ และเปนหนาท่ีเฉพาะของผูท่ีไดรับการยอมรับนับถือของคนใน

สังคมเทานั้น77 

เม่ือสังคมมีความเจริญมากข้ึน การปกครองมีความเปนระบบระเบียบ หัวหนา

หรือผูปกครองจึงเปนผูไดรับอํานาจในการลงโทษผูกระทําผิดอยางเปนทางการ การลงโทษจึงเปลี่ยน

มาเปนระบบการฟองรองกลาวโทษแทนการลงโทษกันเองแบบดั้งเดิม โดยมีหัวหนาของสังคมทํา

หนาท่ีตัดสินชี้ขาด สมาชิกในสังคมก็จําตองใหความเคารพ จะละเมิดมิได ตอมาการกระทําความผิด

ตอเอกชนจึงถือวาเปนการลวงละเมิดอํานาจของหัวหนาแหงสังคมนั้นและเทากับวาเปนการกระทําผิด

ตอสังคมโดยรวมดวย สังคมจึงไดเขามาลงโทษผูกระทําผิดฐานทําความผิดตอสังคม ความมุงหมายใน

การลงโทษจึงเปนไปเพ่ือใหผูกระทําผิดนั้นเข็ดหลาบและเปนการขมขูมิใหผูอ่ืนกระทําความผิดเชนนั้น

อีก (deterrence)78 

เม่ือการลงโทษในสมัยโบราณเปนไปเพ่ือการแกแคนทดแทน การยับยั้งขมขู และ

เพ่ือความม่ันคงปลอดภัยของสังคม โทษท่ีลงแกผูกระผิดในสมัยนั้นจึงเปนโทษท่ีมีลักษณะสยดสยอง 

นากลัว ไรมนุษยธรรม และวิธีการลงโทษก็เปนวิธีการท่ีทารุณโหดราย79 เชน 

- การเฆ่ียนหรือโบย (flogging) เปนวิธีการลงโทษท่ีแพรหลายมากท่ีสุด ใชกับ

แทบทุกลักษณะความผิดท่ีมีความรุนแรงกวาโทษปรับ โดยมากจะใชแสหนังและขมวดเปนปมหรือ

                                                           

75เพ่ิงอาง, น.177. และดู ปกรณ มณีปกรณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 67, น.261.  
76ชาย เสวิกุล, เพ่ิงอาง, น.177. 
77เพ่ิงอาง, น.177. 
78เพ่ิงอาง, น.177. และดู ปกรณ มณีปกรณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 67, น.261. 
79ชาย เสวิกุล, เพ่ิงอาง, น.193. 
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อาจทําปลายใหเปนแฉก แตละแฉกมีลวดโผลออกมาในลักษณะคลาย ๆ ขอเพ่ือเวลาเฆ่ียนแลวขอนั้น

จะเก่ียวเนื้อหนังของผูท่ีถูกเฆ่ียนใหหลุดออกมาดวย ซ่ึงทําใหการลงโทษมีความรุนแรงมากข้ึน80 

- การตัดอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งหรือหลายสวน (mutilation) เปนวิธีการลงโทษ

ทางรางกายท่ีนิยมกันในสมัยโบราณอีกวิธีหนึ่ง ความมุงหมายของการลงโทษแบบนี้ คือ การแกแคน

ทดแทนและการทําใหเกิดความหวาดกลัวตอคนท่ัวไปในสังคม เพ่ือจะไดไมกลากระทําความผิด

เชนนั้นอีก เชน โทษของการทํารายรางกายผูอ่ืนคือการถูกตัดแขน โทษของการพูดปดคือการถูกตัดลิ้น 

เปนตน81 

- การประจาน (branding) มีอยู 2 ลักษณะ คือ ประจานโดยทําเครื่องหมายไว

บนรางกาย เชน การสักหนา การตีตรา หรือการประจานโดยเอาตัวผูกระทําผิดมัดไวในท่ีสาธารณชน 

เพ่ือใหผูท่ีถูกลงโทษเกิดความอับอายและเปนการลดศักดิ์ศรีของบุคคลดังกลาว82 

- ประหารชีวิต (capital punishment) เปนโทษมีความมุงหมายอยู 3 ประการ 

คือ เพ่ือการแกแคนทดแทน เพ่ือขมขูใหเกิดความหวาดกลัว และเพ่ือปองกันสังคม โดยตัดผูนั้นออก

จากสังคมอยางถาวร ซ่ึงอาจมีวิธีการท่ีแตกตางกันออกไป เชน กดใหจมน้ําตาย (drowning) เอาหิน

ขวางใหตาย (stoning) เอาไฟครอกหรือเผาใหตาย (burning) การตัดศีรษะ (beheading) เปนตน83 

- การใหเปนพลกรรเชียง (galleys) ถือวาเปนการลงโทษทางรางกายท่ีรุนแรง

อยางหนึ่ง เนื่องจากในสมัยกอนการคมนาคมทางน้ํามีความสําคัญ เรือท่ีใชคือ เรือกรรเชียง ซ่ึงเปนเรือ

ท่ีมีขนาดใหญ พายท่ีใชก็มีขนาดใหญและมีน้ําหนักมาก ตองใชฝพายจํานวนมาก ฝพายพวกนี้อยูใน

สภาพท่ีย่ําแย คือ ไมมีเสื้อผาใส อาหารคุณภาพแยและไมพอรับประทาน ถูกลามโซติดกับท่ีนั่ง

ตลอดเวลา ใครไมกรรเชียงจะถูกโบย อากาศในทองเรือไมบริสุทธิ์และมีกลิ่นเหม็น เปนตน84 

                                                           

80เพ่ิงอาง, น.193. และดูประเสริฐ เมฆมณี, อางแลว เชิงอรรถท่ี 70, น.4. และดู ปกรณ มณี

ปกรณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 67, น.275. 
81ชาย เสวิกุล, เพ่ิงอาง, น.194. และดู ประเสริฐ เมฆมณี, เพ่ิงอาง, น.6. และดู ผจงจิตต 

อธิคมนันทะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 70, น.127.  
82ผจงจิตต อธิคมนันทะ, เพ่ิงอาง, น.127. และดู ชาย เสวิกุล, เพ่ิงอาง, น.195. และ 

ประเสริฐ เมฆมณี, เพ่ิงอาง, น.6. และ ปกรณ มณีปกรณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 67, น.276. 
83ชาย เสวิกุล, เพ่ิงอาง, น.197. และดู ประเสริฐ เมฆมณี, เพ่ิงอาง, น.16. 
84ชาย เสวิกุล, เพ่ิงอาง, น.199. 
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- โทษจําคุก (imprisonment) เปนโทษท่ีไมนิยมนัก เนื่องจากในสมัยนั้นไมคอย

มีเรือนจํา และท่ีมีอยูก็มีสภาพสกปรก อยูกันอยางแออัดท้ังหญิง ชาย เด็ก รวมความผิดทุกประเภทไว

ดวยกัน85 

ผลปรากฏวาการลงโทษดวยวิธีการดังกลาว แทนท่ีจะทําใหผูท่ีถูกลงโทษรูสึก

สํานึกผิดและกลับตัวเปนคนดี แตกลับทําใหผูตองขังเกิดความแคนเคืองตอสังคมยิ่งข้ึน เนื่องจากทําให

ผูตองขังกลายเปนผูท่ีถูกดูหม่ินเหยียดหยาม มีแตคนรังเกียจเดียดฉันท ไมเปดโอกาสใหกลับเขาสู

สังคมไดเชนเดิม จึงทําผูนั้นหมดโอกาสท่ีจะกลับตัวเปนคนดี จะหาอาชีพท่ีสุจริตทําก็ยากลําบากเสีย

แลว ผูกระทําความผิดจึงตองถูกบังคับใหอยูในสังคมของคนรายไปโดยปริยาย การปฏิบัติเชนนั้นตอ

ผูกระทําความผิดจึงประสบกับความลมเหลว ไมอาจแกไขปญหาอาชญากรรมท่ีเกิดมีข้ึนในสังคมได86 

นักอาชญาวิทยาท้ังหลายเห็นวา “นโยบายการลงโทษท่ีเพงเล็งเนนหนักไปในดานใดดานหนึ่งนั้นเปน

สิ่งท่ีไมสมเหตุผลและขัดกับหลักการขัดเกลาพฤติกรรมของมนุษย สมควรท่ีจะปรับปรุงแกไขวิธีการ

ลงโทษผูกระทําผิดเสียใหม โดยใชหลักผสมกลมกลืนระหวางแนวความคิดแหงการปองกันสังคมและ

แกไขปรุงแตงจิตใจผูกระทําผิดตามหลักพฤติกรรมศาสตร หลักมนุษยธรรม และหลักนิติธรรม

ประกอบกันไป”87 

จนกระท่ังในปลายศตวรรษท่ี 18 เม่ือเริ่มมีการตื่นตัวเรื่องสิทธิมนุษยธรรมมาก

ข้ึน จึงไดมีการปรับปรุงแนวคิดและวิธีการลงโทษใหเหมาะสม เกิดการเรียกรองและกลับมาให

ความสําคัญเรื ่องสิทธิของผูตองขังมากขึ้นเรื ่อย ๆ 88 การลงโทษในปจจุบันจึงมีความมุงหมาย

เพื่อใหผูกระทําความผิดไดสํานึกในสิ่งท่ีตนกระทํา เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปในทางท่ีดีและทํา

ใหชีวิตหลังการพนโทษของผูตองขังสามารถปรับตัวเขากับสังคมภายนอกได วิธีการลงโทษก็ถูก

เปลี่ยนแปลงเพ่ือใหบรรลุตามความมุงหมายดังกลาว ผู ถูกลงโทษจึงไดรับการปฏิบัติอยางมี

มนุษยธรรมมากข้ึน ความเปนอยูภายในเรือนจําไดรับการพัฒนา รวมท้ังมีการอบรมในวิชาสามัญ 

วิชาชีพ และศีลธรรมจริยธรรมตาง ๆ89 

                                                           

85ปกรณ มณีปกรณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 67, น.273. 
86ประเสริฐ เมฆมณี, อางแลว เชิงอรรถท่ี 70, น.2. 
87เพ่ิงอาง, น.2. 
88ปกรณ มณีปกรณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 67, น.262. และดู ชาย เสวิกุล, อางแลว เชิงอรรถ

ท่ี 72, น.187. 
89ชาย เสวิกุล, เพ่ิงอาง, น.203. 
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สําหรับโทษทางอาญาในปจจุบันของประเทศไทย ปรากฏอยู ในประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 18 มีท้ังสิ้น 5 ประการ ไดแก 

- โทษประหารชีวิต (Capital punishment) มีความมุงหมายอยู 3 ประการ 

คลายกับในสมัยกอน คือ เพ่ือปองกันสังคมใหพนจากอาชญากรท่ีรายแรงอยางถาวร เพ่ือเปนการขมขู

ยับยั้งมิใหบุคคลอ่ืนกระทําความผิดเชนนั้นอีก และเพ่ือเปนการแกแคนทดแทนสําหรับการกระทําอัน

โหดรายทารุณของผูกระทําผิด โดยทุกประเทศมักใชวิธีการท่ีเจ็บปวดและทรมานนอยท่ีสุดเพ่ือไมให

ขัดกับหลักมนุษยธรรม เชน การยิงเปา การนั่งเกาไฟฟา การฉีดยา การเขาหองรมควันแกส เปนตน90 

- จําคุก (Imprisonment) เปนโทษท่ีนิยมมากท่ีสุดในปจจุบัน ซ่ึงแนวคิดในการ

ลงโทษสมัยใหมเห็นวาการจําคุกควรใชกับผูท่ีกระทําความผิดในคดีอุกฉกรรจเพ่ือเปนการปองกัน

สังคมใหมีความปลอดภัย สวนผูท่ีมิใชอาชญากรโดยสันดาน กฎหมายควรจะใชมาตรการอ่ืนแทนการ

ลงโทษจําคุก เนื่องจากการจําคุกเปนโทษท่ีมีความสิ้นเปลืองมากท่ีสุดในบรรดาโทษท้ังหมด เพราะการ

ท่ีจะแกไขความประพฤติของผูตองขังใหไดผลดีจะตองมีสถานท่ีท่ีเหมาะสม เจาหนาท่ีจะตองมีความรู

ความเขาใจ มีเครื่องมือและอุปกรณในการศึกษาและฝกอาชีพอยางเพียงพอ มีกิจกรรมนันทนาการ

ตาง ๆ ใหแกผูตองขัง เปนตน91 

- กักขัง (Confinement) เปนการลงโทษท่ีจํากัดเสรีภาพของผู ถูกลงโทษ

เชนเดียวกับการจําคุก แตการกักขังนั้น เปนการกักตัวไวในสถานท่ีอ่ืนซ่ึงมิใชเรือนจํา อาจเปนการกัก

ตัวไวในท่ีอยูอาศัยของบุคคลนั้นเองก็ได โดยจะมีสิทธิตาง ๆ ดีกวาผูตองขังในเรือนจํา ใชกับการ

กระทําความผิดท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน และเปนผูท่ีไมเคยรับโทษจําคุกมากอนหรือเคยรับโทษ

จําคุกมาแลว แตเปนโทษในฐานความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือเปนความผิดลหุโทษ ซ่ึงศาลจะ

เปลี่ยนจากโทษจําคุกเปนโทษกักขังแทน เนื่องจากเห็นวาการจําคุกผูกระทําความผิดใหอยูภายใน

เรือนจําในระยะเวลาอันสั้นนั้นมิไดเปนผลดีแกผูตองโทษเลยเพราะไมสามารถอบรมนิสัยหรือฝกหัด

อาชีพไดและยังเปนการสิ้นเปลืองคาใชจายดวย ซํ้ายังเปนการสรางปมดอยและความเสียหายใหกับผู

นั้นเพราะสังคมอาจตราหนาวาเขาเปนผูท่ีเคยติดคุกมากอน92 

- ปรับ (Fines) เปนโทษท่ีใชมากอีกประการหนึ่ง เพราะเม่ือมีการชําระคาปรับก็

จะเปนประโยชนตอรัฐ นอกจากนี้ยังไมกอใหเกิดภาระท่ีรัฐจะตองเลี้ยงดูเหมือนกับโทษจําคุก แตมี

ขอเสียท่ีวา โทษปรับไมไดเปนการแกไขความประพฤติของผูกระทําผิดแตอยางใด เม่ือเสียคาปรับแลว

                                                           

90เพ่ิงอาง, น.204. และดู ปกรณ มณีปกรณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 67, น.280.  
91ปกรณ มณีปกรณ, เพ่ิงอาง, น.284. และดู ชาย เสวิกุล, เพ่ิงอาง, น.205. 
92ปกรณ มณีปกรณ, เพ่ิงอาง, น.285. และดู ชาย เสวิกุล, เพ่ิงอาง, น.205. 
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ก็เปนอันเสร็จสิ้น และยังเปนโทษท่ีกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําระหวางคนจนและคนรวยอีกดวย 

กลาวคือ โทษปรับหนึ่งหม่ืนบาท สําหรับคนรวยก็อาจไมยากลําบากอะไร แตสําหรับคนจนอาจตอง

กักขังแทนคาปรับเพราะไมมีเงินจาย จึงเทากับเปนการลงโทษคนจนมากกวาคนรวยในความผิดอยาง

เดียวกัน93 

- ริบทรัพยสิน (Forfeiture of Property) เปนโทษท่ีมีความมุงหมายเพ่ือใหการ

ปฏิบัติเปนไปตามกฎหมายเทานั้น เชน การริบทรัพยท่ีมีไวเปนความผิด ใชหรือมีไวเพ่ือใชในการ

กระทําความผิด ไดมาจากการกระทําความผิด หรือใชจูงใจหรือเปนรางวัลในการท่ีผูอ่ืนกระทํา

ความผิด94 ซ่ึงแตเดิมนั้น โทษริบทรัพยสินเปนโทษท่ีมีความรุนแรงมากเพราะหากผูใดตองโทษริบ

ทรัพยแลว ก็จะถูกริบทรัพยสินท้ังหมดท่ีเปนของผูนั้นโดยมิไดสนใจวาเปนทรัพยท่ีมีความเก่ียวของกับ

การกระทําความผิดนั้น ๆ หรือไม โดยเรียกโทษเชนนี้วา การริบราชบาตร95 ปรากฏอยูในกฎหมาย

ตราสามดวงซ่ึงจะริบทรัพยสินท้ังหมดของผูตองโทษทางอาญา ในความผิดอันเก่ียวกับการเปนกบฏ 

ท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร เชน การลอบปลงพระชนม การชวยเหลือขาศึกดวยวิธีการตาง 

ๆ การแข็งขอไมยอมสงเครื่องราชบรรณาการมาถวายตอเจาเมือง เปนตน96 

จากการศึกษาวิวัฒนาการของการลงโทษในขางตนจึงเห็นไดวา การลงโทษใน

ปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมากท้ังรูปแบบของโทษและวิธีการลงโทษ จากท่ีเนนความ

รุนแรงและความนากลัวก็เปลี่ยนมาเปนการลงโทษท่ีคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนมากข้ึน เนื่องจาก

สังคมเห็นวาการลงโทษท่ีมีความรุนแรงเชนในอดีตนั้นไมไดกอใหเกิดผลดีกับตัวผูถูกลงโทษเลย และ

การท่ีสังคมตราหนาวาเขาคือผูกระทําความผิดและไมเปดโอกาสใหผูนั้นไดกลับตัวกลับใจเพ่ือเริ่มตน

ชีวิตใหม อาจสงผลใหผูท่ีไดรับโทษเกิดความโกรธแคนและรูสึกวาตนไมมีท่ียืนในสังคมอีกตอไป 

ผูตองขังจึงหันมาใชชีวิตท่ีวนเวียนอยูกับการกระทําความผิดแบบซํ้าแลวซํ้าเลา สังคมก็ตองเปนผูรับ

ความเสี่ยงในบรรดาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการกระทําความผิดซํ้านั้นดวย ประสบการณใน

อดีตไดใหบทเรียนตาง ๆ กับสังคม ไมวาจะเปนปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน การเรียนรูจึงนําไปสู

การพัฒนาและการเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบัติตอผูกระทําผิด โทษท่ีมีอยูในปจจุบันจึงมิไดเนนเรื่อง

การใชความรุนแรงอีกตอไป หากแตไดคํานึกถึงหลักสิทธิมนุษยชนของผูกระทําผิดในฐานะท่ีเปน

                                                           

93ชาย เสวิกุล, เพ่ิงอาง, น.206. และดู ปกรณ มณีปกรณ, เพ่ิงอาง, น.286. 
94ชาย เสวิกุล, เพ่ิงอาง, น.206. 
95ประเสริฐ เมฆมณี, อางแลว เชิงอรรถท่ี 70, น.112. และ ปกรณ มณีปกรณ, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 67, น.287. 
96ปกรณ มณีปกรณ, เพ่ิงอาง, น.287. 
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มนุษยเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป โดยหวังวามาตรการตาง ๆ เหลานั้นจะชวยแกไขพฤติกรรมของเขา

และชวยใหเขากลับตัวเปนคนดี ไมหันไปกระทําความผิดซํ้าอีก 

2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษ 

ครั้นเม่ือมีการตื่นตัวและเรียกรองใหมีการปรับปรุงการลงโทษใหมีความยุติธรรม

และเหมาะสมกับการกระทําความผิด ในราวศตวรรษท่ี 18 ไดเกิดสํานักอาชญาวิทยาตาง ๆ ข้ึน มีการ

เสนอแนวความคิดในการลงโทษไวอยางมากมายอันเปนรากฐานในการพัฒนาการลงโทษใน

ประวัติศาสตรเรื่อยมา97 ซ่ึงแนวความคิดท่ีสําคัญและเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางมีอยู 3 แนวคิด

ใหญ ๆ ไดแก 

2.2.3.1 แนวคิดของสํานัก Classical School 

เกิดข้ึนในตอนปลายศตวรรษท่ี 18 มีนักคิดท่ีสําคัญอยู 2 คน คือ เซซาเร 

เบ็คกาเรีย (Cesare Beccaria) และ เจริมี เบ็นธัม (Jeremy Bentham)98 ซ่ึงมีแนวความคิดวา

วัตถุประสงคของการลงโทษนั้นตองมิใชการแกแคนทดแทน แตตองเปนไปเพ่ือปองกันอาชญากรรม 

และเพ่ือใหวัตถุประสงคนี้บรรลุผลจึงตองมีการกําหนดโทษใหมีความชัดเจนแนนอนและมีความรุนแรง

ท่ีเหมาะสมหรือมากกวาประโยชนท่ีจะไดรับจากการกระทําความผิดนั้น ๆ เพราะเม่ือผลเสียมีมากกวา

ผลดี ประชาชนก็จะเปนผูพิจารณาเองวาจะยอมเสี่ยงท่ีจะกระทําการนั้นหรือไม99 จึงมีผูนิยมเรียก

แนวคิดนี้วา ทฤษฎี Free Will คือ ถือวาทุกคนมีเสรีภาพท่ีจะเลือกเอาเองวาจะกระทําความผิด

หรือไม เพราะกฎหมายไดกําหนดโทษสําหรับความผิดนั้น ๆ ลงไปแลว เปนอิสระท่ีบุคคลจะชั่ง

น้ําหนักเอาเองวาการกระทําความผิดนั้นคุมกับความทุกขทรมานท่ีจะไดรับหรือไม เม่ือเห็นวาไมคุมก็

จะไมกลากระทําความผิดอันมีผลเปนการปองกันอาชญากรรมได100 “โดยแนวความคิดของสํานักนี้

เนนวา การลงโทษเปนสิ่งท่ีตองกระทํากับบุคคลทุกคน โดยไมคํานึงถึงอายุ สติปญญา สถานภาพทาง

สังคม หรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ”101 กลาวคือ เม่ือบุคคลกระทําความผิดอยางเดียวกัน ก็จําตองไดรับโทษ

                                                           

97เพ่ิงอาง, น.262. 
98เพ่ิงอาง, น.83. และดู ประเสริฐ เมฆมณี, อางแลว เชิงอรรถท่ี 70, น.84. และดู ประธาน 

วัฒนวาณิชย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 53, น.159. 
99ปกรณ มณีปกรณ, เพ่ิงอาง, น.262. และดู ประธาน วัฒนวาณิชย, เพ่ิงอาง, น.160. และดู 

ประเสริฐ เมฆมณี, เพ่ิงอาง, น.84. 
100ชาย เสวิกุล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 72, น.182. และดู ผจงจิตต อธิคมนันทะ, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 70, น.144. 
101ผจงจิตต อธิคมนันทะ, เพ่ิงอาง, น.145. 
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เหมือนกัน โดยไมสนใจปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เม่ือพิจารณาอยางผิวเผินจึงดูเปนสิ่งท่ีดีและ

เหมาะสม 

อยางไรก็ตาม แนวคิดหลักของทฤษฎีนี้ ไดกลายเปนขอเสียหรือ

ขอบกพรองท่ีสําคัญจนถูกวิพากษวิจารณและไดรับการคัดคานอยางมาก คือ มนุษยแตละคนมี

ความสามารถในการรูผิดรูชอบไมเทากัน สติปญญาไมเหมือนกัน คนท่ีไมสามารถชั่งน้ําหนักแหง

ผลประโยชนกับโทษไดก็มีอยูมาก เชน เด็ก ผูท่ีมีความบกพรองทางจิตหรือประสาท คนชราท่ีสติเลอะ

เลือน ผูท่ีอยูภายใตอํานาจหรืออิทธิพลบางอยางท่ีบังคับใหตองกระทําผิด เปนตน102  แตเม่ือมีการ

กําหนดโทษสําหรับความผิดนั้น ๆ ไวอยางตายตัว ไมวาใครท่ีทําผิดในฐานนั้นก็จําตองรับโทษ

เหมือนกันหมด บุคคลปญญาออนท่ีกระทําความผิดในฐานเดียวกับผูท่ีกระทําผิดเปนนิสัยหรืออาชญา

กรโดยกําเนิดจึงตองไดรับโทษเหมือนกันตามแนวความคิดนี้  ดังนั้น ความคิดท่ีวาการลงโทษให

เหมาะสมกับความผิด (Punishment to Fit the Crime) จึงเปนจุดออนสําคัญท่ีทําใหความนิยมคอย 

ๆ เสื่อมลง จนตอมาไดเกิดสํานักคิดใหมข้ึนมาแทนท่ีสํานัก Classical School นี้103 

2.2.3.2 แนวคิดของสํานัก Neo – Classical School 

เกิดข้ึนในชวงปฏิวัติฝรั่งเศส และเจริญรุงเรืองในระหวางศตวรรษท่ี 19104 

โดยท่ัวไปสนับสนุนแนวความคิดของสํานัก Classical School105 แตไดเพ่ิมเติมแกไขในขอบกพรอง

ของสํานักคิดดังกลาวอยูสามประการ คือ106 

ประการแรก ยอมรับวามนุษยแตละคนมีความสามารถในการพิจารณา

และไตรตรองถึงความผิดชอบชั่วดีตางกัน  ดังนั้น การลงโทษแตละบุคคลจึงข้ึนอยูกับความสามารถ

ดังกลาวดวย 

ประการท่ีสอง ยอมรับใหมีพยานผู เชี่ยวชาญเขามาใหการเก่ียวกับ

ความรูสึกผิดชอบชั่วดีหรือสภาพจิตใจของผูกระทําผิดนั้น และ 

                                                           

102ปกรณ มณีปกรณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 67, น.85. 
103ชาย เสวิกุล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 72, น.182. 
104ประธาน วัฒนวาณิชย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 53, น.163. และดู ประเสริฐ เมฆมณี, อาง

แลว เชิงอรรถท่ี 70, น.87. 
105ผจงจิตต อธิคมนันทะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 70, น.145. และดู ปกรณ มณีปกรณ, อาง

แลว เชิงอรรถท่ี 67, น.104. 
106ชาย เสวิกุล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 72, น.184. และดู ประธาน วัฒนวาณิชย, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 53, น.163. และดู ปกรณ มณีปกรณ, เพ่ิงอาง, น.104. 
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ประการท่ีสาม ยอมใหมีพยานความเห็น คือ ใหผูเชี่ยวชาญเขามาให

ความเห็นวาในขณะท่ีบุคคลนั้นกระทําความผิด เขามีความรูสึกผิดชอบชั่วดีดังเชนคนปกติหรือไม 

ขอเสนอของสํานัก Neo – Classical School จึง เปนการเปลี่ยน

แนวความคิดจากเดิมท่ีเนนเรื่อง “กําหนดโทษใหเหมาะสมกับความผิด” มาสู “กําหนดโทษให

เหมาะสมกับผูกระทําผิด” (Punishment to Fit the Criminal) โดยยอมรับวาความสามารถในการ

ไตรตรองหรือการชั่งน้ําหนักระหวางผลของการถูกลงโทษและประโยชนท่ีจะไดรับจากการกระทํา

ความผิดของแตละบุคคลนั้นมีไมเทากัน การลงโทษจึงควรพิจารณาเปนราย ๆ เฉพาะกรณีไปเพ่ือใหมี

ความเหมาะสมกับสภาพแหงความเปนจริง107 อันเปนการพิจารณาจากสภาพทางจิตวิทยาและสังคม

วิทยาตออาชญากรรมนั้น ๆ และแนวความคิดนี้ไดกลายมาเปนพ้ืนฐานในการพิจารณาคดีของระบบ

กฎหมายภาคพ้ืนยุโรปในชวงศตวรรษท่ีผานมา108 

2.2.3.3 แนวคิดของสํานัก Positive School 

มีนักคิดท่ีสําคัญอยูสามคนดวยกัน คือ เซซาเร ลอมโบรโซ (Cesare 

Lomroso) ราฟาเอลเล การาฟาโร (Rafaelle Carafalo) และ เอนริโค เฟอรี่ (Enrico Ferri) 109 โดย

เชื่อวาการท่ีบุคคลกระทําผิดกฎหมายนั้นมีสาเหตุมาจากธรรมชาติ โดยเฉพาะปจจัยทางชีววิทยา ซ่ึง

เกิดมาจากการสังเกตและศึกษาจากความเปนจริงมากกวาสองสํานักกอน จึงไดชื่อวา Positive คือ 

ของจริงหรือของแทแนนอน110 

สํานักความคิดนี้มีแนวคิดท่ีสําคัญวา สังคมอาจกําจัดอาชญากรได แต

ตองแยกพิจารณากอนวา ผูกระทําผิดท่ีสามารถแกไขปรับปรุงไดก็ควรจะแกไข แตถาแกไขไมไดแลว ก็

ควรแยกออกจากสังคม111 ดังท่ี ลอมโบรโซ กลาววา “อาชญากรนั้นมีหลายประเภทแตกตางกัน  

ฉะนั้น การลงโทษอาชญากรแตละประเภทจึงไมควรใชวิธีเดียวกัน แมวาจะไดกระทําผิดอยาง

                                                           

107ปกรณ มณีปกรณ, เพ่ิงอาง, น.263. และดู ประเสริฐ เมฆมณี, อางแลว เชิงอรรถท่ี 70, น.

88. 
108ผจงจิตต อธิคมนันทะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 70, น.145. และดู ประธาน วัฒนวาณิชย, 

อางแลว เชิงอรรถท่ี 53, น.163. 
109ประเสริฐ เมฆมณี, อางแลว เชิงอรรถท่ี 70, น.184. และดู ประธาน วัฒนวาณิชย, เพ่ิงอาง

, น.166. 
110ชาย เสวิกุล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 72, น.184. 
111ผจงจิตต อธิคมนันทะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 70, น.145. 



 

 

43 

เดียวกัน”112 ซ่ึง การาฟาโร ไดกลาวเพ่ิมเติมอีกวา “อาชญากรประเภทรายแรงไดแก อาชญากรโดย

กําเนิด ควรลงโทษประหารชีวิตเพ่ือกําจัดใหหมดไป สวนอาชญากรท่ีดุราย กอคดีอุกฉกรรจควร

ลงโทษจําคุกโดยไมมีกําหนดเวลา (ตลอดชีวิต) พวกอาชญากรท่ีประทุษรายตอทรัพย ควรลงโทษใหไป

ทํางานหนักในทัณฑนิคม สวนอาชญากรทางเพศ เนรเทศใหไปอยูในอาณานิคมนอกประเทศท่ีกันดาร

หางไกล”113 

แนวความคิดนี้เปนแนวความคิดท่ีหันเหไปจากสํานัก Classical School 

และ Neo – Classical School โดยสิ้นเชิง กลาวคือ สํานักคิดนี้ไมเห็นดวยวาการลงโทษนั้นควร

เปนไปเพ่ือตอบแทนผูกระทําความผิดใหสาสม แตเชื่อวาควรมุงหมายหาสาเหตุของการกระทํา

ความผิดเพ่ือนําไปสูการแกไข114 และไมเห็นดวยกับหลักการลงโทษผูกระทําผิดเพ่ือมุงหมายใหบุคคล

อ่ืนเกิดความหวาดกลัวจนไมกลาประกอบอาชญากรรม เนื่องจากสํานักคิดนี้เห็นวามีหลายบุคคลท่ีไม

สามารถรูผิดชอบชั่วดีไดดังเชนคนปกติ และแมคนปกติเองก็ยังมีอีกจํานวนมากท่ีไมเกิดความรูสึก

หวาดกลัวตอโทษท่ีจะไดรับ อาชญากรรมจึงยังคงมีอยูตอไป115 นอกจากนี้ยังเห็นวาการแกไขความ

ประพฤติของผูกระทําความผิดนั้นควรจะเลือกปฏิบัติตอคนท่ีอาจกลับตัวไดเทานั้น เพราะคนท่ีไม

สามารถกลับตัวได แมจะใชความพยายามเพียงใดก็เปนการเสียเวลาเปลา116 

อยางไรก็ตาม ทฤษฎีของสํานัก Positive School ไดรับความนิยมอยูไม

นาน เนื่องจากมีผูออกมาวิจารณและคัดคานอยางมาก รวมถึงมีการพิสูจนดวยวาทฤษฎีตาง ๆ ของ

สํานักคิดนี้ไมเปนจริงอยางไร เชน ความเชื่อท่ีวาการถายทอดทางกรรมพันธุเปนสาเหตุโดยตรงท่ีทําให

คนเราประกอบอาชญากรรม หรือการท่ีเชื่อวาสาเหตุแหงการประกอบอาชญากรรมมีเพียงอยางเดียว

เทานั้น ซ่ึงไมมีความถูกตอง เปนตน117 ในยุคตอ ๆ มาจึงไดหันไปสนใจทฤษฎีอ่ืนท่ีมีความกาวหนา

กวาและหลากหลายมากยิ่งข้ึน เชน การศึกษาทางชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และอ่ืน ๆ อีก

มากมาย118 

                                                           

112ปกรณ มณีปกรณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 67, น.263. 
113เพ่ิงอาง, น.264. 
114ประเสริฐ เมฆมณี, อางแลว เชิงอรรถท่ี 70, น.88. และดู ชาย เสวิกุล, อางแลว เชิงอรรถ

ท่ี 72, น.185. และดู ประธาน วัฒนวาณิชย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 53, น.167. 
115ชาย เสวิกุล, เพ่ิงอาง, น.185. 
116เพ่ิงอาง, น.185. 
117เพ่ิงอาง, น.188. 
118เพ่ิงอาง, น.189. 
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มาตรการท่ีแตละสังคมใชในการจัดการกับผูกระทําความผิดจึงข้ึนอยูกับ

ความเชื่อและแนวคิดในการลงโทษของแตละสังคมและแตละยุคสมัยประกอบกัน ท้ังในเรื่องสาเหตุ

ของการกระทําความผิด เหตุผลในการจัดการกับผูกระทําความผิดและวิธีการปฏิบัติตอผูกระทํา

ความผิด  ดังนั้น ในแตละยุคของแตละสังคมจึงมีความมุงหมายหรือวัตถุประสงคในการลงโทษท่ี

ตางกันออกไป อันจะไดกลาวถึงความมุงหมายหรือวัตถุประสงคในการลงโทษในหัวขอถัดไปนี้ 

2.2.4 วัตถุประสงคในการลงโทษ 

วัตถุประสงคในการลงโทษนี้เห็นไดจากแนวทางในการปฏิบัติตอผูกระทํา

ความผิด อันเปนผลมาจากแนวคิดในการลงโทษท่ีเปลี่ยนไปตามกาลเวลา โดยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

สามารถสรุปและแบงประเภทของวัตถุประสงคในการลงโทษทางอาญาไดเปน 4 ประการ ดังนี้ 

2.2.4.1 เพ่ือการแกแคนทดแทน (Retribution) 

เปนวัตถุประสงคในการลงโทษท่ีเกาแกและสอดคลองกับความรูสึกของ

ผูเสียหายและประชาชนโดยท่ัวไปมากท่ีสุด ท่ีตองการเห็นผูท่ีกระทําความผิดไดรับผลรายเปนการ

ตอบแทน119 แตเดิมวิธีการลงโทษไมมีกฎเกณฑท่ีชัดเจน ผูเสียหายหรือญาติพ่ีนองของผูเสียหายจะใช

วิธีการอยางใดก็ไดจนกวาจะพอใจ จึงกอใหเกิดการแกแคนกันไปมาไมสิ้นสุดซ่ึงกอใหเกิดความวุนวาย

ข้ึนในสังคม120 รัฐจึงไดยื่นมือเขามาลงโทษผูท่ีกระทําความผิดแทนผูเสียหาย เพ่ือเปนการรักษาความ

สงบและชวยเหลือผูท่ีออนแอกวาใหไดรับความเปนธรรม121 กฎเกณฑแรกท่ีนํามาในเรื่องการลงโทษ 

คือ หลักตาตอตา ฟนตอฟน (eye for eye, and tooth for a tooth) ซ่ึงเปนการใชกฎหมายหรือ

กฎเกณฑของสังคมเปนเครื่องมือในการแกแคนทดแทนนั่นเอง122 แตวัตถุประสงคในการลงโทษเพ่ือ

การแกแคนทดแทนนี้มีจุดออนอยูหลายประการ คือ123 

                                                           

119ประธาน วัฒนวาณิชย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 53, น.53. และดู ปกรณ มณีปกรณ, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 67, น.267. และดู ประเสริฐ เมฆมณี, อางแลว เชิงอรรถท่ี 70, น.56. และดู ธานี วรภัทร, 

อางแลว เชิงอรรถท่ี 9, น.35. และดู ธีรวัลย นรภูมิพิภัชน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 19, น.17. 
120ผจงจิตต อธิคมนันทะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 70, น.127. 
121ปกรณ มณีปกรณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 67, น.267. และดู ประเสริฐ เมฆมณี, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 70, น.56. และดู ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 9, น.34. 
122ผจงจิตต อธิคมนันทะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 70, น.128. 
123ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 9, น.35. และดู ปกรณ มณีปกรณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 

67, น.268. และดู ประเสริฐ เมฆมณี, อางแลว เชิงอรรถท่ี 70, น.58. และดู ธีรวัลย นรภูมิพิภัชน, 

อางแลว เชิงอรรถท่ี 19, น.17. 
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- การลงโทษเพ่ือการแกแคนทดแทนนี้ไมมีการพิจารณาเลยวาจะมีผล

เปนการปองกันอาชญากรรมในอนาคตไดหรือไม 

- การลงโทษเพ่ือการแกแคนทดแทนนี้คํานึงเพียงวาโทษกับความผิดท่ี

กระทํานั้นมีความเหมาะสมหรือไม คือ เม่ือผูกระทําความผิดถูกลงโทษตามอัตราโทษแลว ก็ตองปลอย

ตัวออกมาท้ังท่ีผูตองขังยังอาจเปนอันตรายตอสังคมอยู จึงไมมีการคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมแต

อยางใด 

- เปนการยากท่ีจะวัดขนาดความรุนแรงของโทษกับการกระทําความผิด

นั้นวามีความเหมาะสมหรือไดสัดสวนกันหรือไม 

ดวยสาเหตุเหลานี้จึงทําใหวัตถุประสงคในการลงโทษเพ่ือการแกแคน

ทดแทนคอย ๆ ลดความสําคัญลงไป แตแมวาสังคมจะเริ่มมุงไปสูวัตถุประสงคในการลงโทษอ่ืน การ

ลงโทษเพ่ือการแกแคนทดแทนก็ยังปรากฏใหเห็นไดอยูทุกท่ี เนื่องจากเปนวัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับ

ความรูสึกของประชาชน124 

2.2.4.2 เพ่ือยับย้ังปองกันการกระทําความผิด (Deterrence) 

วัตถุประสงคในการลงโทษเพ่ือยับยั้งปองกันการกระทําความผิดเปนผล

มาจากแนวความคิดของสํานัก Classical School ซ่ึงเชื่อวาการกระทําความผิดของมนุษยมาจาก

เจตจํานงอิสระ (Free Will) โดยจะเลือกทําในสิ่งท่ีตนไดรับประโยชนและพอใจ แตจะหลีกเลี่ยงสิ่งท่ี

ทําใหตนเกิดความทุกขและความเจ็บปวด125  ดังนั้น การท่ีบุคคลกระทําความผิดก็เนื่องจากเห็นวาสิ่ง

นั้นตนไดประโยชนมากกวาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน การลงโทษจึงควรมีข้ึนเพ่ือยับยั้งการกระทํา

ความผิด โดยใหผูกระทํารูสึกวาเขาจะไดรับความเสียหายและความเจ็บปวดมากกวาท่ีจะได

ผลประโยชนจึงจะเปนการยับยั้งการกระทําความผิดได126 การยับยั้งปองกันนี้มีผลใน 2 ลักษณะ คือ 

ยับยั้งปองกันไมใหคนท่ัวไปในสังคมกระทําความผิดแบบเดียวกันเพราะเกรงกลัวตอการถูกลงโทษท่ี

เห็นเปนแบบอยาง127 และการยับยั้งปองกันผูกระทําความผิดใหเกิดความเข็ดหลาบ กลัวตอการถูก

                                                           

124ปกรณ มณีปกรณ, เพ่ิงอาง, น.268. และดู ประธาน วัฒนวาณิชย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 

53, น.53. 
125ปกรณ มณีปกรณ, เพ่ิงอาง, น.269. และดู ธีรวัลย นรภูมิพิภัชน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 19, 

น.17. 
126ปกรณ มณีปกรณ, เพ่ิงอาง, น.269. 
127เพ่ิงอาง, น.269. และดู ประเสริฐ เมฆมณี, อางแลว เชิงอรรถท่ี 70, น.63. และดู ธานี วร

ภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 19, น.36. 



 

 

46 

ลงโทษและไมกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก128  อยางไรก็ตาม วัตถุประสงคในการลงโทษนี้ใชไมไดกับ

ผูท่ีไมสามารถรูผิดชอบชั่วดี เชน เด็ก ผูท่ีบกพรองทางจิตหรือประสาท เปนตน เนื่องจากเขาไม

สามารถชั่งน้ําหนักระหวางผลดีกับผลเสียได129 

2.2.4.3 เพ่ือตัดโอกาสการกระทําความผิด (Incapacitation) 

มีวัตถุประสงคคลายกับการลงโทษเพ่ือยับยั้งปองกัน คือ ปองกัน

อาชญากรรม แตตางกันตรงท่ีวา การยับยั้งปองกันมีความมุงหมายใหเกิดความกลัวจนไมกลากระทํา

ความผิดข้ึนอีก แตการตัดโอกาสในการกระทําความผิดมีความมุงหมายใหผูถูกลงโทษหมดโอกาสท่ีจะ

กระทําความผิดซํ้าข้ึนได130 โดยวิธีท่ีนิยมกันมากท่ีสุดในปจจุบัน คือ โทษจําคุก  อยางไรก็ตาม การ

จําคุกเปนการตัดโอกาสหรือเปนการแยกผูกระทําความผิดออกจากสังคมเปนการชั่วคราวเทานั้น เม่ือ

ผูตองขังพนโทษออกมา ผูกระทําความผิดอาจมีความรูสึกโกรธแคนสังคมและปรับตัวเขากับสังคม

ภายนอกไดยาก เนื่องจากสังคมภายนอกมักไมยอมรับผูท่ีเคยกระทําความผิดมากอน และทายท่ีสุด 

โอกาสท่ีผูตองขังจะกลับมากระทําความผิดซํ้าก็ยังมีอยู สังคมตองเปนผูรับความเสี่ยงในบรรดาความ

เสียหายและอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการกระทําความผิดซํ้าของผูท่ีเคยตองโทษตอไป131 

2.2.4.4 เพ่ือแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด (Rehabilitation) 

เปนผลมาจากแนวคิดของสํานัก Positive School ซ่ึงเชื่อวาการกระทํา

ความผิดนั้นเกิดมาจากปจจัยตาง ๆ ท่ีมนุษยไมสามารถกําหนดได เชน ปจจัยทางชีววิทยา ปจจัยทาง

จิตวิทยา ปจจัยทางสิ่งแวดลอม เปนตน ปจจัยเหลานี้ไดหลอหลอมและกดดันมนุษยจนมีบุคลิกภาพท่ี

บกพรองและหันไปสูการกระทําความผิดในท่ีสุด ซ่ึงอาจมีความแตกตางกันไปในแตละบุคคล132 การ

ลงโทษจึงควรพิจารณาสาเหตุท่ีทําใหเกิดการกระทําความผิดเพ่ือหาทางแกไขท่ีสาเหตุนั้น การลงโทษ

                                                           

128ประเสริฐ เมฆมณี, เพ่ิงอาง, น.60. และดู ปกรณ มณีปกรณ, เพ่ิงอาง, น.270. และดู ธานี 

วรภัทร, เพ่ิงอาง, น.36. 
129ผจงจิตต อธิคมนันทะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 70, น.129. และดู ประเสริฐ เมฆมณี, เพ่ิงอาง

, น.61. 
130ปกรณ มณีปกรณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 67, น.270. และดู ธานี วรภัทร, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 9, น.37. และดู ประเสริฐ เมฆมณี, เพ่ิงอาง, น.66. และดู ธีรวัลย นรภูมิพิภัชน, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 19, น.19. 
131ปกรณ มณีปกรณ, เพ่ิงอาง, น.270. และดู ประเสริฐ เมฆมณี, เพ่ิงอาง, น.66. 
132ประเสริฐ เมฆมณี, เพ่ิงอาง, น.67. 
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เพ่ือแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดจึงเนนท่ีตัวผูกระทํามากกวาการกระทํา133 เปนแนวคิดท่ีใหโอกาส

ผูกระทําผิดแกไขปรับปรุงตัว โดยจะพยายามหลีกเลี่ยงการลงโทษท่ีเปนการทําลายคุณลักษณะหรือ

ความสามารถในการกลับเขาสูสังคมของผูตองขัง ไดแก การใชมาตรการหลีกเลี่ยงโทษจําคุก เชน การ

รอการลงอาญา การใชโทษปรับแทนการลงโทษจําคุก  ท้ังนี้ เพ่ือมิใหผูกระทําผิดไดรับผลกระทบทาง

ลบจากเรือนจํา134 หรือเม่ือผูกระทําผิดไดรับโทษมาระดับหนึ่งแลว อาจมีมาตรการพักการลงโทษ 

หรือลดวันตองโทษสําหรับผูตองขังท่ีมีความประพฤติดี หรือบุคคลท่ีตองอยูภายในเรือนจํา ก็จะมีการ

อบรมแกไขโดยการฝกอาชีพ ใหการศึกษา อบรมทางศีลธรรมและจริยธรรม มีกิจกรรมนันทนาการ 

รวมถึงการแกไขบําบัดเปนรายบุคคล เพ่ือเปนการแกไขความบกพรองท่ีผูตองขังมีและเปนการฟนฟู

ผูกระทําความผิดใหกลับตัวเปนคนดี มีประโยชนตอสังคม135 

จากท่ีปรากฏในตราสารระหวางประเทศและกฎหมายของประเทศไทยท่ี

ใชบังคับอยูในขณะนี้ สามารถเปนหลักฐานยืนยันไดวามาตรการในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดใน

ปจจุบันไดมีแนวโนมไปสูการแกไขฟนฟูผูตองขังมากข้ึนเรื่อย ๆ ดังท่ีปรากฏในขอกําหนดมาตรฐานข้ัน

ต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) ขอ 

56 ถึงขอ 66 อันเปนขอกําหนดท่ีใชกับนักโทษเด็ดขาดหรือผูตองคําพิพากษาใหจําคุก ซ่ึงเนนการ

ปฏิบัติตอผูตองขังไปในทางแกไขฟนฟู เชน ทัณฑสถานควรดําเนินการทุกอยางเพ่ือชวยเหลือผูตองขัง

ตามสมควรและควรจัดใหมีการศึกษาวิชาสามัญ การฝกวิชาชีพ จัดใหมีการอบรมนิสัยใหตั้งม่ันอยูใน

ศีลธรรมและกฎหมาย มีการบําบัดทางดานจิตใจ สงเสริมใหผูตองขังเกิดความรูสึกเคารพตนเองและ

เพ่ิมพูนความสํานึกใหมีความรับผิดชอบมากข้ึน ฯลฯ โดยจะตองปฏิบัติใหมีความเหมาะสมเปน

รายบุคคลไป  ท้ังนี้ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหผูตองขังสามารถเลี้ยงตนเองไดเม่ือไดรับการ

ปลอยตัว 

ตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) ซ่ึงประเทศไทยเขาเปนภาคี

เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539 และเริ่มมีผลบังคับใชมาตั้งแตวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2540 นั้น ใน

ขอ 10 (3) กําหนดวา The penitentiary system shall comprise treatment of prisoners the 

essential aim of which shall be their reformation and social rehabilitation. คือ ระบบ

                                                           

133เพ่ิงอาง, น.68. และดู ปกรณ มณีปกรณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 67, น.271. 
134ปกรณ มณีปกรณ, เพ่ิงอาง, น.272. 
135เพ่ิงอาง, น.272. 
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ราชทัณฑตองประกอบไปดวยการปฏิบัติตอนักโทษ โดยมีจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคท่ีสําคัญท่ีจะทํา

ใหนักโทษกลับตัวและฟนฟูทางสังคม136 

นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวง

มหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ได กําหนด

หลักเกณฑในการปฏิบัติตอผูตองขังเพ่ือการแกไขฟนฟูไวหลายประการ เชน การจัดใหผูตองขังได

ทํางานและไดรับรางวัลจากการงานท่ีทํานั้น การกําหนดมาตรฐานดานการอนามัย การรักษาพยาบาล 

การใหการศึกษา รวมถึงมาตรการและโครงการตาง ๆ ท่ีกรมราชทัณฑไดจัดใหมีข้ึน เชน การฝกอบรม

วิชาชีพชางไม เครื่องเรือน การฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นดานชางกออิฐฉาบปูน โครงการศูนย

การเรียนรูหองสมุดพรอมปญญา โครงการฝกวิชาชีพการนวดแผนไทย และทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงาน เปนตน137 อันนับวาเปนหนึ่งในพันธกิจท่ีกรมราชทัณฑจะตองปฏิบัตินอกเหนือจากการ

ควบคุมผูตองขังนั่นก็คือการบําบัดฟนฟูและแกไขพฤตินิสัยของผูตองขังอยางมีประสิทธิภาพ และ

เปนไปอยางสอดคลองกับวิสัยทัศนของกรมราชทัณฑในปจจุบันท่ีวา กรมราชทัณฑเปนองคกรท่ีมี

ประสิทธิภาพ ในการควบคุม แกไขและพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง เพ่ือคืนคนดี มีคุณคา สูสังคม 

สุดทายจึงอาจสรุปวัตถุประสงคในการลงโทษไดวา การลงโทษผู ท่ีฝาฝน

กฎเกณฑของสังคมเปนสิ่งท่ีมีมานานแลว ตั้งแตสมัยโบราณท่ีมนุษยยังนับถือสิ่งเหนือธรรมชาติหรือ

ภูตผีปศาจ จนกระท่ังโลกไดขับเคลื่อนมาถึงยุคแหงเทคโนโลยีหรือยุคแหงขอมูลขาวสารอยางใน

ปจจุบัน การเรียนรูเรื่องการลงโทษจึงเปนสิ่งท่ีไดรับการสั่งสมมาเปนเวลานาน เกิดประสบการณและ

การเรียนรูสิ่งตาง ๆ อยางมากมาย ท้ังผลดีและผลเสียท่ีเกิดจากแนวคิดหรือการปฏิบัติตอผูกระทําผิด

ในชวงเวลานั้น ๆ จนทําใหเกิดการพัฒนาแนวคิดและวิธีการลงโทษตาง ๆ เพ่ือมุงหมายใหสังคมไดรับ

ประโยชนจากการลงโทษผูกระทําผิดนอกจากการแกแคนทดแทนตามวัตถุประสงคท่ีมีมาแตเดิม ใน

ท่ีสุด เกือบทุกประเทศท่ัวโลกตางเริ่มเปลี่ยนแนวความคิดในการลงโทษผูกระทําผิด โดยเฉพาะการ

ปฏิบัติตอผูท่ีตองโทษจําคุกซ่ึงเปนโทษท่ีเสมือนเปนดาบสองคม กลาวคือ หากการปฏิบัติตอผูตองขัง

ในเรือนจําเปนไปในทิศทางท่ีดี มีมาตรการแกไขฟนฟูผูตองขัง อาจมีผลทําใหผูตองขังกลับตัวเปนคนดี 

มีประโยชนตอสังคม และเม่ือผูตองขังพนโทษออกมาก็จะไมกลับไปกออาชญากรรมอีก แตถาปฏิบัติ

                                                           

136สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, พันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิ

มนุษยชนของไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา กรมการศาสนา, 2546), น.152. 
137สํานักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ, สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํา

แผนปฏิ บัติการ 5 ป  ด านการฝกวิชาชีพผู ตอง ขัง เ พ่ือพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค า 

(Productivity), (นนทบุรี : กรมราชทัณฑ, 2558), น.13. 

http://br.correct.go.th/spn/index.php/2011-11-26-15-45-57/13-2011-12-17-12-27-23
http://br.correct.go.th/spn/index.php/2011-11-26-15-45-57/13-2011-12-17-12-27-23
http://br.correct.go.th/spn/index.php/2011-11-26-15-45-57/75-2012-05-11-03-20-58
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ไปในเชิงตรงกันขาม นอกจากผูตองขังจะไมเกิดความรูสึกสํานึกผิดแลว ยังเปนการเพ่ิมความคับแคน

ใจใหแกผูตองขังมากข้ึน  ดังนั้น มาตรการในการปฏิบัติตอผูตองขังจึงเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญมาก

เพราะผลท่ีจะเกิดข้ึนตอสังคมหลังจากท่ีผูตองขังไดรับการปลอยตัวเม่ือพนโทษแลวจะเปนไปอยางไร

นั้น ตัวแปรท่ีสําคัญก็คือสิ่งตาง ๆ ท่ีผูตองขังไดรับในระหวางท่ีอยูในเรือนจํา 

2.2.5 เปาหมายและวัตถุประสงคของโทษจําคุก 

โทษจําคุกเปนโทษท่ีเริ่มมีข้ึนตั้งแตศตวรรษท่ี 13 โดยใชสําหรับควบคุมตัวผูท่ีอยู

ระหวางการไตสวนท่ีตองหาวากระทําความผิด และในศตวรรษท่ี 16 ไดมีการตั้งโรงดัดสันดานข้ึนเพ่ือ

ใชเปนท่ีควบคุมพวกท่ีจะจัดใหไปทําการงานและซ่ึงเปนผูท่ีมีความเกียจคราน เชน โรงดัดสันดาน 

Bridewell ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตอมาโรงดัดสันดานไดเพ่ิมจํานวนมากข้ึนเรื่อย ๆ 

จนกระท่ังศตวรรษท่ี 17 คุกและโรงดัดสันดานไดกลายเปนสถานท่ีคุมขังผูท่ีกระทําความผิดท่ีมีโทษ

เบา สภาพของคุกในสมัยนั้นไมมีความม่ันคงแข็งแรง ขาดสุขลักษณะ เต็มไปดวยความสกปรก และ

ไมไดแยกการจําคุกของเด็ก สตรี คนชรา คนวิกลจริต หรือผูท่ีไดรับโทษหนักเบาออกจากกัน138 สภาพ

ภายในของคุกไทยสมัยโบราณเองก็มีลักษณะไมตางไปจากคุกหรือเรือนจําของประเทศอ่ืน ๆ 

นอกจากนี้วิธีในการปฏิบัติตอผูตองขังยังเปนไปในลักษณะท่ีโหดราย ทารุณ ขาดมนุษยธรรมและตอง

ถูกจองจําดวยเครื่องพันธนาการอยูตลอดเวลาเพ่ือปองกันมิใหผูตองขังหลบหนี สาเหตุท่ีการจําคุกใน

สมัยกอนเปนเชนนี้ก็เพราะมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการลงโทษเพ่ือการแกแคนทดแทน เพ่ือตัด

ผูกระทําความผิดออกจากสังคมหรือตัดโอกาสในการกระทําความผิด และเพ่ือยับยั้งปองกันการ

กระทําความผิด อันเปนไปตามปรัชญาและแนวคิดเรื่องการลงโทษในสมัยนั้น139 

ตามพจนานุกรมกฎหมายแบล็ค (Black’s Law Dictionary) ใหจํากัดความ 

“การลงโทษจําคุก” วา “เปนการใชมาตรการควบคุมบุคคลไวในเรือนจําหรือสถานท่ีควบคุม เพ่ือ

จํากัดสิทธิเสรีภาพและความเปนอิสระของบุคคล” จากคําจํากัดความนี้แสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงคใน

การลงโทษจําคุกสมัยนั้นไดวา การจําคุกเปนมาตรการอยางหนึ่งในการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล 

โดยการแยกผูกระทําความผิดออกจากสังคมภายใตเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีกําหนด อันเปนสิ่งท่ีสงผล

กระทบตอชีวิตความเปนอยู สุขภาพ ชื่อเสียง สภาพจิตใจ และเปนสิ่งท่ีกอใหเกิดรอยมลทินทางสังคม

แกผูกระทําความผิด ฯ140 จนในท่ีสุด เม่ือแนวความคิดและวัตถุประสงคในการลงโทษเปลี่ยนแปลงไป 

นักสิทธิมนุษยชนท้ังหลายไดเริ่มหันมาเรียกรองสิทธิมนุษยชนใหกับผูตองขังในฐานะท่ีผูตองขังมีความ

                                                           

138ชาย เสวิกุล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 72, น.200. 
139ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 9, น.22. 
140ประเสริฐ เมฆมณี, อางแลว เชิงอรรถท่ี 70, น.46. 
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เปนมนุษยเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน ๆ จึงกอใหเกิดแนวความคิดใหมข้ึนมาวา การแยกตัวผูกระทํา

ความผิดออกจากสังคมดวยการใหอยูในเรือนจํานั้นก็เพ่ือใหสังคมมีความปลอดภัย แตมิใชวาการจําคุก

จะทําใหสิทธิในความเปนมนุษยของผูตองขังหายไป สิทธิใดท่ีผูตองขังยังคงมีอยู รัฐก็จําตองตระหนัก

ถึงและอํานวยใหผูตองขังสามารถใชสิทธิท่ียังมีอยูนั้นได141 ในกรณีนี้จึงมีผูเสนอวา “การจําคุกบุคคล

ซ่ึงเปนการกระทําท่ีแทรกแซงความเปนมนุษยในเชิงลบนั้น ควรเพ่ิมภาระรับผิดชอบของสังคมในดาน

บวก (positive obligations) ควบคูไปดวย”142 กลาวคือ เม่ือรัฐไดลงโทษจําคุกผูกระทําความผิดเพ่ือ

ความปลอดภัยของคนในสังคมแลว สังคมเองก็ตองมีภาระหนาท่ีท่ีจะตองปกปองสิทธิตาง ๆ เหลานั้น

ของผูตองขังดวย และยังตองจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหไมวาจะเปนการทํางาน การศึกษา การ

รักษาโรค รวมถึงความจําเปนอ่ืน ๆ ใหกับผูตองขังเพ่ือแลกเปลี่ยนกับสิทธิท่ีผูตองไดสูญเสียหรือถูก

จํากัดไป หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ “การท่ีผูตองขังไมมีความเปนอิสระทําใหตองไดรับสิทธิพิเศษตาง 

ๆ (special rights) นั่นเอง”143 

การเรียกรองสิทธิตาง ๆ ของผูตองขังประกอบกับความคิดท่ีวา ผูกระทํา

ความผิดซ่ึงไดรับโทษจําคุกและตองอยูภายในเรือนจํา วันหนึ่งบุคคลเหลานั้นก็ตองกลับคืนเขาสูสังคม

อีก144 ไดกระตุนใหเกิดความคิดและคําถามข้ึนมาวา เปาหมายของการลงโทษจําคุกนั้นคืออะไร และ

ผลประโยชนท่ีสังคมจะไดรับจากการลงโทษจําคุกผูกระทําความผิดนั้นมีหรือไม อยางไร การทบทวน

เปาหมายหรือวัตถุประสงคในการจําคุกผูกระทําความผิดนี้ไดทําใหความคิดตาง ๆ อันเก่ียวกับการ

ลงโทษและการบังคับโทษจําคุกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอยางมาก ดังจะไดกลาวตอไปนี้ 

“คําวา การบังคับโทษจําคุก คือการนําคนเขามาอยูในอํานาจรัฐดวยเหตุผลวา

การจํากัดเสรีภาพเขาผูนั้นจะมีผลเปนการแกไขความคิดพฤตินิสัยได โดยมีสมมติฐานวาการจํากัด

อิสรภาพจะสามารถท่ีจะสรางทัศนคติใหมท่ีดี จิตสํานึกท่ีดี และเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีบกพรองเปน

พฤติกรรมท่ีอยูภายใตระเบียบสังคมและกฎหมายอาญาได ดวยแผนบังคับโทษเปนรายบุคคลท่ี

                                                           

141มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ, กฎหมายเก่ียวกับงานราชทัณฑ 

(Laws Related to Corrections), พิมพครั้งท่ี 9 (กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2551), น.51. และดู ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 53, น.48. 
142มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ, เพ่ิงอาง, น.51. 
143เพ่ิงอาง, น.51. 
144ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 53, น.53. 
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กําหนดมาตรการตาง ๆ ท่ีใชขัดเกลาและเสริมสรางศักยภาพการดํารงชีวิตและปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ

ใหมใหเกิดข้ึนกับผูกระทําความผิดนั้นได”145 

คํานิยามขางตนนี้ ทําใหเห็นไดวา การลงโทษจําคุกอันมีผลเปนการจํากัดสิทธิ

เสรีภาพของผูตองขังนั้นมิไดเปนไปเพ่ือการแกแคนทดแทนหรือเพ่ือการขมขูอยางท่ีผานมาในอดีต แต

การจําคุกและการปฏิบัติตอผูตองขังในปจจุบันกลับสามารถเปรียบไดกับกระบวนการของเครื่องกรอง

น้ํา คือ เม่ือเราเทน้ําเสียเขาไปในเครื่องกรองน้ํา น้ําก็จะผานกระบวนการกรองและถูกปรับปรุง น้ําท่ี

ไหลผานออกมาจากเครื่องก็จะกลายเปนน้ําท่ีมีคุณภาพดี สามารถนําไปใชประโยชนตาง ๆ ได 

มาตรการในการปฏิบัติตอผูตองขังภายในเรือนจําก็เชนเดียวกัน หากใชผูท่ีมีความรูความสามารถใน

หลาย ๆ ดาน เชน นิติศาสตร รัฐศาสตร จิตวิทยา สังคมสงเคราะห งานชางฝมือตาง ๆ เปนตน ก็จะมี

ผลเปนการแกไขปรับปรุงทัศนคติและความประพฤติของผูตองขังได146 การควบคุม การอบรมแกไข 

การฝกวิชาชีพแกผูตองขังใหมีประสิทธิภาพจนสามารถนําไปประกอบอาชีพภายหลังพนโทษไดนั้น 

นับวาเปนสวนสําคัญท่ีอาจชวยใหผูตองขังไมกลับไปกระทําความผิดซํ้าอีก สังคมก็จะปลอดภัยจาก

อาชญากรรมในระยะยาว147 โดยมาตรการตาง ๆ ท่ีจัดใหมีข้ึนนี้มีความสอดคลองกับเปาหมายและ

วัตถุประสงคในการบังคับโทษจําคุกในปจจุบันท่ีสําคัญอยู 2 ประการ148 ไดแก 

ประการแรก คือ เพ่ือทําใหผูท่ีทําผิดกฎหมายสามารถดํารงชีวิตในอนาคตไดโดย

ปราศจากการกระทําความผิดและเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม149 วัตถุประสงคขอนี้มองวาการ

กระทําความผิดและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไปแลวนั้น ไมสามารถกลับไปแกไขใหเปนอยางเดิมได การ

ลงโทษท่ีมุงเนนการแกแคนหรือการขมขูก็มิไดชวยใหสิ่งตาง ๆ กลับคืนมาเชนกัน แตการลงโทษท่ีมอง

ไปในอนาคตขางหนาเพ่ือใหผูกระทําความผิดรูสํานึกในสิ่งท่ีตนกระทําและกลับใจเปนคนดี นอกจาก

จะเปนผลดีตอตัวผูตองขังเองแลว สังคมก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน150 การจัดใหมีมาตรการใน

การแกไขฟนฟู การรักษาเยียวยา การขัดเกลาทางสังคม นิสัยและความประพฤติตาง ๆ ของผูตองขัง

เพ่ือใหผูตองขังท่ีพนโทษแลวสามารถกลับเขาไปอยูรวมกับคนในสังคมไดอยางปกติสุขนั้นนับวาเปน

                                                           

145เพ่ิงอาง, น.53. 
146เพ่ิงอาง, น.54. 
147เพ่ิงอาง, น.55. 
148เพ่ิงอาง, น.59. 
149เพ่ิงอาง, น.60. 
150ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 9, น.40. 
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แนวทางในการปฏิบัติตอผูตองขังท่ีตอบสนองตอเปาหมายหรือวัตถุประสงคนี้ โดยมีหลักเกณฑ

พ้ืนฐานในการบังคับโทษจําคุกท่ีจะตองคํานึงถึงดังนี้151 

1. กฎหมาย แนวนโยบาย หรือมาตรการในการจําคุกจะตองหลีกเลี่ยงผลท่ีอาจ

กอใหเกิดความเสียหายแกผูตองขัง คือ ตองเปนมาตรการท่ีไมไปทําลายบุคลิกลักษณะของความเปน

มนุษยไป ตองมีความสอดคลองกับหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและไมทําใหผูตองขังรูสึกวาตนต่ําตอย

กวาบุคคลท่ัวไปในสังคม เชน ตองไมลงโทษดวยวิธีโหดราย ทารุณ ไมตัดการรับรูขอมูลขาวสารจาก

ภายนอกเรือนจํา ไมเรียกชื่อหรือสรรพนามตาง ๆ ในการเรียกผูตองขัง152 เพราะหากการจําคุกมีผล 

ไปทําลายบุกคลิกลักษณะของความเปนมนุษยหรือความสามารถในการอยูรวมกับคนอ่ืนไป มาตรการ

ท่ีใชเพ่ือฟนฟูผูตองขังก็จะไมไดผล โอกาสท่ีผูตองขังจะกลับมากระทําความผิดซํ้าก็จะมิไดลดนอยลง

ไป 

2. หลักการความใกลเคียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจํา คือ รัฐจะตอง

พยายามจัดหาบริการหรือพยายามอํานวยความสะดวกในการใชหรือเขาถึงสิ่งตาง ๆ ใหกับผูตองขัง 

เพ่ือใหการใชชีวิตภายในเรือนจําของผูตองขังมีความใกลเคียงกับการดําเนินชีวิตของคนท่ัวไปภายนอก

เรือนจําใหมากท่ีสุด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ตองทําใหชีวิตภายในกับภายนอกเรือนจํามีความ

แตกตางกันนอยท่ีสุด มิฉะนั้นจะทําใหผูตองขังสูญเสียบุคลิกในการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกับคน

ในสังคมภายนอกเรือนจําไป153 ซ่ึงหากผูตองขังพนโทษและกลับเขาไปอยูในสังคมแลวจะกอใหเกิด

ความรูสึกวาตนแปลกแยกและแตกตางจากบุคคลอ่ืน ทําใหไมสามารถกลับเขาสูสังคมได นับวาเปน

การทําลายวัฒนธรรมหรือความสามารถในการดําเนินชีวิตตามปกติของมนุษย154 

3. พยายามหลีกเลี่ยงไมใหผูตองขังไดประสบกับสิ่ง ท่ีทําลายคุณลักษณะ

ประจําตัวของคนนั้น ๆ คือ เม่ือผูกระทําความผิดตกเปนผูตองขังแลวก็ยอมเปนท่ีเสื่อมเสียชื่อเสียง 

สูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ การศึกษา สิทธิเสรีภาพอ่ืน ๆ มากมายอยูแลว155 และในเวลาท่ี

ผูตองขังพนโทษ หากสังคมยอมรับไดวาผูตองขังเคยผานการจําคุกมากอนก็อาจจะไมมีปญหา แตถา

สังคมไมยอมรับผูนั้นแลว โอกาสท่ีผูกระทําผิดจะกลับตัวเปนคนดีก็ยิ่งลดนอยลง ประกอบกับการท่ีให

ผูซ่ึงกระทําความผิดครั้งแรกหรือกระทําความผิดเล็กนอยไปอยูรวมกับผูท่ีเปนอาญากรมืออาชีพ ก็อาจ 

                                                           

151เพ่ิงอาง, น.40. 
152ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 53, น.61. 
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มีการถายทอดพฤติกรรมบางอยางแกกันได สิ่งท่ีสังคมมุงหวังใหผูตองขังกลับตัวเปนคนดีนั้นก็เปนไป

ไดยาก156  ดังนั้น กฎหมายจึงตองมีมาตรการหรือวิธีการในการหลีกเลี่ยงไมใหผูตองขังท่ีมิไดเปน

อาชญากรโดยนิสัยไปพบเจอกับสิ่งอาจทําใหสูญเสียคุณลักษณะท่ีดีของคนนั้นไป เชน 

- มาตรการเลี่ยงโทษจําคุก คือ หากเปนฐานความผิดท่ีไมมีความรุนแรงมากนัก 

อาจใชมาตรการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ หรือพยายามใชโทษปรับแทนการลงโทษจําคุก

ในระยะสั้น157 

- การปลอยตัวกอนครบกําหนดระยะเวลาการจําคุก เปนอํานาจหนาท่ีของเจา

พนักงานสวนราชทัณฑท่ีจะพิจารณาวาผูตองขังรายใดท่ีหากใหอยูภายในเรือนจําตอไปอาจจะยิ่งทําให

ผูนั้นมีพฤตินิสัยท่ีเสื่อมทรามลงและการปลอยใหเปนอิสระจะไมเปนภยันตรายตอคนในสังคม ก็ควร

จะปลอยตัวผูนั้นไปโดยไมจําตองรอใหครบกําหนดระยะเวลาของการลงโทษ158 

- การแยกประเภทผูตองขัง เชน แยกตามอายุ แยกตามฐานความผิด แยกตาม

ลักษณะแหงบุคคล เชน หญิงมีครรภ ผูท่ีมีปญหาทางจิต เปนตน159 

- หลักการคืนคนดีสูสังคม160 เพ่ือใหผูท่ีพนโทษออกไปแลวสามารถดํารงชีพได

ดวยความสุจริตและไมกลับมากระทําความผิดซํ้า 

เปาหมายหรือวัตถุประสงคในการบังคับโทษจําคุกประการท่ีสอง คือ เพ่ือเปน

การคุมครองสังคม161 เม่ือผูใดตกเปนผูตองขังตามคําพิพากษาของศาลแลว กระบวนการตอไปก็คือ

การนําตัวผูนั้นเขามาสูเรือนจําภายใตมาตรการแกไขปรับปรุงขอบกพรองท่ีแตละคนมีอยู การบังคับ

โทษตองมุงไปท่ีการสรางจิตสํานึกท่ีดี สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ยกระดับพฤติกรรมท่ีตกต่ําใหข้ึนมา

สูระดับคนปกติ แกไขจุดบกพรองของแตละคน สรางความรับผิดชอบ สรางโอกาส สงเสริม

ความสามารถ ฯ ใหเกิดกับผูตองขังอยางมีความเหมาะสมเปนรายบุคคลกอนท่ีจะปลอยผูนั้นกลับคืนสู

สังคม162  ท้ังนี้ เพ่ือใหสังคมเกิดความปลอดภัยเนื่องจากความเสี่ยงหรือโอกาสท่ีผูนั้นจะหันกลับมา

กระทําความผิดซํ้าอีกมีนอยลง และถากระบวนการตาง ๆ เหลานั้นไดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ก็

                                                           

156เพ่ิงอาง, น.61. 
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จะเปนทางท่ีทําใหสังคมมีความปลอดภัยและไดรับการคุมครองอยางแทจริงและเปนการคุมครอง

สังคมในระยะยาว 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดในขางตนนี้ยิ่งทําใหเห็นไดวา เปาหมายและวัตถุประสงค

ในการลงโทษและการบังคับโทษจําคุกในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอยางมาก แมการ

ลงโทษจําคุกจะมีวัตถุประสงคเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของผูตองขัง แตการจํากัดเชนวานี้ก็มิได

เปนไปเพ่ือการแกแคนทดแทนหรือการขมขูอีกตอไป หากแตเปนมาตรการอยางหนึ่งในการนําตัว

ผูกระทําความผิดมาปรับปรุงแกไขความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมใหกลับคืนดี ซ่ึงนอกจากจะเปน

ประโยชนและสงผลดีตอตัวผูตองขังโดยตรงแลว มาตรการในการแกไขฟนฟูผูตองขังท่ีมีประสิทธิภาพ 

จะชวยใหผูตองขังท่ีพนโทษออกมาแลวไมกลับไปกระทําความผิดซํ้าอีกเพราะผูตองขังเกิดความสํานึก

ในสิ่งท่ีตนไดกระทําไป ประกอบกับการไดรับการศึกษา การสงเสริมการฝกอาชีพ ไดรับการอบรม

ทางดานศีลธรรม ไดทํากิจกรรมนันทนาการ ฯ จะชวยใหผูตองขังท่ีพนโทษสามารถดําเนินชีวิต

ภายนอกเรือนจําไปโดยสุจริต สุดทาย สิ่งท่ีสังคมไดรับกลับมาจากการจัดหาสิ่งตาง ๆ ใหกับผูตองขังก็

คือ ไดรับความปลอดภัยจากอาชญากรรมท่ีลดนอยลง 

 

2.3 ปญหาการขัดกันแหงสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังกับแนวคิดเรื่องการ

ลงโทษทางอาญา 

 

เนื่องจากสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังเปนเรื่องท่ีไดรับการรับรอง

และคุมครองตามกฎหมายตาง ๆ ท้ังในระดับระหวางประเทศและกฎหมายภายในของประเทศไทย

ดังท่ีไดอธิบายไปในหัวขอแรก ประกอบกับการศึกษาเรื่องแนวคิดในการลงโทษทางอาญาในปจจุบัน ท่ี

มิไดเปนไปเพ่ือการแกแคนทดแทน เพ่ือการขมขูหรือเพ่ือยับยั้งปองกันอยางในอดีตเทานั้น แตกลับมี

ทิศทางหรือแนวโนมไปสูการแกไขฟนฟูผูตองขัง เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหผูตองขังกลับตัวเปนคนดี

และไมกลับไปกออาชญากรรมภายหลังพนโทษอีก ซ่ึงมาตรการในการปฏิบัติตอผูตองขังในประเทศ

ไทยก็เปนไปในทํานองเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ คือเปนไปเพ่ือการแกไขฟนฟูผูตองขัง อันเห็นไดจาก

แนวทางและมาตรการตาง ๆ ท่ีรัฐนํามาใชในการปฏิบัติตอผูตองขัง เชน 

สิทธิไดรับเครื่องนุงหมหลับนอนและการอนามัยอ่ืน ๆ ตามท่ีปรากฏในกฎกระทรวง

มหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 กลาวคือ ในปหนึ่ง 

ๆ ทางเรือนจําตองจายเครื่องนุมหมและเครื่องท่ีใชในการหลับนอนใหแกผูตองขังตามความในขอ 70 

คือ ถาเปนผูตองขังชายใหจายเสื้อและกางเกง 2 ชุด ผาอาบน้ํา 1 ผืน ผาหมนอน 1 ผืน และเสื่อปู
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นอน 1 ผืน แตถาเปนผูตองขังหญิงจะไดรับของใชเฉพาะหญิงตามท่ีอธิบดีเห็นจําเปนเพ่ิมเติม163 และ

เพ่ือใหผูตองขังทุกคนมีท่ีนอนท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน กรมราชทัณฑจึงกําหนดใหเรือนจําแตละแหงตอง

จัดท่ีนอนท่ีมีลักษณะเดียวกัน ทํามาจากวัสดุอยางเดียวกัน สีและขนาดเดียวกัน เวนแตผูตองขังบาง

คนท่ีมีความจําเปน เชน ผูตองขังท่ีปวย โดยท่ีนอนตองมีขนาดเหมาะสมกับขนาดรางกายของผูตองขัง

และมีพ้ืนท่ีเพียงพอท่ีผูตองขังจะสามารถเหยียดตัวตรงไดเต็มท่ี และตองไมมีลักษณะงายตอการซุก

ซอนสิ่งของตองหาม ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ไมเปนท่ีอาศัยของแมลงหรือพาหะนําโรคตาง ๆ งาย

ตอการทําความสะอาดและจัดเก็บ164  ท้ังนี้ เพ่ือใหทุกคนไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาค อันนับวา

เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือสิทธิของผูตองขังใหดียิ่งข้ึน 

นอกจากนี้กฎหมายยังมุงใหผูตองขังดูแลรักษาสุขภาพและอนามัยของตนเองเพ่ือทําให

ผูตองขังสามารถดํารงชีพภายในเรือนจําอยางมีความสุขตามอัตภาพ และกฎหมายไดกําหนดใหพัศดี

ตองจัดใหผูตองขังทุกคนไดรับการตัดผมหรือโกนผม โกนหนวดเครา ตัดเล็บ อาบน้ําและขัดถูรางกาย

ตามขอ 68 แหงกฎกระทรวงดังกลาว165  ฉะนั้น เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกผูตองขัง กรมราชทัณฑจึง

จัดเครื่องใชสวนตัวใหแกผูตองขังแตละคนเปนรายปดวย เชน สบูฟอกตัว 12 กอน ผงซักฟอก 2 

กิโลกรัม แปรงสีฟน 2 อัน ยาสีฟน 3 หลอด เปนตน เพ่ือใหผูตองขังมีเครื่องใชท่ีจําเปนเหลานี้อยาง

เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีการเปดรานคาสงเคราะหภายในเรือนจําดวย โดยจัดใหมีการจําหนาย

เครื่องใชตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีพ ซ่ึงจะมีราคาถูกหรือราคาตามทองตลาดในทองถ่ินนั้น166 

สิทธิไดรับการรักษาพยาบาล ทางเรือนจํามีหนาท่ีตองจัดการใหบริการทางการแพทย

และการรักษาพยาบาลแกผูตองขัง ท้ังในการวินิจฉัยโรค การปองกันการแพรระบาด การ

รักษาพยาบาลและการฟนฟูสมรรถภาพ โดยสิทธินี้ไดรับรองอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 4 ประกอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 

51 คือบุคคลยอมมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐอยางท่ัวถึงและมี

ประสิทธิภาพ และตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 อันเปนกฎหมายท่ี

                                                           

163เพ่ิงอาง, น.136. และดู วิสัย พฤกษะวัน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 53, น.170. และ ประธาน 

วัฒนวาณิชย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 53, น.52. 
164ณัฐยา จรรยาชัยเลิศ, “หลักประกันสิทธิผูตองขัง : กรณีศึกษาสิทธิในการดํารงชีวิต”, 

(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548), น.66. 
165ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 53, น.136,139. และดู วิสัย พฤกษะวัน, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 53, น.170. 
166ณัฐยา จรรยาชัยเลิศ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 164, น.68. 
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จัดทําข้ึนมาเพ่ือใชจัดระบบการใหบริการสาธารณสุขท่ีจําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต โดยมาตรา 

5 กําหนดใหบุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ในฐานะ

ท่ีผูตองขังเปนชนชาวไทยคนหนึ่งจึงควรไดรับการบริการดานสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานจากรัฐดวย

เชนกัน 

ในสวนของพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตาม

ความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 กําหนดใหมีแพทยประจําเรือนจําหรือ

จัดใหมีสถานพยาบาลเพ่ือเปนท่ีทําการรักษาผูตองขังท่ีปวย167 ตามขอ 23 และขอ 72 ตามลําดับ 

และในขอ 73 กําหนดใหแพทยหรือเจาพนักงานเรือนจําท่ีพบผูตองขังเจ็บปวยใหปฏิบัติตามขอ 38 

และ 39 คือ ใหแพทยตรวจรักษาผูตองขัง หากจําเปนใหสงออกไปรักษาตัวนอกเรือนจําได หรือหาก

พบวาเปนโรคติดตอก็ใหจัดแยกผูตองขังออกจากผูตองขังอ่ืน  ท้ังนี้ ตองปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบท่ีกําหนด168 และเม่ือรัฐบาลไดจัดตั้งโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคข้ึนมา กรมราชทัณฑก็ได

เขารวมโครงการดังกลาวดวย เพ่ือใหผูตองขังไดรับสิทธิเทาเทียมกับประชาชนท่ัวไป169 สําหรับกรณีท่ี

ตองสงผูตองขังไปรักษาตัวนอกเรือนจํา ตองสงผูตองขังปวยไปรักษาท่ีโรงพยาบาลของรัฐกอน แตใน

กรณีจําเปนท่ีโรงพยาบาลรัฐขาดเครื่องมือในการรักษา หรือโรงพยาบาลรัฐอยูหางไกลและถาไมไดรับ

การรักษาอยางทันทวงทีอาจเปนอันตรายถึงชีวิตหรือทุพพลภาพก็สามารถสงตัวผูตองขังปวยไปยัง

โรงพยาบาลเอกชนได โดยแพทยตองเสนอความเห็นและรายละเอียดตาง ๆ ท่ีกําหนดไวใหครบถวน 

และแจงใหญาติของผูตองขังปวยมารับผิดชอบคาใชจาย แตในกรณีท่ีไมมีญาติหรือญาติไมสามารถเสีย

คารักษาพยาบาลได ก็ใหเรือนจําเปนผูออกคาใชจายนั้นเพ่ือเปนการสงเคราะหผูตองขังปวย170 

สิทธิในการนับถือศาสนาและปฏิบัติศาสนกิจ กฎหมายไทยใหความสําคัญกับสิทธิในการ

นับถือศาสนาและปฏิบัติศาสนกิจของบุคคลทุกคน ดังท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแทบทุกฉบับ ซ่ึงใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ปรากฏอยูในมาตรา 37 โดยกําหนดใหทุกคนมี

เสรีภาพอยางบริบูรณในการนับถือศาสนาและปฏิบัติศาสนกิจเทาท่ีไมเปนปฏิปกษตอหนาท่ีของ

พลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และหามรัฐกระทํา

การใด ๆ อันเปนการลิดรอนสิทธิดังกลาวดวยและเม่ือผูตองขังมีความตองการท่ีจะนับถือและปฏิบัติ

                                                           

167วิสัย พฤกษะวัน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 53, น.176. และดู ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถ

ท่ี 53, น.140. 
168ธานี วรภัทร, เพ่ิงอาง, น.140. 
169ณัฐยา จรรยาชัยเลิศ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 164, น.72. 
170เพ่ิงอาง, น.76. 



 

 

57 

ตามศาสนกิจหรือความเชื่อใด ก็ยอมสามารถทําไดอยางเสรีเนื่องจากเปนสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญไดรับรอง

ไวสําหรับชนชาวไทยทุกคน แมตามพระราชบัญญัติราชทัณฑและกฎหมายลําดับรองอ่ืน ๆ จะไมได

บัญญัติเรื่องดังกลาวไวโดยตรง แตก็ยังมีบทบัญญัติบางประการท่ีปรากฏใหเห็นถึงการใหความสําคัญ

และการใหเคารพตอสิทธิดังกลาว คือ ในขอ 68 แหงกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 

58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ท่ีกําหนดใหพัศดีจัดใหผูตองขังทุกคนตัดผมสั้น โกนผม 

หนวด เครา ตัดเล็บ อาบน้ําและขัดถูรางกาย  ท้ังนี้ ไมขัดตอลัทธิศาสนาของผูตองขังนั้น171 

“ศาสนามีบทบาทสําคัญในเรือนจําโดยเปนสิ่งท่ีชวยในการขัดเกลาความคิดและ

พฤติกรรมของผูตองขังเปนอยางมาก”172  ฉะนั้น กรมราชทัณฑจึงไดออกขอบังคับ ระเบียบ และ

หนังสือกรมราชทัณฑเพ่ือเปนหลักในการปฏิบัติตอผูตองขังถึงสิทธิดังกลาวนี้ ในทางปฏิบัติกรม

ราชทัณฑไดจัดกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือเปนการพัฒนาจิตใจผูตองขังข้ึนหลายกิจกรรม173 เชน จัดใหมี

การเรียนธรรมศึกษา (นักธรรม) ชั้นตรี  โท และเอกแกผูตองขัง 174 ถาสอบไลได ก็จะไดรับ

ประกาศนียบัตรจากองคการศึกษาคณะสงฆ และกรมราชทัณฑจะพิจารณาใหไดรับประโยชน

บางอยาง เชน มีการเลื่อนชั้น พิจารณาพักการลงโทษ ซ่ึงจากการประเมินผลพบวา “ผูท่ีเคยผานการ

เรียนธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ระดับใดระดับหนึ่งมาแลว กลับไปกระทําความผิดซํ้าอีกมีจํานวน

นอยท่ีสุด”175 มีการนิมนตพระภิกษุสงฆมาแสดงธรรมแกผูตองขังชาวพุทธและผูนับถือศาสนาอ่ืนท่ีมี

ความสนใจรับฟงเดือนละ 4 ครั้ง จัดใหผูตองขังนั่งสมาธิหลังจากสวดมนตไหวพระตอนเชาหลังเคารพ

ธงชาติและกอนนอน สวนผูท่ีนับถือศาสนาคริสตจะไดเขารับการอบรมเดือนละ 2 – 3 ครั้ง และจัด

กิจกรรมพิเศษในวันคริสตมาส สวนผูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม มีการจัดใหทําพิธีละหมาด รับฟงการ

อบรมจากคัมภีรอัลกุรอานทุกวันศุกร ใหเขาอบรมทางศาสนาเดือนละ 1 – 2 ครั้ง และใหมีพิธีถือศีล

อดตามความเชื่อของศาสนาอิสลาม “ท้ังนี้ เพ่ือใหบรรลุผลดานการแกไขฟนฟูพฤตินิสัยของผูตองขัง

ใหเปนคนดี เพ่ือกลับเขาสูสังคมไดเม่ือพนโทษแลว และทําใหผูตองขังไดรับการคุมครองสิทธิอยาง

สมบูรณ”176 

                                                           

171เพ่ิงอาง, น.87. และดู ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 53, น.139. 
172ณัฐยา จรรยาชัยเลิศ, เพ่ิงอาง, น.86. 
173ชาย เสวิกุล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 72, น.273. 
174ประเสริฐ เมฆมณี, อางแลว เชิงอรรถท่ี 70, น.1. และดู ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 

9, น.474. 
175ณัฐยา จรรยาชัยเลิศ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 164, น.89 
176เพ่ิงอาง, น.90 
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นอกจากนี้ ผูตองขังยังมีสิทธิไดรับอาหาร สิทธิในการติดตอสื่อสาร สิทธิในการรองทุกข 

การจัดบริการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย การบันเทิงและการพักผอนหยอนใจ ไดรับการศึกษาและการอบรม

รวมถึงไดรับอุปกรณเพ่ือการนั้น ไดรับการฝกวิชาชีพตามความสนใจ ไดรับคาตอบแทนจากการทํางาน 

ฯ การท่ีกฎหมายใหสิทธิตาง ๆ เหลานี้แกผูตองขัง เปนการยืนยันไดอยางชัดเจนวาแนวคิดและ

วัตถุประสงคในการลงโทษทางอาญาปจจุบันของประเทศไทยไดหันมาเนนการแกไขฟนฟูผูตองขังเปน

หลัก โดยมุงหวังใหผูตองขังกลับตัวเปนคนดีและสามารถกลับไปใชชีวิตรวมกับคนในสังคมไดอยาง

ปกติสุข ท้ังยังเปนมาตรการท่ีทําใหสังคมมีความม่ันคงและปลอดภัยจากอาชญากรรม 

เม่ือพิจารณาวัตถุประสงคในการลงโทษทางอาญาโดยท่ัวไปของประเทศไทยในปจจุบัน

ประกอบกับการพิจารณาเปาหมายและวัตถุประสงคของโทษจําคุกตามท่ีไดอธิบายไปในขางตนนั้น จะ

เห็นไดวาวัตถุประสงคของท้ังสองสิ่งนี้มีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกันและเปนไปอยางสอดคลองกัน 

คือ เปนไปเพ่ือการแกไขและปรับปรุงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูตองขังใหดีข้ึน สามารถ

ดําเนินชีวิตหลังการพนโทษไปไดดวยความสุจริต ไมเบียดเบียนหรือกลับไปกอความเดือดรอนเสียหาย

ใหกับคนในสังคมอีก และแมวาโดยสภาพของการถูกจําคุกจะทําใหผูตองขังตองสูญเสียหรือถูกจํากัด

สิทธิเสรีภาพบางประการไป แตก็มิไดหมายความวาสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีผูตองขังมีอยูจะตองถูกตัดหรือจํากัด

ไปดวย เพราะการท่ีกฎหมายกําหนดใหผูกระทําความผิดตองอยูภายในเรือนจําตามระยะเวลาท่ี

กําหนด มิไดเปนไปโดยมุงหมายใหผูนั้นเกิดความรูสึกหวาดกลัว หลาบจํา ดวยการปฏิบัติตอผูตองขัง

ดวยวิธีการท่ีโหดรายทารุณ แตกลับเปนไปเพ่ือบําบัดรักษาใหผูนั้นไดกลับตนเปนคนดีและสามารถ

ออกไปอยูรวมกับคนในสังคมไดตามปกติ 

และเพ่ือตอบสนองตอแนวคิดและวัตถุประสงคนี้ หนาท่ีหนึ่งท่ีรัฐจะตองกระทําเพ่ือมิให

ผูตองขังรูสึกวาตนเองต่ําตอยหรือถูกลดคุณคาในความเปนมนุษยหรือรูสึกวาตองสูญเสียสิทธิเสรีภาพ

ท่ีตนพึงมีพึงไดไปก็คือ หนาท่ีในการจัดหาและอํานวยความสะดวกใหผูตองขังสามารถเขาถึงสิทธิและ

สามารถใชสิทธิท่ีมีอยูนั้นไดเชนเดียวกับการท่ีบุคคลท่ัวไปจะพึงใชสิทธินั้น ซ่ึงแมวาจะเปนการเพ่ิม

ภาระหนาท่ีและคาใชจายใหกับรัฐ แตเม่ือรัฐไดเขาแทรกแซงหรือพรากสิทธิบางอยางของผูตองขังไป 

รัฐก็จําตองชดเชยดวยการอํานวยความสะดวกใหผูตองขังสามารถใชสิทธิท่ีผูตองขังมีอยูนั้นได  ท้ังนี้ 

เพ่ือไมใหสภาพความเปนอยูภายนอกและภายในเรือนจํามีความแตกตางกันมาก จนสงผลใหผูตองขัง

ท่ีไดรับการปลอยตัวตองสูญเสียความสามารถในการดํารงชีวิตในสังคมภายนอกไป อันอาจทําให

ผูตองขังหันกลับมากระทําความผิดซํ้าอีกดวยเหตุท่ีวาผูตองขังไมสามารถใชชีวิตรวมกันคนในสังคมได 

ซ่ึงหนึ่งในสิทธิท้ังหลายท่ีรัฐตองจัดใหแกผูตองขังก็คือสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขัง

มีอยูภายนอกเรือนจํา และเพ่ือใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึนวา บุคคลท่ีตกเปนผูตองขังนั้นมิไดเปนผูท่ีถูก

จํากัดสิทธิ รวมถึงความสามารถในการใชสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําไป ก็
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คือการนําวัตถุประสงคในการลงโทษปรับและริบทรัพยสินมาเปรียบเทียบกับการลงโทษจําคุก 

เนื่องจากโทษปรับและริบทรัพยสินเปนโทษท่ีมีผลตอตัวทรัพยสินของผูกระทําความผิดโดยตรง 

ริบทรัพยสินเปนโทษท่ีเบาท่ีสุดในบรรดาโทษทางอาญาท้ังหมด เปนโทษท่ีมี

วัตถุประสงคท่ีจะบังคับเอากับบรรดาทรัพยสินท่ีผูกระทําความผิดไดมาจากการกระทําความผิด177 

เพราะกฎหมายถือวาทรัพยสินเหลานั้นเปนสิ่งท่ีผูกระทําความผิดมิควรไดรับ เนื่องจากเปนการไดมา

โดยมิชอบดวยกฎหมาย และยังมีทรัพยสินบางประเภทท่ีหากกฎหมายบัญญัติวาผูใดทําหรือมีไวเปน

ความผิด ทรัพยสินนั้นก็จะตองถูกริบท้ังสิ้น178 เชน ยาเสพติด อาวุธสงคราม เปนตน เพราะโดยสภาพ

ของทรัพยสินนั้นถือวาเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมายอยูในตัว และไมวาทรัพยสินนั้นจะเปนของผูกระทํา

ความผิดหรือไมและจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม ทรัพยสินนั้นก็จะตองถูกริบไปตาม

กฎหมาย นอกจากนี้ มีทรัพยสินอีกประเภทหนึ่งซ่ึงโดยสภาพของทรัพยสินนั้นเองมิไดเปนสิ่งท่ีผิด

กฎหมาย แตบุคคลท่ีกระทําความผิดไดใชทรัพยสินนั้นหรือมีทรัพยสินนั้นไวเพ่ือใชในการกระทํา

ความผิด179 ทรัพยสินเหลานั้นก็จะตองถูกริบเชนกัน  ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา หากทรัพยสินใดมี

ความเก่ียวของกับการกระทําความผิด ศาลก็มีอํานาจอันชอบธรรมตามกฎหมายท่ีจะสั่งริบทรัพยสิน

นั้นได180 นับวาเปนมาตรการในการลงโทษทางอาญาซ่ึงมีผลเปนการบังคับเอากับทรัพยสินท่ีมีความ

เก่ียวของกับการกระทําความผิดนั้น ในทางกลับกัน หากทรัพยสินใดไมมีความเก่ียวของกับการกระทํา

ความผิดแลว ศาลก็มิอาจเขาไปยุงเก่ียวหรือเขาไปกระทําการใด ๆ ท่ีไปมีผลกระทบตอทรัพยสินนั้นได 

สวนโทษปรับ เปนโทษทางอาญาอีกประเภทหนึ่งซ่ึงมีผลบังคับเอากับทรัพยสินของ

ผูกระทําความผิดนอกเหนือจากการริบทรัพยสิน โดยโทษปรับถูกบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 28 ความวา “ผูใดตองโทษปรับผูนั้นจะตองชําระเงินตามจํานวนท่ีกําหนดไวในคําพิพากษาของ

ศาล”  ดังนั้น หากผูใดตองคําพิพากษาใหลงโทษปรับ ผูนั้นจึงเปนผูท่ีมีหนาท่ีท่ีจะตองนําเงินตาม

จํานวนท่ีกําหนดมาชําระใหแกศาล อันเปนการลงโทษท่ีมีผลเอากับทรัพยสินของผูกระทําความผิด ซ่ึง

คําวาทรัพยสินในท่ีนี้หมายเฉพาะตัวเงินเทานั้นและเงินท่ีไดมาจะตกเปนของแผนดิน181 โดยโทษปรับ

                                                           

177ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (2) 
178ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 
179ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (1) 
180คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนา

มาตรการยึดทรัพยสินใชคาปรับ และมาตรการกักขังแทนคาปรับตามประมวลกฎหมายอาญา, (ม.ป.ท.

, 2551), น.14. 
181เพ่ิงอาง, น.15. 
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มักใชในฐานความผิดท่ีไมรุนแรงนักหรืออาจนํามาใชในกรณีท่ีศาลเห็นวาการลงโทษจําคุกแกผูกระทํา

ความผิดจะมีความรุนแรงมากเกินไปดวยเหตุวาการกระทําความผิดนั้นยังไมถึงขนาดท่ีจะตองไปจํากัด

เสรีภาพของเขา ท้ังการจําคุกในระยะสั้นก็มิไดสงผลดีตอผูท่ีถูกลงโทษและสังคมแตอยางใด ศาลจึง

อาจหันมาลงโทษปรับแทนการลงโทษจําคุกก็ได โทษปรับจึงนับวาเปนมาตรการในการเลี่ยงโทษจําคุก

อยางหนึ่ง182  ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวา วัตถุประสงคของโทษปรับก็คือเพ่ือใชลงโทษผูซ่ึงกระทํา

ความผิดท่ีมีความรุนแรงหรือสงผลกระทบตอสังคมไมมากนัก และยังเปนโทษท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใช

เปนมาตรการในการเลี่ยงการลงโทษจําคุกระยะสั้น เนื่องจากเปนความผิดท่ียังไมถึงขนาดและยังไมมี

ความจําเปนตองไปจํากัดเสรีภาพของเขานั่นเอง 

เม่ือศึกษาวัตถุประสงคของโทษท้ัง 3 ประเภท คือ ริบทรัพยสิน ปรับ และจําคุก เปนสิ่ง

ท่ีแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา ขนาดโทษริบทรัพยสินและโทษปรับซ่ึงเปนโทษท่ีมีวัตถุประสงคใน

การบังคับเอากับทรัพยสินของผูกระทําความโดยตรงแลว แตก็เปนการบังคับเอากับทรัพยสินท่ีมีความ

เก่ียวของกับการกระทําความผิด หรือบังคับเอากับเงินของผูกระทําความผิดตามท่ีศาลไดกําหนดในคํา

พิพากษาเทานั้น เพ่ือเปนการลงโทษผูซ่ึงกระทําความผิดในฐานความผิดท่ีมีผลกระทบไมรุนแรงตอ

สังคมมากนัก เม่ือทรัพยสินนั้นถูกริบหรือเม่ือผูกระทําความผิดไดจายเงินแกศาลแลว โทษนั้นก็เปนอัน

ระงับสิ้นไป มิไดมีผลกระทบตอทรัพยสินอ่ืนท่ีเขามีหรือไดมาโดยสุจริต ท้ังมิไดสงผลใหเขาตองสูญเสีย

หรือตองถูกจํากัดความสามารถในทางแพงคือการจัดการทรัพยสินและหนี้สินไปแตอยางใด เพราะ

วัตถุประสงคของโทษท้ังสองประเภทนี้ มิไดมุงหมายท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินอ่ืน ๆ ท่ี

เขามีอยู และเม่ือผูนั้นอยูในฐานะท่ีเปนเจาของหรือเปนผูทรงสิทธิเหนือทรัพยสินและหนี้สินใด ๆ 

บุคคลดังกลาวก็ยอมมีความชอบธรรมท่ีจะจัดการทรัพยสินและหนี้สินนั้นไปอยางใดก็ได อันเปนหลัก

ท่ีไดรับรองและคุมครองไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ในทํานองเดียวกัน แมวาการถูกจําคุกจะมีผลเปนการไปจํากัดสิทธิเสรีภาพของผูตองขัง

บางประการ แตการจํากัดเชนวานั้นก็เปนไปเพ่ือท่ีจะนําตัวผูกระทําความผิดมาแกไขปรับปรุงความคิด 

นิสัย หรือพฤติกรรมของผูนั้นใหกลับมาสูระดับคนปกติท่ัวไป เพ่ือใหชีวิตภายหลังพนโทษของผูตองขัง

สามารถดําเนินไปไดโดยสุจริตและไมกออาชญากรรมซํ้าข้ึนอีก การจําคุกจึงมิไดมีความมุงหมายท่ีจะ

ลงโทษผูกระทําความผิดใหเข็ดหลาบ ท้ังยังมิไดมุงหมายท่ีจะใหมีผลไปบังคับเอากับสิ่งใด ๆ จาก

ผูตองขังเสียเลย ไมวาจะเปนทรัพยสิน รางกาย อนามัย รวมท้ังสิทธิและเสรีภาพตาง ๆ ของผูตองขัง 

เวนแตโดยสภาพของการจําคุกนั้นเองท่ีทําใหผูตองขังไมสามารถใชสิทธิเสรีภาพบางประการได แต

การท่ีไมสามารถใชสิทธินั้นไดก็มิไดหมายความวาจะทําใหผูตองขังตองสูญเสียสิทธินั้น ๆ ไป การจําคุก

                                                           

182เพ่ิงอาง, น.17. และดู ชาย เสวิกุล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 72, น.206. 
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จึงเปนเพียงอุปสรรคในการใชสิทธิอยางหนึ่งเทานั้น และเชนเดียวกัน เม่ือผูตองขังอยูในฐานะท่ีเปน

เจาของหรือเปนผูทรงสิทธิเหนือทรัพยสินและหนี้สินท่ีมีอยูภายนอกเรือนจํา ผูตองขังจึงมีความชอบ

ธรรมท่ีจะจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินนั้นอยางไรก็ไดตามใจสมัคร หนาท่ีของรัฐก็คือจะตองสราง

มาตรการข้ึนมาเพ่ือใหผูตองขังสามารถใชสิทธิท่ีผูตองขังมีอยูไดอยางเทาเทียมหรือใกลเคียงกับคน

ท่ัวไปมากท่ีสุดโดยไมขัดตอการรักษาความสงบเรียบรอยภายในเรือนจํา  ท้ังนี้ เพ่ือมิใหผูตองขังรูสึกวา

ตนเปนบุคคลท่ีถูกกฎหมายและสังคมตัดโอกาส หรือรูสึกวาไรคุณคาหรือดอยกวาบุคคลท่ัวไป 

เม่ือโทษปรับและริบทรัพยสินซ่ึงมีวัตถุประสงคในการบังคับเอากับทรัพยสินของ

ผูกระทําความผิดยังมิไดสงผลกระทบใด ๆ ตอความสามารถในการใชสิทธิจัดการกับทรัพยสินและ

หนี้สินของผูนั้น แลวโทษจําคุกซ่ึงมิไดมีวัตถุประสงคใด ๆ ท่ีเขาไปเก่ียวของกับทรัพยสินและหนี้สิน

ของผูตองขังเลย จึงไมมีทางใดท่ีอาจตีความไปไดวาการจําคุกจะมีผลไปตัดหรือจํากัดสิทธิ รวมถึง

ความสามารถในการใชสิทธิเพ่ือจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจําได  

ดังนั้น จากบทวิเคราะหท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้จึงนําไปสูขอสรุปท่ีวา สิทธิในการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินของผูตองขังมิไดเปนสิทธิท่ีขัดหรือแยงตอแนวคิดและวัตถุประสงคในการลงโทษทางอาญา 

รวมถึงเปาหมายและวัตถุประสงคของโทษจําคุกแตอยางใดดวย 

ยิ่งไปกวานั้น นอกจากสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังจะไมขัดตอ

แนวคิดและวัตถุประสงคในการลงโทษทางอาญาแลว แตกลับเปนสิทธิท่ีมาสงเสริมหรือสนับสนุน

แนวคิดในการแกไขฟนฟูผูตองขังดวย กลาวคือ เม่ือผูตองขังทราบวาตนตองเขาไปอยูในเรือนจํา เปน

ธรรมดาท่ีความเครียดและความวิตกกังวลตาง ๆ จะเกิดข้ึนแกผูตองขังทุกคน ผูตองขังบางคนอาจไม

ทันพิจารณาและตัดสินใจวาจะมอบหมายอํานาจในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของตนท่ีมีอยู

ภายนอกเรือนจํานั้นใหแกบุคคลใดหรือแมจะมีการมอบหมายอํานาจดังกลาวไว แตตอมาปรากฏวาผูท่ี

ไดรับมอบหมายจากผูตองขังนั้นละท้ิงหนาท่ีไมยอมจัดการให หรือจัดการไปในทางท่ีเสียหายมากกวา

เดิมและผูตองขังก็มิอาจทราบไดเลยเนื่องจากตนตองอยูภายในเรือนจํา ทรัพยสินและหนี้สินนั้นก็ตอง

ถูกปลอยไวจนกวาผูตองขังจะพนโทษออกมา ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายท่ีผูตองขังจําตองเผชิญ

ภายหลังจากท่ีพนโทษ กลายเปนบทลงโทษซํ้าสองแกผูตองขังไปโดยปริยาย จากการแกไขฟนฟูดวย

มาตรการตาง ๆ ท่ีทางเรือนจําจัดใหในขณะท่ีอยูภายในเรือนจําโดยมุงหวังใหผูตองขังกลับตัวเปนคนดี 

มีชีวิตหลังการพนโทษท่ีดีข้ึนและเขากับสังคมภายนอกได แตเม่ือพนโทษแลวกลับมาเจอกับสภาพ

ปญหาในดานทรัพยสินท่ีตองเสียหายหรือลดถอยนอยลงไปนักหรือในดานหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยู 

ปรากฏวาเพ่ิมพูนมากข้ึน อันเกิดจากการท่ีไมมีผูใดจัดการใหหรือจัดการไปในทางท่ีเสื่อมเสีย จาก

ความตั้งใจท่ีจะประพฤติตัวเปนคนดี เม่ือมาพบเหตุการณเชนนี้ผูตองขังอาจเกิดความเครียด รูสึก

นอยใจในชีวิต ทอแทและสิ้นหวังกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน จนในท่ีสุดก็หันกลับไปกระทําความผิดซํ้าอีก ซ่ึงก็
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เปนไปโดยสอดคลองกับผลการสํารวจวิจัยเก่ียวกับการกออาชญากรรมในปจจุบัน ท่ีวา “อาชญากรท่ี

กออาชญากรรมพ้ืนฐานสวนใหญมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา มาจากครอบครัวท่ีมีปญหายากจน หรือมี

รายไดคอนขางต่ํา จึงเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวา ปญหาทางเศรษฐกิจคือความยากจนเปนสาเหตุสําคัญ

มากในการเกิดอาชญากรรมในสังคมปจจุบัน”183 

เชน จากการสํารวจผูตองขังในเรือนจําพิเศษธนบุรี เม่ือป พ.ศ. 2553 โดยนายมนตร 

รักษศรี ผลปรากฏวา กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 61.8 กระทําความผิดฐานลักทรัพย รองลงมารอย

ละ 17.0 กระทําความผิดฐานปลนทรัพย รองลงมารอยละ 14.8 กระทําความผิดฐานฆาคนตาย และ

จํานวนนอยท่ีสุดรอยละ 6.4 กระทําความผิดฐานขมขืน184 และผลการสํารวจคานิยมของผูตองขังตอ

การกระทําความผิด โดยกลุมตัวอยางสวนใหญใหความเห็นวา “สังคมในปจจุบันเปนแบบวัตถุนิยม 

ฟุงเฟอ ทะเยอทะยาน และสังคมยกยองนับถือผูมีฐานะร่ํารวยมากกวาคนดีมีคุณธรรมแตยากจน” 185 

แมวาสภาพการณในสังคมไทย จะมิไดมีเพียงผูท่ีมีฐานะคอนขางต่ําหรือยากจนเทานั้นท่ี

เปนผูกระทําความผิด คนท่ีมีฐานะดีก็เปนผูกระทําความผิดอยู มิใชนอย สาเหตุท่ีเปนเชนนี้ ก็

เนื่องมาจากความโลภและความอยากไดอยากมี คนเหลานี้จึงมักแสวงหารายไดและทรัพยสินอ่ืน ๆ 

ดวยวิธีการท่ีไมสุจริต แตกระนั้นก็ตาม ไมวาบุคคลจะมีฐานะเชนใด เม่ือผูตองขังตองตกอยูภายใน

เรือนจําก็ยอมหนีไมพนความเครียดและความกังวลตอบรรดาทรัพยสินและหนี้สินท่ีตนมีอยู ซ่ึงบรรดา

ทรัพยสินท่ีมิไดเก่ียวของกับการกระทําความผิด รวมถึงหนี้สินตาง ๆ ท่ีผูตองขังมีหนาท่ีตองชําระ ถือ

วาเปนสิ่งท่ีกฎหมายและรัฐตองเขามาคุมครองดวยการจัดหามาตรการใหผูตองขังสามารถใชสิทธิทาง

แพงท่ีผูตองขังมี เพ่ือใหผูตองขังไดดําเนินการจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินเหลานั้นไดโดยไมขัดตอ

ความสงบเรียบรอยภายในเรือนจํา เพราะหากรัฐละเลยหรือเพิกเฉยตอการใชสิทธิดังกลาวเสียแลว 

ผลรายท่ีสุดท่ีอาจตามมาก็คือ ผูตองขังท่ีพนโทษไปแลวจะหันกลับมากระทําความผิดซํ้า 

ดวยเหตุนี้สิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังจึงเปนสิทธิหนึ่งท่ีมี

ความสําคัญไมนอยไปกวาสิทธิอ่ืนใด เม่ือผูตองขังไดรับการแกไขฟนฟูพฤติกรรมภายในเรือนจํามาแลว 

และถาสิทธิดังกลาวนี้ไดรับการชวยเหลือหรือไดรับอํานวยความสะดวกบางประการไมวาจากภาครัฐ

หรือหนวยงานใด ๆ ในระหวางท่ีผูตองขังอยูภายในเรือนจํามาโดยตลอด อาจทําใหชีวิตภายหลังการ

พนโทษของผูตองขังเปนไปในทางท่ีดีข้ึน หรืออยางนอยท่ีสุดก็ไมเลวรายไปมากกวาท่ีผูตองขังเคยเจอ

                                                           

183ปกรณ มณีปกรณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 67, น.182. 
184มนตร รักษศรี, “การกระทําผิดซํ้าของผูตองขังในเรือนจําพิเศษธนบุรี”, (สารนิพนธ

มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553), น.103. 
185เพ่ิงอาง, น.103. 
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กอนท่ีตองเขาไปอยูในเรือนจํา ความหวังท่ีผูตองขังประสงคจะออกมาเริ่มตนชีวิตใหม คงเปนไปได

ดวยดี โอกาสในการกลับมากระทําความผิดซํ้าก็จะลดนอยลงกวาการปลอยใหผูตองขังออกมาเผชิญ

กับความสูญเสียหรือเสียหายท่ีเกิดกับทรัพยสินและหนี้สินของตน ซ่ึงในปจจุบันเราแทบจะปฏิเสธ

ไมไดเลยวาทรัพยสินและหนี้สินเปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตเปนอยางมาก 

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันยังไมมีกฎหมายใดท่ีเขามาชวยเหลือหรือเอ้ือใหผูตองขัง

สามารถใชสิทธิดังกลาวซ่ึงผูตองขังมีอยูอยางบริบูรณตามกฎหมายได ซ่ึงกอใหเกิดปญหาและอุปสรรค

แกผูตองขังท่ีจะใชสิทธินี้ ท้ังท่ีผูตองขังก็เปนผูมีสิทธิเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป แตกลับไมไดใชสิทธิเพียง

เพราะตองอยูในเรือนจํา จึงกลายเปนวาการลงโทษทางอาญาไดสงผลกระทบตอสิทธิทางแพงดวย ซ่ึง

มิใชแนวคิดและความมุงประสงคในการลงโทษทางอาญาแตอยางใด และนอกจากจะกอใหเกิดปญหา

กับผูตองขังดังท่ีกลาวมาในขางตนท้ังหมดแลว การท่ีไมมีกฎหมายเขามาชวยเหลือเชนนี้ยังมี

ผลกระทบไปถึงบุคคลภายนอกผูท่ีจําตองติดตอกับผูตองขังเพ่ือจัดการกับสิทธิและหนาท่ีตาง ๆ ท่ีตน

มีความผูกพันอยูกับผูตองขังใหหมดไป ซ่ึงปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดกับผูตองขังและบุคคลภายนอกนี้

จะกลาวถึงโดยละเอียดในบทถัดไป 

เม่ือผูตองขังยังคงมีสิทธิจัดการทรัพยสินและหนี้สินของตนอยูตามกฎหมาย และมิได

เปนผูท่ีถูกจํากัดความสามารถในการใชสิทธิดังกลาว ไมวาจะเปนสิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศ 

สิทธิตามรัฐธรรมนูญ สิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และสิทธิตามพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และกฎหมายลําดับรองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังสิทธิในการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินซ่ึงเปนสิทธิทางแพงอยางหนึ่งนั้น ก็มิไดเปนสิ่งท่ีขัดหรือแยงกับแนวคิดและวัตถุประสงคในการ

ลงโทษทางอาญาแตอยางใด  ดังนั้น เม่ือผูตองขังเปนบุคคลผูทรงสิทธิและมีความสามารถในการใช

สิทธิดังกลาวไดอยางบริบูรณตามกฎหมายแลว กฎหมายก็ควรยื่นมือเขามาชวยเหลือเพ่ือใหผูตองขัง

ไดใชสิทธิท่ีตนมีอยู โดยการเขามาชวยขจัดปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ี

ผูตองขังจําตองเผชิญในระหวางท่ีอยูในเรือนจํา หรือกําหนดใหมีมาตรการบางอยางข้ึนเพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหผูตองขังสามารถใชสิทธิดังกลาวนั้นได 
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บทที่ 3 

ปญหาเร่ืองการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง 

 

เม่ือกฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบันไมไดเอ้ือใหผูตองขังสามารถใชสิทธิในการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินอันเปนสิทธิท่ีผูตองขังมีอยูตามกฎหมายได ท้ังท่ีสิทธิดังกลาวนี้ถือไดวาเปนสิทธิท่ี

มีความสําคัญท่ีจะชวยใหผูตองขังคลายความกังวลหรือลดความตึงเครียดในเรื่องทรัพยสินและหนี้สินท่ี

ตนมีอยูภายนอกเรือนจํา และลดปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูตองขังภายหลังการพนโทษได ในบทนี้

ผูเขียนจะทําการศึกษาถึงปญหาในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํา ไม

วาจะเปนปญหาในทางกฎหมายภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันไดแก ขอจํากัดเก่ียวกับ

กฎหมายวาดวยความสามารถของบุคคล ขอจํากัดของกฎหมายสัญญาและกฎหมายตัวการตัวแทน 

และปญหาในทางปฏิบัติ ไดแก ปญหาและอุปสรรคในดานผูตองขัง คือ ปญหาและอุปสรรคในการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินดวยตนเอง ปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการตั้งผูจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินดวยตนเอง ปญหาและอุปสรรคในการขอใหศาลตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินใหแกตน รวม

ไปถึงปญหาและอุปสรรคในดานบุคคลภายนอกซ่ึงเปนผู มีสวนไดเสียอยางใดอยางหนึ่งหรือมี

ความสัมพันธอ่ืนใดกับผูตองขังท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองจัดการ หรือตองมีการติดตอ พูดคุย หรือตกลง

กับผูตองขังในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดวย ซ่ึงไดแก ปญหาและอุปสรรคในการติดตอผูตองขังเพ่ือใหผูตองขัง

มอบอํานาจหรือใหความยินยอมในการดําเนินการจัดการอยางใดอยางหนึ่งแทน และปญหาและ

อุปสรรคในการใชสิทธิทางศาลเพ่ือขอใหศาลตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง โดยผูเขียน

จะอธิบายรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 

3.1 ปญหาในทางกฎหมายภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 

โดยปกติแลว บุคคลผูทรงสิทธิยอมสามารถใชสิทธิหรือปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีตนมีอยูไดแต

เพียงผู เดียวเทานั้น เวนแตผูทรงสิทธิหรือหนาท่ีดังกลาวจะไดมอบอํานาจใหบุคคลอีกคนหนึ่ง

ดําเนินการหรือจัดการแทน บุคคลอ่ืนจึงจะสามารถปฏิบัติการตาง ๆ นั้นไดโดยสมบูรณตามกฎหมาย  

อยางไรก็ตาม มีบุคคลบางประเภทท่ีกฎหมายเห็นวาหากใหเขาใชสิทธิหรือหนาท่ีท่ีมีอยูโดยลําพังตัว

ของเขาเองแลว จะกอใหเกิดผลเสียแกทรัพยสินหรือหนี้สินของเขาได เนื่องจากบุคคลเหลานั้นเปนผูท่ี

บกพรองในความสามารถ กฎหมายจึงเขามาชวยเหลือโดยการกําหนดกฎเกณฑอันเก่ียวกับการจัดการ

ทรัพยสินไวเพ่ือเปนการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแกทรัพยสินของเขา แตกฎเกณฑอัน

เก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีมีอยูนี้ ก็ยังมีขอจํากัด
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อยูบางประการท่ีไมอาจนํามาปรับใชกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง

ไดอยางเหมาะสม โดยขอจํากัดในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยนี้สามารถแบงไดเปนขอจํากัดเก่ียวกับกฎหมายวาดวยความสามารถของบุคคล และขอจํากัด

ของกฎหมายสัญญาและกฎหมายตัวการตัวแทน 

 

3.1.1 ขอจํากัดเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยความสามารถของบุคคล 

3.1.1.1 ผูเยาว 

บุคคลผูบรรลุนิติภาวะเปนบุคคลท่ีมีความสามารถในการทํานิติกรรม

สัญญาหรือมีความสามารถในการจัดกิจการของตนไดโดยบริบูรณตามกฎหมาย1 สวนผูเยาวเปนบุคคล

ผูออนอายุ ออนวินิจฉัย ออนประสบการณ การคิดและการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ยังขาดความ

รอบคอบ กฎหมายถือวาผูเยาวเปนผูหยอนความสามารถ ไมอาจจัดการกิจการหรือทรัพยสินใด ๆ ได

ดวยตนเอง กฎหมายจึงเขามาคุมครองจนกวาบุคคลจะพนจากภาวะผูเยาวและบรรลุนิติภาวะ คือ เม่ือ

บุคคลมีอายุ 20 ปบริบูรณ2 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 19 เนื่องจากกฎหมาย

ไทยเห็นวาบุคคลท่ีมีอายุ 20 ปบริบูรณยอมเปนผูท่ีมีความเจริญงอกงามทางสติปญญา สามารถคิด

พิจารณาและไตรตรองสิ่งตาง ๆ ไดอยางรอบคอบ มีความรับผิดชอบเพียงพอท่ีจะจัดการงานของตน

ได3  อยางไรก็ตาม ผูเยาวอาจบรรลุนิติภาวะกอนอายุยี่สิบปบริบูรณได หากทําการสมรสโดยชอบดวย

กฎหมาย ตามมาตรา 20 ประกอบมาตรา 1448 กลาวคือ ชายหญิงท่ีทําการสมรสมีอายุครบ 17 ป

บริบูรณและไดจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย แตในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรศาลจะอนุญาตใหทําการ

                                                           

1ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล, พิมพครั้งท่ี 

5 (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2551), น.56. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, หลักกฎหมาย บุคคล, พิมพ

ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2553), น.61. 
2ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.56. และดู อนุมัติ ใจสมุทร, คําอธิบายประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย บรรพ 1 วาดวยบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสมาคมสังคมศาสตรแหง

ประเทศไทย, 2515), น.160. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย

บุคคล, (กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2514), น.76. 
3กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1 , น.62. และดู อนุมัติ ใจสมุทร, เพ่ิงอาง, น.161. 
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สมรสกอนอายุ 17 ป ก็ได กรณีดังกลาวกฎหมายถือวาเปนผูบรรลุนิติภาวะแลวเชนกัน4 บุคคลนั้นจึงมี

ความสามารถท่ีจะจัดการงานใด ๆ ไดดวยตนเอง  ท้ังนี้ กฎหมายเห็นวาผูท่ีมีอายุถึงขนาดมีครอบครัว

แลวควรมีฐานะและความสามารถเชนเดียวกับผูบรรลุนิติภาวะ เพ่ือใหเขาสามารถทํานิติกรรมหรือ

จัดการงานตาง ๆ ในครอบครัวไดเองโดยสมบูรณ5 

โดยหลักแลว บุคคลซ่ึงเปนผูเยาวหรือยังไมบรรลุนิติภาวะจะทํานิติกรรม

ใด จําตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมเสียกอน หากฝาฝน การนั้นจะตกเปนโมฆียะ

ตามความในมาตรา 216 โดยนิติกรรมท่ีตกเปนโมฆียะนั้นอาจมีการใหสัตยาบันเพ่ือใหมีผลสมบูรณมา

แตเริ่มแรก (มาตรา 177) หรืออาจบอกลางใหตกเปนโมฆะ (มาตรา 176) โดยผูมีสิทธิบอกลางได ซ่ึง

จะทําใหนิติกรรมนั้นเสียเปลามาตั้งแตตนและใหคูกรณีกลับคืนสูฐานะดังท่ีเปนอยูเดิมเสมือนไมเคยมี

การทํานิติกรรมนั้นมากอน7 และโดยปกติผูแทนโดยชอบธรรมก็จะเปนบิดามารดาของผูเยาว แต

สําหรับผูเยาวท่ีไมมีบิดามารดาหรือบิดามารดาถูกถอนอํานาจปกครอง ศาลอาจจัดใหมีผูปกครองข้ึน

ไดตามมาตรา 1585 และมาตรา 1586 ซ่ึงผูปกครองท่ีศาลตั้งข้ึนนี้ก็คือผูแทนโดยชอบธรรมนั่นเอง8 

การท่ีกฎหมายกําหนดใหผูเยาวท่ีประสงคจะทํานิติกรรมจําตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบ

ธรรมกอน เนื่องมาจาก “ผูบัญญัติกฎหมายไดพิจารณาเอาหลักตามธรรมชาติวาเด็ก...หาอาจท่ีจะ

ระวังปองกันตัวและทรัพยสินของตนเองโดยมิใหเปนอันตรายไดไม บุคคลเหลานี้หามีสติรูสึกผิดและ

ชอบไดชัดแจง สําหรับการเปนอันตรายหรือทําใหตองผูกพันได การคุมครองปองกันบุคคลเหลานี้มิ

ฉะเพาะแตจะจัดใหมีในสวนรางกาย แตยังตองจัดใหทรัพยสินของบุคคลเหลานี้อยูในความคุมครอง

พนจากบุคคลท่ีมีความคิดมุงประสงคแตจะแสวงหาผลประโยชนอันเปนไปในทางจะเอาเปรียบบุคคล

                                                           

4กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.64. และดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.60. 

และดู จิตติ ติงศภัทิย, กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล, พิมพครั้งท่ี 6 (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2529), น.45. 
5กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.64. และดู อนุมัติ ใจสมุทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.162. 

และดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.60. 
6อนุมัติ ใจสมุทร, เพ่ิงอาง, น.174. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.67. และดู สมทบ 

สุวรรณสุทธิ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.81. 
7อนุมัติ ใจสมุทร, เพ่ิงอาง, น.175. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.71. และดู ประสิทธิ์ 

โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.112. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, เพ่ิงอาง, น.85. 
8กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.69. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, เพ่ิงอาง, น.83. และดู จิตติ 

ติงศภัทิย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 4, น.46. 
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เหลานี้...ดวยเหตุนี้ผูบัญญัติกฎหมายจึ่งไดจัดใหบุคคลเหลานี้อยูภายใตความคุมครองของบุคคลท่ีมี

อาวุโส และมีสตบริบูรณโดยใหรับภาระเปนผูแนะการครองชีพ และเปนผูแทนของบุคคลนั้นเม่ือจะ

ติดตอกับบุคคลภายนอก”9 

กิจการท่ีกฎหมายบังคับวาจะตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบ

ธรรมจํากัดเฉพาะนิติกรรมเทานั้น สวนการอ่ืนแมจะมีผลตามกฎหมาย แตหากมิใชนิติกรรมแลวผูเยาว

ก็สามารถทําไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม เชน การเขาถือเอาทรัพยท่ีไมมี

เจาของ การครอบครองปรปกษ การเตือนใหลูกหนี้ชําระหนี้ เปนตน10  อยางไรก็ตาม มีนิติกรรมบาง

ประเภทท่ีผูเยาวสามารถทําไดเองโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม เชน นิติ

กรรมท่ีเปนประโยชนแกผูเยาวฝายเดียว (มาตรา 22) นิติกรรมท่ีผูเยาวตองทําเองเฉพาะตัว (มาตรา 

23) นิติกรรมตามฐานานุรูปท่ีจําเปนในการดํารงชีพ (มาตรา 24) เปนตน แตหากนิติกรรมท่ีผูเยาวมุง

ประสงคจะกระทําเปนนิติกรรมสําคัญตามท่ีกฎหมายกําหนด การทํานิติกรรมนั้น ๆ จําตองไดรับ

อนุญาตจากศาลเทานั้น (มาตรา 1574) โดยความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรมอาจแสดงออกโดย

ชัดแจงหรือโดยปริยายก็ได เชน ยินยอมเปนลายลักษณอักษร หรือดวยวาจา หรือแสดงออกดวยการ

กระทําใดซ่ึงเปนท่ีเขาใจไดวาใหความยินยอม เชน รับรูการทํานิติกรรมนั้นโดยไมคัดคาน11 และเม่ือ

ผูแทนโดยชอบธรรมใหความยินยอมแลว ผูเยาวจะตองกระทําการนั้นภายในขอบเขตท่ีระบุ แตหากไม

มีการระบุขอบเขตไว ผูเยาวยอมทําการนั้น ๆ ไดเพียงเทาท่ีเห็นสมควร12 

บทบัญญัติเรื่องความสามารถในการทํานิติกรรมของผูเยาวนี้ เปนท่ีเห็นได

อยางชัดเจนวากฎหมายมุงประสงคท่ีจะคุมครองประโยชนของผูเยาวเปนสําคัญ เนื่องจากผูเยาวเปนผู

ท่ีออนอายุ ออนวินิจฉัย ความสามารถในการคิดพิจารณาและไตรตรองสิ่งตาง ๆ ยังไมสมบูรณเทา

บุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว กฎหมายจึงไดกําหนดเปนหลักวานิติกรรมตาง ๆ ท่ีผูเยาวประสงคจะ

กระทําตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมเสียกอน เพ่ือใหผูแทนโดยชอบธรรมได

                                                           

9เอกูต, มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง คําสอนชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2477 

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง, 

2477), น.58. 
10กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.68. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 2, น.82. และดู จิตติ ติงศภัทิย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 4, น.46. 
11กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.70. และดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.111. 

และดู สมทบ สุวรรณสุทธิเพ่ิงอาง, น.83. 
12กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.70. และ สมทบ สุวรรณสุทธิ, เพ่ิงอาง, น.84. 
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กลั่นกรองถึงทางไดเสียในผลประโยชนของผูเยาว และในขณะเดียวกันกฎหมายก็ใหอิสระและความ

คลองตัวแกผูเยาวในการท่ีผูเยาวจะทํานิติกรรมบางประเภท จึงไดกําหนดเปนขอยกเวนไวตามท่ีกลาว

มาในขางตน  ดังนั้น การจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูเยาวจึงยังเปนอํานาจของผูเยาวอยู เพียงแต

หากการจัดการดังกลาวเปนไปในรูปของการทํานิติกรรมสัญญาแลว ผูเยาวจะตองไดรับความยินยอม

จากผูแทนโดยชอบธรรม หรือหากเปนนิติกรรมสําคัญก็ตองไดรับอนุญาตจากศาลกอน การจัดการนั้น 

ๆ จึงจะมีผลสมบูรณตามกฎหมาย แตหากเปนนิติกรรมท่ีกฎหมายกําหนดเปนขอยกเวนไวหรือเปน

การจัดการในรูปแบบอ่ืนท่ีไมใชนิติกรรมสัญญา ผูเยาวก็สามารถกระทําการนั้น ๆ ไดเองโดยไมตอง

ไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม  ท้ังนี้ เพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนในทางทรัพยสิน

ใหกับผูเยาวเอง 

สําหรับบทวิเคราะหเรื่องขอจํากัดในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของ

ผูเยาว กับ กรณีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง สามารถอธิบายไดดังนี้ 

ขอจํากัดในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูเยาวท่ีไมอาจนํามาใชกับ

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังไดอยางเหมาะสมนั้นสามารถพิจารณา

และวิเคราะหไดวา การท่ีกฎหมายบัญญัติเรื่องแนวทางในการจัดการทรัพยสินของผูเยาวไวก็เนื่องจาก

กฎหมายเล็งเห็นวาผูเยาวเปนบุคคลผูหยอนความสามารถในการคิดพิจารณาและการตัดสินใจในเรื่อง

ตาง ๆ เพราะผูเยาวยังมีความออนวัย ออนประสบการณ ถากฎหมายปลอยใหผูเยาวทํานิติกรรมเอง

โดยลําพังก็อาจเปนทางใหผูเยาวเสียเปรียบ กฎหมายจึงกําหนดแนวทางในการจัดการไววา หากการ

ใดท่ีผูเยาวมุงประสงคจะกระทํานั้นมีลักษณะเปนนิติกรรม ผูเยาวยังคงสามารถจัดการทรัพยสินหรือ

หนี้สินหรือการใด ๆ ไดดวยตนเองเพียงแตจะตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมกอน 

หรือหากเปนนิติกรรมท่ีมีความสําคัญก็จะตองไดรับอนุญาตจากศาล เพ่ือใหผูแทนโดยชอบธรรมหรือ

ศาลไดกลั่นกรองถึงทางไดเสียในการนั้น ๆ เวนแตนิติกรรมบางประเภทท่ีกฎหมายกําหนดเปน

ขอยกเวนไว ผูเยาวจึงสามารถทําไดเองโดยลําพัง รวมถึงการจัดการอยางใด ๆ ท่ีมิไดเปนนิติกรรม

สัญญาผูเยาวก็ยังคงสามารถดําเนินการจัดการไดเองโดยมิจําไดตองรับความยินยอมจากผูแทนโดย

ชอบธรรมหรือคําสั่งอนุญาตจากศาลแตอยางใด 

โดยลักษณะท่ีผูเยาวยังเปนผูออนวัยและออนประสบการณ กฎหมายจึง

เขามาคุมครองดวยการกําหนดหลักเกณฑในการจัดการเรื่องตาง ๆ ดังท่ีไดกลาวมา แตสําหรับ

ผูตองขังซ่ึงโดยสภาพแลวเปนบุคคลท่ีมีความสามารถในการคิด พิจารณาและตัดสินใจในสิ่งตาง ๆ ได

อยางสมบูรณเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป ไมมีความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจหรือทางอ่ืนใด และ

เปนผูบรรลุนิติภาวะ มีความสามารถในทางกฎหมายอยางบริบูรณท่ีจะจัดการกับทรัพยสินและหนี้สิน

ของตนอยางไรก็ไดในฐานะท่ีเปนผูทรงสิทธิหรือหนาท่ีตาง ๆ เหตุผลประการนี้จึงนํามาสูขอจํากัดท่ีวา 
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เม่ือผูตองขังซ่ึงมีอายุ 20 ปบริบูรณ หรือเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะดวยการสมรสตามกฎหมายแลว 

ผูตองขังจึงมิใชบุคคลท่ีกฎหมายจะเขามาคุมครอง หลักเกณฑในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ 

ท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับผูเยาวนั้นจึงมิอาจนํามาปรับใชกับผูตองขังได และแมวาจะใหผูตองขังซ่ึงมี

ความสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ และสติปญญาจําตองไดรับความยินยอมจากบุคคลใดกอนการ

ดําเนินการจัดการในเรื่องตาง ๆ ก็เปนสิ่งท่ีไมมีเหตุผล ไมสมประสงคและไมสมเจตนารมณของผูใด

เลย ไมวาจะในทางกฎหมายหรือความประสงคของผูตองขังเองก็ตาม โดยลักษณะหรือหลักการและ

เหตุผลในเบื้องตนท่ีสําคัญของผูเยาวกับผูตองขังซ่ึงมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิงนี้ จึงไมอาจท่ีจะนํา

วิธีการจัดการของผูเยาวมาใชกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังไดเลย 

3.1.1.2 คนวิกลจริตท่ีศาลมีคําส่ังใหเปนคนไรความสามารถ 

เหตุท่ีศาลจะสั่งใหบุคคลใดเปนคนไรความสามารถนั้น บุคคลดังกลาว

จะตองเปนบุคคลวิกลจริต กลาวคือ เปนบุคคลท่ีมีอาการผิดปกติทางจิตหรือสติปญญาถึงขนาดขาด

ความสามารถโดยสิ้นเชิงในการกําหนดเจตนาของตนเองไดอยางอิสระ ขาดสติสัมปชัญญะ ขาด

ความรูสึกผิดชอบ ขาดความรําลึก หรือแมจะรูสํานึก แตการแสดงเจตนาของบุคคลนั้นก็เปนไปโดย

ปราศจากความสามารถไตรตรองดวยเหตุผล13 และความบกพรองทางจิตท่ีจะถือวาถึงขนาดวิกลจริต

นี้จะตองเกิดข้ึนเปนประจํา ไมใชแคครั้งคราว แตก็ไมถึงขนาดท่ีจะตองเปนอยูตลอดเวลา คือ อาจมี

อาการปกติสลับกับอาการจริตวิกลก็ได14  ท้ังนี้ ไมวาสาเหตุของอาการดังกลาวจะเกิดข้ึนจากความ

เจ็บปวยหรือเปนมาตั้งแตกําเนิดก็ตาม15 

เม่ือบุคคลตามมาตรา 28 อันไดแก คูสมรสของคนวิกลจริต บุพการี 

ผูสืบสันดาน ผูปกครอง ผูพิทักษ ผูซ่ึงปกครองดูแลบุคคลวิกลจริต (คือผูท่ีปกครองดูแลบุคคลวิกลจริต

ตามความเปนจริง) หรือพนักงานอัยการ ไดรองขอตอศาลใหสั่งบุคคลใดเปนคนไรความสามารถ16 

และถาศาลพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลดังกลาวมีอาการจริตวิกลจนไมสามารถจัดการงานไดเอง ศาลจะ

มีคําสั่งใหบุคคลวิกลจริตผูนั้นเปนคนไรความสามารถ โดยคําสั่งศาลจะตองประกาศลงในราชกิจจา

                                                           

13สมทบ สุวรรณสุทธิ, เพ่ิงอาง, น.109. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.97. และดู 

ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.142. และดู เอกูต, อางแลว เชิงอรรถท่ี 9, น.85. 
14กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.97. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, เพ่ิงอาง, น.109. และดู 

ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.143. และดู เอกูต, เพ่ิงอาง, น.85. 
15กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.97. 
16เพ่ิงอาง, น.99. และดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.144. 
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นุเบกษาดวย17  อยางไรก็ตาม การตกเปนคนไรความสามารถนั้นใหเริ่มมีผลนับแตวันท่ีศาลมีคําสั่ง 

มิใชวันท่ีประกาศคําสั่งศาลลงในราชกิจจานุเบกษา เพราะการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษานั้นก็

เพ่ือใหคนท้ังหลายไดทราบท่ัวกันวาบุคคลดังกลาวตกเปนคนไรความสามารถตามกฎหมายเทานั้น อัน

เปนการปองกันมิใหบุคคลท่ัวไปมาทํานิติกรรมกับผูไรความสามารถ ซ่ึงจะสงผลใหนิติกรรมนั้นตกเปน

โมฆียะและอาจถูกบอกลางในภายหลังได18  ท้ังนี้ เพ่ือเปนการคุมครองประโยชนของบุคคลวิกลจริต

ไมใหตองเสียเปรียบในนิติกรรมซ่ึงไดกระทําไปเพราะขาดสติสัมปชัญญะหรือขาดความรูสึกนึกคิด 

ความในวรรคสองของมาตรา 28 จึงกําหนดใหบุคคลวิกลจริตท่ีศาลมี

คําสั่งใหเปนคนไรความสามารถตองจัดอยูในความอนุบาลของผูอนุบาลท่ีศาลตั้ง ซ่ึงอาจเปนบิดา

มารดา ผูปกครอง หรือคูสมรสของคนวิกลจริตก็ได  อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีบุคคลวิกลจริตมีคูสมรส

ตามกฎหมาย ศาลยอมตั้งคูสมรสของบุคคลวิกลจริตใหเปนผูอนุบาล เนื่องจากกฎหมายเห็นวาบุคคล

ท่ีเปนคูสมรสยอมมีความรักใครกัน นาจะดูแลคนไรความสามารถนั้นไดดียิ่งกวาบุคคลอ่ืน19 แตหากมี

เหตุสําคัญอยางใดอยางหนึ่งเกิดข้ึน เชน คูสมรสดําเนินการจัดการไปในทางท่ีอาจกอใหเกิดความ

เสียหายแกทรัพยสินถึงขนาดหรือคูสมรสเปนคนประพฤติสุรุยสุราย หรือไมใหความอุปการะดูแลคนไร

ความสามารถ หรือเหตุอ่ืนใดท่ีไมเหมาะแกการเปนผูอนุบาล ผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการอาจ

รองขอใหตั้งผูอ่ืนเปนผูอนุบาลก็ได20 ตามมาตรา 1463 

ตัวอยางของคําวินิจฉัยกรณีมีผูท่ียื่นคํารองตอศาลขอใหสั่งบุคคลใดตก

เปนคนไรความสามารถ เชน ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ21 คดีแพง

หมายเลขดําท่ี 61/2558 คดีแพงหมายเลขแดงท่ี 89/2558 เรื่อง มีคําสั่งใหรอยตํารวจตรี ช. เปนคน

ไรความสามารถและใหอยูในความอนุบาลของนาง จ. ผูรอง ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูรองเปนภริยาโดย

ชอบดวยกฎหมายของรอยตํารวจตรี ช. โดยรอยตํารวจตรี ช. ปวยดวยโรคเสนเลือดในสมองแตกตีบ

ตันเปนบริเวณทับในสมองซีกขวา พูดจาไมได แพทยลงความเห็นวาสมองไมทํางานพิการทุพพลภาพ

                                                           

17ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.149. และดู อนุมัติ ใจสมุทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.

291. 
18กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.102. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 2, น.113. และดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.149.  
19สมทบ สุวรรณสุทธิ, เพ่ิงอาง, น.115. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.103. 
20กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.104. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, เพ่ิงอาง, น.115. และดู จิตติ 

ติงศภัทิย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 4, น.55. 
21ราชกิจจานุเบกษา เลม 132/ตอนท่ี 103 ง/หนา 44/1 ตุลาคม 2558 
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และชวยเหลือตนเองไมไดตลอดชีพ รอยตํารวจตรี ช. อยูในความอุปการะเลี้ยงดูของผูรองมาตลอด 

โดยมีบุตรดวยกันสามคน และบิดามารดาของรอยตํารวจตรี ช. ถึงแกกรรมแลว รอยตํารวจตรี ช. มี

ทรัพยสินเปนท่ีดิน แตไมสามารถจัดการทรัพยสินไดดวยตนเอง ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายได และ

การทํานิติกรรมบางอยางของผูรองจําตองไดรับความยินยอมจากรอยตํารวจตรี ช. ดวยจึงจะสามารถ

กระทําการนั้น ๆ ได แตรอยตํารวจตรี ช. ไมอาจใหความยินยอมได ศาลไตสวนแลวเห็นวาอาการของ

รอยตํารวจตรี ช. เขาลักษณะวิกลจริต และผูรองเปนภริยาโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงสามารถดูแลรักษา

ผลประโยชนและสามารถเปนผูอนุบาลของรอยตํารวจตรี ช. ได เม่ือทายาทท้ังสามไมคัดคานและผู

รองไมมีลักษณะตองหามมิใหเปนผูอนุบาล ศาลจึงมีคําสั่งใหรอยตํารวจตรี ช. เปนคนไรความสามารถ

และใหอยูในความอนุบาลของนาง จ. ผูรอง 

เม่ือศาลตั้งบุคคลใดใหเปนผูอนุบาลแลว บุคคลดังกลาวจะมีฐานะเปน

ผูแทนโดยชอบธรรมของคนไรความสามารถ (มาตรา 1598/18 และมาตรา 1598/3 วรรคแรก) ซ่ึงมี

อํานาจในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินทุกอยางของคนไรความสามารถ แตการจัดการนั้นตอง

กระทําไปดวยความระมัดระวังดังเชนวิญูชนจะพึงกระทํา ตามมาตรา 157122 โดยกฎหมายให

อํานาจแกผูอนุบาลในการดําเนินการตาง ๆ แทนคนไรความสามารถไดเลย มิใชเพียงการใหความ

ยินยอมดังกรณีของผูแทนโดยชอบธรรมใหความยินยอมแกผูเยาวเทานั้น23 แตการใชอํานาจของผู

อนุบาลก็ยังมีขอจํากัดอยูบางประการเชนกัน  ท้ังนี้ เพ่ือมิใหผูอนุบาลจัดการไปในทางท่ีอาจกอใหเกิด

ความสูญเสียหรือเสียหายแกทรัพยสิน หนี้สิน หรือกิจการใด ๆ ของคนไรความสามารถ อันเปนการ

รักษาไวซ่ึงประโยชนในทางทรัพยสินของผูท่ีไมสามารถจัดการงานของตนเองไดเนื่องจากความผิดปกติ

ทางดานรางกายหรือจิตใจของผูนั้น 

สําหรับบทวิเคราะหเรื่องขอจํากัดในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของ

คนไรความสามารถ กับ กรณีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง สามารถ

อธิบายไดดังนี้ 

ลักษณะของคนไรความสามารถ คือ บุคคลท่ีขาดความสามารถในการ

จัดการทรัพยสิน หนี้สิน หรือกิจการอ่ืนใดของตนไดเองอยางสิ้นเชิงดวยเหตุท่ีเขามีอาการจริตวิกล 

กฎหมายจึงเปดโอกาสใหบุคคลท่ีกําหนดไวมีสิทธิรองขอตอศาลเพ่ือใหศาลสั่งใหบุคคลดังกลาวเปนคน

ไรความสามารถ อันมีผลใหบุคคลนั้นตองอยูในความอนุบาลของผูอนุบาล ซ่ึงแนวทางในการจัดการ

                                                           

22กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.105. 
23สมทบ สุวรรณสุทธิ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.111. 



 

 

72 

ทรัพยสิน หนี้สิน หรือการใด ๆ ของคนไรความสามารถก็คือ กฎหมายใหอํานาจแกผูอนุบาลในการ

ดําเนินการตาง ๆ แทนคนไรความสามารถ เวนแตนิติกรรมบางอยางตามท่ีกฎหมายกําหนด 

เม่ือเปรียบเทียบหลักการและเหตุผลท่ีกฎหมายตองบัญญัติถึงแนวทาง

หรือวิธีการจัดการทรัพยสิน หนี้สิน หรือกิจการอ่ืนใดซ่ึงมีลักษณะเปนการทํานิติกรรมของคนไร

ความสามารถไวนั้นก็เนื่องมาจากเหตุท่ีบุคคลดังกลาวมีอาการจริตวิกลจนไมอาจจัดการสิ่งตาง ๆ ของ

ตนไดอยางสิ้นเชิง อาจเปนทางท่ีทําใหเกิดความสูญเสียหรือเสียหายข้ึนกับทรัพยสินและหนี้สินของเขา

ได แตสําหรับเหตุท่ีกฎหมายควรกําหนดกฎเกณฑหรือแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ภายนอกเรือนจําของผูตองขังนั้นก็เปนเพราะปญหาและอุปสรรคในทางกายภาพของผูตองขังท่ีโดย

สภาพแลวผูตองขังไมอาจออกไปดําเนินการจัดการกับสิ่งตาง ๆ ท่ีตนมีอยูภายนอกเรือนจําได ท้ังท่ี

ผูตองขังเปนบุคคลผูทรงสิทธิตามกฎหมายท่ีจะจัดการกับสิ่งเหลานั้นไดอยางบริบูรณ ซํ้ายังมิไดมีความ

บกพรองในความคิด การพิจารณา และการไตรตรองสิ่งตาง ๆ แตอยางใด โดยลักษณะของคนไร

ความสามารถกับผูตองขังจึงมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง เ ม่ือผูตองขังมิได เปนผูหยอน

ความสามารถคือมิไดเปนผูท่ีมีอาการผิดปกติทางจิตจนไมอาจจัดการทรัพยสินและหนี้สินของตนเองได

อยางเชนคนวิกลจริตท่ีศาลมีคําสั่งใหเปนคนไรความสามารถแลว หลักเกณฑในการจัดการทรัพยสิน

ของคนไรความสามารถจึงไมอาจนํามาปรับใชกับกรณีของผูตองขังได บทบัญญัติดังกลาวจึงจํากัดการ

ใชอยูเฉพาะกับผูท่ีศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถเทานั้น ผูตองขังจึงมิใชบุคคลท่ีกฎหมายมุง

ประสงคจะคุมครองตามท่ีไดบัญญัติหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทรัพยสินดังกลาวข้ึน 

3.1.1.3 คนเสมือนไรความสามารถ 

คนเสมือนไรความสามารถเปนผูไรความสามารถประเภทหนึ่งท่ีถูก

กฎหมายจํากัดความสามารถในการทํานิติกรรมโดยเหตุท่ีบุคคลดังกลาวมีความบกพรองทางกายหรือ

จิตใจแตไมถึงขนาดวิกลจริต แตบุคคลท่ีจะถูกศาลสั่งใหเปนคนเสมือนไรความสามารถไดนั้นจะตอง

เปนบุคคลท่ีถึงขนาดไมสามารถจัดการงานของตนเองไดหรือจัดการไปในทางท่ีจะเสื่อมเสียแก

ทรัพยสินของตนเองหรือครอบครัว24 คือ “ไมสามารถทําการงานไดดวยดีโดยปราศจากความเสียหาย 

มิใชไมสามารถทําอะไรไดเลย”25 ซ่ึงกฎหมายเห็นวาควรท่ีจะปกปองบุคคลดังกลาวจากบุคคลปกติ

ท่ัวไปท่ีอาจเขามาเอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชนจากบุคคลท่ีมีกายหรือจิตใจไมปกตินี้ โดยสาเหตุ

ของความบกพรองอาจเกิดจาก 

                                                           

24กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.112. 
25ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.175. 
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- ความพิการทางกาย คือ การลดนอยถอยลงแหงความสามารถทาง

รางกายของบุคคล เชน หูหนวก ตาบอด เปนงอย ซ่ึงอาจจะเปนมาแตกําเนิดหรืออาจเกิดข้ึนใน

ภายหลังก็ได เชน เพราะความเจ็บปวย อุบัติเหตุ เปนตน26 เหตุท่ีกฎหมายกําหนดใหบุคคลเหลานี้อาจ

ถูกศาลสั่งใหเปนคนเสมือนไรความสามารถก็เนื่องมาจากเกรงวา “ถาปลอยใหบุคคลเหลานี้อยูกันไป

ตามยถากรรมเชนนั้น ก็จะเปนชองทางใหบุคคลท่ีสมบูรณแข็งแรงถือโอกาสแหงการขาดกําลังสามารถ

นั้น กระทําการลวงละเมิดตอประโยชนของบุคคลเหลานั้น”27 

- จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คือ ผูท่ีมีจิตไมปกติแตไมถึงขนาดจริตวิกล 

มีความรูสึกผิดชอบอยูในระดับต่ํากวาคนท่ัวไปหรือมีความสามารถหยอนลงมาเม่ือเทียบกับคนปกติ28 

ซ่ึงอาจเปนมาแตกําเนิดหรืออาจเกิดข้ึนเพราะเหตุตาง ๆ ในภายหลังก็ได เชน เกิดจากความเจ็บปวย 

กรรมพันธุ เปนตน เหตุท่ีกฎหมายตองเขามาคุมครองบุคคลดังกลาวนี้ก็เพ่ือมิใหคนปกติท่ัวไปมาทํา

การใด ๆ ท่ีเปนการเอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชนจากบุคคลดังกลาวดวยเหตุท่ีเขามีจิตไมปกติ

นั่นเอง29 

- ประพฤติสุรุยสุรายเสเพลเปนอาจิณ คือ การใชเงินทองและทรัพยสิน

อยางฟุมเฟอยโดยไมมีเหตุผล หรือไมมีเหตุอันสมควร หรือโดยไมจําเปน หรือกอหนี้สินจนไมมีทางจะ

ชําระได เชน เลนการพนัน เสพอบายมุข จนไมเปนอันทํามาหากิน หรือไมสนใจบุคคลและกิจการใน

ครอบครัว30 ซ่ึงถาปลอยไปโดยไมใหความคุมครองในการกระทําของเขาหรือไมคุมครองจากความโลภ

ของบุคคลอ่ืนซ่ึงอาจแสวงหาประโยชนจากเหตุท่ีเขาประพฤติเชนนี้แลว จะมีผลทําใหบุคคลนั้นหรือ

ครอบครัวของเขาลมจมและสิ้นเนื้อประดาตัวไปอยางรวดเร็ว31 แตท่ีสําคัญคือจะตองถึงขนาดท่ีไม

สามารถจัดการงานใด ๆ ไดดวยตนเองหรืออาจจัดการไปในทางท่ีเสื่อมเสียหรือเสียหาย32 และบุคคล

                                                           

26เอกูต, อางแลว เชิงอรรถท่ี 9, น.102. และดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.175. และดู 

กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.112. 
27เอกูต, เพ่ิงอาง, น.102. 
28ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.176. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 1, น.113. 
29เอกูต, อางแลว เชิงอรรถท่ี 9, น. 102. 
30เพ่ิงอาง, น.103. และดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.177. และดู กิตติ

ศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.113. 
31เอกูต, เพ่ิงอาง, น.103. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.125. 
32ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.177. 
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ท่ีจะถูกศาลสั่งใหเปนคนเสมือนไรความสามารถดวยเหตุนี้จะตองมีความประพฤติสุรุยสุรายเสเพลอยู

เสมอเปนปกติดวย มิใชมีพฤติกรรมดั่งวานั้นเพียงครั้งคราว โดยศาลจะพิจารณาถึงฐานะทางการเงิน

และฐานะทางสังคมของบุคคลนั้นประกอบดวย33 

- ติดสุรายาเมา โดยจะเปนการเสพสิ่งมึนเมาชนิดใดก็ได เชน เฮโรอีน 

มอรฟน กัญชา สุรา เปนตน แตจะตองมีลักษณะท่ีติดจนขาดเสียมิได คือ มีอาการเมามายอยูเสมอ

หรือแทบจะไมมีเวลาท่ีอยูในสภาพปกติเลย34 ซ่ึงเปนธรรมดาท่ีการเสพเชนนี้จะทําใหบุคคลเสื่อมถอย

กําลังทางกายและสติปญญา จนเปนเหตุใหบุคคลดังกลาวไมสามารถจัดการงานของตนเองหรือ

ครอบครัวได หรืออาจจัดการไปในทางท่ีเสื่อมเสียหรือเสียหาย35 

- เหตุอ่ืนใดในทํานองเดียวกันกับท่ีกลาวมา คือ ไมวาบุคคลนั้นจะมี

พฤติกรรมหรือมีลักษณะอยางใด แตถาเปนเหตุใหบุคคลนั้นไมอาจจัดการงานของตนไดหรืออาจ

จัดการไปในทางท่ีเสื่อมเสียแกทรัพยสินของตนเองหรือครอบครัวแลว ก็อาจเปนเหตุใหศาลมีคําสั่งให

บุคคลนั้นเปนคนเสมือนไรความสามารถได36 

เม่ือบุคคลใดมีเหตุดังกลาวมานี้ คูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน ผูปกครอง 

ผูพิทักษ ผูซ่ึงปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู หรือพนักงานอัยการ อาจรองขอตอศาลเพ่ือขอใหศาลสั่งให

บุคคลดังกลาวเปนคนเสมือนไรความสามารถก็ได37 และศาลมีอํานาจในการใชดุลพินิจท่ีจะสั่งให

บุคคลใดเปนคนเสมือนไรความสามารถโดยจะพิจารณาจากขอเท็จจริงท่ีปรากฏ38 มีขอสังเกตวา เม่ือ

ศาลยังมิไดสั่งใหเปนคนเสมือนไรความสามารถแลว บุคคลดังกลาวจะมีผูพิทักษไดอยางไร กรณีนี้ได

เคยมีคําพิพากษาฎีกาท่ี 964/2504 (ประชุมใหญ) พิจารณาวา บุคคลท่ีจะรองขอตอศาลใหสั่งบุคคล

ใดเปนคนเสมือนไรความสามารถนั้นคือบุคคลตามมาตรา 32 ประกอบมาตรา 28 ซ่ึงรวมถึงผูพิทักษ

ตามพฤตินัยของบุคคลท่ีไมสามารถจัดการงานของตนเองไดดวย39 และคําสั่งศาลนี้จะตองประกาศใน

                                                           

33กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.114. และดู เอกูต, อางแลว เชิงอรรถท่ี 9, น.

103. 
34เอกูต, เพ่ิงอาง, น.104. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.114. และดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.177. 
35ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.177. 
36เพ่ิงอาง, น.178. และ กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.114. 
37ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.178. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.117. 
38เอกูต, อางแลว เชิงอรรถท่ี 9, น.105. 
39ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.178. 
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ราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใหประชาชนไดทราบกันโดยท่ัวไป แตผลของคําสั่งดังกลาวใหมีผลนับแตวันท่ี

ศาลมีคําสั่ง มิใชวันท่ีมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา40 

ตัวอยางการพิจารณาของศาลท่ีมีคําสั่งใหบุคคลใดตกเปนคนเสมือนไร

ความสามารถตามท่ีมีผูรองขอ เชน ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย41 คดีแพง

หมายเลขดําท่ี 105/2558 และคดีแพงหมายเลขแดงท่ี 163/2558 เรื่อง คําสั่งใหเปนคนเสมือนไร

ความสามารถ ขอเท็จจริงปรากฏวา นาง อ. ผูรอง เปนพ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกันกับ นางสาว ส. 

ซ่ึงมีความพิการสมองและมีโรคประจําตัวเปนลมชัก ทําใหสมองไดรับคําสั่งชาจนไมสามารถ

ประกอบการงานและชวยเหลือตนเองไดตามปกติ ศาลไตสวนแลวเห็นวาเม่ือผูรองเปนพ่ีสาวและเปน

ผูดูแลนางสาว ส. มาโดยตลอด สามารถดูแลรักษาผลประโยชนของนางสาว ส. ได และเม่ือผูรองไมมี

ลักษณะตองหามตามกฎหมาย ศาลจึงมีคําสั่งใหนางสาว ส. เปนคนเสมือนไรความสามารถและใหอยู

ในความพิทักษของนาง อ. ผูรอง 

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี42 คดีแพงหมายเลข

ดําท่ี 190/2558 และคดีแพงหมายเลขแดงท่ี 239/2558 เรื่อง ศาลมีคําสั่งใหเปนคนเสมือนไร

ความสามารถ ขอเท็จจริงปรากฏวา นาง ส. ผูรอง เปนภริยาโดยชอบดวยกฎหมายของนาย ย. ตอมา

นาย ย. ปวยเปนโรคสมองเสื่อมไมรูวันเวลา ไมสามารถสื่อสารไดตามปกติ ไมสามารถทํากิจวัตร

ประจําวันไดดวยตนเอง ผูรองตองดูแลตลอดเวลา เม่ือนาย ย. ไมสามารถจัดการงานไดดวยตนเองอัน

เขาลักษณะเปนคนเสมือนไรความสามารถ ศาลจึงมีคําสั่งใหนาย ย. เปนคนเสมือนไรความสามารถ

และใหอยูในความพิทักษของผูรอง 

ผลทางกฎหมายของการตกเปนคนเสมือนไรความสามารถ คือ จะตองอยู

ในความพิทักษของผูพิทักษท่ีศาลตั้งข้ึนซ่ึงอาจเปนบิดามารดาหรือผูปกครองก็ได แตในกรณีท่ีคน

เสมือนไรความสามารถมีคูสมรสอยู ภริยาหรือสามีของบุคคลนั้นยอมเปนผูพิทักษโดยอํานาจแหง

กฎหมาย43 แตถามีเหตุสําคัญอยางใดอยางหนึ่งเกิดข้ึนและผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการอาจรอง

ขอ ศาลจะใหตั้งผูอ่ืนเปนผูพิทักษก็ไดตามความในมาตรา 1463 ประกอบมาตรา 32 วรรคสอง ซ่ึง

                                                           

40เพ่ิงอาง, น.180. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.113. 
41ราชกิจจานุเบกษา เลม 132/ตอนท่ี 107 ง/หนา 36/8 ตุลาคม 2558 
42ราชกิจจานุเบกษา เลม 132/ตอนท่ี 107 ง/หนา 33/8 ตุลาคม 2558 
43ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.181. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 1, น.119. และดู จิตติ ติงศภัทิย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 4, น.59.  
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กําหนดใหเปนไปตามบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย44 และเม่ือศาลมีคําสั่งใหบุคคล

ใดตกเปนคนเสมือนไรความสามารถ บุคคลดังกลาวจะถูกจํากัดความสามารถในการทํานิติกรรมท้ัง 11 

ประเภทตามความในมาตรา 34 คือ การทํานิติกรรมเหลานั้นจะตองไดรับความยินยอมจากผูพิทักษ

เสียกอน45 หากคนเสมือนไรความสามารถกระทําไปลําพังโดยมิไดรับความยินยอมแลวไซร นิติกรรม

นั้นยอมตกเปนโมฆียะ46 

หลักการและเหตุผลท่ีกฎหมายกําหนดแนวทางในการจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินของคนเสมือนไรความสามารถไวนั้นก็เนื่องมาจากเหตุท่ีบุคคลมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด

ตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงหากปลอยใหทํานิติกรรมบางอยางไปโดยลําพังตัวของเขาเองแลว อาจเปน

ทางใหบุคคลอ่ืนอาศัยความบกพรองหรือพฤติกรรมนั้น ๆ มาเปนขอเอาเปรียบแกบรรดาทรัพยสินของ

เขา จนทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลนั้นหรือครอบครัวของเขาได กฎหมายจึงไดเปด

โอกาสใหผูมีสวนไดเสียตามท่ีกําหนดไวใหมีสิทธิมารองขอตอศาล เพ่ือขอใหศาลสั่งใหบุคคลดังกลาว

ตกเปนคนเสมือนไรความสามารถ  ท้ังนี้ เพ่ือใหการทํานิติกรรมสําคัญตามมาตรา 34 ไดมีผูกลั่นกรอง

ถึงทางไดเสียในทางทรัพยสิน อันเปนการปองกันมิใหเกิดความเสียหายหรือถูกเอาเปรียบจาก

บุคคลภายนอกได มาตรการดังกลาวนี้จึงนับไดวาเปนมาตรการอยางหนึ่งท่ีเขามาชวยรักษาไวซ่ึง

ประโยชนในทางทรัพยสินของบุคคลซ่ึงมีเหตุบกพรองบางประการ ท่ีกฎหมายเห็นวาจําเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองเขามาชวยเหลือและใหความคุมครอง 

สําหรับบทวิเคราะหเรื่องขอจํากัดในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของ

คนเสมือนไรความสามารถ กับ กรณีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง 

สามารถอธิบายไดดังนี้ 

แมนิติกรรมท่ีผูตองขังมุงประสงคจะกระทํา จะเปนนิติกรรมท่ีมี

ความสําคัญ ดังเชนนิติกรรมตามมาตรา 34 ก็ตาม แตก็หามีความจําเปนท่ีผูตองขังจะตองมีผู

กลั่นกรองถึงทางไดเสียในทรัพยสินอยางเชนคนเสมือนไรความสามารถท่ีจําตองมีผูพิทักษคอย

กลั่นกรองและตรวจสอบผลประโยชนในนิติกรรมสําคัญแตอยางใดไม เนื่องจากผูตองขังมิไดเปนบุคคล

ท่ีหยอนในความสามารถใด ๆ ท้ังทางรางกาย จิตใจ และสติปญญา และในฐานะท่ีผูตองขังเปนบุคคล

ผูทรงสิทธิและหนาท่ีในทรัพยสิน หนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ และมิใชบุคคลท่ีถูกกฎหมายจํากัด

                                                           

44ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.187. 
45เพ่ิงอาง, น.188. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.123. 
46ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.188. และดู อนุมัติ ใจสมุทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น. 

379. 
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ความสามารถในการทํานิติกรรมหรือความสามารถในการจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินของตนแลว 

ผูตองขังจึงยอมมีสิทธิอยางเต็มท่ีท่ีจะจัดการกับสิ่งตาง ๆ เหลานั้นอยางไรก็ได มิจําตองไดรับความ

ยินยอมจากบุคคลใดท้ังสิ้น ผูตองขังมีเพียงอุปสรรคในทางกายภาพท่ีไมอาจออกไปจัดการกับ

ทรัพยสินและหนี้สินท่ีตนมีอยูภายนอกเรือนจําไดเทานั้น 

ในสวนนี้จึงเห็นไดวา หลักการและเหตุผลของคนเสมือนไรความสามารถ

กับผูตองจึงมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง กลาวคือ เหตุผลท่ีคนเสมือนไรความสามารถจําตองมีผู

พิทักษนั้นก็เปนไปเพ่ือคุมครองและรักษาผลประโยชนในทางทรัพยสินให กับคนเสมือนไร

ความสามารถและเปนการปองกันมิใหเกิดความเสียหายในทางทรัพยสินตอคนในครอบครัวของเขา 

เนื่องจากคนเสมือนไรความสามารถเปนผูหยอนความสามารถอันเกิดจากเหตุอยางหนึ่งอยางใดตามท่ี

มาตรา 32 กําหนด จนทําใหเขามิอาจจัดทําการงานไดโดยตนเองหรือจัดกิจการไปในทางท่ีอาจจะ

เสื่อมเสียแกทรัพยสินของตนเองหรือครอบครัว แตสําหรับผูตองขังแลว เหตุผลท่ีจําตองมีแนวทางหรือ

วิธีการบางอยางเพ่ือจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูนอกเรือนจํานั้นก็เปนเพราะอุปสรรค

ในทางกายภาพเทานั้น ท่ีโดยสภาพของผูตองขังจําตองอยูในเรือนจําตามระยะท่ีกําหนด อันเปนเหตุ

หรืออุปสรรคท่ีทําใหผูตองขังไมสามารถจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํา

ไดดวยตนเอง มิไดมีเหตุอันเก่ียวกับปญหาหรือความบกพรองในความสามารถของการจัดการกับ

ทรัพยสินและหนี้สินของตน 

ดังนั้น แมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะกําหนดหลักเกณฑ

สําหรับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลบางประเภทไว แตหลักเกณฑดังกลาวก็มิไดคุมครอง

หรือครอบคลุมไปถึงกรณีของการจัดการทรัพยสินและหนี้ภายนอกเรือนจําของผูตองขังแตอยางใด 

เนื่องจากหลักการและเหตุผลในการใหความคุมครองคนเสมือนไรความสามารถและเหตุผลท่ีจําตองให

ความคุมครองและชวยเหลือผูตองขังในเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของ

ผูตองขังมิไดมีความคลายคลึงหรือใกลเคียงกันเสียเลย ขอบเขตแหงความคุมครองนี้จึงกลายเปน

ขอจํากัดในการนําหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดมาใชกับกรณีของผูตองขัง หลักเกณฑท่ีมี

อยูตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจึงมิไดเขามาชวยแกไขปญหาและอุปสรรคในการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังได ผูตองขังมิไดเปนบุคคลท่ีไดรับความคุมครองตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยแตอยางใด 

3.1.2 ขอจํากัดของกฎหมายสัญญาและกฎหมายตัวการตัวแทน 

เม่ือบุคคลหนึ่งมอบหมายใหบุคคลอีกคนหนึ่งกระทําการอยางใดอยางหนึ่งแทน 

อันสงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางกฎหมายระหวางผูท่ีมอบอํานาจกับบุคคลภายนอกใน

กิจการท่ีผูรับมอบอํานาจไปดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางแทน เม่ือบุคคลผูทรงสิทธิ
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หรือหนาท่ีนั้น ๆ ยอมมอบอํานาจให และมีบุคคลตกลงยอมกระทําการบางอยางแทนตามอํานาจท่ี

ไดรับมอบหมายมา เพียงเทานี้ยอมเกิดความผูกพันระหวางบุคคลสองคนดังกลาวตามกฎหมายแลว 

เนื่องจากการแสดงเจตนาท่ีถูกตองตรงกันในลักษณะท่ีทําเกิดสิทธิและหนาท่ีระหวางกันตามกฎหมาย 

ยอมเกิดเปนสัญญาข้ึน และสัญญาท่ีเกิดข้ึนดังกลาวยังมีลักษณะท่ีตองตรงตามสัญญาประเภทหนึ่งใน

เอกเทศสัญญาตามบรรพ 3 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นั่นก็คือสัญญาตัวแทน 

ความเปนตัวแทน หมายถึง ความสัมพันธทางกฎหมายระหวางบุคคลหนึ่งซ่ึง

เรียกวา ตัวแทน มีอํานาจทําการแทนบุคคลอีกคนหนึ่งซ่ึงเรียกวา ตัวการ อันสงผลใหเกิดความ

เปลี่ยนแปลงสถานภาพทางกฎหมายระหวางตัวการกับบุคคลภายนอกในกิจการท่ีตัวแทนไดกระทําไป

ภายในขอบอํานาจท่ีตัวการมอบหมายให47 และตัวแทนนี้อาจเกิดข้ึนโดยผลของกฎหมาย เชน 

ตัวแทนในเหตุฉุกเฉิน (มาตรา 802) ตัวแทนเชิด (มาตรา 821) ตัวแทนโดยกฎหมายปดปาก (มาตรา 

822) เปนตน48 หรือความเปนตัวแทนอาจเกิดข้ึนโดยการใหสัตยาบัน (มาตรา 823) 49 หรือเกิดจาก

การตกลงระหวางตัวการและตัวแทนในรูปของสัญญา (มาตรา 797) 50 ก็ได แตสัญญาตัวแทนนี้ไม

จําตองทําเปนหนังสือหรือมีหลักฐานเปนหนังสือ เพียงแตตกลงกันดวยวาจาก็สามารถใชบังคับระหวาง

ตัวการกับตัวแทนไดแลว51 ในท่ีนี้จะขอกลาวเฉพาะตัวแทนท่ีเกิดจากสัญญาเทานั้น 

เม่ือสัญญาตัวแทนเกิดข้ึน บุคคลผูรับดําเนินการหรือทําหนาท่ีแทนตัวการจะตอง

ปฏิบัติตามสิ่งท่ีตัวการมอบหมาย โดยตัวแทนมีหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตอตัวการ ดังตอไปนี้ 

1. หนาท่ีตองกระทําการตามท่ีไดรับมอบหมาย คือ เม่ือตัวแทนไดรับมอบหมาย

ใหดําเนินการอยางใดแลว ตัวแทนก็มีหนาท่ีท่ีจะตองทํางานไปจนสําเร็จ จะละท้ิงหรือเลิกกลางคัน

ไมได ไมวาสัญญาตัวแทนนั้นจะมีบําเหน็จหรือไม 52 หากตัวแทนไมยอมดําเนินการตามท่ีไดรับ

มอบหมายหรือดําเนินการไปอยางลาชาจนเกิดความเสียหายข้ึน เชนนี้ตัวแทนก็ตองรับผิดชดใช

                                                           

47จักรพงษ เล็กสกุลไชย, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน 

นายหนา จางทําของ รับขน, พิมพครั้งท่ี 9 (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2553), น.8. และดู ธานี วร

ภัทร, หลักกฎหมายตัวแทน นายหนา, (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2549), น.19. และดู ไผทชิต 

เอกจริยกร, ตัวแทน นายหนา, พิมพครั้งท่ี 12 (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2558), น.19. 
48จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.8. 
49เพ่ิงอาง, น.12. 
50เพ่ิงอาง, น.9. 
51เพ่ิงอาง, น.9. และดู ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 47, น.20. 
52ธานี วรภัทร, เพ่ิงอาง, น.57. และดู จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.45. 
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คาเสียหายใหกับตัวการ53 ตามมาตรา 812  อยางไรก็ตาม หากตัวแทนไมสมัครใจท่ีจะดําเนินการ 

แทนตัวการอีกตอไปก็สามารถบอกเลิกสัญญาการเปนตัวแทนไดตามมาตรา 82654 

งานหรืออํานาจท่ีไดรับมอบจากตัวการ อาจเปนการรับมอบอํานาจท่ัวไป คือ 

ตัวแทนมีอํานาจทํางานแทนไดทุกอยางเหมือนตัวการเอง ไมเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเทานั้น แตมี

ขอจํากัดอยูวาหามตัวแทนประเภทนี้ทําการท่ีกฎหมายกําหนดไวท้ัง 6 ประเภทตามมาตรา 801 เวน

แตตัวการจะไดมอบอํานาจใหทําการนั้นไวโดยเฉพาะอยางชัดแจงเทานั้น ตัวแทนจึงจะมีอํานาจ

กระทําการดังกลาวแทนตัวการได55 หรืองานท่ีไดรับมอบหมายอาจเปนงานอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึง

ตัวแทนมีอํานาจทําไดเพียงในสิ่งท่ีจําเปนเพ่ือใหงานท่ีตัวการมอบหมายนั้นสําเร็จลุลวงไป ตัวแทนผูรับ

มอบอํานาจประเภทนี้เรียกวา ตัวแทนผูรับมอบอํานาจเฉพาะการ56 ตามมาตรา 800 

2. หนาท่ีตองทําการตามคําสั่งหรือตามธรรมเนียมท่ีเคยปฏิบัติ คือ นอกจากจะ

ทํางานเปนตัวแทนตามสัญญาแลว ยังตองทําตามคําสั่งของตัวการอยางเครงครัดตามมาตรา 807 ดวย 

ซ่ึงคําสั่งนั้นอาจเปนคําสั่งโดยชัดแจงหรือโดยปริยายก็ได แตหากไมมีคําสั่งก็ตองปฏิบัติตามธรรมเนียม

ประเพณีในเรื่องนั้น ๆ57 

3. หนาท่ีตองทําการดวยตนเอง ตามมาตรา 808 เนื่องจากคุณสมบัติของตัวแทน

เปนสาระสําคัญของสัญญาตัวแทน ซ่ึงตามปกติท่ัวไปแลว ตัวการยอมจะเลือกบุคคลท่ีตนไววางใจให

ทํางานนั้น ๆ แทนตน ตัวแทนจึงมอบหมายหนาท่ีดังกลาวใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนตนไมได เวนแต

                                                           

53ไผทชิต เอกจริยกร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 47, น.159. และดู จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง

, น.45. 
54จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.45. และดู ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 47, น.58. 
55ธานี วรภัทร, เพ่ิงอาง, น.39. และดู สหัส สิงหวิริยะ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย วาดวยตัวแทน นายหนา, (กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณการ, 2550), น.25. และดู จักรพงษ 

เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.20. และดู กุศล บุญยืน, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วา

ดวยตัวแทนและนายหนา, พิมพครั้งท่ี 12 (กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณการ, 2541), น.47. 
56สหัส สิงหวิริยะ, เพ่ิงอาง, น.21. และดู จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.19. และดู ธานี 

วรภัทร, เพ่ิงอาง, น.41. และดู กุศล บุญยืน, เพ่ิงอาง, น.42. 
57จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.45. และดู ธานี วรภัทร, เพ่ิงอาง, น.59. และดู สหัส สิง

หวิริยะ, เพ่ิงอาง, น.50. และดู ไผทชิต เอกจริยกร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 47, น.159. และดู กุศล บุญ

ยืน, เพ่ิงอาง, น.75. 
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จะไดรับความยินยอมจากตัวการ58  อยางไรก็ตาม ถาคุณสมบัติของตัวแทนมิใชสาระสําคัญหรือเปน

งานท่ีไมตองใชวิจารณญาณ เชนนี้จึงจะตั้งตัวแทนชวงได59 

4. หนาท่ีตองใชความระมัดระวังและใชฝมือตามสมควร ตามมาตรา 807 วรรค

สองประกอบมาตรา 659 คือ ถาเปนตัวแทนมีบําเหน็จ ตัวแทนตองใชความระมัดระวังและใชฝมือใน

การทํางานท่ีไดรับมอบหมายเหมือนเชนวิญูชนพึงกระทําในพฤติการณเชนนั้น แตถาเปนตัวแทน

แบบไมมีบําเหน็จ การทํางานแทนก็ตองใชความระมัดระวังและใชฝมือเพียงเทาท่ีตนใชกับการทํางาน

ของตนเอง แตก็จะตองไมขัดหรือฝาฝนตอคําสั่งท่ีตัวการไดใหไวดวย แตถาเปนตัวแทนโดยอาชีพ เชน 

เปนผูรับเหมากอสราง เปนตัวแทนจําหนายสินคา เชนนี้ก็ตองใชความระมัดระวังและฝมืออยางผูมี

วิชาชีพในดานนั้น ๆ จะพึงใชกัน60 

5. หนาท่ีตองแจงใหตัวการทราบถึงความเปนไปตามท่ีไดมอบหมาย มาตรา 809 

คือ เนื่องจากตัวแทนเปนผูดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนตัวการ ตัวแทนจึงเปนผูรูดีท่ีสุดวางานท่ีไดรับ

มอบหมายนั้นดําเนินการไปอยางไรแลว ถาไดตกลงกันไวใหตัวแทนรายงานความคืบหนาการงานนั้น

เปนระยะ ๆ ตัวแทนก็ตองทําตามนั้น61 แตหากไมไดตกลงหนาท่ีนี้กันไว ตัวการมีสิทธิท่ีจะถามความ

คืบหนาจากตัวแทนไดในเวลาท่ีสมควรแกเหตุ คือ ไมใชถามบอยจนเปนอุปสรรคแกการทํางานนั้น62 

6. หนาท่ีตองสงเงินหรือทรัพยสินท่ีตัวแทนไดรับไวแทนตัวการ ตามมาตรา 810 

เนื่องจากเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมานั้นมิใชเงินหรือทรัพยสินสวนตัวของตัวแทนเอง แตท่ีตัวแทนไดรับ

มาก็เนื่องมาจากการทําหนาท่ีแทนตัวการ63  ดังนั้น เม่ือตัวแทนไดรับสิ่งใดมาก็ตองสงมอบใหกับ

                                                           

58ธานี วรภัทร, เพ่ิงอาง, น.63. และดู จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.46. และดู สหัส สิง

หวิริยะ, เพ่ิงอาง, น.51. และดู ภาสกร ญาณสุธี, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, 

(กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณการ, 2549), น.43. 
59จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.46. 
60เพ่ิงอาง, น.46. และดู ไผทชิต เอกจริยกร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 47, น.162. และดู ธานี วร

ภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 47, น.61. และดู สหัส สิงหวิริยะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 55, น.51. และดู 

กุศล บุญยืน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 55, น.76. 
61ไผทชิต เอกจริยกร, เพ่ิงอาง, น.173. และดู จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.47. 
62จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.47. และดู ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 47, น.64. 
63ไผทชิต เอกจริยกร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 47, น.175. และดู จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง

, น.48. และดู กุศล บุญยืน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 55, น.85. และดู ภาสกร ญาณสุธี, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 58, น.46. 
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ตัวการ ไมวาเงินหรือทรัพยสินนั้นจะรับมาจากตัวการเอง เชน ตัวการใหไวเพ่ือเปนคาใชจายในการ

ดําเนินงาน และเม่ือดําเนินงานเสร็จแลวยังมีเงินหรือทรัพยสิ่งใดอยู ก็ตองคืนเงินหรือทรัพยสินนั้น

ใหแกตัวการ หรืออาจเปนการรับเงินหรือทรัพยสินจากบุคคลภายนอกซ่ึงมอบใหแกตัวการโดยผาน

ทางตัวแทน ก็จําตองสงมอบใหแกตัวการท้ังสิ้น รวมท้ังดอกผลซ่ึงเกิดจากทรัพยนั้น ๆ ดวย64 

7. หามทําหนาท่ีเปนปฏิปกษตอประโยชนของตัวการ ตามมาตรา 805 คือ 

จะตองมีความซ่ือสัตยในการทํางาน จะไปเปนตัวแทนใหกับบุคคลภายนอกหรือจะเปนตัว

บุคคลภายนอกเสียเองก็ไมได หากตัวแทนประสงคท่ีจะกระทําการอยางนั้นตัวแทนก็จะตองไดรับ

ความยินยอมจากตัวการเสียกอน65 ซ่ึงหากตัวแทนกระทําไปโดยไมไดรับความยินยอมและเกิดความ

เสียหายหรือมีความรับผิดอยางใดข้ึน ตัวแทนก็จะตองรับผิดตอตัวการและตอบุคคลภายนอกเปนการ

สวนตัว เนื่องจากเปนการกระทําโดยไมมีอํานาจและขัดกับหลักหามทําการอันเปนปฏิปกษหรือขัดกับ

ผลประโยชนของตัวการ66 

8. หนาท่ีตองแถลงบัญชี ตามมาตรา 809 คือ เม่ือสัญญาตัวแทนสิ้นสุดลง 

ตัวแทนมีหนาท่ีท่ีจะตองแถลงหรือรายงานถึงการตาง ๆ ท่ีตนไดจัดการไป มีรายรับรายจายในระหวาง

ท่ีตัวแทนดําเนินการไปเทาไหร สถานะแหงทรัพยสินของตัวการมีอยูอยางไร เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ใคร

บาง ถาตัวแทนไมแถลงใหตัวการทราบ ตัวการสามารถขอใหศาลบังคับใหตัวแทนแถลงไดเพราะ

กฎหมายถือวาเปนเรื่องสําคัญท่ีจะตองกระทําเม่ือสัญญาตัวแทนสิ้นสุดลง67 และถาการท่ีตัวแทนไม

แถลงนั้นเปนเหตุใหตัวการไดรับความเสียหายอยางใดอยางหนึ่ง ตัวแทนก็จําตองรับผิดฐานไมทําการ

เปนตัวแทนตามมาตรา 812 เชน ทําใหตัวการไมทราบวามีใครเปนลูกหนี้ของตนบาง จนทําใหหนี้ขาด

อายุความไป เชนนี้ตัวแทนก็ตองรับผิดในความเสียหายซ่ึงเกิดจากการนั้น68 

9. หนาท่ีดูแลรักษาทรัพยสินของตัวการ ตามมาตรา 828 คือ แมสัญญาตัวแทน

จะระงับหรือสิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดก็ตาม หนาท่ีของตัวแทนยังหาไดสิ้นสุดลงไปไม ตัวแทนยังมี

                                                           

64สหัส สิงหวิริยะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 55, น.55. และดู จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.

48. และดู ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 47, น.64. และดู ไผทชิต เอกจริยกร, เพ่ิงอาง, น.184. 
65ธานี วรภัทร, เพ่ิงอาง, น.58. และดู สหัส สิงหวิริยะ, เพ่ิงอาง, น.39. และดู จักรพงษ เล็ก

สกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.50. และดู ไผทชิต เอกจริยกร, เพ่ิงอาง, น.189. และดู ภาสกร ญาณสุธี, อาง

แลว เชิงอรรถท่ี 58, น.33. 
66จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.50. และดู ภาสกร ญาณสุธี, เพ่ิงอาง, น.33. 
67จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.51. 
68เพ่ิงอาง, น.51. 
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หนาท่ีตองจัดการงานอันสมควรทุกอยางเพ่ือรักษาทรัพยสินหรือประโยชนท่ีตัวแทนไดรับมอบหมาย

จากตัวการจนกวาทายาทหรือผูแทนของตัวการจะเขารับชวงดูแลทรัพยสินนั้นตอไป69 

นอกจากตัวแทนจะมีหนาท่ีตาง ๆ ดังกลาวตอตัวการแลว ตัวแทนอาจยังมีความ

รับผิดตอตัวการได หากตัวแทนกระทําการท่ีไดรับมอบหมายไปโดยประมาท หรือไมทําการเปน

ตัวแทน หรือทําการโดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนือขอบอํานาจ70 ตามมาตรา 812 และอาจตอง

รับผิดในการท่ีตัวแทนรับผลประโยชนหรืออามิสสินจางจากบุคคลภายนอก71 โดยสินบนหรืออามิสสิ้น

จางนั้น เม่ือตัวแทนไดรับไวก็ตองสงมอบใหตัวการ ถาไมสงมอบ ตัวการสามารถฟองเรียกเอาไดเพราะ

เปนทรัพยท่ีตัวแทนไดมาเพราะการทํางานแทนตัวการ72 ตามมาตรา 810 และถาตัวการเห็นวาการ

ดังกลาวเปนเหตุใหไมสามารถทํางานรวมกันไดอีกตอไปเพราะตัวแทนกลายเปนบุคคลท่ีไมนาไววางใจ

เสียแลว เชนนี้ตัวการอาจบอกเลิกสัญญาโดยไมตองบอกกลาวลวงหนากอนก็ไดและการบอกเลิก

สัญญาไมตัดสิทธิท่ีตัวการจะเรียกเอาคาเสียหายจากตัวแทน73 ตามมาตรา 391 วรรคทาย 

เม่ือตัวแทนไดทําการตามท่ีไดรับมอบหมายจากตัวการแลว ตัวแทนยอมมีสิทธิ

ตามสัญญาท่ีจะเรียกประโยชนตาง ๆ จากตัวการได คือ สิทธิท่ีจะไดรับเงินทดรองท่ีตนจายไปใหกอน

คืนจากตัวการพรอมดวยดอกเบี้ย แตจะเรียกไดเทาท่ีจําเปนเพ่ือกระทําการตามท่ีไดรับมอบหมาย74 

ตามความในมาตรา 815 และมาตรา 816 และยังมีสิทธิท่ีจะเรียกบําเหน็จจากตัวการไดหากมีการตก

ลงกันไว หรือถาไมไดตกลงกันแตทางปฏิบัติท่ีเคยมีตอกันหรือตามธรรมเนียมประเพณีในเรื่องนั้นมี

                                                           

69สหัส สิงหวิริยะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 55, น.110. และดู ไผทชิต เอกจริยกร, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 47, น.331. และดู จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.51. และดู กุศล บุญยืน, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 55, น.165. และดู ภาสกร ญาณสุธี, อางแลว เชิงอรรถท่ี 58, น.125. 
70จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.52. และดู ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 47, น.70. 

และดู ไผทชิต เอกจริยกร, เพ่ิงอาง, น.193. และดู สหัส สิงหวิริยะ, เพ่ิงอาง, น.58. และดู กุศล บุญ

ยืน, เพ่ิงอาง, น.87. 
71ธานี วรภัทร, เพ่ิงอาง, น.73. และดู จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.55. 
72จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.55. 
73เพ่ิงอาง, น.56. 
74ไผทชิต เอกจริยกร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 47, น.200. และดู จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง

, น.57. และดู สหัส สิงหวิริยะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 55, น.66. และดู ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถ

ท่ี 47, น.80. และดู กุศล บุญยืน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 55, น.101. และดู ภาสกร ญาณสุธี, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 58, น.59. 
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การใหบําเหน็จกัน เชนนี้ตัวแทนจึงจะมีสิทธิไดรับบําเหน็จ75 ตามมาตรา 803 แตถาตัวแทนทํางานไม

ชอบในสวนใดจะไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จในสวนนั้น76 ตามมาตรา 818 และถามีความเสียหายอยางใด

เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการดําเนินงานแทนตัวการ และความเสียหายนั้นมิใชความผิดของตัวแทนเชนนี้

ตัวแทนก็มีสิทธิเรียกคาเสียหายจากตัวการได77 ตามมาตรา 816 นอกจากนี้ยังมีสิทธิยึดหนวงทรัพย

ของตัวการไดตามความในมาตรา 819 คือ เม่ือตัวแทนอยูในฐานะเจาหนี้ เจาหนี้ยอมมีสิทธิยึดหนวง

ทรัพยของลูกหนี้ (ตัวการ) ได แตตองเปนทรัพยท่ีอยูในความครอบครองของเจาหนี้โดยชอบ ไมวาการ

ครอบครองทรัพยนั้นจะไดมาจากตัวการหรือบุคคลภายนอกก็ตาม และเจาหนี้จะตองมีหนี้อันเปน

คุณประโยชนแกตนเก่ียวดวยทรัพยนั้น เชนนี้จึงจะมีสิทธิยึดหนวงทรัพยของตัวการได จนกวาตัวแทน

จะไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้78 

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินระหวางตัวการและตัวแทนจะดําเนินไปใน

แนวทางใด จึงข้ึนอยูกับอํานาจท่ีตัวการมอบหมายใหตัวแทน รวมท้ังคําสั่งตาง ๆ ของตัวการดวย 

เพราะเม่ือไดตกลงกันอยางใดหรือตัวการมีคําสั่งอยางใดแลว ตัวแทนผูรับมอบอํานาจก็จะตองทําตาม

หนาท่ีท่ีตนไดรับมอบอํานาจมา ไมวาจะเปนตัวแทนผูรับมอบอํานาจท่ัวไปหรือตัวแทนผูรับมอบ

อํานาจเฉพาะการก็ตาม โดยกฎหมายไดเขามากําหนดหนาท่ีของตัวแทน เพ่ือใหตัวแทนดําเนินการไป

ภายในขอบเขตท่ีจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอตัวการ แตหากมีความเสียหายอยางใดเกิดข้ึนอัน

เนื่องมาจากตัวแทนละท้ิงหนาท่ีหรือดําเนินการไปโดยความประมาทหรือเหตุอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย

กําหนดแลว ตัวแทนก็ตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหกับตัวการ ท้ังหนาท่ีและความรับผิดของตัวแทน

ตอตัวการนี้เปนมาตรการท่ีเปนการปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอตัวการข้ึน หรือหากมีความ

เสียหายเกิดข้ึนแลวก็ยังมีมาตรการท่ีมาชวยเยียวยาความเสียหายใหกับตัวการ โดยตัวแทนจะไดรับ

บําเหน็จตอบแทนจากตัวการก็ตอเม่ือตัวแทนและตัวการไดตกลงกันไวหรือตามประเพณีเคยมีการให

บําเหน็จแกกัน 

                                                           

75ธานี วรภัทร, เพ่ิงอาง, น.81. และดู จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.58. และดู สหัส สิง

หวิริยะ, เพ่ิงอาง, น.35. และดู ภาสกร ญาณสุธี, เพ่ิงอาง, น.8. 
76จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.58. และดู ไผทชิต เอกจริยกร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 47, 

น.212. และดู กุศล บุญยืน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 55, น.104. 
77จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.59. และดู ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 47, น.83. 

และดู ไผทชิต เอกจริยกร, เพ่ิงอาง, น.207. 
78ไผทชิต เอกจริยกร, เพ่ิงอาง, น.213. และดู สหัส สิงหวิริยะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 55, น.

71. และดู จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.59. และดู ธานี วรภัทร, เพ่ิงอาง, น.86. 
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สําหรับบทวิเคราะหเรื่องขอจํากัดในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของกฎหมาย

สัญญาและกฎหมายตัวการตัวแทน กับ กรณีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของ

ผูตองขัง สามารถอธิบายไดดังนี้ 

เม่ือตัวการมอบอํานาจใหตัวแทนเพียงใด ตัวแทนยอมมีอํานาจกระทําการตาง ๆ 

ไดเพียงนั้น ซ่ึงนอกจากตัวแทนจะตองทําภายในขอบอํานาจและคําสั่งของตัวการแลว ตัวแทนยังมี

หนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดดวย  ท้ังนี้ เพ่ือไมใหเกิดความเสียหายตอ

กิจการท่ีตัวการมอบหมายใหตัวแทนกระทํานั่นเอง  อยางไรก็ตาม หลักเกณฑเรื่องตัวการตัวแทนนี้ 

เปนหลักเกณฑท่ีมีความเหมาะสมกับกรณีท่ีตัวการสามารถสอดสองดูแลหรือติดตามหรือทวงถามการ

ดําเนินงานจากตัวแทนได เพราะหากเกิดเหตุอยางใดอยางหนึ่งข้ึนจนสงผลกระทบตอทรัพยสินหรือ

กิจการใด ๆ ของตัวการแลว ตัวการก็ยังสามารถดําเนินบางอยางอันเปนการปองกันหรือแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึนไดอยางทันทวงที แตแมตัวการจะไมไดสอดสองดูแลหรือติดตามการดําเนินงานของตัวแทน จน

เปนการเปดโอกาสหรือชองทางใหตัวแทนกระทําการตาง ๆ ไปในทางท่ีกอใหเกิดความเสียหายแก

ทรัพยสิน หนี้สิน หรือกิจการอยางใดของตัวการข้ึน โดยหวังวาจะไดประโยชนหรือทรัพยสินจากการ

ดําเนินงานดังกลาว เชนนี้ก็ยังมีกฎหมายท่ีใหตัวแทนตองรับผิดชดใชคาเสียหายในกรณีท่ีตัวแทน

กระทําไปโดยปราศจากอํานาจ นอกขอบอํานาจ หรือกระทําไปโดยหวังอามิสสินจางจาก

บุคคลภายนอก ฯ อยู ตัวการจึงยังไดรับการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

ในปจจุบัน หากกรณีมีปญหาเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอก

เรือนจําของผูตองขังเกิดข้ึน ศาลจะตองนําหลักเกณฑเรื่องตัวการตัวแทนมาปรับใชกับกรณีดังกลาว

เพราะเม่ือผูตองขังไดมอบอํานาจใหบุคคลภายนอกเรือนจํามีอํานาจกระทําการอยางใดแทนตน ไมวา

การนั้นจะเปนการดําเนินงานเฉพาะเรื่องหรือจะเปนเรื่องท่ัวไปก็ตาม ผูตองขังก็จะอยูในฐานะท่ีเปน

ตัวการตามกฎหมาย และการรับมอบอํานาจเพ่ือดําเนินการแทนผูตองขังของบุคคลภายนอกก็มี

ลักษณะเปนตัวแทนตามกฎหมายเชนกัน ลักษณะของความสัมพันธดังกลาวจึงตองดวยบทบัญญัติแหง

ตัวการตัวแทนโดยตรง และหากกรณีมีความเสียหายเกิดข้ึนกับทรัพยสิน หนี้สิน หรือกิจการใด ๆ ของ

ผูตองขังอันเปนผลมาจากการดําเนินงานนอกขอบอํานาจหรือฝาฝนคําสั่งของตัวการหรือดําเนินการไป

โดยไมสุจริต ฯ แลว ผูตองขังก็ยังคงสามารถฟองเรียกใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดและชดใชคาเสียหาย

ซ่ึงเกิดข้ึนจากการนั้น ๆ ไดอยู 

อยางไรก็ตาม โดยสภาพของผูตองขังเองท่ีตองอยูภายในเรือนจําจนกวาจะครบ

ระยะท่ีกําหนดไวในคําพิพากษา และหากผูตองขังรายใดประสงคท่ีจะจัดการหรือดําเนินการอัน

เก่ียวกับทรัพยสินและหนี้สินท่ีตนมีอยูภายนอกเรือนจํา ทางเดียวท่ีผูตองขังจะกระทําไดก็คือการมอบ

อํานาจใหบุคคลท่ีตนไววางใจไปดําเนินการเหลานั้นแทน แตหลังจากท่ีผูตองขังไดมอบอํานาจไปแลว 
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ตัวผูตองขังเองก็มิอาจทราบไดเลยวาตัวแทนท่ีตนมอบอํานาจใหไปนั้น ไดกระทําการไปตามท่ีผูตองขัง

มอบหมายหรือไม หรือตัวแทนไดกระทําไปนอกขอบอํานาจ หรือกระทําไปโดยทุจริต หรือจัดการไป

อยางประมาทเลินเลอหรือไม ผูตองขังจะทราบผลของการจัดการดังกลาวไดก็ตอเม่ือมีผูมาแจงหรือ

รายงานใหผูตองขังทราบเทานั้น และแมความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจะเปนเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว ซ่ึง

ผูตองขังสามารถฟองเรียกใหตัวแทนรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกตนไดก็ตาม แตการฟองเรียก

คาเสียหายนั้นถือเปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุและยังเปนหนทางเดียวท่ีผูตองขังจะกระทําไดเพ่ือให

ตนไดรับการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เพราะการท่ีผูตองขังไมอาจทราบไดวาการดําเนินการท่ี

เกิดข้ึนภายนอกเรือนจํานั้นเปนไปอยางไร ไมทราบวาผลจากการจัดการดังกลาวนั้นเปนไปในทิศทาง

ใด และหลักเกณฑในเรื่องตัวการตัวแทนเองก็ไมมีมาตรการใดท่ีมาชวยเอ้ือใหตัวการอยางผูตองขัง

สามารถทราบถึงการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอกเรือนจําได รวมท้ังไมมีมาตรการใดท่ีมาชวย

ควบคุมการดําเนินการจัดการของตัวแทน แทนผูตองขังดวย ผูตองขังจึงมิอาจปองกันหรือแกไขปญหา

หรือความเสียหายท่ีกําลังจะเกิดหรือท่ีเกิดข้ึนไปแลวไดทันทวงที ทางเดียวท่ีผูตองขังทําไดก็คือจําตอง

กมหนายอมรับความความเสี่ยงในบรรดาความเสียหายท่ีเกิดหรืออาจเกิดข้ึนกับตน และคอยไป

ดําเนินการฟองรองคดีเอาเม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึน 

นอกจากนี้ ผูตองขังบางคนตองถูกจําคุกเปนระยะเวลานานและกวาท่ีจะพนโทษ

ออกมา ทรัพยสิน หนี้สิน รวมท้ังกิจการตาง ๆ ท่ีตนมีก็คงเสียหายไปมากแลว และการจําคุกเปน

เวลานานก็อาจทําใหอายุความฟองรองเพ่ือเรียกคาเสียหายนั้นขาดหรือระงับสิ้นไป ไมมีหนทางใดท่ี

ผูตองขังจะไดรับการเยียวยาอีก ปญหาและความสูญเสียท่ีผูตองขังจําตองเผชิญนี้อาจเปนปจจัยท่ี

สงผลใหผูตองขังซ่ึงพนโทษออกมาแลวรูสึกทอแทและสูญเสียกําลังใจท่ีจะกลับมาเริ่มตนชีวิตใหม จน

ในท่ีสุด เขาอาจเลือกท่ีจะกลับเดินไปทางเกา กลับไปกระทําความผิดซํ้าข้ึนอีกก็เปนได 

หลักเกณฑเรื่องตัวการตัวแทนดังท่ีกลาวมานี้ แมจะเปนหลักเกณฑท่ีดีและมี

ความเหมาะสมกับกรณีท่ัวไป แตผูเขียนก็มีความเห็นวา ยังเปนหลักเกณฑท่ีมีขอจํากัดอยูบางประการ

ท่ีทําใหไมมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาปรับใชกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของ

ผูตองขัง เนื่องจากหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีมีอยูนั้น ไมมีมาตรการใดท่ีเขามาชวยใหผูตองขังในฐานะท่ีเปน

ตัวการ ไดทราบวาการจัดการภายนอกเรือนจํานั้นเปนไปอยางไร ท้ังยังไมมีมาตรการใดท่ีเขามา

ควบคุมดูแลหรือตรวจสอบการดําเนินการของผูท่ีรับมอบอํานาจในการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ภายนอกเรือนจําแทนผูตองขังได ขอจํากัดของหลักเกณฑท่ีมีอยูตามกฎหมายตัวการตัวแทนจึงยังไม

เพียงพอท่ีจะนํามาใชเพ่ือชวยแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีผูตองขังและผูมีสวนไดเสียจําตองเผชิญอยูแต

อยางใดเลย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีนักกฎหมายจะตองจัดหาแนวทางท่ีมีความเหมาะสมกับ
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ประเด็นปญหาดังกลาวตอไป  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในทางแพงของผูตองขัง ผูมีสวนไดเสีย และเพ่ือ

ปองกันสังคมใหพนจากภยันตรายตาง ๆ อันเกิดจากการกลับไปกระทําความผิดซํ้าของผูตองขัง 

แมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะมีบทบัญญัติอันเก่ียวกับการจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินของบุคคลบางประเภทไว แตกฎเกณฑท่ีมีอยูดังกลาวก็มิไดบัญญัติครอบคลุมไปถึงกรณีของ

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง และบทบัญญัติท่ีใชบังคับกับกรณีของ

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังอยูในปจจุบันอยางกฎหมายลักษณะ

ตัวแทนนี้ ก็เปนบทบัญญัติท่ีมิไดชวยแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีผูตองขังตองเผชิญแตอยางใด เพราะ

เม่ือผูตองขังจําตองอยูในเรือนจําตามระยะท่ีกําหนด โดยสภาพผูตองขังจึงไมอาจออกไปจัดการกับ

ทรัพยสินและหนี้สินภายท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจําเองได ไมอาจทราบความเคลื่อนไหวตาง ๆ 

ภายนอกเรือนจําไดจนกวาจะมีผูติดตอมา การนํากฎหมายลักษณะตัวแทนซ่ึงมิไดบัญญัติข้ึนมาดวย

ความมุงหมายในการแกไขปญหาดังกลาวมาปรับใชจึงยังมีขอบกพรองและไมมีความเหมาะสมกับ

สภาพของผูตองขังท่ีตองอยูในเรือนจํา ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอก

เรือนจําของผูตองขังจึงยังคงมีอยูตอไป 

 

3.2 ปญหาในทางปฏิบัติ 

 

เม่ือผูตองขังตองอยูในเรือนจําตามระยะท่ีถูกกําหนดไวในคําพิพากษา การปฏิบัติตอ

ผูตองขังจึงตองมีหลักเกณฑบางอยางมาควบคุมเพ่ือใหการปกครองผูตองขังภายในเรือนจําเปนไป

อยางสงบและมีระเบียบ โดยหลักเกณฑตาง ๆ เหลานี้มักจะถูกกําหนดข้ึนตามหลักทัณฑวิทยาอันเปน

หลักในทางอาญาท่ีใชปฏิบัติตอผูกระทําความผิด  อยางไรก็ตาม หลักเกณฑเหลานั้นไดกลายมาเปน

ปญหาและอุปสรรคอยางหนึ่งในการใชสิทธิจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําอันเปนสิทธิ

ทางแพงอยางหนึ่งท่ีผูตองขังยังคงมีอยูอยางบริบูรณตามกฎหมาย ปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวกับการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังท่ีผูตองขังและญาติหรือผูท่ีมาเยี่ยมหรือ

ติดตอผูตองขัง ณ เรือนจําตองเจอในทางปฏิบัตินี้สามารถแบงออกไดเปนปญหาและอุปสรรคในดาน

ผูตองขัง และปญหาและอุปสรรคในดานผูมีสวนไดเสีย โดยผูเขียนจะขออธิบายถึงปญหาตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ 

 

3.2.1 ปญหาและอุปสรรคในดานผูตองขัง 

การท่ีไมมีกฎหมายหรือหนวยงานใดเขามาชวยเหลือการใชสิทธิในการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังตรงนี้ นับวาเปนปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญตอผูตองขังท่ีจะจัดการ
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กับทรัพยสินและหนี้สินท่ีตนมีอยูภายนอกเรือนจําใหเปนไปไดดวยดี ซ่ึงปญหาและอุปสรรคในดาน

ผูตองขังสามารถแบงไดเปน 3 ประการ คือ ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินดวย

ตนเอง ปญหาและอุปสรรคในการตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินดวยตนเอง และปญหาและอุปสรรค

ในการใชสิทธิทางศาลเพ่ือขอใหศาลตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินใหแกตนโดยจะแยกอธิบายเปน

หัวขอตาง ๆ ดังนี้ 

3.2.1.1 ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินดวยตนเอง 

เนื่องจากผูตองขังจําตองอยูภายในเรือนจําตามระยะเวลาท่ีศาลกําหนด

ในคําพิพากษา โดยสภาพแลวผูตองขังจึงไมสามารถออกไปจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีมีอยูภายนอก

เรือนจําไดดวยตนเอง ซ่ึงระยะเวลาท่ีผูตองขังจะตองอยูในเรือนจํานั้นอาจเปนระยะเวลาท่ีสั้นบาง ยาว

บาง หรือแมกระท่ังตลอดชีวิต  อยางไรก็ตาม ผูตองขังท่ีไดรับโทษจําคุกตลอดชีวิตก็ยังมีโอกาสท่ีจะ

กลับมาเปนอิสระดังเดิมไดถาผูตองขังมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนใหอยูในกฎระเบียบ ขยันและตั้งใจ

ศึกษาหรือฝกอาชีพ ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีทางเรือนจําจัดให ฯ ก็อาจจะไดรับการ

เลื่อนชั้นนักโทษและไดลดวันตองโทษ 

จากการสํารวจจํานวนผูตองราชทัณฑของกรมราชทัณฑ เม่ือป พ.ศ. 

255479 ปรากฏวามีนักโทษเด็ดขาดท้ังหมด 195,088 คน หรือคิดเปนรอยละ 77.47 ของจํานวนผูท่ี

ตองราชทัณฑท้ังหมด ป พ.ศ. 255580 มีจํานวน 178,622 คน หรือคิดเปนรอยละ 72.09 คน ป พ.ศ. 

255681 มีจํานวน 220,390 คน หรือคิดเปนรอยละ 75.28 ป พ.ศ. 255782 มีจํานวน 251,737 คน 

                                                           

79ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน กรมราชทัณฑ, “สถิติผูตองราชทัณฑท่ัวประเทศ 

รท.102 (ก) สํารวจ ณ วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554,” สืบคนเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2558, จาก 

http://www.correct.go.th/stat102/display/result_pdf.php?date=2011-12-01 
80ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน กรมราชทัณฑ, “สถิติผูตองราชทัณฑท่ัวประเทศ 

รท.102 (ก) สํารวจ ณ วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555,” สืบคนเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2558, จาก 

http://www.correct.go.th/stat102/display/result_pdf.php?date=2012-12-01 
81ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน กรมราชทัณฑ, “สถิติผูตองราชทัณฑท่ัวประเทศ 

รท.102 (ก) สํารวจ ณ วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556,” สืบคนเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2558, จาก 

http://www.correct.go.th/stat102/display/result_pdf.php?date=2013-12-01 
82ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน กรมราชทัณฑ, “สถิติผูตองราชทัณฑท่ัวประเทศ 

รท.102 (ก) สํารวจ ณ วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557,” สืบคนเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2558, จาก 

http://www.correct.go.th/stat102/display/result_pdf.php?date=2014-12-25 
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หรือคิดเปนรอยละ 77.30 และการสํารวจครั้งลาสุดของกรมราชทัณฑเม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 

255883 จํานวนนักโทษเด็ดขาดมีท้ังสิ้น 243,732 คน หรือคิดเปนรอยละ 78.359 ของจํานวนผูท่ีตอง

ราชทัณฑท้ังหมด ซ่ึงสามารถแสดงเปนตารางไดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.1 

จํานวนนักโทษเด็ดขาดตั้งแตป พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558 

ปท่ีสํารวจ (พ.ศ.) จํานวนนักโทษเด็ดขาด (คน) 

รอยละ 

(ของจํานวนผูท่ีตองราชทัณฑ

ท้ังหมด) 

2554 195,088 77.47 

2555 178,622 72.09 

2556 220,390 75.28 

2557 251,737 77.30 

2558 243,732 78.359 

ท่ีมา : สถิติผูตองราชทัณฑท่ัวประเทศ กรมราชทัณฑ 

 

ในบรรดานักโทษเด็ดขาดซ่ึงมีจํานวนมากท่ีสุดนั้น จากการสํารวจของ

กรมราชทัณฑเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 255884 ระยะเวลากําหนดโทษจําคุกท่ีผูตองขังไดรับตามคํา

พิพากษาท่ีมีมากเปนอันดับหนึ่ง คือ โทษจําคุก 2 – 5 ป มีจํานวน 73,915 คน คิดเปนรอยละ 29.16 

อันดับท่ีสอง คือ จําคุก 5 – 10 ป มีจํานวน 49,856 คน คิดเปนรอยละ 19.67 อันดับท่ีสาม คือ 

จําคุก 1 - 2 ป มีจํานวน 35,633 คน คิดเปนรอยละ 14.06 อันดับท่ีสี่ คือ จําคุก 20 – 50 ป มี

จํานวน 28,981 คน คิดเปนรอยละ 11.43 และอันดับท่ีหา คือ จําคุก 10 – 15 ป มีจํานวน 20,219 

                                                           

83ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน กรมราชทัณฑ, “สถิติผูตองราชทัณฑท่ัวประเทศ 

รท.102 (ก) สํารวจ ณ วันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558,” สืบคนเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2558, จาก 

http://www.correct.go.th/stat102/display/result_pdf.php?date=2015-08-27 
84กรมราชทัณฑ, “สถิติราชทัณฑแยกตามประเภท (รท.103) ตารางท่ี 1 สถิตินักโทษเด็ดขาด 

แยกตามกําหนดโทษตามหมายศาล สํารวจ ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558,”สืบคนเม่ือวันท่ี 1 

ธันวาคม 2558, จาก http://www.cor-rect.go.th/stathomepage/ 
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คน คิดเปนรอยละ 7.98 และยังมีชวงระยะเวลาการลงโทษจําคุกอ่ืน ๆ ท่ีไมไดกลาวถึงไว ณ ท่ีนี้อีก 5 

ชวง โดยจะแสดงใหเห็นเปนตารางดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.2 

จํานวนนักโทษเด็ดขาดท่ีแบงตามระยะเวลากําหนดโทษ 

ระยะเวลากําหนดโทษ จํานวน (คน) 
รอยละ 

(ของระยะเวลากําหนดโทษท้ังหมด) 

จําคุกกวา 2 – 5 ป 73,915 29.16 

จําคุกกวา 5 – 10 ป 49,856 19.67 

จําคุกกวา 1 - 2 ป 35,633 14.06 

จําคุกกวา 20 – 50 ป 28,981 11.43 

จําคุกกวา 10 – 15 ป 20,219 7.98 

ชวงเวลาอ่ืน ๆ 44,603 17.7 

ท่ีมา : สถิติราชทัณฑแยกตามประเภท (รท.103) กรมราชทัณฑ 

 

จากผลการสํารวจดังกลาวทําใหเห็นไดวาในแตละป ผูท่ีตองอยูในเรือนจํา

นั้นมีจํานวนมากคิดเปนจํานวนเฉลี่ยปละประมาณ 217,914 คน (คํานวณตั้งแตป พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 

2558) และชวงระยะเวลาท่ีถูกลงโทษมากท่ีสุดก็มีระยะเวลานานถึง 2 – 5 ป, 5 – 10 ป และ 1 - 2 

ป ตามลําดับ ในชวงเวลาท่ีผูตองขังจะตองอยูภายในเรือนจํานี้ ทรัพยสิน หนี้สิน กิจการและสิ่งอ่ืนใดท่ี

ผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํามิไดหยุดลงไปดวย แตมันยังตองดําเนินตอไปเรื่อย ๆ  ดังนั้น ในปหนึ่ง ๆ 

จึงมีผูท่ีไดรับผลกระทบจากการท่ีไมสามารถจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีตนมีอยูภายนอกเรือนจําได

เปนจํานวนมาก โดยขนาดของผลกระทบท่ีแตละคนไดรับจะมีความแตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับวา

ผูตองขังรายนั้นมีผูดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนหรือไม ประกอบกับระยะเวลาของโทษ

จําคุกท่ีผูตองขังแตละคนไดรับ กลาวคือ ถาผูตองขังรายใดมีผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน 

ผูตองขังนั้นก็อาจไดรับผลกระทบจากความไมสะดวกในการติดตอกับผูจัดการทรัพยสินของตน 

หรือไมสามารถทราบผลการดําเนินการของผูจัดการทรัพยสินไดวาเปนอยางไร หากผูจัดการทรัพยสิน

นั้นมิไดมาแจงผลการดําเนินการดังกลาวใหผูตองขังทราบ แตในกรณีท่ีผูตองขังไมมีผูจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินแทนแลว ผูตองขังรายนั้นก็จะไดรับผลกระทบเปนอยางมากจากการท่ีตนไมสามารถใชสิทธิ

ดังกลาวได 
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แมวากฎหมายท่ีใชบังคับอยูในขณะนี้จะไดกําหนดเรื่องการลาการจําคุก

ไว โดยมุงหมายใหเปนมาตรการท่ีใชผอนปรนแกผูตองขัง เพ่ือไมใหผูตองขังถูกตัดออกจากโลก

ภายนอกมากจนเกินไป ซ่ึงถือวาเปนมาตรการหนึ่งท่ีชวยสงเสริมใหผูตองขังไดเชื่อมความสัมพันธอันดี

กับบุคคลภายนอกและเปนสวนหนึ่งท่ีชวยใหผูตองขังท่ีพนโทษออกไปแลวสามารถกลับเขาไปอยู

รวมกับคนในสังคมไดโดยปกติสุข85 มาตรการดังกลาวนี้ไดถูกบัญญัติไวในกฎกระทรวงมหาดไทย ออก

ตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ในสวนท่ี 7 วินัยของผูตองขัง 

หมวด 3 การลา ตั้งแตมาตรา 85 ถึงมาตรา 90 และมีการกําหนดรายละเอียดไวในระเบียบกรม

ราชทัณฑ ฉบับท่ี 5 เรื่องการลาของผูตองขัง ลงวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2480 และหนังสือกรม

ราชทัณฑท่ี 60/2502  ท้ังนี้ เพ่ือท่ีจะใหการลาของผูตองขังไดดําเนินไปโดยสะดวกและเรียบรอย 

ผูตองขังท่ีประสงคจะขออนุญาตลาจําคุกจะตองทําเปนหนังสือยื่นตอ

พัศดี แตถาผูตองขังไมสามารถเขียนหนังสือไดก็ใหเจาพนักงานบันทึกถอยคํานั้นไว แลวใหผูตองขังลง

ลายมือชื่อตอหนาพยาน 1 คน และลงลายมือชื่อของผูบันทึกขอความนั้นดวย โดยในหนังสือดังกลาว

จะตองระบุถึงความจําเปนท่ีขอลา พรอมท้ังเหตุผลโดยละเอียด กําหนดเวลาท่ีขอลา (ซ่ึงการลาครั้ง

หนึ่งจะลาไดไมเกินสี่วัน โดยไมรวมเวลาท่ีตองใชในการเดินทางรวมเขาดวยและระยะเวลาท่ีอนุญาตให

ลานี้จะไมหักออกจากระยะเวลาโทษจําคุกท่ีไดรับ)86 ระยะและรายการเดินทาง พรอมท้ังตองจายคา

เบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะท้ังในสวนเจาหนาท่ี (ถาหากผูท่ีขอลามีทรัพยสินพอสมควร) และตัวผูลาเอง 

ซ่ึงในกฎกระทรวงฯ ไดกําหนดวา ถาผูตองขังท่ีไดรับอนุญาตใหลานั้นเปนผูตองขังท่ีมีกําหนดเวลาตอง

จําคุกอยูตออีก ตั้งแต 6 เดือนข้ึนไป จะตองมีเจาพนักงานควบคุมไปดวย แตถากําหนดเวลาจําคุกท่ี

เหลือมีระยะเวลานอยกวา 6 เดือน ผูบัญชาการเรือนจําจะเปนผูพิจารณาวาจําเปนตองมีเจาพนักงาน

ควบคุมไปดวยหรือไม87 ถาไมมีความจําเปนท่ีจะตองจัดเจาพนักงานไปดวยก็ใหผูบัญชาการเรือนจํา

แจงแกตํารวจสันติบาลในเขตทองท่ี กทม. หรือแจงผูวาราชการจังหวัดในทองท่ีตางจังหวัดแหงทองท่ี

ท่ีผูไดรับอนุญาตใหลานั้นจะไป88 

                                                           

85ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 47, น.169. 
86พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 32 
87กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 

พุทธศักราช 2479 ขอ 87 
88กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 

พุทธศักราช 2479 ขอ 90 และดู วิสัย พฤกษะวัน, คําอธิบายพระราชบัญญัติราชทัณฑ พรอมดวยกฎ 
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เม่ือพัศดีไดรับหนังสือขออนุญาตลาแลวก็จะตองตรวจสอบดูความจําเปน

และเหตุผลท่ีขอลาวามีความจริงหรือไม ผูตองขังท่ีขอลานั้นตองโทษในคดีใด มีกําหนดระยะเวลาการ

จําคุกเทาไหร เปนผูท่ีถูกคุมขังมาแลวเทาใดและยังเหลืออีกเทาใด ผูขอลาเปนนักโทษชั้นใด มีประวัติ

ในเรือนจําอยางใด เม่ือพัศดีมีความเห็นอยางไรแลวก็ใหเสนอความเห็นดังกลาวไปยังผูบัญชาการ

เรือนจํา89 และถาผูบัญชาการเรือนจําเห็นสมควรอนุญาตใหลา ก็ใหมีหนังสือขออนุมัติไปยังอธิบดีกรม

ราชทัณฑ90 เม่ือมีคําสั่งอยางใดจะตองแจงใหผูลารับทราบดวย91 และถาผูตองขังไดรับอนุญาตใหลา ผู

บัญชาการเรือนจําจะตองทําหนังสือสําคัญมอบไวใหผูไดรับอนุญาตติดตัวไป 1 ชุด และผูไดรับอนุญาต

จะตองแสดงหนังสือดังกลาวตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจแหงทองท่ีท่ีตนจะไปนั้นภายใน 24 

ชั่วโมงนับแตเวลาท่ีไปถึง ถาหากไมไปแสดงหนังสือ ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจับสงกลับ

เรือนจํา92 และเม่ือนักโทษเดินทางกลับถึงเรือนจํา ตองยื่นรายการแสดงกิจการประจําวันท่ีผูตองขังได

กระทําไปแตละวันในระหวางท่ีลาดวย93 

อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติมักไมคอยนําเรื่องนี้มาใชเทาใดนักเพราะทาง

เรือนจําและกรมราชทัณฑกลัววาผูตองขังจะหลบหนี ท้ังประชาชนท่ัวไปก็เกรงวาการใหผูตองขังออก

จากเรือนจํากอนครบระยะเวลาท่ีกําหนดอาจเปนชองทางใหผูตองขังหลบหนีหรือออกมากอ

อาชญากรรมข้ึนได นับวาเปนการมองในระยะสั้นมากกวาท่ีจะคํานึกถึงหลักการและเหตุผลท่ีถูกตอง

มากกวา ท้ัง ๆ ท่ีการหลบหนีของผูตองขังเปนเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนไดในกิจการของงานราชทัณฑ94 

                                                                                                                                                                      

ระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขัง ตั้งแตเขา จนกระท่ังออกจากเรือนจํา, พิมพ

ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิพยอักษร, 2544), น.197. 
89ระเบียบกรมราชทัณฑ (ฉบับท่ี 5) เรื่อง การลาของผูตองขัง ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 

พุทธศักราช 2480 ขอ 2 
90ระเบียบกรมราชทัณฑ (ฉบับท่ี 5) เรื่อง การลาของผูตองขัง ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 

พุทธศักราช 2480 ขอ 3 
91ระเบียบกรมราชทัณฑ (ฉบับท่ี 5) เรื่อง การลาของผูตองขัง ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 

พุทธศักราช 2480 ขอ 4 
92กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 

พุทธศักราช 2479 ขอ 86 
93ระเบียบกรมราชทัณฑ (ฉบับท่ี 5) เรื่อง การลาของผูตองขัง ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 

พุทธศักราช 2480 ขอ 6 และดู วิสัย พฤกษะวัน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 88, น.197. 
94วิสัย พฤกษะวัน, เพ่ิงอาง, น.196. 
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ดังนั้น แมกฎหมายท่ีเก่ียวกับงานราชทัณฑจะกําหนดใหผูตองขังสามารถ

ขออนุญาตลาการจําคุกไดชั่วคราวเพ่ือไปประกอบธุรกิจหรือกิจการสวนตัว เชน ขออนุญาตออกไป

คารวะและจัดการศพของบิดาหรือมารดา เปนตน แตดังท่ีไดกลาวแลววาในทางปฏิบัติกรมราชทัณฑ

และเรือนจํามักไมคอยมีการดําเนินการเรื่องดังกลาวนี้สักเทาไหร ท้ังการอนุญาตใหผูตองขังรายใดลา

การจําคุกไดนั้นมีการจํากัดเฉพาะผูตองขังท่ีมีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ มีความกาวหนาใน

การศึกษา ทําการงานเกิดผลดี หรือทําความชอบแกราชการเปนพิเศษ95 ซ่ึงยอมไดแกผูตองขังชั้น

เยี่ยม ชั้นดีมาก หรือชั้นดีเทานั้นท่ีจะสามารถใชสิทธินี้ได ผูตองขังชั้นอ่ืนจึงไมสามารถอาศัยหลักเกณฑ

นี้ เ พ่ือท่ีจะขออนุญาตไปดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีตนมีอยูภายนอกเรือนจําได 

นอกจากนี้ การลาการจําคุกก็ยังเปนดุลพินิจของพัศดี ผูบัญชาการเรือนจําและอธิบดีกรมราชทัณฑ ท่ี

จะอนุญาตใหผูตองขังรายใดสามารถใชสิทธิลาการจําคุกได การท่ีผูตองขังจะใชสิทธิดังกลาวนี้ได

หรือไมจึงเปนสิ่งท่ีไมแนนอนและไมมีหลักประกันใดวาตนจะไดรับอนุญาตใหลาการจําคุก ท้ังท่ีแนวคิด

และวัตถุประสงคของการบัญญัติหลักเกณฑและวิธีการเรื่องดังกลาวนี้มีข้ึนมาเพ่ือไมใหผูตองขังถูกตัด

ออกจากโลกภายนอกมากจนเกินไปและสามารถออกไปจัดการธุระท่ีมีความสําคัญและจําเปน

ภายนอกเรือนจําได หลักเกณฑเรื่องการลาการจําคุกจึงมิไดชวยใหผูตองขังสามารถออกจากเรือนจํา

เพ่ือไปจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจําไดดวยตนเองแตอยางใด 

เม่ือโดยสภาพของผูตองขังท่ีไมสามารถจัดการทรัพยสินและหนี้สินดวย

ตนเองได และถาเปนกรณีท่ีผูตองขังไมมีบุคคลใดยอมดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน

ผูตองขัง ซ่ึงอาจเปนเพราะบุคคลนั้นเกรงวาถาตนจัดการไปในทางท่ีเสียหายแลวจะตองมารับผิดชอบ

ในภายหลัง ซํ้ายังกอใหเกิดภาระหนาท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังท่ีไมใชเรื่องของตน ดวยเหตุนี้ผูตองขังจึงอาจไมมีใคร

มาดูแลและจัดการทรัพยสินและหนี้สินให ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตามมา ยอมเปนผลธรรมดาท่ีเกิดข้ึน

ตามกฎหมายลักษณะทรัพยแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เชน หากผูตองขังมีทรัพยสินท่ี

มิไดใชทํากิจการใด ทรัพยสินนั้นก็อาจเสื่อมไปตามกาลเวลาหรือไดรับความเสียหายจากการละเมิด

ของบุคคลอ่ืนหรืออาจถูกลักขโมยไป ซ่ึงผูตองขังเองก็มิอาจทราบเหตุการณนั้น ๆ ได จึงไมสามารถ

เรียกคาเสียหายหรือติดตามทวงคืนซ่ึงทรัพยสินนั้น แตถาเปนทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจหรือ

กิจการ หากไมมีผูใดดําเนินการจัดการทรัพยสินเหลานี้แทน ทรัพยสินหรือกิจการนั้นก็อาจคอย ๆ 

เสื่อมเสียหรือเสียหายลงไปจนกวาผูตองขังจะไดรับการปลอยตัว หรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึน อาจเปน

ผลกระทบตามกฎหมายลักษณะหนี้แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เชน กรณีท่ีผูตองขังเปน

                                                           

95ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี 1/2505 เรื่องการใหประโยชนแกนักโทษเด็ดขาด ลง

วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 ประกอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 32 
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เจาหนี้ หนี้นั้นก็คงถูกปลอยไปโดยไมมีการติดตามทวงถามหรือฟองรองเพ่ือใหลูกหนี้ของผูตองขัง

ชําระหนี้ หรือถาผูตองขังเปนลูกหนี้ เจาหนี้ก็อาจปลอยใหหนี้นั้นเดินไปเรื่อย ๆ โดยมุงหวังจะเอา

ดอกเบี้ยผิดนัดในจํานวนมากเสียกอนจึงคอยมาฟองรองบังคับชําระหนี้ตอนท่ีหนี้ใกลหมดอายุความ 

เปนตน ถึงแมจะไมมีกฎหมายใดหามหรือจํากัดการใชสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของ

ผูตองขังไวก็ตาม แตโดยสภาพท่ีผูตองขังจะตองอยูภายในเรือนจํา จึงเปนอุปสรรคทางกายภาพท่ี

ผูตองขังไมสามารถจัดการทรัพยสินและหนี้สินของตนได ซ่ึงนับวาเปนปญหาและอุปสรรคเบื้องตนท่ี

ผูตองขังทุกคนจะตองประสบ 

ปญหาหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตามกฎหมายลักษณะทรัพยนั้น 

ประเด็นสําคัญอยูท่ีความสามารถในการใชสิทธิอันมีอยูเหนือทรัพยสิน เนื่องจากโดยหลักแลว บุคคลผู

เปนเจาของทรัพยสินหรือบุคคลผูทรงกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยสินเทานั้นท่ีจะสามารถกระทําการตาง ๆ 

อันเก่ียวกับทรัพยสินนั้นได เวนแตบุคคลดังกลาวจะมอบอํานาจในการใชหรือดําเนินการอยางใด ๆ 

อันเก่ียวกับทรัพยนั้นใหบุคคลอ่ืน บุคคลซ่ึงไมมีสิทธิเหนือทรัพยสินจึงจะสามารถดําเนินการจัดการกับ

ทรัพยสินตามท่ีไดรับมอบอํานาจมาได 

สิทธิโดยท่ัวไปของเจาของทรัพยสินหรือผูทรงกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยสิน 

ปรากฏอยูในมาตรา 1336 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันไดแก 

1. สิทธิใชสอยทรัพยสิน เจาของทรัพยสินหรือผูทรงกรรมสิทธิ์เหนือ

ทรัพยสินยอมมีสิทธิใชสอยทรัพยสินท่ีตนเปนเจาของ โดยศาสตราจารย ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช อธิบาย

วา “เจาของมีสิทธิใชสอยซ่ึงตรงกับ jus utendi ซ่ึงในกฎหมายโรมัน สิทธิใชสอยนี้หมายความถึง

อํานาจท่ีจะทําประโยชนไดประโยชนจากทรัพยสินตามความตองการ โดยไมเปนการทําลายภาวะแหง

ทรัพยสินนั้น”96 เชน เอาบานของตนออกใหเชา เอารถยนตไวขับข่ีไปสถานท่ีตาง ๆ เปนตน 

2. สิทธิจําหนาย ซ่ึงนอกจากจะหมายถึงการจําหนาย จาย โอน ไปยัง

บุคคลอ่ืนแลว สิทธิจําหนายในท่ีนี้ยังหมายความรวมถึงการจําหนายทําลายภาวะแหงทรัพย97 เชน 

การกินขาว การรื้อบานของตนออกจากท่ีดิน เปนตน หรืออาจเปนการเปลี่ยนแปลงภาวะแหงทรัพย 

หรือการแบงแยกสิทธิอยางหนึ่งอยางใดในกรรมสิทธิ์ไป98 เชน การเอาขาวมาหมักเปนเหลา การเอา

                                                           

96เสนีย ปราโมช, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายลักษณะทรัพย, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอักษรสาสน, 2521), น.256. 
97 เพ่ิงอาง, น.257. และดู บัญญัติ สุชีวะ, คําอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย, พิมพครั้งท่ี 15 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จํากัด, 2556), น.206. 
98เสนีย ปราโมช, เพ่ิงอาง, น.257. 
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อิฐหินปูนทรายท่ีมีอยูมาสรางเปนโรงเรือน การเอาสรอยคอไปจํานํา การโอนสิทธิเก็บกินในท่ีดินให

ผูอ่ืน เปนตน 

3. สิทธิไดดอกผล โดยเจาของทรัพยสินหรือผูทรงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินมี

สิทธิไดดอกผลจากทรัพยท่ีตนเปนเจาของ ท้ังดอกผลธรรมดา99 เชน มีสิทธิไดไขไกและลูกไกจากแมไก

ท่ีตนเปนเจาของ และมีสิทธิไดดอกผลนิตินัย100 เชน ไดดอกเบี้ยจากเงินท่ีตนเอาออกใหผูอ่ืนกู มีสิทธิ

ไดรับคาเชาจากบานซ่ึงตนเอาออกใหผูอ่ืนเชา เปนตน 

4. สิทธิขัดขวาง คือ สิทธิท่ีจะขัดขวางมิใหบุคคลอ่ืนสอดเขามาเก่ียวของ

กับทรัพยสินของตนโดยไมชอบดวยกฎหมาย101 แตหากบุคคลอ่ืนนั้นมีสิทธิหรือมีอํานาจตามกฎหมาย

แลว เจาของทรัพยสินก็มิอาจขัดขวางได เชน ตํารวจเขาคนบานโดยมีหมายคน เปนตน102 โดยสิทธิ

ขัดขวางนี้มีอาการการใชสิทธิอยางสิทธิมีอํานาจเหนือ คือ สามารถใชกําลังของตนไดโดยพลการ103 

แตจะตองใชเทาท่ีจําเปนและพอสมควรแกเหตุจึงจะถือวาเปนการใชกําลังเพ่ือปองกันสิทธิของตนโดย

ชอบดวยมาตรา 68 ประมวลกฎหมายอาญา104 อันสงผลใหไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก

ผูท่ีไดรับความเสียหายจากการใชกําลังอันพอสมควรแกเหตุนั้น ดั่งท่ีบัญญัติในมาตรา 449 ประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย105 แตการใชสิทธิขัดขวางนี้มีเง่ือนไขการใชสิทธิอยูวา เจาของจะตอง

ครอบครองทรัพยสินอยูในขณะท่ีผูไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายนั้นสอดเขามาเก่ียวของกับทรัพยสิน

                                                           

99บัญญัติ สุชีวะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 97, น.206. และดู วิริยะ นามศิริพงศพันธุ, คําอธิบาย

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4 วาดวยทรัพยสิน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเดือนตุลา, 

2545), น.125. 
100บัญญัติ สุชีวะ, เพ่ิงอาง, น.206. และดู วิริยะ นามศิริพงศพันธุ, เพ่ิงอาง, น.125. และดู 

สหัส สิงหวิริยะ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยทรัพยสิน, (กรุงเทพมหานคร : 

นิติธรรม, 2547), น.173. 
101วิริยะ นามศิริพงศพันธุ, เพ่ิงอาง, น.125. และดู บัญญัติ สุชีวะ, เพ่ิงอาง, น.211. และดู 

สหัส สิงหวิริยะ, เพ่ิงอาง, น.173. 
102วิริยะ นามศิริพงศพันธุ, เพ่ิงอาง, น.126. 
103ประมูล สุวรรณศร , คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยทรัพย , 

(กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณการ, 2550), น.128. และดู วิริยะ นามศิริพงศพันธุ, เพ่ิงอาง, น.125. 
104บัญญัติ สุชีวะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 97, น.211. และดู วิริยะ นามศิริพงศพันธุ, เพ่ิงอาง, 

น.125. และดู ประมูล สุวรรณศร, เพ่ิงอาง, น.128. 
105บัญญัติ สุชีวะ, เพ่ิงอาง, น.211. และดู วิริยะ นามศิริพงศพันธุ, เพ่ิงอาง, น.126. 
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ของตน106 หากไมมีการครอบครองทรัพยสินอยู ก็มิอาจใชสิทธิขัดขวางไดแมตนจะเปนเจาของ

ทรัพยสินนั้นก็ตาม เชน เจอรถยนตของตนท่ีถูกขโมยไป เจาของรถยนตไมสามารถใชกําลังแยงรถยนต

กลับคืนมาไดดวยกําลังของตนเอง เนื่องจากเจาของมิไดครอบครองรถยนตอยูในขณะนั้น เปนตน 

5. สิทธิติดตามเอาคืน เปนสิทธิซ่ึงใชในกรณีท่ีทรัพยสินของตนไปอยูใน

ความครอบครองของบุคคลอ่ืนซ่ึงยึดถือไวโดยมิชอบดวยกฎหมาย107 อันมีอาการการใชสิทธิอยางสิทธิ

เรียกรอง คือ เจาของทรัพยสินไมสามารถใชกําลังของตนบังคับไดเองโดยพลการ แตจะตองฟองรอง

ตอศาลเพ่ือขอใหศาลสั่งใหบุคคลดังกลาวคืนทรัพยสินนั้นแกตน108 เชน แดงยักยอกสรอยคอท่ีดําฝาก

ไวไปเปนของตนเอง แมดําจะเปนเจาของทรัพยชิ้นนั้น แตดําก็มิอาจใชกําลังบังคับเพ่ือเอาสรอยคอคืน

จากแดงไดเองเนื่องจากสรอยคอดังกลาวมิไดอยูในความครอบครองของดํา ดําจึงตองฟองรองตอศาล

เพ่ือขอใหศาลสั่งใหแดงผูครอบครองและยึดถือสรอยคอไวโดยมิชอบดวยกฎหมายคืนทรัพยนั้นแกตน 

เปนตน ซ่ึงการใชสิทธิติดตามเอาคืนนี้ไมมีกําหนดอายุความฟองรอง109 เวนแตผูท่ีครอบครองทรัพย

นั้นจะไดกรรมสิทธิ์ไปโดยการครอบครองปรปกษแลว110 หรือถาเจาของจะฟองเรียกเอาทรัพยสินคืน

หรือใหชดใชราคาทรัพยสินนั้นตามมูลหนี้ละเมิด กรณีเชนนี้ ก็จะตองฟองภายในอายุความละเมิด

ดวย111 

ท้ังนี้ ความในตอนตนของมาตรา 1336 ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ไดบัญญัติไววา “ภายในบังคับแหงกฎหมาย เจาของทรัพยสินมีสิทธิ...” นั่นหมายความวา แม

ผูเปนเจาของหรือผูทรงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจะมีสิทธิจัดการกับทรัพยสินของตนอยางไรก็ได แตการ

ใชสิทธิตาง ๆ นั้นก็ตองอยูภายในบังคับของบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนซ่ึงไดบัญญัติ

                                                           

106วิริยะ นามศิริพงศพันธุ, เพ่ิงอาง, น.125. 
107เพ่ิงอาง, น.127. และดู บัญญัติ สุชีวะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 97, น.207. และดู สหัส สิงหวิ

ริยะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 100, น.173. 
108วิริยะ นามศิริพงศพันธุ, เพ่ิงอาง, น.127. 
109สหัส สิงหวิริยะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 100, น.175. และดู วิริยะ นามศิริพงศพันธุ, เพ่ิงอาง

, น.127. และดู สมชัย ฑีฆาอุตมากร, ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยทรัพยสิน , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ พลสยาม พริ้นติ้ง, 2552), น.201. 
110วิริยะ นามศิริพงศพันธุ, เพ่ิงอาง, น.127. และดู บัญญัติ สุชีวะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 97, 

น.208, 211. 
111วิริยะ นามศิริพงศพันธุ, เพ่ิงอาง, น.127. 
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เรื่องขอจํากัดในการใชสิทธิของเจาของทรัพยสินไว112 ไมวาจะเปนขอจํากัดสิทธิตามกฎหมายเอกชน 

อันเปนการจํากัดสิทธิเพ่ือประโยชนของเอกชนดวยกันเอง113 ซ่ึงอาจอยูในรูปของขอตกลงแหงสัญญา 

หรือโดยผลของบทบัญญัติแหงกฎหมาย114 เชน เจามรดกทําพินัยกรรมอันมีขอกําหนดหามมิใหผูรับ

ประโยชนโอนอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย รวมท้ังสังหาริมทรัพยชนิด

พิเศษภายในกําหนดเวลาหรือตลอดชีวิตของผูรับประโยชนก็ได ตามมาตรา 1700 ถึงมาตรา 1702 

บทบัญญัติเรื่องการจํากัดการใชสิทธิของเจาของอสังหาริมทรัพย ตามมาตรา 1339 ถึงมาตรา 1355 

หรือในกรณีท่ีบุคคลผูไดรับทรัพยสินไวโดยสุจริตไมตองคืนดอกผลอันเกิดแตทรัพยสินนั้นแกเจาของ

ทรัพย ตามมาตรา 415 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนตน 

หรืออาจเปนการจํากัดสิทธิตามกฎหมายมหาชนอันเปนไปเพ่ือประโยชน

สาธารณะ115 เชน การหามใชเครื่องเสียงดังเกินควรจนเปนท่ีเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืน ตามมาตรา 

370 ประมวลกฎหมายอาญา การปลูกสรางอาคารจะตองอยูภายในบังคับของ พระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 การหามมิใหโอนท่ีดินไปยังบุคคลอ่ืนภายในกําหนดเวลา เพ่ือใหเจาของ

ท่ีดินเกิดความรูสึกผูกพันกับท่ีดินผืนนั้นและไมไปบุกรุกพ้ืนท่ีปาใหม ตามมาตรา 31 แหงประมวล

กฎหมายท่ีดิน การหามเรียกดอกเบี้ยเงินกูเกินรอยละ 15 ตอป ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติ

หามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา เปนตน 

เม่ืออาการการใชสิทธิของเจาของทรัพยสินสวนใหญเปนสิทธิมีอํานาจ

เหนือ คือ สามารถใชกําลังบังคับใหเปนไปตามสิทธิแหงตนไดเองโดยพลการ ไมจําตองอาศัยอํานาจ

ศาลเขาชวย ดวยเหตุนี้ สิทธิอันมีอยูเหนือทรัพยสินหรือท่ีเรียกวาทรัพยสิทธินั้นจึงไมมีกําหนดอายุ

ความฟองรองเหมือนอยางกรณีของสิทธิทางหนี้ 116 กลาวคือ เจาของจะใชสอยหรือจะจําหนาย

ทรัพยสินของตนเม่ือไหรก็ได เม่ือเปนเจาของทรัพยแลว ตอใหเวลาผานไป 20 ป 30 ป หรือนาน

เทาไหรก็ตาม เจาของก็ยังมีสิทธิตาง ๆ ดังท่ีกลาวมาอยูเชนเดิม117 

                                                           

112เพ่ิงอาง, น.123. และดู สหัส สิงหวิริยะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 100, น.172. 
113วิริยะ นามศิริพงศพันธุ, เพ่ิงอาง, น.123. 
114เพ่ิงอาง, น.124. 
115เพ่ิงอาง, น.124. 
116สหัส สิงหวิริยะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 100, น.71. และดู วิริยะ นามศิริพงศพันธุ, เพ่ิงอาง, 

น.31. และดู สมชัย ฑีฆาอุตมากร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 109, น.64. 
117บัญญัติ สุชีวะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 97, น.64. และดู ประมูล สุวรรณศร, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 103, น.99. และดู สหัส สิงหวิริยะ, เพ่ิงอาง, น.71. 
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อยางไรก็ตาม แมทรัพยสิทธิจะไมมีอายุความฟองรอง แตก็มีอายุความได

สิทธิ คือ กรณีท่ีบุคคลไดทรัพยสิทธิบางอยางอันเนื่องมาจากไดกระทําการตาง ๆ ตามเง่ือนไขและ

ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด118 เชน การไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินมาโดยการครอบครองปรปกษ ตาม

มาตรา 1382 การไดภาระจํายอมเหนืออสังหาริมทรัพยโดยอายุความ ตามาตรา 1401 ประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย เปนตน และยังมีเรื่องอายุความเสียสิทธิ คือ กรณีท่ีผูทรงทรัพยสิทธินั้น ๆ 

ตองสูญเสียสิทธิบางอยางไปอันเนื่องมาจากไดกระทําการหรือไมกระทําการตามเง่ือนไขจนครบ

ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด119 เชน ผูท่ีไดสิทธิในภาระจํายอมนั้น หากไมไดใช 10 ป ภาระจํายอม

ยอมสิ้นไป ตามมาตรา 1399 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือในกรณีท่ีมีผูไดกรรมสิทธิ์โดย

การครอบครองปรปกษ ตามมาตรา 1382 เจาของทรัพยสินนั้นก็ยอมสูญเสียกรรมสิทธิ์ในทรัพยนั้นไป 

เปนตน120 ซ่ึงอายุความเสียสิทธิดังเรื่องการเสียกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไปเพราะถูกบุคคลอ่ืน

ครอบครองปรปกษนี้เอง ท่ีมีผลทําใหเจาของทรัพยสินไมสามารถฟองเรียกทรัพยสินคืนได แมจะไมมี

กําหนดอายุความฟองรองก็ตาม121 

เชน คําพิพากษาฎีกาท่ี 462/2518 การใชสิทธิติดตามเอาคืนซ่ึงทรัพย

ของตนเปนคดีไมมีอายุความฟองรอง แมจะเปนเวลาชานานสักปานใด และทราบเรื่องเม่ือใด เจาของ

ยังมีสิทธิติดตามทรัพยนั้นไดเสมอ เวนแตกรณีจะตองดวยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

1382, 1383 เจาของจึงจะหมดสิทธิติดตาม กรณีนี้จะนําเรื่องอายุความตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา 164 (เดิม) มาปรับใชหาไดไม 

เชน คําพิพากษาฎีกาท่ี 3978/2524 การใชสิทธิติดตามเอาทรัพยคืนของ

เจาของทรัพยจากผูไมมีสิทธิจะยึดถือไวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1336 นั้น ไมมี

กําหนดเวลา เวนแตผูยึดถือจะไดกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปกษ 

โดยอายุความไดสิทธิและอายุความเสียสิทธินี้ถือเปนเรื่องเก่ียวกับความ

สงบเรียบรอย แมคูกรณีไมยกข้ึนกลาวอาง ศาลก็สามารถหยิบยกข้ึนวินิจฉัยไดเอง122 เชน คํา

พิพากษาฎีกาท่ี 1956 – 1958/2523 การฟองเพ่ือเอาคืนซ่ึงการครอบครองจะตองฟองภายในปหนึ่ง

                                                           

118วิริยะ นามศิริพงศพันธุ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 99, น.31. 
119เพ่ิงอาง, น.31. 
120ประมูล สุวรรณศร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 103, น.99. และดู สหัส สิงหวิริยะ, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 100, น.71. 
121วิริยะ นามศิริพงศพันธุ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 99, น.33. 
122เพ่ิงอาง, น.32. 
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นับแตเวลาถูกแยงการครอบครอง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1375 วรรคสอง ซ่ึง

กําหนดเวลานี้ไมใชอายุความ ถึงแมจําเลยมิไดยกข้ึนตอสู ศาลก็ยกข้ึนวินิจฉัยได  ดังนั้น แมเดิมจําเลย

จะใหการตอสูในเรื่องอายุความไว แตจําเลยก็ไดสละขอตอสูเรื่องอายุความนี้เสียซ่ึงมีผลเทากับจําเลย

มิไดยกปญหานี้ข้ึนตอสู ศาลก็ยกข้ึนวินิจฉัยไดดวย 

การใชสิทธิตาง ๆ อันเก่ียวกับทรัพยสินนี้ โดยปกติยอมเปนสิทธิของผูทรง

กรรมสิทธิ์แตเพียงผูเดียวเทานั้นท่ีจะสามารถใชสิทธิตาง ๆ เหลานี้เหนือทรัพยสินของเขาได เวนแต

เจาของทรัพยสินจะไดมอบอํานาจหรืออนุญาตใหบุคคลอ่ืนเขามายุงเก่ียวหรือเขามาจัดการอยางใด ๆ 

อันเก่ียวกับทรัพยสินของตน บุคคลอ่ืนจึงจะมีสิทธิเขามาจัดการไดโดยชอบดวยกฎหมาย  อยางไรก็

ตาม เม่ือผูทรงกรรมสิทธิ์ตกเปนผูตองขังและตองถูกจําคุกอยูในเรือนจํา ประกอบกับไมมีบุคคลใด

ยอมรับมอบอํานาจเพ่ือดําเนินการจัดการทรัพยสินใหแทนผูตองขังแลว ในฐานะท่ีผูตองขังเปนผูทรง

กรรมสิทธิ์เหนือทรัพยสินซ่ึงตนมีอยูภายนอกเรือนจําจึงอาจไดรับผลกระทบจากการท่ีไมสามารถ

จัดการอยางใด ๆ อันเก่ียวกับทรัพยสินของตนได 

แมวากรรมสิทธิ์จะเปนสิทธิท่ีไมระงับหรือหมดไปเนื่องจากการไมใช

ทรัพยสินหรือไมใชสิทธิภายในกําหนดเวลาอยางสิทธิทางหนี้ แตการท่ีไมมีใครจัดการดูแลก็อาจทําให

กรรมสิทธิ์ของผูตองขังระงับไปดวยอายุความไดสิทธิของผูอ่ืนซ่ึงมีหรือใชอยูเหนือทรัพยสินของตน 

หรือผูตองขังอาจตองเสียสิทธิบางอยางไปอันเนื่องมาจากไดกระทําการหรือไมกระทําการตามเง่ือนไข

จนครบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด หรือท่ีเรียกวาอายุความเสียสิทธิ เชน การท่ีผูอ่ืนไดกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพยสินของผูตองขังไปดวยการครอบครองปรปกษ ตามมาตรา 1382 หรือผูตองขังอาจถูกรอน

กรรมสิทธิ์ในกรณีท่ีผูอ่ืนไดภาระจํายอมเหนืออสังหาริมทรัพยของผูตองขังไปโดยอายุความ ตาม

มาตรา 1401 หรือผูตองขังเสียภาระจํายอมไปอันเนื่องมาจากการไมไดใชภาระจํายอมนั้นภายใน

กําหนด 10 ป ตามมาตรา 1399 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนตน กรณีดังกลาวนี้ 

นับวาเปนผลกระทบประการหนึ่งจากการท่ีผูตองขังไมสามารถใชสิทธิจัดการทรัพยสินท่ีมีไดดวย

ตนเอง ท้ังยังไมมีบุคคลใดยอมรับมอบอํานาจเพ่ือดําเนินการจัดการและดูแลทรัพยสินใหแทนผูตองขัง 

นอกจากนี้ แมสิทธิทางทรัพยจะไมมีอายุความฟองรองเพ่ือเรียกเอาคืนซ่ึง

ทรัพยสินของตนจากผูไมมีสิทธิจะยึดถือไวก็ตาม แตบางกรณีก็อาจสงผลใหผูตองขังท่ีไมมีบุคคลใด

ดําเนินการจัดการดูแลทรัพยสินใหแทน ไดรับผลกระทบจากการท่ีไมสามารถใชสิทธิติดตามเอา

ทรัพยสินของตนคืนตามมาตรา 1336 ได เชน เม่ือไมมีบุคคลใดจัดการดูแลทรัพยสินของผูตองขัง 

หรือแมจะมี แตตัวผูจัดการดูแลนั้นเองท่ีทําการยักยอกหรือขโมยทรัพยสินของผูตองขังแลวนําไปขาย

ตอใหกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงแมผูตองขังจะไดดําเนินการฟองรองเพ่ือเรียกเอาทรัพยสินของตนคืนในฐานะท่ี

เปนผูทรงกรรมสิทธิ์ ตามความในมาตรา 1336 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตผูตองขังก็มิอาจ
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ใชสิทธิติดตามเอาทรัพยสินคืนจากผูท่ีดําเนินการยักยอกหรือลักทรัพยของตนได เนื่องจากทรัพยมิได

อยูในความครอบครองหรืออยูในความยึดถือของบุคคลดังกลาวเสียแลว และแมผูตองขังจะไปเรียกคืน

จากบุคคลภายนอกท่ีซ้ือทรัพยสินของตนไป แตถาบุคคลนั้นไดซ้ือทรัพยสินไปโดยสุจริต เขาก็อาจ

ไดรับความคุมครองตามมาตรา 1329 ถึงมาตรา 1332 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

แลวแตกรณี ดังนี้ แมกฎหมายจะไมไดกําหนดอายุความฟองรองไว แตก็มิไดหมายความวาผูตองขังจะ

สามารถใชสิทธิติดตามเอาคืนจนไดทรัพยสินของตนกลับมา หากกรณีดังกลาวนั้นตองดวยบทบัญญัติ

แหงกฎหมายท่ีมุงคุมครองบุคคลภายนอกผูสุจริตและเสียคาตอบแทนเปนสําคัญ 

ผลกระทบจากการท่ีผูตองขังไมสามารถดําเนินการจัดการดูแลทรัพยสิน

ของตนไดเอง ประกอบกับไมมีบุคคลใดยอมรับมอบอํานาจในการจัดการดูแลทรัพยสินแทนผูตองขัง

ตามกฎหมายลักษณะทรัพยอีกประการหนึ่ง ก็คือ อาจสงผลใหทรัพยสินของผูตองขังไดรับความ

เสียหายหรือเสื่อมสลายไปตามสภาพแหงทรัพยหรือจากการท่ีมีผูทําละเมิด แตเม่ือผูตองขังตองอยู

ภายในเรือนจําจึงไมอาจทราบไดวาสภาพแหงทรัพยของตนนั้นเปนอยางไร มีผูใดมาทําละเมิดหรือไม 

ผูตองขังจึงมิอาจเรียกใหผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมเพ่ือทดแทนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหกับตนได 

หรือในกรณีท่ีผูตองขังมีธุรกิจหรือกิจการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางซ่ึงจําตองมีผูดูแลหรือ

บริหารจัดการแทนผูตองขัง แตเม่ือไมมีบุคคลใดยอมดําเนินการจัดการแทนแลว ธุรกิจหรือกิจการนั้น 

ๆ ก็ยอมไดรับความเสียหายจนอาจถึงข้ันตองเลิกกิจการไปเลยก็ได เปนตน 

สําหรับปญหาหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตามกฎหมายลักษณะหนี้นั้น 

ผูเขียนไดจํากัดขอบเขตการศึกษาวัตถุแหงหนี้อยูท่ีหนี้สงมอบทรัพยสินเทานั้น ไมรวมถึงหนี้กระทํา

การ และหนี้งดเวนกระทําการ ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 กรณีคือ กรณีท่ีผูตองขังอยูในฐานะเจาหนี้ 

และกรณีท่ีผูตองขังอยูในฐานะลูกหนี้ 

1. ปญหาและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตามกฎหมายลักษณะหนี้ในกรณีท่ี

ผูตองขังอยูในฐานะเจาหนี้ คือ เม่ือบุคคลซ่ึงมีฐานะเปนเจาหนี้และภายหลังตองถูกจําคุกตามคํา

พิพากษา ซ่ึงโดยสภาพของการถูกจําคุกจึงทําใหผูตองขังไมอาจออกมาจัดการกับทรัพยสินและหนี้สิน

ของตนได ประกอบกับในระหวางท่ีบุคคลดังกลาวตองอยูในเรือนจํากลับไมมีผูใดยอมรับมอบอํานาจ

ในการจัดการหรือดําเนินการอันเก่ียวกับทรัพยสินและหนี้สินแทน อันสงผลใหผูตองขังซ่ึงเปนเจาหนี้

ไดรับผลกระทบตาง ๆ ตามมา โดยผูเขียนแบงการพิจารณากรณีดังกลาวออกเปน 2 กรณี ไดแก 

1.1 กรณีท่ีลูกหนี้ของผูตองขังเปนลูกหนี้ท่ีดี คือ พรอมท่ีจะชําระหนี้

ใหกับเจาหนี้ และถาหนี้นั้นเปนหนี้ท่ีตองชําระเปนเงินใหแกผูตองขังซ่ึงเปนเจาหนี้แลว นับไดวาเปน

กรณีท่ีไมมีปญหาอะไรมากนัก เนื่องจากลูกหนี้สามารถนําเงินไปชําระใหกับผูตองขังไดโดยการนําเงิน

ไปฝากใหกับผูตองขัง ณ เรือนจําท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยู ตามระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการรับ 
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จายเงินฝากของผูตองขังในเรือนจํา พ.ศ. 2553 ซ่ึงไดกําหนดวา เงินฝากของผูตองขัง หมายความ

รวมถึงเงินสด ธนาณัติ ตั๋วเงิน หรือเอกสารอ่ืนใดอันแทนตัวเงิน ท่ีผูฝากหรือของผูตองขังท่ีฝากไวกับ

เรือนจํา123 และผูฝาก ใหหมายความถึง ผูท่ีมีความสัมพันธในฐานะญาติของผูตองขัง หรือผูท่ีมีสวนได

เสียเก่ียวกับผูตองขังซ่ึงไดยื่นคํารองพรอมเอกสารหลักฐานแสดงตัวตนและเหตุผลในการฝาก เสนอตอ

ผูบัญชาการเรือนจําพิจารณาอนุญาตตามท่ีเห็นสมควร124 โดยการรับฝากเงินสดทุกครั้ง เจาหนาท่ีจะ

ทําการออกใบเสร็จรับเงิน โดยมอบตนฉบับใหกับผูฝาก หรือผูตองขังท่ีฝากเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน 

และทําการสําเนาใหผูตองขัง 1 ฉบับสําเนาติดเลม 1 ฉบับ เพ่ือใชเปนหลักฐานในการลงรายการรับ

ฝากเงิน125 และผูตองขังตองลงลายมือชื่อรับทราบไวดวยทุกครั้ง126 ตามท่ีระเบียบกําหนด ซ่ึงก็ทําให

หนี้ท่ีมีตอกันระงับลงไปดวยวิธีการชําระหนี้ใหกับบุคคลซ่ึงเปนเจาหนี้โดยตรงตามกฎหมายลักษณะ

หนี้มาตรา 315 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

แตถาเปนหนี้ท่ีตองสงมอบทรัพยสินอยางอ่ืนนอกจากหนี้เงิน

ใหแกผูตองขังซ่ึงเปนเจาหนี้แลวไซร แมหนี้ท่ีมีตอกันระหวางผูตองขังกับลูกหนี้อาจระงับลงไปตาม

กฎหมายลักษณะหนี้ ดวยการสงมอบทรัพยสินอันเปนวัตถุแหงหนี้ใหแกผูตองขัง แตการชําระหนี้

ประเภทนี้อาจมีปญหาและอุปสรรคแกผูตองขังได เนื่องจากตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 

และกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ได

กําหนดประเภทของทรัพยสินท่ีอนุญาตและไมอนุญาตใหนําเขามาภายในเรือนจํา รวมท้ังสิ่งของอยาง

อ่ืนซ่ึงมิใชของตองหามและมิใชของท่ีอนุญาตใหนําเขามาภายในเรือนจําดังท่ีไดกลาวไวในบทกอน เม่ือ

ทรัพยสินอันเปนวัตถุแหงหนี้นั้นเปนสิ่งท่ีกฎหมายตองหามมิใหผูตองขังเก็บหรือรักษาไวภายใน

เรือนจําแลว ผูตองขังก็ตองดําเนินการจัดการตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน กําหนดใหผูตองขังตองฝาก

สิ่งของนั้นไวกับบุคคลภายนอก แตถาไมสามารถฝากไวกับบุคคลภายนอกได อาจจะตองทําลายหรือ

ขายทอดตลาด แลวเงินท่ีไดจากการขายนั้นทางเรือนจําก็จะเก็บไวใหแกผูตองขัง  ดังนั้น ในกรณีท่ี

ผูตองขังไมมีบุคคลใดยอมรับมอบอํานาจหรือรับฝากของจากผูตองขังแลว ผูตองขังก็จําตองขาย

ทรัพยสินนั้นเพ่ือเก็บไวในรูปของเงิน โดยมิอาจใชประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวไดอีกในอนาคต 

เนื่องจากไมมีบุคคลภายนอกท่ียอมรับฝากสิ่งของดังกลาวจากผูตองขังนั่นเอง 

                                                           

123ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการรับ จายเงินฝากของผูตองขังในเรือนจํา พ.ศ. 2553 ขอ 4 
124ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการรับ จายเงินฝากของผูตองขังในเรือนจํา พ.ศ. 2553 ขอ 4 
125ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการรับ จายเงินฝากของผูตองขังในเรือนจํา พ.ศ. 2553 ขอ 5 
126ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการรับ จายเงินฝากของผูตองขังในเรือนจํา พ.ศ. 2553 ขอ 6 
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ปญหาท่ีตองพิจารณาตามกฎหมายลักษณะหนี้แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย คือ เรื่องคาใชจายในการชําระหนี้ เนื่องจากตามมาตรา 325 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย กําหนดวา หากมิไดกําหนดเรื่องคาใชจายในการชําระหนี้ไวเปนอยางอ่ืน 

ฝายลูกหนี้ตองเปนผูออกคาใชจายในการชําระหนี้ เนื่องจากกฎหมายเห็นวาลูกหนี้มีหนาท่ีชําระหนี้ 

ลูกหนี้จึงตองเปนผูออกคาใชจายตามปกติในการชําระหนี้ดวย127 แตถาคาใชจายในการชําระหนี้ตอง

เพ่ิมข้ึนเพราะเจาหนี้ยายภูมิลําเนาหรือเพราะการอ่ืนใดอันเจาหนี้ไดกระทําก็ดี คาใชจายเพ่ิมข้ึนเทาใด

เจาหนี้ตองเปนผูออก128 ปญหาท่ีนาพิจารณามีอยูวา คําวา ยายภูมิลําเนา ตามมาตรา 325 นี้ หมาย

เฉพาะกรณีท่ีเจาหนี้มีเจตนายายภูมิลําเนาเทานั้น หรือหมายความรวมถึงการยายภูมิลําเนาโดยผลของ

กฎหมายดวย เนื่องจากในเวลาท่ีกอหนี้ข้ึน เจาหนี้มีภูมิลําเนาอยูท่ีหนึ่งตามมาตรา 37 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย แตหลังจากท่ีตองถูกจําคุกตามคําพิพากษาแลว มาตรา 47 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย กําหนดวาภูมิลําเนาของผูท่ีถูกจําคุกตามคําพิพากษาไดแกเรือนจําหรือ

ทัณฑถานท่ีถูกจําคุกอยู จนกวาจะไดรับการปลอยตัว ประกอบกับมาตรา 324 ประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย กําหนดเรื่องสถานท่ีชําระหนี้ไววา หากมิไดตกลงเรื่องสถานท่ีชําระหนี้ไวเปนอยางอ่ืน 

การชําระหนี้โดยประการอ่ืนซ่ึงมิใชการสงมอบทรัพยเฉพาะสิ่งนั้น ใหชําระ ณ สถานท่ีซ่ึงเปนภูมิลําเนา

ปจจุบันของเจาหนี้129  ดังนั้น ในกรณีท่ีเจาหนี้ตกเปนผูตองขัง การชําระหนี้อยางอ่ืนซ่ึงมิใชการสง

มอบทรัพยเฉพาะสิ่ง เชน การชําระหนี้เงิน ลูกหนี้จึงตองเดินทางมาชําระหนี้ ณ เรือนจําซ่ึงเจาหนี้ถูก

ควบคุมตัวอยูเนื่องจากเปนภูมิลําเนาปจจุบันของเจาหนี้ เพราะเม่ือเจาหนี้ถูกจําคุกตามคําพิพากษา

แลว ไดสงผลใหภูมิลําเนาของผูตองขังตองเปลี่ยนไปโดยผลของกฎหมาย130 และเปนภูมิลําเนาแต

เพียงแหงเดียวของผูตองขัง131 กรณีดั่งมาวานี้ จะถือเปนกรณีท่ีเจาหนี้ยายภูมิลําเนาอันเปนเหตุให

ลูกหนี้ตองเสียคาใชจายในการชําระหนี้เพ่ิมข้ึน และเปนเหตุใหเจาหนี้ซ่ึงเปนผูตองขังตองเปนผูออก

คาใชจายในการชําระหนี้ท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นหรือไม เชน คาใชจายในการเดินทางมายังเรือนจําท่ีผูตองขัง

                                                           

127โสภณ รัตนากร, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย : หนี้, พิมพครั้งท่ี 10 

(กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณการ, 2553), น.499. 
128สุนทร มณีสวัสดิ์, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย : หนี้, พิมพครั้งท่ี 2 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเดือนตุลา, 2553), น.323. และดู โสภณ รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.499. 
129จิ๊ด เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพงลักษณะหนี้, พิมพครั้งท่ี 20 (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพเดือนตุลา, 2554), น.213. และดู โสภณ รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.497. 
130ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.234. 
131เพ่ิงอาง, น.235. 
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จําคุกอยู เนื่องจากเรือนจําท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัว อาจอยูหางไกลจากภูมิลําเนาเดิมของเจาหนี้ก็

เปนได เปนตน 

ประเด็นปญหาดังกลาวนี้ ผู เขียนเห็นวาเปนปญหาเรื่องการ

ตีความคําวา เจาหนี้ยายภูมิลําเนา ตามมาตรา 325 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาจะ

ตีความอยางแคบใหหมายเฉพาะเรื่องเจาหนี้มีเจตนายายภูมิลําเนา หรือตีความอยางกวางวาใหหมาย

รวมถึงกรณีท่ีแมเจาหนี้จะไมมีเจตนายายภูมิลําเนา แตโดยผลของบทบัญญัติแหงกฎหมายแลวทําให

เจาหนี้รายนั้นตองยายภูมิลําเนาไปเสีย เพราะเม่ือพิจารณาในกรณีท่ีเจาหนี้ตกเปนผูตองขังแลว หาก

ตีความอยางแคบ จะสงผลใหลูกหนี้ตองเปนผูรับภาระเรื่องคาใชจายในการชําระหนี้ เนื่องจากตัว

ผูตองขังมิไดมีเจตนาจะยายภูมิลําเนาของตนใหมาอยูท่ีเรือนจํานั่นเอง ซ่ึงก็อาจจะดูไมเปนธรรมกับ

ลูกหนี้เนื่องจากมิใชความผิดของลูกหนี้ท่ีตองเสียคาใชจายเพ่ิมข้ึนดวยเหตุท่ีเจาหนี้ตกเปนผูตองขัง แต

หากจะตีความอยางกวางแลวก็จะสงผลใหผูตองขังซ่ึงเปนเจาหนี้ตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายท่ี

เพ่ิมข้ึนเนื่องจากการยายภูมิลําเนาแมวาตนจะมิไดมีเจตนาท่ีจะถือเอาเรือนจําเปนภูมิลําเนาของตน

เลยก็ตาม ซ่ึงก็จะดูไมเปนธรรมกับเจาหนี้ซ่ึงตกเปนผูตองขังเชนกัน เม่ือปญหาเปนเรื่องการตีความ

เชนนี้ ผูเขียนจึงเห็นวาจําเปนท่ีจะตองหยิบยกบทบัญญัติมาตรา 11 ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ข้ึนมาพิจารณา ซ่ึงไดบัญญัติไววา “ในกรณีท่ีมีขอสงสัย ใหตีความไปในทางท่ีเปนคุณแก

คูกรณีฝายซ่ึงจะเปนผูตองเสียในมูลหนี้นั้น” 

จากบทบัญญัติดังกลาวในขางตน จึงทําใหพิจาณาไปไดวา ผูท่ีตอง

เสียในมูลหนี้กรณีดังวามานี้ก็คือตัวลูกหนี้ เม่ือประเด็นปญหานี้ตองตีความไปในทางท่ีเปนคุณแก

ลูกหนี้แลว การตีความจึงตองตีความอยางกวาง กลาวคือ คําวายายภูมิลําเนา ในมาตรา 325 ประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย จึงตองรวมกรณีการยายภูมิลําเนาโดยผลของกฎหมายดวย อันสงผลใหตัว

ผูตองขังซ่ึงเปนเจาหนี้มีหนาท่ีตองเสียคาใชจายในการชําระหนี้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการท่ีตนยายภูมิลําเนามา

อยูท่ีเรือนจําโดยผลของกฎหมายดวย ประเด็นดังกลาวนี้ไดถูกอธิบายไวในหนังสือของอาจารยจิ๊ด 

เศรษฐบุตร วา “ถาเจาหนี้ไดยายภูมิลําเนาไปจากท่ีเดิมตั้งแตมีหนี้โดยสัญญาหรือดวยบัญญัติของ

กฎหมายนั้นแลว ทําใหตองเสียคาใชจายเพ่ิมข้ึน...ดังนี้ เจาหนี้ก็ตองใชคาเสียหายนี้” 132  ดังนั้น 

ปญหาและผลกระทบตามกฎหมายลักษณะหนี้ในดานผูตองขังในฐานะท่ีเปนเจาหนี้ ซ่ึงเกิดจากการท่ี

ไมมีบุคคลใดยอมดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง อันเปนผลใหลูกหนี้ตองเดินทาง

มาชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ท่ีเรือนจําดวยตนเองก็คือ ผูตองขังตองเปนผูแบกรับคาใชจายในการชําระหนี้

ท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการยายภูมิลําเนาของตน แมผูตองขังจะมิไดมีเจตนายายภูมิลําเนาของตนเองก็ตาม 

                                                           

132จิ๊ด เศรษฐบุตร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 129, น.214. 
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1.2 กรณีท่ีลูกหนี้ของผูตองขังหลบหนีหรือหลีกเลี่ยงการชําระหนี้

ใหแกผูตองขัง ซ่ึงในความเปนจริง มีลูกหนี้จํานวนไมนอยท่ีมักจะหลบหนีหรือหลีกเลี่ยงการชําระหนี้

ใหกับเจาหนี้ และยิ่งเจาหนี้รายใดตองถูกจําคุกอยูในเรือนจําประกอบกับไมมีบุคคลใดยอมดําเนินการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนแลว โอกาสท่ีเจาหนี้จะติดตามทวงถามเพ่ือใหลูกหนี้ชําระหนี้ก็แทบ

จะไมมี จนอาจสงผลใหผูตองขังรายนั้นเสียโอกาสท่ีจะไดรับชําระหนี้จากบุคคลซ่ึงเปนลูกหนี้ของตน 

ปญหาและผลกระทบตามกฎหมายลักษณะหนี้ท่ีผูตองขังอาจ

ไดรับในกรณีดังกลาว ประการแรก คือ ปญหาเรื่องการติดตามทวงถามใหลูกหนี้มาชําระหนี้ใหแกตน 

เพราะแมผูตองขังจะสงจดหมายเพ่ือไปติดตามทวงถามหนี้แลวก็ตาม แตลูกหนี้ซ่ึงมีเจตนาจะหลบหนี

การชําระหนี้ดังกลาวก็ยอมไมสนใจในการติดตามทวงถามหนี้ เนื่องจากลูกหนี้เห็นวาเจาหนี้ตองถูก

จําคุกอยูภายในเรือนจํา หากตนไมชําระหนี้ให เจาหนี้ซ่ึงตกเปนผูตองขังก็คงไมสามารถทําอะไรได 

และทําใหเจาหนี้ไมไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ของตน จนอาจสงผลกระทบประการท่ีสองข้ึน คือ ทําให

หนี้ขาดอายุความฟองบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้ ดวยเหตุท่ีผูตองขังรายนั้นถูกจําคุกเปนระยะเวลานาน

และไมมีบุคคลใดเรียกรองหรือดําเนินการจัดการแทนผูตองขัง โอกาสท่ีผูตองขังจะไดรับชําระหนี้จาก

ลูกหนี้ของตนก็แทบจะไมมี เนื่องจากหนี้ท่ีขาดอายุความนั้นเจาหนี้ไมอาจรองขอตอศาลเพ่ือบังคับให

ลูกหนี้ชําระหนี้ได133 และลูกหนี้ยังมีสิทธิยกเรื่องหนี้ซ่ึงขาดอายุความข้ึนตอสูเจาหนี้ เพ่ือปฏิเสธไม

ชําระหนี้ได ตามความท่ีปรากฏในมาตรา 193/10 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และถาหนี้

ดังกลาวขาดอายุความในการฟองรองจริง ศาลก็ตองยกฟอง134 

ปญหาและผลกระทบตามกฎหมายลักษณะหนี้ในกรณีท่ีลูกหนี้

ของผูตองขังหลบหนีหรือหลีกเลี่ยงการชําระหนี้ใหแกผูตองขังประการท่ีสาม คือ ปญหาเรื่องการยัก

ยายถายเททรัพยสินของลูกหนี้ กลาวคือ ในระหวางท่ีเจาหนี้ตองคําพิพากษาใหจําคุกอยูในเรือนจํา 

ลูกหนี้ของผูตองขังอาจจัดการกับทรัพยสินของตนท่ีมีอยูไปในทางท่ีทําใหเจาหนี้ตองเสียเปรียบ โดย

ทําการยักยายหรือถายเททรัพยสินของตนเพ่ือหลีกเลี่ยงการบังคับชําระหนี้ของเจาหนี้ เชน การขาย

ท่ีดินใหผู อ่ืนในราคาถูก หรือยกทรัพยสินของตนใหญาติพ่ีนอง เปนตน แมจะมีบทบัญญัติแหง

กฎหมายเรื่องการเพิกถอนการฉอฉลตามความในมาตรา 237 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึง

เปนมาตรการทางกฎหมายอยางหนึ่งท่ีเขามาคุมครองเจาหนี้ โดยการชวยควบคุมกองทรัพยสินของ

ลูกหนี้ มิใหลูกหนี้กระทําการใดท่ีเก่ียวกับทรัพยสินของตนอันสงผลใหเจาหนี้ตองเสียเปรียบหรือไดรับ

                                                           

133สุนทร มณีสวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 128, น.128. 
134เพ่ิงอาง, น.128. และดู โสภณ รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 127, น.584. 
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การบังคับชําระหนี้จากทรัพยสินของลูกหนี้นอยลง135 เนื่องจากตามมาตรา 214 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ไดกําหนดหลักประกันในชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ไววา ทรัพยสินท้ังหมดของ

ลูกหนี้นับเปนประกันการชําระหนี้ใหกับเจาหนี้136 โดยเจาหนี้มีสิทธิท่ีจะบังคับชําระหนี้เอาจากกอง

ทรัพยสินของลูกหนี้จนสิ้นเชิง รวมท้ังเงินและทรัพยสินอ่ืน ๆ ท่ีบุคคลภายนอกคางชําระแกลูกหนี้ดวย 

ตามมาตรา 237 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ได

กําหนดหลักเกณฑเรื่องการเพิกถอนการฉอฉลไว 3 ประการ คือ 

ประการแรก ลูกหนี้ทํานิติกรรมลงท้ังท่ีรูอยูวาเปนทางใหเจาหนี้

เสียเปรียบ โดยลูกหนี้ตองรูในขณะท่ีทํานิติกรรมนั้นวาทําใหเจาหนี้เสียเปรียบ ถาในขณะทําลูกหนี้ไมรู 

หรือมารูภายหลังก็จะไมเขาหลักเกณฑท่ีเจาหนี้จะขอเพิกถอนนิติกรรมท่ีลูกหนี้กระทําลงไปได137 และ

นิติกรรมนั้นตองทําใหเจาหนี้เสียเปรียบจริง หากในความเปนจริงเจาหนี้ไมเสียเปรียบแลวไซร ก็จะไม

เขาหลักเกณฑในประการแรกนี้138 

ประการท่ีสอง นิติกรรมนั้นตองมีวัตถุเปนสิทธิในทรัพยสิน 

เนื่องจากมาตรการในเรื่องการเพิกถอนการฉอฉลนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุมกองทรัพยสินของลูกหนี้

เทานั้น มิไดมีข้ึนเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของลูกหนี้  ดังนั้น นิติกรรมซ่ึงมิไดมีวัตถุเปนสิทธิในทรัพยสิน 

ลูกหนี้ก็มีสิทธิกระทํานิติกรรมนั้น ๆ ไดโดยเจาหนี้ไมมีสิทธิรองขอตอศาลเพ่ือเพิกถอนการทํานิติกรรม

ดังกลาวของลูกหนี้139 

ประการท่ีสาม บุคคลซ่ึงเปนผูไดลาภงอกแตการนั้นรูเทาถึงความ

จริงท่ีทําใหเจาหนี้เสียเปรียบ เวนแตเปนการใหโดยเสนหา ซ่ึงลูกหนี้รูแตเพียงฝายเดียวก็เพียงพอท่ีจะ

ทําใหเจาหนี้ขอเพิกถอนนิติกรรมซ่ึงทําข้ึนดวยการฉอฉลนั้นได140 เนื่องจากกฎหมายเห็นวา ถาบุคคล 

                                                           

135จิ๊ด เศรษฐบุตร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 129, น.104. และดู โสภณ รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.

297. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.230. 
136สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.230. และดู จิ๊ด เศรษฐบุตร, เพ่ิงอาง, น.104. 
137จิ๊ด เศรษฐบุตร, เพ่ิงอาง, น.107. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.232. และดู โสภณ 

รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 127, น.308. 
138โสภณ รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.302. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.234. และดู จิ๊ด 

เศรษฐบุตร, เพ่ิงอาง, น.111. 
139จิ๊ด เศรษฐบุตร, เพ่ิงอาง, น.111. และดู โสภณ รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.299. และดู สุนทร 

มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.236. 
140โสภณ รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.309. และดู จิ๊ด เศรษฐบุตร, เพ่ิงอาง, น.112. 
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ผูไดลาภงอกสุจริตและเสียคาตอบแทนแลว หากกฎหมายใหสิทธิเจาหนี้เพิกถอนนิติกรรมนั้นไดก็อาจ

ทําใหผูไดลาภงอกไดรับความเสียหาย141  อยางไรก็ตาม ถาผูไดลาภงอกไดรับประโยชนจากนิติกรรม

ดังกลาวโดยมิไดเสียคาตอบแทนอะไรแลว จึงไมนาจะมีอะไรเสียหาย กฎหมายจึงใหสิทธิแกเจาหนี้

เพิกถอนไดแมผูไดลาภงอกจะไมรูถึงการนั้นก็ตาม142 

ผลของการเพิกถอนนิติกรรมซ่ึงทําโดยการฉอฉลนี้ มีผลทําให

ทรัพยสินอันเปนวัตถุแหงนิติกรรมโอนกลับมาอยูในกองทรัพยสินของลูกหนี้ตามเดิม หรือหากนิติ

กรรมนั้นเปนการกอใหเกิดภาระผูกพันข้ึนกับทรัพยสิน การเพิกถอนการฉอฉลก็มีผลทําใหทรัพยสิน

นั้นปลอดจากภาระผูกพันนั้น ๆ เสมือนไมเคยมีการทํานิติกรรมกันมากอน143 แตเจาหนี้ผูฟองเพิกถอน

จะเอาทรัพยสินแหงนิติกรรมมาเปนประโยชนแกตนคนเดียวมิได ทรัพยสินนั้นยอมเปนประโยชนหรือ

เปนหลักประกันใหกับเจาหนี้ทุกคนท่ีจะสามารถฟองบังคับชําระหนี้เอาจากทรัพยสินของลูกหนี้ได144 

ตามมาตรา 239 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตผลระหวางลูกหนี้กับผูไดลาภงอกนั้น 

ลูกหนี้ก็ยังคงตองรับผิดหรือชดใชคาเสียหายใหกับผูไดลาภงอกตอไปตามนิติสัมพันธท่ีทําข้ึนตอกัน145  

อยางไรก็ตาม การฟองเพิกถอนนิติกรรมซ่ึงกระทําโดยการฉอฉลนี้ จะตองทําภายในระยะเวลา 1 ป

นับแตเวลาท่ีเจาหนี้ไดรูเหตุอันเปนมูลใหเพิกถอน หรือ 10 ป นับแตลูกหนี้ไดทํานิติกรรมนั้นข้ึน146 

ตามมาตรา 240 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ปญหาและผลกระทบท่ีเกิดหรืออาจเกิดข้ึนกับเจาหนี้ซ่ึงตกเปน

ผูตองขังและขณะท่ีอยูในเรือนจําก็ไมมีบุคคลใดยอมดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน 

นอกจากผูตองขังจะไมมีใครติดตามทวงถามชําระหนี้ใหแลว โดยสภาพของผูตองขังเองจึงไมอาจทราบ

ไดวาลูกหนี้ของตนไดกระทําการอยางใดอันสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายใหกับผูตองขังซ่ึงมี

สิทธิท่ีจะไดรับชําระหนี้จากทรัพยสินของลูกหนี้หรือไม หรือแมตัวเจาหนี้จะทราบวาลูกหนี้ของตนทํา

การยักยายหรือถายเททรัพยสินไปดวยประการใด ๆ อันมีผลใหตนตองเสียเปรียบ แตเนื่องจากสภาพ

                                                           

141สุนทร มณีสวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 128, น.238. 
142เพ่ิงอาง, น.238. 
143เพ่ิงอาง, น.243. 
144โสภณ รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 127, น.321. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.

243. และดู จิ๊ด เศรษฐบุตร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 129, น.117. 
145สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.243. 
146จิ๊ด เศรษฐบุตร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 129, น.115. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.

242. และดู โสภณ รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 127, น.317. 
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ท่ีผูตองขังตองอยูภายในเรือนจําและไมมีบุคคลใดดําเนินการแทนผูตองขังเลย อายุความฟองรอง 1 ป 

นับแตเวลาท่ีเจาหนี้ไดรูเหตุอันเปนมูลใหเพิกถอนก็อาจจะลวงเลยหรือระงับสิ้นไป เนื่องจากตนไม

สามารถออกไปจัดการฟองรับบังคับคดีเองได 

หรือในบางกรณี ผูตองขังบางคนไดรับโทษจําคุกเปนระยะ

เวลานาน อายุความฟองรอง 10 ป นับแตลูกหนี้ไดทํานิติกรรมข้ึนก็อาจระงับสิ้นไปแลวเชนกัน หรือ

แมจะยังอยูในอายุความ 10 ป แตในระหวางท่ีผูตองขังยังมิไดพนโทษออกไป บุคคลผูไดลาภงอกก็อาจ

โอนทรัพยสินอันเปนวัตถุแหงนิติกรรมดังกลาวไปยังบุคคลภายนอกแลวก็ได ถากรณีเปนเชนนั้นจริง 

แมผูตองขังจะพนโทษออกไป ก็ไมสามารถฟองรองเพ่ือเพิกถอนนิติกรรมซ่ึงกระทําโดยการฉอฉลไดอีก 

เนื่องจากการเพิกถอนนิติกรรมตามมาตรา 237 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ยอมใหเจาหนี้เพิก

ถอนไดในกรณีท่ีทรัพยสินหรือประโยชนในทรัพยสินยังคงเปนของผูไดลาภงอก คือ ผูไดรับประโยชน

ในชั้นแรกเทานั้น ไมรวมถึงผูไดรับประโยชนตอจากผูไดลาภงอก147  ดังนั้น แมจะอยูในอายุความ

ฟองรอง แตหากผูไดลาภงอกโอนทรัพยสินตอไปยังบุคคลภายนอกแลว เจาหนี้ก็ไมสามารถใช

มาตรการดังกลาวควบคุมกองทรัพยสินของลูกหนี้ไดอีก เจาหนี้ซ่ึงตกเปนผูตองขังและไมมีบุคคลใด

ดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนจึงอาจไดรับผลกระทบจากการท่ีลูกหนี้หลบหนีหรือ

หลีกเลี่ยงการชําระหนี้ ท้ังไมสามารถใชสิทธิเพิกถอนนิติกรรมซ่ึงทําโดยการฉอฉลดังกลาวตามท่ีมี

กฎหมายรับรองสิทธิในทางแพงนี้ได 

ปญหาและผลกระทบตามกฎหมายลักษณะหนี้ในกรณีท่ีลูกหนี้

ของผูตองขังหลบหนีหรือหลีกเลี่ยงการชําระหนี้อีกประการหนึ่ง คือ ปญหาเรื่องการใชสิทธิเรียกรอง

ของลูกหนี้ ตามมาตรา 233 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เพราะแมบทบัญญัติดังกลาวจะ

เปนบทบัญญัติท่ีมีข้ึนเพ่ือคุมครองเจาหนี้ใหมีโอกาสไดรับชําระหนี้ตามสิทธิท่ีมีอยู148 หรือกลาวอีกนัย

หนึ่งก็คือ เปนบทบัญญัติท่ีเขามาชวยควบคุมกองทรัพยสินของลูกหนี้มิใหลดนอยถอยลงไป อัน

เนื่องมาจากลูกหนี้ไมใชสิทธิเรียกรองใหบุคคลซ่ึงเปนลูกหนี้ของตนชําระหนี้ 149  อยางไรก็ตาม 

ผูตองขังไมสามารถใชสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ใหเปนประโยชนกับตนในฐานะท่ีเปนเจาหนี้ไดแตอยาง

ใด เพราะแมกรณีจะเขาหลักเกณฑตามท่ีกฎหมายกําหนด คือ ลูกหนี้ขัดขืนหรือเพิกเฉยไมใชสิทธิ

                                                           

147สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.239. และดู จิ๊ด เศรษฐบุตร, เพ่ิงอาง, น.118. และดู โสภณ 

รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.318. 
148สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.219. และดู จิ๊ด เศรษฐบุตร, เพ่ิงอาง, น.98. 
149โสภณ รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 127, น.287. 
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เรียกรองท่ีตนมีอยูตอบุคคลภายนอก150 อันเปนเหตุใหเจาหนี้ตองเสียประโยชนในการไดรับชําระหนี้

จากกองทรัพยสินของลูกหนี้151 โดยสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ดังกลาวตองมิใชสิทธิสวนตัวของลูกหนี้

โดยแทดวย152 แตการใชสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ในกรณีนี้จะตองมีการนําคดีข้ึนสูศาลเพ่ือใชสิทธิ

เรียกรองท่ีลูกหนี้มีตอบุคคลภายนอก (ลูกหนี้ของลูกหนี้) ในนามของตนเอง153  ดังนั้น แมกฎหมาย

ลักษณะหนี้จะเปดชองใหเจาหนี้สามารถใชมาตรการดังกลาวเพ่ือควบคุมกองทรัพยสินของลูกหนี้ใน

กรณีท่ีลูกหนี้ขัดขืนหรือเพิกเฉยไมยอมใชสิทธิเรียกรองของตนจนเปนเหตุใหเจาหนี้ตองเสียประโยชน

ในการไดรับชําระหนี้ก็ตาม แตเม่ือโดยสภาพของผูตองขังท่ีอยูในเรือนจําเชนนี้ ผูตองขังจึงไมอาจ

ออกมาใชสิทธิดังกลาวได ผลกระทบท่ีเจาหนี้ซ่ึงตกเปนผูตองขังจะไดรับตามมาก็คือโอกาสท่ีจะไดรับ

ชําระหนี้จากกองทรัพยสินของลูกหนี้ลดนอยลงไป 

ปญหาและผลกระทบประการสุดทายในกรณีนี้ คือ การเรียก

คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนจากการท่ีลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหนี้ ปญหาดังกลาวสืบเนื่องมาจาก

กรณีท่ีลูกหนี้หลบหนีหรือหลีกเลี่ยงการชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ซ่ึงตกเปนผูตองขัง กลาวคือ เม่ือหนี้ถึง

กําหนดชําระ แตลูกหนี้ของผูตองขังกลับหลบหนีหรือหลีกเลี่ยงการชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ เจาหนี้จึง

อาจใชสิทธิเลิกสัญญา154 ตามมาตรา 387 หรือมาตรา 388 แลวแตกรณี โดยการใชสิทธิเลิกสัญญานั้น

หาเปนการตัดสิทธิท่ีจะเรียกเอาคาเสียหายจากการท่ีลูกหนี้ผิดสัญญานั้นไม  ท้ังนี้ เปนไปตามความใน

มาตรา 391 วรรคทาย หรืออาจเปนกรณีท่ีเจาหนี้มิไดใชสิทธิเลิกสัญญา แตเม่ือลูกหนี้จงใจไมชําระหนี้

ใหถูกตองตามกําหนดเวลา ลูกหนี้นั้นจึงไดชื่อวาเปนลูกหนี้ผิดนัดอันเนื่องมาจากการไมชําระหนี้ใหตอง

ตามความประสงคอันแทจริงแหงมูลหนี้155 เจาหนี้จึงมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายหรือ

ทดแทนการชําระหนี้ไดตามความในมาตรา 213 มาตรา 215 หรือมาตรา 216 แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย แลวแตกรณี  อยางไรก็ตาม ไมวากรณีจะเปนประการใด การจะเรียกเอาคาเสียหาย

                                                           

150เพ่ิงอาง, น.288. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 128, น.220. และดู จิ๊ด 

เศรษฐบุตร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 129, น.100. 
151สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.223. และดู โสภณ รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.291. และดู จิ๊ด 

เศรษฐบุตร, เพ่ิงอาง, น.100. 
152โสภณ รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.289. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.224. และดู จิ๊ด 

เศรษฐบุตร, เพ่ิงอาง, น.100. 
153จิ๊ด เศรษฐบุตร, เพ่ิงอาง, น.102. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.226. 
154โสภณ รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 127, น.161. 
155เพ่ิงอาง, น.159. 
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หรือคาสินไหมทดแทนจากลูกหนี้ กรณีก็เปนการใชสิทธิเรียกรองท่ีจะตองขออํานาจศาลในการบังคับ

ชําระหนี้ รวมถึงการเรียกเอาคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนนั้นดวย แตเม่ือเจาหนี้ตองอยูใน

เรือนจําแลวไซร การจะใชสิทธิดังกลาวดวยตัวของเจาหนี้เองจึงไมอาจเปนไปไดโดยสภาพ เจาหนี้ซ่ึง

ตกเปนผูตองขังจึงตองจํายอมแบกรับภาระหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไวกับตน 

2. กรณีท่ีผูตองขังอยูในฐานะลูกหนี้และมีความพรอมท่ีจะชําระหนี้ใหกับ

เจาหนี้ของตน ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในกรณีดังกลาวนี้ก็คือปญหาการติดตอไปยังเจาหนี้เพ่ือขอชําระหนี้ 

กลาวคือ ในกรณีท่ีผูตองขังมีเงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืนท่ีอยูภายนอกเรือนจํามากพอท่ีจะชําระหนี้

ใหกับเจาหนี้ แตเม่ือผูตองขังไมมีผูใดยอมจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนตน ทางเดียวท่ีผูตองขังจะ

ชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ไดก็คือการใหเจาหนี้มาติดตอเพ่ือรับมอบอํานาจจากผูตองขังในการนําเงินหรือ

ทรัพยสินอยางอ่ืนท่ีอยูภายนอกเรือนจําไปชําระหนี้ใหกับตน หรือถาเปนกรณีท่ีผูตองขังมีเงินฝาก

ภายในเรือนจํามากพอท่ีจะชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ได ตามระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการรับ จายเงิน

ฝากของผูตองขังในเรือนจํา พ.ศ. 2553 ไดกําหนดหลักเกณฑเรื่องการถอนเงินฝากของผูตองขังไววา 

การถอนเงินฝากของผูตองขังในเรือนจํามีอยู 2 กรณีเทานั้น คือ การถอนในกรณีปกติเพ่ือใชจาย

ประจําวัน และการถอนในกรณีพิเศษ156 สําหรับการถอนเงินในกรณีปกติสําหรับใชจายประจําวันนั้น 

ผูตองขังสามารถถอนเงินฝากไดวันละครั้ง ครั้งละไมเกิน 200 บาท แตหากเรือนจําใดประสงคจะให

ผูตองขังถอนเงินฝากไดมากกวาท่ีกําหนดไว ใหทางเรือนจําขออนุมัติจากอธิบดีกรมราชทัณฑเปนกรณี 

ๆ ไป157 และการใชจายภายในเรือนจําจะอยูในรูปของบัตรซ้ือของแทนเงินสด (คูปอง) 158 เพ่ือใชซ้ือ

สินคาท่ีรานคาสวัสดิการซ่ึงทางเรือนจําไดจัดไว และการถอนเงินในกรณีพิเศษนั้น ระเบียบดังกลาวได

กําหนดไววา หากผูตองขังมีความประสงคจะถอนเงินฝากของตนเพ่ือใชในกิจการอ่ืนเปนกรณีพิเศษ

นอกจากการถอนเพ่ือใชจายประจําวันแลว ใหผูตองขังกระทําไดโดยทําคํารองเสนอตอผูบัญชาการ

เรือนจํา และใหผูบัญชาการเรือนจําพิจารณาอนุมัติตามท่ีเห็นสมควรเปนกรณี ๆ ไป159 การท่ีผูตองขัง

                                                           

156ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการรับ จายเงินฝากของผูตองขังในเรือนจํา พ.ศ. 2553 ขอ 

13 
157ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการรับ จายเงินฝากของผูตองขังในเรือนจํา พ.ศ. 2553 ขอ 

15 
158ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการรับ จายเงินฝากของผูตองขังในเรือนจํา พ.ศ. 2553 ขอ 

19 และดู วิสัย พฤกษะวัน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 88, น.230. 
159ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการรับ จายเงินฝากของผูตองขังในเรือนจํา พ.ศ. 2553 ขอ 

16 
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ซ่ึงเปนลูกหนี้จะชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ไดนั้น จึงมีความจําเปนท่ีเจาหนี้จะตองเดินทางมาติดตอผูตองขัง

ท่ีเรือนจําเพ่ือมารับมอบอํานาจหรือเพ่ือมารับชําระหนี้จากผูตองขัง ณ เรือนจํานั่นเอง 

ท้ังสองกรณีท่ีกลาวมานี้ หากเจาหนี้ของผูตองขังยินดีท่ีจะเดินทางมา

ติดตอกับผูตองขังท่ีเรือนจําแลว ปญหาและอุปสรรคในการชําระหนี้ก็แทบจะไมมี นอกจากปญหา

เรื่องการติดตอระหวางผูตองขังกับบุคคลภายนอกซ่ึงเปนเจาหนี้เทานั้น เนื่องจากตามพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และกฎหมายลําดับรองท่ีเก่ียวของ ไดกําหนดใหสิทธิของผูตองขังท่ีจะติดตอไป

ยังบุคคลภายนอกเรือนจําและสิทธิในการไดรับการเยี่ยมหรือการติดตอจากบุคคลภายนอกใหข้ึนกับ

ลําดับชั้นของผูตองขัง และยังมีหลักเกณฑอ่ืน ๆ ซ่ึงผูเขียนจะกลาวถึงปญหานี้อยางละเอียดในหัวขอ

ถัดไป  ดังนั้น ในกรณีท่ีลูกหนี้พรอมจะชําระหนี้ และตัวเจาหนี้ก็ยินดีท่ีจะเดินทางมายังเรือนจําแลว 

ปญหาตามกฎหมายลักษณะหนี้แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็แทบจะไมมีอยู 

อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีแมผูตองขังจะมีเงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืนอยู

มากพอท่ีจะชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ได แตหากตัวเจาหนี้ไมยินยอมมาติดตอผูตองขังเพ่ือใหผูตองขังชําระ

หนี้ใหกับตน ท้ังท่ีทราบเจาหนี้เองก็ทราบวาผูตองขังไมมีบุคคลใดดําเนินการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินแทนผูตองขัง  ท้ังนี้ อาจเปนเพราะเจาหนี้ประสงคจะใหดอกเบี้ยในหนี้นั้นเพ่ิมสูงข้ึนมาก

เสียกอน จึงคอยมาเรียกหรือฟองรองใหลูกหนี้ชําระหนี้พรอมท้ังดอกเบี้ยในหนี้ดังกลาวใหกับตน หาก

กรณีเปนเชนนี้แลว ผูท่ีจะไดรับความเดือดรอนเสียหายมากท่ีสุดก็คือตัวผูตองขัง ซ่ึงจําตองมาแบก

รับภาระหนี้สินท่ีเพ่ิมพูนมากข้ึนอันเนื่องมาจากการท่ีไมมีบุคคลใดยอมรับมอบอํานาจในการนําเงิน

หรือทรัพยสินท่ีผูตองขังมีอยูไปชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ของผูตองขัง กรณีดังกลาวมีประเด็นท่ีนา

พิจารณาตามกฎหมายลักษณะหนี้แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอยู 4 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นปญหาและผลกระทบประการท่ี 1 ตามกฎหมายลักษณะหนี้ 

คือ เรื่องสถานท่ีชําระหนี้ ตามความในมาตรา 324 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เนื่องจาก

หลักการชําระหนี้ใหถูกตองนั้น นอกจากลูกหนี้จะตองชําระหนี้ใหถูกตองตามวัตถุแหงหนี้ กําหนดเวลา

ชําระหนี้ ฯ แลว สถานท่ีชําระหนี้ก็เปนสวนหนึ่งท่ีลูกหนี้จะตองปฏิบัติใหถูกตองตามสถานท่ีท่ีจะตอง

ชําระดวย160 เพราะหากลูกหนี้ไมไปชําระหนี้ ณ สถานท่ีท่ีถูกตอง ลูกหนี้ก็อาจตองมารับผิดชดใช

คาเสียหายท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากลูกหนี้ไมชําระหนี้ใหตองตามความประสงคอันแทจริงแหงมูลหนี้161 

ซ่ึงเจาหนี้มีสิทธิท่ีจะเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอันเกิดแตการท่ีลูกหนี้ไมชําระ ณ 

                                                           

160สุนทร มณีสวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 128, น.32. 
161เพ่ิงอาง, น.32. 
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สถานท่ีท่ีจะตองชําระ ตามความในมาตรา 324 ประกอบมาตรา 208 และมาตรา 215 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย162 

มาตรา 324 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดกําหนดสถานท่ี

ชําระหนี้ไววา หากเจาหนี้และลูกหนี้ไดตกลงกันวาจะชําระ ณ สถานท่ีใด ก็ใหเปนไปตามนั้น163 แต

หากไมไดตกลงกัน และการชําระหนี้ดังกลาวเปนการสงมองทรัพยเฉพาะสิ่ง การสงมอบทรัพยนั้น

จะตองสงมอบ ณ สถานท่ีซ่ึงทรัพยนั้นไดอยูในเวลาท่ีกอใหเกิดหนี้164 โดยไมสนวาเจาหนี้และลูกหนี้จะ

อยูท่ีใด เพราะในเวลาท่ีหนี้เกิดข้ึน เจาหนี้และลูกหนี้ทราบอยูแลววาทรัพยนั้นเปนทรัพยชิ้นใดและ

ตั้งอยูท่ีใด กฎหมายจึงกําหนดใหการสงมอบทรัพยเฉพาะสิ่งทํา ณ สถานท่ีท่ีทรัพยตั้งอยูในเวลาท่ี

กอใหเกิดหนี้165 แตถาเปนการชําระหนี้อยางอ่ืนซ่ึงมิใชการสงมอบทรัพยเฉพาะสิ่ง กฎหมายกําหนดให

ลูกหนี้ตองชําระ ณ สถานท่ีซ่ึงเปนภูมิลําเนาปจจุบันของเจาหนี้ แมวาภูมิลําเนาของเจาหนี้ในเวลาท่ีกอ

หนี้กับเวลาท่ีลูกหนี้ตองทําการชําระหนี้จะเปนคนละแหงกันก็ตาม166 ลูกหนี้ก็ตองชําระ ณ สถานท่ีซ่ึง

เปนภูมิลําเนาปจจุบันของเจาหนี้ ลูกหนี้จะปฏิเสธไมยอมไปชําระ ณ สถานท่ีนั้นไมได 167  ท้ังนี้ 

กฎหมายไดใหความคุมครองลูกหนี้ไวเชนกันวา ในกรณีท่ีเจาหนี้ยายภูมิลําเนาและสงผลใหลูกหนี้ตอง

เสียคาใชจายในการชําระหนี้เพ่ิมข้ึนเทาใด คาใชจายสวนนั้นเจาหนี้พึงเปนผูออก ตามความท่ีปรากฏ

ในมาตรา 325 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย168 

อยางไรก็ตาม เม่ือลูกหนี้ตกเปนผูตองขังและไมมีบุคคลใดยอม

ดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินใหกับผูตองขังแลว โดยสภาพของผูตองขังเองจึงไมอาจออกไป

ชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ได ไมวาหนี้นั้นจะเปนการสงมอบทรัพยเฉพาะสิ่งหรือทรัพยท่ัวไป เชน หนี้เงิน 

หรือจะเปนสถานท่ีท่ีไดตกลงกันไวก็ตาม เม่ือลูกหนี้ซ่ึงเปนผูตองขังไมอาจออกไปชําระหนี้ ณ สถานท่ี

                                                           

162เพ่ิงอาง, น.32. 
163เพ่ิงอาง, น.321. และดู จิ๊ด เศรษฐบุตร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 129, น.213. และดู โสภณ 

รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 127, น.496. 
164จิ๊ด เศรษฐบุตร, เพ่ิงอาง, น.213. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.321. และดู โสภณ 

รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.496. 
165โสภณ รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.496. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.321. 
166โสภณ รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.497. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.321. และดู จิ๊ด 

เศรษฐบุตร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 129, น.213. 
167สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.322. 
168โสภณ รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 127, น.499. 
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นั้น ๆ ได ผลกระทบท่ีผูตองขังจะไดรับตามมาก็คือ หากมีความเสียหายอยางใดเกิดข้ึน ผูตองขังก็ตอง

เปนผูรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับเจาหนี้ เพราะการไมชําระหนี้ ณ สถานท่ีท่ีถูกตอง นับเปน

การชําระหนี้ท่ีไมเปนไปตามความประสงคอันแทจริงแหงมูลหนี้อยางหนึ่ง  ดังนั้น ผูตองขังท่ีไมมี

บุคคลใดดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน จึงลวนแลวแตเปนลูกหนี้ท่ีชําระหนี้ไมถูกตองตาม

ความประสงคอันแทจริงแหงมูลหนี้และอาจตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน หากเจาหนี้ไดรับความ

เสียหายอยางใดอยางหนึ่งอันเนื่องมาจากการชําระหนี้ท่ีไมถูกตองนั้น 

ประเด็นปญหาและผลกระทบตามกฎหมายลักษณะหนี้ประการท่ี 2 

คือ หลักเกณฑเรื่องการตกเปนลูกหนี้ผิดนัด โดยแยกการพิจารณาออกเปน 2 กรณี คือ 

กรณีท่ี 1 ตกเปนลูกหนี้ผิดนัดเพราะเจาหนี้เตือนแลว ตามมาตรา 204 

วรรคแรก ซ่ึงใชในกรณีท่ีกําหนดเวลาชําระหนี้มิใชตามวันแหงปฏิทิน แมจะอนุมานจากพฤติการณตาง 

ๆ ได แตถาไมอาจกําหนดวันชําระหนี้ไดชัดเจนแนนอนแลวก็ตองบังคับตามมาตรา 204 วรรคแรก169 

เชน เม่ือทํานาเสร็จ เม่ือสิ้นฤดูแลง เปนตน และการตกเปนลูกหนี้ผิดนัดเพราะเขาเตือนแลวยังใชใน

กรณีท่ีไมมีกําหนดเวลาชําระหนี้ ตามมาตรา 203 ดวย170 ถึงแมกฎหมายจะถือวาหนี้ประเภทนี้ถึง

กําหนดชําระทันทีท่ีกอหนี้ข้ึน เนื่องจากกฎหมายใหเจาหนี้มีสิทธิเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ไดโดยพลัน 

และลูกหนี้ก็มีสิทธิท่ีจะชําระหนี้ไดโดยพลันดุจกัน171 แตกฎหมายก็กําหนดเง่ือนไขใหเจาหนี้ตองเตือน

ใหลูกหนี้ชําระหนี้เสียกอน หากเจาหนี้เตือนใหชําระหนี้ แลวลูกหนี้ยังไมชําระ จึงจะถือวาลูกหนี้ตก

เปนผูผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว172 

กรณีท่ี 2 ตกเปนลูกหนี้ผิดนัดโดยเจาหนี้ไมตองเตือน ตามมาตรา 204 

วรรคสอง กรณีดังกลาวใชกับหนี้ท่ีมีกําหนดชําระตามวันแหงปฏิทินหรืออาจคํานวณนับไดโดยปฏิทิน

นับแตวันบอกกลาว173 ซ่ึงลูกหนี้รูไดแนนอนวาหนี้ถึงกําหนดชําระในวันใด เม่ือลูกหนี้ทราบไดแนนอน

ชัดเจนเชนนี้ กฎหมายจึงกําหนดใหลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดทันทีตั้งแตวันท่ีหนี้ถึงกําหนดแตลูกหนี้กลับ

ไมชําระหนี้ โดยเจาหนี้มิพักตองเตือนใหลูกหนี้ชําระหนี้กอนแตอยางใด174 เชน ตกลงซ้ือขายโทรทัศน 

                                                           

169สุนทร มณีสวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 128, น.60. 
170เพ่ิงอาง, น.61. 
171โสภณ รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 127, น.28. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.61. 
172สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.61. 
173เพ่ิงอาง, น.61. และดู จิ๊ด เศรษฐบุตร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 129, น.73. และดู โสภณ 

รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 127, น.219. 
174โสภณ รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.219. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.61. 
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โดยผูซ้ือจะชําระเงินใหกับผูขายภายใน 7 วันนับแตวันท่ีผูขายสงมอบโทรทัศนให ดังนี้ เม่ือครบ

กําหนด 7 วันนับแตวันสงมอบโทรทัศนแลวผูซ้ือไมชําระเงินไซร ผูซ้ือยอมไดชื่อวาเปนลูกหนี้ผิดนัดโดย

เจาหนี้มิพักตองเตือน ตามมาตรา 204 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ท้ังนี้ ไมวากรณีจะเปนประการใด ถาการท่ีลูกหนี้ชําระหนี้ลาชานั้น

เกิดข้ึนเพราะเหตุท่ีลูกหนี้ไมตองรับผิด ลูกหนี้ก็ยังหาตกเปนผูผิดนัดตามกฎหมายไม175 แตเม่ือลูกหนี้

ตกเปนผูผิดนัดแลวจะสงผลใหลูกหนี้มีความรับผิดบางประการตามท่ีกฎหมายกําหนด ขณะเดียวกันก็

สงผลใหเจาหนี้มีสิทธิบางอยางเกินข้ึนเชนกัน176 เชน หากเปนหนี้กูยืมเงิน แมการกูยืมนั้นเจาหนี้จะ

มิไดคิดดอกเบี้ย แตเม่ือเจาหนี้ทวงถามและลูกหนี้ยังไมชําระหนี้ไซร ลูกหนี้จึงตกเปนผูผิดนัด อันสงผล

ใหเจาหนี้มีสิทธิท่ีจะไดรับดอกเบี้ยจากตนเงินดังกลาวในระหวางท่ีลูกหนี้ผิดนัด ตามความในมาตรา 

224 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนตน 

ประเด็นเรื่องหลักเกณฑการตกเปนลูกหนี้ผิดนัดท่ีจะหยิบยกข้ึนมา

พิจารณาเปนประเด็นแรก คือ วิธีการเตือนใหลูกหนี้ชําระหนี้ สําหรับหนี้ท่ีไมมีกําหนดเวลาชําระหรือ

กําหนดเวลาชําระมิใชตามวันแหงปฏิทิน ซ่ึงการเตือนใหชําระหนี้ของเจาหนี้นั้น กฎหมายมิไดกําหนด

รูปแบบของการเตือน177 วิธีการเตือน สถานท่ีท่ีจะตองสงคําเตือนใหแกลูกหนี้วาจะตองสงไปยัง

ภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูหรือท่ีทําการงานของลูกหนี้ไวแตอยางใด เจาหนี้จะทําอยางไรก็ไดเพ่ือใหลูกหนี้

รูตัววาเจาหนี้ประสงคจะใหชําระหนี้แลว178 จะเตือนดวยวาจาหรือกิริยาอยางใดอยางหนึ่งก็ยอมทํา

ได 179 แตหากเจาหนี้ตองการหลักฐานแหงการเตือน เจาหนี้อาจเตือนเปนหนังสือ เชน จดหมาย

ธรรมดา จดหมายลงทะเบียนตอบรับ หรืออาจใหทนายความเปนผูสงคําเตือนท่ีเรียกวาโนติสก็ได180 

และขอความในเอกสารท่ีเตือนนั้น อยางนอยท่ีสุดจะตองทําใหลูกหนี้รูวาเจาหนี้ประสงคจะใหลูกหนี้

ชําระหนี้แลว181 แตขอสําคัญมีอยูวา ตองเปนการเตือนของเจาหนี้ตอลูกหนี้ หากเปนผูอ่ืนท่ีมิใชเจาหนี้

                                                           

175โสภณ รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.215. 
176สุนทร มณีสวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 128, น.59. 
177โสภณ รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 127, น.217. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.

60. 
178โสภณ รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.216. 
179จิ๊ด เศรษฐบุตร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 129, น.70. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 128, น.60. 
180โสภณ รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 127, น.217. 
181เพ่ิงอาง, น.217. 
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หรือตัวแทนของเจาหนี้แลว ก็ไมถือวาเปนการเตือนตามกฎหมาย ลูกหนี้ยังไมตกเปนผูผิดนัด และการ

เตือนนั้นก็จะตองเปนการเตือนตอลูกหนี้ดวย หากเปนการเตือนไปยังผูอ่ืน ลูกหนี้ก็ยังไมตกเปนลูกหนี้

ผิดนัดเชนกัน182  ท้ังนี้ เพราะวัตถุประสงคของการเตือนก็คือ เพ่ือใหลูกหนี้ทราบวาเจาหนี้ประสงคจะ

ใหชําระหนี้แลว และใหลูกหนี้ไดเตรียมตัวทําการชําระหนี้ตอเจาหนี้183 

ในกรณีท่ีลูกหนี้ตกเปนผูตองขังภายหลังท่ีไดกอหนี้ข้ึน อาจเกิดปญหา

เรื่องการเตือนใหลูกหนี้ชําระหนี้ตามกฎหมาย เนื่องจากในเวลาท่ีกอหนี้ หลักฐานท่ีลูกหนี้ใหแกเจาหนี้

สวนใหญจะเปนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน ซ่ึงหากมิใชเจาหนี้ท่ีอยูใน

ละแวกบานเดียวกันแลว เจาหนี้ก็มิอาจทราบวาลูกหนี้ไดตกเปนผูตองขังและถูกจําคุกอยู ณ เรือนจํา

แลว เม่ือเจาหนี้ประสงคจะใหลูกหนี้ชําระหนี้แกตน เจาหนี้จึงอาจสงคําเตือนใหลูกหนี้ชําระหนี้ไปยัง 

ท่ีอยูตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบานหรืออาจเปนท่ีอยูตามท่ีลูกหนี้ไดแจง

ไวแกเจาหนี้ก็ได เชนนี้จึงอาจเกิดปญหาข้ึนวา การเตือนใหลูกหนี้ชําระหนี้ในกรณีดังกลาวนั้นเปนการ

เตือนตามกฎหมายแลวหรือไม 

หากพิจารณาวาเปนการเตือนท่ีชอบดวยกฎหมายแลว ก็อาจสงผล

กระทบตอตัวลูกหนี้ได เพราะเม่ือเจาหนี้สงคําเตือนใหลูกหนี้ชําระหนี้ไปตามท่ีอยูดังกลาว ตัวลูกหนี้ซ่ึง

ตกเปนผูตองขังนั้นก็มิอาจทราบไดวาเจาหนี้ประสงคท่ีจะใหตนทําการชําระหนี้ใหกับเจาหนี้แลว เม่ือ

ลูกหนี้ไมทราบและมิไดชําระหนี้ตามท่ีเจาหนี้ไดเตือนมาไซร ลูกหนี้จึงอาจตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้และ

ตองมีความรับผิดบางประการตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน รับผิดในดอกเบี้ยผิดนัด ตามมาตรา 224 

หรืออาจตองรับผิดในกรณีท่ีทรัพยอันเปนวัตถุแหงหนี้ไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากความ

ประมาทเลินเลอในระหวางท่ีตนผิดนัด ท้ังจะตองรับผิดในกรณีท่ีการชําระหนี้กลายเปนพนวิสัยเพราะ

อุบัติเหตุซ่ึงเกิดข้ึนในระหวางเวลาท่ีผิดนัด ตามมาตรา 217 เปนตน 

ในทางตรงกันขาม หากเราพิจารณาวา เม่ือลูกหนี้ไมทราบหรือไมอยู

ในอํานาจท่ีจะสามารถทราบถึงคําเตือนของเจาหนี้ได วาเจาหนี้ประสงคจะใหตนชําระหนี้แลว การ

เตือนใหลูกหนี้ชําระหนี้ในกรณีดังกลาวจึงเปนการเตือนท่ีไมมีผลตามกฎหมาย แมลูกหนี้จะมิไดชําระ

หนี้ตามท่ีเจาหนี้เตือน ลูกหนี้ก็ไมตกเปนผูผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว และไมมีความรับผิดอยางใด

ตามท่ีกฎหมายกําหนด แตการพิจารณาเชนนี้อาจจะสงผลกระทบตอตัวเจาหนี้ได โดยเฉพาะกับ

เจาหนี้รายใหญหรือเจาหนี้ผูทําธุรกิจนั้น ๆ เปนปกติ เนื่องจากตัวเจาหนี้เองก็ไมอาจทราบไดวาลูกหนี้

รายนั้นตกเปนผูตองขังและตองยายไปอยู ณ เรือนจําแหงใดแหงหนึ่งเสียแลว โอกาสท่ีเจาหนี้จะไดรับ

                                                           

182สุนทร มณีสวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 128, น.60. 
183โสภณ รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 127, น.216. 
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ชําระหนี้หรือไดรับดอกเบี้ยผิดนัดหรือไดรับการชดเชยความเสียหายในกรณีท่ีทรัพยอันเปนวัตถุแหง

หนี้เสียหายหรือเสื่อมสลายลงภายหลังจากท่ีเจาหนี้ไดสงคําเตือนใหกับลูกหนี้ก็มิอาจมีข้ึนได เจาหนี้

ตองเปนผูแบกรับภาระหรือเปนผูรับความเสี่ยงหรือความเสียหายอยางใด ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนหลังจากท่ีไดให

คําเตือนแกลูกหนี้ไปแลว 

ประเด็นปญหาดังกลาวนี้ เม่ือพิจารณาตามวัตถุประสงคของการเตือน

ใหลูกหนี้ชําระหนี้ ท่ีตองการใหลูกหนี้ทราบวาเจาหนี้ประสงคจะใหลูกหนี้ชําระหนี้แลว และเพ่ือให

ลูกหนี้ไดเตรียมตัวท่ีจะชําระหนี้ตอเจาหนี้ ประกอบกับเรื่องความมีผลของการแสดงเจตนาตอบุคคล

ซ่ึงมิไดอยูเฉพาะหนา ตามมาตรา 169 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงกําหนดใหการแสดง

เจตนาท่ีกระทําตอบุคคลซ่ึงมิไดอยูเฉพาะหนา ใหถือวามีผลนับแตเวลาท่ีการแสดงเจตนานั้นไปถึงผูรับ

การแสดงเจตนา โดยการแสดงเจตนาตอบุคคลซ่ึงมิไดอยูเฉพาะหนา คือ การแสดงเจตนาท่ีไมสามารถ

ทราบหรือเขาใจไดทันที184 เชน การติดตอทางจดหมาย โทรเลข โทรสาร ท่ีไมมีผูรอรับอยูท่ีปลายทาง 

เปนตน และท่ีวาใหมีผลเม่ือการแสดงเจตนาไปถึงผูรับการแสดงเจตนานั้น หมายความวา การแสดง

เจตนาไดไปอยูในอํานาจของผูรับการแสดงเจตนาท่ีจะสามารถทราบเจตนาหรือขอความนั้นได185 เชน 

ไปถึงท่ีอยูอาศัยหรือสํานักทําการงานของผูรับการแสดงเจตนา โดยไมคํานึงวาผูใดจะเปนผูรับไว หรือ

ผูรับการแสดงเจตนาจะไดทราบความนั้นหรือไมก็ตาม186 แตถาผูรับการแสดงเจตนาสามารถท่ีจะ

ทราบความนั้นได ก็ถือวาการแสดงเจตนาของผูมิไดอยูเฉพาะหนามีผลข้ึนตามกฎหมายแลว187 

เนื่องจากกฎหมายเห็นวาการรูหรือไมนั้นเปนสิ่งท่ีพิสูจนไดยาก188 เชน บุรุษไปรษณียนําจดหมายไปใส

ไวในกลองจดหมายหนาบานของผูรับการแสดงเจตนา เชนนี้ก็ถือวาการแสดงเจตนามีผลข้ึนแลว 

เนื่องจากอยูในอํานาจท่ีผูรับการแสดงเจตนาจะทราบความนั้นได กฎหมายมิไดถือเอาการทราบ

                                                           

184ศักดิ์ สนองชาติ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยนิติกรรมและสัญญา, 

พิมพครั้งท่ี 11 (กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณการ, 2557), น.221. และดู ศนันทกรณ โสตถิพันธุ, 

คําอธิบายนิติกรรม – สัญญา, พิมพครั้งท่ี 19 (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2558), น.150. 
185อัครวิทย สุมาวงศ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยนิติกรรม สัญญา, 

พิมพครั้งท่ี 9 (กรุงเทพมหานคร : สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2557), น.10. 
186ศนันทกรณ โสตถิพันธุ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 184, น.151. 
187อัครวิทย สุมาวงศ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 185, น.10. 
188ศนันทกรณ โสตถิพันธุ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 184, น.151. 
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หรือไมทราบการแสดงเจตนาเปนสําคัญ มิฉะนั้นอาจเกิดกรณีท่ีผูรับการแสดงเจตนาหลีกเลี่ยงไม

ยอมรับการแสดงเจตนา เพ่ืออางวาการแสดงเจตนานั้นยังไมมีผล เนื่องจากตนยังไมทราบความนั้น189 

เชน คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5785/2539 เจาหนาท่ีไปรษณียนํา

หนังสือบอกเลิกสัญญาของโจทกไปสงท่ีภูมิลําเนาของจําเลยท่ี 1 แมไมพบจําเลยท่ี 1 และไมมีผูใดรับ

ไว โดยเกิดจากการท่ีจําเลยท่ี 1 หลีกเลี่ยงไมยอมรับ ก็ถือวาหนังสือบอกเลิกสัญญาไดไปถึงจําเลยท่ี 1 

และมีผลเปนการบอกเลิกสัญญาแลว 

จากการพิจารณาความมุงหมายของบทบัญญัติเรื่องการเตือนใหลูกหนี้

ชําระหนี้ ตามมาตรา 204 วรรคหนึ่ง และความมีผลของการแสดงเจตนาตอบุคคลซ่ึงมิไดอยูเฉพาะ

หนา ตามมาตรา 169 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว ทําใหพิจารณาไปไดวา ในกรณี

ปกติ เม่ือเจาหนี้ไดเตือนใหลูกหนี้ชําระหนี้ โดยการสงจดหมายหรือเอกสารอยางใด ๆ ไปท่ีบานของ

ลูกหนี้ หรือท่ีอยูตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือท่ีอยูตามสําเนาทะเบียนบาน หรือท่ีอยูตามท่ี

ลูกหนี้ไดแจงไวแกเจาหนี้ และเม่ือจดหมายหรือเอกสารเหลานั้นถูกสงไปถึงท่ีอยูนั้น ก็ถือไดวาเจาหนี้

ไดทําการเตือนลูกหนี้ตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว เนื่องจากจดหมายหรือเอกสารนั้น ๆ อยูในอํานาจท่ี

ลูกหนี้ซ่ึงเปนผูรับการแสดงเจตนาจะสามารถความนั้นได แตถาลูกหนี้ไมชําระตามท่ีเจาหนี้เตือนไซร 

ลูกหนี้ก็ตกเปนลูกหนี้ผิดนัด อันอาจมีความรับผิดบางอยางตามท่ีกฎหมายกําหนด  อยางไรก็ตาม การ

เตือนลูกหนี้ซ่ึงตกเปนผูตองขังภายหลังท่ีกอหนี้ข้ึนและตองถูกจําคุกอยู ณ เรือนจํานั้น เม่ือเจาหนี้ได

สงคําเตือนไปยังท่ีอยูซ่ึงลูกหนี้ไดใหไวกอนตกเปนผูตองขัง มิไดสงไปยังเรือนจําท่ีลูกหนี้ถูกจําคุกอยู 

ลูกหนี้ซ่ึงไมมีบุคคลใดแจงขาวและไมมีบุคคลใดยอมดําเนินการจัดการแทนจึงมิอาจทราบไดวามีการ

เตือนจากเจาหนี้ใหชําระหนี้ แมวาความสําคัญมิไดอยูท่ีวาลูกหนี้ซ่ึงเปนผูรับการแสดงเจตนานั้นจะได

ทราบความท่ีแจงมานั้นหรือไม แตการสงไปตามท่ีอยูดังกลาวซ่ึงมิใชเรือนจํา ก็มิไดทําใหการแสดงหรือ

การสงเจตนานั้นอยูในอํานาจของผูรับการแสดงเจตนาท่ีจะสามารถทราบถึงเจตนาหรือขอความนั้นได 

เม่ือการเตือนใหชําระหนี้ของเจาหนี้โดยการสงไปท่ีบานหรือท่ีอยูตาม

เอกสารท่ีลูกหนี้ไดเคยใหไวกอนถูกจําคุก ไมไดทําใหลูกหนี้ซ่ึงเปนผูตองขังและเปนผูรับการแสดง

เจตนาทราบหรืออยูในอํานาจท่ีจะทราบถึงการทวงถามใหชําระหนี้ไดนั้น จึงอาจนําไปสูขอสรุปท่ีวา 

การเตือนใหชําระหนี้ของเจาหนี้ตอลูกหนี้ในกรณีดังกลาวจึงเปนการเตือนท่ีไมชอบหรือไมมีผลเปนการ

เตือนตามกฎหมาย เพราะนอกจากจะไมเปนไปตามความมุงหมายหรือวัตถุประสงคแหงการเตือนให

ลูกหนี้ชําระหนี้ ตามความในมาตรา 204 วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว การ

เตือนซ่ึงเปนการแสดงเจตนาตอบุคคลซ่ึงมิไดอยูเฉพาะหนาเชนนี้ จึงยังไมถือวาไปถึงผูรับการแสดง

                                                           

189อัครวิทย สุมาวงศ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 185, น.10. 
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เจตนา เนื่องจากมิไดอยูในอํานาจท่ีลูกหนี้ซ่ึงตกเปนผูตองขังจะสามารถทราบถึงการเตือนใหชําระหนี้

เชนนั้นได การสงเจตนาดังกลาวของเจาหนี้จึงถือวายังไมมีผลตามมาตรา 169 แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยแตอยางใดดวย 

และเม่ือการเตือนใหลูกหนี้ซ่ึงตกเปนผูตองขังชําระหนี้ไมมีผลเปนการ

เตือนตามกฎหมายเชนนี้ แมลูกหนี้จะมิไดชําระหนี้ตามท่ีเจาหนี้เตือน ก็ไมมีผลทําใหลูกหนี้ตกเปนผูผิด

นัดเพราะเจาหนี้เตือนแลว มิใชกรณีชําระหนี้ลาชาหรือชําระไมตองตามความประสงคแหงมูลหนี้ 

ลูกหนี้จึงไมตองรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดหรืออาจเกิดข้ึนภายหลังจากนั้น บรรดาความเสี่ยงหรือ

ความเสียหายตาง ๆ จึงกลับไปตกอยูกับเจาหนี้ เจาหนี้จึงมิอาจเรียกดอกเบี้ยผิดนัดหรือคาสินไหม

ทดแทนจากลูกหนี้ซ่ึงตกเปนผูตองขังได 

หากกรณีเปนดั่งวามานี้ ก็ยอมจะดูไมเปนธรรมกับเจาหนี้เทาใดนัก 

เนื่องจากตัวเจาหนี้เองก็ไดเตือนใหลูกหนี้ชําระหนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และคําเตือนดังกลาวก็ถูก

สงไปยังท่ีอยูตามท่ีลูกหนี้ไดแจงไวแกเจาหนี้แลวดวย แตเหตุท่ีทําใหคําเตือนใหชําระหนี้ไมมีผลตาม

กฎหมายนั้น ก็เนื่องมาจากเจาหนี้ไมทราบวา ลูกหนี้ไดกลายเปนผูตองขังและตองอยูในเรือนจําตามคํา

พิพากษาไปแลว เจาหนี้จึงไดสงคําเตือนใหชําระหนี้ไปยังท่ีอยูซ่ึงลูกหนี้ไดเคยแจงไวแกตน อันเปนผล

ใหลูกหนี้ซ่ึงเปนผูตองขังนั้นไมสามารถทราบถึงการเตือนใหชําระหนี้ได แตเหตุดังกลาวนี้ กลับเปนผล

ใหเจาหนี้ตองเปนผูแบกรับภาระและความเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดหรืออาจเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีเจาหนี้

ไดใหคําเตือนแกลูกหนี้ไปแลวนั่นเอง 

ประเด็นท่ีจะหยิบยกข้ึนมาพิจารณาอีกประเด็นหนึ่ง คือ การใชสิทธิ

เรียกรองของเจาหนี้ในกรณีท่ีเปนหนี้มีกําหนดชําระตามวันแหงปฏิทินหรืออาจคํานวณนับไดโดย

ปฏิทินนับแตวันบอกกลาวในบางกรณี เปนการใชสิทธิโดยสุจริตหรือไม 

เม่ือลูกหนี้รูไดอยางแนนอนวาหนี้ถึงกําหนดชําระในวันใด และถา

ลูกหนี้ไมชําระหนี้ตามวันท่ีกําหนดอันเกิดจากเหตุท่ีลูกหนี้ตองรับผิดไซร ลูกหนี้ก็จะตกเปนลูกหนี้ผิด

นัดทันทีโดยเจาหนี้ไมตองเตือนใหลูกหนี้ชําระหนี้กอน และในกรณีท่ีลูกหนี้กลายเปนผูตองขังภายหลัง

ท่ีกอหนี้ข้ึน และหนี้นั้นเปนหนี้ท่ีมีกําหนดเวลาชําระตามวันแหงปฏิทินซ่ึงจะถึงกําหนดชําระในระหวาง

ท่ีลูกหนี้อยูในเรือนจํา เม่ือลูกหนี้ไมมีบุคคลใดยอมดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน 

ประกอบกับเจาหนี้เองก็ไมยินยอมท่ีจะเดินทางมาติดตอกับลูกหนี้ ณ เรือนจํา จึงทําใหลูกหนี้ไม

สามารถชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ได โดยสาเหตุท่ีเจาหนี้ไมมาติดตอกับลูกหนี้นี้ อาจเปนเพราะเจาหนี้ไม

ทราบวาลูกหนี้ไดตกเปนผูตองขังและถูกจําคุกอยู ณ เรือนจําแลว หรืออาจเปนเพราะเจาหนี้มีความ

ยุงยากลําบากท่ีจะเดินทางมาติดตอกับผูตองขังดวยตนเอง หรืออาจเปนเพราะเจาหนี้คิดวา ไมใช

หนาท่ีของตนท่ีจะตองเดินทางมาติดตอกับลูกหนี้ถึงเรือนจํา เม่ือลูกหนี้มีหนาท่ีท่ีจะตองชําระหนี้ 
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ลูกหนี้ก็ตองขวนขวายและหาทางท่ีจะทําการชําระหนี้ใหกับตน ยิ่งไปกวานั้น เจาหนี้บางรายอาจจงใจ

ไมไปติดตอลูกหนี้ ท้ังท่ีรูอยูแลววาลูกหนี้ของตนถูกจําคุกอยู ณ เรือนจําแหงใด แตดวยความประสงค

ท่ีตองการจะไดดอกเบี้ยผิดนัดจากลูกหนี้ในจํานวนมากเสียกอน แลวคอยไปใชสิทธิฟองรองตอศาล

เพ่ือขอใหศาลบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้ใหแกตนในภายหลัง หากกรณีเปนดั่งวามานี้ ลูกหนี้ซ่ึงตกเปน

ผูตองขังและไมมีบุคคลใดยอมดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนจึงเปนผูท่ีไดรับผลกระทบ

จากการท่ีตองมารับผิดชดใชคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเจาหนี้ไดรับจากการท่ีตนมิอาจหาทางชําระหนี้ใหแก

เจาหนี้ไดทันกําหนด 

สําหรับกรณีท่ีเจาหนี้จงใจไมใชสิทธิเรียกรองหรือจงใจไมติดตอไปยัง

ลูกหนี้ ท้ังท่ีเจาหนี้รูอยูแลววาลูกหนี้อยูในเรือนจําและไมมีบุคคลใดจัดการทรัพยสินและหนี้สินใหแทน 

โดยเจาหนี้เองก็หวังท่ีจะไดดอกเบี้ยผิดนัดในจํานวนมาก ๆ เสียกอน จึงจงใจปลอยใหระยะเวลาเดินไป

เรื่อย ๆ จนใกลหมดอายุความ แลวคอยมาฟองรองตอศาลเพ่ือขอใหศาลบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้

พรอมกับเรียกดอกเบ้ียและคาเสียหายตาง ๆ ในกรณีเชนนี้ ลูกหนี้จะสามารถอางไดหรือไมวา การใช

สิทธิในกรณีดังกลาวของเจาหนี้ถือวาเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต เนื่องจากเจาหนี้ไดทราบขอเท็จจริง

ตาง ๆ ท้ังหมด แตกลับจงใจใชสิทธิไปในทางท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายข้ึนกับตน 

สิทธิเรียกรองเปนลักษณะอยางหนึ่งของสิทธิทางหนี้ อันมีลักษณะ

และสภาพบังคับแตกตางไปจากสิทธิทางทรัพยหรือทรัพยสิทธิ190 โดยเจาหนี้ผูทรงสิทธิเรียกรองมีสิทธิ

ท่ีจะเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้แกตนไดดั่งท่ีปรากฏในมาตรา 194 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แต

หากลูกหนี้ไมชําระตามท่ีเจาหนี้เรียกรอง เจาหนี้ก็สามารถนําคดีข้ึนสูศาล เพ่ือขอใหศาลบังคับให

ลูกหนี้ชําระหนี้แกตนได ตามมาตรา 213 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย191 เจาหนี้จะบังคับให

ลูกหนี้ชําระหนี้ดวยอํานาจแหงตนอยางทรัพยสิทธิมิได แตจะตองอาศัยอํานาจศาลในการบังคับให

ลูกหนี้ชําระหนี้เทานั้น192 และการใชสิทธิเรียกรองจะตองใชภายในอายุความ193 ตามท่ีมาตรา 193/9 

กําหนดดวย เนื่องจากกฎหมายเห็นวาหากผูทรงสิทธิไมใชสิทธิเรียกรองภายในกําหนดอายุความแลว 

พยานหลักฐานท่ีจะใชกลาวอางหรือโตแยงสิทธินั้นอาจสูญหายหรือถูกทําลายหรือเสื่อมสลายลงไป194 

จนยากท่ีจะนํามาพิสูจนใหศาลเห็นถึงขอเท็จจริงแหงคดีความนั้น ๆ และถาสิทธิเรียกรองขาดอายุ

                                                           

190สุนทร มณีสวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 128, น.22. 
191เพ่ิงอาง, น.23. และดู จิ๊ด เศรษฐบุตร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 129, น.19. 
192โสภณ รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 127, น.14. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.23. 
193โสภณ รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.7. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.24. 
194โสภณ รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.15. 
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ความ ลูกหนี้ก็มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธไมชําระหนี้ตามท่ีเจาหนี้เรียกรองได ตามความแหงมาตรา 193/10 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย195 ศาลจะไมบังคับชําระหนี้ใหและยกฟองโจทก 

แมเจาหนี้จะมีสิทธิเรียกรองและมีสิทธินําคดีข้ึนสูศาลเพ่ือขอใหศาล

บังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้ได แตการใชสิทธิของเจาหนี้จะตองกระทําโดยสุจริต ตามมาตรา 5 แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ท้ังจะตองไมใชสิทธิดังกลาวไปในทางท่ีจะกอใหเกิดความเสียหาย

แกลูกหนี้ ซ่ึงอาจถือวาเปนการอันไมชอบดวยมาตรา 421 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย196 

โดยหลักสุจริต ตามมาตรา 5 นี้ เปนหลักท่ัวไปแหงกฎหมายท่ีมี

รากเหงามาจาก หลักความซ่ือสัตย หมายถึง หนาท่ีในการรักษาสัจจะ ซ่ึงนอกจากจะตองรักษาสัจจะ

ตอคูสัญญาหรือความผูกพันท่ีตนไดใหไวแลว หลักความซ่ือสัตยยังรวมไปถึงการท่ีบุคคลตองผูกพัน

หรือรับผิดชอบตอพฤติการณกอน ๆ ซ่ึงตนไดเคยทําหรือใหไวดวย197 และหลักสุจริตยังมีรากเหงามา

จาก หลักความไววางใจ คือ หลักท่ีบุคคลมีหนาท่ีตองรักษาความไววางใจซ่ึงไดรับจากผูอ่ืนและจาก

สาธารณชนในฐานะท่ีเปนหลักพ้ืนฐานของการอยูรวมกัน บุคคลจึงตองผูกพันและตองใชสิทธิหรือ

ปฏิบัติหนาท่ีใหสอดคลองกับสิ่งท่ีวิญูชนท้ังหลายปฏิบัติหรือเปนไปตามปกติประเพณีของเรื่องนั้น 

ๆ198 แตการรักษาความซ่ือสัตยและความไววางใจตอผูท่ีเก่ียวของในนิติสัมพันธ ก็มิไดตัดสิทธิท่ีใชไป

โดยชอบ หากการใชสิทธินั้นเปนไปตามความมุงหมายโดยปกติของกฎหมาย เชน การใชสิทธิเรียกรอง 

การฟองรองดําเนินคดีตอศาล การยกขอตอสูตาง ๆ ข้ึนอาง แมการใชสิทธิดังกลาวจะสงผลใหคูกรณี

ตองตกอยูในบังคับหรือไดรับผลรายจากการท่ีตองถูกบังคับใหชําระหนี้ หรือตองรับผิดชดใชความ

เสียหายท่ีเจาหนี้ไดรับก็ตาม199 โดยพฤติการณท่ีจะถือวาเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริตนั้นก็คือ การใช

สิทธิไปในทางท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกคูกรณีโดยไมชอบ หรือโดยฝาฝนบทบัญญัติและความมุง

หมายของกฎหมาย หรือเปนการใชสิทธิท่ีขัดตอนิติสัมพันธหรือเหตุผลของเรื่อง200 

โดยศาลฎีกาไดเคยวินิจฉัยไวในหลายกรณีดวยกันวา การใชสิทธิของ

โจทกนั้นเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต ศาลจึงมิอาจบังคับตามท่ีโจทกฟองได เชน 

                                                           

195สุนทร มณีสวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 128, น.27. 
196โสภณ รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 127, น.96. 
197กิตติ ศักดิ์  ปรกติ , หลักสุ จริ ตและเหตุ เหนือความคาดหมายในการชํ าระหนี้ , 

(กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2554), น.61. 
198เพ่ิงอาง, น.62. 
199เพ่ิงอาง, น.63. 
200เพ่ิงอาง, น.63. 
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- การเขาใชสิทธิหรือแสวงหาประโยชนใด ๆ โดยโจทกรูอยูแลววา

บุคคลอ่ืนมีสิทธิหรือไดประโยชนนั้นอยูกอน201 เชน แอบไปตัดหนาจดทะเบียนเครื่องหมายการคาโดย

รูอยูแลววามีผูใชเครื่องหมายการคานั้นอยูกอน (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1274/2501) โจทกซ้ือท่ีดินโดย

รูอยูแลววาจําเลยครอบครองปรปกษบทท่ีดินแปลงนั้นจนไดกรรมสิทธิ์ ถือไดวาโจทกซ้ือท่ีพิพาทมา

โดยไมสุจริต จําเลยยกข้ึนอางตอโจทกได (คําพิพากษาฎีกาท่ี 2580/2525) โจทกซ้ือท่ีดินโดยรูอยูแลว

วาจําเลยทําสัญญาจะซ้ือท่ีดินนั้นกอนและไดเขาครอบครองท่ีดินนั้นอยูแลว แตโจทกกลับมาฟองขับไล

จําเลย เปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต (คําพิพากษาฎีกาท่ี 90/2516) เปนตน 

- รับรองหรือยินยอมใหผู อ่ืนไดสิทธิหรือประโยชนบางอยาง แต

ภายหลังจะกลับมาปฏิเสธถึงการใชสิทธิหรือประโยชนของบุคคลดังกลาวนั้นมิได อันเปนทํานอง

เดียวกันกับหลักกฎหมายปดปาก202 เชน โจทกรูเห็นเปนใจให ด. นําโฉนดของโจทกไปหลอกขายฝาก

จําเลย โดยอางวาเปนโฉนดของ ด. เอง ดังนี้ โจทกจะอางเอาความไมสุจริตของโจทกมาฟองขอใหศาล

เพิกถอนการขายฝากซ่ึงจําเลยรับซ้ือฝากไวโดยสุจริตและเสียคาตอบแทนไมได (คําพิพากษาฎีกาท่ี 

575/2515) โจทกทําสัญญาจะซ้ือท่ีดินจากจําเลย แตโจทกยอมใหจําเลยขายท่ีดินใหแกบุคคลอ่ืน 

ภายหลังโจทกจะมาฟองวาจําเลยผิดสัญญาไมได โจทกมาฟองคดีถือวาโจทกใชสิทธิโดยไมสุจริต (คํา

พิพากษาฎีกาท่ี 2742/2517) เปนตน 

- กระทําการอันเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมาย203 เชน จดทะเบียนหยา

และแบงสินสมรสกันเพ่ือจงใจหลีกเลี่ยงการถูกยึดทรัพยจากการบังคับคดีตามกฎหมาย ถือเปนการใช

สิทธิโดยไมสุจริต (คําพิพากษาฎีกาท่ี 408/2524) สมคบกันโอนทรัพยเพ่ือใหพนจากการบังคับคดี ถือ

วาเปนการรับโอนโดยไมสุจริต (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1540/2525) เปนตน 

- ใชสิทธิทางศาลโดยมิชอบหรือใชศาลเปนเครื่องมือเพ่ือกลั่นแกลง

บุคคลอ่ืน204 เชน โจทกไมยอมรับชําระหนี้จากจําเลย จึงถือไมไดวาจําเลยผิดนัดชําระหนี้ แตโจทก

กลับมาฟองขับไลจําเลยออกจากหองเชา เปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต ตามมาตรา 5 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย อันเปนกฎหมายเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลยอม

ยกข้ึนวินิจฉัยไดเอง (คําพิพากษาฎีกาท่ี 3930/2541) ผูใหเชาซ้ือยอมใหผูเชาซ้ือใชชื่อของผูใหเชาซ้ือ

เพ่ือขอคืนทรัพยของกลางจากศาล เม่ือผูเชาซ้ือรูเห็นในการกระทําความผิดโดยใชทรัพยท่ีเชาซ้ือเปน

                                                           

201โสภณ รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 127, น.106. 
202เพ่ิงอาง, น.106. 
203เพ่ิงอาง, น.107. 
204เพ่ิงอาง, น.107. 
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เครื่องมือดวยไซร กรณีจึงไมมีเหตุท่ีศาลจะสั่งคืนใหได (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1528/2522) โจทกรูอยู

แลววา ในท่ีสุดจําเลยยอมมีสิทธิอยูในท่ีดินของโจทก ซ่ึงมีขอพิพาทกันและอยูระหวางการพิจารณา

ของศาลอีกคดีหนึ่ง แตโจทกกลับชิงฟองขับไลจําเลยเสียกอนเพ่ือใหจําเลยไดรับความเสียหาย เปน

การใชสิทธิโดยไมสุจริต (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1890/2527) เปนตน 

- ใชสิทธิเพ่ือหาประโยชนโดยมิชอบ205 เชน จําเลยขายท่ีดิน ส.ค. 1 

ใหโจทกไปแลว แตกลับขอออก น.ส. 3 ทันท่ีดินนั้นอีก เปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต (คําพิพากษาฎีกา

ท่ี 2423/2519) บริษัทโจทกใหธนาคารจําเลยซ้ือหุนของตนเกินจํานวนท่ีกฎหมายอนุญาต โจทกจะ

เรียกใหจําเลยชําระคาหุนไมไดเพราะเปนการยกสิทธิอันไมสุจริตซ่ึงเกิดจากการกระทําท่ีฝาฝน

กฎหมาย (คําพิพากษาฎีกาท่ี 2576/2516) เปนตน 

ในกรณีท่ีเจาหนี้จงใจไมใชสิทธิเรียกรองหรือจงใจไมติดตอไปยังลูกหนี้ 

ท้ังท่ีเจาหนี้รูอยูแลววาลูกหนี้อยูในเรือนจําและไมมีบุคคลใดจัดการทรัพยสินและหนี้สินใหแทน โดย

เจาหนี้หวังท่ีจะไดดอกเบี้ยผิดนัดในจํานวนมาก ๆ เสียกอน จึงไดปลอยใหระยะเวลาเดินไปเรื่อย ๆ จน

ใกลหมดอายุความ แลวคอยมาฟองรองตอศาลเพ่ือขอใหศาลบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้พรอมกับเรียก

ดอกเบี้ยผิดนัดและคาเสียหายตาง ๆ นั้น ผูเขียนเองเห็นวาการใชสิทธิในกรณีดังกลาวของเจาหนี้ ยัง

ถือไมไดวาเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต ตามความในมาตรา 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

เพราะแมเจาหนี้จะทราบขอเท็จจริงตาง ๆ ท้ังหมด แตก็เปนสิทธิของเจาหนี้ท่ีจะฟองรองใหลูกหนี้ของ

ตนชําระหนี้หรือไมก็ได และจะฟองเม่ือไหรก็ไดภายในกําหนดอายุความ เม่ือเจาหนี้นําคดีข้ึนสูศาล

ภายในกําหนดอายุความฟองรองแลว แมจะเปนชวงท่ีหนี้ใกลขาดอายุความ ก็ยังถือวาเปนสิทธิของ

เจาหนี้ท่ีสามารถกระทําไดตามกฎหมาย ไมขัดตอความมุงหมายของบทบัญญัติเรื่องอายุความ ท่ี

กําหนดข้ึนมาเพ่ือปองกันมิใหเจาหนี้หรือผูถูกโตแยงสิทธิปลอยหรือท้ิงระยะเวลาในการใชสิทธิทาง

ศาลลวงเลยนานเกินไปจนทําใหพยานหลักฐานท่ีจะใชกลาวอางหรือโตแยงสิทธินั้นสูญหายหรือถูก

ทําลายลง จนอาจเปนอุปสรรคในการพิจารณาคดีของศาลได ดวยเหตุนี้กฎหมายจึงตองกําหนด

ระยะเวลาท่ีบุคคลจะสามารถนําคดีข้ึนสูศาลไวเพ่ือเปนการปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ี

พยานหลักฐานเสื่อมสลายลงไปนั่นเอง 

นอกจากเหตุผลในขางตนแลว ผูเขียนยังเห็นวา การท่ีเจาหนี้จงใจมา

ฟองคดีตอนหนี้ใกลขาดอายุความ โดยหวังท่ีจะเรียกคาเสียหายหรือไดดอกเบี้ยผิดนัดในจํานวนมาก ๆ 

นั้น ก็ดูจะไมใชเรื่องผิดปกติหรือแปลกแตกตางไปจากบทบัญญัติของกฎหมายแตอยางใด เพราะสิทธิ

ในการเรียกคาเสียหายและการไดดอกเบี้ยผิดนัดนั้นก็เปนผลตามปกติท่ีกฎหมายบัญญัติใหเจาหนี้มี

                                                           

205เพ่ิงอาง, น.107. 
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สิทธิไดรับเม่ือลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดอยูแลว กลาวคือ เม่ือถึงกําหนดชําระหนี้และลูกหนี้ไมชําระ โดย

มิไดเกิดจากพฤติการณท่ีลูกหนี้ไมตองรับผิดไซร หากหนี้นั้นเปนหนี้เงิน ตามมาตรา 224 ไดกําหนดให

เจาหนี้มีสิทธิไดรับดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดรอยละ 7.5 ตอป หรือถาเจาหนี้มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยใน

อัตราสูงกวานั้น กฎหมายก็ใหเจาหนี้มีสิทธิไดรับดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรานั้นตอไป และการพิสูจนเรียก

คาเสียหายท่ีนอกเหนือไปจากดอกเบี้ยผิดนัด กฎหมายก็อนุญาตใหเจาหนี้พิสูจนได  ดังนั้น แมเจาหนี้

จะจงใจมาฟองรองเพ่ือใหลูกหนี้ซ่ึงตกเปนผูตองขังชําระหนี้ตอนหนี้ใกลหมดอายุความ โดยหวังท่ีจะ

เรียกคาเสียหายและไดดอกเบี้ยผิดนัดจากลูกหนี้ในจํานวนมาก ๆ นั้น ก็ถือมิไดวาเจาหนี้ใชสิทธิไป

ในทางท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกคูกรณีโดยไมชอบ หรือโดยฝาฝนบทบัญญัติและความมุงหมายของ

กฎหมาย หรือเปนการใชสิทธิท่ีขัดตอนิติสัมพันธ หรือเหตุผลของเรื่อง อันจะถือวาเปนการใชสิทธิโดย

ไมสุจริต 

เหตุผลอีกประการท่ีทําใหผูเขียนเห็นวาการใชสิทธิของเจาหนี้ในกรณี

ดังกลาวมิไดเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต คือ เม่ือลูกหนี้มีหนาท่ีตองชําระหนี้ใหแกเจาหนี้แลว ตัว

ลูกหนี้เองก็จะตองเปนผูขวนขวายในการหาทางชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ แตเม่ือลูกหนี้ซ่ึงเปนผูตองขังไม

อาจหาบุคคลใดเพ่ือไปทําการชําระหนี้แทนตนไดไซร ก็มิไดทําใหหนาท่ีในการขวนขวายชําระหนี้ของ

ลูกหนี้ระงับลงไป ในทางกลับกัน ก็มิไดทําใหเจาหนี้ตองกลายเปนผูมีหนาท่ีในการขวนขวายหาทาง

เพ่ือใหลูกหนี้ไดชําระหนี้หรือเพ่ือใหตนไดรับชําระหนี้แตอยางใด เม่ือผูตองขังเปนลูกหนี้เขาแลว 

ผูตองขังก็มีหนาท่ีท่ีจะตองหาทางชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ใหได ผูตองขังจะยกเหตุท่ีตนตองติดคุกหรือ

ตองอยูในเรือนจํามาเปนขออางวา การท่ีเจาหนี้รูขอเท็จจริงท่ีทําใหลูกหนี้ไมอาจชําระหนี้ใหกับเจาหนี้

ได แลวยังจงใจมาใชสิทธิฟองรองคดีตอศาลในเวลาท่ีหนี้ใกลขาดอายุความโดยหวังท่ีจะเรียก

คาเสียหายและเรียกดอกเบ้ียผิดนัดในจํานวนมาก ๆ เชนนี้ วาเปนการท่ีเจาหนี้ใชสิทธิโดยไมสุจริตนั้น 

ผูเขียนเห็นวาลูกหนี้ไมอาจกลาวอางเชนนี้ได 

จากเหตุผลท่ีผูเขียนกลาวมาท้ังหมดในขางตน ไดนําไปสูขอสรุปท่ีวา 

ลูกหนี้ซ่ึงตกเปนผูตองขังภายหลังท่ีกอหนี้ข้ึนมิอาจกลาวอางไดวา การใชสิทธิเชนนั้นของเจาหนี้ถือวา

เปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต ตามมาตรา 5 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

เม่ือกรณีเปนเชนนี้แลว ผลกระทบตามกฎหมายลักษณะหนี้จากการท่ี

ลูกหนี้ตกเปนผูตองขังและไมมีบุคคลใดยอมดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินใหแทนก็คือ 

ผูตองขังตองตกเปนลูกหนี้ผิดนัดโดยเจาหนี้มิพักตองเตือน อันสงผลใหผูตองขังมีภาระหนาท่ีเพ่ิมข้ึน

จากการท่ีตองมารับผิดชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหแกเจาหนี้ ตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดนับแตวันท่ีหนี้

ถึงกําหนด และกวาท่ีเจาหนี้จะมาเรียกหรือฟองรองใหลูกหนี้ชําระหนี้ ดอกเบี้ยผิดนัดก็คงเพ่ิมสูงมาก

ข้ึนจนกลายเปนภาระท่ีผูตองขังตองแบกรับตอไป 
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ประเด็นปญหาและผลกระทบตามกฎหมายลักษณะหนี้ประการท่ี 3 

คือ ขอยกเวนเรื่องการตกเปนลูกหนี้ผิดนัด หรือเปนกรณีท่ีการชําระหนี้ มิไดกระทําลงเพราะ

พฤติการณท่ีลูกหนี้ไมตองรับผิด ตามมาตรา 205 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กลาวคือ โดย

ปกติแลว เม่ือหนี้ถึงกําหนดชําระ แตลูกหนี้มิไดชําระตามท่ีเจาหนี้ใหคําเตือนหรือตามวันแหงปฏิทินท่ี

ถึงกําหนดชําระหนี้ไซร ลูกหนี้ยอมตกเปนผูผิดนัดเพราะไมชําระหนี้ใหแกเจาหนี้206  อยางไรก็ตาม 

หากเหตุท่ีลูกหนี้ชําระหนี้ไมไดหรือชําระหนี้ลาชาไปเกิดจากพฤติการณท่ีลูกหนี้ไมตองรับผิด ลูกหนี้ก็

ยังหาไดชื่อวาเปนผูผิดนัดไม ลูกหนี้จึงไมตองรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีตนยังไมไดชําระ

หนี้หรือชําระหนี้ลาชานั้น แตลูกหนี้ก็ยังไมหลุดพนจากหนาท่ีท่ีจะตองชําระหนี้ตามความผูกพันท่ีมี

อยู207 โดยเหตุหรือพฤติการณท่ีลูกหนี้ไมตองรับผิดนี้ สามารถแบงไดเปน 

1. เปนเหตุท่ีเกิดจากเจาหนี้เอง208 คือ ถาการท่ีลูกหนี้ไมไดชําระหนี้

หรือชําระหนี้ลาชาเกิดเพราะเจาหนี้จะตองรับผิดแลว ก็ถือวาเปนพฤติการณท่ีลูกหนี้ไมตองรับผิด 

ตามมาตรา 205 เชน ลูกหนี้ไดขอปฏิบัติการชําระหนี้ตอเจาหนี้แลว แตเจาหนี้กลับปฏิเสธไมรับชําระ

หนี้โดยปราศจากมูลอันจะอางกฎหมายได ตามมาตรา 207209 หรืออาจเปนกรณีท่ีเจาหนี้ไมเสนอ

ชําระหนี้ตอบแทนในเม่ือตนมีหนาท่ีตองชําระหนี้ตอบแทนแกลูกหนี้ ตามมาตรา 210210 หรืออาจเปน

กรณีท่ีแมไมใชการชําระหนี้ตอบแทนลูกหนี้ แตเพ่ือท่ีจะใหลูกหนี้สามารถปฏิบัติการชําระหนี้ตอ

เจาหนี้ได จําเปนท่ีเจาหนี้ตองกระทําอยางใดอยางหนึ่งเสียกอน ซ่ึงหากเจาหนี้ไมกระทําการดั่งวาแลว

ลูกหนี้ก็มิอาจชําระหนี้ใหได กรณีเชนนี้ แมลูกหนี้จะไมไดชําระหนี้หรือชําระหนี้ลาชา ก็ถือวาเปน

พฤติการณท่ีลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบ ตามมาตรา 208 หรือตามมาตรา 209211 เปนตน 

เชน คําพิพากษาฎีกาท่ี 1393/2520 โจทกจําเลยทําสัญญาซ้ือขาย

สินคากัน โดยมีขอกําหนดในสัญญาวา ถามีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

จําเลยผูขายมีสิทธิแกไขและปรับราคาสินคาใหมได เม่ืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสูงข้ึน จําเลยจึงมีสิทธิ

                                                           

206สุนทร มณีสวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 128, น.65. 
207โสภณ รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 127, น.233. และดู จิ๊ด เศรษฐบุตร, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 129, น.74. 
208โสภณ รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.234. 
209จิ๊ด เศรษฐบุตร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 129, น.76. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 128, น.65. 
210จิ๊ด เศรษฐบุตร, เพ่ิงอาง, น.77. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.65. 
211จิ๊ด เศรษฐบุตร, เพ่ิงอาง, น.78. 
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ปรับราคาสินคาท่ีตกลงขายใหโจทกสูงข้ึนไดตามขอกําหนดในสัญญาดังกลาว แตเม่ือโจทกไมยินยอม 

จําเลยก็ยอมมีสิทธิท่ีจะไมสงสินคาใหโจทก และจะวาจําเลยเปนฝายผิดสัญญาหาไดไม 

เชน คําพิพากษาฎีกาท่ี 389/2499 ในสัญญาบงวากอนท่ีจําเลยจะ

สงไมลงเรือเปนหนาท่ีของโจทกจะตองไปทําการวัดตรวจไมกําหนดเครื่องหมายกอน เม่ือโจทกไมอาจ

พิสูจนวาตนไดปฏิบัติหนาท่ีครบถวนแลวและจําเลยเปนฝายผิดสัญญา แตกลับปรากฏวาจําเลยเตรียม

เลื่อยไมไวตามสัญญาแลว หากโจทกไมสงคนไปวัดไม จนกระท่ังจําเลยไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและ

ริบเงินมัดจําแลว โจทกยังมีหนังสือขอความเห็นใจใหจําเลยผอนผันยืดอายุสัญญาตอไปอีกเชนนี้ ยอม

แสดงใหเห็นวาโจทกเปนฝายผิดสัญญาเอง จําเลยจึงไมชําระหนี้ เปนพฤติการณท่ีจําเลยไมตอง

รับผิดชอบ หาตกเปนผูผิดนัดไม 

2. เปนเหตุท่ีเกิดจากบุคคลภายนอกโดยลูกหนี้ไมมีสวนผิดและอยู

นอกเหนืออํานาจท่ีลูกหนี้จะควบคุมหรือปองกันได212 เชน คําพิพากษาฎีกาท่ี 3327/2530 จําเลยทํา

สัญญาขายชนวนลูกระเบิดซ่ึงเปนผลิตภัณฑของบริษัท อ.ในประเทศออสเตรียใหโจทก กําหนดสงมอบ

สินคาใหภายใน 180 วัน นับแตวันทําสัญญา ถาสงเกินกําหนดจะถูกปรับ จําเลยสงสินคาแกโจทกเกิน

กําหนดสัญญาไป 308 วัน เพราะรัฐบาลออสเตรียระงับเรื่องท่ีบริษัทผูผลิตขออนุญาตสงออกไว

เนื่องจากสถานการณสูรบระหวางจีนกับเวียดนาม และเม่ือไดรับอนุญาตใหสงออกแลวตองสงผาน

ประเทศเยอรมันตะวันตก สถานทูตไทยกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียก็ตองรับรองตอรัฐบาลเยอรมัน

ตะวันตกอีกวาชนวนลูกระเบิดจะสงถึงโจทก ทําใหเสียเวลาเก่ียวกับเหตุการณดังกลาวถึง 332 วัน อัน

เปนเหตุการณท่ีจําเลยและบริษัท อ.ไมอาจปองกันไดและไมอาจคาดหมายวาจะเกิดข้ึน ท้ังจําเลยไม

อาจจะสงมอบชนวนลูกระเบิดท่ีมีแหลงผลิตจากท่ีอ่ืนท่ีผิดไปจากขอสัญญาได การสงสินคาดังกลาว

ลาชาจึงเปนเหตุสุดวิสัยท่ีจําเลยไมตองรับผิดชอบและโจทกใชสิทธิปรับจําเลยตามสัญญาไมได 

เชน คําพิพากษาฎีกาท่ี 750/2518 สัญญาจะซ้ือขายท่ีดินมี

ขอตกลงวา ผูขายมีหนาท่ีไปจัดการขอรับมรดกเจาของท่ีดินเดิมและดําเนินการออกโฉนดจนสามารถ

ทําสัญญาขายเสร็จเด็ดขาดใหผูซ้ือไดภายใน 15 เดือน ถาผูขายผิดสัญญา ผูขายยอมใชคาเสียหายใหผู

ซ้ือ เม่ือผูขายไดยื่นคําขอรับมรดกแลว แตเจาพนักงานท่ีดินไมสามารถทําการรังวัดออกโฉนดใหทัน

ภายในกําหนด เหตุแหงการออกโฉนดลาชานี้จึงไมใชเปนความผิดของฝายผูขาย เปนพฤติการณท่ีเกิด

จากบุคคลภายนอกท่ีมาเปนเหตุใหการชําระหนี้ของผูขายไมทันตามกําหนด ผูขายจึงมิไดตกเปนผูผิด

นัดและประพฤติผิดสัญญา ผูซ้ือไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายจากผูขาย 

                                                           

212สุนทร มณีสวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 128, น.66. และดู โสภณ รัตนากร, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 127, น.235. 
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3. เปนเหตุท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ ซ่ึงลูกหนี้ไมอาจคาดการณและไม

สามารถปองกันได ก็ถือเปนพฤติการณท่ีลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบ213 เชน น้ําทวม เจ็บปวยรายแรง

จนถึงขนาดท่ีไมสามารถชําระหนี้ไดทันตามกําหนด214 เชน คําพิพากษาฎีกาท่ี 1955/2537 ขอท่ีโจทก

อางวา ผูรับมอบอํานาจโจทกเจ็บปวยกะทันหันจนไมอาจไปรับโอนและชําระราคาท่ีดินในวันนัดไดนั้น 

ไมปรากฏในคําฟองวา ผูรับมอบอํานาจโจทกเจ็บปวยขนาดไหน และการปวยเปนลมพิษอยางฉับพลัน

ตามท่ีโจทกกลาวอางข้ึนใหมในชั้นฎีกา ในกรณีปกติก็เดินทางกันไดยังถือไมไดวาเปนพฤติการณท่ี

โจทกไมตองรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 205 เม่ือโจทกไมชําระหนี้ตาม

กําหนดโจทกจึงตกเปนผูผิดนัดผิดสัญญา 

เชน คําพิพากษาฎีกาท่ี 1265/2512 ตามสัญญาประนีประนอม

ยอมความท่ีโจทกจําเลยตกลงกันในศาล ไดกําหนดเวลาท่ีจําเลยจะตองชําระหนี้ไวตามวันแหงปฏิทิน 

เม่ือจําเลยมิไดชําระหนี้ตามกําหนด จึงไดชื่อวาผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

204 โจทกขอใหศาลบังคับคดีไดทันที ขอท่ีจําเลยอางวามีกิจธุระจําเปนตองไปตางจังหวัดและเกิด

เจ็บปวยระหวางทาง จึงไมสามารถชําระหนี้ใหทันตามกําหนดนั้น ไมปรากฏในคํารองวาจําเลย

เจ็บปวยขนาดไหน เพราะการปวยเปนไขและความดันโลหิตสูงในกรณีปกติก็เดินทางกันได ท่ีจําเลย

อางวาเดินทางตอมาไมได จึงไมพอรับฟง ถือไมไดวาเปนพฤติการณท่ีจําเลย ไมตองรับผิดชอบตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 205 

ในกรณีของลูกหนี้ซ่ึงตกเปนผูตองขังภายหลังท่ีกอหนี้ข้ึน และหนี้ดัง

กลาวถึงกําหนดชําระในระหวางท่ีลูกหนี้ถูกจําคุกอยูในเรือนจํา โดยสภาพแลว ผูตองขังจึงไมสามารถ

ออกไปชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ได ประกอบกับไมมีบุคคลใดยอมดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ใหแทน ผูตองขังรายนั้นจึงไมสามารถชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ไดทันตามกําหนด กรณีดังกลาว ลูกหนี้ซ่ึง

ตกเปนผูตองขังจะสามารถอางไดหรือไมวา การท่ีตนมิอาจชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ไดทันกําหนดนั้นเกิด

จากเหตุท่ีตนตองถูกจําคุกอยูในเรือนจํา ซ่ึงตนไดพยายามขวนขวายหาทางท่ีจะชําระหนี้ใหกับเจาหนี้

แลว แตไมมีหนทางใดท่ีตนจะสามารถชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ไดเลย เนื่องจากไมมีบุคคลใดยอมรับมอบ

อํานาจในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินใหแทน และเจาหนี้เองก็ไมยินยอมเดินทางมาติดตอกับ

ผูตองขัง ณ เรือนจํา ซ่ึงถือวาเปนพฤติการณท่ีตนมิอาจควบคุมได เม่ือตนมิไดมีเจตนาท่ีจะหลบหนี

หรือหลีกเลี่ยงการชําระหนี้ใหกับเจาหนี้แลวไซร พฤติการณตาง ๆ เหลานี้จึงนับไดวาเปนอุปสรรค

ประการหนึ่งท่ีทําใหไมสามารถชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ไดทันกําหนด ถือวาเปนพฤติการณท่ีลูกหนี้ไม

                                                           

213สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.66. 
214เพ่ิงอาง, น.66. 
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ตองรับผิดชอบ  ดังนั้น แมการชําระหนี้จะมิไดกระทําลงตามกําหนดก็เกิดจากเหตุท่ีลูกหนี้ไมตองรับ

ผิด ตนจึงมิตกเปนลูกหนี้ผิดนัดตามมาตรา 205 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

จากการศึกษาเรื่องขอยกเวนของการตกเปนลูกหนี้ผิดนัดในขางตน 

ผูเขียนเห็นวา เหตุหรือพฤติการณตาง ๆ ท่ีลูกหนี้ซ่ึงตกเปนผูตองขังอาจหยิบยกข้ึนมากลาวอางเพ่ือให

ตนไมตกเปนลูกหนี้ผิดนัดตามความในมาตรา 205 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นั้น ผูเขียนเห็น

วา ขอกลาวอางหรือขอตอสูดังกลาวของลูกหนี้ฟงไมข้ึน เนื่องจาก 

1. แมการถูกจําคุกตามคําพิพากษาจะสงผลใหผูตองขังไมสามารถ

ออกไปชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ไดทันกําหนดก็ตาม แตการถูกจําคุกก็เปนการลงโทษในทางอาญาเทานั้น 

มิไดมีผลเปนการตัดหรือจํากัดความสามารถในการใชสิทธิหรือปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ตามกฎหมายแพง

แตอยางใด ผูตองขังยังคงมีความสามารถตามกฎหมายแพงอยูอยางบริบูรณ เพียงแตการถูกจําคุกอาจ

กลายเปนปญหาหรืออุปสรรคในการใชสิทธิหรือปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายแพงของผูตองขังเทานั้น ท้ัง

การถูกจําคุกก็ไมใชเหตุท่ีลูกหนี้ไมอาจควบคุมหรือไมอาจคาดหมายลวงหนามากอนได เพราะเม่ือ

ลูกหนี้ไดกระทําความผิดในทางอาญา ลูกหนี้ก็ตองทราบอยูแลววาตนมีโอกาสท่ีจะตองถูกจําคุก และ

จําเปนท่ีลูกหนี้จะตองหาทางจัดการกับหนี้สินท่ีตนมีอยู แตหากลูกหนี้มิอาจหาทางชําระใหกับเจาหนี้

ได หรือแมกระท้ังลูกหนี้ยังไมทันตั้งตัวเพ่ือจะจัดการกับหนี้ท่ีมีอยูไซร ลูกหนี้ก็ตองตกเปนผูผิดนัด

เพราะไมชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามกําหนด 

แมการตกเปนลูกหนี้ผิดนัดจะมิไดเปนผลโดยตรงจากการท่ีลูกหนี้

ไดกระทําความผิดในทางอาญา แตก็เปนผลกระทบอยางหนึ่งซ่ึงลูกหนี้อาจคาดหมายไดวาจะเกิดข้ึน 

การถูกจําคุกมิใชพฤติการณท่ีจะโทษเจาหนี้ได มิไดเปนเหตุท่ีเกิดจากบุคคลภายนอกโดยลูกหนี้ไมมี

สวนผิดและอยูนอกเหนืออํานาจท่ีลูกหนี้จะควบคุมหรือปองกันได และมิใชเหตุท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ 

ซ่ึงลูกหนี้ไมอาจคาดการณและไมสามารถปองกันไดเชนกัน ลูกหนี้จึงมีหนาท่ีท่ีจะตองจัดการกับหนี้ท่ี

ตนมีอยูและตองรับผิดหากตนมิอาจหาทางชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ไดทัน 

ในทางกลับกัน หากกฎหมายยอมรับวา แมลูกหนี้ท่ีตกเปนผูตองขัง

จะไมสามารถดําเนินการชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ไดทันกําหนด ลูกหนี้ก็หาตกเปนผูผิดนัดตามกฎหมายไม 

เพราะการท่ีลูกหนี้ถูกจําคุกอยูในเรือนจําโดยสภาพแลวจึงไมสามารถออกมาชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ได 

การถูกจําคุกตามคําพิพากษาจึงเปนเหตุหรือพฤติการณท่ีลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบตามความในมาตรา 

205 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงหากกรณีเปนเชนนี้แลว ผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาก็คือ 

อาจทําใหลูกหนี้ท่ีไมสามารถหาทางชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ได จงใจหันมากระทําความผิดอาญา ดวย

หวังวาเม่ือตนถูกจําคุกแลวก็จะไดไมตองมารับผิดในบรรดาความเสียหายท่ีเจาหนี้ไดรับจากการท่ีตน

ไมชําระหนี้และตองตกเปนลูกหนี้ผิดนัด รวมท้ังไมตองมารับผิดชดใชดอกเบี้ยผิดนัดใหกับเจาหนี้ดวย 



 

 

126 

เม่ือผลเปนดั่งวามานี้ นอกจากเจาหนี้จะเปนผูท่ีไดรับความเสียหายโดยตรงแลว คนในสังคมก็อาจ

ไดรับผลกระทบและความเสียหายจากการท่ีลูกหนี้หันมาประกอบอาชญากรรมข้ึนดวย 

2. แมวาลูกหนี้ท่ีตกเปนผูตองขังจะไดพยายามติดตอไปยังบุคคลท่ีอยู

ภายนอกเรือนจํา เพ่ือใหบุคคลดังกลาวมารับมอบอํานาจในการจัดการหนี้สินของตนแทน แตไมวา

ดวยเหตุผลประการใดก็ตาม ท่ีทําใหผูตองขังไมสามารถติดตอไปยังบุคคลภายนอกได หรือไมมีบุคคล

ใดยอมรับมอบอํานาจเพ่ือดําเนินการจัดการแทนผูตองขัง อันเปนผลใหผูตองขังไมสามารถชําระหนี้

ใหกับเจาหนี้ไดทันกําหนด พฤติการณท่ีเกิดข้ึนนี้ นับไดวาเปนพฤติการณท่ีลูกหนี้มีสวนผิด หรือถือวา

เปนพฤติการณท่ีลูกหนี้ตองรับผิดชอบ เพราะเม่ือลูกหนี้ไดกระทําความผิดอาญาจนทําใหตองถูกจําคุก

อยูในเรือนจํา ซ่ึงโดยสภาพของการถูกจําคุกเองนั้นเองท่ีกลายเปนปญหาและอุปสรรคในการชําระหนี้

ของลูกหนี้ซ่ึงตกเปนผูตองขังท่ีจะตองใชความพยายามในการหาทางชําระหนี้ใหแกเจาหนี้มากข้ึนกวา

ปกติ แมลูกหนี้จะไดขวนขวายหาทางติดตอกับบุคคลภายนอกแลว แตเม่ือลูกหนี้ไมอาจชําระหนี้ใหกับ

เจาหนี้ไดตามกําหนดเวลา ก็ตองถือวาเปนความผิดของลูกหนี้เองท่ีไมพยายามหรือไมสามารถหา

บุคคลท่ีจะมารับมอบอํานาจในการชําระหนี้แทนตนได และไมอาจหาวิธีอ่ืนใดเพ่ือท่ีจะชําระหนี้ใหกับ

เจาหนี้ไดทัน ลูกหนี้จึงตองยอมรับผลท่ีจะเกิดข้ึนตามมาจากการท่ีตนตองตกเปนลูกหนี้ผิดนัดอัน

เนื่องมาจากการถูกจําคุกอยูในเรือนจํา ลูกหนี้จะยกเหตุท่ีไมมีบุคคลใดยอมดําเนินการจัดการในเรื่อง

หนี้สินแทนข้ึนอางวาเปนเหตุหรือพฤติการณท่ีลูกหนี้ไมตองรับผิด ตนจึงไมตกเปนลูกหนี้ผิดนัดตาม

มาตรา 205 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไมได 

3. การท่ีเจาหนี้ของผูตองขังไมยอมมาติดตอกับผูตองขัง ณ เรือนจํา 

เพ่ือรับชําระหนี้จากเงินฝากของลูกหนี้ท่ีมีอยูในเรือนจํา หรือไมยอมมารับมอบอํานาจเพ่ือใหเจาหนี้

สามารถนําเงินหรือทรัพยสินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํามาชําระหนี้ใหกับตนไดนั้น ไมถือวาเปน

เหตุใหลูกหนี้สามารถนํามาอางเพ่ือใหตนไมตกเปนลูกหนี้ผิดนัดไดเชนกัน เพราะเม่ือผูตองขังเปน

ลูกหนี้ ผูตองขังก็มีหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติการชําระหนี้ตอเจาหนี้ ไมใชหนาท่ีของเจาหนี้ท่ีจะตอง

ขวนขวายเพ่ือใหตนไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้แตอยางใด ประกอบกับเรื่องสถานท่ีชําระหนี้ตามมาตรา 

324 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ท่ีกําหนดวา หากเจาหนี้และลูกหนี้ไมไดตกลงเรื่อง

สถานท่ีชําระหนี้กันไว และถาหนี้นั้นเปนการชําระหนี้โดยประการอ่ืนซ่ึงมิใชการสงมอบทรัพยเฉพาะ

สิ่งแลวไซร ลูกหนี้จะตองปฏิบัติการชําระหนี้ ณ ภูมิลําเนาปจจุบันของเจาหนี้ มิใชท่ีภูมิลําเนาปจจุบัน

ของลูกหนี้  ดังนั้น แมเจาหนี้ของผูตองขังจะไมไดเดินทางมาติดตอกับผูตองขัง ณ เรือนจํา อันเปนเหตุ

ใหลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ไดทันกําหนด แตเม่ือกรณีดังกลาวมิใชเหตุหรือพฤติการณท่ี

เจาหนี้ตองรับผิด ลูกหนี้จึงยอมตกเปนผูผิดนัดตามกฎหมาย 
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เ ม่ือลูกหนี้ตองถูกจําคุกอยู ในเรือนจําและไมมีบุคคลใดยอม

ดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินใหแทน ประกอบกับการท่ีเจาหนี้เองก็ไมยอมเดินทางมาติดตอ

กับผูตองขัง ณ เรือนจํา จึงทําใหผูตองขังไมมีหนทางใดท่ีจะชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ไดทันกําหนด และ

เม่ือผูตองขังไมสามารถยกเหตุหรือพฤติการณดังกลาวข้ึนกลาวอางวาเปนเหตุหรือพฤติการณท่ีตนไม

ตองรับผิดชอบไดไซร ผูตองขังจึงตองยอมรับผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการท่ีตนตกเปนลูกหนี้ผิดนัดซ่ึงอาจ

สงผลใหผูตองขังไดรับความเดือดรอนและความเสียหายตาง ๆ ตามมา ท้ังจากการตองรับผิดชดใช

ความเสียหายท่ีเจาหนี้ไดรับจากการท่ีตนผิดนัดไมชําระหนี้ ท้ังดอกเบี้ยผิดนัดในกรณีท่ีหนี้ดังกลาวเปน

หนี้เงิน รวมท้ังตองรับผิดในกรณีท่ีทรัพยอันเปนวัตถุแหงหนี้ไดรับความเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนเพราะ

อุบัติเหตุในระหวางท่ีลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดดวย แมผูตองขังจะพยายามขวนขวายหาทางชําระหนี้

ใหกับเจาหนี้แลวก็ตาม แตเม่ือผูตองขังไมอาจชําระหนี้ไดทันกําหนด ผูตองขังก็ยังตองรับผิดและตอง

เปนผูแบกรับภาระและความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน จนกวาผูตองขังจะหาบุคคลไปดําเนินการชําระ

หนี้แทนได หรือไมก็จนกวาผูตองขังจะพนโทษ หรือจนกวาเจาหนี้จะฟองรองบังคับใหผูตองขังชําระ

หนี้ ซ่ึงกวาจะถึงเวลาดังกลาว ผูตองขังก็ตองแบกรับภาระหนี้สินตาง ๆ ท่ีเพ่ิมพูนมากข้ึน จนอาจสงผล

กระทบตอชีวิตหลังการพนโทษของผูตองขังรายนั้นก็เปนได 

ประเด็นปญหาและผลกระทบตามกฎหมายลักษณะหนี้ประการท่ี 4 

ซ่ึงเปนประเด็นสุดทาย คือ ผลของการตกเปนลูกหนี้ผิดนัด กลาวคือ เม่ือลูกหนี้ไมชําระหนี้ตามท่ี

เจาหนี้ไดใหคําเตือน หรือไมชําระหนี้ในกรณีท่ีหนี้ถึงกําหนดชําระตามวันแหงปฏิทิน และถาเหตุท่ี

ลูกหนี้ไมชําระหนี้หรือชําระหนี้ลาชานั้นมิไดเกิดจากพฤติการณอันใดอันหนึ่งซ่ึงลูกหนี้ไมตอบ

รับผิดชอบแลวไซร ลูกหนี้ก็ไดชื่อวาเปนลูกหนี้ผิดนัดตามความในมาตรา 205 แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย โดยผลของการตกเปนลูกหนี้ผิดนัดนั้น ไดแก 

1. ลูกหนี้ตองรับผิดในความเสียหายอันเกิดแตการตกเปนลูกหนี้ผิดนัด 

โดยเจาหนี้มีสิทธิท่ีจะเรียกเอาคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากลูกหนี้ซ่ึงตกเปนผูผิดนัดได ตาม

มาตรา 215 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เนื่องจากการชําระหนี้ลาชาถือวาเปนการไมชําระหนี้

ใหตองตามความประสงคอันแทจริงแหงมูลหนี้อยางหนึ่ง เม่ือเจาหนี้ไดรับความเสียหายเพราะลูกหนี้

ผิดนัดไมชําระหนี้ เจาหนี้จึงมีสิทธิท่ีจะเรียกเอาคาสินไหมทดแทนความเสียหายได 215 แตความ

เสียหายท่ีวานี้ ตองเปนความเสียหายอันเกิดจากการผิดนัดไมชําระหนี้ 216 คือ ตองมีความสัมพันธ 

                                                           

215โสภณ รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 127, น.226. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.

67. 
216สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.68. 
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ระหวางเหตุและผล217 หากเปนความเสียหายท่ีไกลเกินความคาดหมาย ศาลจะไมบังคับให เชน คํา

พิพากษาฎีกาท่ี 655/2499 โจทกเรียกคาเสียหายอันเนื่องจากความรูสึกผิดหวังและเสียใจจากการท่ี

โจทกไมไดดูภาพยนตรในวันนั้น เพราะจําเลยเอาตั๋วภาพยนตรท่ีจําเลยจองไวไปขายใหผูอ่ืน เปนตน 

ถาหนี้ท่ีลูกหนี้ไมชําระตามกําหนดโดยลูกหนี้เปนฝายผิดนัดนั้นเปน

หนี้เงิน ลูกหนี้จะตองเสียดอกเบี้ยผิดนัดใหแกเจาหนี้นับแตเวลาท่ีผิดนัดจนกวาจะชําระหนี้เสร็จ ใน

อัตรารอยละ 7.5 ตอป218 หรือในอัตราท่ีสูงกวานั้นโดยอาศัยเหตุอยางอ่ืนอันชอบดวยกฎหมาย219 

ตามมาตรา 224 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยเจาหนี้ไมตองพิสูจนความเสียหายท่ีไดรับจาก

การผิดนัดไมชําระหนี้ใหศาลเห็นแตอยางใด เนื่องจากกฎหมายสันนิษฐานวา การท่ีลูกหนี้ไมชําระหนี้

เงินใหตรงตามกําหนด ทําใหเจาหนี้เสียโอกาสในการนําเงินไปทําประโยชนหรือแสวงหาดอกผลจาก

เงินดังกลาว ลูกหนี้จึงตองเสียดอกเบี้ยในหนี้เงินนั้นใหกับเจาหนี้ แมวาในความเปนจริง เจาหนี้จะมิได

นําเงินไปลงทุนหรือแสวงหาผลประโยชนอยางใด ๆ เลยก็ตาม220 

แตในกรณีท่ีหนี้นั้นเปนการสงมอบทรัพยสินอยางอ่ืนอันมิใชตัวเงิน

ไซร เจาหนี้จะเรียกเอาคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากการผิดนัดไมชําระหนี้ของลูกหนี้ไดก็

ตอเม่ือเจาหนี้พิสูจนใหศาลเห็นวาตนไดรับความเสียหายเชนนั้นจริง221 ศาลจึงจะบังคับใหลูกหนี้ชําระ

คาสินไหมทดแทนความเสียหายนั้นให นอกจากนี้ ถาในระหวางผิดนัด ทรัพยอันเปนวัตถุแหงหนี้ได

เสื่อมเสียไป หรือราคาของทรัพยนั้นตกต่ําลงดวยเหตุท่ีทรัพยนั้นเสื่อมเสียลงในระหวางผิดนัด หรือไม

อาจสงมอบทรัพยนั้นใหแกเจาหนี้ไดเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงเกิดข้ึนในระหวางผิดนัด นอกจาก

เจาหนี้จะมีสิทธิเรียกเอาคาสินไหมทดแทนไดตามมาตรา 215 แลว เจาหนี้ยังมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยใน

จํานวนเงินซ่ึงจะตองใชเปนคาสินไหมทดแทนนั้นดวย โดยคิดตั้งแตเวลาอันเปนฐานท่ีตั้งแหงการกะ

ประมาณราคา คือ นับแตเวลาท่ีทรัพยนั้นเกิดความเสื่อมเสียหรือเสียหายข้ึน222 ตามมาตรา 225 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงความในมาตรา 225 นั้นมิไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยเอาไววา

                                                           

217จิ๊ด เศรษฐบุตร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 129, น.85. 
218เพ่ิงอาง, น.86. 
219สุนทร มณีสวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 128, น.120. 
220เพ่ิงอาง, น.68. 
221จิ๊ด เศรษฐบุตร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 129, น.89. 
222เพ่ิงอาง, น.89. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 128, น.125. 
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เจาหนี้มีสิทธิไดรับดอกเบี้ยในอัตราละเทาไหร จึงจําเปนตองนํามาตรา 7 มาพิจารณาประกอบ คือ 

เจาหนี้มีสิทธิไดรับดอกเบี้ยในคาสินไหมทดแทน อัตรารอยละ 7.5 ตอป223 นั่นเอง 

2. เม่ือลูกหนี้ไมชําระหนี้ภายในกําหนดเวลาอันเปนสาระสําคัญแหง

สัญญาหรือโดยสภาพ กฎหมายยอมใหเจาหนี้มีสิทธิปฏิเสธไมรับชําระหนี้ดังกลาวได 224 เนื่องจาก

กฎหมายเห็นวาการชําระหนี้เชนนั้นกลายเปนอันไรประโยชนตอเจาหนี้ไปเสียแลว225 หากจะบังคับให

เจาหนี้ยังตองรับชําระหนี้อยูก็ยอมไมเปนธรรมตอเจาหนี้ กฎหมายจึงใหสิทธิแกเจาหนี้มากกวากรณี

ท่ัวไปท่ีแมลูกหนี้จะผิดนัดชําระหนี้ แตหากเวลาชําระหนี้นั้นมิใชสาระสําคัญแหงสัญญาหรือโดยสภาพ 

เจาหนี้ก็ยังตองรับชําระหนี้อยู เพียงแตเจาหนี้มีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายท่ีไดรับ226 

ตามมาตรา 215 ได เชน จางตัดชุดเจาสาวเพ่ือใชในพิธีสมรส แตลูกหนี้นําชุดเจาสาวมาสงมอบให

หลังจากวันสมรสลวงเลยไปแลว เชนนี้เจาหนี้มีสิทธิปฏิเสธไมรับชําระหนี้และมีสิทธิเรียกเอาคาสินไหม

ทดแทนเพ่ือการไมชําระหนี้นั้นก็ได ตามความในมาตรา 216 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

เนื่องจากการสงมอบชุดเจาสาวในเวลาดังกลาวไมกอใหเกิดประโยชนแกเจาหนี้แลว เปนตน 

ในกรณีท่ีกําหนดเวลาชําระหนี้เปนสาระสําคัญนี้ นอกจากเจาหนี้

จะมีสิทธิบอกปดไมรับชําระหนี้และเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเพ่ือการไมชําระหนี้แลว เจาหนี้ยังมี

สิทธิบอกเลิกสัญญาไดโดยไมจําตองกําหนดระยะเวลาพอสมควรเพ่ือใหลูกหนี้ปฏิบัติการชําระหนี้อีก

ครั้งหนึ่งก็ได ตามความในมาตรา 388227 และเจาหนี้ยังมีสิทธิท่ีจะเรียกเอาคาเสียหายจากลูกหนี้ไดอยู

แมจะใชสิทธิเลิกสัญญาไปแลวก็ตาม ดั่งความท่ีปรากฏในมาตรา 391 วรรคทาย แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย228 

3. ลูกหนี้ตองรับผิดในความเสียหายอันเกิดในระหวางผิดนัดเพ่ิมข้ึน 

ตามมาตรา 217 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กลาวคือ นอกจากความเสียหายอันเกิดจากการ

ผิดนัดโดยตรงตามมาตรา 215 และมาตรา 216 แลว หากทรัพยอันเปนวัตถุแหงหนี้ไดรับความ

                                                           

223จิ๊ด เศรษฐบุตร, เพ่ิงอาง, น.89. 
224เพ่ิงอาง, น.90. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 128, น.68. 
225สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.68. และดู โสภณ รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 127, น.

230. 
226โสภณ รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.229. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.68. 
227จิ๊ด เศรษฐบุตร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 129, น.90. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.68. 

และดู โสภณ รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.231. 
228จิ๊ด เศรษฐบุตร, เพ่ิงอาง, น.90. และดู โสภณ รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.231. 
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เสียหายในระหวางท่ีลูกหนี้ผิดนัด ไมวาจะดวยความประมาทเลินเลอแมแตเพียงเล็กนอยของลูกหนี้229 

หรือเพราะอุบัติเหตุซ่ึงเกิดข้ึนในระหวางท่ีลูกหนี้ผิดนัด ลูกหนี้ก็ตองเปนผูรับผิดชดใชคาเสียหายใหกับ

เจาหนี้ 230 เนื่องจากกฎหมายมองวา หากลูกหนี้ไมผิดนัดชําระหนี้ ทรัพยนั้นก็คงไปอยูในความ

ครอบครองของเจาหนี้และความเสียหายเชนวานั้นก็คงไมเกิดข้ึน231 

ในกรณีท่ีการชําระหนี้กลายเปนพนวิสัยเพราะอุบัติเหตุอันเกิดข้ึน

ในระหวางท่ีลูกหนี้ผิดนัด หากลูกหนี้สามารถพิสูจนไดวา แมตนจะชําระหนี้ทันกําหนดเวลา ความ

เสียหายนั้นก็คงตองเกิดอยูนั่นเอง เชนนี้ลูกหนี้จึงจะพนความรับผิด ไมตองชดใชคาเสียหายใหกับ

เจาหนี้ อันเปนขอยกเวนเพียงประการเดียวท่ีกฎหมายอนุญาตใหลูกหนี้พิสูจนได232 

เม่ือโดยสภาพของผูตองขังท่ีไมอาจออกไปจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินท่ีมีอยูภายนอกเรือนจําไดดวยตนเอง ประกอบกับไมมีบุคคลใดดําเนินการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินใหแทน ผูตองขังในฐานะท่ีเปนลูกหนี้จึงอาจตกเปนลูกหนี้ผิดนัด ไมวาจะผิดนัดโดยเจาหนี้เตือน

แลวหรือโดยเจาหนี้มิพักตองเตือน ก็ตาม และเม่ือผูตองขังตกเปนลูกหนี้ผิดนัดแลวก็ยอมจะตองมี

ความรับผิดตามกฎหมายเพ่ิมข้ึน เชน ตองรับผิดในความเสียหายท่ีเจาหนี้ไดรับจากการผิดนัดไมชําระ

หนี้ หรือตองรับผิดในดอกเบี้ยผิดนัดจนกวาผูตองขังรายนั้นจะสามารถออกไปชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ได

หมด หรือจนกวาจะมีผูดําเนินการจัดการในเรื่องหนี้สินแทนและจัดการชําระหนี้แทนผูตองขังจนสิ้น 

ท้ังยังตองแบกรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับทรัพยอันเปนวัตถุแหงหนี้ในระหวางท่ีผูตองขังตกเปน

ลูกหนี้ผิดนัด ฯ แมผูตองขังรายนั้นไดพยายามขวนขวายหาทางท่ีจะชําระหนี้ใหกับเจาหนี้แลว แตเม่ือ

ผูตองขังไมมีหนทางใดท่ีจะชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ได ไมวาจะเปนเพราะผูตองขังไมมีบุคคลใดยอม

ดําเนินการจัดการแทน หรือเจาหนี้ของผูตองขังเองก็ไมยินยอมเดินทางมาติดตอรับชําระหนี้จาก

ผูตองขัง ณ เรือนจํา หรือดวยเหตุผลประการอ่ืนใด อันสงผลใหผูตองขังกลายเปนลูกหนี้ผิดนัด ซ่ึงหาก

กรณีเปนดั่งวามานี้ ผูตองขังซ่ึงตกเปนลูกหนี้ผิดนัดจึงตองเปนผูแบกรับภาระหนี้สินท่ีเพ่ิมพูนมากข้ึน

เรื่อย ๆ จนกวาจะมีหนทางชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ได 

                                                           

229จิ๊ด เศรษฐบุตร, เพ่ิงอาง, น.91. และดู โสภณ รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.226 และดู สุนทร มณี

สวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 128, น.72. 
230สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.71. และดู โสภณ รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.227. 
231สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.71. 
232สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.74. และดู โสภณ รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 127, น.

228. 
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จากการพิจารณาปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ดวยตัวผูตองขังเองนั้น ทําใหเห็นไดวาปญหาดังกลาวไดสงผลกระทบตอผูตองขังท่ีไมมีบุคคลใดยอมรับ

มอบอํานาจเพ่ือดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนอยูหลายประการ ท้ังปญหาและผลกระทบ

ตามกฎหมายลักษณะทรัพยและกฎหมายลักษณะหนี้แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ท้ังใน

ฐานะท่ีผูตองขังเปนผูทรงสิทธิหรือหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งตามกฎหมาย และแมวาตามกฎกระทรวง

มหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 จะไดกําหนด

หลักเกณฑเรื่องการลาการจําคุกไวก็ตาม แตเม่ือหลักเกณฑดังกลาวมิไดนํามาใชในทางปฏิบัติ 

ผูตองขังซ่ึงโดยสภาพไมอาจออกไปจัดการกับทรัพยสินและหนี้ดวยตนเองไดและไมมีบุคคลใดจัดการ

ทรัพยสินและหนี้แทนนั้นจึงอาจไดรับปญหาและผลกระทบตามท่ีผูเขียนไดกลาวมาในขางตน 

3.2.1.2 ปญหาและอุปสรรคในการติดตอกับผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ี

ไดรับการแตงตั้งโดยผูตองขัง 

การท่ีผูตองขังจะตั้งผูจัดการทรัพยสินหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดมา

จัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนตนนั้น ผูตองขังก็มักจะมอบอํานาจใหกับบุคคลท่ีตนรูจักและไววางใจ

ในระดับหนึ่งเทานั้นซ่ึงสวนมากก็จะเปนญาติพ่ีนองของผูตองขังเอง แตสําหรับคนท่ีไมมีญาติพ่ีนอง

แลวก็อาจกลายเปนวาไมมีผูใดมาจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขังรายนั้นเลย เนื่องจาก

ผูตองขังเองก็ไมกลาเสี่ยงท่ีจะมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมาจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนตน และหาก

มอบอํานาจใหไปแลว ก็อาจตองมานั่งกังวลวาเขาจะจัดการไปในทางท่ีเสียหายหรือไม 

ปญหาและอุปสรรคในกรณีท่ีผูตองขังมีผูยอมดําเนินการจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินแทนก็คือ แมจะมีบุคคลผูรับมอบอํานาจหรือยอมจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง

ก็ตาม แตผูตองขังก็มิอาจทราบไดวาบุคคลนั้นจัดการทรัพยสินและหนี้สินไปในทางใด เปนไปตาม

ความประสงคของผูตองขังหรือไม จะเกิดความเสียหายอยางใด ๆ ข้ึนหรือเปลา เนื่องจากโดยสภาพท่ี

ผูตองขังตองอยูภายในเรือนจํานั่นเอง ปญหาและอุปสรรคในประการนี้ก็คือ การไมสามารถติดตอ

หรือไมไดรับความสะดวกในการติดตอกับบุคคลภายนอกเรือนจําซ่ึงเปนผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ี

ผูตองขังตั้งข้ึน ปญหาและอุปสรรคดังกลาวสามารถแบงไดเปน 

(1) ปญหาและอุปสรรคในการติดตอไปยังบุคคลภายนอกเรือนจํา 

สาเหตุท่ีผูตองขังตองเปนผูติดตอไปยังบุคคลภายนอกหรือผูจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินเองนั้น อาจเนื่องมาจากการท่ีผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังไมยอม

ติดตอมาหาผูตองขังเพ่ือบอกกลาวหรือชี้แจงถึงการดําเนินการ และจากการสํารวจสถิติของกรม

ราชทัณฑเรื่องเด็กติดผูตองขัง ผูตองขังหญิงตั้งครรภ ผูตองขังสูงอายุ และผูตองขังไมมีญาติเยี่ยมท่ัว
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ประเทศ233 เม่ือป พ.ศ. 2557 พบวามีผูตองขัง 29,895 คน เปนผูตองขังท่ีไมมีญาติมาเยี่ยม จาก

จํานวนผูตองขังท่ีเปนนักโทษเด็ดขาดท้ังหมด 203,320 คน234 ซ่ึงคิดเปนอัตรารอยละ 14.70 ของ

จํานวนผูตองขังท่ีเปนนักโทษเด็ดขาดท้ังหมด ณ เวลานั้น จากสถิติดังกลาวจึงเห็นไดวา ยังมีผูตองขัง

อีกจํานวนหนึ่งท่ีหากมีการตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินดวยตัวเขาเองแลว ผูจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินรายนั้นอาจไมมีการติดตอมายังผูตองขังอีกเลย อันอาจสงผลใหผูตองขังไดรับความเดือดรอน

เสียหายจากการดําเนินการจัดการดังกลาว และทําใหผูตองขังตองเปนฝายติดตอไปยังบุคคลภายนอก

เรือนจําหรือผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินนั้นเอง ซ่ึงผูตองขังรายนั้นก็เลี่ยงไมไดท่ีจะตองประสบกับ

ปญหาและอุปสรรคในการติดตอไปยังบุคคลภายนอกเรือนจํา หรือสาเหตุของกรณีท่ีผูตองขังจําตอง

เปนผูติดตอไปยังบุคคลภายนอกอาจเนื่องมาจากผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังมีความ

ประสงคจะติดตอมา แตมีเหตุหรืออุปสรรคบางประการท่ีทําใหไมสามารถติดตอมายังผูตองขังได จึง

ทําใหผูตองขังตองเปนฝายติดตอไปยังบุคคลดังกลาวเอง 

ในปจจุบันผูตองขังสามารถติดตอไปยังบุคคลภายนอกได 2 ชองทาง คือ 

การติดตอสื่อสารทางจดหมายและโทรศัพท 

1. การติดตอสื่อสารทางจดหมายเปนวิธีการท่ีมีมานานแลว แตการ

ติดตอดวยวิธีนี้ก็ยังมีขอจํากัดอยูมากจนทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคแกผูตองขังท่ีประสงคจะติดตอ

ไปยังผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินเพ่ือสอบถามเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินนั้น กลาวคือ 

กรมราชทัณฑไดออกขอบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑ (ฉบับท่ี 3) เรื่องกําหนดความสะดวกและประโยชน

บางประการสําหรับผูตองขัง ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 ซ่ึงกําหนดใหสิทธิในการติดตอไปยัง

บุคคลภายนอกเรือนจําข้ึนอยูกับลําดับชั้นของผูตองขัง235 โดยผูตองขังชั้นเยี่ยม ไมจํากัดระยะเวลา

และจํานวนครั้งของการสงจดหมาย ผูตองขังชั้นดีมาก สงไดสัปดาหละ 2 ครั้ง ผูตองขังชั้นดี สงได

สัปดาหละ 1 ครั้ง ผูตองขังชั้นกลาง สงได 1 ครั้งตอ 2 สัปดาห ผูตองขังชั้นเลว สงได 1 ครั้งตอ 3 

                                                           

233ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน กรมราชทัณฑ, “สถิติเด็กติดผูตองขัง ผูตองขัง

หญิงตั้งครรภ ผูตองขังสูงอายุ และผูตองขังไมมีญาติเยี่ยมท่ัวประเทศ ประจําเดือนกันยายน 2557 

( ข อ มู ล  ณ  วั น ท่ี  5  พฤศจิ ก า ยน  2557 ) , ” สื บค น เ ม่ื อ วั น ท่ี  1 ธั น ว าคม  2 558 ,  จ า ก 

http://www.correct.go.th/stathomepage/ 
234ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน กรมราชทัณฑ, “สถิติผูตองราชทัณฑท่ัวประเทศ 

รท.102 (ก) สํารวจ ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557,” สืบคนเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2558, จาก 

http://www.correct.go.th/stat102/display/result_pdf.php?date=2014-11-06 
235ประเสริฐ เมฆมณี, หลักทัณฑวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, 2523), น.546. 



 

 

133 

สัปดาห และผูตองขังชั้นเลวมาก สงได 1 ครั้งตอ 4 สัปดาห แตถาเปนคนตองขังหรือคนฝากขัง 

สามารถสงจดหมายไดโดยไมจํากัดจํานวน นอกจากนี้ยังมีการจํากัดประเภท เนื้อหา ถอยคําใน

จดหมายจะตองไมมีความคลุมเครือ ไมเปนขอความท่ีเปนปฏิปกษตอการควบคุมผูตองขัง ไมขัดตอ

ศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบรอยของประชาชน และอ่ืน ๆ อีกมาก236 

การท่ีมีขอบังคับกําหนดจํานวนครั้งท่ีผูตองขังสามารถเขียนจดหมาย

ไปยังบุคคลภายนอกใหข้ึนอยูกับลําดับชั้นของผูตองขังนี้ จึงเปนปญหาและอุปสรรคสําคัญผูตองขังจะ

ติดตอกับผูท่ีตนมอบหมายใหจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนตนเพราะไมวาจะเปนผูตองขังชั้นใดก็

ยอมมีทรัพยสินและหนี้สินอยูภายนอกเรือนจําและเปนธรรมดาท่ีผูตองขังจะมีความประสงคท่ีตองการ

จะทราบวาการจัดการนั้นเปนไปอยางไร รวมถึงผลของการจัดการนั้นดวยซ่ึงถือไดวาเปนเรื่องท่ีสําคัญ

อยางหนึ่งท่ีทําใหผูตองขังไดรับรูขอมูล อันนําไปสูการตัดสินใจท่ีวาควรจะใหบุคคลนั้นดําเนินการตอไป

หรือไม หรือวาควรเปลี่ยนวิธีการจัดการอยางไร เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและใหเปน

ประโยชนกับผูตองขังหลังจากท่ีเขาพนโทษมากท่ีสุด  ดังนั้น ขอจํากัดในการสงจดหมายนี้จึงกอใหเกิด

ความไมสะดวกและเปนอุปสรรคตอการติดตอผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง อันเปนปญหา

หนึ่งท่ีเกิดจากการท่ีผูตองขังจัดตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินดวยตัวผูตองขังเอง 

2. การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทเปนวิธีท่ีเพ่ิงไดรับการพัฒนาข้ึนมาเม่ือ

เร็ว ๆ นี้ เพ่ือเปดโอกาสใหผูตองขังไดติดตอกับญาติพ่ีนองโดยสะดวกมากข้ึน อันเปนการลดปญหาท่ี

เกิดในกรณีท่ีญาติของผูตองขังมาเยี่ยมผูตองขังท่ีเรือนจําตามปกติ และเพ่ือเปนการปองกันการ

ลักลอบนําสิ่งของตองหามเขามาในเรือนจํา237โดยโทรศัพทท่ีใชอยูในเรือนจํานั้นเปนระบบโทรศัพท

ชนิดใชรหัสบัตร (Pin Code) ท่ีสามารถใชไดภายในเรือนจําเทานั้น ซ่ึงผูตองขังตองสมัครเปนสมาชิก

กอน บริการท่ีจัดใหมี 2 ประเภท คือ การโทรออกและการฝากขอความ และใหบริการทุกวันตั้งแต 

9.00 – 15.00 น.238  อยางไรก็ตาม การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทยังมีขอจํากัดอยูมากอีกเชนกัน 

กลาวคือเฉพาะผูตองขังตั้งแตชั้นกลางข้ึนไปเทานั้นท่ีจะมีสิทธิใชบริการนี้ไดและตองมิใชผูท่ีมีกําหนด

โทษประหารชีวิต ไมเปนผูตองขังท่ีอยูระหวางถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกลงโทษทางวินัยในรอบปนั้น 

                                                           

236เพ่ิงอาง, น.544. และดู ณัฐยา จรรยาชัยเลิศ, “หลักประกันสิทธิผูตองขัง : กรณีศึกษาสิทธิ

ในการดํารงชีวิต”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548), น.95. 
237ณัฐยา จรรยาชัยเลิศ, เพ่ิงอาง, น.99. และดู กฤษณา มหิทธิบุรินทร, “ความพึงพอใจของ

ผูตองขังท่ีมีตอรูปแบบการเยี่ยมญาติ”, (สารนิพนธมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545), น.31. 
238กฤษณา มหิทธิบุรินทร, เพ่ิงอาง, น.31. 
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โดยผูตองขังชั้นกลางและชั้นดี มีสิทธิใชบริการ 1 ครั้งตอสัปดาห ผูตองขังชั้นดีมากและชั้นดีเยี่ยม มี

สิทธิใชบริการ 2 ครั้งตอสัปดาห แตถาผูตองขังรายใดมีพฤติกรรมท่ีไมนาไววางใจก็จะถูกระงับการใช

สิทธินี้239 

นอกจากการจํากัดการใชบริการตามลําดับชั้นของนักโทษแลว 

ระยะเวลาการใชบริการสามารถใชไดครั้งละ 5 นาทีเทานั้น และผูตองขัง 1 คน สามารถโทรออกไดไม

เกิน 5 หมายเลข โดยจะตองเปนหมายเลขบานหรือท่ีทํางาน240 ไมสามารถติดตอหมายเลข

โทรศัพทเคลื่อนท่ีไดเนื่องจากควบคุมไดยาก และบุคคลท่ีผูตองขังสามารถติดตอไปหาไดนั้นจะตอง

เปนบุคคลท่ีกําหนดไวในขอ 35 ประกอบขอ 30 แหงขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยการเยี่ยมการ

ติดตอของบุคคลภายนอกตอผูตองขัง และการเขาดูกิจการหรือติดตอการงานกับเรือนจํา พ.ศ. 2555 

ลงวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 เชน บิดามารดา สามีหรือภริยา บุตร พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน 

หรือรวมแตบิดาหรือมารดาเดียวกันหรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดหรือผูท่ีผูตองขังปวยรองขอ 

เปนตน241 

การท่ีกรมราชทัณฑจัดใหผูตองขังมีสิทธิในการติดตอสื่อสารทาง

โทรศัพทดังกลาวก็เพ่ือเปนการเพ่ิมความสะดวกใหแกผูตองขังในการติดตอญาติพ่ีนอง แตการท่ีมี

ขอจํากัดมากเชนนี้จึงไมไดเอ้ือใหผูตองขังสามารถติดตอบุคคลภายนอกท่ีเปนผูจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินใหกับผูตองขังแตอยางใด เนื่องจากการคุยโทรศัพทหรือฝากขอความแตละครั้งมีระยะเวลา

เพียง 5 นาที ยังไมอาจท่ีจะพูดคุยในเรื่องวิธีการหรือแนวทางในการจัดการหรือผลจากการจัดการกัน

ไดรูเรื่อง และการจํากัดใหเฉพาะแตผูตองขังชั้นกลางข้ึนไปเทานั้นท่ีสามารถใชโทรศัพทท่ีทางเรือนจํา

จัดไวได สิทธิดังกลาวจึงมิไดชวยใหผูตองขังชั้นเลวและชั้นเลวมากสามารถติดตอกับผูจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินท่ีผูตองขังตั้งข้ึนหรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหได ท้ังท่ีสิทธิในการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจําเปนสิทธิทางแพงอยางหนึ่งซ่ึงมิควรถูกจํากัดและเปนสิ่งมิควร

ไดรับผลกระทบจากการถูกจําคุกดวยไมวาจะเปนผูตองขังชั้นใดก็ตาม เพราะแนวคิดและวัตถุประสงค

ในการจําคุกผูกระทําความผิดมิไดเปนไปเพ่ือการจํากัดสิทธิ แตกลับเปนไปเพ่ือแกไขฟนฟูใหผูตองขัง

ไดกลับตัวเปนคนดีและสามารถกลับไปใชชีวิตรวมกับคนในสังคมภายนอกเรือนจําไดโดยปกติสุขดังท่ี

ไดอธิบายไวในบทกอน สิทธิในการติดตอกับผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังตั้งข้ึนจึงมิควรถูก

จํากัดดวยชั้นของผูตองขังเพราะเปนสิทธิท่ีหากจะจัดใหมีแกผูตองขังไมวาจะเปนชั้นใดก็ตาม ก็มิได

                                                           

239เพ่ิงอาง, น.32. 
240เพ่ิงอาง, น.32. 
241เพ่ิงอาง, น.32. 
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สงผลกระทบตอความเปนระเบียบเรียบรอยในการปกครองหรือควบคุมผูตองขังภายในเรือนจําแต

อยางใด แตเม่ือกฎหมายไดกําหนดจํานวนครั้งของการใชโทรศัพทภายในเรือนจําใหข้ึนอยูกับชั้นของ

ผูตองขัง สิทธิดังกลาวจึงมิไดมาชวยหรือเอ้ือใหผูตองขังสามารถติดตอกับผูจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ท่ีผูตองขังตั้งข้ึนมาได  ดังนั้น การใหสิทธิแกผูตองขังเพ่ือติดตอกับบุคคลภายนอกโดยการใชโทรศัพทนี้ 

จึงมิไดเปนมาตรการหรือวิธีการท่ีเขามาชวยใหผูตองขังสามารถติดตอกับผูจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ท่ีผูตองขังตั้งข้ึนมาได การตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินดวยตัวผูตองขังเองจึงยังมีปญหาและ

อุปสรรคในเรื่องการติดตอไปยังบุคคลภายนอกเรือนจําซ่ึงเปนผูดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

อยูนั่นเอง 

(2) ปญหาและอุปสรรคในการไดรับการเ ย่ียมหรือการติดตอจาก

บุคคลภายนอก 

ในกรณีท่ีผูตองขังตั้งหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดทําการจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินแทนตนข้ึนมา นอกจากจะมีปญหาและอุปสรรคจากการท่ีผูตองขังไมสามารถติดตอไปยัง

บุคคลดังกลาวไดหรือไมไดรับความสะดวกในการติดตอไปแลว ยังมีปญหาและอุปสรรคในสวนท่ีบุคคล

ดังกลาวก็ไมสามารถหรือไมไดรับความสะดวกในการติดตอมายังผูตองขังเพ่ือสอบถามความประสงค

หรือแนวทางในการจัดการสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงมีความสําคัญ หรือเปนปญหาท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนจากการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินนั้นและไมอาจอนุมานไดวาผูตองขังมีความประสงคจะใหจัดการไปในทางใด ดวย

เหตุนี้จึงทําใหผูตองขังไมสามารถทราบถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนได 

ตามปกติผูตอง ขังมีสิทธิ ท่ีจะไดรับการเยี่ ยมหรือการติดตอจาก

บุคคลภายนอกตามท่ีพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 33 กําหนดไววา ใหผูตองขังไดรับ

การเยี่ยมหรือการติดตอจากบุคคลภายนอกได โดยเฉพาะอยางยิ่งจากทนายความตามท่ีบัญญัติไวใน

มาตรา 8 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ท้ังนี้ ภายใตขอบังคับท่ีอธิบดีกําหนด และใน

ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยการเยี่ยมการติดตอของบุคคลภายนอกตอผูตองขัง และการเขาดูกิจการ

หรือติดตอการงานกับเรือนจํา พ.ศ. 2555 ลงวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 ขอ 7(2) ประกอบกับ

ขอบังคับกรมราชทัณฑฉบับท่ี 3 เรื่องกําหนดความสะดวกและประโยชนบางประการสําหรับผูตองขัง 

ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480242 กําหนดใหสิทธิในการไดรับการเยี่ยมหรือติดตอจาก

บุคคลภายนอกข้ึนอยูกับลําดับชั้นของผูตองขัง กลาวคือ ผูตองขังชั้นเยี่ยม มีสิทธิไดรับการเยี่ยม 1 

ครั้งตอ 1 สัปดาห ผูตองขังชั้นดีมาก มีสิทธิไดรับการเยี่ยม 1 ครั้งตอ 2 สัปดาห ผูตองขังชั้นดี มีสิทธิ

ไดรับการเยี่ยม 1 ครั้งตอ 3 สัปดาห ผูตองขังชั้นกลาง มีสิทธิไดรับการเยี่ยม 1 ครั้งตอ 4 สัปดาห 

                                                           

242ณัฐยา จรรยาชัยเลิศ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 236, น.92. 
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ผูตองขังชั้นเลว มีสิทธิไดรับการเยี่ยม 1 ครั้งตอ 5 สัปดาห และผูตองขังชั้นเลวมาก มีสิทธิไดรับการ

เยี่ยม 1 ครั้งตอ 6 สัปดาห243 สวนคนตองขังและคนฝากขังมีสิทธิไดรับการเยี่ยม 1 ครั้งตอ 1 สัปดาห  

ท้ังนี้ กรมราชทัณฑไดมีคําสั่งใหงดเยี่ยมผูตองขังในวันหยุดราชการเนื่องจากกําลังของเจาหนาท่ีท่ีอยู

เวรรักษาการณมีจํานวนนอย จึงอาจควบคุมดูแลไดไมท่ัวถึง เวนแตปรากฏวาผูท่ีมาเยี่ยมนั้นได

เดินทางมาไกลและมีความจําเปนท่ีจะตองเยี่ยมและเขาพบผูตองขังในวันนั้น เชนนี้ทางเรือนจําจึงอาจ

ผอนผันใหได244 โดยญาติท่ีมาเยี่ยมจะตองอยูในเขตท่ีกําหนด การสนทนาจะตองเปนภาษาไทยและ

ออกเสียงใหดังพอท่ีเจาพนักงานซ่ึงควบคุมอยูไดยิน หากจะพูดภาษาอ่ืนจะตองไดรับอนุญาตจากเจา

พนักงาน245 

และแมในปจจุบันจะมีการเปดโอกาสใหเยี่ยมแบบถึงตัว คือ การเปด

โอกาสใหผูตองขังและญาติไดพูดคุยกันแบบถูกเนื้อตองตัวกันไดโดยไมมีสิ่งก้ันขวางและรับประทาน

อาหารรวมกัน ซ่ึงเรียกกิจกรรมนี้วา งานวันพบญาติ จัดข้ึนปละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 10 วัน วันละ 

2 รอบ รอบละ 2 ชั่วโมง คือ 9.00 – 11.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. อันนับวาเปนการใหเสรีภาพ

ตอผูตองขังมากข้ึนอีกระดับหนึ่ง246  อยางไรก็ตาม ผูตองขังท่ีจะไดรับโอกาสนี้จะตองเปนผูตองขังชั้น

กลางข้ึนไป คือ ผูตองขังชั้นกลาง ใหไดรับการเยี่ยม 1 ครั้งตลอดงาน แตตองเปนผูไดรับโทษจําคุกไม

เกิน 10 ป เปนการกระทําความผิดครั้งแรกคดีเดียวและไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางการ

พิจารณาลงโทษทางวินัย และผูตองขังชั้นดี ชั้นดีมาก และชั้นดีเยี่ยม ใหไดรับการเยี่ยม 2 ครั้งตลอด

งาน และไมเปนผูอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางการถูกตั้งกรรมการสอบสวนทาง

วินัย247 โดยญาติท่ีจะเขาเยี่ยมไดตองเปนบิดามารดา สามีภรรยา และบุตรของผูตองขังเทานั้น แตถา

ผูตองขังรายใดไมมีญาติมาเยี่ยม ผูบัญชาการเรือนจําหรือผูอํานวยการทัณฑสถานอาจใชดุลพินิจให

บุคคลอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวเขาเยี่ยมได248 

                                                           

243กฤษณา มหิทธิบุรินทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 237, น.25. 
244เพ่ิงอาง, น.25. 
245เพ่ิงอาง, น.25. 
246เพ่ิงอาง, น.26. และดู ปกรณ มณีปกรณ, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, (กรุงเทพมหานคร 

: บริษัท โอ เอ็น จี การพิมพ จํากัด, 2549), น.336. 
247กฤษณา มหิทธิบุรินทร, เพ่ิงอาง, น.27. และดู ณัฐยา จรรยาชัยเลิศ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 

236, น.93. 
248กฤษณา มหิทธิบุรินทร, เพ่ิงอาง, น.27. 
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ปญหาและอุปสรรคท่ีผูตองขังอาจไดรับนี้เกิดเนื่องมาจากขอจํากัดตาง ๆ 

ท่ีทางกรมราชทัณฑกําหนดข้ึน เชน สิทธิในการไดรับการติดตอข้ึนอยูกับลําดับชั้นของผูตองขัง ตองไม

เปนผูท่ีมีคุณสมบัติตองหามตามท่ีกําหนด เปนตน แมจะเปนท่ีเขาใจไดวาการท่ีกรมราชทัณฑกําหนด

หลักเกณฑเชนนี้ก็เพ่ือใหผูตองขังท่ีมีความประพฤติดีไดรับสิทธิพิเศษบางประการมากกวาผูตองขังชั้น

เลวและเลวมาก  ท้ังนี้ เพ่ือเปนการจูงใจใหผูตองขังหันมาประพฤติตัวเปนคนดีอันจะทําใหไดรับการ

เลื่อนชั้นซ่ึงจะสงผลผูตองขังไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ มากข้ึนตามไปดวย และการจัดลําดับชั้นเชนนี้

ยังเปนไปเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยในการปกครองภายในเรือนจํา249 อันเปนแนวคิดในทาง

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา แตถาพิจารณาในแงของสิทธิทางแพงหรือสิทธิในการจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินของผูตองขังแลว จะเห็นวาสิทธิดังกลาวนี้มิไดเปนสิทธิท่ีควรถูกจํากัดดวยลําดับชั้นของ

ผูตองขัง เพราะเม่ือเปนสิทธิท่ีมิไดทําใหการปกครองภายในเรือนจําเกิดความวุนวายเสียแลว การ

จํากัดสิทธิดังกลาวโดยลําดับชั้นของผูตองขังจึงเปนสิ่งท่ีไมมีเหตุผลอันสมควรและไมเปนไปตามความ

มุงประสงคในทางทัณฑวิทยาแตอยางใด 

เง่ือนไขแหงสิทธิดังกลาวจึงไมเหมาะสมท่ีจะนํามาใชกับสิทธิในการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง  มิฉะนั้น จะทําใหผูตองขังชั้นเลวและชั้นเลวมาก หรือ

ผูตองขังตั้งแตชั้นกลางข้ึนไปซ่ึงไมเขาเง่ือนไขบางประการตามท่ีกําหนด ถูกจํากัดสิทธิในการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินไปโดยปริยาย เนื่องจากแมผูตองขังจะตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินข้ึนมาเอง

แลว แตผูตองขังก็ไมมีสิทธิท่ีจะไดรับการติดตอจากบุคคลภายนอกท่ีเปนผูจัดการดูแลทรัพยสินนั้นได 

ไมอาจรูความเคลื่อนไหวและผลจากการจัดการนั้น ท้ังท่ีสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินอันเปน

สิทธิทางแพงอยางหนึ่งนี้เปนสิทธิท่ีผูตองขังทุกคนควรจะไดรับการรับรองและคุมครองเหมือนกันหมด 

เพราะการลงโทษทางอาญามิไดตัดสิทธิทางแพงของผูตองขังแตอยางใด ดวยเหตุท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้

จึงไดกลายปญหาและอุปสรรคอันเนื่องมาจากการท่ีผูตองขังตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินข้ึนดวย

ตนเอง 

3.2.1.3 ปญหาและอุปสรรคในการขอใหศาลตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ใหแกตน 

(1) ปญหาในการใชสิทธิทางศาลของผูตองขัง 

สิทธิทางศาลหรือสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเปนเรื่องท่ีไดรับการรับรอง

และคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 4 ประกอบ

                                                           

249วิสัย พฤกษะวัน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 88, น.194. และดู ปกรณ มณีปกรณ, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 246, น.326. 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40 (1) ซ่ึงกําหนดวา บุคคลยอมมีสิทธิเขาถึง

กระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง และเนื่องจากในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 30 ไดกําหนดไววา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับ

ความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน  ดังนั้น ในฐานะท่ีผูตองขังเปนชนชาวไทยจึงยอมไดรับการ

คุมครองสิทธิทางศาลหรือสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนี้อยางเทาเทียมกับบุคคลท่ัวไปดวย 

อยางไรก็ตาม ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มีเพียงมาตรา

เดียวเทานั้นท่ีกลาวถึงสิทธิในลักษณะนี้ไวในมาตรา 34 ความวา “ภายใตบังคับบทบัญญัติในภาค 7 

แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบา และลดโทษ 

ผูตองขังยังมีสิทธิในอันท่ีจะยื่นคํารองทุกข หรือเรื่องราวใด ๆ ตอเจาหนาท่ีเรือนจํา อธิบดี รัฐมนตรี 

หรือทูลเกลาฯ ถวายฎีกาตอพระมหากษัตริยได ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดไว” ประกอบกับกฎกระทรวง

มหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 สวนท่ี 7 วินัยของ

ผูตองขัง หมวด 6 การรองทุกข ยื่นเรื่องราว และถวายฎีกาของผูตองขัง ตั้งแตขอ 120 ถึงขอ 126 

อันเปนสิทธิท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใชใน 3 กรณี250 ดังตอไปนี้ 

กรณีท่ี 1 ยื่นคํารองทุกขกรณีท่ีเจาพนักงานเรือนจําปฏิบัติตอตนไม

ถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมายหรือละเมิดตอสิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายอ่ืน โดยยื่นคํา

รองทุกขตอเจาพนักงานเรือนจํา อธิบดีกรมราชทัณฑ รัฐมนตรีมหาดไทย หรือยื่นทูลเกลาถวายฎีกา 

ซ่ึงไดกําหนดข้ันตอนและวิธีการตาง ๆ ไวอยางละเอียดในขอ 120 – ขอ 126 แหงกฎกระทรวง

มหาดไทยฯ 

กรณีท่ี 2 ยื่นเรื่องราวอ่ืน ๆ นอกจากการยื่นคํารองทุกขและการถวาย

ฎีกา เชน251 ถูกควบคุมหรือขังโดยผิดกฎหมาย ถูกจําคุกผิดจากคําพิพากษาของศาล ยื่นคํารองตอ

ศาลเพ่ือขอใหมีการเยียวยาและดําเนินคดีแพงเพ่ือขอใหชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการนั้น ยื่น

เรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษ เปนตน 

กรณีท่ี 3 ยื่นอุทธรณตอพัศดีภายในกําหนดอายุความอุทธรณ ซ่ึงเม่ือยื่น

อุทธรณตอพัศดีแลวใหถือวาเปนการยื่นตอศาล “แตขอนี้ขอใหสังเกตวา ใชไดเฉพาะในคดีอาญา

เทานั้น จะใชสําหรับยื่นอุทธรณในคดีแพงมิได”252 

                                                           

250วิสัย พฤกษะวัน, เพ่ิงอาง, น.214. 
251ประธาน วัฒนวาณิชย, รายงานวิจัยเรื่องสิทธิของผูตองขังในประเทศไทย, (ม.ป.ท., 

2526), น.129. 
252วิสัย พฤกษะวัน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 88, น.214. 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธานี วรภัทร ไดอธิบายเรื่องการรองทุกข ยื่น

เรื่องราว และถวายฎีกาของผูตองขังไวเพ่ิมเติมวา หลักเกณฑในเรื่องดังกลาวนี้ มีข้ึนมาเพ่ือความมุง

หมาย 3 ประการ คือ253 

1. เพ่ือเปนการผอนคลายความคับของใจและความอึดอัดใจใหกับ

ผูตองขังท่ีไดรับการปฏิบัติจากเจาพนักงานเรือนจําซ่ึงตนเห็นวาเปนสิ่งท่ีไมถูกตอง ควรแกไขปรับปรุง 

และหยุดการกระทําดังกลาว รวมถึงการบรรเทาและเยียวยาผลรายท่ีเกิดข้ึนกับผูตองขังรายนั้นดวย 

2. เพ่ือใหความเปนธรรมกับผูตองขังท่ีไดรับการปฏิบัติจากเจาพนักงาน

เรือนจําโดยมิชอบดวยกฎหมาย และเพ่ือเปนการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนอันมีผลกระทบตอ

ความนาเชื่อถือของระบบราชการ 

3. เพ่ือเปนการถวงดุลอํานาจของเจาพนักงานเรือนจํามิใหใชอํานาจไป

ในทางท่ีเปนการกดข่ีขมเหงและเพ่ือเปนหลักประกันใหกับผูตองขัง ตามหลักความยินยอมพรอมใจใน

การบังคับโทษ เพ่ือใหผูตองขังพรอมท่ีจะเปดรับการแกไขฟนฟูดวยมาตรการตาง ๆ ท่ีทางเรือนจําได

จัดใหมีข้ึน อันนําไปสูการแกไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูตองขังซ่ึงเปนวัตถุประสงคหลักของการ

บังคับโทษจําคุก 

จากคําอธิบายท้ังหมดในขางตนนี้ทําใหพิจารณาไดวา บทบัญญัติใน

พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกลาว มิไดเปนบทบัญญัติท่ีใช

ในกรณีท่ีผูตองขังประสงคจะยื่นคําฟองหรือคํารองขอในเรื่องท่ัวไปตอศาล แตจํากัดไวเฉพาะกรณีท่ี

ผูตองขังถูกละเมิดจากเจาพนักงานหรือถูกคุมขังโดยมิชอบหรือเรื่องอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน  ดังนั้น 

ตามกฎหมายเฉพาะท่ีเก่ียวกับการราชทัณฑ จึงไมมีชองทางใดท่ีใหผูตองขังสามารถยื่นคํารองขอตอ

ศาลเพ่ือขอใหศาลตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินใหกับตนได จึงจําตองกลับไปพิจารณาเรื่องสิทธิใน

การยื่นคํารองขอตอศาลตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ัวไป 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เปนกฎหมายท่ีวาดวยระเบียบ 

ข้ันตอน วิธีการนําคดีข้ึนสูศาล ถาไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและข้ันตอนตาง ๆ แลว บุคคลนั้นจะไม

สามารถนําคดีข้ึนสูศาล ผลก็คือไมสามารถใหศาลอํานวยความยุติธรรมใหกับตนได254 ซ่ึงตามความใน

มาตรา 55 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง อันเปนบทบัญญัติท่ีเปนหัวใจหลักของเรื่อง

การนําคดีข้ึนสูศาลไดกําหนดใหบุคคลท่ีจะสามารถนําคดีข้ึนสูศาลไดนั้นมีอยู 2 ประเภท คือ บุคคลท่ี

                                                           

253ธานี วรภัทร, กฎหมายราชทัณฑ, (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2558), น.203. 
254จักรพงษ เล็กสกุลไชย, คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, พิมพครั้งท่ี 12 

(กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2556), น.4. 
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ถูกโตแยงสิทธิและบุคคลท่ีตองใชสิทธิทางศาล255 ดังท่ีไดบัญญัติไววา “เม่ือมีขอโตแยงเกิดข้ึนเก่ียวกับ

สิทธิหรือหนาท่ีของบุคคลใดตามกฎหมายแพง หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบท่ี

จะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงท่ีมีเขตอํานาจได ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและประมวล

กฎหมายนี้” 

กรณีท่ีมีการโตแยงสิทธิอันเปนคดีมีขอพิพาทนั้น หมายถึง กรณีท่ีบุคคล

ฝายหนึ่งอางวาตนมีสิทธิอยางใดอยางหนึ่งเหนือกวาอีกฝายหนึ่ง แตฝายท่ีถูกอางไมยอมรับหรือปฏิเสธ

สิทธิของฝายท่ีกลาวอาง256 เม่ือมีการปฏิเสธสิทธิดังกลาวก็ถือไดวามีการโตแยงสิทธิเกิดข้ึนแลว การ

อางสิทธิหรือหนาท่ีนี้ตองเปนสิทธิตามกฎหมายแพงเทานั้น แตจะเปนสิทธิตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย หรือสิทธิตามกฎหมายสารบัญญัติอ่ืน ๆ ก็ได257 

สําหรับกรณีการใชสิทธิทางศาลอันเปนคดีไมมีขอพิพาท หมายถึง กรณีท่ี

บุคคลมีสิทธิอยูแลวตามกฎหมายสารบัญญัติหรือมีกฎหมายสารบัญญัติรับรองสิทธินั้น ๆ ไวแลว แต

จําเปนตองใชสิทธิทางศาลเพ่ือขอใหศาลรับรองและคุมครองหรือบังคับตามสิทธิท่ีตนมีอยู หรือเม่ือมี

กฎหมายกําหนดวาการจะทําการอยางใดอยางหนึ่งไดนั้นตองมีการขออนุญาตตอศาลหรือใหศาลมี

คําสั่งแสดงการรับรองสิทธิ 258 เชน การรองขอตอศาลใหตั้งผูปกครอง ผูจัดการมรดก ผูจัดการ

ทรัพยสินของผูไมอยูและบุคคลสาบสูญ ขอใหศาลสั่งวาบุคคลวิกลจริตเปนคนไรความสามารถและตั้ง

ผูอนุบาล เพิกถอนมติท่ีประชุมใหญบริษัทท่ีผิดระเบียบ ขอใหศาลมีคําสั่งวาไดกรรมสิทธิ์โดยการ

ครอบครองปรปกษ เปนตน 

                                                           

255เพ่ิงอาง, น.4. และดู ปติกุล จีระมงคลพาณิชย, คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

ภาค 1 – ภาค 2, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2554), น.131. และดู ไพโรจน วายุ

ภาพ, คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 บทท่ัวไป (ตอน 1), (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ พลสยาม พริ้นติ้ง, 2550), น.194. 
256จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.5. และดู ไพโรจน วายุภาพ, เพ่ิงอาง, น.195. 
257สมชัย ฑีฆาอุตมากร, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 บทท่ัวไป มาตรา 1 

ถึง มาตรา 169 ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน มาตรา 170 ถึง มาตรา 222, (กรุงเทพมหานคร : 

จิรรัชการพิมพ, 2547), น.189. และดู จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.5. 
258จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.12. และดู ไพโรจน วายุภาพ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 

255, น.220. และดู ปติกุล จีระมงคลพาณิชย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 255, น.213. และดู วินัย ล้ําเลิศ, 

คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฯ, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : ท้ังฮ่ัวซินการ

พิมพ, 2524), น.311. 
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เชน คําพิพากษาฎีกาท่ี 100/2524 ผูรองยื่นคํารองวาตนมีชื่อถือ

กรรมสิทธิ์ในท่ีดินแปลงหนึ่งรวมกับผูอ่ืน ซ่ึงผูท่ีถือกรรมสิทธิ์รวมนั้นประสงคท่ีจะแบงแยกท่ีดิน แตเจา

พนักงานท่ีดินไมสามารถแบงแยกใหไดเพราะนามสกุลของผูรองไมตรงกับนามสกุลท่ีปรากฏใน

ทะเบียนบาน ผูรองไดไปติดตอสํานักงานทะเบียนทองถ่ินและอําเภอเพ่ือใหรับรองวาตนเปนบุคคลคน

เดียวกับชื่อท่ีปรากฏในทะเบียนบาน แตเจาหนาท่ีไมรับรองให จึงตองมายื่นคํารองตอศาลเพ่ือใหมี

คําสั่งแสดงวาตนเปนบุคคลคนเดียวกับชื่อท่ีปรากฏนั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การท่ีบุคคลใดจะมาใชสิทธิ

ทางศาลและมารองขอเปนคดีไมมีขอพิพาท จะตองมีกฎหมายรับรองและสนับสนุนใหรองขอตอศาล

ได การท่ีผูรองรองขอใหศาลสั่งวาเปนบุคคลคนเดียวกับชื่อท่ีปรากฏในทะเบียนบานนั้นไมมีกฎหมาย

ใดสนับสนุนใหผูรองรองขอตอศาลเปนคดีไมมีขอพิพาท จึงไมอาจรองตอศาลได ศาลมีคําสั่งยกคํารอง 

เชน คําพิพากษาฎีกาท่ี 6427/2539 ผูรองยื่นคํารองขอใหศาลไตสวน

และมีคําสั่งวาคําพิพากษาในคดีแพงเปนโมฆะเพราะศาลฟงพยานหลักฐานผิดไปจากความเปนจริง 

ปรากฏวาคดีดังกลาวไดถึงท่ีสุดไปแลว โดยคําพิพากษาศาลอุทธรณวินิจฉัยวาบานพิพาทมิใชทรัพย

มรดกของ ส. โจทกไมมีอํานาจฟองขับไลจําเลย ผลแหงคําพิพากษาถึงท่ีสุดดังกลาวยอมผูกพันผูรอง

ซ่ึงเปนโจทกในคดีดังกลาวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 145 ผูรองจําตองรับผล

แหงคําพิพากษานั้นจะมาโตเถียงอีกวาคําพิพากษาพิจารณาไปโดยสําคัญผิดในขอเท็จจริงและศาล

พิจารณาขอเท็จจริงในคําพิพากษาไมตรงกับความเปนจริง ท้ัง ๆ ท่ีคําพิพากษาใหเปนฝายแพคดีหาได

ไม ท้ังมิใชกรณีท่ีมีกฎหมายสนับสนุนใหผูรองจะตองใชสิทธิทางศาลอันจะยื่นคํารองเปนคดีไมมีขอ

พิพาทเปนคดีนี้ไดตามมาตรา 55 และการขอใหศาลสั่งเพิกถอนการพิจารณาท่ีผิดระเบียบตามมาตรา 

27 นั้นจะตองยื่นคํารองขอในคดีท่ีอางวามีการพิจารณาท่ีผิดระเบียบนั้นเองจะยื่นคํารองขอเปนคดี

ใหมไมได 

หากผูตองขังประสงคจะรองขอตอศาลเพ่ือขอใหศาลตั้ งผูจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินใหกับตนจึงตองกระทําโดยยื่นเปนคํารองเพราะเปนเรื่องท่ีตองขออํานาจศาลใหตั้ง

บุคคลมาดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนตน มิใชกรณีท่ีผูตองขังถูกโตแยงสิทธิอันเปนคดีมี

ขอพิพาทท่ีตองยื่นเปนคําฟอง  อยางไรก็ตาม การท่ีจะยื่นคํารองขอตอศาลได ผูรองขอจะตองมีสิทธิ

ตามกฎหมายสารบัญญัติรับรองไวเสียกอน เพราะหากผูรองไมมีสิทธิในเรื่องนั้น ๆ แลว ก็มิอาจใชสิทธิ

ทางศาลเพ่ือขอใหศาลบังคับหรือรับรองตามท่ีรองขอได259 และเม่ือพิจารณาเรื่องการจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินของผูตองขังแลว ก็ไมพบวามีกฎหมายใดท่ีรับรองเรื่องดังกลาวไวเลย ไมวาจะเปนกฎหมาย

                                                           

259ปติกุล จีระมงคลพาณิชย, เพ่ิงอาง, น.213. และดู สมชัย ฑีฆาอุตมากร, อางแลว เชิงอรรถ

ท่ี 257, น.194. 
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เฉพาะท่ีใชกับผูตองขังอยางพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และกฎหมายลําดับรองท่ีออกโดย

อาศัยอํานาจพระราชบัญญัติดังกลาว รวมท้ังประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซ่ึงเปนกฎหมายท่ี

บัญญัติเรื่องการจัดการทรัพยสินของบุคคลบางประเภทไว แตก็ไมพบวาประมวลกฎหมายดังกลาวนี้ได

รับรองสิทธิในการรองขอตอศาลเพ่ือขอใหศาลตั้งผูจัดการทรัพยสินของผูตองขังไวแตอยางใด 

ดังนั้น แมสิทธิทางศาลหรือสิทธิในกระบวนการยุติธรรมจะเปนเรื่องท่ีถูก

รับรองไวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แตเม่ือไมมีกฎหมายใดใหสิทธิแกผูตองขังเพ่ือขอให

ศาลตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินใหกับตนแลว เชนนี้จึงทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคตอผูตองขัง

อยางมากท่ีผูตองขังจะใชสิทธิทางศาลเพ่ือขอใหศาลตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินใหแกตน 

โดยเฉพาะอุปสรรคในทางกฎหมายสารบัญญัติ เพราะหากกฎหมายสารบัญญัติไดรับรองเรื่องดังกลาว

ไว ก็จะสงผลใหผูตองขังสามารถใชสิทธิทางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 

55 ได นั่นเอง 

(2) ปญหาในการไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายของผูตองขัง 

การใหความชวยเหลือทางกฎหมายนั้นมาจากแนวความคิดเรื่องความไม

เสมอภาคระหวางบุคคลในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม อันมีสาเหตุมาจากความแตกตางทางฐานะ

และเศรษฐกิจ กลาวคือ บุคคลท่ีมีฐานะร่ํารวยยอมมีความสามารถท่ีจะวาจางทนายความผูมีฝมือใหมา

ดําเนินคดีใหกับตน แตสําหรับผูท่ียากจนแลวยอมไมมีเงินหรือทุนทรัพยเพียงพอท่ีจะไปวาจาง

ทนายความใหมาดําเนินคดีใหได นักนิติศาสตรไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาท่ีเกิดข้ึนนี้ จึงไดเสนอ

ใหรัฐจัดหามาตรการตาง ๆ เพ่ือใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน อันเปนการสงเสริมให

ประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน สําหรับการใหความชวยเหลือทาง

กฎหมายแกประชาชนนั้น แบงออกไดเปน 3 กรณี คือ 1) การใหความชวยเหลือทางการเงินในการ

ดําเนินคดี เชน การยกเวนคาธรรมเนียมศาล เปนตน 2) การใหคําปรึกษาและคําแนะนําทางกฎหมาย 

และ 3) การใหความชวยเหลือดานทนายความ ไมวาจะเปนการใหเงินอุดหนุนจากรัฐเพ่ือวาจาง

ทนายความ หรือการจัดหาทนายความใหกับคูความในคดี260 

การไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายเปนสิทธิประการหนึ่งท่ีไดรับการ

รับรองและคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 4 

ประกอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40 (8) ซ่ึงบัญญัติวา “ในคดีแพง 

                                                           

260ชลธิชา เกียรติสุข, “การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในการดําเนินคดีทาง

ศาล : ศึกษากรณีการใหความชวยเหลือทางดานทนายความในคดีแพงโดยรัฐ”, (วิทยานิพนธ 

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2554), น.22. 
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บุคคลมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายอยางเหมาะสมจากรัฐ” แตตามพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และกฎหมายลําดับรองอ่ืนท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติดังกลาว 

ไมพบวามีบทบัญญัติใดหรือมาตรการใดท่ีเขามาชวยเหลือผูตองขังท่ีประสงคจะดําเนินคดีแพง แตถา

เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับคดีอาญาแลวจะมีการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกผูตองขังอยางเต็มท่ี 

กลาวคือ ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 33 กําหนดใหผูตองขังมีสิทธิไดรับการ

ติดตอหรือเยี่ยมเยียนจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะทนายความตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 8 ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ท้ังนี้ ภายใตขอบังคับท่ีอธิบดีกําหนด โดยมาตรา 8 แหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นเปนการกําหนดสิทธิของจําเลยในการแตงทนายแกตางตั้งแตศาล

ชั้นตนจนถึงศาลฎีกา มีสิทธิพูดคุยกับทนายเปนการสวนตัว ตรวจดูสํานวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เปน

ตน261 นอกจากนี้หากจําเลยไมมีทนายความ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

173 กําหนดใหมีการจัดหาทนายความใหแกจําเลยดวย 

เหตุท่ีกฎหมายใหความสําคัญกับเรื่องทางอาญามากกวาทางแพงก็

เนื่องมาจากกฎหมายอาญาเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการรักษาความสงบสุขของคนในสังคม และเปน

กฎหมายท่ีมีบทกําหนดโทษอันมีผลกระทบตอเนื้อตัวรางกาย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยตรง รัฐ

จึงจําเปนตองจัดหาเครื่องมือและมาตรการตาง ๆ เพ่ือเปนหลักประกันใหกับผูตองหาหรือจําเลยใน

คดีอาญาวาการดําเนินการในทุกข้ันตอนจะไดรับการปฏิบัติอยางถูกตองและเปนธรรมตาม

หลักเกณฑ262 ซ่ึงแมกฎหมายแพงจะเปนกฎหมายท่ีกลาวถึงความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนใน

เรื่องทางแพงและพาณิชย และโทษท่ีจะลงแกผูท่ีฝาฝนกฎหมายหรือสัญญาก็มีแตการชําระหนี้เปนเงิน

หรือสงมอบทรัพยสินหรือตองกระทําการหรืองดเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น มิไดเปนโทษ

ท่ีมีผลตอเนื้อตัวรางกายหรือสิทธิเสรีภาพอยางในกฎหมายอาญา แตอยาลืมไปวากฎหมายแพงหรือ

กฎหมายเอกชนนี้ก็เปนหลักเกณฑท่ีกําหนดข้ึนมาเพ่ือรักษาความสงบสุขของคนในสังคมเชนกัน 

เพราะหากไมมีกฎหมายดังกลาวเสียแลว หรือแมจะมีกฎหมาย แตหากการบังคับใหเปนไปตามสิทธิ

และหนาท่ีท่ีกําหนดไวเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ หรือประชาชนไมสามารถเขาถึงสิทธิตามท่ี

กําหนดไวในกฎหมายแพงได ผูท่ีไดรับความเสียหายจากการกระทําของบุคคลอ่ืนยอมจะใชวิธีการตาง 

ๆ เพ่ือบรรเทาผลรายท่ีเกิดข้ึนกับตน ผลก็จะวนกลับไปดังท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต คือ เกิดความวุนวายข้ึน

ในสังคม ความสงบเรียบรอยของสวนรวมและความม่ันคงของรัฐยอมไดรับการกระทบกระเทือน263 

                                                           

261วิสัย พฤกษะวัน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 88, น.214. 
262ชลธิชา เกียรติสุข, อางแลว เชิงอรรถท่ี 260, น.24. 
263เพ่ิงอาง, น.25. 
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ดวยเหตุนี้  รัฐในฐานะท่ีเปนผูกําหนดกฎเกณฑของสังคมจึงตองหา

มาตรการตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงความยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน ไมวาบุคคลนั้นจะ

เปนใครหรืออยูในสถานะใดก็ตาม ไมวาจะเปนการใหความชวยเหลือในการดําเนินคดี การอํานวยให

ประชาชนสามารถเขาถึงสิทธิท่ีมีอยูตามกฎหมาย ใหความชวยเหลือดานทนายความ หรือการให

คําปรึกษาหรือคําแนะนําทางกฎหมาย ซ่ึงแนวความคิดในการใหความชวยเหลือทางกฎหมายของ

ประเทศไทยในปจจุบัน มีแนวโนมไปในทางท่ีดีข้ึน เชน ตามระเบียบกรมอัยการวาดวยการชวยเหลือ

ทางกฎหมายแกประชาชน พ.ศ. 2533 โดยมีขอความตอนหนึ่งวา 

“ปจจุบันมีบุคคลจํานวนมากท่ีถูกฟองในคดีอาญาหรือคดีแพง และ

บุคคลดังกลาวเปนคนยากไร ไมมีทุนทรัพยพอท่ีจะจัดหาทนายความสําหรับตนเองได จําตองตอสูคดี

ไปตามยถากรรม นอกจากนั้นในการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนก็ตองเก่ียวกับกับกฎหมายอยู

เสมอ เชน การทํานิติกรรมสัญญา การรับมรดก ความสัมพันธระหวางสามีภริยา หรือบิดามารดากับ

บุตร ผูท่ีมีโอกาสปรึกษาหารือกับทนายความยอมมีโอกาสใชสิทธิตามกฎหมายไดถูกตองสมบูรณกวาผู

ท่ีกระทําการโดยลําพัง กรมอัยการซ่ึงเปนสถาบันทางกฎหมายของรัฐและเปนผูคุมครองรักษา

ผลประโยชนของสังคม เห็นควรใหความชวยเหลือดานกฎหมายแกประชาชนผูยากไรทุกคน โดยจัดหา

ทนายความทําหนาท่ีแกตางคดีอาญาและคดีแพง รวมท้ังการใหคําแนะนําทางกฎหมายโดยมิไดคิด

มูลคา อันจะชวยใหประชาชนไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมายอยางจริงจัง เปนการสอดคลองกับ

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และหลักการในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนท่ีวา บุคคลทุกคนเสมอ

ภาคกันตามกฎหมาย และมีสิทธิไดรับความคุมครองของกฎหมายเทาเทียมกัน”264 

นอกจากนี้ กรมราชทัณฑเองก็ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการใหความ

ชวยเหลือดานกฎหมายแกผูตองขัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีผูตองขังตองการจะพิสูจนความ

บริสุทธิ์ของตน อันนับวาเปนหลักประกันในสิทธิและเสรีภาพอยางหนึ่งตามรัฐธรรมนูญ แมกรม

ราชทัณฑจะยังไมมีหนวยงานชวยเหลือทางกฎหมายแกผูตองขังโดยตรง แตก็ไดเปดโอกาสใหผูตองขัง

ติดตอกับหนวยงานชวยเหลือทางกฎหมายภายนอกผานทางเรือนจําได และจัดใหมีโครงการบริการ

ทางกฎหมายสําหรับผูตองขังข้ึน โดยถือเปนภารกิจสวนหนึ่งของเรือนจําและกําหนดใหเรือนจํา

จัดบริการในลักษณะเดียวกัน265 คือ 

                                                           

264เพ่ิงอาง, น.27. 
265นัทธี จิตสวาง, “การชวยเหลือทางกฎหมายแกผูตองขัง,” สืบคนเม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 

2558, จาก https://www.gotoknow.org/ posts/432170 
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- สอบถามความตองการการชวยเหลือทางกฎหมายของผูตองขังเม่ือแรก

เขา ท้ังเรื่องทนายความและปญหาขอกฎหมายอ่ืน ๆ เพ่ือใชเปนขอมูลในการใหบริการตอไป 

- ใหมีเจาหนาท่ีดานกฎหมายรับผิดชอบดูแลและใหบริการดานกฎหมาย

แกผูตองขัง ท้ังในสวนท่ีเก่ียวกับการประสานงานกับทนายความสวนตัวของผูตองขัง หรือองคกร

ชวยเหลือทางกฎหมายภายนอก 

- จัดใหมีมุมหนังสือกฎหมายในหองสมุดของเรือนจํา เพ่ือใหผูตองขังไดมี

โอกาสศึกษาขอกฎหมาย เอกสาร แบบฟอรม ตลอดจนตัวอยางคําแถลงหรือคํารองตาง ๆ และเพ่ือให

ผูตองขังไดรับรูถึงสิทธิของตน 

- จัดทําคูมือเก่ียวกับการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย หรือคําแนะนํา

ในการตอสูคดี รวมท้ังการเรียกรองคาทดแทนจากการตองโทษจําคุกในเรือนจําโดยไมมีความผิด 

- เชิญวิทยากรผูมีความรูและประสบการณทางกฎหมาย มาบรรยายให

ความรูและใหคําปรึกษาขอกฎหมายแกผูตองขัง 

อยางไรก็ตาม แมในปจจุบันจะมีหนวยงานตาง ๆ เขามาใหความ

ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนมากข้ึน และแมผูตองขังจะอาศัยกิจกรรมในโครงการท่ีกรม

ราชทัณฑจัดข้ึนเพ่ือประโยชนทางแพงของตนได แตปญหาในการไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย

ของผูตองขังนั้นเกิดจากการท่ีไมไดรับความรวมมือจากเจาพนักงานในเรือนจํา กลาวคือ ในทางปฏิบัติ 

เม่ือผูตองขังรองขอใหเจาพนักงานชวยดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง เชน ติดตอกับองคกรภายนอกท่ีมี

หนาท่ีชวยเหลือดานกฎหมายแกประชาชน เจาพนักงานก็มักจะดําเนินการใหอยางเชื่องชาและไม

ติดตามผลการดําเนินการดังกลาว โดยเฉพาะกับเรื่องทางแพง เนื่องจากไมมีกฎหมายใดกําหนดใหเปน

หนาท่ีของเจาพนักงานไวอยางชัดเจน จึงทําใหผูตองขังไมไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายเทาท่ีควร 

และยิ่งเปนเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังท่ียังไมมีกฎหมายมา

รับรองเรื่องดังกลาว ยิ่งทําใหไมมีหนวยงานใดหรือองคกรใดเขามาชวยเหลือผูตองขัง ซํ้ายังไมไดให

ความสนใจในเรื่องนี้เสียเลย การใหความชวยเหลือทางกฎหมายอยางใด ๆ แกผูตองขังในเรื่องท่ี

เก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจําจึงมิอาจมีข้ึนและเปนจริง

ได โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังหลายอาจลืมไปวาในขณะท่ีผูตองขังไดรับโทษทางอาญาอยูนั้น ก็ไม

ควรใหสิทธิทางแพงหรือสิทธิในทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังไดรับความกระทบกระเทือนไปดวย

เพราะอาจทําใหผูตองขังรูสึกวาตนตองถูกลงโทษซํ้าสองท้ังการถูกลงโทษในทางอาญาและทางแพงอัน

เปนสิ่งท่ีไมควรเกิดข้ึนกับผูตองขัง 

ดังนั้น ในขณะท่ียังไมมีกฎหมายมารับรองเชนนี้ องคกรของรัฐหรือ

หนวยงานอ่ืนใดควรจะเขามาใหความรูถึงวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ียังพอทําไดอยูบางในทาง
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กฎหมาย แมจะมีปญหาและอุปสรรคในเรื่องดังกลาว ก็ยังดีกวาปลอยใหผูตองขังไมไดจัดการอะไรเลย

ซ่ึงเปนผลมาจากความไมรูวาตนมีสิทธิอะไรอยูบางในทางแพง เพราะการท่ีไมไดรับความชวยเหลือทาง

กฎหมายเปนปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญในการท่ีผูตองขังจะเรียกรองสิทธิท่ีตนมีอยูตามกฎหมายท้ัง

ในเชิงเนื้อหาและวิธีการอยางเรื่องการขอใหศาลตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินใหกับตน และหาก

ผูตองขังไมไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายมากเทาไหร ก็ยิ่งทําใหการเรียกรองสิทธิท่ีผูตองขังมีอยู

นอยลงไปเทานั้น 

3.2.1.4 อภิปรายผลการศึกษาจากแบบสอบถามผูตองขังเรื่องการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังในประเทศไทย 

จากการวิเคราะหปญหาท่ีผูตองขังไดรับเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํานั้น เปนเหตุใหผูเขียนมีความประสงคท่ีจะทราบวาในความเปน

จริง ผูตองขังมีปญหาอุปสรรค และไดรับผลกระทบจากการท่ีไมมีบุคคลใดจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

แทนผูตองขังหรือไม หรือในกรณีท่ีมีคนจัดการแทนผูตองขังแลว ผูตองขังยังมีปญหาหรือไดรับ

ผลกระทบจากการจัดการดังกลาวอยูหรือไม ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจึงไดจัดทําแบบสอบถามข้ึนมาชุดหนึ่ง 

เพ่ือสอบถามผูตองขังถึงเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังในประเทศไทย โดยผูเขียนได

ทําหนังสือขออนุญาตดําเนินการดังกลาวจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังหมด266 

                                                           

266หนังสือเลขท่ี ยธ 0705.1/14566 เรียน คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่องอนุญาตใหแจกแบบสอบถามและสัมภาษณผูตองขัง ลงวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2558 และ

หนังสือเลขท่ี ยธ 0705.1/26263 เรียน คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง

อนุญาตใหเก็บขอมูลการศึกษาวิจัยโดยใชแบบสอบถาม ลงวันท่ี 25สิงหาคม พ.ศ. 2558 

หนังสือเลขท่ี 0705.1/14568 เรียน ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงกลาง เรื่องอนุญาตให

นักศึกษาแจกแบบสอบถามและสัมภาษณผูตองขัง ลงวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2558 และหนังสือเลขท่ี 

0705.1/26264 เรียน ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงกลาง เรื่องอนุญาตใหเก็บขอมูลการศึกษาวิจัยโดย

ใชแบบสอบถาม ลงวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

หนังสือเลขท่ี 0705.1/14568 เรียน ผูบัญชาการเรือนจําคลองเปรม เรื่องอนุญาตใหนักศึกษา

แจกแบบสอบถามและสัมภาษณผูตองขัง ลงวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2558 และหนังสือเลขท่ี 

0705.1/26264 เรียน ผูบัญชาการเรือนจําคลองเปรม เรื่องอนุญาตใหเก็บขอมูลการศึกษาวิจัยโดยใช

แบบสอบถาม ลงวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
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ในหัวขอนี้ผูเขียนไดใชระเบียบวิธีการศึกษาหรือระเบียบวิธีการวิจัยเชิง

ประจักษ (Empirical Research) ซ่ึงเปนวิธีวิจัยท่ีคนหาความรูความจริงโดยการเก็บรวบรวมขอมูล

จากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) หรืออาจกลาววาเปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey 

Research) ก็ได เพราะเปนการศึกษาหรือการวิจัยท่ีใชขอมูลจากการเก็บขอมูลจากผู ท่ีใหขอมูล

โดยตรง ณ ท่ีนี้ก็คือการเก็บขอมูลจากตัวผูตองขัง เพ่ือใหทราบขอเท็จจริงอันนําไปสูแนวทางการแกไข

ปญหา โดยมีข้ันตอนในการศึกษา ดังตอไปนี้ 

วิธีการศึกษา เรื่อง ปญหาและผลกระทบท่ีผูตองขังไดรับเก่ียวกับการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย มีวิธีการศึกษาคนควาการ

วิจัยแบบภาคสนาม (Field Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูเขียนไดจัดทําข้ึน

ตามขอบวัตถุประสงคท่ีตองการทราบและนํามาเปนหลักในการกําหนดประเด็นตาง ๆ ไมวาจะเปน

ขอเท็จจริงและความคิดเห็นหรือทัศนคติของผูตองขังท่ีมีตอปญหาและอุปสรรคในการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินท่ีมีอยูภายนอกเรือนจํานั้น เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีจะนําไปวิเคราะหปญหาและ

คนหาแนวทางในการแกไขตอไป 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ผูเขียนไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เปนเครื่องมือเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะหในสวนของขอเท็จจริง ปญหา และทัศนคติของ

ผูตองขัง โดยแบบสอบถามท่ีใชในการสัมภาษณผูตองขัง เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินของ

ผูตองขังในประเทศไทย267 มีท้ังคําถามแบบคําถามปลายปด (Close – end Question) ซ่ึงกําหนด

ตัวเลือกใหผูตองขังตอบคําถามท่ีตรงตามความจริงเก่ียวกับตัวผูตองขัง และแบบคําถามปลายเปด 

(Open – end Question) ท่ีเปดโอกาสใหผูตองขังสามารถเลือกตอบไดมากกวาหนึ่งขอ หรือสามารถ

ระบุขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีไมไดอยูในตัวเลือกท่ีกําหนดไว หรือเปดโอกาสใหผูตองขังตอบคําถามไดอยางอิสระ

ในสวนของความคิดเห็นหรือทัศนคติสวนตัวท่ีมีตอปญหาดังกลาว ซ่ึงแบบสอบถามชุดนี้สามารถแบง

ไดออกเปน 5 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตองขัง 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินและหนี้สินท่ีมีอยูภายนอกเรือนจํา 

สวนท่ี 3 การจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง 

                                                                                                                                                                      

และหนังสือเลขท่ี 0705.1/26265 เรียน ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี เรื่อง อนุญาตใหเก็บ

ขอมูลการศึกษาวิจัยโดยใชแบบสอบถาม ลงวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เพ่ือขอแจกแบบสอบถาม

แกผูตองขัง ณ เรือนจําจังหวัดนนทบุรี 
267โปรดดู ภาคผนวก ก. 
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สวนท่ี 4 ผลของการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน 

และสวนท่ี 5 ทัศนคติและความคิดเห็นเรื่องการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินของผูตองขัง 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา กอนท่ีผูเขียนจะนํา

แบบสอบถามท่ีจัดทําข้ึนไปใชจริง ผูเขียนไดทดสอบความถูกตองของเนื้อหา (Content Validity) 

เ พ่ือใหแนใจวาขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนั้นมีความถูกตองและเชื่อถือได โดยผู เ ขียนนํา

แบบสอบถามไปปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและ

ภาษาท่ีใช และนําไปใหเจาหนาท่ีของกรมราชทัณฑ ฝายทัณฑวิทยา ตรวจสอบความถูกตองและความ

เหมาะสมของคําถามท่ีใชในแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงผูเขียนนําขอบกพรองท่ีไดรับการชี้แจงมา

แกไขปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความถูกตอง ชัดเจน และครอบคลุมวัตถุประสงคท่ีตองการจะทราบ

จากแบบสอบดังกลาว  อยางไรก็ตาม แบบสอบถามชุดนี้ไมสามารถทําการตรวจสอบคุณภาพดวย

วิธีการอ่ืน ๆ ไดอีก เชน การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ความยากงาย (Difficulty) เปนตน 

เนื่องจากการตรวจสอบดวยวิธีการอ่ืนนั้นจําตองใชขอมูลท่ีเปนตัวเลข หรือขอมูลท่ีสามารถเรียงลําดับ

คะแนนได แตแบบสอบถามชุดนี้เปนการสอบถามถึงขอเท็จจริง เชน รายการทรัพยสินและหนี้สินท่ี

ผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํา วิธีการจัดการ ผลของการจัดการดังกลาว เปนตน อยางมากท่ีสุดทําได

เพียงรวบรวมสถิติวาในคําถามนั้น ๆ มีคนท่ีตอบเหมือนกันเปนจํานวนก่ีคน ขอมูลจากการตอบ

แบบสอบถามชุดนี้จึงไมสามารถนํามาคิดเปนตัวเลข เปนคา หรือเปนจํานวนท่ีจะนํามาคํานวณเพ่ือทํา

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดวยวิธีการอ่ืนได  ดังนั้น การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช

ในการศึกษานี้จึงสามารถทําไดโดยการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาเทานั้น 

ประชากร (Population) ท่ีใชในการศึกษา หมายถึง หนวยของขอมูล

ท้ังหมดท่ีใชในการศึกษา ถาประชากรท่ีจะศึกษานั้นมีจํานวนมากหรือมีขนาดใหญ การศึกษาวิจัย

มักจะศึกษาจากกลุมตัวอยาง (Sample) ของประชากร วิธีการท่ีจะใหไดมาซ่ึงกลุมตัวอยางเพ่ือทํา

หนาท่ีเปนตัวแทนท่ีดีของประชากรท้ังหมดนั้นสามารถทําไดโดยการสุมตัวอยาง (Sampling) ซ่ึงจะใช

ทฤษฎีความนาจะเปนในการเลือกกลุมตัวอยางหรือไมก็ได โดยงานวิจัยสวนนี้มุงศึกษาไปท่ีผูตองขังท่ี

เปนนักโทษเด็ดขาด และจากการสํารวจจํานวนของผูตองขังท่ีเปนนักโทษเด็ดขาดเม่ือวันท่ี 27 

สิงหาคม พ.ศ. 2558 จํานวนนักโทษเด็ดขาดมีท้ังสิ้น 243,732 คน ซ่ึงนับไดวาเปนประชากรท่ีมีขนาด

ใหญมาก  อยางไรก็ตาม ผูเขียนมิไดมีความมุงประสงคท่ีจะศึกษากลุมตัวอยางของผูตองขังเพ่ือใชเปน

ตัวแทนของจํานวนผูตองขังท่ีเปนนักโทษเด็ดขาดท้ังหมด แตมุงท่ีจะทราบและแสดงใหเห็นถึงขอมูล

ของผูตองขังจํานวนหนึ่งวา ผูตองขังจํานวนเหลานั้นมีปญหาหรืออุปสรรคในการจัดการทรัพยสินและ
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หนี้สินท่ีมีอยูภายนอกเรือนจําหรือไม อยางไร  ดังนั้น จึงมิจําตองมีการกําหนดถึงวิธีการเลือกกลุม

ตัวอยางเพ่ือใหเปนตัวแทนท่ีดีของประชากรคือผูตองขังท่ีเปนนักโทษเด็ดขาดท้ังหมด 

ผูตองขังท่ีเลือกมาศึกษานี้ ผูเขียนไมไดจํากัดวาจะถูกจําคุกดวยฐาน

ความผิดใดและไมจํากัดดวยวาผูตองขังรายนั้นจะมีอายุเทาไหร แตผูเขียนกําหนดใหระยะเวลาในการ

จําคุกเปนตัวแปรของการศึกษา กลาวคือ ผูเขียนไดแบงกลุมของผูตองขังออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีมี

โทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไปและกลุมท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน 15 ป  ท้ังนี้ เพ่ือทําการศึกษาวาระยะเวลา

ในการจําคุกจะมีผลตอทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังหรือไม และจะมีผลตอ

ทิศทางหรือแนวโนมในการตอบแบบสอบถามท่ีแตกตางกันไปอยางไร เนื่องจากผูเขียนเห็นวา

ระยะเวลาของการถูกจําคุกท่ีตางกันอาจทําใหผลกระทบหรือแนวคิดของผูตองขังมีความแตกตางกัน

ได โดยผูเขียนกําหนดจํานวนของผูตองขังท่ีจะทําการศึกษาไวดังนี้ 

1. ผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป จํานวน 200 คน แบงเปน

ผูตองขังชายจากเรือนจํากลางคลองเปรม จํานวน 100 คน และผูตองหญิงจากทัณฑสถานหญิงกลาง 

จํานวน 100 คน 

2. ผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน 15 ป จํานวน 200 คน แบงเปนผูตองขัง

ชายจากเรือนจําจังหวัดนนทบุรี จํานวน 100 คน และผูตองขังหญิงจากทัณฑสถานหญิงกลาง จํานวน 

100 คน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูเขียนไดทําเรื่องขอใหผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ออกหนังสือถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ เพ่ือขออนุญาตใหผูเขียนเขาดําเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากผูตองขังโดยใชแบบสอบถาม ณ เรือนจํากลางคลองเปรม ทัณฑสถานหญิง

กลาง และเรือนจําจังหวัดนนทบุรี 

2. เม่ือกรมราชทัณฑมีหนังสืออนุญาตใหผูเขียนเขาเก็บรวบรวมขอมูลได

แลว ผูเขียนไดไปติดตอเจาหนาท่ี ณ เรือนจํานั้น ๆ โดยเจาหนาท่ีเรือนจําแจงวาตนจะเปนผูนํา

แบบสอบถามเขาไปใหผูตองขังทําในเรือนจํา และกําหนดวันท่ีมารับแบบสอบถามคืน 

3. หลังจากท่ีไดแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูเขียนไดทําการตรวจดู

ความเรียบรอยและจะนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาอธิบายและวิเคราะหผลตอไป 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม

ชุดนี้ ผูเขียนจะใชคาสถิติรอยละ (Percentage) แสดงประกอบกับจํานวนตัวเลขท่ีไดจากการรวบรวม

ในแตละขอ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงทิศทางหรือแนวโนมของคําตอบ 
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ผูเขียนไดแบงผลการศึกษาออกเปน 5 สวน ตามสวนของแบบสอบถามท่ี

ไดกลาวไวในขางตน และแยกการพิจารณาออกเปน 2 กลุม คือ กลุมของผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกสูงกวา 

15 ปข้ึนไป และกลุมของผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน 15 ป เพ่ือเปรียบเทียบขอมูลหรือคําตอบของ

ผูตองขังท้ังสองกลุมวามีทิศทางหรือแนวโนมท่ีแตกตางกันหรือเหมือนกัน อยางไร โดยผูเขียนจะขอยก

ตารางผลการศึกษาจากแบบสอบถามผูตองขัง เรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังใน

ประเทศไทย ไปไวในสวนของภาคผนวก268 แตในท่ีนี้จะขอกลาวถึงผลการศึกษาอยางสรุปดังความจะ

กลาวตอไปนี้ 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตองขังท้ังสองกลุมจํานวน 400 คน 

ผูกระทําความผิดสวนใหญจะอยูชวงวัยผูใหญตอนตน (Early adulthood) คือชวงอายุ 20 ป ถึง 40 

ป แตหลังจากท่ีเริ่มเขาสูวัยวัยกลางคน (Middle age หรือ Middle adulthood) คือชวงอายุ 40 ป

ข้ึนไป จนถึง 60 ป อัตราของผูกระทําความผิดจะลดลงเรื่อย ๆ ตามอายุท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงขอมูลท่ีไดจาก

แบบสอบถามเรื่องอายุของผูตองขังนี้ มีความสอดคลองและเปนไปในทํานองเดียวกันกับสถิติท่ีกรม

ราชทัณฑไดจัดสํารวจข้ึนเม่ือวันท่ี 1กุมภาพันธ พ.ศ. 2558269 ดวย โดยวัยผูใหญตอนตนเปนชวงชีวิต

ท่ีกําลังเขาสูการปรับตัวกับบทบาทใหม ท้ังบทบาทของการทํางาน บทบาทของชีวิตคู บทบาทของการ

เปนบิดามารดา บุคคลเหลานี้จึงตองรับผิดชอบกับบทบาทใหม ตองทํางานหาเลี้ยงตนเองและ

ครอบครัว270 สําหรับวัยกลางคนนั้น หากเปนผูท่ีประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางาน จะเปนผูท่ีมี

อารมณม่ันคง รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ รูจักใหอภัย แตสําหรับผูท่ีไมประสบความสําเร็จในชีวิตหรือตอง

เหนื่อยกับการทํางานหรือมีปญหาครอบครัวหรือตองเผชิญกับปญหาทางเศรษฐกิจ อาจทําใหเขารูสึก

ทอแท สิ้นหวัง มีภาวะเครียด หมดคุณคาในตัวเอง จนอาจมีอาการซึมเศราหรือตัดสินใจแกปญหาดวย

วิธีการท่ีไมถูกตองได271 

                                                           

268โปรดดู ภาคผนวก ข. 
269กรมราชทัณฑ, “สถิติราชทัณฑแยกตามประเภท (รท.103) ตารางท่ี 1 สถิตินักโทษ

เด็ดขาด แยกตามกําหนดโทษตามหมายศาล สํารวจ ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558,” สืบคนเม่ือ

วันท่ี 1 ธันวาคม 2558, จาก http://www.cor-rect.go.th/stathomepage/ 
270จุรีลักษณ อินสุยะ และคณะ, “เอกสารการคนควา เรื่อง วัยผูใหญและวัยกลางคน,” 

สืบคน เ ม่ือวัน ท่ี  10 พฤศจิกายน 2558,  จาก http://www.human.cmu.ac.th/home/hc/ 

ebook/006305/07-teenage.pdf 
271เพ่ิงอาง, น.10. 
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เม่ือผูตองขังสวนใหญอยูในวัยทํางานซ่ึงเปนชวงท่ีตองหากําลังทรัพยเพ่ือ

เลี้ยงตนเองและครอบครัว แตเม่ือพวกเขาจบการศึกษาสูงสุดเพียงระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา 

ผูตองขังสวนใหญจึงตองประกอบอาชีพรับจางท่ัวไปซ่ึงอาจไดรับเงินหรือคาตอบแทนท่ีไมเพียงพอแก

การดํารงชีพ ผูตองขังเกินกวาครึ่งหนึ่งจึงหันมาประกอบอาชญากรรมดวยการคายาเสพติด เนื่องจาก

การคายาเสพติดเปนหนทางท่ีทําใหไดมาซ่ึงเงินทองจํานวนมากในเวลาท่ีรวดเร็ว และตามผลงานวิจัย

เรื่อง การกระทําผิดซํ้าของผูตองขังในเรือนจําพิเศษธนบุรี272 ท่ีมีผลการวิจัยดานคานิยมของผูตองขัง

ตอการกระทําความผิดวา การประกอบอาชญากรรมเปนหนทางเดียวท่ีจะทําใหตนมีความเทาเทียม

กับคนอ่ืน ๆ ในสังคมได เนื่องจากสังคมไทยมักยกยองคนท่ีมีฐานะร่ํารวยมากกวาคนดีมีคุณธรรมแต

ยากจน เปนสังคมแบบวัตถุนิยม ฟุงเฟอ มีการแขงขันความร่ํารวย และความเหลื่อมล้ําระหวางคนจน

และคนรวยก็ยังมีอยูมาก ประกอบกับทัศนของผูตองขังคดียาเสพติดซ่ึง “สวนใหญมีมูลเหตุจูงใจมา

จากการประสบปญหาเศรษฐกิจ ไมมีทางเลือกในชีวิต ตองการมีฐานะดี เปนท่ียอมรับในสังคม” 

งานวิจัยท่ีเคยมีมาไดชี้ใหเห็นวา ปจจัยหรือสาเหตุหลักท่ีผูตองขังยอม

เสี่ยงท่ีจะกระทําความผิดนั้นก็เนื่องมาจากปญหาทางเศรษฐกิจ ความตองการท่ีจะรวยทางลัด หรือมี

ความปรารถนาท่ีจะมีฐานะท่ีดีข้ึน จนถึงข้ันร่ํารวย เพ่ือใหตนเปนท่ียอมรับหรือเปนท่ีนับหนาถือตา

ของคนในสังคม แตไมวาผูตองขังจะกระทําความผิดโดยมีสาเหตุมาจากปญหาทางเศรษฐกิจหรือไม ก็

มิไดหมายความวาผูตองขังจะเปนคนยากจนจนสิ้นเนื้อประดาตัว ไมมีทรัพยสินอะไรเหลืออยูเลย จึงได

ยอมเสี่ยงท่ีจะกระทําความผิด ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามในสวนท่ีสอง เรื่องทรัพยสินและหนี้สิน

ท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจําก็แสดงใหเห็นวา แมผูตองขังเกินกวาครึ่งหนึ่งจะเปนผูตองขังคดียา

เสพติดซ่ึงอาจเปนผูท่ีประสบปญหาทางเศรษฐกิจก็ตาม แตผูตองขังท้ังสองกลุมสวนใหญยังคงมี

ทรัพยสินอยูภายนอกเรือนจํา โดยมากเปนทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพย รองลงมาเปน

อสังหาริมทรัพย และเม่ือดูในดานหนี้สินปรากฏวา สวนใหญเปนผูท่ีไมมีหนี้สิน แตอีกกวารอยละ 20 

ของจํานวนคําตอบของแตละกลุม แสดงใหเห็นวายังมีผูตองขังจํานวนหนึ่งท่ีเปนผูประสบปญหาทาง

เศรษฐกิจหรือมีรายไดนอยกวารายจายจึงทําใหผูตองขังมีหนี้สินหรือมีภาระผูกพันอ่ืนๆ 

เม่ือศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอก

เรือนจําแลว ผูตองขังท้ังสองกลุมสวนใหญมีผูดําเนินการจัดการแทน โดยมากเปนบิดามารดา 

รองลงมาเปนญาติคนอ่ืน ๆ รองลงมาเปนคูสมรส แตยังมีผูตองขังอีกสวนหนึ่งท่ีแมจะมีทรัพยสินหรือ

หนี้สินอยูภายนอกเรือนจํา แตบุคคลเหลานั้นก็ไมมีผูใดดําเนินการจัดการแทนให โดยสาเหตุสวนใหญ

                                                           

272มนตร รักษศรี, “การกระทําผิดซํ้าของผูตองขังในเรือนจําพิเศษธนบุรี”, (สารนิพนธ

มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553), น.98. 
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ท่ีผูตองขังเลือกมานั้นมักเปนเหตุผลอ่ืน ๆ เชน ไมมีผูท่ีสามารถไวใจได ไมมีคนท่ีซ่ือสัตยพอท่ีผูตองขัง

จะยอมใหจัดการแทน หรือญาติไมมีความเขาใจ แตก็ยังมีผูท่ีระบุมาวาตนไมมีทรัพยสินหรือหนี้สินใด

ใหจัดการ และเหตุผลรองลงมาคือเปนความตองการของผูตองขังเองท่ีไมตองการใหใครมาจัดการแทน 

รองลงมาคือแมผูตองขังจะมีญาติพ่ีนอง แตก็ไมมีใครยอมจัดการให และยังมีเหตุผลอ่ืน ๆ ดังท่ีอธิบาย

ตามตารางท่ี 3.10 และตารางท่ี 3.11 

สําหรับแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินนั้น ผูจัดการของ

ผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป สวนใหญมีการปรึกษาผูตองขังดวยการมาติดตอผูตองขังท่ี

เรือนจําดวยตนเอง รองลงมาเปนการติดตอผานทางจดหมาย แตยังมีอีกสวนหนึ่งท่ีผูจัดการได

ดําเนินการไปโดยไมมีการปรึกษาผูตองขังเลย โดยเหตุผลสวนใหญท่ีผูตองขังเลือกมาก็คือ เหตุผลอ่ืน 

ๆ เชน ท่ีไมมีการปรึกษานั้นเปนเพราะผูตองขังไมมีทรัพยสินเหลือใหจัดการอีกตอไป หรือเปนผูท่ีไมมี

หนี้สิน เหตุผลรองลงมาคือ ผูตองขังเองก็ไมทราบเชนกันวาเหตุใดผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินของตน

จึงไมติดตอมาเพ่ือปรึกษาแนวทางหรือวิธีการจัดการ ในสวนผูจัดการของผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน 

15 ปสวนใหญ กลับเปนวาไมมีการปรึกษาผูตองขังถึงแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ของผูตองขัง โดยมีเหตุผลอ่ืน ๆ เชนกัน เชน ทรัพยสินท่ีตนมีถูกอายัดไปหมดแลว หรือเปนผูท่ีไมมี

ทรัพยสินเหลืออยู หรือไมมีหนี้สินใหตองจัดการ หรือเจาหนี้ของผูตองขังขยายระยะเวลาในการชําระ

หนี้จนกวาจะพนโทษ จึงไมจําตองมีการปรึกษาในเรื่องดังกลาว เปนตน เหตุผลรองลงมาท่ีผูจัดการไม

ติดตอผูตองขังเพ่ือปรึกษาวิธีการจัดการนั้นเปนเพราะผูตองขังไดมอบหมายใหบุคคลดังกลาวสามารถ

จัดการแทนไดทุกเรื่องอยูแลว แตก็ยังมีผูจัดการทรัพยสินของผูตองขังอีกจํานวนหนึ่งท่ียังมีการติดตอ

มาเพ่ือปรึกษาหรือสอบถามแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินหรือหนี้สินของผูตองขังดวยการมา

ติดตอผูตองขังท่ีเรือนจําดวยตนเอง รองลงมาเปนการติดตอผานทางจดหมาย โดยผูจัดการเหลานั้นได

ดําเนินการไปตามความประสงคของผูตองขัง 

อยางไรก็ตาม ขอมูลจากแบบสอบถามของผูตองขังท้ังสองกลุมพบวา

แมวาผูตองขังจะมีผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน แตผลของการจัดการเกือบครึ่งหนึ่งมีความ

สอดคลองกับความตองการของผูตองขังบางเรื่องเทานั้น รองลงมาจึงจะมีความสอดคลองกับความ

ตองการของผูตองขังทุกเรื่อง และยังมีอีกจํานวนหนึ่งท่ีผลของการจัดการดังกลาวไมสอดคลองกับ

ความตองการของผูตองขังเลย และถาพิจารณาตอไปถึงผลจากการท่ีมีผูดําเนินการจัดการแทน แต

การจัดการนั้นเปนไปในทางท่ีไมสอดคลองกับความตองการของผูตองขัง รวมถึงผลของการท่ีไมมีผูใด

จัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขังเลยนั้น ปรากฏวา ผูตองขังท้ังสองกลุมเลือกคําตอบท่ีวา ไม

ทําใหเกิดผลประโยชนหรือความเสียหายใด ๆ ข้ึนท้ังในขณะนี้และในอนาคต รองลงมาคือไมมี

ผลประโยชนหรือความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนในขณะนี้ แตคาดหมายไดวาเม่ือตนพนโทษออกไปจะ
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ไดรับความลําบากมากข้ึนอันเนื่องมาจากความเสียหายท่ีไมมีผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนหรือมี 

แตจัดการไปในทางท่ีไมสอดคลองกับความตองการของผูตองขัง รองลงมาคือมีผลทําใหทรัพยสินท่ีมี

อยูลดนอยลง ผลรองลงมาคือทําใหหนี้สินหรือภาระผูกพันอ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึน และยังมีผลเก่ียวกับคดี

ความอีกสองประการดวยกัน 

จากผลการสํารวจในสวนนี้ทําใหเราเห็นไดวา แมผูตองขังจะมีผูจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินแทน แตผูจัดการเหลานั้นก็ยังอาจดําเนินการจัดการไปในทางท่ีกอใหเกิดความ

เสียหายแกทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังได ซ่ึงอาจเปนเพราะผูตองขังไมสามารถสอดสองดูแลการ

ดําเนินการของบุคคลดังกลาวได หรือเปนเพราะไมมีความสะดวกในการติดตอระหวางผูตองขังกับ

ผูจัดการ หรือเปนเพราะตัวผูจัดการเองไมมีความซ่ือสัตยสุจริต ไมมีความรูความเขาใจ หรือไมยอมมา

ปรึกษาหรือสอบถามผูตองขังถึงแนวทางหรือวิธีการดําเนินการจัดการ หรือเปนเพราะไมมีกฎหมาย

หรือกฎเกณฑใดท่ีเขามาควบคุมการดําเนินการของผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังใหเปนไป

ในทิศทางท่ีถูกตองและเหมาะสม แตไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตาม ท้ังกรณีท่ีมีและไมมีผูจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินแทน ผูตองขังตางก็มีโอกาสและมีความเสี่ยงท่ีจะไดรับความเสียหายท่ีอาจเกิดกับ

ทรัพยสินและหนี้สินของเขาดวยกันท้ังสิ้น เนื่องจากโดยสภาพท่ีผูตองขังตองอยูภายในเรือนจํา 

ผูตองขังจึงไมสามารถท่ีจะทราบหรือรับรูความเคลื่อนไหวตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอกไดจนกวาจะมีผูมา

แจงหรือติดตอมายังผูตองขัง 

และเม่ือมีความเสียหายอยางใด ๆ เกิดข้ึนแลว ผูตองขังท้ังสองกลุมสวน

ใหญเลือกท่ีจะไมเรียกใหบุคคลใดรับผิดในความเสียหายนั้น เนื่องจากผูตองขังไมอยากใหเปนคดีความ

กัน หรือบางรายเห็นวาเปนเรื่องเล็กนอย หรือไมอยากใหมีเรื่องบาดหมางหรือผิดใจกัน เปนตน 

จํานวนคําตอบรองลงมาคือ ผูตองขังคิดวาตนไมสามารถเรียกใหบุคคลใดรับผิดชอบไดเลย เนื่องจาก

ตนไมมีบุคคลใดจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน หรือผูจัดการนั้นไมมีทรัพยสินเพียงพอท่ีจะ

รับผิดชอบได หรือผูจัดการนั้นอาจไมยอมรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน จํานวนคําตอบ

รองลงมาคือ ผูตองขังคิดวาตนจะสามารถเรียกใหผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินรับผิดในความเสียหาย

ท่ีเกิดข้ึนไดเพียงบางสวนเทานั้น เนื่องจากบุคคลดังกลาวไมมีทรัพยสินเพียงพอท่ีจะรับผิดชอบได

ท้ังหมด หรือบุคคลดังกลาวอาจไมยอมรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด เปนตน และจํานวน

คําตอบท่ีนอยท่ีสุดคือ ผูตองขังคิดวาตนจะสามารถเรียกใหผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินรับผิดในความ

เสียหายซ่ึงเกิดจากการดําเนินการจัดการนั้นไดท้ังหมด 

ขอมูลในสวนนี้ชี้ใหเห็นวา ไมวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมาจากการมี

หรือไมมีบุคคลใดดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจําแทนก็ตาม แต

หากมีความเสียหายเกิดข้ึนแลว ผูตองขังจําตองเปนผูแบกรับภาระหรือความเสียหายไวดวยตนเอง
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ท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมด เพราะการเรียกใหบุคคลใดมารับผิดในความเสียหายนั้น ๆ คงเปนไปไดยาก

หรือแทบจะเปนไปไมไดเลย หรือแมจะเรียกใหเขารับผิดชอบแลว โอกาสท่ีตนจะไดรับการชดเชยก็

นอยมากเชนกัน  ดังนั้น การใหบุคคลใดมารับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเปนการเยียวยาหรือ

เปนการแกไขปญหาท่ีปลายเหตุเชนนี้จึงมิไดชวยใหชีวิตหลังการพนโทษของผูตองขังเปนไปในทางท่ีดี

ข้ึนเลย ซํ้ายังอาจเปนสิ่งบั่นทอนกําลังใจของผูตองขังท่ีตองมาประสบกับความเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ซ่ึงตนไมสามารถเรียกใหบุคคลใดรับผิดชอบไดเลย ผูตองขังอาจรูสึกทอถอย สิ้นหวัง การสงเสริมให

ผูตองขังกลับตัวกลับใจเพ่ือเริ่มตนชีวิตใหมภายหลังการพนโทษจึงเปนไปไดยากเชนกัน ขอมูลจาก

แบบสอบถามซ่ึงเปนสวนของขอเท็จจริงท้ังหมด ไมวาจะเปนทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยู

ภายนอกเรือนจํา แนวทางหรือวิธีการจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินเหลานั้น รวมถึงผลของการมี

หรือไมมีบุคคลใดดําเนินการจัดการแทนจึงเปนสิ่งท่ีมาสนับสนุนหรือทําใหปญหาท่ีผูเขียนไดนําเสนอมี

ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน และทําใหผูท่ีมาศึกษาไดเห็นถึงประเด็นปญหาเรื่องการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจําท้ังในทางทฤษฎีตามท่ีผูเขียนไดวิเคราะหมา และไดเห็นถึง

ปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยูจริงซ่ึงผูตองขังจําตองเผชิญกับมันดวย 

ในสวนสุดทายของแบบสอบถามเรื่องทัศนคติและความคิดเห็นเก่ียวกับ

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํานั้น เปนสวนท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรู 

ความเขาใจ และความประสงคของผูตองขังเก่ียวกับเรื่องดังกลาว โดยผูตองขังสวนใหญไมทราบวามี

บุคคลบางประเภทท่ีถูกกฎหมายจํากัดความสามารถในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของตน (ทํานิติ

กรรมสัญญา) และผูตองขังสวนใหญก็ไมคิดวาตนเปนบุคคลท่ีถูกกฎหมายจํากัดความสามารถดังกลาว

ดวย แตก็ยังมีอีกสวนหนึ่งท่ีคิดวาตนเปนบุคคลท่ีถูกกฎหมายจํากัดความสามารถในการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สิน ซ่ึงผูตองขังท่ีคิดเห็นเชนนี้ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องดังกลาวไวอยาง

มากมายดังท่ียกข้ึนมาตามตารางท่ี 3.18 ความคิดเห็นและขอแสนอแนะสวนใหญมักเปนไปในทางท่ี

เห็นควรใหมีผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง มีความประสงคท่ีจะใหทางรัฐหรือเจาหนาท่ี

ยื่นมือเขามาชวยเหลือ ไมวาจะเปนการหาบุคคลดําเนินการจัดการแทน หรือการอํานวยความสะดวก

ใหกับผูตองขังในการติดตอกับผูจัดการของตน หรือการใหความรูความเขาใจและคําแนะนําเก่ียวกับ

เรื่องดังกลาว การหามาตรการชวยเหลือดานหนี้สิน เชน การผอนผันการชําระหนี้ การระงับดอกเบี้ย 

การจัดการใหหนี้นอกระบบเขาสูในระบบ เปนตน เพ่ือเปนการลดความเสียหายหรือผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนในอนาคตใหแกผูตองขัง 

นอกจากนี้ ผูตองขังท้ังสองกลุมสวนใหญเห็นดวยกับการมีกฎหมาย

บัญญัติเรื่องการตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง ท้ังเรื่องบุคคลผูมีสิทธิรองขอตอศาลเพ่ือ

ตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สิน อํานาจหนาท่ี คาตอบแทน และความรับผิดของผูจัดการทรัพยสิน
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และหนี้สินนั้น และสวนใหญยังเห็นวาหากมีกฎหมายดังกลาวก็จะทําใหตนไดรับประโยชนหรือไดใช

สิทธิท่ีตนมีอยูตามกฎหมายในฐานะท่ีเปนเจาของหรือเปนผูทรงสิทธิหรือหนาท่ีในบรรดาทรัพยสินและ

หนี้สินนั้น ๆ โดยความคิดเห็นของผูตองขังในเรื่องนี้สามารถดูไดจากคําอธิบายในตารางท่ี 3.19 และ

ตารางท่ี 3.20 และท่ีสําคัญท่ีสุด ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะท่ีผูตองขังเขียนมาไดสะทอนใหเห็นถึง

ปญหาและอุปสรรค ความเดือดรอนและผลกระทบท่ีผูตองขังไดรับ ซ่ึงผูเขียนจะนําความคิดเห็นหรือ

ขอเสนอแนะตาง ๆ มารวบรวมและวิเคราะหเพ่ือเสนอแนวทางในการแกไขปญหาใหมีความสอดคลอง

กับความตองการท่ีแทจริงของผูตองขังตอไป 

3.2.2 ปญหาและอุปสรรคในดานผูมีสวนไดเสีย 

ดังท่ีกลาวมาแลววาปญหาในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังนั้นมิได

มีผลกระทบเฉพาะผูตองขังเทานั้น แตยังมีผลกระทบไปถึงบุคคลภายนอกผูมีความเก่ียวพันกับ

ผูตองขัง ซ่ึงอาจเปนญาติหรือเปนบุคคลผูท่ีมีสวนไดหรือสวนเสียในประโยชนหรือสิทธิหนาท่ีอยางใด

อยางหนึ่งจากการท่ีผูตองขังตองถูกจําคุกอยูภายในเรือนจํา หรือมีความสัมพันธอ่ืนใดกับผูตองขังอันมี

ความจําเปนท่ีจะตองติดตอกับผูตองขังหรือใหผูตองขังกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดวย แตโดยสภาพ

ท่ีผูตองขังตองอยูภายในเรือนจําและถาผูตองขังไมมีบุคคลใดท่ีมีอํานาจในการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินแทน หรือมี แตไมยอมจัดการหรือไมใหความรวมมือดวยแลว ก็อาจสงผลใหบุคคลภายนอกผูมี

สวนไดเสียดังกลาวไดรับผลกระทบหรือไดรับความเสียหาย โดยปญหาและอุปสรรคในดานผูมีสวนได

เสียนี้ สามารถแบงออกเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 

3.2.2.1 ปญหาและอุปสรรคในการติดตอผูตองขังเพ่ือดําเนินการหรือจัดการ

อยางใดอยางหนึ่ง 

ในกรณีท่ีผูตองขังไมมีบุคคลใดดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

แทน หรือมีแตบุคคลดังกลาวไมใหความยินยอมหรือไมใหความรวมมือในการดําเนินการบางอยางซ่ึง

เปนสิ่งจําเปนท่ีตองกระทํา อันอาจทําใหบุคคลผูมีสวนไดเสียในกิจการหรือในความสัมพันธท่ีมีกับ

ผูตองขังนั้นตองสูญเสียในสิ่งท่ีควรจะได หรืออาจไดรับความเสียหายจากการท่ีไมมีใครดําเนินการแทน

ผูตองขัง เม่ือไมมีบุคคลท่ีอาจดําเนินการแทนผูตองขังแลว จึงมีความจําเปนท่ีบุคคลดังกลาวตองไป

ติดตอผูตองขังดวยตนเองเพ่ือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามนิติสัมพันธท่ีมีอยู หรือเพ่ือขอความ

ยินยอมจากผูตองขัง หรือเพ่ือใหผูตองขังมอบอํานาจใหกับตนในการท่ีตนจะดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ 

เชน อาจเปนกรณีท่ีมีกิจการรวมกันกับผูตองขังและเพ่ือใหกิจการนั้นดําเนินตอไปได จึงจําเปนตอง

ไดรับความยินยอมหรือไดรับมอบอํานาจจากผูตองขัง หรือกรณีท่ีผูตองขังมีหนาตองไปโอนท่ีดินให

ตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีทําไวตอกัน แตตองถูกจําคุกเสียกอน หรืออาจเปนสัญญาตาง ๆ ไมวา

ผูตองขังจะอยูในฐานะลูกหนี้หรือเจาหนี้ ซ่ึงมีสิทธิและหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตอกัน เชน กรณี
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บุคคลภายนอกตองการโอนทรัพยสินใหแกผูตองขังตามสัญญา แตไมมีบุคคลใดยอมรับชําระหนี้

ดังกลาวแทน บุคคลภายนอกอาจตองสูญเสียประโยชนท่ีจะไดหากเขาตัดสินใจขายทรัพยสินนั้นใหกับ

บุคคลอ่ืนท่ีมิใชผูตองขัง หรือกรณีท่ีผูตองขังเปนลูกหนี้ แตเม่ือถึงกําหนดชําระหนี้ไมมีบุคคลใดมา

จัดการการชําระหนี้ใหแกบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียนั้น หรือแมกระท่ังเปนเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ท่ี

เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันท่ีผูตองขังมีหนาท่ีผูกพันซ่ึงปกติจะตองกระทํา แตเม่ือถูกจําคุก อีกฝายหนึ่งจะ

ไปเรียกรองใหญาติของผูตองขังมาทําหนาท่ีหรือดําเนินการแทนก็ไมได นอกจากจะไดรับความยินยอม

หรือไดรับมอบอํานาจจากผูตองขัง 

โดยสาเหตุหนึ่งท่ีบุคคลภายนอกตองเดินทางมาติดตอผูตองขังท่ีเรือนจํา

ดวยตนเองนั้น อาจมีสาเหตุมาจากกรณีท่ีบุคคลภายนอกเปนลูกหนี้ของผูตองขัง แตไมมีบุคคลใด

ยอมรับชําระหนี้แทนเจาหนี้ซ่ึงเปนผูตองขัง หรือตัวลูกหนี้เกรงวาถาไปชําระหนี้ใหกับบุคคลอ่ืนซ่ึงแม

จะเปนคนในครอบครัวของผูตองขังเอง ก็อาจสงผลใหลูกหนี้ตองมาชําระหนี้ซํ้าสองได เพราะการ

ชําระหนี้อันจะมีผลใหหนี้ระงับนั้นจะตองกระทําตอผูมีอํานาจรับชําระหนี้ตามกฎหมายดวย ดังท่ี

กําหนดไวในมาตรา 315 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วา “อันการชําระหนี้นั้น ตองทําใหแกตัว

เจาหนี้หรือแกบุคคลผูมีอํานาจรับชําระหนี้แทนเจาหนี้...” ถึงแมจะเปนบุคคลในครอบครัว แตถามิได

รับมอบอํานาจจากผูตองขังซ่ึงเปนเจาหนี้ไว บุคคลดังกลาวก็มิใชผูมีอํานาจรับชําระหนี้แทนไดตาม

กฎหมาย เนื่องจากบุคคลในครอบครัวมิใชตัวเจาหนี้ และมิใชผูมีอํานาจรับชําระหนี้แทนเจาหนี้ ไมวา

จะโดยการมอบอํานาจหรือโดยผลของบทบัญญัติแหงกฎหมาย273 ดังเชนกรณีท่ีเจาหนี้เปนผูหยอน

ความสามารถ กฎหมายไดกําหนดใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือผูพิทักษ แลวแตกรณี เปนผูมี

อํานาจจัดการทรัพยสินของบุคคลผูหยอนความสามารถไว เปนตน274 

เชน คําพิพากษาฎีกาท่ี 2413/2532 จําเลยชําระหนี้ตามคําพิพากษา

ใหแก ส. ภริยาโดยชอบดวยกฎหมายของโจทก แต ส. ไมไดเปนตัวเจาหนี้และไมเปนผูมีอํานาจรับ

ชําระหนี้แทนโจทก นอกจากนี้ ส. ไมไดอยูรวมกับโจทก และในวันท่ี ส. รับชําระหนี้โจทกก็ไมไดรูเห็น

ดวย จึงหาเปนการแสดงวาโจทกให ส.รับชําระหนี้แทนและเปนการใหสัตยาบันในการชําระหนี้ไมดังนี้ 

การชําระหนี้ไมชอบดวย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 315 

นอกจากนี้ การชําระหนี้ใหกับบุคคลบางจําพวกก็อาจทําใหหนี้ระงับได 

ถาเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด ไดแก การชําระหนี้ใหแกบุคคลผูครองตามปรากฏแหง

                                                           

273จิ๊ด เศรษฐบุตร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 129, น.197. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 128, น.303. และดู โสภณ รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 127, น.472. 
274สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.304. 
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สิทธิในมูลหนี้275 ตามมาตรา 316 บุคคลผูถือใบเสร็จเปนสําคัญ276 ตามมาตรา 318 บุคคลผูไมมีสิทธิ

รับชําระหนี้ แตเจาหนี้ไดใหสัตยาบัน การชําระหนี้นั้นก็สมบูรณได277 ตามมาตรา 315 แตถาไมมีการ

ใหสัตยาบัน การชําระหนี้จะสมบูรณเพียงเทาท่ีตัวเจาหนี้ไดลาภงอกมาแตการนั้น278 ตามมาตรา 317  

ดังนั้น การชําระหนี้ใหกับบุคคลอ่ืนนอกจากตัวเจาหนี้ซ่ึงไมเปนไปตามหลักเกณฑตาง ๆ ตามท่ี

กฎหมายกําหนด ก็จะสงผลใหหนี้ระหวางผูตองขังในฐานะเจาหนี้กับลูกหนี้ มิไดระงับไป และ

บุคคลภายนอกซ่ึงเปนลูกหนี้อาจตองมาชําระหนี้ซํ้าสองใหกับผูตองขังซ่ึงเปนเจาหนี้อีกครั้งก็ได ดวย

เหตุนี้ เม่ือกรณีไมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด จึงมีความจําเปนท่ีลูกหนี้ตองมาชําระหนี้ใหกับตัว

ผูตองขังเองโดยตรง ณ เรือนจํา เพ่ือใหการชําระหนี้นั้นมีผลสมบูรณและระงับสิ้นไปตามกฎหมาย 

ท้ังนี้ การติดตอผูตองขังของบุคคลภายนอกจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ

กรมราชทัณฑวาดวยการเยี่ยมการติดตอของบุคคลภายนอกตอผูตองขังและการเขาดูกิจการหรือ

ติดตอการงานกับเรือนจํา พ.ศ. 2555 ลงวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยบุคคลภายนอกท่ีจะเขาเยี่ยม

หรือติดตอกับผูตองขังจะตองไดรับอนุญาตจากผูบัญชาการเรือนจําหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผู

บัญชาการเรือนจําเสียกอน จึงจะเขาเยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขังได279 และผูตองขังรายนั้นจะตองเปน

ผูตองขังท่ีมีสิทธิไดรับการเยี่ยมหรือติดตอจากบุคคลภายนอกดวย280 และขอบังคับกรมราชทัณฑฯ 

ฉบับป พ.ศ. 2555 ไดบัญญัติหลักเกณฑเพ่ิมเติมจากขอบังคับฉบับกรมราชทัณฑฯ ฉบับป พ.ศ. 2547 

ซ่ึงเปนฉบับท่ีถูกยกเลิกโดยขอบังคับฉบับใหมป พ.ศ. 2555 นี้ คือ ผูบัญชาการเรือนจําอาจกําหนดให

ผูตองขังแจงรายชื่อบุคคลภายนอกท่ีจะใหเขามาพบหรือติดตอกับตนภายในเรือนจําไวลวงหนาก็ได 

                                                           

275เพ่ิงอาง, น.304. และดู โสภณ รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 127, น.474. และดู จิ๊ด 

เศรษฐบุตร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 129, น.198. 
276โสภณ รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.475. และดู สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.306. และดู จิ๊ด 

เศรษฐบุตร, เพ่ิงอาง, น.199. 
277สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.308. และดู จิ๊ด เศรษฐบุตร, เพ่ิงอาง, น.198. และดู โสภณ 

รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.478. 
278สุนทร มณีสวัสดิ์, เพ่ิงอาง, น.308. และดู จิ๊ด เศรษฐบุตร, เพ่ิงอาง, น.200. และดู โสภณ 

รัตนากร, เพ่ิงอาง, น.478. 
279ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยการเยี่ยมการติดตอของบุคคลภายนอกตอผูตองขัง และการ

เขาดูกิจการหรือติดตอการงานกับเรือนจํา พ.ศ. 2555 ขอ 7 (1) 
280ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยการเยี่ยมการติดตอของบุคคลภายนอกตอผูตองขัง และการ

เขาดูกิจการหรือติดตอการงานกับเรือนจํา พ.ศ. 2555 ขอ 7 (2) 
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แตจะตองมีจํานวนไมเกิน 10 คน และหากจะแกไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อดังกลาว ตองมีการแจง

ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการควบคุมและความม่ันคงของเรือนจํา แตกรณีท่ี

มีเหตุพิเศษ ผูบัญชาการเรือนจําอาจอนุญาตใหบุคคลภายนอก นอกเหนือจากรายชื่อท่ีผูตองขังไดแจง

ไวสามารถเขาพบหรือติดตอกับผูตองขังได281 โดยผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังตองอยูในเขตท่ีทาง

เรือนจําจัดไวสําหรับการเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง282 หามนําสิ่งของใดเขามาหรือออกจากเรือนจํา 

หรือสงมอบใหหรือรับจากผูตองขังโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงถาเปนเงินจะตองนําฝากไวกับเจาพนักงาน

เรือนจําเทานั้น283 ตองพูดภาษาไทยและออกเสียงดังพอท่ีพนักงานเจาหนาท่ีผูควบคุมสามารถไดยิน

ได284 และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดไวในขอ 10 แหงขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวย

การเยี่ยมการติดตอของบุคคลภายนอกตอผูตองขัง และการเขาดูกิจการหรือติดตอการงานกับเรือนจํา 

พ.ศ. 2555 

นอกจากนี้ ขอบังคับดังกลาวไดกําหนดเหตุท่ีทําใหบุคคลภายนอกไมได

รับอนุญาตใหเขาเยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขัง เชน มีกิริยาวาจาไมสุภาพ เปนโรคติดตอรายแรง แตง

กายผิดปกตินิยมในทองถ่ิน หรือไมสุภาพ หรือสกปรกอยางรายแรง หรือไมมีกิจเก่ียวของ หรือรูจัก

เปนญาติมิตรกับผูตองขัง เปนตน285 ซ่ึงถาบุคคลภายนอกไมปฏิบัติตามขอบังคับดังกลาว ก็จะไมไดรับ

การเขาเยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขัง หรือถาไดเขาไปเยี่ยมหรือติดตอแลว เจาพนักงานก็จะมีอํานาจ

เชิญใหออกไปจากเรือนจํา หากขัดขืน พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจใชกําลังพอสมควรเพ่ือใหบุคคล

                                                           

281ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยการเยี่ยมการติดตอของบุคคลภายนอกตอผูตองขัง และการ

เขาดูกิจการหรือติดตอการงานกับเรือนจํา พ.ศ. 2555 ขอ 8 
282ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยการเยี่ยมการติดตอของบุคคลภายนอกตอผูตองขัง และการ

เขาดูกิจการหรือติดตอการงานกับเรือนจํา พ.ศ. 2555 ขอ 10 (1) 
283ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยการเยี่ยมการติดตอของบุคคลภายนอกตอผูตองขัง และการ

เขาดูกิจการหรือติดตอการงานกับเรือนจํา พ.ศ. 2555 ขอ 10 (2) 
284ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยการเยี่ยมการติดตอของบุคคลภายนอกตอผูตองขัง และการ

เขาดูกิจการหรือติดตอการงานกับเรือนจํา พ.ศ. 2555 ขอ 10 (4) 
285ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยการเยี่ยมการติดตอของบุคคลภายนอกตอผูตองขัง และการ

เขาดูกิจการหรือติดตอการงานกับเรือนจํา พ.ศ. 2555 ขอ 9 
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ดังกลาวออกไปจากเรือนจํา286  ดังนั้น เม่ือผูมีสวนไดเสียตองการจะติดตอกับผูตองขังก็จะตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีกําหนดใหถูกตองดวย 

ปญหาและอุปสรรคของการติดตอผูตองขังเพ่ือดําเนินการอยางใดอยาง

หนึ่งเม่ือผูตองขังไมมีผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน หรือมี แตบุคคลดังกลาวไมใหความรวมมือ อัน

เปนเหตุใหบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียจําตองมาติดตอหรือขอความยินยอมหรือใหผูตองขังมอบ

อํานาจในการจัดการหรือการดําเนินการใหกับตน ซ่ึงปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน คือ การเขา

เยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขังนั้นข้ึนอยูกับโอกาสท่ีจะไดรับการเยี่ยมหรือการติดตอจากบุคคลภายนอก

ของผูตองขังดวย287 เชน ผูตองขังรายนั้นเปนผูตองขังชั้นเลวหรือชั้นเลวมาก โอกาสท่ีจะไดรับการ

เยี่ยมหรือติดตอจากบุคคลภายนอกมีนอยมาก คือ ถาผูตองขังชั้นเลว มีโอกาสพบกับบุคคลภายนอก

ได 1 ครั้งตอ 5 สัปดาห และถาเปนผูตองขังชั้นเลวมาก จะมีโอกาสพบ 1 ครั้งตอ 6 สัปดาห หรือ

แมกระท่ังเปนผูตองขังตั้งแตชั้นกลางข้ึนไป โอกาสท่ีบุคคลภายนอกจะเขาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังไดก็

ไมบอยนัก  ดังนั้น การท่ีญาติหรือบุคคลภายนอกซ่ึงมีสวนไดเสียหรือมีธุระบางประการท่ีจะตองติดตอ

และเขาพบผูตองขังซ่ึงตองข้ึนอยูกับลําดับชั้นของผูตองขังนั้น ไดสงผลใหการติดตอหรือขอความ

ยินยอมเพ่ือการดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังเกิดปญหาและอุปสรรคอยางมาก 

เพราะกวาจะถึงเวลาท่ีผูตองขังมีสิทธิไดรับการเยี่ยมหรือการติดตอจากบุคคลภายนอก ก็อาจจะไมทัน

การเสียแลว หรือถาทัน ก็อาจมีความเสียหายอยางใด ๆ เกิดข้ึนตามมา ท้ังท่ีเปนสิ่งท่ีบุคคลภายนอกมิ

ควรจําตองมารับผลกระทบหรือความเสียหายอยางใด ๆ จากการท่ีผูตองขังตองถูกจําคุกอยูภายใน

เรือนจําดวยเลย สิทธิหรือโอกาสในการเขาเยี่ยมหรือเขาพบผูตองขังตามท่ีมีในปจจุบันจึงไมเหมาะสม

กับกรณีของการติดตอเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง และหากเปรียบเทียบกับสิทธิ

ในการเขาพบผูตองขังอันเก่ียวกับคดีของทนายความ จะเห็นวาโอกาสในการเขาพบหรือติดตอจะมี

มากกวากรณีปกติ288 

                                                           

286ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยการเยี่ยมการติดตอของบุคคลภายนอกตอผูตองขัง และการ

เขาดูกิจการหรือติดตอการงานกับเรือนจํา พ.ศ. 2555 ขอ 12 
287ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยการเยี่ยมการติดตอของบุคคลภายนอกตอผูตองขังและการ

เขาดูกิจการหรือติดตอการงานกับเรือนจํา พ.ศ. 2555 ขอ 7 (2) และ กฤษณา มหิทธิบุรินทร, อาง

แลว เชิงอรรถท่ี 237, น.25. 
288มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ, กฎหมายเก่ียวกับงานราชทัณฑ 

(Laws Related to Corrections) ,  พิมพครั้ ง ท่ี  9 (กรุ ง เทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุ โขทัย 

ธรรมาธิราช, 2551), น.63. 
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ตามข อบั ง คับก รม ราช ทัณฑ ว า ด ว ย การ เ ยี่ ย มการติ ด ต อ ขอ ง

บุคคลภายนอกตอผูตองขังและการเขาดูกิจการหรือติดตอการงานกับเรือนจํา พ.ศ. 2555 ตั้งแตขอ 

13 ถึงขอ 20 ไดกําหนดหลักเกณฑเรื่อง ทนายความเขาพบผูตองขังเก่ียวกับคดี โดยมิปรากฏวาสิทธิ

ในการเขาพบผูตองขังของทนายความนั้นจะตองข้ึนอยูกับลําดับชั้นของผูตองขังหรือข้ึนอยูกับสิทธิใน

การไดรับการเยี่ยมหรือการติดตอจากบุคคลภายนอกของผูตองขังแตอยางใด และสิทธิของ

ทนายความดังวามานี้ใชกับท้ังคดีอาญา คดีแพง และคดีปกครอง เพียงแตทนายความรายนั้นจะตอง

เปนผูท่ีไดรับใบอนุญาตใหเปนทนายความตามกฎหมายวาดวยทนายความ และจะเขาเยี่ยมหรือติดตอ

กับผูตองขังไดเฉพาะกรณีท่ีผูตองขังยินยอมหรือตองการพบดวยเทานั้น มิอาจบังคับใหผูตองขังตองมา

พบได289 เม่ือทนายความมีความประสงคจะเขาพบผูตองขัง ตองยื่นแบบคํารองขอพบผูตองขังของ

ทนายความ290 พรอมดวยเอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ และเม่ือทนายความยื่นเอกสาร

ครบแลว ทางเรือนจําจะจัดใหผูตองขังทราบเพ่ือแจงความประสงคและเหตุผลวาตองการจะพบ

ทนายความนั้นหรือไม291 และสามารถเขาพบไดตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ของวันราชการ 

แตหากมีเหตุพิเศษจําเปน ทนายความอาจขออนุญาตผูบัญชาการเรือนจําได แตจะไดรับอนุญาต

หรือไมนั้นแลวแตผูบัญชาการเรือนจําจะเห็นสมควร292 

แมกฎหมายจะเปดชองใหทนายความของผูตองขังสามารถเขาพบไดโดย

ไมมีเง่ือนไขมากเทากรณีของญาติหรือบุคคลภายนอก ท้ังยังครอบคลุมถึงทนายความในคดีอาญา คดี

แพง และคดีปกครองดวยก็ตาม แตหากพิจารณาในเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมี

อยูภายนอกเรือนจํา ซ่ึงสวนใหญแลวบุคคลท่ีผูตองขังมอบหมายใหดูแลมักจะเปนญาติหรือเปนบุคคล

ใกลตัวท่ีผูตองขังไววางใจ เพราะผูตองขังสวนใหญไมมีเงินมากพอท่ีจะไปจางทนายความใหมา

ดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้ใหกับตน  ดังนั้น หลักเกณฑตาง ๆ อันเก่ียวกับการเขาพบผูตองขัง

ของทนายความก็มิไดเขามาชวยใหปญหาและอุปสรรคในการติดตอผูตองขังเพ่ือดําเนินการหรือขอรับ

มอบอํานาจหรือขอความยินยอมจากผูตองขังของบุคคลภายนอกซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสียใหหมดไปแต

                                                           

289ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยการเยี่ยมการติดตอของบุคคลภายนอกตอผูตองขังและการ

เขาดูกิจการหรือติดตอการงานกับเรือนจํา พ.ศ. 2555 ขอ 13 
290โปรดดู ภาคผนวก ค. 
291ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยการเยี่ยมการติดตอของบุคคลภายนอกตอผูตองขังและการ

เขาดูกิจการหรือติดตอการงานกับเรือนจํา พ.ศ. 2555 ขอ 14 
292ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยการเยี่ยมการติดตอของบุคคลภายนอกตอผูตองขังและการ

เขาดูกิจการหรือติดตอการงานกับเรือนจํา พ.ศ. 2555 ขอ 18 
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อยางใด เพราะเม่ือบุคคลนั้นมิใชทนายความแลว การจะเขาพบผูตองขังไดจึงตองเปนไปตามขอบังคับ

และเง่ือนไขในการเยี่ยมหรือการติดตอผูตองขังของบุคคลภายนอกนั่นเอง 

นอกจากเรื่องเวลาและโอกาสในการเขาเยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขังแลว 

ปญหาและอุปสรรคอีกประการหนึ่งท่ีทําใหบุคคลภายนอกซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสียบางรายไมอาจติดตอ

ผูตองขังเพ่ือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง หรือติดตอเพ่ือใหผูตองขังมอบอํานาจหรือใหความยินยอม

ในการดําเนินการจัดการแทนไดก็คือ ปญหาในดานเวลาและคาใชจาย เชน การจะใหผูตองขังลง

ลายมือชื่อในเอกสารใด ผูมีสวนไดเสียจะตองดําเนินการผานเรือนจําท่ีผูตองขังถูกควบคุมอยูและตอง

มีเอกสารตามท่ีเรือนจําหรือราชทัณฑกําหนดไวประกอบดวย คือ คํารองใหผูตองขังเซ็น - รับ และสง

เอกสาร293 โดยใหผูท่ีมีความประสงคจะใหผูตองขังลงลายมือชื่อหรือรับสงเอกสารใด ตองเขียนคํารอง

ดวยวา ผูรองคือใคร เก่ียวของอยางไรกับผูตองขัง และมีความประสงคใหผูตองขังคนใดลงลายมือชื่อ 

เอกสารท่ีจะสงผานทางเรือนจํานั้นมีจํานวนเทาใด จากนั้นจะมีเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารลงลายมือ

ชื่อและใหผูอํานวยการหรือผูบัญชาการเรือนจํานั้น ๆ ลงชื่ออนุญาต และจะมีการจัดใหผูตองขังลง

นามตอไป อันเปนเหตุใหผูมีสวนไดเสียจําตองเดินทางมาติดตอกับผูตองขังท่ีเรือนจําเอง ตองสละเวลา

และเสียคาใชจายในการเดินทาง294 ซ่ึงมีบางกรณีท่ีภูมิลําเนาของผูมีสวนไดเสียกับสถานท่ีตั้งแหง

เรือนจําท่ีผูตองขังถูกควบคุมอยูเปนคนละจังหวัดหรือคนละภูมิภาคกัน และถาหากบุคคลนั้นไมมีเวลา

หรือทรัพยสินเพียงพอท่ีจะเดินทางมาติดตอกับผูตองขัง การดําเนินการตาง ๆ อันเก่ียวกับทรัพยสิน 

หนี้สิน หรือกิจการอยางหนึ่งอยางใดก็ตองเปนอันหยุดชะงักลง หรือมิฉะนั้นก็ตองกระทําไปโดยท่ี

ผูตองขังมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 

จากการท่ีผูตองขังไมมีผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน หรือมีแต

ผูจัดการทรัพยสิน ละท้ิงหนาท่ี ไมยอมดําเนินการจัดการ หรือทําหนาท่ีดวยความประมาทเลินเลอ 

หรือข้ึนอยูกับความพอใจของตน หรือดําเนินการดวยความไมซ่ือสัตยสุจริต หรือดวยเหตุอ่ืนใดซ่ึงตัว

ผูตองขังเองก็มิอาจทราบพฤติกรรมเชนนั้นไดเนื่องจากตองอยูในเรือนจํา จึงไมอาจแกไขเปลี่ยนแปลง

หรือเพิกถอนอํานาจของบุคคลดังกลาวหรือตั้งใหบุคคลอ่ืนมาดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

แทน อันสงผลกระทบไปยังบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียและเปนเหตุใหบุคคลดังกลาวตองมาติดตอ

หรือขอความยินยอมจากผูตองขังเพ่ือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งเอง ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ใน

การติดตอผูตองขังของผูมีสวนไดเสียนี้จึงเปนผลมาจากการท่ีไมมีผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน

ผูตองขัง หรือไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดท่ีกําหนดมาตรการในการควบคุมการดําเนินการจัดการ

                                                           

293โปรดดู ภาคผนวก ง. 
294กฤษณา มหิทธิบุรินทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 237, น.31. 
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ของบุคคลดังกลาว ผูมีสวนไดเสียจึงจําตองมาติดตอผูตองขังดวยตนเอง แตถาหากมีผูจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินแทนผูตองขังแลว ผูมีสวนไดเสียก็ไมจําตองไปติดตอหรือขอความยินยอมหรือรับมอบ

อํานาจในเรื่องนั้น ๆ จากผูตองขังดวยตนเอง โดยสามารถไปติดตอหรือขอใหผูจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินของผูตองขังดําเนินการแทนผูตองขังไดเลย หรือถาหากมีกฎเกณฑมาควบคุมการดําเนินการ

จัดการดังกลาว ผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขังก็คงมิกลาละท้ิงหนาท่ีหรือดําเนินการไป

ตามความพอใจของตน เนื่องจากเกรงวาจะตองรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการกระทําของตน 

3.2.2.2 ปญหาและอุปสรรคในการใชสิทธิทางศาลเพ่ือขอใหศาลตั้งผูจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง 

จากปญหาและอุปสรรคในการขอความยินยอมจากผูตองขังเพ่ือจัดการ

หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีอธิบายไวในหัวขอกอน ไดนํามาสูวิธีการตั้งผูจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินของผูตองขัง เพ่ือเปนการแกปญหาท่ีวา หากผูตองขังมีผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน

แลว ผูมีสวนไดเสียจะไดติดตอหรือขอใหผูจัดการทรัพยสินของผูตองขังนั้นดําเนินการแทนผูตองขังเสีย 

อันเปนวิธีการลดและขจัดปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดเสียในกรณีท่ีผูมีสวนไดเสียตองไปติดตอ

เพ่ือขอความยินยอมหรือรับมอบอํานาจจากผูตองขังเองโดยตรง 

หลักเกณฑ พ้ืนฐานของการใชสิทธิทางศาลหรือสิทธิในการเขาถึง

กระบวนการยุติธรรมนี้ มีอยูดวยกัน 10 ประการ295 ไดแก การเขาถึงความยุติธรรมถือเปนสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญ การกําหนดนโยบายในการเขาถึงความยุติธรรมตองคํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปน

หลัก การเขาถึงความยุติธรรมนี้มิใชในเชิงวิธี สบัญญัติเทานั้นแตจะตองรวมในเชิงสารบัญญัติดวย การ

เขาถึงกระบวนการยุติธรรมนั้นตองมีท้ังในสวนของแพง อาญา และปกครอง การกําหนดนโยบายตอง

มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ นโยบายการใหบริการทางกฎหมายตองกําหนดไวหลายแนวทาง 

โครงการตาง ๆ ตองคํานึงถึงทรัพยากรท่ีมีอยู การใหความชวยเหลือในคดีแพงอาจจะตองกระทําใน

รูปแบบอ่ืน ๆ มากกวาการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย ตองใชความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหเกิด

ประโยชนสูงสุด และหลักการสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูบริสุทธิ์ตองเปนหลักเกณฑ

พ้ืนฐานในทางอาญา หลักเกณฑพ้ืนฐานตาง ๆ เหลานี้เปนสิ่งท่ีทุกรัฐควรกําหนดและจัดใหมีข้ึน  ท้ังนี้ 

เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนและเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน อันนําไปสูการ

ขจัดปญหาและความไมเปนธรรมท่ีเกิดข้ึน 

สําหรับการใชสิทธิทางศาลหรือสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมใน

ประเทศไทยเปนสิ่งท่ีไดรับการรับรองและคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

                                                           

295ชลธิชา เกียรติสุข, อางแลว เชิงอรรถท่ี 260, น.17. 
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ชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 4 ประกอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40 

ซ่ึงบัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปนี้ (1) สิทธิเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง”  ท้ังนี้ การใชสิทธิทางศาลของผูมีสวนไดเสียก็มี

ลักษณะทํานองเดียวกับการใชสิทธิทางศาลของผูตองขังเพ่ือขอใหศาลตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ใหกับตน กลาวคือ เม่ือสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเปนสิ่งท่ีถูกบัญญัติไวตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย บุคคลทุกคนท่ีเปนชนชาวไทยจึงไดรับการคุมครองสิทธิดังกลาวในฐานะเปนสิทธิ

ข้ันพ้ืนฐานอยางหนึ่ง  ดังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลมีสิทธิท่ีจะกระทําหรือไมกระทําการอยางใดไดตาม

กฎหมาย และถามีบุคคลอ่ืนมาโตแยงสิทธิแหงตน ผูท่ีถูกโตแยงสิทธิก็ชอบท่ีจะใชสิทธิทางศาลและ

ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูโตแยงสิทธิตองชดใชหรือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหแกตน 

ประกอบกับการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซ่ึง

ไดบัญญัติเรื่องการนําคดีข้ึนสูศาลไวในมาตรา 55 วา “เม่ือมีขอโตแยงเกิดข้ึนเก่ียวกับสิทธิหรือหนาท่ี

ของบุคคลใดตามกฎหมายแพง หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบท่ีจะเสนอคดีของ

ตนตอศาลสวนแพงท่ีมีเขตอํานาจได ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายนี้” 

บทบัญญัติดังกลาวสะทอนใหเห็นวา บุคคลท่ีจะนําคดีข้ึนสูศาลไดจะตองเปนบุคคลท่ีถูกโตแยงสิทธิ

หรือหนาท่ีตามกฎหมายแพง296 ซ่ึงการนําคดีข้ึนสูศาลนี้จะตองอยูในรูปแบบของคําฟอง คือ จะตอง

ถูกโตแยงในสิทธิหรือหนาท่ีอยางใดเสียกอน ผูท่ีถูกโตแยงสิทธิหรือหนาท่ีนั้นจึงจะนําคดีข้ึนสูศาลเพ่ือ

ฟองใหผูท่ีมาโตแยงสิทธิหรือหนาท่ีของตนระงับการกระทําหรือใหชดใชคาเสียหายจากการโตแยงสิทธิ

หรือหนาท่ีนั้น297 แตหากเปนกรณีท่ีไมมีการโตแยงสิทธิหรือหนาท่ีใด ๆ เพียงแตประสงคท่ีจะรองขอ

ตอศาลเพ่ือใหศาลบังคับการใหเปนไปตามสิทธิท่ีตนมีอยูตามกฎหมาย เชนนี้ก็สามารถทําไดโดยการ

ยื่นเปนคํารองขอตอศาล298  อยางไรก็ตาม การท่ีบุคคลจะยื่นคํารองขอตอศาลเพ่ือใหบังคับการไป

ตามสิทธิใดได ตองมีกฎหมายรับรองสิทธินั้นเสียกอน โดยสิทธิท่ีวานี้หมายถึงสิทธิตามกฎหมายสาร

บัญญัติ299 

                                                           

296สมชัย ฑีฆาอุตมากร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 257, น.189. และดู ไพโรจน วายุภาพ, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 255, น.195. และดู ปติกุล จีระมงคลพาณิชย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 255, น.131. 
297จักรพงษ เล็กสกุลไชย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 254, น.5. 
298ปติกุล จีระมงคลพาณิชย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 255, น.213. และดู ไพโรจน วายุภาพ, 

อางแลว เชิงอรรถท่ี 255, น.220. และดู วินัย ล้ําเลิศ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 258, น.311. 
299จักรพงษ เล็กสกุลไชย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 254, น.12. และดู สมชัย ฑีฆาอุตมากร, อาง

แลว เชิงอรรถท่ี 257, น.194. และดู ไพโรจน วายุภาพ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 255, น.220. 
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เชน คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2064/2533 การยื่นคํารองขอตอศาลโดย 

ทําเปนคํารองขอฝายเดียว เปนคดีไมมีขอพิพาทไดนั้น จะตองเปนกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจ

ไว ผูรองยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งวาท่ีดินของผูรองท่ีผูอ่ืนมีกรรมสิทธิ์รวมอยูดวยปลอดจากภาระ

จํานองโดยมีการชําระหนี้จํานองแลว แตผูรับจํานองถึงแกกรรมไปกอนจดทะเบียนไถถอนจํานองและ

ไมมีทายาท ซ่ึงกรณีนี้ไมมีกฎหมายใด สนับสนุนใหผูรองยื่นคํารองขอฝายเดียวเปนคดีไมมีขอพิพาทได 

เรื่องการรองขอตอศาลเพ่ือใหศาลตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินของ

บุคคลใดนั้น เปนเรื่องท่ีบัญญัติอยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เชน การรองขอตอศาลใหตั้ง

ผูจัดการทรัพยสินของผูไมอยู หรือรองขอตั้งผูอนุบาลเพ่ือใหดําเนินการแทนผูไรความสามารถ ท้ังใน

ดานทรัพยสิน หนี้สิน หรือการทํานิติกรรมสัญญาตาง ๆ เปนตน แตสําหรับเรื่องการตั้งใหบุคคลใด

ดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขังในระหวางท่ีผูตองขังอยูในเรือนจํานั้น ไมปรากฏ

ในสวนใดแหงบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวเลย ท้ังในพระราชบัญญัติราชทัณฑและกฎหมายลําดับ

รองอ่ืน ๆ ก็ไมไดกลาวถึงเรื่องนี้ไวแตอยางใด คงแตกําหนดเรื่องทรัพยสินท่ีผูตองขังนําติดตัวมาดวย

เม่ือตองเขาไปอยูในเรือนจําวาจะจัดการเชนใด และทรัพยสินใดบางท่ีตองหามมิใหนําเขาภายใน

เรือนจํา หรือทรัพยสินใดท่ีสามารถนําเขามาภายในเรือนจําได ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 

2479 ตั้งแตมาตรา 38 ถึงมาตรา 40 และกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหง

พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ตั้งแตขอ 127 ถึง ขอ 131 ตามท่ีไดอธิบายไวในบทกอน  ดังนั้น 

เม่ือไมมีบทบัญญัติใดท่ีใหและรับรองสิทธิในทางสารบัญญัติแกผูมีสวนไดเสียในการท่ีจะรองขอตอศาล

เพ่ือขอใหศาลตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังได การใชสิทธิทางศาลของผูมีสวนไดเสียใน

เรื่องดังกลาวนี้จึงไมอาจมีไดดุจกัน ปญหาและอุปสรรคในการใชสิทธิทางศาลของผูมีสวนไดเสียเพ่ือ

ขอใหศาลตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังจึงอยูท่ีวา ไมมีกฎหมายในทางสารบัญญัติให

สิทธิท่ีจะกระทําการดังกลาวไดนั่นเอง 

3.2.2.3 อภิปรายผลการศึกษาจากแบบสอบถามผูท่ีมาเย่ียมหรือติดตอผูตองขัง

เรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

จากการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีผูมีสวนไดเสียไดรับจากการท่ีไมมี

บุคคลใดจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง หรือมี แตบุคคลดังกลาวไมใหความรวมมือในการ

ดําเนินการ หรือจัดการไปในทางท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึน จนทําใหญาติหรือผูมีสวนไดเสียตอง

เดินทางมาติดตอผูตองขังเพ่ือขอความยินยอมในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดวยตนเอง ผูเขียน

จึงมีความประสงคท่ีจะทราบวาในความเปนจริง กรณีท่ีไมมีผูใดจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน

ผูตองขัง หรือกรณีท่ีมีผูดําเนินการจัดการแทนผูตองขังแลว ญาติของผูตองขังหรือผูมีสวนไดเสีย 

รวมถึงตัวผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขังเอง มีปญหาหรืออุปสรรคและไดรับผลกระทบจาก
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การมีหรือไมมีผูใดจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขังหรือไม อยางไร ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจึงได

จัดทําแบบสอบถามข้ึนมาชุดหนึ่ง เพ่ือสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังถึงเรื่องการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย โดยผูเขียนไดทําหนังสือขออนุญาต

ดําเนินการดังกลาวจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังหมด300 

ในหัวขอนี้ผูเขียนไดใชระเบียบวิธีการศึกษาหรือระเบียบวิธีการวิจัย

เชนเดียวกับหัวขอการประเมินผลจากแบบสอบถามเรื่องปญหาและผลกระทบท่ีผูตองขังไดรับเก่ียวกับ

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังทุกประการ คือ เปนการวิจัยเชิงประจักษ (Empirical 

Research) หรือเปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงเปนวิธีวิจัยท่ีคนหาความรูความจริง

โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) เปนการศึกษาหรือการวิจัยท่ี

ใชขอมูลจากการเก็บขอมูลจากผูท่ีใหขอมูลโดยตรง ณ ท่ีนี้ก็คือการเก็บขอมูลจากผูท่ีมาเยี่ยมหรือ

ติดตอผูตองขัง เพ่ือใหทราบขอเท็จจริงอันนําไปสูแนวทางการแกไขปญหา โดยมีข้ันตอนในการศึกษา 

ดังตอไปนี้ 

วิธีการศึกษา เรื่อง ปญหาและผลกระทบท่ีผูมีสวนไดเสียไดรับเก่ียวกับ

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย มีวิธีการศึกษาคนควา

การวิจัยแบบภาคสนาม (Field Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูเขียนไดจัดทํา

ข้ึนตามขอบวัตถุประสงคท่ีตองการทราบและนํามาเปนหลักในการกําหนดประเด็นตาง ๆ ไมวาจะเปน

ขอเท็จจริงและความคิดเห็นหรือทัศนคติของผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง ในเรื่องปญหาหรือ

อุปสรรค และผลกระทบท่ีไดรับจากการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีจะนําไปวิเคราะหปญหาและคนหาแนวทางการแกไขตอไป 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ผูเขียนไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เปนเครื่องมือเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะหในสวนของขอเท็จจริง ปญหา และทัศนคติของ

                                                           

300หนังสือเลขท่ี ยธ 0705.1/26263 เรียน คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่องอนุญาตใหเก็บขอมูลการศึกษาวิจัยโดยใชแบบสอบถาม ลงวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

หนังสือเลขท่ี 0705.1/26264 เรียน ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงกลาง เรื่องอนุญาตใหเก็บ

ขอมูลการศึกษาวิจัยโดยใชแบบสอบถาม ลงวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

หนังสือเลขท่ี 0705.1/26264 เรียน ผูบัญชาการเรือนจําคลองเปรม เรื่องอนุญาตใหเก็บ

ขอมูลการศึกษาวิจัยโดยใชแบบสอบถาม ลงวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

และหนังสือเลขท่ี 0705.1/26265 เรียน ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี เรื่อง อนุญาตใหเก็บ

ขอมูลการศึกษาวิจัยโดยใชแบบสอบถาม ลงวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
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ผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง โดยแบบสอบถามท่ีใชในการสัมภาษณผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังในประเทศไทย301 มีท้ังคําถามแบบคําถามปลายปด 

(Close – end Question) ซ่ึงกําหนดใหผูทําแบบสอบถามตองเลือกจากสิ่งผูเขียนกําหนดให และ

แบบคําถามปลายเปด (Open – end Question) ท่ีเปดโอกาสใหผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง

สามารถเลือกตอบไดมากกวาหนึ่งขอ หรือสามารถระบุขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีไมไดอยูในตัวเลือกท่ีกําหนดไว 

หรือเปดโอกาสใหผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังตอบคําถามไดอยางอิสระในสวนของความคิดเห็น

หรือทัศนคติสวนตัวท่ีมีตอปญหาดังกลาว ซ่ึงแบบสอบถามชุดนี้สามารถแบงไดออกเปน 5 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการติดตอผูตองขัง 

สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจํา

ของผูตองขัง 

สวนท่ี 4 ผลของการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของ

ผูตองขัง 

และสวนท่ี 5 ทัศนคติและความคิดเห็นเรื่องการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา กอนท่ีผูเขียนจะนํา

แบบสอบถามท่ีจัดทําข้ึนไปใชจริง ผูเขียนไดทดสอบความถูกตองของเนื้อหา (Content Validity) 

เ พ่ือใหแนใจวาขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนั้นมีความถูกตองและเชื่อถือได โดยผู เ ขียนนํา

แบบสอบถามไปปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและ

ภาษาท่ีใช และสงไปใหเจาหนาท่ีของกรมราชทัณฑ ฝายทัณฑวิทยา และผูอํานวยการทัณฑสถานหญิง

กลาง ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของคําถามท่ีใชในแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึง

ผูเขียนนําขอบกพรองท่ีไดรับการชี้แจงมาแกไขปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความถูกตอง ชัดเจน และ

ครอบคลุมวัตถุประสงคท่ีตองการจะทราบจากแบบสอบดังกลาว 

อยางไรก็ตาม แบบสอบถามชุดนี้ไมสามารถทําการตรวจสอบคุณภาพ

ดวยวิธีการอ่ืน ๆ ไดอีก เชน การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ความยากงาย (Difficulty) เปน

ตน เนื่องจากการตรวจสอบดวยวิธีการอ่ืนนั้นจําตองใชขอมูลท่ีเปนตัวเลข หรือขอมูลท่ีสามารถ

เรียงลําดับคะแนนได แตแบบสอบถามชุดนี้เปนการสอบถามถึงขอเท็จจริง เชน วิธีการติดตอกับ

ผูตองขัง การปรึกษาหรือสอบถามความคิดเห็นของผูตองขังเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน ผล
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ของการจัดการดังกลาว เปนตน ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามชุดนี้จึงทําไดเพียงรวบรวมสถิติวาใน

คําถามนั้น ๆ มีคนท่ีตอบเหมือนกันเปนจํานวนก่ีคน หรือก่ีคําตอบ แตไมสามารถนํามาคิดเปนตัวเลข 

เปนคา หรือเปนจํานวนท่ีจะนํามาคํานวณเพ่ือทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดวยวิธีการอ่ืนได  

ดังนั้น การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการศึกษานี้จึงสามารถทําไดโดยการตรวจสอบความ

ถูกตองของเนื้อหาเทานั้น 

ประชากร (Population) ท่ีใชในการศึกษา หมายถึง หนวยของขอมูล

ท้ังหมดท่ีใชในการศึกษา ถาประชากรท่ีจะศึกษานั้นมีจํานวนมากหรือมีขนาดใหญ การศึกษาวิจัย

มักจะศึกษาจากกลุมตัวอยาง (Sample) ของประชากร วิธีการท่ีจะใหไดมาซ่ึงกลุมตัวอยางเพ่ือทํา

หนาท่ีเปนตัวแทนท่ีดีของประชากรท้ังหมดนั้นสามารถทําไดโดยการสุมตัวอยาง (Sampling) ซ่ึงจะใช

ทฤษฎีความนาจะเปนในการเลือกกลุมตัวอยางหรือไมก็ได โดยงานวิจัยสวนนี้มุงศึกษาไปท่ีผูท่ีมาเยี่ยม

หรือติดตอผูตองขังซ่ึงนับไดวาเปนประชากรท่ีมีขนาดใหญมากและมิอาจรูจํานวนท่ีแนนอนได  

อยางไรก็ตาม ผูเขียนมิไดมีความมุงประสงคท่ีจะศึกษากลุมตัวอยางของผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง

เพ่ือใชเปนตัวแทนของจํานวนผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังท้ังหมด แตมุงท่ีจะทราบและแสดงใหเห็น

ถึงขอมูลของผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังจํานวนหนึ่งวา ผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังจํานวน

เหลานั้นมีปญหาหรืออุปสรรค หรือไดรับผลกระทบจากการมีหรือไมมีผูจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

แทนผูตองขังหรือไม อยางไร  ดังนั้นจึงมิจําตองมีการกําหนดถึงวิธีการเลือกกลุมตัวอยางเพ่ือใหเปนตัว

แทนท่ีดีของประชากรคือผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังท้ังหมด 

ผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังท่ีเลือกมาศึกษานี้ ผูเขียนไมจํากัดวาจะมี

ความสัมพันธอยางใดกับผูตองขัง ไมจํากัดเพศ อายุ อาชีพ หรืออ่ืน ๆ โดยผูเขียนกําหนดจํานวนของผู

ท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังท่ีจะทําการศึกษาไว 100 คนซ่ึงเปนผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง ณ 

เรือนจํากลางคลองเปรม ทัณฑสถานหญิงกลาง และเรือนจําจังหวัดนนทบุรี 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูเขียนไดทําเรื่องขอใหผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ออกหนังสือถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ เพ่ือขออนุญาตใหผูเขียนเขาดําเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังโดยใชแบบสอบถาม ณ เรือนจํากลางคลองเปรม 

ทัณฑสถานหญิงกลาง และเรือนจําจังหวัดนนทบุรี 

2. เม่ือกรมราชทัณฑมีหนังสืออนุญาตใหเขาเก็บรวบรวมขอมูลไดแลว 

ผูเขียนไดไปติดตอเจาหนาท่ี ณ เรือนจํานั้น ๆ เม่ือไดรับอนุญาตจากผูบัญชาการเรือนจํา / ผู

อํานวยการทัณฑสถาน ผูเขียนจึงไดทําการแจกและรวบรวมแบบสอบถาม โดยมีผูชวยจํานวน 1 คน 
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3. เม่ือไดแบบสอบถามครบตามท่ีตองการ ผูเขียนไดทําการตรวจดูความ

เรียบรอย และจะนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาอธิบายและวิเคราะหผลตอไป 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม

ชุดนี้ ผูเขียนจะใชคาสถิติรอยละ (Percentage) แสดงประกอบกับจํานวนตัวเลขท่ีไดจากการรวบรวม

ในแตละขอ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงทิศทางหรือแนวโนมของคําตอบ 

ผูเขียนไดแบงผลการศึกษาออกเปน 5 สวน ตามสวนของแบบสอบถามท่ี

ไดกลาวไวในขางตน แตจะขอยกตารางผลการศึกษาจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย ไปไวในสวนของ

ภาคผนวก302 แตในท่ีนี้จะขอกลาวถึงผลการศึกษาอยางสรุปดังความจะกลาวตอไปนี้ 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังซ่ึงทําแบบสอบถามชุดนี้ แบงเปนเพศชาย 

49 คน และเพศหญิง 51 คน สวนใหญมีอายุมากกวา 20 ปข้ึนไป จึงเปนผูท่ีมีความสามารถกระทํา

การตาง ๆ ตามกฎหมายไดโดยบริบูรณ ท้ังการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของตนเอง รวมไปถึงการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนบุคคลอ่ืน หากบุคคลดังกลาวยินยอมมอบอํานาจให โดยผูท่ีมาเยี่ยม

หรือติดตอผูตองขังท่ีเรือนจําสวนใหญมักเปนญาติของผูตองขัง เชน เปนพ่ี ลุง ปา นา เปนตน 

รองลงมาเปนคูสมรสของผูตองขัง รองลงมาเปนบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธอ่ืน ๆ เชน เปนเพ่ือน แฟน 

รองลงมาเปนบุตร เปนบิดามารดา และเปนทนายความของผูตองขัง ตามลําดับ และผูตองขังท่ีมา

เยี่ยมหรือติดตอสวนใหญเปนผูตองขังหรือนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมซ่ึงมีสิทธิไดรับการเยี่ยมหรือการ

ติดตอจากบุคคลภายนอกไดบอยท่ีสุดในบรรดาชั้นของผูตองขังท้ังหมด คือสัปดาหละ 1 ครั้ง จํานวน

รองลงมาเปนนักโทษชั้นดี ชั้นปานกลาง ชั้นดีมาก ชั้นเลว และชั้นเลวมาก ตามลําดับ โดยลําดับชั้น

ของผูตองขังหรือนักโทษเด็ดขาดเม่ือแรกเขามายังเรือนจําจะถูกจัดไวในชั้นกลาง และหากความ

ประพฤติของผูตองขังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ชั้นของผูตองขังก็ยอมเปลี่ยนไปตามนั้น โดยชั้นของ

ผูตองขังเปนตัวกําหนดหรือเปนเง่ือนไขแหงสิทธิตาง ๆ ซ่ึงนอกจากจะมีผลโดยตรงตอตัวผูตองขังแลว 

ยังสงผลไปถึงผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขังดวย ในท่ีนี้ก็คือสิทธิในการเขาพบหรือติดตอกับ

ผูตองขัง ท้ังการมาพบหรือการมาติดตอกับผูตองขังดวยตนเองท่ีเรือนจํา การสงจดหมายไปยังผูตองขัง 

และการติดตอกับผูตองขังผานโทรศัพท 

ลําดับชั้นของผูตองขัง ซ่ึงสวนใหญเปนนักโทษชั้นดีมากนี้  มีความ

สอดคลองกับขอมูลเรื่องความบอยหรือความถ่ีในการมาเยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขัง คือ ผูท่ีมาเยี่ยม

                                                           

302โปรดดู ภาคผนวก ฉ. 
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หรือติดตอผูตองขัง ณ เรือนจํา มักมาเยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขังทุกเดือนซ่ึงมีถึงรอยละ 87 ของผูท่ี

ทําแบบสอบถามท้ังหมด รองลงมา นานกวา 1 – 3 เดือนตอการเยี่ยม 1 ครั้ง รองลงมามีอัตราการ

เยี่ยมเทากัน คือ นานกวา 3 – 6 เดือน นานกวา 6 เดือน – 1 ป และนานกวา 1 ปข้ึนไป ตอการมา

เยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 1 ครั้ง โดยผูท่ีมาเยี่ยมหรือมาติดตอผูตองขังรอยละ 84 มีภูมิลําเนาอยูท่ี

กรุงเทพและปริมณฑล คาใชจายในการเดินทางมายังเรือนจําท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยูไมวาจะเปน

ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจํากลางคลองเปรม หรือเรือนจําจังหวัดนนทบุรี จึงไมสูงมากนัก คืออยู

ภายในวงเงิน 500 บาท รองลงมาคือมากกวา 1,000 บาท และรองลงมาคือ 501 – 1,000 บาท  

อยางไรก็ตาม แมวาคาใชจายท่ีใชในการเดินทางมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังจะไมไดสูงมาก แตก็มิได

หมายความวาจะเปนจํานวนเงินท่ีบุคคลดังกลาวไมไดรับเดือดรอน เพราะผูท่ีมาเยี่ยมหรือมาติดตอ

ผูตองขังบางสวนมีปญหาหรืออุปสรรคในดานการเงินหรือคาใชจายท่ีใชในการเดินทางมาเยี่ยมหรือมา

ติดตอผูตองขังถึงอัตรารอยละ 19.75 ซ่ึงเปนปญหาหรืออุปสรรคอันดับท่ีสองท่ีรองมาจากปญหาเรื่อง

เวลาในการเขาพบหรือพูดคุยกับผูตองขังนอยเกินไป 

โดยเหตุผลของการเดินทางมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง ณ เรือนจําสวน

ใหญ นอกจากจะเปนไปเพ่ือพูดคุยหรือสอบถามเรื่องท่ัว ๆ ไป เชน ถามถึงความเปนอยูหรือสารทุกข

สุขดิบของผูตองขังแลว เหตุท่ีบุคคลดังกลาวเดินทางมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังท่ีเรือนจํานั้นยังเปน

เพราะมีธุระหรือเรื่องราวบางประการท่ีตองการบอกเลา หรือปรึกษา หรือมีความจําเปนท่ีตองการให

ผูตองขังลงลายมือชื่อในเอกสารอยางใดอยางหนึ่งดวย แตปญหาและอุปสรรคในการมาเยี่ยมหรือ

ติดตอผูตองขัง ณ เรือนจํา นอกจากเรื่องเวลาในการพบหรือพูดคุยกับผูตองขังนอยเกินไปและเรื่อง

คาใชจายท่ีใชในการเดินทางแลว ผู ท่ีมาเยี่ยมหรือมาติดตอผูตองขังยังตองเผชิญกับปญหาหรือ

อุปสรรคประการอ่ืนซ่ึงอาจกลายเปนปญหาหรืออุปสรรคท่ีมาขัดขวางหรือเปนสิ่งท่ีไมเอ้ือตอการ

พูดคุยธุระท่ีสําคัญกับผูตองขังได เชน ข้ันตอนในการเขาพบหรือติดตอกับผูตองขังซับซอนมากเกินไป 

หรือมีความยากลําบากในการเดินทางมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง เชน อยูหางไกล ไมมีรถโดยสาร 

และผูท่ีมาเยี่ยมหรือมาติดตอผูตองขังบางราย เม่ือเดินทางมาถึงแลวกลับไมไดเขาพบผูตองขังอัน

เนื่องมาจากหมดเวลาเยี่ยมในรอบวันนั้น ๆ หรือเปนชวงเวลาท่ีผูตองขังไม มีสิทธิ ท่ีจะพบ

บุคคลภายนอกไดตามระเบียบของเรือนจํา ปญหาหรืออุปสรรคดังกลาวจึงอาจทําใหผูท่ีมีธุระซ่ึง

ตองการจะปรึกษาหรือพูดคุยกับผูตองขังไมไดรับความสะดวก หรืออาจถึงข้ันไมมีโอกาสท่ีจะพูดคุย

หรือปรึกษากับผูตองขังเลยดวยซํ้า 

แตนอกจากการเดินทางมาเยี่ยมหรือมาติดตอผูตองขังท่ีเรือนจําดวย

ตนเองแลว บุคคลดังกลาวบางสวนยังติดตอกับผูตองขังโดยวิธีการสงจดหมายและพูดคุยกับผูตองขัง

ผานทางโทรศัพท ซ่ึงการติดตอกับผูตองขังดวยวิธีอ่ืนนั้นมักเปนไปเพ่ือพูดคุยและสอบถามเรื่องท่ัว ๆ 
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ไปแกผูตองขัง รองลงมาก็เพ่ือเลาหรือบอกกลาวเรื่องราวบางอยางใหผูตองขังไดทราบ และมีเพียงรอย

ละ 15.94 เทานั้นท่ีมีการปรึกษาหรือสอบถามความคิดเห็นในธุระบางประการกับผูตองขังผานทาง

จดหมายหรือโทรศัพท แตการติดตอกับผูตองขังดวยวิธีการดังกลาวก็ยังมีปญหาและอุปสรรคอยูหลาย

ประการ เชน การติดตอผูตองขังผานทางจดหมายนั้นมีความลาชา หรือจดหมายอาจสูญหายหรือไมถึง

มือผูตองขัง หรือเปนชวงเวลาท่ีผูตองขังไมมีสิทธิสงจดหมายตอบกลับไปยังบุคคลภายนอก และการ

ติดตอกับผูตองขังผานทางโทรศัพทนั้น ผูตองขังมีสิทธิคุยโทรศัพทในเวลาท่ีจํากัด จึงทําใหบางครั้งไม

สามารถบอกเลาหรือปรึกษาเรื่องราวหรือธุระบางประการไดครบถวน หรือเปนชวงเวลาท่ีผูตองขังไมมี

สิทธิใชโทรศัพท เปนตน การติดตอผูตองขังดวยวิธีการอ่ืนนอกจากการเดินทางมาท่ีเรือนจําดวยตนเอง

จึงยังมีปญหาและอุปสรรคบางประการท่ีไมสะดวกตอการพูดคุยหรือปรึกษาหารือในธุระบางอยางได 

และปญหาท่ีหนักท่ีสุดคือ หากผูตองขังอยูในชั้นท่ีไมมีสิทธิสงจดหมายหรือไมมีสิทธิใชโทรศัพทแลว 

การติดตอเพ่ือบอกกลาวหรือปรึกษาธุระตาง ๆ จึงมิอาจเกิดข้ึนได ปญหาของการติดตอผูตองขังผาน

ทางจดหมายหรือโทรศัพทจึงอาจทําใหบุคคลภายนอกซ่ึงเปนผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินของ

ผูตองขังไมไดรับความสะดวกในการติดตอหรืออาจถึงข้ันท่ีวาไมสามารถสอบถามถึงแนวทางหรือ

วิธีการในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินจากผูตองขังไดเลย 

ผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังซ่ึงสวนใหญเปนญาตินั้น รอยละ 57.89 

เปนหรือเคยเปนคนจัดการหรือดูแลทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง แตรอยละ 26.32 ไมเคยจัดการ

หรือดูแลทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง และอีกรอยละ 15.79 คือนอกจากตนจะไมไดทําและไม

เคยทําหนาท่ีดังกลาวแลว ยังไมมีบุคคลใดจัดการหรือดูแลทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขังเลย โดย

การดําเนินการของผูท่ีเปนหรือเคยเปนคนจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง หรือเทาท่ีผูทํา

แบบสอบถามไดพบเห็นการจัดการดังกลาวมา มักจะมีการปรึกษาหรือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ

แนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินจากผูตองขัง แตการปรึกษาหรือสอบถามแนวทางการ

จัดการดังกลาวนี้มีท้ังการปรึกษาท้ังหมดทุกเรื่องและปรึกษาแตเพียงบางเรื่องเทานั้น 

สําหรับสาเหตุท่ีไมมีการปรึกษาหรือสอบถามแนวทางการจัดการดังกลาว 

สวนใหญเปนเพราะเชื่อวาตนสามารถจัดการแทนผูตองขังไดโดยไมกอใหเกิดความเสียหาย หรือเชื่อวา

การจัดการนั้นมีความสอดคลองกับความตองการของผูตองขังแลว นอกจากนี้ ยังเปนเพราะการติดตอ

ไปยังผูตองขังเพ่ือปรึกษาหรือสอบถามแนวทางในการจัดการดังกลาวมีความยากลําบาก ตองเสีย

คาใชจายในการเดินทางมาก หรือไมสามารถติดตอหรือพูดคุยกับผูตองขังไดเนื่องมาจากกฎระเบียบ

ของทางเรือนจํา อันเปนสาเหตุท่ีสอดคลองกับปญหาหรืออุปสรรคในการเดินทางไปติดตอผูตองขัง ณ 

เรือนจํา  อยางไรก็ตาม เม่ือผูจัดการมีความความสงคท่ีจะปรึกษาหรือสอบถามความคิดเห็นใด ๆ ท่ี
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เก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการจัดการจากผูตองขัง ผูจัดการก็ยังนิยมเดินทางไปติดตอผูตองขังท่ีเรือนจํา

ดวยตนเองอยูเม่ือเทียบกับการติดตอผานทางจดหมายและโทรศัพท 

เม่ือผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินติดตอไปยังผูตองขังเพ่ือปรึกษาหรือ

สอบถามเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแลว พวกเขาก็ไดรับความรวมมือจาก

ผูตองขังในระดับมาก รองลงมาไดรับความรวมมือในระดับปานกลาง นอย และไมไดรับความรวมมือ

จากผูตองขังเลย ตามลําดับ ตรงจุดนี้เองท่ีแสดงใหเห็นไดวา หากผูจัดการติดตอไปยังผูตองขังเพ่ือ

ปรึกษาหรือสอบถามเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน และเม่ือทรัพยสินและหนี้สินเหลานั้น

เปนของตัวผูตองขังเอง ผูตองขังในฐานะผูทรงสิทธิและหนาท่ีตาง ๆ ก็ยอมยินดีและพรอมท่ีจะให

ความรวมมือกับผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินนั้นอยางแนนอน เนื่องจากโดยสภาพท่ีผูตองขังไม

สามารถออกไปจัดการหรือดําเนินการตาง ๆ เองได สิ่งท่ีผูตองขังสามารถทําไดก็คือการใหความ

รวมมือกับผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินของตน ในทางกลับกัน หากผูดําเนินการจัดการแทนผูตองขัง

ไมยอมติดตอมา ก็เปนการยากท่ีผูตองขังจะแจงความประสงคหรือวิธีการจัดการดังกลาวใหผูจัดการได

ทราบ และยากท่ีจะรับรูผลของการดําเนินการดวย ผูตองขังคงทําไดแตรอใหบุคคลนั้นติดตอมายัง

ผูตองขังเอง ในระหวางนั้น ไมวาผูจัดการจะดําเนินการไปอยางไร ผูตองขังก็จําตองกมหนายอมรับผล

ท่ีจะเกิดตามมา และหากมีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึน อยางมากท่ีสุดก็คือการเรียกคาเสียหายจาก

บุคคลดังกลาว ซ่ึงก็ไมแนวาผูตองขังจะไดรับการชดเชยความเสียหายนั้น ๆ หรือไม 

ในสวนผลของการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีมีตอผูตองขังนี้ แมผูทํา

แบบสอบถามซ่ึงเปนญาติของผูตองขังสวนใหญจะเลือกคําตอบท่ีวา การจัดการดังกลาวไมทําให

ทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูเพ่ิมข้ึนหรือลดลง แตอีกหนึ่งในสี่ของจํานวนคําตอบท้ังหมดกลับ

เปนไปในทิศทางท่ีแสดงใหเห็นวา ทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังนั้นไดรับความเสียหายจากการ

ดําเนินการจัดการดังกลาว เชน ทําใหทรัพยสินท่ีผูตองขังมีอยูลดลง ทําใหหนี้สินหรือภาระผูกพันตาง 

ๆ ของผูตองขังมีมากข้ึน ทําใหเกิดเปนคดีความเกิดข้ึนเก่ียวกับทรัพยสินหรือหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยู ไม

วาผลการจัดการดังกลาวจะเกิดข้ึนเพราะเหตุใด แตการท่ีผูตองขังไมสามารถตรวจสอบดูแลการ

จัดการดังกลาวไดอยางเชนตัวการตัวแทนตามปกติ และการท่ีไมมีกฎเกณฑหรือมาตรการมาควบคุม

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังโดยเฉพาะนั้น ก็ไดสรางความสูญเสีย

หรือความเสียหายใหแกผูตองขังท้ังในระหวางท่ีผูตองขังยังอยูในเรือนจําและชีวิตหลังการพนโทษได 

ประกอบกับผลสํารวจในสวนผูตองขังท่ีพบวาหากมีความเสียหายจากการจัดการดังกลาว มีผูตองขัง

จํานวนไมมากท่ีคิดวาตนจะสามารถเรียกคาเสียหายจากผูจัดการนั้นคืนได ผูตองขังจึงตองยอมรับ

ความเสี่ยงของผลท่ีอาจเกิดข้ึนกับทรัพยสินและหนี้สินของตน ไมวาผลจากการจัดการนั้นจะดีหรือราย

ประการใด 



 

 

172 

สําหรับผลจากการจัดการท่ีมีตอบุคคลซ่ึงเปนผูดําเนินการจัดการแทน

ผูตองขัง คําตอบสามอันดับแรกท่ีผูทําแบบสอบถามเลือกตอบมามากท่ีสุดคือ ผูท่ียอมดําเนินการ

จัดการดังกลาวไมไดเงินหรือผลประโยชนใด ๆ เปนการตอบแทน ซํ้ายังตองเปนผูออกเงินท่ีจําตองใช

ไปกับการจัดการนั้น และยังเปนสิ่งท่ีกอใหเกิดความยุงยากลําบากหรือเปนภาระใหกับผูจัดการดวย 

แมอีกเกือบรอยละ 20 ของจํานวนคําตอบท้ังหมดจะเปนไปในทิศทางท่ีวาไมมีผลกระทบใด ๆ ตอตัว

ผูจัดการก็ตาม แตคําตอบสามอันดับแรกซ่ึงรวมแลวประมาณรอยละ 75 แสดงใหเห็นวาผูจัดการนั้นก็

ไดรับผลเสียมากกวาผลดี นอกจากจะไมไดคาตอบแทนใด ๆ แลวยังตองมาออกคาใชจายใหอีก และ

หากเกิดความเสียหายอยางใดข้ึน ตนก็มีโอกาสท่ีจะถูกฟองใหตองรับผิด นอกจากนี้ โอกาสหรือ

ความสามารถท่ีผูจัดการจะเรียกคาใชจาย หรือคาเสีย หรือคาตอบแทนในการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินจากผูตองขังนั้น เกือบครึ่งหนึ่งคือรอยละ 47.56 คิดวาคงไมสามารถเรียกเงินคาตาง ๆ จาก

ผูตองขังไดเลย รองลงมารอยละ 39.02 คิดวาเรียกไดบางสวน และนอยท่ีสุดคือรอยละ 13.42 คิดวา

ตนจะสามารถเรียกจากผูตองขังไดท้ังหมด 

เม่ือผูจัดการตองมาเดือดรอนหรือไดรับความเสียหายจากการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินใหกับผูตองขัง และยิ่งถาเปนผูตองขังซ่ึงตองอยูภายในเรือนจําเปนระยะเวลานาน 

ก็ยิ่งมีโอกาสท่ีจะทําใหผูจัดการรูสึกวาสิ่งนั้นเปนภาระกับตนมากเกินไป ไมมีแรงจูงใจมากพอท่ีจะยอม

ดําเนินการจัดการตอไป ผูจัดการอาจดําเนินการไปดวยความประมาท หรือดําเนินการไปตามอําเภอใจ

ของตน และหนักท่ีสุดคือจัดการไปโดยไมสุจริต หรือละท้ิงการจัดการดังกลาวไปเสีย เพราะสิ่งนั้น

ไมไดกอใหเกิดผลดีอยางใดกับตนเลย เปรียบเสมือนสุภาษิตท่ีวา เนื้อไมไดกิน หนังไมไดรองนั่ง ยังเอา

กระดูกมาแขวนคอ ทายท่ีสุด ผลเสียก็จะวนกลับไปหาผูตองขังในฐานะท่ีผูตองขังเปนผูทรงสิทธิหรือ

หนาท่ีเหนือทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ 

ผลจากการจัดการท่ีมีตอผูมีสวนไดเสียอยางใดอยางหนึ่งในทรัพยสินหรือ

หนี้สินของผูตองขังนั้น สวนใหญมีผลไปในทางท่ีกอใหเกิดผลดีตอบุคคลดังกลาวคือ ทําใหผูมีสวนได

เสียไมตองลําบากติดตอผูตองขังดวยตนเอง ทําใหบุคคลดังกลาวไดรับชําระหนี้ท่ีผูตองขังไดกอไว ทํา

ใหธุรกิจหรือกิจการใด ๆ ท่ีบุคคลดังกลาวทํารวมกับผูตองขังสามารถดําเนินตอไปได ทําใหบุคคล

ดังกลาวสามารถชําระหนี้ใหกับผูมีอํานาจรับชําระหนี้ได ตามลําดับ ขอมูลในสวนนี้สะทอนใหเห็นวา 

ผลจากการมีบุคคลดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ แทนผูตองขังมีแตจะกอใหเกิดผลดี

ตอบุคคลซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสียอยางใดอยางหนึ่งในทรัพยสินหรือหนี้สินของผูตองขังท้ังสิ้น 

หากลองพิจารณาในทางกลับกันคือ ถาผูตองขังรายใดไมมีบุคคลซ่ึงยอม

ดําเนินการจัดการตาง ๆ แทน หรือมี แตบุคคลดังกลาวจัดการไปในทางท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหาย

ข้ึน ท้ังตัวผูตองขังเอง และผูทําแบบสอบถามซ่ึงอาจเปนผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง 
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หรือเปนผูมีสวนไดเสียอยางใดอยางหนึ่งในทรัพยสินหรือหนี้สินของผูตองขังก็อาจไดรับความ

เดือดรอนเสียหายตาง ๆ ไปตามสภาพ ดังผลในตารางท่ี 3.41 เชน ทําใหทรัพยสินและหนี้สินของ

ผูตองขังไดรับความสูญเสียหรือเสียหาย หรือทําใหตองเดินทางมาติดตอกับผูตองขังดวยตนเอง ตอง

เสียเวลา เสียคาใชจายในการเดินทาง หรือกิจการท่ีจะตองไดรับความยินยอมจากผูตองขังอาจตอง

ชะงักลงไป หรือผูมีสวนไดเสียอาจไมไดรับการชําระหนี้จนกวาผูตองขังจะพนโทษออกมา หรือทําให

ตองมีการฟองรองเปนคดีกัน เปนตน  ดังนั้น การท่ีผูตองขังมีผูดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ท่ีดี หรือมีมาตรการบางอยางเปนกรอบในการจัดการ นอกจากจะชวยลดหรือระงับภาระหรือความ

เสียหายท่ีอาจเกิดกับผูตองขัง ผูจัดการทรัพยสิน และผูมีสวนไดเสียแลว ยังกอใหเกิดผลดีตอบุคคล

ตาง ๆ เหลานี้ในหลาย ๆ ดานดังท่ีกลาวไว 

ในสวนสุดทายของแบบสอบถาม เปนการสอบถามเก่ียวกับทัศนคติและ

ความคิดเห็นเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง ผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอ

ผูตองขังท่ีเรือนจําซ่ึงทําแบบสอบถามชุดนี้สวนใหญรอยละ 85.33 เห็นดวยท่ีควรมีกฎหมายกําหนด

กฎเกณฑเรื่องการตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง วิธีการจัดการ อํานาจหนาท่ี 

คาตอบแทน ความรับผิดขอบผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินใหชัดเจน  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนแกตัว

ผูตองขัง ผูมีสวนไดเสีย และตอตัวผูจัดการแทนผูตองขังเอง และอีกรอยละ 82.89 เห็นวาการมี

กฎหมายดังกลาวนอกจากจะชวยปองกันความสูญเสียหรือเสียหายท่ีอาจเกิดแกทรัพยสินและหนี้สิน

ของผูตองขังแลว ยังเปนการชวยลดจํานวนผูตองขังท่ีพนโทษออกมาไมใหกลับไปกระทําความผิดซํ้า

อีกได โดยสวนใหญใหเหตุผลวา เม่ือผูตองขังออกมาจากเรือนจําแลวจะไดมีทรัพยสินท่ีเพียงพอแกการ

ดํารงชีพและใชเปนทุนตั้งตนในการประกอบอาชีพท่ีสุจริตไดตอไป สําหรับเหตุผลอ่ืน ๆ ของผูทํา

แบบสอบถามสามารถศึกษาไดจากตารางท่ี 3.42 และตารางท่ี 3.43 

ขอเท็จจริง ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูท่ีทําแบบสอบถาม เปน

สวนสําคัญอีกสวนหนึ่งท่ีชี้ใหเห็นวาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ไมวาจะเปนการติดตอกับผูตองขัง การ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง รวมไปถึงผลกระทบในดานตาง ๆ ท่ีมีตอบุคคลท้ังหลายนั้น

วามีอยูจริง เปนสิ่งท่ีมายืนยันและสนับสนุนประเด็นปญหาในทางทฤษฎีใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

และนอกจากเสียงสะทอนของผูตองขังซ่ึงเปนผูท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจากปญหาดังกลาวแลว เสียง

ของผูท่ีมาเยี่ยมหรือมาติดตอผูตองขังซ่ึงอาจเปนท้ังผูดําเนินการจัดการแทนผูตองขัง และเปนผูมีสวน

ไดเสียอยางใดอยางหนึ่งในทรัพยสินหรือหนี้สินของผูตองขังก็นับวาเปนสิ่งสําคัญท่ีเราจะตองคํานึงถึง

เชนกัน และไมวาบุคคลดังกลาวจะอยูในฐานะใด เชน เปนญาติ หรือเปนผูจัดการดูแลทรัพยสินและ

หนี้สินใหกับผูตองขัง หรือเปนผูมีสวนไดเสีย ก็ลวนแลวแตมีความประสงคท่ีไมตางไปจากผูตองขัง คือ
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หวังวาจะมีหนทางบางอยางท่ีจะเขามาชวยลดปญหาและอุปสรรค รวมไปถึงผลกระทบและความ

เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแกตนและผูตองขัง 

จากการศึกษาและวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีไมมีบุคคลใดดําเนินการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขังในระหวางท่ีผูตองขังอยูในเรือนจํา หรือแมจะมีบุคคลท่ีดําเนินการ

ดังกลาวแทนผูตองขัง แตก็ไมมีกฎเกณฑใดมาควบคุมดูแลการดําเนินการจัดการดังกลาว บุคคล

ผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขังจึงอาจดําเนินการไปตามความพอใจของตน โดยไมมีการ

ปรึกษาหรือรายงานความเคลื่อนไหวในการจัดการหรือผลจากการจัดการใหผูตองขังทราบ อันเปนเหตุ

ใหผูตองขังไมสามารถทราบและติดตามการจัดการดังกลาวได ท้ังอุปสรรคและปญหาในการติดตอไป

ยังบุคคลภายนอกก็มีมาก ซํ้ารายไปกวานั้น หากบุคคลท่ีผูตองขังมอบหมายใหจัดการแทนนั้น ละท้ิง

หนาท่ี ทําไปอยางไมใสใจ จัดการดวยความประมาทเลินเลอ หรือไมมีความซ่ือสัตยสุจริต ก็ยิ่งอาจทํา

ใหผูตองขังไดรับความเสียหายมากกวาเดิม โดยท่ีผูตองขังไมสามารถทราบถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนได จึงไมอาจ

แกไขปญหา ไมอาจเปลี่ยนแปลงอํานาจหรือเพิกถอนอํานาจในการจัดการ หรือเปลี่ยนใหคนอ่ืนมา

ดําเนินการจัดการแทนได เนื่องจากโดยสภาพท่ีผูตองขังอยูในเรือนจํานั่นเอง นอกจากนี้ยังมีผลกระทบ

ไปถึงบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียจากการท่ีไมมีผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง หรือมี แต

บุคคลดังกลาวไมใหความรวมมือในการดําเนินการ และการติดตอผูตองขังก็มีปญหาและอุปสรรคมาก

อยูพอสมควร จึงอาจทําใหผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากปญหาดังกลาวตามไปดวย ซ่ึง

นอกจากปญหาและอุปสรรคตาง ๆ จะเห็นไดจากการวิเคราะหในทางทฤษฎีและบทบัญญัติแหง

กฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบันแลว ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูตองขังและผูท่ีมาเยี่ยมหรือมา

ติดตอผูตองขัง ณ เรือนจํา ยังเปนสิ่งท่ีสะทอนและยืนยันใหเห็นวาประเด็นปญหาท่ีผูเขียนไดวิเคราะห

ในทางทฤษฎีนั้นเกิดข้ึนและมีอยูจริง ไมวาจะเปนในสวนของปญหาและอุปสรรค หรือผลกระทบท่ี

ผูตองขังหรือผูมีสวนไดเสียไดรับก็ตาม 

ดวยปญหา อุปสรรค และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังหมดนี้ จึงนําไปสูการศึกษาและ

วิเคราะหถึงแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลบางประเภทตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย และการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังตาม

กฎหมายตางประเทศ โดยผูเขียนจะนําขอมูลในแตละสวนมาวิเคราะหดวยวา การจัดการในแตละ

แนวทางนั้นสามารถนํามาปรับใชกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังได

หรือไม มากนอยเพียงใด อันเปนการคนหาแนวทางสําหรับการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในหลาย ๆ ดาน  

ท้ังนี้ เพ่ือใหแนวทางหรือวิธีการแกไขปญหาท่ีจะเสนอมีความเหมาะสมและเกิดประโยชนตอบุคคล

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอยางสูงสุด 
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บทที่ 4 

บทวิเคราะหเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง 

 

เม่ือโดยสภาพของผูตองขังเองท่ีไมสามารถจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินท่ีตนมีอยู

ภายนอกเรือนจําได ประกอบกับในปจจุบันยังไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดท่ีไดกลาวถึงหลักเกณฑ

หรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังไวโดยเฉพาะ อันเปนเหตุให

ผูตองขังและบุคคลซ่ึงมีสวนไดเสียอยางใดอยางหนึ่งในบรรดาทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังตอง

เผชิญกับปญหาและอุปสรรคบางประการ และสงผลใหบุคคลดังกลาวไดรับผลกระทบตาง ๆ ตามมา

ดั่งท่ีไดศึกษาและวิเคราะหไวในบทกอน ในบทนี้ ผูเขียนจึงทําการศึกษาถึงแนวทางในการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลบางประเภทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แนวทางในการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังโดยอาศัยระบบสวัสดิการของรัฐ รวมไปถึงแนวทางในการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังตามกฎหมายตางประเทศ โดยผูเขียนจะนําขอมูลท่ีไดมา

วิเคราะหวาแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ เหลานั้นจะสามารถนํามาปรับใชเพ่ือ

แกไขปญหาเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทยได

หรือไม และมีความเหมาะสมเพียงใด  ท้ังนี้ เพ่ือนําไปสูการเสนอมาตรการหรือวิธีการแกไขปญหา

เรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจําตอไป 

 

4.1 แนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินถือเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญอยางหนึ่งตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย เพราะนอกจากเรื่องสถานะและความสัมพันธในครอบครัวแลว เรื่องทาง

แพงสวนใหญมักจะกลาวถึงสิทธิและหนาท่ีระหวางบุคคลในดานทรัพยสินและหนี้สิน อันเปนสิ่งท่ี

เก่ียวของกับการดําเนินชีวิตของทุกคนในปจจุบัน  ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยสินรวมถึงหนี้สินท่ี

ตนมีอยูจึงเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญมาก เพราะหากจัดการไปในทางท่ีดีก็จะกอใหเกิดประโยชนตอผูทรง

สิทธิหรือหนาท่ีนั้น ๆ แตถาการจัดการเปนไปในทางท่ีไมดีหรือเสื่อมเสียแลวก็จะทําใหเกิดความ

เสียหายข้ึนได และโดยปกติบุคคลทุกคนยอมมีความสามารถท่ีจะการจัดการกับทรัพยสินและหนี้สิน

ของตนอยางไรก็ได หรือจะมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนจัดการแทนตนก็ได  อยางไรก็ตาม มีบุคคลบาง

ประเภทท่ีกฎหมายไมยอมใหเขาดําเนินการจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินดวยตนเองเนื่องจากเกรงวา

หากใหบุคคลดังกลาวดําเนินการจัดการอยางใดไปโดยลําพังแลว โอกาสท่ีความสูญเสียหรือเสียหายจะ

เกิดแกทรัพยสินและหนี้สินของเขานั้นยอมมีมากกกวาคนท่ัวไป กฎหมายจึงกําหนดใหบุคคลอ่ืนเขามา
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มีอํานาจดําเนินการจัดการแทนหรือการดําเนินการบางอยางจะตองไดรับความยินยอมจากบุคคลท่ี

กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ ยังมีบุคคลอีกประเภทท่ีโดยสภาพแลวเขาไมอาจจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินของตนเองได กฎหมายจึงกําหนดวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลเหลานั้นเอาไว 

เพ่ือปองกันความสูญเสียหรือเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับทรัพยสินและหนี้สินของเขา 

ในหัวขอนี้ ผูเขียนจะทําการศึกษาถึงแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของ

บุคคลท่ีถูกกฎหมายจํากัดความสามารถ บุคคลท่ีมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินแทน รวมไปถึงบุคคลท่ีโดยสภาพไมอาจจัดการทรัพยสินและหนี้สินไดเอง เพ่ือนําแนวทางหรือ

วิธีการจัดการท่ีมีกฎหมายบัญญัติไวแลวนั้นมาวิเคราะหวาจะสามารถนําแนวทางหรือวิธีการจัดการ

ดังกลาวมาใชแกไขปญหาเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจําได

หรือไม เพียงใด ซ่ึงสามารถอธิบายได ดังตอไปนี้ 

 

4.1.1 การจัดการทรัพยสินของผูหยอนความสามารถ 

4.1.1.1 ผูเยาว 

สําหรับหลักการและเหตุผลของบทบัญญัติเรื่องความสามารถในการทํา

นิติกรรมของผูเยาวนั้น ผูเขียนไดอธิบายไวในบทกอนแลว ในท่ีนี้จึงขอกลาวอยางสั้น ๆ วา เหตุผลท่ี

กฎหมายตองจํากัดความสามารถในการทํานิติกรรมของผูเยาวนั้นก็เนื่องมาจากผูเยาวเปนผูออนอายุ 

ออนวินิจฉัย ออนประสบการณ ความสามารถ 1 0ในการคิดพิจารณาและการตัดสินใจ 1 0ในเรื่องตาง ๆ ยัง

ขาดความรอบคอบ1 หากกฎหมายปลอยใหผูเยาวทํานิติกรรมตาง ๆ ไดโดยลําพังแลว อาจเปนทางให

บุคคลภายนอกอาศัยเหตุแหงการหยอนความสามารถนี้มาเอาเปรียบผูเยาวได กฎหมายจึงตองเขามา

คุมครองดวยการใหผูเยาวมีความสามารถในการทํานิติกรรมอยางจํากัด กลาวคือ หากผูเยาวประสงค

จะทํานิติกรรม10ใ10ดก็จะตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมกอน นิติกรรมดังกลาวจึงจะมีผล

สมบูรณตามกฎหมาย2  ท้ังนี้ เพ่ือใหผูแทนโดยชอบธรรมเปนผูกลั่นกรองทางไดเสียในผลประโยชน

แหงทรัพยสินของผูเยาวนั่นเอง 

                                                           

1ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล, พิมพครั้งท่ี 

5 (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2551), น.56. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยวาดวยบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2514), น.76. 
2อนุมัติ ใจสมุทร, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 วาดวยบุคคล, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2515), น.174. และดู กิตติศักดิ์ 

ปรกติ, หลักกฎหมาย บุคคล, พิมพครั้งท่ี 4 (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2553), น.67. 
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หลักเกณฑหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูเยาวนี้จึงตองตก

อยูภายใตบังคับแหงบทบัญญัติเรื่องความสามารถในการทํานิติกรรมของผูเยาวดวย กลาวคือ หากการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินใดท่ีผูเยาวประสงคจะกระทํานั้นมีลักษณะเปนการทํานิติกรรม การจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินดังกลาวก็จําตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมเสียกอน ตามความ

ในมาตรา 21 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตถาการท่ีผูเยาวมุงประสงคจะกระทํานั้นมิใช

การทํานิติกรรมแลว ผูเยาวก็สามารถกระทําการตาง ๆ เหลานั้นไดเองโดยลําพัง มิจําตองไดรับความ

ยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมกอนแตอยางใด เชน การครอบครอบปรปกษทรัพยสินของบุคคลอ่ืน 

การเตือนใหลูกหนี้ชําระหนี้ เปนตน3 

โดยความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรมนี้อาจแสดงออกโดยชัดแจง

หรือโดยปริยายก็ได เชน ยินยอมเปนลายลักษณอักษร หรือดวยวาจา หรือแสดงออกดวยการกระทํา

ใดซ่ึงเปนท่ีเขาใจไดวาใหความยินยอม เชน รับรูการทํานิติกรรมนั้นโดยไมคัดคาน4 และเม่ือผูแทนโดย

ชอบธรรมใหความยินยอมแลว ผูเยาวจะตองกระทําการนั้นภายในขอบเขตท่ีระบุ แตหากไมมีการระบุ

ขอบเขตไว ผูเยาวยอมทําการนั้น ๆ ไดเพียงเทาท่ีเห็นสมควร5 

อยางไรก็ตาม แมการดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูเยาวจะ

มีลักษณะเปนการทํานิติกรรมตามกฎหมาย แตถานิติกรรมดังกลาวนั้นมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง

ดังตอไปนี้แลว ผูเยาวก็สามารถทํานิติกรรมนั้นไดเองโดยมิจําตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดย

ชอบธรรมกอนแตอยางใด6 ซ่ึงไดแก 

1. นิติกรรมท่ีเปนประโยชนแกผูเยาวฝายเดียว (มาตรา 22) หมายถึง นิติ

กรรมท่ีผูเยาวไดสิทธิหรือประโยชนมาโดยไมมีเง่ือนไขใหทําการใดหรือมีภาระผูกพันอยางใด หรือนิติ

กรรมท่ีทําใหผูเยาวหลุดพนจากหนาท่ีอันใดอันหนึ่งซ่ึงไมมีความรับผิดใดตามมาอีก7 เชน รับการให

โดยเสนหาหรือโดยพินัยกรรม การคืนทรัพยท่ีฝากไวโดยไมมีบําเหน็จ เปนตน เหตุท่ีนิติกรรมประเภท

นี้ไมตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม เนื่องมาจากการท่ีตองไดรับความยินยอมนั้น

                                                           

3กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.46. 
4เพ่ิงอาง, น.70. และดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.111. และดู สมทบ 

สุวรรณสุทธิ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.83. 
5กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.70. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, เพ่ิงอาง, น.84. 
6กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.73. 
7เพ่ิงอาง, น.73. และดู อนุมัติ ใจสมุทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.176. และดู ประสิทธิ์ โฆ

วิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.121. 
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เปนไปเพ่ือคุมครองประโยชนของผูเยาว แตเม่ือนิติกรรมประเภทนี้ทําใหผูเยาวไดประโยชนฝายเดียว 

จึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองไดรับความยินยอมแตอยางใด8 

2. นิติกรรมท่ีผูเยาวตองทําเองเฉพาะตัว (มาตรา 23) หมายถึง การแสดง

เจตนาหรือการทํานิติกรรมท่ีกอใหเกิดความเคลื่อนไหวแหงสิทธิ ซ่ึงเปนนิติกรรมท่ีไมอาจใหบุคคลอ่ืน

แสดงเจตนาแทนได9 เชน การรองขอใหศาลถอนผูปกครอง (มาตรา 1588, 1597 และ 1598/9) การ

ยินยอมหรือไมยินยอมเปนบุตรบุญธรรมของผูอ่ืนเม่ือผูเยาวมีอายุ 15 ปแลว (มาตรา 1598/20)  

เปนตน10 

3. นิติกรรมตามฐานานุรูปท่ีจําเปนในการดํารงชีพ (มาตรา 24) หมายถึง 

นิติกรรมท่ีกระทําไปโดยความจําเปนเพ่ือการดํารงชีพและดํารงตนในชุมชน11 เชน อาหาร 

เครื่องนุงหม การทํางาน การศึกษา การสมาคม โดยสมแกฐานานุรูปคือ สมแกฐานะทางการเงินและ

ทางสังคมของผูเยาว โดยจะพิจารณาเทียบกับบุคคลท่ัวไปท่ีมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจระดับ

เดียวกันกับผูเยาว12  ท้ังนี้ เพ่ือคุมครองใหผูเยาวสามารถทํานิติกรรมท่ีจําเปนแกการดํารงชีพตามปกติ

ไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม13 เพราะถาไมกําหนดเชนนี้แลว นิติกรรมใด

ท่ีผูเยาวตองกระทําในชีวิตประจําวันก็จะตองไดรับความยินยอมทุกกรณีซ่ึงอาจกอใหเกิดผลเสีย

มากกวาผลดีก็ได14 

4. นิติกรรมท่ีเก่ียวกับธุรกิจการคาซ่ึงไดรับความยินยอมแลว (มาตรา 27) 

กฎหมายเห็นวาในปจจุบันผูเยาวบางคนมีความสามารถในการทํางานและเพ่ือสงเสริมใหผูเยาวท่ี

ทํางานเปนลูกจางหรือประกอบธุรกิจดวยตนเองใหสามารถทํานิติกรรมท่ีเก่ียวกับการงานของตนได

โดยสะดวก มีความคลองตัวในการประกอบการงาน และเปนท่ีเชื่อถือแกคูกรณีหรือคูสัญญาอีกฝาย

                                                           

8กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.73. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.87. 
9ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.123. และดู อนุมัติ ใจสมุทร, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 2, น.180. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.76. 
10อนุมัติ ใจสมุทร, เพ่ิงอาง, น.179. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.77. 
11กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.78. และดู จิตติ ติงศภัทิย, กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย

บุคคล, พิมพครั้งท่ี 6 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2529), น.51. 
12ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.126. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 2, น.80. 
13กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.78. 
14สมทบ สุวรรณสุทธิ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.88. 
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หนึ่ง 15 กฎหมายจึงรับรองฐานะของผู เยาว ท่ีไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมให

ประกอบการงานใด ๆ แลว มีฐานะเสมือนเปนผูบรรลุนิติภาวะในการทํานิติกรรมอันเก่ียวกับการงาน

นั้น ๆ ไดโดยไมจําตองไปขอความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมอีก16 

5. การทําพินัยกรรม (มาตรา 25) เปนนิติกรรมท่ีกฎหมายรับรองไว

โดยเฉพาะวา เม่ือผูเยาวมีอายุ 15 ปบริบูรณแลว ยอมสามารถทําพินัยกรรมไดโดยไมตองไดรับความ

ยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม17 

นอกจากนี้ มีนิติกรรมบางประเภทท่ีแมผูเยาวจะกระทําลงโดยไดรับความ

ยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมตามมาตรา 21 หรือแมจะเปนนิติกรรมท่ีผูแทนโดยชอบธรรมมี

อํานาจกระทําการแทนผูเยาวไดในฐานะท่ีเปนตัวแทนท่ีกฎหมายกําหนด เชน คําบอกกลาวท่ีผูใช

อํานาจปกครองตามมาตรา 1566 หรือมาตรา 1568 แจงไปหรือรับแจงมา ใหถือเปนคําบอกกลาวท่ี

บุตรไดแจงไปหรือรับมา ตามมาตรา 1570 หรือผูใชอํานาจปกครองมีอํานาจจัดการทรัพยสินของบุตร 

โดยใหจัดการไปดวยความระมัดระวังเชนวิญูชนจะพึงกระทํา ตามมาตรา 1571 เปนตน18 แตถานิติ

กรรมนั้นเปนนิติกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งตามท่ีปรากฏในมาตรา 1574 แลว ผูเยาวจะสามารถทํา

นิติกรรมดังกลาวไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากศาลเทานั้น ผูเยาวจะอาศัยเพียงความยินยอมของผูแทน

โดยชอบธรรมหรือจะใหผูแทนโดยชอบธรรมกระทํานิติกรรมดังกลาวแทนก็หามีผลผูกพันผูเยาวตาม

กฎหมายไม19 เนื่องจากกฎหมายมองวานิติกรรมท้ัง 13 ประเภทนั้นมีความสําคัญมาก กฎหมายจึงให

ศาลเปนผูกลั่นกรองถึงทางไดเสียหรือผลประโยชนทางทรัพยสินของผูเยาว20 ซ่ึงหากผูแทนโดยชอบ

ธรรมทํานิติกรรมดังกลาวลงโดยมิไดรับอนุญาตจากศาล จะถือวาเปนกรณีท่ีผูแทนโดยชอบธรรม

กระทําลงโดยปราศจากอํานาจ นิติกรรมนั้นไมมีผลผูกพันผูเยาวและผูแทนโดยชอบธรรมจะตองรับผิด

เปนการสวนตัว21 นอกจากนี้ มาตรา 1575 ยังกําหนดไววา ในกิจการท่ีประโยชนของผูใชอํานาจ

                                                           

15กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.81. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, เพ่ิงอาง, น.90. 
16ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.134. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.81. 
17อนุมัติ ใจสมุทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.183. และดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.

128.  
18กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.92. และดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.83. 
19กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.92. และดู จิตติ ติงศภัทิย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 11, น.47. 
20ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.86. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.92. 

และดู จิตติ ติงศภัทิย, เพ่ิงอาง, น.49. 
21กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.92. และดู อนุมัติ ใจสมุทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.214. 
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ปกครองหรือประโยชนของคูสมรสหรือบุตรของผูใชอํานาจปกครองขัดกับประโยชนของผูเยาวแลว 

ผูใชอํานาจปกครองตองไดรับอนุญาตจากศาลกอนจึงจะกระทําการนั้นได หากฝาฝนจะสงผลใหนิติ

กรรมดังกลาวตกเปนโมฆะ22 

แนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูเยาวตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติไวนั้น เปนแนวทางหรือวิธีการจัดการท่ีมุงเนนเรื่องการคุมครองประโยชนทางทรัพยสินของ

ผูเยาวเปนสําคัญ ดวยเหตุผลท่ีผูเยาวเปนผูออนอายุ ออนวินิจฉัย ฯ จึงอาจเปนทางใหบุคคลอ่ืนมาเอา

เปรียบผูเยาวได กฎหมายจึงกําหนดใหการทํานิติกรรมของผูเยาวจําตองไดรับความยินยอมจากผูแทน

โดยชอบธรรมกอน หรือถาเปนนิติกรรมสําคัญก็จะตองไดรับอนุญาตจากศาล ผูเยาวจึงจะสามารถทํา

นิติกรรมนั้น ๆ ได  ท้ังนี้ เพ่ือใหผูแทนโดยชอบธรรมหรือศาลไดกลั่นกรองถึงผลประโยชนในทาง

ทรัพยสินของผูเยาว แตในขณะเดียวกันกฎหมายก็ใหอิสระแกผูเยาวท่ีจะกระทําการตาง ๆ ไดดวย

ตนเองตามท่ีบัญญัติเปนขอยกเวนไว และถาการท่ีผูเยาวประสงคจะกระทํานั้นมิใชการทํานิติกรรมไซร 

ผูเยาวก็สามารถกระทําไดเองโดยลําพัง ไมจําตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมกอนแต

อยางใด เพราะถากฎหมายไมกําหนดขอยกเวนเหลานี้ไว การกระทําใด ๆ ในชีวิตประจําวันของผูเยาว

ก็จะตองไดรับความยินยอมกอนทุกกรณี ซ่ึงอาจทําใหผูเยาวไดรับผลเสียมากกวาผลดี 

สําหรับบทวิเคราะหเรื่องแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ของผูเยาว เม่ือนํามาใชเปนแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของ

ผูตองขัง สามารถอธิบายไดดังนี้ 

ในบทกอน เราไดพิจารณาถึงหลักการและเหตุผลท่ีจําเปนตองมี

บทบัญญัติเรื่องความสามารถในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินอันเปนการทํานิติกรรมของผูเยาว กับ

หลักการและเหตุผลท่ีควรมีบทบัญญัติเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของ

ผูตองขังไวแลววา หลักการและเหตุผลของสองเรื่องดังกลาวนี้มีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง มิอาจไป

ดวยกันได เนื่องจากผูตองขังซ่ึงเปนผูบรรลุนิติภาวะแลว มีความสามารถในการคิดพิจารณาและ

ตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ไดอยางบริบูรณ แตดวยอุปสรรคทางกายภาพเทานั้นท่ีทําใหผูตองขังมิอาจ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีมีอยูภายนอกเรือนจําไดดวยตนเอง ซ่ึงแตกตางกับหลักการและเหตุผลท่ี

กฎหมายตองการคุมครองผูเยาวในฐานะท่ีเปนผูออนอายุ ออนประสบการณ ความสามารถในการ

พิจารณาไตรตรองยังขาดความรอบคอบ จนอาจเปนทางเสียเปรียบใหกับผูท่ีอาศัยความบกพรองใน

                                                           

22อนุมัติ ใจสมุทร, เพ่ิงอาง, น.233. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.

100. 
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ความสามารถดังกลาวมาแสวงหาผลประโยชนใหกับตัวเอง กฎหมายจึงใหผูแทนโดยชอบธรรมหรือ

ศาลเขามาชวยควบคุมตรวจสอบถึงทางไดเสียในการทํานิติกรรมของผูเยาวนั่นเอง 

หากเรานําแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูเยาวมา

เปนแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจําแลว จะปรากฏผลไปใน

ทํานองท่ีวา ผูตองขังจะตองเปนผูดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ ท่ีมีอยูภายนอกเรือนจํา

ดวยตนเอง และการจัดการดังกลาวนั้นยังตองไดรับความยินยอมจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เวนแตนิติ

กรรมบางประเภทท่ีกฎหมายกําหนด  อยางไรก็ตาม โดยสภาพท่ีผูตองขังตองถูกจําคุกอยูในเรือนจํา 

ผูตองขังจึงไมสามารถออกไปจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีมีอยูภายนอกเรือนจําดวยตนเองได การนํา

แนวทางหรือวิธีการจัดการของผูเยาวมาปรับใชเชนนี้จึงมิอาจเปนไปไดไมวาในทางใดก็ตาม หรือแม

กฎหมายจะกําหนดใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอํานาจจัดการทรัพยสินของผูตองขังไดโดยผลของ

กฎหมายอยางกรณีท่ีผูใชอํานาจปกครองมีอํานาจจัดการทรัพยสินของบุตร แตการนําหลักเกณฑ

ดังกลาวมาปรับใชกับกรณีของผูตองขังนั้นจะเทากับวากฎหมายยอมใหบุคคลอ่ืนเขามาจัดการ

ทรัพยสินของผูตองขังไดโดยมิตองคํานึงถึงเจตนาหรือความประสงคของผูตองขังเลย ท้ังท่ีผูตองขังเปน

บุคคลผูทรงสิทธิท่ีมีความสามารถอยูอยางบริบูรณตามกฎหมาย 

นอกจากนี้ หลักเกณฑท่ีกําหนดวา การทํานิติกรรมใดจะตองไดรับความ

ยินยอมจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งกอนนั้น เม่ือนํามาปรับใชกับกรณีของผูตองขัง จะเห็นไดอยางชัดเจน

วาเปนแนวทางท่ีไมสมกับเจตนารมณของบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีไดกําหนดหลักเกณฑดังกลาว

ข้ึนมา เนื่องจากผูตองขังมิไดเปนผูท่ีมีความบกพรองในดานความคิด การพิจารณา และการตัดสินใจ 

จึงไมจําเปนตองมีบุคคลใดมากลั่นกรองถึงทางไดเสียหรือผลประโยชนในทางทรัพยสินใด ๆ ให และ

การจะกําหนดใหผูตองขังจําตองไดรับความยินยอมจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งกอน ก็เทากับวากฎหมาย

มิไดคํานึงถึงหรือมิไดใหความสําคัญกับเจตนาของบุคคลผูทรงสิทธิหรือหนาท่ีนั้น ๆ เลย เพราะ

ผูตองขังจะทําการใดไดหรือไมนั้นตองข้ึนอยูกับความยินยอมของบุคคลดังกลาว ท้ังท่ีเจตนาของผูทรง

สิทธิหรือหนาท่ีเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับการจัดการหรือการดําเนินการอยางใด ๆ ในทางแพง 

หลักเกณฑดังกลาวจึงถือไดวาเปนแนวทางท่ีไมสมกับประโยชนและความประสงคของผูตองขังซ่ึงเปน

ผูทรงสิทธิหรือหนาท่ีนั้น ๆ เลย และการจะตองไดรับความยินยอมเชนนี้กลับเปนการเพ่ิมข้ันตอนหรือ

เพ่ิมภาระหนาท่ีใหกับผูตองขังมากข้ึนไปอีก 

การนําแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูเยาวมาปรับ

ใชเชนนี้ ผูตองขังจึงยังเปนผูท่ีมีภาระหนาท่ีในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของตนเองอยูเชนเดิม 

และตองเปนผูรับภาระคาใชจายอันเนื่องมาจากการจัดการของตนเองดวย 
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ขอดีและขอเสียของการนําแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ของผูเยาวมาปรับใชกับกรณีของผูตองขังนั้น สามารถสรุปไดดังนี้ 

ขอดี : 

1. มีมาตรการใหศาลเปนผูกลั่นกรองถึงทางไดเสีย ในกรณีท่ีเปนนิติกรรม

สําคัญ 

2. มีมาตรการใหศาลเปนผูกลั่นกรองถึงทางได เสียในนิติกรรมท่ี

ผลประโยชนของผูจัดการ หรือคูสมรสของผูจัดการ หรือบุตรของผูจัดการ ขัดกับ ผลประโยชนของ

ผูตองขัง 

ขอเสีย : 

1. การจะใหผูตองขังเปนผูดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีมีอยู

ภายนอกเรือนจําดวยตนเองนั้น เปนแนวทางท่ีไมอาจเปนไปไดเลย และการใหบุคคลอ่ืน (ในกรณีของ

ผูเยาวคือผูแทนโดยชอบธรรม) ดําเนินการบางอยางแทนนั้นก็เปนเพียงแตขอยกเวน ปญหาและ

อุปสรรคท่ีผูตองขังตองเผชิญอยูจึงมิไดหมดหรือลดนอยลงไป 

2. หลักเกณฑท่ีจะตองไดรับความยินยอมจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งกอน

ดําเนินการจัดการใด ๆ นั้นเปนสิ่งท่ีไมสมกับเจตนารมณของบทบัญญัติแหงกฎหมาย เนื่องจาก

ผูตองขังมิใชผูหยอนหรือบกพรองในความสามารถ 

3. หลักเกณฑท่ีจะตองไดรับความยินยอมจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งกอน

ดําเนินการจัดการ หรือการใหบุคคลใดเขามาจัดการทรัพยสินของผูตองขังไดโดยผลของกฎหมาย ถือ

ไดวากฎหมายมิไดสนใจหรือใหความสําคัญกับเจตนาอันสมบูรณของผูตองขังซ่ึงเปนบุคคลผูทรงสิทธิ

หรือหนาท่ีในทรัพยสินหรือหนี้สินตาง ๆ เพราะกลายเปนวาการจัดการใดจะสามารถทําไดหรือไมนั้น 

ตองข้ึนอยูกับความยินยอมหรือเจตนาของบุคคลดังกลาว 

4. หลักเกณฑท่ีจะตองไดรับความยินยอมจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งกอน

ดําเนินการจัดการใด ๆ นั้น กลายเปนหลักเกณฑท่ีไปเพ่ิมข้ันตอนหรือภาระหนาท่ีใหกับผูตองขังมาก

ข้ึนกวาเดิม 

5. ไมมีบทบัญญัติเรื่องการไดมาซ่ึงบุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ีจัดการดังกลาว 

เนื่องจากในเรื่องการจัดการของผูเยาวนั้น อํานาจหนาท่ีของผูท่ีใหความยินยอมหรือดําเนินการจัดการ

แทนผูเยาวนั้นเปนไปโดยผลของกฎหมาย คือเปนหนาท่ีท่ีตกติดไปกับการเปนผูแทนโดยชอบธรรม

ของผูเยาว ซ่ึงโดยมากก็จะเปนบิดามารดาของผูเยาว 

6. เม่ือผูตองขังตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายอันเนื่องมาจากการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของตนเองตามการนําแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูเยาวมา
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ปรับใชเชนนี้ อาจทําใหผูตองขังบางรายไมสามารถใชหรือเขาถึงมาตรการในการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินดังกลาวได เนื่องจากผูตองขังบางรายมีฐานะยากจนและไมมีทรัพยสินเพียงพอท่ีจะรับผิดชอบ

คาใชจายอันเนื่องมาจากการจัดการดังกลาวนั้นได 

7. เม่ือเปนแนวทางท่ีผูทรงสิทธิและหนาท่ีตองเปนผูดําเนินการจัดการเอง 

จึงไมมีบทบัญญัติเรื่องบุคคลท่ีศาลตั้งข้ึนเพ่ือใหมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน 

ไมมีบทบัญญัติเรื่องคาตอบแทนใหแกผูดําเนินการจัดการแทน มาตรการในการควบคุมตรวจสอบการ

จัดการ การรายงานผลการดําเนินงานใหผูทรงสิทธิทราบ และอ่ืน ๆ ซ่ึงจําเปนตองมีในกรณีของการ

ดําเนินการจัดการแทนผูตองขัง  ท้ังนี้ เพ่ือใหผูตองขังไดทราบขอมูลตาง ๆ อันเก่ียวกับการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของตน ซ่ึงเปนการปองกันและแกไขความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับทรัพยสิน

ของผูตองขังได 

ผูเขียนจึงเห็นวาแมแนวทางดังกลาวนี้จะมีขอดีอยูบาง แตก็เปนแนวทาง

ท่ีไมอาจเปนไปไดโดยสภาพเนื่องจากผูตองขังไมสามารถออกไปจัดการทรัพยสินและหนี้สินไดดวย

ตนเอง ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ ท่ีผูตองขังตองประสบก็ยังคงมีอยู

เหมือนเดิมทุกประการ ซํ้ายังกลับเปนแนวทางท่ีกอใหเกิดความยุงยากและความลําบากในการจัดการ

แกผูตองขังมากข้ึนกวาเดิม  ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา แนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของ

ผูเยาวจึงยังไมมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาปรับใชเปนแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ภายนอกเรือนจําของผูตองขัง ไมวาจะในสวนของหลักการและเหตุผล และในสวนของแนวทางหรือ

วิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน 

4.1.1.2 คนวิกลจริตท่ีศาลมีคําส่ังใหเปนคนไรความสามารถ 

การท่ีศาลจะสั่งใหบุคคลใดเปนคนไรความสามารถนั้น ผู ท่ีมีความ

เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ซ่ึงไดแก คูสมรสของคนวิกลจริต บุพการี ผูสืบสันดาน ผูปกครอง ผูพิทักษ 

ผูซ่ึงปกครองดูแลบุคคลวิกลจริต (คือผูท่ีปกครองดูแลบุคคลวิกลจริตตามความเปนจริง) หรือพนักงาน

อัยการ จะตองมารองขอตอศาลเพ่ือขอใหศาลสั่งใหบุคคลดังกลาวกลายเปนคนไรความสามารถ23 

และถาศาลเห็นวาบุคคลนั้นมีอาการจริตวิกลจนไมสามารถจัดการงานไดเอง ศาลก็จะมีคําสั่งใหบุคคล

วิกลจริตนั้นตกเปนคนไรความสามารถ ตามความในมาตรา 28 แหงประมวลกฎหมายแพงและ

                                                           

23ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.144. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 2, น.99. 



 

 

184 

พาณิชย24 และความในวรรคสองของมาตรา 28 ยังไดกําหนดไวดวยวา เม่ือบุคคลใดตกเปนคนไร

ความสามารถแลว จะตองอยูในความอนุบาลของผูอนุบาลท่ีศาลตั้งข้ึน ซ่ึงอาจเปนคูสมรส บิดามารดา 

ผูปกครองของคนไรความสามารถ หรือบุคคลอ่ืนท่ีศาลเห็นสมควรก็ได  แตในกรณีท่ีคนไร

ความสามารถมีคูสมรสอยู คูสมรสยอมเปนผูอนุบาลโดยอํานาจแหงกฎหมาย25  อยางไรก็ตาม ถามี

เหตุสําคัญอยางใดอยางหนึ่งเกิดข้ึนกับคูสมรสท่ีศาลตั้งเปนผูอนุบาล เชน จัดการไปในทางท่ีกอใหเกิด

ความเสียหาย หรือไมใหความอุปการะดูแลคนไรความสามารถ หรือมีเหตุอ่ืนใดซ่ึงไมเหมาะจะเปนผู

อนุบาลตอไป ผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการอาจรองขอตอศาลใหตั้งผูอ่ืนเปนผูอนุบาลแทนก็ได 

ตามความในมาตรา 1463 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย26 

ผูอนุบาลท่ีศาลตั้งข้ึนยอมมีฐานะเปนผูแทนโดยชอบธรรมของคนไร

ความสามารถ ตามความในมาตรา 1598/18 และมาตรา 1598/3 วรรคแรก ซ่ึงมีอํานาจดําเนินการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินทุกอยางแทนคนไรความสามารถ27 แตผูอนุบาลจะทําหนี้อันใดท่ีคนไร

ความสามารถจะตองกระทําเองไมได ตามมาตรา 1572 และถานิติกรรมนั้นเปนนิติกรรมสําคัญอยาง

หนึ่งอยางใดใน 13 ประเภทตามท่ีมาตรา 1574 กําหนด กฎหมายหามมิใหผูอนุบาลทําแทนคนไร

ความสามารถ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาลแลวเทานั้น28 นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกําหนด

มาตรการหรือขอหามท่ีสําคัญไวอีกประการหนึ่งวา การใดท่ีประโยชนของผูอนุบาล หรือคูสมรส หรือ

บุตรของผูอนุบาล และประโยชนของคนไรความสามารถขัดกัน การนั้นผูอนุบาลจะกระทําไดตอเม่ือ

ไดรับอนุญาตจากศาล หากฝาฝนบทบัญญัติดังกลาวจะทําใหนิติกรรมนั้นตกเปนโมฆะตามมาตรา 

1575 และมาตรา 157629 

                                                           

24ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.149. และดู อนุมัติ ใจสมุทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น. 

291. 
25ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.157. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.

103. 
26กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.104. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น

115. และดู จิตติ ติงศภัทิย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 11, น.55. 
27กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.105. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, เพ่ิงอาง, น.111. 
28ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.157. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.

107. 
29ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.157. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.106. 
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ผลของคําสั่งใหบุคคลใดเปนคนไรความสามารถนั้น นอกจากจะทําให

บุคคลดังกลาวตองอยูในความอนุบาลของผูอนุบาลท่ีศาลตั้งข้ึน อันทําใหผูอนุบาลเปนผูท่ีมีอํานาจ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนแลว ยังมีผลทําใหนิติกรรมท่ีคนไรความสามารถกระทําลงตกเปน

โมฆียะ30 ตามมาตรา 29 ดวย ถึงแมวาการทํานิติกรรมดังกลาวจะไดรับความยินยอมจากผูอนุบาล

แลวก็ตาม เนื่องจากกฎหมายสันนิษฐานวาคนไรความสามารถเปนผูหยอนความสามารถในการทํานิติ

กรรมอยางสิ้นเชิง จึงไมมีขอยกเวนใหคนไรความสามารถทํานิติกรรมไดเองไมวาในกรณีใด ๆ และแม

เขาจะหายจากอาการจริตวิกลแลว แตถาศาลยังไมไดถอนคําสั่งใหเปนคนไรความสามารถ บุคคล

ดังกลาวก็ยังมีสถานะเปนคนไรความสามารถตามกฎหมายอยู31  ดังนั้น เม่ือมีความจําเปนท่ีจะตอง

จัดการทรัพยสิน หนี้สิน หรือกิจการอ่ืนใดของคนไรความสามารถท่ีมีลักษณะเปนนิติกรรมแลว จึงมีอยู

หนทางเดียวท่ีสามารถกระทําได คือ ตองใหผูอนุบาลเปนผูกระทําการเหลานั้นแทน32 

สําหรับหลักเกณฑเรื่องการแตงตั้งผูอนุบาล อํานาจหนาท่ีของผูอนุบาล 

และการสิ้นสุดความเปนผูอนุบาลนั้น ใหเปนไปตามบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

ท้ังนี้ เปนไปตามความในวรรคสองของมาตรา 2833 คือ ในกรณีท่ีบิดามารดาเปนผูอนุบาลของบุตรท่ี

บรรลุนิติภาวะแลว หรือในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชบิดามารดาหรือมิใชคูสมรสเปนผูอนุบาล และถาผู

อยูในความอนุบาลบรรลุนิติภาวะแลว ใหนําหลักเกณฑเรื่องผูปกครองมาใชบังคับ เวนแตสิทธิตาม

มาตรา 1567 (2) และ (3) กลาวคือ บุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแลวอาจถูกแตงตั้งเปนผูอนุบาลได เวนแต 

เปนผูท่ีศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ เปนบุคคลลมละลาย เปนผูท่ี

มีหรือเคยมีคดีในศาลกับคนไรความสามารถ บุพการี พ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือ

มารดาเดียวกันกับคนไรความสามารถ ฯ ตามมาตรา 1587 โดยศาลจะแตงตั้งผูอนุบาลข้ึนคนเดียว

หรือหลายคนก็ไดตามท่ีศาลเห็นวาเปนการจําเปน และศาลจะกําหนดใหผูอนุบาลเหลานั้นกระทําการ

รวมกันหรือกําหนดอํานาจเฉพาะสําหรับคน ๆ หนึ่งก็ได ตามมาตรา 1590 

เม่ือศาลมีคําสั่งแตงตั้งผูอนุบาลแลว ผูอนุบาลมีหนาท่ีตองจัดทําบัญชี

ทรัพยสินของคนไรความสามารถใหเสร็จภายใน 3 เดือนนับแตวันท่ีทราบคําสั่งแตงตั้งของศาล และ

ตองมีพยานลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองดวยอยางนอย 2 คน ตามมาตรา 1592 หากผูอนุบาล  

                                                           

30สมทบ สุวรรณสุทธิ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.114. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.

106. 
31กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.106. 
32เพ่ิงอาง, น.107. 
33เพ่ิงอาง, น.104. และดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.160. 
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ฝาฝน หรือศาลไมพอใจในบัญชีทรัพยสิน เนื่องจากทําข้ึนดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง

หรือไมสุจริต หรือเห็นไดชัดวาผูอนุบาลหยอนความสามารถ ศาลจะสั่งถอดถอนผูอนุบาลรายนั้นก็ได 

ตามมาตรา 1594 ซ่ึงกอนท่ีศาลจะยอมรับบัญชีทรัพยสินนั้น หามมิใหผูอนุบาลทํากิจการใด เวนแต

เปนการเรงดวนและจําเปน ตามมาตรา 1595 

นอกจากนี้ ผูอนุบาลยังมีหนาท่ีตองจัดทําบัญชีทรัพยสินสงตอศาลปละ 1 

ครั้ง นับแตวันท่ีเปนผูอนุบาล ตามมาตรา 1598/1 และถาศาลเห็นสมควร ศาลอาจสั่งใหผูอนุบาลหา

ประกันอันสมควรในการจัดการทรัพยสินของคนไรความสามารถ ตลอดจนการมอบคืนทรัพยสินนั้น 

และอาจสั่งใหแถลงถึงความเปนอยูแหงทรัพยสินของคนไรความสามารถก็ได ตามมาตรา 1597 โดย  

ผูอนุบาลสามารถนําเงินไดของคนไรความสามารถมาใชเพ่ือการเลี้ยงดูและเพ่ือการศึกษาไดตาม

สมควร และถายังมีเหลืออยู จะตองนํามาใชเพ่ือแสวงหาประโยชนในเรื่องท่ีมาตรา 1598/4 กําหนด 

เชน ซ้ือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรท่ีรัฐบาลไทยคํ้าประกัน หรือรับขายฝากหรือรับจํานอง

อสังหาริมทรัพยในลําดับแรก ซ่ึงจํานวนเงินท่ีรับขายฝากหรือรับจํานองจะตองไมเกินก่ึงหนึ่งของราคา

ตลาดของอสังหาริมทรัพยนั้น เปนตน 

ถาความอนุบาลสิ้นสุดลงตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 1598/7 และมาตรา 

1598/8 ผูอนุบาลหรือทายาทจะตองรีบสงมอบทรัพยสินท่ีจัดการใหแกคนไรความสามารถ หรือ

ทายาทหรือผูอนุบาลคนใหม และใหทําบัญชีในการจัดการทรัพยสินสงมอบภายใน 6 เดือน ถามี

เอกสารเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินนั้นก็ใหสงมอบพรอมกับบัญชีดังกลาว ตามมาตรา 1598/11 ซ่ึง

ในระหวางท่ีพิจารณาคํารองขอใหถอนผูอนุบาล ศาลจะแตงตั้งผูจัดการชั่วคราวใหจัดการทรัพยสิน

ของคนไรความสามารถแทนผูอนุบาลก็ได ตามมาตรา 1598/10 และนับตั้งแตวันท่ีไดสงมอบบัญชี ให

เริ่มคิดดอกเบ้ียในจํานวนเงินซ่ึงผูอนุบาลหรือคนไรความสามารถจะตองคืนใหแกกัน ตามมาตรา 

1598/12 โดยผูอนุบาลไมมีสิทธิไดบําเหน็จ เวนแตท่ีกําหนดไวในมาตรา 1598/14 

จากหลักการและเหตุผลท่ีกฎหมายมุงประสงคจะคุมครองบุคคลท่ีมี

อาการผิดปกติทางจิตจนถึงขนาดขาดความสามารถโดยสิ้นเชิงในการกําหนดเจตนาของตนเองไดอยาง

อิสระมิใหตองถูกเอาเปรียบจากบุคคลอ่ืน กฎหมายจึงกําหนดแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินของบุคคลดังกลาวไววา การทํานิติกรรมของคนไรความสามารถนั้นจะตองใหผูอนุบาลท่ีศาล

ตั้งข้ึนเปนผูดําเนินการจัดการในเรื่องตาง ๆ แทนคนไรความสามารถท้ังหมด หากคนไรความสามารถ

ฝาฝนไปทํานิติกรรมดวยตนเอง แมวาจะไดรับความยินยอมจากผูอนุบาลก็ตาม นิติกรรมดังกลาวก็จะ

ตกเปนโมฆียะตามกฎหมาย  อยางไรก็ตาม มีนิติกรรมบางประเภทท่ีกฎหมายเห็นวาหากใหผูอนุบาล

จัดการไปโดยลําพังเองแลว อาจจะเปนทางท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของคนไร

ความสามารถข้ึนได ในกรณีนี้ ผูอนุบาลก็จะตองมาขออนุญาตจากศาลกอน จึงจะสามารถทํานิติกรรม
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เชนวานั้นได  ท้ังนี้ เปนการปองกันความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับทรัพยสินของคนไร

ความสามารถซ่ึงเปนสิ่งท่ีกฎหมายมุงประสงคจะคุมครอง 

สําหรับบทวิเคราะหเรื่องแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ของคนวิกลจริตท่ีศาลมีคําสั่งใหเปนคนไรความสามารถ เม่ือนํามาใชเปนแนวทางหรือวิธีการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง สามารถอธิบายไดดังนี้ 

หากนําแนวทางหรือวิธีการในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของคนไร

ความสามารถมาปรับใชกับผูตองขังแลว ผลจะเปนไปในทํานองท่ีวา จะตองมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีมี

อํานาจจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําแทนผูตองขังไดทุกประการ เวนแตนิติกรรมซ่ึง

ผูตองขังจะตองทําเองเฉพาะตัว นิติกรรมสําคัญบางประเภท และนิติกรรมซ่ึงมีผลประโยชนขัดกัน

ระหวางผูดําเนินการจัดการแทนกับผูตองขัง ท่ีจําตองไดรับอนุญาตจากศาลกอน ซ่ึงหากพิจารณา

อยางผิวเผินแลวก็ดูจะมีความเหมาะสมกับแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจํา

ของผูตองขังอยู เนื่องจากทําใหผูตองขังมีบุคคลท่ีสามารถดําเนินการจัดการกับทรัพยสินและหนี้สิน

ภายนอกเรือนจําใหกับผูตองขัง ท้ังมีมาตรการท่ีใหศาลเปนผูกลั่นกรองในการทํานิติกรรมสําคัญและ

นิติกรรมท่ีมีผลประโยชนขัดกันดวย 

อยางไรก็ตาม การใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอํานาจจัดการสิ่งตาง ๆ แทน

ผูตองขังไดทุกประการ แมจะมีขอยกเวนท่ีตองไดรับอนุญาตจากศาลหรือใหศาลเขามาควบคุม

ตรวจสอบการจัดการของผูอนุบาลตามท่ีกฎหมายกําหนด แตกรณีของคนไรความสามารถกับกรณีของ

ผูตองขังก็ยังมีลักษณะท่ีแตกตางกันอยู คือ เหตุท่ีกฎหมายกําหนดใหมีบุคคลดําเนินการจัดการแทน

คนไรความสามารถนั้น ก็เนื่องมาจากคนไรความสามารถเปนผูท่ีมีความบกพรองในกําหนดเจตจํานง

ของตน หากปลอยใหเขาจัดการทรัพยสินหรือหนี้สินไปโดยลําพังแลว อาจกอใหเกิดความเสียหายกับ

ทรัพยสินหรือหนี้สินของเขาได แตกรณีของผูตองขังนั้น ผูตองขังยังมีเจตนาหรือยังมีเจตจํานงอัน

สมบูรณอยู มิไดมีความบกพรองในดานความคิด สติสัมปชัญญะ หรือความรูสํานึกแตอยางใด การท่ี

จะใหบุคคลอ่ืนมาดําเนินการจัดการแทนผูตองขังทุกประการโดยไมคํานึงหรือไมใยดีตอเจตจํานงของ

ผูตองขัง หรือไมเปดโอกาสใหผูตองขังสามารถตรวจสอบการจัดการได อาจเปนหนทางท่ีทําใหการ

จัดการสิ่งตาง ๆ ไมสอดคลองกับความประสงคท่ีแทจริงของผูตองขัง ท้ังท่ีเจตนาของผูตองขังเปนสิ่ง

สําคัญท่ีเราตองคํานึงถึงในฐานะท่ีผูตองขังเปนผูทรงสิทธิหรือหนาท่ีเหนือทรัพยสินและหนี้สินดังกลาว 

การนําแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของคนไร

ความสามารถมาปรับใชเชนนี้ ผูท่ีมีภาระหนาท่ีจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังก็คือบุคคลท่ี

ศาลตั้งใหเปนผูจัดการทรัพยสิน แตเรื่องภาระคาใชจายอันเนื่องมาจากการจัดการนั้น เม่ือบทบัญญัติ
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มิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ผูตองขังยอมตองรับภาระคาใชจายท่ีตองเสียไปเพราะการจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินของตน 

ขอดีและขอเสียของการนําแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ของคนไรความสามารถมาปรับใชกับกรณีของผูตองขังนั้น สามารถสรุปไดดังนี้ 

ขอดี : 

1. ทําใหปญหาและอุปสรรคทางกายภาพท่ีผูตองขังไมสามารถออกไป

จัดการทรัพยสินและหนี้สินดวยตนเองไดรับการแกไขเยียวยา เนื่องจากมีบุคคลภายนอกดําเนินการ

จัดการแทนผูตองขัง 

2. มีมาตรการใหศาลเปนผูกลั่นกรองถึงทางไดเสีย ในกรณีท่ีเปนนิติกรรม

สําคัญ 

3. มีมาตรการใหศาลเปนผูกลั่นกรองถึงทางได เสียในนิติกรรมท่ี

ผลประโยชนของผูจัดการ หรือคูสมรสของผูจัดการ หรือบุตรของผูจัดการ ขัดกับ ผลประโยชนของ

ผูตองขัง 

4. มีหลักเกณฑเรื่องผูมีสิทธิรองขอตอศาลเพ่ือขอใหศาลตั้งผูจัดการ

ทรัพยสิน (ในกรณีของคนไรความสามารถ คือ บุคคลท่ีมีสิทธิรองขอตอศาลเพ่ือขอใหศาลสั่งใหคน

วิกลจริตตกเปนคนไรความสามารถและใหศาลตั้งผูอนุบาลข้ึน) และมีหลักเกณฑเรื่องบุคคลท่ีศาลอาจ

ตั้งใหเปนผูจัดการทรัพยสิน (ในกรณีของคนไรความสามารถ คือ บุคคลท่ีศาลอาจตั้งใหเปนผูอนุบาล) 

ของผูตองขัง 

5. มีการวางกรอบและแนวทางในการดําเนินการจัดการทรัพยสินและ

การนําเงินไดของผูตองขังไปใชใหเกิดประโยชน 

6. มีการกําหนดหนาท่ีในการรายงานความเคลื่อนไหวเก่ียวกับการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังผานทางบัญชี เพ่ือใหศาลตรวจสอบและควบคุมการจัดการของ

ผูจัดการทรัพยสิน อันเปนมาตรการท่ีชวยรักษาผลประโยชนใหกับผูตองขังและผูท่ีเก่ียวของ 

7. มีมาตรการควบคุมการดําเนินการจัดการของผูจัดการทรัพยสิน ท้ัง

การใหศาลสั่งใหผูจัดการทรัพยสินหาประกันใหไวตามสมควรสําหรับการจัดการนั้น หรืออาจสั่งให

ผูจัดการทรัพยสินแถลงถึงความเปนอยูแหงทรัพยสิน หรืออาจสั่งถอดถอนผูจัดการทรัพยสินและตั้งให

ผูอ่ืนเปนผูจัดการทรัพยสินแทนก็ได  ท้ังนี้ เปนการคุมครองประโยชนและปองกันมิใหเกิดความ

เสียหายข้ึนแกทรัพยสินของผูตองขังหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

8. มีการกําหนดมาตรการท่ีเขามาชวยเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินนอกจากการฟองคดี คือ การใหผูจัดการทรัพยสินหาประกันใหไวตาม
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สมควรสําหรับการจัดการและการสงคืนทรัพยสินของผูตองขัง เนื่องจากกฎหมายมองวา เม่ือมีความ

เสียหายเกิดข้ึนจากการจัดการ ผูจัดการทรัพยสินจึงตองเปนผูชดใชคาเสียหาย ซ่ึงเปนมาตรการท่ีอาจ

ทําใหผูตองขังมีโอกาสไดรับการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดมากกวาการฟองคดี 

9. มีการกําหนดมาตรการในการปองกันความเสียหายและรักษา

ประโยชนของผูตองขังในระหวางท่ีความเปนผูจัดการทรัพยสินนั้นสิ้นสุดลง เชน ตองทําบัญชีในการ

จัดการทรัพยสินสงมอบภายใน 6 เดือนนับแตวันท่ีความเปนผูจัดการทรัพยสินสิ้นสุดลง และใน

ระหวางท่ีพิจารณาคํารองขอใหถอนผูจัดการทรัพยสิน ศาลจะแตงตั้งผูจัดการชั่วคราวใหจัดการ

ทรัพยสินของผูตองขังแทนผูจัดการทรัพยสินรายนั้นก็ได 

ขอเสีย : 

1. การใหศาลและผูจัดการทรัพยสินมีอํานาจกําหนดแนวทางและ

ตรวจสอบการจัดการแทนผูตองขังไดทุกกรณี โดยไมมีชองทางใดท่ีใหเจตนาของผูตองขังซ่ึงเปนบุคคล

ผูทรงสิทธิและหนาท่ีท่ีมีความสามารถอยูอยางบริบูรณตามกฎหมาย เขาไปมีสวนในการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของตนไดเลยนั้น อาจทําใหการจัดการดังกลาวไมสมประสงคหรือไมสมกับเจตนา

ของผูตองขัง ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองคํานึงถึงในฐานะท่ีผูตองขังเปนบุคคลผูทรงสิทธิและหนาท่ีเหนือ

ทรัพยสินและหนี้สินเหลานั้น และยังเปนผูท่ีมีสวนไดเสียจากการจัดการดังกลาวโดยตรงดวย 

2. โอกาสท่ีผูจัดการทรัพยสินจะไดรับบําเหน็จหรือคาตอบแทนในการ

จัดการมีอยูอยางจํากัด เพราะตองเขากรณีท่ีกฎหมายกําหนดไวเปนขอยกเวนเทานั้น ผูจัดการ

ทรัพยสินจึงอาจเห็นวาการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขังเปนสิ่งท่ีเพ่ิมภาระหนาท่ีใหกับตน

มากเกินไป เปนเหตุใหมีการละท้ิงหนาท่ี หรือจัดการไปดวยความประมาท หรือจัดการไปโดยทุจริต 

จนทําใหทรัพยสินของผูตองขังไดรับความเสียหาย 

3. เม่ือผูตองขังตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายอันเนื่องมาจากการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของตนเองตามการนําแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของคนไร

ความสามารถมาปรับใชเชนนี้ อาจทําใหผูตองขังบางรายไมสามารถใชหรือเขาถึงมาตรการในการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินดังกลาวได เนื่องจากผูตองขังบางรายมีฐานะยากจนและไมมีทรัพยสิน

เพียงพอท่ีจะรับผิดชอบคาใชจายอันเนื่องมาจากการจัดการดังกลาวนั้นได 

การปรับใชแนวทางในการจัดการดังกลาวนี้ ผูเขียนมีความคิดเห็นวา แม

แนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของคนไรความสามารถจะมีขอดีอยูหลายประการท่ี

สามารถนํามาปรับใชเปนขอเสนอแนะเพ่ือแกไขประเด็นปญหาเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ี

ผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจําได แตการใชแนวทางดังกลาวก็ยังมีขอเสียอยูหลายประการท่ีจะตอง

นําไปแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพปญหาของผูตองขัง โดยเฉพาะเรื่องการคํานึงถึงเจตนาของ
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ผูตองขังในฐานะท่ีเปนผูทรงสิทธิหรือหนาท่ีในทรัพยสินและหนี้สิน  ท้ังนี้ เพ่ือใหการจัดการดังกลาวมี

ความสอดคลองและเปนไปตามเจตนาของบุคคลผูทรงสิทธิหรือหนาท่ีนั้น ๆ มากท่ีสุด 

4.1.1.3 คนเสมือนไรความสามารถ 

บุคคลท่ีศาลจะสั่งใหเปนคนเสมือนไรความสามารถไดนั้น คูสมรสของ

บุคคลดังกลาว บุพการี ผูสืบสันดาน ผูปกครอง ผูพิทักษ ผูซ่ึงปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู หรือพนักงาน

อัยการ34 จะตองมารองขอตอศาลเพ่ือขอใหศาลสั่งใหบุคคลนั้นตกเปนคนเสมือนไรความสามารถ และ

ถาขอเท็จจริงปรากฏแกศาลวา บุคคลนั้นไมสามารถจัดทําการงานของตนเองไดหรือจัดการไปในทางท่ี

จะกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของตนเองหรือครอบครัว35 โดยมีเหตุมาจากความพิการทาง

กาย จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ประพฤติสุรุยสุรายเสเพลเปนอาจิณ ติดสุรายาเมา หรือเหตุอ่ืนใดใน

ทํานองเดียวกัน36 ศาลจะมีคําสั่งใหบุคคลนั้นตกเปนคนเสมือนไรความสามารถก็ได37 

เม่ือศาลมีคําสั่งใหบุคคลใดตกเปนคนเสมือนไรความสามารถแลว บุคคล

ดังกลาวจะตองอยูในความพิทักษของผูพิทักษท่ีศาลตั้งข้ึน ซ่ึงอาจเปนบิดามารดาหรือผูปกครองของ

คนเสมือนไรความสามารถก็ได แตในกรณีท่ีคนเสมือนไรความสามารถมีคูสมรสอยู คูสมรสยอมเปนผู

พิทักษโดยอํานาจแหงกฎหมาย38 แตถามีเหตุสําคัญอยางใดอยางหนึ่งเกิดข้ึนและผูมีสวนไดเสียหรือ

พนักงานอัยการรองขอ ศาลจะตั้งผูอ่ืนเปนผูพิทักษก็ได ตามมาตรา 1463 แตจะตองเปนบุคคลท่ีบรรลุ

นิติภาวะแลว และจะตองไมเปนบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งใหเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไร

ความสามารถ บุคคลลมละลาย มีหรือเคยมีคดีในศาลกับคนเสมือนไรความสามารถ บุพการี พ่ีนอง

รวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือมารดาเดียวกันกับคนเสมือนไรความสามารถ หรือขอหามอ่ืน ๆ 

                                                           

34ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.178. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.117. และดู 

สมทบ สุวรรณสุทธิ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.127. 
35กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.115. และดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.174. และดู 

สมทบ สุวรรณสุทธิ, เพ่ิงอาง, น.126. 
36กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.112. และดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.175. และดู 

สมทบ สุวรรณสุทธิ, เพ่ิงอาง, น.124. 
37สมทบ สุวรรณสุทธิ, เพ่ิงอาง, น.128. และดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.182. และดู 

กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.117. 
38ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.181. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.119. และดู จิตติ 

ติงศภัทิย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 11, น.59.  
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ตามท่ีมาตรา 1587 กําหนด  ท้ังนี้ เปนไปตามความในมาตรา 32 วรรคสอง ซ่ึงกําหนดใหการแตงตั้งผู

พิทักษนั้นเปนไปตามบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย39 

สําหรับแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของคนเสมือนไร

ความสามารถนั้น โดยหลักแลวคนเสมือนไรความสามารถยังคงมีอํานาจหรือมีความสามารถท่ีจะ

จัดการกับทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ ดวยตนเองไดอยางอิสระและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย แตถาสิ่ง

ท่ีคนเสมือนไรความสามารถจะดําเนินการจัดการนั้นเปนการทํานิติกรรมอยางใดอยางหนึ่งใน 11 

ประเภทตามท่ีมาตรา 34 กําหนด คนเสมือนไรความสามารถจะตองไดรับความยินยอมจากผูพิทักษ

กอนจึงจะสามารถทํานิติกรรมเหลานั้นได40 เนื่องจากกฎหมายมองวานิติกรรมตามมาตรา 34 เปนนิติ

กรรมท่ีมีความสําคัญ และเพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดความเสียหายข้ึนกับทรัพยสินของคนเสมือนไร

ความสามารถ กฎหมายจึงใหผูพิทักษเขามาชวยดูแลและกลั่นกรองเรื่องผลประโยชนและทางไดเสีย

อันเก่ียวกับการทํานิติกรรมตาง ๆ เหลานั้น แตถาคนเสมือนไรความสามารถทํานิติกรรมดังกลาวไป

โดยไมไดรับความยินยอมจากผูพิทักษไซร ก็จะสงผลใหนิติกรรมนั้นตกเปนโมฆียะ41 และถาผูพิทักษ

เห็นวามีการอ่ืนใดนอกจากท่ีกําหนดไวในมาตรา 34 ซ่ึงคนเสมือนไรความสามารถอาจจัดการไป

ในทางท่ีเสื่อมเสียแกทรัพยสินของตนเองหรือครอบครัว ผูพิทักษก็อาจรองขอตอศาลขอใหศาลสั่งให

คนเสมือนไรความสามารถจําตองไดรับความยินยอมจากผูพิทักษกอนท่ีจะทําการนั้นก็ได42 

อยางไรก็ตาม หากผูพิทักษไมใหความยินยอมโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

คนเสมือนไรความสามารถก็อาจรองขอตอศาล เพ่ือขอใหศาลสั่งใหตนทํานิติกรรมนั้น ๆ โดยไมตอง

ไดรับความยินยอมจากผูพิทักษกอน ตามท่ีมาตรา 35 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหสิทธิ

ไวก็ได และถาศาลเห็นวาการนั้นจะเปนประโยชนแกคนเสมือนไรความสามารถ ศาลจะสั่งอนุญาตตาม

คํารองขอนั้นก็ได43 

อํานาจของผูพิทักษท่ีศาลตั้งข้ึนนี้ นอกจากจะมีอํานาจใหความยินยอมแก

คนเสมือนไรความสามารถในการทํานิติกรรมสําคัญตามมาตรา 34 แลว ผูพิทักษยังมีอํานาจท่ีจะบอก

                                                           

39ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.187. 
40เพ่ิงอาง, น.188. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.123. 
41ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.188. และดู อนุมัติ ใจสมุทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.

379. 
42ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น. 196. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.

129. 
43กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.130. และดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.202. 
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ลางหรือใหสัตยาบันแกนิติกรรมท่ีเปนโมฆียะ ตามมาตรา 175 (2) และมาตรา 177 มีอํานาจขอให

ศาลสั่งใหคนเสมือนไรความสามารถกลายเปนคนไรความสามารถไดเม่ือมีเหตุตามท่ีกฎหมายกําหนด

ไวตามมาตรา 28 หรืออาจขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนการเปนคนเสมือนไรความสามารถเม่ือเหตุท่ีเคยมี

นั้นหมดไปตามมาตรา 36 และมาตรา 31 หรือมีอํานาจขออนุมัติจากศาลเม่ือคนเสมือนไร

ความสามารถจะสละมรดกหรือรับมรดกอันมีคาภาระติดพันหรือเง่ือนไขตามมาตรา 1611 และใน

กรณีท่ีคนเสมือนไรความสามารถไมสามารถกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีมาตรา 34 กําหนดได

เอง ศาลอาจสั่งใหผูพิทักษเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนคนเสมือนไรความสามารถก็ได โดยนํา

บทบัญญัติอันเก่ียวกับผูอนุบาลมาใชบังคับโดยอนุโลม ตามความในมาตรา 34 วรรคสาม44 

นอกจากนี้ ตามมาตรา 32 วรรคสาม ยังกําหนดใหนําบทบัญญัติวาดวย

การสิ้นสุดความเปนผูปกครองในบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาใชบังคับแกการ

สิ้นสุดของการเปนผูพิทักษโดยอนุโลม กลาวคือ ความเปนผูพิทักษจะสิ้นสุดลงเม่ือผูพิทักษตาย 

ลาออกโดยไดรับอนุญาตจากศาล ตกเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ เปน

บุคคลลมละลาย หรือถูกถอนโดยคําสั่งศาล ตามความในมาตรา 1598/7 และมาตรา 1598/8 ซ่ึงใน

ระหวางท่ีพิจารณาคํารองขอใหถอนผูพิทักษ ศาลจะแตงตั้งผูจัดการชั่วคราวข้ึนมาทําหนาท่ีแทนผู

พิทักษก็ได ตามมาตรา 1598/10 หรือในกรณีท่ีผูพิทักษมีอํานาจกระทําการแทนคนเสมือนไร

ความสามารถไดตามมาตรา 34 วรรคสาม เม่ือความเปนผูพิทักษสิ้นสุดลง ผูพิทักษหรือทายาทจะตอง

รีบสงมอบทรัพยสินท่ีจัดการคืนแกคนเสมือนไรความสามารถหรือทายาทหรือผูพิทักษคนใหม ตาม

ความในมาตรา 1598/11 เปนตน 

สําหรับบทวิเคราะหเรื่องแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ของคนเสมือนไรความสามารถ เม่ือนํามาใชเปนแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ภายนอกเรือนจําของผูตองขัง สามารถอธิบายไดดังนี้ 

หากเรานําแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของคนเสมือนไร

ความสามารถมาปรับใชกับกรณีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํานั้น ผล

จะปรากฏไปในทํานองท่ีวา ผูตองขังยังตองเปนผูดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินดวยตนเอง

ท้ังหมดอยูเชนเดิม แมจะเปนนิติกรรมสําคัญตามมาตรา 34 ผูตองขังก็ตองเปนผูดําเนินการจัดการเอง 

เนื่องจากกฎหมายมิไดใหอํานาจแกบุคคลใดเขามาดําเนินการจัดใหแทน เพียงแตกําหนดวาตองไดรับ

ความยินยอมจากบุคคลผูมีอํานาจ (กรณีของคนเสมือนไรความสามารถคือผูพิทักษ) ผูตองขังก็

สามารถทํานิติกรรมเหลานั้นได แตเม่ือผูตองขังตองถูกควบคุมตัวอยูในเรือนจํา การจะดําเนินการ

                                                           

44ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.196. 
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จัดการกับทรัพยสินและหนี้สินท่ีมีอยูภายนอกเรือนจําดวยตนเองจึงมิอาจเปนไปไดโดยสภาพ แนวทาง

ในการจัดการของคนเสมือนไรความสามารถในสวนนี้จึงมิไดเขามาชวยแกไขปญหาและอุปสรรคท่ี

ผูตองขังตองเผชิญอยูแตอยางใด 

นอกจากนี้ แมสิ่งท่ีผูตองขังประสงคจะกระทํานั้นจะเปนการทํานิติกรรม

สําคัญตามมาตรา 34 แตเม่ือผูตองขังมิไดเปนผูหยอนความสามารถอยางใด ๆ ท้ังทางรางกาย จิตใจ 

และสติปญญา มิใชบุคคลท่ีถูกกฎหมายจํากัดความสามารถในการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน และ

มิใชบุคคลท่ีถูกจํากัดความสามารถในการทํานิติกรรมแลว จึงหามีเหตุผลและความจําเปนท่ีผูตองขัง

จะตองมีผูกลั่นกรองถึงทางไดเสียในเรื่องทรัพยสินอยางท่ีคนเสมือนไรความสามารถจําตองมีผูพิทักษ

คอยดูแลและกลั่นกรองเรื่องผลประโยชนใหไม การท่ีผูตองขังประสงคจะทํานิติกรรมเพ่ือจัดการกับ

ทรัพยสินและหนี้สินของตนอยางใด ๆ จึงไมจําตองไดรับความยินยอมจากบุคคลอ่ืน แมวานิติกรรม

ดังกลาวจะเปนนิติกรรมสําคัญตามมาตรา 34 ก็ตาม และเพ่ือใหการทํานิติกรรมนั้นเปนไปตามความ

ประสงคท่ีแทจริงของบุคคลผูทรงสิทธิและหนาท่ีเหนือทรัพยสินและหนี้สินเหลานั้น จึงจําเปนอยางยิ่ง

ท่ีกฎหมายจะตองใหความสําคัญกับเจตนาของผูตองขังในฐานะท่ีเปนบุคคลผูทรงสิทธิและมี

ความสามารถในการใชสิทธิอยูอยางบริบูรณเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป 

การนําแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของคนเสมือนไร

ความสามารถมาปรับใชเชนนี้ ผูตองขังจึงยังเปนผูท่ีมีภาระหนาท่ีในการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ของตนเองอยูเชนเดิม และเม่ือบทบัญญัติมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ผูตองขังยอมตองเปนผูรับภาระ

คาใชจายท่ีตองเสียไปอันเนื่องมาจากการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของตนดวย 

ขอดีและขอเสียของการนําแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ของคนเสมือนไรความสามารถมาปรับใชกับกรณีของผูตองขังนั้น สามารถสรุปไดดังนี้ 

ขอดี : 

1. มีหลักเกณฑเรื่องผูมีสิทธิรองขอตอศาลเพ่ือขอใหศาลตั้งผูจัดการ

ทรัพยสิน (ในกรณีของคนเสมือนไรความสามารถ คือ บุคคลท่ีมีสิทธิรองขอตอศาลเพ่ือขอใหศาลสั่งให

บุคคลตกเปนคนเสมือนไรความสามารถและใหศาลตั้งผูพิทักษข้ึน) และมีหลักเกณฑเรื่องบุคคลท่ีศาล

อาจแตงตั้งใหเปนผูจัดการทรัพยสิน (ในกรณีของคนเสมือนไรความสามารถ คือ บุคคลท่ีศาลอาจตั้งให

เปนผูพิทักษ) ของผูตองขัง 

2. มีการกําหนดมาตรการในการปองกันความเสียหายและรักษา

ประโยชนของผูตองขังในระหวางท่ีความเปนผูจัดการทรัพยสินนั้นสิ้นสุดลง เชน ในระหวางท่ีพิจารณา

คํารองขอใหถอนผูจัดการทรัพยสิน ศาลจะแตงตั้งผูจัดการชั่วคราวข้ึนมาทําหนาท่ีแทนผูจัดการ
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ทรัพยสินรายนั้นก็ได และเม่ือความเปนผูจัดการทรัพยสินสิ้นสุดลง ผูจัดการทรัพยสินจะตองรีบสง

มอบทรัพยสินท่ีจัดการคืนแกผูตองขังหรือทายาทหรือผูจัดการทรัพยสินคนใหม เปนตน 

ขอเสีย : 

1. การจะใหผูตองขังเปนผูดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีมีอยู

ภายนอกเรือนจําดวยตนเองนั้น เปนแนวทางท่ีไมอาจเปนไปไดเลย 

2. หลักเกณฑท่ีจะตองไดรับความยินยอมจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งกอนทํา

นิติกรรมสําคัญนั้นเปนสิ่งท่ีไมสมกับเจตนารมณของบทบัญญัติแหงกฎหมาย เนื่องจากผูตองขังมิใชผู

หยอนหรือบกพรองในความสามารถ 

3. หลักเกณฑท่ีจะตองไดรับความยินยอมจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งกอนทํา

นิติกรรมสําคัญนั้น ถือไดวากฎหมายมิไดสนใจหรือใหความสําคัญกับเจตนาอันสมบูรณของผูตองขังซ่ึง

เปนบุคคลผูทรงสิทธิหรือหนาท่ีในทรัพยสินหรือหนี้สินตาง ๆ เพราะกลายเปนวานิติกรรมสําคัญนั้นจะ

สามารถทําไดหรือไม ตองข้ึนอยูกับเจตนาหรือความยินยอมของบุคคลดังกลาว 

4. หลักเกณฑท่ีจะตองไดรับความยินยอมจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งกอนทํา

นิติกรรมสําคัญนั้น กลายเปนหลักเกณฑท่ีไปเพ่ิมข้ันตอนหรือภาระหนาท่ีใหกับผูตองขังมากข้ึน

กวาเดิม 

5. แนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินดังกลาว ศาลมีอํานาจเพียง 

3 ประการเทานั้น คือ  

- อนุญาตใหผูทรงสิทธิ (คนเสมือนไรความสามารถ) ทํานิติกรรมสําคัญได

โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูมีอํานาจ (ผูพิทักษ) ในกรณีท่ีบุคคลดังกลาวไมใหความยินยอมโดย

ไมมีเหตุผลอันสมควร 

- มีอํานาจสั่งใหผูทรงสิทธิตองไดรับความยินยอมจากผูมีอํานาจกอนทํา

นิติกรรมอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากนิติกรรมตามมาตรา 34 ได หากศาลเห็นวาผูทรงสิทธิอาจจัดการไป

ในทางท่ีจะกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกทรัพยสินของตนเองหรือครอบครัว และ 

- ในกรณีท่ีผูทรงสิทธิไมสามารถกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามท่ี

มาตรา 34 กําหนดไดเอง ศาลอาจสั่งใหผูมีอํานาจสามารถกระทําการแทนบุคคลผูทรงสิทธิได ตาม

ความในมาตรา 34 วรรคสาม 

เ ม่ือนําอํานาจของศาลท้ัง 3 กรณีมาพิจารณากับเรื่องการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังแลว จะเห็นไดวาเปนอํานาจท่ีไมกอใหเกิดประโยชน

แกผูตองขังแตอยางใด เพราะเม่ือผูตองขังไมสามารถออกไปจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินเองได และ
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ยังไมมีเหตุผลใดท่ีจะตองไดรับความยินยอมจากบุคคลอ่ืน ดังท่ีอธิบายไวในขางตน แมศาลจะมีอํานาจ

ดั่งวามานี้ แตก็เปนอํานาจท่ีไมอาจนําไปใชใหเกิดประโยชนกับกรณีของผูตองขังได 

6. เม่ือผูตองขังตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายอันเนื่องมาจากการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของตนเองตามการนําแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของคนเสมือนไร

ความสามารถมาปรับใชเชนนี้ อาจทําใหผูตองขังบางรายไมสามารถใชหรือเขาถึงมาตรการในการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินดังกลาวได เนื่องจากผูตองขังบางรายมีฐานะยากจนและไมมีทรัพยสิน

เพียงพอท่ีจะรับผิดชอบคาใชจายอันเนื่องมาจากการจัดการดังกลาวนั้นได 

7. เม่ือเปนแนวทางท่ีผูทรงสิทธิและหนาท่ีตองเปนผูดําเนินการจัดการเอง 

จึงไมมีบทบัญญัติเรื่องคาตอบแทนใหแกผูดําเนินการจัดการแทน มาตรการควบคุมตรวจสอบการ

จัดการ การรายงานผลการดําเนินงานใหผูทรงสิทธิทราบ และอ่ืน ๆ ซ่ึงจําเปนตองมีในกรณีของการ

ดําเนินการจัดการแทนผูตองขัง  ท้ังนี้ เพ่ือใหผูตองขังไดทราบขอมูลตาง ๆ อันเก่ียวกับการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของตน ซ่ึงเปนการปองกันและแกไขความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับทรัพยสิน

ของผูตองขังได 

นอกจากหลักการและเหตุผลท่ีกฎหมายตองบัญญัติเรื่องแนวทางหรือ

วิธีการจัดการทรัพยสินของคนเสมือนไรความสามารถกับของผูตองขังจะมิไดเปนไปโดยสอดคลองกัน

แลว การนําแนวทางหรือวิธีการจัดการของคนเสมือนไรความสามารถมาปรับใชกับกรณีของผูตองขังก็

ยังเปนแนวทางท่ีไมสามารถชวยแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีผูตองขังตองเผชิญอยูไดแตอยางใด ดังท่ี

ผูเขียนไดวิเคราะหไวในขางตน ผูเขียนจึงเห็นวา แนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของคน

เสมือนไรความสามารถยังมิใชแนวทางท่ีจะสามารถนํามาปรับใชเพ่ือแกไขปญหาเรื่องการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจําไดอยางเหมาะสมเทาท่ีควร 

4.1.2 การจัดการทรัพยสินโดยขอสัญญา 

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินโดยขอสัญญานั้น หมายถึง กรณีท่ีบุคคลหนึ่งซ่ึง

เรียกวาตัวการ ไดมอบอํานาจใหบุคคลอีกคนหนึ่งซ่ึงเรียกวาตัวแทน ดําเนินการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางแทนตนหรือในนามของตน โดยการจัดการดังกลาวจะเปนสิ่ง

ท่ีกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในนิติสัมพันธระหวางตัวการกับบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการ

จัดการของตัวแทนหรือไมก็ได และเม่ือตัวแทนตกลงยินยอมท่ีจะกระทําตามท่ีตัวการมอบหมายแลว 

ตัวการและตัวแทนก็ยอมตองผูกพันกันตามขอตกลงดังกลาว ซ่ึงขอตกลงหรือสัญญาเชนวานั้นมี
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ลักษณะท่ีตองดวยบทบัญญัติแหงกฎหมายเรื่องสัญญาตัวแทน ตามมาตรา 797 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย45 

สําหรับแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินโดยสัญญาตัวแทนนี้ 

นอกจากตัวแทนจะตองปฏิบัติตามกรอบอํานาจท่ีไดรับมอบมาจากตัวการ คือ จะตองปฏิบัติตาม

ขอตกลงแหงสัญญาหรือปฏิบัติตามคําสั่งหรือแนวทางท่ีตัวการไดบอกกลาวหรือกําหนดไวแลว 

ตัวแทนยังตองปฏิบัติตามกรอบหรือแนวทางท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดไวดวย โดย

บทบัญญัติในเรื่องดังกลาวไดบัญญัติเรื่องอํานาจหนาท่ี ความรับผิด และสิทธิระหวางตัวการกับ

ตัวแทนไวหลายประการ ซ่ึงผูเขียนไดอธิบายไวอยางละเอียดในบทท่ี 3 แลว ในท่ีนี้จึงขอกลาวโดยสรุป 

ดังนี้ 

หนาท่ีของตัวแทนตอตัวการ มีดังตอไปนี้ 

1. หนาท่ีท่ีจะตองกระทําการตามท่ีไดรับมอบอํานาจ ไมวาจะเปนการรับมอบ

อํานาจเฉพาะการ46 ตามมาตรา 800 หรือการรับมอบอํานาจท่ัวไป47 ตามมาตรา 801 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย 

2. หนาท่ีท่ีจะตองทําตามคําสั่ง ซ่ึงอาจเปนคําสั่งโดยชัดแจงหรือโดยปริยายก็ได 

แตหากไมมีคําสั่งก็ตองปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีท่ีเคยปฏิบัติตอกันในเรื่องนั้น ๆ48 ตามมาตรา 
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45สหัส สิงหวิริยะ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยตัวแทน นายหนา, 

(กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณการ, 2550), น.4. และดู จักรพงษ เล็กสกุลไชย, คําอธิบายประมวล

กฎหมายแพ งและพาณิชย ว าด วยตั วแทน นายหน า  จ า ง ทําของ  รับขน ,  พิมพครั้ ง ท่ี  9 

(กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2553), น.8. 
46สหัส สิงหวิริยะ, เพ่ิงอาง, น.21. และดู จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.19. และดู ธานี 

วรภัทร, หลักกฎหมายตัวแทน นายหนา, (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2549), น.41. 
47ธานี วรภัทร, เพ่ิงอาง, น.39. และดู สหัส สิงหวิริยะ, เพ่ิงอาง, น.25. และดู จักรพงษ เล็ก

สกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.20. 
48จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.45. และดู ธานี วรภัทร, เพ่ิงอาง, น.59. และดู สหัส สิง

หวิ ริ ยะ , เ พ่ิ งอ าง ,  น .50. และดู  ไผทชิต เอกจริยกร , ตัวแทน นายหนา ,  พิมพครั้ ง ท่ี  12 

(กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2558), น.159. และดู กุศล บุญยืน, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย วาดวยตัวแทนและนายหนา, พิมพครั้งท่ี 12 (กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณการ, 2541), 

น.75. 



 

 

197 

3. หนาท่ีท่ีจะตองทําการดวยตนเอง ตามมาตรา 808 เนื่องจากคุณสมบัติของ

ตัวแทนเปนสาระสําคัญของสัญญา และโดยท่ัวไป ตัวการยอมจะเลือกบุคคลท่ีตนไววางใจใหทํางาน

นั้น ๆ แทน ตัวแทนจึงไมอาจมอบหมายหนาท่ีดังกลาวใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนตนได49 

4. หนาท่ีตองใชความระมัดระวังและใชฝมือตามสมควรในการดําเนินการจัดการ

อยางใด ๆ แทนตัวการ50 ตามมาตรา 807 วรรคสองประกอบมาตรา 659 

5. หนาท่ีตองแจงใหตัวการทราบถึงความเปนไปในกิจการท่ีไดรับมอบหมาย ตาม

มาตรา 809 ซ่ึงถาตกลงเรื่องดังกลาวกันไวอยางไร ก็ใหเปนไปตามนั้น แตหากไมไดตกลงไว ตัวการก็

ยังมีสิทธิท่ีจะถามความคืบหนาจากตัวแทนไดในเวลาท่ีสมควร51 

6. หนาท่ีตองสงเงินหรือทรัพยสินท่ีตัวแทนไดรับไวอันเนื่องมาจากการทําหนาท่ี

แทนตัวการ52 ตามมาตรา 810 

7. หนาท่ีหามทําการเปนปฏิปกษตอประโยชนของตัวการ ตามมาตรา 805 คือ 

จะไปเปนตัวแทนใหกับบุคคลภายนอกหรือจะเปนตัวบุคคลภายนอกเสียเองก็ไมได หากตัวแทน

ประสงคจะทําการเชนวานั้น ตัวแทนจะตองไดรับความยินยอมจากตัวการกอน53 

8. เม่ือสัญญาตัวแทนสิ้นสุดลง ตัวแทนมีหนาท่ีท่ีจะตองแถลงหรือรายงานถึงการ

ตาง ๆ ท่ีไดจัดการไปท้ังหมด ตามมาตรา 809 ถาตัวแทนไมแถลงใหตัวการทราบ ตัวการสามารถ

                                                           

49ธานี วรภัทร, เพ่ิงอาง, น.63. และดู จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.46. และดู สหัส สิง

หวิริยะ, เพ่ิงอาง, น.51. และดู ภาสกร ญาณสุธี, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, 

(กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณการ, 2549), น.43. 
50จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.46. และดู ไผทชิต เอกจริยกร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 48, 

น.162. และดู ธานี วรภัทร, เพ่ิงอาง, น.61. และดู สหัส สิงหวิริยะ, เพ่ิงอาง, น.51. และดู กุศล บุญ

ยืน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 48, น.76. 
51ไผทชิต เอกจริยกร, เพ่ิงอาง, น.173. และดู จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง,น.47. 
52ไผทชิต เอกจริยกร, เพ่ิงอาง, น.175. และดู จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.48. และดู 

กุศล บุญยืน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 48, น.85. และดู ภาสกร ญาณสุธี, อางแลว เชิงอรรถท่ี 49, น.46. 
53ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 46, น.58. และดู สหัส สิงหวิริยะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 

45, น.39. และดู จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.50. และดู ไผทชิต เอกจริยกร, เพ่ิงอาง, น.189. 

และดู ภาสกร ญาณสุธี, เพ่ิงอาง, น.33. 
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ขอใหศาลบังคับใหตัวแทนแถลงไดเพราะกฎหมายถือวาเปนเรื่องสําคัญท่ีตัวแทนจะตองกระทําเม่ือ

สัญญาสิ้นสุดลง54 

9. ไมวาสัญญาตัวแทนจะระงับหรือสิ้นสุดลงดวยเหตุใด ตัวแทนยังมีหนาท่ีตอง

จัดการงานอันสมควรเพ่ือรักษาทรัพยสินหรือประโยชนท่ีไดรับมอบหมายจากตัวการจนกวาทายาท

หรือผูแทนของตัวการจะเขารับชวงดูแลทรัพยสินนั้นตอไป55 ตามมาตรา 828 

ความรับผิดของตัวแทนตอตัวการ มีดังตอไปนี้ 

1. หากตัวแทนกระทําการไปดวยความประมาทเลินเลอ หรือไมยอมทําหนาท่ี

เปนตัวแทนเลย เม่ือตัวการไดรับความเสียหายอยางใด ตัวแทนจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหกับ

ตัวการ56 ตามมาตรา 812 

2. หากตัวแทนทําการงานไปโดยปราศจากอํานาจ หรือนอกเหนือขอบอํานาจท่ี

ตัวการไดใหไว เม่ือตัวการไดรับความเสียหายอยางใด ตัวแทนจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหกับ

ตัวการ57 ตามมาตรา 812 

3. ตัวแทนตองรับผิดตอตัวการ หากตัวแทนไปรับผลประโยชนหรืออามิสสินจาง

จากบุคคลภายนอก58 ฐานไมทําการเปนตัวแทนตามมาตรา 812 โดยผลประโยชนหรืออามิสสินจางท่ี

ตัวแทนไดรับไว ตองสงมอบใหกับตัวการ เพราะเปนสิ่งท่ีตัวแทนไดมาในฐานะท่ีทําการแทนตัวการ59 

ตามมาตรา 810 และตัวแทนไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จในกรณีท่ีมีการตกลงกันวาจะใหบําเหน็จแก

ตัวแทน เพราะถือวาตัวแทนไดทําการอันไมชอบดวยหนาท่ีของตัวแทนแลว60 ตามมาตรา 818 และถา

ตัวการเห็นวาการดังกลาวเปนเหตุใหไมสามารถรวมงานกันไดอีกตอไป ตัวการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได

                                                           

54จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.51. 
55สหัส สิงหวิริยะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 45, น.110. และดู ไผทชิต เอกจริยกร, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 48, น.331. และดู จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.51. และดู กุศล บุญยืน, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 48, น.165. และดู ภาสกร ญาณสุธี, อางแลว เชิงอรรถท่ี 49, น.125. 
56จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.52. และดู สหัส สิงหวิริยะ, เพ่ิงอาง, น.58. 
57จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.53. และดู สหัส สิงหวิริยะ, เพ่ิงอาง, น.60. 
58ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 46, น.73. และดู จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.55. 
59จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.55. 
60เพ่ิงอาง, น.55. 
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โดยไมจําตองบอกกลาวลวงหนา และยังมีสิทธิเรียกเอาคาเสียหายจากตัวแทนไดอีก61 ตามมาตรา 

391 วรรคทาย 

4. ในกรณีท่ีตัวการอนุญาตใหมีการตั้งตัวแทนชวงได ไมวาจะตัวการจะไดระบุชื่อ

ตัวแทนชวงมาหรือไมก็ตาม แตตัวแทนจะตองรับผิดตอตัวการในกรณีท่ีตัวแทนรูอยูแลววาตัวแทนขวง

นั้นเปนผูไมเหมาะสมแกการทําหนาท่ีดังกลาว หรือเปนผูท่ีไมนาไววางใจ แตกลับมิไดแจงใหตัวการ

ทราบความนั้น หรือมิไดถอนตัวแทนชวงนั้นเสียเอง และหากมีความเสียหายอยางใดเกิดข้ึนจากการ

ดังกลาว ตัวแทนจะตองรับผิดตอตัวการ62 ตามมาตรา 813 

สิทธิของตัวแทนตอตัวการ มีดังตอไปนี้ 

1. สิทธิท่ีจะไดรับเงินทดรองท่ีไดจายไปกอนคืนจากตัวการ พรอมดวยดอกเบี้ยใน

จํานวนเงินดังกลาวนับแตวันท่ีไดออกเงินทดรองไป63 ตามมาตรา 815 และมาตรา 816 

2. สิทธิท่ีจะไดรับบําเหน็จ หากมีการตกลงกันไว หรือในทางท่ีเคยปฏิบัติตอกัน

หรือตามธรรมเนียมประเพณีในเรื่องนั้นเคยมีการใหบําเหน็จกัน ตามมาตรา 80364 

3. สิทธิในการเรียกคาเสียหายอันเนื่องมาจากการดําเนินงานแทนตัวการ แต

ความเสียหายเชนวานั้นจะตองมิใชความผิดของตัวแทน65 ตามมาตรา 816 

4. สิทธิยึดหนวงทรัพยของตัวการ จนกวาจะไดรับชําระหนี้จากตัวการครบ

จํานวนท่ีจะตองจายแกตน66 ตามมาตรา 819 

                                                           

61เพ่ิงอาง, น.56. 
62เพ่ิงอาง, น.37. และดู สหัส สิงหวิริยะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 45, น.63. 
63ไผทชิต เอกจริยกร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 48, น.200. และดู จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง

, น.57. และดู สหัส สิงหวิริยะ, เพ่ิงอาง, น.66. และดู ธานี วรภัทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 46, น.80. 

และดู กุศล บุญยืน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 48, น.101. และดู ภาสกร ญาณสุธี, อางแลว เชิงอรรถท่ี 

49, น.59. 
64ธานี วรภัทร, เพ่ิงอาง, น.81. และดู จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.57. และดู สหัส สิง

หวิริยะ, เพ่ิงอาง, น.35. และดู ภาสกร ญาณสุธี, เพ่ิงอาง, น.8. 
65จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.59. และดู ธานี วรภัทร, เพ่ิงอาง, น.83. และดู ไผทชิต 

เอกจริยกร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 48, น.207. 
66ไผทชิต เอกจริยกร, เพ่ิงอาง, น.213. และดู สหัส สิงหวิริยะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 45, น.

71. และดู จักรพงษ เล็กสกุลไชย, เพ่ิงอาง, น.59. และดู ธานี วรภัทร, เพ่ิงอาง, น.86. 
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แนวทางการจัดการทรัพยสินและหนี้สินโดยสัญญานี้ กฎหมายไดบัญญัติเรื่อง

หนาท่ี ความรับผิด และสิทธิตาง ๆ ของตัวแทนผูรับมอบอํานาจไวหลายประการ  ท้ังนี้ เพ่ือใหตัวแทน

ไดดําเนินการจัดการไปภายในขอบเขตท่ีจะไมกอใหเกิดความเสียหายข้ึนแกตัวการ แตถาตัวการไดรับ

ความเสียหายอยางใดอันเนื่องมาจากการดําเนินงานไปดวยความประมาทเลินเลอของตัวแทน หรือ

ตัวแทนละท้ิงหนาท่ีไมยอมทําการงานท่ีไดรับมอบหมาย หรือทํานอกขอบอํานาจ หรือทําไปโดย

ปราศจากอํานาจ หรือเหตุอ่ืนใดท่ีกฎหมายกําหนด ตัวแทนก็ตองเปนผูรับผิดชดใชคาเสียหายใหกับ

ตัวการ ซ่ึงเปนมาตรการเยียวยาความเสียหายท่ีตัวการไดรับอันเนื่องมาจากการกระทําของตัวแทน แต

ถาตัวแทนไดกระทําไปภายในขอบเขตเชนวานั้นแลว แมจะมีความเสียหายอยางใดเกิดข้ึน ตัวแทนก็

จะไดรับความคุมครองไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหกับตัวการ เนื่องจากความเสียหายดังกลาวมิได

เกิดข้ึนเพราะเหตุท่ีจะโทษตัวแทนได  ดังนั้น แนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินโดยขอ

สัญญานี้ นอกจากตัวแทนผูรับมอบอํานาจจะตองดําเนินการไปตามแนวทางท่ีไดตกลงกันไวในสัญญา

แลว ตัวแทนยังตองดําเนินการไปตามแนวทางหรือกรอบท่ีกฎหมายกําหนดดวย เพราะถาตัวแทน

ดําเนินการไปตามแนวทางหรือตามกรอบนั้น ๆ แลว ก็เทากับเปนการปองกันหรือลดโอกาสท่ีความ

เสียหายจะเกิดมีข้ึน และเปนการปองกันมิใหตัวแทนตองมารับผิดตอตัวการในภายหลังดวย 

สําหรับบทวิเคราะหเรื่องแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินโดยขอ

สัญญา เม่ือนํามาใชเปนแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง 

สามารถอธิบายไดดังนี้ 

ในปจจุบัน การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังปรากฏ

อยูในรูปของการมอบอํานาจใหบุคคลท่ีอยูภายนอกเรือนจําไปดําเนินการจัดการแทน โดยลักษณะท่ี

ผูตองขังมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนดําเนินการจัดการแทนเชนนี้จึงทําใหผูตองขังอยูในฐานะตัวการ และ

บุคคลท่ีรับมอบอํานาจเพ่ือดําเนินการจัดการแทนผูตองขังจึงอยูในฐานะของตัวแทน ลักษณะ

ความสัมพันธดังกลาวจึงตองดวยบทบัญญัติแหงกฎหมายเรื่องตัวแทน ตามท่ีปรากฏในประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย  ดังนั้น เม่ือกรณีเกิดปญหาหรือความเสียหายอยางใดอันเนื่องมาจากการ

จัดการดังกลาว ศาลจึงตองนําบทบัญญัติเรื่องอํานาจหนาท่ี ความรับผิด และสิทธิระหวางตัวการและ

ตัวแทน ดังท่ีผูเขียนไดกลาวไวในขางตนมาปรับใช 

สําหรับแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของตัวแทนผูรับมอบ

อํานาจจะเปนไปในทิศทางใดและมีขอบเขตเพียงใดนั้น เปนสิ่งท่ีข้ึนอยูกับคําสั่งหรืออํานาจท่ีผูตองขัง

มอบใหแกตัวแทน  อยางไรก็ตาม ผูเขียนเห็นวาหลักเกณฑตาง ๆ ในเรื่องตัวแทน เปนหลักเกณฑท่ี

เหมาะจะนําไปใชกับกรณีท่ีตัวการสามารถติดตามหรือสอดสองดูแลการดําเนินการจัดการของตัวแทน

ได เพราะหากเกิดปญหาหรือผลกระทบอยางใด ตัวการในฐานะผูทรงสิทธิหรือหนาท่ีนั้น ๆ ก็จะ
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สามารถเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการ หรือเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลผูรับมอบอํานาจแทนได อันเปน

การปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดหรืออาจจะเกิดข้ึนกับทรัพยสินและหนี้สินของตัวการไดทันทวงที 

แตโดยสภาพท่ีผูตองขังตองอยูในเรือนจํา ผูตองขังจึงไมสามารถติดตามหรือสอดสองการดําเนินงาน

ของตัวแทนผูรับมอบอํานาจได ไมอาจทราบไดวาตัวแทนไดทําการงานท่ีรับมอบหมายไปหรือไม หรือ

ดําเนินการจัดการไปดวยความสุจริตหรือเปลา จนกวาจะมีบุคคลมาแจงขาวหรือความเคลื่อนไหวใน

การจัดการใหผูตองขังทราบ  ดังนั้น ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดหรืออาจจะเกิดข้ึนกับทรัพยสินของ

ผูตองขังอันเนื่องมาจากการจัดการของตัวแทนผูรับมอบอํานาจ แตเม่ือไมมีบุคคลใดมาแจงขาวให

ผูตองขังทราบ ผูตองขังจึงไมอาจปองกันหรือแกไขเปลี่ยนแปลงแนวทางในการจัดการหรืออํานาจ

หนาท่ีของตัวแทนผูรับมอบอํานาจไดทัน โดยผูท่ีแบกรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดนั้นก็คือตัว

ผูตองขัง ในฐานะท่ีเปนบุคคลผูทรงสิทธิหรือหนาท่ีเหนือทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ 

แมวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจะเปนเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ เชน ตัวแทน

ดําเนินการจัดการไปดวยความประมาทเลินเลอ หรือละท้ิงหนาท่ีไมยอมทําการงานท่ีไดรับมอบหมาย 

หรือทําไปนอกขอบอํานาจท่ีผูตองขังมอบหมายให เปนตน ซ่ึงผูตองขังมีสิทธิท่ีจะฟองและเรียกรองให

ตัวแทนตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหกับตนได แตการฟองเรียกคาเสียหายเชนวานี้ถือเปนการ

แกปญหาท่ีปลายเหตุและเปนหนทางเดียวท่ีผูตองขังจะสามารถทําใหตนไดรับการเยียวยาความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนได เนื่องจากบทบัญญัติเรื่องสัญญาตัวแทนแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไม

มีบทบัญญัติใดท่ีเปนมาตรการบังคับใหตัวแทนตองมารายงานผลการจัดการใหตัวการทราบ และไมมี

มาตรการอ่ืนใดท่ีเปนการปองกันหรือมีหลักประกันความเสียหายสําหรับการดําเนินการจัดการ

ดังกลาวใหกับตัวการ เม่ือผูตองขังไมอาจทราบไดวามีความเสียหายเกิดข้ึนกับทรัพยสินและหนี้สินของ

ตน บุคคลผูทรงสิทธิอยางผูตองขังจึงมีอยูหนทางเดียวท่ีจะสามารถเยียวยาความเสียหายใหกับตัวเอง

ไดคือการนําคดีข้ึนสูศาลเทานั้น 

การท่ีไมมีมาตรการปองกันและชวยเหลือเยียวยาตัวการอยางอ่ืนนอกจากการนํา

คดีข้ึนสูศาลในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนแลว อาจสงผลใหผูตองขังบางรายไดรับผลรายจากการท่ี

ไมสามารถใชสิทธิดังวามานั้นได เพราะนอกจากปญหาและอุปสรรคทางกายภาพท่ีผูตองขังตองอยู

ภายในเรือนจําแลว การท่ีผูตองขังถูกลงโทษจําคุกเปนระยะเวลานานก็อาจสงผลใหอายุความในการ

ฟองรองเรียกคาเสียหายดังกลาวขาดหรือระงับสิ้นไป ผูตองขังจึงไมมีหนทางอ่ืนใดท่ีจะทําใหตนไดรับ

การเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดอีก และไมวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมีจํานวนมากนอย

เพียงใดก็ตาม ก็อาจเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหผูตองขังรูสึกวาตนถูกทอดท้ิง ไมไดรับความยุติธรรม และ

ไมไดรับความชวยเหลืออยางใดจากรัฐเลย เม่ือผูตองขังพนโทษออกมาและตองเผชิญกับความสูญเสีย

ดังกลาวก็อาจทําใหผูตองขังรูสึกทอแทและหมดหวังในชีวิตจนกลับไปกระทําความผิดซํ้าอีกก็ได 
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ประกอบกับผลสํ ารวจขอเ ท็จจริ งและความคิดเห็นของผู ตอง ขังผ าน

แบบสอบถามท่ีผูเขียนไดกลาวไวในบทกอน สามารถใชเปนหลักฐานยืนยันไดในระดับหนึ่งวา หลังจาก

ท่ีผูตองขังมอบอํานาจใหผูใดดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีตนมีอยูภายนอกเรือนจําแทน

แลว ปรากฏวามีผูจัดการทรัพยสินจํานวนหนึ่งท่ีไมเคยมาปรึกษาหรือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ

แนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ จากผูตองขังเลย และการจัดการของบุคคล

ดังกลาว มีจัดการไปในทางท่ีสอดคลองกับความตองการของผูตองขังเพียงบางเรื่องเทานั้น โดยมี

ผูตองขังจํานวนหนึ่งไดรับความเสียหายจากการจัดการนั้นแลว หรือแมในขณะสํารวจจะยังไมไดรับ

ความเสียหาย แตผูตองขังก็คาดหมายไดวาอาจมีความเสียหายอยางใดเกิดข้ึนกับตน จนเปนเหตุให

ชีวิตหลังการพนโทษของผูตองขังไดรับความยากลําบากมากข้ึน 

และในกรณีท่ีผูตองขังไดรับความเสียหายจากการจัดการดังกลาวแลว ผูตองขัง

สวนมากกลับเลือกท่ีจะไมฟองเพ่ือเรียกใหตัวแทนซ่ึงเปนผูจัดการทรัพยสินหรือหนี้สินตองรับผิดชดใช

คาเสียหายใหกับตน เนื่องจากผูตองขังไมอยากใหเปนคดีความกัน เพราะเห็นวาเปนเรื่องยุงยาก ท้ัง

ตนไมมีทรัพยสินเพียงพอสําหรับการดําเนินคดี ไมมีความรูเก่ียวกับการดําเนินคดี ไมมีเวลา หรือเห็น

วาเปนเรื่องเล็กนอย ไมอยากใหตองมาบาดหมางผิดใจกัน เปนตน และแมจะเรียกใหตัวแทนตองรับ

ผิดชดใชคาเสียหาย ผูตองขังก็เห็นวาตนคงจะไมไดรับคาเสียหายนั้น ๆ เนื่องจากตัวแทนก็ไมมี

ทรัพยสินเพียงพอท่ีจะมาชดใชใหไดเชนกัน และมีผูตองขังจํานวนนอยมากท่ีคิดวาจะสามารถเรียกให

บุคคลดังกลาวชดใชคาเสียหายใหกับตนไดท้ังหมด 

จากผลสํารวจดังกลาวยิ่งทําใหเห็นวา การท่ีไมมีมาตรการใดเขามาชวยให

ผูตองขังสามารถทราบไดวา ผูท่ีจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนตนนั้นไดดําเนินการจัดการไปอยางไร

และผลจากการจัดการดังกลาวเปนเชนไร เม่ือผูตองขังมิอาจทราบขอมูลตาง ๆ เหลานี้ได ผูตองขังจึง

ไมสามารถดําเนินการใด ๆ เพ่ือปองกันหรือแกไขปญหาท่ีเกิดหรืออาจเกิดข้ึนไดทัน และแมการ

ฟองรองจะเปนหนทางท่ีชวยใหผูตองขังไดรับการเยียวยา แตนั่นก็หมายความวา การจัดการไดสราง

ความเสียหายใหกับผูตองขังไปแลว เม่ือผูตองขังเห็นวาการฟองรองเปนเรื่องยุงยาก ทําใหตอง

บาดหมางผิดใจกัน ฯ ผูท่ีตองแบกรับภาระและความเสียหายตาง ๆ ก็คือตัวผูตองขังเอง 

การนําแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินโดยขอสัญญามาใชเชนนี้ 

บุคคลท่ีทําหนาท่ีดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจําก็คือบุคคลท่ี

ผูตองขังมอบอํานาจให โดยผูตองขังตองเปนผูรับภาระคาใชจายท่ีตองเสียไปอันเนื่องมาจากการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินของตนเอง 

ขอดีและขอเสียของการนําแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินโดยขอ

สัญญามาปรับใชกับกรณีของผูตองขังนั้น สามารถสรุปไดดังนี้ 
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ขอดี : 

1. ทําใหปญหาและอุปสรรคทางกายภาพท่ีผูตองขังไมสามารถออกไปจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินดวยตนเองไดรับการแกไขเยียวยา เนื่องจากมีบุคคลภายนอกดําเนินการจัดการ

แทนผูตองขัง 

2. มีมาตรการตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนกับกรณีการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ภายนอกเรือนจําแทนผูตองขัง เชน หนาท่ีตองทําตามคําสั่งหรือตามธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องนั้น ๆ 

หนาท่ีตองทําการดวยตนเอง ตองใชความระมัดระวังและใชฝมือตามสมควรในการดําเนินการจัดการ

อยางใด ๆ แทนตัวการ เปนตน 

3. มีการกําหนดเหตุท่ีตัวแทนจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหกับตัวการ 

4. มีการกําหนดสิทธิท่ีตัวแทนมีตอตัวการ เชน สิทธิท่ีจะไดรับเงินทดรองคืน 

สิทธิท่ีจะเรียกคาเสียหายอันเนื่องมาจากการดําเนินงานแทนตัวการ สิทธิยึดหนวงทรัพยของตัวการ 

เปนตน 

5. แมสัญญาตัวแทนจะสิ้นสุดลง แตกฎหมายก็ยังกําหนดใหตัวแทนมีหนาท่ีบาง

ประการอยู  ท้ังนี้ เพ่ือชวยรักษาประโยชนและทรัพยสินของตัวการไว เชน เม่ือสัญญาสิ้นสุดลง

ตัวแทนตองแถลงหรือรายงานถึงการตาง ๆ ท่ีไดจัดการไปท้ังหมด เพ่ือใหตัวการไดทราบผลของการ

จัดการนั้น และตัวแทนยังมีหนาท่ีตองจัดการงานไปตามสมควรเพ่ือรักษาทรัพยสินหรือประโยชนท่ี

ไดรับมอบหมายจากตัวการจนกวาทายาทหรือผูแทนของตัวการจะเขารับชวงดูแลทรัพยสินนั้นตอไป 

ขอเสีย : 

1. ไมมีมาตรการบังคับใหตัวแทนตองรายงานความเคลื่อนไหวและผลการ

ดําเนินงานใหตัวการทราบ ผูตองขังจึงไมอาจปองกันและแกไขความเสียหายท่ีเกิดหรืออาจจะเกิด

ข้ึนกับทรัพยสินของตนไดทัน 

2. การท่ีไมมีมาตรการอ่ืนใดเขามาชวยเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินของตัวแทนนอกจากการฟองคดีตอศาล อาจทําใหผูตองขังหลายรายไมได

รับการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากการฟองคดีเปนวิธีท่ีผูตองขังเห็นวามีความยุงยาก

ลําบาก ใชเวลานาน ตองเสียคาใชจายมาก ฯ ประกอบกับอุปสรรคทางกายภาพของผูตองขัง จึงทําให

ผูตองขังไมสามารถออกไปฟองเพ่ือเรียกรองคาเสียหายไดเอง 

3. เม่ือการฟองคดีเปนหนทางเดียวท่ีผูตองขังจะไดรับการชดเชยความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนจากการดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของตัวแทน แตเม่ือผูตองขังบางรายตองถูก

จําคุกเปนระยะเวลานาน อาจสงผลใหอายุความในการฟองคดีดังกลาวขาดหรือระงับสิ้นไป ผูตองขัง

จึงอาจไดรับความเสียหายจากการท่ีไมสามารถใชสิทธิเรียกรองดั่งวามานั้นได 
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4. เม่ือไมมีบทบัญญัติ ท่ีกําหนดใหตัวแทนมีสิทธิไดรับบําเหน็จโดยผลของ

กฎหมาย ตัวแทนจึงอาจเห็นวาการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขังเปนสิ่งท่ีเพ่ิมภาระหนาท่ี

ใหกับตนมากเกินไป เปนเหตุใหตัวแทนละท้ิงหนาท่ี หรือจัดการไปดวยความประมาท หรือจัดการไป

โดยทุจริต จนทําใหทรัพยสินของผูตองขังไดรับความเสียหาย 

5. ผูตองขังมีสิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีจะตั้งตัวแทนเพ่ือดําเนินการจัดการทรัพยสิน

ของตน หากผูตองขังไมตั้งตัวแทนแลว บุคคลอ่ืนก็ไมมีสิทธิรองขอตอศาลเพ่ือใหตั้งผูจัดการทรัพยสิน

ของผูตองขังได ผูมีสวนไดเสียจึงอาจไดรับความเดือดรอน เนื่องจากตองเสียเวลาและเสียคาใชจายใน

การเดินทางมาติดตอกับผูตองขัง ณ เรือนจําดวยตนเอง ท้ังไมมีหลักเกณฑเรื่องบุคคลท่ีศาลอาจตั้งให

เปนผูจัดการทรัพยสินของผูตองขัง 

6. เ ม่ือผูตองขังตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายอันเนื่องมาจากการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของตนเองตามการนําแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินโดยขอสัญญามา

ปรับใชเชนนี้ อาจทําใหผูตองขังบางรายไมสามารถใชหรือเขาถึงมาตรการในการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินดังกลาวได เนื่องจากผูตองขังบางรายมีฐานะยากจนและไมมีทรัพยสินเพียงพอท่ีจะรับผิดชอบ

คาใชจายอันเนื่องมาจากการจัดการดังกลาวนั้นได 

7. ในเรื่องสัญญาตัวแทน เหตุท่ีศาลไมเขามามีบทบาทในการกลั่นกรองการทํา

นิติกรรมสําคัญ หรือนิติกรรมท่ีมีผลประโยชนขัดกัน เนื่องจากตัวการเปนผูทรงสิทธิท่ีมีความสามารถ

ในการใชสิทธิไดอยางเต็มท่ี แตสําหรับผูตองขังท่ีตองอยูในเรือนจํานั้น ยอมมีความสามารถในการใช

สิทธิตาง ๆ ลดลงโดยสภาพ การท่ีไมมีมาตรการใหศาลเขามามีบทบาทและอํานาจในการตรวจสอบ

และกลั่นกรองการทํานิติกรรมดังกลาวแทนผูตองขัง อาจทําใหผูตองขังไดรับความเสียหายจากการท่ี

ไมสามารถติดตามและตรวจสอบการทํานิติกรรมนั้น ๆ ของตัวแทนผูรับมอบอํานาจได 

แมวาหลักเกณฑหรือแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินตามสัญญา

ตัวแทนจะมีขอดีอยูหลายประการ ท่ีสามารถนํามาใชกับกรณีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ี

ผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจําได แตแนวทางดังกลาวก็ยังไมมีหลักเกณฑบางประการท่ีจําเปนตองมี

เพ่ือใหปญหาท่ีผูตองขังตองเผชิญอยูไดรับการแกไข เชน ไมมีมาตรการท่ีชวยใหตัวการซ่ึงเปนผูตองขัง

ทราบไดวาการจัดการภายนอกเรือนจํานั้นเปนไปอยางไร ไมมีมาตรการใดท่ีเขามาควบคุมดูแลหรือ

ตรวจสอบการจัดการของผูท่ีรับมอบอํานาจในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง ไมมี

มาตรการท่ีใหตัวแทนวางทรัพยไวเปนหลักประกันความเสียหายจากการดําเนินการจัดการนั้น ฯ ซ่ึง

มาตรการตาง ๆ เหลานี้ถือวาเปนมาตรการท่ีสําคัญและจําเปนตองมี เพ่ือปองกันมิใหผูตองขังไดรับ

ความเสียหายอันเนื่องมาจากการจัดการทรัพยสินและหนี้สินในระหวางท่ีผูตองขังยังอยูในเรือนจํา 
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ผูเขียนจึงเห็นวาแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินโดยสัญญานี้ ยังมีขอบกพรองหรือขอเสียท่ี

ไมเหมาะจะนํามาใชกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังได 

4.1.3 การจัดการทรัพยสินของผูไมอยู 

เม่ือบุคคลหายไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู โดยไมมีผูใดทราบขาวคราวและไมมี

ใครรูแนวาบุคคลดังกลาวเปนตายรายดีประการใด และกรณีท่ีบุคคลนั้นหายไปโดยไมไดมอบอํานาจไว

ใหแกบุคคลใดแลว การใชสิทธิเพ่ือจัดการสิ่งตาง ๆ ของผูไมอยูจึงไมอาจเกิดข้ึนได เนื่องจากบุคคลผู

ทรงสิทธิยอมมีอํานาจแตเพียงผูเดียวในการใชสิทธิของตน อันกอใหเกิดปญหาและผลกระทบข้ึนหลาย

ประการ ท้ังตอตัวผูไมอยูเองและตอบุคคลท่ีเก่ียวของกับผูไมอยูดวย67 ไมวาจะเปนกรณีท่ีไมมีบุคคล

ใดมีอํานาจจัดการดูแลทรัพยสินและหนี้สินหรือการอ่ืนใดแทนผูไมอยู เชน การจําหนายจายโอน

ทรัพยสิน การบังคับตามสิทธิท่ีมีอยู การทวงถามใหชําระหนี้ การชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ หรือการ

กระทําอ่ืนใดซ่ึงตองทําในนามหรือตองอาศัยอํานาจของผูไมอยู เปนตน หรือกรณีท่ีกอใหเกิดความไม

แนนอนแกสถานะทางครอบครัวของผูไมอยู เชน อํานาจปกครองบุตร สถานะของคูสมรส เปนตน 

หรือเปนกรณีท่ีกอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบตอผูท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ เชน เจาหนี้ของผูไมอยู 

หุนสวนในกิจการซ่ึงทํารวมกับผูไมอยู หรือผูท่ีมีนิติสัมพันธอยางใด ๆ กับผูไมอยู เปนตน68 ดวยเหตุดัง

วามานี้ กฎหมายจึงไดกําหนดแนวทางในการจัดการทรัพยสินของผูไมอยูไว 2 แนวทาง เพ่ือเปนการ

รักษาไวซ่ึงประโยชนในทางทรัพยสินของผูไมอยูและผูท่ีเก่ียวของ และเพ่ือใหเกิดความม่ันคงแนนอน

แหงสิทธิและหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับผูไมอยู ดังนี้69 

แนวทางแรก เปนกรณีท่ีกฎหมายสันนิษฐานวาบุคคลดังกลาวยังมีชีวิตอยูและ

เพ่ือรักษาประโยชนทางทรัพยสินของผูไมอยูและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ กฎหมายจึงกําหนดใหมีการ

จัดการทรัพยสินของผูไมอยูเปนการชั่วคราวไปพลางกอน70 คือ ในชวงแรกนับแตท่ีผูไมอยูไปจากถ่ินท่ี

อยูหรือภูมิลําเนาและไมมีใครทราบวาเปนตายรายดีอยางไร ไมวาจะเปนระยะเวลานานเทาใดก็ตาม 

                                                           

67เอกูต, มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง คําสอนชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 

2477 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ

การเมือง, 2477), น.12. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.159. และดู ประสิทธิ์ โฆ

วิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.238. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.9. 
68กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.160. และดู อนุมัติ ใจสมุทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.42. 
69กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.160. และดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.

238. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.11.  
70สมทบ สุวรรณสุทธิ, เพ่ิงอาง, น.14. และดู เอกูต, อางแลว เชิงอรรถท่ี 67, น.13. 
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ถาบุคคลดังกลาวไมมีผูมีอํานาจจัดการทรัพยสินแทน และหากมีความจําเปน ผูมีสวนไดเสียหรือ

พนักงานอัยการอาจรองขอตอศาล เพ่ือขอใหศาลสั่งใหมีการจัดการอยางใดอยางหนึ่งไปพลางกอน

ตามความจําเปน เปนคราว ๆ ไปกอนได71 ตามมาตรา 48 วรรคแรก และในชวงท่ีสอง คือ เม่ือ

ระยะเวลาท่ีผูไมอยูหายไปจากถ่ินท่ีอยูหรือภูมิลําเนาครบ 1 ป แลว ผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการ

อาจรองขอตอศาล เพ่ือขอใหศาลตั้งผูจัดการทรัพยสินของผูไมอยูข้ึน โดยใหมีอํานาจดําเนินการ

จัดการท่ัวไป72 จนกวาผูไมอยูจะกลับมาหรือปรากฏแนชัดวาผูไมอยูนั้นถึงแกความตายหรือกฎหมาย

สันนิษฐานวาถึงแกความตายแลว  ท้ังนี้ เพ่ือจะไดไมตองมารองขอตอศาลเปนคราว ๆ อีก73 ตาม

มาตรา 48 วรรคสอง 

ตัวอยางการพิจารณาของศาลท่ีมีคําสั่งใหตั้งผูจัดการทรัพยสินของผูไมอยู เชน 

ประกาศศาลแพง เรื่อง ขอใหศาลมีคําสั่งตั้งผูจัดการทรัพยสินของผูไมอยู คดีแพงหมายเลขแดงท่ี 

3972/254574 ขอเท็จจริงปรากฏดังนี้ นาย ส. ผูรอง เปนบุตรชอบดวยกฎหมายของนาง พ. ผูไมอยู 

โดยประมาณตนเดือนมกราคม 2543 ผูไมอยูเดินทางไปประเทศเยอรมันนีเพ่ือรับจางทํางานบาน 

ทําอาหารเลี้ยงคนงานในบริษัทอูตอเรือซ่ึงมีชื่อในกลุมประเทศสหภาพยุโรป และไมมีผูใดไดรับขาว

เก่ียวกับผูไมอยู จนบัดนี้เปนระยะเวลากวา 2 ปแลว โดยมีทรัพยสินคือเงินในบัญชี แตการจัดการ

ทรัพยสินดังกลาวมีเหตุขัดของ เนื่องจากผูไมอยูไมไดตั้งตัวแทนผูรับมอบอํานาจท่ัวไปไว ผูรองไมมี

อํานาจเบิกถอนเงินเพ่ือนําไปเปนคาใชจายในการออกตามหาผูไมอยู ตองใหศาลมีคําสั่งตั้งผูจัดการ

ทรัพยสินของผูไมอยู ศาลไดพิเคราะหแลวเห็นวา ผูรองเปนผูมีสวนไดเสียในทรัพยของผูไมอยู เม่ือผู

รองบรรลุนิติภาวะแลว ไมเปนคนวิกลจริต ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

และไมเปนบุคคลลมละลาย เม่ือผูไมอยูหายไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูเกินกวา 1 ป และไมมีผูใด

ไดรับขาวเก่ียวกับผูไมอยู เม่ือการจัดการทรัพยสินมีเหตุขัดของและผูรองไมเปนบุคคลตองหาม ศาลจึง

                                                           

71ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.239. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 2, น.161. และดู จิตติ ติงศภัทิย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 11, น.11. และดู อนุมัติ ใจสมุทร, 

อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.56. 
72ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.241. และดู เอกูต, อางแลว เชิงอรรถท่ี 67, น.14. และดู 

อนุมัติ ใจสมุทร, เพ่ิงอาง, น.60. 
73กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.161. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 1, น.15. 
74ราชกิจจานุเบกษา เลม 119/ตอนท่ี 89 ง/หนา 15/5 พฤศจิกายน 2545 
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เห็นสมควรมีคําสั่งตั้งใหนาย ส. ผูรอง เปนผูจัดการทรัพยสินเฉพาะเงินฝากในบัญชี ใหมีสิทธิและ

หนาท่ีตามกฎหมาย 

ประกาศศาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ศาลมีคําสั่งตั้งนาย อ. เปนผูจัดการ

ทรัพยสินของนาง อ. ผู ไมอยู  คดีแพงหมายเลขดํา ท่ี 1174/2541 คดีแพงหมายเลขแดงท่ี 

1332/254175 ปรากฏขอเท็จจริงดังนี้ นาย อ. ผูรอง เปนบุตรชอบดวยกฎหมายของจาสิบตํารวจ ผ. 

และนาง อ. มีพ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน 2 คน และตางบิดาอีก 2 คน ตอมานาง อ. ไดไปจาก

ภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูเพ่ือจะไปหางานทําท่ีกรุงเทพมหานคร โดยไมมีผูใดทราบขาวคราว และไม

ทราบแนชัดวานาง อ. เปนตายรายดีอยางไร จนบัดนี้เวลาไดลวงเลยไปเกินกวา 1 ปแลว นาง อ. มี

สิทธิท่ีจะไดรับเงินบําเหน็จตกทอดของสามี แตมีเหตุขัดของ ขอใหศาลมีคําสั่งตั้งผูรองเปนผูจัดการ

ทรัพยสินของผูไมอยู เม่ือศาลไดไตสวนคํารองแลว ศาลจึงมีคําสั่งตั้งนาย อ. ผูรอง เปนผูจัดการ

ทรัพยสินของนาง อ. ผูไมอยู ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 48 

แนวทางท่ีสอง กรณีท่ีกฎหมายสันนิษฐานวาผูไมอยูถึงแกความตาย เพราะเม่ือ

ระยะเวลาท่ีผูไมอยูหายไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูนั้นลวงเลยไปนาน ความหวังท่ีบุคคลดังกลาวจะ

กลับมาหรือยังมีชีวิตอยูก็ยิ่งนอยลง ผลกระทบหรือความเสียหายในสิทธิและหนาท่ีตาง ๆ จึงยิ่งมี

ความรุนแรงมากข้ึน76 และเพ่ือประโยชนในทางทรัพยสิน ความม่ันคงแหงสิทธิและหนาท่ี รวมไปถึง

ความแนนอนแหงสถานะของบุคคลท่ีเก่ียวของ กฎหมายจึงเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสิทธิรองขอ

ตอศาลเพ่ือขอใหศาลสั่งใหบุคคลดังกลาวเปนคนสาบสูญได หากครบเง่ือนไขตามท่ีมาตรา 61 

กําหนด77 ซ่ึงมีผลใหบุคคลนั้นสิ้นสภาพบุคคล หรือถือวาถึงแกความตายโดยผลของกฎหมาย 

ทรัพยสิน สิทธิ และหนาท่ีใด ๆ ยอมตกทอดแกทายาทของผูสาบสูญ78 ตามมาตรา 1602 

ตัวอยางกรณีท่ีศาลมีคําสั่งใหเปนคนสาบสูญ เชน ประกาศศาลจังหวัดนครพนม 

เรื่อง ขอใหนาย อ. เปนคนสาบสูญ คดีแพงหมายเลขดําท่ี 1115/2558 คดีแพงหมายเลขแดงท่ี 

                                                           

75ราชกิจจานุเบกษา เลม 115/ตอนท่ี 58 ง/หนา 75/21 กรกฎาคม 2541 
76กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.161. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 1, น.10. 
77กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.162. และดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.

258. 
78ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.261. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.

17. 
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1398/255879 ปรากฏขอเท็จจริงดังนี้ นางสาว ร. ผูรอง เปนหลานของนาย อ. เม่ือเดือนมีนาคม 

2553 นาย อ. เดินทางไปทํางานท่ีจังหวัดสมุทรปราการ หลังจากนั้นนาย อ. ไมเคยกลับบานและไม

เคยไดรับการติดตอจากนาย อ. อีกเลย ผูรองและญาติทุกคนไดพยายามติดตามตัวแลว แตไมพบ 

นับตั้งแตบัดนั้นจนบัดนี้เปนเวลากวา 5 ปเศษแลว การหายตัวไปของนาย อ. ดังกลาว ทําใหผูรองไม

สามารถขอรับเงินจากกรมธรรมประกันชีวิตได ซ่ึงผูรองเปนผูรับผลประโยชนดังกลาว จึงขอใหศาลมี

คําสั่งใหใหนาย อ. เปนคนสาบสูญ ศาลจังหวัดนครพนมจึงมีคําสั่งใหนาย อ. เปนคนสาบสูญ ตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 61 

โดยกฎหมายไดกําหนดแนวทางในการจัดการทรัพยสินของผูไมอยูไวอยาง

ละเอียด80 ดังนี้ 

1. กรณีท่ีผูไมอยูตั้งตัวแทนรับมอบอํานาจท่ัวไปไว ตัวแทนยอมมีอํานาจทําการ

แทนผูไมอยูไดตามมาตรา 801 ยกเวนนิติกรรมบางประเภทท่ีกําหนดไวในวรรคสอง (1) – (6)81 และ

เพ่ือเปนการปองกันมิใหผูมอบอํานาจหรือตัวการไดรับความเสียหายในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน 

ตัวแทนอาจทําการใด ๆ แทนตัวการได ตามความในมาตรา 802 แตในเรื่องของผูไมอยูนั้น มาตรา 51 

ไดกําหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติมไวดวยวา แมจะไมมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน แตหากตัวแทนมีความประสงคจะ

กระทําเกินขอบอํานาจ ตัวแทนก็สามารถขออนุญาตจากศาลเพ่ือใหตนดําเนินการดังกลาวนั้นได82 

เม่ือพนักงานอัยการ หรือผูมีสวนไดเสีย คือ ผูท่ีมีประโยชนเก่ียวของในความ

ม่ันคงปลอดภัยแหงทรัพยสินของผูไมอยู เชน คูสมรส ทายาท บุพการี เจาหนี้ หรือหุนสวนของผูไมอยู 

ฯ รองขอตอศาล ศาลอาจสั่งใหตัวแทนจัดทําบัญชีทรัพยสินของผูไมอยูก็ได83 โดยบัญชีดังกลาวจะตอง

มีการลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองอยางนอยสองคน และตองเปนลายมือชื่อของคูสมรสหรือญาติ

ของผูไมอยูท่ีบรรลุนิติภาวะแลว แตหากไมมีบุคคลดังกลาว หรือบุคคลดังกลาวไมยินยอมลงลายมือชื่อ 

                                                           

79ราชกิจจานุเบกษา เลม 132/ตอนท่ี 120 ง/หนา 71/12 พฤศจิกายน 2558 
80กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.164 – 191. 
81สมทบ สุวรรณสุทธิ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.13. และดู จิตติ ติงศภัทิย, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 11, น.11. 
82ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.245. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 2, น.164. และดู จิตติ ติงศภัทิย, เพ่ิงอาง, น.11.  
83กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.165. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.

13. และดู อนุมัติ ใจสมุทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.49. 
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กฎหมายอนุญาตใหผูอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลวลงลายมือชื่อรับรองใหก็ได84 ตามความในมาตรา 50 

และมาตรา 52 โดยการจัดทําบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของผูไมอยูนี้ก็เพ่ือใหอัยการหรือผูมีสวนไดเสีย

ไดตรวจสอบและควบคุมการดําเนินการจัดการของตัวแทนผานทางบัญชี85 ซ่ึงจะทําใหเห็นถึงความ

เคลื่อนไหวในการดําเนินการตาง ๆ วาเปนไปในทิศทางใด หากการจัดการดังกลาวกอใหเกิดความ

เสียหายตอทรัพยสินของผูไมอยูแลว มาตรา 49 ก็เปดชองใหพนักงานอัยการหรือผูมีสวนไดเสีย

สามารถกลับไปรองขอตอศาล เพ่ือขอใหศาลสั่งใหมีการจัดการอยางใดอยางหนึ่งไปพลางกอนตาม

ความจําเปน หรือใหตั้งผูจัดการทรัพยสินตามมาตรา 48 ก็ได86 

2. กรณีท่ีผูไมอยูไมไดตั้งตัวแทนรับมอบอํานาจท่ัวไปไว หรือกรณีท่ีมีการตั้ง

ตัวแทนรับมอบอํานาจท่ัวไปไว แตอํานาจในการจัดการไดระงับลง หรือตัวแทนรับมอบอํานาจท่ัวไปได

จัดการทรัพยสินไปในทางท่ีเสื่อมเสียแกผูไมอยู ซ่ึงมาตรา 48 และมาตรา 49 กําหนดใหผูมีสวนไดเสีย

หรือพนักงานอัยการมีสิทธิรองขอตอศาลเพ่ือขอใหศาลสั่งใหมีการจัดการทรัพยสินอยางใดไปพลาง

กอน และเม่ือครบกําหนด 1 ปนับแตวันท่ีผูไมอยูหายไปจากถ่ินท่ีอยูหรือภูมิลําเนา และไมมีใครทราบ

วาเปนตายรายดีอยางไร บุคคลผูมีสิทธิรองขอดังกลาวอาจรองขอตอศาลใหตั้งผูจัดการทรัพยสินของผู

ไมอยูข้ึนก็ได87 และการตั้งผูจัดการทรัพยสินนี้ ข้ึนอยูกับความเหมาะสมและความยินยอมของบุคคลท่ี

ศาลจะตั้งข้ึน โดยผูจัดการทรัพยสินมีอํานาจหนาท่ีอยางเดียวกับตัวแทนผูรับมอบอํานาจท่ัวไป88 ซ่ึงมี

ขอจํากัดในการดําเนินการจัดการอยู 2 ประการ คือ หากจะกระทํากิจการตามมาตรา 801 วรรคสอง 

(1) – (6) จะตองไดรับอนุญาตจากศาลกอน89 และในกิจการใดท่ีมีตัวแทนผูรับมอบอํานาจเฉพาะการ

อยูแลว ตัวแทนผูรับมอบอํานาจท่ัวไปยอมไมมีอํานาจเขาไปกระทําการในเรื่องนั้นไดอีก90  อยางไรก็

                                                           

84กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.174. และดู จิตติ ติงศภัทิย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 11, น.13. 
85กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.165. 
86เพ่ิงอาง, น.160. 
87เพ่ิงอาง, น.169. 
88เพ่ิงอาง, น.175. และดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.250. และดู จิตติ 

ติงศภัทิย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 11, น.13. และดู เอกูต, อางแลว เชิงอรรถท่ี 67, น.14. 
89กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.175. และดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.

250. และดู จิตติ ติงศภัทิย, เพ่ิงอาง, น.13. 
90กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.177. และดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.251. และดู จิตติ 

ติงศภัทิย, เพ่ิงอาง, น.13. และดู อนุมัติ ใจสมุทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.71. 
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ตาม หากมีความจําเปนท่ีจะตองกระทําการซ่ึงเกินขอบอํานาจแหงตน ผูจัดการทรัพยสินก็จําตอง

ไดรับอนุญาตจากศาลกอน ตามความในมาตรา 51 

ผูจัดการทรัพยสินท่ีศาลตั้งข้ึน มีหนาท่ีตองจัดทําบัญชีรายการทรัพยสินของผู

ไมอยูใหเสร็จภายใน 3 เดือนนับแตวันท่ีทราบคําสั่งศาล แตผูจัดการทรัพยสินอาจขอขยายระยะเวลา

ดังกลาวออกไปอีก91 ซ่ึงเปนดุลพินิจของศาลท่ีจะอนุญาตใหมีการขยายระยะเวลานั้นออกไปอีกหรือไม

ก็ได92 และตองมีพยานลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองดวยเชนกัน93 ซ่ึงความถูกตองท่ีวานี้หมายถึง 

ความไมมีขอพิรุธหรือเหตุอันควรสงสัยวาบัญชีทรัพยสินนั้นมีความผิดปกติ เชน มูลคาของทรัพยสินใน

บัญชีมีความแตกตางไปจากความเปนจริง อันเปนการรับรองความถูกตองตามมาตรฐานแหงวิญูชน

ท่ีลงลายมือชื่อเปนพยานเทานั้น94 โดยบุคคลท่ีจะเปนพยานมีลักษณะเดียวกันกับพยานท่ีลงลายมือชื่อ

ในกรณีท่ีมีการจัดทําบัญชีทรัพยสินของผูรับมอบอํานาจท่ัวไป  ท้ังนี้ เพ่ือความสะดวกแกการ

ตรวจสอบวิธีการจัดการทรัพยสินของผูจัดการทรัพยสิน และเพ่ือเปนมาตรการในการชวยระวังรักษา

ผลประโยชนของผูไมอยูและผูท่ีเก่ียวของ ในการท่ีจะทราบวาทรัพยสินของผูไมอยูมีอะไรบาง95 

สําหรับรายการในบัญชีทรัพยสิน เชน รายการสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย 

สิทธิเรียกรอง ทรัพยสิน ดอกผล และหนี้สินของผูไมอยูท้ังหมด ถาเปนหุนสวนในกิจการใดก็ตองระบุ

ดวยวามีหุนอยูก่ีสวน หรือเปนเจาของรวมก่ีสวน คิดเปนมูลคาประมาณเทาใด เปนตน96 หนาท่ีในการ

จัดทําบัญชีทรัพยสินนี้เปนหนาท่ีท่ีตกติดไปกับความเปนผูจัดการทรัพยสินเสมอ ซ่ึงแตกตางจากการ

ทําบัญชีทรัพยสินของผูรับมอบอํานาจท่ัวไปท่ีจะตองกระทําตอเม่ือมีผูรองขอเทานั้น และเปนดุลพินิจ

ของศาลท่ีจะสั่งตามคํารองนั้นหรือไมก็ได97 เชน หากศาลเห็นวาทรัพยสินของผูไมอยูนั้นอยูอยาง

กระจัดกระจาย หรือมีจํานวนมาก หรือตัวแทนมีพฤติกรรมบางอยางท่ีไมนาไววางใจ หรือจัดการไป

                                                           

91ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.246. 
92กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.174. 
93ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.246. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 1, น.16. 
94กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.175. 
95อนุมัติ ใจสมุทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.69. 
96กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.173. 
97เพ่ิงอาง, น.173. 
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ในทางท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหาย ศาลอาจมีคําสั่งใหจัดทําบัญชีข้ึน แตถาไมมีพฤติการณอยางใดท่ี

ศาลเห็นวาจําเปนตองมีการจัดทําบัญชี ศาลจะสั่งยกคํารองนั้นเสียก็ได98 

3. ศาลมีอํานาจควบคุมผูจัดการทรัพยสิน กลาวคือ ตามความในมาตรา 56 ซ่ึง

กําหนดวา เม่ือผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรองขอ หรือเม่ือศาลเห็นสมควร ศาลอาจสั่งอยาง

หนึ่งอยางใดตามท่ีกฎหมายใหอํานาจไวก็ได โดยมาตรการตามมาตรา 56 นั้นลวนแตเปนมาตรการ

ควบคุมการดําเนินการจัดการของผูจัดการทรัพยสินท้ังสิ้น  ท้ังนี้ เพ่ือคุมครองประโยชนและปองกัน

ความเสียหายมิใหเกิดแกทรัพยสินของผูไมอยูหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ99 อันมีอยูดวยกันสามประการ 

ไดแก 

ประการแรก ศาลอาจสั่งใหผูจัดการทรัพยสินหาประกันใหไวตามสมควร

สําหรับการจัดการและการสงคืนทรัพยสินของผูไมอยูซ่ึงไดมอบไว100 อันเปนการปองกันความเสียหาย

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีผูจัดการทรัพยสินจัดการไปโดยความประมาทเลินเลอ หรือโดยทุจริต เม่ือมี

ความเสียหายเกิดข้ึน ผูจัดการทรัพยสินจึงตองเปนผูชดใชคาเสียหายนั้นเอง101 ซ่ึงอาจเปนการนําเงิน

หรือทรัพยสินมาวางเปนประกันหรือหาผูคํ้าประกันก็ได102 

ประการท่ีสอง ศาลอาจสั่งใหผูจัดการทรัพยสินแถลงถึงความเปนอยูแหง

ทรัพยสิน เพ่ือใหศาลไดมีโอกาสควบคุมการดําเนินงานท่ีผูจัดการทรัพยสินปฏิบัติอยู และเพ่ือใหผูมี

สวนไดเสียท่ีเก่ียวของไดทราบวาทรัพยสินของผูไมอยูนั้นเปนอยูอยางไร103 และหากมีความเสียหาย

เกิดข้ึนจะไดดําเนินการปองกันและแกไขไดทัน ซ่ึงอาจกําหนดวันในการแถลงไวเปนคราว ๆ อยางใดก็

ได เชน ทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน เปนตน โดยศาลจะสั่งตั้งแตครั้งแรกท่ีตั้งผูจัดการทรัพยสินหรือ

สั่งภายหลังจากนั้นก็ได104 

                                                           

98เพ่ิงอาง, น.170. 
99เพ่ิงอาง, น.179.  
100ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.252. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 1, น.16. และดู จิตติ ติงศภัทิย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 11, น.13. 
101อนุมัติ ใจสมุทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.72. 
102เพ่ิงอาง, น.73. และดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.252. และดู กิตติ

ศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.180. 
103ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.253. และดู จิตติ ติงศภัทิย, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 11, น.14. และดู เอกูต, อางแลว เชิงอรรถท่ี 67, น.15. 
104กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.181. 
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ประการสุดทาย ศาลอาจสั่งถอดถอนผูจัดการทรัพยสินและตั้งใหผูอ่ืนเปน

ผูจัดการทรัพยสินแทนตอไปได105 โดยไมจําตองมีผูใดรองขอ ในฐานะท่ีศาลเปนผูใชอํานาจสาธารณะ

ในการรักษาประโยชนใหกับผูไมอยู เชน ศาลมีอํานาจถอดถอนและตั้งผูจัดการทรัพยสินคนใหม หาก

มีขอสงสัยวาผูจัดการทรัพยสินนั้นจัดการไปโดยทุจริตหรือในทางท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแก

ทรัพยสินของผูไมอยู106 

4. ศาลมีอํานาจกําหนดบําเหน็จใหแกผูจัดการทรัพยสินตามความในมาตรา 57 

เนื่องจากผูจัดการทรัพยสินอาจมิใชบุตร สามีภริยา หรือญาติพ่ีนองของผูไมอยู หรือมิไดมีผลประโยชน

อันเก่ียวกับกองทรัพยสินของผูไมอยูเลย หากจะใหผูจัดการทรัพยสินดําเนินการจัดการไปโดยไมมีการ

ใหบําเหน็จ ก็จะเปนการยากท่ีบุคคลใดจะเขามารับทําหนาท่ีนี้ กฎหมายจึงใหศาลมีอํานาจกําหนด

บําเหน็จใหกับผูจัดการทรัพยสินเพ่ือเปนการตอบแทนการเขาจัดการทรัพยสินให107 รวมท้ังการสั่งงด 

ลด เพ่ิม หรือกลับใหบําเหน็จแกผูจัดการทรัพยสินอีกได โดยข้ึนอยูกับพฤติการณในการจัดการ

ทรัพยสิน108 และถาศาลมิไดกําหนดบําเหน็จให ผูจัดการทรัพยสินจะรองขอตอศาลใหกําหนดบําเหน็จ

แกตนก็ได โดยบําเหน็จนี้จะจายจากทรัพยสินของผูไมอยูเพ่ือเปนการตอบแทนผูจัดการทรัพยสินใน

การดําเนินการหรือจัดการทรัพยสิน หนี้สิน หรือกิจการท่ีเก่ียวของของผูไมอยู109 ซ่ึงอาจกําหนดเปน

รายเดือน หรือทุกสามเดือน หรือเปนรายปก็ได และบําเหน็จจะสูงเทาใดนั้นข้ึนอยูกับดุลพินิจของศาล 

เชน การจัดการนั้นเปนงานงายหรืองานยาก มูลคาแหงทรัพยสินหรือกิจการมีมากนอยเพียงใด ตองใช

ความสามารถในการจัดการมากเพียงใด ความสัมพันธระหวางผูจัดการกับผูไมอยู เปนตน110 

5. กรณีท่ีความเปนผูจัดการทรัพยสินสิ้นสุดลง ซ่ึงอาจเปนเหตุท่ีเก่ียวกับผูไมอยู 

ไดแก ผูไมอยูนั้นกลับมา หรือมิไดกลับมาแตไดจัดการทรัพยสินหรือตั้งตัวแทนเพ่ือจัดการทรัพยสิน

                                                           

105ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.253. และดู เอกูต, อางแลว เชิงอรรถท่ี 67, 

น.15. 
106กิตติศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.181. 
107เพ่ิงอาง, น.182. 
108เพ่ิงอาง, น.184. และดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.254. และดู อนุมัติ 

ใจสมุทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.75. 
109กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.183. และดู สมทบ สุวรรณสุทธิ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.

16. และดู อนุมัติ ใจสมุทร, เพ่ิงอาง, น.75. 
110กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.183. และดู อนุมัติ ใจสมุทร, เพ่ิงอาง, น.76. 
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ของตนแลว หรือผูไมอยูถึงแกความตาย หรือศาลมีคําสั่งใหเปนคนสาบสูญ111 หรืออาจเปนเหตุท่ี

เก่ียวกับผูจัดการทรัพยสิน ไดแก การลาออก หรือถึงแกความตาย หรือตกเปนคนไรความสามารถ 

หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือตกเปนบุคคลลมละลาย หรือศาลมีคําสั่งถอดถอนผูจัดการ

ทรัพยสินรายนั้น112 ตามความในมาตรา 58 แตเม่ือความเปนผูจัดการทรัพยสินสิ้นสุดลงดวยเหตุท่ี

ผูจัดการทรัพยสินนั้นลาออก หรือถึงแกความตาย หรือตกเปนคนไรความสามารถ หรือตกเปนคน

เสมือนไรความสามารถ หรือตกเปนบุคคลลมละลาย มาตรา 59 ไดกําหนดมาตรการอันเปนการ

ปองกันความเสียหายและรักษาประโยชนของผูไมอยูในระหวางท่ีความเปนผูจัดการทรัพยสินนั้นได

สิ้นสุดลงไวดวย คือ ผูจัดการทรัพยสินหรือทายาทของผูจัดการทรัพยสิน ผูจัดการมรดก ผูอนุบาล ผู

พิทักษ เจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือผูมีหนาท่ีดูแลทรัพยสินของผูจัดการทรัพยสิน แลวแตกรณี 

จะตองแถลงใหศาลทราบถึงความสิ้นสุดนั้นโดยไมชักชาและยังตองมีหนาท่ีจัดการทรัพยสินนั้นไป

พลางกอนจนกวาศาลจะตั้งผูจัดการทรัพยสินคนใหมข้ึน113 

6. ผูจัดการทรัพยสินมีฐานะเปนตัวแทนท่ีศาลตั้งข้ึน กลาวคือ โดยปกติตัวแทน

ผูรับมอบอํานาจนั้นตัวการจะเปนผูมอบอํานาจให แตกรณีของผูไมอยู ศาลจะเปนผูแตงตั้งข้ึนโดย

อาศัยอํานาจตามกฎหมาย แตเนื่องจากอํานาจหนาท่ีของตัวแทนและผูจัดการทรัพยสินมีลักษณะ

คลายคลึงกัน มาตรา 60 จึงกําหนดใหนําบทบัญญัติวาดวยตัวแทนมาใชบังคับโดยอนุโลม114 เชน 

อํานาจของผูจัดการทรัพยสิน หนาท่ีและความรับผิด (มาตรา 808, 811 และ 812) สิทธิของผูจัดการ 

(มาตรา 816) เรื่องท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก (มาตรา 820) การดําเนินการเม่ืออํานาจของผูจัดการ

ทรัพยสินสิ้นสุดลง (มาตรา 828, 829 และ 810) เปนตน 

แนวทางการจัดการทรัพยสินของผูไมอยูนี้กฎหมายไดบัญญัติไวอยางละเอียด ท้ัง

อํานาจหนาท่ี สิทธิ ความรับผิด มาตรการในการควบคุมตรวจสอบ และมาตรการปองกันความสูญเสีย

หรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับทรัพยสินของผูไมอยูอันเนื่องมาจากการจัดการดังกลาว โดย

กฎหมายกําหนดใหศาลมีอํานาจเขามาควบคุมและตรวจสอบการจัดการนั้น เนื่องจากสภาพและ

ลักษณะของผูไมอยูเองท่ีไมอาจเขามาดําเนินการใด ๆ ไดและไมอาจเขามาตรวจสอบการดําเนินการ

ของตัวแทนหรือผูจัดการไดเอง มาตรการตาง ๆ เหลานั้นจึงนับวาเปนมาตรการท่ีมีข้ึนเพ่ือรักษา

                                                           

111ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.255. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.

184. 
112ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เพ่ิงอาง, น.255. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.187. 
113กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.189. 
114เพ่ิงอาง, น.190. 
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ประโยชนและปองกันมิใหเกิดความเสียหายข้ึนแกทรัพยสินของผูไมอยูและบุคคลท่ีเก่ียวของ เชน ใน

กรณีท่ีมีพฤติการณเปนท่ีนาสงสัยวาผูจัดการทรัพยสินไดดําเนินการจัดการไปในทางทุจริต หรือจัดการ

ไปโดยประมาทเลินเลอไมใชความระมัดระวังตามสมควร หรือการจัดการนั้นอาจกอใหเกิดความ

เสียหายแกทรัพยสินของผูไมอยู เม่ือศาลเห็นเองหรือผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรองขอ ศาล

อาจมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดตามความในมาตรา 56 ก็ได หรือในกรณีท่ีกิจการหรือนิติกรรมซ่ึง

กฎหมายเห็นวามีความสําคัญ ผูจัดการทรัพยสินจะตองไดรับอนุญาตจากศาลกอนจึงจะดําเนินการ

เหลานั้นได เพ่ือใหศาลไดตรวจสอบและกลั่นกรองถึงความจําเปนและทางไดเสียอันเก่ียวกับการ

ดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ เปนตน 

สําหรับบทวิเคราะหเรื่องแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูไม

อยู เม่ือนํามาใชเปนแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง 

สามารถอธิบายไดดังนี้ 

ผูไมอยูกับผูตองขังมีลักษณะท่ีเหมือนกันอยางหนึ่ง คือ เปนผูท่ีไมสามารถจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของตนไดเองโดยสภาพ แตเหตุท่ีผูไมอยูไมอาจจัดการทรัพยสิน หนี้สิน หรือ

กิจการอยางใดไดเองนั้น เนื่องจากผูไมอยูหายตัวไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูและไมมีการติดตอกับ

บุคคลใด จนทําใหไมมีใครทราบวาบุคคลดังกลาวยังมีชีวิตอยูหรือไม เปนตายรายดีประการใด ผูไมอยู

จึงไมอาจจัดการสิ่งตาง ๆ ไดดวยตนเอง ตางจากกรณีของผูตองขังท่ีไมไดหายตัวไปจากภูมิลําเนาหรือ

ถ่ินท่ีอยู แตโดยสภาพท่ีตองอยูในเรือนจํา จึงไมสามารถออกมาดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ท่ีมีอยูภายนอกเรือนจําได ความแตกตางในสวนนี้ไดนําไปสูความแตกตางท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ 

เม่ือไมมีผูใดทราบวาผูไมอยูนั้นหายไปท่ีใด ยังมีชีวิตอยูหรือไม เราจึงมิอาจทราบเจตนาหรือความ

ประสงคของผูไมอยูอันเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการจัดการกับทรัพยสิน หนี้สิน หรือกิจการตาง ๆ ของ

ผูไมอยูได แตในกรณีของผูตองขังนั้น เม่ือเราทราบวาผูตองขังถูกควบคุมตัวอยูท่ีเรือนจําใดและจะ

ติดตอกับผูตองขังไดอยางไร จึงทําใหเราสามารถทราบเจตนาหรือความประสงคท่ีแทจริงของผูตองขัง

อันเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการจัดการสิ่งตาง ๆ ท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจําได 

เรื่องการจัดการทรัพยสินของผูไมอยูนี้ อาจารยกิตติศักดิ์ ปรกติ ไดตั้งขอสังเกต

ไวประเด็นหนึ่งวา “มีกรณีเปนท่ีนาสงสัยวา หากเปนท่ีรูแนวาบุคคลซ่ึงไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ี

อยูโดยมิไดตั้งตัวแทนมอบอํานาจท่ัวไปไวนั้นยังมีชีวิตอยู แตไมอยูในวิสัยท่ีจะจัดการทรัพยสินของตน

ได เพราะเหตุท่ีมีอุปสรรคขัดขวาง เชน ถูกควบคุมตัว หรือตองซอนตัวหลบหนีภัยสงครามใน

ตางประเทศ ไมอาจดําเนินการแตงตั้งตัวแทนมอบอํานาจ หรือดําเนินการอยางอ่ืนท่ีจําเปนในการ

จัดการทรัพยสิน หรือเดินทางกลับภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูของตนได ดังนี้ผูมีสวนไดเสียจะมีทางขอให

ศาลสั่งใหจัดการทรัพยสินของบุคคลนั้นอยางหนึ่งอยางใดท่ีจําเปนไปพลางไดหรือไม เห็นไดวาเปน
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กรณีท่ีมิไดมีกฎหมายบัญญัติหลักเกณฑไวพอท่ีจะนํามาปรับใชไดโดยตรง แตก็เปนกรณีท่ีมีเหตุผล

ทํานองเดียวกันกับกรณีท่ีกฎหมายมุงคุมครองผูไมอยู และผูเก่ียวของในมาตรา 48  ดังนั้นจึงควรนํา

มาตรา 48 มาปรับใชแกกรณีนี้ไดในฐานะบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง (มาตรา 4 วรรคสอง)”115 

หากกรณีท่ีอาจารยกิตติศักดิ์ ปรกติ ตั้งขอสังเกตข้ึนนั้นมุงหมายถึง ขอเท็จจริงใน

กรณีท่ีมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งทราบวาบุคคลซ่ึงไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูนั้นยังมีชีวิตอยูอยาง

แนนอน เพียงแตมีอุปสรรคบางอยางท่ีทําใหเขาไมอาจกลับมาดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งอันเก่ียวกับ

ทรัพยสินของเขาได และการมีอุปสรรคใด ๆ นั้นก็เปนเหตุใหไมมีผูใดสามารถติดตอกับบุคคลดังกลาว

ได และมิอาจทราบเจตนาหรือความประสงคอันเก่ียวกับการจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ ของ

เขาแลว ผูเขียนก็มีความคิดเห็นท่ีสอดคลองและเปนไปในทางเดียวกันกับท่ีทานอาจารยกิตติศักดิ์ 

ปรกติ ไดแสดงความคิดเห็นไว คือสามารถใชบทกฎหมายเรื่องการจัดการทรัพยสินของผูไมอยูมา

เทียบเคียงกับกรณีดังกลาวไดในฐานะท่ีเปนบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง (Analogy) ตามมาตรา 4 

วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เนื่องจากหลักในการเทียบเคียง (Analogy) จะ

นํามาใชก็ตอเม่ือขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนไมมีบทกฎหมายท่ีสามารถนํามาปรับใชกับกรณีดังกลาวได

โดยตรง แตขอเท็จจริงดังกลาวนั้นมีความคลายคลึงหรือใกลเคียงกันถึงขนาด หรือตรงกันใน

สาระสําคัญ กับองคประกอบ เหตุผล และเจตนารมณของตัวบทกฎหมายท่ีมีอยู จึงอาจนํามาใช

เทียบเคียงกับกรณีนั้น ๆ ได116 

กรณีขางตนนี้ จึงนับไดวาเปนกรณีท่ีมีขอเท็จจริงซ่ึงมีหลักการและสาระสําคัญใน

ทํานองเดียวกันกับผูไมอยู กลาวคือ บุคคลดังกลาวไมสามารถดําเนินการจัดการกับทรัพยสินและ

หนี้สินตาง ๆ ของตนไดโดยสภาพและมิอาจหยั่งทราบเจตนาของบุคคลนั้นได เม่ือหลักการและเหตุผล

ของเรื่องของสองกรณีดังกลาวตรงกันถึงขนาด เราจึงสามารถนําบทบัญญัติเรื่องผูไมอยูมาเทียบเคียง

ไดในฐานะท่ีเปนบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง  ท้ังนี้ เพ่ือเปนการคุมครองทรัพยสินของบุคคลนั้นและ

ผูมีสวนไดเสียอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

อยางไรก็ตาม หากกรณีท่ีอุปสรรคท่ีทําใหบุคคลไมสามารถดําเนินการจัดการกับ

ทรัพยสินและหนี้สินของตนไดนั้น มิไดเปนอุปสรรคขัดขวางจนถึงขนาดท่ีทําใหผูท่ีเก่ียวของไมสามารถ

ทราบเจตนาท่ีแทจริงของบุคคลดังกลาวไดแลว ขอเท็จจริงในกรณีดั่งวามานี้ก็จะแตกตางไปจากกรณี

ของผูไมอยู ท่ีกฎหมายไมจําตองสันนิษฐานเรื่องเจตนาหรือแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

                                                           

115เพ่ิงอาง, น.167. 
116สมยศ เชื้อไทย, ความรูกฎหมายท่ัวไป คําอธิบายวิชากฎหมายแพง : หลักท่ัวไป, พิมพครั้ง

ท่ี 16 (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2553), น.176. 
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ไว เนื่องจากเราสามารถทราบและนําความประสงคของบุคคลผูทรงสิทธิและหนาท่ีนั้น ๆ มากําหนด

เปนแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลดังกลาวได เพียงแตเหตุท่ีกฎหมายจําตองเขา

มาคุมครองและชวยเหลือก็เนื่องจากปญหาและอุปสรรคในทางกายภาพเทานั้น  ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็น

วากรณีท่ีบุคคลใดมีอุปสรรคทางกายภาพจนไมสามารถดําเนินการจัดการกับทรัพยสินและหนี้ของ

ตนเองได แตยังสามารถทราบเจตนาของบุคคลผูทรงสิทธิและหนาท่ีนั้น ๆ ไดอยู อยางกรณีของ

ผูตองขังท่ีตองถูกจําคุกอยูในเรือนจํานี้ จึงเปนกรณีท่ีมิอาจนําบทบัญญัติเรื่องผูไมอยูมาใชในฐานะท่ี

เปนบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง (Analogy) ตามมาตรา 4 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยได เนื่องจากกรณีดังกลาวยังไมมีความคลายคลึงหรือใกลเคียงกันถึงขนาด หรือยังไมตรงกันใน

สาระสําคัญกับองคประกอบ เหตุผล และเจตนารมณของบทบัญญัติเรื่องผูไมอยูนั่นเอง 

แมเราจะมิอาจนําบทบัญญัติเรื่องผูไมอยูมาปรับใชในฐานะท่ีเปนบทกฎหมาย

ใกลเคียงอยางยิ่งตามมาตรา 4 วรรคสอง ได แตหากเรานําแนวทางในการจัดการทรัพยสิน หนี้สิน 

หรือกิจการตาง ๆ ของผูไมอยูมาปรับใชกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของ

ผูตองขังแลว ผลจะปรากฏไปในทํานองท่ีวา บุคคลผูมีสวนไดเสียอยางใดอยางหนึ่งในบรรดากอง

ทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง หรือพนักงานอัยการ อาจรองขอตอศาลเพ่ือใหศาลสั่งใหดําเนิน

กิจการอยางใดไปพลางกอนตามความจําเปน หรืออาจรองขอใหตั้งผูจัดการทรัพยสินของผูตองขังได 

แลวแตกรณี หลักเกณฑนี้อาจเปนแนวทางท่ีเขามาชวยแกไขปญหาและอุปสรรคในดานผูมีสวนไดเสีย

ในกรณีท่ีมีเหตุตองเดินทางไปติดตอกับผูตองขัง ณ เรือนจําดวยตนเอง อันเนื่องมาจากผูตองขังไมมี

ผูจัดการทรัพยสินและหนี้สิน หรือมี แตบุคคลดังกลาวไมใหความรวมมือในการจัดการ หรือดําเนินการ

ไปในทางท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึนกับทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง ฯ แตถาผูมีสวนไดเสียมี

อํานาจจัดการกิจการอยางใดของผูตองขังได โดยอาศัยคําสั่งศาล หรือสามารถไปติดตอกับผูจัดการ

ทรัพยสินของผูตองขังท่ีศาลตั้งข้ึนแทนการไปติดตอกับผูตองขังดวยตนเองนั้น ก็อาจทําใหปญหาและ

อุปสรรค รวมถึงผลกระทบจากการท่ีตองเดินทางไปติดตอกับผูตองขัง ณ เรือนจํานั้นหมดหรือลด

นอยลงไป 

แตเม่ือนํามาใชกับกรณีของผูตองขังแลว อาจเพ่ิมใหผูตองขังเปนผูท่ีมีสิทธิรองขอ

ตอศาลเพ่ือใหศาลตั้งผูจัดการทรัพยสินใหแกตนดวยก็ได เนื่องจากตัวผูตองขังเปนผูทรงสิทธิและ

หนาท่ีเหนือทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ เหลานั้น และเปนบุคคลท่ีจะไดหรือจะเสียจากการท่ีมีหรือไมมี

ผูจัดการทรัพยสินโดยตรง กฎหมายจึงควรใหผูตองขังเปนผูท่ีมีสิทธิรองขอตอศาลนอกจากผูมีสวนได

เสียตามนัยแหงการจัดการทรัพยสินของผูไมอยูดวย 

ในสวนของอํานาจหนาท่ีและมาตรการควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานของ

ผูจัดการทรัพยสินท่ีศาลตั้งข้ึนนี้มีลักษณะพิเศษและมีความละเอียดกวาการจัดการทรัพยสินของบุคคล
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อ่ืน ๆ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กลาวคือ แมผูจัดการทรัพยสินท่ีศาลตั้งข้ึนจะมีอํานาจ

อยางเดียวกันกับตัวแทนผูรับมอบอํานาจท่ัวไป แตขณะเดียวกันก็ยังมีอํานาจศาลเขามาควบคุม

ตรวจสอบการดําเนินการตาง ๆ ของผูจัดการทรัพยสิน อันเปนการปองกันมิใหเกิดความเสียหาย

ข้ึนกับทรัพยสินของผูไมอยูและเปนการรักษาประโยชนแทนผูไมอยูดวย เชน อํานาจกลั่นกรองและให

ความยินยอมในการทํานิติกรรมสําคัญบางประเภท อํานาจเรียกใหผูจัดการทรัพยสินวางประกัน

สําหรับการดําเนินการดังกลาว อํานาจตรวจสอบบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน อํานาจเปลี่ยนตัว

ผูจัดการทรัพยสินในกรณีท่ีเห็นวาการดําเนินการของบุคคลดังกลาวสอไปในทางทุจริตหรืออาจ

กอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของผูไมอยู เปนตน มาตรการตาง ๆ เหลานี้มีความเหมาะสม

อยางยิ่งท่ีจะนํามาปรับใชกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง เนื่องจาก

ปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญประการหนึ่งซ่ึงเกิดกับผูตองขังนั้นก็คือ ผูตองขังไมสามารถติดตามความ

เคลื่อนไหวแหงการจัดการสิ่งตาง ๆ ภายนอกเรือนจําได ผูตองขังจึงไมอาจทราบปญหา ผลกระทบ 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการจัดการนั้น ทําใหไมสามารถเปลี่ยนแปลงอํานาจในการจัดการ ไม

อาจหาวิธีการปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดทันทวงที การใหอํานาจศาลเขามาชวยควบคุมดูแล

เชนนี้จึงนับวาเปนประโยชนท้ังกับผูตองขังและผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของเปนอยางมาก 

อยางไรก็ตาม การท่ีจะใหศาลเขามามีอํานาจในการกําหนดแนวทางและ

ตรวจสอบการจัดการของผูจัดการทรัพยสินของผูตองขังไดทุกประการ โดยท่ีไมไดสอบถามและ

คํานึงถึงเจตนาผูตองขังท้ังท่ีอยูในวิสัยท่ีสามารถจะทําไดเลยนั้น อาจทําใหการดําเนินการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินดังกลาวไมเปนไปตามความประสงคท่ีแทจริงของผูตองขังซ่ึงเปนบุคคลผูทรงสิทธิ

และหนาท่ีเหนือทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ เหลานั้นก็ได ซ่ึงตางกับกรณีการจัดการทรัพยสินของผูไม

อยูท่ีโดยสภาพไมอาจทราบถึงเจตนาของเขาได กฎหมายจึงกําหนดใหศาลเขามามีอํานาจควบคุม

ตรวจสอบการดําเนินการจัดการทรัพยสินของผูจัดการทรัพยสินไดทุกประการ เม่ือหลักเกณฑของผูไม

อยูไมมีชองทางใดท่ีจะสามารถนําเจตนาของบุคคลผูทรงสิทธิและหนาท่ีนั้น ๆ เขามามีสวนในการ

กําหนดแนวทางการดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินไดเชนนี้ หลักเกณฑตาง ๆ ในเรื่องผูไมอยู

จึงยังตองมีการปรับเพ่ือใหเขากับกรณีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังได

อยางเหมาะสมตอไป 

นอกจากนี้ หลักเกณฑเรื่องการจัดการทรัพยสินของผูไมอยูยังกําหนดใหมีการ

จายบําเหน็จใหแกผูจัดการทรัพยสิน โดยบําเหน็จท่ีจะจายใหแกผูจัดการทรัพยสินนั้นข้ึนอยูกับจํานวน 

มูลคา ความสามารถท่ีตองใชในการจัดการ ความสัมพันธระหวางผูไมอยูกับผูจัดการทรัพยสิน และ

ปจจัยอ่ืน ๆ ประกอบกัน ซ่ึงผูเขียนเห็นวาหลักเกณฑในเรื่องนี้เปนสิ่งท่ีทําใหผูจัดการทรัพยสินรูสึกวา

การท่ีตนตองมาดําเนินการจัดการทรัพยสิน หนี้สิน หรือกิจการอยางใดแทนบุคคลอ่ืนนั้นมิไดเปน
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หนาท่ีและภาระแกตนมากจนเกินไป เนื่องจากการจัดการดังกลาวเปนสิ่งท่ีมีบําเหน็จตอบแทน หาก

นําหลักนี้มาใชกับกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง นอกจากจะทําใหผูจัดการทรัพยสิน

ไดรับผลประโยชนตอบแทนจากการทําหนาท่ีดังกลาวแลว ยังเปนการลดโอกาสและแรงจูงใจในการ

แสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบจากทรัพยสินหรือกิจการท่ีเขาจัดการดูแลแทนผูตองขัง 

การนําแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูไมอยูมาใชเชนนี้ 

บุคคลท่ีทําหนาท่ีดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจําก็คือผูจัดการ

ทรัพยสินท่ีศาลตั้งข้ึน โดยผูตองขังตองเปนผูรับภาระคาใชจายท่ีตองเสียไปอันเนื่องมาจากการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของตนเอง 

ขอดีและขอเสียของการนําแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูไมอยู

มาปรับใชกับกรณีของผูตองขังนั้น สามารถสรุปไดดังนี้ 

ขอดี : 

1. ทําใหปญหาและอุปสรรคทางกายภาพท่ีผูตองขังไมสามารถออกไปจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินดวยตนเองไดรับการแกไขเยียวยา เนื่องจากมีบุคคลภายนอกดําเนินการจัดการ

แทนผูตองขัง 

2. มีมาตรการสําหรับกรณีท่ีผูตองขังไดตั้งตัวแทนรับมอบอํานาจท่ัวไปไว และ

กรณีท่ีไมไดตั้งตัวแทนรับมอบอํานาจท่ัวไปไว หรือมีการตั้งไว แตอํานาจในการจัดการไดระงับลง หรือ

ตัวแทนรับมอบอํานาจท่ัวไปไดจัดการทรัพยสินไปในทางท่ีเสื่อมเสียแกผูไมอยู 

3. มีหลักเกณฑเรื่องผูมีสิทธิรองขอตอศาลเพ่ือขอใหศาลสั่งใหมีการจัดการ

ทรัพยสินอยางใดไปพลางกอนตามความจําเปน หรือรองขอใหศาลตั้งผูจัดการทรัพยสินของผูตองขัง

ข้ึน แลวแตกรณี โดยบุคคลท่ีศาลจะตั้งใหเปนผูจัดการทรัพยสินนี้จะเปนใครก็ไดข้ึนอยูกับความ

เหมาะสมและความยินยอมของบุคคลดังกลาว 

4. มีการกําหนดหนาท่ีในการรายงานความเคลื่อนไหวเก่ียวกับการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังใหพนักงานอัยการหรือผูมีสวนไดเสียทราบผานทางบัญชี เพ่ือให

บุคคลดังกลาวไดตรวจสอบและควบคุมการดําเนินการจัดการของผูจัดการทรัพยสิน อันเปนมาตรการ

ท่ีชวยรักษาผลประโยชนใหกับผูตองขังและผูท่ีเก่ียวของ 

5. มีการกําหนดใหผูจัดการทรัพยสินมีอํานาจหนาท่ีอยางเดียวกับตัวแทนผูรับ

มอบอํานาจท่ัวไป โดยมีขอจํากัดอํานาจอยู 2 ประการ ดังท่ีกลาวไวแลวนั้น แตหากผูจัดการทรัพยสิน

ประสงคจะทํานอกขอบอํานาจ ก็สามารถขออนุญาตจากศาลเพ่ือใหตนดําเนินการดังกลาวนั้นได  ท้ังนี้ 

เพ่ือใหศาลเปนผูกลั่นกรองถึงทางไดเสียและผลประโยชนแทนผูตองขัง 
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6. มีมาตรการควบคุมการดําเนินการจัดการของผูจัดการทรัพยสิน ท้ังการใหศาล

สั่งใหผูจัดการทรัพยสินหาประกันใหไวตามสมควรสําหรับการจัดการนั้น หรืออาจสั่งใหผูจัดการ

ทรัพยสินแถลงถึงความเปนอยูแหงทรัพยสิน หรืออาจสั่งถอดถอนผูจัดการทรัพยสินและตั้งใหผูอ่ืนเปน

ผูจัดการทรัพยสินแทนก็ได  ท้ังนี้ เปนการคุมครองประโยชนและปองกันมิใหเกิดความเสียหายข้ึนแก

ทรัพยสินของผูตองขังหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

7. มีบทบัญญัติเรื่องคาตอบแทนในการจัดการใหแกผูจัดการทรัพยสิน เนื่องจาก

กฎหมายมองวา หากจะใหผูจัดการทรัพยสินดําเนินการจัดการไปโดยไมมีการใหบําเหน็จ ก็จะเปนการ

ยากท่ีบุคคลใดจะเขามารับทําหนาท่ีนี้ และยังเปนการลดโอกาสท่ีผูจัดการทรัพยสินจะละท้ิงหนาท่ี 

หรือจัดการไปดวยความประมาทหรือทุจริต จนทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของผูตองขังข้ึนได 

8. มีการกําหนดมาตรการท่ีเขามาชวยเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินนอกจากการฟองคดี คือ การใหผูจัดการทรัพยสินหาประกันใหไวตาม

สมควรสําหรับการจัดการและการสงคืนทรัพยสินของผูตองขัง เนื่องจากกฎหมายมองวา เม่ือมีความ

เสียหายเกิดข้ึนจากการจัดการ ผูจัดการทรัพยสินจึงตองเปนผูชดใชคาเสียหาย ซ่ึงเปนมาตรการท่ีอาจ

ทําใหผูตองขังมีโอกาสไดรับการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดมากกวาการฟองคดี 

9. มีการกําหนดมาตรการในการปองกันความเสียหายและรักษาประโยชนของ

ผูตองขังในระหวางท่ีความเปนผูจัดการทรัพยสินนั้นสิ้นสุดลง ดวยเหตุท่ีผูจัดการทรัพยสินลาออก หรือ

ถึงแกความตาย หรือตกเปนคนไรความสามารถ หรือตกเปนคนเสมือนไรความสามารถ หรือตกเปน

บุคคลลมละลาย 

10. กําหนดใหมีการนําบทบัญญัติตาง ๆ อันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ี ความรับผิด 

สิทธิ เรื่องท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก การดําเนินการเม่ืออํานาจของผูจัดการทรัพยสินสิ้นสุดลง ฯ แหง

บทบัญญัติวาดวยตัวแทนมาใชบังคับโดยอนุโลม อันเปนการวางกรอบและแนวทางใหการดําเนินการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ขอเสีย : 

1. การใหศาลและผูจัดการทรัพยสินมีอํานาจกําหนดแนวทางและตรวจสอบการ

ดําเนินการจัดการแทนผูตองขังไดทุกกรณี โดยไมมีชองทางใดท่ีใหเจตนาของผูตองขังซ่ึงเปนบุคคลผู

ทรงสิทธิและหนาท่ีท่ีมีความสามารถอยูอยางบริบูรณตามกฎหมาย เขาไปมีสวนในการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของตนไดเลยนั้น อาจทําใหการจัดการดังกลาวไมสมประสงคหรือไมสมกับเจตนา

ของผูตองขัง ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองคํานึงถึงในฐานะท่ีผูตองขังเปนบุคคลผูทรงสิทธิและหนาท่ีเหนือ

ทรัพยสินและหนี้สินเหลานั้น และยังเปนผูท่ีมีสวนไดเสียจากการจัดการดังกลาวโดยตรงดวย 
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2. เ ม่ือผูตองขังตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายอันเนื่องมาจากการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของตนเองตามการนําแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูไมอยูมา

ปรับใชเชนนี้ อาจทําใหผูตองขังบางรายไมสามารถใชหรือเขาถึงมาตรการในการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินดังกลาวได เนื่องจากผูตองขังบางรายมีฐานะยากจนและไมมีทรัพยสินเพียงพอท่ีจะรับผิดชอบ

คาใชจายอันเนื่องมาจากการจัดการดังกลาวนั้นได 

จากการวิเคราะหถึงขอดีและขอเสียในการนําแนวทางการจัดการทรัพยสินของผู

ไมอยูมาปรับใชกับกรณีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังแลว จะเห็นไดวา

เปนแนวทางท่ีมีขอดีและมีความเหมาะสมอยูหลายประการท่ีสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการแกไข

ปญหากรณีของผูตองขังได ท้ังหลักเกณฑเรื่องการตั้งผูจัดการทรัพยสิน อํานาจหนาท่ี ความรับผิด 

มาตรการควบคุมตรวจสอบ การปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับทรัพยสิน คาตอบแทนแก

ผูจัดการทรัพยสิน การสิ้นสุดอํานาจหนาท่ีของผูจัดการทรัพยสิน เปนตน  อยางไรก็ตาม แนวทางการ

จัดการทรัพยสินของผูไมอยู ก็ยังมีขอเสียอยูบางประการท่ีจะตองมีการแกไขปรับปรุงเพ่ือใหการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําเปนไปตามเจตนาและความประสงคของผูตองขัง ใน

ฐานะท่ีเปนบุคคลผูทรงสิทธิและหนาท่ี และเปนผูท่ีมีสวนไดเสียจากการจัดการดังกลาวโดยตรงดวย  

ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวา แนวทางการจัดการทรัพยสินของผูไมอยูนี้เปนสิ่งท่ีสามารถนํามาปรับปรุงเพ่ือ

ใชเสนอเปนแนวทางในการแกไขปญหาเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของ

ผูตองขังไดอยางเหมาะสมตอไป 

 

4.2 แนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังโดยอาศัยระบบสวัสดิการของรัฐ 

 

เนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทุกคนตางตองตอสู

ดิ้นรนเพ่ือความอยูรอดของชีวิต บางคนอาจประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน การเงิน มีฐานะ

ความเปนอยูท่ีดี มีความม่ันคงในชีวิต แตบางคนอาจตองพบเจอกับความลมเหลวตาง ๆ มากมายจน

ทําใหความสามารถในการดํารงชีวิตลดนอยลง ไมสามารถชวยเหลือตนเองได ตองใชชีวิตอยูอยาง

ยากลําบาก  ท้ังนี้ อาจมีสาเหตุมาจากการมีตนทุนชีวิตท่ีต่ํา ไมมีการศึกษา มีฐานะยากจน เปนผู

ทุพพลภาพ วางงาน เจ็บปวย เปนผูประสบภัยตาง ๆ เปนตน เม่ือคนในสังคมรูสึกเห็นอกเห็นใจผูท่ี

ไดรับความเดือดรอน จึงเกิดความตองการท่ีจะชวยเหลือเก้ือกูลบุคคลเหลานั้นใหมีชีวิตความเปนอยูท่ี

ดีข้ึนตามกําลังความสามารถท่ีตนจะทําได ผูท่ีมีกําลังและความสามารถมากพอท่ีจะชวยเหลือบุคคล

อ่ืนจึงมารวมตัวกันเปนกลุมเปนสมาคมข้ึนดวยความประสงคท่ีจะใหการดําเนินงานดานการสงเคราะห

นั้นเปนไปอยางกวางขวาง เม่ือรัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนท่ีจะตองชวยเหลือ
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ผูดอยโอกาสในสังคมใหมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน รัฐบาลจึงเริ่มกาวเขามามีบทบาทสําคัญในการ

ดําเนินงานดานการสงเคราะหผูท่ีไดรับความเดือดรอนจากปญหาตาง ๆ อันเปนการปองกันและแกไข

ปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอไปในสังคม117 

ในปจจุบัน ประเทศตาง ๆ รวมท้ังประเทศไทยไดถือเอางานดานการสงเคราะหและการ

จัดสวัสดิการใหกับประชาชนเปนนโยบายท่ีรัฐจะตองดําเนินการเพ่ือใหประชาชนของตนอยูดีกินดีและ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงนับไดวาเปนภารกิจลําดับรอง (Secondary function) ท่ีรัฐในปจจุบันหันมา

ใหความสนใจนอกเหนือไปจากภารกิจพ้ืนฐานของรัฐ (Basic function) อันเปนภารกิจเก่ียวกับการ

ธํารงรักษาไวซ่ึงความเปนรัฐหรือความม่ันคงของรัฐ ท้ังภารกิจภายนอกประเทศ เชน การทหาร การ

รักษาความสัมพันธทางการทูตกับประเทศตาง ๆ118 และภารกิจภายในประเทศ คือการรักษาความ

สงบเรียบรอยภายในเพ่ือใหคนในสังคมสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข เชน การคุมครองประโยชน

และสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชน คุมครองชีวิต รางกาย ทรัพยสิน เสรีภาพ ฯ จากการละเมิดของ

ประชาชนดวยกันเองและจากการละเมิดของเจาหนาท่ีรัฐ เปนตน119 

ภารกิจลําดับรอง (Secondary function) คือ ภารกิจของรัฐท่ีจะทําใหชีวิตความ

เปนอยูของประชาชนดีข้ึนหรือไดมาตรฐานข้ันต่ําในฐานะท่ีเปนมนุษย เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และความเปนอยูของประชาชนใหกินดีอยูดี 120 ซ่ึงเปนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ เชน ภารกิจดาน

อุตสาหกรรม ดานพาณิชยกรรม การคมนาคม การสื่อสาร เปนตน และการพัฒนาดานสังคม

                                                           

117สุมาลี ประเสริฐประศาสน, สวัสดิการและการสงเคราะหผูตองขัง, (นนทบุรี : สํานักพัฒนา

พฤตินิสัย กรมราชทัณฑ, 2542), น.9. 
118สมยศ เชื้อไทย, กฎหมายมหาชนเบื้องตน, พิมพครั้งท่ี 8 (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 

2555), น.138. และดู นันทวัฒน บรมานันท, หลักกฎหมายปกครองเก่ียวกับบริการสาธารณะ, พิมพ

ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2552), น.141. และดู วรเจตน ภาคีรัตน, คําสอนวาดวยรัฐ

และหลักกฎหมายมหาชน, (กรุงเทพมหานคร : โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2555), น.73. และดู ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายมหาชน : 

ทฤษฎี ความเปนมา และหลักการท่ีสําคัญ, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2555), น.

213. 
119สมยศ เชื้อไทย, เพ่ิงอาง, น.138. และดู นันทวัฒน บรมานันท, เพ่ิงอาง, น.141. และดู วร

เจตน ภาคีรัตน, เพ่ิงอาง, น.73.  
120สมยศ เชื้อไทย, เพ่ิงอาง, น.139. 
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วัฒนธรรมของประเทศ เชน การศึกษา การสาธารณสุข การสนับสนุนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม การ

สังคมสงเคราะห การจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหกับประชาชน เปนตน121 

ภารกิจหรืองานดานสวัสดิการของประเทศไทยไดรับการสนับสนุนจากรัฐอยางเต็มท่ีเม่ือ

รัฐบาลไดประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 เม่ือป พ.ศ. 2504122 และในป 

พ.ศ. 2534 ไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติสวัสดิการสังคมข้ึนเปนครั้งแรก เพ่ือใหประเทศไทยมี

กฎหมายแมบทเรื่องการจัดสวัสดิการใหกับประชาชนผูยากไรและผูดอยโอกาสในสังคม ซ่ึงแตเดิมนั้น 

การดําเนินงานดานสวัสดิการของรัฐจะอาศัยมติคณะรัฐมนตรีและคําสั่งของกระทรวงตาง ๆ อันทําให

หนวยงานท่ีเก่ียวของไมอยูในฐานะท่ีจะกําหนดและของบประมาณเพ่ือการจัดสวัสดิการไดอยาง

ตอเนื่องและเพียงพอตอการแกไขปญหา123 โดยรางกฎหมายดังกลาวไดนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ

พิจารณามาแลว 2 ครั้ง คือในป พ.ศ. 2434 และป พ.ศ. 2537 แตตามมติรัฐมนตรีในครั้งนั้นก็ยังเห็น

วารางพระราชบัญญัติสวัสดิการสังคม ยังมีวัตถุประสงค ขอบเขต และเปาหมายท่ีไมชัดเจน124 

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจึงมีหนังสือขอรับทราบความคิดเห็นของหนวยงานตาง ๆ ตอ

รางพระราชบัญญัติสวัสดิการสังคม พ.ศ. ... จํานวนท้ังสิ้น 8 หนวยงาน125 โดยสํานักนโยบายและแผน 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมราชทัณฑ ซ่ึงขณะนั้นสังกัดอยูในกระทรวงมหาดไทย เห็น

วา ควรมีการจัดสวัสดิการใหแกกลุมเปาหมายของกรมราชทัณฑ คือ ผูตองขังและผูพนโทษ ดวย ใน

ฐานะท่ีเปนผูดอยโอกาสในสังคมเชนเดียวกัน โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 

“ขอเพ่ิม สวนท่ี 9 หมวดท่ี 1 ในเรื่องสวัสดิการผูตองขังและผูพนโทษ 

มาตรา... ใหผูตองขังและผูพนโทษไดรับบริการสวัสดิการสังคมเพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเอง

ได ท้ังเปนการเฉพาะหนาและการสงเคราะหฟนฟู 

                                                           

121เพ่ิงอาง, น.140. และดู นันทวัฒน บรมานันท, อางแลว เชิงอรรถท่ี 118, น.141. และดู 

วรเจตน ภาคีรัตน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 118, น.74. และดู ชาญชัย แสวงศักดิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 

118, น.213. 
122นิคม จันทรวิทุร, กฎหมายสวัสดิการสังคม : ท่ีพ่ึงสุดทายของคนจน, (กรุงเทพมหานคร : 

หอรัตนชัยการพิมพ, 2539), น.9. 
123เพ่ิงอาง, น.13. 
124เพ่ิงอาง, น.54. 
125เพ่ิงอาง, น.34. 
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มาตรา... ใหมีองคกรท่ีเหมาะสมรับผิดชอบในการใหบริการสงเคราะหผูตองขังและผูพน

โทษ โดยมีระเบียบหลักเกณฑการชวยเหลือท่ีชัดเจนและเปนธรรม มีระบบการบริการท่ีรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด”126 

เม่ือวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2538 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมไดสงหนังสือท่ี 

รส 0204/5390 ไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือรายงานผลการปรับปรุงรางพระราชบัญญัติ

สวัสดิการสังคม พ.ศ. ... วากระทรวงแรงงานฯ เห็นสมควรปรับปรุงรางกฎหมายดังกลาวใหชัดเจน 

โดยใหเพ่ิมสวัสดิการของผูตองขังและผูพนโทษไปในรางกฎหมายนั้นดวย127 รางพระราชบัญญัติ

สวัสดิการสังคม พ.ศ. ... ไดรับการแกไขปรับปรุงอีกหลายครั้ง จนในท่ีสุดไดมีการประกาศใชในราช

กิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 โดยใชชื่อวา พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคม พ.ศ. 2546 มีหลักการและเหตุผลท่ีตองการจะคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริม

ความเสมอภาคของชายและหญิง เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว และความ

เขมแข็งของชุมชน รวมท้ังรัฐยังตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส 

ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงพาตนเองได จึงสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคม เพ่ือใหเปนกฎหมายแมบทในการจัดสวัสดิการสังคมท้ังในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน 

ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรอ่ืน 

ไดเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการเสริมสรางความม่ันคงทาง

สังคมใหเปนไปอยางท่ัวถึง เหมาะสม และเปนธรรม 

การจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 นี้

มีอยูท้ังหมด 7 ดาน ไดแก ดานการศึกษา ดานสุขภาพอนามัย ดานท่ีอยูอาศัย ดานการประกันรายได 

ดานสวัสดิการแรงงาน ดานนันทนาการ และดานบริการทางสังคมท่ัวไป128 โดยสวัสดิการตาม

พระราชบัญญัติดังกลาวไดครอบคลุมไปถึงผูตองขังในฐานะท่ีเปนผูท่ีอยูในกระบวนการยุติธรรม 

นอกเหนือไปจากกลุมเด็กและเยาวชน กลุมผูหญิง ครอบครัว และผูถูกละเมิดทางเพศ กลุมผูสูงอายุ 

กลุมคนพิการ กลุมคนเรรอน กลุมแรงงานนอกระบบ และกลุมอ่ืน ๆ ซ่ึงมีสิทธิไดรับสวัสดิการ ตามท่ี

                                                           

126เพ่ิงอาง, น.46. 
127เพ่ิงอาง, น.56. 
128นัฑ ผาสุข, ภาณุมาศ วราหะไพฑูรย, ชุตินธร ทวีโรจนกุลศรี, รัชตา ศักดิ์ขจรชัย, และ 

สราวุธ รักเมือง, พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 : พรอมท้ังประวัติ ความ

เปนมา กระบวนการ และข้ันตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกลาวของรัฐสภา, (กรุงเทพมหานคร : 

กลุมงานการพิมพ สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2547), น.24. 
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กําหนดไวในหมวด 12 ขอ 46 แหงขอกําหนดคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 

วาดวยการกําหนดบุคคลหรือกลุมบุคคลเปาหมายเปนผูรับบริการสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2555 ซ่ึงออก

โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (5) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 

2546 โดยเอกสารแนบทายของขอกําหนดดังกลาวไดระบุขอเสนอแนะ มาตรการ และแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมเปาหมายแตละกลุมเอาไวดวย 

สําหรับขอเสนอแนะ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมผูท่ีอยู

ในกระบวนการยุติธรรมนั้น มีอยูท้ังหมด 26 ประการ ซ่ึงมีท้ังมาตรการปองกันและแกไข มาตรการ

คุมครองพิทักษสิทธิ มาตรการบําบัด ดูแล ฟนฟู และพัฒนา และมาตรการในการบริหารจัดการ เชน 

สงเสริมใหเขาถึงสิทธิและมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง จัดโปรแกรมท่ีมีความหลากหลายและ

เพียงพอตอการแกไขปญหาและฟนฟูผูตองขังท่ีมีปญหาเฉพาะ รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณท่ีเพียงพอ

ในการจัดโปรแกรมตาง ๆ โดยเฉพาะในการสรางเสริมอาชีพ พัฒนาการเตรียมความพรอมผูกระทําผิด

กลับสูชุมชน และการเตรียมความพรอมดานครอบครัวและชุมชนในการรองรับผูกระทําผิดกลับสู

ชุมชน รวมท้ังการเพ่ิมพ้ืนท่ีทางสังคมใหกับผูพนโทษ สงเสริมคณะกรรมการประสานงานดาน

กระบวนการยุติธรรมใหมีการดําเนินงานอยางจริงจัง มีการจัดหานักสังคมสงเคราะหและนักจิตวิทยา

ใหเพียงพอ รวมท้ังใหมีทีมสหวิชาชีพในแตละหนวยงาน และบูรณาการการนํานักสังคมสงเคราะห 

นักจิตวิทยา รวมท้ังบุคลากรอ่ืนท่ีจําเปนมาชวยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีมาตรการจูงใจใน

การมาชวยปฏิบัติงาน เปนตน 

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 

2520 – 2524) ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 

– 2544) ท่ีผานมาในอดีต และฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซ่ึงเปนแผนพัฒนาฯ ท่ีใชอยูในปจจุบัน 

ประกอบกับคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีแถลง

ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ และแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ พ.ศ. 2559 – 2562 แลว129 ทําให

เห็นไดวา รัฐไดใหความสนใจและใหความสําคัญกับการจัดสวัสดิการใหกับกลุมผูดอยโอกาสในสังคม

มากข้ึนเรื่อย ๆ แผนการดําเนินงานตาง ๆ จึงมีการกลาวถึงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ

ใหกับกลุมผูดอยโอกาสในสังคม เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

                                                           

129กรมราชทัณฑ, “แผนปฏิบัติราชการ กรมราชทัณฑ พ.ศ. 2559 – 2562,” สืบคนเม่ือวันท่ี 

15 พฤศจิกายน 2558, จาก https://drive.google.com/file/d/0B9x3NAIv9pPQN1N5bVFQbH 

FrbnM/view 
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และในฐานะท่ีผูตองขังเปนผูดอยโอกาสกลุมหนึ่งซ่ึงอยูในความควบคุมดูแลของกรมราชทัณฑ จึงยอม

มีสิทธิไดรับสวัสดิการตาง ๆ เชนเดียวกับกลุมบุคคลอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนด 

โดยวัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการใหกับผูตองขังนั้น ไดแก130 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูตองขังใหดีข้ึนตามสมควร 

2. เพ่ือใหการปฏิบัติตอผูตองขังเปนไปตามหลักทัณฑวิทยา หลักมนุษยธรรม และหลัก

เมตตาธรรม 

3. เพ่ือใหการปฏิบัติตอผูตองขังเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

รวมถึงขอกําหนดในทางระหวางประเทศ เชน มาตรฐานข้ันต่ําขององคการสหประชาชาติ 

4. เพ่ือใหผูตองขังเกิดความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตและไมกอเหตุวุนวายข้ึนภายใน

เรือนจํา 

5. เพ่ือใหผูตองขังเกิดความพรอมและความสมัครใจท่ีจะเขารับการอบรมแกไขตามโป

รมแกรมท่ีเรือนจําไดจัดเตรียมไว โดยมุงหมายใหผูตองขังกลับตนเปนคนดีและสามารถกลับไปอยู

รวมกับคนในสังคมไดอยางสงบสุข 

สําหรับสวัสดิการท่ีผูตองขังไดรับอันเปนภารกิจของกรมราชทัณฑนั้น ประกอบไปดวย 

1. สวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน คือปจจัย 4 ในการดํารงชีพ ไดแก 

1) อาหาร ถือเปนสวัสดิการท่ีสําคัญท่ีสุดเนื่องจากผูตองขังไมสามารถหาซ้ืออาหาร

กินเองได และบอยครั้งท่ีผูตองขังกอเหตุจลาจลข้ึนภายในเรือนจําเนื่องจากอาหารท่ีผูตองขังไดรับนั้นมี

ปริมาณและคุณภาพท่ีไมเพียงพอ131 นอกจากหลักเกณฑเรื่องการเลี้ยงอาหารตามท่ีปรากฏในหมวด 4 

แหงกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 

2479 แลว กรมราชทัณฑยังไดกําหนดหลักเกณฑและรายละเอียดเรื่องการเลี้ยงอาหารไวในหนังสือ

ราชการอ่ืน ๆ อีก เชน หนังสือเลขท่ี มท 0904/ว 89 เรื่อง การจัดสวัสดิการผูตองขัง ลงวันท่ี 28 

สิงหาคม พ.ศ. 2540 หนังสือเลขท่ี ยธ 0705/ว 49 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดอาหารเลี้ยง

ผูตองขัง ลงวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 หนังสือเลขท่ี ยธ 0708/ว 43 เรื่อง การใชผงชูรสในการ

ปรุงประกอบอาหาร ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2546 เปนตน 

                                                           

130สวนสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง สํานักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ กระทรวง

ยุติธรรม, คูมือการปฏิบัติงานสวัสดิการผูตองขัง, (นนทบุรี : สวนสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง 

กรมราชทัณฑ, 2546), น.12. 
131เพ่ิงอาง, น.12. และดู สุมาลี ประเสริฐประศาสน, สวัสดิการและการสงเคราะหผูตองขัง, 

(นนทบุรี : สํานักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ, 2542), น.24. 
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2) ท่ีอยูอาศัย หมายถึงท่ีอยูอาศัยภายในเรือนจําหรือทัณฑสถานท่ีผูตองขังถูก

ควบคุมตัวอยู อันเปนท่ีท่ีผูตองขังใชกินอยูหลับนอน พักผอน ออกกําลังกาย ซ่ึงกรมราชทัณฑได

กําหนดเปนมาตรฐานไววา ผูตองขัง 1 คน จะใชพ้ืนท่ีใชสอยในเรือนจําคนละ 15 ตารางเมตร โดย

แบงเปนพ้ืนท่ีใชสอยภายในเรือนนอน 2.25 ตารางเมตร ซ่ึงหากเรือนจําและทัณฑสถานปฏิบัติได

เชนนี้แลวก็จะทําใหปญหาความแออัด ปญหาเรื่องโรคภัยไขเจ็บ หรือปญหาการกอจลาจล ภายใน

เรือนจําลดนอยลง132 

3) เครื่องนุงหม หมายถึงเครื่องนุงหมท่ีพอเพียงและสามารถปองกันความรอนหนาว

ได ซ่ึงนอกจากจะหมายถึงชุดหรือเครื่องแตงกายของผูตองขังแลว ยังหมายถึงสิ่งจําเปนอ่ืน ๆ เชน ผา

หม ผาปูท่ีนอน ผานุงอาบน้ํา เปนตน133 โดยรายละเอียดในเรื่องเครื่องนุงหมนั้นปรากฏอยูในขอ 70 

แหงกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 

2479 

4) ยารักษาโรค ไดรวมไวในสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล ซ่ึงมีท้ังการใหบริการ

ทางดานการแพทย การกําหนดใหมีสถานพยาบาลในเรือนจํา ใหมีบุคลากรทางการแพทย มีการจัดตั้ง

โรงพยาบาลกลางกรมราชทัณฑ เปนตน134 

2. สวัสดิการดานการรักษาพยาบาล หมายถึงสวัสดิการท่ีจัดใหแกผูตองขังท่ีเจ็บปวย

ทางกายและจิต และใหรวมถึงผูตองขังติดยาเสพติดและหญิงมีครรภหรือมีลูกออนดวยโดยอนุโลม 

โดยสวัสดิการประเภทนี้มีความสําคัญตอผูตองขังเปนอยางมาก เนื่องจากสภาพแวดลอมและ

ความเครียดในชีวิตประจําวันเปนสาเหตุท่ีทําใหผูตองขังมีโอกาสเจ็บปวยไดมากกวาคนท่ัวไป และดวย

เหตุท่ีผูตองขังไมสามารถออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจําไดเอง จึงจําเปนตองมีการจัดสวัสดิการดาน

การรักษาพยาบาลท่ีไดมาตรฐานใหแกผูตองขังดวย ซ่ึงนอกจากจะชวยใหผูตองขังมีกําลังใจและลด

                                                           

132สุมาลี ประเสริฐประศาสน, เพ่ิงอาง, น.25. และดู สวนสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง 

สํานักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม, เพ่ิงอาง, น.13. 
133สุมาลี ประเสริฐประศาสน, เพ่ิงอาง, น.26. และดู สวนสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง 

สํานักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม, เพ่ิงอาง, น.13. 
134สุมาลี ประเสริฐประศาสน, เพ่ิงอาง, น.27. และดู สวนสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง 

สํานักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม, เพ่ิงอาง, น.14. 
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ความตึงเครียดในเรื่องสุขภาพของตนไดแลว ยังเปนการแสดงออกถึงความมีมนุษยธรรมและเมตตา

ธรรมตอผูตองขังในฐานะท่ีเขาเปนมนุษยเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไปดวย135 

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการรักษาพยาบาลผูตองขังนี้สามารถศึกษา

เพ่ิมเติมไดจากพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 มาตรา 29 และมาตรา 30 กฎกระทรวง

มหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 ขอ 23 ขอ 

38 ขอ 39 ขอ 72 ขอ 73 และขอ 74 

3. สวัสดิการดานการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยของ

ผูตองขังและเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับผูตองขังกอนท่ีจะออกมาใชชีวิตรวมกับคนในสังคม

ภายนอก กรมราชทัณฑจึงกําหนดภารกิจเรื่องการใหการศึกษาอยางจริงจังและตอเนื่องแกผูตองขัง 

เพ่ือใหผูตองขังไดนําความรูไปประกอบอาชีพท่ีสุจริต สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได สวัสดิการ

ดานการศึกษานี้ กรมราชทัณฑไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ หลายหนวยงาน เชน สํานัก

บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนตน136 โดยสามารถแบงการศึกษาอบรมออกไดเปน 4 สาขา 

ไดแก การศึกษาสายสามัญ การศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาสายธรรม

ศึกษา137 

4. สวัสดิการดานอนามัยผูตองขัง เม่ือผูตองขังอยูในฐานะท่ีไมสามารถชวยเหลือตัวเอง

ได และผูตองขังสวนใหญก็ไมไดรับความชวยเหลือจากครอบครัว ซ่ึงอาจเปนเพราะความหางไกล 

ฐานะยากจน หรือผูตองขังบางคนถูกจําคุกโดยท่ีญาติพ่ีนองไมรู เพียงแตปจจัย 4 ท่ีทางกรมราชทัณฑ

และเรือนจําจัดใหนั้นไมสามารถทําใหชีวิตความเปนอยูของผูตองขังดีข้ึนได เพ่ือเปนการพัฒนาและ

สงเสริมคุณภาพชีวิตของผูตองขัง กรมราชทัณฑจึงกําหนดใหมีการจัดสิ่งของเครื่องใชอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม

ใหกับผูตองขัง โดยสิ่งของเครื่องใชท่ีเปนสวัสดิการดานอนามัยผูตองขังนี้ ไดแก เครื่องใชสําหรับ

                                                           

135สวนสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง สํานักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ กระทรวง

ยุติธรรม, เพ่ิงอาง, น.14. และดู สุมาลี ประเสริฐประศาสน, เพ่ิงอาง, น.27. 
136สวนสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง สํานักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ กระทรวง

ยุติธรรม, เพ่ิงอาง, น.14. 
137สุมาลี ประเสริฐประศาสน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 131, น.32. 
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อนามัยสวนรวม เชน น้ํายาลางภาชนะ น้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา ผงซักฟอก เปนตน และเครื่องใช

สําหรับอนามัยสวนตัว เชน สบู ยาสีฟน แปรงสีฟน แชมพูสระผม เปนตน138 

5. สวัสดิการดานกีฬาและนันทนาการ หมายถึง สวัสดิการท่ีจัดใหผูตองขังไดออกกําลัง

กาย พักผอนหยอนใจ หรือมีกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ เพ่ือพัฒนารางกายและจิตใจของผูตองขัง 

เนื่องจากการถูกจําคุกอยูในเรือนจําทําใหชีวิตของผูตองขังขาดอิสระ ใชชีวิตแบบซํ้าซาก ตองทําตาม

กฎระเบียบของทางเรือนจํา ซ่ึงอาจเปนเหตุใหผูตองขังเกิดความเครียดหรืออาการทางจิตและ

ประสาทข้ึน หรือความเครียดดังกลาวอาจเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการทะเลาะวิวาทหรือกอเหตุจลาจล

ข้ึนภายในเรือนจํา การมีกิจกรรมเพ่ือใหผูตองขังไดคลายเครียดและพักผอนหยอนใจจึงสามารถชวยให

ปญหาตาง ๆ ภายในเรือนจําลดนอยลงได เชน การจัดใหมีการเลนตะกรอ ฟุตบอล แบดมินตัน หมาก

รุก จัดใหมีโทรทัศน วิดีโอ วิทยุ วงดนตรี หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีผูตองขังจัดข้ึน139 

การจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหกับผูตองขัง เปนหนาท่ีท่ีรัฐจะตองจัดหาให140  ท้ังนี้ เพ่ือให

ความเปนอยูภายในเรือนจําของผูตองขังไมดีหรือเลวไปกวาความเปนอยูของคนธรรมดาท่ัวไป เพ่ือให

ความแตกตางระหวางความเปนอยูภายในกับภายนอกเรือนจํามีความใกลเคียงกันมากท่ีสุด และการ

จัดสวัสดิการใหกับผูตองขังยังเปนการสงเสริมภารกิจดานการแกไขฟนฟูพฤตินิสัยผูตองขังไดอีกดวย 

ซ่ึงนอกจากสวัสดิการพ้ืนฐานดั่งวามานั้น กรมราชทัณฑและเรือนจํายังจัดใหมีสวัสดิการอ่ืน ๆ ใหแก

ผูตองขังอีกหลายประการ เชน การจัดใหมีรานคาสวัสดิการภายในเรือนจํา การจัดใหมีการเยี่ยมญาติ 

จัดใหมีวันพบญาติ เพ่ือใหผูตองขังไดพบปะกับญาติพ่ีนองอยางใกลชิด อันเปนการสรางขวัญกําลังใจ

ใหกับผูตองขังในการกลับใจแกไขเปนคนดีของสังคมตอไป เปนตน141 

ในเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังโดยอาศัยระบบ

สวัสดิการของรัฐนั้น ปจจุบันยังเปนเรื่องท่ีอยูนอกเหนือขอบอํานาจหนาท่ีของกรมราชทัณฑและ

เรือนจํา เนื่องจากอํานาจหนาท่ีสวนใหญจะเปนการดําเนินการในเรื่องท่ีเก่ียวกับความเปนอยูของ

                                                           

138เพ่ิงอาง, น.35. และดู สวนสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง สํานักพัฒนาพฤตินิสัย กรม

ราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม, อางแลว เชิงอรรถท่ี 130, น.16. 
139สวนสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง สํานักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ กระทรวง

ยุติธรรม, เพ่ิงอาง, น.17. และดู สุมาลี ประเสริฐประศาสน, เพ่ิงอาง, น.36. 
140สวนสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง สํานักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ กระทรวง

ยุติธรรม, เพ่ิงอาง, น.17. และดู สุมาลี ประเสริฐประศาสน, เพ่ิงอาง, น.37. 
141สวนสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง สํานักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ กระทรวง

ยุติธรรม, เพ่ิงอาง, น.17. และดู สุมาลี ประเสริฐประศาสน, เพ่ิงอาง, น.37. 
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ผูตองขังภายในเรือนจํา การดําเนินงานภายนอกเรือนจํานั้นจะปรากฏในรูปของการติดตามชีวิตของผู

พนโทษวาเปนอยางไร มีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนหรือไม สามารถนําความรูท่ีไดไปประกอบอาชีพเพ่ือ

เลี้ยงตนเองและครอบครัวไดหรือเปลา หรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีทางกรมราชทัณฑและเรือนจําไดจัดใหมี

ข้ึนเพ่ือการแกไขฟนฟูผูตองขังนั้นไดผลหรือไม อยางไร เปนตน ซ่ึงหากจะใหกรมราชทัณฑและเรือนจํา

มีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังดวย

แลว สิ่งแรกท่ีจําเปนจะตองพิจารณาถึงก็คือเรื่องงบประมาณสําหรับการจางเจาหนาท่ีและคาใชจาย

ตาง ๆ อันเก่ียวกับการดําเนินการนั้น 

หากลองพิจารณางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของหนวยงานท่ีมีอํานาจ

หนาท่ีเก่ียวกับการจัดสวัสดิการใหกับผูดอยโอกาสและบุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงผูตองขังดวยนั้น จะพบวา

ในแตละปหนวยงานเหลานี้ไดรับงบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดสวัสดิการใหกับผูท่ีมีสิทธิไดรับในจํานวน

ท่ีไมมากนัก เม่ือเทียบกับหนวยงานอ่ืน ๆ เชน ในป พ.ศ. 2559 มีงบประมาณในการดําเนินการตาง ๆ 

ท้ังสิ้น 2,720,000,000,000 บาท โดยจะขอยกเฉพาะบางหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวของข้ึน

พิจารณา ดังนี้142 

- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สังกัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี ไดรับงบประมาณสําหรับแผนงานเสริมสรางสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 

เปนจํานวน 64,114,100 บาท หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของจํานวนงบประมาณรายจายประจําป

ท้ังหมด 

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ซ่ึงมีสํานักงาน / กรมภายใน

ท้ังหมด 7 แหง มีอํานาจหนาท่ีในการจัดสวัสดิการสําหรับเด็กและเยาวชน ผูสูงอายุ สตรีและครอบครัว 

คนพิการ ผูตองขัง และกลุมบุคคลอ่ืน ๆ ไดรับงบประมาณเปนจํานวนท้ังสิ้น 10,078,162,700 บาท 

หรือคิดเปนรอยละ 0.371 ของจํานวนงบประมาณรายจายประจําปท้ังหมด 

- กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ไดรับงบประมาณ เปนจํานวน 110,000,000 

บาท หรือคิดเปนรอยละ 0.004 ของจํานวนงบประมาณรายจายประจําปท้ังหมด 

- กรมราช ทัณฑ  สั ง กั ดกระทรวงยุ ติ ธ รรม  ได รั บ งบประมาณ เป นจํ านวน 

12,141,960,800 บาท หรือคิดเปนรอยละ 0.446 ของจํานวนงบประมาณรายจายประจําปท้ังหมด 

แตกระทรวงอ่ืน ๆ นั้น เชน งบประมาณรายจายของกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงาน

ในกํากับ ไดรับงบประมาณเปนจํานวนท้ังสิ้น 517,076,703,000 บาท หรือคิดเปนรอยละ 19.010 ของ

จํานวนงบประมาณรายจายประจําปท้ังหมด หรือกระทรวงกลาโหมและหนวยงานในกํากับ ไดรับ

                                                           

142พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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งบประมาณเปนจํานวนท้ังสิ้น 206,461,310,900 บาท หรือคิดเปนรอยละ 7.590 ของจํานวน

งบประมาณรายจายประจําปท้ังหมด เปนตน 

หรือในป พ.ศ. 2558 มีงบประมาณในการดําเนินการตาง ๆ ท้ังสิ้น 2,575,000,000,000 

บาท โดยจะขอยกเฉพาะบางหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวของข้ึนพิจารณา ดังนี้143 

- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สังกัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี ไดรับงบประมาณสําหรับแผนงานเสริมสรางสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 

เปนจํานวน 72,414,300 บาท หรือคิดเปนรอยละ 0.003 ของจํานวนงบประมาณรายจายประจําป

ท้ังหมด 

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ซ่ึงมีสํานักงาน / กรมภายใน

ท้ังหมด 6 แหง มีอํานาจหนาท่ีในการจัดสวัสดิการสําหรับเด็กและเยาวชน ผูสูงอายุ สตรีและครอบครัว 

คนพิการ ผูตองขัง และกลุมบุคคลอ่ืน ๆ ไดรับงบประมาณเปนจํานวนท้ังสิ้น 9,511,822,900 บาท หรือ

คิดเปนรอยละ 0.369 ของจํานวนงบประมาณรายจายประจําปท้ังหมด 

- กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ไดรับงบประมาณ เปนจํานวน 110,000,000 

บาท หรือคิดเปนรอยละ 0.004 ของจํานวนงบประมาณรายจายประจําปท้ังหมด 

- กรมราช ทัณฑ  สั ง กั ดกระทรวงยุ ติ ธ รรม  ได รั บ งบประมาณ เป นจํ านวน 

11,301,475,300 บาท หรือคิดเปนรอยละ 0.439 ของจํานวนงบประมาณรายจายประจําปท้ังหมด 

แตกระทรวงอ่ืน ๆ นั้น เชน งบประมาณรายจายของกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงาน

ในกํากับ ไดรับงบประมาณเปนจํานวนท้ังสิ้น 501,326,151,700 บาท หรือคิดเปนรอยละ 19.469 ของ

จํานวนงบประมาณรายจายประจําปท้ังหมด หรือกระทรวงกลาโหมและหนวยงานในกํากับ ไดรับ

งบประมาณเปนจํานวนท้ังสิ้น 192,949,090,200 บาท หรือคิดเปนรอยละ 7.493 ของจํานวน

งบประมาณรายจายประจําปท้ังหมด เปนตน 

จากการพิจารณางบประมาณรายจายของแตละกระทรวง / หนวยงาน ท่ีมีอํานาจหนาท่ี

ท่ีเก่ียวของกับการจัดสวัสดิการใหกับผูดอยโอกาส ซ่ึงรวมถึงผูตองขังดวยนั้น จะเห็นไดวางบประมาณ

ดานการจัดสวัสดิการในปจจุบันไมไดมีจํานวนมากจนเปนสิ่งท่ีกอใหเกิดภาระแกงบประมาณแผนดิน

แตอยางใด และถาจะมีการดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังโดย

อาศัยระบบสวัสดิการของรัฐ การดําเนินการดังกลาวก็จะตองใชงบประมาณแผนดินเพ่ือจายเปน

คาตอบแทนใหแกเจาหนาท่ีและเปนคาใชจายตาง ๆ สําหรับการดําเนินการจัดการดั่งวามานั้น 

                                                           

143พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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แมมาตรการในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังจะเปนการ

เพ่ิมภาระคาใชจายในดานการจัดสวัสดิการของรัฐอยูบาง แตหากมาตรการดังกลาวเปนมาตรการท่ี

เขามาชวยใหผูตองขังคลายความเครียดและลดความกังวลเก่ียวกับทรัพยสินและหนี้สินท่ีตนมีอยู

ภายนอกเรือนจําได ซ่ึงนอกจากจะสงผลใหผูตองขังมีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน ยังชวยใหผูตองขังมีความ

พรอมท่ีจะเขารวมกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาพฤตินิสัยท่ีทางเรือนจําจัดข้ึนไดอีกดวย นอกจากนี้ 

เม่ือผูตองขังพนโทษออกมาและพบวามาตรการดังกลาวชวยใหประโยชนและทรัพยสินตาง ๆ ของเขา

ยังคงอยู ไมสูญเสียหรือเสียหายไปในระหวางท่ีเขาตองอยูในเรือนจํา หรือหนี้สินตาง ๆ ท่ีมีก็ไดรับการ

จัดการ ทําใหดอกเบี้ยไมพอกพูนจนลนพนตัว มาตรการดังกลาวจึงอาจทําใหผูตองขังรูสึกวาตนไมได

ถูกสังคมทอดท้ิง รัฐยังใหความสนใจและใหความชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ ของตนเปนอยางดี ผูตองขัง

ก็อาจมีแรงจูงใจและมีกําลังใจท่ีจะกลับมาเริ่มตนชีวิตใหมดวยการประกอบอาชีพท่ีสุจริต ไมหวน

กลับไปกระทําความผิดซํ้า สงผลใหอัตราการประกอบอาชญากรรมในสังคมลดนอยลง และทายท่ีสุด 

ผูพนโทษเหลานี้อาจกลายเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในดานตาง ๆ ไดตอไป ประโยชน

ท่ีไดรับจากการมีมาตรการดังกลาวจึงอาจเปนสิ่งท่ีคุมคากวาคาใชจายท่ีรัฐตองเสียไปในการดําเนินการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําใหกับผูตองขังโดยผานระบบสวัสดิการของรัฐก็ได 

นอกจากการพิจารณาเรื่องภารกิจของรัฐ สวัสดิการของผูตองขัง และงบประมาณท่ีใช

ในการจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหกับผูตองขังในขางตนแลว ผูเขียนยังเห็นวาหากตองจัดใหมีมาตรการใน

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังโดยอาศัยระบบสวัสดิการของรัฐข้ึนจริง 

ผู ท่ีมีความเก่ียวของกับผูตองขังซ่ึงอาจไดรับผลกระทบจากการจัดใหมีมาตรการดังกลาวก็คือ 

เจาหนาท่ีของกรมราชทัณฑและเรือนจํา ในฐานะท่ีเปนผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับผูตองขังโดยตรง ท่ี

อาจตองมีภาระหนาท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกและดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการดังกลาว 

ดวยเหตุนี้ผูเขียนจึงไดจัดทําแบบสอบถามข้ึนมาชุดหนึ่ง เพ่ือสอบถามไปยังเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ

และเรือนจําในเรื่องเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศ

ไทย โดยผูเขียนไดทําหนังสือขออนุญาตดําเนินการดังกลาวจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังหมด144 

                                                           

144หนังสือเลขท่ี ยธ 0705.1/26263 เรียน คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่องอนุญาตใหเก็บขอมูลการศึกษาวิจัยโดยใชแบบสอบถาม ลงวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

หนังสือเลขท่ี 0705.1/26264 เรียน ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงกลาง เรื่องอนุญาตใหเก็บ

ขอมูลการศึกษาวิจัยโดยใชแบบสอบถาม ลงวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

หนังสือเลขท่ี 0705.1/26264 เรียน ผูบัญชาการเรือนจําคลองเปรม เรื่องอนุญาตใหเก็บ

ขอมูลการศึกษาวิจัยโดยใชแบบสอบถาม ลงวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 



 

 

232 

และจะขออภิปรายผลการศึกษาจากแบบสอบถามเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา เรื่องการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย ดังตอไปนี้ 

การศึกษาในหัวขอนี้ ผู เ ขียนไดใชระเบียบวิธีการศึกษาหรือระเบียบวิธีการวิจัย

เชนเดียวกับหัวขอการประเมินผลจากแบบสอบถามเรื่องปญหาและผลกระทบท่ีผูตองขังไดรับเก่ียวกับ

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง และแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง เรื่อง 

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย ทุกประการ คือ เปนการ

วิจัยเชิงประจักษ (Empirical Research) หรือเปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงเปน

วิธีวิจัยท่ีคนหาความรูความจริงโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) 

เปนการศึกษาหรือการวิจัยท่ีใชขอมูลจากการเก็บขอมูลจากผูท่ีใหขอมูลโดยตรง ณ ท่ีนี้ก็คือการเก็บ

ขอมูลจากเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา เพ่ือใหทราบขอเท็จจริงและความคิดเห็นเก่ียวกับ

ประเด็นดังกลาว อันนําไปสูแนวทางการแกไขปญหา โดยมีข้ันตอนในการศึกษา ดังตอไปนี้ 

วิธีการศึกษาขอเท็จจริงอันเปนแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายในและภายนอกเรือนจํา และความคิดเห็นของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / 

เรือนจํา ท่ีมีตอเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังนั้น มีวิธีการศึกษา

คนควาการวิจัยแบบภาคสนาม (Field Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูเขียน

ไดจัดทําข้ึนตามขอบวัตถุประสงคท่ีตองการทราบและนํามาเปนหลักในการกําหนดประเด็นตาง ๆ ไม

วาจะเปนขอเท็จจริงและความคิดเห็นหรือทัศนคติของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา เพ่ือใหไดมา

ซ่ึงขอมูลท่ีจะนําไปวิเคราะหสําหรับการคนหาแนวทางการแกไขปญหาตอไป 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ผูเขียนไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ

เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะหในสวนของขอเท็จจริง และความคิดเห็นหรือทัศนคติของ

เจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา โดยแบบสอบถามท่ีใชในการสัมภาษณเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / 

เรือนจํา เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังในประเทศไทย145 มีท้ังคําถามแบบคําถาม

ปลายปด (Close – end Question) ซ่ึงกําหนดใหผู ทําแบบสอบถามตองเลือกจากสิ่งผู เขียน

กําหนดให และแบบคําถามปลายเปด (Open – end Question) ท่ีเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีกรม

ราชทัณฑ / เรือนจําสามารถเลือกตอบไดมากกวาหนึ่งขอ หรือสามารถระบุขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีไมไดอยูใน

                                                                                                                                                                      

และหนังสือเลขท่ี 0705.1/26265 เรียน ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี เรื่อง อนุญาตใหเก็บ

ขอมูลการศึกษาวิจัยโดยใชแบบสอบถาม ลงวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
145โปรดดู ภาคผนวก ช. 
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ตัวเลือกท่ีกําหนดไว หรือเปดโอกาสใหตอบคําถามไดอยางอิสระในสวนของความคิดเห็นหรือทัศนคติ

สวนตัวท่ีมีตอปญหาดังกลาว ซ่ึงแบบสอบถามชุดนี้สามารถแบงไดออกเปน 3 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูถูกสัมภาษณ 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของ

ผูตองขัง 

และสวนท่ี 3 ทัศนคติและความคิดเห็นเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอก

เรือนจําของผูตองขัง 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา กอนท่ีผูเขียนจะนําแบบสอบถาม

ท่ีจัดทําข้ึนไปใชจริง ผูเขียนไดทดสอบความถูกตองของเนื้อหา (Content Validity) เพ่ือใหแนใจวา

ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนั้นมีความถูกตองและเชื่อถือได โดยผูเขียนนําแบบสอบถามไปปรึกษากับ

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและภาษาท่ีใช และสงไปให

เจาหนาท่ีของกรมราชทัณฑ ฝายทัณฑวิทยา และผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงกลาง ตรวจสอบ

ความถูกตองและความเหมาะสมของคําถามท่ีใชในแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง 

อยางไรก็ตาม แบบสอบถามชุดนี้ไมสามารถทําการตรวจสอบคุณภาพดวยวิธีการอ่ืน ๆ 

ไดอีก เชน การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ความยากงาย (Difficulty) เปนตน เนื่องจากการ

ตรวจสอบดวยวิธีการอ่ืนนั้นจําตองใชขอมูลท่ีเปนตัวเลข หรือขอมูลท่ีสามารถเรียงลําดับคะแนนได แต

แบบสอบถามชุดนี้เปนการสอบถามถึงขอเท็จจริง เชน กฎหมายและระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการ

จัดการทรัพยสินภายในเรือนจําของผูตองขัง วิธีการติดตอเพ่ือขอรับมอบอํานาจจากผูตองขัง หรือเปน

การสอบถามความคิดเห็นของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจําเก่ียวกับปญหาเรื่องการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง เปนตน ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามชุดนี้จึงทําได

เพียงรวบรวมสถิติวาในคําถามนั้น ๆ มีคนท่ีตอบเหมือนกันเปนจํานวนก่ีคน หรือก่ีคําตอบ แตไม

สามารถนํามาคิดเปนตัวเลข เปนคา หรือเปนจํานวนท่ีจะนํามาคํานวณเพ่ือทําการตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือดวยวิธีการอ่ืนได  ดังนั้น การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการศึกษานี้จึง

สามารถทําไดโดยการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาเทานั้น 

ประชากร (Population) ท่ีใชในการศึกษา หมายถึง หนวยของขอมูลท้ังหมดท่ีใชใน

การศึกษา ถาประชากรท่ีจะศึกษานั้นมีจํานวนมากหรือมีขนาดใหญ การศึกษาวิจัยมักจะศึกษาจาก

กลุมตัวอยาง (Sample) ของประชากร วิธีการท่ีจะใหไดมาซ่ึงกลุมตัวอยางเพ่ือทําหนาท่ีเปนตัวแทนท่ี

ดีของประชากรท้ังหมดนั้นสามารถทําไดโดยการสุมตัวอยาง (Sampling) ซ่ึงจะใชทฤษฎีความนาจะ

เปนในการเลือกกลุมตัวอยางหรือไมก็ได 
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งานวิจัยสวนนี้มุงศึกษาไปท่ีเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา ซ่ึงนับไดวาเปนประชากร

ท่ีมีขนาดใหญ เนื่องจากเรือนจําในประเทศไทยนั้นมีอยูดวยกันหลายแหง ดั่งความท่ีปรากฏใน

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การกําหนดสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรม

ราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2554 เชน เรือนจํา

กลาง มี 34 แหง เรือนจําพิเศษ มี 30 แหง เรือนจําจังหวัด มี 50 แหง เรือนจําอําเภอ มี 26 แหง 

ทัณฑสถาน มี 25 แหง เปนตน  อยางไรก็ตาม ผูเขียนมิไดมีความมุงประสงคท่ีจะศึกษากลุมตัวอยาง

ของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจําเพ่ือใชเปนตัวแทนของจํานวนเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / 

เรือนจําท้ังหมด แตมุงท่ีจะทราบและแสดงใหเห็นถึงขอมูลของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจําใน

จํานวนหนึ่งวา เจาหนาท่ีจํานวนเหลานั้นไดทราบขอเท็จจริงอันเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินของผูตองขังหรือไม มีความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวอยางไร  ดังนั้น จึงมิจําตองมีการกําหนดถึง

วิธีการเลือกกลุมตัวอยางเพ่ือใหเปนตัวแทนท่ีดีของประชากรคือเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา

ท้ังหมดท่ัวประเทศ 

เจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํานี้ ผูเขียนไมจํากัดเพศ อายุ คณะท่ีสําเร็จการศึกษา 

ตําแหนงงาน ระยะเวลาในการทํางาน หรืออ่ืน ๆ โดยผูเขียนกําหนดจํานวนของเจาหนาท่ีกรม

ราชทัณฑ / เรือนจําท่ีจะทําการศึกษาไวท้ังหมดรวม 50 คน ซ่ึงเปนผูท่ีปฏิบัติงานอยู ณ กรมราชทัณฑ 

เรือนจํากลางคลองเปรม ทัณฑสถานหญิงกลาง และเรือนจําจังหวัดนนทบุรี 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผู เ ขี ย น ไ ด ทํ า เ รื่ อ ง ข อ ใ ห ผู อํ า น ว ย ก า ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ออกหนังสือถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ เพ่ือขออนุญาตใหผูเขียนเขาดําเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา โดยใชแบบสอบถาม ณ กรมราชทัณฑ 

เรือนจํากลางคลองเปรม ทัณฑสถานหญิงกลาง และเรือนจําจังหวัดนนทบุรี 

2. เม่ือกรมราชทัณฑมีหนังสืออนุญาตใหเขาเก็บรวบรวมขอมูลไดแลว ผูเขียนไดไป

ติดตอเจาหนาท่ี ณ กรมราชทัณฑและเรือนจํานั้น ๆ เม่ือไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสํานักทัณฑ

วิทยาซ่ึงปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ ผูบัญชาการเรือนจํา / ผูอํานวยการทัณฑสถาน 

ผูเขียนจึงไดทําการแจกและรวบรวมแบบสอบถาม โดยมีผูชวยจํานวน 1 คน 

3. เม่ือไดแบบสอบถามครบตามท่ีตองการ ผูเขียนไดทําการตรวจดูความเรียบรอย และ

จะนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาอธิบายและวิเคราะหผลตอไป 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามชุดนี้ ผูเขียนจะ

ใชคาสถิติรอยละ (Percentage) แสดงประกอบกับจํานวนตัวเลขท่ีไดจากการรวบรวมในแตละขอ 

เพ่ือแสดงใหเห็นถึงทิศทางหรือแนวโนมของคําตอบ 
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ผูเขียนไดแบงผลการศึกษาออกเปน 3 สวน ตามสวนของแบบสอบถามท่ีไดกลาวไวใน

ขางตน แตจะขอยกตารางผลการศึกษาจากแบบสอบถามเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา เรื่อง 

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย ไปไวในสวนของ

ภาคผนวก146 แตในท่ีนี้จะขอกลาวถึงผลการศึกษาอยางสรุปดังความจะกลาวตอไปนี้ 

อภิปรายผลการศึกษา 

เจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา ซ่ึงทําแบบสอบถามชุดนี้ แบงออกเปนเพศชาย 33 

คน เพศหญิง 17 คน สวนใหญอยูในชวงวัยกลางคน คือ ชวงอายุ 40 ปข้ึนไป จนถึง 60 ป โดยเปนผูท่ี

สําเร็จการศึกษาจากคณะทางดานสังคม ซ่ึงไดแก คณะรัฐศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะนิติศาสตร 

และคณะสังคมศาสตร รวมกันในอัตรารอยละ 56 ของจํานวนผูท่ีทําแบบสอบถามท้ังหมด และสวน

ใหญปฏิบัติงานอยูท่ีเรือนจํากลางคลองเปรมและทัณฑสถานหญิงกลาง โดยสังกัดอยูในสวนควบคุม

ผูตองขังและสวนสวัสดิการผูตองขัง ท่ีเหลือสังกัดอยูในสํานักทัณฑวิทยา สํานักทัณฑปฏิบัติ กองนิติ

การ และฝายปกครองผูตองขัง 

สวนควบคุมผูตองขัง เปนสวนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุม รักษาการณมิใหผูตองขัง

หลบหนี ปองกันการกอเหตุทะเลาะวิวาท ควบคุมผูตองขังออกไปนอกเรือนจํา การจัดเวรรักษาการณ

นอกเวลาราชการ ดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับผูบริหารหรือผู ท่ีมาติดตอราชการในเรือนจํา 

พิจารณาเสนอการลงโทษทางวินัยหรือเสนอความดีความชอบแกผูตองขัง การปองกันการลักลอบนํา

สิ่งของตองหามเขา – ออกเรือนจําทางประตูเรือนจํา และการโยนขามกําแพงเรือนจําจากภายนอก 

ควบคุมผูตองขังท่ีออกมาพบญาติ ณ หองเยี่ยมญาติใหอยูในกฎระเบียบของทางเรือนจํา รวมท้ัง

ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ในสวนสวัสดิการผูตองขังนั้น เปนสวนท่ีรับผิดชอบเรื่องการดําเนินการจัดสวัสดิการ 

สิ่งจําเปนข้ันพ้ืนฐานในชีวิตประจําวันใหกับผูตองขัง การจัดเลี้ยงอาหาร การใหผูตองขังไดรับการเยี่ยม

จากญาติ การรับฝากเงิน นันทนาการ การจําหนายเครื่องอุปโภค - บริโภคนอกเหนือจากท่ีรัฐจัดให 

การใหความสงเคราะห และชวยเหลือผูตองขังในดานตาง ๆ ตลอดจนประสานงานกับหนวยงาน

ภาคเอกชนและหนวยงานราชการอ่ืนใหเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการและใหการสงเคราะหแก

ผูตองขังในดานตาง ๆ และรับผิดชอบในเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการเรือนจํา 

เจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจําท่ีทําแบบสอบถามสวนใหญ เปนผูท่ีปฏิบัติงานใน

ตําแหนงเจาพนักงานราชทัณฑ นักทัณฑวิทยา นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพ นิติกร นักสังคม

สงเคราะห เจาหนาท่ีหองเยี่ยม และตําแหนงงานอ่ืน ๆ อีก ตามลําดับ และสวนใหญมีระยะเวลา
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ปฏิบัติงานท่ีนานพอจนนาจะมีความคุนเคยหรือเคยชินกับผูตองขังหรือระเบียบปฏิบัติภายในกรม

ราชทัณฑ / เรือนจําท่ีเก่ียวของกับผูตองขังมาแลวระดับหนึ่ง เนื่องจากเจาหนาท่ีสวนใหญปฏิบัติงาน

มาเปนระยะเวลานาน 16 – 20 ป ในอัตรารอยละ 24 นาน 6 – 10 ป รอยละ 20 นาน 0 – 5 ป รอย

ละ 14 นาน 11 – 15 ป และนานกวา 20 ปข้ึนไป เทากันท่ีอัตรารอยละ 12 ของจํานวนผูท่ีทํา

แบบสอบถามท้ังหมด และผลจากการสํารวจตามท่ีปรากฏในตารางท่ี 4.8 ก็ชี้ใหเห็นวาเจาหนาท่ีกรม

ราชทัณฑ / เรือนจําสวนใหญเปนผูท่ีมีความรูเก่ียวกับกฎระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติอัน

เก่ียวกับการจัดการทรัพยสินภายในเรือนจําของผูตองขังพอสมควร เนื่องจากการสํารวจตามตารางท่ี 

4.8 นั้น เปนการสํารวจและสอบถามเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจําวา ทราบหรือไม วาตาม

พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 และกฎหมายลําดับรองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของนั้นไดกําหนด

เรื่องการจัดการทรัพยสินของผูตองขังภายในเรือนจําไวอยางไร ใชกับทรัพยสินประเภทใด และ

แนวทางการปฏิบัติมีอยูอยางไร มีเจาหนาท่ีรอยละ 52 ของจํานวนผูท่ีทําแบบสอบถามท้ังหมด ทราบ

วาหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติอันเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินของผูตองขังภายในเรือนจํานั้น

เปนไปอยางไร แตอีกรอยละ 40 ไมทราบ เนื่องจากไมไดปฏิบัติหนาท่ีในเรื่องดังกลาวโดยตรง และอีก

รอยละ 8 ไมไดระบุขอมูลใด ๆ ไว 

แตเม่ือผูเขียนสอบถามถึงกฎหมายท่ีใชบังคับกับทรัพยสินอ่ืน ๆ ของผูตองขังท่ีมิไดตก

อยูภายใตบังคับของกฎหมายดังกลาวในขางตน วายังมีกฎหมายฉบับใดท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือ

ดําเนินการจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังไดอีก โดยเฉพาะกับทรัพยสินและหนี้สินท่ี

ผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํา ผลปรากฏวามีเจาหนาท่ีในอัตรารอยละ 84 ท่ีไมทราบวาการจัดการกับ

ทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังนั้นมีกฎหมายฉบับใดใชบังคับอยูหรือไม เพียงแต

ทราบวาหากผูตองขังหรือญาติหรือผูมีสวนไดเสีย มีความประสงคจะดําเนินการจัดการอยางใดอัน

เก่ียวกับทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจําแลว บุคคลเหลานั้นก็ยังคงมีสิทธิและยัง

สามารถใชสิทธิในการจัดการดังวามาไดอยูเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป เพียงแตญาติหรือบุคคลภายนอก

จะตองเดินทางมาติดตอกับผูตองขังท่ีเรือนจํา เพ่ือใหผูตองขังลงลายมือชื่อในเอกสารและมอบอํานาจ

ใหบุคคลนั้น ๆ ไปดําเนินการจัดการแทน โดยมีเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง

แทจริงแหงลายมือชื่อท่ีผูตองขังไดลงไวอีกครั้งหนึ่ง อันเปนการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของกรม

ราชทัณฑและเรือนจํานั้น ๆ 

นอกจากนี้ ผูเขียนยังไดสอบถามความคิดเห็นของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา 

ตอไปวา การท่ีไมมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการตาง ๆ อันเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังไวเปนการเฉพาะอยางชัดเจนนี้ จะทําใหเกิดปญหาและอุปสรรค

ตอผูตองขังและผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังบางหรือไม มากนอยเพียงใด 



 

 

237 

เจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา สวนใหญคิดวา เปนสิ่งท่ีทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคตอผูตองขัง

และผูมีสวนไดเสียในระดับ มาก ปานกลาง และมากท่ีสุด รวมกันถึงรอยละ 70 ของจํานวนผูท่ีทํา

แบบสอบถามท้ังหมด แตก็ยังมีอีกรอยละ 24 ท่ีเห็นวาการไมมีกฎหมายเฉพาะเชนวานั้นไมไดทําให

เกิดปญหาและอุปสรรคตอผูตองขังและผูมีสวนไดเสียในเรื่องท่ีเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ภายนอกเรือนจําของผูตองขังแตอยางใด เนื่องจากผูตองขังก็เหมือนบุคคลท่ัวไป จึงควรใชกฎหมาย

ฉบับเดียวกันกับบุคคลท่ีอยูภายนอกเรือนจํา ตามความท่ีปรากฏในตารางท่ี 4.10 และ ตารางท่ี 4.11 

สําหรับปญหาและอุปสรรคซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการท่ีไมมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑหรือ

วิธีการเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังไวโดยเฉพาะนั้น เจาหนาท่ี

กรมราชทัณฑ / เรือนจําสวนใหญเห็นวา เปนปญหาเรื่องการติดตามและการไดรับทราบขอมูลตาง ๆ 

เก่ียวกับทรัพยสินและหนี้สินท่ีมีอยูภายนอกเรือนจํา ท้ังความเคลื่อนไหวในการจัดการ ผลจากการ

จัดการ และความเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดหรืออาจเกิดข้ึนกับทรัพยสินและหนี้สินของตน จนกวาจะมี

บุคคลภายนอกมาแจงใหผูตองขังทราบ รองลงมาเปนปญหาท่ีผูตองขังไมสามารถควบคุมการ

ดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูท่ีตนมอบอํานาจใหดําเนินการจัดการแทนได รวมถึง

ปญหาและอุปสรรคเรื่องสิทธิ วิธีการ และข้ันตอน ในการติดตอสื่อสารระหวางผูตองขังกับ

บุคคลภายนอก 

ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนจากการท่ีไมมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑหรือ

วิธีการอันเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังไวเปนการเฉพาะนั้น 

เจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจําเห็นวา ไดสงผลใหผูตองขังและผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินและ

หนี้สินของผูตองขังไดรับผลกระทบหรือความเสียหาย ในระดับมาก ปานกลาง และมากท่ีสุด รวมกัน

ถึงรอยละ 66 ของจํานวนผูท่ีทําแบบสอบถามท้ังหมด 

โดยเห็นวาผลกระทบหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนนั้น ไดแก อาจเกิดความสูญเสีย

หรือเสียหายข้ึนแกทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง รวมถึงธุรกิจหรือกิจการท่ีผูตองขังรวมลงทุนกับ

บุคคลอ่ืน รองลงมาคือ อาจทําใหผูท่ีมีความประสงคจะดําเนินการใด ๆ ซ่ึงเก่ียวของกับทรัพยสินและ

หนี้สินของผูตองขัง จําตองเดินทางมาพบหรือติดตอกับผูตองขังเปนคราว ๆ ไป รองลงมาคือ อาจทํา

ใหมีคดีความเกิดข้ึนเก่ียวกับทรัพยสินหรือหนี้สินของผูตองขัง (ไมวาในฐานะโจทกหรือจําเลย) 

รองลงมาคือ อาจทําใหบุคคลท่ีผูตองขังมอบหมายใหดําเนินการจัดการแทน และผูมีสวนไดเสียอ่ืน 

ไดรับความยากลําบากในการติดตอ การเดินทางมายังเรือนจํา ฯ รองลงมาคือ อาจทําใหบุคคลท่ี

ผูตองขังมอบหมายใหดําเนินการจัดการแทน และผูมีสวนไดเสียอ่ืน ตองเสียคาใชจายสูงในกรณีท่ีมี

ความประสงคจะติดตอหรือปรึกษาเรื่องใด ๆ กับผูตองขัง เชน คาใชจายในการเดินทางมายังเรือนจํา 

คาท่ีพัก เปนตน และยังมีความคิดเห็นอ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดจากตารางท่ี 4.13  อยางไรก็



 

 

238 

ตาม ยังมีเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจําอีกรอยละ 16 ท่ีเห็นวา การไมมีกฎหมายกําหนดเรื่องการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังไวโดยเฉพาะนั้น ไมไดกอใหเกิดผลกระทบ

หรือความเสียหายข้ึนกับบุคคลใดเลย 

ในสวนสุดทายของแบบสอบถามนั้น เปนการสอบถามความคิดเห็นของเจาหนาท่ีกรม

ราชทัณฑ / เรือนจํา วาเห็นดวยหรือไมท่ีควรจะมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังไวโดยเฉพาะ ปรากฏวามีเจาหนาท่ีรอยละ 64 ท่ี

เห็นดวยวาควรจะมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวข้ึน เนื่องจากเห็นวาเปนมาตรการท่ี

ชวยใหผูตองขังลดความกังวล ความตึงเครียดตาง ๆ อันเก่ียวกับทรัพยสินและหนี้สินของตนใน

ระหวางท่ีตองอยูในเรือนจํา เห็นวาเปนมาตรการท่ีชวยรักษาทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังไมให

เกิดความเสียหาย ซ่ึงอาจทําใหชีวิตหลังการพนโทษของผูตองขังดีข้ึน หรืออยางนอยท่ีสุดก็ไมแยลงไป

กวาเดิม เห็นวาเปนการชวยใหผูมีอํานาจจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง มีแนวทางในการ

ดําเนินการจัดการ และไมทําใหรูสึกวาการจัดการนั้นเปนภาระหนาท่ีของตนมากเกินไป เห็นวาเปน

การชวยใหผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง สามารถติดตอกับผูจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินของผูตองขังไดโดยตรงแทนการเดินทางมาติดตอกับผูตองขัง ณ เรือนจํา อันเปนการลดปญหา

และอุปสรรค รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับบุคคลดังกลาวได เห็นวาเปนมาตรการท่ีทําใหผูตองขัง

ไมรูสึกวาตนตองถูกลงโทษซํ้าซอน ท้ังการถูกลงโทษจําคุกทางอาญา และการถูกลงโทษทางแพง คือ 

ความเสียหายท่ีอาจเกิดแกทรัพยสินและหนี้สินของตนในระหวางท่ีถูกจําคุกอยูในเรือนจํา ท้ังท่ีการ

ลงโทษทางอาญาไมมีความเก่ียวของกับเรื่องทางแพงแตอยางใด และเห็นวาเปนมาตรการท่ีชวย

สงเสริมหรือสนับสนุนทฤษฎีการลงโทษทางอาญาในปจจุบันของประเทศไทยคือ การแกไขฟนฟู

ผูกระทําความผิด อันมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญคือ เพ่ือใหผูตองขังสามารถกลับไปอยูรวมกับคนในสังคม

ไดอยางสงบสุข และปองกันไมใหผูกระทําความผิดกลับมากระทําความผิดซํ้าข้ึนอีก โดยจํานวนของ

คําตอบท่ีเห็นดวยกับเหตุผลตาง ๆ นั้นสามารถศึกษาไดจากตารางท่ี 4.14 

อยางไรก็ตาม ยังมีเจาหนาท่ีท่ีเห็นวาไมควรจัดใหมีกฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑหรือ

วิธีการตาง ๆ อันเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังข้ึนไว

โดยเฉพาะ ในอัตรารอยละ 18 เนื่องจากมีเหตุผลประการอ่ืนนอกเหนือจากท่ีผูเขียนกําหนดไวใหผูทํา

แบบสอบถามไดเลือก เปนจํานวนมากท่ีสุด เชน ทรัพยสินภายนอกของผูตองขัง ญาติควรจัดการเอง 

ไมควรอยางยิ่งท่ีจะรับเปนธุระให มีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยสินภายนอกเรือนจํา

ครบถวนแลว และตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว เปนตน รองลงมาเห็นวาอาจตอง

ใชงบประมาณในการจัดการเรื่องดังกลาวเพ่ิมข้ึนอีกจํานวนมาก เห็นวาผูตองขังในปจจุบันมีจํานวน

มากและเพ่ิมสูงข้ึนในทุกป การจัดสิทธิดังกลาวใหแกผูตองขังจะกอใหเกิดความวุนวายและความ
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ยุงยากมากเกินสมควร เห็นวาการท่ีผูตองขังถูกจําคุกก็เนื่องมาจากการกระทําความผิด การอํานวย

สิทธิดังกลาวใหผูตองขัง จะทําใหผูตองขังไมรูสึกวาตนถูกลงโทษอยู จึงไมเห็นวาผูตองขังควรจะไดรับ

สิทธิดังกลาวแตอยางใด และเหตุผลท่ีผูทําแบบสอบถามเลือกตอบนอยท่ีสุด คือ เห็นวาการใหสิทธิ

ดังกลาวแกผูตองขัง จะเปนการเพ่ิมภาระหนาท่ีใหกับเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑและเรือนจํามากเกิน

สมควร ซ่ึงจํานวนของคําตอบท่ีไมเห็นดวยกับเหตุผลตาง ๆ นั้นสามารถศึกษาไดจากตารางท่ี 4.14 

เชนเดียวกัน 

และยังมีเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา อีกรอยละ 14 ท่ีเห็นดวยในเหตุผลบาง

ประการท่ีควรจะจัดใหมีกฎหมายเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังไว

โดยเฉพาะ แตก็ยังไมเห็นดวยเสียทีเดียว เนื่องจากมีเหตุผลบางประการตามท่ีปรากฏในตารางท่ี 4.14 

ท่ีทําใหเห็นวาการจัดใหมีกฎหมายดังกลาวยังเปนสิ่งท่ีมีขอเสียอยูเชนกัน 

สําหรับกรณีท่ีหากจะจัดใหมีกฎหมายอันเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ภายนอกเรือนจําของผูตองขังข้ึน เจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา สวนใหญมีความคิดเห็นในเรื่อง

ชวง / ชั้นของกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง 

เชน การแตงตั้งผูจัดการทรัพยสิน การเจรจาตกลงเรื่องแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ของผูตองขัง ฯ วา ควรดําเนินการในชวง / ชั้นของศาลซ่ึงจะมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลย และ

ชวง / ชั้นใดก็ได ซ่ึงมีอัตราเทากันอยูท่ีรอยละ 36 โดยเหตุผลท่ีเจาหนาท่ีระบุมาในกรณีของชวง/ ชั้น

ศาลซ่ึงจะมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลยนั้นมักจะเปนเรื่องของความสะดวก และการลดปญหา

ความตึงเครียดของผูตองขังในระหวางท่ีตองอยูในเรือนจํา และเหตุผลในกรณีของชวง / ชั้นใดก็ได 

มักจะเปนเรื่องของหลักกรรมสิทธิ์ เปนสิทธิของผูตองขัง หรือปญหาอันเก่ียวกับทรัพยสินสามารถ

เกิดข้ึนไดทุกเม่ือ การกําหนดใหกระบวนการตาง ๆ สามารถดําเนินการในชั้น / ชวงใดก็ไดจึงเปน

ประโยชนตอตัวผูตองขังมากกวา เปนตน แตยังมีเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา อีกรอยละ 20 ท่ี

เห็นวากระบวนการตาง ๆ นั้นควรกระทําในระหวางท่ีผูตองขังอยูในเรือนจํา  ท้ังนี้ เพ่ือความสะดวก

และเพ่ือลดความตึงเครียด ความกังวลตาง ๆ ในระหวางท่ีผูตองขังอยูภายในเรือนจํา เปนตน โดย

เหตุผลอ่ืน ๆ นอกจากนี้สามารถศึกษาไดจากตารางท่ี 4.15 

คําถามขอสุดทายของแบบสอบถามชุดนี้ ผูเขียนไดตั้งเปนคําถามปลายเปดไวเพ่ือให

เจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา สามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่อง

การดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังไดอยางเต็มท่ีและอิสระ ซ่ึง

ผูเขียนไดแบงกลุมของขอความท่ีเจาหนาท่ีระบุมาออกเปน 5 กลุม ไดแก 1) ควรจัดใหมีกฎหมายหรือ

มาตรการตาง ๆ เขามาชวยเหลือผูตองขัง ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขัง

มีอยูภายนอกเรือนจํา 2) เรื่องดังกลาวไมอยูในอํานาจหนาท่ีท่ีกรมราชทัณฑจะตองดําเนินการ 3) ควร
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ใหญาติหรือทนายความเปนผูจัดการดูแลแทนผูตองขัง 4) มีกฎหมายกําหนดเรื่องดังกลาวไวอยูแลว 

และ 5) ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ดังท่ีปรากฏในสวนทายของภาคผนวก หัวขอผลการศึกษาจาก

แบบสอบถามเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอก

เรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

เม่ือเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจําเปนผูท่ีมีความใกลชิดกับผูตองขังมากท่ีสุด เปนผู

ท่ีเห็นสภาพความเปนอยู สภาพจิตใจของผูตองขังในขณะท่ีตองถูกควบคุมตัวอยูในเรือนจํา หรืออยาง

นอยท่ีสุดก็เปนผูท่ีรูระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ของทางเรือนจําซ่ึงเก่ียวกับความเปนอยูของผูตองขัง ขอมูล

ตาง ๆ ท่ีไดจากการทําแบบสอบถามนี้ จึงทําใหผูเขียนเกิดมุมมองใหม ๆ นอกเหนือไปจากมุมมองของ

ผูตองขัง และของบุคคลท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง ณ เรือนจํา ดังท่ีเคยศึกษามาในบทกอน ขอมูลท่ี

ใชศึกษาเพ่ือคนหาแนวทางในการแกไขปญหาจึงมีความหลากหลายมากข้ึน ทําใหผูเขียนไดตระหนัก

ดวยวา การเสนอแนวทางเพ่ือแกไขปญหาเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของ

ผูตองขังนั้น นอกจากจะตองคํานึงถึงประโยชน ภาระหนาท่ี และผลดีผลเสีย ตอตัวผูตองขัง ผูมีสวนได

เสีย และผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขังแลว ยังจะตองคํานึงถึงภาระหนาท่ีท่ีอาจจะเพ่ิมข้ึน

ตอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานซ่ึงมีความเก่ียวของกับผูตองขังโดยตรงดวย 

สําหรับบทวิเคราะหเรื่องแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินโดยอาศัยระบบ

สวัสดิการของรัฐ เม่ือนํามาใชเปนแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของ

ผูตองขัง สามารถอธิบายไดดังนี้ 

ในกรณีท่ีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังไดกระทําโดย

อาศัยระบบสวัสดิการของรัฐ เจาหนาท่ีของรัฐก็จะเปนผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินของผูตองขัง และรัฐตองเปนผูรับภาระคาใชจายอันเนื่องมาจากการจัดการดังกลาวดวย 

ขอดีและขอเสียของการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังโดย

อาศัยระบบสวัสดิการของรัฐ สามารถสรุปไดดังนี้ 

ขอดี : 

1. ทําใหปญหาและอุปสรรคทางกายภาพท่ีผูตองขังไมสามารถออกไปจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินดวยตนเองไดรับการแกไขเยียวยา และยังเปนมาตรการท่ีชวยใหผูตองขังท่ีไมมีญาติ หรือไม

มีบุคคลใดยอมรับมอบอํานาจเพ่ือดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน มีเจาหนาท่ีของรัฐเขามา

ดําเนินการจัดการให 

2. เปนมาตรการท่ีชวยใหผูตองขังซ่ึงมีฐานะยากจน หรือไมมีเงินจางบุคคลใดเพ่ือ

ดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําแทนตน ไดรับความชวยเหลือจากรัฐ 
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3. เปนมาตรการท่ีชวยใหผูตองขังคลายความกังวลในบรรดาทรัพยสินและหนี้สินท่ีตนมี

อยูภายนอกเรือนจํา ผูตองขังจึงมีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน พรอมท่ีจะเขาสูกระบวนการแกไขฟนฟูท่ีทาง

เรือนจําไดจัดไว และทําใหผูตองขังไมรูสึกวาถูกสังคมทอดท้ิงเนื่องจากรัฐไดใหความสนใจกับปญหา

ของตน 

4. ชวยใหชีวิตหลังการพนโทษของผูตองขังดีข้ึนหรืออยางนอยท่ีสุดก็ไมแยลงไปกวาเดิม 

เนื่องจากบรรดาทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํามีเจาหนาท่ีรัฐเขามาจัดการดูแล

ใหในระหวางท่ีตองถูกควบคุมตัวอยู 

ขอเสีย : 

1. รัฐตองเพ่ิมอัตรากําลังเจาหนาท่ีใหเพียงพอสําหรับการดําเนินการจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง 

2. รัฐตองเพ่ิมงบประมาณรายจายเพ่ือดําเนินการจัดสวัสดิการเรื่องการจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินภายนอกเรือนจําใหกับผูตองขัง 

เนื่องจากการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังโดยอาศัยระบบ

สวัสดิการของรัฐในประเทศไทยยังไมปรากฏมีข้ึน แนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินโดยอาศัย

ระบบสวัสดิการของรัฐเชนนี้จึงยังไมอาจพิจารณาถึงขอดีและขอเสียของกระบวนการและวิธีการ

ดําเนินการจัดการได ผูเขียนจึงทําไดเพียงพิจารณาขอดีและขอเสียของหลักการและเหตุผลในการ

แกไขปญหาโดยอาศัยระบบสวัสดิการของรัฐดังท่ีปรากฏในขางตน ซ่ึงหากจะนําระบบสวัสดิการของ

รัฐเขามาชวยแกไขประเด็นปญหาดังกลาวจริง จะตองมีการพิจารณาถึงแนวทางและวิธีการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง รวมท้ังวิธีการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการ

จัดการท่ีเหมาะสมตอไป  ท้ังนี้ การพิจารณาเพ่ือเสนอแนวทางดังกลาวจะตองคํานึงถึงประโยชน

ในทางแพงของผูตองขัง ผูมีสวนไดเสีย และคํานึงถึงอํานาจหนาท่ีท่ีจะตองเพ่ิมข้ึนของกรมราชทัณฑ 

เรือนจํา และเจาหนาท่ีผูดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขังดวย 

 

4.3 แนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังตามกฎหมายตางประเทศ 

 

บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจําคุกหรือการราชทัณฑของตางประเทศสวนใหญ

นั้นจะเปนการบัญญัติถึงแนวทางหรือวิธีการในการจัดการทรัพยสินท่ีผูตองขังมีอยูภายในเรือนจํา ไม

วาจะเปนทรัพยสินท่ีผูตองขังนําติดตัวมาในขณะท่ีสงผูตองขังเขาสูเรือนจํา บทบัญญัติเก่ียวกับสิ่งของ

ตองหามและสิ่งของท่ีอนุญาตใหนําเขามาภายในเรือนจําได การจัดทําบัญชีเงินฝากใหกับผูตองขัง การ

ฝากเงินหรือการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาว และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับทรัพยสินท่ีผูตองขังมีอยู
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ภายในเรือนจํา อันเปนไปในทํานองเดียวกันกับพระราชบัญญัติราชทัณฑของประเทศไทย  อยางไรก็

ตาม ยังมีกฎหมายของบางประเทศท่ีไดบัญญัติถึงแนวทางหรือวิธีการในการจัดการกับทรัพยสินและ

หนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจําไว อยางเชนกฎหมายของประเทศฟนแลนดและประเทศ

ฟลิปปนส 

 

4.3.1 ประเทศฟนแลนด 

พระราชบัญญัติราชทัณฑหรือ Imprisonment Act (767/2005) ของประเทศ

ฟนแลนด ซ่ึงมีผลบังคับใชมาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ค.ศ. 2006147 นั้น เปนกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงค

หรือเปาหมายในการเพ่ิมความพรอมในดานตาง ๆ ใหกับผูตองขัง เพ่ือใหผูตองขังสามารถดําเนินชีวิต

ไปโดยปราศจากการกระทําความผิดในทางอาญา ดวยการสงเสริมความสามารถในการจัดการชีวิต

ของตนเอง และสงเสริมใหผูตองขังสามารถปรับตัวเขากับสังคมภายนอกได รวมท้ังการปองกันมิให

ผูตองขังกระทําความผิดข้ึนในระหวางท่ีมีการลงโทษตามคําพิพากษา ตามความท่ีปรากฏในมาตรา 2 

แหง Imprisonment Act (767/2005) และในพระราชบัญญัติดังกลาวนี้เองท่ีไดบัญญัติถึงวิธีการหรือ

มาตรการในการจัดการกับทรัพยสินของผูตองขังไว ท้ังทรัพยสินท่ีผูตองขังมีอยูภายในและภายนอก

เรือนจํา 

ใน Chapter 9148 แหง Imprisonment Act (767/2005) เปนบทบัญญัติ ท่ี

กลาวถึงทรัพยสินและรายไดของผูตองขัง ซ่ึงมีอยูท้ังสิ้น 10 มาตรา โดยมาตรา 1 เปนการบัญญัติเรื่อง

การครอบครองทรัพยสินภายในเรือนจําของผูตองขัง มาตรา 2 เปนเรื่องบัญชีรายการทรัพยสินของ

ผูตองขัง มาตรา 3 เปนเรื่องการครอบครองเงินสดและสิ่งอ่ืนใดท่ีสามารถใชจายไดเชนเดียวกับเงิน 

มาตรา 4 เปนเรื่องการใชจายเงินและสิ่งอ่ืนท่ีสามารถใชจายไดเชนเดียวกับเงิน มาตรา 5 เปนเรื่องการ

คืนทรัพยสินใหกับผูตองขังเม่ือผูตองขังไดรับการปลอยตัว มาตรา 6 เปนเรื่องการจายคาจางในการ

ทํางาน เบี้ยเลี้ยงในการทํากิจกรรมและการจายเบี้ยเลี้ยงใหกับผูตองขัง มาตรา 7 เปนเรื่องการถอน

เงินจากคาจาง มาตรา 8 เปนกรณีท่ีไมมีการจายเบี้ยเลี้ยง มาตรา 9 เปนเรื่องอํานาจในการตัดสินใจ

ของพนักงานเจาหนาท่ี และมาตรา 10 เปนบทบัญญัติเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ โดยบทบัญญัติท้ัง 10 มาตรานี้

เปนการกลาวถึงวิธีการหรือมาตรการในการจัดการกับเงินและทรัพยสินตาง ๆ ท่ีผูตองขังมีอยูภายใน

                                                           

147Imprisonment Act (767/2005) Chapter 22 Provisions on entry into force and 

transitional provisions section 2 
148Imprisonment Act (767/2005) Chapter 9 Property and income of a prisoner 

section 1 – section 10 
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เรือนจํา วามีแนวทางในการจัดการกับทรัพยสินท่ีอนุญาตและทรัพยสินท่ีตองหามมิใหผูตองขังเก็บไว

ภายในเรือนจําอยางไร รวมถึงรายได การใชจายเงินของผูตองขัง และการสงคืนซ่ึงทรัพยสินท่ีเก็บไว

ภายในเรือนจําใหกับผูตองขังเม่ือผูตองขังไดรับการปลอยตัว 

สําหรับแนวทางหรือวิธีการในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยู

ภายนอกเรือนจํานั้น ปรากฏอยูใน Chapter 19 เรื่องการแจงและการเสนอขอมูล ตามความในมาตรา 

7 เรื่องการแจงขอมูลเก่ียวกับการจัดการทรัพยสิน โดยบัญญัติไววา ถาผูตองขังไมสามารถจัดการ

ทรัพยสินของตนเองไดไมวาทรัพยสินนั้นจะอยูท่ีใดก็ตาม ใหแจงความดังกลาวไปยังผูมีอํานาจตามท่ี

อางไวใน the Guardianship Service Act (442/1999) [แปลโดยผูเขียน]  ดังนั้น ถาผูตองขังรายใด

ไมสามารถจัดการกับทรัพยสินท่ีตนมีอยูภายนอกเรือนจําได และเม่ือผูมีอํานาจตาม Guardianship 

Service Act (442/1999) ไดรับการแจงความดั่งกลาวแลว ผูมีอํานาจจึงตองใชวิธีการหรือมาตรการท่ี

บัญญัติไวใน Guardianship Service Act (442/1999) เขามาดําเนินการจัดการกับทรัพยสินท่ี

ผูตองขังรายนั้น ๆ มีอยูภายนอกเรือนจําดวย และเหตุนี้ เองจึงมีความจําเปนท่ีผูเขียนจะตอง

ทําการศึกษาแนวทางหรือวิธีการในการจัดการทรัพยสินตามท่ีบัญญัติไวใน Guardianship Service 

Act (442/1999) 

Guardianship Service Act (442/1999) มีผลบัง คับใชมาตั้ งแตวัน ท่ี  1 

ธันวาคม พ.ศ. 2542 (1999) 149 โดยมีวัตถุประสงคในการใหความคุมครองและดูแลสิทธิและ

ผลประโยชนของบุคคลท่ีไมสามารถจัดการดูแลเรื่องทางการเงินของตนเองได ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก

การไรความสามารถในการจัดการ ความเจ็บปวย หรือเหตุผลอ่ืนใดในอํานองเดียวกัน รวมถึงดูแลเรื่อง

อ่ืน ๆ ซ่ึงไมเก่ียวของกับเรื่องทางการเงินของบุคคลนั้น ๆ150 

การดําเนินการจัดการดูแลทรัพยสิน เรื่องทางการเงิน รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ ของผูไร

ความสามารถท่ีอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงไดแก ผูท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป (ผูเยาว) หรือผู

ท่ีมีอายุครบ 18 ปแลว (ผูใหญ) แตไดรับการแจงวาเปนผูท่ีไรความสามารถ151 จะไดรับการจัดการ

ดูแลโดย ผูปกครอง (a guardian) ซ่ึงถาการแตงตั้งผูปกครองเพ่ือจัดการดูแลเรื่องตาง ๆ ดังกลาวยัง 

                                                           

149Guardianship Services Act ( 4 4 2 / 1 9 9 9 )  Chapter 11 Entry into force and 

transitional provisions section 96 paregraph 1 
150Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 1 General provisions section 1 
151Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 1 General provisions section 2 
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ไมเพียงพอตอการคุมครองผลประโยชนของบุคคลใด บุคคลดังกลาวอาจจะถูกจํากัดหรือยับยั้ง

ความสามารถตามท่ีกําหนดไวใน Guardianship Service Act (442/1999) อีกก็ได152 

รายละเอียดท่ีเก่ียวของกับแนวทางหรือวิธีการในการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ตาม Guardianship Service Act (442/1999) นี้ ผูเขียนจะขอกลาวถึงท้ังหมด 7 ประเด็น ไดแก 

1. ผูปกครอง (a guardian) ท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ 

2. การจํากัดความสามารถของผูอยูในปกครอง 

3. สถานะของบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งใหตกเปนคนไรความสามารถ 

4. สถานะและภาระหนาท่ีของผูปกครอง 

5. มาตรการหรือวิธีการในการควบคุมการดําเนินการของผูปกครอง 

6. การจดทะเบียนการเปนผูปกครอง 

7. กระบวนการหรือข้ันตอนในการดําเนินการตาง ๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับศาล 

โดยผูเขียนจะขออธิบายประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. ผูปกครอง (a guardian) ท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ 

บทบัญญัติท่ีเก่ียวกับผูปกครอง (a guardian) ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการ

ทรัพยสินและสิ่ งต าง  ๆ  ของผู อยู ในปกครอง (a ward)  ตาม Guardianship Service Act 

(442/1999) นี้ ไดบัญญัติไวใน Chapter 2 ตั้งแตมาตรา 4 ถึงมาตรา 17 โดยสามารถแบงออกไดเปน 

4 สวน คือ คุณสมบัติของผูปกครอง เง่ือนไขเบื้องตนในการแตงตั้งผูปกครอง สถานะของผูอยูใน

ปกครอง และการสิ้นสุดภาระหนาท่ีของผูปกครอง อันมีรายละเอียดตาง ๆ ดังจะกลาวดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 คุณสมบัติของผูปกครอง หากไมมีบทบัญญัติกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

กฎหมายกําหนดใหผู ท่ีปกครองดูแลผู เยาว (the custodians of a minor) ตองทําหนาท่ีเปน

ผูปกครอง (a guardian) ของผูเยาวนั้นดวย แตในกรณีท่ีมีเหตุจําเปน ศาลอาจปลดผูท่ีปกครองดูแล

ผูเยาวออกจากภาระหนาท่ีของการเปนผูปกครอง และแตงตั้งใหบุคคลอ่ืนเขาทําหนาท่ีเปนผูปกครอง

ของผูเยาวแทนได153 แตผูปกครองของบุคคลท่ีมีอายุ 18 ปแลว จะตองเปนผูท่ีไดรับการแตงตั้งโดย

ศาลหรือองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครอง (a guardianship authority)154 ซ่ึงศาลหรือองคกร

                                                           

152Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 1 General provisions section 3 
153Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 2 Guardians : Eligibility section 

4 paragraph 1 
154Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 2 Guardians : Eligibility section 

4 paragraph 2 
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ควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองอาจแตงตั้งผูปกครองข้ึนหลายคนก็ได และในกรณีท่ีจําเปน ศาลหรือ

องคกรดังกลาวจะทําการแบงอํานาจและภาระหนาท่ีในระหวางผูปกครองเหลานั้นใหดวยก็ได155 

การประเมินคุณสมบัติในการแตงตั้งผูปกครองนั้น จะตองนําขอมูลตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับทักษะและประสบการณในการเปนตัวแทน ลักษณะอุปนิสัย และขอบเขตภาระหนาท่ีของ

การเปนผูปกครองมาพิจารณาประกอบกัน เพ่ือใหผูปกครองท่ีแตงตั้งข้ึนนั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ

การเปนผูปกครองของบุคคลท่ีจําตองไดรับการดูแลมากท่ีสุด156 โดยผูไรความสามารถไมมีคุณสมบัติท่ี

จะเปนผูปกครองได และถาผูท่ีปกครองดูแลเด็ก (the custodian of a child) ยังคงเปนผูเยาวใน

ขณะท่ีเด็กเกิด บุคคลดังกลาวจะกลายเปนผูปกครองของเด็กไดตอเม่ือบุคคลดังกลาวมีอายุ 18 ป

แลว157 

สวนท่ี 2 เง่ือนไขเบื้องตนในการแตงตั้งผูปกครอง ในกรณีท่ีผูเยาวหรือบุคคล

ซ่ึงถูกจํากัดความสามารถไมมีผูปกครอง เนื่องจากผูปกครองของบุคคลดังกลาวตายหรือดวยเหตุผล

ประการอ่ืน ศาลอาจแตงตั้งผูปกครองใหกับผูเยาวหรือบุคคลซ่ึงถูกจํากัดความสามารถนั้นได158 หรือ

ถาผูท่ีมีอายุถึง 18 ปมีอาการเจ็บปวย มีอาการทางจิตหรือประสาท สุขภาพเสื่อมโทรมลง หรือเหตุผล

อ่ืนใดในทํานองเดียวกัน จนไมสามารถดูแลผลประโยชนของตนได ไมสามารถดูแลตนเองได หรือไม

สามารถดูแลเรื่องทางการเงินท่ีจําเปนตองดําเนินการจัดการได ศาลอาจแตงตั้งผูปกครองสําหรับ

บุคคลดังกลาวข้ึนไดเชนกัน159 ในกรณีท่ีจําเปน องคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครอง อาจยื่นคํา

รองขอตอศาลแขวงเพ่ือใหแตงตั้งผูปกครองใหกับบุคคลดังกลาวในขางตนข้ึนก็ได160 

                                                           

155Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 2 Guardians : Eligibility section 

4 paragraph 3 
156Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 2 Guardians : Eligibility section 

5 
157Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 2 Guardians : Eligibility section 

6 
158Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 2 Guardians : Preconditions 

for the appointment of a guardian section 7 
159Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 2 Guardians : Preconditions 

for the appointment of a guardian section 8 paragraph 1 
160Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 2 Guardians : Preconditions 

for the appointment of a guardian section 7, section 8 paragraph 1 
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อยางไรก็ตาม บุคคลท่ีเปนเจาของผลประโยชนอาจทําการคัดคานการแตงตั้ง

ผูปกครองได เวนแตการคัดคานนั้นไมมีเหตุผลอันสมควร และเม่ือพิจารณาถึงสภาพและความจําเปน

ท่ีบุคคลดังกลาวจะตองมีผูปกครองแลว ศาลหรือองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองก็ยังอาจทํา

การแตงตั้งผูปกครองใหกับบุคคลดังกลาวไดอยู161 โดยภาระหนาท่ีของผูปกครองอาจถูกจํากัดเฉพาะ

เรื่องท่ีเก่ียวกับการติดตอหรือการดําเนินการทางธุรกิจหรือทรัพยสินก็ได162 

ถาผูปกครองงดเวนจากการปฏิบัติหนาท่ีไปชั่วคราว เนื่องจากเจ็บปวย หรือ

เหตุผลตามความในมาตรา 32 วรรค 2 หรือ วรรค 3 คือ เปนกรณีท่ีกฎหมายหามมิใหผูปกครองทํา

หนาท่ีแทนผูอยูในปกครอง (the ward) ถาผูปกครอง คูสมรสของผูปกครอง หรือบุคคลท่ีมีความ

ใกลชิดกับผูปกครองเขาเปนคูสัญญานั้นเอง หรือผูปกครองทําหนาท่ีเปนผูปกครองของผูท่ีเขาทํา

สัญญานั้นดวย และหามมิใหผูปกครองทําหนาท่ีแทนผูอยูในปกครอง ในกรณีท่ีผลประโยชนของ

ผูปกครองกับผูอยูในปกครองขัดกันโดยเหตุผลประการอ่ืน163 หรือมีเหตุผลประการอ่ืนใดท่ีผูปกครอง

ไมอาจทําการแทนผูอยูในปกครอง ศาลอาจแตงตั้งตัวแทนของผูปกครอง (a substitute guardian) 

ข้ึนจัดการแทนได โดยใหนําบทบัญญัติในกฎหมายนี้ ท่ีเ ก่ียวกับผูปกครองไปใชกับตัวแทนของ

ผูปกครองท่ีศาลแตงตั้งข้ึน164 

นอกจากศาลแลว องคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองอาจแตงตั้ง

ผูปกครองใหกับบุคคลท่ีถูกจํากัดความสามารถซ่ึงไมมีผูปกครอง อันเนื่องมาจากผูปกครองของบุคคล

ดังกลาวตายหรือเหตุผลประการอ่ืนใด และมีอํานาจแตงตั้งผูปกครองใหกับบุคคลท่ีจําเปนตองมี

ผูปกครองข้ึนก็ได  ท้ังนี้ ภายใตบังคับแหงมาตรา 8165 แตกอนท่ีองคกรควบคุมและกํากับดูแล

ผูปกครองจะแตงตั้งผูปกครองข้ึน บุคคลผูเปนเจาของทรัพยสินท่ีจะไดรับการดูแลจะตองเขาใจถึง
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ความสําคัญของการแตงตั้งนั้นดวย โดยผูปกครองท่ีจะแตงตั้งข้ึนนั้นอาจเปนบุคคลท่ีเจาของทรัพยสิน

ไดเลือกหรือระบุชื่อไวแลวก็ได166 และในกรณีท่ีผูปกครองไมอาจปฏิบัติหนาท่ีของตนเองได ไมวาจะ

เปนเพราะเจ็บปวยหรือเปนเพราะกฎหมายหามตามความในมาตรา 11 ใหองคกรควบคุมและกํากับ

ดูแลผูปกครองมีอํานาจแตงตั้งตัวแทนของผูปกครองข้ึนตามคํารองขอของผูปกครองได167 

การยื่นคํารองขอใหมีการแตงตั้งผูปกครองตามความในขางตน (ตามมาตรา 

12) นั้น จะตองยื่นตอองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองท่ีมีเขตอํานาจในการควบคุมดูแลการ

ดําเนินการของผูปกครองภายใตมาตรา 46 และมาตรา 47 และถาองคกรควบคุมและกํากับดูแล

ผูปกครองไมรับคํารองขอดังกลาวไวพิจารณา ใหผูรองสงเรื่องไปยังศาลแขวง เวนแตคํารองขอนั้นไม

ปรากฏหลักฐานอยางชัดเจน168 แตเม่ือองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองรับคํารองขอไวแลว ไม

วาองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองจะมีคําวินิจฉัยเปนเชนใด ก็ตองหามมิใหอุทธรณคําวินิจฉัย

ดังกลาวนั้น  อยางไรก็ตาม การยื่นอุทธรณคําวินิจฉัยท่ีพิจารณาใหรับคํารองขอนั้นสามารถทําไดเพียง

กรณีเดียว คือ กรณีท่ีปรากฏวาผูยื่นคํารองไมทราบถึงความจําเปนในการแตงตั้งผูปกครองในขณะท่ีได

ยื่นคํารอง169 

สวนท่ี 3 สถานะของผูอยูในปกครอง (the ward) การแตงตั้งผูปกครองไม

เปนการตัดสิทธิของผูอยูในปกครองจากการดําเนินการจัดการทรัพยสินของตนหรือเขาดําเนินการท่ี

เก่ียวของกับธุรกิจใด ๆ เวนแตกฎหมายจะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน170 

สวนท่ี 4 การสิ้นสุดภาระหนาท่ีของผูปกครอง ความเปนผูปกครองจะสิ้นสุด

ลงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในการแตงตั้งผูปกครอง แตถาเปนการแตงตั้งผูปกครองข้ึนเพ่ือ

ดําเนินการตามภาระหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่ง ความเปนผูปกครองจะสิ้นสุดลงเม่ือไดดําเนินการจัดการ
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ในเรื่องดังกลาวจนแลวเสร็จ  อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีจําเปน ระยะเวลาหรือภาระหนาท่ีดังกลาวอาจมี

การปรับเปลี่ยนได171 และภาระหนาท่ีของผูปกครองจะสิ้นสุดลงเม่ือผูอยูในปกครองถึงแกความตาย 

หรือผูปกครองถูกเพิกถอนจากภาระหนาท่ี หรือถูกประกาศใหตกเปนคนไรความสามารถ หรือเม่ือผู

อยูในปกครองมีอายุครบ 18 ป หากความเปนผูปกครองถูกตั้งข้ึนดวยเหตุท่ีผูอยูในปกครองเปน

ผูเยาว172 หรือมีคําสั่งศาลใหภาระหนาท่ีของผูปกครองสิ้นสุดลง เม่ือปรากฏตามคํารองขอวาไมมี 

ความจําเปนท่ีผูอยูในปกครองจะตองมีผูปกครองอีกตอไป173 และศาลมีอํานาจเพิกถอนผูปกครอง 

ออกจากภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายได หากปรากฏวาผูปกครองนั้นไมมีความสามารถหรือไม

เหมาะสมกับภาระหนาท่ี หรือมีเหตุผลเฉพาะอยางหนึ่งอยางใดซ่ึงศาลเห็นสมควร หรือในกรณีท่ี

ผูปกครองรองขอ ศาลจะตองมีคําสั่งเพิกถอนผูปกครองนั้นออกจากภาระหนาท่ี แตถาผูปกครองเปน

บิดาหรือมารดาของผูอยูในปกครองซ่ึงเปนเด็ก ศาลจะเพิกถอนตามคํารองนั้นไดก็แตในกรณีท่ีมี

เหตุผลเฉพาะอยางหนึ่งอยางใดซ่ึงศาลเห็นสมควร174 

ถาผูปกครองไดรับการแตงตั้งข้ึนตามหลักเกณฑในมาตรา 8 ซ่ึงเปนกรณีท่ี

องคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองเปนผูริเริ่มการดังกลาวดวยตนเองนั้น ในชวงระยะเวลา 4 ป

หลังจากท่ีมีการแตงตั้งผูปกครอง ตองจัดใหมีการไตสวนถึงความจําเปนท่ีผูอยูในปกครองจะตองมี

ผูปกครองตอไป และในกรณีท่ีจําเปน อาจมีการยื่นคํารองขอตอศาลแขวงเพ่ือใหศาลแขวงมีคําสั่งให

ภาระหนาท่ีของผูปกครองนั้นสิ้นสุดลงก็ได โดยการไตสวนดังกลาวจะตองกระทําทุก ๆ 4 ป175 

ภาระหนาท่ีของตัวแทนผูปกครอง (a substitute guardian) จะสิ้นสุดลงเม่ือ

พฤติการณท่ีเปนเหตุแหงการตั้งไดสิ้นสุดลง โดยผูปกครองและตัวแทนผูปกครองนั้นจะตองแจงความ

ดังกลาวไปยังองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองท่ีมีเขตอํานาจ ตามความในมาตรา 46 และ
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มาตรา 47 แตถาผูปกครองกับตัวแทนผูปกครองไมสามารถตกลงกันไดเก่ียวกับการสิ้นสุดภาระหนาท่ี

ของตัวแทนผูปกครอง ใหศาลแขวงมีอํานาจชี้ขาดตามคํารองของฝายใดฝายหนึ่ง176 

2. การจํากัดความสามารถของผูอยูในปกครอง 

ผูอยูในปกครอง (a ward) ท่ีมีอายุ 18 ปแลว ผูใด ไมสามารถจัดการดูแล

เรื่องทางการเงิน ทรัพยสิน ความเปนอยู หรือผลประโยชนท่ีสําคัญอยางอ่ืนของตนเองได อันเปนเหตุ

ใหเกิดความเสียหายข้ึนกับทรัพยสินของตน และลําพังแตการแตงตั้งผูปกครองยังไมเพียงพอท่ีจะ

ปองกันความเสียหายนั้นได ศาลอาจจํากัดความสามารถของบุคคลดังกลาว โดยมีคําสั่งดังตอไปนี้177 

1) กําหนดใหการดําเนินการทางธุรกิจหรือการจัดการทรัพยสินใด ๆ จะตอง

กระทํารวมกับผูปกครอง 

2) กําหนดใหผูอยูในปกครองไมอาจเขารวมดําเนินการทางธุรกิจหรือการ

จัดการทรัพยสินได หรือ 

3) ประกาศใหเปนคนไรความสามารถ 

การจํากัดความสามารถของบุคคลใดนั้น หามมิใหจํากัดเกินไปกวาท่ีจําเปน

เพ่ือการปกปองผลประโยชนของบุคคลดังกลาว และการจํากัดความสามารถนี้จะตองไมขยายออกไป

ถึงการดําเนินการทางธุรกิจท่ีกฎหมายใหสิทธิแกคนไรความสามารถเขารวมดําเนินการได  อยางไรก็

ตาม ศาลอาจจํากัดความสามารถในการตัดสินใจของบุคคลสําหรับการดําเนินงานใด ๆ ท่ีบุคคลนั้นได

รับมาหลังจากถูกสั่งใหเปนคนไรความสามารถแลวก็ได178 และในกรณีท่ีจําเปน เม่ือศาลมีคําสั่งจํากัด

ความสามารถของบุคคลใดแลว ศาลอาจแตงตั้งผูปกครองใหกับบุคคลดังกลาวไปในขณะเดียวกันเลยก็
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ได 179 แตหากปรากฏวาบุคคลซ่ึงมีอายุ 18 ปดังกลาวยังมีความสามารถเพียงพอท่ีจะปกปอง

ผลประโยชนของตนเองได ศาลจะไมประกาศใหบุคคลนั้นตกเปนคนไรความสามารถก็ได180 

ในคําสั่งศาลท่ีใหจํากัดความสามารถของบุคคล จะตองมีการกําหนด

ระยะเวลาสิ้นสุดหรือชวงระยะเวลาท่ีมีผลบังคับไวในคําสั่งดังกลาวนั้นดวย181 โดยระยะเวลาหรือชวง

ระยะเวลาท่ีศาลกําหนดไวอาจมีการปรับเปลี่ยนได หากพฤติการณท่ีเก่ียวของกับการจํากัด

ความสามารถของบุคคลไดเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอ่ืนใดตามท่ีปรากฏในคํารองขอเก่ียวกับ

ระยะเวลาดังกลาว  ท้ังนี้ เม่ือบุคคลถูกจํากัดความสามารถเกินไปกวาความจําเปนสําหรับบุคคลนั้น ๆ 

การจํากัดความสามารถในสวนท่ีเกินความจําเปนก็จะตองถูกยกเลิก182 

นอกจากนี้ ใหนําหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในมาตรา 17 วรรค 4 มาใชกับการ

จํากัดความสามารถของบุคคลดวย183 คือ ถาผูปกครองรายใดไดรับการแตงตั้งตามหลักเกณฑใน

มาตรา 8 ซ่ึงเปนกรณีท่ีองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองเปนผูริเริ่มการดังกลาวดวยตนเอง 

ภายในระยะเวลา 4 ปหลังจากท่ีมีการแตงตั้งผูปกครอง องคกรฯ จะตองทําการไตสวนถึงความจําเปน

ท่ีผูอยูในปกครองจะตองมีผูปกครองตอไป และในกรณีท่ีจําเปน อาจมีการยื่นคํารองขอตอศาลแขวง

เพ่ือใหศาลแขวงมีคําสั่งใหภาระหนาท่ีของผูปกครองนั้นสิ้นสุดลงก็ได โดยการไตสวนดังกลาวจะตอง

กระทําทุก ๆ 4 ป184 

ในกรณีท่ีผูถูกจํากัดความสามารถไดเขารวมดําเนินการทางธุรกิจไปโดยไมมี

ความสามารถหรืออยูนอกขอบความสามารถแหงตนแลว จะตองทําใหความผูกพันท่ีเกิดข้ึนจากการ
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ดําเนินการดังกลาวกลับคืนสูฐานะดังท่ีเปนอยูเดิม และการชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับการชําระ

หนี้หรือคาเสียหายอ่ืน ๆ นั้นจะตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในมาตรา 26 ถึงมาตรา 28185 

3. สถานะของบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งใหตกเปนคนไรความสามารถ 

นอกจากบทบัญญัติเรื่องการจํากัดความสามารถของบุคคลใน Chapter 3 

แลว ใน Chapter 4 ยังบัญญัติเรื่องสถานะของบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งใหตกเปนคนไรความสามารถไว

ดวยวา คนไรความสามารถไมมีความสามารถท่ีจะจัดการทรัพยสินของตนเองได ไมสามารถเขาเปน

คูสัญญา หรือเขาดําเนินการทางธุรกิจใด ๆ ได186 เวนแตการเขารวมดําเนินการทางธุรกิจนั้นเปนเรื่อง

ปกติธรรมดาหรือมีความสําคัญเพียงเล็กนอย187 หรือเวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน  

อยางไรก็ตาม บุคคลท่ีถูกประกาศใหตกเปนคนไรความสามารถยังอาจตัดสินใจในเรื่องเฉพาะตัวของ

ตนเองไดอยู หากบุคคลนั้นเขาใจความหมายของการดําเนินดังกลาว188 นอกจากนี้ การใหหรือสัญญา

วาจะใหสังหาริมทรัพยแกคนไรความสามารถโดยปราศจากการดําเนินการรวมกับผูปกครองจะผูกพัน

ผูใหก็ตอเม่ือคนไรความสามารถไดรูและเขาใจถึงความหมายของการใหหรือสัญญาวาจะใหนั้น189 

อยางไรก็ตาม คนไรความสามารถยังมีสิทธิตัดสินใจในการดําเนินการอยางใด

อยางหนึ่งเก่ียวกับการงานของตนในระหวางท่ีถูกจํากัดความสามารถ รวมท้ังมีสิทธิจัดการกับ

ทรัพยสินท่ีไดรับมอบไวจากผูปกครองตามความท่ีกําหนดในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัตินี้ได (คือ 

ผูปกครองจะตองมอบทรัพยสินท่ีผูอยูในปกครองจําตองใชเปนการสวนตัวใหไวกับผูอยูในปกครอง 

และในกรณีท่ีผูอยูในปกครองมีความจําเปนหรือมีพฤติการณอยางอ่ืนซ่ึงจะตองมีการจัดการทรัพยสิน

ดวยตนเองแลว เม่ือทรัพยสินเชนวานั้นมีมูลคาไมมากเกินควร ผูปกครองจะตองมอบทรัพยสินดังกลาว

ใหไวกับผูอยูในปกครองดวยเชนกัน และผูปกครองอาจมอบทรัพยสินอยางอ่ืนใหผูอยูในปกครอง
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ดําเนินการจัดการเองได หากเห็นวาการมอบทรัพยสินเชนนั้นเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูอยูใน

ปกครอง)190 นอกจากนี้ คนไรความสามารถยังอาจตัดสินใจดําเนินการเก่ียวกับรายไดท่ีเปนผลมาจาก

ทรัพยสินตามท่ีกลาวไวในขางตน และทรัพยสินท่ีไดมาจากการรับชวงทรัพยได191 แตถาเปนกรณีท่ี

เห็นไดอยางชัดแจงวา คนไรความสามารถใชสิทธิไปในทางท่ีเปนการขัดหรืออาจกอใหเกิดอันตราย

ข้ึนกับผลประโยชนสูงสุดของตน ผูปกครองอาจนําทรัพยสินตามตามท่ีกลาวไวในขางตน มา

ดําเนินการจัดการไดเทาท่ีเห็นวาเปนการจําเปนเพ่ือปกปองผลประโยชนของคนไรความสามารถ แต

ถาการดําเนินการดังกลาวเปนสิ่งท่ีมีผลโดยตรงตอการทํางานของคนไรความสามารถแลว การ

ดําเนินการนั้นจะตองไดรับความยินยอมจากองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองกอน192 

โดยการดําเนินการทางธุรกิจใดท่ีคนไรความสามารถกระทําไปนอกขอบ

ความสามารถแหงตน การดําเนินการดังกลาวยอมไมมีผลผูกพันคนไรความสามารถ เวนแตผูปกครอง

จะใหความยินยอมในการดําเนินการเชนวานั้นดวย193 แตการเขาดําเนินการทางธุรกิจของคนไร

ความสามารถโดยไดรับความยินยอมจากผูปกครองหรือไดรับการยืนยันจากคนไรความสามารถใน

เวลาท่ีเหตุซ่ึงทําใหกลายเปนคนไรความสามารถนั้นสิ้นสุดลง การดําเนินการดังกลาวยอมมีผลผูกพัน

คนไรความสามารถอยู194 และถาคนไรความสามารถประสงคจะทําพินัยกรรม ใหนําบทบัญญัติแหง

กฎหมายวาดวยมรดกมาปรับใชกับการทําพินัยกรรมของคนไรความสามารถดวย195 

ถาการเขาดําเนินการทางธุรกิจของคนไรความสามารถนั้นไดกระทําลงโดย

ปราศจากความยินยอมของผูปกครอง คูสัญญาจะมีสิทธิปฏิเสธความผูกพันในการดําเนินการทางธุรกิจ
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นั้นไดตราบเทาท่ียังไมไดรับการยืนยันหรือยังไมมีการดําเนินการใด ๆ ซ่ึงเก่ียวของกับธุรกิจนั้นอยาง

เหมาะสม196  อยางไรก็ตาม ถาคูสัญญาทราบวาคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเปนคนไรความสามารถ คูสัญญา

จะปฏิเสธความผูกพันในการดําเนินการทางธุรกิจภายในระยะเวลาท่ีไดตกลงกันไวเพ่ือใหคนไร

ความสามารถไปดําเนินการขอความยินยอมจากผูปกครอง หรือภายในเวลาอันสมควรสําหรับการขอ

ความยินยอมจากผูปกครองไมได  อนึ่ง คูสัญญามีสิทธิปฏิเสธความผูกพันตามกรณีท่ีกําหนดไวใน

ขางตนได หากคูสัญญาเชื่อวาคนไรความสามารถนั้นมีความสามารถท่ีจะดําเนินการทางธุรกิจได197 ซ่ึง

การปฏิเสธดังกลาวจะตองแจงไปยังคนไรความสามารถหรือผูปกครองของคนไรความสามารถนั้น198 

ในกรณีท่ีคนไรความสามารถเขาดําเนินการทางธุรกิจโดยปราศจากความ

ยินยอมท่ีกําหนดไวในขางตนซ่ึงไมกอใหเกิดความผูกพันข้ึนนั้น คูสัญญาท้ังสองฝายจะตองกลับคืนสู

ฐานะเดิม แตถาไมสามารถกลับคืนสูฐานะเดิมเชนวานั้นได ใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึน  ท้ังนี้ คนไรความสามารถไมจําตองใชคาสินไหมทดแทนเกินไปกวาความเสียหายซ่ึง

พอสมควรแกเหตุ หรือเกินไปกวาผลประโยชนท่ีคนไรความสามารถไดรับมา199 แตถาคูสัญญาท่ีเขา

ดําเนินการทางธุรกิจนั้นเปนคนไรความสามารถดวยกันท้ังสองฝาย และการดําเนินการนั้นไมสามารถ

ทําใหกลับคืนสูฐานะดังท่ีเปนอยูเดิมได คูสัญญาแตละฝายจะตองใชคาสินไหมทดแทนตามมูลคาซ่ึง

เห็นวาพอสมควรแกความเสียหายใหแกกัน ในการประเมินมูลคาของเสียหายนั้นจะตองเอาฐานะหรือ

สภาพของคูสัญญาในขณะท่ีเขาดําเนินการทางธุรกิจ พฤติการณตาง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนในภายหลัง รวมถึง

ขอเท็จจริงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเขาดําเนินการทางธุรกิจมาพิจารณาประกอบดวย200 และถาการ

เขาดําเนินการทางธุรกิจของคนไรความสามารถนั้นเปนการกระทําท่ีนําไปสูความรับผิดในทางอาญา 

ใหคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอยูภายใตบังคับแหงบทบัญญัติวาดวยความ
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เสียหาย (Damage Act (412/1974)) โดยไมตองพิจารณาถึงบทบัญญัติวาดวยความรับผิดในทาง

อาญาหรือความรับผิดตาม ความท่ีกลาวมาท้ังหมดแตอยางใด201 

4. สถานะและภาระหนาท่ีของผูปกครอง 

สถานะและภาระหนาท่ีของผูปกครองนั้นไดบัญญัติไวใน Chapter 5 ตั้งแต

มาตรา 29 ถึงมาตรา 46 โดยสามารถแบงการพิจารณาออกไดเปน 6 สวน ไดแก การเปนผูแทน การ

จัดการทรัพยสิน การดูแลผูอยูในปกครอง การรับฟงผูอยูในปกครอง คาตอบแทนและคาใชจายของ

ผูปกครอง และสวนสุดทายเปนเรื่องความรับผิดของผูปกครอง ซ่ึงจะกลาวถึงรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ 

สวนท่ี 1 การเปนผูแทน กลาวคือ ผูปกครองเปนผูท่ีมีความสามารถในการเขา

ดําเนินการท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินและเรื่องทางการเงินแทนผูอยูในปกครอง เวนแตศาลหรือกฎหมาย

จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน202 และในกรณีท่ีผูอยูในปกครองไมสามารถเขาใจความหมายหรือ

ความสําคัญในการดําเนินการซ่ึงเปนเรื่องสวนตัวของตนเองได เม่ือศาลมีคําสั่ง ผูปกครองยอมมี

ความสามารถเขาทําหนาท่ีแทนผูอยูในปกครองในเรื่องสวนตัวเชนวานั้นได  ท้ังนี้ ผูปกครองไมอาจ

ดําเนินการใด ๆ ท่ีเปนการขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน203  อยางไรก็ตาม 

ผูปกครองไมอาจใหความยินยอมในเรื่องการสมรสหรือการรับบุตรบุญธรรมในนามของผูอยูใน

ปกครอง ไมอาจยอมรับหรือรับรองความเปนบิดา หรือจัดทําหรือยกเลิกเพิกถอนการทําพินัยกรรม 

และไมอาจทําหนาท่ีแทนผูอยูในปกครองในเรื่องอ่ืนใดท่ีเปนการสวนตัวของผูอยูในปกครองได204 โดย

การจัดแบงบทบัญญัติเพ่ือจะนําไปใชกับความสามารถของผูปกครองในการใชสิทธิของผูอยูในปกครอง

จะตองมีการรับฟงความเห็นของศาลหรือผูมีอํานาจอ่ืนกอน205 
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ในกรณีท่ีผูอยูในปกครองมีผูปกครองหลายคน ผูปกครองเหลานั้นจะตอง

ปฏิบัติหนาท่ีรวมกันท้ังหมด เวนแตศาลจะแบงแยกภาระหนาท่ีในระหวางผูปกครองเหลานั้นไว 

แลว206 และถาผูปกครองคนใดคนหนึ่งไมสามารถเขารวมตัดสินใจในเรื่องใดได เนื่องจากมีเหตุท่ี

จะตองเดินทาง เจ็บปวย หรือเหตุผลประการอ่ืนใด และถาการตัดสินใจท่ีลาชาจะกอใหเกิดความ

เสียหายหรืออันตรายข้ึน การตัดสินใจในเรื่องดังกลาวก็ไมจําตองไดรับความยินยอมของผูปกครองราย

นั้น  อยางไรก็ตาม การตัดสินใจเพ่ือดําเนินการในเรื่องท่ีสําคัญ จะตองกระทําโดยผูปกครองท้ังหมด

รวมกัน เวนแตเปนกรณีท่ีเห็นไดอยางชัดแจงวาเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูอยูในปกครอง การ

ดําเนินการในเรื่องดังกลาวจึงไมจําตองกระทําโดยผูปกครองท้ังหมดรวมกันก็ได207 แตถาผูปกครอง

เหลานั้นไมสามารถตกลงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ่ึงจะตองตัดสินใจรวมกันได และการตัดสินใจท่ีลาชาจะ

กอใหเกิดความเสียหายหรืออันตรายข้ึน ผูปกครองคนใดคนหนึ่งจะรองขอตอองคกรควบคุมและกํากับ

ดูแลผูปกครอง เพ่ือใหมีคําวินิจฉัยตามคํารองในเรื่องดังกลาวก็ได  ท้ังนี้ การรองขอใหองคกรควบคุม

และกํากับดูแลผูปกครองวินิจฉัยนั้นจะตองอยูภายใตบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา 46 หรือมาตรา 

47208 

การชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรองท่ีเกิดจากการจัดการโดยผูปกครอง ซ่ึงจะตก

อยูในกองทรัพยสินของผูอยูในปกครองนั้น อาจทําการชําระคืนใหกับผูปกครองหรือชําระผานทาง

บัญชีของผูอยูในปกครองท่ีผูปกครองจัดการใหก็ได  ท้ังนี้ การชําระหนี้ตอตัวผูอยูในปกครองยังคงมี

ผลสมบูรณแมลูกหนี้จะไมทราบหรือจากพฤติการณท้ังปวงลูกหนี้ไมอาจทราบไดวาการชําระหนี้

ดังกลาวจะตองกระทําตอตัวผูปกครอง209 และในกรณีท่ีผูอยูในปกครองมีบัญชีการเงินอยูในสถาบัน 
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การเงิน ผูปกครองมีหนาท่ีตองแจงไปยังสถาบันการเงินนั้นดวยวาผูใดมีสิทธิถอนเงินจากบัญชี

ดังกลาว210 

บทบัญญัติในสวนนี้ยังกําหนดขอบเขตแหงอํานาจหนาท่ีของผูปกครองไวดวย

วา หามผูปกครองบริจาคทรัพยสินของผูอยูในปกครอง หามผูปกครองทําหนาท่ีแทนผูอยูในปกครอง 

ถาผูปกครอง คูสมรสของผูปกครอง หรือบุคคลท่ีมีความใกลชิดกับผูปกครองเขาเปนคูสัญญานั้นเอง 

หรือผูปกครองทําหนาท่ีเปนผูปกครองของผูท่ีเขาทําสัญญานั้นดวย  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีพ่ีนองรวมบิดา

มารดาหรือรวมแตบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผูอยูในปกครองมีผูปกครองเปนคนเดียวกัน ผูปกครอง

ดังกลาวอาจดําเนินการแบงทรัพยมรดกของผูตายใหกับผูอยูในปกครองและพ่ีนองของผูอยูในปกครอง

เหลานั้นแทนได โดยการแบงทรัพยมรดกนั้นจะตองไมใหผลประโยชนของผูอยูในปกครองท้ังหมด

ขัดกัน และหามผูปกครองทําหนาท่ีแทนผูอยูในปกครองในกรณีท่ีผลประโยชนของผูปกครองกับผูอยู

ในปกครองขัดกันโดยเหตุผลประการอ่ืน211 

นอกจากนี้ ตามความในมาตรา 34 วรรค 1 ยังกําหนดไวอีกวา มีกรณีใดบาง

ท่ีผูปกครองไมสามารถดําเนินการแทนผูอยูในปกครองได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากองคกรควบคุม

และกํากับดูแลผูปกครอง ซ่ึงมีอยูท้ังสิ้น 13 ประการดวยกัน เชน หามโอนหรือซ้ืออสังหาริมทรัพย เชา

ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางซ่ึงติดกับท่ีดินอันอาจโอนไปยังบุคคลท่ีสามโดยปราศจากการรับฟงของเจาของ

กรรมสิทธิ์ หรือหามใหเชาอสังหาริมทรัพยหรือท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางซ่ึงติดกับท่ีดินแกบุคคลท่ีสามเกิน

กวา 5 ป หรือเกินกวา 1 ป หลังจากท่ีผูอยูในปกครองมีอายุครบ 18 ป หรือริเริ่มดําเนินการทางธุรกิจ

ในนามของผูอยูในปกครอง หรือหามเขาทําสัญญาในการจัดตั้งหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวน

จํากัดหรือเขาเปนหุนสวนดังกลาว เปนตน212 

การขออนุญาตเพ่ือดําเนินการจัดการใด ๆ ตามความในมาตรา 34 วรรค 1 

ใหกระทําไปยังองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองท่ีมีอํานาจควบคุมดูแลการทําหนาท่ีของ

ผูปกครองตามความในมาตรา 46 และมาตรา 47 ซ่ึงในกรณีท่ีเปนการขออนุญาตเพ่ือดําเนินการแทน

ผูเยาวท่ีมีอายุตั้งแต 15 ข้ึนไป องคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองจะตองจัดใหมีการรับฟง
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ความเห็นของผูเยาวกอน แตถาความเห็นของผูเยาวนั้นยังเปนท่ีนาสงสัยเม่ือพิจารณาจากเอกสารท่ีมี

อยู ใหนําบทบัญญัติวาดวยการไตสวนตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีปกครอง (Administrative 

Procedure Act (582/1982)) มาปรับใชกับการรับฟงความเห็นของผูเยาวดวย213  อยางไรก็ตาม ถา

ผูปกครองไดรับอนุญาตใหกระทําการตามท่ีกลาวไวใน (1) คือ การโอนหรือซ้ืออสังหาริมทรัพย เชา

ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางซ่ึงติดกับท่ีดินอันอาจโอนไปยังบุคคลท่ีสามโดยปราศจากการรับฟงของเจาของ

กรรมสิทธิ์ (5) คือ การริเริ่มดําเนินการทางธุรกิจในนามของผูอยูในปกครอง หรือ (6) คือ การเขาทํา

สัญญาในการจัดตั้งหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัดหรือเขาเปนหุนสวนดังกลาว แลว 

ผูปกครองอาจเขาดําเนินการทางธุรกิจท่ีจําเปนตามปกติของกิจการนั้น โดยไมตองคํานึงถึงบทบัญญัติ

ในมาตรา 34 วรรค 1 แตอยางใด214 

โดยองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองอาจใหความยินยอมเพ่ือ

ดําเนินการใด ๆ ตามท่ีกลาวไวในมาตรา 34 ได ถากรณีนั้นเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินการทาง

ธุรกิจหรือเปนมาตรการท่ีเปนประโยชนสูงสุดสําหรับผูอยูในปกครอง ในกรณีนี้ ใหนําบทบัญญัติ

มาตรา 34 ถึงมาตรา 41 มาใชพิจารณาเพ่ือดําเนินการจัดการทรัพยสินของผูอยูในปกครอง215 

การเขาดําเนินการทางธุรกิจใดท่ีผูปกครองกระทําไปนอกขอบอํานาจแหงตน 

การนั้นยอมไมผูกพันผูอยูในปกครอง216 และการเขารวมดําเนินการทางธุรกิจท่ีผูปกครองกระทําไป

โดยไมไดรับอนุญาตหรือไมไดรับความยินยอมจากองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครอง การนั้น

ยอมไมมีผลผูกพันผูอยูในปกครองเชนกัน เวนแตผูปกครองจะไดขอความยินยอมจากองคกรควบคุม

และกํากับดูแลผูปกครองในภายหลัง เม่ือองคกรฯ ใหความยินยอมตามคํารองขอของผูปกครองเชนวา

นั้น ใหความยินยอมดังกลาวมีผลยอนหลังสําหรับการดําเนินการนั้น ๆ ได ในกรณีดังกลาวนี้ใหนํา

บทบัญญัติในมาตรา 27 วรรค 2 มาใชเทาท่ีจําเปนสําหรับสิทธิของคูกรณีในการบอกเลิกการเขารวม
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ดําเนินการทางธุรกิจ217 และถาการเขารวมดําเนินการทางธุรกิจเปนกรณีท่ีไมผูกพันผูอยูในปกครอง

ตามความในวรรค 1 แหงมาตรา 36 นี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา 25 แหงกฎหมายวาดวยสัญญา 

(Contracts Act (228/1929)) มาใชบังคับในสวนท่ีเก่ียวกับความรับผิดในคาเสียหายของผูปกครอง

ตอคูสัญญาซ่ึงไดรับความเสียหายนั้นโดยอนุโลม218 

สวนท่ี 2 การจัดการทรัพยสิน กลาวคือ ผูปกครองจะตองจัดการทรัพยสิน

ของผูอยูในปกครองดวยการนําทรัพยสินและรายไดไปใชใหเกิดประโยชนตอผูอยูในปกครอง โดย

คํานึงถึงความประสงคของผูอยูในปกครอง ท้ังยังตองจัดการไปดวยความระมัดระวัง และสงเสริมให

เกิดผลประโยชนข้ึนกับผูอยูในปกครองดวย219 และผูปกครองตองบริหารจัดการทรัพยสินของผูอยูใน

ปกครองเทาท่ีจําเปนเพ่ือปกปองคุมครองผลประโยชนของผูอยูในปกครอง ในกรณีท่ีจําเปน ผูปกครอง

มีสิทธิดําเนินการขอความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีตํารวจไดตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 40 แหง Police 

Act (493/1995)  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผูอยูในปกครองเห็นวาทรัพยสินนั้นควรดําเนินการจัดการไปอยางไร 

หามมิใหผูปกครองบริหารจัดการทรัพยสินดังกลาวไปในทางท่ีขัดกับเจตนาของผูอยูในปกครอง220 

ถาผูอยูในปกครองประสงคท่ีจะใหทรัพยสินแกบุคคลใด และตามพฤติการณ

การใหเชนวานั้นเปนเรื่องปกติธรรมดาและเปนสิ่งท่ีมีมูลคาไมมากนัก ผูปกครองตองดําเนินการไปตาม

ความประสงคของผูอยูในปกครอง221 

ทรัพยสินท่ีผูอยูในปกครองจําตองใชเปนการสวนตัว ผูปกครองจะตองมอบ

ทรัพยสินดังกลาวใหไวกับผูอยูในปกครอง และในกรณีท่ีผูอยูในปกครองมีความจําเปนหรือมี

พฤติการณอยางอ่ืนซ่ึงจะตองมีการจัดการทรัพยสินดวยตนเองแลว เม่ือทรัพยสินเชนวานั้นมีมูลคาไม

มากเกินควร ผูปกครองจะตองมอบทรัพยสินดังกลาวใหไวกับผูอยูในปกครองดวยเชนกัน นอกจากนี้ 
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ผูปกครองอาจมอบทรัพยสินอยางอ่ืนใหผูอยูในปกครองดําเนินการจัดการเองได หากเห็นวาการมอบ

ทรัพยสินเชนนั้นเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูอยูในปกครอง222 

นอกจากนี้ ผูปกครองตองเก็บรักษาทรัพยสินท่ีจําเปนของผูอยูในปกครองไว

ในระหวางท่ีบุคคลดังกลาวอยูในความปกครองหรือภายหลังจากนั้น  ท้ังนี้ เพ่ือเปนการอํานวยความ

สะดวกหรือเพ่ือการตาง ๆ ในทางธุรกิจ รวมถึงการเก็บรักษาทรัพยสินท่ีมีคาเปนพิเศษอยางอ่ืนของผู

อยูในปกครองไวดวย223 แตถาเปนทรัพยสินอยางอ่ืนซ่ึงไมไดใชเพ่ือการดูแลหรือเพ่ือความจําเปนอยาง

ใด ๆ ของผูอยูในปกครอง ใหผูปกครองนําทรัพยสินดังกลาวไปลงทุน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและ

ไดรับผลตอบแทนกลับคืนมาพอสมควร224 และในกรณีท่ีผูอยูในปกครองรองขอ ผูปกครองตองอธิบาย

สถานการณทางการเงินและมาตรการในการจัดการทรัพยสินท่ีผูปกครองนําไปใชใหผูอยูในปกครอง

ทราบดวย225 

ในกรณี ท่ีองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครอง (a guardianship 

authority) เห็นวาโดยสภาพของการจัดการทรัพยสิน มูลคาโดยรวมของทรัพยสิน รวมถึงพฤติการณ

อ่ืนซ่ึงจําเปนจะตองมีการรางแผนการดําเนินงานสําหรับการจัดการและการใชสอยทรัพยสินของผูอยู

ในปกครองข้ึน องคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองอาจสั่งใหผูปกครองรางแผนการจัดการเชนวา

นั้น และใหเสนอรางแผนการจัดการดังกลาวตอองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครอง เพ่ือขอความ

เห็นชอบในแผนการจัดการนั้นก็ได โดยการพิจารณาแผนการจัดการดังกลาว จะตองพิจารณาตาม
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guardian : Property management section 39 paragraph 3 
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บทบัญญัติแหงมาตรา 37 ถึงมาตรา 39 เรื่องการจัดการทรัพยสินดวย226 และในกรณีท่ีจําเปน 

แผนการจัดการอาจถูกปรับเปลี่ยนหรือมีการแกไขเพ่ิมเติมได227 

สวนท่ี 3 การดูแลผูอยูในปกครอง กลาวคือ ผูปกครองท่ีตั้งข้ึนสําหรับผูท่ีมี

อายุ 18 ป จะตองทําการดูแล เอาใจใส และบําบัดรักษาผูอยูในปกครองใหเหมาะสมกับความจําเปน 

ความตองการ และพฤติการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับผูอยูในปกครองของตน228 

สวนท่ี 4 การรับฟงผูอยูในปกครอง กลาวคือ ผูปกครองจะตองสอบถามความ

คิดเห็นของผูอยูในปกครองกอนท่ีจะตัดสินใจดําเนินการจัดการกับภาระหนาท่ีท่ีผูอยูในปกครองเห็น

วาเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญกับตน และการรับฟงความคิดเห็นของผูอยูในปกครองจะชวยลดความไม

สะดวกหรือความยุงยากในการดําเนินการจัดการลงได229  อยางไรก็ตาม ผูปกครองไมจําตองรับฟง

ความคิดเห็นของผูอยูในปกครอง หากผูอยูในปกครองไมสามารถเขาใจความหมายหรือความสําคัญ

ของการดําเนินการใด ๆ ได230 แตถาผูอยูในปกครองเปนผูเยาว ผูปกครองจะตองสอบถามความ

คิดเห็นของผูท่ีปกครองดูแลผูเยาว (the custodians of a minor) ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวใน

มาตรา 43 วรรค 1 ตามท่ีกลาวมานี้ดวย231 

สวนท่ี 5 คาตอบแทนและคาใชจายของผูปกครอง กลาวคือ บิดามารดา (the 

parent) ของผูเยาว และผูท่ีปกครองดูแลผูเยาว (the custodians of a minor) ซ่ึงเปนผูปกครอง 

                                                           

226Guardianship Services Act ( 4 42 /1999 )  Chapter 5 Status and task of the 

guardian : Property management section 40 paragraph 1 
227Guardianship Services Act ( 4 42 /1999 )  Chapter 5 Status and task of the 

guardian : Property management section 40 paragraph 2 
228Guardianship Services Act ( 4 42 /1999 )  Chapter 5 Status and task of the 

guardian : Caring for the ward section 42 
229Guardianship Services Act ( 4 42 /1999 )  Chapter 5 Status and task of the 

guardian : Hearing the ward section 43 paragraph 1 
230Guardianship Services Act ( 4 42 /1999 )  Chapter 5 Status and task of the 

guardian : Hearing the ward section 43 paragraph 2 
231Guardianship Services Act ( 4 42 /1999 )  Chapter 5 Status and task of the 

guardian : Hearing the ward section 43 paragraph 3 



 

 

261 

(the guardian) นั้น มีสิทธิไดรับคาชดเชยสําหรับคาใชจายท่ีจําเปนจากกองทรัพยสินของผูเยาว232 

แตถาเปนผูปกครองของบุคคลท่ีมีอายุ 18 ป หรือผูปกครองท่ีตั้งข้ึนสําหรับผูเยาวซ่ึงไมใชบุคคลตามท่ี

กลาวมา ยอมมีสิทธิไดรับคาชดเชยสําหรับคาใชจายท่ีจําเปนจากกองทรัพยสินของผูอยูในปกครอง 

ตลอดจนคาตอบแทนตามสมควรกับลักษณะและขอบเขตของภาระหนาท่ีและกองทรัพยสินท่ีผูอยูใน

ปกครองมีอยู 233 โดยกระทรวงยุติธรรมอาจออกหลักเกณฑเรื่องคาตอบแทนข้ันต่ําไว เพ่ือใชเปน

แนวทางในการกําหนดคาตอบแทนใหกับผูปกครองก็ได234 

สวนท่ี 6 ความรับผิด ซ่ึงเปนสวนสุดทายใน Chapter 5 เรื่องสถานะและ

ภาระหนาท่ีของผูปกครอง โดยไดกําหนดความรับผิดของผูปกครองไววา ผูปกครองตองรับผิดใน

คาเสียหายท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน ซ่ึงกระทําไปโดยไมระมัดระวังหรือปราศจากความ

รอบคอบ235 โดยใหนําบทบัญญัติตามมาตรา 2 และมาตรา 6 แหงบทบัญญัติวาดวยความเสียหาย 

(Damage Act) มาปรับใชกับความรับผิดและการแบงแยกความรับผิดในระหวางผูปกครองท่ีมีตั้งแต 

2 คนข้ึนไป และใหนําบทบัญญัติตามมาตา 3 และมาตรา 4 แหงบทบัญญัติวาดวยความเสียหาย 

(Damage Act) มาปรับใชกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการของผูปกครองท่ีเปนคนของรัฐ 

(a public guardian)  ตามท่ีกล าว ถึ งใน Act on Public Guardianship Service (443/1999) 

ดวย236 กรณีดังกลาวนี้ ผูอยูในปกครองไมจําตองรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ

ของผูปกครองซ่ึงไดทําหนาท่ีแทนผูอยูในปกครอง237 

 

                                                           

232Guardianship Services Act ( 4 42 /1999 )  Chapter 5 Status and task of the 

guardian : Fee and expenses of the guardian section 44 paragraph 1 
233Guardianship Services Act ( 4 42 /1999 )  Chapter 5 Status and task of the 

guardian : Fee and expenses of the guardian section 44 paragraph 2 
234Guardianship Services Act ( 4 42 /1999 )  Chapter 5 Status and task of the 

guardian : Fee and expenses of the guardian section 44 paragraph 3 
235Guardianship Services Act ( 4 42 /1999 )  Chapter 5 Status and task of the 

guardian : Liability section 45 paragraph 1 
236Guardianship Services Act ( 4 42 /1999 )  Chapter 5 Status and task of the 

guardian : Liability section 45 paragraph 2 
237Guardianship Services Act ( 4 42 /1999 )  Chapter 5 Status and task of the 

guardian : Liability section 45 paragraph 3 
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5. มาตรการหรือวิธีการในการควบคุมการดําเนินการของผูปกครอง 

สําหรับ Chapter 6 แหง Guardianship Services Act (442/1999) เปน

การบัญญัติเรื่องมาตรการหรือวิธีการในการควบคุมการดําเนินการของผูปกครอง ซ่ึงสามารถแบง

ออกเปน 6 สวนดวยกัน ไดแก ผูมีอํานาจควบคุมดูแล บัญชีรายการทรัพยสิน การจัดทําบัญชีรายการ

ทรัพยสินและหนี้สิน มาตรการบังคับขององคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครอง การปกปอง

ผลประโยชนของผูอยูในปกครอง และมาตรการท่ีนํามาใชเม่ือภาระหนาท่ีของผูปกครองสิ้นสุดลง ซ่ึง

รายละเอียดในสวนตาง ๆ นั้น มีดังนี้ 

สวนท่ี 1 ผูมีอํานาจควบคุมดูแล กลาวคือ องคกรควบคุมและกํากับดูแล

ผูปกครอง (a guardianship authority) ตองควบคุมดูแลการดําเนินการของผูปกครอง โดยผูอยูใน

ปกครองมีถ่ินท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีใด ใหองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองท่ีมีเขตอํานาจแหงเขต

พ้ืนท่ีนั้น ๆ เปนองคกรฯ ท่ีมีอํานาจควบคุมดูแลผูปกครองของผูอยูในปกครองรายนั้น ๆ ตามท่ีปรากฏ

ใน Act on the Municipality of Residence (201/1994) 238 แตถาผูอยูในปกครองไมมีถ่ินท่ีอยูใน

ประเทศฟนแลนด ใหองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองท่ีมีเขตอํานาจแหงเขตพ้ืนท่ีท่ีผูอยูใน

ปกครองอาศัยอยูเปนปกติ เปนองคกรฯ ท่ีมีอํานาจควบคุมดูแลผูปกครองของผูอยูในปกครองรายนั้น 

ๆ239 แตถาไมมีองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองท่ีมีอํานาจควบคุมดูแลการจัดการตามวรรค 1 

และวรรค 2 แหงมาตรา 46 นี้ได ให the Registry Office of Helsinki เปนองคกรท่ีมีอํานาจ

ควบคุมดูแลการจัดการภาระหนาท่ีของผูปกครองรายนั้น ๆ240 

แมองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองจะมีเขตอํานาจในการควบคุมการ

ดําเนินการของผูปกครองตามท่ีกลาวไวในขางตนก็ตาม แตอํานาจหนาท่ีขององคกรควบคุมและกํากับ

ดูแลผูปกครองดังกลาวจะเริ่มมีข้ึนเม่ือความปกครองของผูปกครองไดจดทะเบียนไวในทะเบียนท่ีจัด

ข้ึนสําหรับการดังกลาวนั้นแลว241 โดยองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองท่ีมีอํานาจ อาจทําการ

                                                           

238Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 6 Supervision of the activities 

of the guardian : Supervisory authority section 46 paragraph 1 
239Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 6 Supervision of the activities 

of the guardian : Supervisory authority section 46 paragraph 2 
240Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 6 Supervision of the activities 

of the guardian : Supervisory authority section 46 paragraph 4 
241Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 6 Supervision of the activities 

of the guardian : Supervisory authority section 47 paragraph 1 
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มอบหมายอํานาจในการควบคุมดูแลใหกับองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองอ่ืนได หากปรากฏ

วาผูอยูในปกครองไดยายถ่ินท่ีอยูไปในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนในภายหลัง หรือถาการมอบอํานาจดังกลาวนั้นมี

เหตุจําเปนอยางใด ๆ อันเปนไปเพ่ือการควบคุมดูแลผูปกครอง แตกอนท่ีจะมีการมอบอํานาจในการ

ควบคุมดูแลนั้นจะตองมีการรับฟงความเห็นจากผูปกครองและองคกรควบคุมและกํากับดูแล

ผูปกครองซ่ึงจะเปนผูรับโอนอํานาจดังกลาวนั้นดวย242 โดยคําวินิจฉัยเรื่องการโอนอํานาจในการ

ควบคุมดูแลผูปกครองนั้นตองหามมิใหอุทธรณ243 

สวนท่ี 2 บัญชีรายการทรัพยสิน กลาวคือ ภายใน 3 เดือนนับแตเวลาท่ี

ผูปกครองเขาทําหนาท่ีจัดการทรัพยสินของผูอยูในปกครอง ผูปกครองจะตองจัดทําบัญชีรายการ

ทรัพยสินและหนี้สินของผูอยูในปกครองท่ีผูปกครองไดเขาดําเนินการจัดการนั้น ใหแกองคกรควบคุม

และกํากับดูแลผูปกครองท่ีมีเขตอํานาจควบคุมดูแลตน โดยบัญชีดังกลาวยังตองระบุถึงทรัพยสินท่ี

ผูปกครองมอบใหไวกับผูอยูในปกครองซ่ึงผูอยูในปกครองสามารถดําเนินการจัดการไดเอง ตามความ

ในมาตรา 38 (1) รวมถึงทรัพยสินท่ีผูอยูในปกครองไดรับมาในภายหลัง ซ่ึงผูปกครองจะตองระบุลงใน

บัญชีทรัพยสินใหเสร็จภายใน 1 เดือนนับแตวันท่ีไดรับทรัพยสินดังกลาวมา  อยางไรก็ตาม หนาท่ีใน

การจัดทําบัญชีทรัพยสินจะไมนําไปใชกับกรณีท่ีผูอยูในปกครองไดรับชําระเงินคืนมาบนฐานแหงสิทธิ

ซ่ึงไดระบุลงไปในบัญชีทรัพยสินนั้นแลว244 และมิใหนําไปใชกับกรณีท่ีผูเยาวมีผูปกครองเปนบิดา

มารดาของตนเองและผูเยาวรายนั้นมีทรัพยสินแหงตนอยูเพียงเล็กนอย245 

เม่ือผูอยูในปกครองกลายเปนผูท่ีมีสิทธิในกองทรัพยสินสวนหนึ่งของผูตาย 

ผูปกครองจะตองทําการประมวลผลบัญชีรายการทรัพยสินใหเรียบรอย และนําบัญชีดังกลาวไปให

องคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองคัดสําเนาไว ภายใน 1 เดือนนับแตเวลาท่ีไดทําบัญชีทรัพยสิน

                                                           

242Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 6 Supervision of the activities 

of the guardian : Supervisory authority section 47 paragraph 2 
243Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 6 Supervision of the activities 

of the guardian : Supervisory authority section 47 paragraph 3 
244Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 6 Supervision of the activities 

of the guardian : Property inventory section 48 paragraph 1 
245Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 6 Supervision of the activities 

of the guardian : Property inventory section 48 paragraph 3 



 

 

264 

แลวเสร็จ246 ในกรณีท่ีมีการรองขอของผูปกครอง องคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองอาจอนุญาต

ใหมีการขยายระยะเวลาตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 48 วรรค 1 ออกไปไดหากมีเหตุจําเปนอัน

เนื่องมาจากทรัพยสินนั้นมีจํานวนมากหรือมีเหตุผลประการอ่ืนใด247 

นอกจากนี้ ผูปกครองยังมีหนาท่ีตองแถลงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน

ตามท่ีกลาวไวในมาตรา 48 และจะตองทําการแกไขปรับปรุงขอมูลในบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน

ดังกลาวใหถูกตองโดยความระมัดระวัง และถาองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองรองขอ ศาล

อาจบังคับใหผูปกครองยืนยันคําแถลงนั้นภายใตคําสาบานตอหนาศาลดวยก็ได248 

สวนท่ี 3 การจัดทําบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน กลาวคือ ผูปกครองท่ีมี

หนาท่ีจัดการทรัพยสินจะตองจัดทําบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูอยูในปกครอง รวมถึงการ

เขาดําเนินการทางธุรกิจในชวงระยะเวลาการทําบัญชีนั้นดวย249 และผูปกครองท่ีมีภาระหนาท่ี

นอกเหนือไปจากการจัดการทรัพยสินของผูอยูในปกครอง จะตองทําการบันทึกเพ่ิมเติมไปดวยวาตน

ไดใชมาตรการในการเขาดําเนินการตามภาระหนาท่ีของตนไปอยางไรบาง250 

ผูปกครองตามท่ีอางในมาตรา 50 วรรค 1 ดั่งท่ีกลาวไวในขางตนนั้น จะตอง

จัดทํารายงานการเงินตามบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน (a statement of accounts) ใหกับ

องคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองในทุก ๆ ปงบประมาณ (an annual statement) แตในกรณี

ท่ีมีความเหมาะสมดวยเหตุใด ๆ อันเก่ียวกับการจัดการทรัพยสิน การจัดทําบัญชี หรือการตรวจสอบ

บัญชี องคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองอาจกําหนดใหปงบประมาณนั้นมีระยะเวลายาวนานกวา
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ปปฏิทิน (a calendar year) ก็ได251 โดยรายงานการเงินประจําปดังกลาวจะตองสงมอบภายใน 3 

เดือนหลังจากปงบประมาณนั้นสิ้นสุดลง แตถาความปกครองเริ่มข้ึนหลังจากท่ีเลยกลางปงบประมาณ

นั้นไปแลว องคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองอาจกําหนดใหการสงมอบรายงานการเงินรอบนั้น 

สามารถนําไปสงมอบพรอมกับรายงานการเงินในรอบปงบประมาณถัดไปก็ได252 แตถาผูปกครองไม

สามารถสงมอบรายงานการเงินในรอบปนั้นไดทัน อันเนื่องมาจากความเจ็บปวย หรือดวยขอบเขตของ

ภาระหนาท่ีนั้น หรือเหตุผลอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน และเม่ือมีการรองขอ องคกรควบคุมและกํากับ

ดูแลผูปกครองอาจยินยอมใหมีการขยายระยะเวลาในการสงมอบรายงานการเงินในรอบปดังกลาว

ได253  อยางไรก็ตาม ผูปกครองของผูเยาวไมจําตองสงรายงานการเงินประจําป หากการปกครอง

ผูเยาวนั้นไมไดทําการจดทะเบียนการเปนผูปกครองไว254 

หามมิใหผูปกครองท่ีสิ้นสุดหนาท่ีในการจัดการ หรือผูปกครองท่ีถูกจํากัด

หนาท่ีในการจัดการ สงมอบรายงานการเงินการบัญชีท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินในรอบสุดทาย (a final 

statement) ใหกับองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองลาชา  อยางไรก็ตาม ผูปกครองของผูเยาว

ไมจําตองสงรายงานการเงินในรอบสุดทาย หากการปกครองผูเยาวนั้นไมไดทําการจดทะเบียนการเปน

ผูปกครองไว255 และในกรณีท่ีบัญชีรายการทรัพยสิน (a property inventory) หรือรายงานการเงิน

ประจําป (an annual statement) ท่ีอยูในการจัดการของผูปกครองเปนท่ีเห็นไดอยางชัดเจนวา 

ทรัพยสินของผูอยูในปกครองนั้นมีจํานวนเพียงเล็กนอย องคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองอาจ

อนุญาตใหผูปกครองหลุดพนจากหนาท่ีในการจัดทํารายงานการเงินประจําปไปโดยชั่วคราวหรือถาวร 

หรืออาจกําหนดใหรอบปบัญชีของผูปกครองรายนั้นมีระยะเวลายาวนานกวา 1 ปก็ได  อยางไรก็ตาม 

หามมิใหองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองอนุญาตใหผูปกครองหลุดพนจากหนาท่ีในการจัดทํา
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รายงานการเงินหรือขยายระยะเวลาในการจัดทําออกไป ถาผูอยูในปกครองมีหนี้สินเปนจํานวนมาก

และผูปกครองของบุคคลดังกลาวมีหนาท่ีตองจัดการดูแลหนี้สินนั้นดวย แตในกรณีท่ีจําเปน องคกร

ควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองอาจปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามท่ีกลาวไวในขางตนนั้นได256 

เม่ือมีการสงมอบรายงานการเงินประจําปหรือรายการงานเงินในรอบสุดทาย

แลว องคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองจะตองนําใบเสร็จเขาแนบทายไวในรายงานการเงินนั้น ๆ 

และหลังจากท่ีมีการตรวจสอบบัญชีแลวเสร็จ ใหจัดสงใบเสร็จดังกลาวกลับคืนสูผูปกครอง257 โดยให

ผูปกครองเก็บใบเสร็จซ่ึงเก่ียวของกับบัญชีการเงินไวจนกระท่ังถึงกําหนดเวลาสุดทายท่ีจะสามารถ

ฟองคดีได ตามท่ีกลาวไวในมาตรา 61 วรรค 1 (อายุความในการฟองรองเรียกคาเสียหาย) หรือเก็บไว

จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดในกรณีท่ีมีการฟองคดีเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินนั้นแลว หรือเก็บไว

จนกวาจะไดสงมอบใบเสร็จใหกับทายาทหรือผูปกครองคนใหมซ่ึงจะเขามาทําหนาท่ีดังกลาว258 

ในรายงานการเงินประจําปและรายงานการเงินในรอบสุดทายจะตองระบุถึง

ทรัพยสินและหนี้สินของผูอยูในปกครองตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังสิ้นสุดรอบปบัญชีนั้น ความเคลื่อนไหว

ท่ีเกิดข้ึนในระหวางรอบปบัญชี การเขาดําเนินการทางธุรกิจในนามของผูอยูในปกครอง รวมถึงวิธีการ

หรือมาตรการท่ีผูปกครองนําไปใชในการจัดการทรัพยสินดวย โดยขอมูลดังกลาวจะตองนําเสนอให

ตองตรงกับรูปแบบท่ีองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองอนุญาต  ท้ังนี้ เพ่ือการควบคุมดูแลการ

จัดการทรัพยสินและเพ่ือใหผูปกครองปฏิบัติไปตามแผนงานในการจัดการท่ีไดรับความเห็นชอบจาก

องคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองแลว259 นอกจากนี้ รายงานการเงินจะตองระบุถึงทรัพยสินท่ี

ผูปกครองมอบไวใหผูอยูในปกครองไดดําเนินการจัดการดวยตนเองในระหวางรอบปบัญชีนั้นดวย260 
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กรณีท่ีผูปกครองเปนบิดามารดา คูสมรส บุตร หรือเปนบุคคลท่ีมีความ

ใกลชิดกับผูอยูในปกครอง และองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองเห็นวาเปนการเพียงพอสําหรับ

ลักษณะของการจัดการทรัพยสินนั้น ๆ องคกรฯ อาจกําหนดใหผูปกครองสงมอบรายงานการเงินท่ี

เก่ียวกับการจัดการทรัพยสินอยางสรุปหรืออาจกําหนดใหระบุขอมูลเพียงบางสวนมาก็ได แตในกรณี

ดังกลาว รายงานการเงินยังตองระบุถึงความเคลื่อนไหวท่ีเกิดข้ึนในระหวางรอบปบัญชีนั้นอยู261 

เม่ือไดรับรายงานการเงินประจําปหรือรายงานการเงินในรอบสุดทาย 

นอกจากองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองจะตองกระทําตามความในมาตรา 54 แลว จะตองทํา

การตรวจสอบบัญชีการจัดการทรัพยสินนั้นโดยไมชักชา โดยจะตองตรวจสอบไปตามความเหมาะสม

ของการใชจายเงินของผูอยูในปกครองและความถูกตองของรายงานการเงินนั้น262 และเม่ือมีการรอง

ขอ ผูปกครองจะตองจัดทําขอมูลท่ีมีความจําเปนท่ีเก่ียวกับภาระหนาท่ีของตน ใบเสร็จ และเอกสาร

ตาง ๆ ตลอดจนการนําเสนอถึงความปลอดภัยในการดําเนินการจัดการใหแกองคกรควบคุมและกํากับ

ดูแลผูปกครอง263 

สวนท่ี 4 มาตรการบังคับขององคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครอง 

กลาวคือ ถาผูปกครองจัดทํารายงานการเงินแหงบัญชีทรัพยสิน (a statement of accounts) บัญชี

รายการทรัพยสินและหนี้สิน (an inventory) ใบเสร็จ (a receipt) หรือขอมูลท่ีองคกรควบคุมและ

กํากับดูแลผูปกครองเรียกรองไวไมสําเร็จ หรือรางแผนงานการจัดการทรัพยสินท่ีองคกรควบคุมและ

กํากับดูแลผูปกครองมีคําสั่งใหรางข้ึนไมสําเร็จ องคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองอาจบังคับให

ผูปกครองจัดทําหรือปรับปรุงแกไขใหสําเร็จได หากผูปกครองฝาฝนหรือทําไมสําเร็จ องคกรควบคุม

และกํากับดูแลผูปกครองอาจสั่งปรับหรืออาจใหบุคคลอ่ืนเขาจัดทําการตาง ๆ ดังวามาแทน โดยให

ผูปกครองเปนผูออกคาใชจายอันเนื่องมาจากการดังกลาวก็ได264 ถาองคกรควบคุมและกํากับดูแล

                                                           

261Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 6 Supervision of the activities 

of the guardian : Accountability section 55 paragraph 3 
262Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 6 Supervision of the activities 

of the guardian : Accountability section 56 paragraph 1 
263Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 6 Supervision of the activities 

of the guardian : Accountability section 56 paragraph 2 
264Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 6 Supervision of the activities 

of the guardian : Coercive measures available to the guardianship authority section 

57 paragraph 1 



 

 

268 

ผูปกครอง เลือกใชมาตรการบังคับโดยการใหบุคคลอ่ืนเขาจัดทําหรือเขามาปรับปรุงแกไขขอมูลแทน

ผูปกครองแลว องคกรฯ ยังอาจบังคับใหผูปกครองตองจัดหาใบเสร็จและเอกสารท่ีจําเปนสําหรับการ

ปฏิบัติงานไดอีก  ท้ังนี้ ภายใตมาตรการเรื่องการปรับผูปกครอง265 โดยใหนําบทบัญญัติแหง Act on 

Threats of a Fine (1113/1990) มาใชกับมาตรการในการปรับและมาตรการท่ีใหบุคคลอ่ืนเขา

จัดทําการตาง ๆ แทน ดังท่ีกลาวไวในขางตน266 

สวนท่ี 5 การปกปองผลประโยชนของผูอยูในปกครอง กลาวคือ ในกรณีท่ี

ผูปกครองไมสามารถปกปองผลประโยชนของผูอยูในปกครองตามมาตรการหรือวิธีการท่ีตนนํามาใช

ในการจัดการทรัพยสินได และเม่ือองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครอง หรือผูอยูในปกครองเอง 

หรือบุคคลอ่ืนตามท่ีกลาวไวในมาตรา 72 วรรค 1 และวรรค 2 (ไดแก ผูปกครอง บิดามารดา คูสมรส 

บุตร หรือบุคคลท่ีมีความใกลชิดกับผูอยูในปกครอง ผูท่ีปกครองดูแลผูเยาว (the custodians of a 

minor) และบุคคลท่ีอางในมาตรา 6 แหงกฎหมายวาดวยสวัสดิการสังคม (Social Welfare Act 

(710/1982)) รองขอ ศาลอาจแตงต้ังใหผูปกครองรายอ่ืน (an another guardian) เขาจัดการดูแล

มาตรการในการจัดการทรัพยสินของผูอยูในปกครองรายนั้น ๆ ก็ได นอกจากนี้ ถามีการฟองรอง

ผูปกครองกอนท่ีภาระหนาท่ีของผูปกครองจะสิ้นสุดลง ศาลอาจแตงตั้งใหผูปกครองรายอ่ืนเขาทํา

หนาท่ีแทนผูปกครองรายนั้นเลยก็ได267 

และสวนท่ี 6 ซ่ึงเปนสวนสุดทายใน Chapter 6 เรื่องมาตรการหรือวิธีการใน

การควบคุมการดําเนินการของผูปกครองนั้น ไดกลาวถึงมาตรการท่ีนํามาใชเม่ือภาระหนาท่ีของ

ผูปกครองสิ้นสุดลง กลาวคือ เม่ือภาระหนาท่ีของผูปกครองสิ้นสุดลง ผูปกครองจะตองสงมอบ

ทรัพยสินท่ีตนดําเนินการจัดการอยูคืนใหกับผูอยูในปกครอง หรือผูปกครองคนใหม หรือบุคคลอ่ืนท่ีมี
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สิทธิในการจัดการทรัพยสินนั้นโดยไมชักชา268 ในกรณีท่ีภาระหนาท่ีของผูปกครองสิ้นสุดลงเนื่องจากผู

อยูในปกครองของตนเสียชีวิต และผูท่ีมีสวนแบงในทรัพยมรดกของผูตายยังไมสามารถเขาจัดแบง

ทรัพยสินนั้นไดภายในเวลาอันสมควร ใหผูปกครองสงมอบทรัพยสินดังกลาวไวใหกับผูท่ีมีสวนแบงใน

ทรัพยมรดกคนใดคนหนึ่งท่ีสามารถดูแลทรัพยสินนั้นได ตามท่ีบัญญัติไวใน chapter 18 มาตรา 3 

แหงกฎหมายวาดวยมรดก (Code of Inheritance) และผูปกครองจะตองแจงเรื่องการสงมอบ

ทรัพยสินนั้นไปยังท่ีอยูของผูท่ีมีสวนแบงในทรัพยมรดกนั้นท้ังหมดดวย269 

เม่ือภาระหนาท่ีของผูปกครองสิ้นสุดลงและองคกรควบคุมและกํากับดูแล

ผูปกครอง ไดตรวจสอบรายงานการเงินในรอบสุดทายเสร็จแลว ใหองคกรควบคุมและกํากับดูแล

ผูปกครองแจงความเห็นเก่ียวกับรายงานการเงินและจัดสงสําเนารายงานการเงินดังกลาวไปยังบุคคลท่ี

มีสิทธิเขาดูแลทรัพยสินนั้นดวย และเม่ือมีการรองขอ บุคคลดังกลาวยังมีสิทธิเขาถึงใบเสร็จของ

ผูปกครองท่ีเก่ียวของกับรายงานการเงินประจําปและรายงานการเงินในรอบสุดทายนั้นได270 และแม

ภาระหนาท่ีของผูปกครองจะสิ้นสุดลง คาปรับท่ีเกิดข้ึนตามมาตรา 57 ก็ยังมีผลผูกพันผูปกครองอยู271 

สําหรับการฟองรองคดีในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนจากการกระทําของ

ผูปกครอง ใหมีกําหนดระยะเวลา 1 ป นับจากวันท่ีองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองไดทําการ

จัดสงสําเนารายงานตามมาตรา 60 ท่ีกลาวไวในขางตนนี้ ใหแกบุคคลท่ีมีสิทธิเขาดูแลทรัพยสินตอ แต

ถาผูปกครองเปนบุคคลท่ีอยู ในบัง คับตามมาตรา 50 วรรค 2 (ผูปกครองท่ีมีภาระหนา ท่ี

นอกเหนือไปจากการการจัดการทรัพยสินของผูอยูในปกครอง) ใหกําหนดระยะเวลาในการฟองรองคดี
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นับตั้งแตเวลาท่ีผูปกครองไดสงบัญชีทรัพยสินตามมาตราดังกลาวใหแกบุคคลท่ีมีสิทธิเขาดูแล

ทรัพยสิน272  อยางไรก็ตาม หากพฤติการณท่ีสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายนั้นมิไดปรากฏอยูใน

บัญชีการเงินดังกลาว มิใหนํากําหนดเวลาตามท่ีอางในขางตนมาใชกับกรณีการฟองรองเพ่ือเรียก

คาเสียหายนี้ 273 และถาความเสียหายท่ีผูปกครองกอใหเกิดข้ึนตอผูอยูในปกครองเปนการกระทํา

ความผิดในทางอาญา ซ่ึงมีกําหนดระยะเวลาในการฟองรองคดียาวนานกวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน

มาตรา 61 วรรค 1 การฟองรองเก่ียวกับความเสียหายดังกลาวอาจนํากําหนดระยะเวลาตามความผิด

นั้นมาบังคับใชก็ได274 

อยางไรก็ตาม หามมิใหฟองเรียกคาเสียหายตามพฤติการณท่ีปรากฏอยูใน

บัญชีการเงิน หากบุคคลท่ีมีสิทธิเขาดูแลทรัพยสินไดรับรายงานตามมาตรา 60 แลว และบุคคล

ดังกลาวไดออกมารับรองการกระทําของผูปกครอง หรือประกาศวาจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไว

เปนลายลักษณอักษร275 

ในกรณีท่ีผูปกครองเสียชีวิต ใหนําบทบัญญัติในบท (chapter) นี้ท่ีเก่ียวกับ

ผูปกครองมาใชกับผูท่ีมีสิทธิไดรับทรัพยสินของผูตาย ผูจัดการทรัพยมรดกและทรัพยสินและหนี้สินท่ี

เกิดจากการลมละลายของผูปกครอง276 โดยบุคคลท่ีมีหนาท่ีจัดการดูแลทรัพยมรดกของผูปกครอง

จะตองแจงใหองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองทราบโดยไมชักชาวาผูปกครองนั้นเสียชีวิตแลว 
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และบุคคลดังกลาวจะตองเขาดูแลทรัพยสินของผูอยูในปกครองตราบเทาท่ีทรัพยสินนั้นอยูในความ

ครอบครองของตน277  อยางไรก็ตาม ความท่ีกลาวมานี้ ไมใหนําไปใชกับผูปกครองท่ีเปนคนของรัฐ (a 

public guardian) ซ่ึงไดเขาทําหนาท่ีเปนผูปกครอง278 

6. การจดทะเบียนการเปนผูปกครอง 

บทบัญญัติเรื่องการจดทะเบียนการเปนผูปกครองตาม Chapter 7 นั้น ได

บัญญัติไววา การควบคุมการจดทะเบียนเก่ียวกับการเปนผูปกครองท่ัวประเทศ ใหกระทําโดยองคกร

ควบคุมและกํากับดูแลผูปกครอง (a guardianship authority) และศูนยทะเบียนประชากร (the 

Population Register Centre) เพ่ือการควบคุมดูแลการดําเนินการของผูปกครองและเพ่ือปกปอง

สิทธิของบุคคลท่ีสาม โดยในทะเบียนดังกลาวจะตองมีขอมูลสวนบุคคลของผูปกครองและขอมูล

เก่ียวกับการติดตอกับผูปกครอง ซ่ึงผูอยูในปกครองมีสิทธิท่ีจะเขาถึงทะเบียนดังกลาวได และใน

ทะเบียนอาจมีการระบุขอมูลตาง ๆ ดังจะกลาวตอไปนี้ไวดวยก็ได อันไดแก ขอมูลเก่ียวกับการจํากัด

ความสามารถของบุคคล เนื้อหาท่ีถูกจํากัด ภาระหนาท่ีของผูปกครองและเวลาท่ีแตงตั้งผูปกครองข้ึน 

การเสนอและการตรวจสอบบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน รายงานการเงินและแผนงานในการ

จัดการ คําวินิจฉัยเรื่องการอนุญาตการดําเนินการตามมาตรา 34 มาตรการขององคกรควบคุมและ

กํากับดูแลผูปกครองตามมาตรา 57 และมาตรา 60 รวมถึงขอมูลสวนบุคคลอ่ืน ๆ หรือขอมูลตาง ๆ ท่ี

เปนประโยชนตอวัตถุประสงคในการจดทะเบียนผูปกครอง279 

โดยองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองจะตองปรับปรุงขอมูลในทะเบียน

ใหมีความทันสมัย อันเปนไปเพ่ือการควบคุมดูแลการดําเนินการของผูปกครองโดยองคกรควบคุมและ

กํากับดูแลผูปกครองเอง และองคกรฯ จะตองยินยอมใหบุคคลอ่ืนสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ท่ีบันทึก

ไวในทะเบียนดังกลาวไดดวย และในกรณีท่ีมีการเรียกรองใหทําการแกไขปรับปรุงขอมูลในทะเบียน 

การเรียกรองดังกลาวจะตองกระทําไปยังองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองท่ีควบคุมดูแลการ
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ดําเนินการผูปกครองรายนั้นอยู280 โดยใหศูนยทะเบียนประชากรรับผิดชอบในการดําเนินการท่ัวไปอัน

เก่ียวกับทะเบียนผูปกครองและดูแลเรื่องความถูกตองของการดําเนินการลงทะเบียน281 ซ่ึงขอมูลสวน

บุคคลและขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการปรับปรุงทะเบียนการเปนผูปกครอง รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียนดังกลาวนั้น อาจมีการถายโอนขอมูลมาจากทะเบียนประชากรก็ได282 

ในมาตรา 65 แหง Guardianship Services Act (442/1999) ไดกําหนดให

มีการระบุขอมูลท่ีเก่ียวกับการเปนผูปกครองหรือการจํากัดความสามารถของบุคคลดังตอไปนี้ ไวใน

ทะเบียนการเปนผูปกครองดวย เชน ผูปกครองท่ีแตงตั้งข้ึนสําหรับผู ท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป 

ความสามารถท่ีถูกจํากัดของผูท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป บุคคลท่ีเปนบิดามารดาของผูเยาวท่ีไดรับการ

แตงตั้งใหเปนผูปกครองของผูเยาว เปนตน283  อยางไรก็ตาม การเปนผูปกครองไมจําตองจดทะเบียน

ไวในทะเบียนการเปนผูปกครองก็ได หากภาระหนาท่ีของผูปกครองนั้นไมเก่ียวของกับการจัดการ

ทรัพยสินหรือเปนการเขาไปมีสวนในทรัพยสินซ่ึงยังไมมีการแบงแยกกัน284 และเม่ือศาลมีคําสั่งแตงตั้ง

ผูปกครองโดยใหมีการลงทะเบียนผูปกครองแลว ใหศาลแจงเรื่องดังกลาวไปยังองคกรควบคุมและ

กํากับดูแลผูปกครอง เพ่ือใหองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองไดดําเนินการดูแลควบคุม

ผูปกครองรายนั้น285 

                                                           

280Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 7 Registration of guardianship 

section 64 paragraph 2 
281Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 7 Registration of guardianship 

section 64 paragraph 3 
282Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 7 Registration of guardianship 

section 64 paragraph 4 
283Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 7 Registration of guardianship 

section 65 paragraph 1 
284Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 7 Registration of guardianship 

section 65 paragraph 2 
285Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 7 Registration of guardianship 

section 65 paragraph 3 



 

 

273 

การเปนผูปกครองจะตองทําการจดทะเบียนในทะเบียนการเปนผูปกครองก็

ตอเม่ือองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครอง (a guardianship authority) ไดคํานึงถึงขอมูลตาง ๆ 

ดังตอไปนี้286 

1) เม่ือผูเยาวเปนผูท่ีมีสวนไดรับทรัพยมรดกของผูตายและสวนแบงท่ีผูเยาว

จะไดรับนั้นมีจํานวนมาก หรือ 

2) ทรัพยสินของผูเยาวท่ีผูปกครองดําเนินการจัดการอยูนั้นมีจํานวนมาก 

แมวาทรัพยสินของผูเยาวหรือสวนแบงในทรัพยมรดกท่ีผูเยาวจะไดรับนั้นมี

จํานวนไมมาก แตหากมีเหตุผลพิเศษอยางหนึ่งอยางใด การเปนผูปกครองตามท่ีอางในวรรคกอนก็

จะตองทําการจดทะเบียนไวในทะเบียนการเปนผูปกครองดวย287 ในกรณีดังกลาวนี้ อาจมีการออก

พระราชกฤษฎีกาเพ่ือกําหนดวาทรัพยสินจํานวนเทาใดท่ีจะถือวาเปนทรัพยสินท่ีมูลคาไมมากพอตอ

การจดทะเบียนก็ได288 

นอกจากท่ีกําหนดไวในมาตรา 68 บุคคลทุกคนจะตองมีสิทธิเขาถึงทะเบียน

การเปนผูปกครองเพ่ือท่ีจะคนหาบุคคลท่ีอยูภายใตการปกครอง บุคคลท่ีเปนผูปกครอง อํานาจหนาท่ี

ของผูปกครอง ความสามารถของบุคคลท่ีถูกจํากัด  อยางไรก็ตาม เลขประจําตัวประชาชนของบุคคล

จะถูกเปดเผยเพียงกรณีเดียว คือ กรณีท่ีเปนการเปดเผยใหกับบุคคลท่ีจําเปนจะตองนําไปใชเพ่ือบังคับ

ใหเปนไปตามสิทธิหรือผลประโยชนของตนหรือนําไปดําเนินการเก่ียวกับหนาท่ีใด ๆ ของบุคคลนั้น289 

และบุคคลทุกคนจะตองมีสิทธิเขาถึงขอมูลของตนในทะเบียนการเปนผูปกครอง ตามท่ีกําหนดไว

โดยเฉพาะในบทบัญญัติอ่ืน290 ซ่ึงผูปกครองเองก็จะตองมีสิทธิเขาถึงรายการในทะเบียนท่ีเก่ียวของกับ
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ภาระหนาท่ีของตนหรือผู ท่ีอยูในปกครองของตน291 รวมถึงรัฐ หนวยงานเทศบาล และสถาบัน

ประกันสังคมจะตองมีสิทธิเขาถึงขอมูลในทะเบียนการเปนผูปกครองตามท่ีองคกรเหลานั้นตองการ 

เพ่ือการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีขององคกรนั้น ๆ292 

ขอมูลท่ีระบุอยู ในทะเบียนการเปนผูปกครองจะตองเก็บรักษาไวเปน

ระยะเวลา 10 ป หลังจากท่ีการเปนผูปกครองไดสิ้นสุดลง293 โดยหลังจากท่ีการเปนผูปกครองสิ้นสุด

ลง การเขาถึงทะเบียนการเปนผูปกครองจะตองไดรับความยินยอมตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 67 วรรค 

1 เพียงกรณีเดียวเทานั้น คือ กรณีท่ีบุคคลมีความจําเปนท่ีจะตองนําขอมูลไปใชเพ่ือบังคับใหเปนไป

ตามสิทธิหรือผลประโยชนของตนหรือนําไปดําเนินการเก่ียวกับหนาท่ีใด ๆ ของบุคคลนั้น294 

7. กระบวนการหรือข้ันตอนในการดําเนินการตาง ๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับศาล 

ใน Chapter 8 เปนบทบัญญัติ เรื่ องกระบวนการหรือ ข้ันตอนในการ

ดําเนินการตาง ๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับศาล กลาวคือ การยื่นคํารองขอในเรื่องท่ีเก่ียวกับการแตงตั้ง

ผูปกครองหรือการจํากัดความสามารถของบุคคล จะตองยื่นคํารองขอตอศาลแขวงในเขตท่ีผูอยูใน

ปกครองมีถ่ินท่ีอยูในเขตศาลนั้น หรือถาผูอยูในปกครองไมมีถ่ินท่ีอยูในประเทศฟนแลนด การยื่นคํา

รองขอดังกลาวจะตองยื่นตอศาลแขวงท่ีผูอยูในปกครองพักอาศัยอยูเปนปกติ เวนแตจะมีบทบัญญัติ

กําหนดไวเปนอยางอ่ืน295 แตถาเปนกรณีท่ีไมอยูในเขตอํานาจของศาลแขวงใด ๆ ในประเทศ 

ฟนแลนด การยื่นคํารองขอเพ่ือตกลงในเรื่องท่ีเก่ียวกับความปกครองดังกลาว อาจทําการยื่นตอศาล

แขวงของ Helsinki (the District Court of Helsinki) ก็ได296 
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ใหองคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครอง บุคคลผูเปนเจาของทรัพยสินท่ี

ไดรับการดูแล ผูปกครอง บิดามารดา คูสมรส บุตร หรือบุคคลท่ีมีความใกลชิดกับผูอยูในปกครอง 

เปนผูท่ีมีสิทธิยื่นคํารองขอในเรื่องท่ีเก่ียวกับการแตงตั้งผูปกครองหรือการจํากัดความสามารถของ

บุคคลตอศาลได297 และใหผูท่ีปกครองดูแลผูเยาว (the custodians of a minor) และบุคคลท่ีอาง

ในมาตรา 6 แหงกฎหมายวาดวยสวัสดิการสังคม (the Social Welfare Act (710/1982)) เปนผูท่ีมี

สิทธิยื่นคํารองขอในเรื่องท่ีเก่ียวกับการแตงตั้งผูปกครองสําหรับผูเยาวข้ึน298 และในขณะเดียวกัน 

บุคคลซ่ึงมีสิทธิยื่นคํารองขอตอศาลดังกลาวนี้ ยังเปนบุคคลผูมีสิทธิอุทธรณคําสั่งศาลในเรื่องการ

แตงตั้งผูปกครองหรือการจํากัดความสามารถของบุคคลได299 

ในกรณีท่ีเปนการแตงตั้งผูปกครองสําหรับผูเยาว ศาลจะตองจัดใหมีการรับฟง

ความเห็นของผูท่ีปกครองดูแลผูเยาว (the custodians of a minor) และความเห็นของผูเยาวท่ีมี

อายุครบ 15 ป แลวดวย300 และในกรณีท่ีเปนการแตงตั้งผูปกครองสําหรับบุคคลท่ีมีอายุ 18 ป 

จะตองจัดใหมีการรับฟงความเห็นของบุคคลท่ีเปนเจาของทรัพยสินและผลประโยชนท่ีจําตองไดรับ

การดูแล และความเห็นของคูสมรสของบุคคลดังกลาวเสียกอน เวนแตตามพฤติการณเห็นไดอยางชัด

แจงวาไมจําเปนตองจัดใหมีการรับฟงความเห็นเชนวานั้น301  อยางไรก็ตาม ไมจําตองจัดใหมีการรับ

ฟงความเห็นของบุคคลท่ีกฎหมายกําหนดไวก็ได หากมีการจัดสงหมายเรียกเพ่ือรับฟงความเห็นนั้นไป

โดยวิธีการท่ีกําหนดไวใน chapter 11 มาตรา 9 แหง the Code of Judicial Procedure แลว302 
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ในสวนของการจํากัดความสามารถของบุคคล ศาลจะตองรับฟงความเห็นของ

บุคคลซ่ึงเปนเจาของผลประโยชนท่ีจําตองไดรับการดูแลนั้นดวย  อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีการยกคํา

รองขอใหจํากัดความสามารถของบุคคลเนื่องจากคํารองขอดังกลาวไมมีเหตุผลท่ีเพียงพอ หรือถาการ

รับฟงความเห็นไมอาจเปนไปไดเนื่องจากโดยสภาพของผูท่ีเปนเจาของผลประโยชนนั้นเอง หรือการ

รับฟงความเห็นจะเปนท่ียุงยากหรือลําบากเกินควร การพิจารณาเรื่องการจํากัดความสามารถของ

บุคคลก็อาจพิจารณาไปโดยไมจําตองรับฟงความเห็นของบุคคลดังกลาวได303 และถาบุคคลท่ีจะตอง

จัดใหมีการรับฟงความเห็นนั้นไมสามารถมาปรากฏตัวตอหนาศาลไดโดยสะดวก หรือมีเหตุผลอ่ืนใดใน

ทํานองเดียวกัน การรับฟงความเห็นของบุคคลดังกลาวอาจจัดใหมีข้ึนภายนอกศาลก็ได304 

ถาความเห็นขององคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองไมปรากฏอยูในคํา

รองขออันเก่ียวกับการแตงตั้งผูปกครองหรือการจํากัดความสามารถของบุคคลแลว ศาลจะตองจัดใหมี

การรับฟงความเห็นขององคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองดังกลาวดวย305  อยางไรก็ตาม การ

รับฟงความเห็นขององคกรควบคุมและกํากับดูแลผูปกครองในเรื่องท่ีเก่ียวกับการแตงตั้งผูปกครอง

อาจจะละเวนเสียก็ได หากการรับฟงความเห็นนั้นไมมีความจําเปนสําหรับการวินิจฉัยเรื่องการแตงตั้ง

ผูปกครองดังกลาว306 

การแตงตั้งผูปกครองหรือการจํากัดความสามารถของบุคคลท่ีจําเปนจะตองมี

การรับฟงความเห็นของบุคคลในมาตรา 72 นั้น ใหนําบทบัญญัติใน chapter 12 แหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาคดี (the Code of Judicial Procedure) มาใชกับการแสดงตัวตอศาลในคดี

แพงของบุคคลดังกลาว307 
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นอกจากนี้ ศาลอาจมอบหมายภาระหนาท่ีซ่ึงนอกเหนือไปจากท่ีปรากฏในคํา

รองขอใหแกผูปกครองรายนั้นก็ได และในเรื่องท่ีเก่ียวกับการจํากัดความสามารถของบุคคล ถาเปน

กรณีท่ีถือวามีความจําเปนตามท่ีกําหนดไวมาตรา 8 หรือมาตรา 18 ความสามารถของบุคคลดังกลาว

อาจถูกจํากัดมากหรือนอยกวาท่ีมีการรองขอไวในคํารองขอนั้นก็ได  ท้ังนี้ เพ่ือเปนการปกปอง

ผลประโยชนของผูอยูในปกครอง308 ในการพิจารณาเรื่องการแตงตั้งผูปกครองหรือการจํากัด

ความสามารถของบุคคล ศาลมีอํานาจท่ีจะจัดหาขอมูลท่ีจําเปนท้ังหมด โดยการริเริ่มของศาลเองได309 

ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการแตงตั้งผูปกครองหรือการจํากัดความสามารถของบุคคล 

ศาลอาจออกคําสั่งชั่วคราวโดยไมจําตองจัดใหมีการรับฟงความเห็นของบุคคลท่ีเปนเจาของ

ผลประโยชนซ่ึงจําตองไดรับการดูแลนั้นกอนได หากคําสั่งเชนวานั้นไมสามารถออกไดโดยลาชา โดย

คําสั่งชั่วคราวนั้นจะมีผลจนกวาศาลจะมีคําสั่งในเรื่องเดียวกันกับคําสั่งชั่วคราวนั้นออกมา เวนแตคําสั่ง

ชั่วคราวจะถูกยกเลิกหรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้น310 และคําสั่งชั่วคราวดังกลาวตองหามมิให

อุทธรณ311 

ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 69 ถึงมาตรา 80 เรื่องกระบวนการหรือข้ันตอน

ดําเนินการท่ีเก่ียวของกับศาล มาปรับใชกับการถอดถอนผูปกครองหรือการแกไขเปลี่ยนแปลง

ภาระหนาท่ีของผูปกครอง รวมท้ังการเพิกถอนหรือการแกไขเปลี่ยนแปลงการจํากัดความสามารถของ

บุคคลไดเทาท่ีมีความเหมาะสม312 และเม่ือมีการพิจารณากรณีดั่งวามานี้อยูในชั้นศาล ศาลจะตองจัด

ใหมีการรับฟงความเห็นของผูปกครองในเรื่องนั้น ๆ ดวย  อยางไรก็ตาม ศาลไมจําตองจัดใหมีการรับ
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ฟงความเห็นของบุคคลท่ีกฎหมายกําหนดไวก็ได หากมีการจัดสงหมายเรียกเพ่ือรับฟงความเห็นนั้นไป

โดยวิธีการท่ีกําหนดไวใน chapter 11 มาตรา 9 แหง the Code of Judicial Procedure แลว313 

เรื่องท่ีกลาวถึงใน chapter 8 นี้ เม่ือศาลเห็นสมควร ศาลอาจแตงตั้งท่ี

ปรึกษาหรือผูปกครองเพ่ือทําการติดตามการมีสวนรวมของผูท่ีอยูในปกครองข้ึนก็ได ถาหากบุคคล

ดังกลาวมีความจําเปนตองไดรับการคุมครองตามกฎหมาย314 

คําสั่งของศาลแขวงเรื่องการแตงตั้งผูปกครองหรือการจํากัดความสามารถ

ของบุคคลจะตองไดรับการปฏิบัติตาม แมวาคําสั่งดังกลาวจะยังไมถึงท่ีสุด315 และคําสั่งของศาล

อุทธรณตามท่ีกลาวถึงใน chapter นี้ก็จะตองไดรับการปฏิบัติตาม แมวาคําสั่งดังกลาวจะยังไมถึงท่ีสุด

เชนกัน เวนแตศาลอุทธรณจะกําหนดหลักเกณฑไวเปนอยางอ่ืน316 และในกรณีท่ีศาลอุทธรณหรือศาล

ฎีกาสงเรื่องดังกลาวกลับไปใหศาลลางทําการพิจารณาใหม ใหคําสั่งเรื่องการแตงตั้งผูปกครองหรือการ

จํากัดความสามารถของบุคคลยังคงมีผลอยูจนกวาศาลลางจะทําการตัดสินหรือมีคําสั่งชั่วคราวในเรื่อง

ดังกลาวออกมา317 

นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติอ่ืน ๆ ใน Guardianship Services Act (442/1999) 

ท่ีผูเขียนไมไดกลาวไว ณ ท่ีนี้ เชน หนาท่ีในการรักษาความลับและขอยกเวน โทษของการฝาฝนหนาท่ี

ดังกลาว อํานาจของผูปกครองในการเปดอานเอกสารท่ีปดผนึกของผูอยูในปกครอง การนํา

พระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับกับกรณีท่ีเกิดข้ึนกอนท่ีพระราชบัญญัตินี้จะมีผลใชบังคับ การอนุญาตให

นําบทบัญญัติในพระราชบัญญัติฉบับเดิมมาใชในบางกรณี การสงโอนขอมูลในบัญชีเก่ียวกับความ

ปกครอง เปนตน เนื่องจากผูเขียนเห็นวาขอมูลท่ีกลาวไวในขางตนท้ังหมดเปนสิ่งท่ีเพียงพอตอ
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314Guardianship Services Act ( 4 4 2 / 1 9 9 9 )  Chapter 8 Procedural provisions 

section 82 
315Guardianship Services Act ( 4 4 2 / 1 9 9 9 )  Chapter 8 Procedural provisions 

section 83 paragraph 1 
316Guardianship Services Act ( 4 4 2 / 1 9 9 9 )  Chapter 8 Procedural provisions 

section 83 paragraph 2 
317Guardianship Services Act ( 4 4 2 / 1 9 9 9 )  Chapter 8 Procedural provisions 

section 83 paragraph 3 
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การศึกษาและวิเคราะหถึงแนวทางหรือมาตรการท่ีประเทศฟนแลนดนํามาใชกับการจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินท่ีผูตองขัง (ในประเทศฟนแลนด) มีอยูภายนอกเรือนจําไดแลว 

สําหรับบทวิเคราะหเรื่องแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของ

ผูตองขังตามกฎหมายของประเทศฟนแลนด เม่ือนํามาใชเปนแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย สามารถอธิบายไดดังนี้ 

เม่ือผูตองขังรายใดในประเทศไทยไมสามารถจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินท่ีตน

มีอยูภายนอกเรือนจําได ไมวาจะเปนเพราะเหตุใดก็ตาม เชน ผูตองขังรายนั้นไมมีญาติ หรือไมมีผูใด

ยอมรับมอบอํานาจเพ่ือดําเนินการจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินแทนตน หรือแมจะมีญาติหรือผูท่ี

ยอมรับมอบอํานาจ แตการดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังโดยการมอบอํานาจให

เองนั้นอาจเปนเหตุใหบุคคลดังกลาวดําเนินการจัดการไป 1 0ต 1 0ามอําเภอใจ จนกอใหเกิดความเสียหาย

ข้ึนกับทรัพยสินของผูตองขัง ซ่ึงหากประเทศไทยมีองคกรท่ีมีอํานาจเขามาชวยควบคุมดูแลเหมือนกับ

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายใต Guardianship Services Act (442/1999) อาจชวยให

ผูตองขังท่ีไมมีญาติ หรือไมสามารถไววางใจบุคคลใดใหดําเนินการจัดการแทนไดนั้น สามารถแจง

ความดังกลาวไปยังเจาหนาท่ีผูมีอํานาจเพ่ือท่ีจะเขาสูกระบวนการหรือวิธีการตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไว

ในลักษณะเดียวกันกับ Guardianship Services Act (442/1999) ไดตอไป 

หากนําแนวทางหรือมาตรการในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยู

ภายนอกเรือนจําตามกฎหมายของประเทศฟนแลนดมาปรับใชในบริบทของสังคมไทยแลว ผูเขียน

สามารถวิเคราะหถึงขอดีและขอเสียของการนําแนวทางดังกลาวมาปรับใชไดดังนี้ 

ขอดี : 

1. ทําใหปญหาและอุปสรรคทางกายภาพท่ีผูตองขังไมสามารถออกไปจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินดวยตนเองไดรับการแกไขเยียวยา เนื่องจากมีบุคคลภายนอกเขาดําเนินการ

จัดการแทนผูตองขัง โดยบุคคลท่ีจัดการทรัพยสินแทนนั้นอาจเปนญาติของผูตองขังเอง หรืออาจเปน

เจาหนาท่ีรัฐ (a public guardian) ท่ีรัฐจัดหาใหก็ได 

2. การจัดใหมีองคกรเขามาควบคุมดูแลเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้ของ

ผูตองขังท่ีไมสามารถดําเนินการจัดการไดดวยตนเองไวโดยเฉพาะนั้น นับไดวาเปนมาตรการท่ีเขามา

ชวยปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํา เปน

มาตรการท่ีชวยใหผูตองขังคลายความกังวล ลดความตึงเครียด และทําใหผูตองขังไมรูสึกวาถูกสังคม

ทอดท้ิงเนื่องจากรัฐไดหันมาสนใจและใหความสําคัญกับปญหาของตน 

3. มีบทบัญญัติเรื่องผูมีสิทธิรองขอใหมีการแตงตั้งผูจัดการทรัพยสิน (ผูปกครอง) 

ใหกับผูตองขังท่ีไมสามารถดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ เองได 
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4. มีบทบัญญัติเรื่องการรับฟงความคิดเห็นของผูตองขังในฐานะท่ีเปนผูทรง

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเม่ือจะทําการแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินใหกับผูตองขัง 

5. มีการกําหนดหนาท่ีในการรายงานความเคลื่อนไหวเก่ียวกับการจัดการ

ทรัพยสิน หนี้สิน และเรื่องอ่ืน ๆ ใหองคกรท่ีมีอํานาจทราบผานทางบัญชี เพ่ือใหองคกรไดตรวจสอบ

และควบคุมการดําเนินการจัดการของผูจัดการทรัพยสิน รวมท้ังมีบทบัญญัติท่ีกําหนดใหผูตองขังท่ีอยู

ในปกครอง มีสิทธิถามถึงความเคลื่อนไหวในการจัดการ และผูจัดการทรัพยสินก็จําตองรายงานเรื่อง

ดังกลาวใหผูตองขังทราบ อันเปนแนวทางท่ีทําใหผูตองขังสามารถปองกันและแกไขปญหาไดทันทวงที

ในกรณีท่ีมีเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึนกับทรัพยสินของตน 

6. มีบทบัญญัติท่ีกําหนดแนวทางในการจัดการทรัพยสินในกรณีปกติท่ัวไป การ

เขาดําเนินการจัดการในกรณีท่ีกฎหมายเห็นวามีความสําคัญตอผูตองขัง การเขาดําเนินการในกรณีท่ี

ผลประโยชนของผูตองขังกับผูจัดการทรัพยสินขัดกัน และแนวทางในการจัดการเรื่องอ่ืน ๆ ซ่ึงไม

เก่ียวของกับทรัพยสินของผูตองขัง 

7. มีบทบัญญัติเรื่องคาใชจายท่ีผูจัดการทรัพยสินตองเสียไปอันเนื่องมาจากการ

จัดการแทนผูตองขัง และมีบัญญัติเรื่องคาตอบแทนท่ีผูจัดการทรัพยสินจะไดรับ ซ่ึงนับไดวาเปน

มาตรการท่ีชวยลดโอกาสท่ีผูจัดการทรัพยสินจะละท้ิงหนาท่ี หรือจัดการไปดวยความประมาทเลินเลอ 

หรือโดยทุจริตจนกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของผูตองขังข้ึนได 

8. มีการกําหนดมาตรการในการปองกันความเสียหายและรักษาผลประโยชน

ใหกับผูตองขังในระหวางท่ีความเปนผูจัดการทรัพยสินสิ้นสุดลง 

9. มีการกําหนดเรื่องความผูกพันระหวางผูตองขังกับคูสัญญาอันเนื่องมาจากการ

ดําเนินการของผูจัดการทรัพยสิน 

10. มีการกําหนดกรณีท่ีผูจัดการทรัพยสินจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายไว เชน 

กรณีท่ีผูจัดการทรัพยสินดําเนินการจัดการไปนอกขอบอํานาจท่ีมีอยู หรือจัดการไปดวยความประมาท

เลินเลอ 

11. มีบทบัญญัติท่ีกําหนดใหผูจัดการทรัพยสินตองคํานึงถึงเจตนาหรือความ

ประสงคของบุคคลท่ีเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือผลประโยชนนั้น ๆ อันสงผลใหการดําเนินการจัดการ

ดังกลาวมีความสอดคลองกับเจตนาท่ีแทจริงของผูทรงกรรมสิทธิ์ 

12. แมผูตองขังจะมีผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน แตถาผูตองขังรายนั้นยังมี

ความสามารถในการคิดพิจารณาและยังสามารถเขาใจความหมายและความสําคัญของการตาง ๆ ได

อยู ผูตองขังรายนั้นก็ยังเปนผูท่ีมีสิทธิและยังมีความสามารถในการใชสิทธิเพ่ือจัดการกับทรัพยสินและ

หนี้สินของตนเองไดอยูเชนเดิม มิไดตกเปนคนไรความสามารถตามกฎหมายแตอยางใด 
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ขอเสีย : 

1. เ ม่ือผูตองขังตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายอันเนื่องมาจากการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของตนเอง อาจทําใหผูตองขังบางรายไมสามารถใชหรือเขาถึงมาตรการในการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินดังกลาวได เนื่องจากผูตองขังบางรายมีฐานะยากจนและไมมีทรัพยสิน

เพียงพอท่ีจะรับผิดชอบคาใชจายอันเนื่องมาจากการจัดการดังกลาวนั้นได 

2. การท่ีไมมีมาตรการอ่ืนใดเขามาชวยเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินนอกจากการฟองคดีตอศาล อาจทําใหผูตองขังหลายรายไมไดรับการ

ชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากการฟองคดีเปนวิธีท่ีผูตองขังเห็นวามีความยุงยากลําบาก ใช

เวลานาน ตองเสียคาใชจายมาก ฯ ประกอบกับอุปสรรคทางกายภาพของผูตองขัง จึงทําใหผูตองขังไม

สามารถออกไปฟองเพ่ือเรียกรองคาเสียหายเองได 

3. เม่ือการฟองคดีเปนหนทางเดียวท่ีผูตองขังจะไดรับการชดเชยความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนจากการดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของตัวแทน แตเม่ือผูตองขังบางรายตองถูก

จําคุกเปนระยะเวลานาน อาจสงผลใหอายุความในการฟองคดีดังกลาวขาดหรือระงับสิ้นไป ผูตองขัง

จึงอาจไดรับความเสียหายจากการท่ีไมสามารถใชสิทธิเรียกรองดั่งวามานั้นได 

4. รัฐตองเพ่ิมอัตรากําลังเจาหนาท่ีใหเพียงพอตอการควบคุมและตรวจสอบการ

ดําเนินงานของผูจัดการทรัพยสิน รวมถึงเจาหนาท่ีท่ีจะเปนผูจัดการทรัพยสินใหกับผูตองขังท่ีไม

สามารถหาบุคคลใดมาทําหนาท่ีดังกลาวได 

5. รัฐตองเพ่ิมงบประมาณรายจายในสวนท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง 

บทบัญญัติ ใน Guardianship Services Act (442/1999)  นี้  ได กําหนด

หลักเกณฑและรายละเอียดตาง ๆ ไวอยางครอบคลุม ตั้งแตบุคคลท่ีมีสิทธิรองขอเพ่ือใหมีการแตงตั้ง

ผูปกครอง องคกรและสถานท่ีท่ีจะทําการรองขอ บุคคลท่ีจะมีสิทธิไดรับความคุมครอง คุณสมบัติและ

เง่ือนไขในการแตงตั้งผูปกครอง การจดทะเบียนความเปนผูปกครอง แนวทางในการจัดการ มาตรการ

ในการควบคุมและตรวจสอบการจัดการ องคกรผูมีอํานาจตรวจสอบ ความผูกพัน ความรับผิด และ

มาตรการอ่ืน ๆ ซ่ึงผูเขียนเห็นวาเม่ือนํามาตรการเหลานี้มาใชกับผูตองขังท่ีไมสามารถจัดการกับ

ทรัพยสินและหนี้สินของตนเองไดแลว นับไดวาเปนมาตรการหรือแนวทางท่ีชวยใหทรัพยสินท่ีผูตองขัง

มีอยูภายนอกเรือนจําไดรับการจัดการดูแลไปในทางท่ีกอใหเกิดประโยชน เปนการปองกันมิให

ทรัพยสินของผูตองขังไดรับความเสียหายในระหวางท่ีผูตองขังตองถูกจําคุกอยูในเรือนจํา และเม่ือ

ผูตองขังพนโทษออกไป ผูตองขังจึงยอมมีทรัพยสินเพียงพอท่ีจะใชเปนทุนในการเริ่มตนชีวิตใหมไดโดย

ไมหันกลับมากระทําความผิดซํ้าข้ึนอีก 
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4.3.2 ประเทศฟลิปปนส 

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศ

ฟลิปปนสนั้นอยูในรูปของการจํากัดความสามารถในการใชสิทธิเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ของตน อันเปนโทษอยางหนึ่งท่ีลงแกผูประทําความผิดตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมาย

อาญา (The Revised Penal Code) และเม่ือบุคคลใดถูกจํากัดสิทธิในการจัดการทรัพยสินของตน

แลว บุคคลนั้นก็ยอมมีสถานะเปนผูไรความสามารถตามประมวลกฎหมายแพงของฟลิปปนส (The 

Civil Code of the Philippines) ซ่ึงจะมีการแตงตั้งใหบุคคลอ่ืนเขาดําเนินการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินตาง ๆ แทนผูตองขัง โดยผูเขียนจะขอกลาวถึงรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

ตามประมวลกฎหมายอาญาฉบับแกไขเพ่ิมเติม (The Revised Penal Code) 

ซ่ึงมีผลใชบังคับมาตั้งแต วันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1932318 ไดแบงแยกโทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิด

ไว 2 ประเภท319 คือ โทษหลัก เชน โทษประหารชีวิต โทษจําคุกตลอดชีวิต โทษจําคุกโดยมี

กําหนดเวลา การเพิกถอนสิทธิหรือคุณสมบัติเปนการถาวรหรือชั่วคราว เปนตน และโทษอีกประเภท

หนึ่งคือ โทษเสริม เชน การเพิกถอนสิทธิหรือคุณสมบัติเปนการถาวรหรือชั่วคราว (สามารถใชไดใน

ฐานะท่ีเปนโทษหลักและโทษเสริม) การสั่งพักราชการ การระงับสิทธิในการลงคะแนนเสียงและไดรับ

การลงคะแนนเสียง การชดใชคาเสียหาย การริบทรัพยท่ีใชเปนเครื่องมือและท่ีเปนผลประโยชนมา

จากการกระทําความผิด รวมถึงการจํากัดสิทธิทางแพง เปนตน 

โดยโทษเสริมเรื่องการจํากัดสิทธิทางแพง หรือ Civil interdiction นี้เปนการ

จํากัดสิทธิผูกระทําความผิดในชวงระยะเวลาท่ีบุคคลดังกลาวตองคําพิพากษาใหจํากัดสิทธิในการเปน

ผูใชอํานาจปกครอง หรือสิทธิในการเปนผูปกครอง หรือสิทธิในการดูแลผูอยูในปกครองหรือทรัพยสิน

ของผูอยูในปกครอง อํานาจท่ีเก่ียวกับการสมรส สิทธิในการจัดการทรัพยสินของตน และสิทธิในการ

จัดการทรัพยสินโดยการกระทําใด ๆ หรือการโอนสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในสิ่งตาง ๆ ในระหวางท่ียังมี

ชีวิตอยู320 

                                                           

318The Revised Penal Code article 1 
319The Revised Penal Code Title Three Penal Penalites Chapter Two 

Classification of penalties article 25,  see also Ramon C. Aquino, The Revised Penal 

Code Vol. one, second edition (Manila : Central Book Supply, INC., 1976), p.539. 
320The Revised Penal Code Title Three Penal Penalites Chapter Three Duration 

and effects of penalties Section Two Effects of the penalties according to their 

respective nature article 34 
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เง่ือนไขการใชโทษเสริมเรื่องการจํากัดสิทธิทางแพงปรากฏอยูใน 2 ลักษณะ คือ 

ใชในฐานะท่ีเปนโทษเสริมของโทษประหารชีวิต (Death; Its accessory penalties) กลาวคือ เม่ือไม

มีการบังคับตามโทษประหารชีวิต อันเนื่องมาจากมีการลดโทษหรือมีการอภัยโทษ กฎหมายกําหนดให

ตองนําโทษเสริม เรื่องการเพิกถอนสิทธิหรือคุณสมบัติ โดยบริบูรณ  (Perpetual absolute 

disqualification) มาใชบังคับกับบุคลท่ีตองโทษดังกลาวนี้ตลอดชีวิต และใหนําโทษเสริมเรื่องการ

จํากัดสิทธิทางแพง (Civil interdiction) มาใชเปนชวงระยะเวลา 30 ป นับแตวันท่ีมีคําพิพากษา เวน

แตจะมีการยกเวนโทษเสริมใหไวเปนพิเศษ321 

และใชในฐานะท่ีเปนโทษเสริมของโทษจําคุกอยางถาวรและโทษจําคุกโดยมี

กําหนดเวลา (Reclusión perpetua and Reclusión temporal; Their accessory penalties) 

กลาวคือ เม่ือมีการลงโทษจําคุกอยางถาวรและโทษจําคุกโดยมีกําหนดเวลา ใหนําโทษเสริมเรื่องการ

จํากัดสิทธิทางแพง (Civil interdiction) มาใชบังคับกับบุคคลดังกลาวตลอดชีวิตหรือในชวงระยะเวลา

ท่ีตองคําพิพากษา และใหนําโทษเสริมเรื่องการเพิกถอนสิทธิหรือคุณสมบัติโดยบริบูรณ (Perpetual 

absolute disqualification) มาใชบังคับกับบุคลดังกลาวตลอดชีวิต แมวาบุคคลนั้นจะไดรับการ

ยกเวนจากโทษหลักก็ตาม เวนแตจะเปนการยกเวนโทษไวเปนพิเศษ322 

เม่ือพิจารณาอัตราโทษของ Reclusión perpetua และ Reclusión temporal 

ประกอบแลว พบวาอัตราการลงโทษจําคุกแบบ Reclusión perpetua เปนโทษท่ีมีอัตราการจําคุก

เกินกวา 20 ป ถึง 40 ป และการลงโทษจําคุกแบบ Reclusión temporal มีอัตราการจําคุกเกินกวา 

12 ป ถึง 20 ป323 สวนการลงโทษจําคุกท่ีมีอัตราไมเกิน 12 ป ไดแก การลงโทษจําคุกแบบ Prisión 

mayor คือ โทษท่ีมีอัตราการจําคุกเกินกวา 6 ป ถึง 12 ป แบบ Prisión correccional คือ โทษท่ีมี

                                                           

321The Revised Penal Code Title Three Penal Penalites Chapter Three Duration 

and effects of penalties Section Three Penalties in which other accessory penalties 

are inherent article 40, see also Ramon C. Aquino, supra note 319, p.557, 651. 
322The Revised Penal Code Title Three Penal Penalites Chapter Three Duration 

and effects of penalties Section Three Penalties in which other accessory penalties 

are inherent article 41, see also Ramon C. Aquino, supra note 319, p.557, 651. 
323The Revised Penal Code Title Three Penal Penalites Chapter Three Duration 

and effects of penalties Section One. Duration of Penalties article 27, see also OMICS 

International, “Revised Penal Code of the Philippines.” สืบคนเม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2559, 

จาก http://research.omicsgroup. org/index.php/Revised_Penal_Code_of_the_Philippines 

http://research.omicsgroup.org/index.php/Reclusi%C3%B3n_perpetua
http://research.omicsgroup.org/index.php/Reclusi%C3%B3n_perpetua
http://research.omicsgroup.org/index.php/Reclusi%C3%B3n_perpetua
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อัตราการจําคุกเกินกวา 6 เดือน ถึง 6 ป แบบ Arresto mayor คือ โทษท่ีมีอัตราการจําคุกเกินกวา 1 

เดือน ถึง 6 เดือน และแบบ Arresto menor คือ โทษท่ีมีอัตราการจําคุกตั้งแต 1 วัน ถึง 30 วัน324 

นั้น จะเปนโทษจําคุกท่ีมีโทษเสริมอยางอ่ืนซ่ึงมิใชการจํากัดสิทธิทางแพง325  ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา 

โทษเสริมเรื่องการตัดสิทธิทางแพง เปนโทษเสริมท่ีจะนําไปใชกับผูท่ีตองโทษจําคุกท่ีมีอัตราการจําคุก

เกินกวา 12 ปข้ึนไป326 หากผูตองโทษรายใดถูกจําคุกไมเกิน 12 ปแลว บุคคลดังกลาวก็ยังคงมีสิทธิ

ทางแพงและยังตองดําเนินการจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินท่ีตนมีอยูภายนอกเรือนจําดวยตนเอง 

ไมไดรับความคุมครองในฐานะท่ีเปนผูไรความสามารถตามกฎหมายแพงแตอยางใด 

นอกจากนี้ หากมีการลงโทษประหารชีวิตกับบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 70 ปข้ึนไป 

กฎหมายหามมิใหมีบังคับโทษประหารชีวิตกับบุคคลดังกลาว แตใหนําโทษจําคุกถาวร (Reclusión 

perpetua) และโทษเสริมตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 40 มาใชบังคับแทน คือ การเพิกถอนสิทธิหรือ

คุณสมบัติโดยบริบูรณ (Perpetual absolute disqualification) มาใชบังคับกับบุคลท่ีตองโทษ

ดังกลาวนี้ตลอดชีวิต และใหนําโทษเสริมเรื่องการจํากัดสิทธิทางแพง (Civil interdiction) มาใชเปน

ชวงระยะเวลา 30 ป นับแตวันท่ีมีคําพิพากษา เวนแตจะมีการยกเวนโทษเสริมใหไวเปนพิเศษ327  

ดังนั้น หากบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 70 ปข้ึนไป เปนผูท่ีตองโทษประหารชีวิต บุคคลดังกลาวก็ยอมถูกตัด

สิทธิทางแพง ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินดวยตนเองเชนกัน 

เ ม่ือบุคคล ซ่ึ งต อง โทษจํ า คุกราย ใด เปนผู ท่ี ถู กตัดสิทธิทางแพ ง  (Civil 

interdiction) แลว บุคคลนั้นยอมตกเปนผูไรความสามารถตามท่ีกําหนดไวใน Civil Code of the 

                                                           

324The Revised Penal Code Title Three Penal Penalites Chapter Three Duration 

and effects of penalties Section One. Duration of Penalties article 27, see also OMICS 

International, lbid. 
325The Revised Penal Code Title Three Penal Penalites Chapter Three Duration 

and effects of penalties Section Three. Penalties in which other accessory penalties 

are inherent article 42, 43 and 44 
326Arturo M. Tolentino, Commentaries and jurisprudence on the civil code of 

the Philippines Volume 1, second edition (Manila : Acme Publishing Company, 1960), 

p.154. 
327The Revised Penal Code Title Three Penal Penalites Chapter Five 

EXECUTION AND SERVICE OF PENALTIES Section Two Execution of principal penalties 

article 83 

http://research.omicsgroup.org/index.php/Reclusi%C3%B3n_perpetua
http://research.omicsgroup.org/index.php/Reclusi%C3%B3n_perpetua
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Philippines ดวย เนื่องจากตามมาตรา 38 แหงประมวลกฎหมายดังกลาว ไดกําหนดไววา ความเปน

ผูเยาว ความวิกลจริตหรือสติไมสมประกอบ หูหนวกเปนใบ การประพฤติสุรุยสุราย และการถูกจํากัด

สิทธิทางแพง เปนเหตุในการจํากัดความสามารถในการกระทํา แตไมเปนขอยกเวนภาระหนาท่ีหรือหนี้

บางประการอันเกิดจากการกระทําของบุคคลในภาวะดังกลาว หรือจากความสัมพันธในทางทรัพยสิน 

เชน สิทธิเหนือภารยทรัพย 

เหตุแหงการไรความสามารถตามท่ีไดแจกแจงไวในมาตรา 38 เปนเพียงการ

ยกตัวอยางเหตุแหงการไรความสามารถในบางประการเทานั้น เพราะยังมีอีกหลายสาเหตุท่ีปรากฏอยู

ในกฎของศาล และในกฎหมายอ่ืน ๆ รวมท้ังท่ีปรากฏอยูในมาตรา 39 วรรค 1 แหงประมวลกฎหมาย

แพงนี้ดวย328 โดยมาตรา 39 วรรค 1 ไดกําหนดไววา ในกรณีดังตอไปนี้มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงหรือ

จํากัดความสามารถในการกระทํา ไดแก อายุ ความวิกลจริต ความไมสมประกอบ หูหนวกเปนใบ การ

ตองโทษ การประพฤติสุรุยสุราย ความสัมพันธในครอบครัว การเปนคนตางดาว การเปนผูไมอยู การ

เปนบุคคลลมละลายและการเปนผูจัดการทรัพยสิน  ท้ังนี้ ผลของการตกอยูในกรณีดังกลาวใหเปนไป

ตามท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมายนี้ ประมวลกฎหมายอ่ืน ขอบังคับของศาล และในกฎหมาย

เฉพาะ แตหามมิใหจํากัดความสามารถในการกระทําดวยเหตุอันเก่ียวกับความเชื่อทางศาสนาหรือ

ความคิดเห็นทางการเมือง 

ผูไรความสามารถตามประมวลกฎหมายแพงนี้ จะถูกจํากัดความสามารถในการ

ทําสัญญา หรือกอหนี้หรือหนาท่ีท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเทานั้น329 หากเปนหนี้หรือหนาท่ีท่ีเกิดข้ึนโดยผล

ของกฎหมาย เชน หนี้ท่ีเก่ียวกับภาษี หนี้ท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธในทางทรัพยอันไดแกสิทธิเหนือ

ภารยทรัพยตาง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนโดยผลของกฎหมายนั้น ผูไรความสามารถก็ยังคงมีหนาท่ีหรือมีภาระ

ผูกพันท่ีจะตองดําเนินการตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวอยู การถูกจํากัดความสามารถตรงนี้มิไดทําให

บุคคลดังกลาวหลุดพนหรือถูกจํากัดความสามารถท่ีจะกอหนี้ประเภทนี้ข้ึนมาแตอยางใด330 รวมท้ังหนี้

                                                           

328Arturo M. Tolentino, supra note 326, p.157., see also Ulysses, “Civil Code of 

the Philippines.” สื บ ค น เ ม่ื อ วั น ท่ี  14 มิ ถุ น า ยน  2 559 ,  จ า ก  http://ulyssescivilcode. 

blogspot.com/ 
329Arturo M. Tolentino, lbid., p.151. 
330lbid., p.156. 
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ท่ีเกิดข้ึนมาจากการละเมิด หนี้เสมือนละเมิด (Quasi - delict) และหนี้เสมือนสัญญา (Quasi - 

contract) ดวย331 

อยางไรก็ตาม มีเหตุแหงการไรความสามารถในบางกรณีเทานั้นท่ีจะสงผลให

บุคคลท่ีมีเหตุดังกลาวตกเปนผูไรความสามารถโดยอัตโนมัติ โดยไมจําตองมีการรองขอตอศาลให

บุคคลนั้น ๆ ตกเปนผูไรความสามารถกอนแตอยางใด อันไดแก เหตุแหงความเปนผูเยาว และการ

จํากัดสิทธิทางแพง (Civil interdiction) 332 อันเปนโทษเสริมท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดท่ีมีอัตราโทษ

จําคุกกวา 12 ปข้ึนไปนั่นเอง  ดังนั้น เม่ือผูตองขังรายใดตองโทษจําคุกเกินกวา 12 ปข้ึนไป บุคคลนั้น

ยอมตกเปนผูไรความสามารถตามกฎหมายแพงโดยอัตโนมัติหรือตกเปนผูไรความสามารถไปโดยผล

ของกฎหมายในทันทีท่ีตองโทษจําคุกในทางอาญา อํานาจหนาท่ีในการจัดการและดูแลทรัพยสินของ

ผูตองขังจึงตกอยูท่ีผูปกครอง (a guardian) ของบุคคลดังกลาว  ท้ังนี้ เพ่ือใหผูปกครองไดเขามาดูแล

สิทธิและผลประโยชนตาง ๆ ของผูไรความสามารถ333 โดยมีศาลเขามาควบคุมตรวจสอบการ

ดําเนินการจัดการของผูปกครองอีกชั้นหนึ่ง เพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหายข้ึนกับทรัพยสินของผูไร

ความสามารถอันเนื่องมาจากการดําเนินการจัดการดังกลาวดวย334 

สําหรับการแตงตั้งผูปกครอง อํานาจหนาท่ี มาตรการในการควบคุมตรวจสอบ

การดําเนินการ การสิ้นสุดการเปนผูปกครอง และเรื่องอ่ืน ๆ นั้นไดมีการกําหนดไวเปนพิเศษตางหาก

ในกฎของศาล (Rules of Court) ตั้งแตขอท่ี 92 ถึงขอท่ี 97 เรื่อง หลักท่ัวไปวาดวยผูปกครองและ

ความปกครอง โดยผูเขียนจะแบงรายละเอียดในเรื่องตาง ๆ อันเก่ียวกับผูปกครองและความปกครอง

ออกเปนท้ังหมด 7 ประเด็น ดังตอไปนี้ 

1. นิยามคําวา ไรความสามารถ 

ภายใตกฎนี้ คําวา “ไรความสามารถ” รวมถึงผูท่ีไดรับโทษในการถูกตัดสิทธิ

ในทางแพง (the penalty of civil interdiction) หรือบุคคลซ่ึงตองอยูในสถานพยาบาลเพราะเปน

โรคเรื้อน ผูท่ีมีความประพฤติสุรุยสุราย ผูท่ีหูหนวกเปนใบ ผูท่ีไมสามารถอานและเขียนหนังสือได คน

                                                           

331lbid., p.156. , see also “A. PERSONS.” สืบคนเม่ือวันท่ี 14 มิ ถุนายน 2559, จาก 

https:// cybaroperations.wordpress.com/notes-on-philippine-civil-law/civil-law-reviewer-

by-ruben-f-balane/persons/ 
332Arturo M. Tolentino, lbid., p.158. 
333“Law Philippines : Guardianship.” สืบคน เ ม่ือวัน ท่ี  14 มิ ถุนายน 2559,  จาก 

http://lawphil.blogspot.com/2016/05/guardianship.html 
334lbid., see also Arturo M. Tolentino, supra note 326, p.159. 
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วิกลจริต แมวาบุคคลนั้นจะมิไดมีอาการจริตวิกลอยูตลอดเวลา และผูท่ีมิใชคนวิกลจริต แตเปนผูท่ีไม

สามารถดูแลตัวเองและจัดการทรัพยสินของตนเองได ดวยเหตุแหงอายุ ความเจ็บปวย มีภาวะจิต

บกพรอง และบุคคลอ่ืนใดในทํานองเดียวกันกับท่ีกลาวมาซ่ึงอาจถูกบุคคลอ่ืนหลอกลวงและเขามา

แสวงหาประโยชนไดโดยงาย335 

2. เรื่องเขตอํานาจศาล 

การพิจารณาเก่ียวกับความปกครองบุคคลหรือทรัพยสินของผูเยาวหรือผูไร

ความสามารถใหกระทําในศาลชั้นตนของจังหวัด หรือไดรับการพิจารณาในศาลแขวงของเมือง หรือ

ไดรับการพิจารณาในศาลเทศบาลของเมืองท่ีผูเยาวหรือผูไรความสามารถอาศัยอยู และถาบุคคล

ดังกลาวอาศัยอยูในตางประเทศ ใหศาลชั้นตนของจังหวัดท่ีทรัพยสินหรือสวนหนึ่งของทรัพยสินของ

บุคคลดังกลาวนั้นตั้งอยูเปนศาลท่ีมีเขตอํานาจ  อยางไรก็ตาม ถาทรัพยสินของผูเยาวหรือผูไร

ความสามารถมีมูลคาเกินกวาท่ีจะอยูในเขตอํานาจของศาลแขวงหรือศาลเทศบาล ใหกรณีดังกลาว

ไดรับการพิจารณาท่ีศาลชั้นตน สําหรับกระบวนการแตงตั้งผูปกครองในเมืองมะนิลา ใหดําเนินการท่ี

ศาลเยาวชนและครอบครัว336 

ศาลซ่ึงมีอํานาจรับคํารองขอแตงตั้งผูปกครองอาจโอนอํานาจการพิจารณาไป

ยังศาลจังหวัดหรือเมืองอ่ืนซ่ึงอสังหาริมทรัพยท่ีผูอยูในปกครองไดมาตั้งอยูในเขตศาลนั้น ๆ ก็ได หาก

ปรากฏวาบุคคลดังกลาวไดยายถ่ินท่ีอยูไปยังท่ีแหงนั้นโดยสุจริต และเม่ือมีการโอนอํานาจการ

พิจารณาคํารองแลว ใหศาลผูรับโอนมีอํานาจเต็มในการดําเนินการพิจารณาตอไป โดยไมตองชําระ

คาธรรมเนียมศาลเพ่ิมเติม337 

3. เรื่องการแตงตั้งผูปกครอง โดยสามารถแบงการพิจารณาออกไดเปน 5 สวน 

ไดแก 

สวนท่ี 1 บุคคลท่ีสามารถรองขอใหมีการแตงตั้งผูปกครองสําหรับผูท่ีอยูใน

ประเทศฟลิปปนส ไดแก ญาติ เพ่ือน หรือผูท่ีทําการแทนในนามของผูเยาวหรือผูไรความสามารถท่ีไม

                                                           

335Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 92 Venue Section 

2 Meaning of word “incompetent”. 
336Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 92 Venue Section 

1 Where to institute proceedings.,  see also “Law Philippines : Guardianship.”,  supra 

note 333 
337Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 92 Venue Section 

3 Transfer of venue. 
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มีบิดามารดาหรือไมมีผูปกครองตามกฎหมาย หรือผูเยาวสามารถยื่นคํารองโดยตนเองไดหากมีอายุ 14 

ปบริบูรณข้ึนไป โดยอาจทําการรองขอตอศาลท่ีมีเขตอํานาจในการแตงตั้งผูปกครองสําหรับการดูแล

บุคคลหรือทรัพยสิน หรือดูแลท้ังบุคคลและทรัพยสินของผูเยาวหรือผูไรความสามารถ แลวแตกรณี 

รวมท้ัง เจ าพนักงานของ the Federal Administration of the United States ในประเทศ

ฟลิปปนส อาจยื่นคํารองขอแทนผูอยูในปกครอง และผูบัญชาการของสถาบันสุขภาพ (the Director 

of Health) สามารถยื่นคํารองขอแทนบุคคลวิกลจริตท่ีตองรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลหรือยื่นคํารอง

ขอแทนผูท่ีเปนโรคเรื้อนก็ได338 

ในกรณีของบุคคลซ่ึงจะตองอยูภายใตการปกครองนั้นไมมีถ่ินท่ีอยูในประเทศ

ฟลิปปนส แตยังคงมีกองทรัพยอยูภายในประเทศ ญาติ เพ่ือน หรือผูมีสวนไดเสียหรือคาดวาจะมีสวน

ไดเสียในกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว อาจยื่นคํารองขอตอศาลท่ีมีเขตอํานาจในการแตงตั้ง

ผูปกครองเพ่ือดูแลกองทรัพยสินนั้น และหลังจากท่ีไดมีการแจงความไปยังบุคคลดังกลาวโดยวิธีการท่ี

ศาลเห็นวาถูกตองแลว เชน โดยการประกาศลงโฆษณา หรือดวยวิธีการอ่ืน และถาศาลรับฟงจนเปนท่ี

พอใจวาบุคคลนั้นเปนผูเยาวหรือผูไรความสามารถท่ีมีความจําเปนหรือเพ่ือความสะดวกท่ีจะตองมี

ผูปกครอง ศาลอาจแตงตั้งผูปกครองข้ึนดูแลกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาวได339 

สวนท่ี 2 เนื้อหาในคํารอง คํารองขอเพ่ือใหแตงตั้งผูปกครองจะตองปรากฏ

เนื้อหาดังตอไปนี้ เทาท่ีผูยื่นคํารองขอทราบ 

(ก) เขตอํานาจศาลตามความจริง 

(ข) ความเปนผูเยาวหรือความเปนผูไรความสามารถท่ีแสดงใหเห็นถึงความ

จําเปนหรือความสะดวกในการแตงตั้ง 

(ค) ชื่อ อายุ และภูมิลําเนา ของญาติหรือของผู ท่ีดูแลผู เยาวหรือผู ไร

ความสามารถ 

(ง) มูลคาโดยประมาณและลักษณะของทรัพยสิน 

(จ) ชื่อของบุคคลซ่ึงไดรับการรองขอใหเปนผูปกครอง 

                                                           

338Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 93 Appointment of 

Guardians Section 1 Who may petition for appointment of guardian for resident., see 

also “Law Philippines : Guardianship.”, supra note 333 
339Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 93 Appointment of 

Guardians Section 6 When and how guardian for nonresident appointed. Notice. 
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คํารองขอนั้นจะตองไดรับการยืนยันดวยวาเปนความจริง แตขอบกพรองใน

คําขอหรือการยืนยันนั้นไมมีผลทําใหคํารองขอในการแตงตั้งผูปกครองดังกลาวสิ้นผลไป340 

สวนท่ี 3 การกําหนดเวลาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับการแตงตั้ง

ผูปกครอง การแจงความดังกลาวไปยังบุคคลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ การคัดคานคํารองขอ และการทํา

คําสั่งตามคําขอ กลาวคือ เม่ือมีการยื่นคํารองขอใหมีการแตงตั้งผูปกครอง ศาลจะตองกําหนดเวลา

และสถานท่ีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของบุคคลตาง ๆ และจะตองแจงความดังกลาวไปยังบุคคลท่ีอางไว

ในคํารองขอ รวมท้ังผูเยาวท่ีมีอายุตั้งแต 14 ปข้ึนไปหรือผูไรความสามารถนั้น โดยอาจแจงความ

ดังกลาวเปนการท่ัวไปหรือเปนการเฉพาะก็ได341  ท้ังนี้ ผูมีสวนไดเสียทุกคนอาจยื่นคําคัดคานคํารอง

ขอเปนหนังสือตอศาลได โดยประเด็นท่ีจะคัดคานนั้นตองเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับความเปนผูเยาว หรือ

ความสามารถของผูไรความสามารถ หรือความไมเหมาะสมของบุคคลท่ีถูกรองขอใหเปนผูปกครอง 

และอาจขอใหมีการยกเลิกคํารองขอนั้น หรือขอใหมีคําสั่งแตงตั้งตนหรือผูท่ีระบุชื่อไวในคําคัดคานเปน

ผูปกครองของผูเยาวหรือผูไรความสามารถก็ได342 

เ ม่ือจัดใหมีการรับฟงความเห็นตามคํารองขอ บุคคลท่ีถูกกลาววาไร

ความสามารถจะตองมาปรากฏตัวตอศาลหากสามารถกระทําเชนวานั้นได และจะตองแสดงใหเห็นวา

ตนไดรับหนังสือการแจงความดังกลาวแลว หลังจากนั้นศาลจะตองรับฟงพยานหลักฐานสนับสนุน

ขออางของท้ังสองฝาย และหากบุคคลท่ีถูกรองขอใหมีการแตงตั้งผูปกครองใหนั้น เปนผูเยาวหรือผูไร

ความสามารถ ศาลจะตองแตงตั้งผูปกครองท่ีมีความเหมาะสมกับบุคคลหรือทรัพยสินหรือท้ังบุคคล

และทรัพยสิน โดยใหมีอํานาจและหนาท่ีตามท่ีกําหนด343 

สวนท่ี 4 กรณีท่ีกําหนดใหบิดามารดาเปนผูปกครองของบุตร กลาวคือ เม่ือ

ทรัพยสินของบุตรท่ีอยูภายใตอํานาจการปกครองของบิดามารดานั้นมีมูลคาไมเกิน 2,000 เปโซ ให

บิดาหรือมารดาเปนผูปกครองตามกฎหมายโดยไมจําตองมีการแตงตั้งจากศาลแตอยางใด แตถา

                                                           

340Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 93 Appointment of 

Guardians Section 2 Contents of petition. 
341Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 93 Appointment of 

Guardians Section 3 Court to set time for hearing. Notice thereof. 
342Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 93 Appointment of 

Guardians Section 4 Opposition to petition. 
343Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 93 Appointment of 

Guardians Section 5 Hearing and order for letters to issue. 
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ทรัพยสินของบุตรมีมูลคาเกินกวา 2,000 เปโซ บิดาหรือมารดาจะตองไดรับการพิจารณาใหเปน

ผูปกครองเพ่ือดูแลทรัพยสินของบุตร โดยมีหนาท่ีและภาระผูกพันภายใตกฎฉบับนี้ และจะตองมีการ

ยื่นคํารองขอตามท่ีกําหนดไวในสวนท่ี 2 แหงกฎนี้ดวย  อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร ศาลอาจ

แตงตั้งบุคคลอ่ืนข้ึนเปนผูปกครองของบุคคลดังกลาวก็ได344 

และสวนท่ี 5 คําสั่งหรือคําพิพากษาใด ๆ ภายใตกฎฉบับนี้ จะตองตองจัดใหมี

การบันทึกลงในทะเบียนราษฎรของเขตเทศบาลหรือเมืองท่ีผูเยาวหรือผูไรความสามารถมีภูมิลําเนา

อยู หรือเขตท่ีทรัพยสินท้ังหมดหรือแตบางสวนของบุคคลดังกลาวนั้นตั้งอยู345 

4. ขอผูกพันในการเขาจัดการทรัพยสินของผูปกครอง สามารถแบงการพิจารณา

ออกไดเปน 3 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 ขอผูกพันท่ีจะตองใหไวกอนท่ีศาลจะมีคําสั่งแตงตั้งผูปกครอง 

กลาวคือ กอนท่ีจะแตงตั้งใหผูปกครองเขาทําหนาท่ีจัดการทรัพยสิน หรือกอนท่ีจะมีหนังสือแตงตั้ง

ผูปกครอง บุคคลท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหเปนผูปกครองจะมีขอผูกพันตามเง่ือนไขท่ีศาลกําหนด 

ดังตอไปนี้346 

(ก) จะตองสงบัญชีรายการทรัพยสินท่ีถูกตองตามความเปนจริงท่ีแลวเสร็จตอ

ศาลภายใน 3 เดือน โดยบัญชีนั้นจะตองระบุถึงอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยของผูอยูใน

ปกครอง ท่ีอยูในความครอบครองหรือรูวาอยูในความครอบครองของผูอยูในปกครอง หรืออยูในความ

ครอบครองหรือรูวาอยูในความครอบครองของบุคคลอ่ืนซ่ึงครอบครองไวแทนผูอยูในปกครอง347 

                                                           

344Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 93 Appointment of 

Guardians Section 7 Parents as guardians., see also “Law Philippines : Guardianship.”, 

supra note 333 
345Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 93 Appointment of 

Guardians Section 8 Service of judgment. 
346Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 94 Bonds of 

Guardians Section 1 Bond to be given before issuance of letters. Amount. Conditions., 

see also “Law Philippines : Guardianship.”, supra note 333 
347Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 94 Bonds of 

Guardians Section 1 ( a)  Bond to be given before issuance of letters. Amount. 

Conditions. 
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(ข) จะตองดําเนินการจัดการไปดวยความซ่ือสัตยสุจริต และจะตองจัดการ

และจําหนายทรัพยสินตามท่ีกฎนี้กําหนดไวเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูอยูในปกครอง รวมท้ังจะตองให

การดูแลคุมครองและใหการศึกษาแกผูอยูในปกครองดวย348 

(ค) จะตองจัดทําบัญชีรายการทรัพยสินท้ังหมดของผูอยูในปกครองท่ีอยูใน

การจัดการของตน รวมท้ังวิธีการดําเนินการจัดการและผลประโยชนท่ีไดมาจากการจัดการดังกลาว 

และใหสงตอศาลตามระยะเวลาท่ีกฎนี้หรือตามท่ีศาลกําหนดไว และเม่ือหนาท่ีในการจัดการทรัพยสิน

ซ่ึงกําหนดไวในบัญชีท่ีเสนอตอศาลนั้นสิ้นสุดลง บุคคลดังกลาวจะตองสงมอบ ทรัพยสิน ผลท่ีไดจาก

การจัดการทรัพยสิน และจํานวนเงินท้ังหมดซ่ึงอยูในความดูแล หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอยูในการจัดการของตน 

ไปยังบุคคลท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในการเขาดําเนินการจัดการดูแลทรัพยสินเหลานั้นตอจากตน349 

(ง) จะตองปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ตามท่ีศาลมีคําสั่ง350 

สวนท่ี 2 การเรียกรองขอผูกพันใหมและการสิ้นผลไปแหงขอผูกพันเดิม 

กลาวคือ เม่ือใดก็ตามท่ีศาลเห็นวามีความจําเปน ศาลอาจเรียกรองใหผูปกครองตองจัดหาขอผูกพันให

ใหม และอาจสั่งใหมีการยกเลิกไปซ่ึงขอผูกพันท่ีมีอยูเดิมได หากศาลไดแจงความเหลานั้นไปยังผูมีสวน

ไดเสียแลว และไมปรากฏวามีบุคคลใดไดรับความเสียหายในผลประโยชนแหงทรัพยสินจากขอผูกพัน

เดิมเหลานั้น351 

สวนท่ี 3 การยื่นและการฟองคดีเก่ียวกับขอผูกพัน กลาวคือ ขอผูกพันตาง ๆ 

ท่ีผูปกครองไดใหไวจะตองยื่นตอสํานักงานศาล และในกรณีท่ีมีการผิดเง่ือนไขในขอผูกพันใด ๆ บุคคล

ดังกลาวอาจถูกฟองดําเนินการพิจารณาคดีในศาลเดียวกัน หรือจะแยกฟองเปนคดีตางหากก็ได  ท้ังนี้ 

                                                           

348Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 94 Bonds of 

Guardians Section 1 ( b)  Bond to be given before issuance of letters. Amount. 

Conditions. 
349Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 94 Bonds of 

Guardians Section 1 ( c)  Bond to be given before issuance of letters. Amount. 

Conditions. 
350Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 94 Bonds of 

Guardians Section 1 ( d)  Bond to be given before issuance of letters. Amount. 

Conditions. 
351Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 94 Bonds of 

Guardians Section 2 When new bond may be required and old sureties discharged. 
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เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูอยูในปกครองหรือของบุคคลอ่ืนซ่ึงมีสวนไดเสียในกองทรัพยสินของผูอยูใน

ปกครองอันชอบดวยกฎหมาย352 

5. เรื่องอํานาจในการจําหนายและการกอภาระติดพันในทรัพยสิน สามารถแบง

ออกไดเปน 4 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 คํารองขอของผูปกครองในการจําหนายหรือกอภาระติดพันใน

ทรัพยสิน กลาวคือ เม่ือรายไดจากทรัพยสินท่ีอยูภายใตการปกครองนั้นไมเพียงพอแกการเลี้ยงดูผูอยู

ในปกครองและครอบครัวของผูอยูในปกครอง หรือไมเพียงพอแกการเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกผูอยู

ในปกครองท่ี เปนผู เยาว  หรือเ ม่ือการขาย การจํานอง หรือการกอภาระติดพันอ่ืน ๆ ใน

อสังหาริมทรัพยหรือสวนหนึ่งสวนใดในอสังหาริมทรัพยนั้นจะเปนประโยชนตอผูอยูในปกครอง และ

การดําเนินการเหลานั้นจะเปนประโยชนหรือเปนการลงทุนท่ีกอใหเกิดรายได หรือเพ่ือพัฒนาหรือทํา

ใหเกิดความม่ันคงในอสังหาริมทรัพยของผูอยูในปกครอง ผูปกครองอาจเสนอคํารองตอศาลซ่ึงแตงตั้ง

ตนข้ึนเปนผูปกครองและขอใหมีคําสั่งใหตนมีอํานาจขายหรือกอภาระติดพันในทรัพยสินของผูอยูใน

ปกครอง353 

ถาศาลเห็นวาการจําหนายหรือการกอภาระติดพันในทรัพยสินนั้นมีความ

จําเปน หรือจะเปนประโยชนตอผูอยูในปกครอง ศาลจะตองมีคําสั่งไปยังบุคคลท่ีมีความใกลชิดกับผู

อยูในปกครองและผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินของผูอยูในปกครอง เพ่ือใหบุคคลดังกลาวมาแสดงถึง

เหตุผลท่ีศาลไมควรมีคําสั่งอนุญาตใหจําหนายหรือกอภาระติดพันในทรัพยสินของผูอยูในปกครอง ณ 

สถานท่ีและเวลาอันควร354 

สวนท่ี 2 การรับฟงความเห็นในการออกคําสั่ง และคาฤชาธรรมเนียม 

กลาวคือ ตามเวลาและสถานท่ีท่ีศาลกําหนดใหมาแสดงเหตุผลนั้น ศาลจะตองรับฟงพยานหลักฐาน

และขอกลาวอางของผูยื่นคํารอง บุคคลท่ีมีความใกลกับผูอยูในปกครอง หรือผูมีสวนไดเสียอ่ืน รวมท้ัง

พยานบุคคลของท้ังสองฝาย โดยศาลจะตองทําคําสั่งอนุญาตหรือปฏิเสธคําขอตามคํารองเม่ือพิจารณา

                                                           

352Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 94 Bonds of 

Guardians Section 3 Bonds to be filed. Actions thereon. 
353Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 95 Selling and 

Encumbering Property of the Ward Section 1 Petition of guardian for leave to sell or 

encumber estate. 
354Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 95 Selling and 

Encumbering Property of the Ward Section 2 Order to show cause thereupon. 
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ถึงผลประโยชนสูงสุดของผูอยูในปกครอง และจะตองมีคําสั่งเรื่องการจายคาฤชาธรรมเนียมในการรับ

ฟงความคิดเห็นตามความเปนจริงดวย355 

สวนท่ี 3 เนื้อหาในคําสั่งเพ่ือการจําหนายหรือการกอภาระติดพันในทรัพยสิน 

และระยะเวลาการมีผลของคําสั่ง รวมท้ังขอผูกพัน กลาวคือ เม่ือศาลพิจารณาและปรากฏวา ในการ

จําหนายหรือการกอภาระติดพันในทรัพยสินท้ังหมดหรือแตบางสวนนั้นมีความจําเปนหรือจะเปนไป

เพ่ือผลประโยชนของผูอยูในปกครอง ศาลจะตองมีคําสั่งใหจําหนายหรือใหกอภาระติดพันนั้น 

กระบวนดังกลาวจะตองเปนไปเพ่ือประโยชนในการใชจายเลี้ยงดูผูอยูใน

ปกครองหรือครอบครัวของผูอยูในปกครอง หรือเพ่ือการศึกษาของผูอยูในปกครองท่ียังเปนผูเยาว 

หรือเพ่ือประโยชนอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน หรือเปนการลงทุนเพ่ือประโยชนเดียวกันกับท่ีกลาวมา 

และคําสั่งเรื่องดังกลาวนั้นจะตองระบุสาเหตุแหงความจําเปนหรือผลประโยชนของการจําหนายหรือ

การกอภาระติดพันในทรัพยสินของผูอยูในปกครองของบุคคลดวย  ท้ังนี้ ศาลอาจมีคําสั่งใหเอา

ทรัพยสินนั้นออกจําหนายในท่ีสาธารณะหรือเอกชนก็ได ภายใตเง่ือนไขเรื่องเวลาและวิธีการในการ

ชําระเงิน รวมท้ังการแบงการชําระเงินดวย โดยเปนดุลพินิจท่ีศาลจะกําหนดเพ่ือประโยชนสูงสุดของผู

อยูในปกครอง นอกจากนี้ ยังกําหนดใหขอผูกพันเดิมของผูปกครองเปนหลักประกันในการดําเนินการ

จัดจําหนายดวยก็ได แตในกรณีท่ีศาลเห็นวาจะเปนประโยชนตอผูอยูในปกครอง ศาลอาจเรียกให

ผูปกครองตองใหขอผูกพันเพ่ิมเติมสําหรับการทําคําสั่งอนุญาตใหทําการจําหนายทรัพยสินนั้น แตไมมี

คําสั่งท่ีอนุญาตใหมีการจําหนายใดจะมีผลบังคับเกินกวา 1 ป นับแตวันท่ีมีการอนุญาตเชนวานั้น356 

และสวนท่ี 4 ศาลอาจมีคําสั่งใหดําเนินการลงทุนและจัดการทรัพยสินไดเอง

โดยตรง กลาวคือ ศาลอาจมีคําสั่งอนุญาตและกําหนดใหผูปกครองมีอํานาจในการดําเนินการจําหนาย 

หรือกอภาระติดในทรัพยสิน หรือดําเนินการอ่ืนใดอันเก่ียวกับเงินของผูอยูในปกครองท่ีอยูในความ

ดูแลของบุคคลดังกลาว หรือดําเนินการอ่ืนใดอันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน ๆ อัน

                                                           

355Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 95 Selling and 

Encumbering Property of the Ward Section 3 Hearing on return of order. Costs. 
356Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 95 Selling and 

Encumbering Property of the Ward Section 4 Contents of order for sale or 

encumbrance, and how long effective. Bond. 
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เปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูอยูในปกครอง และศาลยังอาจมีคําสั่งใหมีการจัดการ การลงทุน และ

การจําหนายทรัพยสินตามพฤติการณท่ีกําหนดไวดวยก็ได357 

6. เรื่องอํานาจและหนาท่ีท่ัวไปของผูปกครอง โดยสามารถแบงการพิจารณาออก

ไดเปน 8 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 อํานาจในการปกครอง กลาวคือ ผูปกครองท่ีไดรับการแตงตั้งนั้นมี

อํานาจหนาท่ีในการดูแลและคุมครองบุคคลท่ีอยูในความปกครองของตนและมีอํานาจในการจัดการ

ทรัพยสิน หรือมีอํานาจในการจัดการทรัพยสินของผูอยูปกครองแตเพียงอยางเดียว แลวแตกรณี แต

ถาเปนผูปกครองของบุคคลซ่ึงมีถ่ินท่ีอยูในตางประเทศ ใหผูปกครองนั้นมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการ

ทรัพยสินท้ังหมดของผูอยูในปกครองซ่ึงมีอยูในประเทศฟลิปปนส และไมมีศาลใดท่ีจะมีอํานาจมากไป

กวาศาลท่ีแตงตั้งผูปกครองรายนั้นข้ึน358 

สวนท่ี 2 อํานาจในการชําระหนี้ของผูอยูในปกครอง กลาวคือ ผูปกครองทุก

คนจะตองชําระหนี้ของผูอยูในปกครอง โดยใหชําระจากสังหาริมทรัพยและจากรายไดท่ีเกิดข้ึนจาก

อสังหาริมทรัพยของผูอยูในปกครอง แตถาไมมีทรัพยสินเพียงพอท่ีจะนํามาชําระหนี้ไดไซร ใหชําระ

จากเงินท่ีไดรับมาจากการขายอสังหาริมทรัพยหรือการกอภาระติดพันตามคําสั่งศาล359 

สวนท่ี 3 การจัดทําบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน การรวบรวมหนี้สิน และการ

ฟองรองคดีแทนผูอยูในปกครอง กลาวคือ ผูปกครองจะตองจัดทําบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน

ท้ังหมดของผูอยูในปกครอง การทวงถามการชําระหนี้ การเรียกรองหนี้ท่ีถึงกําหนดชําระ หรือถาศาล

อนุญาต ผูปกครองอาจปลดหนี้ใหกับลูกหนี้ท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได เม่ือพิจารณาถึงความเปน

                                                           

357Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 95 Selling and 

Encumbering Property of the Ward Section 5 Court may order investment of 

proceeds and direct management of estate. 
358Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 96 General Powers 

and Duties of Guardians Section 1 To what guardianship shall extend. 
359Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 96 General Powers 

and Duties of Guardians Section 2 Guardian to pay debts of ward. 
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ธรรมและผลประโยชนท่ีผูอยูในปกครองไดรับมาแลว นอกจากนี้ ผูปกครองอาจฟองรองดําเนินคดี

แทนผูอยูในปกครองได เวนแตจะมีการแตงตั้งบุคคลอ่ืนข้ึนเพ่ือดําเนินการดังกลาวนั้นแลว360 

สวนท่ี 4 หนาท่ีในการจัดการทรัพยสินดวยความระมัดระวังและหนาท่ีการ

เลี้ยงดูผูอยูในปกครอง กลาวคือ ผูปกครองจะตองจัดการทรัพยสินของผูอยูในปกครองไปดวยความ

ระมัดระวังและปราศจากความเสียหาย และจะตองใชรายไดและผลกําไรท่ีไดรับมาจากการจัดการนั้น

ตราบเทาท่ีจําเปน อันเปนไปเพ่ือความสะดวกและการดูแลผูอยูในปกครองและครอบครัวของผูอยูใน

ปกครอง ถาในกรณีท่ีรายไดและผลกําไรไมเพียงพอสําหรับวัตถุประสงคดังกลาว ผูปกครองอาจ

จําหนายหรือกอภาระติดพันธในอสังหาริมทรัพยไดตามท่ีศาลมีคําสั่งอนุญาต และดําเนินการอ่ืน ๆ ได

ตามท่ีจําเปนเพ่ือการเลี้ยงดูบุคคลเหลานั้น361 

สวน 5 อํานาจของผูปกครองในการเขารวมการดําเนินการแบงทรัพยสิน

หลังจากท่ีจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นแลว กลาวคือ ศาลอาจมีคําสั่งอนุญาตใหผูปกครองเขารวมตก

ลงแบงอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยท่ีผูอยูในปกครองมีสิทธิรวมกับบุคคลอ่ืนได แตกอนท่ีศาล

จะอนุญาตใหผูปกครองมีอํานาจเชนวานั้น ศาลตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวแลว 

โดยศาลจะตองแจงขอความไปยังบุคคลท่ีมีความใกลชิดกับผูอยูในปกครอง และจัดใหมีการไตสวนถึง

ความจําเปนและความเหมาะสมของการดําเนินการนั้น362 

สวนท่ี 6 การดําเนินการในกรณีท่ีมีเหตุสงสัยวามีการยักยอกหรือปดบังซอน

เรนทรัพยสินของผูอยูในปกครอง กลาวคือ เม่ือมีการรองเรียนโดยผูปกครอง ผูอยูในปกครอง หรือ

บุคคลซ่ึงมีสวนไดเสียหรือคาดวาจะมีสวนไดเสียในทรัพยสินของผูอยูในปกครองในฐานะท่ีเปนเจาหนี้ 

ทายาท หรือบุคคลท่ีสงสัยวาจะมีการยักยอก ปดบังซอนเรน หรือยักยายไปซ่ึงเงิน สิ่งของ ประโยชน

อยางอ่ืน หรือตราสารท่ีเปนของผูอยูในปกครองหรือท่ีเปนทรัพยสินของผูอยูในปกครอง ศาลอาจออก

                                                           

360Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 96 General Powers 

and Duties of Guardians Section 3 Guardian to settle accounts, collect debts, and 

appear in actions for ward. 
361Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 96 General Powers 

and Duties of Guardians Section 4 Estate to be managed frugally, and proceeds 

applied to maintenance of ward. 
362Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 96 General Powers 

and Duties of Guardians Section 5 Guardian may be authorized to join in partition 

proceedings after hearing. 
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หมายเรียกบุคคลท่ีตองสงสัยมาทําการไตสวนเก่ียวกับเงิน สิ่งของ ประโยชนอยางอ่ืน หรือตราสาร 

และศาลจะตองมีคําสั่งใด ๆ เพ่ือคุมครองทรัพยสินของผูอยูในปกครองจากการยักยอก ปดบังซอนเรน 

หรือยักยายนั้น363 

สวนท่ี 7 รายการทรัพยสินและบัญชีของผูอยูในปกครอง และการประเมิน

มูลคาทรัพยสินดังกลาว กลาวคือ ผูปกครองจะตองแสดงรายการทรัพยสินของผูอยูในปกครองตอศาล

ภายใน 3 เดือนหลังจากท่ีมีการแตงตั้งผูปกครองข้ึน และจะตองกระทําดั่งวามานี้ตอไปทุก ๆ 1 ป ใน

กรณีท่ีผูมีสวนไดเสียรองขอ ผูปกครองจะตองแสดงรายการทรัพยสินตอผูมีสวนไดเสียเหลานั้นดวย  

ท้ังนี้ ผูปกครองจะตองสาบานถึงความถูกตองแทจริงแหงรายการทรัพยสินและบัญชีท่ีตนไดเสนอมา 

ทรัพยสินท้ังหมดของผูอยูในปกครองท่ีผูปกครองระบุไวในรายการทรัพยสินท่ี

ยื่นตอศาลในครั้งแรกจะตองจัดใหมีการประเมินมูลคาทรัพยสินเหลานั้น และในข้ันตอนของการ

ประเมิน ศาลจะเรียกผูเชี่ยวชาญหนึ่งคนหรือหลายคนซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในการประเมินภาษีมรดก

เขามาประเมินมูลคากองทรัพยสินของผูอยูในปกครองดวยก็ได และทรัพยสินของผูอยูในปกครองใดท่ี

ไมไดปรากฏอยูในรายการทรัพยสินท่ีมีการเสนอมานั้นไดถูกคนพบ หรือมีการรับชวงตอ หรือผูอยูใน

ปกครองไดรับโอนมาในภายหลัง กรณีดังกลาวก็จะตองจัดใหมีการจัดทํารายการทรัพยสินและมีการ

ประเมินมูลคาทรัพยสินเชนเดียวกัน โดยจะตองกระทําใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีถูก

คนพบ รับชวงตอ หรือไดทรัพยสินนั้นมา เพ่ือเปนการรับรองความถูกตองและความปลอดภัยใน

บรรดาทรัพยสินเหลานั้น364 และ 

สวนท่ี 8 การนําเสนอบัญชีของผูปกครองเพ่ือจัดใหมีการชําระหนี้ คาใชจาย 

และคาตอบแทน กลาวคือ เม่ือครบกําหนด 1 ป นับแตวันท่ีมีการแตงตั้งผูปกครอง หรือตาม

ระยะเวลาท่ีศาลกําหนด ผูปกครองจะตองนําเสนอบัญชีของตนตอศาลเพ่ือจัดใหมีการชําระหนี้อันเกิด

จากคาใชจายท่ีตนไดออกไปและคาตอบแทน ในการชําระหนี้ดังกลาว ผูปกครองท่ีมิใชบิดามารดาจะ

ไดรับการชําระหนี้ในจํานวนท่ีตนไดจายไปตามควรแกเหตุอันเกิดจากการจัดการทรัพยสินของผูอยูใน

                                                           

363Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 96 General Powers 

and Duties of Guardians Section 6 Proceedings when person suspected of embezzling 

or concealing property of ward. 
364Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 96 General Powers 

and Duties of Guardians Section 7 Inventories and accounts of guardians, and 

appraisement of estates. 
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ปกครอง รวมถึงคาตอบแทนจากการเขามาดําเนินการจัดการนั้นตามท่ีศาลเห็นสมควร แตหามมิให

จายเกินกวา 15% ของรายไดสุทธิท่ีผูอยูในปกครองไดรับ365 

7. ประเด็นสุดทายในเรื่องผูปกครองและความปกครองตามท่ีปรากฏในกฎของ

ศาลนั้น เปนเรื่องการสิ้นสุดความปกครอง โดยสามารถแบงการพิจารณาออกไดเปน 5 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 การยื่นคํารองขอใหศาลพิจารณาเรื่องความสามารถของผูอยูใน

ปกครอง รวมถึงกระบวนการในการดําเนินการดังกลาว กลาวคือ บุคคลท่ีถูกประกาศใหเปนผูไร

ความสามารถเนื่องจากเหตุตาง ๆ ผูปกครอง ญาติ หรือเพ่ือนของบุคคลดังกลาว อาจยื่นคํารองขอตอ

ศาลเพ่ือใหศาลพิจารณาและตัดสินเรื่องความสามารถของผูอยูในปกครอง และในคํารองดังกลาว

จะตองมีการยืนยันความถูกตองโดยการสาบานและจะตองระบุดวยวาบุคคลนั้นไดกลายเปนผูท่ีมี

ความสามารถแลว366 

เม่ือศาลไดรับคํารอง ศาลจะตองกําหนดเวลาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นอัน

เก่ียวกับประเด็นปญหาท่ีถูกยกข้ึน และจะตองแจงเรื่องดังกลาวไปยังผูปกครองของบุคคลท่ีถูก

ประกาศใหเปนผูไรความสามารถและผูอยูในปกครองนั้นดวย และในการพิจารณาเรื่องดังกลาว 

ผูปกครอง หรือญาติของผูอยูในปกครอง โดยดุลพินิจของศาลหรือศาลเห็นเอง หรือบุคคลอ่ืนใด อาจ

โตแยงคัดคานคํารองขอดังกลาวนั้นได และเม่ือคูกรณีรองขอหรือศาลเห็นเอง ศาลอาจเรียกพยานมา

ไตสวนเรื่องความสามารถของผูอยูในปกครองดวยก็ได และหากปรากฏวาการไรความสามารถของ

บุคคลดังกลาวไมมีอยูอีกตอไป ศาลจะตองพิพากษาในเรื่องความสามารถสามารถของบุคคลดังกลาว

และจะตองใหความปกครองนั้นสิ้นสุดลงดวย367 

สวนท่ี 2 ในกรณีท่ีมีการถอดถอนหรืออนุญาตใหผูปกครองลาออก และการ

แตงตั้งผูปกครองข้ึนใหม กลาวคือ เม่ือผูปกครองกลายเปนคนวิกลจริต หรือมีเหตุแหงการไร

                                                           

365Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 96 General Powers 

and Duties of Guardians Section 8 When guardian's accounts presented for 

settlement. Expenses and compensation allowed. 
366Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 97 Termination of 

Guardianship Section 1 Petition that competency of ward be adjudged, and 

proceedings thereupon. 
367Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 97 Termination of 

Guardianship Section 1 Petition that competency of ward be adjudged, and 

proceedings thereupon. 
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ความสามารถอ่ืนใดท่ีทําใหถูกถอดถอนหรือพนไปซ่ึงหนาท่ีในการจัดการทรัพยสิน หรือมีความไม

เหมาะสมอยางอ่ืนซ่ึงไมอาจจัดการทรัพยสินไดตอไป หรือผูปกครองไดจัดการไปในทางท่ีไมกอใหเกิด

ประโยชนหรือจัดการไปในทางท่ีกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกทรัพยสิน หรือจัดทําบัญชีทรัพยสินไมแลว

เสร็จภายใน 30 วันนับแตวันท่ีใหทําหรือใหสงคืนซ่ึงบัญชีดังกลาว และเม่ือมีการแจงใหผูปกครอง

ทราบลวงหนาตามควรแลว ศาลอาจสั่งถอดถอนและบังคับใหผูปกครองตองคืนหรือสงมอบทรัพยสิน

ของผูอยูในปกครองใหกับบุคคลท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในการเขาดําเนินการตาง ๆ แทนผูปกครอง 

หรือผูปกครองอาจลาออกจากการเปนผูปกครองได เม่ือปรากฏวาไดรับอนุญาตใหลาออกอยางถูกตอง

แลว และเม่ือมีการลาออกหรือการปลดออกแลว ศาลอาจแตงตั้งผูปกครองรายใหมเขามาแทนท่ี

บุคคลดังกลาวนั้นดวยก็ได368 

สวนท่ี 3 การสิ้นสุดการปกครองดวยเหตุอ่ืน ๆ กลาวคือ การแตงงานหรือการ

ออกจากความปกครองโดยใจสมัครของผูเยาวซ่ึงอยูในความปกครอง ทําใหความปกครองของผูท่ีอยู

ในปกครองดังกลาวนั้นสิ้นสุดลง และทําใหผูเยาวสามารถจัดการทรัพยสินของตนไดเสมือนบุคคลท่ี

บรรลุนิติภาวะ แตผูเยาวไมสามารถกูยืมเงินหรือโอนหรือกอภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยโดยไมได

รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูปกครองได ผูเยาวสามารถฟองและถูกฟองเปนคดีในศาลได

โดยผานการชวยเหลือของบิดา มารดา หรือผูปกครอง และศาลอาจเพิกถอนผูปกครองของบุคคลนั้น 

ๆ ได เม่ือปรากฏในคํารองขอของผูอยูในปกครองหรือบุคคลอ่ืนวาความปกครองนั้นไมมีความจําเปนท่ี

จะตองมีอยูอีกตอไป369 

สวนท่ี 4 การเก็บรักษาเอกสารโดยผูพิพากษาศาลแขวงหรือศาลทองถ่ินหรือ

เมือง กลาวคือ เม่ือผูพิพากษาศาลแขวงหรือศาลเทศบาลไดดําเนินการพิจารณาตามท่ีบัญญัติไวในกฎ

นี้ เอกสารในกระบวนพิจารณาเหลานั้นจะตองมีการเก็บรักษาไวในศาลชั้นตน370 และ 

                                                           

368Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 97 Termination of 

Guardianship Section 2 When guardian removed or allowed to resign. New 

appointment. 
369Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 97 Termination of 

Guardianship Section 3 Other termination of guardianship. 
370Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 97 Termination of 

Guardianship Section 4 Record to be kept by the justice of the peace or municipal or 

city judge. 
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สวนท่ี 5 เรื่องการสงคําพิพากษา กลาวคือ คําสั่งหรือคําพิพากษาซ่ึงออก

ภายใตบังคับแหงกฎนี้ จะตองถูกจัดสงไปยังสํานักงานจดทะเบียนราษฎรของเทศบาลหรือเมืองท่ี

ผูเยาวหรือผูไรความสามารถมีถ่ินท่ีอยูหรือท่ีซ่ึงทรัพยสินท้ังหมดหรือแตบางสวนของบุคคลดังกลาวนั้น

ตั้งอยูดวย371 

สําหรับการจดทะเบียนเรื่องการแตงตั้งผูปกครองและการจดทะเบียนเม่ือความ

ปกครองนั้นสิ้นสุดลง รวมท้ังคําสั่งหรือคําพิพากษาใด ๆ ภายใตกฎฉบับนี้ ท่ีจะตองจัดใหมีการบันทึก

ลงในทะเบียนราษฎรของเขตเทศบาลหรือเมืองท่ีผูเยาวหรือผูไรความสามารถมีภูมิลําเนาอยู หรือเขต

ท่ีทรัพยสินท้ังหมดหรือแตบางสวนของบุคคลดังกลาวตั้งอยูนั้น ไดมีการกลาวไวในประมวลกฎหมาย

แพงของฟลิปปนสตั้งแตมาตรา 407 ถึงมาตรา 413 ไวดวยวา 

การกระทํา เหตุการณ และคําสั่งศาล ท่ีเก่ียวของกับสถานภาพทางพลเมืองของ

บุคคลจะตองมีการบันทึกไวในทะเบียนราษฎร372 ซ่ึงเหตุท่ีจะตองทําการบันทึกไวในทะเบียนราษฎร

นั้นมีอยูท้ังสิ้น 16 กรณีดวยกัน เชน การเกิด การสมรส การเสียชีวิต การแยกกันอยูโดยคําสั่งศาล 

การเพิกถอนการสมรส การรับบุตรบุญธรรม การแปลงสัญชาติ การเปลี่ยนชื่อ การมีคําพิพากษาเรื่อง

การพิสูจนความเปนบิดาหรือมารดา การตัดสิทธิทางแพง (civil interdiction) เปนตน373  ท้ังนี้ เปน

หนาท่ีของเจาหนาท่ีของศาลท่ีออกคําสั่งในการตรวจสอบวากรณีตาง ๆ นั้นไดรับการจดทะเบียนไว

หรือยัง ถายังไมมีการจดทะเบียน ใหเจาหนาท่ีของศาลสงสําเนาคําสั่งศาลดังกลาวไปยังเมืองหรือเขต

เทศบาลท่ีศาลนั้นตั้งอยูเพ่ือใหมีการจดลงในทะเบียนราษฎร374 โดยหามมิใหนายทะเบียนราษฎร

บันทึกการแกไขและเปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียนราษฎรโดยไมมีคําสั่งศาล375 หากนายทะเบียน

ราษฎรดําเนินการไปโดยฝาฝนการเชนวานั้น นายทะเบียนราษฎรจะตองรับผิดตอผูท่ีไดรับความ

                                                           

371Rules of Court General Guardians and Guardianship Rule 97 Termination of 

Guardianship Section 5 Service of judgment. 
372Civil Code of the Philippines Book I Persons Title XVI Civil Register Article 

407 
373Civil Code of the Philippines Book I Persons Title XVI Civil Register Article 

408 
374Civil Code of the Philippines Book I Persons Title XVI Civil Register Article 

409 
375Civil Code of the Philippines Book I Persons Title XVI Civil Register Article 

412 
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เสียหายอันเนื่องมาจากการแกไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนราษฎรโดยไมชอบนั้นดวย  อยางไรก็ตาม นาย

ทะเบียนราษฎรอาจไดรับการยกเวนจากความรับผิด หากพิสูจนไดวาตนไดใชความระมัดระวังตาม

สมควรท่ีจะปองกันการแกไขเปลี่ยนแปลงโดยไมชอบดวยกฎหมายแลว376 

หนังสือท่ีจัดทําข้ึนเปนทะเบียนราษฎรและเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

ทะเบียนราษฎรใหถือวาเปนเอกสารมหาชนและใหใชเปนพยานหลักฐานเบื้องตนสําหรับขอเท็จจริง

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการนั้น377 สําหรับหลักเกณฑและรายละเอียดตาง ๆ ในเรื่องทะเบียนราษฎร (civil 

register) ไดมีการบัญญัติไวใน Civil Registry Law (Act No. 3753) 378 

นอกจากการกําหนดอํานาจหนาท่ีและรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ

ผูปกครองและความปกครองตามท่ีปรากฏในกฎของศาล (Rules of Court) ตั้งแตขอ 92 ถึงขอ 97 

ในขางตนแลว ตามประมวลกฎหมายแพงของฟลิปปนสยังไดกําหนดรายละเอียดและผลการ

ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ของผูปกครองและผูไรความสามารถไวอีกหลายประการ ท้ังเรื่องทรัพย หนี้ 

และสัญญา ฯ เชน 

ผูเยาวหรือผูไรความสามารถอ่ืน ๆ อาจไดมาซ่ึงการครอบครองในทรัพยสิน แต

การไดมาซ่ึงการครอบครองนี้จําตองไดรับความชวยเหลือจากผูแทนทางกฎหมายของตน379 หรือ

ผูเยาวและผูไรความสามารถอาจเปนผูรับการใหสังหาริมทรัพยได แตถาการรับการใหนั้นจะตองทํา

เปนหนังสือ บิดามารดาหรือผูแทนทางกฎหมายของบุคคลดังกลาวจะเปนผูท่ีมีอํานาจในการรับการให

                                                           

376Civil Code of the Philippines Book I Persons Title XVI Civil Register Article 

411 
377Civil Code of the Philippines Book I Persons Title XVI Civil Register Article 

410 
378Arturo M. Tolentino, Commentaries and jurisprudence on the civil code of 

the Philippines Volume 1, second edition (Manila : Acme Publishing Company, 1960), 

p.693. 
379Civil Code of the Philippines Book II Property, Ownership and its 

Modifications Title V Possession Chapter 2 Acquisition of Possession Article 535, see 

also Arturo M. Tolentino, Commentaries and jurisprudence on the civil code of the 

Philippines Volume 2, (Manila : Acme Publishing Company, 1963), p.224. 
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แทนผูเยาวหรือผูไรความสามารถท่ีอยูในความปกครองของตน380 หากเปนการใหตอบุคคลดังกลาว

โดยตรงแลว การใหนั้นยอมตกเปนโมฆะ381 แตผูปกครองและผูมีอํานาจจัดการทรัพยสินไมสามารถนํา

ทรัพยสินของผูอยูในปกครองมาใหแกตนเองได382 

บุคคลท่ีมีความสามารถในการไดมาซ่ึงทรัพยสินหรือสิทธิโดยวิธีการตาง ๆ ตาม

กฎหมาย ยังอาจไดมาซ่ึงทรัพยสินหรือสิทธิใด ๆ โดยอายุความ รวมท้ังผูเยาวและผูไรความสามารถ

อ่ืน ๆ ก็อาจไดมาซ่ึงทรัพยสินหรือสิทธิตาง ๆ ไดโดยอายุความเชนกัน ซ่ึงอาจเปนการไดมาดวยตนเอง

โดยตรงหรืออาจไดมาโดยการการกระทําของบิดามารดา ผูปกครอง หรือผูแทนตามกฎหมายของ

บุคคลเหลานั้นก็ได383  ท้ังนี้ อายุความท่ีทําใหไดมาซ่ึงสิทธิหรือเสียสิทธิ อาจยกข้ึนตอสูผูเยาวหรือผูไร

ความสามารถท่ีมีบิดามารดา ผูปกครอง หรือผูแทนตามกฎหมายได แตผูท่ีถูกตัดสิทธิในการจัดการ

ทรัพยสินของตน มีสิทธิท่ีจะเรียกรองเอาคาเสียหายจากผูแทนตามกฎหมายของตนได หากบุคคล

ดังกลาวดําเนินการไปดวยความประมาทจนทําใหเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากอายุความนั้น384 

หรือการชําระหนี้ใหกับบุคคลท่ีไมมีความสามารถในการจัดการทรัพยสินของตน

จะมีผลสมบูรณตราบเทาท่ีการชําระหนี้นั้นเปนประโยชนตอบุคคลดังกลาว ในสวนท่ีไมมีผลสมบูรณ

                                                           

380Civil Code of the Philippines Book III Different Modes of Acquiring 

Ownership Title III Donation Chapter 2 Persons Who May Give or Receive a Donation 

Article 741, see also Arturo M. Tolentino, lbid, p.480. 
381Civil Code of the Philippines Book III Different Modes of Acquiring 

Ownership Title III Donation Chapter 2 Persons Who May Give or Receive a Donation 

Article 743, see also Arturo M. Tolentino, lbid, p.480. 
382Civil Code of the Philippines Book III Different Modes of Acquiring 

Ownership Title III Donation Chapter 2 Persons Who May Give or Receive a Donation 

Article 736 
383Civil Code of the Philippines Book III Different Modes of Acquiring 

Ownership Title V Prescription Chapter 1 General Provisions Article 1107,  see also 

Arturo M. Tolentino, Commentaries and jurisprudence on the civil code of the 

Philippines Volume 4, (Manila : Acme Publishing Company, 1962), p.3. 
384Civil Code of the Philippines Book III Different Modes of Acquiring 

Ownership Title V Prescription Chapter 1 General Provisions Article 1108, see also 

Arturo M. Tolentino, lbid, p.4. 
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หรือสวนท่ีหนี้นั้นไมระงับ ลูกหนี้จะตองชําระหนี้ใหกับเจาหนี้อีกครั้ง เม่ือเจาหนี้พนจากภาวะของการ

ไรความสามารถแลว หรือจะตองชําระหนี้ใหกับผูปกครองหรือตัวแทนตามกฎหมายของบุคคล

ดังกลาว385 

นอกจากนี้ ถามีการทําสัญญาโดยท่ีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมมีความสามารถใน

การใหความยินยอมเพ่ือเขาทําสัญญาแลว สัญญาดังกลาวยอมตกเปนโมฆียะและสามารถบอกลางได 

แมวาจะไมมีความเสียหายเกิดข้ึนกับคูสัญญาก็ตาม แตสัญญาเหลานี้ก็ยังคงมีผลผูกพัน เวนแตจะมี

การทําใหเสียเปลาโดยการฟองคดีตอศาล หรือมีการใหสัตยาบัน386  ท้ังนี้ การฟองรองเพ่ือใหสัญญา

เสียเปลาไป จะตองกระทําภายใน 4 ป นับแตเวลาท่ีความปกครองของผูเยาวหรือผูไรความสามารถ

นั้นไดสิ้นสุดลง387 

โดยกฎหมายกําหนดใหผูปกครองของผูไรความสามารถเปนผูท่ีมีอํานาจในการ

ใหสัตยาบันแกสัญญาท่ีตกเปนโมฆียะ388 และในกรณีท่ีจะมีการฟองรองเพ่ือใหสัญญานั้นสิ้นสุดลง ให

สามารถกระทําไดโดยบุคคลท่ีจะถูกบังคับตามสัญญาและบุคคลซ่ึงเขามาใหความชวยเหลือบุคคลนั้น  

อยางไรก็ตาม บุคคลท่ีมีความสามารถไมอาจกลาวอางเหตุใด ๆ ข้ึนตอสู คูสัญญาท่ีเปนผู ไร

ความสามารถนั้นได389 และเม่ือมีการบอกลางสัญญาท่ีเปนโมฆียะแลว คูสัญญาตองกลับคืนสูฐานะ

                                                           

385Civil Code of the Philippines Book IV Obligations and Contracts Title. I 

Obligation Chapter 4 Extinguishment of Obligations Section 1 Payment or 

Performance Article 1241, see also Arturo M. Tolentino, lbid, p.270. 
386Civil Code of the Philippines Book IV Obligations and Contracts Title. II 

Contracts Chapter 7 Voidable Contracts Article 1390, see also Arturo M. Tolentino, 

lbid, p.545. 
387Civil Code of the Philippines Book IV Obligations and Contracts Title. II 

Contracts Chapter 7 Voidable Contracts Article 1391, see also Arturo M. Tolentino, 

lbid, p.548. 
388Civil Code of the Philippines Book IV Obligations and Contracts Title. II 

Contracts Chapter 7 Voidable Contracts Article 1394, see also Arturo M. Tolentino, 

ibid, p.551. 
389Civil Code of the Philippines Book IV Obligations and Contracts Title. II 

Contracts Chapter 7 Voidable Contracts Article 1397, see also Arturo M. Tolentino, 

lbid, p.552. 
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ดังท่ีเปนอยูเดิม โดยผูไรความสามารถจะตองคืนทรัพยสินหรือสิ่งตาง ๆ เพียงเทาท่ีไดรับตอบแทนมา

จากสัญญาดังกลาวเทานั้น390 

ในกรณีท่ีคูสัญญาท้ังสองฝายเปนผูท่ีไมมีความสามารถในการใหความยินยอมเขา

ทําสัญญา สัญญาดังกลาวนั้นไมอาจใชบังคับได เวนแตผูแทนของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจะให

สัตยาบันแกสัญญาดังกลาว ซ่ึงจะสงผลใหสัญญานั้นกลายเปนสัญญาท่ีมีผลเปนโมฆียะและใชบังคับได 

โดยผูแทนของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิท่ีจะเลือกไดวา จะนําสัญญาดังกลาวข้ึนใชบังคับตอคูสัญญา

ฝายท่ีไดใหสัตยาบันแกสัญญานั้น หรือจะบอกลางสัญญาดังกลาวดวยเหตุผลเรื่องการไรความสามารถ

ของผูท่ีเขาทําสัญญาฝายตนซ่ึงไมไดใหสัตยาบันแกสัญญานั้นก็ได391 และถามีการใหสัตยาบันโดยบิดา

มารดาหรือผูปกครองของคูสัญญาท้ังสองฝายแลว ใหสัญญาดังกลาวมีผลสมบูรณมาตั้งแตตน392 

นอกจากนี้ ในกรณีท่ีผูปกครองเขาทําสัญญาและกอใหเกิดความเสียหายมากกวา 

1 – 4 สวนของมูลคาแหงทรัพยสินของผูอยูในปกครอง สัญญาดังกลาวนั้นอาจถูกเพิกถอนได393 ซ่ึง

การเรียกรองใหมีการเพิกถอนสัญญาดังกลาวจะตองกระทําภายใน 4 ป นับแตเหตุแหงการไรสามารถ

ไดสิ้นสุดลง394 

หรือในกรณีท่ีผู ท่ีมีความสามารถในการทําสัญญายอมรับฝากทรัพยจากผูไร

ความสามารถ บุคคลดังกลาวก็จะตองอยูภายใตบังคับเรื่องหนาท่ีของผูรับฝาก โดยผูปกครองหรือ

                                                           

390Civil Code of the Philippines Book IV Obligations and Contracts Title. II 

Contracts Chapter 7 Voidable Contracts Article 1399, see also Arturo M. Tolentino, 

lbid, p.557. 
391Civil Code of the Philippines Book IV Obligations and Contracts Title. II 

Contracts Chapter 8 Unenforceable Contracts Article 1403 ( 3 ) , see also Arturo M. 

Tolentino, lbid, p.572. 
392Civil Code of the Philippines Book IV Obligations and Contracts Title. II 

Contracts Chapter 8 Unenforceable Contracts Article 1407 
393Civil Code of the Philippines Book IV Obligations and Contracts Title. II 

Contracts Chapter 6 Rescissible Contracts Article 1381 ( 1 ) , see also Arturo M. 

Tolentino, supra note 383, p.525. 
394Civil Code of the Philippines Book IV Obligations and Contracts Title. II 

Contracts Chapter 6 Rescissible Contracts Article 1389, see also Arturo M. Tolentino, 

lbid, p.544. 
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ผูจัดการทรัพยสินของผูฝากทรัพยนั้นอาจบังคับใหผูรับฝากสงทรัพยคืนได รวมท้ังผูฝากทรัพยในเวลา

ท่ีพนจากภาวะการไรความสามารถนั้นแลว395 หรือกรณีท่ีผูปกครอง บิดามารดา ผูจัดการแทนผูไมอยู 

ผูจัดการมรดก จะเขาทําสัญญาประนีประนอมยอมความ บุคคลดังกลาวก็จะตองไดรับอนุญาตจาก

ศาลกอน จึงจะสามารถเขาทําสัญญาประนีประนอมยอมความเชนวานั้นได396 

จากท่ีผูเขียนกลาวมาท้ังหมดในขางตนตั้งแตประมวลกฎหมายอาญา ประมวล

กฎหมายแพง และกฎของศาล นั้น ทําใหเห็นไดวา เม่ือบุคคลใดเปนผูท่ีตองโทษจําคุกเกินกวา 12 ป

ข้ึนไปแลว บุคคลนั้นยอมตกเปนผูไรความสามารถในทางแพง เปนผูท่ีถูกจํากัดสิทธิและความสามารถ

ในการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ซ่ึงหนึ่งในนั้นก็คือความสามารถในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของ

ตนเองดวย โดยกฎหมายกําหนดใหอํานาจในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลดังกลาวตกไป

อยูท่ีผูปกครองท่ีศาลแตงตั้งข้ึน อันมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

แนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังใน

ประเทศฟลิปปนส จึงเปนไปในรูปแบบของการจํากัดความสามารถผูตองขัง และกําหนดใหมี

บุคคลภายนอกท่ีศาลแตงตั้งข้ึนมาดําเนินการจัดการในเรื่องตาง ๆ แทน ใหเปนผูท่ีเขามาชวยดูแล

รักษาและจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขังในระหวางท่ีตองถูกควบคุมตัวอยูในเรือนจํา โดยมี

ศาลเขามาควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการของผูปกครองอีกชั้นหนึ่ง เพ่ือปองกันมิใหทรัพยสิน

ของผูตองขังไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการจัดการของผูปกครอง ซ่ึงหากศาลเห็นวาการ

จัดการนั้นมีแนวโนมท่ีทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของผูตองขังข้ึนแลว ศาลก็ยอมมีอํานาจท่ี

จะเปลี่ยนตัวผูปกครอง เรียกใหผูปกครองรายนั้นตองรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  ท้ังนี้ ผูตองขังท่ี

จะไดรับความคุมครองและชวยเหลือในเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของตนนี้ จะตองเปน

ผูตองขังท่ีถูกจําคุกในระยะยาวคือมีอัตราโทษจําคุกเกินกวา 12 ปข้ึนไปเทานั้น  ดังนั้น หากผูตองขัง

รายใดท่ีตองโทษจําคุกไมเกิน 12 ป ก็จําตองหาวิธีการในการจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินของตนเอง 

รวมท้ังตองควบคุมตรวจสอบการดําเนินการของผูจัดการทรัพยสินท่ีตนมอบอํานาจไวใหเองดวย 

                                                           

395Civil Code of the Philippines Book IV Obligations and Contracts Title. XII 

Deposit Chapter 2 Voluntary Deposit Section 1 General Provisions Article 1970 
396Civil Code of the Philippines Book IV Obligations and Contracts Title. XVI 

Compromises and Arbitrations Chapter 1 Compromises Article 2032, see also Arturo 

M. Tolentino, Commentaries and jurisprudence on the civil code of the Philippines 

Volume 5, (Manila : Acme Publishing Company, 1959), p.418. 
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สําหรับบทวิเคราะหเรื่องแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของ

ผูตองขังตามกฎหมายของประเทศฟลิปปนส เม่ือนํามาใชเปนแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย สามารถอธิบายไดดังนี้ 

หากนําแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง

ในประเทศฟลิปปนสมาใชเปนแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังในประเทศไทย

แลว ผลจะปรากฏไปในทํานองท่ีวา ผูตองขังท่ีมีอัตราโทษจําคุกตามท่ีกฎหมายกําหนดจะตองตกเปนผู

ไรความสามารถตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูตองขังไมอาจดําเนินการจัดการกับทรัพยสิน

และหนี้สินตาง ๆ ของตนเองไดอีก เพราะอํานาจในการจัดการไดโอนไปอยูท่ีผูปกครองหรือผูจัดการ

ทรัพยสินท่ีศาลแตงตั้งข้ึน หากผูตองขังฝาฝนไปทํานิติกรรมใด ๆ ดวยตนเอง ก็จะสงผลใหนิติกรรม

ดังกลาวนั้นตกเปนโมฆียะ ซ่ึงอาจถูกบอกลางหรือใหสัตยาบันในภายหลังได 

เม่ือแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํา

เปนไปในทํานองดั่งวามานี้แลว ปญหาและอุปสรรคท่ีผูตองขังไมสามารถจัดการกับทรัพยสินและ

หนี้สินท่ีตนมีอยูภายนอกเรือนจําดวยตนเองไดนั้นจึงยอมหมดหรือลดนอยลงไป เนื่องจากผูตองขังมี

บุคคลภายนอกเขามาดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินใหแทน และยังมีศาลเขามาควบคุมและ

ตรวจสอบการจัดการของบุคคลดังกลาวใหกับผูตองขังอีกดวย 

อยางไรก็ตาม ผูตองขังท่ีมีอัตราโทษจําคุกไมถึงอัตราตามท่ีกฎหมายกําหนดไว ก็

ยังตองพบกับปญหาและอุปสรรคในการจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของตนเองอยู

เชนเดิม เนื่องจากมิไดเปนบุคคลท่ีกฎหมายเขามาใหความชวยเหลือและคุมครอง แตแมผูตองขังท่ีมี

โทษจําคุกถึงอัตราท่ีกฎหมายกําหนด ก็ยังตองพบกับขอเสียตรงท่ีวา เม่ืออํานาจในการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินเปนของผูปกครองหรือผูจัดการทรัพยสินท่ีศาลแตงตั้งข้ึนมา การดําเนินการ

ดังกลาวจึงอาจไมตรงหรือไมสอดคลองกับเจตนาหรือความประสงคท่ีแทจริงของผูตองขังซ่ึงเปนบุคคล

ผูทรงสิทธิหรือหนาท่ีในทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ เหลานั้นก็ได การดําเนินการดั่งวามานี้ จึงมิได

คํานึงถึงเจตนาหรือความประสงคของผูตองขังเทาท่ีควร และแมกฎหมายจะใหศาลเขามามีอํานาใจใน

การควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการของบุคคลดังกลาว แตเม่ือการดําเนินงานของศาลเปนไปใน

ลักษณะเชิงรับ มิใชเชิงรุก ศาลจึงไมมีบทบาทในการติดตามการดําเนินการตาง ๆ ไดดีเทาท่ีควร ตอง

รอใหมีผูรองนําความข้ึนมายังศาล ศาลจึงจะทําการพิจารณาและตรวจสอบในเรื่องตาง ๆ เหลานั้นได 

เม่ือนําแนวทางหรือมาตรการในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยู

ภายนอกเรือนจําตามกฎหมายของประเทศฟลิปปนสมาปรับใชในบริบทของสังคมไทยแลว ผูเขียน

สามารถวิเคราะหถึงขอดีและขอเสียของการนําแนวทางดังกลาวมาปรับใชไดดังนี้ 
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ขอดี : 

1. ทําใหปญหาและอุปสรรคทางกายภาพท่ีผูตองขังไมสามารถออกไปจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินดวยตนเองไดรับการแกไขเยียวยา เนื่องจากมีบุคคลภายนอกเขาดําเนินการ

จัดการแทนผูตองขัง 

2. มีบทบัญญัติเรื่องผู มีสิทธิรองขอใหมีการแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินหรือ

ผูปกครองใหกับผูตองขัง 

3. มีบทบัญญัติเรื่องการรับฟงความคิดเห็นของบุคคลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

4. มีบทบัญญัติเรื่องคาใชจายท่ีผูจัดการทรัพยสินตองเสียไปอันเนื่องมาจากการ

จัดการแทนผูตองขัง และมีบัญญัติเรื่องคาตอบแทนท่ีผูจัดการทรัพยสินจะไดรับ ซ่ึงนับไดวาเปน

มาตรการท่ีชวยลดโอกาสท่ีผูจัดการทรัพยสินจะละท้ิงหนาท่ี หรือจัดการไปดวยความประมาทเลินเลอ 

หรือโดยทุจริตจนกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของผูตองขังข้ึนได 

5. มีมาตรการใหศาลเปนผูกลั่นกรองถึงทางไดเสีย ในกรณีท่ีเปนนิติกรรมสําคัญ 

6. มีมาตรการตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนกับกรณีการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ภายนอกเรือนจําแทนผูตองขัง เชน หนาท่ีตองทําตามคําสั่งศาล มีหนาท่ีตองจัดการไปดวยความ

ระมัดระวังและความซ่ือสัตยสุจริต เปนตน 

7. มีการกําหนดมาตรการท่ีเขามาชวยเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินนอกจากการฟองคดี คือ การใหผูจัดการทรัพยสินหรือผูปกครองนั้นจัดหา

ประกันหรือขอผูกพันใหไวตามสมควร เนื่องจากกฎหมายมองวา เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนจากการ

จัดการ ผูจัดการทรัพยสินจึงตองเปนผูชดใชคาเสียหาย ซ่ึงเปนมาตรการท่ีอาจทําใหผูตองขังมีโอกาส

ไดรับการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดมากกวาการฟองคดี 

8. มีการกําหนดหนาท่ีในการจัดทําบัญชีเพ่ือแถลงถึงความเปนอยูแหงทรัพยสิน 

ความเคลื่อนไหวเก่ียวกับการจัดการทรัพยสิน หนี้สิน และเรื่องอ่ืน ๆ ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือ

ศาลกําหนดไว เพ่ือใหศาลไดตรวจสอบและควบคุมการดําเนินการจัดการของผูจัดการทรัพยสิน อัน

เปนมาตรการท่ีชวยรักษาผลประโยชนใหกับผูตองขังและผูท่ีเก่ียวของ 

9. ศาลอาจสั่งถอดถอนผูจัดการทรัพยสินและตั้งใหผูอ่ืนเปนผูจัดการทรัพยสิน

แทนได  ท้ังนี้ เปนการคุมครองประโยชนและปองกันมิใหเกิดความเสียหายข้ึนแกทรัพยสินของ

ผูตองขังหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

10. มีบทบัญญัติท่ีกําหนดใหตองจดทะเบียนในกรณีท่ีผูตองขังถูกจํากัดสิทธิทาง

แพง มีการจดทะเบียนเม่ือมีการแตงตั้งผูปกครอง เม่ือความปกครองสิ้นสุดลง และเม่ือมีคําสั่งหรือคํา
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พิพากษาใด ๆ ท่ีเก่ียวกับความปกครอง ซ่ึงทําใหผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ สามารถทราบไดวาผูตองขังราย

นั้นถูกจํากัดสิทธิหรือไม และใครเปนผูมีอํานาจในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน 

ขอเสีย : 

1. การใหศาลและผูจัดการทรัพยสินมีอํานาจกําหนดแนวทางและตรวจสอบการ

ดําเนินการจัดการแทนผูตองขังไดทุกกรณี โดยไมมีชองทางใดท่ีใหเจตนาของผูตองขังซ่ึงเปนบุคคลผู

ทรงสิทธิและหนาท่ีท่ีมีความสามารถอยูอยางบริบูรณตามกฎหมาย เขาไปมีสวนในการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของตนไดเลยนั้น อาจทําใหการจัดการดังกลาวไมสมประสงคหรือไมสมกับเจตนา

ของผูตองขัง ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองคํานึงถึงในฐานะท่ีผูตองขังเปนบุคคลผูทรงสิทธิและหนาท่ีเหนือ

ทรัพยสินและหนี้สินเหลานั้น และยังเปนผูท่ีมีสวนไดเสียจากการจัดการดังกลาวโดยตรงดวย 

2. ไมมีมาตรการบังคับใหผูจัดการทรัพยสินหรือผูปกครองตองรายงานความ

เคลื่อนไหวและผลการดําเนินงานใหผูตองขังทราบ เนื่องจากฎหมายถือวาผูตองขังเปนผู ไร

ความสามารถ ท้ังท่ีความเปนจริงผูตองขังยังมีความสามารถอยูอยางบริบูรณเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป 

ผูตองขังจึงไมอาจทราบและไมมีอํานาจท่ีจะปองกันหรือแกไขความเสียหายท่ีเกิดหรืออาจจะเกิด

ข้ึนกับทรัพยสินของตนไดทัน 

3. ทําใหผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกไมถึงอัตราตามท่ีกฎหมายกําหนดไวไมไดรับความ

คุมครองและไมไดรับความชวยเหลือตามกฎหมาย จึงทําใหผูตองขังรายนั้นยังตองพบกับปญหาและ

อุปสรรคในการจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของตนเองอยูเชนเดิม 

4. การใหศาลซ่ึงมีบทบาทในการดําเนินงานแบบเชิงรับเขามาตรวจสอบการ

จัดการของผูจัดการทรัพยสินนั้น อาจไมไดชวยปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดหรืออาจเกิดข้ึนไดอยาง

แทจริง เนื่องจากศาลไมมีบทบาทในการติดตามการดําเนินงานของผูจัดการทรัพยสิน ตองรอใหมีผู

รองนําคดีข้ึนสูศาลเสียกอน ศาลจึงจะทําการพิจารณาและตรวจสอบการจัดการเชนวานั้น 

5. ไมมีบทบัญญัติท่ีกําหนดมาตรการในการปองกันความเสียหายและรักษา

ผลประโยชนใหกับผูตองขังในระหวางท่ีความเปนผูจัดการทรัพยสินสิ้นสุดลง 

6. เ ม่ือผูตองขังตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายอันเนื่องมาจากการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของตนเอง อาจทําใหผูตองขังบางรายไมสามารถใชหรือเขาถึงมาตรการในการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินดังกลาวได เนื่องจากผูตองขังบางรายมีฐานะยากจนและไมมีทรัพยสิน

เพียงพอท่ีจะรับผิดชอบคาใชจายอันเนื่องมาจากการจัดการดังกลาวนั้นได 

การนําแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังในประเทศ

ฟลิปปนสมาใชเปนแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังในประเทศไทยเชนนี้ นับได

วาเปนแนวทางท่ีมีขอดีและเปนประโยชนตอผูตองขังอยูหลายประการ แตแนวทางดังกลาวก็ยังเปน
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แนวทางท่ีมีขอเสียอยูหลายประกันเชนกัน  ดังนั้น การท่ีเราจะนําแนวทางในการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินของประเทศฟลิปปนสมาใช เราจึงจําตองนําแนวทางตาง ๆ เหลานั้นมาปรับใหมีความเหมาะสม

กับสภาพปญหาและอุปสรรคท่ีผูตองขังในประเทศไทยตองประสบ โดยใหมีความเหมาะสมกับบริบท

และสภาพสังคมของประเทศไทยดวย 

การศึกษาแนวทางหรือวิธีการในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลตาง ๆ ท่ีมีอยู

ในปจจุบัน ท้ังแนวทางในการจัดการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย อันไดแก 

แนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูหยอนความสามารถ การจัดการทรัพยสินโดยขอ

สัญญา และการจัดการทรัพยสินของผูไมอยู การจัดการทรัพยสินโดยอาศัยระบบสวัสดิการของรัฐ 

รวมถึงแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังตามกฎหมายของประเทศฟนแลนดและ

ประเทศฟลิปปนส ซ่ึงแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินเหลานี้ยอมมีความแตกตางกันไปใน

หลักการและรายละเอียด และการนําแนวทางตาง ๆ มาปรับใชกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ี

ผูตองขังในประเทศไทยมีอยูภายนอกเรือนจํา จึงยอมมีขอดีและขอเสียท่ีแตกตางกันออกไป แตเม่ือนํา

ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและพิจารณารวมกับขอมูลและความคิดเห็นซ่ึงไดจากแบบสอบถามผูตองขัง ผู

ท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง ณ เรือนจํา และเจาหนาท่ีของกรมราชทัณฑ / เรือนจํา ตามท่ีไดศึกษาไว

ในบทกอน ก็เปนสิ่งท่ีทําใหผูเขียนไดเห็นแนวทางในการแกไขปญหาท่ีความหลากหลายมากข้ึน อัน

นําไปสูการคนหาแนวทางท่ีมีความเหมาะสมกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของ

ผูตองขังในประเทศไทยตอไป 
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บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 

 

แมวาผูตองขังจะเปนบุคคลท่ีถูกกฎหมายตัดหรือจํากัดสิทธิไปหลายประการ แตสิทธิใน

ทรัพยสิน รวมถึงสิทธิในการจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังตามท่ีปรากฏอยูในกฎหมาย 

ไมวาจะเปนกฎหมายระหวางประเทศ ไดแก ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal 

Declaration of Human Rightsหรือ UDHR) และ ขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอ

ผู ตอง ขัง  (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners)  รั ฐธรรมนูญแห ง

ราชอาณาจักรไทย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และ

กฎหมายลําดับรองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังหมดนั้น แสดงใหเห็นวาไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดท่ี

บัญญัติใหสิทธิในทรัพยสิน และสิทธิในการจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลตองถูกจํากัดไป

ชั่วคราวเม่ือบุคคลไดตกเปนผูตองขัง ในทางตรงกันขาม กฎหมายตาง ๆ เหลานี้กลับยืนยันวาผูตองขัง

ยังคงมีสิทธิดังกลาวอยูอยางบริบูรณเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป 

ประกอบกับแนวคิดและวัตถุประสงคในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดในปจจุบันท่ีมี

แนวโนมไปสูการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด เพ่ือใหเกิดความสํานึกและไมกลับไปกระทําความผิดซํ้า

ข้ึนอีกในภายหลัง แทนการปฏิบัติในเชิงลงโทษเพ่ือการแกแคนทดแทน เพ่ือการขมขู หรือเพ่ือตัด

โอกาสในการกระทําความผิดอยางท่ีผานมาในอดีต ยิ่งทําใหเห็นวา การท่ีรัฐจะเขาไปชวยเหลือหรือ

ออกมาตรการใด ๆ เพ่ือใหทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจําไดรับการจัดการดูแล

โดยบุคคลภายนอกเรือนจํานั้น นอกจากจะมิใชสิ่งท่ีขัดหรือแยงกับแนวคิดและวัตถุประสงคในการ

ปฏิบัติตอผูกระทําความผิดในปจจุบันแลว การจัดใหมีมาตรการดังกลาวยังเปนสิ่งท่ีเขามาชวยสงเสริม

และสนับสนุนแนวคิดและวัตถุประสงคของการแกไขฟนฟูผูตองขังอีกดวย เพราะเม่ือผูตองขังไมตอง

มากังวลกับทรัพยสินและหนี้สินท่ีตนมีอยูภายนอกเรือนจํา ไมตองกลัววาทรัพยสินของตนจะไดรับ

ความเสียหาย ไมตองกลัววาดอกเบ้ียในหนี้สินจะเพ่ิมพูนมากข้ึนจนมิอาจชําระใหได และไมตองกังวล

ในเรื่องใด ๆ อันเก่ียวกับทรัพยสินและหนี้สินของตนแลว ผูตองขังจึงยอมรูสึกผอนคลาย มีสภาพจิตใจ

ท่ีดีข้ึน และพรอมท่ีจะเขาสูกระบวนการแกไขฟนฟูท่ีทางเรือนจําไดจัดไว 

ยิ่งไปกวานั้น เม่ือผูตองขังท่ีไดรับการอบรม ไดรับการฝกอาชีพ และผานกระบวนการใน

การแกไขฟนฟูพฤตินิสัยไดพนโทษออกมา และพบวาอยางนอยท่ีสุดทรัพยสินท่ีตนมีอยูไมไดรับความ

เสียหายหรือสูญหายไป หนี้สินท่ีมีอยูก็ลดนอยลงหรือไมเพ่ิมพูนมากข้ึน แรงจูงใจและกําลังใจท่ี



 

 

310 

ผูตองขังรายนั้นจะกลับมาเริ่มตนชีวิตใหมจึงยอมมีมากข้ึน โอกาสท่ีจะกลับไปกระทําความผิดซํ้าก็

ยอมจะมีนอยลง ทายท่ีสุด คนในสังคมก็จะอยูรวมกันอยางสงบสุขโดยปราศจากภยันตรายจากการ

ประกอบอาชญากรรม  ดังนั้น การจัดใหมีมาตรการเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมี

อยูภายนอกเรือนจําจึงเปนสิ่งท่ีมาสงเสริมและสนับสนุนเรื่องการลดอัตราการกระทําความผิดซํ้า อัน

เปนแนวคิดและวัตถุประสงคของการแกไขฟนฟูผูตองขังตามแนวทางในการปฏิบัติตอผูกระทํา

ความผิดในปจจุบันนั่นเอง 

อยางไรก็ตาม เม่ือผูตองขังยังมีสิทธิและมีความสามารถในการใชสิทธิจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินอยูอยางบริบูรณ มิไดเปนผูหยอนหรือบกพรองในความสามารถตามกฎหมาย ผูตองขังจึง

ไมไดรับความคุมครองในเรื่องการทํานิติกรรมหรือการจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ ของตน 

ดังท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

หากผูตองขังประสงคจะจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินอยางใด ๆ สิ่งเดียวท่ีผูตองขังจะ

สามารถกระทําไดก็คือการมอบอํานาจใหบุคคลภายนอกไปกระทําการนั้น ๆ แทน แตการมอบอํานาจ

ใหในหลายกรณีกลับกอใหเกิดความเสียหายข้ึนกับทรัพยสินและหนี้สินผูตองขัง เนื่องจากบุคคลผูรับ

มอบอํานาจนั้น ไมยอมดําเนินการตามท่ีรับมอบอํานาจมา หรือกระทําไปโดยไมใสใจการงาน ไม

ระมัดระวัง หรือกระทําไปโดยไมสุจริต หรือละท้ิงหนาท่ีไปท้ังท่ียังดําเนินการใหผูตองขังไมแลวเสร็จ 

หรือทําการอ่ืนใดซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึน และโดยสภาพท่ีผูตองขังตองถูกควบคุมตัวอยูใน

เรือนจํา ประกอบกับบทบัญญัติเรื่องตัวแทนแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซ่ึงจะตองนํามา

ปรับใชกับกรณีดังกลาว ก็ไมมีมาตรการใดท่ีจะชวยเอ้ือใหตัวการอยางผูตองขังสามารถทราบความ

เคลื่อนไหวในการดําเนินการตาง ๆ ภายนอกเรือนจําได ไมมีมาตรการใดท่ีเขามาควบคุมการ

ดําเนินการของตัวแทน ผูตองขังจึงไมสามารถติดตามการดําเนินการของตัวแทน ไมอาจทราบถึงเหตุ

และความเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดหรืออาจจะเกิดข้ึนกับทรัพยสินและหนี้สินของตนไดจนกวาจะมีบุคคล

ใดมาแจงขาวใหผูตองขังทราบ แตหากไมมีบุคคลใดมาแจงความดังกลาวแลว ผูตองขังก็ไมอาจปองกัน

และแกไขความเสียหายนั้น ๆ ไดทันทวงที ทางเดียวท่ีผูตองขังจะไดรับการชดเชยเยียวยาก็คือการ

ฟองรองคดีเรียกเอาคาเสียหายในภายหลัง 

แมบทบัญญัติเรื่องตัวแทนแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จะเปนบทบัญญัติท่ีมี

ความเหมาะสมกับการมอบอํานาจในกรณีท่ัวไปท่ีตัวการสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในการ

ดําเนินการของตัวแทนได แตบทบัญญัติเรื่องตัวการตัวแทนดังกลาวกลับยังไมมีความเหมาะสมท่ีจะ

นํามาปรับใชกับการมอบอํานาจของผูตองขังซ่ึงตองถูกควบคุมตัวอยูในเรือนจําเทาท่ีควร 

เม่ือยังไมมีกฎหมายใดท่ีเขามาชวยแกไขปญหาหรือขอบกพรองจากการนํากฎหมาย

ลักษณะตัวแทนมาปรับใชกับการมอบอํานาจในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังเชนนี้ 
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ผูตองขังและผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังจึงตองเผชิญกับปญหาและอุปสรรคใน

การดําเนินการตาง ๆ และอาจไดรับผลกระทบหรือความเสียหายตามกฎหมายลักษณะทรัพยและ

กฎหมายลักษณะหนี้แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตามมาอีกหลายประการ 

ดวยปญหา อุปสรรค และผลกระทบท่ีเกิดหรืออาจเกิดข้ึนนี้ ผูเขียนจึงไดทําการศึกษา

แนวทางหรือวิธีการในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีมีอยูในปจจุบัน ท้ังแนวทางในการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลบางประเภทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันไดแก 

1. ผูเยาว การทํานิติกรรมใด ๆ ของผูเยาว จะตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดย

ชอบธรรมกอน นิติกรรมนั้นจึงจะมีผลสมบูรณ เวนแตนิติกรรมตามมาตรา 22 ถึงมาตรา 27 ท่ีผูเยาว

สามารถกระทําไดเองโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม และเวนแตการทํานิติ

กรรมสําคัญ ตามมาตรา 1574 และนิติกรรมท่ีผลประโยชนของผูแทนโดยชอบธรรมขัดกับ

ผลประโยชนของผูเยาว ตามมาตรา 1575 ท่ีจําตองไดรับอนุญาตจากศาลกอนจึงจะกระทําการนั้นได 

และหากเปนการอ่ืนซ่ึงมิใชการทํานิติกรรมไซร ผูเยาวก็สามารถกระทําการนั้น ๆ ไดโดยลําพัง 

2. คนไรความสามารถ การทํานิติกรรมใด ๆ ของคนไรความสามารถ จะตองกระทําโดย

ผูอนุบาลเทานั้น นิติกรรมท่ีคนไรความสามารถกระทําลงยอมตกเปนโมฆียะ แมวาการทํานิติกรรม

ดังกลาวจะไดรับความยินยอมจากผูอนุบาลแลวก็ตาม แตผูอนุบาลจะทําหนี้ อันใดท่ีคนไร

ความสามารถจะตองกระทําเองไมได ตามมาตรา 1572 และเวนแตการทํานิติกรรมสําคัญ ตามมาตรา 

1574 และนิติกรรมท่ีผลประโยชนของผูอนุบาลขัดกับผลประโยชนของคนไรความสามารถ ตาม

มาตรา 1575 ท่ีผูอนุบาลตองไดรับอนุญาตจากศาลกอนจึงจะกระทําการนั้นได และหากเปนการอ่ืนซ่ึง

มิใชการทํานิติกรรมไซร คนไรความสามารถจึงจะสามารถกระทําการนั้น ๆ ไดเอง 

3. คนเสมือนไรความสามารถ โดยหลักแลว คนเสมือนไรความสามารถมีอํานาจท่ีจะทํา

นิติกรรมใด ๆ ไดดวยตนเอง เวนแตนิติกรรมสําคัญตามมาตรา 34 ท่ีจําตองไดรับความยินยอมจากผู

พิทักษกอน การทํานิติกรรมนั้น ๆ จึงจะมีผลสมบูรณตามกฎหมาย 

4. การจัดการทรัพยสินโดยขอสัญญา ตัวการมอบอํานาจใหตัวแทนดําเนินการจัดการไป

เพียงใด ตัวแทนยอมมีอํานาจจัดการไดเพียงนั้น และ 

5. การจัดการทรัพยสินของผูไมอยู นับแตท่ีผูไมอยูไปจากถ่ินท่ีอยูหรือภูมิลําเนาและไมมี

ใครทราบวาเปนตายรายดีอยางไร หากมีความจําเปน ผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการอาจรองขอ

ตอศาล เพ่ือขอใหศาลสั่งใหมีการจัดการอยางใดอยางหนึ่งไปพลางกอนตามความจําเปนได หรือเม่ือ

ระยะเวลาท่ีผูไมอยูหายไปจากถ่ินท่ีอยูหรือภูมิลําเนาครบ 1 ป อาจรองขอตอศาล เพ่ือขอใหศาลตั้ง

ผูจัดการทรัพยสินของผูไมอยูข้ึน โดยใหมีอํานาจเหมือนตัวแทนผูรับมอบอํานาจท่ัวไป จนกวาผูไมอยู

นั้นกลับมาหรือปรากฏวาถึงแกความตายหรือกฎหมายสันนิษฐานวาถึงแกความตายแลว 
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และการศึกษาแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังโดยอาศัยระบบ

สวัสดิการของรัฐ ซ่ึงหากจะใหเรื่องดังกลาวเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐ เจาหนาท่ีของรัฐก็จะเปนผูท่ีมี

อํานาจหนาท่ีในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง และรัฐตองเปนผูรับภาระคาใชจายอัน

เนื่องมาจากการจัดการดังกลาวดวย  อยางไรก็ตาม ในปจจุบันกรมราชทัณฑและเรือนจํามีอํานาจใน

การจัดการกับทรัพยสินท่ีผูตองขังมีอยูในเรือนจําเทานั้น ทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอก

เรือนจํา ยังเปนเรื่องท่ีอยูนอกเหนือขอบอํานาจหนาท่ีของกรมราชทัณฑและเรือนจําในประเทศไทย 

รวมท้ังการศึกษาแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังตามกฎหมาย

กฎตางประเทศ คือ ศึกษาตาม Imprisonment Act (767/2005) และ Guardianship Service Act 

(442/1999) ของประเทศฟนแลนด ซ่ึงมีองคกรท่ีทําหนาท่ีควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการของ

บุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งใหมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ แทนผูท่ีไมสามารถ

จัดการไดดวยตนเอง ซ่ึงรวมถึงผูตองขังท่ีไมสามารถดําเนินการดังกลาวนั้นไดดวย โดยมีการกําหนด

รายละเอียดตาง ๆ ไวท้ังหมด เชน กระบวนการแตงตั้ง แนวทางในการจัดการ มาตรการควบคุมและ

ตรวจสอบ การสิ้นสุดอํานาจหนาท่ี เปนตน 

และศึกษาตาม The Revised Penal Code และ Civil Code of the Philippines 

รวมไปถึงการศึกษาตาม Rules of Court เรื่อง General Guardians and Guardianship ของ

ประเทศฟลิปปนส ซ่ึงเปนแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีแตกตางออกไปจากประเทศ

ฟนแลนด กลาวคือ การจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังในประเทศฟลิปปนสนั้นจะกําหนดไป

ในแนวทางท่ีใหผูตองขังซ่ึงมีโทษจําคุกเกินกวา 12 ปข้ึนไปตกเปนผูไรความสามารถ และใหมีการ

แตงตั้งผูปกครองเขามาทําหนาท่ีในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง ซ่ึงเม่ือผูตองขังตก

เปนผูไรความสามารถแลว ความสามารถในการจัดการหรือการกําหนดแนวทางตาง ๆ จึงมิอาจมีข้ึน

ได และการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการของผูปกครองนี้ กฎหมายของประเทศฟลิปปนส

กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของศาลท่ีจะตองเขามาควบคุมตรวจและสอบการดําเนินการดังกลาว 

โดยผูเขียนนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหตอไปวา หากนําแนวทางตาง ๆ เหลานี้มา

ปรับใชกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจําแลวจะสามารถแกไขปญหา

เรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินใหกับผูตองขังไดหรือไม มีความเหมาะสมเพียงใด และมีขอดี

ขอเสียอยางไร และนําผลจากการวิเคราะหท่ีไดไปพิจารณาและวิเคราะหรวมกับขอเท็จจริงและความ

คิดเห็นจากแบบสอบถามผูตองขัง ผูท่ีมาเยี่ยมหรือมาติดตอกับผูตองขัง ณ เรือนจํา และเจาหนาท่ีกรม

ราชทัณฑ / เรือนจํา เพ่ือใชเปนแนวทางในการเสนอมาตรการหรือวิธีการในการแกไขปญหาเรื่องการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังในประเทศไทยตอไป 
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5.2 ขอเสนอแนะ 

 

โดยสาเหตุท่ีผูเขียนตองเสนอแนวทางในการแกไขปญหาเรื่องการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังข้ึนใหม โดยไมนําแนวทางท่ีมีอยูแลว เชน แนวทางท่ีปรากฏอยูใน

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาปรับใชนั้น เนื่องจากผูเขียนเห็นวา หลักการและเหตุผลท่ี

จําตองมีแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังกับหลักการและเหตุผลของการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ ท่ีมีอยูแลวนั้นก็มิไดเปนไปโดยสอดคลองกัน ท้ังแนวทางตาง ๆ เหลานั้นก็

ยังมีขอเสียและความไมเหมาะสมท่ีจะนํามาใชกับกรณีของผูตองขังอยูหลายประการ เชน ไมมี

มาตรการใดท่ีจะชวยเอ้ือใหผูตองขังสามารถทราบความเคลื่อนไหวในการจัดการ ไมมีมาตรการ

ปองกันและแกไขปญหาหรือความเสียหายอยางอ่ืนนอกจากการฟองเรียกคาเสียหายในภายหลัง และ

การกําหนดใหศาลเขามาควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการของผูจัดการทรัพยสินก็ยังมีปญหาและ

อุปสรรคอยูเชนกัน เชน ศาลไมมีบทบาทเชิงรุกในการตรวจสอบและติดตามการจัดการของผูจัดการ

ทรัพยสิน ตองรอใหมีผูยื่นคดีตอศาลกอน ศาลจึงจะพิจารณาในเรื่องนั้น ๆ ได และยังมีความ

ยากลําบากท่ีผูตองขังจะติดตอหรือเสนอเรื่องราวใด ๆ ตอศาลดวย ฯ 

ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจึงไดเสนอแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจํา

ของผูตองขังข้ึนใหม โดยแนวทางท่ีผูเขียนจะเสนอนี้ สามารถแบงออกไดเปน 2 แนวทาง คือ การเพ่ิม

มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการแกไขปญหาดังกลาวโดยตรง และมาตรการอ่ืน ๆ ตามระเบียบของทาง

เรือนจําหรือกรมราชทัณฑ เพ่ือการสงเสริมและสนับสนุนใหผูตองขังไดทราบและเขาใจถึงสิทธิ

ดังกลาว โดยแตละแนวทางนั้นมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

แนวทางแรก คือ การเพ่ิมมาตรการทางกฎหมายในการแกไขปญหาเรื่องการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํา โดยมาตรการท่ีผูเขียนจะเสนอนี้ เปนมาตรการ

หรือแนวทางท่ีอยูในลักษณะของการแตงตั้งใหมีบุคคลเขามาดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

แทนผูตองขัง และใหมีหนวยงานเขามาควบคุมตรวจสอบการดําเนินการของผูจัดการทรัพยสินอีก

ชั้นหนึ่ง เพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหายข้ึนกับทรัพยสินของผูตองขัง โดยผูเขียนเห็นควรเสนอใหมี

การเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 เปน หมวด 9/1 ทรัพยสินภายนอกเรือนจําของ

ผูตองขัง โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

1. ผูมีสิทธิรองขอใหมีการแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินของผูตองขัง 

บุคคลผูมีสิทธิรองขอใหมีการแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจํา

ของผูตองขัง ไดแก 
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1) ผูตองขัง ในฐานะท่ีเปนบุคคลผูทรงสิทธิและหนาท่ีในทรัพยสินและหนี้สินท่ีจะ

ไดรับการจัดการดูแล ในกรณีท่ีผูตองขังยังเปนผูเยาวอยู การยื่นคํารองขอใหแตงตั้งผูจัดการทรัพยสิน

โดยผูเยาวนั้น จะตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมเปนหนังสือกอน แตถาผูเยาวไมมี

ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูแทนโดยชอบธรรมทําหนาท่ีไมได หรือผูแทนโดยชอบธรรมไมใหความ

ยินยอมโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เม่ือคณะกรรมการการจัดการและดูแลทรัพยสินของผูตองขัง

พิจารณาแลวเห็นวามีความจําเปน และเขาเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในเรื่องการแตงตั้งผูจัดการ

ทรัพยสิน คณะกรรมการจะมีคําสั่งแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินใหกับผูตองขังท่ียังเปนผูเยาวอยูก็ได 

2) คูสมรสของผูตองขัง บุพการี ผูสืบสันดาน หรือผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากบุคคล

เหลานี้อาจมีหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งท่ีจะตองกระทําตอผูตองขัง หรือมีสิทธิท่ีจะไดรับการปฏิบัติการ

อยางใดอยางหนึ่งจากผูตองขัง หรือจําตองไดรับความยินยอมเพ่ือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งจาก

ผูตองขัง แตเม่ือผูตองขังตองถูกควบคุมตัวอยูในเรือนจํา และการติดตอเพ่ือดําเนินการอยางใด ๆ นั้น

มิอาจเปนไปได เชน อยูในชวงท่ีผูตองขังไมมีสิทธิท่ีจะพบบุคคลภายนอก ซ่ึงอาจเปนเพราะผูตองขัง

รายนั้นเปนนักโทษชั้นปานกลาง ชั้นเลว หรือชั้นเลวมาก หรืออาจเปนเพราะถูกลงโทษทางวินัยอยู 

หรือผูตองขังไมยอมออกมาพบเม่ือผูมีสวนไดเสียเดินทางไปติดตอกับผูตองขังรายนั้น ณ เรือนจํา แลว 

หรือมีความยากลําบากอ่ืนใดในการติดตอกับผูตองขัง บุคคลผูมีสวนไดเสียเหลานี้จึงควรมีสิทธิท่ีจะ

รองขอใหมีการแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินเพ่ือใหทําหนาท่ีแทนผูตองขังรายนั้น ๆ ไดดวย 

2. การยื่นคํารองขอ 

ใหผูรองยื่นคํารองขอตอเจาหนาท่ีในฝายสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง ณ 

เรือนจํา / ทัณฑสถานท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยู และเม่ือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจรับคํารองดังกลาว

มาแลว ใหสงคํารองนั้นไปยังคณะกรรมการการจัดการและดูแลทรัพยสินของผูตองขังประจําเรือนจํา / 

ทัณฑสถานท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยู เพ่ือใหคณะกรรมการทําการไตสวนและแตงตั้งบุคคลข้ึนเปน

ผูจัดการทรัพยสินของผูตองขังตอไป 

เหตุท่ีผูเขียนเสนอใหอํานาจในการแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินของผูตองขังเปนของ

คณะกรรมการซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของเรือนจํา / ทัณฑสถาน ในสังกัดกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม 

แทนท่ีจะใหศาลเปนผูมีอํานาจ อยางการแตงตั้งผูอนุบาลใหกับคนไรความสามารถ การแตงตั้งผูพิทักษ

ใหกับคนเสมือนไรความสามารถ หรือการแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินของผูไมอยู ตามท่ีปรากฏใน

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น เนื่องจากผูเขียนเห็นวาเม่ือแนวทางในการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินของผูตองขังในประเทศไทยท่ีผูเขียนจะเสนอนี้จะปรากฏไปในแนวทางท่ีใหมีหนวยงานเขามา

ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการของผูจัดการทรัพยสิน มีอํานาจในการแกไขเปลี่ยนแปลงอํานาจ

หนาท่ีในการจัดการ มีอํานาจในการกําหนดบําเหน็จ การเรียกคาเสียหาย การถอดถอนบุคคลออก
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จากการเปนผูจัดการทรัพยสิน และอํานาจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอก

เรือนจําของผูตองขังท้ังหมดแทนศาล จึงสมควรใหหนวยงานนี้มีอํานาจแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินใหกับ

ผูตองขังข้ึนดวย วาควรจะเปนใคร เพราะเหตุใด และการกําหนดใหหนวยงานเปนผูมีอํานาจในการ

แตงตั้งผูจัดการทรัพยสินนี้ ยังชวยใหหนวยงานสามารถนําขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการแตงตั้งไปใช

ประโยชนในการพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ไดอีก 

เชน การนําขอมูลท่ีเก่ียวกับทักษะและประสบการณในการเปนตัวแทน ลักษณะ

อุปนิสัย และขอบเขตแหงอํานาจหนาท่ีท่ีใชในการพิจารณาเม่ือมีการแตงตั้งบุคคลข้ึนเปนผูจัดการ

ทรัพยสิน ไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาวามีความจําเปนอยางใดหรือไมท่ีจะสั่งใหผูจัดการ

ทรัพยสินรายนั้นตองรางแผนการดําเนินงานในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินข้ึน ผูจัดการทรัพยสิน

รายนั้นมีความสัมพันธอยางใดกับผูตองขัง ผูตองขังมีความกังวลอยางไรในการแตงตั้งบุคคลนั้นเปน

ผูจัดการทรัพยสิน หรือมีความสามารถและมีความนาไววางใจเพียงใด เปนตน 

และเม่ือการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังมีหนวยงานท่ีมี

อํานาจหนาท่ีในการควบคุมและตรวจสอบดูแลโดยเฉพาะแลว จึงไมจําตองใหศาลเขามาแตงต้ัง

ผูจัดการทรัพยสินใหอยางในกรณีของการแตงตั้งผูอนุบาล ผูพิทักษ หรือผูจัดการทรัพยสินของผูไมอยู 

ท่ีไมมีหนวยงานใดเขามาควบคุมดูแลโดยเฉพาะ ศาลจึงยอมเปนผูมีอํานาจในการแตงตั้งบุคคล

ดังกลาวข้ึน แนวทางท่ีผูเขียนเสนอนี้จึงมีความแตกตางออกไปจากการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของ

ผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ ผูไมอยู รวมท้ังการจัดการของตัวการและ

ตัวแทน ตามท่ีปรากฏในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

นอกจากนี้ เหตุท่ีผูเขียนเสนอใหผูรองสามารถยื่นคํารองขอ ณ เรือนจํา / ทัณฑ

สถานท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยูไดเพียงแหงเดียวนั้น เนื่องจากคณะกรรมการฯ ซ่ึงทําหนาท่ีแตงตั้ง

และตรวจสอบการดําเนินงานของผูจัดการทรัพยสินจะตองเปนคณะกรรมการฯ ณ เรือนจําท่ีผูตองขัง

ถูกควบคุมตัวอยู เพ่ือความสะดวกในการติดตอกับผูตองขัง และเพ่ือใหผูตองขังสามารถแจงความใด ๆ 

ตอคณะกรรมการฯ ไดโดยสะดวก หากกําหนดใหสามารถยื่นคํารองตอเรือนจํา / ทัณฑสถานแหงอ่ืน

เพ่ือแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินไดแลว จะทําใหเกิดความยุงยากซ่ึงไมเปนไปตามเจตนารมณเรื่องการ

คุมครองผลประโยชนของผูตองขัง 

ในกรณีท่ีผูตองขังเปนผูยื่นคํารองขอใหมีการแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินของตนเองข้ึน 

ผูตองขังอาจยื่นคํารองขอตอพัศดี ณ เรือนจําท่ีถูกควบคุมตัวอยู แลวใหพัศดีสงเรื่องดังกลาวไปยัง

เจาหนาท่ีในฝายสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง (เปนหนวยงานท่ีผูเขียนจะเสนอใหมีอํานาจหนาท่ี

ในการควบคุมดูแลการดําเนินการของผูจัดการทรัพยสินเพ่ิมเติมไปจากภารกิจเดิมท่ีหนวยงานดังกลาว

มีอยู) ของเรือนจํานั้น ๆ (เรือนจํา / ทัณฑสถานท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยู) เพ่ือใหคณะกรรมการการ
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จัดการและดูแลทรัพยสินของผูตองขังในฝายดังกลาวแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินตอไป  ท้ังนี้ เพ่ือความ

สะดวกแกการยื่นคํารองขอของผูตองขังและเปนมาตรการท่ีชวยใหผูตองขังสามารถเขาถึงสิทธิในการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินของตนไดโดยผานการจัดการของผูจัดการทรัพยสินท่ีถูกแตงตั้งข้ึน 

3. การแตงตั้งผูจัดการทรัพยสิน 

เม่ือคณะกรรมการการจัดการและดูแลทรัพยสินของผูตองขังพิจารณาตามคํารองขอ

แลวเห็นวาทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังท่ีมีอยูนอกเรือนจํานั้นอาจไดรับความเสียหาย อัน

เนื่องมาจาก 

1) ไมมีบุคคลใดยอมรับมอบอํานาจจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน 

2) มีผูรับมอบอํานาจ แตการดําเนินการของบุคคลดังกลาวมีพฤติการณท่ีไมนา

ไววางใจ หรือถาใหดําเนินการจัดการตอไปแลวอาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึนกับทรัพยสินและหนี้สิน

ของผูตองขัง หรือ 

3) มีเหตุอ่ืนใดท่ีจําเปนจะตองใหคุมครองและรักษาผลประโยชนในทรัพยสินและ

หนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํา 

ใหคณะกรรมการฯ แตงตั้งผูจัดการทรัพยสินใหกับผูตองขังรายนั้น 

การแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินใหกับผูตองขังท่ียังเปนผูเยาวอยู ใหอํานาจในการ

จัดการทรัพยสินของผูปกครองหรือผูใชอํานาจปกครองผูเยาวตามมาตรา 1571 ประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย สิ้นสุดลง เนื่องจากผูเขียนเห็นวา อํานาจในการจัดทรัพยสินและหนี้สินตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยกับอํานาจตามมาตรการท่ีผูเขียนเสนอนี้ มีความมุงหมายเดียวกันคือเพ่ือ

คุมครองและรักษาประโยชนใหกับผูเยาว แตเม่ือผูเยาวกลายเปนผูตองขัง ลักษณะและสภาพตาง ๆ 

ยอมเปลี่ยนแปลงไป มาตรการหรือแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินจึงตองปรับใหมีความ

เหมาะสมกับพฤติการณท่ีผูเยาวตองถูกจําคุกอยูในเรือนจํา  ท้ังนี้ เพ่ือใหการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินของผูเยาวในระหวางท่ีอยูในเรือนจํามีมาตรการควบคุมและตรวจสอบ และเพ่ือไมใหเกิดความ

ซํ้าซอนกันในอํานาจหนาท่ีดังกลาว ผูเขียนจึงเสนอใหอํานาจหนาท่ีในการจัดการทรัพยสินตามมาตรา 

1571 นั้นสิ้นสุดลง 

กอนท่ีคณะกรรมการการจัดการและดูแลทรัพยสินของผูตองขังจะแตงตั้งใหบุคคลใด

เปนผูจัดการทรัพยสิน จะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูตองขังในฐานะท่ีเปนผูทรงสิทธิและ

หนาท่ีในทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ ท่ีจะไดรับการจัดการดูแลนั้นดวยวา ผูตองขังจะคัดคานการ

แตงตั้งมิใหบุคคลใดเปนผูจัดการทรัพยสินหรือไม หรือผูตองขังจะเสนอรายชื่อใหบุคคลใดเปนผูจัดการ

ทรัพยสินของตน ซ่ึงหากบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อจากผูตองขังนั้นยินยอม ใหคณะกรรมการฯ แตงตั้ง

บุคคลดังกลาวข้ึนเปนผูจัดการทรัพยสินของผูตองขัง 



 

 

317 

ในกรณีท่ีคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือผูมีสวนไดเสียอ่ืน เปนผูรองขอใหมีการ

แตงตั้งผูจัดการทรัพยสินของผูตองขัง ผูตองขังอาจทําการคัดคานการแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินได เวน

แตการคัดคานนั้นไมมีเหตุผลอันสมควร และเม่ือคณะกรรมการฯ พิจารณาถึงสภาพและพฤติการณ

ตาง ๆ แลวเห็นวามีความจําเปนท่ีทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังจะตองไดรับการจัดการดูแล คณะ

กรรมการฯ ยังมีอํานาจแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินใหกับผูตองขังรายนั้นไดอยู  ท้ังนี้ ผูตองขังท่ีเปนผูทรง

สิทธิหรือหนาท่ีในทรัพยสินและหนี้สินท่ีจะไดรับการจัดการดูแลจะตองเขาใจถึงความหมายและ

ความสําคัญของการแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินนั้นดวย 

คณะกรรมการการจัดการและดูแลทรัพยสินของผูตองขังอาจแตงตั้งผูจัดการ

ทรัพยสินของผูตองขังข้ึนหลายคนได และในกรณีท่ีจําเปน คณะกรรมการฯ จะแบงแยกอํานาจหนาท่ี

ในระหวางผูจัดการทรัพยสินเหลานั้นใหในเวลาท่ีมีการแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินเหลานั้นเลยก็ได หรือ

จะทําการแบงแยกใหในภายหลังก็ได 

คณะกรรมการการจัดการและดูแลทรัพยสินของผูตองขังอาจกําหนดชวงระยะเวลา

ในการทําหนาท่ีเปนผูจัดการทรัพยสินไว หรืออาจกําหนดภารกิจหรือหนาท่ีใด ๆ เพ่ือใหผูจัดการ

ทรัพยสินดําเนินการจัดการโดยเฉพาะไวในคําสั่งแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินนั้นดวยก็ได 

ถามีเหตุท่ีผูจัดการทรัพยสินตองละเวนการปฏิบัติหนาท่ีไปชั่วคราว เนื่องจาก

เจ็บปวย หรือมีเหตุตองเดินทาง หรือเปนกรณีท่ีผลประโยชนของผูจัดการทรัพยสิน คูสมรส หรือบุตร

ของผูจัดการทรัพยสิน ขัดกับประโยชนของผูตองขัง หรือเหตุอ่ืนใดท่ีผูจัดการทรัพยสินไมอาจทําการ

แทนผูตองขังได คณะกรรมการฯ อาจแตงตั้งตัวแทนของผูจัดการทรัพยสินข้ึนจัดการแทนได โดยให

นําบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับผูจัดการทรัพยสินไปใชกับตัวแทนของผูจัดการทรัพยสินดวย 

นอกจากนี้ คณะกรรมการการจัดการและดูแลทรัพยสินของผูตองขังอาจมอบหมาย

อํานาจหนาท่ีในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังใหกับผูจัดการทรัพยสินมากหรือนอยกวา

ท่ีปรากฏในคํารองขอก็ได  ท้ังนี้ จะตองเปนไปเพ่ือการปกปองและคุมครองผลประโยชนในทรัพยสิน

และหนี้สินใหกับผูตองขัง ซ่ึงในการพิจารณาเรื่องการแตงตั้งผูจัดการทรัพยสิน คณะกรรมการฯ มี

อํานาจท่ีจะจัดหาขอมูลท่ีจําเปนโดยการริเริ่มของตนเองได เชน สอบถามไปยังเจาหนาท่ีฝายเยี่ยม

ญาติวาผูตองขังรายนั้นมีญาติหรือบุคคลภายนอกมาเยี่ยมหรือมาติดตอบางหรือไม บอยเพียงใด มี

ความสัมพันธอยางไรกับผูตองขัง มีการใหผูตองขังลงลายมือชื่อในเอกสารท่ีเก่ียวกับการทําธุรกรรม

ใดบางหรือไม บอยเพียงใด หรือสอบถามไปยังผูคุมของผูตองขังรายนั้นวาผูตองขังมีฐานะความเปนอยู

ภายในเรือนจําอยางไร มีเงินใชสอยในเรือนจําบางหรือไม สภาพจิตใจของผูตองขังรายนั้นเปนอยางไร 

มีความกังวลเก่ียวกับเรื่องใดหรือไม หรือขอมูลอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการฯ อาจนําไปใชประกอบการ

พิจารณาเรื่องความจําเปนในการแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินใหกับผูตองขังรายนั้นได 
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4. การจดทะเบียนการเปนผูจัดการทรัพยสิน 

เม่ือคณะกรรมการการจัดการและดูแลทรัพยสินของผูตองขังมีคําสั่งแตงตั้งใหบุคคล

ใดเปนผูจัดการทรัพยสินของผูตองขังแลว ใหคณะกรรมการฯ แจงเรื่องดังกลาวไปยังเจาหนาท่ีในฝาย

สวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง ณ เรือนจําท่ีควบคุมตัวผูตองขังอยู เพ่ือใหเจาหนาท่ีดําเนินการจด

ทะเบียนการเปนผูจัดการทรัพยสินของผูตองขังและแจงขอมูลเก่ียวกับการจดทะเบียนดังกลาวไปยัง

ฝายสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง กองสังคมสงเคราะห กรมราชทัณฑ  ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนฐานขอมูล

กลางในการเรียกหรือขอดูขอมูลเก่ียวกับการเปนผูจัดการทรัพยสินของผูตองขัง หรือเพ่ือตรวจสอบ

การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการฯ หรือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจในฝายสวัสดิการและสงเคราะห

ผูตองขัง ณ เรือนจําท่ีผูตองขังรายนั้น ๆ ถูกควบคุมตัวอยู ในกรณีท่ีมีการรองขอหรืออุทธรณจาก

บุคคลท่ีไดรับความเสียหาย หรือใชในกรณีท่ีมีความจําเปนอ่ืนใด แลวแตกรณี 

สําหรับเหตุท่ีตองจัดใหมีการจดทะเบียนการเปนการผูจัดการทรัพยสินนั้นก็เพ่ือ

ความสะดวกในการควบคุมดูแลการดําเนินการของผูจัดการทรัพยสิน โดยเจาหนาท่ีผูมีอํานาจในการ

ควบคุมดูแลดังกลาวจะไดทราบวามีบุคคลใดบางท่ีอยูในการควบคุมดูแลของตน หรือถึงกําหนดเวลา

ในการรายงานความเคลื่อนไหวในการจัดการของผูจัดการทรัพยสินรายนั้นแลวหรือยัง เปนตน 

นอกจากนี้ การจดทะเบียนการเปนผูจัดการทรัพยสินยังชวยใหการทํางานของเจาหนาท่ีผูมีอํานาจใน

การควบคุมดูแลเปนไปดวยความละเอียดรอบคอบและมีความระมัดระวังมากข้ึน เพราะนอกจาก

ทะเบียนดังกลาวจะเปนหลักฐานในการดําเนินการของผูจัดการทรัพยสินแลว ยังสามารถใชเปน

หลักฐานในการทํางานของเจาหนาท่ีผูมีอํานาจไดอีกดวย 

5. ทะเบียนการเปนผูจัดการทรัพยสิน 

ในทะเบียนการเปนผูจัดการทรัพยสินนั้นจะตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1) ขอมูลสวนบุคคลของผูจัดการทรัพยสิน และขอมูลเก่ียวกับการติดตอผูจัดการ

ทรัพยสิน 

2) ขอมูลสวนบุคคลของผูตองขังท่ีจะไดรับการจัดการดูแลทรัพยสินและหนี้สิน 

เรือนจําท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยู 

3) ความสามารถ อํานาจหนาท่ี และการจํากัดความสามารถในการจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินของผูจัดการทรัพยสิน 

4) เวลาท่ีแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินข้ึน และในกรณีท่ีผูตองขังประสงคจะใหมีการ

แตงตั้งผูจัดการทรัพยสินข้ึนในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ใหระบุเวลาท่ีจะสิ้นสุดการเปนผูจัดการทรัพยสิน

ลงไวดวย 
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นอกจากนี้ ในทะเบียนยังอาจมีการระบุขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเห็นวาเปนประโยชนตอ

วัตถุประสงคในการจดทะเบียนการเปนผูจัดการทรัพยสินอีกก็ได เชน บัญชีรายการทรัพยสินและ

หนี้สินของผูตองขัง แผนงานในการจัดการทรัพยสิน คําสั่งอนุญาตใหมีการทํานิติกรรมท่ีสําคัญ หรือ

นิติกรรมท่ีมีผลประโยชนขัดกัน เปนตน 

เจาหนาท่ีผูมีอํานาจในฝายสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง ณ เรือนจําท่ีผูตองขัง

ถูกควบคุมตัวอยู จะตองทําการปรับปรุงขอมูลในทะเบียนใหมีความทันสมัย เพ่ือใหการควบคุมดูแล

การดําเนินการของผูจัดการทรัพยสินมีความถูกตอง และในกรณีท่ีมีการเรียกรองใหมีการแกไข

ปรับปรุงขอมูลในทะเบียน การเรียกรองดังกลาวจะตองกระทําไปยังฝายสวัสดิการและสงเคราะห

ผูตองขัง ณ เรือนจําท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยู และเม่ือมีความเคลื่อนไหวใด ๆ ในทะเบียนการเปน

ผูจัดการทรัพยสิน ใหเจาหนาท่ีผูปรับปรุงทะเบียนดังกลาวแจงความเคลื่อนไหวไปยังฝายสวัสดิการ

และสงเคราะหผูตองขัง กองสังคมสงเคราะห กรมราชทัณฑ ดวย  ท้ังนี้ เพ่ือใหขอมูลในฐานขอมูล

กลางมีความถูกตองตรงกันกับทะเบียนท่ีมีอยู ณ เรือนจํานั้น ๆ 

เจาหนาท่ีผูมีอํานาจในฝายสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง ณ เรือนจําท่ีผูตองขัง

ถูกควบคุมตัวอยู และเจาหนาท่ีผูมีอํานาจในฝายสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง กองสังคม

สงเคราะห กรมราชทัณฑ จะตองยินยอมใหผูตองขัง ผูจัดการทรัพยสินของผูตองขัง ผูมีสวนไดเสีย 

หนวยงานของรัฐ บุคคลหรือสถาบันอ่ืนใด สามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ท่ีบันทึกไวในทะเบียนดังกลาว

ได  ท้ังนี้ เพ่ือการคนหาวาผูตองขังรายนั้นมีผูจัดการทรัพยสินแทนหรือไม หรือบุคคลใดทําหนาท่ีเปน

ผูจัดการทรัพยสินใหกับผูตองขังรายนั้น ๆ หรือเพ่ือดูอํานาจหนาท่ีและการจํากัดความสามารถในการ

ดําเนินการของผูจัดการทรัพยสิน หรือเพ่ือใหบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับทะเบียนไดทราบขอมูลและ

ความเคลื่อนไหวในการดําเนินการ หรือเพ่ือนําขอมูลไปใชบังคับการใหเปนไปตามสิทธิและหนาท่ีของ

บุคคลท่ีมีความเก่ียวของหรือมีสวนไดเสีย หรือเพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานรัฐหรือ

องคกรอ่ืน ๆ หรือเหตุผลอ่ืนใดตามท่ีเจาหนาท่ีผูมีอํานาจในฝายสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง ณ 

เรือนจํา หรือกรมราชทัณฑ เห็นสมควร 

เจาหนาท่ีในฝายสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง ณ เรือนจํา หรือกรมราชทัณฑ 

จะตองเก็บรักษาขอมูลท่ีระบุอยูในทะเบียนการเปนผูจัดการทรัพยสินไวเปนระยะเวลา 10 ป หลังจาก

ท่ีผูตองขังพนโทษ ซ่ึงหลังจากท่ีผูตองขังรายนั้นพนโทษ การเขาถึงทะเบียนการเปนผูจัดการทรัพยสิน

จะไดรับอนุญาตเพียง 2 กรณีเทานั้น คือ กรณีท่ีบุคคลมีความจําเปนท่ีจะตองนําขอมูลดังกลาวไปใช

เพ่ือบังคับใหเปนไปตามสิทธิหรือหนาท่ีของตน หรือกรณีท่ีขอมูลดังกลาวนั้นมีประโยชนตอการ

ดําเนินงานอยางใด ๆ ในภาครัฐหรือองคกรอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความเก่ียวของ 
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6. คุณสมบัติของผูจัดการทรัพยสิน 

ถาผูตองขังรายใดมีคูสมรสอยู คูสมรสยอมเปนผูจัดการทรัพยสินโดยอํานาจแหง

กฎหมาย ซ่ึงผูเขียนไดนําหลักการดังกลาวมาจากเรื่องการแตงตั้งผูอนุบาลของคนไรความสามารถ 

และการแตงตั้งผูพิทักษของคนเสมือนไรความสามารถมาปรับใช เนื่องจากผูเขียนเห็นดวยกับเหตุผล

ของกฎหมายท่ีวา เหตุท่ีกฎหมายกําหนดใหคูสมรสตองเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษนั้นก็เนื่องจากบุคคล

ท่ีเปนคูสมรสยอมมีความรักใครกัน นาจะดูแลคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถนั้นได

ดียิ่งกวาบุคคลอ่ืน1  ดังนั้น หากผูตองขังมีสมรสอยู กฎหมายก็ควรกําหนดใหคูสมรสเปนผูจัดการ

ทรัพยสินของผูตองขังดวยเชนกัน  อยางไรก็ตาม ถามีเหตุสําคัญอยางใดอยางหนึ่งเกิดข้ึนกับคูสมรสท่ี

คณะกรรมการฯ จะแตงตั้งใหเปนผูจัดการทรัพยสิน เชน มีเหตุอันควรเชื่อไดวาจะจัดการไปในทาง

ทุจริตหรือจัดการไปโดยไมใสใจในภาระหนาท่ี หรือจัดการไปในทางท่ีกอใหเกิดความเสียหาย หรือมี

เหตุอ่ืนใดซ่ึงไมเหมาะท่ีจะเปนผูจัดการทรัพยสิน ผูตองขัง บุพการี ผูสืบสันดาน หรือผูมีสวนไดเสีย 

อาจรองขอตอคณะกรรมการฯ ใหแตงตั้งผูอ่ืนเปนผูจัดการทรัพยสินก็ได 

ถาผูตองขังรายใดยังเปนผูเยาวอยู บิดามารดาหรือผูปกครองของผูเยาวยอมเปน

ผูจัดการทรัพยสินโดยอํานาจแหงกฎหมาย เนื่องจากผูเขียนเห็นวาโดยปกติ ผูท่ีเปนบิดามารดาหรือ

ผูปกครองยอมดําเนินการจัดการทรัพยสินไปในทางท่ีกอใหเกิดผลดีตอบุตรหรือผูอยูในอํานาจปกครอง

ของตนอยูแลว  ดังนั้น กฎหมายจึงควรกําหนดใหบิดามารดาหรือผูปกครองเปนผูจัดการทรัพยสินของ

ผูเยาวท่ีตกเปนผูตองขังดวย แมวาผูเขียนจะไดเสนอใหอํานาจในการจัดการทรัพยสินของผูปกครอง

หรือผูใชอํานาจปกครองผูเยาวตามมาตรา 1571 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สิ้นสุดลงตามท่ี

ปรากฏในหัวขอการแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินก็ตาม แตก็เปนเหตุผลท่ีผูเขียนตองการใหอํานาจในการ

จัดการทรัพยสินของผูเยาวท่ีตกเปนผูตองขังเขามาอยูในความควบคุมตรวจสอบของเจาหนาท่ีท่ีมี

อํานาจดวย  ท้ังนี้ เพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนสูงสุดใหกับผูเยาวท่ีตกเปนผูตองขังนั่นเอง  อยางไร

ก็ตาม ถามีเหตุสําคัญอยางใดอยางหนึ่งเกิดข้ึนกับบิดามารดาหรือผูปกครองของผูเยาวท่ีศาลจะแตงตั้ง

ใหเปนผูจัดการทรัพยสิน เชน มีเหตุอันควรเชื่อไดวาจะจัดการไปในทางท่ีกอใหเกิดความเสียหาย หรือ

                                                           

1สมทบ สุวรรณสุทธิ, ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2514), น.115. และดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, หลักกฎหมาย 

บุคคล, พิมพครั้งท่ี 4 (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2553), น.103, 119. และดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, 

คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล, พิมพครั้งท่ี 5 (กรุงเทพมหานคร : นิติ

ธรรม, 2551), น.181. และดู จิตติ ติงศภัทิย, กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล, พิมพครั้งท่ี 6 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2529), น.59. 
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มีเหตุอ่ืนใดซ่ึงไมเหมาะท่ีจะเปนผูจัดการทรัพยสิน ผูตองขัง คูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือผูมีสวน

ไดเสีย อาจรองขอตอคณะกรรมการฯ ใหตั้งผูอ่ืนเปนผูจัดการทรัพยสินก็ได 

ในกรณีท่ีผูตองขังไมมีคูสมรส หรือคณะกรรมการฯ จะแตงตั้งใหบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชคู

สมรสของผูตองขังเปนผูจัดการทรัพยสิน หรือในกรณีท่ีผูตองขังซ่ึงเปนผูเยาวไมมีบิดามารดาหรือ

ผูปกครอง หรือคณะกรรมการฯ จะแตงตั้งใหบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชบิดามารดาหรือผูปกครองของผูตองขัง

ซ่ึงเปนผูเยาวนั้นเปนผูจัดการทรัพยสิน บุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแลวอาจเปนผูจัดการทรัพยสินของ

ผูตองขังได เวนแต 

1) บุคคลท่ีศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

2) บุคคลท่ีตกเปนคนลมละลาย 

3) บุคคลซ่ึงมีหรือเคยมีคดีในศาลกับผูตองขัง คูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน พ่ีนอง

รวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือมารดาเดียวกับผูตองขัง 

4) บุคคลท่ีผูตองขังทําการคัดคานหรือท่ีผูตองขังระบุไววาหามมิใหเปนผูจัดการ

ทรัพยสินของผูตองขัง 

5) บุคคลอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการฯ หรือผูตองขังเห็นวาไมเหมาะสมท่ีจะทําหนาท่ีเปน

ผูจัดการทรัพยสินของผูตองขังได 

นอกจากนี้ ถาคณะกรรมการการจัดการและดูแลทรัพยสินของผูตองขังพิจารณาแลว

เห็นวาผูตองขังรายใดไมมีญาติพ่ีนอง ไมมีบุคคลใดยอมเปนผูจัดการทรัพยสินใหกับผูตองขัง ไมมี

บุคคลท่ีผูตองขังสามารถไววางใจได หรือไมมีบุคคลใดท่ีมีคุณสมบัติซ่ึงเหมาะจะเปนผูจัดการทรัพยสิน

ใหกับผูตองขังไดเลย ใหคณะกรรมการฯ แตงตั้งเจาหนาท่ีของรัฐผูมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําซ่ึงเปนเจาหนาท่ีในฝายสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง 

ณ เรือนจําท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยู ข้ึนเปนผูจัดการทรัพยสินใหกับผูตองขังรายนั้นก็ได 

โดยเหตุท่ีผูเขียนเสนอใหตองมีเจาหนาท่ีของรัฐเขาไปเปนผูจัดการทรัพยสินใหกับ

ผูตองขังนั้น ก็เพ่ือใหผูตองขังท่ีไมมีญาติหรือไมมีบุคคลใดท่ีคณะกรรมการฯ จะสามารถแตงตั้งใหเปน

ผูจัดการทรัพยสินใหไดนั้น สามารถเขาถึงสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีตนมีอยูภายนอก

เรือนจําไดเชนเดียวกับผูตองขังรายอ่ืน ชวยใหผูตองขังรายนั้นไมตองเผชิญกับปญหาและไมตองแบก

รับความเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดหรืออาจเกิดข้ึนกับทรัพยสินและหนี้สินของตนในระหวางท่ีตองถูกจําคุก

อยูในเรือนจํา ซ่ึงถารัฐยื่นมือเขาไปชวยเหลือผูตองขังท่ีไมมีบุคคลใดยอมเปนผูจัดการทรัพยสินใหกับ

ผูตองขังตรงนี้ นอกจากจะเปนการชวยรักษาผลประโยชนในทางทรัพยสินใหกับผูตองขังอันเปนเรื่อง

สวนตัวของเอกชนแลว มาตรการดังกลาวยังชวยใหอัตราการกออาชญากรรมในสังคมลดนอยลงได

ดวย เพราะเม่ือผูตองขังท่ีไดรับการแกไขฟนฟูพฤตินิสัยพนโทษออกมาจากเรือนจําแลว และพบวา
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อยางนอยท่ีสุดทรัพยสินท่ีตนมีอยูมิไดลดนอยลงไป หรือหนี้สินท่ีมีอยูมิไดเพ่ิมพูนมากข้ึน โอกาสท่ี

ผูตองขังรายนั้นจะออกมาเริ่มตนชีวิตใหมโดยไมกลับไปกระทําความผิดซํ้าอีกยอมมีมากกวาการปลอย

ใหผูตองขังออกมาเผชิญกับปญหาในทางทรัพยสินหลังจากท่ีเขาพนโทษแลวนั่นเอง 

ในการประเมินคุณสมบัติของผูจัดการทรัพยสินนั้น จะตองนําขอมูลตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับทักษะและประสบการณในการเปนตัวแทน ลักษณะอุปนิสัย และขอบเขตแหงอํานาจ

หนาท่ีของการเปนผูจัดการทรัพยสินมาพิจารณาประกอบกัน เพ่ือใหผูจัดการทรัพยสินท่ีแตงตั้งข้ึนนั้น

มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเปนผูจัดการทรัพยสินของผูตองขังรายนั้น ๆ มากท่ีสุด แตในกรณีท่ี

ผูตองขังระบุชื่อบุคคลท่ีประสงคจะใหผูจัดการทรัพยสินไวแลว ใหคณะกรรมการฯ แตงตั้งบุคคล

ดังกลาวข้ึนเปนผูจัดการทรัพยสินของผูตองขังรายนั้น  ท้ังนี้ ตองข้ึนอยูกับความยินยอมของบุคคลท่ี

จะไดรับการแตงตั้งใหเปนผูจัดการทรัพยสินดวย 

7. ความสามารถในการจัดการทรัพยสินของผูตองขัง 

การแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินไมเปนการตัดสิทธิและความสามารถในการใชสิทธิของ

ผูตองขังจากการดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินใด ๆ ของตน เวนแตกฎหมายจะบัญญัติไวเปน

อยางอ่ืน 

ในกรณีท่ีผูตองขังมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชผูจัดการทรัพยสินดําเนินการจัดการ

ไปอยางไร และถาการมอบอํานาจใหบุคคลนั้นมิไดทําเปนเอกสารไว หรือในกรณีท่ีผูตองขังไดรับการ

ชําระหนี้จากลูกหนี้ของตนโดยการฝากเงินเขาบัญชีของผูตองขังท่ีมีอยูในเรือนจําไวอยางไร ผูตองขัง

จะตองแจงเรื่องดังกลาวไปยังเจาหนาท่ีผูมีอํานาจในฝายสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง ณ เรือนจํา

นั้น ๆ ทราบ หรือถาการมอบอํานาจมีการลงลายมือชื่อไวในเอกสาร ใหเจาหนาท่ีผูลงลายมือชื่อ

รับรองในเอกสารดังกลาวตามระเบียบของกรมราชทัณฑท่ีมีอยูในปจจุบัน คัดสําเนาเอกสารดังกลาวไว 

แลวสงมอบใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจในฝายสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง ณ เรือนจํานั้น ๆ ทราบ 

เม่ือเจาหนาท่ีไดรับการแจงความดังกลาวจากผูตองขังหรือไดรับสําเนาหนังสืออันเก่ียวกับการมอบ

อํานาจมาจากเจาหนาท่ีเรือนจําแลว แลวแตกรณี ใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจแจงความดังกลาวไปยัง

ผูจัดการทรัพยสินของผูตองขัง  ท้ังนี้ เพ่ือใหผูจัดการทรัพยสินไดทราบถึงความเคลื่อนไหวอันเก่ียวกับ

ทรัพยสินและหนี้สินท่ีอยูในอํานาจจัดการของตน อันเปนการปองกันมิใหเกิดความซํ้าซอนในการ

จัดการ และเพ่ือปองกันมิใหผูจัดการทรัพยสินตองรับผิดตอบุคคลภายนอกเปนการสวนตัว อัน

เนื่องมาจากการทําสัญญาท่ีเก่ียวกับทรัพยสินและหนี้สินใด ๆ ท่ีไดรับการจัดการโดยบุคคลอ่ืนซ่ึงรับ

มอบอํานาจจากผูตองขังไปแลวนั่นเอง 
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8. แนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง 

แนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจําโดย

ผูจัดการทรัพยสินท่ีคณะกรรมการการจัดการและดูแลทรัพยสินของผูตองขังแตงตั้งข้ึนมานั้น ผูเขียน

เห็นควรใหมีแนวทางในการจัดการ ดังตอไปนี้ 

1) ผูจัดการทรัพยสินมีหนาท่ีท่ีจะตองทําตามคําสั่งท่ีผูตองขังไดใหไวในเวลาท่ีมีการ

แตงต้ังผูจัดการทรัพยสินหรือในภายหลังก็ได และตองดําเนินการจัดการไปตามแผนงานท่ีไดรับ

อนุญาตจากคณะกรรมการการจัดการและดูแลทรัพยสินของผูตองขัง แตหากไมมีคําสั่งหรือคณะ

กรรมการฯ เห็นวาไมจําเปนตองจัดทําแผนงานในการจัดการข้ึน ใหผูจัดการทรัพยสินดําเนินการ

จัดการไปตามลักษณะแหงทรัพยสินและหนี้สิน หรือตามท่ีวิญูชนจะพึงจัดการกับทรัพยสินและ

หนี้สินนั้น ๆ ของตน  ท้ังนี้ จะตองคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูตองขังดวย 

2) ผูจัดการทรัพยสินจะตองทําการงานดวยตนเอง เนื่องจากคุณสมบัติของผูจัดการ

ทรัพยสินเปนสาระสําคัญในการแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินรายนั้น ๆ ข้ึน ผูจัดการทรัพยสินจึงไมอาจ

มอบหมายหนาท่ีดังกลาวใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนตนได 

3) ผูจัดการทรัพยสินตองดําเนินการจัดการไปโดยความระมัดระวังและใชฝมือตาม

สมควรแกการดําเนินการจัดการใด ๆ แทนผูตองขัง 

4) ในกิจการท่ีมีตัวแทนผูรับมอบอํานาจเฉพาะการไวแลว ผูจัดการทรัพยสินยอมไม

มีอํานาจเขาไปกระทําการในเรื่องนั้นไดอีก 

5) ผูจัดการทรัพยสินมีหนาท่ีตองจัดทําบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของ

ผูตองขังใหเสร็จภายใน 3 เดือนนับแตวันท่ีทราบคําสั่งแตงตั้งของคณะกรรมการฯ แตผูจัดการ

ทรัพยสินอาจขอขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีก ซ่ึงเปนดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ท่ีจะอนุญาต

ใหมีการขยายระยะเวลานั้นออกไปอีกหรือไมก็ได โดยบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินนั้นจะตองมี

พยานลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองอยางนอย 2 คน และตองเปนลายมือชื่อของคูสมรสหรือญาติ

ของผูตองขังท่ีบรรลุนิติภาวะแลว แตหากไมมีบุคคลดังกลาว หรือบุคคลดังกลาวไมยินยอมลงลายมือ

ชื่อ อนุญาตใหผูอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลวลงลายมือชื่อรับรองใหก็ได ซ่ึงความถูกตองท่ีวานี้หมายถึง 

ความไมมีขอพิรุธหรือเหตุอันควรสงสัยวาบัญชีทรัพยสินนั้นมีความผิดปกติ เชน มูลคาของทรัพยสินใน

บัญชีมีความแตกตางไปจากความเปนจริง อันเปนการรับรองความถูกตองตามมาตรฐานแหงวิญูชน

ท่ีลงลายมือชื่อเปนพยานเทานั้น2 

                                                           

2กิตติศักดิ์ ปรกติ, เพ่ิงอาง, น.175. 
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ใหผูจัดการทรัพยสินสงบัญชีดังกลาวไปยังเจาหนาท่ีผูมีอํานาจในฝายสวัสดิการ

และสงเคราะหผูตองขัง ณ เรือนจําท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยู และเม่ือเจาหนาท่ีไดรับบัญชีรายการ

ทรัพยสินและหนี้สินไวแลว ใหคัดสําเนาเอกสารเก็บไวเปนหลักฐานและจัดสงไปยังผูตองขังผูเปน

เจาของหรือผูทรงสิทธิหรือหนาท่ีในทรัพยสินและหนี้สินเหลานั้นเพ่ือตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง

หนึ่ง ไมวาผูตองขังจะเห็นวาบัญชีดังกลาวมีความถูกตองหรือมีความผิดพลาดประการใด ใหผูตองขัง

จดแจงขอความนั้น ๆ ลงไวในบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน พรอมลงลายมือชื่อกํากับขอความ

ดังกลาวไวดวย และเม่ือเจาหนาท่ีไดรับบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินกลับคืนมาจากผูตองขัง ให

เจาหนาท่ีสงบัญชีนั้นไปยังคณะกรรมการฯ เพ่ือแจงใหคณะกรรมการฯ ทราบและพิจารณาตอไป 

ในกรณีท่ีผูตองขังจดแจงถึงความผิดพลาดแหงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน

ไว ใหคณะกรรมการฯ แจงความดังกลาวไปยังผูจัดการทรัพยสินเพ่ือใหชี้แจงถึงเหตุแหงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวกลับมาดวยวาเปนเพราะเหตุใด แตถาเปนเพราะความผิดพลาดของผูจัดการ

ทรัพยสินเอง ผูจัดการทรัพยสินจะตองจัดทําบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินข้ึนใหมใหถูกตอง

ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด โดยตองมีพยานลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองอยาง

นอย 2 คนตามท่ีกลาวมานั้นดวย คําชี้แจงหรือบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินท่ีจัดทําข้ึนใหมนั้น ให

ผูจัดการทรัพยสินจัดสงไปยังเจาหนาท่ีผูมีอํานาจในฝายสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง ณ เรือนจํา

ท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยู และใหเจาหนาท่ีดําเนินการตามความท่ีกลาวไวในยอหนากอนดวย  ท้ังนี้ 

เพ่ือเปนมาตรการในการชวยระวังรักษาผลประโยชนใหกับผูตองขัง 

สําหรับรายการในบัญชีทรัพยสิน เชน รายการสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย 

สิทธิเรียกรอง ทรัพยสิน ดอกผล และหนี้สินของผูตองขังท้ังหมด ถาเปนหุนสวนในกิจการใดก็ตองระบุ

ดวยวามีหุนอยูก่ีสวน หรือเปนเจาของรวมก่ีสวน คิดเปนมูลคาประมาณเทาใด เปนตน 

ถาผูจัดการทรัพยสินไมดําเนินการดั่งวามานั้น คณะกรรมการฯ มีอํานาจสงหมาย

เพ่ือเรียกใหผูจัดการทรัพยสินจัดสงบัญชีรายการดังกลาวใหก็ได หากผูจัดการทรัพยสินยังฝาฝนคําสั่ง

เชนวานั้น คณะกรรมการฯ มีอํานาจรองขอตอศาล เพ่ือขอใหศาลบังคับใหผูจัดการทรัพยสินจัดทํา

บัญชีและแถลงถึงการตาง ๆ ดังกลาวนั้นได หรืออาจใหบุคคลอ่ืนเขาจัดทําแทน โดยใหผูจัดการ

ทรัพยสินเปนผูออกคาใชจายก็ได ซ่ึงผูเขียนเห็นวาหนาท่ีในการจัดทําบัญชีรายการทรัพยสินและ

หนี้สินของผูตองขังนี้เปนหนาท่ีท่ีสําคัญท่ีผูจัดการทรัพยสินจะตองกระทํา เพ่ือใหคณะกรรมการฯ 

สามารถควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของผูจัดการทรัพยสินไดอยางถูกตองตอไป จึงจําตอง

อาศัยอํานาจศาลเขามาชวยบังคับใหการเปนไปเชนวานั้น  ท้ังนี้ เพ่ือการคุมครองและดูแลรักษา

ผลประโยชนในทรัพยสินและหนี้สินใหกับผูตองขัง 
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6) ผูจัดการทรัพยสินยังมีหนาท่ีตองจัดทําบัญชีเพ่ือรายงานถึงความเปนอยูแหง

ทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง ความเคลื่อนไหวในการจัดการ ผลแหงการจัดการ ใหคณะกรรมการ

การจัดการและดูแลทรัพยสินของผูตองขังทราบ ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด โดยให

ผูจัดการทรัพยสินสงบัญชีความเคลื่อนไหวในการจัดการดังกลาวไปยังเจาหนาท่ีผูมีอํานาจในฝาย

สวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง ณ เรือนจําท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยู และเม่ือเจาหนาท่ีไดรับบัญชี

ดังกลาวไวแลว ใหคัดสําเนาเอกสารเก็บไวเปนหลักฐานและจัดสงไปยังคณะกรรมการฯ ตอไป  ท้ังนี้ 

เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ไดควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการของผูจัดการทรัพยสิน และเพ่ือให

เจาหนาท่ีไดนําขอมูลดังกลาวแจงใหผูตองขังทราบ เม่ือมีการรองขอจากผูตองขัง โดยบัญชีดังกลาวนี้

ไมจําตองมีพยานลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองแตอยางใด เนื่องจากในบางกรณี การดําเนินการ

จัดการใด ๆ อาจมิไดอยูในความรับรูของญาติของผูตองขังหรือบุคคลอ่ืน ถาหากจะกําหนดใหตองมี

การลงลายมือชื่อเปนพยานเพ่ือรับรองความถูกตองดวยแลว เทากับเปนการเพ่ิมภาระหนาท่ีใหกับ

ผูจัดการทรัพยสินท่ีจะตองรายงานความเคลื่อนไหวในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ ใหบุคคล

อ่ืนทราบดวย ซ่ึงนับไดวาเปนการเพ่ิมภาระหนาท่ีใหกับผูจัดการทรัพยสินมากเกินควร เพราะการ

จัดการดังกลาวจะตองอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมการฯ อยูแลว  อยางไรก็ตาม ถา

ผูจัดการทรัพยสินไมดําเนินการดั่งวามานั้น ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการตาม 5) ได 

แตถาผูจัดการทรัพยสินไมสามารถสงมอบบัญชีดังกลาวไดทันตามกําหนดเวลา 

อันเนื่องมาจากความเจ็บปวย หรือดวยขอบเขตของภาระหนาท่ีนั้น หรือเหตุผลอ่ืนใดในทํานอง

เดียวกัน และเม่ือมีการรองขอ คณะกรรมการฯ อาจยินยอมใหมีการขยายระยะเวลาในการสงมอบ

บัญชีดังกลาวออกไปได 

7) เพ่ือเปนการปองกันมิใหผูตองขังไดรับความเสียหายในกรณีท่ีมีเหตุการณฉุกเฉิน

เกิดข้ึน ผูจัดการทรัพยสินอาจทําการใด ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากขอบอํานาจเพ่ือการรักษาผลประโยชน

และทรัพยสินใหกับผูตองขังได แตเม่ือไดดําเนินการไปอยางใด ผูจัดการทรัพยสินจะตองแจงให

เจาหนาท่ีผูมีอํานาจในฝายสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง ณ เรือนจําท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยู 

ทราบทันที เพ่ือใหเจาหนาท่ีทําการบันทึกการดําเนินการดังกลาวไวในรายงานการจัดการ และให

เจาหนาท่ีแจงความนั้นไปยังคณะกรรมการฯ เพ่ือทําการตรวจสอบตอไป  อยางไรก็ตาม แมจะไมมี

เหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน แตหากผูจัดการทรัพยสินมีความประสงคจะกระทําเกินขอบอํานาจ ผูจัดการ

ทรัพยสินสามารถขออนุญาตจากผูตองขัง หรือจากคณะกรรมการฯ ในกรณีท่ีผูตองขังรายนั้นยังเปน

ผูเยาวอยู เปนกรณี ๆ ได 

สําหรับกรณีท่ีผูเขียนเสนอใหผูจัดการทรัพยสินจําตองไดรับความยินยอมจาก

คณะกรรมการฯ ในกรณีท่ีผูตองขังยังเปนผูเยาวอยูนั้น เนื่องมาจาก เม่ือการแตงตั้งผูจัดการทรัพยสิน
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เปนเหตุใหอํานาจในการจัดการทรัพยสินของผูปกครองหรือผูใชอํานาจปกครองระงับสิ้นลงไปตามท่ี

ผูเขียนเสนอไวในขางตนแลว แตเม่ือผูตองขังยังเปนผูเยาว จึงจําเปนท่ีจะตองมีบุคคลเขามากลั่นกรอง

ผลประโยชนหรือทางไดเสียในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ แทนผูเยาว ซ่ึงผูเขียนเห็นสมควร

ใหคณะกรรมการฯ เปนผูมีอํานาจ เนื่องจากคณะกรรมการฯ เปนผูท่ีทราบขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับความ

เปนอยูแหงทรัพยสินและหนี้สิน ความเคลื่อนไหวในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ มาตลอด 

จึงเปนผูท่ีมีขอมูลในการพิจารณาวาควรจะอนุญาตใหผูจัดการทรัพยสินดําเนินการนอกขอบอํานาจนั้น 

ๆ ไดหรือไม  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูตองขังซ่ึงยังเปนผูเยาวนั้น 

8) การใดท่ีประโยชนของผูจัดการทรัพยสิน คูสมรส หรือบุตรของผูจัดการทรัพยสิน 

ขัดกับประโยชนของผูตองขัง ผูจัดการทรัพยสินจะตองไดรับความยินยอมจากผูตองขัง หรือจากคณะ

กรรมการฯ ในกรณีท่ีผูตองขังรายนั้นยังเปนผูเยาวอยู กอน จึงจะกระทําการนั้นได หากผูจัดการ

ทรัพยสินกระทําไปโดยไมไดรับความยินยอมเชนวานั้น การนั้นยอมไมมีผลผูกพันผูตองขัง เวนแต

ผูตองขังหรือคณะกรรมการฯ จะใหสัตยาบันแกการนั้น 

ในกรณีปกติ การทํานิติกรรมท่ีมีผลประโยชนขัดกันกับประโยชนของผูเยาว 

ผูปกครองจะตองไดรับอนุญาตจากศาลกอนจึงจะทํากิจการนั้นได ตามท่ีปรากฏในมาตรา 1575 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตสําหรับกรณีท่ีผูเยาวรายนั้นตกเปนผูตองขัง ผูเขียนเห็นวาหาก

ใหไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการการจัดการและดูแลทรัพยสินของผูตองขังประจําเรือนจํา / ทัณฑ

สถานท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยู แทนการไดรับอนุญาตจากศาล นาจะเปนผลดีและเปนประโยชนตอ

ตัวผูตองขังซ่ึงยังเปนผูเยาวนั้นมากกวา เนื่องจากเจาหนาท่ีนั้นเปนผูท่ีทราบขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับ

ความเปนอยูแหงทรัพยสินและหนี้สิน ความเคลื่อนไหวในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ มา

ตลอด จึงเปนผูท่ีมีขอมูลมากกวาศาลสําหรับการพิจารณาวาควรจะอนุญาตใหผูจัดการทรัพยสิน

ดําเนินการจัดการในเรื่องนั้น ๆ ไดหรือไม  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูตองขังซ่ึงยังเปนผูเยาวอยู 

และเพ่ือความสะดวกของผูจัดการทรัพยสินในการขออนุญาตเพ่ือดําเนินการในกรณีดั่งวามานี้ดวย 

9) ถาการท่ีผูจัดการทรัพยสินประสงคจะกระทํานั้นเปนนิติกรรมสําคัญอยางหนึ่ง

อยางใดตามท่ีปรากฏในมาตรา 1574 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูจัดการทรัพยสินจะตอง

ไดรับความยินยอมจากผูตองขัง หรือจากคณะกรรมการการจัดการและดูแลทรัพยสินของผูตองขัง

ประจําเรือนจํา / ทัณฑสถานท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยู ในกรณีท่ีผูตองขังรายนั้นยังเปนผูเยาว กอน

จึงจะกระทําการนั้นได หากผูจัดการทรัพยสินกระทําไปโดยไมไดรับความยินยอม การนั้นยอมไมมีผล

ผูกพันผูตองขัง เวนแตผูตองขังหรือคณะกรรมการฯ จะใหสัตยาบันแกการนั้น ถาผูตองขังหรือคณะ

กรรมการฯ ไมใหสัตยาบัน ผูจัดการทรัพยสินตองรับผิดตอบุคคลภายนอกเปนการสวนตัว เวนแตจะ
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พิสูจนไดวา บุคคลภายนอกนั้นไดรูอยูวาผูจัดการทรัพยสินทําการโดยปราศจากอํานาจ หรือทํา

นอกเหนือขอบอํานาจ 

โดยผูเขียนมองวานิติกรรมท้ัง 13 ประเภทนั้นมีความสําคัญกับผูตองขังมาก และ

เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดความเสียหายข้ึนกับทรัพยสินของผูตองขัง การดําเนินการจัดการกับนิติ

กรรมท้ัง 13 ประเภท จึงตองไดรับความยินยอมจากผูตองขังซ่ึงเปนผูทรงสิทธิในทรัพยสินหรือ

ทรัพยสิทธินั้น ๆ หรือจากคณะกรรมการฯ ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการรักษาประโยชนใหกับผูตองขังท่ียัง

เปนผูเยาวอยูกอน ในกรณีหลังนี้ มีเหตุผลเดียวกันกับท่ีผูเขียนไดอธิบายไวแลวในขอ 8) 

ถาผูตองขังเห็นวามีการอ่ืนใดนอกจากท่ีกําหนดไวในมาตรา 1574 ซ่ึงผูจัดการ

ทรัพยสินอาจจัดการไปในทางท่ีเสื่อมเสียแกทรัพยสินของตนเอง ผูตองขังอาจแจงความดังกลาวไปยัง

เจาหนาท่ีผูมีอํานาจในฝายสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง ณ เรือนจําท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยู 

และใหเจาหนาท่ีแจงความนั้นไปยังคณะกรรมการฯ เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ออกคําสั่งใหผูจัดการ

ทรัพยสินจําตองไดรับความยินยอมจากผูตองขัง หรือจากจากคณะกรรมการฯ ในกรณีท่ีผูตองขังราย

นั้นยังเปนผูเยาวอยู กอนจึงจะทําการนั้นก็ได 

อยางไรก็ตาม หากผูตองขังไมใหความยินยอมโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ท้ังท่ีมี

ความจําเปนอยางยิ่งท่ีทรัพยสินหรือสิทธิหรือหนาท่ีใด ๆ จะตองไดรับการจัดการ เพราะถาหากไม

ดําเนินการจัดการแลวไซร จะสงผลใหทรัพยสิน สิทธิ หรือหนาท่ีใด ๆ ของผูตองขังไดรับความเสียหาย 

กรณีเชนนี้ ผูจัดการทรัพยสินอาจรองขอตอเจาหนาท่ีผูมีอํานาจในฝายสวัสดิการและสงเคราะห

ผูตองขัง ณ เรือนจําท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยู และใหเจาหนาท่ีสงคํารองขอนั้นไปยังคณะกรรมการฯ 

เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ออกคําสั่งใหผูจัดการทรัพยสินทํานิติกรรมนั้น ๆ ไดโดยไมจําตองไดรับความ

ยินยอมจากผูตองขังกอน ถาคณะกรรมการฯ เห็นวาการนั้นจะเปนประโยชนแกผูตองขัง คณะ

กรรมการฯ จะสั่งอนุญาตตามคํารองขอนั้นก็ได 

10) ในกรณีท่ีผูตองขังมีผูจัดการทรัพยสินหลายคน ผูจัดการทรัพยสินเหลานั้น

จะตองปฏิบัติหนาท่ีรวมกันท้ังหมด เวนแตคณะกรรมการฯ จะแบงแยกภาระหนาท่ีในระหวางจัดการ

ทรัพยสินเหลานั้นไวแลว และถาผูจัดการทรัพยสินคนใดคนหนึ่งไมสามารถเขารวมตัดสินใจในเรื่องใด

ได เนื่องจากมีเหตุท่ีจะตองเดินทาง เจ็บปวย หรือเหตุผลประการอ่ืนใด และถาการตัดสินใจท่ีลาชาจะ

กอใหเกิดความเสียหายหรืออันตรายข้ึน การตัดสินใจในเรื่องดังกลาวก็ไมจําตองไดรับความยินยอม

ของผูจัดการทรัพยสินรายนั้น  อยางไรก็ตาม การตัดสินใจเพ่ือดําเนินการในเรื่องท่ีสําคัญ จะตอง

กระทําโดยผูจัดการทรัพยสินท้ังหมดรวมกัน เวนแตเปนกรณีท่ีเห็นไดอยางชัดแจงวาเพ่ือประโยชน

สูงสุดของผูตองขัง การดําเนินการในเรื่องดังกลาวจึงไมจําตองกระทําโดยผูจัดการทรัพยสินท้ังหมด

รวมกันก็ได แตถาผูจัดการทรัพยสินเหลานั้นไมสามารถตกลงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ่ึงจะตองตัดสินใจ
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รวมกันได และการตัดสินใจท่ีลาชาจะกอใหเกิดความเสียหายหรืออันตรายข้ึน ผูจัดการทรัพยสินคนใด

คนหนึ่งจะรองขอตอเจาหนาท่ี และใหเจาหนาท่ีสงคํารองขอนั้นไปยังคณะกรรมการฯ เพ่ือใหมีคํา

วินิจฉัยตามคํารองในเรื่องดังกลาวได 

11) เม่ืออํานาจหนาท่ีของผูจัดการทรัพยสินสิ้นสุดลง ผูจัดการทรัพยสินจะตองทํา

บัญชีครั้งสุดทายเพ่ือรายงานถึงความเปนอยูแหงทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง การตาง ๆ ท่ีได

จัดการไปท้ังหมด ใหแกเจาหนาท่ีผูมีอํานาจในฝายสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง ณ เรือนจําท่ี

ผูตองขังถูกควบคุมตัวอยูทราบ และเม่ือเจาหนาท่ีไดรับบัญชีดังกลาวไวแลวใหคัดสําเนาเอกสารเก็บไว

เปนหลักฐานและจัดสงไปยังคณะกรรมการฯ เพ่ือทําการตรวจสอบตอไป หากผูจัดการทรัพยสินไม

ยอมกระทําการดั่งวามานี้ คณะกรรมการฯ มีอํานาจกระทําการดั่งวามาใน 5) ได 

เม่ือคณะกรรมการฯ ตรวจสอบบัญชีในรอบสุดทายเสร็จแลว ใหคณะกรรมการ

ฯ แจงความเห็นหรือผลการตรวจสอบบัญชีดังกลาวไปยังเจาหนาท่ี เพ่ือใหเจาหนาท่ีจัดสงความเห็น

หรือผลการตรวจสอบไปยังผูจัดการทรัพยสิน และใหจัดสงความเห็นหรือผลการตรวจสอบพรอม

สําเนาบัญชีในรอบสุดทายดังกลาวใหกับผูตองขังและบุคคลท่ีมีอํานาจเขาดูแลทรัพยสินและหนี้สินของ

ผูตองขังตอไปดวย 

12) นอกจากนี้ เม่ือหนาท่ีของผูจัดการทรัพยสินสิ้นสุดลง ผูจัดการทรัพยสินยังมี

หนาท่ีตองจัดการงานอันสมควรเพ่ือรักษาผลประโยชน ทรัพยสิน และจัดการหนี้สินท่ีไดรับมอบหมาย

ใหจัดการดูแลอยูตอไป จนกวาผูตองขังท่ีพนโทษหรือผูจัดการทรัพยสินคนใหมหรือตัวแทนของ

ผูตองขังจะเขารับชวงดูแลทรัพยสินนั้นตอ 

13) เนื่องจากอํานาจหนาท่ีของผูจัดการทรัพยสินและตัวแทนมีลักษณะท่ีคลายคลึง

กัน ผูเขียนจึงเห็นควรใหนําบทบัญญัติวาดวยตัวแทนมาใชบังคับโดยอนุโลม เชน อํานาจของผูจัดการ

ทรัพยสิน หนาท่ีและความรับผิด (811 และ 812) สิทธิของผูจัดการ (มาตรา 816) เรื่องท่ีเก่ียวกับ

บุคคลภายนอก (มาตรา 820) การดําเนินการเม่ืออํานาจของผูจัดการทรัพยสินสิ้นสุดลง (มาตรา 828, 

829 และ 810) เปนตน 

9. มาตรการในการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการของผูจัดการทรัพยสิน 

สําหรับมาตรการในการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการของผูจัดการทรัพยสินของ

ผูตองขังท่ีผูเขียนจะเสนอ มีดังตอไปนี้ 

1) ในกรณีท่ีคณะกรรมการการจัดการและดูแลทรัพยสินของผูตองขังประจําเรือนจํา 

/ ทัณฑสถานท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยูเห็นวาโดยสภาพของการจัดการทรัพยสิน มูลคาโดยรวมของ

ทรัพยสิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนซ่ึงจําเปนจะตองมีการรางแผนการดําเนินงานสําหรับการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังข้ึน คณะกรรมการฯ อาจสั่งใหผูจัดการทรัพยสินรางแผนการจัดการ
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เชนวานั้นและใหเสนอรางแผนการจัดการดังกลาวตอคณะกรรมการฯ เพ่ือขอความเห็นชอบใน

แผนการจัดการนั้นก็ได และในกรณีท่ีพฤติการณตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไป แผนการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินอาจถูกปรับเปลี่ยนหรือแกไขเพ่ิมเติมได  ท้ังนี้ เม่ือคณะกรรมการฯ มีความเห็นเปนอยางไร ให

คณะกรรมการฯ แจงความดังกลาวใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจทราบ เพ่ือใหเจาหนาท่ีทําการจดแจงและ

คัดสําเนาเอกสารเก็บไวเปนหลักฐานในทะเบียนการเปนผูจัดการทรัพยสินดวย 

2) มีมาตรการใหผูจัดการทรัพยสินจัดทําบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินท้ังหมด

ของผูตองขังใหเสร็จภายใน 3 เดือนนับแตวันท่ีทราบคําสั่งแตงตั้งของคณะกรรมการฯ ดังท่ีผูเขียนได

กลาวไวใน 5) หัวขอเรื่องแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง  

ท้ังนี้ เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ไดทราบวาทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังมีอยูท้ังหมดเทาไหร มูลคา

ประมาณเทาใด อยูในลักษณะใด มีภาระผูกพันใด ๆ หรือไม ฯ เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ

ความเคลื่อนไหวในการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน ตรวจสอบวิธีการท่ีเหมาะจะนําไปใชในการจัดการ 

อันเปนการชวยระวังและรักษาผลประโยชนในทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ ใหกับผูตองขัง 

3) มีมาตรการใหผูจัดการทรัพยสินยังมีหนาท่ีตองจัดทําบัญชีเพ่ือรายงานถึงความ

เปนอยูแหงทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง ความเคลื่อนไหวในการจัดการ ผลแหงการจัดการ 

คาใชจายท่ีใชในการดําเนินการ ฯ ใหคณะกรรมการฯ ทราบ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด ดังท่ีผูเขียนได

กลาวไวใน 6) หัวขอเรื่องแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง  

ท้ังนี้ เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ไดควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการของผูจัดการทรัพยสิน เพ่ือใหผูมี

สวนไดเสียท่ีเก่ียวของไดทราบวาทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังนั้นมีอยูอยางไร และเพ่ือให

เจาหนาท่ีไดนําขอมูลดังกลาวแจงใหผูตองขังทราบ เม่ือมีการรองขอจากผูตองขัง ซ่ึงหากมีความ

เสียหายอยางใดเกิดข้ึน คณะกรรมการฯ จะไดดําเนินการปองกันและแกไขไดทัน อันเปนการชวย

ระวังและรักษาผลประโยชนในทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ ใหกับผูตองขัง  

4) เม่ือผูตองขังหรือผูมีสวนไดเสียรองขอ หรือเม่ือคณะกรรมการฯ เห็นเอง คณะ

กรรมการฯ มีอํานาจสั่งใหผูจัดการทรัพยสินหาประกันใหไวตามสมควรสําหรับการจัดการและการ

สงคืนซ่ึงทรัพยสินของผูตองขังท่ีอยูในความครอบครองของผูจัดการ ซ่ึงอาจเปนการนําเงินหรือ

ทรัพยสินมาวางเปนประกันไวกับเจาหนาท่ีผูมีอํานาจหรือหาบุคคลมาคํ้าประกันไวกับเจาหนาท่ี

ดังกลาวก็ได อันเปนการปองกันและเยียวยาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีผูจัดการทรัพยสิน

จัดการไปโดยความประมาทเลินเลอ หรือโดยทุจริต ซ่ึงหากความเสียหายเกิดจากเหตุเชนวานั้น 

ผูจัดการทรัพยสินยอมตองเปนผูรับผิดชดใชคาเสียหายใหกับผูตองขัง  ท้ังนี้ เพ่ือคุมครองผลประโยชน

และปองกันความเสียหายมิใหเกิดแกทรัพยสินของผูตองขัง 
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เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการจัดการทรัพยสินไปโดยความ

ประมาทหรือโดยทุจริตหรือเหตุอ่ืนใดซ่ึงผูจัดการทรัพยสินจะตองรับผิด คณะกรรมการฯ มีอํานาจนํา

คดีข้ึนสูศาลเพ่ือขอใหศาลสั่งใหผูจัดการทรัพยสินตองชดใชคาเสียหายใหกับผูตองขัง โดยการบังคับ

เอาจากทรัพยสินท่ีวางไวเปนประกันหรือเรียกใหผูคํ้าประกันมารับผิดใชคาเสียหายแทนบุคคลตนท่ี

เขาคํ้าประกันนั้นก็ได  ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการฯ มีสิทธิและหนาท่ีเสมือนหนึ่งเปนผูมีสิทธิฟองคดีตาม

มาตรา 55 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

หากไมกําหนดใหมีหลักประกันอันเปนมาตรการท่ีเขามาชวยเยียวยาความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูจัดการนอกจากการฟองคดีตอศาลโดย

ผูตองขังเองแลว อาจทําใหผูตองขังหลายรายไมไดรับการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากการ

ฟองคดีเปนวิธีท่ีผูตองขังเห็นวามีความยุงยากลําบาก ใชเวลานาน ตองเสียคาใชจายมาก ฯ ประกอบ

กับอุปสรรคทางกายภาพของผูตองขัง จึงทําใหผูตองขังไมสามารถออกไปฟองเพ่ือเรียกรองคาเสียหาย

ไดเอง และเม่ือผูตองขังบางรายตองถูกจําคุกเปนระยะเวลานาน อาจสงผลใหอายุความในการฟองคดี

ดังกลาวขาดหรือระงับสิ้นไป ผูตองขังจึงอาจไดรับความเสียหายจากการท่ีไมสามารถใชสิทธิเรียกรอง

ดั่งวามานั้นได  ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวาการกําหนดใหผูจัดการทรัพยสินตองจัดหาประกันใหตาม

สมควรนี้ นอกจากจะเปนหลักประกันแหงความเสียหายใหกับผูตองขังแลว ยังนับไดวาเปนหลักท่ีทํา

ใหผูจัดการทรัพยสินดําเนินการจัดการไปดวยความระมัดระวังมากข้ึน เนื่องจากเกรงวาตนจะตองมา

รับผิดชดใชคาเสียหายใหกับผูตองขังนั่นเอง 

5) เม่ือผูตองขังหรือผูมีสวนไดเสียรองขอ หรือเม่ือคณะกรรมการฯ เห็นเอง คณะ

กรรมการฯ อาจมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงอํานาจหนาท่ีของผูจัดการทรัพยสินไดตามความเหมาะสม หรือ

อาจมีคําสั่งถอดถอนผูจัดการทรัพยสินและแตงตั้งใหผูอ่ืนเปนผูจัดการทรัพยสินแทนตอไปได เชน ใน

กรณีท่ีมีขอสงสัยวาผูจัดการทรัพยสินนั้นจัดการไปโดยทุจริตหรือจัดการไปในทางท่ีอาจกอใหเกิดความ

เสียหายแกทรัพยสินของผูตองขังข้ึน เปนตน  ท้ังนี้ เม่ือคณะกรรมการฯ มีคําสั่งเปลี่ยนแปลงอํานาจ

หนาท่ีหรือมีคําสั่งถอดถอนบุคคลใดออกจากการเปนผูจัดการทรัพยสิน ใหคณะกรรมการฯ แจงความ

ดังกลาวใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจทราบ เพ่ือใหเจาหนาท่ีทําการจดแจงและคัดสําเนาเอกสารเก็บไวเปน

หลักฐานในทะเบียนการเปนผูจัดการทรัพยสินดวย 

6) เม่ืออํานาจหนาท่ีของผูจัดการทรัพยสินสิ้นสุดลง ผูจัดการทรัพยสินจะตองจัดทํา

บัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน ความเคลื่อนไหวในการจัดการ ผลแหงการจัดการ มาตรการหรือ

วิธีการท่ีผูจัดการทรัพยสินนําไปใชในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง โดยจะตองสงมอบ

บัญชีในรอบสุดทายดังกลาวใหกับเจาหนาท่ีผูมีอํานาจในฝายสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง ณ 



 

 

331 

เรือนจําท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยูโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือใหเจาหนาท่ีดําเนินการตามท่ีผูเขียนเสนอไวในขอ 

11) หัวขอเรื่องแนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง ตอไป 

7) ถาผูจัดการทรัพยสินจัดทําหรือปรับปรุงรางแผนการดําเนินงานสําหรับการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง หรือบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินในครั้งแรกท่ีเขาทําหนาท่ีเปน

ผูจัดการทรัพยสิน หรือบัญชีรายงานความเคลื่อนไหวในการจัดการตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการฯ 

กําหนด หรือบัญชีทรัพยสินและหนี้สินในรอบสุดทาย หรือขอมูลอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการฯ เรียกรองไว

ไมสําเร็จ แลวแตกรณี คณะกรรมการฯ อาจสงหมายเพ่ือเรียกใหผูจัดการทรัพยสินจัดทําหรือปรับปรุง

สิ่งตาง ๆ เหลานั้นได หากผูจัดการทรัพยสินฝาฝนคําสั่งเชนวานั้น คณะกรรมการฯ สามารถรองขอตอ

ศาล ขอใหศาลบังคับใหผูจัดการทรัพยสินจัดทําการตาง ๆ ดั่งวามาได หรืออาจใหบุคคลอ่ืนเขาจัดทํา

แทน โดยใหผูจัดการทรัพยสินเปนผูออกคาใชจายก็ได 

8) เม่ือมีการสงมอบบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน บัญชีรายงานความเคลื่อนไหว

ในการจัดการ บัญชีในรอบสุดทายเม่ืออํานาจหนาท่ีของผูจัดการทรัพยสินรายนั้นจะสิ้นสุดลง 

คณะกรรมการการจัดการและดูแลทรัพยสินของผูตองขังประจําเรือนจํา / ทัณฑสถานท่ีผูตองขังถูก

ควบคุมตัวอยูจะตองตรวจสอบบัญชีนั้น ๆ ใหเสร็จโดยไมชักชา โดยจะตองตรวจสอบไปตามความ

เหมาะสมของการดําเนินการ การจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ การใชจายเงินของผูตองขัง 

ความถูกตองของบัญชีนั้น ๆ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเปนจะตองตรวจสอบเพ่ือการรักษา

ผลประโยชนในทางทรัพยสินใหกับผูตองขัง และในกรณีท่ีมีขอสงสัย คณะกรรมการฯ อาจเรียกให

ผูจัดการทรัพยสินมาแถลงถึงการนั้น ๆ ตอคณะกรรมการฯ อีกก็ได และเม่ือไดความอยางใด ให

คณะกรรมการฯ แจงความดังกลาวใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจทราบ เพ่ือใหเจาหนาท่ีทําการจดแจงและ

คัดสําเนาเอกสารเก็บไวเปนหลักฐานในทะเบียนการเปนผูจัดการทรัพยสินดวย 

เม่ือคณะกรรมการฯ ตรวจสอบบัญชีนั้นเสร็จแลว ใหคณะกรรมการฯ แจงผลการ

ตรวจสอบบัญชีไปยังเจาหนาท่ี เพ่ือใหเจาหนาท่ีจัดสงผลการตรวจสอบดังกลาวไปยังผูจัดการ

ทรัพยสิน แตถาเปนบัญชีรอบสุดทาย ใหเจาหนาท่ีจัดสงผลการตรวจสอบพรอมสําเนาบัญชีในรอบ

สุดทายดังกลาวใหกับผูตองขังและบุคคลท่ีมีอํานาจเขาดูแลทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังตอไปดวย 

โดยผูจัดการทรัพยสินจะตองเก็บเอกสารดังกลาวไวจนกวาจะหมดอายุความฟองรองในเรื่องนั้น ๆ 

หรือเก็บไวจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดในกรณีท่ีมีการฟองคดีเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินนั้นแลว 

หรือเก็บไวจนกวาจะไดสงมอบเอกสารใหกับผูตองขังท่ีพนโทษ หรือผูจัดการทรัพยสินคนใหมท่ีจะเขา

มาทําหนาท่ีตอจากตน 
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10. คาใชจายในการจัดการ และคาตอบแทนการดําเนินงานของผูจัดการทรัพยสิน 

1) ถาในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังนั้น ผูจัดการทรัพยสินไดออก

เงินทดรองหรือคาใชจายไป ซ่ึงพิเคราะหตามเหตุแลวนับไดวาเปนการจําเปน ผูจัดการทรัพยสินมีสิทธิ

ท่ีจะไดรับเงินทดรองท่ีไดจายไปกอนคืนจากทรัพยสินของผูตองขัง พรอมดวยดอกเบี้ยในจํานวนเงิน

ดังกลาวนับแตวันท่ีไดออกเงินทดรองไป 

2) ถาในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังนั้น เปนเหตุใหผูจัดการ

ทรัพยสินตองเสียหายอยางหนึ่งอยางใด ซ่ึงมิใชความผิดของผูจัดการทรัพยสิน ผูจัดการทรัพยสินมี

สิทธิท่ีจะเรียกคาเสียหายเอาจากทรัพยสินของผูตองขังได 

3) ผูจัดการทรัพยสินมีสิทธิท่ีจะยึดหนวงทรัพยของผูตองขังไวจนกวาจะไดรับชําระ

หนี้จากผูจัดการทรัพยสินคนใหมของผูตองขังหรือจากผูตองขังท่ีพนโทษแลวจนครบจํานวนท่ีจะตอง

จายแกตน 

4) คณะกรรมการการจัดการและดูแลทรัพยสินของผูตองขังประจําเรือนจํา / ทัณฑ

สถานท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยูมีอํานาจกําหนดบําเหน็จใหแกผูจัดการทรัพยสินได เนื่องจากผูจัดการ

ทรัพยสินอาจมิใชบุตร สามีภริยา หรือญาติพ่ีนองของผูตองขัง หรือมิไดมีผลประโยชนอันเก่ียวกับ

ทรัพยสินของผูตองขังเลย หากจะใหผูจัดการทรัพยสินดําเนินการจัดการไปโดยไมมีการใหบําเหน็จ ก็

จะเปนการยากท่ีบุคคลใดจะเขามารับทําหนาท่ีนี้ จึงใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจกําหนดบําเหน็จ

ใหกับผูจัดการทรัพยสินเพ่ือเปนการตอบแทนการเขาจัดการทรัพยสินให รวมท้ังมีอํานาจสั่งงด ลด 

เพ่ิม หรือกลับใหบําเหน็จแกผูจัดการทรัพยสินอีกได โดยข้ึนอยูกับพฤติการณในการจัดการทรัพยสิน 

และถาคณะกรรมการฯ มิไดกําหนดบําเหน็จให ผูจัดการทรัพยสินจะรองขอตอคณะกรรมการฯ ให

กําหนดบําเหน็จแกตนก็ได 

โดยบําเหน็จนี้จะจายจากทรัพยสินของผูตองขังเพ่ือเปนการตอบแทนผูจัดการ

ทรัพยสินในการดําเนินการหรือจัดการทรัพยสิน หนี้สิน หรือกิจการท่ีเก่ียวของของผูตองขัง ซ่ึงอาจ

กําหนดเปนรายเดือน หรือทุกสามเดือน หรือเปนรายปก็ได และบําเหน็จจะสูงเทาใดนั้นข้ึนอยูกับ

ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ เชน การจัดการนั้นเปนงานงายหรืองานยาก มูลคาแหงทรัพยสินหรือ

กิจการมีมากนอยเพียงใด ตองใชความสามารถในการจัดการมากเพียงใด ความสัมพันธระหวาง

ผูจัดการกับผูไมอยู เปนตน 

อยางไรก็ตาม ไมใหนําหลักเกณฑเรื่องคาตอบแทนหรือบําเหน็จในการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขังไปใชกับผูจัดการทรัพยสินท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงไดรับการแตงตั้ง

จากคณะกรรมการการจัดการและดูแลทรัพยสินของผูตองขังประจําเรือนจํา / ทัณฑสถานท่ีผูตองขัง

ถูกควบคุมตัวอยู เนื่องจากเจาหนาท่ีของรัฐท่ีถูกแตงตั้งใหเปนผูจัดการทรัพยสินนั้นเปนผูท่ีมีอํานาจ
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หนาท่ีดังกลาวอยูแลว จึงไมจําตองมีการจายคาตอบหรือบําเหน็จในการจัดการเพ่ิมเปนพิเศษใหแก

บุคคลนั้นอีกแตอยางใด 

11. กรณีท่ีผูจัดการทรัพยสินจะตองรับผิด 

1) ถาผูจัดการทรัพยสินดําเนินการจัดการไปดวยความประมาทเลินเลอ หรือโดย

ทุจริต หรือไมยอมทําหนาท่ีในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินใหกับผูตองขังเลย เม่ือเกิดความเสียหาย

อยางใดข้ึนกับทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง ผูจัดการทรัพยสินจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหกับ

ผูตองขัง 

2) ถาผูจัดการทรัพยสินดําเนินการจัดการไปโดยปราศจากอํานาจ หรือนอกเหนือ

ขอบอํานาจ หรือเขาทํานิติกรรมสําคัญหรือนิติกรรมท่ีมีผลประโยชนขัดกันโดยไมไดรับความยินยอม

จากผูตองขัง หรือจากคณะกรรมการฯ ในกรณีท่ีผูตองขังรายนั้นยังเปนผูเยาวอยู และเม่ือเกิดความ

เสียหายอยางใดข้ึนกับทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง ผูจัดการทรัพยสินจะตองรับผิดชดใช

คาเสียหายใหกับผูตองขัง 

3) ผูจัดการทรัพยสินจะตองรับผิดตอผูตองขัง หากผูจัดการทรัพยสินไปรับ

ผลประโยชนหรืออามิสสินจางจากบุคคลภายนอก เพ่ือใหผูจัดการทรัพยสินดําเนินการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังไปในทางท่ีเปนประโยชนตอบุคคลภายนอกนั้น โดยผลประโยชนหรือ

อามิสสินจางท่ีผูจัดการทรัพยสินไดรับไว จะตองสงมอบใหกับผูตองขังดวย เนื่องจากเปนสิ่งท่ีผูจัดการ

ทรัพยสินไดมาในฐานะท่ีทําการแทนผูตองขัง นอกจากนี้ ผูจัดการทรัพยสินไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จเพ่ือ

การดําเนินการจัดการในเรื่องนั้น ๆ เพราะถือวาเปนการจัดการท่ีไมชอบดวยหนาท่ีของการเปน

ผูจัดการทรัพยสิน และถาผูตองขังหรือผูมีสวนไดเสียรองขอ หรือคณะกรรมการฯ เห็นเอง วาการ

ดังกลาวเปนเหตุใหผูจัดการทรัพยสินรายนั้นไมเหมาะท่ีจะเปนผูจัดการทรัพยสินของผูตองขังตอไป 

คณะกรรมการฯ อาจมีคําสั่งปลดบุคคลดังกลาวออกจากการเปนผูจัดการทรัพยสินก็ได 

12. การสิ้นสุดการเปนผูจัดการทรัพยสิน 

เหตุแหงการสิ้นสุดการเปนผูจัดการทรัพยสิน 

1) เหตุท่ีเก่ียวกับผูตองขัง ไดแก 

1.1) ผูตองขังพนโทษจําคุกแลว 

1.2) ผูตองขังถึงแกความตาย 

1.3) ผูตองขังไมประสงคจะใหบุคคลนั้นเปนผูจัดการทรัพยสินของตนตอไป 

2) เหตุท่ีเก่ียวกับผูจัดการทรัพยสินเอง ไดแก 

2.1) ผูจัดการทรัพยสินขอลาออกจากการเปนผูจัดการทรัพยสิน 

2.2) ผูจัดการทรัพยสินถึงแกความตาย 
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2.3) ผู จัดการทรัพยสินตกเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร

ความสามารถ 

2.4) ผูจัดการทรัพยสินตกเปนคนลมละลาย 

2.5) ครบกําหนดระยะเวลาการเปนผูจัดการทรัพยสินตามท่ีไดระบุไวในการ

แตงตั้งผูจัดการทรัพยสิน หรือถาเปนการแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินข้ึนเพ่ือดําเนินการตามภาระหนาท่ี

อยางใด ความเปนผูจัดการทรัพยสินจะสิ้นสุดลงเม่ือไดดําเนินการจัดการในเรื่องดังกลาวจนแลวเสร็จ 

2.6) คณะกรรมการฯ มีคําสั่งเพิกถอนการเปนผูจัดการทรัพยสิน เม่ือปรากฏวา

ผูจัดการทรัพยสินดําเนินการไปในทางท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึนกับทรัพยสินและหนี้สินของ

ผูตองขัง หรือปรากฏวาผูจัดการทรัพยสินรายนั้นไมมีความสามารถหรือไมเหมาะสมกับภาระหนาท่ี 

หรือปรากฏวาไมมีความจําเปนท่ีผูตองขังจะตองมีผูจัดการทรัพยสินอีกตอไป หรือมีเหตุผลเฉพาะ

อยางหนึ่งอยางใดซ่ึงคณะกรรมการฯ เห็นสมควร 

2.7) มีคดีหรือขอพิพาทเกิดข้ึนระหวางผูจัดการทรัพยสินกับผูตองขัง คูสมรส 

บุพการี ผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือมารดาเดียวกับผูตองขัง ในกรณีนี้ ให

ผูจัดการทรัพยสิน ผูตองขัง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแจงขอความนั้นไปยังเจาหนาท่ีในฝายสวัสดิการ

และสงเคราะหผูตองขัง ณ เรือนจํา / ทัณฑสถานท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยู และใหเจาหนาท่ีแจง

ความดังกลาวไปยังคณะกรรมการฯ เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ทราบความนั้นดวย 

2.8) ตัวแทนของผูจัดการทรัพยสินจะสิ้นสุดลงเม่ือพฤติการณท่ีเปนเหตุแหงการ

แตงตั้งไดสิ้นสุดลง ซ่ึงผูจัดการทรัพยสินและตัวแทนของผูจัดการทรัพยสินจะตองแจงขอความนั้นไปยัง

เจาหนาท่ีในฝายสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง ณ เรือนจํา / ทัณฑสถานท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัว

อยู และใหเจาหนาท่ีแจงความดังกลาวไปยังคณะกรรมการฯ เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ทราบความนั้น

ดวย แตถาผูจัดการทรัพยสินกับตัวแทนของผูจัดการทรัพยสินไมสามารถตกลงกันไดเก่ียวกับการ

สิ้นสุดอํานาจหนาท่ีในการเปนตัวแทนของผูจัดการทรัพยสิน ใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจชี้ขาดตาม

คํารองของฝายใดฝายหนึ่ง 

เม่ือความเปนผูจัดการทรัพยสินสิ้นสุดลงดวยเหตุท่ีผูจัดการทรัพยสินลาออก หรือ

ดําเนินการตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจนแลวเสร็จ หรือถึงแกความตาย หรือตกเปนคนไร

ความสามารถ หรือตกเปนคนเสมือนไรความสามารถ หรือตกเปนบุคคลลมละลาย ผูจัดการทรัพยสิน 

ทายาทของผูจัดการทรัพยสิน ผูจัดการมรดก ผูอนุบาล ผูพิทักษ เจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือผูมี

หนาท่ีดูแลทรัพยสินของผูจัดการทรัพยสิน แลวแตกรณี จะตองแถลงใหเจาหนาท่ีในฝายสวัสดิการ

และสงเคราะหผูตองขัง ณ เรือนจํา / ทัณฑสถานท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยู ทราบถึงเหตุแหงการ

สิ้นสุดอํานาจหนาท่ีโดยไมชักชา และใหเจาหนาท่ีแจงความดังกลาวไปยังคณะกรรมการฯ เพ่ือให
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คณะกรรมการฯ ทราบความนั้นดวย นอกจากนี้ บุคคลดังกลาวยังตองจัดการทรัพยสินนั้นไปพลาง

กอนตามความจําเปน จนกวาคณะกรรมการฯ จะแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินคนใหมข้ึน จึงจะสงมอบ

ทรัพยสินเหลานั้นใหกับผูจัดการทรัพยคนใหม ซ่ึงถือไดวาเปนมาตรการในการปองกันความเสียหาย

และรักษาผลประโยชนใหกับผูตองขังในระหวางท่ีความเปนผูจัดการทรัพยสินนั้นสิ้นสุดลง 

เม่ือความเปนผูจัดการทรัพยสินสิ้นสุดลงดวยเหตุอ่ืน ผูจัดการทรัพยสินจะตองสง

มอบทรัพยสินท่ีตนดําเนินการจัดการอยูคืนใหกับผูตองขังท่ีพนโทษแลว หรือผูจัดการทรัพยสินคนใหม 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีสิทธิจัดการทรัพยสินของผูตองขังนั้น แตในกรณีท่ีอํานาจหนาท่ีของผูจัดการ

ทรัพยสินสิ้นสุดลงเนื่องจากผูตองขังเสียชีวิต และผูท่ีมีสิทธิในทรัพยมรดกของผูตายยังไมสามารถเขา

จัดแบงทรัพยสินนั้นไดภายในเวลาอันสมควร ใหผูจัดการทรัพยสินสงมอบทรัพยสินดังกลาวไวกับผูท่ีมี

สิทธิในทรัพยมรดกคนใดคนหนึ่งท่ีสามารถดูแลทรัพยสินนั้นได และจะตองแจงเรื่องการสงมอบ

ทรัพยสินนั้นไปยังท่ีอยูของผูท่ีมีสวนแบงในทรัพยมรดกทุกคนดวย 

13. อายุความในการฟองรองเรียกคาเสียหายจากผูจัดการทรัพยสิน 

ในกรณีท่ีผูตองขังเปนผูฟองรองเรียกคาเสียหายเอง ใหสิทธิเรียกรองคาเสียหายอัน

เกิดจากการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูจัดการทรัพยสินนั้น มีอายุความ 1 ปนับแตวันท่ีผูตองขัง

รูถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึน หรือภายใน 1 ปนับแตวันท่ีผูตองขังไดรับความเห็นและสําเนาบัญชีอัน

เก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินในรอบสุดทายจากเจาหนาท่ีและคณะกรรมการการจัดการ

และดูแลทรัพยสินของผูตองขังประจําเรือนจํา / ทัณฑสถานท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยู หรือภายใน 

10 ปนับแตวันท่ีมีความเสียหายนั้นเกิดข้ึน ในกรณีดังกลาวนี้ ผูตองขังสามารถมอบอํานาจในการ

ฟองรองเรียกคาเสียหายใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการแทนได 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการฯ เปนผูฟองรองเรียกคาเสียหายใหกับผูตองขังเอง ใหมี

อายุความ 1 ปนับแตวันท่ีคณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบบัญชีรายงานความเคลื่อนไหวในการจัดการ 

หรือบัญชีเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินในรอบสุดทาย จนแลวเสร็จ  อยางไรก็ตาม หาก

พฤติการณท่ีสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายนั้นมิไดปรากฏอยูในบัญชีรายงานความเคลื่อนไหวใน

การจัดการ หรือบัญชีเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินในรอบสุดทาย การฟองรองเรียก

คาเสียหายนั้นใหมีอายุความ 1 ป นับแตวันท่ีคณะกรรมการฯ ทราบหรือพบเห็นความเสียหายนั้น 

หรือภายใน 10 ปนับแตวันท่ีมีความเสียหายนั้นเกิดข้ึน 

ถาความเสียหายท่ีผูจัดการทรัพยสินกอใหเกิดข้ึนนั้นเปนการกระทําความผิดในทาง

อาญา ซ่ึงมีอายุความทางอาญายาวนานกวาท่ีกลาวมา ใหเอาอายุความท่ียาวกวานั้นมาใชกับการ

ฟองรองเรียกคาเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
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14. องคกรหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการของผูจัดการ

ทรัพยสิน 

ใหฝายสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขังแหงเรือนจํา / ทัณฑสถาน ในสังกัดกรม

ราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม มีอํานาจดําเนินตาง ๆ เรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอก

เรือนจําของผูตองขัง โดยใหเจาหนาท่ีในฝายสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง ณ เรือนจํา / ทัณฑ

สถาน ท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยู ทําหนาท่ีเปนหนวยธุรการใหกับคณะกรรมการการจัดการและดูแล

ทรัพยสินของผูตองขัง (ประจําเรือนจํา / ทัณฑสถานท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยู) กลาวคือ ให

เจาหนาท่ีในฝายสวัสดิการฯ มีหนาท่ีจัดทําทะเบียนการเปนผูจัดการทรัพยสิน จดแจงและปรับปรุง

ขอมูลตาง ๆ ในทะเบียนการเปนผูจัดการทรัพยสินใหถูกตองและทันสมัย มีหนาท่ีแจงความ

เคลื่อนไหวในทะเบียนไปยังฝายสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง กรมราชทัณฑ เพ่ือใหเปนฐานขอมูล

กลางในการเรียกหรือขอดูขอมูลเก่ียวกับการเปนผูจัดการทรัพยสินของผูตองขัง หรือเพ่ือตรวจสอบ

การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการฯ หรือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจฯ ในกรณีท่ีมีการรองขอหรืออุทธรณ

จากบุคคลท่ีไดรับความเสียหาย หรือใชในกรณีท่ีมีความจําเปนอ่ืนใด แลวแตกรณี มีหนาท่ีรับและสง

คํารองของผูตองขัง ผูจัดการทรัพยสิน ผูมีสวนไดเสีย หรือคําสั่งและคําวินิจฉัยตาง ๆ ของคณะ

กรรมการฯ และคัดสําเนาเอกสารตาง ๆ แนบไวกับทะเบียนการเปนผูจัดการทรัพยสิน เชน แผนการ

ดําเนินการจัดการทรัพยสิน บัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง บัญชีรายงานความ

เคลื่อนไหวในการดําเนินการ บัญชีการจัดการในรอบสุดทาย คํารองขอหรือคําวินิจฉัยตาง ๆ ของคณะ

กรรมการฯ รวมถึงหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูเขียนไดกลาวไวในขางตนท้ังหมด 

โดยเหตุท่ีผู เขียนเสนอใหเปนอํานาจหนาท่ีของฝายสวัสดิการและสงเคราะห

ผูตองขังนั้น เนื่องจากผูเขียนเห็นวา ฝายสวัสดิการฯ เปนหนวยงานท่ีมีอยูแลวในกรมราชทัณฑและ

เรือนจํา / ทัณฑสถาน ไมจําเปนตองจัดใหมีองคกรหรือหนวยงานข้ึนมาใหมอีก และการเพ่ิมอํานาจ

หนาท่ีและเพ่ิมอัตราเจาหนาท่ีใหกับฝายดังกลาวนาจะมีโอกาสท่ีเปนไปไดมากกวาการจัดตั้งหนวยงาน

ข้ึนใหมดวย และการกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของฝายสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง ยังทําให

การดําเนินการตาง ๆ ในเรื่องดังกลาวมีความสะดวกมากกวา เพราะผูตองขังและเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ

สามารถติดตอ สอบถาม สงคํารอง หรือแจงขอความใด ๆ ใหแกกันไดโดยสะดวก เนื่องจากเจาหนาท่ี

ผูมีอํานาจนั้นเปนเจาหนาท่ี ณ เรือนจํา / ทัณฑสถานท่ีผูตองขังถูกควบคุมตัวอยู และดวยความ

ใกลชิดระหวางเจาหนาท่ีผูมีอํานาจกับผูตองขังซ่ึงเปนผูทรงสิทธิและหนาท่ีเหนือทรัพยสินและหนี้สิน

เหลานั้น อาจชวยใหเจาหนาท่ีไดรูถึงสภาพ ลักษณะนิสัย สภาพจิตใจ ความกังวล พฤติกรรมการใช

จายเงินในเรือนจํา การพบปะกับญาติพ่ีนอง หรือเรื่องอ่ืน ๆ ซ่ึงเจาหนาท่ีอาจนําขอมูลตาง ๆ เหลานั้น
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ไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ตามอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีในฝายสวัสดิการและ

สงเคราะหผูตองขังไดดวย 

นอกจากนี้ ใหเรือนจํา / ทัณฑสถานแตละแหงมีคณะกรรมการการจัดการและดูแล

ทรัพยสินของผูตองขัง 1 ชุด ประกอบดวย อัยการจังหวัด เปนประธาน ผูแทนจากกระทรวงพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษยท่ีปลัดกระทรวงมอบหมาย 2 คน เปนกรรมการ ผูแทนจากกระทรวง

ยุติธรรมท่ีปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย 2 คน เปนกรรมการ และใหคณะกรรมการเลือก

เจาหนาท่ีในฝายสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง ณ เรือนจํา / ทัณฑสถาน 1 คน เปนเลขานุการ 

โดยใหคณะกรรมการการจัดการและดูแลทรัพยสินของผูตองขังมีอํานาจหนาท่ีใน

การควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการจัดการทรัพยและหนี้สินของผูจัดการทรัพยสิน ตั้งแต

กระบวนการแตงตั้งผูจัดการทรัพยสิน การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนอํานาจหนาท่ีการเปนผูจัดการ

ทรัพยสิน มีอํานาจเรียกใหผูจัดการทรัพยสินตองจัดทําแผนการดําเนินการจัดการทรัพยสิน บัญชี

รายการทรัพยสินและหนี้สิน บัญชีรายงานความเคลื่อนไหวในการจัดการ บัญชีรอบสุดทายในการ

จัดการ และมีอํานาจเรียกใหผูจัดการทรัพยสินจัดหาทรัพยสินหรือบุคคลเขาคํ้าประกันความเสียหาย 

มีอํานาจทําคําสั่งหรือคําวินิจฉัยตาง ๆ มีอํานาจฟองคดีเรียกคาเสียหายอันเกิดจากการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สิน และยังมีอํานาจหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูเขียนไดเสนอไวในขางตน 

อํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีและคณะกรรมการการจัดการและดูแลทรัพยสินของ

ผูตองขังจะเริ่มข้ึนเม่ือมีการจดทะเบียนการเปนผูจัดการทรัพยสินลงในทะเบียนการเปนผูจัดการ

ทรัพยสินนั้นแลว โดยคณะกรรมการการจัดการและดูแลทรัพยสินของผูตองขังท่ีมีอํานาจ อาจทําการ

มอบหมายอํานาจในการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการของผูจัดการทรัพยสินใหกับ

คณะกรรมการการจัดการและดูแลทรัพยสินของผูตองขังอ่ืนได หากปรากฏวาผูตองขังไดยายไปยัง

เรือนจํา / ทัณฑสถานอ่ืนในภายหลัง หรือถาการมอบอํานาจดังกลาวนั้นมีเหตุจําเปนอยางใด ๆ อัน

เปนไปเพ่ือการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการของผูจัดการทรัพยสิน แตกอนท่ีจะมีการมอบ

อํานาจในการควบคุมและตรวจสอบนั้น จะตองมีการรับฟงความเห็นของผูจัดการทรัพยสินและ

คณะกรรมการการจัดการและดูแลทรัพยสินของผูตองขังซ่ึงจะเปนผูรับโอนอํานาจดังกลาวนั้นดวย 

โดยคําวินิจฉัยเรื่องการโอนอํานาจในการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการของผูจัดการทรัพยสิน

นั้นตองหามมิใหอุทธรณ 

การลงมติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมากของจํานวนกรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 

ไมวาจะเปนการลงมติในการออกคําสั่ง คําวินิจฉัย หรือดําเนินการใด ๆ ตามอํานาจหนาท่ีท่ีมีอยู และ

ใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน แตถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานออกเสียง

เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด แตถามีเหตุท่ีประธานไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
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หนาท่ีได เชน เนื่องจากเจ็บปวย หรือมีเหตุตองเดินทางไปท่ีอ่ืน หรือเหตุอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม 

เหตุท่ีผูเขียนเสนอใหตองมีองคกรหรือหนวยงานเขามาควบคุมและตรวจสอบการ

ดําเนินการของผูจัดการทรัพยสินนั้น เนื่องจากผูเขียนเห็นวา การเสนอใหมีหลักเกณฑหรือมาตรการ

ในการควบคุมการดําเนินการของผูจัดการทรัพยสินแตเพียงอยางเดียว โดยไมมีองคกรใดเขามา

ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการโดยเฉพาะนั้น อาจชวยใหปญหาหรือความเสียหายท่ีเกิดหรือ

อาจจะเกิดข้ึนลดนอยลงไปไดในระดับหนึ่งเทานั้น เพราะแมจะมีกฎหมายกําหนดใหผูจัดการทรัพยสิน

ตองมารายงานความเคลื่อนไหวในการดําเนินการใหผูตองขังทราบ หรือกําหนดใหการทํานิติกรรม

สําคัญหรือนิติกรรมท่ีมีผลประโยชนขัดกันจะตองไดรับความยินยอมจากผูตองขังกอน หรือกําหนดเหตุ

ท่ีผูจัดการทรัพยสินจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหกับผูตองขัง หรือมีมาตรการอ่ืนใดท่ีเปน

การปองกันและเยียวยาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวก็ตาม แตเม่ือผูตองขังตองถูกควบคุมอยูใน

เรือนจํา และถาผูท่ีไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขังนั้นไมมา

ติดตอรายงานความเคลื่อนไหวในการจัดการ ไมมาขอความยินยอมกอนทํานิติกรรมสําคัญหรือนิติ

กรรมท่ีมีผลประโยชนขัดกัน ฯ แลว ผูตองขังเองก็ไมสามารถจะทําอะไรได นอกจากการฟองรองเรียก

คาเสียหายเม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึน 

แตดวยปญหาและอุปสรรคท่ีผูตองขังตองถูกควบคุมตัวอยูในเรือนจํา ความ

ยากลําบากในการฟองคดี การท่ีผูตองขังไมมีความรูเก่ียวกับการฟองคดี หรือการท่ีผูตองขังเห็นวาเปน

เรื่องยุงยาก ตองเสียเวลา เสียคาใชจายมาก และเหตุผลอ่ืนตามท่ีปรากฏในแบบสอบถามท่ีผูเขียนได

จัดทําข้ึน ผูตองขังสวนใหญจึงเลือกท่ีจะยอมแบกรับภาระและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นไวเอง ชีวิต

ภายหลังการพนโทษของผูตองขังก็อาจจะแยลงไปกวาท่ีเปนอยูเดิม โอกาสท่ีผูพนโทษรายนั้นจะหัน

กลับมากระทําความผิดซํ้าก็มิไดลดนอยลงไป 

หรือแมจะมีมาตรการท่ีใหศาลเขามามีอํานาจควบคุมและตรวจสอบการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินใหแทนผูตองขังอยางในกรณีของผูไมอยู ใหศาลมีอํานาจกําหนดระยะเวลาในการ

รายงานความเคลื่อนไหวในการจัดการ มีอํานาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนอํานาจหนาท่ีของผูจัดการ

ทรัพยสิน ในกรณีท่ีศาลเห็นวาผูจัดการทรัพยสินรายนั้นดําเนินการจัดการไปในทางท่ีจะกอใหเกิด

ความเสียหาย หรือมีเหตุผลประการอ่ืนใดท่ีไมเหมาะจะเปนผูจัดการทรัพยสินตอไป ฯ ไดก็ตาม แต

เม่ือศาลไมไดปฏิบัติหนาท่ีในเชิงรุก กลาวคือ ศาลไมมีมาตรการติดตามและตรวจสอบวาหลังจากท่ี

แตงตั้งผูจัดการทรัพยสินรายนั้นไปแลว ผูจัดการทรัพยสินไดดําเนินการไปอยางไร มีความเสียหาย

เกิดข้ึนหรือไม ทําการใดไปนอกขอบอํานาจหรือเปลา แมจะกําหนดใหผูจัดการทรัพยสินตองมา

รายงานความเคลื่อนไหวในการจัดการตามระยะเวลาท่ีศาลกําหนดไวก็ตาม แตถาผูจัดการทรัพยสินไม
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มารายงานใหศาลทราบแลว ศาลก็มิไดติดตามความเคลื่อนไหวในการจัดการแตอยางใด จนกวาจะมีผู

มารองขอหรือนําคดีข้ึนสูศาล ศาลจึงจะทําการตรวจสอบวามีความเสียหายอยางใดเกิดข้ึนหรือไม เม่ือ

ศาลไมมีบทบาทเชิงรุกเชนนี้ ผูตองขังจึงยังตองแบกรับความเสียหายท่ีเกิดหรืออาจจะเกิดข้ึน แลว

คอยไปดําเนินการฟองรองเรียกคาเสียหายจากผูจัดการทรัพยสินในภายหลังเชนเดิม 

ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาในขางตน ผูเขียนจึงเห็นวา มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีรัฐจะตอง

จัดใหมีองคกรหรือหนวยงานเขามาควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการของผูจัดการทรัพยสินไว

โดยเฉพาะดั่งท่ีผูเขียนเสนอไว เพ่ือใหองคกรหรือหนวยงานนั้นมีบทบาทในเชิงรุกสําหรับการควบคุม

และตรวจสอบการดําเนินการของผูจัดการทรัพยสินแทนผูตองขัง ซ่ึงนอกจากจะเปนมาตรการท่ีชวย

ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังไดเปนอยาง

ดีแลว การกําหนดใหมีองคกรหรือหนวยงานเขามามีอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะเชนนี้ ยังชวยแกไขปญหา

เรื่องความไมสะดวกในการติดตอกับผูตองขังและการติดตอกับบุคคลภายนอกเรือนจําไดอีกดวย โดย

ใหองคกรหรือหนวยงานเปนตัวกลางในการติดตอระหวางผูตองขังกับบุคคลภายนอกเรือนจํา 

สําหรับเหตุผลท่ีผูเขียนเสนอใหอัยการจังหวัดเปนประธานกรรมการนั้น เนื่องจาก

พนักงานอัยการเปนผูท่ีมีหนาท่ีอํานวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชนของรัฐ เชน การพิจารณาและ

ใหคําปรึกษาในดานกฎหมายแกสวนราชการ และหนวยงานตางๆของรัฐ ตอบขอหารือ ตลอดจน

ดําเนินคดีในศาลในฐานะทนายแผนดินแทนรัฐบาล และยังมีหนาท่ีคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง

กฎหมายแกประชาชน เชน การคุมครองสิทธิและรักษาผลประโยชนของประชาชนท่ีกฎหมายกําหนด 

เชน ในคดีแพงใหพนักงานอัยการเขาไปคุมครองสิทธิของบุคคลไรความสามารถ เสมือนไร

ความสามารถ คนสาบสูญ การรองของใหศาลตั้งผูจัดการมรดก เปนตน จึงสมควรใหอัยการจังหวัดท่ี

ประจําในแตละจังหวัดทําหนาท่ีเปนประธานกรรมการ เพ่ือชวยรักษาและปกปองผลประโยชนในทาง

ทรัพยสินใหกับผูตองขัง 

และเหตุท่ีตองใหมีผูแทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเขา

มาเปนกรรมการดวยนั้น เนื่องจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยมีอํานาจหนาท่ีใน

การพัฒนาสังคม สรางความเปนธรรมและความเสมอภาคใหกับคนในสังคม สงเสริมและพัฒนา

คุณภาพและความม่ันคงในชีวิต และยังมีภารกิจในการจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหกับกลุมผูดอยโอกาส 

โดยรวมถึงกลุมผูตองขังในฐานะท่ีเปนกลุมบุคคลในกระบวนการยุติธรรมดวย  ดังนั้น เม่ือมาตรการใน

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจําเปนไปโดยอาศัยระบบสวัสดิการของรัฐ 

การใหหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการดูแลสวัสดิการของคนในสังคมเขามาทําหนาท่ีดังกลาวจึงเปน

สิ่งท่ีมีความเหมาะสม 
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นอกจากนี้  เหตุผลท่ีตองใหมีผูแทนจากกระทรวงยุติธรรมเปนกรรมการใน

คณะกรรมการการจัดการและดูแลทรัพยสินของผูตองขัง เนื่องจากกระทรวงยุติธรรมเปนหนวยงาน

หลักของกระบวนการยุติธรรม ดําเนินการเพ่ือพัฒนากฎหมายและระบบบริหารจัดการของ

กระบวนการยุติธรรม มีอํานาจหนาท่ีในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ชวยเหลือและให

ความรูแกประชาชนทางกฎหมาย ปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมในสังคมและบําบัดแกไขฟนฟู

ผูกระทําผิด อํานวยใหประชาชนสามารถเขาถึงสิทธิตามกฎหมาย เปนหนวยงานท่ีมีความรูความ

เชี่ยวชาญเก่ียวกับการพัฒนาและการตรวจสอบกระบวนการตาง ๆ เพ่ือความถูกตองและเปนธรรม  

ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวาหากใหผูแทนจากกระทรวงยุติธรรมเขามาเปนกรรมการในคณะกรรมการฯ 

ดวยแลว จะทําใหหนาท่ีในการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการของผูจัดการทรัพยสินเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เม่ือแนวทางในการแกไขปญหาเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอก

เรือนจําของผูตองขังตามท่ีผูเขียนเสนอนี้เปนไปในรูปแบบของการจัดการสวัสดิการใหกับผูตองขังแลว 

สิ่งหนึ่งท่ีจําเปนตองพิจารณาตอไปก็คือ เรื่องคาใชจายหรืองบประมาณท่ีรัฐจะตองเสียไปในการ

ดําเนินการดังกลาว ตั้งแตการเพ่ิมอัตรากําลังเจาหนาท่ีเพ่ือเขามาปฏิบัติงาน คาใชจายตาง ๆ ท่ีใชใน

การควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการของผูจัดการทรัพยสิน รวมถึงคาใชจายในกรณีท่ีเจาหนาท่ีรัฐ

เขาเปนผูจัดการทรัพยสินใหกับผูตองขังดวย 

ตามท่ีผูเขียนไดพิจารณาเรื่องงบประมาณท่ีรัฐใชไปในการจัดสวัสดิการใหกับกลุม

ผูดอยโอกาสในสังคม ในหัวขอ 4.2 เรื่อง แนวทางในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังโดย

อาศัยระบบสวัสดิการของรัฐ นั้น จะเห็นไดวาในแตละปรัฐไดจัดงบประมาณเพ่ือใชในเรื่องดังกลาว

นอยมากเม่ือเทียบกับงบประมาณท่ีกระทรวงอ่ืน ๆ ไดรับ ท้ังท่ีการเขาชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม

เปนสิ่งท่ีรัฐจะตองเขามาใหความสนใจและใหความชวยเหลืออยางเต็ม  ท้ังนี้ เพ่ือใหกลุมผูดอยโอกาส

มีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนและใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดในระยะยาว 

ถารัฐจะตองมาเพ่ิมงบประมาณใหกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอก

เรือนจําของผูตองขังอีกเรื่องหนึ่ง ผูเขียนเห็นวาเปนสิ่งท่ีคุมคาและกอใหเกิดผลประโยชนมากกวา

ภาระท่ีรัฐจะตองแบกรับเพ่ิมข้ึน เพราะการจัดสวัสดิการดังกลาวใหกับผูตองขัง นอกจากจะกอใหเกิด

ประโยชนตอผูตองขังเปนรายบุคคล คือ ชวยรักษาและคุมครองผลประโยชนในทางทรัพยสินใหกับ

ผูตองขังในระหวางท่ีถูกควบคุมตัวอยูในเรือนจําแลว มาตรการดังกลาวยังชวยใหอัตราการกอ

อาชญากรรมหรือการกระทําความผิดซํ้าลดนอยลงไดดวย เพราะในขณะท่ีผูตองขังอยูในเรือนจํา 

ผูตองขังก็จะไดรับการปรับปรุงแกไขและพัฒนาพฤตินิสัยผานกิจกรรมตาง ๆ ท่ีทางเรือนจําไดจัดไว 

และเม่ือพนโทษออกมาแลวพบวาทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ ท่ีตนมีอยูไมไดรับความเสียหาย โอกาสท่ี
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ผูตองขังรายนั้นจะกลับมาเริ่มตนชีวิตใหมดวยการประกอบอาชีพสุจริตจึงยอมมีมากกวาการปลอยให

ผูตองขังออกมาเผชิญกับความเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับทรัพยสินและหนี้สินของตน ในระหวางท่ีตน

ตองถูกควบคุมตัวอยูในเรือนจํา ซ่ึงอาจทําใหผูท่ีพนโทษออกมานั้นรูสึกทอแท หมดหวัง สูญเสีย

กําลังใจในการเริ่มตนชีวิตใหม และสุดทายก็อาจกลับไปกระทําความผิดซํ้า กลับไปกออาชญากรรมข้ึน

ในสังคมอีก นอกจากนี้ ผูพนโทษท่ีไดรับความชวยเหลือในเรื่องดังกลาวจากรัฐยังอาจกลายมาเปน

กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไปไดอีกดวย 

ดังนั้น การท่ีรัฐยื่นมือเขามาชวยแกไขปญหาเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ี

ผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํา นอกจากจะเปนประโยชนหรือเปนผลดีตอตัวผูตองขังเองแลว ยังนับได

วาเปนประโยชนและกอใหเกิดผลดีตอสังคมโดยรวมดังท่ีกลาวมาแลวดวย ผูเขียนจึงเห็นวาประโยชนท่ี

รัฐจะไดรับจึงมีมากกวาภาระท่ีรัฐจะตองแบกรับเพ่ิมข้ึนนั่นเอง 

ท้ังนี้ เม่ือสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินเปนสิทธิทางแพง และเพ่ือใหชีวิต

หลังการพนโทษของผูตองขังเปนไปในทางท่ีดีข้ึน ผูเขียนจึงเห็นวาการใหความชวยเหลือเรื่องการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจํานี้จึงควรจัดใหมีแกผูตองขังท่ีประสงคจะเขาสู

กระบวนการดังกลาวโดยไมข้ึนอยูกับลําดับชั้นของผูตองขังดวย 

สําหรับมาตรการอ่ืน ๆ ตามระเบียบของทางเรือนจําหรือกรมราชทัณฑ เพ่ือการสงเสริม

และสนับสนุนใหผูตองขังไดทราบและเขาใจถึงสิทธิดังกลาวของตน ตามท่ีผูเขียนจะเสนออีกแนวทาง

หนึ่งนั้น มีดังตอไปนี้ 

1. ควรแจงสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําใหผูตองขังทราบ 

ในขณะท่ีนําตัวผูตองขังเขาสูเรือนจํา 

2. จัดใหมีเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําภายในเรือนจํา แกผูตองขังท่ีมีความ

ประสงคจะสอบถามหรือปรึกษาเรื่องสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีมีอยูภายนอกเรือนจํา 

3. ใหความรูทางกฎหมายเรื่องสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจํา

แกผูตองขัง โดยอาจจัดใหมีวิทยากรเขามาบรรยายเรื่องสิทธิดังกลาว หรือจัดใหมีหนังสือหรือเอกสาร

เรื่องแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ภายนอกเรือนจําไวในมุมหนังสือหรือหองสมุดประจําเรือนจํา / ทัณฑสถาน เพ่ือใหผูตองขังไดมีโอกาส

ศึกษาเพ่ิมเติม 

4. ใหผูจัดการทรัพยสินท่ีถูกแตงตั้งข้ึนมีสิทธิเขาพบผูตองขังไดโดยไมตองข้ึนอยูกับ

ลําดับชั้นของผูตองขัง และใหมีเวลาพูดคุยกับผูตองขังมากกวาการเขาพบหรือติดตอผูตองขังในกรณีท่ี

เปนญาติหรือบุคคลอ่ืนท่ัวไป เชนเดียวกับสิทธิในการเขาพบผูตองขังของทนายความ ตามขอบังคับ

กรมราชทัณฑ วาดวยการเยี่ยมการติดตอของบุคคลภายนอกตอผูตองขังและการเขาดูกิจการหรือการ
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ติดตอการงานกับเรือน พ.ศ. 2555  ท้ังนี้ เพ่ือใหผูตองขังและผูจัดการทรัพยสินมีโอกาสไดพูดคุยหรือ

สอบถามเรื่องตาง ๆ อันเก่ียวกับทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํามากข้ึน 

เม่ือผูเขียนเสนอแนวทางในการแกไขปญหาเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ี

ผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํา โดยใหมีบุคคลอ่ืนเขาดําเนินการจัดการแทนผูตองขังไดแลว มาตรการ

ในการใหความชวยเหลือผูตองขังในเรื่องหนี้สิน เชน การประนอมหนี้ ชะลอการชําระหนี้ การพัก

ชําระหนี้ การลดอัตราดอกเบี้ย ระงับการคิดดอกเบี้ย ฯ ตามท่ีผูตองขังเสนอมานั้น ผูเขียนเห็นวา เม่ือ

ผูตองขังมีบุคคลเขามาจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินตาง ๆ ใหแทนแลว ก็เปนหนาท่ีของผูจัดการ

ทรัพยสินท่ีจะตองนําทรัพยสินของผูตองขังไปชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ ถาผูตองขังจะไมมีทรัพยสินเพียง

พอท่ีจะนําไปชําระหนี้ได ก็เปนหนาท่ีของผูจัดการทรัพยสินเชนเดิมท่ีจะตองไปดําเนินการเจรจาขอ

ไกลเกลี่ยเรื่องเงินตนและดอกเบี้ยกับเจาหนี้เองวาจะยอมผอนปรนหนี้สินใหกับผูตองขังไดหรือไม 

ถาหากกําหนดใหมีการพักชําระหนี้ หรือลดอัตราดอกเบี้ย หรือใหดอกเบี้ยระงับลง 

ในขณะท่ีลูกหนี้ตองถูกจําคุกอยูในเรือนจําโดยผลของกฎหมายแลว จะเปนผลใหเจาหนี้กลายเปนผูท่ี

ไดรับความเสียหายแทน เพราะนอกจากเจาหนี้จะตองรอใหลูกหนี้ของตนพนโทษออกมาเสียกอน จึง

จะไดรับชําระหนี้คืนแลว ในระหวางนั้น เจาหนี้ก็ยังไมไดรับดอกผลใด ๆ จากเงินท่ีผูตองขังคางชําระ

แกตนอีกดวย อันถือไดวาเปนการผลักภาระใหเจาหนี้ตองแบกรับไวเกินสมควร นอกจากนี้ หาก

กฎหมายกําหนดมาตรการเหลานี้ข้ึนมา อาจทําใหลูกหนี้ท่ีไมสามารถชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ได หันมา

ประกอบอาชญากรรมข้ึนในสังคม ดวยหวังวาการติดคุกอยูในเรือนจําจะชวยใหตนหนีหนี้ไดนั่นเอง 

มาตรการหรือแนวทางในการแกไขปญหาเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอก

เรือนจําของผูตองขังตามท่ีผูเขียนไดเสนอไวท้ัง 2 แนวทางนี้ เปนผลมาจากการศึกษาปญหาและ

อุปสรรคในดานผูตองขังและผูมีสวนไดเสีย และการศึกษาขอดีและขอเสียของการนําแนวทางในการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีมีอยูในปจจุบันมาปรับใชกับการจัดการทรัพยสินของผูตองขัง ไมวาจะ

เปนแนวทางในการจัดการของผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ ผูไมอยู ตัวการ

ตัวแทน การจัดการทรัพยสินโดยอาศัยระบบสวัสดิการของรัฐ และแนวทางในการจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินตามกฎหมายของประเทศฟนแลนดและประเทศฟลิปปนส รวมถึงขอเท็จจริงและความ

คิดเห็นจากแบบสอบถามผูตองขัง ผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง ณ เรือนจํา และเจาหนาท่ีของกรม

ราชทัณฑ / เรือนจําดวย  ท้ังนี้ ผูเขียนคํานึงถึงอยูเสมอวาแนวทางหรือมาตรการในการแกไขปญหาท่ี

เสนอข้ึนนี้ จะตองเปนแนวทางท่ีผูตองขังสามารถเขาถึงสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินดังกลาว

ได จะตองเปนแนวทางท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนไดจริง และจะตองเปนแนวทางท่ีสามารถแกไขปญหาตาง ๆ 

ท่ีมีและเกิดข้ึนกับผูตองขังในประเทศไทยไดอยางเหมาะสมดวย 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามเพ่ือใชในการสัมภาษณผูตองขัง 

เร่ือง การจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน ของผูตองขังในประเทศไทย 

 

หมวด ๑ ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูถูกสัมภาษณ 

๑.เพศ    ชาย    หญิง 

๒. อายุ   ป 

๓. การศึกษาสูงสุด          

๔. อาชีพกอนตองโทษ          

๕. คดีท่ีตองโทษ           

    ไดรับโทษท้ังหมดเปนระยะเวลา   ป  เดือน 

๖. เปนนักโทษประเภท  นักโทษเด็ดขาด   คนตองขัง (ตามหมายขัง) 

คนฝากขัง (ฝากควบคุมไวตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

และอ่ืน ๆ) 

๗. ปจจุบันเปนนักโทษชั้น 

  ชั้นเยี่ยม    ชั้นดีมาก   ชั้นดี 

  ชั้นปานกลาง   ชั้นเลว    ชั้นเลวมาก 

หมวด ๒  ขอมูลเก่ียวกับทรัพยสิน – หนี้สิน ท่ีมีอยูภายนอกเรือนจํา 

๘. ทานมีทรัพยสินท่ีอยูภายนอกเรือนจําหรือไม ประเภทใดบาง(ตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 

อสังหาริมทรัพย เชน บาน ท่ีดิน (ท้ังท่ีมีโฉนดและหนังสือรับรองการทําประโยชน 

เชน นส.๓ นส.๓ก สค.๑ ฯ) 

สังหาริมทรัพย เชน เงิน รถยนต โทรทัศน วิทยุของใชอ่ืน ๆ ในครัวเรือนและของใช

สวนตัว(ท้ังท่ีมีมูลคามากและมูลคานอย) 

  กิจการ/ธุรกิจสวนตัว (ท้ังท่ีเปนเจาของคนเดียวหรือรวมลงทุนกับผูอ่ืน) 

สิทธิทางทรัพยสินอ่ืน ๆ เชน เปนเจาหนี้บุคคลอ่ืนอยู เชน สัญญากูยืมเงินหรือมีสิทธิ

ตามสัญญาเชา สัญญาเชาซ้ือ สัญญาซ้ือขาย สัญญาจางแรงงาน สัญญาจางทําของ 

เปนตน 

  อ่ืน ๆ โปรดระบุ         

๙. ทานมีหนี้สินหรือภาระหนาท่ีผูกพันอ่ืน ๆ ท่ีอยูภายนอกเรือนจําหรือไม ประเภทใดบาง(ตอบได

มากกวา ๑ ขอ) 
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มีหนี้สิน/เปนลูกหนี้ตามสัญญาตางๆ เชน สัญญากูยืมเงิน(ท้ังหนี้ในระบบและ

หนี้นอกระบบ) สัญญาเชา สัญญาเชาซ้ือ สัญญาซ้ือขาย สัญญาจางแรงงาน สัญญา

จางทําของ เปนตน 

 ถึงกําหนดชําระหนี้หรือเลยกําหนดชําระหนี้ไปแลว 

 ยังไมถึงกําหนดชําระหนี้ แตวันท่ีถึงกําหนดชําระหนี้นั้น ตนยังไมพนโทษ 

 ยังไมถึงกําหนดชําระหนี้ แตวันท่ีถึงกําหนดชําระหนี้นั้น ตนพนโทษแลว 

  มีภาระหนาท่ีท่ีตองชําระคาใชจายเปนประจําทุกเดือน เชน คาไฟฟา คาน้ําประปา 

เปนตน 

  ไมมีหนี้สินหรือภาระหนาท่ีผูกพันใด ๆ 

  อ่ืน ๆ โปรดระบุ         

หมวด ๓  การจัดการทรัพยสิน – หนี้สินของผูตองขัง 

๑๐. ทานมีบุคคลใดจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน ในระหวางท่ีอยูในเรือนจําหรือไม 

  มี 

   ทนายความ   คูสมรส 

   บิดามารดา   บุตร 

   ญาติ    อ่ืน ๆ โปรดระบุ    

  ไมมี เนื่องจาก 

   ไมมีญาติพ่ีนอง 

   มีญาติพ่ีนอง แตไมมีใครยอมจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน แทนทาน 

   มีคนยอมจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน แทนทาน แตเรียกเงินตอบแทนใน

อัตราสูง 

   เปนความตองการของทานเองท่ีไมตองการใหใครมาจัดการทรัพยสิน – 

หนี้สิน แทน 

   อ่ืน ๆ โปรดระบุ        

๑๑. บุคคลตามขอ ๑๐ ไดปรึกษาหรือถามความคิดเห็นในการจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน ของทาน

หรือไม 

  มี ดวยวิธีการ 

   มาติดตอท่ีเรือนจําดวยตนเอง 

   จดหมาย 

  ไมมี เนื่องจาก 
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   ทานไดมอบหมายใหบุคคลตามขอ ๑๐ จัดการแทนไดทุกเรื่อง 

   ไมสะดวกในการติดตอ เชน ระยะทางไกล 

   ไมทราบเหตุผล 

   อ่ืน ๆ โปรดระบุ        

๑๒. เม่ือทานไดรับการปรึกษาหรือสอบถามจากบุคคลตามขอ ๑๐ แลวบุคคลดังกลาวไดกระทําตาม

ความประสงคของทาน หรือไม 

  ทําตรงตามความประสงคของทาน       

  ไมทําตรงตามความประสงคของทาน 

หมวด ๔  ผลของการจัดการทรัพยสิน - หนี้สิน 

๑๓. ผลของการมีบุคคลจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน แทนทาน 

  สอดคลองกับความตองการของทานในทุกเรื่อง 

  สอดคลองกับความตองการของทานในบางเรื่อง 

  ไมสอดคลองกับความตองการของทานเลย 

๑๔. ผลของการไมมีบุคคลจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน แทนทาน หรือมี แตไมสอดคลองกับความ

ตองการของทาน (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 

  ทําใหทรัพยสินท่ีมีอยูลดนอยลง 

  ทําใหหนี้สินหรือภาระหนาท่ีผูกพันอ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึน 

ทําใหทานถูกฟองเปนคดีอันเนื่องมาจากการไมมีผูใดจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน แทน

ทาน 

ทําใหทานถูกฟองเปนคดีอันเนื่องมาจากการมีผูจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน แทนทาน 

แตจัดการไปในทางท่ีเสียหาย 

  ไมมีผลประโยชนหรือความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนในขณะนี้และในอนาคต 

ไมมีผลประโยชนหรือความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนในขณะนี้ แตคาดหมายไดวาเม่ือ

ทานพนโทษออกไป ทานจะไดรับความลําบากมากข้ึน อันเนื่องมาจากความเสียหาย

ท่ีไมมีผูใดจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน หรือมีแตไมสอดคลองกับความตองการของทาน 

๑๕. ทานคิดวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน หรือคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตนั้น ทานจะสามารถเรียกให

บุคคลใดรับผิดชอบไดหรือไม 

  เรียกใหบุคคลท่ีจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน แทนนั้น รับผิดชอบไดท้ังหมด 

  เรียกใหบุคคลท่ีจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน แทนนั้น รับผิดชอบไดบางสวน เนื่องจาก 

   บุคคลนั้นอาจไมยอมรับผิดชอบท้ังหมด 
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   บุคคลนั้นไมมีทรัพยสินเพียงพอท่ีจะรับผิดชอบไดท้ังหมด 

   อ่ืน ๆ โปรดระบุ        

  ไมสามารถเรียกใหบุคคลใดรับผิดชอบไดเลย เนื่องจาก 

   ไมมีบุคคลใดจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน แทนทาน 

   บุคคลนั้นอาจไมยอมรับผิดชอบ 

   บุคคลนั้นไมมีทรัพยสินเพียงพอท่ีจะรับผิดชอบได 

   อ่ืน ๆ โปรดระบุ        

  ทานจะไมเรียกใหบุคคลใดรับผิดชอบ เนื่องจาก 

   ไมอยากใหมีเรื่องบาดหมางหรือผิดใจกัน 

   ไมอยากใหเปนคดีความกัน เนื่องจาก 

ยุงยาก   ไมมีทรัพยสินเพียงพอสําหรับ 

การดําเนินคดี 

    ไมมีเวลา  ไมมีความรูในเรื่องการฟองรอง 

       ดําเนินคดี 

   เห็นวาเปนเรื่องเล็กนอย 

   อ่ืน ๆ โปรดระบุ        

หมวด ๕  ทัศนคติและความคิดเห็นเรื่องการจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน 

๑๖. ทานทราบหรือไมวา มีบุคคลท่ีถูกจํากัดความสามารถในการจัดการทรัพยสิน – หนี้สนิ (ทํานิติ

กรรมสัญญา) ตามกฎหมาย 

  ทราบ เชน         

  ไมทราบ 

๑๗. ทานคิดวา ทานเปนบุคคลท่ีถูกจํากัดความสามารถในการจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน ตาม

กฎหมาย หรือไม 

คิดวาตนเปนบุคคลท่ีถูกจํากัดความสามารถในการจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน ตาม

กฎหมาย (ทําตอท่ีขอ ๑๘) 

ไมคิดวาตนเปนบุคคลท่ีถูกจํากัดความสามารถในการจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน ตาม

กฎหมาย (ทําตอท่ีขอ ๑๙) 

ขอ ๑๘. หากทานคิดวา ตนเปนบุคคลท่ีถูกจํากัดความสามารถในการจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน ตาม

กฎหมายแลว ทานมีความคิดเห็น/ขอเสนอแนะในเรื่องนี้อยางไรบาง โปรดอธิบาย 
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ขอ ๑๙. หากทานคิดวาตนยังคงมีความสามารถในการจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน ตามกฎหมายอยู

อยางสมบูรณแลว 

 ๑๙.๑ หากทานคิดวา การท่ีทานถูกจําคุก (อยูในเรือนจํา) เปนปญหา/อุปสรรคแลว ทานเห็น

ดวยหรือไม ท่ีกฎหมายควรบัญญัติ เรื่อง การตั้งผูจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน แทนผูตองขัง ท้ังในเรื่อง

บุคคลผูมีสิทธิรองขอตอศาลเพ่ือตั้งผูจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน อํานาจ หนาท่ี คาตอบแทน และความ

รับผิดชอบของผูจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน นั้น 

   เห็นดวย เนื่องจาก       

            

   ไมเห็นดวย เนื่องจาก       

            

๑๙.๒ ทานคิดวา หากมีผูจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน แทนทาน ทานจะไดรับประโยชนหรือได

ใชสิทธิท่ีตนมีอยูตามกฎหมายมากข้ึนหรือไม 

   คิดวาจะไดรับประโยชนหรือไดใชสิทธิท่ีตนมีอยูตามกฎหมายมากข้ึน 

   คิดวาคงไมไดรับประโยชนหรือไดใชสิทธิท่ีตนมีอยูตามกฎหมายมากข้ึน 

ขอ ๒๐. ทานมีความประสงคหรือขอเสนอแนะเพ่ือเติมตอ เรื่อง สิทธิในการจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน 

ของทานอยางไรบาง โปรดอธิบาย 

            

            

            

            

            

 

 

 

ขอขอบคุณ/ผูจัดทํา 
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ภาคผนวก ข 

ผลการศึกษาจากแบบสอบถามผูตองขัง 

เร่ือง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังในประเทศไทย 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูถูกสัมภาษณ 

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูถูกสัมภาษณ (ผูตองขัง) ไดแก อายุ การศึกษาสูงสุด อาชีพกอน

ตองโทษ คดีท่ีตองโทษ และชั้นของนักโทษ จากผลการศึกษาสามารถแสดงขอมูลเปนตารางไดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.3 

จํานวนและรอยละของผูตองขัง : จําแนกตามอายุ 

 โทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป  โทษจําคุกไมเกิน 15 ป 

อายุ (ป) จํานวน (คน) รอยละ  อายุ (ป) จํานวน (คน) รอยละ 

ตั้งแต 18 - 20 3 1.5 ตั้งแต 18 - 20 4 2 

21 – 30 54 27 21 – 30 65 32.5 

31 – 40 63 31.5 31 – 40 85 42.5 

41 – 50 40 20 41 – 50 27 13.5 

51 – 60 20 10 51 – 60 13 6.5 

60 ข้ึนไป 18 9 60 ข้ึนไป 6 3 

ไมระบุ 2 1 ไมระบุ - 0 

รวม 200 100 รวม 200 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือใชในการสัมภาษณผูตองขัง เรื่อง การจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน

ของผูตองขังในประเทศไทย 

 

จากตารางท่ี 3.3 อายุของผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป จํานวน 200 คน 

พบวาสวนใหญรอยละ 31.5 มีอายุระหวาง 31 – 40 ป รองลงมารอยละ 27 มีอายุระหวาง 21 – 30 

ป รองลงมารอยละ 20 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป รองลงมารอยละ 10 มีอายุระหวาง 51 – 60 ป 

รองลงมารอยละ 9 มีอายุ 60 ปข้ึนไป นอยท่ีสุดอยูท่ีรอยละ 1.5 คืออายุตั้งแต 18 – 20 ป และมีผูท่ี

ไมระบุอายุรอยละ 1 ซ่ึงถาเทียบกับผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน 15 ปแลว จะเห็นวาอายุของผูตองขัง

กลุมนี้ สวนใหญรอยละ 42.5 มีอายุมากกวา 31 – 40 ป รองลงมาคืออายุระหวาง 21 – 30 ป อายุ

ระหวาง 41 – 50 ป อายุระหวาง 51 – 60 ป อายุ 60 ปข้ึนไป นอยท่ีสุดอยูท่ีรอยละ 2 คือตั้งแต 18 
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– 20 ป ตามลําดับ แนวโนมเรื่องอายุของผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน 15 ป จึงเปนไปในทิศทาง

เดียวกันกับอายุของผูตองขังกลุมท่ีมีโทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป 

 

ตารางท่ี 3.4 

จํานวนและรอยละของผูตองขัง : จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

 โทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป  โทษจําคุกไมเกิน 15 ป 

การศึกษาสูงสุด จํานวน 

(คน) 

รอยละ  การศึกษาสูงสุด จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

ไมไดเรียนหนังสือ 2 1 ไมไดเรียนหนังสือ 2 1 

ประถมศึกษา 43 21.5 ประถมศึกษา 38 19 

มัธยมศึกษา 88 44 มัธยมศึกษา 96 48 

ปวช. / เทียบเทา 15 7.5 ปวช. / เทียบเทา 22 11 

ปวส. / เทียบเทา 13 6.5 ปวส. / เทียบเทา 13 6.5 

ปริญญาตรี 28 14 ปริญญาตรี 27 13.5 

สูงกวาปริญญาตรี 8 4 สูงกวาปริญญาตรี 2 1 

ไมระบุ 3 1.5 ไมระบุ - 0 

รวม 200 100 รวม 200 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือใชในการสัมภาษณผูตองขัง เรื่อง การจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน

ของผูตองขังในประเทศไทย 

 

การศึกษาสูงสุดกอนถูกจําคุกท้ังของผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไปและ

ผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน 15 ป มีทิศทางและแนวโนมท่ีเหมือนกันในทุกลําดับ กลาวคือ ผูตองขัง

สวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุดอยูท่ีชั้นมัธยมศึกษา รองลงมาคือชั้นประถมศึกษา ชั้นปริญญาตรี ชั้น

ปวช. หรือเทียบเทา ชั้นปวส. หรือเทียบเทา ชั้นสูงกวาปริญญาตรี และนอยท่ีสุดคือผูท่ีไมไดเรียน

หนังสือ ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3.5 

จํานวนและรอยละของผูตองขัง : จําแนกตามอาชีพกอนตองโทษ 

 โทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป  โทษจําคุกไมเกิน 15 ป 

อาชีพ 
จํานวน

(คน) 
รอยละ 

 

อาชีพ 
จํานวน

(คน) 
รอยละ 

รับจางท่ัวไป 77 38.5 รับจางท่ัวไป 84 42 

ลูกจางบริษัทเอกชน 17 8.5 ลูกจางบริษัทเอกชน 19 9.5 

คาขาย / 

ธุรกิจสวนตัว 

69 34.5 คาขาย / 

ธุรกิจสวนตัว 

52 26 

เกษตรกรรม 2 1 เกษตรกรรม 6 3 

วางงาน 8 4 วางงาน 7 3.5 

รับราชการ / 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

13 6.5 รับราชการ / 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

13 6.5 

อ่ืน ๆ  11 5.5 อ่ืน ๆ  10 5 

ไมระบุ 3 1.5 ไมระบุ 9 4.5 

รวม 200 100 รวม 200 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือใชในการสัมภาษณผูตองขัง เรื่อง การจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน

ของผูตองขังในประเทศไทย 

 

อาชีพกอนตองโทษของผูตองขังท้ังสองกลุมนี้เปนไปในทางเดียวกันทุกลําดับอีกเชนกัน 

กลาวคือ ผูตองขังสวนใหญเปนผูประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป รอยละ 38.5 (โทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึน

ไป) และรอยละ 42 (โทษจําคุกไมเกิน 15 ป) รองลงมือคือการประกอบอาชีพคาขายหรือธุรกิจสวนตัว 

ลําดับถัดมาเปนลูกจางบริษัทเอกชน เปนผูท่ีรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปนผูท่ีประกอบ

อาชีพอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกลุมท่ีไดจัดไว เปนผูวางงานหรือไมไดประกอบอาชีพ และอาชีพกอน

ตองโทษท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด คือ เกษตรกรรม และมีผูท่ีไมไดระบุอาชีพกอนตองโทษไวอีกจํานวนหนึ่ง 
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ตารางท่ี 3.6 

จํานวนและรอยละของผูตองขัง : จําแนกตามคดีท่ีตองโทษ 

 โทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป  โทษจําคุกไมเกิน 15 ป 

คดีท่ีตองโทษ 
จํานวน

(คน) 
รอยละ 

 

คดีท่ีตองโทษ 
จํานวน

(คน) 
รอยละ 

ความผิดเก่ียวกับทรัพย 26 13 ความผิดเก่ียวกับทรัพย 58 29 

พ.ร.บ.ยาเสพติด 134 67 พ.ร.บ.ยาเสพติด 110 55 

ความผิดตอชีวิต 13 6.5 ความผิดตอชีวิต 12 6 

ความผิดตอรางกาย - 0 ความผิดตอรางกาย - 0 

ความผิดตอเสรีภาพ 2 1 ความผิดตอเสรีภาพ 4 2 

ความผิดเก่ียวกับเพศ 13 6.5 ความผิดเก่ียวกับเพศ 4 2 

อ่ืน ๆ 7 3.5 อ่ืน ๆ 11 5.5 

ไมระบุ 5 2.5 ไมระบุ 1 0.5 

รวม 200 100 รวม 200 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือใชในการสัมภาษณผูตองขัง เรื่อง การจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน

ของผูตองขังในประเทศไทย 

 

ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามเรื่องฐานความผิดนี้ มีความสอดคลองและเปนไปในทํานอง

เดียวกันกับสถิติท่ีกรมราชทัณฑไดจัดสํารวจข้ึนเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 ดวย กลาวคือ ฐาน

ความผิดสวนใหญท่ีผูตองขังท้ังสองกลุมกระทํา คือ ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดและรองลงมาคือ

ความผิดเก่ียวทรัพย แตในลําดับถัดมานั้นมีความแตกตางกันไป คือ 

ความผิดท่ีผูตองขังซ่ึงมีโทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไปกระทําในลําดับถัดมา คือ ความผิด

ตอชีวิตและความผิดเก่ียวกับเพศ มีจํานวนเทากันในอัตรารอยละ 6.5 รองลงมาคือความผิดฐานอ่ืน 

เชน ปลอมแปลงเอกสาร เปนตน ในอัตรารอยละ 3.5 รองลงมาเปนความผิดตอเสรีภาพ รอยละ 1 โดย

ผูตองขังท่ีทําแบบสอบถามนี้ไมมีผูใดกระทําความผิดตอรางกายเลย และมีผูท่ีไมระบุฐานความผิดอีก 

รอยละ 2.5 

สําหรับฐานความผิดท่ีผูตองขังซ่ึงมีโทษจําคุกไมเกิน 15 ป กระทําในลําดับถัดมา คือ 

ความผิดตอชีวิต รอยละ 6 ฐานความผิดอ่ืนในอัตรารอยละ 5.5 รองลงมาเปนความผิดตอเสรีภาพและ

ความผิดเก่ียวกับเพศ มีจํานวนเทากันคือรอยละ 2 โดยไมมีผูตองขังท่ีกระทําความผิดตอรางกายเลย 

และมีผูท่ีไมระบุฐานความผิดอีก รอยละ 0.5 
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ตารางท่ี 3.7 

จํานวนและรอยละของผูตองขัง : จําแนกตามคดีช้ันของนักโทษ 

 โทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป  โทษจําคุกไมเกิน 15 ป 

นักโทษช้ัน จํานวน 

(คน) 

รอยละ  นักโทษช้ัน จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

ชั้นเยี่ยม 118 59 ชั้นเยี่ยม 58 29 

ชั้นดีมาก 19 9.5 ชั้นดีมาก 30 15 

ชั้นดี 18 9 ชั้นดี 49 24.5 

ชั้นปานกลาง 22 11 ชั้นปานกลาง 34 17 

ชั้นเลว 5 2.5 ชั้นเลว 23 11.5 

ชั้นเลวมาก 9 4.5 ชั้นเลวมาก 2 1 

ไมระบุ 9 4.5 ไมระบุ 4 2 

รวม 200 100 รวม 200 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือใชในการสัมภาษณผูตองขัง เรื่อง การจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน

ของผูตองขังในประเทศไทย 

 

ชั้นของผูตองขังหรือนักโทษเด็ดขาดท่ีมีโทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไปท่ีทําแบบสอบถาม

ชุดนี้ให สวนใหญรอยละ 59 เปนนักโทษชั้นดีเยี่ยม รองลงมารอยละ 11 เปนนักโทษชั้นปานกลาง 

รอยละ 9.5 เปนนักโทษชั้นดีมาก รอยละ 9 เปนนักโทษชั้นดี รอยละ 4.5 เปนนักโทษชั้นเลวมาก และ

จํานวนนอยท่ีสุดรอยละ 2.5 เปนนักโทษชั้นเลว และมีท่ีไมระบุลําดับชั้นอีกรอยละ 4.5 

สําหรับผูตองขังหรือนักโทษเด็ดขาดท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน 15 ปท่ีทําแบบสอบถามชุดนี้ให 

สวนใหญรอยละ 29 เปนนักโทษชั้นเยี่ยม รองลงมารอยละ 24.5 เปนนักโทษชั้นดี รอยละ 17 เปน

นักโทษชั้นปานกลาง รอยละ 15 เปนนักโทษชั้นดีมาก รอยละ 11.5 เปนนักโทษชั้นเลว และจํานวน

นอยท่ีสุดรอยละ 1 เปนนักโทษชั้นเลวมาก และมีท่ีไมระบุลําดับชั้นอีกรอยละ 2 

 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํา 

ขอมูลสวนนี้เปนการสอบถามวาผูตองขังมีทรัพยสิน หนี้สิน หรือภาระผูกพันใด ๆ อยู

ภายนอกเรือนจําหรือไม ถามี เปนทรัพยสิน หนี้สิน หรือภาระผูกพันประเภทใด  ท้ังนี้ ผูตองขัง

สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ และสามารถระบุสิ่งอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากตัวเลือกท่ีกําหนดไวได 

โดยผูเขียนจะแสดงและจําแนกขอมูลตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.8 

จํานวนและรอยละของประเภททรัพยสินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํา 

 โทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป  โทษจําคุกไมเกิน 15 ป 

ประเภททรัพยสิน จํานวน รอยละ  ประเภททรัพยสิน จํานวน รอยละ 

อสังหาริมทรัพย 57 22.71 อสังหาริมทรัพย 51 20.56 

สังหาริมทรัพย 106 42.23 สังหาริมทรัพย 99 39.92 

กิจการ / ธุรกิจสวนตัว 25 9.96 กิจการ / ธุรกิจสวนตัว 34 13.71 

สิทธิทางทรัพยสินอ่ืน ๆ 

(เชน สิทธิตามสัญญา

ตาง ๆ ในฐานะเจาหนี้) 

14 5.58 สิทธิทางทรัพยสินอ่ืน ๆ 

(เชน สิทธิตามสัญญา

ตาง ๆ ในฐานะเจาหนี้) 

18 7.26 

อ่ืน ๆ 49 19.52 อ่ืน ๆ 46 18.55 

รวม 251 100 รวม 248 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือใชในการสัมภาษณผูตองขัง เรื่อง การจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน

ของผูตองขังในประเทศไทย 

 

ผูตองขังท้ังสองกลุมนี้มีแนวโนมของคําตอบไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูตองขังสวน

ใหญเปนผูท่ีมีทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพย เชน รถยนต เงินสด โทรทัศน วิทยุ ของใชอ่ืน ๆ ใน

ครัวเรือน เปนตน รองลงมาคืออสังหาริมทรัพย เชน บาน ท่ีดินท้ังท่ีมีโฉนดหรือหนังสือรับรองการทํา

ประโยชน เชน นส.3 นส.3ก สค.1 เปนตน รองลงมาเปนทรัพยสินประเภทอ่ืน ๆ เชน ทรัพยสินทาง

ปญญาดานโปรแกรมคอมพิวเตอร มรดกท่ียังไมไดรับมอบใหเรียบรอย สัญญารับสภาพหนี้ ธุรกิจของ

มารดาท่ีตนดําเนินการอยู เปนเจาของโรงงาน เปนเจาของโรงแรม มีท่ีนาใหเขาเชาจึงไมสามารถเก็บ

คาเชานาได กรมธรรมประกันชีวิต หรือเปนผูท่ีฟองรองเรียกทรัพยคืนในฐานะท่ีตนเปนผูคํ้าประกัน

หนี้กูยืมใหบุคคลอ่ืนแตขาดผูดําเนินการแทน หรือผูตองขังบางรายระบุวาตนไมมีทรัพยสินใด ๆ ให

จัดการ รองลงมาเปนกิจการหรือธุรกิจสวนตัวท้ังท่ีเปนเจาของคนเดียวหรือรวมลงทุนกับผูอ่ืน และ

นอยท่ีสุดคือสิทธิทางทรัพยสินอ่ืน ๆ เชน เปนเจาหนี้ตามสัญญาตาง ๆ เชน สัญญากูยืมเงิน สัญญาซ้ือ

ขาย เชาทรัพย เชาซ้ือ เปนตน 
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ตารางท่ี 3.9 

จํานวนและรอยละของประเภทหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํา 

 โทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป  โทษจําคุกไมเกิน 15 ป 

ประเภทหนี้สิน จํานวน รอยละ  ประเภทหนี้สิน จํานวน รอยละ 

มีหนี้สิน / เปนลูกหนี้ตาม

สัญญาตาง ๆ 

45 20.84 มีหนี้สิน / เปนลูกหนี้ตาม

สัญญาตาง ๆ 

52 22.51 

มีภาระหนาท่ีท่ีตองจาย

เปนประจําทุกเดือน 

28 12.96 มีภาระหนาท่ีท่ีตองจาย

เปนประจําทุกเดือน 

47 20.35 

ไมมีหนี้สิน / ภาระผูกพัน 112 51.85 ไมมีหนี้สิน / ภาระผูกพัน 101 43.72 

อ่ืน ๆ 31 14.35 อ่ืน ๆ 31 13.42 

รวม 216 100 รวม 231 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือใชในการสัมภาษณผูตองขัง เรื่อง การจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน

ของผูตองขังในประเทศไทย 

 

ผูตองขังท้ังสองกลุมนี้มีแนวโนมของคําตอบไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูตองขังสวน

ใหญเปนผูท่ีไมมีหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ รองลงมาเปนผูท่ีมีหนี้สินหรือเปนลูกหนี้ตามสัญญาตาง 

ๆ เชน สัญญากูยืมเงิน (ท้ังหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ) สัญญาเชา เชาซ้ือ ซ้ือขาย จางแรงงาน 

เปนตน โดยหนี้สินของผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป สวนใหญเปนหนี้ถึงกําหนดชําระหรือ

เลยกําหนดชําระหนี้ไปแลว คือ มีจํานวน 30 ราย เปนหนี้ท่ียังไมถึงกําหนดชําระ แตวันท่ีถึงกําหนด

ชําระหนี้นั้น ตนยังไมพนโทษ มีจํานวน 8 ราย และเปนหนี้ท่ียังไมถึงกําหนดชําระ แตวันท่ีถึงกําหนด

ชําระหนี้ตนไดพนโทษแลว มีจํานวน 4 ราย และมีผูท่ีไมระบุรายละเอียดดังกลาวอีก 3 ราย สําหรับ

หนี้สินของผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน 15 ป สวนใหญเปนหนี้ถึงกําหนดชําระหรือเลยกําหนดชําระ

หนี้ไปแลวเชนกัน คือ มีจํานวน 33 ราย เปนหนี้ท่ียังไมถึงกําหนดชําระ แตวันท่ีถึงกําหนดชําระหนี้นั้น 

ตนยังไมพนโทษ มีจํานวน 13 ราย และเปนหนี้ท่ียังไมถึงกําหนดชําระ แตวันท่ีถึงกําหนดชําระหนี้ตน

ไดพนโทษแลว มีจํานวน 5 ราย และมีผูท่ีไมระบุรายละเอียดดังกลาวอีก 1 ราย รองลงมาเปนผูท่ีมี

ภาระหนาท่ีท่ีตองชําระคาใชจายเปนประจําทุกเดือน เชน คาไฟฟา คาน้ําประปา เปนตน และนอย

ท่ีสุดคือมีหนี้สินหรือภาระผูกพันอ่ืน ๆ เชน เปนหนี้บัตรเครดิต ตองสงเบี้ยประกันชีวิตรายป ตองชําระ

หนี้กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา ตองสงเสียเลี้ยงดูบุตรและครอบครัว มีภาระหนาท่ีตองผอนบานและรถ 

คาเชารานท่ีตองจาย คาจายคาผาตัดหมอนรองกระดูกมารดา เปนตน 
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สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอก

เรือนจํา 

แบบสอบถามในสวนนี้เปนการสอบถามเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ี

ผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํา เปนการสํารวจวาผูตองขังมีบุคคลใดดําเนินการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินแทนหรือไม ถามีคือบุคคลใด และบุคคลนั้นไดมาปรึกษาหรือสอบถามความคิดเห็นของผูตองขัง

บางหรือไม หรือการท่ีผูตองขังไมมีบุคคลใดดําเนินการจัดการแทน เปนเพราะเหตุใด ซ่ึงสามารถแสดง

ใหเห็นเปนตารางไดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.10 

จํานวนและรอยละของบุคคลท่ีดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง 

โทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป 

 มีผูจัดการแทน  ไมมีผูจัดการแทน 

บุคคลผูจัดการ

แทน 

จํานวน รอยละ  เหตุผลท่ีไมมีผูจัดการ

แทน 

จํานวน รอยละ 

ทนายความ 17 12.23  ไมมีญาติพ่ีนอง 8 11.43 

คูสมรส 23 16.55  ไมมีใครยอมจัดการแทน 15 21.43 

บิดามารดา 45 32.37  มีคนยอมจัดการแทน แต 

เรียกเงินตอบแทนสูง 

5 7.14 

บุตร 12 8.63  

ญาติ 36 25.90  ไมตองการใหใครมา

จัดการ 

17 24.29 

บุคคลอ่ืน ๆ 6 4.32  เหตุผลอ่ืน ๆ 25 35.71 

ไมระบุวาใครจัดการ - 0  ไมระบุเหตุผล - 0 

รวม 139 100  รวม 70 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือใชในการสัมภาษณผูตองขัง เรื่อง การจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน

ของผูตองขังในประเทศไทย 

 

ผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป สวนใหญเปนบุคคลท่ีมีผูดําเนินการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินแทน โดยบุคคลดังกลาวสวนใหญรอยละ 32.37 ของจํานวนผูตองขังทั้งหมดที่มี

ผู ดําเนินการจัดการแทน เปนบิดามารดาของผูตองขัง รองลงมารอยละ 25.90 เปนญาติพี่นอง 

รองลงมารอยละ 16.55 เปนคูสมรสของผูตองขัง รองลงมารอยละ 12.23 เปนทนายความ รองลงมา
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รอยละ 8.63 เปนบุตรของผูตองขัง และจํานวนนอยท่ีสุดรอยละ 4.32 คือบุคคลอ่ืน ๆ เชน เพ่ือน

ของผูตองขัง แมสามี เปนตน 

สําหรับเหตุผลท่ีผูตองขังไมมีบุคคลใดดําเนินการจัดการแทนนั้น บางคนไดตอบมา

มากกวา 1 ขอ ซ่ึงสวนใหญรอยละ 35.71 มีเหตุผลอ่ืน ๆ นอกจากท่ีผูเขียนกําหนด เชน ไมมีบุคคลใด

ท่ีไวใจไดเลย ญาติไมรูเรื่องและไมมีความเขาใจ ไมมีทรัพยสินและหนี้สิน ถูกยึดทรัพยสินไปหมดแลว 

ไมสามารถหาบุคคลจัดการแทนได เปนตน เหตุผลรองลงมารอยละ 24.29 เปนความตองการของ

ผูตองขังเองท่ีไมตองการใหใครมาจัดการแทน รองลงมารอยละ 21.43 คือผูตองขังมีญาติพ่ีนอง แตไม

มีใครยอมจัดการแทนผูตองขังเลย รองลงมารอยละ 11.43 คือผูตองขังไมมีญาติพ่ีนอง และเหตุผลท่ี

ผูตองขังเลือกตอบนอยท่ีสุดรอยละ 7.14 คือมีคนยอมจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน แตบุคคลนั้น

เรียกคาตอบแทนในอัตราสูง 

 

ตารางท่ี 3.11 

จํานวนและรอยละของบุคคลท่ีดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง 

โทษจําคุกไมเกิน 15 ป 

 มีผูจัดการแทน  ไมมีผูจัดการแทน 

บุคคลผูจัดการ

แทน 

จํานวน รอยละ  เหตุผลท่ีไมมีผูจัดการแทน จํานวน รอยละ 

ทนายความ 2 1.71  ไมมีญาติพ่ีนอง 8 10.26 

คูสมรส 20 17.09  ไมมีใครยอมจัดการแทน 11 14.10 

บิดามารดา 46 39.32  มีคนยอมจัดการแทน แต 

เรียกเงินตอบแทนสูง 

- 0 

บุตร 10 8.55  

ญาติ 24 20.51  ไมตองการใหใครมาจัดการ 28 35.90 

บุคคลอ่ืน ๆ 15 12.82  เหตุผลอ่ืน ๆ 29 37.18 

ไมระบุวาใครจัดการ - 0  ไมระบุเหตุผล 2 2.56 

รวม 117 100  รวม 78 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือใชในการสัมภาษณผูตองขัง เรื่อง การจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน

ของผูตองขังในประเทศไทย 

 

ผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน 15 ป สวนใหญเปนบุคคลท่ีมีผูดําเนินการจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินแทนเชนเดียวกับผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป โดยบุคคลดังกลาวสวนใหญรอย
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ละ 39.32 ของจํานวนผูตองขังทั้งหมดที่มีผูดําเนินการจัดการแทน เปนบิดามารดาของผูตองขัง 

รองลงมารอยละ20.51 เปนญาติพี่นอง รองลงมารอยละ 17.09 เปนคูสมรสของผูตองขัง รองลงมา

รอยละ 12.82 เปนบุคคลอ่ืน ๆ เชน เพ่ือน แมแฟน สามีนอกสมรส ภรรยานอกสมรส เปนตน 

รองลงมารอยละ 8.55 เปนบุตรของผูตองขัง และจํานวนนอยท่ีสุดรอยละ 1.71 เปนทนายความ 

สําหรับเหตุผลท่ีผูตองขังไมมีบุคคลใดดําเนินการจัดการแทน สวนใหญรอยละ 37.18 มี

เหตุผลอ่ืน ๆ นอกจากท่ีผูเขียนกําหนด เชน ไมมีคนท่ีซ่ือสัตย เปนลูกคนเดียว ไมมีทรัพยสินและ

หนี้สิน เปนตนเหตุผลรองลงมารอยละ 35.90 เปนความตองการของผูตองขังเองท่ีไมตองการใหใครมา

จัดการแทน รองลงมารอยละ 14.10 คือผูตองขังมีญาติพ่ีนอง แตไมมีใครยอมจัดการแทนผูตองขังเลย 

รองลงมารอยละ 10.26 คือผูตองขังไมมีญาติพ่ีนอง และมีผูตองขังบางคนคิดเปนรอยละ 2.56 ไมระบุ

เหตุผลท่ีไมมีบุคคลใดดําเนินการจัดการแทน และไมมีผูตองขังคนใดเลือกเหตุผลท่ีวามีคนยอมจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินแทน แตบุคคลนั้นเรียกคาตอบแทนในอัตราสูงเลย 
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ตารางท่ี 3.12 

จํานวนและรอยละของการปรึกษาผูตองขังเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน 

 โทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป  โทษจําคุกไมเกิน 15 ป 

มีการปรึกษา 

ดวยวิธีการ 
จํานวน รอยละ 

 

มีการปรึกษา 

ดวยวิธีการ 
จํานวน รอยละ 

มาติดตอท่ีเรือนจํา 85 79.44 มาติดตอท่ีเรือนจํา 66 79.52 

จดหมาย 22 20.56 จดหมาย 17 20.48 

รวม 107 100 รวม 83 100 

 

 โทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป  โทษจําคุกไมเกิน 15 ป 

ไมมีการปรึกษา 

เนื่องจาก 

จํานวน รอยละ  ไมมีการปรึกษา 

เนื่องจาก 

จํานวน รอยละ 

มอบหมายใหบุคคลนั้น

จัดการแทนไดทุกเรื่อง 

17 19.10 มอบหมายใหบุคคลนั้น

จัดการแทนไดทุกเรื่อง 

24 26.66 

ไมสะดวกในการติดตอ 16 17.98 ไมสะดวกในการติดตอ 15 16.67 

ไมทราบเหตุผล 21 23.59 ไมทราบเหตุผล 18 20.00 

เหตุผลอ่ืน ๆ 24 26.97 เหตุผลอ่ืน ๆ 33 36.67 

ไมระบุเหตุผล 11 12.36 ไมระบุเหตุผล - 0 

รวม 89 100 รวม 90 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือใชในการสัมภาษณผูตองขัง เรื่อง การจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน

ของผูตองขังในประเทศไทย 

 

การปรึกษาหรือสอบถามความคิดเห็นในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินตอผูตองขังท่ีมี

โทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป สวนใหญแลว ผูดําเนินการจัดการไดปรึกษาหรือสอบถามความคิดเห็น

จากผูตองขังกอน โดยรอยละ 79.44 ผูจัดการทรัพยสินไดเดินทางมาติดตอผูตองขังท่ีเรือนจําดวย

ตนเอง และรอยละ 20.56 มีการติดตอผูตองขังผานทางจดหมาย สวนการปรึกษาหรือสอบถามความ

คิดเห็นจากผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน 15 ป สวนใหญรอยละ 79.52 มีการปรึกษาหรือสอบถาม

ความคิดเห็นดวยการมาติดตอผูตองขังท่ีเรือนจําดวยตนเอง และรอยละ 20.48 เปนการสอบถามหรือ

ติดตอผูตองขังผานทางจดหมาย 
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อยางไรก็ตาม มีผูตองขังอีกจํานวนหนึ่งท่ีไมไดรับการติดตอเพ่ือปรึกษาหรือสอบถาม

ความคิดเห็นเรื่องการจัดการเลย โดยเหตุผลท่ีผูตองขังซ่ึงมีโทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป ตอบผาน

แบบสอบถามมานั้น สวนใหญรอยละ 26.97 เปนเหตุผลอ่ืน ๆ นอกจากท่ีผูเขียนกําหนด เชน ไม

ทรัพยสิน ไมมีหนี้สิน ไมมีบุคคลใดรับมอบอํานาจจัดการแทน รอใหคดีหลักสิ้นสุดลงไปกอน ใหทนาย

ไปตามเรื่องแตไมมีผลตอบกลับมา เปนตน รองลงมารอยละ 23.59 คือตัวผูตองขังเองก็ไมทราบ

เหตุผลวาทําไมผูจัดการทรัพยสินจึงไมติดตอเพ่ือปรึกษาถึงการจัดการดังกลาว รองลงมารอยละ 

19.10 เปนเพราะผูตองขังไดมอบหมายใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจจัดการแทนผูตองขังไดทุกเรื่อง และ

จํานวนนอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 17.98 เปนเพราะไมสะดวกในการติดตอ เชน ระยะทางไกล และมี

ผูตองขังจํานวนหนึ่งคิดเปนรอยละ 12.36 ไมระบุเหตุผล 

สําหรับเหตุผลท่ีผูตองขังซ่ึงมีโทษจําคุกไมเกิน 15 ป ตอบแบบสอบถามมา สวนใหญ

รอยละ 36.67 เปนเหตุผลอ่ืน ๆ นอกจากท่ีผูเขียนกําหนด เชน ทรัพยสินถูกอายัด ไมมีทรัพยสินและ

หนี้สิน เจาหนี้ขยายเวลาในการชําระหนี้ใหจนกวาจะพนโทษ มอบอํานาจทุกอยางกอนถูกจําคุกแลว 

เปนตน รองลงมารอยละ 26.66 คือผูตองขังไดมอบหมายใหผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินมีอํานาจ

จัดการแทนผูตองขังไดทุกเรื่อง รองลงมารอยละ 20.00 คือตัวผูตองขังเองก็ไมทราบเหตุผลวาทําไม

ผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินจึงไมติดตอเพ่ือปรึกษาถึงการจัดการดังกลาว และจํานวนนอยท่ีสุดรอย

ละ 16.67 เปนเพราะไมสะดวกในการติดตอ เชน ระยะทางไกล 

 

ตารางท่ี 3.13 

จํานวนและรอยละของการดําเนินการตามความประสงคของผูตองขัง 

เรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน 

 โทษจําคุกสูงกวา 15ปข้ึนไป  โทษจําคุกไมเกิน 15 ป 

การดําเนินการ 

ตามความประสงค 
จํานวน รอยละ 

 

การดําเนินการ 

ตามความประสงค 
จํานวน รอยละ 

ทําตรงตามความ

ประสงคของผูตองขัง 

97 61.01 ทําตรงตามความ

ประสงคของผูตองขัง 

103 79.84 

ไมทําตรงตามความ

ประสงคของผูตองขัง 

62 38.99 ไมทําตรงตามความ

ประสงคของผูตองขัง 

26 20.16 

รวม 159 100 รวม 129 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือใชในการสัมภาษณผูตองขัง เรื่อง การจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน

ของผูตองขังในประเทศไทย 
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เม่ือมีการดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกสูงกวา 15 ป

ข้ึนไปแลว สวนใหญรอยละ 61.01 ผูจัดการทรัพยสินทําตรงตามความประสงคหรือความคิดเห็นของ

ผูตองขัง และรอยละ 38.99 ผูจัดการทรัพยสินไมทําตรงตามความประสงคของผูตองขัง สวนผูตองขัง

ท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน 15 ป สวนใหญรอยละ 79.84 ผูจัดการทรัพยสินทําตรงตามความประสงคหรือ

ความคิดเห็นของผูตองขัง และรอยละ 20.16 ผูจัดการทรัพยสินไมทําตรงตามความประสงคของ

ผูตองขัง 

 

สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับผลของการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน 

แบบสอบถามสวนท่ี 4 นี้เปนการสอบถามเก่ียวกับผลของการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินดังกลาววามีความสอดคลองกับความตองการของผูตองขังหรือไม และผลของการไมมีบุคคลซ่ึง

ดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน หรือมี แตจัดการไปในทางท่ีไมสอดคลองกับความตองการ

ของผูตองขังนั้นเปนอยางไร หรือหากมีความเสียหายเกิดข้ึนจากการจัดการดังกลาว ผูตองขังจะ

สามารถเรียกใหบุคคลใดรับผิดไดหรือไม อยางไรซ่ึงสามารถแสดงขอมูลตาง ๆ ไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.14 

จํานวนและรอยละของผลจากการท่ีมีบุคคลจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน 

 โทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป  โทษจําคุกไมเกิน 15 ป 

ผลของการมี 

บุคคลจัดการแทน 
จํานวน รอยละ 

 

ผลของการมี 

บุคคลจัดการแทน 
จํานวน รอยละ 

สอดคลองกับความ

ตองการของผูตองขัง

ทุกเรื่อง 

49 29.52 สอดคลองกับความ

ตองการของผูตองขัง

ทุกเรื่อง 

47 33.81 

สอดคลองกับความ

ตองการของผูตองขัง

บางเรื่อง 

75 45.18 สอดคลองกับความ

ตองการของผูตองขัง

บางเรื่อง 

61 43.89 

ไมสอดคลองกับความ

ตองการของผูตองขัง

เลย 

42 25.30 ไมสอดคลองกับความ

ตองการของผูตองขัง

เลย 

31 22.30 

รวม 166 100 รวม 139 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือใชในการสัมภาษณผูตองขัง เรื่อง การจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน

ของผูตองขังในประเทศไทย 

 

ผลของการมีผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนของผูตองขังท้ังสองกลุมมีแนวโนมไปใน

ทิศทางเดียวกัน คือ สวนใหญผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินดําเนินการจัดการไปในทางท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของผูตองขังในบางเรื่อง รองลงมามีความสอดคลองกับความตองการของผูตองขังทุก

เรื่อง และจํานวนนอยท่ีสุดคือมีการจัดการไปในทางท่ีไมสอดคลองกับความตองการของผูตองขังเลย 
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ตารางท่ี 3.15 

จํานวนและรอยละของผลจากการไมมีบุคคลจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน 

หรือมีแตจัดการไปในทางท่ีไมสอดคลองกับความตองการของผูตองขัง 

 โทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป  โทษจําคุกไมเกิน 15 ป 

ผลของการไมมีบุคคล

จัดการแทน / 

ไมสอดคลอง 

จํานวน 
รอย

ละ 

 

ผลของการไมมีบุคคล

จัดการแทน / 

ไมสอดคลอง 

จํานวน รอยละ 

ทรัพยสินท่ีมีอยูลด

นอยลง 

36 16.22 ทรัพยสินท่ีมีอยูลด

นอยลง 

25 14.05 

หนี้สินหรือภาระผูกพัน

อ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึน 

24 10.81 หนี้สินหรือภาระผูกพัน

อ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึน 

19 10.67 

ถูกฟองเปนคดีเนื่องจาก

ไมมีผูจัดการแทน 

20 9.01 ถูกฟองเปนคดีเนื่องจาก

ไมมีผูจัดการแทน 

17 9.55 

ถูกฟองเปนคดีเนื่องจาก

จัดการไปในทางท่ี

เสียหาย 

10 4.50 ถูกฟองเปนคดีเนื่องจาก

จัดการไปในทางท่ี

เสียหาย 

10 5.62 

ไมมีผลประโยชนและ

ความเสียหายเกิดข้ึนใน

ขณะนี้และอนาคต 

86 38.74 ไมมีผลประโยชนและ

ความเสียหายเกิดข้ึนใน

ขณะนี้และอนาคต 

62 34.83 

ไมมีผลประโยชนและ

ความเสียหายเกิดข้ึนใน

ขณะนี้ แตคาดหมายได

วาชีวิตหลังการพนโทษ

จะลําบากข้ึน 

46 20.72 ไมมีผลประโยชนและ

ความเสียหายเกิดข้ึนใน

ขณะนี้ แตคาดหมายได

วาชีวิตหลังการพนโทษ

จะลําบากข้ึน 

45 25.28 

รวม 222 100 รวม 178 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือใชในการสัมภาษณผูตองขัง เรื่อง การจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน

ของผูตองขังในประเทศไทย 

 

เรื่องผลจากการไมมีบุคคลจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนหรือมีแตจัดการไปในทางท่ี

ไมสอดคลองกับความตองการของผูตองขังนี้ ผูตองขังสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ ปรากฏวา



 

 

371 

คําตอบผูตองขังท้ังสองกลุมมีแนวโนมไปในทางเดียวกันอีกเชนกัน กลาวคือ คําตอบสวนใหญเห็น

วาการท่ีไมมีผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนหรือมีแตจัดการไปในทางท่ีไมสอดคลองกับความ

ตองการของตนไมทําใหเกิดผลประโยชนหรือความเสียหายใด ๆ ข้ึนท้ังในขณะนี้และในอนาคต ผล

อันดับถัดมาคือไมมีผลประโยชนหรือความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนในขณะนี้ แตคาดหมายไดวาเม่ือตน 

(ผูตองขัง) พนโทษออกไป ผูตองขังจะไดรับความลําบากมากข้ึน อันเนื่องมาจากความเสียหายท่ีไมมี

ผูจัดการทรัพยสินและหนี้สิน หรือมีแตจัดการไปในทางท่ีไมสอดคลองกับความตองการของผูตองขัง 

ผลลําดับถัดมาคือทําใหทรัพยสินท่ีมีอยูลดนอยลง รองลงมาคือทําใหหนี้สินหรือภาระหนาท่ีผูกพันอ่ืน 

ๆ เพ่ิมมากข้ึน รองลงมาคือทําใหผูตองขังถูกฟองเปนคดีอันเนื่องมาจากการไมมีผูจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินแทน และจํานวนนอยท่ีสุดคือทําใหผูตองขังถูกฟองเปนคดีอันเนื่องมาจากการมีผูจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินแทน แตบุคคลดังกลาวจัดการไปในทางท่ีเสียหาย 

 

ตารางท่ี 3.16 

จํานวนและรอยละของการเรียกใหผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินรับผิดชอบในความเสียหาย 

 โทษจําคุกสูงกวา 15ปข้ึนไป  โทษจําคุกไมเกิน 15 ป 

การเรียกใหรับผิดใน

ความเสียหายท่ีเกิด 

หรืออาจเกิดข้ึน 

จํานวน รอยละ 

 

การเรียกใหรับผิดใน

ความเสียหายท่ีเกิด 

หรืออาจเกิดข้ึน 

จํานวน รอยละ 

เรียกใหผูจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินรับ

ผิดไดท้ังหมด 

25 9.12 เรียกใหผูจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินรับ

ผิดไดท้ังหมด 

23 8.27 

เรียกใหผูจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินรับ

ผิดไดบางสวน 

58 21.17 เรียกใหผูจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินรับ

ผิดไดบางสวน 

66 23.74 

ไมสามารถเรียกให

บุคคลใดรับผิดไดเลย 

75 27.37 ไมสามารถเรียกให

บุคคลใดรับผิดไดเลย 

68 24.46 

ตนจะไมเรียกใหบุคคล

ใดรับผิดชอบ 

116 42.34 ตนจะไมเรียกใหบุคคล

ใดรับผิดชอบ 

121 43.53 

รวม 274 100 รวม 278 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือใชในการสัมภาษณผูตองขัง เรื่อง การจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน

ของผูตองขังในประเทศไทย 
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สําหรับการเรียกใหผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน หรือ

คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงผูตองขังสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอนี้ ผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกสูงกวา 

15 ปข้ึนไป สวนใหญ 116 รายหรือรอยละ 42.34 คิดวาตนจะไมเรียกใหบุคคลใดรับผิดชอบ 

เนื่องจาก 

1) ไมอยากใหเปนคดีความกัน 54 รายหรือรอยละ 46.55 ของจํานวนคําตอบท่ีวาจะไม

เรียกใหบุคคลใดรับผิดชอบ และสาเหตุท่ีไมอยากเปนคดีความกันนี้ 28 รายเห็นวาเปนเรื่องยุงยาก 

รองลงมา 11 รายตอบวาตนไมมีทรัพยสินเพียงพอสําหรับการดําเนินคดี รองลงมา 10 รายมีสาเหตุมา

จากการท่ีตนไมมีความรูในเรื่องการฟองรองดําเนินคดี และจํานวนนอยท่ีสุด 5 รายระบุถึงสาเหตุท่ีไม

อยากเปนคดีความนั้นเนื่องมาจากตนไมมีเวลา 

2) เห็นวาเปนเรื่องเล็กนอย 30 รายหรือรอยละ 25.86 ของจํานวนคําตอบท่ีวาจะไม

เรียกใหบุคคลใดรับผิดชอบ 

3) ไมอยากใหมีเรื่องบาดหมางหรือผิดใจกัน 23 รายหรือรอยละ 19.83 ของจํานวน

คําตอบท่ีวาจะไมเรียกใหบุคคลใดรับผิดชอบ 

4) เหตุผลอ่ืน ๆ อีก 9 รายหรือรอยละ 7.76 ของจํานวนคําตอบท่ีวาจะไมเรียกใหบุคคล

ใดรับผิดชอบ เชน เปนญาติกัน ไมมีขอผูกพันใด ๆ กับเขา ตนยังไมพนโทษ ขาดอิสภาพ เปนตน 

รองลงมา 75 รายหรือรอยละ 27.37 คิดวาตนไมสามารถเรียกใหบุคคลใดรับผิดชอบได

เลย เนื่องจาก 

1) ตนไมมีบุคคลใดจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน 27 รายหรือรอยละ 36.00 ของ

จํานวนคําตอบท่ีวาไมสามารถเรียกใหบุคคลใดรับผิดชอบไดเลย 

2) บุคคลนั้นไมมีทรัพยสินเพียงพอท่ีจะรับผิดชอบได 22 รายหรือรอยละ 29.33 ของ

จํานวนคําตอบท่ีวาไมสามารถเรียกใหบุคคลใดรับผิดชอบไดเลย 

3) บุคคลนั้นอาจไมยอมรับผิด 20 รายหรือรอยละ 26.67 ของจํานวนคําตอบท่ีวาไม

สามารถเรียกใหบุคคลใดรับผิดชอบไดเลย 

4) เหตุผลอ่ืน ๆ อีก 6 รายหรือรอยละ 8.00 ของจํานวนคําตอบท่ีวาไมสามารถเรียกให

บุคคลใดรับผิดชอบไดเลย เชน ไมมีความรู ขาพเจาไมมีใครติดตามคดีให ทานหรือสังคมมองวาเรา

เปนอาชญากรเปนภัยตอสังคม ไมควรใหความชวยเหลือ เราจึงเสียโอกาสตรงนั้นไป เปนตน 

รองลงมา 58 รายหรือรอยละ 21.17 คิดวาสามารถเรียกใหผูจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินรับผิดชอบไดเพียงบางสวน เนื่องจาก 
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1) บุคคลนั้นไมมีทรัพยสินเพียงพอท่ีจะรับผิดชอบไดท้ังหมด 26 รายหรือรอยละ 

44.83 ของจํานวนคําตอบท่ีวาสามารถเรียกใหบุคคลนั้นรับผิดชอบไดบางสวน 

2) บุคคลนั้นอาจไมยอมรับผิดชอบท้ังหมด 19 รายหรือรอยละ 32.76 ของจํานวน

คําตอบท่ีวาสามารถเรียกใหบุคคลนั้นรับผิดชอบไดบางสวน 

3) เหตุผลอ่ืน ๆ อีก 13 รายหรือรอยละ 22.41 ของจํานวนคําตอบท่ีวาสามารถเรียกให

บุคคลนั้นรับผิดชอบไดบางสวน เชน ไมมีความรูความสามารถดานนี้ รายไดของผูรับผิดชอบแทนไม

พอกับรายจายท่ีมีอยู ตัวดิฉัน (ผูตองขัง) ไมไดเจอคูกรณีเลย เปนตน 

และจํานวนนอยท่ีสุดมี 25 รายหรือรอยละ 9.12 คิดวาตนจะสามารถเรียกใหผูจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินแทนนั้นรับผิดชอบไดท้ังหมด 

สวนผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน 15 ป สวนใหญ 121 รายหรือรอยละ 43.53 คิดวาตน

จะไมเรียกใหบุคคลใดรับผิดชอบ เนื่องจาก 

1) ไมอยากใหเปนคดีความกัน 53 รายหรือรอยละ 43.80 ของจํานวนคําตอบท่ีวาไม

อยากใหเปนคดีความกัน และสาเหตุท่ีไมอยากเปนคดีความกันนี้ 20 รายเห็นวาเปนเรื่องยุงยาก 

รองลงมา 16 รายมีสาเหตุมาจากการท่ีตนไมมีความรูในเรื่องการฟองรองดําเนินคดี รองลงมา 10 ราย

ตอบวาตนไมมีทรัพยสินเพียงพอสําหรับการดําเนินคดี และจํานวนนอยท่ีสุด 7 รายระบุถึงสาเหตุท่ีไม

อยากเปนคดีความนั้นเนื่องมาจากตนไมมีเวลา 

2) เหตุผลอ่ืน ๆ อีก 28 รายหรือรอยละ 23.14 ของจํานวนคําตอบท่ีวาไมอยากใหเปน

คดีความกัน เชน เปนญาติกัน ไมมีความแนใจกับเรื่องในอนาคต เม่ือพนโทษแลวจะไปชําระหนี้ดวย

ตัวเอง บุคคลท่ีจัดการแทนเปนบิดามารดาและคนในครอบครัวซ่ึงบางเรื่องอาจตรงหรือไมตรงกับ

ความตองการของเรา แตก็ไมใชเรื่องใหญอะไร เปนตน 

3) ไมอยากใหมีเรื่องบาดหมางหรือผิดใจกัน 22 รายหรือรอยละ 18.18 ของจํานวน

คําตอบท่ีวาไมอยากใหเปนคดีความกัน 

4) เห็นวาเปนเรื่องเล็กนอย 18 รายหรือรอยละ 14.88 ของจํานวนคําตอบท่ีวาไมอยาก

ใหเปนคดีความกัน 

รองลงมา 68 รายหรือรอยละ 24.46 คิดวาตนไมสามารถเรียกใหบุคคลใดรับผิดชอบได

เลย เนื่องจาก 

1) เหตุผลอ่ืน ๆ 23 รายหรือรอยละ 33.82 ของจํานวนคําตอบท่ีวาไมสามารถเรียกให

บุคคลใดรับผิดชอบไดเลย เชน ไมมีความรู ไมมีทรัพยสินใด ๆ แลว ไมมีอะไรใหตองรับผิดชอบ เปน

ตน 
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2) ตนไมมีบุคคลใดจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน 21 รายหรือรอยละ 30.88 ของ

จํานวนคําตอบท่ีวาไมสามารถเรียกใหบุคคลใดรับผิดชอบไดเลย 

3) บุคคลนั้นไมมีทรัพยสินเพียงพอท่ีจะรับผิดชอบได 13 รายหรือรอยละ 19.12 ของ

จํานวนคําตอบท่ีวาไมสามารถเรียกใหบุคคลใดรับผิดชอบไดเลย 

4) บุคคลนั้นอาจไมยอมรับผิด 11 รายหรือรอยละ 16.18 ของจํานวนคําตอบท่ีวาไม

สามารถเรียกใหบุคคลใดรับผิดชอบไดเลย 

รองลงมา 66 รายหรือรอยละ 23.74 คิดวาสามารถเรียกใหผูจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินรับผิดชอบไดเพียงบางสวน เนื่องจาก 

1) เหตุผลอ่ืน ๆ 28 รายหรือรอยละ 42.42 ของจํานวนคําตอบท่ีวาสามารถเรียกให

บุคคลนั้นรับผิดชอบไดบางสวน เชน ไมมีทรัพยสินหนี้สินใดใหตองรับผิดชอบ ไมสามารถติดตอบุคคล

ดังกลาวได เปนตน 

2) บุคคลนั้นไมมีทรัพยสินเพียงพอท่ีจะรับผิดชอบไดท้ังหมด 23 รายหรือรอยละ 34.85 

ของจํานวนคําตอบท่ีวาสามารถเรียกใหบุคคลนั้นรับผิดชอบไดบางสวน 

3) บุคคลนั้นอาจไมยอมรับผิดชอบท้ังหมด 15 รายหรือรอยละ 22.73 ของจํานวน

คําตอบท่ีวาสามารถเรียกใหบุคคลนั้นรับผิดชอบไดบางสวน 

และจํานวนนอยท่ีสุดมี 23 รายหรือรอยละ 8.27 คิดวาตนจะสามารถเรียกใหผูจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินแทนนั้นรับผิดชอบไดท้ังหมด 

 

สวนท่ี 5 ทัศนคติและความคิดเห็นเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน 

เปนการสอบถามเก่ียวกับความรู ความคิด และทัศนคติของผูตองขังเก่ียวกับเรื่อง

ความสามารถในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลตามกฎหมาย ความเห็นเรื่องกฎหมายท่ี

เก่ียวกับการตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง และสอบถามวาหากมีกฎหมายดังกลาวแลว 

ผูตองขังคิดวาตนจะไดรับประโยชนหรือไดใชสิทธิท่ีตนมีอยูตามกฎหมายมากข้ึนกวาเดิมหรือไม 

อยางไร และเปดโอกาสใหผูตองขังไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระเก่ียวกับเรื่องนี้ดวย ซ่ึงจะแสดง

ขอมูลไว ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.17 

จํานวนและรอยละของผูตองขังท่ีทราบ / ไมทราบวา 

มีบุคคลท่ีถูกจํากัดความสามารถในการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน (ทํานิติกรรมสัญญา) ตาม

กฎหมาย 

 โทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป  โทษจําคุกไมเกิน 15 ป 

ทราบ / ไมทราบวา 

มีบุคคลท่ีถูกจํากัด

ความสามารถ 

จํานวน รอยละ 

 

ทราบ / ไมทราบวา 

มีบุคคลท่ีถูกจํากัด

ความสามารถ 

จํานวน รอยละ 

ทราบ 32 17.11 ทราบ 30 20.69 

ไมทราบ 155 82.89 ไมทราบ 115 79.31 

รวม 187 100  รวม 145 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือใชในการสัมภาษณผูตองขัง เรื่อง การจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน

ของผูตองขังในประเทศไทย 

 

ผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกสูงกวา 15 ข้ึนไป สวนใหญรอยละ 82.89 ไมทราบวามีบุคคลท่ีถูก

จํากัดความสามารถในการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน (ทํานิติกรรมสัญญา) ตามกฎหมาย ท่ีเหลือรอย

ละ 17.11 ทราบวามีบุคคลท่ีถูกจํากัดความสามารถดังกลาวอยูตามกฎหมาย และตัวอยางท่ีผูตองขัง

กลุมนี้ยกข้ึนมา เชน บุคคลทุพพลภาพ บุคคลลมละลาย ผูเยาว บุคคลไรความสามารถหรือบุคคล

วิกลจริต รวมถึงผูตองขังหรือผูท่ีตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาดวย เปนตน 

และผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน 15 ป สวนใหญรอยละ 79.31 ไมทราบวามีบุคคลท่ีถูก

จํากัดความสามารถในการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน (ทํานิติกรรมสัญญา) ตามกฎหมายเชนเดียวกับ

ผูตองขังกลุมแรก สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 20.69 ทราบวามีบุคคลท่ีถูกจํากัดความสามารถดังกลาวอยู

ตามกฎหมาย และตัวอยางท่ีผูตองขังกลุมนี้ยกข้ึนมา เชน บุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถ ผูเยาว 

ผูถูกดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึงท่ีสุด เปนตน 
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ตารางท่ี 3.18 

จํานวนและรอยละของผูตองขังท่ีคิด / ไมคิดวา 

ตนเปนบุคคลท่ีถูกกฎหมายจํากัดความสามารถในการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน 

 โทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป  โทษจําคุกไมเกิน 15 ป 

คิด / ไมคิดวาตนเปน

บุคคลท่ีถูกจํากัด

ความสามารถ 

จํานวน รอยละ 

 

คิด / ไมคิดวาตนเปน

บุคคลท่ีถูกจํากัด

ความสามารถ 

จํานวน รอยละ 

คิดวาตนเปนบุคคลท่ีถูก

จํากัดความสามารถ 

60 41.10 คิดวาตนเปนบุคคลท่ีถูก

จํากัดความสามารถ 

29 26.13 

ไมคิดวาตนเปนบุคคลท่ี

ถูกจํากัดความสามารถ 

86 58.90 ไมคิดวาตนเปนบุคคลท่ี

ถูกจํากัดความสามารถ 

82 73.87 

รวม 146 100  รวม 111 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือใชในการสัมภาษณผูตองขัง เรื่อง การจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน

ของผูตองขังในประเทศไทย 

 

ผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป รอยละ 58.90 และผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกไม

เกิน 15 ป รอยละ 73.87 ไมคิดวาตนเปนบุคคลท่ีถูกจํากัดความสามารถในการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินตามกฎหมาย แตสําหรับผูตองขังอีกจํานวนหนึ่งของท้ังสองกลุมกลับมีความคิดวาตนเปนบุคคล

ท่ีถูกกฎหมายจํากัดความสามารถดังกลาว ผูเขียนจึงไดถามตอไปวา หากผูตองขังคิดวาตนเปนบุคคลท่ี

ถูกจํากัดความสามารถในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินตามกฎหมายแลว ทานมีความคิดเห็นหรือ

ขอเสนอแนะในเรื่องนี้อยางไรบาง โปรดอธิบาย โดยผูเขียนจะยกขอความท่ีผูตองขังเขียนมาข้ึนเปน

ตัวอยางดังนี้ 

1. ผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป 

- ควรมีบุคคลดําเนินการแทน 

- เราตองเลือกบุคคลท่ีไวใจไดท่ีสุด ดําเนินการใหกอน และตองมีความสามารถมาก

พอท่ีจะทําแทนเราไดดวย 

- เรื่องกฎหมาย ถาศาลตัดสินใหตองเขารับโทษ ศาลตองใหความยุติธรรมกับทรัพยสินท่ี

เราหามาโดยสุจริตดวย 

- ท่ีไมสามารถจัดการทรัพยสินไดเพราะขาดอิสรภาพ 

- ใช เพราะมีสภาพเปนผูตองขังไมสามารถดําเนินการได 
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- ควรใหมีบุคคลซ่ึงถูกแตงตั้งใหเปนตัวแทนขาพเจาไปพูดคุยกับบริษัทชําระหนี้ เพ่ือ

หาทางออกในการพักชําระหนี้ไปกอน หรือไปพูดคุยเพ่ือไมใหมีการฟองรองเพ่ือเปนคดีความตอไป 

- อยากใหมีการจัดตั้งหนวยงานท่ีเขามาดูแลหรือจัดการทรัพยสินของผูตองขัง ในกรณีท่ี

ผูตองขังไมมีญาติหรือคนชวยจัดการแทนได 

- ดวยสถานะตนเองในเรือนจําในปจจุบัน ไมสะดวกดวยประการท้ังปวง ท้ังเรื่องเงินท่ี

จะจางทนายจัดการตามความประสงค ท่ีมุงแตเงินอันเปนผลประโยชนตนเอง ไมไดรับการสนับสนุน

ดานความสะดวกจากผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับสถานะตนเอง เชน โอกาสและในการพบหรือติดตอญาติ 

ฯลฯ 

- นาจะสามารถยื่นเรื่องขอผอนผันทางธุรกรรมได เม่ือพนโทษไปแลว ชําระใหครบ

จํานวนตามระเบียบ หรือสามารถมอบหมายผูรับมอบอํานาจใหกระทําการแทนไปยื่นเรื่องใหทาง

หนวยงานทรัพยสินทราบความประสงคจะขอผอนผันชําระหนี้สินได 

- ดิฉันอยากมอบอํานาจหรืออยากขอประนอมหนี้สินท่ีอยูนอกระบบเขาเปนหนี้ในระบบ 

เพ่ือจะลดภาระหนี้สินและขอผูกพันอ่ืน ๆ จะไมเพ่ิมข้ึน และลดภาระมารดาซ่ึงเปนผูจัดการหนี้สินใน

บางสวนใหจนกวาจะพนโทษ 

- ขาพเจาขอเสนอแนะใหมีเจาหนาท่ีชวยประสานงานและใหคําแนะนํา 

- ไมสามารถทําอะไรได เพราะตัวเรายังคงตองอยูในเรือนจํา ทุกอยางตองปลอยไปตาม

กฎหมายท่ีกําหนด 

- อยากใหสถาบันการเงินท่ีเปนเจาหนี้ พักชําระหนี้และไมคิดดอกเบี้ยจนกวาผูตองขังท่ี

เปนลูกหนี้จะไดรับการปลอยตัว เนื่องจากจะทําใหมีภาระเพ่ิมมากข้ึนหลังจากไดรับการปลอยตัว 

- ควรจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนกระทําการแทน 

- ตองการใหมีทนายความเปนท่ีปรึกษากฎหมายภายในเรือนจํา 

- เห็นควรมีกฎหมายในการจัดตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน 

- ควรจะใหสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยสินเองได เนื่องจากรายละเอียดท้ังหมด ตัว

เราเองท่ีรูและมีขอมูลท่ีพรอมใหทุก ๆ ดาน 

- อยากใหมีคนท่ีเปนตัวกลางในการจัดการทรัพยสินแทน 

2. ผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน 15 ป 

- ควรหาชองทางหรือบุคคล หนวยงาน มาชวยจัดการแทน 

- อยูขางในทําอะไรลําบาก ติดตอญาติก็ยาก เวลาคุยก็นอย ควรมีชองทางการติดตอ

มากข้ึนและใหเวลามากหนอย 

- ไมคิดวาตนเองจะดําเนินการใด ๆ ได เนื่องจากไมรูเรื่องกฎหมายเลย 
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- ถากรณีถูกจํากัดความสามารถในการจัดการทรัพยสิน – หนี้สินตามกฎหมายแลว 

ขอเสนอแนะคือ ทางเจาหนาท่ีควรมีฝายแนะนํา หรือมีการเสนอขาวสารขอมูลหรือเรื่องราวของ

ทรัพยสิน หรือมีการใหความเขาใจกับผูตองขังเพ่ือลดภาวะความเครียดใหกับผูตองขังบาง หรือจัด

วิทยากรเขามาอธิบายใหความรูความเขาใจถึงเรื่องการจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน ไดอยางเขาใจและ

ถูกตอง 

- นาจะมีบุคคลของทางราชการเปดใหติดตอสอบถาม ใหความรูและชี้แนะแนวทางหรือ

เปนบุคคลท่ีใหความชวยเหลือ ประสานเรื่องตามท่ีผูตองขังยื่นเรื่องเสนอขอความชวยเหลือในเรื่อง

ภาระทรัพยสินท่ีสําคัญ 

- หากวาเราเปนบุคคลท่ีมีคดีความอาจจะเปนอีกหนึ่งเหตุผลท่ีอาจจะถูกจํากัด

ความสามารถในการจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน ตามกฎหมาย ตรงจุดนี้อาจจะตองแยกแยะไดวาเปน

คดีความเก่ียวกับอะไร และมีความเสี่ยงมากนอยแคไหน โดยไมตีความรวมท้ังหมดและถูกจํากัด

ความสามารถ 

- ก็สมควรท่ีจะเปดโอกาสใหสามารถจัดการในเรื่องทรัพยสินได เพ่ือกรณีท่ีผูตองขังไมมี

ญาติจริง ๆ หรือมีญาติ แตญาติไมสามารถชวยดําเนินการสิ่งใดได อันพึงเปนประโยชนและความ

ม่ันคงตอไปในอนาคตคะ 

- อยากเสนอใหตัวขาพเจาสามารถจัดการทรัพยสินดวยตัวเองได เพ่ือความท่ีขาพเจา

เปนเจาของทรัพยสินและหนี้สิน 

- ดิฉันไมไดเรียนรูทางดานนี้ จึงไมมีความรูเก่ียวกับดานทรัพยสิน ก็ทําใหไมไวใจใคร 

- เพราะตอนนี้ดิฉันถูกจําคุกอยูในทัณฑสถาน ไมสามารถจะดําเนินการใด ๆ ได เพราะ

ไมอยูในสถานะท่ีจะดําเนินการใด ๆ ไดดวยตนเอง จึงไมสะดวก 

- อยากมีตัวแทนในเรือนจําท่ีไววางใจได ทําหนาท่ีแทน การจัดการทรัพยสินแทน 

- อยากใหเปดโอกาสใหมีการผอนผันหนี้สินหลังจากท่ีพนโทษ 

- มันข้ึนอยูกับวาเราจะถูกจํากัดในลักษณะใดบางตามกรณี ๆ ไป โดยบางคนอาจมีผูท่ี

ไวใจอยูแลวในการจัดการทรัพยสินของตนเองอยูแลว หรือข้ึนอยูท่ีวาคนเหลานั้นวางแผนในการ

จัดการอยางไร 

- รูสึกไมดี เพราะไมชอบใหใครมาจัดการเรื่องสวนตัว 

- เพราะเราไมสามารถจัดการและดําเนินการไดดวยตัวเราเอง และยังไมรูไดเทาทันเรื่อง

กฎหมายและความสามารถท่ีจํากัดเนื่องจากตองโทษอยูในทัณฑสถาน 

- ไมมีความคิดเห็นเพราะมอบอํานาจใหกับบุคคลท่ีใกลชิดแลวสามารถติดตอราชการ

แทนได 
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ตารางท่ี 3.19 

จํานวนและรอยละของผูตองขังท่ีเห็นดวย / ไมเห็นดวย 

กับการมีกฎหมายเรื่องการตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง 

 โทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป  โทษจําคุกไมเกิน 15 ป 

เห็นดวย / ไมเห็นดวย 

กับการมีกฎหมาย 

เรื่องดังกลาว 

จํานวน รอยละ 

 

เห็นดวย / ไมเห็นดวย 

กับการมีกฎหมาย 

เรื่องดังกลาว 

จํานวน รอยละ 

เห็นดวย 138 78.86 เห็นดวย 84 66.67 

ไมเห็นดวย 37 21.14 ไมเห็นดวย 42 33.33 

รวม 175 100  รวม 126 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือใชในการสัมภาษณผูตองขัง เรื่อง การจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน

ของผูตองขังในประเทศไทย 

 

ผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป รอยละ 78.86 และผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกไม

เกิน 15 ป รอยละ 66.67 เห็นดวยกับการมีกฎหมายบัญญัติเรื่องการตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

แทนผูตองขัง ท้ังในเรื่องบุคคลผูมีสิทธิรองขอตอศาลเพ่ือตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สิน อํานาจ 

หนาท่ี คาตอบแทน และความรับผิดของผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินโดยเหตุผลท่ีผูตองขังระบุมา

สามารถจําแนกเปนหมวดหมูไดพอสังเขปดังนี้ 

1. ผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป เห็นดวย เนื่องจาก 

1) ไมมีญาติหรือไมมีคนจัดการให ไมสะดวกท่ีจะจัดการ หรือไมสามารถทําเองได 

เชนเนื่องจากบางคนไมมีญาติหรือบุคคลในครอบครัวดูแลไดไมดีพอหรือบางคนมีบุตรท่ียังเล็กไม

สามารถดูแลไดคะ / เนื่องจากไมสามารถทําธุรกรรมตาง ๆ ได เชน อยากใหมีตัวแทนดําเนินคดี

ทรัพยสินของผูตองขังเพราะอาจจะไมสะดวกติดตอญาติหรือผูตองขังไมมีญาติ / เปนความสะดวกตอ

ผูตองขังคะ / ผูตองขังไมสามารถจัดการเองได / ไมสะดวกในการจัดการติดตอสื่อสารภายนอก / 

ผูตองขังบางคนไมมีญาติท่ีจะดําเนินการให / เพราะทุกคนท่ีอยูในเรือนจําไมสามารถติดตอหรือทําการ

ใด ๆ ถามีกฎหมายเรื่อการตั้งผูจัดการทรัพยสิน –หนี้สินก็จะเปนผลประโยชนของบุคคลท่ีจําคุกอยูใน

เรือนจํา / เราไมสามารถออกไปจัดการไดดวยตนเอง / การท่ีเราอยูในเรือนจําขาดอิสรภาพท่ีจะ

จัดการสิ่งท่ียังติดคางอยูภายนอก / ผูตองขังบางคนท่ีมีทรัพยสินอยูนอกเรือนจําแตไมสามารถจัดการ
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ดวยตนเองไดและไมมีญาติพ่ีนองเลย / ผูตองขังบางคนอาจไมมีญาติพ่ีนองหรือคนท่ีไวใจชวย

จัดการแทนได 

2) ไมมีความรู เชน เนื่องจากบุคคลท่ีไมมีความรูในกฎหมายจะไดรับความชวยเหลือ 

/ จะไดเขาใจและทําทุกอยางไดอยางถูกตอง / ผูตองขังสวนใหญไมคอยมีความรูความสันทัดเรื่องนี้ / 

ผูตองขังสวนมากไมคอยทราบเรื่องกฎหมายอยางละเอียดและชัดเจน จึงควรใหมีการอบรมใหความรู

เรื่องกฎหมายใหมากกวานี้ 

3) เพ่ือชวยลดความเสียหาย หรือรักษาผลประโยชนใหผูตองขัง หรือทําใหผูตองขัง

ยังมีทรัพยสินเหลือตอนออกจากเรือนจํา เชน เนื่องจากจะไดรักษาทรัพยสินของผูตองขังแทนผูตองขัง

ได / เพ่ือประโยชนของคนท่ีมีทรัพยสิน / ระหวางท่ีอยูในเรือนจํานั้นจะไดมีคนจัดการเรื่องทรัพยสิน

ให / ทรัพยสินจะยังคงอยูตอนออกจากเรือนจํา / เวลาพนโทษออกไปแลวทรัพยสินของเราก็ยังคงอยู

เหมือนเดิมไมมากก็นอย / เวลาท่ีเราออกไปใชชีวิตขางนอกเราจะยังเปนคนท่ีมีเครดิต ไมตองติด

แบล็คลิสต / จะไดจัดการทรัพยสิน – หนี้สินเปนไปตามกฎหมายโดยไมมีความเสี่ยงเสียหายตอฝายใด

ท้ังสิ้น / จะไดไมเปนภาระผูกพันหรืออาจสงผลใหเกิดการฟองรองคดีความตอกันท้ังทางแพงและ

อาญาตอไปในอนาคต / นาจะทําและคิดตั้งนานแลว ไมใชปลอยใหติดคุกสูญเสียทรัพยสินท่ีสรางมา

จนหมดตัว พอปลอยตัวก็ไมมีอะไรเหลือแลว  

4) ไมมีเงินเพียงพอท่ีจะจางทนายความมาจัดการ เชน เนื่องจากผูตองขังบางคน

อาจจะไมมีเงินทองท่ีจะไปจางทนายความมาเดินเรื่องแทนได 

5) ทําใหตนสบายใจ หมดความกังวล เชน เนื่องจากจะไดหมดหวงและไมเครียดกับ

ภาระหนี้สินอีกตอไป 

6) เหตุผลอ่ืน ๆ เชน เนื่องจากบุคคลท่ีจัดการเปนบุคคลท่ีทรงคุณวุฒิและวัยวุฒิ

พรอมท่ีจะชวยเหลือดูแลดวยความเปนธรรม / เปนกฎหมายท่ีดี / ความยุติธรรม ความเปนกลาง / 

ความรับผิดชอบของผูจัดการทรัพยสินมีความสําคัญตอเจาของทรัพยสินท่ีถูกจําคุก เพราะหากได

จัดการเรื่องใด ๆ เชน ทํานิติกรรมแทน ก็มีความเสี่ยงสูง / ตองการความชัดเจน รับรู รับฟงความเปน

จริงท่ีเกิดข้ึนและไดรับความยุติธรรมจากศาล / เปนสิทธิมนุษยชน / นักโทษบางคนมีโทษจําคุกนาน 

2. ผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน 15 ป เห็นดวย เนื่องจาก 

1) ไมมีญาติหรือไมมีคนจัดการให ไมสะดวกท่ีจะจัดการ หรือไมสามารถทําเองได 

เชน เนื่องจากบุคคลภายนอกสามารถติดตอประสานงานกับทางศาลหรือหนวยงานตาง ๆ ไดสะดวก

กวาผูตองขัง / จะไดมีคนชวยดําเนินการแทน / เราไมสามารถทําอะไรไดเม่ืออยูในเรือนจํา / สามารถ

ชวยเหลือจัดการปญหาบางอยางท่ีเราไมสามารถทําไดในขณะถูกจําคุกอยูในเรือนจํา / สะดวก อยูใน

นี้ไมสามารถทําอะไรได / เพราะเราไมมีความสามารถออกไปจัดการเองได / เม่ือเราอยูในเรือนจําเรา
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ไมสามารถรับรูขาวสารดานนอกเลยจึงจําเปนท่ีจะตองมีผูจัดการทรัพยสินแทนเพ่ือสะดวกในการ

ดําเนินการธุรกรรมตาง ๆ แทนเราได / เม่ือเราตองโทษอยูในเรือนจําเราไมสามารถทําอะไรไดเลย จึง

จําเปนท่ีจะตองมีผูจัดการทรัพยสิน / การจํากัดอิสรภาพในการติดตอเองไมไดนั้น ถามีผูมีสิทธิทําแทน

ใหไดทรัพยสิน – หนี้สินท่ีมีอยูจะจัดการไปในทางท่ีดีข้ึน / เพราะการติดตองโทษไมสามารถทําอะไร

ไดมาก นาจะมีตัวแทนการดําเนินทรัพยสิน / การท่ีเราอยูในเรือนจํามันคอนขางจะเดินเรื่องดวย

ตนเองยากและสวนมากก็จะไมคอยมีความรูเรื่องพวกนี้ซ่ึงมันก็จะเปนประโยชนตอผูตองขัง / เราอยู

ท่ีนี้เราไมสามารถจะออกไปจัดการหนี้สินภายนอกได 

2) ไมมีความรู เชน เนื่องจากผูตองขังสวนมากไมมีความรูและไมสะดวกในการท่ีจะ

จัดการทรัพยสวนท่ีมีชั้นเปนเจาของ / ทําใหรูรายละเอียดแนนอน / อยากศึกษาเรื่องนี้เพ่ิมเติมดวย / 

มีความรูเรื่องกฎหมายนอย อยากมีคนใหคําแนะนํา 

3) เพ่ือชวยลดความเสียหาย หรือรักษาผลประโยชนใหผูตองขัง หรือทําใหผูตองขัง

ยังมีทรัพยสินเหลือตอนออกจากเรือนจํา เชน เนื่องจากสามารถจัดการทรัพยสิน – หนี้สินแทนได โดย

ไมตองรอเวลาพนโทษและสามารถหยุดคดีความตาง ๆ ท่ีจะตามมา / จะเปนประโยชนโดยตรงและ

บุคคลท่ีอยูในเรือนจําจะไมถูกเอาเปรียบหรือเสียผลประโยชน / หวังวาอาจจะไดทรัพยสินบางอยาง

คืน / บางเหตุการณและคดีความท่ีสามารถทําใหผูตองขังไดรับประโยชนจากการไดสิทธิและอํานาจท่ี

จะจัดการกับภาระหนี้สินคาตอบไดแทนไดสูงสุด / ทรัพยสิน – หนี้สินจะไดถูกจัดการใหเรียบรอยและ

ตอเนื่องเพ่ือท่ีจะไดไมสูญเสียผลประโยชนท่ีควรไดหรือเสียคาใชจายอะไรเพ่ิมมากข้ึนโดยไมสมควร / 

การท่ีมีกฎหมายบัญญัติเรื่องการตั้งผูจัดการทรัพยสิน – หนี้สินอยางชัดเจนเปนสิ่งท่ีดีและสามารถ

ปองกันปญหาตาง ๆ ท่ีจะตามมา / กันถูกฉอโกง / จะไดไมเกิดปญหาเม่ือพนโทษ ไมตองเกิดเปนคดี

ความข้ึนอีก / ทําใหไมสูญเสียทรัพยสินหรือถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องหนี้สินใหมีภาระผูกพันท่ีมากข้ึน 

/ ทรัพยสินจะไดไมลดลงหรือสูญหาย 

4) ทําใหตนสบายใจ หมดความกังวล เชน เนื่องจากจะไดหมดกังวลในทรัพยสิน 

หนี้สิน ลูกหนี้ตาง ๆ  

5) เหตุผลอ่ืน ๆ เชน เนื่องจากระยะเวลาท่ีตองโทษสูงจึงจําเปนตองมีผูจัดการ

ทรัพยสิน – หนี้สินแทนขาพเจา / เห็นดวย แตตองโดยการยินยอมของผูตองขังเทานั้น ไมเชนนั้นจะ

เกิดกรณีโกงทรัพยสินขณะโดนจําคุก / เพราะหาคนจัดการท่ีไวใจไดยากมาก ๆ / ขาพเจาเปนหัวหนา

ครอบครัวดูแลทุกอยางแทนแม ซ่ึงแมไมทราบเรื่องการผูจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน ขาพเจาจึงอยากได

บุคคลท่ีใหคําปรึกษาขาพเจาได / ถามีมูลคามากก็สมควรตั้งผูจัดการทรัพยสินเพ่ือดูแทนในขณะอยูใน

เรือนจํา เชน มีบริษัท มีโรงงาน เปนตน / เปนการเหมาะสมท่ีสุด / ถามีผูจัดการทรัพยสิน – หนี้สินท่ี

ชัดเจนซ่ึงมาจากความตองการของทานท่ีถูกจําคุก ปญหาหรืออุปสรรคก็จะไมเกิดข้ึน / ถือวาทานท่ีถูก
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จําคุกไดมีสิทธิเลือกดวยตนเอง จะไดมีผูท่ีชอบธรรมถูกตองมาจัดการในสวนนี้ให / ผูตองขังบาง

ทานอาจไมมีบุคคลท่ีสามารถไวใจไดหรือบิดามารดาถึงแกกรรมและไมมีบุตร / ผูตองขังบางคนอาจ

เขามากะทันหันโดยท่ียังไมไดจัดการกับทรัพยสินของตน / การมีกฎหมายตั้งผูจัดการทรัพยสินก็เปน

ตัวเลือกท่ีดีท่ีควรกระทํา / การตั้งบุคคลใหจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน แมจะเปนเรื่องท่ีดูวุนวายแตก็

ควรจะรอบคอบไวเพราะมีท้ังผลพลอยไดและขาดทุน เราตองใหคนท่ีเราไวใจจริง ๆ จัดการแทนใน

ขณะท่ีเราไมสามารถทําได 

สําหรับผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป อีกรอยละ 21.14 และผูตองขังท่ีมีโทษ

จําคุกไมเกิน 15 ป รอยละ 33.33 ไมเห็นดวยกับการมีกฎหมายบัญญัติเรื่องการตั้งผูจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินแทนผูตองขัง ท้ังในเรื่องบุคคลผูมีสิทธิรองขอตอศาลเพ่ือตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สิน 

อํานาจ หนาท่ี คาตอบแทน และความรับผิดของผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินโดยเหตุผลท่ีผูตองขัง

ระบุมาสามารถจําแนกเปนหมวดหมูไดพอสังเขปดังนี้ 

1. ผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป ไมเห็นดวย เนื่องจาก 

1) เรื่องคาใชจาย เชน เนื่องจากตองมีคาใชจายตามมา 

2) ไมมีทรัพยสินและหนี้สิน เชน เนื่องจากตนไมมีทรัพยสิน / ไมไดเปนหนี้สินใคร 

3) เห็นวาเปนเรื่องสวนตัว เชน เนื่องจากเปนเรื่องท่ีคนในครอบครัวตองจัดการ

มากกวาคนนอก 

4) ไมอยากใหเปนภาระของญาติ เชน เนื่องจากไมอยากใหเปนภาระของญาติ ๆ รอ

ใหปลอยตัวกอนแลวคอยวากัน 

5) ไมมีบุคคลท่ีไววางใจได เชน เนื่องจากไมคิดวาจะสามารถไวใจบุคคลอ่ืนไดอีก ท้ัง

การเรียกรองผลประโยชนหรือผลตอบแทนจากบุคคลท่ีแตงตั้งอาจมากเกินกวาจะสามารถจายได / 

การตั้งผูจัดการไวใจยากเพราะการติดตอไมสะดวก 

6) เหตุผลอ่ืน ๆ เชน เนื่องจากมันดูวุนวายและไมแนนอน / ไมรูเก่ียวกับเรื่องพวกนี้ / 

จะเกิดความยุงยากท่ีจะตามมาภายหลัง / ไมมีความเห็นเพราะมองไมเห็นความเปนธรรมทางกฎหมาย

เทาไหร / เพราะถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามระเบียบกฎหมายมาก 

2. ผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน 15 ป ไมเห็นดวย เนื่องจาก 

1) ไมมีทรัพยสินและหนี้สิน เชน เนื่องจากไมมีทรัพยสินหรือหนี้สินมากมาย 

2) เห็นวาเปนเรื่องสวนตัว เชน เนื่องจากไวใจคนของครอบครัวมากกวา / อยาก

จัดการดวยตนเอง 
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3) ไมอยากใหเปนภาระของญาติ เชน เนื่องจากบุคคลนั้นจะตองรับผิดชอบใน

ทรัพยสินและหนี้สินท่ีเกิดข้ึนกับผูตองขัง ซ่ึงถือเปนภาระหนาท่ีท่ีสําคัญและยุงยากมากข้ึนสําหรับผูท่ี

จะตองรับผิดชอบแทน 

4) ไมมีบุคคลท่ีไววางใจได เชน เนื่องจากไมคิดวาจะโปรงใสและไวใจได / ไม

ไววางใจบุคคลนั้น ๆ / ตองดําเนินการดวยตนเองไมไวใจบุคคลอ่ืน / ในการจัดการทรัพยสินใหทุกสิ่ง

ทุกอยางญาติเปนคนจัดการอยูแลว และในบางครั้งเราไมสามารถไววางใจใครไดนอกจากญาติของเรา 

/ เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ไมคอยมีใครมาทําโดยไมหวังอะไร 

5) เหตุผลอ่ืน ๆ เชน เนื่องจากผูจัดการแทนอาจจัดการไปในทางท่ีทําใหทรัพยลดลง 

หรือไมตรงตามความประสงคของขาพเจา / ผูตองขังติดตอกับบุคคลภายนอกยาก / ในบางครั้งความ

จริงบางอยางไมสามารถพูดหรือเขียนไดเพราะถูกจํากัดสิทธิ / เม่ือพนโทษออกไปแลวยังสามารถไป

ชําระหนี้สินได / เห็นวาเม่ือใดท่ีขาพเจาพนโทษออกไปแลว ยังคงสามารถไปติดตอเพ่ือขอผอนในการ

ชําระหนี้ตอได โดยท่ีจะยังไมทําใหเครดิตของตนเสีย / เกรงวาผูจัดการทรัพยสินจะจัดการทรัพยสินไม

เปนไปตามท่ีตองการ / ถาทรัพยสินเล็กนอย หนี้สินสวนตัวเล็กนอยไมนาถึงข้ันตั้งผูจัดการทรัพยสิน 

เชน ผอนบาน เปนตน / เพราะระยะเวลาในการเรียกรองทรัพยสินคืนไดเกินเวลามานานแลว / 

เพราะดิฉันคิดวายังสามารถจัดการทรัพยสินหรือหนี้สินตาง ๆ ได / ไมม่ันใจวาจะม่ันใจไดแคไหน / 

แมดูแลอยูแลว / ถาผูตองขังไมมีญาติแลวใครจะมารับผิดชอบเรื่องหนี้สินได ถามีการตั้งผูจัดการ

ทรัพยสินจะมีประโยชนอะไรกับผูท่ีเปนหนี้สินอยู 
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ตารางท่ี 3.20 

จํานวนและรอยละของผูตองขังท่ีคิด / ไมคิดวา การมีผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน 

จะทําใหตนไดรับประโยชนหรือไดใชสิทธิท่ีตนมีอยูตามกฎหมายมากข้ึน 

 โทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป  โทษจําคุกไมเกิน 15 ป 

คิด / ไมคิดวาตนจะ

ไดรับประโยชนหรือได

ใชสิทธิท่ีมีอยูมากข้ึน 

จํานวน รอยละ 

 

คิด / ไมคิดวาตนจะ

ไดรับประโยชนหรือได

ใชสิทธิท่ีมีอยูมากข้ึน 

จํานวน รอยละ 

คิดวาจะไดรับ

ประโยชนฯ มากข้ึน 

137 81.55 คิดวาจะไดรับ

ประโยชนฯ มากข้ึน 

82 65.08 

ไมคิดวาจะไดรับ

ประโยชนฯ มากข้ึน 

31 18.45 ไมคิดวาจะไดรับ

ประโยชนฯ มากข้ึน 

44 34.92 

รวม 168 100  รวม 126 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือใชในการสัมภาษณผูตองขัง เรื่อง การจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน

ของผูตองขังในประเทศไทย 

 

ผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกสูงกวา 15 ปข้ึนไป รอยละ 81.55 และผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกไม

เกิน 15 ป รอยละ 65.08 คิดวาการมีผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน จะทําใหตนไดรับประโยชน

หรือไดใชสิทธิท่ีตนมีอยูตามกฎหมายมากข้ึน แตยังมีผูตองขังอีกสวนหนึ่ง คือ ผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกสูง

กวา 15 ปข้ึนไป รอยละ 18.45 และผูตองขังท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน 15 ป รอยละ 34.92 ไมคิดวาการมี

ผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน จะทําใหตนไดรับประโยชนหรือไดใชสิทธิท่ีตนมีอยูตามกฎหมาย

มากข้ึน 

นอกจากนี้ ในสวนทายของแบบสอบถาม ผูเขียนไดเปดโอกาสใหผูตองขังไดแสดงความ

คิดเห็น ความประสงค หรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องสิทธิในการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ภายนอกเรือนจําของผูตองขังอยางอิสระ โดยผูตองขังท้ังสองกลุมมีความคิดเห็นท่ีคลายคลึงกัน 

ผูเขียนจึงขอสรุปพรอมยกขอความท่ีผูตองขังเขียนมาเปนตัวอยางประกอบรวมกันไปในคราวเดียวดังนี้ 

1. ควรใหความรูทางกฎหมายแกผูตองขัง หรือควรแจงสิทธิตาง ๆ ใหผูตองขังทราบ 

หรือตองการใหมีเจาหนาท่ีท่ีคอยใหคําปรึกษาภายในเรือนจํา เชน 

- ภายในเรือนจําควรจัดใหมีหนวยงานท่ีใหคําปรึกษาแกผูตองขังท่ีมีปญหาเรื่อง

ทรัพยสินและหนี้สิน เพราะโดยมากแลวญาติของผูตองขังหรือตัวผูตองขังเองไมมีความรูหรือความ

ชํานาญในเรื่องของกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวโยงกับการชําระหนี้ในหนี้สินนั้น ๆ หลายคนท่ีชีวิตเสียหาย
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เนื่องจากไมมีคนจัดการเรื่องปญหาหนี้สินและทรัพยสินนั้น เชน บานโดนยึด รถโดนยึด ฯลฯ 

อยากอธิบายเพ่ิมเติมใหมากกวานี้และ ณ เวลานี้ไมสะดวกคะ 

- ขอใหวิทยากรเขามาบรรยายเพ่ือใหความรูแกผูตองขัง 

- ควรมีสิทธิในการดูแลและใหเรียนรูเรื่องกฎหมายในการจัดการทรัพยสิน – หนี้สินแก

ผูตองขัง เพ่ือประโยชนของผูตองขัง 

- ควรใหผูตองขังทราบสิทธิผูตองขังทุกเรื่องและแจงใหผูตองขังทราบจะเปนผลดีตอ

ผูตองขัง 

- ควรจะมีการจัดอบรมใหกับนักโทษถึงสิทธิท่ีสามารถทําได ใหความรู ใหคําแนะนํา 

- อยากใหมีเจาหนาท่ีในเรือนจําเปนท่ีปรึกษาสิทธิในการจัดการทรัพยสินใหกับผูตองขัง

ท่ีอยากปรึกษาในดานนี้ 

- อยากไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิระหวางเรื่องนี้กับผูตองขังใหมากข้ึน 

- อยากใหมีคนคอยเปนท่ีปรึกษาหรือใหความรูเพ่ิมเติมใหกับผูตองขังท่ีอยูในนี้คะ 

2. ควรมีมาตรการชวยเหลือทางทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง (การชะลอหนี้ พักการ

ชําระหนี้และดอกเบี้ย การประนอมหนี้และอ่ืน ๆ) เชน 

- อยากจัดการภาระหนี้สินนอกระบบและท้ังในระบบ รวมไปถึงขอพันธะ ขอผูกพันใน

สัญญากูยืมดวยตัวเอง และหนี้สินท่ีมีอยูท้ังหมดดวยตัวเอง โดยการขอประนอมหนี้สินและเขาสูระบบ 

เชน สหกรณ หรือ ธ.ก.ส. เพ่ือจะลดภาระและความลําบากในอนาคตจนกวาจะพนโทษคะ 

- สิทธิในการท่ีเปนผูตองขังท่ีอยูในนี้แตไมสามารถใชจายทรัพยสิน –หนี้สินท่ีมีอยู อยาก

ใหทรัพยสิน – หนี้สินท่ีมีอยู ระงับการเพ่ิมดอกเบี้ย เพราะผูตองขังไมสามารถใชจายหนี้สินตรงนั้นได 

อาจจะไมสะดวกตอญาติหรือไมมีญาติ 

- อยากหาทางออกสําหรับการชําระหนี้สินหรือการพักชําระหนี้ 

- อยากใหมีการยืดระยะเวลาในการจัดการทรัพยสินตาง ๆ ไดตามเวลาท่ีสมควร เชน 1 

– 3 ป 

- ดอกเบี้ยหนี้สินจะไมเพ่ิมในระยะเวลาท่ีถูกจําคุก 

- ถาผูตองขังมีหนี้สินอยูโดยท่ีไมสามารถชําระหนี้ได อยากใหมีการระงับดอกเบี้ยท่ีจะ

เพ่ิมข้ึน อยากใหมีการตรวจสอบวาบุคคลท่ีเปนหนี้สินอยูในเรือนจําหรือเปลา ถาอยูแลวจําคุกก่ีป 

- เม่ือถูกจําคุกแลวขอใหหยุดหนี้สินหรือการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินไวกอนจนกวา

จะพนโทษ หรือเม่ือพนโทษแลวใหมีสิทธิรองขอได 

- ใหโอกาสเลื่อนชําระหนี้สินออกไป พนโทษออกไปแลวขอประนอมหนี้สินท่ีมีอยู 
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3. ควรมีมาตรการหรือมีกฎหมายเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของ

ผูตองขัง เชน 

1) ควรมีหนวยงานเขามาดูแล เชน อยากใหมีหนวยงานดูแล / อยากใหมีฝายดําเนิน

ความสะดวกในการจัดการทรัพยสินมาดําเนินการแทนเรา เพ่ือท่ีเราจะไดรับประโยชนอันชอบธรรม

โดยตรง / มีความประสงคอยากใหมีหนวยงานหรือองคกรท่ีชวยเหลือคุมครองดูแลดานสิทธิของ

ผูตองขังเพราะเปนผูดอยโอกาส ถูกทนายความหลอกเสียเปนสวนใหญ พ่ึงตนเองก็ไมได ญาติบางคนก็

ยังไวใจไมได คดียาเสพติดบางรายมีเงินสดของกลาง ซ่ึงศาลมีคําสั่งคืนเงินของกลางในคดีอาญาให

จําเลย เม่ือคดีถึงท่ีสุดแลว เม่ือติดตอขอเงินของกลางคืนจากสถานีตํารวจ แตพนักงานตํารวจบางคดี

ไมดําเนินการให ตองพ่ึงทนายความใหชวยเหลือ แตทนายความเรียกเงินตอบแทนในอัตราสูง ขอ

ความเมตตาผูจัดทําแบบสอบถามนําเรื่องนี้ไปพิจารณาแกไขดวยจักเปนพระคุณอยางหาท่ีสุดมิได / 

ทําใหผูถูกคุมขังทราบถึงเปาหมายท่ีจะจัดการอยางไร เม่ือเรามีผูมีสิทธิทําแทนใหนั้น จะเปนประโยชน

แกผูคุมขังมากข้ึน ขอเสนอแนะตองการใหมีหนวยงานเขามาใหคําปรึกษาในเรือนจําสมํ่าเสมอ และ

เม่ือรับทําหนาท่ีแลวใหแจงผลท่ีไดดําเนินการใหนั้นวาเปนอยางไร ผลลัพธท่ีไดอยางชัดเจน 

2) มีการรายงานความคืบหนาเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน เชน อยากรู

ความเปนไป – คืบหนาของคดีทรัพยสินวาไปถึงไหนแลว ควรมีเอกสารแจงใหทราบบาง จะไดรูวาควร

ทําอยางไรตอไป / ในคดีทรัพยสินควรจะเรงคดีใหเร็วข้ึน แลวเอกสารใหชัดเจนข้ึน / อยากใหมี

เอกสารชี้แจงใหเราทราบอยางละเอียดและชัดเจนทุกครั้งกอนท่ีจะจัดการทรัพยสิน –หนี้สินของเรา 

3) ควรมีมาตรการตรวจสอบประวัติการทํางานหรือเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของของ

ผูจัดการทรัพยสินและหนี้สิน เชน เม่ือเราเปนคนท่ีใชผูจัดการทรัพยสินนั้น ควรมีการตรวจสอบ

ประวัติการทํางานของคนนั้น ๆ ท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีใหดี เพ่ือไมใหมีขอขัดแยงกันทีหลัง 

4) ควรมีการอํานวยความสะดวกใหแกผูตองขังในการติดตอกับผูจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินหรือญาติ หรือติดตอกับศาลไดโดยสะดวกมากข้ึน เพ่ือประโยชนดังกลาวของผูตองขัง เชน 

ควรใหมีการเยี่ยมใกลชิดบอย ๆ จะไดจัดการปญหาทรัพยสินและการวางแผนการเงินท่ีมีอยูใหเกิด

ประโยชนมากท่ีสุดจนกวาขาพเจาจะพนโทษออกไป เพ่ือใหภรรยาใชสินทรัพยท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน 

ตอยอดทรัพยสินไดเอง / เปดโอกาสใหผูท่ีถูกจําคุกไดใชสิทธิท่ีเทาเทียมกับบุคคลภายนอก ถึงแมการ

ติดตอสื่อสารจะไมสะดวกก็ตาม แตก็จะมีการอํานวยความสะดวกของทางราชการเพ่ือใหผูท่ีถูกจําคุก

ไดเขาถึงเรื่องตาง ๆ และสิทธิประโยชนสวนบุคคลท่ีพึงจะไดรับดวยความโปรงใส และชัดเจน ในวันนี้

และตอไป / การรับรูขอมูลขาวสารจากภายนอก การสื่อสารติดตอกับผูจัดการทรัพยสินไดทันเวลากับ

ศาล 
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5) มาตรการอ่ืน ๆ เชน ทางเรือนจําตองอํานวยความสะดวกเก่ียวกับเอกสาร

จากภายนอกเขามาใหผูตองขัง/ เรื่องทุกเรื่องควรแจงใหผูตองขังทราบทุกเรื่อง จะไดไมเสีย

ผลประโยชนของผูตองขัง / หาคนท่ีไวใจได ข้ันตอนทุกอยางควรโปรงใสและตรวจสอบได / สามารถ

แตงตั้งใครก็ไดในการจัดการทรัพยสินของเราท่ีทําใหเราไมเสียผลประโยชน / ควรแตงตั้งผูจัดการ

หนี้สินท่ีสามารถทําใหบุคคลอ่ืนไววางใจไดและมีประสิทธิภาพในการจัดการงาน / ดิฉันคิดวาทรัพยสิน

ตางควรใหคนท่ีเราไวใจมากท่ีสุด เชน พอ แม ลูก อีกวิธีหนึ่ง ขอความกรุณาจากศาลใหทรัพยสิน – 

หนี้สินตาง ๆ ของเราอยูในความดูแลของศาล แลวแจงใหเจาหนี้ทุกคนทราบ พนโทษออกไปคอยวา

กันคะ ทรัพยสินเราก็ปลอดภัย เจาหนี้ก็เขาใจวาเราไมไดหนีหนี้ สวนถาใครอยากไดทรัพยสินของเรา 

เชน ญาติ พ่ี นอง ลูก ก็ใหทําหนังสือเขามาเซ็นยินยอม / จากสถานการณท่ีเจอมา เม่ือถูกจําคุก เรา

ถูกจํากัดสิทธิและยากตอการท่ีจะติดตอญาติในการดําเนินการทางการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน 

ดิฉันจึงขอแนะนําวานาจะมีการบัญญัติกฎหมายใหผูท่ีถูกจําคุกสามารถท่ีจะรองขออํานาจจากผูท่ี

เก่ียวของมาดําเนินการทางกฎหมายใหอยางถูกตองและสิทธิในการมีผูดูแลทรัพยสินหนี้สินตาม

กฎหมายใหดวย 

4. ไมเห็นดวย หรือไมควรใหมีผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง เชน 

- สิทธิในการจัดการทรัพยสิน – หนี้สินของแตละบุคคลยอมมีเหตุและผล ซ่ึงไมมีใครจะ

สามารถรูหรือจัดการไดดีหรือถูกตองไดเทากับตัวของเจาของเอง อีกท้ังความเชื่อใจหรือไววางใจใคร

สักคนใหทําแทนนั้นยิ่งยากมากกวา เพราะผลประโยชนตางตอบแทนอาจไมเพียงพอ และการ

ติดตอสื่อสารกันก็ไมสะดวกเหมือนบุคคลท่ัวไป 

- ไมตองการใหใครมาจัดการทรัพยสินใหท้ังสิ้น 

- ไมอยากเขากระบวนการของกฎหมาย คิดวามันยุงยาก พอพนโทษออกไปแลวคอยไป

จัดการดวยตนเอง 

- ใชหนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทน โดยระบุใหชัดเจนวาประสงคใหทําอะไรได

บาง 

- ระยะเวลาของคดีความไดผานไปนานแลว ก็ไมหวังจะไดทรัพยสินคืน 

- ไมมีหนี้สิน 

- ไมมีขอเสนอแนะและความคิดเห็นอะไรมากมาย เพราะการจัดการทรัพยสิน ญาติเปน

คนจัดการอยูแลว 

5. ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง หรือความ

คิดเห็นเก่ียวกับผลของการมีกฎหมายเก่ียวกับเรื่องดังกลาว เชน 
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- นาจะมีกฎหมายชวยเหลือเก่ียวกับทรัพยสินของผูตองขัง เพราะบางครั้งผูตองขัง

ไมสามารถรูไดวาผูท่ีดําเนินการแทนนั้นทําตามความประสงคหรือไม 

- การท่ีมีบุคคลท่ีดูแลและไวใจได เราก็ไมตองกังวล และทรัพยสินท่ีเรามีก็ไมไดสูญเปลา

ไป ยงัคงมีคนดูแลรักษาทรัพยสินใหจนกวาจะพนโทษและชีวิตคงจะดีข้ึน 

- ควรดําเนินการหาทางออกกอนพนโทษ ไมควรปลอยไวอยางนี้ โดยใหเปนเรื่องเวรกรรม 

- ควรจะจัดใหเปนขบวนการชวยเหลือใหชัดเจนและเปนการติดตามอยางตอเนื่อง 

ผูตองขังสวนมากก็รอความชวยเหลืออยางตอเนื่อง และใหมากกวานี้ 

- เนื่องจากขาพเจามิไดมีทรัพยสินมากนัก อีกท้ังมีญาติชวยจัดการใหจึงมิไดเปนปญหา

ใด ๆ แตสําหรับบางคนท่ีมีทรัพยสินมากและขาดคนชวยจัดการ  ฉะนั้น การมีผูจัดการทรัพยสินแทน

ผูตองขังนับวาเปนประโยชนตอผูตองขังมาก แมจะตองสูญเสียผลตอบแทนบาง แตก็ยังคุมคาเพราะ

มิไดสูญเสียท้ังหมด 

- ดิฉันเห็นกับการท่ีทางกฎหมายไดเขามาชวยเหลือในเรื่องนี้ เพราะดิฉันไมสามารถ

จัดการอะไรไดดวยตัวเอง 

- ขอเสนอแนะคือถาเรามีกฎหมายท่ีบัญญัติวาดวยการตั้งผูจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน 

มันจะอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมแทนเรา เพ่ือความเปนประโยชนตอเรายามท่ีเราพนโทษ 

อีกท้ังการมีผูจัดการทรัพยสิน – หนี้สินใหเรา เราจะไดไมตองกังวล และสามารถใชชีวิตในเรือนจําได

อยางไมเครียด 

- อยากใหมีตัวแทนท่ีสามารถดําเนินการในเรื่องตาง ๆ แทนไดในระหวางถูกจําคุก 

- ตองใหโอกาสผูตองขังมากข้ึน 

- มีธนาคารจัดเก็บทรัพยสินจนกวาตัวเราจะพนโทษและออกไปจัดการทรัพยสินเอง 

- ทรัพยสิน – หนี้สินจะไดไมหายไปไหน คงท่ีจัดการไดงายข้ึน 

- ถาหากมีบุคคลท่ีสามารถดําเนินการจัดการทรัพยสินแทนไดก็จะเปนผลดี หากพนโทษ

ไปแลวจะไดไมมีปญหาตาง ๆ ตามมา 

- ควรเริ่มตอนท่ีผูตองขังเขามายังทัณฑสถานในวันถัดไปเพ่ือเปนการผอนคลายและทํา

ใหผูตองขังไมรูสึกเครียดมากข้ึน เนื่องจากทุกคนเขามายังไมทันท่ีจะจัดการทรัพยสินของตัวเอง อยาง

นอยเม่ือเขาเขามา เขายังคงไวใจวาพวกเขายังคงไดรับสิทธิในการจัดการทรัพยสินของตนเองและจะ

ทําใหผูตองขังใชชีวิตอยูในเรือนจําโดยไมเครียด 

- อยากใหคดีทรัพยสินทําใหเร็วข้ึนและละเอียดมากกวานี้ 

- จริงอยูเปนการดีท่ีผูตองขังสามารถรองขอตอศาลเพ่ือตั้งผูจัดการทรัพยสิน – หนี้สิน 

เพ่ือจัดการใหกับผูตองขัง ถาหากผูท่ีไดรับอํานาจสิทธิในการแตงตั้งใหเปนผูจัดการทรัพยสินไมคดโกง 



 

 

389 

ยังคงเปนการเสี่ยงตอผูตองขังอยู เพราะผูตองขังไมสามารถดําเนินการไดตนเอง และกฎหมายก็

ไมมีมาตราในคุมครองสิทธิตาง ๆ ของผูตองขัง เพราะในเม่ือเราไดไวใจ ไดแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินรับ

อํานาจท้ังหมดไป เราไมสามารถฟองกลับ มีท้ังขอดีและขอเสีย 

- ก็ดีถาจะมีกฎหมายมารับรองใหกับผูตองขัง เพราะสิทธิจะไดอยูในมือของผูตองขังเอง 

- ขอเสนอแนะคือเราจะตองจัดหาผูจัดการหรือทนายความจัดการเรื่องทรัพยสิน – หนี้สิน 

และเรื่องสวนตัวทุกสิ่งทุกอยาง 

- ดิฉันคิดวาเราควรมอบสิทธินี้ใหกับญาติคนท่ีเราไวใจใหไปจัดการเพ่ือจะไดไมมีปญหา

ตามหลังมา 

6. ความคิดเห็นหรือความรูสึกอ่ืน ๆ ของผูตองขัง เชน 

- การติดตอโลกภายนอกลําบากมาก ไมสะดวก เรื่องพูดคุยเจรจาและเอกสารทุกชนิด

ถูกควบคุมผานการตรวจสอบละเอียดมาก ไมสะดวก มีอุปสรรคเหลือหลาย ผูไมถูกคุมขังไมรู เพราะ

ถูกจํากัดเสรีภาพ 

- ไมมี เพราะสวนใหญเม่ือเราถูกจับกุม ของทุกอยางก็จะถูกยึดเปนของกลางท้ังหมด ไม

วาทรัพยสินท่ีเรามีมานั้นจะกอนหรือหลังทําผิดก็ตาม พอสูคดีเพ่ือท่ีตองการจะไดทรัพยสินสวนนั้นคืน 

ก็มีความเปนไปไดยากมาก มักจะถูกกลาวหาวาไดมาจากการคายา จริง ๆ แลวมันก็ไมเสมอไปนะคะ 

คนสวนใหญก็มีความรูเทาไมถึงการณปลอยเลยตามเลย ทําใหทรัพยสินนั้นสูญเปลา ถาเจอทนายดีก็

โชคดีคะ ขณะโดนจับกุมทรัพยสินสวนใหญมักจะไมถูกระบุลงในใบจับกุมหรือทรัพยสินถูกสับเปลี่ยน

จากของใหมหรือของมีมูลคาเปนของเกาและราคาถูก ซ่ึงไมมีประโยชนท่ีจะอยากไดของท่ีไมใชของเรา

คืนมาคะ 

- อยากใหมีการลดโทษใหผูตองขังท่ีมีความประพฤติดี จะไดออกไปทํางานใชหนี้หรือ

จัดการหนี้สิน ซ่ึงจะทําใหระบบการเงินของตนเองและสถาบันท่ีเก่ียวของคอย ๆ คลี่คลาย 

- ไมมีขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกับการจัดการทรัพยสินตนเองเพราะ

หมดไปตั้งแตทนายบอกวาคดีนี้สูไดชนะแนนอน 

- อยากรูความคืบหนาเรื่องคดีทรัพยสินไปถึงไหนแลว ทรัพยสินท่ีโดนยึดแตไมมีลงใน

สํานวน อยากรูความคืบหนาใหเร็วกวานี้ 

- ควรปรับปรุงเรื่องการติดตอญาติใหงายและหลากหลายข้ึน 

- กรณีท่ีไดรับการชําระเงินมาเปนเช็คท่ีสั่งจายชื่อของขาพเจาซ่ึงถูกจําคุกอยูในขณะนี้ 

และตองการใชเงินนั้น แตไมม่ันใจวาบัญชีท่ีธนาคารของตนเองถูกอายัดหรือไม ทําใหไมกลาไปรับเงิน

หรือเช็คนั้น เชน เช็คคาสินคาจากคดีแพงท่ีขาพเจาชนะถึงฎีกาแลว สามารถรองขอเปดบัญชีธนาคาร

ในขณะท่ีถูกจําคุกอยูในนี้ไดหรือไม (หมายถึงบัญชีใหม) เพ่ือนําเงินมาฝากบัญชีในบุคท่ีนี่หรือสงออก
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ญาติคะ หรือตองทําอยางไรเพ่ือเบิกเงินนั้นมาโดยไมตองรอจนกระท่ังพนโทษกอน หมายถึงรอง

ขอตอศาลในคดีแพงไดอยางไรบางคะ 

- ทุกวันนี้ถาเราไมเขาใจกฎหมาย สิ่งแรกจะถูกทนายหลอกสรางเรื่อง จากผู ท่ีถูก

กลายเปนคนผิด ฉะนั้นขอความยุติธรรมดวย 

- ควรใหความเปนธรรมกับทุกฝาย 

- การมีผูดําเนินการทรัพยสินของเราเปนตัวแทน คิดวาจะไดรับประโยชนใชสิทธิท่ีตนมี 
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ภาคผนวก ค 

คํารองขอพบผูตองขังของทนายความ 

 

ท่ี  เรือนจํา/ทัณฑสถาน…………………………………….. 

วันท่ี……………เดือน…………………………………พ.ศ……………… 

  ขาพเจา………………………………………….………อายุ………………….ป สัญชาติ………………............. 

อยูบานเลขท่ี…………หมูท่ี……….ตําบล/แขวง………………………….อําเภอ/เขต…………………………………… 

จังหวัด…………………………………..เปนผูประกอบวิชาชีพทนายความใบอนุญาตใหเปนทนายความ

เลขท่ี………/...........ออกใหเม่ือ………………….………หมดอายุ…….………………….สถานท่ีประกอบวิชาชีพ 

สํานักงาน…………………………………………..เลขท่ี………..…หมูท่ี……ซอย………………...…………………………. 

ถนน………………….………ตําบล/แขวง…………………………….อําเภอ/เขต…………………………………………… 

จังหวัด…………..…………………..โทร………….……………ขอยื่นคํารองตอเรือนจํา/ทัณฑสถานแหงนี้ โดยมี

ความประสงคขอพบผูตองขัง เพ่ือปรึกษาอรรถคดีดังมีรายนามตอไปนี้ 

 1……………………………………….…………………….คดี…………..…………………………………………..…… 

 2……………………………………….…………………….คดี…………..…………………………………………..…… 

 3……………………………………….…………………….คดี…………..…………………………………………..……

 4……………………………………….…………………….คดี…………..…………………………………………..…… 

 การยื่นคํารองครั้งนี้ ขาพเจาขอยืนยันวา ขาพเจา 

ไดรับแตงตั้งใหเปนทนายความของผูตองขังแลว ยังไมไดรับการแตงตั้งใหเปนทนายความ

ของผูตองขัง 

 ขาพเจาขอนํา นาย/นาง/นางสาว…………………………………...ซ่ึงเปนลามเขาพบผูตองขังดวย 

เนื่องจากผูตองขังนั้น 

  เปนชาวตางประเทศ…………………………………………ไมสามารถพูดและฟงภาษาไทยได 

  ใชภาษาไทยทองถ่ิน……………………………………………ไมสามารถพูดและฟงภาษาไทยได 

 ในการพบผูตองขังครั้งนี้ ขาพเจา ไดรับคําแนะนําติดตอจากบุคคล ดังนี้ 

 1…………………………………………………… ซ่ึงเก่ียวของโดย………………………………………………….. 

 2…………………………………………………… ซ่ึงเก่ียวของโดย………………………………………………….. 

 3…………………………………………………… ซ่ึงเก่ียวของโดย………………………………………………….. 



 

 

392 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการและขาพเจาจะ

ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับท่ีกรมราชทัณฑกําหนดไว โดยเครงครัด หากขอความดังกลาวเปนเท็จไม

วาดวยประการใด ๆ ขาพเจาขอรับผิดชอบทุกประการ 

 ลงชื่อ………………………………………………………ทนายความ 

    (……………………………………………………) 

 

หมายเหตุ ใหแนบใบอนุญาตใหเปนทนายความพรอมคํารับรองสําเนาถูกตองของทนายความดวย 
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1 

คํารับรองของผูตองขัง 

 

ขาพเจา………………………………………………………… 

หมายเลขประจําตัว………….………../..….…………… 

คดี………………..……….….สัญชาติ………………….… 

มีความสามารถพูดหรือฟงภาษาไทย 

          ได ไมได 

ไดทราบขอความตามคํารองดังกลาวขางตนแลวมี

ความประสงค 

          ตองการพบทนายความ 

          ไมตองการพบทนายความ เพราะ 

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

 

ลงชื่อ…………………………………………..ผูตองขัง 

       (………………………………………) 

  ………………./………………../………………… 

2 

ความเห็นของเจาหนาท่ี 

 

เรียน……………………………………………………………. 

ไดตรวจสอบคํารองและเอกสารหลักฐานการเปน 

ทนายความแลว เห็นวา 

          ถูกตอง ควรอนุญาต 

          ไมถูกตอง ไมควรอนุญาต เพราะ 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

ลงชื่อ………………………………………เจาหนาท่ี 

      (…………………………………….) 

ตําแหนง……………………………………………….……… 

    ………………./……………………/……………….. 

3 

ความเห็นของผูบังคับบัญชา 

 

คําสั่ง    อนุญาต 

          ไมอนุญาต เพราะ………………………. 

…………………………………………………………………… 

 

ลงชื่อ…………………………………………………………… 

         (…………………………………………………) 

ตําแหนง………….…………………………………………... 

           ……………../………………/……………….. 

4 

รับทราบคําส่ัง 

 

ขาพเจา…………………………………….…………………. 

ไดทราบคําสั่งโดยตลอดแลว 

 

 

ลงชื่อ……………………………………ทนายความ 

      (…………………………………..) 

   ………………./……………../………………. 
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ภาคผนวก ง 

คํารองใหผูตองขังเซ็น – รับ และสงเอกสาร 

 

คํารองใหผูตองขังเซ็น – รับ และสงเอกสาร           (เอกสารฉบับนี้...สงคืนหอง ONE STOP) 

ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง 

เรียน ผูอํานวยการสวนปกครอง 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.......................................................................อายุ....................................ป 

บัตรประชาชน/บัตรทนาย เลขท่ี...........................บานเลขท่ี.............หมูท่ี............ถนน......................... 

ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด................................... 

เก่ียวของเปน...............กับผูตองขัง มีความประสงคใหผูตองขังชื่อ.....................................แดน............. 

ใหผูตองขังเซ็นเอกสาร (ระบุ)..............................................................จํานวน...................แผน 

สงมอบเอกสาร ใหผูตองขัง (ระบุ).......................................................จํานวน...................แผน 

ขอรับเอกสารจากผูตองขัง (ระบุ)........................................................จํานวน...................แผน 

(ลงชื่อ)................................................ผูยื่นคํารอง 

    (.....................................................) โทรศัพท............................ 

..................../....................../....................... 

 

เรียน ผูอํานวยการสวนปกครอง 

- ตรวจสอบแลวถูกตอง เห็นควรอนุญาต 

(ลงชื่อ).............................................ผูตรวจสอบ 

    (นายประดิษฐ เกตุสุวงษ) 

    ประจําหองประชาสัมพันธ 

- ไดรับเอกสารไวถูกตองแลว  อนุญาต   ไมอนุญาต 

 (ลงชื่อ).................................ผูยื่นคํารอง  (ลงชื่อ)...........................ผอ.สวนปกครองฯ หรือทําการแทน 

     ............/............/............  ............/............/............ 

 

สําหรับผูตองขัง 

ขาพเจา น.ช./ข.ช...........................หมายเลขประจําตัว.............................แดน............ 

รับเอกสาร สงเอกสาร เซ็นเอกสาร จํานวน......แผน ไวเรียบรอยแลว 

(ลงชื่อ).....................ผูตองขัง (ลงชื่อ).....................จนท.ประจําแดน....... 
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามผูทีม่าเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เร่ือง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

หมวด ๑ ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูถูกสัมภาษณ 

๑.เพศ    ชาย    หญิง 

๒. อายุ   ป 

๓. เก่ียวของเปน   กับผูตองขัง 

๔. ผูตองขังท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอ เปนผูตองขังประเภท 

  นักโทษเด็ดขาด ไดรับโทษท้ังหมดเปนระยะเวลา  ป เดือน 

  คนตองขัง (ตามหมายขัง) 

  คนฝากขัง (ฝากควบคุมไวตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและอ่ืน ๆ) 

๕. นักโทษท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอ ปจจุบันเปนนักโทษชั้น 

  ชั้นเยี่ยม    ชั้นดีมาก   ชั้นดี 

  ชั้นปานกลาง   ชั้นเลว    ชั้นเลวมาก 

หมวด ๒ ขอมูลเก่ียวกับการติดตอผูตองขัง 

๖. ทานพักอาศัยหรือมีภูมิลําเนาอยูท่ีจังหวัด    

๗. ในการเดินทางมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังแตละครั้ง ทานตองเสียคาใชจายเปนเงิน  บาท 

๘. ทานมาเยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขังบอยเพียงใด 

  ทุกเดือน เดือนละ  ครั้ง 

  นานกวา ๑ เดือน ถึง ๓ เดือน / การเยี่ยม ๑ ครั้ง 

  นานกวา ๓ เดือน ถึง ๖ เดือน / การเยี่ยม ๑ ครั้ง 

  นานกวา ๖ เดือน ถึง ๑ ป / การเยี่ยม ๑ ครั้ง 

  นานกวา ๑ ป / การเยี่ยม ๑ ครั้ง 

๙. ทานมักมาเยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขังดวยเหตุผลใด (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 

  เพ่ือพูดคุยและสอบถามเรื่องท่ัว ๆ ไป เชน ความเปนอยู ถามถึงสุขทุกขของผูตองขัง 

  มีเรื่องราวบางอยางท่ีตองการเลาหรือบอกกลาวใหผูตองขังทราบ 

  มีธุระบางประการท่ีตองมีการปรึกษาหรือสอบถามความคิดเห็นของผูตองขัง 

  มีธุระบางประการซ่ึงจําเปนตองใหผูตองขังลงลายมือชื่อในเอกสาร 

  อ่ืน ๆ โปรดระบุ         



 

 

396 

๑๐. ทานมีปญหาหรืออุปสรรคใดบาง ในเรื่องการมาเยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขัง (ตอบไดมากกวา 

๑ ขอ) 

  มีความยากลําบากในการเดินทาง เชน มีความหางไกล ไมมีรถโดยสาร 

  ตองเสียคาใชจายมากในการเดินทางมาเยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขังแตละครั้ง 

  ข้ันตอนในการเขาพบหรือติดตอกับผูตองขังมีความยุงยากซับซอนมากเกินไป 

  บางครั้งทานมาถึงเรือนจํา แตกลับไมไดพบผูตองขังเนื่องจาก 

   ผูตองขังไมยอมออกมาพบหรือพูดคุย  หมดเวลาเยี่ยม 

เปนชวงเวลาท่ีผูตองขังไมมีสิทธิท่ีจะพบบุคคลภายนอกไดตามระเบียบของ

เรือนจํา 

  เวลาในการพบหรือพูดคุยกับผูตองขังนอยเกินไป จนบางครั้งยังพูดคุยธุระไมเสร็จ 

  ไมมีปญหาหรืออุปสรรคใด ๆ 

  อ่ืน ๆ โปรดระบุ         

๑๑. นอกจากการเดินทางมาเยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขังดวยตนเองแลว ทานไดติดตอกับผูตองขังดวย

วิธีการอ่ืนอีกหรือไม (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 

  ทางโทรศัพท บอยเพียงใด (โปรดระบุ)      

  ทางจดหมาย บอยเพียงใด (โปรดระบุ)       

  ไมไดติดตอกับผูตองขังดวยวิธีอ่ืนเลย เนื่องจาก     

๑๒. ทานมักติดตอกับผูตองขังดวยวิธีการตามขอ ๑๑ ในเรื่องใด (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 

  เพ่ือพูดคุยและสอบถามเรื่องท่ัว ๆ ไป เชน ความเปนอยู ถามถึงสุขทุกขของผูตองขัง 

  มีเรื่องราวบางอยางท่ีตองการเลาหรือบอกกลาวใหผูตองขังทราบ 

  มีธุระบางประการท่ีตองมีการปรึกษาหรือสอบถามความคิดเห็นของผูตองขัง 

  อ่ืน ๆ โปรดระบุ         

๑๓. ทานมีปญหาหรืออุปสรรคใดบาง ในเรื่องการติดตอผูตองขังดวยวิธีการตามขอ ๑๑ (ตอบได

มากกวา ๑ ขอ) 

 ๑๓.๑ ทางจดหมาย 

  มีความลาชา    อาจสูญหายหรือไมถึงมือผูตองขัง 

เปนชวงเวลาท่ีผูตองขังไมมีสิทธิสงจดหมายตอบกลับ ทําใหบางครั้งไมไดรับคําปรึกษา

หรือความคิดเห็นของผูตองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง 

อ่ืน ๆ โปรดระบุ         
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๑๓.๒ ทางโทรศัพท 

  ไมสามารถบอกเลาหรือปรึกษาไดครบถวน เนื่องจากผูตองขังมีสิทธิคุยโทรศัพทใน

เวลาท่ีจํากัด 

  เปนชวงเวลาท่ีผูตองขังไมมีสิทธิใชโทรศัพท 

  อ่ืน ๆ โปรดระบุ         

หมวด ๓ ขอมูลเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง 

๑๔. ทานเปนหรือเคยเปนคนจัดการหรือดูแลทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังหรือไม 

  เปนหรือเคยเปนคนจัดการหรือดูแลทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง โดย 

   ผูตองขังมอบหมายหรือยินยอมใหทานเปนคนจัดการแทนทุกเรื่อง 

   ผูตองขังมอบหมายหรือยินยอมใหทานเปนคนจัดการแทนบางเรื่อง 

ไมมีการมอบหมายจากผูตองขัง แตจัดการดูแลใหตามความเหมาะสมและ

โอกาส 

  ไมเคยเปนคนจัดการหรือดูแลทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง เนื่องจาก 

   ผูตองขังไดมอบหมายใหบุคคลอ่ืนจัดการแทนแลว คือ  (โปรดระบุ) 

เก่ียวของเปน  กับผูตองขัง และ 

เก่ียวของเปน  กับทาน 

   ทานไมอยากมีภาระหนาท่ีดังกลาว จึงไมรับดําเนินการจัดการให 

อ่ืน ๆ โปรดระบุ        

ไมมีผูใดดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขังท่ีทานมาเยี่ยมหรือ

ติดตอเลย (โปรดขามไปทําตอในขอ ๒๒ - ๒๕) เนื่องจาก 

 ไมมีใครยอมดําเนินการจัดการแทนผูตองขัง 

 ผูตองขังไมยอมใหใครจัดการแทน 

อ่ืน ๆ โปรดระบุ        

๑๕. เม่ือทานหรือบุคคลท่ีผูตองขังมอบหมายใหดําเนินการจัดการแทน (เทาท่ีทานทราบหรือพบเห็น) 

ตองดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง หรือมีปญหาเก่ียวกับการจัดการ ทานหรือ

บุคคลดังกลาวไดปรึกษาหรือสอบถามไปยังผูตองขังเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการจัดการหรือไม อยางไร 

(ตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 

  มีการปรึกษาหรือสอบถามความคิดเห็นของผูตองขัง โดย 

   ผูตองขังไดบอกแนวทางหรือวิธีการจัดการท้ังหมดไวตั้งแตตนแลว 
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ผูตองขังไดบอกแนวทางหรือวิธีการจัดการไวบางสวน หากมีเรื่องใด

เพ่ิมเติมข้ึนมา ทานก็ไดปรึกษาหรือสอบถามไปยังผูตองขังทุกเรื่องกอน

ดําเนินการจัดการ 

ผูตองขังไดบอกแนวทางหรือวิธีการจัดการไวบางสวน หากมีเรื่องใด

เพ่ิมเติมข้ึนมา ทานก็ไดปรึกษาหรือสอบถามไปยังผูตองขังบางเรื่องกอน

ดําเนินการจัดการ เชน ดูวามีความจําเปนและมีความสําคัญมากนอย

เพียงใด เปนตน 

ผูตองขังไดบอกแนวทางหรือวิธีการจัดการไวบางสวน หากมีเรื่องใด

เพ่ิมเติมข้ึนมา ทานไดดําเนินการจัดการไปเลย โดยไมไดปรึกษาหรือ

สอบถามจากผูตองขังเพ่ิมเติม 

อ่ืน ๆ โปรดระบุ        

  จัดการไปโดยไมมีการปรึกษาหรือสอบถามความคิดเห็นของผูตองขังเลย เนื่องจาก 

   เชื่อวาการจัดการของตนมีความอดคลองกับความตองการของผูตองขัง 

   เชื่อวาตนสามารถจัดการแทนผูตองขังไดโดยไมกอใหเกิดความเสียหายข้ึน 

   มีความยากลําบากในการติดตอไปยังผูตองขัง 

   ตองเสียคาใชจายมากในการติดตอไปยังผูตองขัง 

   ผูตองขังไมใหความรวมมือ 

ไมสามารถติดตอหรือพูดคุยหรือพบเจอกับผูตองขังไดอันเนื่องมาจาก 

กฎระเบียบ 

อ่ืน ๆ โปรดระบุ        

๑๖. เม่ือทานตองการปรึกษาหรือสอบถามความคิดเห็นของผูตองขังเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง ทานมักติดตอผูตองขังโดยวิธีใด 

  โทรศัพท  จดหมาย  มาติดตอท่ีเรือนจําดวยตนเอง 

๑๗. เม่ือทานติดตอไปยังผูตองขังเพ่ือปรึกษาหรือสอบถามเก่ียวกับการจัดการดังกลาว ทานไดรับ

ความรวมมือจากผูตองขังมากนอยเพียงใด 

  มาก  นอย  ปานกลาง ไมไดรับความรวมมือเลย 

หมวด ๔ ผลของการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง 

๑๘. ตามท่ีทานหรือบุคคลท่ีผูตองขังมอบหมายใหจัดการแทน (เทาท่ีทานทราบหรือพบเห็น) ได

จัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขังไปแลวนั้น กอใหเกิดผลตอผูตองขังอยางไรบาง (ตอบได

มากกวา ๑ ขอ) 
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 ๑๘.๑ ดานทรัพยสิน 

  ทําใหทรัพยสินของผูตองขังท่ีมีอยูเพ่ิมข้ึน 

  ทําใหทรัพยสินของผูตองขังท่ีมีอยูลดนอยลง 

  ไมทําใหทรัพยสินของผูตองขังท่ีมีอยูเพ่ิมข้ึนหรือนอยลง 

  ทําใหเปนคดีความเกิดข้ึนเก่ียวกับทรัพยสินท่ีมีอยู (ไมวาในฐานะโจทกหรือจําเลย) 

  ทําใหคดีความหรือความขัดแยงหรือขอพิพาทอันเก่ียวกับทรัพยสินท่ีมีอยูนั้นระงับลง 

 ๑๘.๒ ดานหนี้สินหรือภาระหนาท่ีผูกพันอ่ืน ๆ 

  ทําใหหนี้สินหรือภาระหนาท่ีผูกพันอ่ืน ๆ ของผูตองขังท่ีมีอยูเพ่ิมข้ึน 

  ทําใหหนี้สินหรือภาระหนาท่ีผูกพันอ่ืน ๆ ของผูตองขังท่ีมีอยูลดนอยลง 

  ไมทําใหหนี้สินหรือภาระหนาท่ีผูกพันอ่ืน ๆ ของผูตองขังท่ีมีอยูเพ่ิมข้ึนหรือนอยลง 

  ทําใหเปนคดีความเกิดข้ึนเก่ียวกับหนี้สินหรือภาระหนาท่ีผูกพันอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู (ไมวา 

ในฐานะโจทกหรือจําเลย) 

  ทําใหคดีความหรือความขัดแยงหรือขอพิพาทอันเก่ียวกับหนี้สินหรือภาระหนาท่ี 

ผูกพันอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูนั้นระงับลง 

๑๙. จากการท่ีทานหรือบุคคลท่ีผูตองขังมอบหมายใหจัดการแทน (เทาท่ีทานทราบหรือพบเห็น) ได

จัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขังไปแลวนั้น กอใหเกิดผลหรือคาดวาจะเกิดผลตอตัวทานหรือ

บุคคลท่ีผูตองขังมอบหมายใหจัดการแทนอยางไรบาง (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 

  ไดเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใดเปนการตอบแทนจากการจัดการแทนผูตองขัง 

  ไมไดเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใดเปนการตอบแทนจากการจัดการแทนผูตองขัง 

  เงินท่ีใชในการดําเนินการจัดการดังกลาว ทานตองเปนผูออกเอง 

  กอใหเกิดความยุงยากลําบาก และเปนภาระแกทานหรือบุคคลดังกลาว 

ทานหรือบุคคลดังกลาวถูกฟองเปนคดีหรือมีโอกาสถูกฟองเปนคดี  ท้ังจาก

บุคคลภายนอกและจากผูตองขังเอง อันเนื่องมาจากการจัดการทรัพยสินและหนี้

แทนผูตองขังนั้น 

ทําใหทานหรือบุคคลดังกลาวซ่ึงเปนผูมีสวนจะไดหรือจะเสียอยางใดอยางหนึ่งใน

ทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง ไมไดรับความเดือนรอนหรือความเสียหายอยางใด 

อันเนื่องมากจากทานสามารถดําเนินการดังกลาวแทนผูตองขังไดหรือมีบุคคลอ่ืน

ดําเนินการแทนผูตองขัง 

อ่ืน ๆ โปรดระบุ         
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๒๐. จากการท่ีทานหรือบุคคลท่ีผูตองขังมอบหมายใหจัดการแทน (เทาท่ีทานทราบหรือพบเห็น) 

ไดจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขังไปแลวนั้น กอใหเกิดผลตอบุคคลซ่ึงเปนผูมีสวนไดจะได

หรือจะเสียอยางใดอยางหนึ่งในทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังอยางไรบาง (ตอบไดมากกวา ๑ 

ขอ) 

  ทําใหบุคคลดังกลาวไดรับการชําระหนี้จากหนี้ท่ีผูตองขังไดกอไว 

  ทําใหบุคคลดังกลาวสามารถชําระหนี้ใหกับผูมีอํานาจรับชําระหนี้ 

  ทําใหธุรกิจหรือกิจการใด ๆ ท่ีบุคคลดังกลาวทํารวมกับผูตองขังสามารถดําเนินตอไป 

  ได 

  ทําใหบุคคลดังกลาวไมตองลําบากติดตอผูตองขังดวยตนเอง 

อ่ืน ๆ โปรดระบุ         

๒๑. ทานคิดวา ทานหรือบุคคลท่ีผูตองขังมอบหมายใหจัดการแทน (เทาท่ีทานทราบหรือพบเห็น) จะ

สามารถเรียกเงินท่ีไดออกเปนคาใชจายในการจัดการดังกลาวไปกอน หรือคาเสียหายตาง ๆ ท่ีทาน

ไดรับจากการจัดการ หรือคาตอบแทนในการจัดการแทนนั้น จากผูตองขังไดหรือไม 

  เรียกไดท้ังหมด  เรียกไดบางสวน   เรียกไมไดเลย 

๒๒. ในกรณีท่ีไมมีบุคคลใดดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง หรือมีแตบุคคลนั้น

ดําเนินการไปโดยไมระมัดระวัง ไมสุจริต หรือไมยอมดําเนินการบางอยางโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ฯ 

ไดกอใหเกิดปญหาและผลกระทบตอผูตองขัง ตอตัวทานและบุคคลอ่ืนผูมีสวนจะไดหรือจะเสียฯ 

อยางไรบาง 

  ทําใหทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังไดรับความสูญเสียหรือเสียหาย 

ทําใหกิจการหรือธุรกิจท่ีผูตองขังรวมลงทุนกับบุคคลอ่ืนไดรับความเสียหาย 

ทําใหเกิดความยุงยากลําบากในการท่ีทานหรือบุคคลอ่ืน ๆ ตองมาติดตอกับผูตองขัง

ดวยตนเอง เพ่ือพูดคุยหรือตกลงในเรื่องตาง ๆ เปนคราว ๆ ไป 

ทําใหตองมีการฟองรองเปนคดีกัน อันเนื่องมาจากการไมมีบุคคลใดดําเนินการ

จัดการแทน หรือบุคคลดังกลาวจัดการไปโดยไมระมัดระวัง ไมสุจริต หรือไมยอม

ดําเนินการบางอยางโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ฯ 

อ่ืน ๆ โปรดระบุ         

หมวด ๕ ทัศนคติและความคิดเห็นเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง 

๒๓. ทานคิดวา การมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอก

เรือนจําของผูตองขังเพ่ือชวยในการปองกันความสูญเสียหรือเสียหายท่ีอาจเกิดแกทรัพยสินและหนี้สิน
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ของผูตองขังนั้น จะสามารถชวยใหชีวิตหลังการพนโทษของผูตองขังไมแยลงไปกวาเดิม ซ่ึงจะเปน

การชวยลดจํานวนผูตองขังท่ีพนโทษออกมาไมใหกลับไปกระทําความผิดซํ้าอีก ไดหรือไม 

  ได เนื่องจาก        

            

ไมได เนื่องจาก        

            

๒๔. ทานเห็นดวยหรือไม ท่ีควรมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑในการตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ภายนอกเรือนจําแทนผูตองขัง วิธีการจัดการ อํานาจหนาท่ี คาตอบแทน ความรับผิดของผูจัดการฯ 

ใหชัดเจน  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนแกตัวผูตองขัง บุคคลผูมีสวนจะไดหรือจะเสียอยางใดอยางหนึ่ง และ

ผูจัดการแทนผูตองขังนั้นเอง 

  เห็นดวย เนื่องจาก       

            

ไมเห็นดวย เนื่องจาก       

            

๒๕. ทานมีความประสงคหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอก

เรือนจําของผูตองขังอยางไรบาง โปรดอธิบาย 

            

            

            

            

            

 

 

ขอขอบคุณ/ผูจัดทํา 
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ภาคผนวก ฉ 

ผลการศึกษาจากแบบสอบถามผูที่มาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เร่ือง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง ไดแก เพศ อายุ ความสัมพันธกับ

ผูตองขัง และชั้นของนักโทษท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอ ซ่ึงขอมูลจากแบบสอบถามดังกลาวสามารถแสดง

เปนตารางไดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.21 

จํานวนและรอยละของผูท่ีมาเย่ียมหรือติดตอผูตองขัง : จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 49 49 

หญิง 51 51 

รวม 100 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

จากตารางท่ี 3.21 ผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังจํานวน 100 คน เปนเพศหญิงรอยละ 

51 อีกสวนหนึ่งเปนเพศชายรอยละ 49 
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ตารางท่ี 3.22 

จํานวนและรอยละของผูท่ีมาเย่ียมหรือติดตอผูตองขัง : จําแนกตามอายุ 

อายุ (ป) จํานวน (คน) รอยละ 

ไมเกิน 20 7 7 

21 – 30 38 38 

31 – 40 23 23 

41 – 50 16 16 

51 – 60 12 12 

60 ข้ึนไป 3 3 

ไมระบุ 1 1 

รวม 100 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

จากตารางท่ี 3.22 ผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังสวนใหญ รอยละ 38 มีอายุระหวาง 

21 – 30 ป รองลงมารอยละ 23 มีอายุระหวาง 31 – 40 ป รองลงมารอยละ 16 มีอายุระหวาง 41 – 

50 ป รองลงมารอยละ 12 มีอายุระหวาง 51 – 60 ป รองลงมารอยละ 7 มีอายุไมเกิน 20 ป และ

จํานวนนอยท่ีสุด รอยละ 3 มีอายุ 60 ปข้ึนไป และมีผูท่ีไมไดระบุอายุอีกรอยละ 1 
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ตารางท่ี 3.23 

จํานวนและรอยละของผูท่ีมาเย่ียมหรือติดตอผูตองขัง : จําแนกตามความสัมพันธกับผูตองขัง 

ความสัมพันธ จํานวน (คน) รอยละ 

ทนายความ 1 1 

คูสมรส 20 20 

บิดามารดา 10 10 

บุตร 12 12 

ญาติ 43 43 

อ่ืน ๆ 14 14 

รวม 100 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

จากตารางท่ี 3.23 แสดงใหเห็นวา ผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังสวนใหญ รอยละ 43 

มีความสัมพันธเปนญาติอ่ืน ๆ ของผูตองขัง เชน ปา ลุง พ่ี เปนตน รองลงมารอยละ 20 เปนคูสมรส 

รองลงมารอยละ 14 เปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธอ่ืน ๆ เชน เปนเพ่ือน แฟน รองลงมารอยละ 12 เปน

บุตร รองลงมารอยละ 10 เปนบิดามารดา และนอยท่ีสุดรอยละ 1 เปนทนายความ ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3.24 

จํานวนและรอยละของช้ันของผูตองขังท่ีมาเย่ียม 

ช้ันของผูตองขัง จํานวน (คน) รอยละ 

ชั้นเยี่ยม 31 31 

ชั้นดีมาก 10 10 

ชั้นดี 24 24 

ชั้นปานกลาง 22 22 

ชั้นเลว 3 3 

ชั้นเลวมาก 2 2 

ไมระบุ 8 8 

รวม 100 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

จากตารางท่ี 3.24 นี้ เห็นไดวาผูตองขังหรือนักโทษเด็ดขาดท่ีมีผูมาเยี่ยมหรือติดตอสวน

ใหญเปนผูตองขังตั้งแตชั้นปานกลางข้ึนไป แตสําหรับผูตองขังชั้นเลวและชั้นเลวมากมีผูมาเยี่ยมหรือ

ติดตอในจํานวนนอย กลาวคือ ผูตองขังหรือนักโทษเด็ดขาดท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอรอยละ 31 เปน

นักโทษชั้นเยี่ยม รองลงมารอยละ 24 เปนนักโทษชั้นดี รองลงมารอยละ 22 เปนนักโทษชั้นปานกลาง 

รองมาลงรอยละ 10 เปนนักโทษชั้นดีมาก รองลงมารอยละ 3 เปนนักโทษชั้นเลว รองลงมารอยละ 2 

เปนนักโทษชั้นเลวมาก และมีผูท่ีไมระบุชั้นของผูตองขังหรือนักโทษเด็ดขาดท่ีตนมาเยี่ยมหรือติดตออีก

รอยละ 8 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการติดตอผูตองขัง 

แบบสอบถามสวนนี้เปนการสอบถามเก่ียวกับการติดตอกับผูตองขัง อันไดแก ภูมิลําเนา

ของผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง คาใชจายท่ีใชในการเดินทางมาเยี่ยมหรือติดตอในแตละครั้ง 

ความถ่ีในการเดินทางมาเยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขัง เหตุผลท่ีเดินทางมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง ณ 

เรือนจํา รวมไปถึงปญหาและอุปสรรคในการมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังท่ีเรือนจําดวยตนเอง และ

นอกจากการเดินทางมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังท่ีเรือนจําแลว บุคคลดังกลาวไดติดตอผูตองขังดวยวิธี

อ่ืนใดอีกหรือไม บอยเพียงใด และการติดตอดวยวิธีการดังกลาวนี้มักเปนการติดตอผูตองขังในเรื่องใด 

และมีปญหาหรืออุปสรรคอยางไรในการติดตอผูตองขังดวยวิธีการนั้น ๆ โดยจะแสดงขอมูลใหเห็นเปน

ตาราง ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 3.25 

จํานวนและรอยละของแหลงท่ีพักอาศัยหรือภูมิลําเนาของผูท่ีมาเย่ียมหรือติดตอผูตองขัง 

ท่ีพักอาศัย / ภูมิลําเนา จํานวน (คน) รอยละ 

ภาคเหนือ 1 1 

ภาคใต 6 6 

ภาคตะวันออก 5 5 

ภาคตะวันตก - - 

ภาคกลาง 3 3 

กรุงเทพและปริมณฑล 84 84 

ไมระบุ 1 1 

รวม 100 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

ผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง ณ เรือนจํา ซ่ึงตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครคือ เรือนจํา

กลางคลองเปรมและทัณฑสถานหญิงกลาง และเรือนจําท่ีอยูในเขตจังหวัดนนทบุรีคือ เรือนจําจังหวัด

นนทบุรี สวนใหญรอยละ 84 เปนผูท่ีพักอาศัยหรือมีภูมิลําเนาอยูท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

รองลงมารอยละ 6 เปนผูท่ีพักอาศัยหรือมีภูมิลําเนาอยูท่ีภาคใต รองลงมารอยละ 5 อยูภาคตะวันออก 

รองลงมารอยละ 3 อยูภาคกลาง รองลงมารอยละ 1 อยูภาคเหนือ โดยไมมีผูใดท่ีพักอาศัยหรือมี

ภูมิลําเนาอยูท่ีภาคตะวันตกเลย นอกจากนี้มีผูท่ีไมระบุท่ีพักอาศัยหรือภูมิลําเนาของตนอีกรอยละ 1 
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ตารางท่ี 3.26 

จํานวนและรอยละของคาใชจายท่ีในการเดินทางมาเย่ียมหรือติดตอผูตองขังแตละครั้ง 

คาใชจาย (บาท) จํานวน (คน) รอยละ 

0 – 500 30 30 

501 – 1,000 19 19 

มากกวา 1,000 26 26 

ไมระบุ 25 25 

รวม 100 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

ผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง ณ เรือนจําสวนใหญ รอยละ 30 ตองเสียคาใชจายในการ

เดินทางมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังแตละครั้งเปนจํานวนเงินไมเกิน 500 บาท รองลงมารอยจะ 26 

ตองเสียคาใชจายมากกวา 1,000 บาท รองลงมารอยละ 19 ตองเสียคาใชจายมากกวา 500 บาทแต

ไมเกิน 1,000 บาท และผูทําแบบสอบถามอีกรอยละ 25 ไมระบุจํานวนเงินท่ีตองเสียเปนคาใชจายใน

การเดินทางมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังท่ีเรือนจํา 

 

ตารางท่ี 3.27 

จํานวนและรอยละของความถี่ในการมาเย่ียมหรือติดตอผูตองขัง 

ความถี่ในการมาเย่ียม / 

ติดตอ 
จํานวน (คน) รอยละ 

ทุกเดือน 87 87 

นานกวา 1 – 3 เดือน / ครั้ง 7 7 

นานกวา 3 - 6เดือน / ครั้ง 2 2 

นานกวา 6 เดือน – 1 ป / ครั้ง 2 2 

นานกวา 1 ป / ครั้ง 2 2 

รวม 100 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 
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จากจํานวนผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง ณ เรือนจํา สวนใหญรอยละ 87 ไดเดินทาง

มาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังทุกเดือน (อันมีความสอดคลองกับชั้นของผูตองขังหรือนักโทษเด็ดขาดใน

ตารางท่ี 3.24 คือผูตองขังท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอสวนใหญเปนผูตองขังตั้งแตชั้นกลางข้ึนไป ซ่ึงมีสิทธิท่ี

จะไดรับการเยี่ยมหรือการติดตอจากบุคคลภายนอกมากกวาผูตองขังชั้นเลวและชั้นเลวมากดังท่ีได

อธิบายไวในบทกอน) รองลงมารอยละ 7 มีอัตราความถ่ีในการเดินทางมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง

นานกวา 1 เดือนถึง 3 เดือน ตอการมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 1 ครั้ง ท่ีเหลือท้ังหมดมีอัตราความถ่ี

ในการเดินทางมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังอยูท่ีรอยละ 2 เหมือนกัน ไดแก นานกวา 3 เดือนถึง 6 

เดือน นานกวา 6 เดือนถึง 1 ป และนานกวา 1 ปข้ึนไป ตอการมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังท่ีเรือนจํา 

1 ครั้ง 

 

ตารางท่ี 3.28 

จํานวนและรอยละของเหตุผลท่ีมาเย่ียมหรือติดตอผูตองขัง 

เหตุผลท่ีมาเย่ียม / ติดตอผูตองขัง จํานวน รอยละ 

เพ่ือพูดคุยและสอบถามเรื่องท่ัว ๆ ไป 97 55.11 

มีเรื่องราวบางอยางท่ีตองการเลาหรือบอก

กลาวใหผูตองขังทราบ 

36 20.45 

มีธุระบางประการท่ีตองมีการปรึกษาหรือ

สอบถามความคิดเห็นของผูตองขัง 

23 13.07 

มีธุระบางประการซ่ึงจําเปนตองใหผูตองขังลง

ลายมือชื่อในเอกสาร 

12 6.82 

เหตุผลอ่ืน ๆ 8 4.55 

รวม 176 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

จากตารางท่ี 3.28 นี้ ผูทําแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยเหตุผล

ท่ีเดินทางมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง ณ เรือนจํา สวนใหญรอยละ 55.11 เดินทางมาเยี่ยมหรือติดตอ

ผูตองขังเพ่ือพูดคุยและสอบถามเรื่องท่ัว ๆ ไป เชน สอบถามถึงความเปนอยู ถามถึงสุขทุกขของ

ผูตองขัง รองลงมารอยละ 20.45 มีเรื่องราวบางอยางท่ีตองการเลาหรือบอกกลาวใหผูตองขังไดทราบ 
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รองลงมารอยละ 13.07 มีธุระบางประการท่ีตองมีการปรึกษาหรือสอบถามความคิดเห็นของ

ผูตองขัง รองลงมารอยละ 6.82 มีธุระบางประการซ่ึงจําเปนตองใหผูตองขังลงลายมือชื่อในเอกสาร

อยางใดอยางหนึ่ง และจํานวนคําตอบท่ีนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 4.55 มีเหตุผลอ่ืน ๆ ในการเดินทาง

มาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง ณ เรือนจํา เชน มาใหกําลังใจผูตองขัง คิดถึง กลัวถูกหาวาตนทอดท้ิง 

ปรึกษาแนวทางในการสูคดี เปนตน 

 

ตารางท่ี 3.29 

จํานวนและรอยละของปญหาหรืออุปสรรคในการมาเย่ียมหรือติดตอผูตองขัง 

ปญหาหรืออุปสรรค 

ในการมาเย่ียมหรือติดตอผูตองขัง 
จํานวน รอยละ 

มีความยากลําบากในการเดินทางมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 22 13.58 

ตองเสียคาใชจายมากในการเดินทางมาเยี่ยมหรือติดตอ

ผูตองขัง 

32 19.75 

ข้ันตอนในการเขาพบหรือติดตอกับผูตองขังมีความยุงยาก

ซับซอนมากเกินไป 

22 13.58 

เดินทางมาถึงเรือนจําแลว แตไมไดเขาพบผูตองขัง 8 4.94 

เวลาในการพบหรือพูดคุยนอยเกินไป 43 26.54 

ไมมีปญหาหรืออุปสรรคใด ๆ 31 19.14 

อ่ืน ๆ 4 2.47 

รวม 162 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

สําหรับปญหาและอุปสรรคในการมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง ณ เรือนจํานี้  ผูทํา

แบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยสวนใหญรอยละ 26.54 มีปญหาและอุปสรรค

เรื่องเวลาในการพบหรือพูดคุยกับผูตองขังนอยเกินไป จนบางครั้งยังพูดคุยธุระไมเสร็จ รองลงมารอย

ละ 19.75 ตองเสียคาใชจายมากในการเดินทางมาเยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขังแตละครั้ง รองลงมารอย

ละ 19.14 ไมมีปญหาหรืออุปสรรคใด ๆ รองลงมามีอัตราเทากันท่ีรอยละ 13.58 คือ มีความ

ยากลําบากในการเดินทาง เชน อยูหางไกล ไมมีรถโดยสาร เปนตน และข้ันตอนในการเขาพบหรือ

ติดตอกับผูตองขังมีความยุงยากซับซอนมากเกินไป รองลงมารอยละ 4.94 เปนปญหาท่ีวาบางครั้งตน
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เดินทางมาถึงเรือนจําแลว แตกลับไมไดพบผูตองขัง เนื่องจากหมดเวลาเยี่ยม 7 รายจากจํานวน

คําตอบท้ังหมด 8 คําตอบ เปนชวงเวลาท่ีผูตองขังไมมีสิทธิท่ีจะพบบุคคลภายนอกไดตามระเบียบของ

เรือนจํา 1 ราย แตไมมีใครเลือกตอบสาเหตุท่ีวาผูตองขังไมยอมออกมาพบหรือพูดคุยเลย และจํานวน

นอยท่ีสุดรอยละ 2.47 มีปญหาและอุปสรรคอ่ืน ๆ เชน ระยะเวลาในการรอเยี่ยมนาน เปนตน 

 

ตารางท่ี 3.30 

จํานวนและรอยละของวิธีการติดตอผูตองขังนอกจากการเดินทางมาเย่ียมท่ีเรือนจํา 

วิธีการติดตอผูตองขัง จํานวน รอยละ 

โทรศัพท 10 9.52 

จดหมาย 58 55.24 

ไมไดติดตอกับผูตองขังดวยวิธีอ่ืนเลย 37 35.24 

รวม 105 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

การติดตอกับผูตองขังดวยวิธีอ่ืนนอกจากการเดินทางมาเยี่ยมหรือติดตอดวยตนเองท่ี

เรือนจํานี้ ผูทําแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ โดยสวนใหญรอยละ 55.24 เปน

ผูท่ีติดตอกับผูตองขังดวยการสงจดหมาย ซ่ึงความบอยหรือความถ่ีในการติดตอดวยการสงจดหมายมี

ความแตกตางกันออกไป เชน ทุกสัปดาห เดือนละฉบับ เดือนละ 1 – 2 ฉบับ เดือนละ 2 – 4 ฉบับ 2 

– 3 เดือนตอการสง 1 ฉบับ เปนตน รองลงมารอยละ 35.24 ไมไดติดตอกับผูตองขังดวยวิธีอ่ืนเลย 

เนื่องจากไมมีความสะดวก ไมทราบวามีการติดตอดวยวิธีอ่ืน ไมมีโทรศัพท ไมรูกระบวนการ มาเยี่ยม

เอง เปนตน และจํานวนนอยท่ีสุดรอยละ 9.52 มีการติดตอผานทางโทรศัพทท่ีเรือนจําจัดไว ซ่ึงความ

บอยหรือความถ่ีในการติดตอดวยการโทรศัพทมีความแตกตางกันออกไป เชน สัปดาหละ 1 ครั้ง เดือน

ละ 2 ครั้ง สามเดือนตอ 1 ครั้ง เปนตน 
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ตารางท่ี 3.31 

จํานวนและรอยละของเรื่องท่ีติดตอกับผูตองขังดวยวิธีการตามตารางท่ี 3.30 

เรื่องท่ีติดตอกับผูตองขัง 

ดวยวิธีการตามตารางท่ี 3.30 
จํานวน รอยละ 

เพ่ือพูดคุยและสอบถามเรื่องท่ัว ๆ ไป 81 58.70 

มีเรื่องราวบางอยางท่ีตองการเลาหรือบอกกลาวให

ผูตองขังทราบ 

32 23.19 

มีธุระบางประการท่ีตองมีการปรึกษาหรือสอบถาม

ความคิดเห็นของผูตองขัง 

22 15.94 

อ่ืน ๆ 3 2.17 

รวม 138 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

ตารางท่ี 3.31 ผูทําแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยเหตุผลท่ี

ติดตอกับผูตองขังดวยวิธีอ่ืนตามตารางท่ี 3.30 สวนใหญรอยละ 58.70 เพ่ือพูดคุยและสอบถามเรื่อง

ท่ัว ๆ ไป เชน ความเปนอยู ถามถึงสุขทุกขของผูตองขัง เปนตน รองลงมารอยละ 23.19 มีเรื่องราว

บางอยางท่ีตองการเลาหรือบอกกลาวใหผูตองขังทราบ รองลงมารอยละ 15.94 มีธุระบางประการท่ี

ตองมีการปรึกษาหรือสอบถามความคิดเห็นของผูตองขัง และจํานวนนอยท่ีสุดรอยละ 2.17 มีเหตุผล

อ่ืน ๆ เชน ตองการสงรูปญาติและคนใกลชิดใหผูตองขังไดดู เปนตน 
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ตารางท่ี 3.32 

จํานวนและรอยละของปญหาหรืออุปสรรคในการติดตอกับผูตองขังดวยวิธีการตามตารางท่ี 3.30 

ปญหาหรืออุปสรรคในการติดตอกับผูตองขัง 

ดวยวิธีการตามตารางท่ี 3.30 
จํานวน รอยละ 

จดหมาย มีความลาชา 57 57 

สูญหายหรือไมถึงมือผูตองขัง 25 25 

เปนชวงเวลาท่ีผูตองขังไมมีสิทธิสงจดหมายตอบกลับ  9 9 

อ่ืน ๆ 9 9 

รวม 100 100 

โทรศัพท ผูตองขังมีสิทธิคุยโทรศัพทในเวลาท่ีจํากัด 33 67.35 

เปนชวงเวลาท่ีผูตองขังไมมีสิทธิใชโทรศัพท 10 20.41 

อ่ืน ๆ 6 12.24 

รวม 49 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

ตารางท่ี 3.32 ผูทําแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอโดยปญหาหรือ

อุปสรรคในการติดตอกับผูตองขังดวยวิธีการทางจดหมายซ่ึงมีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 57 คือ

มีความลาชา รองลงมารอยละ 25 คืออาจมีการสูญหายหรือไมถึงมือผูตองขัง และจํานวนนอยท่ีสุดซ่ึง

เทากันสองอันดับอยูท่ีรอยละ 9 คือ เปนชวงเวลาท่ีผูตองขังไมมีสิทธิสงจดหมายตอบกลับ จึงทําให

บางครั้งไมไดรับคําปรึกษาหรือความคิดเห็นของผูตองขังในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง และ

ปญหาหรืออุปสรรคอ่ืน ๆ นอกจากท่ีผูเขียนกําหนดไว เชน ไมสามารถสงรูปใหผูตองขังไดเวลาอยาก

ใหผูตองขังไดรับรูถึงคนในครอบครัว ไมมีปญหา เปนตน 

ปญหาหรืออุปสรรคในการติดตอกับผูตองขังดวยวิธีการทางโทรศัพทซ่ึงมีจํานวนมาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 67.35 คือไมสามารถบอกเลาหรือปรึกษาเรื่องใดไดครบถวนเนื่องจากผูตองขังมี

สิทธิคุยโทรศัพทในเวลาท่ีจํากัด รองลงมารอยละ 20.41 เปนชวงเวลาท่ีผูตองขังไมมีสิทธิใชโทรศัพท 

และปญหาหรืออุปสรรคอ่ืน ๆ อีกรอยละ 12.24 เชน ไมเคยโทรหาผูตองขัง ผูตองขังไมมีสิทธิใช

โทรศัพท ใหสิทธิแคผูตองขังบางคนเทานั้น เปนตน 
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สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของ

ผูตองขัง 

แบบสอบถามสวนนี้เปนการถามเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอก

เรือนจําของผูตองขัง ตั้งแตการถามผูทําแบบสอบถามวาทานเปนหรือเคยเปนผูจัดการหรือดูแล

ทรัพยสินหรือหนี้สินแทนผูตองขังหรือไม หรือมีผูใดดําเนินการดังกลาวแทนผูตองขัง และในกรณีท่ีมี

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขังนั้น ไดมีการปรึกษาสอบถามความคิดเห็นของผูตองขังถึง

แนวทางหรือวิธีการจัดการบางหรือไม โดยวิธีใด และการปรึกษานั้นไดรับความรวมมือจากผูตองขัง

มากนอยเพียงใด โดยจะขออธิบายดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 3.33 

จํานวนและรอยละของผูท่ีเปนหรือเคยเปนคนจัดการหรือดูแลทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง 

ผูท่ีเปนหรือเคยเปนคนจัดการหรือดูแล

ทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง 
จํานวน รอยละ 

เปนหรือเคยเปนคนจัดการหรือดูแลทรัพยสินและ

หนี้สินของผูตองขัง 

55 57.89 

ไมเคยเปนคนจัดการหรือดูแลทรัพยสินและ

หนี้สินของผูตองขัง 

25 26.32 

ไมมีผูใดดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

แทนผูตองขังท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอเลย 

15 15.79 

รวม 95 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

จากตารางท่ี 3.33 ผูทําแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 57.89 เปนหรือเคยเปนคน

จัดการหรือดูแลทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง ซ่ึงจํานวนผูท่ีตอบขอนี้ท้ังหมด 55 คน สามารถแยก

ออกเปนกรณีท่ีผูตองขังมอบหมายหรือยินยอมใหตน (ผูทําแบบสอบถาม) เปนคนจัดการแทนทุกเรื่อง

จํานวน 23 คน กรณีท่ีผูตองขังมอบหมายหรือยินยอมใหตนเปนคนจัดการแทนบางเรื่องจํานวน 14 

คน และกรณีท่ีไมมีการมอบหมายจากผูตองขัง แตตนไดจัดการหรือดูแลใหตามความเหมาะสมและ

โอกาสจํานวน 18 คน 
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รองลงมารอยละ 26.32 ไมเคยเปนคนจัดการหรือดูแลทรัพยสินและหนี้สินของ

ผูตองขังเลย โดยมีผูท่ีใหเหตุผลวาเนื่องจากผูตองขังไดมอบหมายใหบุคคลอ่ืนจัดการแทนแลว เชน 

มารดา พ่ีสาว ของผูตองขัง เปนตน จํานวน 7 คน เนื่องจากตนไมอยากมีภาระหนาท่ีดังกลาวจึงไมรับ

ดําเนินการจัดการให 13 คน และเหตุผลอ่ืน ๆ อีก 5 คน เชน ผูตองขังเปนเยาวชนไมมีทรัพยสินใด ๆ 

ไมมีทรัพยสิน หนี้สิน เปนตน 

และจํานวนนอยท่ีสุดรอยละ 15.79 คือ ไมมีผูใดดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

แทนผูตองขังท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอเลย เนื่องจากไมมีใครยอมดําเนินการจัดการแทนผูตองขังจํานวน 5 

คน เนื่องจากผูตองขังไมยอมใหใครจัดการแทน 7 คน และเหตุผลอ่ืน ๆ อีก 3 คน เชน ผูตองขังยังอยู

ในวัยเรียน ไมทราบวาผูตองขังมีทรัพยสินหรือหนี้สินใดบาง เปนตน 
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ตารางท่ี 3.34 

จํานวนและรอยละของการปรึกษาหรือสอบถามผูตองขังเกี่ยวกับ 

แนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน 

การปรึกษาหรือสอบถามผูตองขังเกี่ยวกับ 

แนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน 
จํานวน รอยละ 

มี โดย ผูตองขังบอกแนวทางหรือวิธีการจัดการท้ังหมดไวตั้งแตตนแลว 16 22.86 

ผูตองขังบอกแนวทางหรือวิธีการจัดการไวบางสวน หากมีเรื่องใด

เพ่ิมเติมข้ึนมาไดมีการปรึกษาทุกเรื่อง 

24 34.28 

ผูตองขังบอกแนวทางหรือวิธีการจัดการไวบางสวน หากมีเรื่องใด

เพ่ิมเติมข้ึนมาไดมีการปรึกษาบางเรื่อง 

21 30.00 

ผูตองขังบอกแนวทางหรือวิธีการจัดการไวบางสวน หากมีเรื่องใด

เพ่ิมเติมข้ึนมา ตนไดจัดการไปโดยไมไดปรึกษาจากผูตองขัง

เพ่ิมเติม 

7 10.00 

อ่ืน ๆ 2 2.86 

รวม 70 100 

ไมมีเลย 

เนื่องจาก 

เชื่อวาการจัดการของตนมีความสอดคลองกับความตองการของ

ผูตองขัง 

6 18.75 

เชื่อวาตนสามารถจัดการแทนผูตองขังไดโดยไมกอใหเกิดความ

เสียหายข้ึน 

10 31.25 

มีความยากลําบากในการติดตอไปยังผูตองขัง 5 15.63 

ตองเสียคาใชจายมากในการติดตอไปยังผูตองขัง 3 9.37 

ผูตองขังไมใหความรวมมือ 1 3.13 

ไมสามารถติดตอหรือพูดคุยกับผูตองขังอันเนื่องมาจากกฎระเบียบ 3 9.37 

อ่ืน ๆ 4 12.5 

รวม 32 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

ผูท่ีปรึกษาหรือสอบถามความคิดเห็นของผูตองขังเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินท้ังหมด 70 คน สวนใหญรอยละ 34.28 เปนกรณีท่ีผูตองขังไดบอกแนวทางหรือ
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วิธีการจัดการไวบางสวน หากมีเรื่องใดเพ่ิมเติมข้ึนมา ไดมีการปรึกษาหรือสอบถามไปยังผูตองขัง

ทุกเรื่องกอนดําเนินการจัดการ รองลงมารอยละ 30.00 ผูตองขังไดบอกแนวทางหรือวิธีการจัดการไว

บางสวน หากมีเรื่องใดเพ่ิมเติมข้ึนมา ไดมีการปรึกษาหรือสอบถามไปยังผูตองขังบางเรื่องกอน

ดําเนินการจัดการ รองลงมารอยละ 22.86 ผูตองขังไดบอกแนวทางหรือวิธีการจัดการท้ังหมดไวตั้งแต

ตนแลว รองลงมารอยละ 10.00 ผูตองขังไดบอกแนวทางหรือวิธีการจัดการไวบางสวน หากมีเรื่องใด

เพ่ิมเติมข้ึนมา ผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขังไดจัดการไปโดยไมมีการปรึกษาหรือสอบถาม

จากผูตองขังเพ่ิมเติม และมีแนวทางอ่ืน ๆ อีกรอยละ 2.86 เชน ระบุวา บอกได แตจะทําใหไดจํากัด

ตามระเบียบเรือนจํา เปนตน 

สําหรับผูท่ีจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังไปโดยไมมีการปรึกษาหรือสอบถาม

ความคิดเห็นจากผูตองขังเลยนั้น ผูเขียนไดใหผูทําแบบสอบถามเลือกตอบเหตุผลดวยวาเหตุใดเขาจึง

จัดการไปโดยไมไดปรึกษาหรือสอบถามความคิดเห็น ซ่ึงผูทําแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได

มากกวา 1 ขอ และสวนใหญรอยละ 31.25 ใหเหตุผลวา เชื่อวาตนสามารถจัดการแทนผูตองขังไดโดย

ไมกอใหเกิดความเสียหายข้ึน รองลงมารอยละ 18.75 เชื่อวาการจัดการของตนมีความสอดคลองกับ

ความตองการของผูตองขัง รองลงมารอยละ 15.63 คือมีความยากลําบากในการติดตอไปยังผูตองขัง 

รองลงมารอยละ 12.5 มีเหตุผลอ่ืน ๆ เชน หองเยี่ยมเกา มืด ยังมองแทบไมเห็นหนา ทําไดไมมากพอ 

ใหพอใจผูตองขัง เปนตน รองลงมามีอัตราเทากันท่ีรอยละ 9.37 อยูสองเหตุผลดวยกันคือ ตองเสีย

คาใชจายมากในการติดตอไปยังผูตองขัง และไมสามารถติดตอหรือพูดคุยหรือพบเจอกับผูตองขังไดอัน

เนื่องมาจากกฎระเบียบ และเหตุผลท่ีผูทําแบบสอบถามเลือกตอบนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 3.13 คือ

ผูตองขังไมใหความรวมมือ 

 

ตารางท่ี 3.35 

จํานวนและรอยละของวิธีติดตอผูตองขังเพ่ือปรึกษาหรือสอบถามความคิดเห็น 

เกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการจัดการทรัพยและหนี้สินของผูตองขัง 

วิธีติดตอผูตองขัง จํานวน รอยละ 

โทรศัพท 8 8 

จดหมาย 9 9 

มาติดตอท่ีเรือนจําดวยตนเอง 83 83 

รวม 100 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 
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เม่ือผูจัดการหรือดูแลทรัพยสินและหนี้สินตองการปรึกษาหรือสอบถามความคิดเห็นของ

ผูตองขังเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการจัดการ สวนใหญรอยละ 83 มักเดินทางมาติดตอผูตองขังท่ี

เรือนจําดวยตนเอง รองลงมารอยละ 9 ติดตอผานทางจดหมาย และรอยละ 8 ติดตอผูตองขังผานทาง

โทรศัพท 

 

ตารางท่ี 3.36 

จํานวนและรอยละของระดับการใหความรวมมือจากผูตองขัง 

เม่ือมีการติดตอไปเพ่ือปรึกษาหรือสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน 

ระดับการใหความรวมมือ จํานวน รอยละ 

มาก 69 73.40 

ปานกลาง 22 23.40 

นอย 2 2.13 

ไมไดรับความรวมมือเลย 1 1.07 

รวม 94 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

เม่ือมีการติดตอไปยังผูตองขังเพ่ือปรึกษาหรือสอบถามเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สิน สวนใหญรอยละ 73.40 จะไดรับความรวมมือจากผูตองขังอยางมาก 

รองลงมารอยละ 23.40 ไดรับความรวมมือจากผูตองขังในระดับปานกลาง รองลงมารอยละ 2.13 

ไดรับความรวมมือจากผูตองขังในระดับนอย และนอยท่ีสุดรอยละ 1.07 ไมไดรับความรวมมือจาก

ผูตองขังเลย 

 

สวนท่ี 4 ผลของการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง 

แบบสอบถามสวนนี้เปนการสอบถามวาการจัดการทรัพยสินและหนี้สินดังกลาวได

กอใหเกิดผลหรือคาดวาจะเกิดผลตอผูตองขัง ตอบุคคลท่ีผูตองขังมอบหมายใหดําเนินการจัดการแทน 

ตอผูมีสวนไดเสียอยางใดอยางหนึ่งในทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง หรือไม อยางไร รวมท้ังกรณีท่ี

ไมมีบุคคลใดจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง หรือมี แตการจัดการไปโดยไมระมัดระวัง ไม
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สุจริต ไมมีเหตุผลอันสมควร ฯ ไดกอใหเกิดปญหาและผลกระทบตอบุคคลตาง ๆ เหลานั้นอยางไร

บางหรือไม โดยจะแยกอธิบายเปนหัวขอ ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 3.37 

จํานวนและรอยละของผลจากการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง : ผลตอผูตองขัง 

ดานทรัพยสิน จํานวน รอยละ  ดานหนี้สิน จํานวน รอยละ 

ทําใหทรัพยสินท่ีมีอยู

เพ่ิมข้ึน 

8 9.41 ทําใหหนี้สินท่ีมีอยู

เพ่ิมข้ึน 

13 17.57 

ทําใหทรัพยสินท่ีมีอยูลดลง 19 22.35 ทําใหหนี้สินท่ีมีอยูลดลง 25 33.78 

ไมทําใหเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 40 47.06 ไมทําใหเพ่ิมข้ึนหรือ

ลดลง 

29 39.19 

ทําใหเปนคดีเกิดข้ึน

เก่ียวกับทรัพยสินท่ีมีอยู 

4 4.71 ทําใหเปนคดีเกิดข้ึน

เก่ียวกับหนี้สินท่ีมีอยู 

4 5.41 

ทําใหคดีความหรือความ

ขัดแยงอันเก่ียวกับ

ทรัพยสินท่ีมีอยูระงับลง 

14 16.47 ทําใหคดีความหรือความ

ขัดแยงอันเก่ียวกับหนี้สิน

ท่ีมีอยูระงับลง 

3 4.05 

รวม 85 100 รวม 74 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

สําหรับผลจากการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีมีตอผูตองขังนั้น ผูทําแบบสอบถาม

สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยผลในดานทรัพยสิน สวนใหญรอยละ 47.06 ตอบวาไมทําให

ทรัพยสินของผูตองขังท่ีมีอยูเพ่ิมข้ึนหรือนอยลง รองลงมารอยละ 22.35 ทําใหทรัพยสินของผูตองขังท่ี

มีอยูลดนอยลง รองลงมารอยละ 16.47 ทําใหคดีความหรือความขัดแยงหรือขอพิพาทอันเก่ียวกับ

ทรัพยสินท่ีมีอยูนั้นระงับลง รองลงมารอยละ 9.41 ทําใหทรัพยสินของผูตองขังท่ีมีอยูเพ่ิมข้ึน และนอย

ท่ีสุดอยูท่ีรอยละ 4.71 คือทําใหเปนคดีความเกิดข้ึนเก่ียวกับทรัพยสินท่ีมีอยู 

และผลตอตัวผูตองขังในดานหนี้สินนั้น สวนใหญรอยละ 39.19 ไมทําใหหนี้สินหรือ

ภาระหนาท่ีผูกพันอ่ืน ๆ ของผูตองขังท่ีมีอยูเพ่ิมข้ึนหรือนอยลง รองลงมารอยละ 33.78 ทําใหหนี้สิน

หรือภาระหนาท่ีผูกพันอ่ืน ๆ ของผูตองขังท่ีมีอยูลดนอยลง รองลงมารอยละ 17.57 ทําใหหนี้สินหรือ

ภาระหนาท่ีผูกพันอ่ืน ๆ ของผูตองขังท่ีมีอยูเพ่ิมข้ึน รองลงมารอยละ 5.41 ทําใหเปนคดีความเกิดข้ึน
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เก่ียวกับหนี้สินหรือภาระหนาท่ีผูกพันอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู และนอยท่ีสุดอยูท่ีรอยละ 4.05 ทําใหคดีความ

หรือความขัดแยงหรือขอพิพาทอันเก่ียวกับหนี้สินหรือภาระหนาท่ีผูกพันอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูนั้นระงับลง 

 

ตารางท่ี 3.38 

จํานวนและรอยละของผลจากการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง 

: ผลตอผูจัดการทรัพยสินและหนี้สิน 

ผลตอผูจัดการทรัพยสินและหนี้สิน จํานวน รอยละ 

ไดเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใดเปนการตอบแทน 7 6.73 

ไมไดเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใดเปนการตอบแทน 41 39.42 

เงินท่ีใชในการดําเนินการ ผูจัดการตองเปนผูออกเอง 26 25.00 

กอใหเกิดความยุงยากลําบากและเปนภาระแกผูจัดการ 12 11.54 

ถูกฟองเปนคดีหรือมีโอกาสถูกฟองเปนคดี ท้ังจากบุคคลภายนอก

และจากผูตองขัง อันเนื่องจากการจัดการนั้น 

2 1.92 

ผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินไมไดรับความเดือดรอนหรือความ

เสียหายอยางใด เพราะตนสามารถดําเนินการแทนผูตองขังไดหรือ

มีบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนผูตองขัง 

10 9.62 

อ่ืน ๆ 6 5.77 

รวม 104 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

ผลจากการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีมีตอบุคคลท่ีผูตองขังมอบหมายใหจัดการแทน

นั้น ผูทําแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอโดยสวนใหญรอยละ 39.42 เลือกตอบวาผูท่ี

ดําเนินการจัดการแทนผูตองขังนั้นไมไดเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใดเปนการตอบแทนจากการจัดการ

แทนผูตองขัง รองลงมารอยละ 25.00 เงินท่ีใชในการดําเนินการจัดการดังกลาว ผูจัดการตองเปนคน

ออกเอง รองลงมารอยละ 11.54 กอใหเกิดความยุงยากลําบากและเปนภาระแกผูจัดการ รองลงมา

รอยละ 9.62 ไมไดรับความเดือดรอนหรือความเสียหายอยางใดเพราะตนสามารถดําเนินการแทน

ผูตองขังไดหรือมีบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนผูตองขัง รองลงมารอยละ 6.73 ผูจัดการไดเงินหรือ

ผลประโยชนอ่ืนใดเปนการตอบแทนจากการจัดการแทนผูตองขัง รองลงมารอยละ 5.77 มีผลอ่ืน ๆ 

เชน ไมมีปญหาใด ๆ ไมมีทรัพยสินตองจัดการ เปนตน และจํานวนนอยท่ีสุดรอยละ 1.92 ผูจัดการถูก
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ฟองเปนคดีหรือมีโอกาสถูกฟองเปนคดี ท้ังจากบุคคลภายนอกและจากผูตองขังเอง อัน

เนื่องมาจากการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขังนั้น 

 

ตารางท่ี 3.39 

จํานวนและรอยละของผลจากการจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง : ผลตอผูมีสวนไดเสีย 

ผลตอผูมีสวนไดเสีย จํานวน รอยละ 

ทําใหบุคคลดังกลาวไดรับการชําระหนี้ท่ีผูตองขังไดกอไว 29 30.21 

ทําใหบุคคลดังกลาวสามารถชําระหนี้ใหกับผูมีอํานาจรับชําระหนี้ 10 10.42 

ทําใหธุรกิจหรือกิจการใด ๆ ท่ีบุคคลดังกลาวทํารวมกับผูตองขัง

สามารถดําเนินตอไปได 

15 15.62 

ทําใหบุคคลดังกลาวไมตองลําบากติดตอผูตองขังดวยตนเอง 33 34.37 

อ่ืน ๆ 9 9.38 

รวม 96 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

ผลจากการจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีมีตอบุคคลซ่ึงเปนผูมีสวนจะไดหรือจะเสียอยาง

ใดอยางหนึ่งในทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังนั้น ผูทําแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 

ขอโดยสวนใหญรอยละ 34.37 ตอบวาทําใหบุคคลดังกลาวไมตองลําบากติดตอผูตองขังดวยตนเอง 

รองลงมารอยละ 30.21 ทําใหบุคคลดังกลาวไดรับการชําระหนี้จากหนี้ท่ีผูตองขังไดกอไว รองลงมา

รอยละ 15.62 ทําใหธุรกิจหรือกิจการใด ๆ ท่ีบุคคลดังกลาวทํารวมกับผูตองขังสามารถดําเนินตอไปได 

รองลงมา รอยละ 10.42 ทําใหบุคคลดังกลาวสามารถชําระหนี้ใหกับผูมีอํานาจรับชําระหนี้ และผลอ่ืน 

ๆ อีกรอยละ 9.38 เชน ไมมีคนเปนตัวแทนการจัดการ ไมมีทรัพยสิน สรางความเดือนรอนแกผูมา

เยี่ยม เปนตน 
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ตารางท่ี 3.40 

จํานวนและรอยละของความสามารถท่ีจะเรียก 

คาใชจาย คาเสียหาย หรือคาตอบแทนในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินจากผูตองขัง 

ความสามารถท่ีจะเรียกคาใชจาย คาเสียหาย หรือ

คาตอบแทนในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินจากผูตองขัง 
จํานวน รอยละ 

เรียกไดท้ังหมด 11 13.42 

เรียกไดบางสวน 32 39.02 

เรียกไมไดเลย 39 47.56 

รวม 82 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

โอกาสท่ีผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินหรือบุคคลท่ีผูตองขังมอบหมายใหจัดการแทนจะ

สามารถเรียกเงินท่ีตนไดออกเปนคาใชจายในการจัดการดังกลาวไปกอน หรือคาเสียหายตาง ๆ ท่ี

ไดรับจากการจัดการ หรือการเรียกคาตอบแทนในการจัดการจากผูตองขังนั้น รอยละ 47.56 ตอบวา

ไมสามารถเรียกเงินใด ๆ จากผูตองขังไดเลย รองลงมารอยละ 39.02 สามารถเรียกไดบางสวน และ

รอยละ 13.42 สามารถเรียกเงินตาง ๆ จากผูตองขังไดท้ังหมด 
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ตารางท่ี 3.41 

จํานวนและรอยละของปญหาและผลกระทบจากการไมมีผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน 

หรือมีแตจัดการไปในทางท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหาย 

ปญหาและผลกระทบจากการไมมีผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทน 

หรือมีแตจัดการไปในทางท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหาย 
จํานวน รอยละ 

ทําใหทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังไดรับความสูญเสียหรือเสียหาย 35 34.31 

ทําใหกิจการหรือธุรกิจท่ีผูตองขังรวมลงทุนกับบุคคลอ่ืนไดรับความ

เสียหาย 

17 16.67 

ทําใหเกิดความยุงยากลําบากเนื่องจากตองมาติดตอผูตองขังดวยตนเอง 28 27.45 

ทําใหตองมีการฟองรองเปนคดีกัน 10 9.80 

อ่ืน ๆ 12 11.77 

รวม 102 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

ปญหาและผลกระทบจากการไมมีผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง หรือมี แต

ผูจัดการไดดําเนินการไปโดยไมระมัดระวัง ไมสุจริต หรือไมยอมดําเนินการบางอยางโดยไมมีเหตุผล

อันสมควร ฯ ไดกอใหเกิดปญหาและผลกระทบตอผูตองขัง ตอผูทําแบบสอบถาม และตอผูมีสวนจะได

หรือจะเสียอยางไรบางนั้น ผูทําแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ สวนใหญรอยละ 

34.31 ทําใหทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังไดรับความสูญเสียหรือเสียหาย รองลงมารอยละ 27.45 

ทําใหเกิดความยุงยากลําบากในการท่ีตน (ผูทําแบบสอบถาม) หรือบุคคลอ่ืน ๆ ตองมาติดตอกับ

ผูตองขังดวยตนเองเพ่ือพูดคุยหรือตกลงในเรื่องตาง ๆ เปนคราว ๆ ไป รองลงมารอยละ 16.67 ทําให

กิจการหรือธุรกิจท่ีผูตองขังรวมลงทุนกับบุคคลอ่ืนไดรับความเสียหาย รองลงมารอยละ 11.77 เปน

เรื่องอ่ืน ๆ เชน ไมมีทรัพยสินท่ีตองติดตาม ไมมีเรื่องใหติดตอ เปนตน และปญหาหรือผลกระทบท่ีเกิด

นอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 9.80 ทําใหตองมีการฟองรองเปนคดีกัน อันเนื่องมาจากการท่ีไมมีบุคคลใด

ดําเนินการจัดการแทน หรือบุคคลดังกลาวจัดการไปโดยไมระมัดระวัง ไมสุจริต หรือไมยอม

ดําเนินการบางอยางโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ฯ 
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สวนท่ี 5 ทัศนคติและความคิดเห็นเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอก

เรือนจําของผูตองขัง 

สวนสุดทายเปนการสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขังเก่ียวกับทัศนคติและความ

คิดเห็นเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังวาจะสามารถชวยใหชีวิตหลัง

การพนโทษของผูตองขังดีข้ึนหรือไมแยลงไปกวาเดิมไดหรือไม ความคิดเห็นเก่ียวกับการมีกฎหมาย

กําหนดหลักเกณฑเรื่องการตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง การเปดโอกาสใหผูทํา

แบบสอบถามไดแสดงความประสงคหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องดังกลาวไดอยางอิสระ อัน

จะแสดงใหเห็นขอมูลตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 3.42 

จํานวนและรอยละของผูท่ีคิดวาการมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ 

ทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังจะสามารถชวยใหชีวิตหลังการพนโทษ 

ของผูตองขังไมแยลงไปกวาเดิมและชวยลดจํานวนผูกระทําความผิดซํ้าอีกได / ไมได 

คิดวากฎหมายดังกลาว

จะชวยลดปญหาได / 

ไม 

จํานวน (คน) รอยละ 

ได 63 82.89 

ไมได 13 17.11 

รวม 76 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

จากตารางท่ี 3.42 มีผูท่ีคิดวาการมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑเรื่องการจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังเพ่ือชวยในการปองกันความสูญเสียหรือเสียหายท่ีอาจเกิดแก

ทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังนั้น จะสามารถชวยใหชีวิตหลังการพนโทษของผูตองขังดีข้ึนหรือไม

แยลงไปกวาเดิม ซ่ึงจะเปนการชวยลดจํานวนผูตองขังท่ีพนโทษออกมาไมใหกลับไปกระทําความผิดซํ้า

อีกได มีอัตรารอยละ 82.89 และมีผูท่ีคิดวากฎหมายดังกลาวไมสามารถชวยแกไขปญหาเรื่องการ

กระทําความผิดซํ้าของผูตองขังได ในอัตรารอยละ 17.11 โดยเหตุผลท่ีท้ังสองความเห็นใหไว สามารถ

ยกข้ึนเปนตัวอยางไดดังนี้ 
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กลุมของผูทําแบบสอบถามท่ีเห็นวาการมีกฎหมายดังกลาวจะชวยใหชีวิตหลังการ

พนโทษของผูตองขังดีข้ึนหรือไมแยลงไปกวาเดิม ซ่ึงจะชวยใหผูตองขังท่ีพนโทษออกมาแลวไมกลับไป

กระทําความผิดซํ้าข้ึนอีก เนื่องจาก 

- ผูตองขังมีทรัพยสินไวใชเม่ือพนโทษ 

- ผูตองขังออกมาและไดมีเงินทุนตั้งตัวใหม และมีอาชีพท่ีสุจริตตอไป 

- สังคมไมยอมรับภายหลังจากการพนโทษของผูตองขัง แตสําหรับทรัพยสินของผูตองขัง

ไดรับความชวยเหลือปกปอง ก็นับวาเปนผลดีแกผูตองขังไดมาก เพ่ือเปนทุนสําหรับหลังการพนโทษ

ของผูตองขัง 

- เม่ือภาระหนี้สินลดลง โอกาสท่ีผูตองขังท่ีพนโทษออกไป จะไปกระทําผิดซํ้ายอมจะ

นอยลง 

- การดูแลทรัพยสินโดยผานตัวแทนและมีตัวบทกฎหมายกําหนดกฎเกณฑชัดเจนคงมี

ผลดีกับตัวผูตองขังเอง 

- เพ่ือท่ีทรัพยสินของผูตองขังยังคงมีอยู เม่ือพนโทษออกมาจะไดไมเปนภาระใคร 

- หากตอนถูกกักขังแลวทรัพยสินหรือธุรกิจยังคงมีอยู จะทําใหเม่ือออกมา สามารถ

เริ่มตนใหมไดงายข้ึน 

- มีทรัพยสินหรือทุนทรัพยเพียงพอท่ีจะดํารงชีพภายหลังออกจากเรือนจํา 

- ถามีผูจัดการทรัพยสินหรือหนี้สินของผูตองขัง ทําใหเม่ือผูตองขังออกมาจะไดไมมี

ปญหาใด ๆ ในการดําเนินชีวิต 

- พนโทษออกมาแลว มีเงินทุนท่ีจะสรางอาชีพตอไป 

- ทรัพยสินท่ีเปนของผูตองขังจะไดอยูคงเดิม 

- เพราะทรัพยสินดังกลาวจะยังเปนของผูตองขัง เม่ือพนโทษออกมาแลวก็สามารถนํา

ทรัพยสินไปขาย นําเงินมาทุนประกอบอาชีพได 

- ไมเกิดความเสียหายหลังจากออกมา 

- ผูตองขังมีสินทรัพยท่ีสามารถนํามาลงทุนใหเกิดประโยชนแกตนไดอยางเหมาะสม 

- หากผูตองขังพนโทษออกมา จะไดมีหลักในการดําเนินชีวิตตอไป จะไดไมกลับไป

กระทําผิดอีก 

สําหรับกลุมของผูทําแบบสอบถามท่ีเห็นวากฎหมายดังกลาวไมสามารถชวยแกไขปญหา

เรื่องการกระทําความผิดซํ้าของผูตองขังได เนื่องจาก 

- บางคนไมใหโอกาสคนท่ีเคยติดคุกมา ทําใหเขากลับไปทําผิดอยางเดิม ๆ 

- จิตใตสํานึกของคนเราไมเหมือนกันวาแตละคนจะสามารถกลับตัวกลับใจไดหรือไม 
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- ผูตองขังแตละบุคคลฐานะไมเหมือนกัน ไมสามารถม่ันใจไดวาพนโทษออกมาจะ

กระทําผิดซํ้าอีก 

- จัดการภาระ ทรัพยสิน หนี้สิน ไดลําบากมาก ติดขัดหลายประการ 

- ทําไปโดยไมทราบวาเขาทํา 

- เปนการทดลองของนักศึกษา คงทําไมไดเพราะไมรูวาใครจะจายใหเรา 

- ตํารวจมันเอาไปหมดแลว เหลือไวแตหนี้ พนโทษออกมาก็มาใชหนี้ 

 

ตารางท่ี 3.43 

จํานวนและรอยละของผูท่ีเห็นดวย / ไมเห็นดวย 

กับการมีกฎหมายเรื่องการตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินแทนผูตองขัง 

เห็นดวย / ไมเห็นดวยกับ

การมีกฎหมายดังกลาว 
จํานวน (คน) รอยละ 

เห็นดวย 64 85.33 

ไมเห็นดวย 11 14.67 

รวม 75 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอผูตองขัง 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

ผูทําแบบสอบถามท่ีเห็นดวยวาควรมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑในการตั้งผูจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําแทนผูตองขัง วิธีการจัดการ อํานาจหนาท่ี คาตอบแทน ความรับ

ผิดของผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินใหชัดเจน  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนแกตัวผูตองขัง บุคคลผูมีสวนจะได

หรือจะเสียอยางใดอยางหนึ่ง และผูจัดการแทนผูตองขังนั้นเอง มีรอยละ 85.33 และมีผูท่ีไมเห็นดวย

กับการมีกฎหมายดังกลาว รอยละ 14.67 โดยท้ังสองกลุมความคิดเห็นไดใหเหตุผลซ่ึงผูเขียนจะขอ

อนุญาตยกบางขอความข้ึนเปนตัวอยาง ดังตอไปนี้ 

กลุมของผูทําแบบสอบถามท่ีเห็นดวยกับการมีกฎหมายดังกลาว เนื่องจาก 

1) เพ่ือประโยชนตอผูตองขังเอง เชน จะทําใหผูตองขังรูถึงท่ีมาท่ีไปของทรัพยสินหรือ

หนี้สินของตนเอง / เพ่ือรักษาประโยชนของผูตองขังไดอยางเต็มท่ี / สามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติ

ไดถูกตอง ไมทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของผูตองขัง / เพราะผูตองขังจัดการเองไมได / เพ่ือ

ประโยชนแกผูตองขัง / เขาออกมาจะไดใชชีวิตเหมือนคนท่ัวไป ไมตองดิ้นรนหาทรัพยสินอีก / จะไดมี

ทุนประกอบอาชีพ / ผูตองขังสามารถตรวจสอบวาทรัพยสินท่ีมีอยูนั้นครบหรือหายไปไหนหรือเปลา / 
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ทรัพยสินท่ีมีอยูจะไดไมสูญเปลา แลวนํามาใชประโยชนยามจําเปนได / เปนทางออกท่ีดี เพราะ

เปดโอกาสใหผูตองขังทุกคน / จะไดมีหลักฐานในการดําเนินการ กรณีท่ีญาติผูตองขังไมมีความรู

เก่ียวกับดานนี้ / ควรจะตองมีผูจัดการทรัพยสินของผูตองขังซ่ึงจะทําใหผูตองขังไมตองกังวลอีกตอไป 

/ ญาติบางคนไมทราบวิธีการหรือกระบวนการตัดการทรัพยสิน ทําใหเสียเวลาหรือทรัพยสินไปฟรี ๆ 

ได 

2) เพ่ือประโยชนตอญาติหรือผูจัดการทรัพยสิน เชน เพ่ือแบงเบาภาระใหกับญาติ

ผูตองขังท่ีไมรูอะไรเลย / บุคคลอ่ืนจะไดไมลําบากในการเขาพบผูตองขังดวยตนเอง / กอใหเกิดความ

ยุงยากวุนวายแกผูท่ีไดรับมอบหมาย ควรจะมีคาตอบแทนใหแกผูท่ีจัดการดูแล 

3) เหตุผลอ่ืน ๆ เชน คนติดคุกตองโทษ ไมมีสิทธิจะทําอะไรได จึงตองหาคนท่ีเชื่อม่ัน

ไวใจทําแทน / มีความยุติธรรม / จะไดจัดการงายข้ึน / ลาชาในการติดตอรับเอกสาร / สะดวก

รวดเร็วข้ึน/ผูตองขังและญาติจะไดไมมีปญหากันภายหลัง ซ่ึงเห็นดวยอยางมาก 

สําหรับกลุมของผูทําแบบสอบถามท่ีไมเห็นดวยกับการมีกฎหมายดังกลาว เนื่องจาก 

ทางตัวของผูตองขังนั้นสามารถติดตอกับญาติดวยการมาเยี่ยมและปรึกษากันอยูแลว / 

ตองข้ึนอยูกับความยินยอมพรอมใจของผูตองขังดวย / ไมมีทรัพยสินอะไรใหจัดการ / จะมาแดกเงิน

อีกทอดหนึ่ง ไมไดมีเงินมากมายอะไร / ยุงยาก / ในปจจุบันการดูแลสวนนี้ก็ทําผานตัวแทนหรือ

ทนายความอยู และนาจะมีความซับซอนในการบังคับใชกฎหมาย 

นอกจากนี้ สวนสุดทายของแบบสอบถามเปนการเปดโอกาสใหผูท่ีมาเยี่ยมหรือติดตอ

ผูตองขัง ณ เรือนจําไดแสดงความประสงคหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังอยางอิสระ ซ่ึงผูเขียนจะขอยกบางความคิดเห็นข้ึนมาเปนตัวอยาง 

ดังตอไปนี้ 

- การมีหนี้สินและภาระตองชดใชจะทําใหผูตองขังหันกลับไปทําผิดไดอีกตอไป และตอง

มาเรือนจําอีกเชนเคย 

- ทําการจัดการทรัพยสินแทนผูตองขัง กอนอ่ืนก็ตองไดรับความคิดเห็นของผูตองขัง

กอน ทําใหการติดตอสื่อสารลําบากเพราะมีการจํากัดเรื่องการใชโทรศัพท 

- ควรจะมีผูจัดการดูแลทรัพยสินตาง ๆ แทนผูตองขัง โดยอาจจะใหคาตอบแทนหรือ

อาจจะไมตองเสียคาตอบแทนในกรณีญาติเปนผูจัดการ 

- เห็นดวยท่ีจะมีผูจัดการทรัพยสินแทนผูตองขังท่ีกําหนดใหมีข้ึนตามกฎหมาย 

- อยากใหคํานึงถึงเวลาท่ีผูตองขังพนโทษออกมาวา เขาจะใชชีวิตอยางไรหากไมมีเงิน

หรือเงินหมดไปเนื่องดวยการดูแลตอนอยูในเรือนจํา แตพอพนโทษออกมาก็ตองเริ่มตนหาเงินใหม มัน

คงเปนเรื่องลําบากหากผูตองขังมีอายุมากแลว 
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- ผูตองขังมีความประสงคจะกระทําการใดเก่ียวกับทรัพยสินควรไดกระทํา 

- อยากใหมีบุคลากรทํางานเพ่ือใหความชวยเหลือแกผูไมมีความรูเลย 

- การกําหนดการดูแลทรัพยสินควรพิจารณาเปนราย ๆ ไป ซ่ึงมีความแตกตางของ

รายละเอียด 

-อยากใหถามความคิดเห็นแกผูตองขังดวย 

- อยากใหมีเวลาเยี่ยมเพ่ิมข้ึน มันนอยไป 

- แยกบุคคลชวยเหลือใหเหมาะสมกับทรัพยสินของผูตองขัง เชน สังหาริมทรัพยหรือ

อสังหาริมทรัพยใหชัดเจน และมีกฎหมายสามารถตรวจสอบการทํางานของผูชวยเหลือหรือลดโทษได 
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ภาคผนวก ช 

แบบสอบถามเจาหนาที่กรมราชทัณฑ/เรือนจํา 

เร่ือง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

หมวด ๑ ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูถูกสัมภาษณ 

๑.เพศ    ชาย    หญิง 

๒. อายุ   ป 

๓. สําเร็จการศึกษาจากคณะ/สาขา     

๔. สถานท่ีทํางาน    หนวยงาน     

ตําแหนง    ระยะเวลา (ในการทํางาน) รวม   ป 

หมวด ๒ ขอมูลเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง 

๕. ทานทราบหรือไมวา พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ หมวด ๙ เรื่องทรัพยสินของ

ผูตองขัง กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ สวนท่ี ๘ เรื่องทรัพยสินของผูตองขัง และระเบียบอ่ืน ๆ เชน ระเบียบกรม

ราชทัณฑวาดวยการรับ จายเงินฝากของผูตองขังในเรือนจํา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดกําหนดวิธีการในการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สิน (อันมิไดเก่ียวของกับความผิดท่ีไดกระทํา) ของผูตองขังไวอยางไร ใชกับ

ทรัพยสินประเภทใด และแนวทางตามการปฏิบัติมีอยูอยางไร โปรดอธิบาย (ตามท่ีทานทราบ) 

ทราบ คือ         

            

            

            

            

  ไมทราบ เนื่องจาก        

๖. หากทรัพยสินและหนี้สินท่ีมิไดตกอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายดังกลาว ทานทราบหรือไมวามี

กฎหมายฉบับใดท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังได 

โดยเฉพาะทรัพยสินและหนี้สินท่ีอยูภายนอกเรือนจําของผูตองขัง 

ทราบ คือ         

            

  ไมทราบ 
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๗. ในกรณีท่ีตองมีการดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง เชน มี

บุคคลภายนอกมาติดตอเพ่ือขอเจรจา ขอใหผูตองขังใหความยินยอมหรือมอบอํานาจท้ังหมดหรือ

บางสวนใหกับตน ขอใหผูตองขังลงลายมือชื่อในเอกสาร ฯ เชนนี้แลว ตามแนวทางในการปฏิบัติ มีอยู

อยางไร ผูตองขังและบุคคลภายนอกมีสิทธิหรือมีขอจํากัดอยูอยางไร โปรดอธิบาย (ตามท่ีทานทราบ) 

            

            

            

            

            

หมวด ๓ ทัศนคติและความคิดเห็นเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง 

๘. เนื่องจากในปจจุบันไมมีกฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการตาง ๆ อันเก่ียวกับการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังไวเปนการเฉพาะอยางชัดเจนนั้น 

๘.๑ ทานคิดวา การท่ีไมมีหลักเกณฑในเรื่องดังกลาว ไดกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคตอ

ผูตองขังและบุคคลอ่ืนซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง มากนอยเพียงใด 

  มากท่ีสุด   มาก    ปานกลาง 

  นอย    ไมมีปญหาและอุปสรรคแตอยางใด 

 ๘.๒ ทานคิดวา ปญหาและอุปสรรคจากการไมมีหลักเกณฑดังกลาวท่ีอาจเกิดแกผูตองขังและ

บุคคลอ่ืนซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังมีอยูอยางไร (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 

ปญหาและอุปสรรคเรื่องสิทธิ วิธีการและข้ันตอนในการติดตอไปยังบุคคลภายนอก

เรือนจําของผูตองขัง หรือการติดตอมายังผูตองขังของบุคคลภายนอก 

ผูตองขังมิอาจติดตามหรือทราบถึงความเคล่ือนไหวในทรัพยสินและหนี้สินภายนอก

เรือนจําได รวมถึงผลของการไมมีบุคคลใดจัดการดูแล หรือมี แตบุคคลดังกลาว

จัดการดูแลไปในทางท่ีอาจเสื่อมเสียหรือเสียหาย เชน ไมมีความรอบคอบในการ

จัดการ จัดการไปโดยไมสุจริต เปนตน จนกวาจะมีบุคคลภายนอกมาแจงใหทราบ 

ไมอาจควบคุมการดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังสําหรับบุคคลท่ี

ผูตองขังไดมอบหมายใหดําเนินการแทนได 

อ่ืน ๆ โปรดระบุ         

๘.๓ ทานคิดวา ผูตองขังและบุคคลอ่ืนซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินและหนี้สินของ

ผูตองขัง จะไดรับผลกระทบหรือความเสียหายจากการท่ีไมมีหลักเกณฑในเรื่องดังกลาว มากนอยเพียงใด 

  มากท่ีสุด   มาก    ปานกลาง 
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  นอย    ไมไดรับผลกระทบหรือความเสียหายอยาง

ใด ๆ 

 ๘.๔ ทานคิดวา ผลกระทบหรือความเสียหายจากการท่ีไมมีหลักเกณฑในเรื่องดังกลาว ท่ีอาจ

เกิดข้ึนแกผูตองขังและบุคคลอ่ืนซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง มีอยูอยางไร

บาง (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 

อาจเกิดความสูญเสียหรือเสียหายในทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง รวมถึงธุรกิจ

หรือกิจการท่ีผูตองขังรวมลงทุนกับบุคคลอ่ืน 

ทําใหผูท่ีมีความประสงคจะดําเนินการใด ๆ ซ่ึงเก่ียวของกับทรัพยสินและหนี้สินของ

ผูตองขัง จําตองเดินทางมาพบหรือติดตอกับผูตองขังเปนคราว ๆ ไป 

ตองเสียคาใชจายสูงในกรณีท่ีตองการติดตอหรือปรึกษาผูตองขัง เชน คาใชจายใน

การเดินทาง ท่ีพัก ฯ ของบุคคลท่ีผูตองขังมอบหมายใหจัดการหรือดําเนินการแทน 

และผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ 

มีความยากลําบากในการติดตอ การเดินทาง ฯ ของบุคคลท่ีผูตองขังมอบหมายให

จัดการหรือดําเนินการแทน และผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ 

อาจทําใหมีคดีความเกิดข้ึนเก่ียวกับทรัพยสินหรือหนี้สินของผูตองขัง (ไมวาในฐานะ

โจทกหรือจําเลย) 

อ่ืน ๆ โปรดระบุ         

๙. จากการท่ีไมมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการตาง ๆ อันเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและ

หนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังนั้น ทานเห็นดวยหรือไม ท่ีควรจัดใหมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ

ในเรื่องดังกลาวใหชัดเจน 

  เห็นดวย เนื่องจาก (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 

เปนมาตรการท่ีชวยใหผูตองขังลดความกังวล ความตึงเครียดตาง ๆ อัน

เก่ียวกับทรัพยสินและหนี้สินของตน ในระหวางท่ีตองอยูในเรือนจํา 

เปนมาตรการท่ีชวยรักษาทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังไมใหเกิดความ

เสียหาย ซ่ึงอาจทําใหชีวิตหลังการพนโทษของผูตองขังดีข้ึน หรืออยางนอย

ท่ีสุดก็ไมแยลงไปกวาเดิม 

ทําใหผูตองขังไมรูสึกวาตนตองถูกลงโทษซํ้าซอน ท้ังการถูกลงโทษจําคุก

ทางอาญาและถูกลงโทษทางแพงคือความเสียหายท่ีอาจเกิดแกทรัพยสิน

และหนี้สินของตน ท้ังท่ีการลงโทษทางอาญามิไดเก่ียวกับทางแพงแตอยาง

ใด อันเปนการลดทัศนคติและความรูสึกท่ีไมดีของผูตองขัง 
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เปนมาตรการท่ีสงเสริมหรือสนับสนุนทฤษฎีการลงโทษทางอาญาใน

ปจจุบันของประเทศไทย (การแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด) อันมี

วัตถุประสงคท่ีสําคัญเพ่ือไมใหบุคคลดังกลาวกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก 

เปนการชวยผู มีอํานาจจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง ใหมี

แนวทางในการดําเนินการจัดการ ไมรูสึกวาการจัดการนั้นตองเปน

ภาระหนาท่ีของตนมากเกินไป 

เปนการชวยบุคคลอ่ืนซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินและหนี้สินของ

ผูตองขัง ดวยการติดตอกับผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังโดยตรง

แทนการติดตอกับผูตองขัง อันอาจชวยลดปญหาและอุปสรรค รวมถึง

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

   อ่ืน ๆ โปรดระบุ        

  ไมเห็นดวย เนื่องจาก (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 

การท่ีผูตองขังถูกจําคุกก็เนื่องมาจากเขากระทําความผิด การอํานวยสิทธิ

ดังกลาวใหผูตองขัง จะทําใหผูตองขังไมรูสึกวาตนเปนผูถูกลงโทษ จึงไมเห็น

วาผูตองขังควรจะไดรับสิทธิดังกลาวแตอยางใด 

การใหสิทธิดังกลาวแกผูตองขัง จะเปนการเพ่ิมภาระหนาท่ีใหกับเจาหนาท่ี

ราชทัณฑและเรือนจํามากเกินสมควร 

อาจตองใชงบประมาณในการจัดการเรื่องดังกลาวเพ่ิมข้ึนอีกจํานวนมาก 

ผูตองขังในปจจุบันมีจํานวนมากและเพ่ิมสูงข้ึนในทุกป การจัดสิทธิดังกลาว

ใหแกผูตองขัง จะกอใหเกิดความวุนวายและความยุงยากมากเกินสมควร 

   อ่ืน ๆ โปรดระบุ        

๑๐. หากมีกฎหมายเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง ทานคิดวา

กระบวนการเก่ียวกับเรื่องดังกลาว เชน การแตงตั้งผูจัดการทรัพยสิน และขอตกลงตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ควรดําเนินการในชวง/ช้ันใด 

  ในชั้นศาลซ่ึงจะมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลย เนื่องจาก    

            

  ในระหวางท่ีผูตองขังอยูในเรือนจํา เนื่องจาก     

            

  ในชวง/ชั้นใดก็ได เนื่องจาก       
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๑๑. ทานมีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ภายนอกเรือนจําของผูตองขังอยางไรบาง โปรดอธิบาย 

            

            

            

            

            

 

ขอขอบคุณ/ผูจัดทํา 
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ภาคผนวก ซ 

ผลการศึกษาจากแบบสอบถามเจาหนาที่กรมราชทัณฑ / เรือนจํา 

เร่ือง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูถูกสัมภาษณ 

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูถูกสัมภาษณซ่ึงเปนเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา นั้น ไดแก 

เพศ อายุ คณะท่ีสําเร็จการศึกษา สถานท่ีทํางาน หนวยงาน ตําแหนง และระยะเวลาในการทํางาน ซ่ึง

ขอมูลจากแบบสอบถามดังกลาวสามารถแสดงเปนตารางไดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.1 

จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา : จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 33 66 

หญิง 17 34 

รวม 50 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

จากตารางท่ี 4.1 เจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา จํานวนท้ังหมด 50 คน แบงเปน

เพศชายรอยละ 66 อีกสวนหนึ่งเปนเพศหญิงรอยละ 34 
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ตารางท่ี 4.2 

จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา : จําแนกตามอายุ 

อายุ (ป) จํานวน (คน) รอยละ 

21 – 30 6 12 

31 – 40 17 34 

41 – 50 14 28 

51 – 60 11 22 

60 ข้ึนไป 0 0 

ไมระบุ 2 4 

รวม 50 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

จากตารางท่ี 4.2 เจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจําสวนใหญ รอยละ 34 มีอายุระหวาง 

31 – 40 ป รองลงมารอยละ 28 มีอายุระหวาง 41 - 50 ป รองลงมารอยละ 22 มีอายุระหวาง 51 - 

60 ป รองลงมารอยละ 12 มีอายุระหวาง 21 - 30 ป ไมมีผูท่ีมีอายุมากกวา 60 ปข้ึนไปและมีผูท่ีไมได

ระบุอายุอีกรอยละ 4 
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ตารางท่ี 4.3 

จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา : จําแนกตามคณะท่ีสําเร็จการศึกษา 

คณะท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ศิลปศาสตร 4 8 

รัฐศาสตร 16 32 

นิติศาสตร 5 10 

สังคมศาสตร 3 6 

บริหารธุรกิจ / การตลาด / การบัญชี 8 16 

อ่ืน ๆ 8 16 

ไมระบุ 6 12 

รวม 50 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

จากตารางท่ี 4.3 แสดงใหเห็นวา เจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา จํานวน 50 คน ท่ี

ทําแบบสอบถามสวนใหญเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร รอยละ 32 รองลงมาสําเร็จ

การศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ / การตลาด / การบัญชี รอยละ 16 และคณะอ่ืน ๆ อีกรอยละ 16 

เทากัน เชน คณะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร คณะคุรุศาสตร คณะโบราณคดี เปนตน 

รองลงมามีผูท่ีไมระบุขอมูล รอยละ 12 รองลงมาเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร รอยละ 

10 รองลงมาสําเร็จการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร รอยละ 8 และจํานวนนอยท่ีสุดเปนผูท่ีสําเร็จ

การศึกษาจากคณะสังคมศาสตร รอยละ 6 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.4 

จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา : จําแนกตามสถานท่ีทํางาน 

สถานท่ีทํางาน จํานวน (คน) รอยละ 

กรมราชทัณฑ 6 12 

เรือนจํากลางคลองเปรม 24 48 

ทัณฑสถานหญิงกลาง 16 32 

เรือนจําจังหวัดนนทบุรี 1 2 

ไมระบุ 3 6 

รวม 50 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

จากตารางท่ี 4.4 แสดงใหเห็นวา เจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา จํานวน 50 คน ท่ี

ทําแบบสอบถามสวนใหญทํางานอยูท่ีเรือนจํากลางคลองเปรม รอยละ 48 รองลงมาเปนผูท่ีทํางานอยู

ท่ีทัณฑสถานหญิงกลาง รอยละ 32 รองลงมาทํางานอยูท่ีกรมราชทัณฑ รอยละ 12 รองลงมามีผูท่ีไม

ระบุสถานท่ีทํางาน รอยละ 6 และจํานวนนอยท่ีสุดเปนผูท่ีทํางานอยูท่ีเรือนจําจังหวัดนนทบุรี รอยละ 

2 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.5 

จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา : จําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด 

หนวยงาน จํานวน (คน) รอยละ 

สํานักทัณฑวิทยา 1 2 

สํานักทัณฑปฏิบัติ 2 4 

กองนิติการ 2 4 

สวนควบคุมผูตองขัง 10 20 

สวนสวัสดิการผูตองขัง (งานสูทกรรม) 3 6 

สวนสวัสดิการผูตองขัง (งานเยี่ยมญาติ) 1 2 

ฝายปกครองผูตองขัง 2 4 

ไมระบุ 29 58 

รวม 50 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

จากตารางท่ี 4.5 เจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา จํานวน 50 คน ท่ีทําแบบสอบถาม

สวนใหญไมระบุหนวยงานท่ีสังกัด รอยละ 58 รองลงมาปฏิบัติงานอยูสวนควบคุมผูตองขัง รอยละ 20 

รองลงมาอยูสวนสวัสดิการผูตองขัง (งานสูทกรรม) รอยละ 6 รองลงมามีจํานวนเทากันอยูท่ีรอยละ 4 

ไดแก สํานักทัณฑปฏิบัติ กองนิติการ และฝายปกครองผูตองขัง และจํานวนนอยท่ีสุดเทากันอยูท่ีรอย

ละ 2 ไดแก สํานักทัณฑวิทยา และสวนสวัสดิการผูตองขัง (งานเยี่ยมญาติ) 
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ตารางท่ี 4.6 

จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา : จําแนกตามตําแหนงงาน 

หนวยงาน จํานวน (คน) รอยละ 

เจาพนักงานราชทัณฑ 23 46 

นักทัณฑวิทยา 11 22 

นิติกร 2 4 

นักสังคมสงเคราะห 1 2 

เจาหนาท่ีหองเยี่ยม 1 2 

นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพ 5 10 

อ่ืน ๆ 3 6 

ไมระบุ 4 8 

รวม 50 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

จากตารางท่ี 4.6 เจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา ท่ีทําแบบสอบถามสวนใหญเปน

เจาพนักงานราชทัณฑ รอยละ 46 รองลงมาเปนนักทัณฑวิทยา รอยละ 22 รองลงมาเปนนักวิชาการ

อบรมและฝกวิชาชีพ รอยละ 10 รองลงมาไมระบุตําแหนงงาน รอยละ 8 รองลงมาเปนผูปฏิบัติงาน

ตําแหนงอ่ืน ๆ รอยละ 6 เชน หัวหนาฝายควบคุมกลาง นักจัดการงานท่ัวไป เปนตน รองลงมาเปนนิติ

กร รอยละ 4 และจํานวนนอยท่ีสุดเทากันอยูท่ีรอยละ 2 ไดแก นักสังคมสงเคราะห และ เจาหนาท่ี

หองเยี่ยม 
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ตารางท่ี 4.7 

จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา : จําแนกตามระยะเวลาในการทํางาน 

ระยะเวลา 

ในการทํางาน 

(ป) 

จํานวน (คน) รอยละ 

0 - 5 7 14 

6 - 10 10 20 

11 – 15 6 12 

16 – 20 12 24 

20 ปข้ึนไป 6 12 

ทดลองงาน 1 2 

ไมระบุ 8 16 

รวม 50 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

จากตารางท่ี 4.7 เจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา ท่ีทําแบบสอบถามสวนใหญมี

ระยะเวลาในการทํางานมาแลว 16 – 20 ป ในอัตรารอยละ 24 รองลงมาทํางานมาเปนระยะเวลา 6 

– 10 ป รอยละ 20 รองลงมาไมระบุระยะเวลาในการทํางาน รอยละ 16 รองลงมาทํางานมาเปน

ระยะเวลา 0 – 5 ป รอยละ 14 รองลงมาเปนระยะเวลา 11 – 15 ป และ 20 ปข้ึนไป เทากันท่ีรอย

ละ 12 และนอยท่ีสุดเปนผูทดลองงาน รอยละ 2 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของ

ผูตองขัง 

แบบสอบถามสวนนี้ เปนการสอบถามถึงมาตรการตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง ท้ังท่ีผูตองขังมีอยูภายในและภายนอก

เรือนจํา วามีกฎหมายใดรองรับไวหรือไม อยางไร รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติเรื่องดังกลาวดวยวามี

อยูอยางไร ผูตองขังและบุคคลภายนอกซ่ึงมีสวนไดเสียอยางใดอยางหนึ่งในทรัพยสินและหนี้สินของ

ผูตองขังนั้นมีสิทธิท่ีจะทําการอยางใดไดบางเพ่ือจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอก

เรือนจํา โดยจะแสดงขอมูลใหเห็นเปนตาราง ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.8 

จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา ท่ีทราบ / ไมทราบวา 

พระราชบัญญัติราชทัณฑฯ และกฎหมายลําดับรองอ่ืน ๆ ไดกําหนดวิธีการในการจัดการทรัพยสิน 

และหนี้สินของผูตองขังไวอยางไร ใชกับทรัพยสินประเภทใด และแนวทางการปฏิบัติมีอยูอยางไร 

ทราบ / ไมทราบวากฎหมายดังกลาวไดกําหนดไว

อยางไร และแนวทางในการปฏิบัติมีอยูอยางไร 
จํานวน (คน) รอยละ 

ทราบ 26 52 

ไมทราบ 20 40 

ไมระบุ 4 8 

รวม 50 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

จากตารางท่ี 4.8 เจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา ท่ีทําแบบสอบถามสวนใหญ ทราบ

วาพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 หมวด 9 เรื่องทรัพยสินของผูตองขัง กฎกระทรวง

มหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 สวนท่ี 8 

เรื่องทรัพยสินของผูตองขัง และระเบียบอ่ืน ๆ เชน ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการรับ จายเงินฝาก

ของผูตองขังในเรือนจํา พ.ศ. 2553 ไดกําหนดวิธีการในการจัดการกับทรัพยสินและหนี้สิน (อันมิได

เก่ียวของกับความผิดท่ีไดกระทํา) ของผูตองขังไวอยางไร ใชกับทรัพยสินประเภทใด และแนวทางการ

ปฏิบัติมีอยูอยางไร ในอัตรารอยละ 52 โดยผูเขียนจะขอยกขอความท่ีเจาหนาท่ีเขียนบรรยายมาเปน

ตัวอยาง ดังนี้ 
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- ถาเปนเงินใหเจาพนักงานเรือนจําเก็บรักษาไวใหตามระเบียบขอบังคับและใหท่ีซ่ึง

ทางการกําหนดไว ถาเปนสิ่งของท่ีจะเก็บรักษาไวในเรือนจําไมได ใหเจาพนักงานจัดใหผูตองขังจัดการ

จําหนายหรือมอบหมายใหแกผูอ่ืนนอกเรือนจํา หากจัดการไมไดใหขายทอดตลาดเสีย เงินท่ีขายไดนั้น

ใหเก็บไวใหแกผูตองขังตามระเบียบ พ.ร.บ.ราชทัณฑ 

- บรรดาสิ่งของท่ีมิใชเปนสิ่งของตองหามและสิ่งของท่ีทางเรือนจําไมอนุญาต ให

ผูตองขังจัดการมอบไวกับญาติมิตรหรือบุคคลอ่ืนนอกเรือนจํา หรือจําหนายเสีย หากไมอาจกระทํา

ดังกลาวได หรือถาเปนเงินสดใหเจาพนักงานเรือนจําเก็บรักษาไวใหในฐานะรับฝากตามระเบียบ

ขอบังคับ และในท่ีซ่ึงทางเรือนจํากําหนด 

- ทรัพยสินของผูตองขังใหเจาหนาท่ีตรวจคนและยึดไวโดยลงทะเบียนไวเปนหลักฐาน

กอนท่ีจะนําตัวผูตองขังเขาเรือนจํา อนุญาตใหเฉพาะสิ่งของท่ีจําเปนในการดํารงชีพ สวนทรัพยสินอ่ืน

ใหผูตองขังติดตอกับญาติ ใหญาติเปนผูมารับคืนกลับไป 

- สิ่งของตองหามท่ีติดมากับผูตองขังไมสามารถเก็บรักษาไวในเรือนจําได ใหฝากไวกับ

ญาติหรือบุคคลอ่ืนท่ีอยูภายนอก หรือจําหนายเสีย หรือถาไมสามารถทําได ใหเก็บรักษาไวใหโดยการ

ฝากไวตามระเบียบขอบังคับของทัณฑสถานจนกวาจะพนโทษ 

- เม่ือผูตองขังเจาใหม ใหรับทรัพยสินและลงไวในสมุดรับของผูตองขัง พรอมกับให

ผูตองขังเซ็นถูกตอง หากผูตองขังตองการนําทรัพยสินดังกลาวคืนญาติก็สามารถติดตอบอกญาติใหมา

รับได โดยใหญาติเซ็นรับของดวย 

- พนโทษ 3 เดือน – หลบหนี 1 ป ไมมารับคืน ถาเปนสิ่งของตองหามใหริบเปนของ

แผนดิน สิ่งของโสโครกใหทําลาย 

- ทรัพยสินท่ีผูตองขังนําติดตัวมาจะเก็บรักษาไวเปนอยางดี มีการออกใบรับฝากไวเปน

หลักฐานอางอิง เม่ือพนโทษจะนําใบดังกลาวมารับคืน 

- ตองดําเนินการจัดทําบัญชีทรัพยสินรับไว และสงมอบใหเม่ือพนโทษ 

- ผูตองขังมีบัญชีเงินฝากในเรือนจําได และสามารถเบิกใชจายในเรือนจําตามท่ีกําหนด 

ทรัพยสินผูตองขังท่ีติดตัวมาจะมีการเก็บรักษาไวท่ีเรือนจํา และมีเอกสารควบคุมไวสําหรับเรือนจํา 1 

ชุด ผูตองขัง 1 ชุด และคืนใหในวันพนโทษ 

- หากผูตองขังนําติดตัวมาใหจัดเก็บรักษาไวตามระเบียบของทางราชการ หรือนําสงคืน

ญาติ หรือจําหนาย ตามแตกรณีของสิ่งของ 

- ทรัพยสินซ่ึงผูตองขังนําเขามาหรือเก็บรักษาไวในเรือนจํา ถาเปนสิ่งของตองหามใหริบ

เปนของแผนดิน ถาเปนสิ่งมีสภาพเปนของสดเสียไดหรือเปนของอันตราย โสโครก ใหเจาพนักงาน
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เรือนจําทําลายเสีย ถาเปนสิ่งของท่ีมีขนาด น้ําหนัก หรือสภาพไมสามารถจะรับฝากไวแก

บุคคลภายนอกไดนั้นอาจทําลายหรือขายทอดตลาด เงินท่ีขายไดใหเก็บไวใหผูตองขัง 

แตยังมีเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา อีกรอยละ 40 ท่ีไมทราบวาพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 และกฎหมายลําดับรองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดกําหนดวิธีการในการจัดการ

ทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังไวอยางไร ใชกับทรัพยสินประเภทใด และแนวทางในการปฏิบัติมีอยู

อยางไร โดยเจาหนาท่ีไดใหเหตุผลไววา 

- ขาดความรูดานระเบียบโดยตรง 

- ไมไดปฏิบัติงานดานนี้ 

- เรื่องหนี้สินไมทราบ 

- ยังไมเห็นระเบียบท่ีออกมา 

และเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา รอยละ 8 ไมไดระบุไววาทราบหรือไมทราบถึง

วิธีการในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง และแนวทางในการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 และกฎหมายลําดับรองอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู 

 

ตารางท่ี 4.9 

จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา ท่ีทราบ / ไมทราบวา 

ทรัพยสินและหนี้สินท่ีไมไดตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติราชทัณฑฯ มีกฎหมายฉบับใดท่ี

สามารถนํามาใชจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังได โดยเฉพาะท่ีมีอยูภายนอกเรือนจํา 

ทราบ / ไมทราบวามีกฎหมายฉบับใดท่ีสามารถนํามาใชบังคับ

กับทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํา 
จํานวน (คน) รอยละ 

ทราบ 7 14 

ไมทราบ 42 84 

ไมระบุ 1 2 

รวม 50 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

จากตารางท่ี 4.9 เจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา ท่ีทําแบบสอบถามสวนใหญ ไม

ทราบวา หากทรัพยสินและหนี้สินท่ีมิไดตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 

2479 และกฎหมายลําดับรองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ยังมีกฎหมายฉบับใดท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือ
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ดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังได โดยเฉพาะทรัพยสินและหนี้สินท่ีอยู

ภายนอกเรือนจําของผูตองขัง ในอัตรารอยละ 84 ซ่ึงมีผูใหเหตุผลไววา 

- ยังมิไดศึกษามาเนื่องจากไมมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับทรัพยสินและหนี้สินท่ีอยู

ภายนอกเรือนจําของผูตองขัง 

- หนี้สินภายนอกไมทราบ ไมเก่ียวกับเรือนจํา 

แตยังมีเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา อีกรอยละ 14 ท่ีทราบวามีกฎหมายฉบับใดท่ี

สามารถนํามาใชบังคับกับทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจําได โดยผูเขียนจะขอยก

ขอความท่ีเจาหนาท่ียกข้ึนมา เปนตัวอยางดังนี้ 

- เปนหนาท่ีของผูตองขังเองตองจัดการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

- ทางทัณฑสถานไมเก่ียวของกับเรื่องทรัพยสินภายนอก แตหากผูตองขังเขียนใบคํารอง

มอบอํานาจใหกับญาติเปนผูดําเนินการจึงดําเนินการได 

- ใชกฎหมายแพงและอาญาโดยท่ัวไปเหมือนกับบุคคลภายนอก 

- ป.พ.พ., พ.ร.บ.ลมละลาย, พ.ร.บ.ท่ีมีโทษทางอาญาในการยึดทรัพยสิน, พ.ร.บ.ฟอก

เงิน ฯลฯ 

- ขอบังคับกรมฯ ตามขอ 5 และประมวลกฎหมายแพงฯ 

- ใชกฎหมายแพงและพาณิชย 

และเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา รอยละ 2 ไมไดระบุไววาทราบหรือไมทราบวามี

กฎหมายฉบับใดท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือดําเนินการจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังได 

โดยเฉพาะทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํา 

นอกจากนี้ ผูเขียนยังถามในลักษณะปลายเปดตอไปวา ในกรณีท่ีตองมีการดําเนินการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง เชน มีบุคคลภายนอกมาติดตอเพ่ือขอเจรจา 

ขอใหผูตองขังใหความยินยอมหรือมอบอํานาจท้ังหมดหรือบางสวนใหกับตน ขอใหผูตองขังลงลายมือ

ชื่อในเอกสาร ฯ เชนนี้แลว ตามแนวทางในการปฏิบัติมีอยูอยางไร ผูตองขังและบุคคลภายนอกมีสิทธิ

หรือขอจํากัดอยูอยางไร โปรดอธิบายตามท่ีทราบ 

เจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา สวนใหญรอยละ 60 ไดอธิบายเรื่องดังกลาวไวใน

แนวทางท่ีคลายคลึงกันวา ในทางปฏิบัตินั้น ผูตองขังและบุคคลภายนอกยังคงมีสิทธิท่ีจะจัดการกับ

ทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังไดอยู เพียงแตญาติหรือบุคคลภายนอกจะตองมา

ติดตอกับผูตองขังท่ีเรือนจํา และใหผูตองขังลงลายมือชื่อในเอกสารมอบอํานาจใหกับญาติหรือ

บุคคลภายนอกไปดําเนินการจัดการแทน โดยมีเจาหนาท่ีลงลายมือชื่อรับรองไวดวยวา ลายมือชื่อใน
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การมอบอํานาจดังกลาวเปนลายมือชื่อของผูตองขังจริง ซ่ึงผูเขียนจะยกขอความท่ีเจาหนาท่ีเขียน

บรรยายมาเปนตัวอยาง ดังนี้ 

- มีสิทธิ แตบุคคลดังกลาวตองทําหนังสือขออนุญาตผูมีอํานาจเพ่ืออนุญาตใหสามารถ

เจรจากับผูตองขัง ฝายผูตองขังก็สามารถใหความยินยอมหรือมอบอํานาจท้ังหมดหรือบางสวนใหกับ

บุคคลดังกลาว และสามารถลงลายมือชื่อในเอกสารไดตามระเบียบขอบังคับ 

- ผูตองขังสามารถลงลายมือชื่อในการมอบอํานาจเปนเรื่อง ๆ ไป หัวหนาเจาหนาท่ีและ

เจาหนาท่ีลงนามรับรองเปนเรื่อง ๆ ไป 

- ใหบุคคลภายนอกเขียนคํารองขอจากหองเยี่ยมญาติภายนอก แลวสงฝายปกครองฯ 

เพ่ืออนุญาตดําเนินการตอไป 

- มีการเขียนคํารองเพ่ือขอใหผูตองขังลงลายมือชื่อ ตองกรอกรายละเอียดในรายการ

ทรัพยสิน บอกผูตองขังวาจะนําไปใชหรือจะนําทรัพยสินท่ีมีอยูนําไปใหใคร ทําอะไร ตองกรอก

ครบถวน และมีเจาหนาท่ีรับรอง โดยไมมีการบังคับใหผูตองขังลงลายมือชื่อ ข้ึนอยูกับการตัดสินใจ

ของผูตองขัง 

- ข้ึนอยูกับความตองการของผูตองขังท่ีจะยอมเซ็นหรือไมยอมเซ็นก็ได ข้ึนอยูกับสิทธิ

ของผูตองขัง 

- กฎหมายราชทัณฑมิไดจํากัดสิทธิของบุคคลภายนอกในการดําเนินการตามกฎหมาย 

แตการมาติดตอเรือนจําตองปฏิบัติตามระเบียบการเยี่ยมของแตละเรือนจํา เรื่องหนี้สินเปนเรื่องท่ี

เจาหนี้และลูกหนี้ตองตกลงกัน ทางเรือนจํามีหนาท่ีอํานวยความสะดวก  ท้ังนี้ ตองไมขัดตอระเบียบท่ี

ทางเรือนจํากําหนด 

- บุคคลภายนอกตองดูวาเก่ียวของกับผูตองขังอยางไร มีความจําเปนอยางไร โดย

สอบถามจากผูตองขังวายินยอมหรือไม โดยเขียนคํารองข้ึนมาเปนลายลักษณอักษร ตามระเบียบของ

เรือนจํา 

- ข้ึนอยูกับผูตองขังวาจะยินยอมหรือไม ไมมีสิทธิขูเข็ญบังคับผูตองขัง 

- ตองใหผูตองขังยินยอมเอง และทําหนังสือรับรองจากทัณฑสถานวาจะยอมใหบุคคล

ดังกลาวดําเนินการให อยูท่ีตัวผูตองขังเองวาจะทําหรือไม 

- ในการติดตอ / เจรจาเพ่ือใหผูตองขังลงลายมือชื่อ เชน โอนท่ีดินหรือกรณีตาง ๆ อยูท่ี

ตัวของผูตองขังเห็นชอบเองเพ่ือเปนเรื่องสวนตัว 

- แนวทางปฏิบัติ ผูตองขังมักใหญาติหรือทนายความเปนผูจัดการฯ โดยใหนําหนังสือ

มอบอํานาจหรือหนังสือยินยอมมาใหผูตองขังลงลายมือชื่อ สวนเจาหนาท่ีมีหนาท่ีเพียงลงลายมือชื่อ

รับรองวาเปนลายมือชื่อของผูตองขังและมีตัวอยูในเรือนจําฯ จริง 



 

 

445 

- ผูตองขังสามารถทําธุรกรรมดังกลาวได โดยญาติสามารถรับมอบอํานาจจาก

ผูตองขังได 

- ผูท่ีมาติดตอจะตองเปนญาติทางสายเลือดเทานั้น หรือภรรยาท่ีสมรส 

- ตองมีใบรับรองวาเปนผูตองขังอยูในเรือนจําจริง และตองมีเจาหนาท่ีลงนามรับรอง

ลายมือชื่อวาเปนลายมือชื่อของผูตองขังจริง ลงลายมือชื่อตอหนาเจาพนักงานจริง 

- ใหบุคคลภายนอกติดตอขอเขาเยี่ยม แจงความประสงคท่ีจะมาดําเนินการเรื่อง

ทรัพยสินหนี้สิน ถาผูตองขังใหความยินยอมหรือมอบอํานาจ จะใหบุคคลภายนอกสงเอกสารผาน

เจาหนาท่ีควบคุมเยี่ยมญาติ สงใหผูตองขังลงชื่อใหความยินยอมหรือมอบอํานาจ 

- การท่ีจะใหผูตองขังลงลายมือชื่อในเอกสาร ตองขออนุญาตผูบัญชาการเรือนจําฯ เปน

ลายลักษณอักษร และผูตองขังตองใหความยินยอมและลงลายมือชื่อตอหนาเจาพนักงานเทานั้น และ

เจาพนักงานตองเซ็นรับรองการเซ็นชื่อของผูตองขังดวย 

- เรือนจําไมมีอํานาจในสวนนี้ การจัดการเรื่องดังกลาวเปนสิทธิของผูตองขังหรือ

บุคคลภายนอกท่ีจะดําเนินการภายใตกฎหมายวาดวยเรื่องนั้น ๆ เพียงแตการลงนามเอกสารหรือการ

มอบอํานาจใด ๆ เจาพนักงานตองลงนามรับรองลายมือชื่อหรือยืนยันตัวตนของผูตองขังดวย 

- ตามแนวทางในการปฏิบัติ ผูตองขังสวนใหญมักจะมอบอํานาจใหกับญาติใหไป

ดําเนินการกับทรัพยสิน โดยผูตองขังจะติดตอกับญาติหรือทนายความใหนําเอกสารเก่ียวกับการมอบ

อํานาจหรือหนังสือใหความยินยอมมาใหผูตองขังลงชื่อ และมีเจาหนาท่ีเซ็นชื่อรับรองวา ผูตองขังนี้อยู

ในเรือนจําและเปนลายมือชื่อของผูตองขังจริง 

อยางไรก็ตาม ยังมีเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา รอยละ 4 ระบุวา ไมทราบวา

แนวทางในการปฏิบัติเรื่องดังกลาวนั้นมีอยูอยางไร และอีกรอยละ 36 ไมเขียนมาเลยวาทราบหรือไม

ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติดังกลาว 

 

สวนท่ี 3 ทัศนคติและความคิดเห็นเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจํา

ของผูตองขัง 

สวนสุดทายเปนการสอบถามเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา เก่ียวกับทัศนคติและ

ความคิดเห็นเรื่องปญหาและอุปสรรค รวมถึงผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดหรืออาจเกิดข้ึนกับ

ผูตองขังและบุคคลอ่ืนซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง จากการท่ีไมมี

กฎหมายกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการตาง ๆ อันเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอก

เรือนจําของผูตองขังไวโดยเฉพาะนั้น มีมากนอยเพียงใด อยางไร และเห็นดวยหรือไมท่ีควรจัดใหมี

กฎหมายกําหนดหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวใหชัดเจน และหากมีกฎหมายดังกลาวแลว กระบวนการ
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เก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังนั้นควรจะดําเนินการในชวง 

/ ชั้นใด และมีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องดังกลาวอยางไร โดยจะแสดงขอมูล

ตาง ๆ ไวดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.10 

จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา ท่ีคิดวา การท่ีไมมีกฎหมาย 

กําหนดหลักเกณฑอันเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังไว 

โดยเฉพาะนั้น ไดกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคตอผูตองขังและผูมีสวนไดเสีย มากนอยเพียงใด 

คิดวาการไมมีหลักเกณฑดังกลาวไดกอใหเกิด

ปญหาและอุปสรรค มากนอยเพียงใด 
จํานวน (คน) รอยละ 

มากท่ีสุด 4 8 

มาก 16 32 

ปานกลาง 15 30 

นอย 1 2 

ไมมีปญหาและอุปสรรคแตอยางใด 12 24 

ไมระบุ 2 4 

รวม 50 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

จากตารางท่ี 4.10 เจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา ท่ีทําแบบสอบถามสวนใหญคิดวา

การท่ีไมมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการตาง ๆ อันเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ภายนอกเรือนจําของผูตองขังไวเปนการเฉพาะอยางชัดเจนนั้น ไดกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคตอ

ผูตองขังและบุคคลอ่ืนซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง ในระดับมาก คิดเปน

อัตรารอยละ 32 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 30 รองลงมาไมมีปญหาและอุปสรรคแต

อยางใด รอยละ 24 รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ 8 รองลงมาเปนผูท่ีไมเลือกระดับใดเลย รอยละ 

4 และท่ีนอยท่ีสุดคืออยูในระดับนอย ในอัตรารอยละ 2 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.11 

จํานวนและรอยละของคําตอบ ท่ีคิดวาปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูตองขัง 

และผูมีสวนไดเสีย จากการท่ีไมมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑดังกลาวไวโดยเฉพาะนั้น มีอยู

อยางไร 

คิดวาปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน มีอยูอยางไร จํานวน รอยละ 

ปญหาและอุปสรรคเรื่องสิทธิ วิธีการ และข้ันตอนในการติดตอไปยัง

บุคคลภายนอกเรือนจําของผูตองขัง หรือการติดตอมายังผูตองขังของ

บุคคลภายนอก 

19 24.68 

ผูตองขังมิอาจติดตามหรือทราบถึงความเคลื่อนไหวในทรัพยสินและ

หนี้สินภายนอกเรือนจําได รวมถึงผลของการท่ีไมมีบุคคลใดจัดการ

ดูแล หรือมี แตบุคคลดังกลาวจัดการดูแลไปในทางท่ีอาจเสื่อมเสียหรือ

เสียหาย จนกวาจะมีบุคคลภายนอกมาแจงใหทราบ 

33 42.86 

ไมอาจควบคุมการดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง 

สําหรับบุคคลท่ีผูตองขังไดมอบหมายใหดําเนินการแทนได 

21 27.27 

อ่ืน ๆ 4 5.19 

รวม 77 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

จากตารางท่ี 4.11 เปนการสอบถามความคิดเห็นของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา 

ถึงปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูตองขังและบุคคลอ่ืนซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินและ

หนี้สินของผูตองขัง จากการท่ีไมมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ภายนอกเรือนจําของผูตองขังไวโดยเฉพาะวามีอยูอยางไร โดยเจาหนาท่ีสามารถเลือกตอบไดมากกวา 

1 ขอ ผลปรากฏวา ปญหาและอุปสรรคท่ีเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา สวนใหญคิดวาอาจเกิด

ข้ึนกับผูตองขังและผูมีสวนไดเสีย คือ ปญหาและอุปสรรคท่ีผูตองขังมิอาจติดตามหรือทราบถึงความ

เคลื่อนไหวในทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําได รวมถึงผลของการท่ีไมมีบุคคลใดจัดการดูแล 

หรือมี แตบุคคลดังกลาวจัดการดูแลไปในทางท่ีอาจเสื่อมเสียหรือเสียหาย จนกวาจะมีบุคคลภายนอก

มาแจงใหทราบ ถึงอัตรารอยละ 42.86 รองลงมาเปนปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการท่ีผูตองขังไมอาจ

ควบคุมการดําเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง สําหรับบุคคลท่ีผูตองขังมอบหมายให

ดําเนินการแทนได ในอัตรารอยละ 27.27 รองลงมาเปนปญหาและอุปสรรคเรื่องสิทธิ วิธีการ และ



 

 

448 

ข้ันตอนในการติดตอไปยังบุคคลภายนอกเรือนจําของผูตองขัง หรือการติดตอมายังผูตองขังของ

บุคคลภายนอก ในอัตรารอยละ 24.68 และนอยท่ีสุดในอัตรารอยละ 5.19 เปนความคิดเห็นอ่ืน ๆ 

ไดแก คิดแทนไมได เพราะไมเคยเปนผูตองขัง / ไมมีปญหาแตอยางใด / มีกฎหมายท่ีเก่ียวของ

ครบถวนแลวและตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายนั้น ๆ / ผูตองขังก็เหมือนบุคคลท่ัวไป ใช

กฎหมายฉบับเดียวกัน 

 

ตารางท่ี 4.12 

จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา ท่ีคิดวา การท่ีไมมีกฎหมายกําหนด 

หลักเกณฑอันเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังไวโดยเฉพาะ

นั้น ไดกอใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหายตอผูตองขังและผูมีสวนไดเสีย มากนอยเพียงใด 

คิดวาการไมมีหลักเกณฑดังกลาวไดกอใหเกิด

ผลกระทบหรือความเสียหาย มากนอยเพียงใด 
จํานวน (คน) รอยละ 

มากท่ีสุด 2 4 

มาก 21 42 

ปานกลาง 10 20 

นอย 3 6 

ไมไดรับผลกระทบหรือความเสียหายอยางใด ๆ 8 16 

ไมระบุ 6 12 

รวม 50 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

จากตารางท่ี 4.12 เจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา ท่ีทําแบบสอบถามสวนใหญ คิด

วาการท่ีไมมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการตาง ๆ อันเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ภายนอกเรือนจําของผูตองขังไวเปนการเฉพาะอยางชัดเจนนั้น ทําใหผูตองขังและบุคคลอ่ืนซ่ึงเปนผูมี

สวนไดเสียในทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังไดรับผลกระทบหรือความเสียหาย ในระดับมาก คิด

เปนอัตรารอยละ 42 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 20 รองลงมาคิดวาไมไดรับผลกระทบ

หรือความเสียหายอยางใด ๆ รอยละ 16 รองลงมาเปนผูท่ีไมเลือกระดับใดเลย รอยละ 12 โดย

เจาหนาท่ี 2 รายไดเขียนหมายเหตุไวดวยวา ไมสามารถใหความเห็นไดเนื่องจากไมทราบวามีกฎหมาย
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ดังกลาวหรือไมตามขอ 6 (ของแบบสอบถาม) และอีกรายหนึ่งเขียนวา ไมทราบ รองลงมาอยูใน

ระดับนอย รอยละ 6 และนอยท่ีสุดคืออยูในระดับมากท่ีสุด ในอัตรารอยละ 4 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.13 

จํานวนและรอยละของคําตอบ ท่ีคิดวาผลกระทบหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูตองขัง 

และผูมีสวนไดเสีย จากการท่ีไมมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑดังกลาวไวโดยเฉพาะนั้น มีอยู

อยางไร 

คิดวาผลกระทบหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน มีอยูอยางไร จํานวน รอยละ 

อาจเกิดความสูญเสียหรือเสียหายในทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง 

รวมถึงธุรกิจหรือกิจการท่ีผูตองขังรวมลงทุนกับบุคคลอ่ืน 

32 27.12 

ทําใหผูท่ีมีความประสงคจะดําเนินการใด ๆ ซ่ึงเก่ียวของกับทรัพยสิน

และหนี้สินของผูตองขัง จําตองเดินทางมาพบหรือติดตอกับผูตองขัง

เปนคราว ๆ ไป 

24 20.34 

ตองเสียคาใชจายสูงในกรณีท่ีตองการติดตอหรือปรึกษาผูตองขัง เชน 

คาใชจายในการเดินทาง ท่ีพัก ฯ ของบุคคลท่ีผูตองขังมอบหมายให

จัดการหรือดําเนินการแทน และผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ 

15 12.71 

มีความยากลําบากในการติดตอ การเดินทาง ฯ ของบุคคลท่ีผูตองขัง

มอบหมายใหจัดการหรือดําเนินการแทน และผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ 

19 16.10 

อาจทําใหมีคดีความเกิดข้ึนเก่ียวกับทรัพยสินหรือหนี้สินของผูตองขัง 

(ไมวาในฐานะโจทกหรือจําเลย) 

20 16.95 

อ่ืน ๆ 8 6.78 

รวม 118 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

จากตารางท่ี 4.13 เปนการสอบถามความคิดเห็นของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา 

ถึงผลกระทบหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูตองขังและบุคคลอ่ืนซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสียใน

ทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง จากการท่ีไมมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑเรื่องการจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังไวโดยเฉพาะ วามีอยูอยางไร โดยเจาหนาท่ีสามารถเลือกตอบ

ไดมากกวา 1 ขอ ผลปรากฏวา ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา สวน
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ใหญคิดวาอาจเกิดข้ึนกับผูตองขังและผูมีสวนไดเสีย คือ อาจเกิดความสูญเสียหรือเสียหายใน

ทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง รวมถึงธุรกิจหรือกิจการท่ีผูตองขังรวมลงทุนกับบุคคลอ่ืน ในอัตรา

รอยละ 27.12 รองลงมาคือ ทําใหผูท่ีมีความประสงคจะดําเนินการใด ๆ ซ่ึงเก่ียวของกับทรัพยสินและ

หนี้สินของผูตองขัง จําตองเดินทางมาพบหรือติดตอกับผูตองขังเปนคราว ๆ ไป ในอัตรารอยละ 20.34 

รองลงมาคือ อาจทําใหมีคดีความเกิดข้ึนเก่ียวกับทรัพยสินหรือหนี้สินของผูตองขัง (ไมวาในฐานะโจทก

หรือจําเลย) ในอัตรารอยละ 16.95 รองลงมาคือ มีความยากลําบากในการติดตอ การเดินทาง ฯ ของ

บุคคลท่ีผูตองขังมอบหมายใหจัดการหรือดําเนินการแทน และผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ ในอัตรารอยละ 

16.10 รองลงมาคือ ตองเสียคาใชจายสูงในกรณีท่ีตองการติดตอหรือปรึกษาผูตองขัง เชน คาใชจายใน

การเดินทาง ท่ีพัก ฯ ของบุคคลท่ีผูตองขังมอบหมายใหจัดการหรือดําเนินการแทน และผูมีสวนไดเสีย

อ่ืน ๆ ในอัตรารอยละ 12.71 และนอยท่ีสุดในอัตรารอยละ 6.78 เปนความคิดเห็นอ่ืน ๆ ไดแก คิด

แทนไมได / ไมทราบ / เม่ือทรัพยสินและหนี้สินมีกฎหมายบังคับใชอยูแลว ไมเวนวาจะเปนผูตองขัง

หรือไม / ผูตองขังและบุคคลภายนอกใชสิทธิตามกฎหมาย / ควรไปศึกษากฎหมายแพงและพาณิชย / 

ไมมีปญหาและอุปสรรคแตอยางใด 

 

ตารางท่ี 4.14 

จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา ท่ีเห็นดวย / ไมเห็นดวย กับการมี

กฎหมาย 

กําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง 

เห็นดวย / ไมเห็นดวยกับ

การมีกฎหมายดังกลาว 
จํานวน (คน) รอยละ 

เห็นดวย 32 64 

ไมเห็นดวย 9 18 

ท้ังเห็นดวยและไมเห็นดวย 7 14 

ไมระบุ 2 4 

รวม 50 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 

 

จากตารางท่ี 4.14 มีเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา ในอัตรารอยละ 64 ท่ีเห็นดวย

วาควรมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการตาง ๆ อันเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน
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ภายนอกเรือนจําของผูตองขังข้ึน โดยผูเขียนใหผูทําแบบสอบถามเลือกเหตุผลดวยวา เหตุใดจึง

เห็นดวยวาควรใหมีกฎหมายเก่ียวกับเรื่องดังกลาว ซ่ึงสามารถเลือกเหตุผลไดมากกวา 1 เหตุผล อันจะ

อธิบายดังตอไปนี้ 

1) เห็นวาเปนมาตรการท่ีชวยใหผูตองขังลดความกังวล ความตึงเครียดตาง ๆ อัน

เก่ียวกับทรัพยสินและหนี้สินของตน ในระหวางท่ีตองอยูในเรือนจํา จํานวน 27 คําตอบ 

2) เห็นวาเปนมาตรการท่ีชวยรักษาทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังไมใหเกิดความ

เสียหาย ซ่ึงอาจทําใหชีวิตหลังการพนโทษของผูตองขังดีข้ึน หรืออยางนอยท่ีสุดก็ไมแยลงไปกวาเดิม 

จํานวน 22 คําตอบ 

3) เห็นวาเปนมาตรการท่ีทําใหผูตองขังไมรูสึกวาตนตองถูกลงโทษซํ้าซอน ท้ังการถูก

ลงโทษจําคุกทางอาญาและถูกลงโทษทางแพงคือความเสียหายท่ีอาจเกิดแกทรัพยสินและหนี้สินของ

ตน ท้ังท่ีการลงโทษทางอาญามิไดเก่ียวกับทางแพงแตอยางใด อันเปนการลดทัศนคติและความรูสึกท่ี

ไมดีของผูตองขัง จํานวน 12 คําตอบ 

4) เห็นวาเปนมาตรการท่ีสงเสริมหรือสนับสนุนทฤษฎีการลงโทษทางอาญาในปจจุบัน

ของประเทศไทย (การแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด) อันมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญเพ่ือไมใหบุคคลดังกลาว

กลับมากระทําความผิดซํ้าอีก จํานวน 8 คําตอบ 

5) เห็นวาเปนการชวยผูมีอํานาจจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง ใหมีแนวทาง

ในการดําเนินการจัดการ ไมรูสึกวาการจัดการนั้นตองเปนภาระหนาท่ีของตนมากเกินไป จํานวน 16 

คําตอบ 

6) เห็นวาเปนการชวยบุคคลอ่ืนซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง 

ดวยการติดตอกับผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังโดยตรงแทนการติดตอกับผูตองขัง อันอาจ

ชวยลดปญหาและอุปสรรค รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน จํานวน 12 คําตอบ 

แตยังมีเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา อีกรอยละ 18 ท่ีเห็นวาไมควรมีกฎหมาย

กําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการตาง ๆ อันเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของ

ผูตองขังข้ึน โดยผูเขียนใหผูทําแบบสอบถามเลือกเหตุผลดวยวา เหตุใดจึงเห็นวาไมควรจัดใหมี

กฎหมายเก่ียวกับเรื่องดังกลาว ซ่ึงสามารถเลือกไดมากกวา 1 เหตุผล อันจะอธิบายดังตอไปนี้ 

1) เห็นวาการท่ีผูตองขังถูกจําคุกก็เนื่องมาจากเขากระทําความผิด การอํานวยสิทธิ

ดังกลาวใหผูตองขัง จะทําใหผูตองขังไมรูสึกวาตนเปนผูถูกลงโทษ จึงไมเห็นวาผูตองขังควรจะไดรับ

สิทธิดังกลาวแตอยางใด จํานวน 3 คําตอบ 

2) เห็นวาการใหสิทธิดังกลาวแกผูตองขัง จะเปนการเพ่ิมภาระหนาท่ีใหกับเจาหนาท่ี

ราชทัณฑและเรือนจํามากเกินสมควร จํานวน 3 คําตอบ 
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3) เห็นวาอาจตองใชงบประมาณในการจัดการเรื่องดังกลาวเพ่ิมข้ึนอีกจํานวนมาก 

จํานวน 4 คําตอบ 

4) เห็นวาผูตองขังในปจจุบันมีจํานวนมากและเพ่ิมสูงข้ึนในทุกป การจัดสิทธิดังกลาว

ใหแกผูตองขัง จะกอใหเกิดความวุนวายและความยุงยากมากเกินสมควร จํานวน 4 คําตอบ 

5) เหตุผลอ่ืน ๆ อีก 7 คําตอบ เชน ทรัพยสินภายนอกของผูตองขัง ญาติควรจัดการเอง 

ไมควรอยางยิ่งท่ีจะรับเปนธุระให / มีกฎหมายของกรมฯ และประมวลแพง ผูตองขังจัดการทรัพยสิน

ได / ผูตองขังสามารถจัดการทรัพยสินและหนี้สินไดตามกฎหมายอยูแลว / มีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

การจัดการทรัพยสินภายนอกเรือนจําครบถวนแลว และตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ

ดังกลาว เปนตน 

นอกจากนี้ มีเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา อีกรอยละ 14 ท่ีเลือกคําตอบมาวา ท้ัง

เห็นดวยและไมเห็นดวย ท่ีควรและไมควรมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการตาง ๆ อันเก่ียวกับ

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังข้ึน ซ่ึงใหเหตุผลไวดังตอไปนี้ 

เหตุผลท่ีเห็นดวย ไดแก 

1) เห็นวาเปนมาตรการท่ีชวยใหผูตองขังลดความกังวล ความตึงเครียดตาง ๆ อัน

เก่ียวกับทรัพยสินและหนี้สินของตน ในระหวางท่ีตองอยูในเรือนจํา จํานวน 2 คําตอบ 

2) เห็นวาเปนมาตรการท่ีสงเสริมหรือสนับสนุนทฤษฎีการลงโทษทางอาญาในปจจุบัน

ของประเทศไทย (การแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด) อันมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญเพ่ือไมใหบุคคลดังกลาว

กลับมากระทําความผิดซํ้าอีก จํานวน 3 คําตอบ 

3) เห็นวาเปนการชวยผูมีอํานาจจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง ใหมีแนวทาง

ในการดําเนินการจัดการ ไมรูสึกวาการจัดการนั้นตองเปนภาระหนาท่ีของตนมากเกินไป จํานวน 2 

คําตอบ 

4) เห็นวาเปนการชวยบุคคลอ่ืนซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขัง 

ดวยการติดตอกับผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังโดยตรงแทนการติดตอกับผูตองขัง อันอาจ

ชวยลดปญหาและอุปสรรค รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน จํานวน 1 คําตอบ 

5) เหตุผลอ่ืน ๆ อีก 2 คําตอบ ไดแก 

- เห็นดวยใหเปนไปตามกฎหมาย 

- ไมเขาใจ ถามีกฎหมายฉบับท่ีถามออกมา เปนหนาท่ีของใคร การพิสูจนสิทธิใน

ทรัพยสินเรื่องแบบนี้ ตองรูจริงรูลึก ความรูแบบผิวเผินหรือไมลึกซ้ึง อาจกอใหเกิดปญหา 

เหตุผลท่ีไมเห็นดวย ไดแก 
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1) เห็นวาการท่ีผูตองขังถูกจําคุกก็เนื่องมาจากเขากระทําความผิด การอํานวยสิทธิ

ดังกลาวใหผูตองขัง จะทําใหผูตองขังไมรูสึกวาตนเปนผูถูกลงโทษ จึงไมเห็นวาผูตองขังควรจะไดรับ

สิทธิดังกลาวแตอยางใด จํานวน 3 คําตอบ 

2) เห็นวาอาจตองใชงบประมาณในการจัดการเรื่องดังกลาวเพ่ิมข้ึนอีกจํานวนมาก 

จํานวน 1 คําตอบ 

3) เห็นวาผูตองขังในปจจุบันมีจํานวนมากและเพ่ิมสูงข้ึนในทุกป การจัดสิทธิดังกลาว

ใหแกผูตองขัง จะกอใหเกิดความวุนวายและความยุงยากมากเกินสมควร จํานวน 2 คําตอบ 

4) เหตุผลอ่ืน ๆ อีก 3 คําตอบ ไดแก 

- นิติกรรมเก่ียวกับทรัพยสินมีวิธีจัดการอยูแลว เชนเดียวกับบุคคลธรรมดาท่ัวไป เพียง

แคประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- อาจใชกฎหมายอ่ืนโดยอนุโลมดวยกันไดเชนในปจจุบัน และผูตองขังอาจไมตองการให

มีหรือไมเขาใจกฎหมายนี้ได และผูตองขังสวนมากก็จะมีผูจัดการใหแลว หรือตองการทําดวยตนเอง 

- แนใจไดอยางไรวาทรัพยสินท่ีผูตองขังไดมาถูกกฎหมาย 

และมีเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา อีกรอยละ 4 ท่ีไมเลือกคําตอบใดมาเลย 

 

ตารางท่ี 4.15 

จํานวนและรอยละของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา ท่ีเห็นวากระบวนการท่ีเกี่ยวของกับ 

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง ควรดําเนินการในชวง / ช้ันใด 

ชวง / ช้ันในการดําเนินการตาง ๆ อันเกี่ยวกับการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของ

ผูตองขัง 

จํานวน (คน) รอยละ 

ในชั้นศาลซ่ึงจะมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลย 18 36 

ในระหวางท่ีผูตองขังอยูในเรือนจํา 10 20 

ในชวง / ชั้นใดก็ได 18 36 

ไมระบุ 4 8 

รวม 50 100 

ท่ีมา : ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา 

เรื่อง การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังในประเทศไทย 
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หากมีกฎหมายเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของ

ผูตองขัง เจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา สวนใหญมีความคิดเห็นเทากันอยู 2 กรณี อยูท่ีอัตรารอย

ละ 36 คือ คิดวากระบวนการเก่ียวกับเรื่องการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของ

ผูตองขัง เชน การแตงตั้งผูจัดการทรัพยสิน และขอตกลงตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ควรดําเนินการในชวง / 

ชั้นศาลซ่ึงจะมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลย และในชวง / ชั้นใดก็ได 

โดยเหตุผลท่ีเจาหนาท่ีระบุมาในกรณีของชวง/ ชั้นศาลซ่ึงจะมีคําพิพากษาใหลงโทษ

จําคุกจําเลยนั้น เชน 

- ผูตองขังควรจัดการใหแลวเสร็จกอนเขาเรือนจํา โดยมีกําหนดโทษ 

- สะดวก 

- ลดปญหาความเครียดกังวลเรื่องทรัพยสิน 

- ใหศาลพิจารณาสั่งการ 

- ขออํานาจศาลในการจัดการ 

- กระบวนการทางคดีเสร็จสิ้นแลว (ยกหรือจําคุก) 

- ทําใหผูท่ีจะรับเปนผูจัดการทรัพยสินไมตองเดินทางมาติดตอผูตองขังภายในเรือนจํา 

และเหตุผลท่ีเจาหนาท่ีระบุมาในชวง / ชั้นใดก็ได เชน 

- เปนไปตามหลักกรรมสิทธิ์ 

- กฎหมายใหสิทธิผูตองขังและบุคคลภายนอก 

- การบริหารทรัพยสินและหนี้สินเปนเอกสิทธิ์ของแตละคน 

- ตามท่ีผูตองขังตองการใหจัดการ 

- จะไดไตรตรองกอนท่ีจะตัดสินใจจัดการทรัพยสิน / หนี้สิน ของผูตองขัง 

- ปญหายอมเกิดข้ึนไดทุกเวลา 

- ผูตองขังบางคนยังไมมีความพรอมในหลาย ๆ ดาน 

- ไมสามารถทราบไดวาชวงใดท่ีผูตองขังตองการความชวยเหลือตนในขณะนั้น ๆ ซ่ึง

อาจเปนชวงท่ีตัดสินเด็ดขาดแลวก็ได 

นอกจากนี้ มีเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา อีกรอยละ 20 ท่ีเห็นวากระบวนการ

เก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง ควรจะดําเนินการในระหวางท่ี

ผูตองขังอยูในเรือนจํา โดยเหตุผลท่ีเจาหนาท่ีระบุมานั้น เชน 

- ผูตองขังไมมีญาติ 

- เปนการชวยใหผูตองขังลดความกังวล ความเครียด เพราสภาพจิตใจย่ําแย การ

ดําเนินการตาง ๆ ก็ไมสะดวก 
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- เพ่ือความสะดวกในระหวางถูกควบคุมตัว 

- เปนการลดความตึงเครียดใหกับผูตองขัง ไมใหผูตองขังวิตกกังวล 

- ผูตองขังไมสามารถท่ีจะออกไปดําเนินการเองได และไมสามารถทําอะไรไดสะดวก

เหมือนอยูขางนอก อีกท้ังผูตองขังเกิดความเครียด ขาดสติ นึกคิดอะไรไมออก ทําอะไรไมถูก 

- ผูตองขังถูกจําคุก จําเปนตองมีผูมีอํานาจในการจัดการแทน 

- ผูตองขังถูกจํากัดในเรื่องอิสรภาพ จึงจําเปนในเรื่องการแตงตั้งผูจัดการทรัพยสิน 

อยางไรก็ตาม มีเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา อีกรอยละ 8 ท่ีไมเลือกและระบุถึง

ชวง / ชั้นในการดําเนินการตาง ๆ อันเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของ

ผูตองขังไวแตอยางใดเลย 

นอกจากนี้ ในขอสุดทายของแบบสอบถาม ผูเขียนไดตั้งเปนคําถามปลายเปดไว เพ่ือให

เจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ / เรือนจํา สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน

ภายนอกเรือนจําของผูตองขังไดอยางอิสระ วามีความคิดเห็นเปนประการใด หรือมีขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องดังกลาวอยางไร โดยผูเขียนไดแบงขอความท่ีเจาหนาท่ีระบุมาออกเปนกลุมตาง 

ๆ ดังนี้ 

1) ควรจัดใหมีกฎหมายหรือมาตรการตาง ๆ เขามาชวยเหลือผูตองขัง ในเรื่องท่ีเก่ียวกับ

การจัดการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูตองขังมีอยูภายนอกเรือนจํา เชน 

- ควรใหมีการจัดตั้งศูนยจัดการทรัพยสินของผูตองขังกอนท่ีจะรับตัวเขาเรือนจํา ให

ผูตองขังฝากทรัพยสินไวและมีการลงทะเบียนหลักฐาน และใหผูตองขังติดตอญาติใหมารับ สวนเรื่อง

หนี้สินควรมีการแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินแทน เพราะผูตองขังท่ีถูกคุมขังมักจะเกิดความเครียด คิด

มาก นึกคิดอะไรไมคอยออก วิตกกังวล ในเรือนจําไมมีเอกสารหรือตําราใหผูตองขังไดอานในการตอสู

เม่ือถูกฟองรองเก่ียวกับหนี้สินหรือหาวิธีประนอมหนี้ได 

- ทรัพยสินท่ีถูกเจาหนาท่ีตรวจคนและยึดไว ควรใหผูตองขังติดตอกับกับญาติใหมารับ

คืนไป สวนหนี้สินนั้น ทางเรือนจําฯ ควรมีการแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินแทน เพอความยุติธรรมของท้ัง

สองฝาย 

- ควรมีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับเรื่องนี้เพราะสภาพจิตใจของผูท่ีถูกคุมขังยอมไมสมบูรณ

และไมพรอมท่ีจะดําเนินการใด ๆ อาจจะทําใหเสียเปรียบและเกิดผลเสียหายตามมา ถามีการแตงตั้ง

ผูจัดการทรัพยสินก็จะทําใหเกิดความยุติธรรมท้ังสองฝาย ซ่ึงสวนใหญท่ีผานมาผูท่ีติดคุก เม่ือพนโทษ

ออกไปแลวมักหมดตัว แทบจะไมมีอะไรเหลืออยูเลย 

- ใหมีกฎหมายรองรับเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินของผูตองขัง โดยใหเปนหนาท่ีของ

ศาล 
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- ควรใหความชวยเหลือจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกแกผูตองขัง เม่ือเขา

รองขอ ตอหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตอเรื่องนี้โดยตรง 

- ควรมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการตาง ๆ อันเก่ียวกับการจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขัง 

- การจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังเปนเอกสิทธิ์ของแตละคน เรือนจําควร

กําหนดระเบียบขอบังคับในการดําเนินการติดตอของบุคคลภายนอกกับผูตองขังท่ีมาติดตอเรื่องนี้เปน

การเฉพาะ เหมือนระเบียบการพบทนายความ หรือพนักงานสอบสวน พนักงานบังคับคดี เพ่ือเปน

แนวทางในการปฏิบัติของเจาพนักงาน 

- ใหศาลพิจารณาสั่งการและแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินของผูตองขังใหถูกตองตาม

กฎหมาย 

2) เรื่องดังกลาวไมอยูในอํานาจหนาท่ีท่ีกรมราชทัณฑจะตองดําเนินการ 

- การจัดการทรัพยสินและหนี้สินภายนอกเรือนจําของผูตองขังไมอยูในอํานาจหนาท่ี

ของกรมราชทัณฑ 

- เห็นวาในสวนของกฎหมายท่ีเก่ียวของในเรื่องการจัดการทรัพยสินมีครบถวนแลว สวน

ท่ีเปนปญหาท่ีแทจริงคือ การถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพบางประการจากการถูกคุมขัง และการตองสูญเสีย

โอกาสในการประกอบอาชีพ จนทําใหผูตองขังมีปญหาในการรักษาทรัพยสินของตนเอาไว ซ่ึงรัฐไมมี

อํานาจหนาท่ีเขาไปชวยเหลือดูแลหรือสนับสนุนเรื่องนี้ 

3) ควรใหญาติหรือทนายความเปนผูจัดการดูแลแทนผูตองขัง เชน 

- การดูแลทรัพยสินของผูตองขัง โดยปกติจะมีทนายความและญาติมาดูแลตออยูแลว

หลังจากท่ีผูตองขังตองติดคุก ซ่ึงบางคนไมสามารถจะใหรายละเอียดและเปนเรื่องสวนตัวซ่ึงสําคัญ ไม

สามารถท่ีจะบอกบุคคลท่ีไมไววางใจได 

- ในการจัดการธุรกรรมสวนตัวของผูตองขัง ควรใหญาติดําเนินการเอง หากตองเซ็นก็ให

เซ็นในใบมอบอํานาจใหญาติดําเนินการ เพราะหากมีเจาหนาท่ีเก่ียวของอาจยุงยากหรือมีขอครหาได

วามีการแทรกแซงของเจาหนาท่ี จึงควรใหผูตองขังกับญาติติดตอกันโดยตรง ไมผานเจาหนาท่ีผูทําการ 

4) มีกฎหมายกําหนดเรื่องดังกลาวไวอยูแลว เชน 

- มีกฎหมายกรมฯ แลว และมีประมวลแพงจัดการได 

- ปจจุบันมีสภาพปญหาอยางไร ยังไมมีขอมูล และตามกฎหมายแพงและพาณิชยยังไม

ครอบคลุมหรือดําเนินการไมไดในข้ึนตอนใด? 

- ถาเปนทรัพยมรดก ไปศึกษากฎหมายมรดก มันมีวิธีจัดการ ถาเปนทรัพยสินของ

ตนเอง ใหเจาหนาท่ีประสานติดตามได โดยผูตองขังรองขอก็ทําได 
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- เรื่องทรัพยสินและหนี้สินท่ีอยูนอกเรือนจําเปนเรื่องท่ีจะตองดําเนินการตาม

กฎหมายท่ีมีไดอยูแลว เชน ใหทนายความจัดการแทน เปนตน 

- เรื่องทรัพยสินและหนี้สินภายนอกของผูตองขัง กรมราชทัณฑไมจําเปนตองออก

กฎหมายมาบังคับใช เนื่องจากมีกฎหมายอยูแลว ทุกคนตองทําตามกฎหมายฉบับเดียวกัน 

5) อ่ืน ๆ เชน 

- เพ่ิมเวลาในการพูดคุย และมีการอนุญาตใหนําเอกสารเก่ียวกับทรัพยสินตาง ๆ ใหแก

ผูตองขังเพ่ือการศึกษา 

- เห็นควรแจงใหผูตองขังทราบภายหลังจากมีคําพิพากษาของศาลฎีกาเรียบรอยแลววา

มีสิทธิแตงตั้งผูจัดการทรัพยสินและหนี้สินของผูตองขังได 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ นางสาวจุฑามาศ พวงภู 

วันเดือนปเกิด 8 ตุลาคม 2534 

วุฒิการศึกษา 

 

ตําแหนง 

ปการศึกษา 2556 : นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ

สอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ลูกจางโครงการกองกฎหมายไทย 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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