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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง โครงการวิจยัการพฒันารูปแบบการปฏิรูปเรือนจ า และกระบวนการคืนผูต้อ้งขงั
สู่ชุมชนสันติ มีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการพฒันารูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรอง 
จังหวัดบุ รีรัมย์ 2. เพื่ อ ศึกษารูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรอง จังหวัดบุ รี รัมย์                                       
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งคืนผูต้อ้งขงักลบัสู่สังคมดว้ยแผนชีวิตหมู่บา้นของเรือนจ าอ าเภอนางรอง 
จงัหวดับุรีรัมย ์ ผูว้จิยัใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารสัมภาษณ์กบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่  อดีตผูว้า่ราชการ
จงัหวดับุรีรัมย์ ผูบ้ ัญชาการเรือนจ าอ าเภอนางรอง กลุ่มเจ้าหน้าท่ีเรือนจ าอ าเภอนางรอง ผูต้ ้องขงัท่ีผ่าน
กระบวนพฒันาพฤตินิสัยของเรือนจ าอ าเภอนางรอง ช่วงปี พ.ศ.2558-2560  ผูพ้น้โทษท่ีผา่นกระบวนพฒันา
พฤตินิสัยของเรือนจ าอ าเภอนางรอง ช่วงปี พ.ศ.2558-2560  ซ่ึงกลบัเขา้ไปด าเนินชีวิตในหมู่บา้นจงัหวดั
บุรีรัมย ์และผูแ้ทนชุมชนในจงัหวดับุรีรัมย ์ 

ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ระยะ  ได้แก่ 1. การรับตัวผูต้้องขัง                          
2. การด าเนินการพฒันาพฤตินิสัย 3. เตรียมการปล่อยตวั  และ 4. การดูแลหลงัการปล่อยตวั โดยมุ่งเนน้การ
พฒันาพฤตินิสัยให้กบัผูต้อ้งขงัใหมี้ความรู้ มีทกัษะการประกอบอาชีพ มีสุขภาพดี สร้างสังคมอบอุ่น พฒันา
สภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม โดยน าระบบคณะกรรมการหมู่บา้นในเรือนจ าดูแลผูต้อ้งขงั ซ่ึงเป็นเรือนจ าแห่ง
เดียวของประเทศไทยใช้รูปแบบดังกล่าว ท าให้ผู ้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ ้ าต ่ าเพียงร้อยละ 11                       
และไม่พบสารเสพติดและส่ิงของตอ้งหา้มในเรือนจ าร้อยละ 100 %  

ส าหรับแนวทางการส่งคืนผูต้อ้งขงักลบัสู่สังคม พบว่า เรือนจ าไดว้างแผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั
รายบุคคล ตามนโยบายของกรมราชทณัฑ์ ซ่ึงเป็นแผนพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัขณะอยูใ่นเรือนจ า และ
เม่ือผูต้ ้องขังพ้นโทษกลับสู่สังคม แต่ละหมู่บ้านจะมีแผนชีวิตหมู่บ้าน (Village Plan) ซ่ึงเป็นแผนตาม
นโยบายของจงัหวดับุรีรัมย์คอยรองรับอยู่ ท าให้การด าเนินงานมีทิศทางท่ีชัดเจนและสอดรับกัน เม่ือ
ผูต้อ้งขงัพน้โทษออกไป หมู่บา้นก็มีแผนรองรับผูพ้น้โทษใหส้ังคมยอมรับและเป็นคนดีของสังคมต่อไป 
ค าส าคัญ: เรือนจ า ผูต้อ้งขงั การพฒันาพฤตินิสัย รูปแบบการปฏิรูป กระบวนการคืนผูต้อ้งขงั 



 
 

Abstract 
 
The study entitled “the Development Model Prison Reform and Process of Reintegrating Inmates 

into Peaceful Society” aimed to 1)  develop the model of the prison operation at Nangrong district prison, 
Buriram province. 2) find out prison performance model at Nangrong district prison, Buriram province.  
3)  offer recommendation as guidance to return prisoners to the community with village plan of Nangrong 
district prison, Buriram province. This study collected the data with qualitative approach by interview 
with the former Buriram provincial governor and focus group with Nangrong prison warden, prison 
officers, ex-convicts who have passed the rehabilitation program, and village representative. 

The results showed that prison performance model could be divided into 4 stages, i.e.                              
1) intake, 2) operation rehabilitation, 3) pre-release, and 4) aftercare. Those stages aimed to promote 
education, healthcare, proper environment for rehabilitation by appointing prison’s village committee that 
is the only one prison in Thailand that use this model. The Nangrong prison has low recidivism rate at              
11 % and completely no drug and prohibited items at 100 %. 

For recommendation as guidance to return prisoners to society, the prison set up the sentence plan 
following Department of Corrections’ policy, which is a rehabilitation plan for all convicts in prison, and 
then after prisoner release, villages also set up village plan based to support. With the help of the local 
community, this model can guarantee ex-prisoners could be accepted and will successfully reintegrate into 
community. 
 
Keywords: Prison, Prisoner, Rehabilitation, Reform model, The process of returning prisoners 
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บทที ่1 
 

บทน า 

 
ความส าคัญของปัญหา  
 เม่ือกล่าวถึงเรือนจ ายอ่มเป็นสถานท่ีไม่พึงปรารถนาของปัจเจกชนท่ีด ารงตนอยูภ่ายใตก้รอบกติกาของ
รัฐ เม่ือ 300 ปีท่ีผา่นมาเรือนจ าไดรั้บการยอมรับวา่เป็นนวตักรรมทางสังคม โดยเรือนจ าสามารถสร้างคุณค่า
ในดา้นการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมของผูต้อ้งขงั และการพฒันาคนให้คืนกลบัสู่สงัคม จนเกิดผลเชิงประจกัษ ์
(นภาภรณ์ หะวานนท์, 2557 อา้งถึง Morris and Rothman, 1995) ในปัจจุบนัเรือนจ าเป็นปราการสุดทา้ยของ
กระบวนการยุติธรรม เพื่อการควบคุมผูต้อ้งขงัตามค าพิพากษาของศาลให้อยู่ภายใตก้ฎระเบียบแห่งการ
ควบคุมบุคคล (สุชาติ สมณะ และลดัดาวรรณ ณ ระนอง,2560: 1,106)  เพื่อให้ผูต้อ้งขงัได้ชดใช้การกระท า
ผดิของตน (retribution) การขจดัโอกาสท่ีผูต้อ้งขงัสามารถกระท าผดิไดอี้ก (incapacitation) การเยียวยาฟ้ืนฟู
ผูต้อ้งขงั (rehabilitation)  และการท าให้บุคคลทัว่ไปไม่ท าผิด เพราะ เกรงกลวัการถูกลงโทษ (deterrence) 
(Allen and Simonsen, 2001) อ ย่ า ง ไ รก็ ดี  Goffman ม อ งว่ า  เรื อ น จ า เป็ น ส ถ าบั น แบ บ เบ็ ด เส ร็ จ                             
(Total Institution) ท่ีลดทอนศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงัจะสูญเสีย อิสรภาพ เสรีภาพ และ
สิทธิต่าง ๆ อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบท่ีเคร่งครัด การตรวจตราจบัจอ้ง จากผูคุ้ม เรือนจ าเป็นปัจจยัท่ีท าให้ตวัตน
ของผูต้อ้งขงัสลายตวั สร้างความต ่าตอ้ย อบัอาย ไร้ศกัด์ิศรี (Goffman, 1961) 
 ปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัประสบปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ า (Overcrowding) (ธานี วรภทัร์, 2555)                                         
เรือนจ า 143 แห่งของประเทศไทยสามารถรับผูต้้องขงัได้เพียง 122,047 คน แต่กลับมีจ านวนผูต้้องขัง
ทั้ งหมด 350 ,366  คน  ซ่ึ ง เป็นจ านวน เกินกว่าความ จุ ท่ี รับได้ ถึ ง  208 ,727  คน  (ไทยรัฐ , 2561)                                            
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศไทยกบัประเทศในทวีปเอเชีย พบวา่ ประเทศไทยมีจ านวนผูต้อ้งขงัสูงท่ีสุด             
คิดเป็นอตัรา 461 คน ต่อประชากร 1 แสนคน (กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ , 2559 อ้างถึง 
Walmsley, 2016) เป็นอันดับ 1 เม่ือเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน  (สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย, 2561) อีกทั้งจากการส ารวจของสหพนัธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล (International Federation for 
Human Rights) ร่วมกบัสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) พบวา่ สภาพเรือนจ าของประเทศไทยไม่
สอดคล้องกบัมาตรฐานระหว่างประเทศในดา้นสุขอนามยั การเคารพสิทธิผูต้อ้งขงั ประเทศไทยล้มเหลว
อย่างต่อเน่ืองในการปฏิรูปเรือนจ าอย่างรอบด้าน ส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และละเมิด
พนัธกรณีของไทยท่ีมีต่อกลไกระหว่างประเทศ และจากรายงานดงักล่าวไดร้ายงานว่าเหตุท่ีประเทศไทยมี
จ านวนผูต้้องขังในเรือนจ าเป็นจ านวนมากมาจากผูต้้องขงัในคดียาเสพติด ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากการ
ประกาศนโยบายท าสงครามต่อตา้นยาเสพติด (BBC, 2560) 
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 เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยท่ีใช้การจองจ า เพื่อใช้กระบวนการพฒันา
พฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัประเทศไทยประสบกบัจ านวนผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ าส่งผลให้
กระบวนการพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัไม่เกิดประสิทธิผล โดยกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ไดส้ะทอ้นปัญหาความไร้
ประสิทธิผลในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู ้ต้องขังในเรือนจ าว่า ภาวะผู ้ต้องขังล้นเรือนจ าท าให้การ
ควบคุมดูแลไม่ทัว่ถึง ผูต้อ้งขงัสร้างวฒันธรรมเลียนแบบ เกิดการเรียนรู้วิชาโจร สร้างกลุ่มเครือข่ายขนาด
ใหญ่ภายในเรือนจ า (กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2561) สอดคล้องกบัการส ารวจของสหพนัธ์เพื่อสิทธิมนุษยชน
สากล (FIDH) องคก์รระหวา่งประเทศ ร่วมกบัสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) ไดส้ ารวจระบบ
ทณัฑสถานของประเทศไทย ในปี 2560 พบวา่ เรือนจ าในประเทศไทยยงัไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหวา่ง
ประเทศ ทั้งในดา้นสุขอนามยัและการเคารพสิทธิผูต้อ้งขงั พร้อมระบุว่าไทยลม้เหลวอยา่งต่อเน่ืองในการ
ปฏิรูปเรือนจ าอย่างรอบดา้น ส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และละเมิดพนัธกรณีของไทยท่ีมีต่อ
กลไกระหว่างประเทศ  จากรายงานยงัพบ ปัญหาความแออดั สุขอนามยัไม่ดีเพียงพอ น ้ าด่ืมไม่สะอาด                 
การรักษาพยาบาลไม่เพียงพอ อีกทั้ง Rope ไดอ้ธิบายภาวะผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ าในบริบทโลกวา่  ผูต้อ้งขงัลน้
เรือนจ าเป็นปัญหาส าคญัท่ีทั่วโลกส่งผลให้ประสิทธิภาพในการฟ้ืนฟูผูต้ ้องขงัในเรือนจ าต่างๆ ลดลง                     
รวมทั้งเป็นสาเหตุปัญหาการก่อความรุนแรงในเรือนจ า (Rope, 2018)   และปัญหาส าคญัของภาวะผูต้อ้งขงั
ลน้เรือนจ า คือ ผูพ้น้โทษกระท าผดิซ ้ า และตอ้งกลบัเขา้สู่เรือนจ า โดยทฤษฎีตีตรา (labeling) และทฤษฎีตรา
บาป (stigma)  อธิบายวา่ มนุษยย์อ่มมีอคติต่อผูพ้น้โทษท่ีกลบัเขา้สู่สังคม เช่น การปฏิเสธการรับเขา้ท างาน  
สาเหตุดงักล่าวท าใหผู้พ้น้โทษไม่ไดรั้บการยอมรับจากสังคม และเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ผูพ้น้โทษกลบัไป
กระท าผดิกฎหมายกลบัเขา้สู่เรือนจ าสูงถึงร้อยละ 22.78  (ณรัชต ์เศวตนนัทน์, 2560)  
  แนวทางการปฏิรูปเรือนจ า (Prison Reform) จึงเป็นแนวทางส าคญัในการลดภาวะผูต้้องขังล้น
เรือนจ าให้กบัประเทศไทย แนวทางการปฏิรูปเรือนจ าตอ้งมุ่งเน้นศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และหลกัสิทธิ
มนุษยชน และค านึงถึงความยุติธรรมทางอาญา การค านึงถึงบริบททางสังคม บริบททางการเมือง                            
การไดรั้บสนบัสนุนจากภาคประชาสังคม และรัฐสภา (Newman. et al., 2014) อีกทั้งจากแนวทางการปฏิบติั 
เร่ืองการป ฏิ รูป เรือนจ า  (Guidance Notes on Prison Reform) (Coyle, 2004) และ  Institute for Criminal 
Policy Research (ICPR)  ได้อธิบายถึงแนวทางการปฏิรูปเรือนจ าอย่างน่าสนใจว่าแนวทางการปฏิบติัต่อ
ผูต้อ้งขงัตอ้งค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ตามบนัทึกขอ้ตกลง
ระหว่างประเทศของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิพลเมือง ซ่ึงเรือนจ าในต่างประเทศปฏิรูปเรือนจ าด้วยการ
ค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับการพฒันาพฤตินิสัย ดังตวัอย่าง  1. เรือนจ าในเนเธอร์แลนด์มี
นโยบายแก้ไขปัญหาของผูต้้องขังเป็นรายบุคคล เช่น การให้ติดแท็กอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจับตาดูความ
เคล่ือนไหว การให้ท างานบริการสังคม และการให้เข้ารับการบ าบัดพฤติกรรมท่ีท าให้ เกิดการก่อ
อาชญากรรม  เช่น การเข้ารับการบ าบัดยาเสพติด การเข้าหลักสูตรบริหารควบคุมอารมณ์ หรือการให้
ค  าปรึกษาทางการเงินส าหรับผูมี้ปัญหาหน้ีสิน แทนการลงโทษดว้ยการจ าคุก ซ่ึงท าให้ปัจจุบนัเรือนจ าใน
เนเธอร์แลนด์ประสบกบัภาวะการขาดแคลนผูต้อ้งขงั (BBC News, 2018)   2. กรมราชทณัฑ์ของญ่ีปุ่นให้
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ผูต้อ้งขงัพฒันาพฤตินิสัยร่วมกบัชุมชน โดยกิจกรรมพฒันาพฤตินิสัยท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชนท าให้
ญ่ีปุ่นไม่ประสบกบัปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ า (อุเอโนะ มามิ, 2018)   3. ในอินโดนีเซีย เรือนจ าหญิงไดใ้ห้
ความส าคญักบัสิทธิมนุษยชน เช่น การให้อาหารท่ีเพียงพอแก่ผูต้อ้งขงั การดูแลสุขภาพผูต้อ้งขงั การดูแล
เร่ืองแม่ และเด็ก การปฏิบติักิจกรรมทางศาสนาตามท่ีผูต้อ้งขงันบัถือ และสร้างทกัษะอาชีพให้กบัผูต้อ้งขงั  
(Chandrawati, 2018) จะเห็นไดว้่าเรือนจ าต่างประเทศไดป้ฏิรูปเรือนจ าอยา่งย ัง่ยืนใช้กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา เพื่อสร้างสังคมสันติสุข  
 สถานการณ์ในข้างต้นท าให้ประเทศไทยไม่สามารถเพิกเฉยต่อปัญหาผู ้ต้องขังล้นเรือนจ า                       
ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั ดงันั้นเรือนจ าในประเทศไทยตอ้ง
ได้รับการปฏิรูป เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยของผู ้ต้องขังให้เกิดประสิทธิผล ลดภาวะผู ้ต้องขังล้นเรือนจ า                           
และสร้างสังคมสันติสุขเม่ือผูพ้น้โทษกลบัเขา้สู่สังคม โดยระยะเวลาท่ีผ่านมามีหน่วยงานได้ตระหนักถึง
ปัญหาดงักล่าว เช่น คณะอนุกรรมการพฒันาประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชน ส านกังานกิจการ
ยุติธรรมได้เสนอแนวทางการลดความแออัดของผู ้ต้องขัง (ส านักกิจการยุติธรรม , 2559) ได้แก่                                
1.การเสริมประสิทธิภาพในการปล่อยตวัชัว่คราว 2.การลดทอนความเป็นอาชญากรรม (Decriminalization) 
ในคดียาเสพติด 3.การก าหนดสถานท่ีขงัอ่ืนท่ีไม่ใช่เรือนจ า ตามมาตรา 89 พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา(ฉบบัท่ี25) พ.ศ.2550 4.การเสริมประสิทธิภาพมาตรการพกัการลงโทษ และ
ลดวนัตอ้งโทษ ส าหรับกรมราชทณัฑ์ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงในการพฒันาพฤตินิสัยของควรสร้าง
ความเช่ือมัน่ต่อสังคมวา่ผูพ้น้โทษเป็นคนดีสามารถกลบัเขา้ไปสู่สังคม และการปฏิรูปเรือนจ าควรร่วมมือกบั
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสังคมท่ีตอ้งร่วมกนัแกไ้ขปัญหาตน้ทาง  เพื่อป้องกนัใหมี้ผูก้ระท าผดิ จนถึงปลายทาง
ในการรับผูพ้น้โทษกลบัเขา้สู่สังคม สอดคลอ้งกบัพิเศษ สะอาดเยน็ ไดก้ล่าววา่ แนวทางการคืนผูต้อ้งขงัสู่
สังคมเป็นการสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งกระบวนการยติุธรรมทางอาญา และการพฒันาสังคม ในหลกัการ 
การฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัเกิดประสิทธิภาพร่วมกบัภาคส่วนอ่ืนๆ  (พิเศษ สอาดเยน็, 2561) 

เรือนจ าอ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย์ เปิดท าการในปี  2544 เพื่อรองรับภารกิจของศาลจงัหวดั
นางรองในการควบคุม  และปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัระหว่างรอสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง อุทธรณ์ ฎีกาท่ีเป็น
ผูต้อ้งขงัเด็ดขาดทั้งชาย และหญิงท่ีมีโทษจ าเรือนจ าไม่เกิน 20 ปี ในช่วงปี 2554-2557 เรือนจ าอ าเภอนางรอง
ไดป้ระสบปัญหายาเสพติด และปัญหาการลกัลอบน าโทรศพัทมื์อถือเขา้เรือนจ า ซ่ึงเรือนจ าไดแ้กไ้ขปัญหา
ด้วยการตรวจค้น ส่ิ งผิดกฎหมาย  และ ส่ิ งของต้องห้ ามอย่าง ต่อ เน่ื องแ ต่ไม่ป ระสบผลส า เร็จ                                    
ต่อมาในปี 2558  เป็นปีท่ีจงัหวดัจบุรีรัมยไ์ด้ประกาศนโยบายบุรีรัมยส์ันติสุขในการแก้ไขปัญหาสังคม                 
ปัญหาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างสันติสุข  ในขณะนั้นเรือนจ าอ าเภอนางรองไดร่้วมขบัเคล่ือนนโยบายบุรีรัมยส์ันติ
สุขดว้ยการน านโยบายดงักล่าวมาประยุกต์ใชก้บัการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั (เรือนจ าอ าเภอนางรอง, 
2561) ซ่ึงเป็นเรือนจ าแห่งแรกของประเทศท่ีพฒันารูปแบบดงักล่าว และสามารถสร้างการยอมรับกบัชุมชน
ภาคประชาสังคมในจงัหวดับุรีรัมยใ์หเ้กิดความเช่ือมัน่ ยอมรับผูพ้น้โทษในการกลบัเขา้สู่สังคมดว้ยแผนชีวิต
หมู่บ้าน   อีกทั้งการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรองเกิดผลในการป้องกันผูพ้ ้นโทษกระท าผิดซ ้ า                  
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ไดร้้อยละ 89 (เรือนจ าอ าเภอนางรอง, 2561) ช่วยแกไ้ขปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ า เกิดประสิทธิผลในการ
พฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัจากการตรวจคน้เรือนจ าตั้งแต่ปี 2558-2561 ไม่พบโทรศพัท์มือถือ ยาเสพติด 
และส่ิงของตอ้งห้ามในเรือนจ าร้อยละ 100 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 23 เมษายน 2561) เรือนจ าไดรั้บรางวลัชนะเลิศ
โครงการประกวดนวตักรรม ประเภทการบริหารกิจการเรือนจ า และรางวลัในโครงการประกวดการจดั
ระเบียบเรือนจ า  

ด้วยเหตุดังกล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการพฒันารูปแบบการปฏิรูปเรือนจ า และกระบวนการคืน
ผูต้อ้งขงั สู่ชุมชนสันติสุขของเรือนจ าอ าเภอนางรองจงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินงานของ
เรือนจ าอ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรอง            
จงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อศึกษาแนวทางการส่งคืนผูต้อ้งขงักลบัสู่สังคมด้วยแผนชีวิตหมู่บา้นของเรือนจ าอ าเภอ
นางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจากมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประเด็น Personal Health and Wellness เพราะ ภาวะผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ าส่งผลกระทบต่อสุข
ภาวะของผูต้อ้งขงั กรมราชทณัฑ์จึงพฒันาโครงการเรือนจ าสุขภาวะ เพื่อฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัแบบบูรณาการสร้าง
พื้นฐานการด าเนินชีวติ การสร้างจิตส านึกท่ีดีใหส้อดคลอ้งกบัสังคม และเม่ือการลงโทษส้ินสุดลง ผูพ้น้โทษ
สามารถออกมาอยู่ในสังคมภายนอกได้ (สยามรัฐ, 2562) ซ่ึงเป็นการพัฒนาพฤตินิสัยของผู ้ต้องขัง                
และลดปัญหาภาวะผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ าได ้

 
วตัถุประสงค์การวจัิย  
  1. เพื่อศึกษาการพฒันารูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย  ์
  2. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย  ์
  3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งคืนผูต้อ้งขงักลบัสู่สังคมดว้ยแผนชีวติหมู่บา้นของเรือนจ าอ าเภอ
นางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์ 
 
นิยามศัพท์ 
  1. การปฏิรูปเรือนจ า  หมายถึง การเปล่ียนแปลงการด าเนินงานของเรือนจ าจากสถานคุมขังท่ี
ลดทอนศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เป็นสถานคุมขงัท่ีปรับกฎระเบียบให้ผูต้อ้งขงัเขา้ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ 
ตามท่ีควรจะไดรั้บภายใตก้ารดูแลของเรือนจ า การค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์การไดรั้บความร่วมมือ
จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมในการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั 
  2.การปฏิรูปเรือนจ าอ าเภอนางรอง หมายถึง วิธีการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรองท่ีประยุกต์
แนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุขในการส่งเสริมการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั  
  3.การพฒันาการปฏิรูปเรือนจ าอ าเภอนางรอง  หมายถึง  สถานการณ์ก่อน และหลังการปฏิรูป
เรือนจ าดว้ยการประยกุตแ์นวคิดบุรีรัมยส์ันติสุขในการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั  
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  4.รูปแบบการปฏิรูปเรือนจ าอ าเภอนางรอง  หมายถึง รูปแบบ วิธีการดา้นการพฒันาพฤตินิสัยของ
ผูต้อ้งขงัเรือนจ าอ าเภอนางรองท่ีน ำแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุขผสานเขา้กบักระบวนการพฒันาพฤตินิสัยของ
กรมราชทัณฑ์ ได้แก่ 1. การรับตัวผู ้ต้องขัง  2.การด าเนินกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยของผู ้ต้องขัง                            
3.การเตรียมปล่อยผูต้อ้งขงั 4.การดูแลหลงัปล่อยผูพ้น้โทษ   
  5.กระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่ชุมชนสันติสุข หมายถึง รูปแบบ วิธีการของเรือนจ าในการเตรียมความ
พร้อมให้กบัผูต้อ้งขงัท่ีใกลพ้น้โทษตามหลกัสูตรการพฒันาพฤตินิสัยของกรมราชทณัฑ์ ซ่ึงเรือนจ าอ าเภอ
นางรองไดป้ระยกุต์นโยบำยบุรีรัมยส์ันติสุขเขา้มาใชร่้วมกบัแนวทางการพฒันาพฤตินิสัยของกรมราชทณัฑ์
ควบคู่กนั เพื่อพฒันาจิตใจของผูต้อ้งขงัให้เป็นคนดี และสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งเรือนจ ากบัชุมชน และ
หมู่บา้นภายในจงัหวดับุรีรัมยด์ว้ยการวางระบบคณะกรรมการหมู่บา้นในเรือนจ า หรือหมู่บา้นนารายณ์สันติ
สุข และความสอดคลอ้งของแผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัรายบุคคล (Sentence Plan)  และแผนชีวิตหมู่บา้น 
(Village Plan) 
  6. นโยบายบุรีรัมยส์ันติสุข หมายถึง นโยบายการบริหารของจงัหวดับุรีรัมยใ์นช่วงปี 2558-2560      
ท่ีพัฒนาระบบหมู่บ้านสามารถบริหารจัดการตนเอง เร่ิมต้นด้วยการปลูกฝังอุดมการณ์ จิตส านึก                      
“การท าความดี ละเวน้ความชัว่ และเกรงกลวัต่อบาป” โดยมีธรรมนูญสันติสุข เป็นกลไกหน่ึงในการสร้าง
สันติสุขในจงัหวดับุรีรัมย์และประมวลไวเ้ป็นหลกัปฏิบติัท่ีตอ้งท าในทุกหมู่บา้นทั้งหมดจ านวน 9 หมวด 
ได้แก่  1.เป็นคนดี 2. มีปัญญา 3. รายไดส้มดุล 4.สุขภาพแข็งแรง 5. ส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์ 6. สังคมอบอุ่น                  
7. หลุดพน้อาชญากรรม 8. กองทุนพึ่งตนเอง และ  9. สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัคณะกรรมการหมู่บา้น 
  
ขอบเขตของการวจัิย  
  โครงการวิจยัพฒันารูปแบบการปฏิรูปเรือนจ า และกระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่ชุมชนสันติสุขได้
ก าหนดขอบเขตการศึกษา ไดแ้ก่  
         1.ขอบเขตเชิงเน้ือหา  
  โครงการฯ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการพฒันารูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรอง 
จงัหวดับุรีรัมย ์รูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์ และเสนอแนะแนวทางการ
ส่งคืนผูต้อ้งขงักลบัสู่สังคมดว้ยแผนชีวติหมู่บา้นของเรือนจ าอ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์ 
       2.ขอบเขตเชิงประชากร  
                  โครงการฯ ไดก้  าหนดขอบเขตเชิงประชากรเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
      2.1 อดีตผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรัมย ์ผูมี้ส่วนริเร่ิมการพฒันาเรือนจ า และการส่งคืนผูต้อ้งขงักลบั
สู่สังคมดว้ยแผนชีวติหมู่บา้น จ านวน 1 คน   
                  2.2 กลุ่มผูบ้ริหารเรือนจ า ไดแ้ก่ ผูบ้ญัชาการเรือนจ าอ าเภอนางรอง หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป                     
หัวหน้าฝ่ายควบคุม และปฏิบติัการ หัวหน้าฝ่ายทณัฑปฏิบติั หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา 
และพฒันาจิตใจ หวัหนา้ฝ่ายสถานพยาบาล และหวัหนา้ฝ่ายสถานตรวจพิสูจน์ จ  านวน 8 คน  
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        2.3บุคคลพ้นโทษท่ีผ่านกระบวนพัฒนาพฤตินิสัยของเรือนจ าอ าเภอนางรองในช่วง                                         
ปี 2557-2561 และกลบัเขา้ไปใช้ชีวิตในหมู่บา้นในจงัหวดับุรีรัมยเ์ท่านั้น โดยมีแผนชีวิตหมู่บ้านรองรับ                     
จ  านวน 1 คน 
                   2.4 ผูใ้ห้ข้อมูลหลักจากชาวบ้านในหมู่บ้านท่ีใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลท่ีพ้นโทษ หรือตวัแทน
ชาวบา้นในชุมชน จงัหวดับุรีรัมย ์
     2.5 ผู ้ต้องขังท่ีได้รับการพัฒนาพฤตินิสัยของเรือนจ าอ าเภอนางรองในช่วง ปี 2557-2561                     
จ  านวน 10 คน                
        3. ขอบเขตเชิงพื้นท่ี  
     โครงการฯ ได้ก าหนดขอบเขตเชิงพื้นท่ีการศึกษาในเรือนจ าอ าเภอนางรองจังหวดับุรีรัมย์                      
ซ่ึงเป็นเรือนจ าคุมขงัผูต้อ้งขงัเด็ดขาดเพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีอตัราโทษจ าคุกไม่เกิน 20 ปี 
        4. ขอบเขตระยะเวลา  
            โครงการฯ ใชร้ะยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2561ถึงกนัยายน 2562 รวม 12 เดือน 
 
ข้อจ ากดัของการวจัิย  
 การด าเนินศึกษาโครงการฯ ดงักล่าวมีขอ้จ ากดัในการศึกษา คือ  
 1.การสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัตอ้งไดรั้บอนุญาตจากทางเรือนจ าอ าเภอนางรอง และเรือนจ าอ าเภอนางรอง
เป็นผูป้ระสานงานเลือกผูต้้องขังท่ียินยอมให้ข้อมูล   และการสัมภาษณ์ผู ้พ้นโทษต้องสมัครใจให้ค  า
สัมภาษณ์   
 2.เรือนจ าอ าเภอนางรองเป็นเรือนจ าขนาดเล็กมีพื้นท่ีแบ่งเป็น 4 แดน คุมขงัผูต้อ้งขงัชาย 3 แดน       
และผูต้อ้งขงัหญิง 1 แดน ท่ีมีอตัราโทษจ าคุกไม่เกิน 20 ปี จึงท าให้การด าเนินการศึกษาโครงการฯ ดงักล่าว
เป็นการศึกษาการพฒันารูปแบบการปฏิรูปเรือนจ าของเรือนจ าท่ีมีขนาดพื้นท่ี และผูต้อ้งขงัมีอตัราโทษจ าคุก
ไม่เกิน 20 ปี 
   
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
   งานวิจยัดงักล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิรูปเรือนจ าส าหรับเรือนจ าท่ีคุมขงัผูต้อ้งขงัเด็ดขาด
เพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีอัตราโทษจ าคุกไม่เกิน 20 ปี เพื่อการพัฒนาพฤตินิสัยของผู ้ต้องขังให้เกิด
ประสิทธิผล ลดปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ า ลดอตัราการกระท าผิดซ ้ า ผูพ้น้โทษไดรั้บการยอมรับจากสังคม 
และเป็นแนวทางส่งเสริมนโยบายการคืนคนดีมีคุณค่ากลบัสู่สังคมของกรมราชทณัฑ ์ 
 



บทที ่2 

 

แนวคดิ และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

งานวิจัยการพัฒนารูปแบบการปฏิรูปเรือนจ า และกระบวนการคืนผูต้้องขังสู่ชุมชนสันติสุข                    
ผูว้จิยัไดท้  าทบทวนแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 

1. ทฤษฎีพฤติกรรมอาชญากรรม 
2. ทฤษฎีกระบวนการทางสังคม (Social Process Theories) 

2.1 ทฤษฎีพนัธะทางสังคม 
2.2 ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม 
2.3 ทฤษฎีการประทบัตรา (Labeling Theory)  

3. ทฤษฎีการลงโทษ 
3.1 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทน (Retributive Theory) 
3.2 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่ยบัย ั้ง (Deterrence Theory) 
3.3 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟู (Rehabilitative Theory) 

4. กระบวนการพฒันาพฤตินิสัย และแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงั   
5. แนวคิดเก่ียวกบัการคืนผูต้อ้งขงัสู่สังคม 

6. สถานการณ์เรือนจ า 
7. การปฏิรูปเรือนจ า  
8. แนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุข  

8.1 ความเป็นมาของแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุข 
8.2 องคป์ระกอบของบุรีรัมยส์ันติสุข 
8.3 การน าแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุขไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

9. ขอ้มูลเรือนจ าอ าเภอนางรองจงัหวดับุรีรัมย  ์
10.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1. ทฤษฎพีฤติกรรมอาชญากรรม 
พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดจากปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ระหว่างบุคคล (Person) กับส่ิงแวดล้อม 

(Environment) และเกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน พฤติกรรมเกิดจาก ส่ิงเร้า และผลจาก
พฤติกรรม มนุษย์จะท าพฤติกรรมท่ีได้รับผลทางบวก และหลีกเล่ียงท าพฤติกรรมท่ีได้รับผลทางลบ 
(Bandura 1977: 16) 

Aker (1994) อธิบายวา่ พฤติกรรมอาชญากรรมไม่ไดมี้สาเหตุมาจากพนัธุกรรม หรือสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคม แต่เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรมจากบุคคลใกลชิ้ด ประกอบดว้ย  ไดแ้ก่ 

1. เน้ือหาสาระของส่ิงท่ีถูกเรียนรู้ (Content of What is Learned) คือ แรงดลใจ  แรงกระตุ้น หลัก
เหตุผล ทัศนคติ  และการท าให้บุคคลคล้อยตาม หรือเห็นด้วยกับการกระท าผิดกฎหมาย และก่อ
อาชญากรรม  

2. กระบวนการเรียนรู้ (Process by which the Learning takes place)  คือ การเรียนรู้จากการคบหา
กับบุคคลท่ีใกล้ชิด และคบหากับบุคคลท่ีมีแรงดลใจ  แรงกระตุ้น หลักเหตุผล ทัศนคติในการก่อ
อาชญากรรม  

Sutherland (1947) ได้อธิบายประเด็นน่าสนใจว่าพฤติกรรมอาชญากรรมเกิดจากการเรียนรู้                         
ซ่ึ งมีรายละเอียด ดังน้ี    1.พฤติกรรมอาชญากรรม เกิดจากการเรียน รู้จากการคบหากับบุคคลอ่ืน                                        
2.การเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรมจะเกิดข้ึนในกลุ่มบุคคลท่ีใกล้ชิดกัน 3.บุคคลจะเรียนรู้พฤติกรรม
อาชญากรรม เร่ือง วธีิการในการท าความผดิ และแรงดลใจ แรงผลกัดนั การใชเ้หตุผล ตลอดทศันคติเก่ียวกบั
การกระท าผิด  4. การเรียนรู้ท่ีจะปฏิบติัตาม หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  5. บุคคลจ าท าผิด เพราะ เห็นพอ้ง
ร่วมกันกับการทิผิดกฎหมาย 6.กระบวนการเรียนรู้ข้ึนอยู่กับ 6.1 ความถ่ี (Frequency) คือ บุคคลท่ีมี
ประสบการณ์คบหากบับุคคลท่ีมีพฤติกรรมอาชญากรรมบ่อยคร้ัง 6.2 ระยะเวลา (Duration) คือ ช่วงเวลาท่ี
บุคคลมีประสบการณ์กบัพฤติกรรมผิดกฎหมาย 6.3 การให้ความส าคญั (Priority) คือ การเรียนรู้เก่ียวกบั
อาชญากรรมในวยัเด็ก   6.4 ความเข้มข้น (Intensity) คือ ความรัก ความเคารพ ต่อบุคคลท่ีมีพฤติกรรม
อาชญากรรม  7. กระบวนการของการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรมมีกลไกเช่นเดียวกนักบัการเรียนรู้ทัว่ไป                                   
8. พฤติกรรมอาชญากรรมเป็นการแสดงออกถึงความตอ้งการ และค่านิยมของ แต่ในทางกลบักนัพฤติกรรม
ต่อตา้นอาชญากรรมมีความตอ้งการ และค่านิยมเดียวกนั 

สรุปแล้วพฤติกรรมอาชญากรรมเกิดจากกระบวนการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรมจากบุคคล
ใกลชิ้ด การรับเอาแบบพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนมาปฏิบติัตาม    
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2. ทฤษฎกีระบวนการทางสังคม (Social Process Theories) 
ทฤษฎีกระบวนการทางสังคม เช่ือวา่ มนุษยมี์โอกาสเป็นอาชญากรได้ทุกคน โดยตวัแปรท่ีส าคญั

ท่ีสุดในการป้องกันไม่ให้เป็นอาชญากร คือ การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) อีกทั้ งนักจิตวิทยา                        
เช่ือว่า สังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และการตดัสินใจ ด้วยเหตุดังน้ีทฤษฎีกระบวนการทางสังคมเป็น
ประเด็นท่ีตอ้งศึกษา โดยผูว้จิยัไดศึ้กษา 3 ทฤษฎี ไดแ้ก่  

2.1 ทฤษฎพีันธะทางสังคม  
ทฤษฎีพนัธะทางสังคมตอ้งการอธิบายว่า  บุคคลท่ีมีความผูกพนักับองค์การ หรือกลุ่มในสังคม 

ได้แก่  ครอบครัว โรงเรียน  และเพื่ อน  มีแนวโน้มไม่ ก่ออาชญากรรม  เพราะเหตุผล 4 ประการ                             
(Hirschi, 1969) ไดแ้ก่  

1. ค ว าม ผู ก พั น  (Attachment) ห ม าย ถึ ง  ก า ร ท่ี บุ ค ค ล มี ค ว าม รั ก ใ ค ร่ ต่ อ บุ ค ค ล อ่ื น                                         
มีความสนใจในความรู้สึกของบุคคลอ่ืน ซ่ึงความผูกพันท าให้บุคคลยอมรับบรรทัดฐานของสังคม                    
สร้างสามญัส านึกควบคุมตนเองใหเ้ป็นคนดีของสังคม  

2. ข้อผูกมัด (Commitment) หมายถึง การท่ีบุคคลการด า เนินชีวิตตามจารีตของสังคม เช่น                          
การศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพสุจริต การมีครอบครัวท่ีอบอุ่น เพื่อประสบความส าเร็จในชีวติ ท าให้บุคคล
ไม่กระท าผดิกฎหมาย เน่ืองจากตอ้งสูญเสียความส าเร็จในชีวติ  

3. ก าร เข้ า ร่ วม  (Involvement) หม าย ถึ ง  ก าร ท่ี บุ คค ล เข้ า ร่ วม กิ จก รรม ต่ างๆ  ใน สั งคม                                        
ท าใหไ้ม่มีเวลาไปก่ออาชญากรรม เน่ืองจากเวลาส่วนใหญ่ถูกใชไ้ปกบักิจกรรมของสังคม  

4. ความเช่ือ (Belief) หมายถึง ความเช่ือต่อค่านิยม และบรรทดัฐานของสังคม ถา้หากบุคคลมีความ
เช่ือต่อค่านิยม และบรรทดัฐานทางสังคมสูงจะไม่ท าผดิกฎระเบียบของสังคม  

สรุป บุคคลท่ีมีความผูกพนัทางสังคมน้อยมีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมอาชญากร และพฤติกรรม
อาชญากรมีสาเหตุมากจากปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว การถูกกีดกนัไม่ให้เขา้
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม ท าใหบุ้คคลไม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบของสังคม และก่ออาชญากรรม 
 อีกทั้ ง  Sutherland (1961) ได้อธิบาย พฤติกรรมของก ลุ่มอาชญากรอาชีพ  (Career criminal)                    
วา่ พฤติกรรมอาชญากรเกิดการติดต่อสัมพนัธ์กบัอาชญากร  เพราะ การมีความสัมพนัธ์กบัอาชญากรท าให ้ 
เกิดการเรียนรู้ทักษะ (Skills) ทัศนคติ (Attitudes) ค่านิยม (Values) ของอาชญากร และเกิดแรงจูงใจ 
(Motives) ใน ก าร ก ร ะ ท า ค ว าม ผิ ด  ซ่ึ ง ข้ึ น อ ยู่ กั บ  ค ว าม ถ่ี  (Frequency) ร ะ ย ะ เว ล า  (Duration)                        
และความเขม้ขน้ของความสัมพนัธ์ (Intensity)  
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2.2 ทฤษฎกีารควบคุมทางสังคม 
ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม เช่ือวา่ พฤติกรรมอาชญากรรมเกิดจาก บุคคลไม่สามารถควบคุมไม่ให้

ตนเองท าความผิด  โดย  Reiss (1951) ไดอ้ธิบายถึงการควบคุมทางสังคมวา่ การท่ีบุคคลไม่ก่ออาชญากรรม 
เพราะ  กลไกควบคุมทางสังคม หากกลไกควบคุมทางสังคมอ่อนแอบุคคลจะก่ออาชญากรรม  

ทฤษฎีการตีกรอบ (Containment Theory) ของ Walter C. Reckless (1967) เป็นแนวคิดการควบคุม
ทางสังคม เช่ือว่า บุคคลไดรั้บแรงผลกัดนัให้ท าความผิดกฎหมาย   แต่ในขณะเดียวกนัมีแรงท่ีคอยต่อตา้น
ไม่ใหบุ้คคลกระท าความผดิ ดงัน้ี 

 1. แรงผลกัดันให้กระท าผดิกฎหมาย  
 1.1 แรงกดดนัทางสังคม (social pressures) ไดแ้ก่ สภาพความเป็นอยู ่ความขดัแยง้ภายในครอบครัว 

สถานภาพทางสังคม การขาดโอกาสในการประกอบอาชีพสุจริต 
 1.2 แรงดึงดูดให้กระท าความผิดทางสังคม (social plus) เป็นส่ิงกระตุน้ให้บุคคลไม่ยอมรับค่านิยม

และบรรทดัฐานของสังคมในการด าเนินชีวติ เช่น การคบเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมอาชญากรรม   
 1.3 แรงผลักดันให้กระท าความผิดทางชีวภาพ หรือจิตใจ (biological or psychological pushes)                        

เช่น ความอ่อนเพลีย ความไม่พอใจ ความตึงเครียดภายในจิตใจ ความกา้วร้าว   
 2. แรงขัดขวางไม่ให้กระท าผดิต่อกฎหมาย 
 2 .1  ตัว กีดกันภายนอก  (external containment) ได้แ ก่  สถาบันครอบครัว  และก ลุ่ม เพื่ อน                           

จริยธรรม ระเบียบขอ้บงัคบัของสถาบนัในสังคม  เป็นตน้ 
 2.2 ตวักีดกนัภายใน (inner containment) การสร้างนิสัยภายในบุคคล การควบคุม ความอดทนต่อ

ความผดิหวงั  ความรับผดิชอบ เป็นตน้ 
โดยสรุปเป็นแผนภาพ ท่ี 2.1 ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.1 องคป์ระกอบของกระบวนการทางสังคม 
ทีม่า: ประณีตศิลป์ ผนัเผา่เลิศ (2549: 24) 
 
2.3 ทฤษฎกีารประทบัตรา (Labeling Theory)   
ทฤษฎีการประทับตรา เช่ือว่า การท าผิดท่ี เกิดข้ึน เพราะ ปฏิกิริยาระหว่างบุคคลกับสังคม               

(Silver, 1955โดยสังคมเป็นผู ้ก  าหนด หรือเป็นผู ้ประทับตรา โดย Becker กล่าวถึงการประทับตราว่า                
การท่ีสังคมตีตราบุคคลว่าเป็นคนเลว ท าให้บุคคลเกิดแรงผลักดันให้เป็นคนเลว  (Becker, 1963 : 31)                 
การประทับตราเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบของคนในสังคม กล่าวคือ กลุ่มคนสร้างพฤติกรรมเบ่ียงเบน                    
โดยการก าหนดหลกัเกณฑ ์เพื่อท าใหพ้ฤติกรรมต่างไปจากบรรทดัฐานทางสังคม  และประทบัตราบุคคล ท า
ให้ บุคคลเป็นคนนอกสังคม  เช่น ผู ้ชายผิวด าท่ีไปท าร้ายผู ้หญิงก็ มีแนวโน้มจะถูกสังคมลงโทษ                            
เม่ือเปรียบเทียบกบัผูช้ายผวิขาวท่ีท าผดิในลกัษณะเดียวกนั เป็นตน้    

 ดงันั้น ทฤษฎีการประทบัตราท าให้ผูพ้น้โทษไม่ได้รับการยอมรับ ความเช่ือถือความไวว้างใจ           
จากสังคม ท าใหผู้พ้น้โทษกลบัไปมีพฤติกรรมเช่นเดิม   

สรุปไดว้า่  หากบุคคลถูกจ าเรือนจ าจะไดรั้บการประทบัตราวา่เป็นผูก้ระท าผิด เส่ือมเสียฐานะ และ
ช่ือเสียงในสายตาของคนทั่วไป และเม่ือบุคคลพ้นโทษจะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม และแสดง
พฤติกรรมอาชญากรรม กระท าผดิซ ้ า  

พฤติกรรม
อาชญากรรม

ความส าเร็จ

ความคาดหวงั

ความยดึมัน่

โรงเรียน กลุ่ม
ศาสนา

มีศีลธรรม

ครอบครัว

เพ่ือน ชุมชน
ผกูพนั ผกูพนั 

ความเช่ือ 

ความคาดหวงั 
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3. ทฤษฎกีารลงโทษ 
ผู ้วิ จัย ได้ท บทวนทฤษ ฎี ก ารล งโทษ  ได้แ ก่  ท ฤษ ฎี ก ารล งโทษ เพื่ อ แก้แค้น ท ดแทน                              

(Retributive Theory) ทฤษฎีการลงโทษแบบอรรถประโยชน์สูงสุด (Utilitative Theory) ทฤษฎีการลงโทษ
แ บ บ คุ้ ม ค ร อ ง สั ง ค ม  (Social Protection Theory) แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ก า ร ล ง โ ท ษ เพื่ อ แ ก้ ไ ข ฟ้ื น ฟู                                
(Rehabilitative Theory)   (ณฐัฐว์ฒัน์ สุทธิโยธิน, 2554) ดงัน้ี 

3.1 ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทน (Retributive Theory) มีแนวคิดมาจากระบอบการเมือง
การปกครอง ศาสนา  ผู ้มีอ  านาจจะลงโทษผู ้กระท าผิดด้วยวิธีการท่ี รุนแรง เช่น การประหารชีวิต                             
การทรมาน เพื่อใหส้าสมกบัความผดิ  และท าใหรู้้ส านึกถึงความผดิของตน เพราะ มนุษยมี์สามารถในการใช้
เหตุผล เม่ือตดัสินใจท าส่ิงใดลงไปตอ้งรับผดิชอบต่อการกระท า 

3.2 ทฤษฎกีารลงโทษเพ่ือข่มขู่ยบัยั้ง (Deterrence Theory)  การลงโทษสามารถข่มขู่มีวตัถุประสงค ์
ไดแ้ก่ 1.การยบัย ั้งตวัผูก้ระท าผิดท่ีถูกลงโทษไม่ให้กระท าผิดซ ้ าอีก (Incapacitation) เพราะ ความเกรงกลวั           
2 .ก า ร ย ับ ย ั้ ง บุ ค ค ล อ่ื น ไ ม่ ใ ห้ ก ร ะ ท า ผิ ด  เพ ร า ะ  เก ร ง ก ลั ว ใ น โท ษ ท่ี ผู ้ ก ร ะ ท า ผิ ด ไ ด้ รั บ                                                  
การลงโทษรูปแบบดังกล่าวมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ 1.การลงโทษต้องท าด้วยความรวดเร็ว                            
2.ความแน่นอนในการลงโทษ และ 3.ความเคร่งครัด หรือความรุนแรงในการลงโทษ 

3.3 ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู (Rehabilitative Theory)  การลงโทษเพื่อการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผูก้ระท าผิดให้กลบัตวัเป็นคนดี ไม่ให้กระท าผิดซ ้ าให้ผูก้ระท าผิดกลบัคืนสู่สังคมไดต้ามปกติ การลงโทษ
เพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟูจึงตอ้งมีการให้การเรียนรู้ การอบรม การฝึกอาชีพให้ผูต้อ้งขงั ส าหรับหลกัการลงโทษตาม
ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟู ประกอบดว้ย 1.การไม่ท าลายคุณลกัษณะประจ าตวัของผูก้ระท าผิดดว้ย                
2. การลงโทษตอ้งเหมาะสมกบัการกระท าผดิเป็นรายบุคคล และ 3. เม่ือผูก้ระท าผดิมีพฤติกรรมดีใหห้ยดุการ
ลงโทษ และใหมี้การปรับปรุงการลงโทษระหวา่งท่ีมีการคุมขงั 
   ปัจจุบนัสังคมไทยให้ความส าคญั เร่ืองสิทธิมนุษยชน กรมราชทณัฑ์จึงใช้การลงโทษ เพื่อแกไ้ข
ฟ้ืนฟู เพราะ เป็นการลงโทษท่ีเน้นตวับุคคลผูก้ระท าผิด และสภาพแวดล้อม และค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 
เพื่อให้ผู ้กระท าผิดมีพฤติกรรมดี   เม่ือพิจารณาจากกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และโครงการต่างๆ ของ                           
กรมราชทณัฑ์  สอดคล้องกับการแก้ไขฟ้ืนฟูตวัผูก้ระท าผิดให้กลบัตวัเป็นคนดี และไม่ให้กระท าผิดซ ้ า 
สามารถกลบัคืนสู่สังคมได ้ 
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4. แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง  
แนวทางการปฏิบัติต่อผู ้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พ.ศ.2475                      

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ตลอดจนกฎกระทรวงมหาดไทยท่ีออกตามมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑเ์ป็น 
กระบวนการท่ีปฏิบติัต่อผูต้้องขงันับจากท่ีได้รับตวัผูต้ ้องขงัไวใ้นเรือนจ าไปจนถึงปล่อยตวั ครอบคลุม
ภารกิจดา้นการจดับริการอบรมแกไ้ข และการดูแลควบคุมผูต้อ้งขงัให้อยู่ในระเบียบวินัย และไม่หลบหนี 
โดยมีมาตรการในการควบคุม และการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัแบ่งไดเ้ป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ 

1. การรับตวัผูต้อ้งขงั 
2. การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในขณะท่ีอยูใ่นเรือนจ า 
3.การปล่อยตวัผูต้อ้งขงั 

 
ภาพที ่2.2 มาตรการในการควบคุม และการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั (กรมราชทณัฑ,์ 2560) 
 
1. การรับตัวผู้ต้องขัง  
การรับตวัผูต้อ้งขงัเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามหมายอาญามาตรา 

35 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑพ์.ศ. 2560 และรวมไปถึงการใหแ้พทย ์พยาบาล หรือเจา้พนกังานเรือนจ าท่ี
ผ่านการอบรมด้านการพยาบาลท าการตรวจร่างกายของผูต้อ้งขงัและ แจง้ให้ผูต้อ้งขงัทราบถึงขอ้บงัคบั
เรือนจ า ระเบียบกรมราชทณัฑเ์ก่ียวกบัการปฏิบติัตวัของผูต้อ้งขงั และสิทธิ หนา้ท่ี และประโยชน์ท่ีผูต้อ้งขงั
จะพึงไดรั้บซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 36 และมาตรา 38แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2560 

2. การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในขณะทีอ่ยู่ในเรือนจ า 
กระบวนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในเรือนจ า มีความส าคญักบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูต้อ้งขงัเป็น

อยา่งมาก เน่ืองจากระยะเวลาท่ีตอ้งโทษมีก าหนดเท่าใด ก็ตอ้งด าเนินการในเวลาท่ีมีอยูใ่ห้ผูต้อ้งขงัแต่ละคน
กลบัตนเป็นคนดี ไม่กระท าผิดซ ้ า ในขณะเดียวกนัจะตอ้งควบคุมดูแลความมัน่คงปลอดภยัในด้านต่าง ๆ                 
ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเรียบร้อยโดยมีหลกัการปฏิบติัออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

   2.1 ด้านการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง ตอ้งใช้หลกัวิชาชีพในการด าเนินการ ไดแ้ก่ หลกัอาชญาวิทยา 
ทณัฑวิทยา ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขงั ตลอดจนข้อเสนอแนะในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องขององค์การสหประชาชาติ มาตรฐานความโปร่งใส และมาตรฐานเรือนจ าด้านต่าง ๆ                            
มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับหลักวิชาการ                          

การรับตวัผู้ต้องขัง
การปฏิบัตต่ิอผู้ต้องขงัใน
ขณะทีอ่ยู่ในเรือนจ า

การเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อย
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การน าเทคโนโลยี และนวตักรรมมาใชค้วบคุมผูต้อ้งขงั เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การจดัอบรม
สัมมนา ให้แก่เจ้าพนักงานทุกระดับอย่างต่อเน่ือง การพฒันามาตรฐานคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของ
ผูต้อ้งขงัใหดี้ข้ึนครบทุกเรือนจ า 

   2.2 ด้านการแก้ไขฟ้ืนฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลบัตนเป็นคนดี กรมราชทณัฑ ์ไดด้ าเนินการ
ตามภารกิจหลักอย่างต่อเน่ืองในด้านการแก้ไขฟ้ืนฟู  ได้แก่  การจัดการศึกษาทั้ งระดับสายสามัญ                        
และสายอาชีพ รวมทั้งการฝึกวิชาชีพตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน การจดักิจกรรมพฒันาจิตใจใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น อบรมจิตภาวนา อบรมผูต้อ้งขงัต่างศาสนา (คริสต ์และอิสลาม) อบรมตามประเภทของ
กลุ่มผูต้อ้งขงั และอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้แก่ผูต้อ้งขงั ก่อนพน้โทษ เพื่อเป็นการขดัเกลา
จิตใจ ปรับเปล่ียนทศันคติ รวมทั้งจดักิจกรรมท่ีจ าเป็นในรูปแบบต่างๆ เช่น การจดัหางาน การให้ความรู้
เก่ียวกบัการปรับตวัเขา้สู่สังคม เป็นตน้ การให้การสงเคราะห์แก่ผูต้อ้งขงัท่ีตอ้งการขอรับความช่วยเหลือ                            
และการติดตามผลหลงัปล่อยตวั  

3. การปล่อยตัว 
 การปล่อยตวัผูต้อ้งขงั  แบ่งเป็นการปล่อยตวัแบบมีเง่ือนไข และแบบไม่มีเง่ือนไข รวมถึงกรณี

ผูต้อ้งขงัเสียชีวิตดว้ย ส าหรับการปล่อยตวัแบบมีเง่ือนไข ไดแ้ก่ กรณีท่ีผูต้อ้งขงัไดรั้บการลดวนัตอ้งโทษจ า
เรือนจ า หรือได้รับพักการลงโทษจ าเรือนจ า  โดยทั้ งสองกรณีจะเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด ส่วนการปล่อยตวัแบบไม่มีเง่ือนไขนั้น ไดแ้ก่ กรณีท่ีผูต้อ้งขงัจ าเรือนจ าครบก าหนดโทษ
ตามค าพิพากษาของศาลหรือ ได้รับการพระราชทานอภยัโทษปล่อยตวั หรือกรณีเฉพาะราย โดยเม่ือมี                
การปล่อยตวัผูต้อ้งขงัตามมาตรา 67 เม่ือจะปล่อยตวัผูต้อ้งขงั ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. การเรียกคืนทรัพยสิ์นท่ีเป็นของทางราชการ 
2. การจ่ายเคร่ืองแต่งกายใหต้ามท่ีกรมราชทณัฑก์ าหนด ส าหรับผูต้อ้งขงัท่ีไม่มีเคร่ืองแต่งกาย 
3. การท าหลกัฐานการปล่อยตวั 
4. การคืนทรัพยสิ์นของผูต้อ้งขงัใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั รวมทั้งเงินรางวลั และเงินท าขวญั 
5. การออกใบส าคญัการปล่อยผูต้อ้งขงัเด็ดขาดท่ีพน้โทษ 

 
5. กระบวนการพฒันาพฤตินิสัย และแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง   

คู่ มือการจัดโปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู ้ต้องขัง ฉบับปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561              
(กรมราชทณัฑ์, 2561) ก าหนดให้ผูต้อ้งขงัเขา้อบรมในโปรแกรมการแกไ้ขฟ้ืนฟู ตามลกัษณะแห่งคดีและ
พฤติการณ์การกระท าผิด   อีกทั้ ง กรมราชทัณฑ์ได้จัดให้ผู ้ต้องขังทุกคนผ่าน “การจ าแนกลักษณะ                      
(Sentence plan)” เพื่อวางแผนปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเป็นรายบุคคล และรับการพฒันาทกัษะอาชีพ ฝีมือแรงงาน                         
ส านกัพฒันาระบบงานราชทณัฑ์ (2560)ไดก้ าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานดา้นการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด 
โดยมีขั้นตอนต่างๆ ไดแ้ก่  
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ภาพที ่2.3 มาตรฐานการปฏิบติังานดา้นการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิ 

ทีม่า: ปรับจากมาตรฐานการปฏิบติังานดา้นการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิของกรมราชทณัฑ ์ 

           (กรมราชทณัฑ,์ 2560) 
 

  1.การรับตัว เป็นขั้นตอนการตรวจคน้ตวั เพื่อตรวจสอบส่ิงของตอ้งห้ามน าเขา้เรือนจ า เจา้หน้าท่ี
เรือนจ าจะท าการสัมภาษณ์ สอบประวติั ถ่ายรูป พิมพ์ลายน้ิวมือ เพื่อป้องกนัความผิดพลาด และจดัส่งไป
แดนแรกรับ หรือสถานท่ีแรกรับ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ไดแ้ก่ 
   1.1 การปฐมนิเทศ   ผูต้อ้งขงัจะไดรั้บถูกอบรมเก่ียวกบักฎ ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีจะตอ้งปฏิบติั
ตวัในระหวา่งใชชี้วติอยูใ่นเรือนจ า ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีจะไดรั้บ   
   1.2 การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั เป็นการจ าแนกลกัษณะพื้นฐาน ท าในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์นบัแต่
วนัรับตัว เพื่อรวบรวมข้อมูลของผู ้ต้องขังเก่ียวกับประวติัส่วนตัว อาชีพ ความถนัด สภาพแวดล้อม                                
สาเหตุ และพฤติกรรมการกระท าผิดของผูต้อ้งขงั  และการจ าแนก เพื่อแยกขงั เพื่อการควบคุม และจ าแนก 
เพื่อคดัผูต้อ้งขงัรับการอบรมแกไ้ขขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ การฝึกวชิาชีพ การให้การศึกษา การอบรมทางศีลธรรม
และการรับสวัสดิการต่างๆ โดยทางปฏิบัติท่ีท าอยู่จะเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลประวติัผู ้ต้องขัง                              
และการประชุม เพื่อแยกกองงาน เป็นตน้ 
   1.2.1 การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังข้ันพื้นฐาน เป็นการจ าแนก เพื่อแยกขงั ควบคุม และ
จ าแนก เพื่อคดัผูต้อ้งขงัรับการอบรมแกไ้ขขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ การฝึกวิชาชีพ การให้การศึกษา การอบรมทาง
ศีลธรรมและการรับสวสัดิการต่างๆ โดยทางปฏิบัติจะเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลประวติัผู ้ต้องขัง                               
และการประชุมเพื่อแยกกองงาน เป็นตน้ 

การรับตวั

- ปฐมนิเทศ

- เกบ็รวบรวมขอ้มูล

- การจ าแนกลกัษณะ

-วางแผนปฏิบติัเป็น
รายบุคคล (Sentence 

Plan)

ด าเนินการ เตรียมปลดปล่อย

- จ าแนกซ ้าเตรียมปล่อย

-โปรแกรมเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อย

- ปล่อยแบบมีเง่ือนไข 
เช่น พกัการลงโทษ/ลด
วนัตอ้งโทษจ าเรือนจ า

-ปล่อยตามหมายศาล

-วางแผนก่อานปล่อย

ดูแลหลงัปล่อย

-ประสานงานองคก์ร
ภาครัฐ/เอกชน

-การสงเคราะห์หลงั
ปล่อย

-การดูแลสวสัดิการ 
-โปรแกรมการแกไ้ข
พื้นฐาน 
การฝึกวิชาชีพ  
ก าร ให้ ก าร ศึ กษ า  
ก า รพั ฒ น า จิ ต ใ จ         
โป รแก รม เฉพ าะ  
โป ร แ ก รม แ ก้ ไ ข 
ผูก้ระท าผิดทางเพศ / 
ยาเสพติด / ทรัพย์ / 
ใชค้วามรุนแรง ฯลฯ 
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   1.2.2 การจ าแนกลักษณะเพ่ือการแก้ไข เป็นการจ าแนกลกัษณะ เพื่อคดัผูต้อ้งขงัไปเขา้รับ
การบ าบัดฟ้ืนฟู หรือปรับพฤติกรรมในชั้นสูง เช่น โปรแกรมการแก้ไขผูต้้องขงัในลักษณะต่างๆ เช่น 
โปรแกรมการแก้ไขผูต้้องขงัคดีกระท าผิดทางเพศ  ผูต้ ้องขงัคดียาเสพติด ผูต้้องขงัคดีท่ีใช้ความรุนแรง                   
โดยใช้วิธีการจ าแนกการวิเคราะห์สาเหตุการกระท าผิด วิเคราะห์พฤติกรรมท่ีผิดปกติ และการจัดท า
กรณีศึกษาเพื่อสอบประวติัอยา่งละเอียด การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัไม่จ  าเป็นตอ้งท ากบัผูต้อ้งขงัทุกคนใน
เรือนจ า แต่เป็นการด าเนินการเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น 
  1.3 การวางแผนปฏิบติัต่อผูต้้องขงัตามความเหมาะสมแต่ละบุคคล  เพื่อก าหนดแผนปฏิบัติต่อ
ผูต้ ้องขงัรายบุคคล กับผูต้้องขงัทุกราย โดยการแบบฟอร์มท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับการจดักลุ่มผูต้้องขัง 
จ  านวน 4 กลุ่ม  ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีแนวโนม้ไม่กระท าผิดซ ้ า กลุ่มแกไ้ขได ้กลุ่มยากต่อการแกไ้ข และกลุ่มพิเศษ 
(ป่วย ชรา พิการ) และมีแผนในการพฒันาพฤตินิสัยให้กบัผูต้อ้งขงัแบ่งออกเป็นหลกัสูตรตามคู่มือหลกัสูตร
การพฒันาพฤตินิสัยของกรมราชทณัฑ์ปี พ.ศ. 2560  ไดแ้ก่ หลกัสูตรภาคบงัคบัทัว่ไป หลกัสูตรภาคบงัคบั
เลือก หลักสูตรภาคบังคับตามลักษณะแห่งคดี หลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนการปล่อยตัว                            
และการบ าบดัรักษากรณีเจบ็ป่วย  
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ภาพที ่2.4 แบบบนัทึกขอ้มูลทัว่ไปของแผนปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัรายบุคคล 
ทีม่า: กรมราชทณัฑ ์(2560) 
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ภาพที ่2.5 แบบสรุปขอ้มูลแผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัรายบุคคล (Sentence Plan) 

ทีม่า:  กรมราชทณัฑ ์(2560) 
 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคล (Sentence Plan) 
แผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัรายบุคคล (Sentence Plan) ประกอบดว้ย 
1.การศึกษารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการแต่ละคน โดยใช้เคร่ืองมือในการ

รวบ รวมข้อ มู ลป ระกอบด้วย  แบบท าท ะ เบี ยนป ระวัติ  (รท .101) บัตรป ระจ าตัวป ระช าชน                                
ระบบ  Data Exchange Center  ขอ้มูลการฝากขงัพนกังานสอบสวน ขอ้มูลจากส่ือต่างๆ ขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ี 
หรือญาติ (ถา้มี) ขอ้มูลจากต ารวจ (ถา้มี)  และขอ้มูลจากการสังเกตบุคลิกภาพ ร่างกาย การพิการ การเจ็บป่วย 
และวุฒิภาวะทางอารมณ์ อีกทั้งเคร่ืองมือท่ีเรียกวา่แบบจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั (จน.1)  เป็นแบบท่ีใชใ้นการ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้มูลในการจดัท าแผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัรายบุคคล ซ่ึงมีประเด็นค าถามในการ
สัมภาษณ์ ไดแ้ก่  

1.ขอ้มูลส่วนบุคคลประวติัการกระท าผดิ และสถานภาพของคดี  
2.ระดบัการศึกษาสูงสุด               
3.อาชีพก่อนตอ้งโทษ  
4.รายไดก่้อนตอ้งโทษ  
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5.สถานภาพครอบครัว  
6.ท่ีอยูอ่าศยั และสภาพแวดลอ้ม                           
7.กลุ่มเพื่อสนิทก่อนตอ้งโทษ กิจกรรมท่ีท าร่วมกนั ประเภทของกิจกรรม และความสนใจ  
8.พฤติกรรมในการกระท าความผดิ  
9.การวิเคราะห์ผูต้อ้งขงัจากการสัมภาษณ์ ซ่ึงสามารถจ าแนกได้ 10 แบบ เช่น เป็นผูก้ระท าผิดมือ

อาชีพ เป็นผูก้ระท าผิดโดยไตร่ตรองไวก่้อน เป็นผูก้ระท าผิดดว้ยความประมาท เป็นผูก้ระท าผิดเพราะความ
โกรธแคน้ เป็นผูก้ระท าผดิท่ีมีแนวโนม้มีปัญหาทางจิต เป็นตน้  

10.ประวติัความเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดก่อนตอ้งโทษ  
11.ลักษณะผูต้้องขังท่ีพบขณะสัมภาษณ์ ได้แก่ ลักษณะทางกาย พฤติกรรมท่ีแสดงออกขณะ

สัมภาษณ์  
12.ความสนใจความถนดัของผูต้อ้งขงัจากการสัมภาษณ์ เช่น  กีฬา ศิลปะ ศาสนา กฎหมาย เป็นตน้  
13.จุดมุ่งหมายหลงัจากพน้โทษ  
14.พฤติกรรมท่ีแสดงออกในเรือนจ า  
15.การจดักลุ่มผูต้อ้งขงัเพื่อการแกไ้ข ไดแ้ก่ กลุ่ม 1 มีแนวโนม้ไม่กระท าผิด กลุ่ม 2 แกไ้ขได ้กลุ่ม 3 

ยากต่อการแกไ้ข และกลุ่ม 4 กลุ่มพิเศษ  
16. ความคิดเห็นของผูส้ัมภาษณ์เพิ่มเติม โดยหลงัจากท่ีเจา้หน้าท่ีของเรือนจ าได้รวบรวมขอ้มูล

เก่ียวกับประวติัของผูต้้องขังเพื่อช่วยจ าแนกลักษณะของผูต้้องขังโดยต้องด าเนินการให้เสร็จภายใน 4 
สัปดาห์ และข้อมูลท่ีได้เจา้หน้าท่ีจะเป็นผูร้วบรวม และเสนอต่อคณะกรรมการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั
ต่อไป  
  2. ด าเนินการ 
      2.1 การเขา้โปรแกรมการแกไ้ขฟ้ืนฟูพื้นฐาน ได้แก่ การฝึกวิชาชีพ การให้การศึกษา การอบรม
ทางศีลธรรม การท ากิจกรรมนันทนาการตลอดจนกิจกรรมทางศาสนา สวสัดิการ และนันทนาการต่างๆ                  
ซ่ึงเป็นกิจกรรมหลกัท่ีมุ่งจดัให้ผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่ทั้งเรือนจ า เพื่อมุ่งฝึกทกัษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตใน
สังคมใหก้บัผูต้อ้งขงั   
      2.2 การเขา้โปรแกรมการแกไ้ขฟ้ืนฟูเฉพาะ เพื่อปรับเปล่ียนทศันคติ และพฤติกรรมของผูก้ระท า
ผิด โดยใช้หลกัสูตรการให้ความรู้ ทกัษะเป็นเคร่ืองมือการสร้างนิสัยปรับเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรม        
เป็นแนวทางท่ีมุ่งปรับเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมของผูต้อ้งขงั โดยเฉพาะพฤติกรรมอาชญากร   
  3. เตรียมปลดปล่อย 

การเตรียมการปลดปล่อย (Pre-release) หรือการช่วยเหลือผู ้ต้องขังท่ีจะได้รับการปลดปล่อย                  
จากเรือนจ า ให้สามารถปรับตวัให้กลบัสู่ครอบครัว สังคม และมีชีวิตปกติ ตลอดจนมีอาชีพสุจริตท่ีสามารถ
เล้ียงครอบครัว และตนเองได้ ถือเป็นการป้องกันสังคมจากอาชญากรรมได้  แต่จากสภาพแวดล้อมใน
เรือนจ าท่ีแตกต่างจากสังคมภายนอก การท่ีผูก้ระท าความผิดตอ้งใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ านานๆ ท าให้ต้อง
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ประสบปัญหาในการปรับสภาพชีวิตเพื่อกลบัสู่ชีวิตปกติในสังคม ดงันั้น เรือนจ าจึงตอ้งมีการเตรียมการ
ปลดปล่อย เพื่อให้ผูต้อ้งขงัมีความพร้อมท่ีจะออกไปด าเนินชีวิตในสังคมภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ  
(เพลินใจ แตเ้กษม, 2552) ประกอบดว้ย 
     3.1 การจ าแนกลกัษณะตอ้งขงั เพื่อเตรียมการปลดปล่อย เป็นการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัระยะ
สุดท้าย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวั โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ซ่ึงแบ่งผูต้ ้องขงัออกเป็น                       
4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มต้องการความช่วยเหลือ กลุ่มเจ็บป่วย กลุ่มท่ีมีแนวโน้มกระท าผิดซ ้ า และกลุ่มให้
ค  าปรึกษา  
     3.2 การเขา้โปรแกรมเตรียมก่อนปล่อย เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของระบบการพฒันาพฤตินิสัยของ
ผูต้อ้งขงัก่อนการปล่อยตวัสู่สังคม โดยมีเป้าหมาย คือ การท าให้ผูต้อ้งขงัสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมได ้
และป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
    3.3 การจ าแนกลกัษณะของผูต้อ้งขงัซ ้ า โดยจะกระท าเม่ือเกิดกรณีการปฏิบติัตามแผนการปฏิบติั
ต่อผูต้อ้งขงัรายบุคคลมีปัญหา หรือมีขอ้ปรับปรุงจากการใชแ้ผนเพื่อให้เกิดประสิทธิผล  
    3.4 การวางแผน หรือการท าโครงการเตรียมปล่อยผูต้อ้งขงั ซ่ึงเป็นไปตามหลกัสูตรการเตรียม
ความพร้อมก่อนการปล่อย เช่นการส่งเขา้เรือนจ าโครงสร้างเบา และการอบรมก่อนพน้โทษ 

  4. ดูแลหลังปล่อย การสงเคราะห์ผูต้อ้งขงัภายหลงัการปลดปล่อย เป็นขั้นตอนท่ีผูต้อ้งขงัไดก้ลบัเขา้
สู่ชุมชน ให้ชุมชนได้ดูแล การประสานงานกับองค์กรหรือชุมชน เพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูพฒันา                                 
ผูพ้น้โทษให้สามารถกลบัตวัเป็นคนดีให้สามารถกลบัไปใช้ชีวิตปกติอยู่ในสังคมได้ อนัเป็นการป้องกนั
สังคมใหป้ลอดภยัจากอาชญากรรมท่ีเกิดจากการกระท าผดิ  

 
6. แนวคิดเกีย่วกบัการคืนผู้ต้องขังสู่สังคม 

การคืนผูต้อ้งขงัสู่สังคมเป็นภารกิจส าคญัของกรมราชทณัฑ์ เน่ืองจากเรือนจ าไม่ไดท้  าหน้าท่ีเพียง
ควบคุมผูต้อ้งขงั แต่ต้องฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตินิสัยให้ผูต้อ้งขงั ในพระราชบญัญัติราชทณัฑ์ พ.ศ. 2560 
มาตรา 42 และ 60 ระบุไวว้า่ เรือนจ าตอ้งจดักิจกรรมพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงั ตั้งแต่วนัท่ีรับตวัผูต้อ้งขงัเขา้
มาอยูใ่นความดูแลของเรือนจ า เพื่อใหผู้พ้น้โทษจะกลบัไปใชชี้วิตในสังคมได้ ดงันั้นการพฒันาทกัษะอาชีพ
ผูต้อ้งขงัให้สอดคลอ้งความตอ้งการของตลาดแรงงานให้ผูพ้น้โทษมีงานมีรายไดเ้ล้ียงตวัเองและครอบครัว 
รวมทั้งช่วยลดโอกาสในการกลบัไปกระท าผดิซ ้ า (ณรัชต ์เศวตนนัทน์, 2560) 

แนวทางการพฒันาในการฟ้ืนฟู และการคืนผูต้อ้งขงัสู่สังคม  เป็นแนวทางการอภิปรายนโยบายท่ี
เน้นถึงความเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการพัฒนาสังคม ด้วยหลักการ                 
การฟ้ืนฟูผู ้ต้องขังภายในเรือนจ าจะมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เม่ือส่งเสริมการพัฒนาในภาคส่วนอ่ืนๆ                            
เช่น การจดัหาท่ีอยูอ่าศยั การให้การศึกษา และการจดัหางาน เป็นตน้ (พิเศษ สอาดเยน็, 2561) เพิ่มคุณค่าให้
ผูต้อ้งขงัมีวชิาชีพ ก่อนการปล่อยตวั กรมราชทณัฑ์ไดจ้ดัใหเ้รือนจ าวางฐานการศึกษาเป็นระบบ และการเปิด
ศูนยป์ระสานงาน หรือการส่งเสริมให้มีงานท าในเรือนจ า 143 แห่งทัว่ประเทศ เป็นตวักลางในการจดัหางาน 
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ช่วยเหลือคนท่ีพน้โทษมีปัญหากลบัมาปรึกษาใหมี้งานท า น าความรู้ท่ีไดรั้บการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ 
โดยสุจริตหาเล้ียง  อีกทั้งการท าบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกบักระทรวงแรงงาน จดัหาอาชีพ จดัหางานไวร้องรับ
ผูต้อ้งขงัท่ีไดรั้บการฝึกวชิาชีพ ประสานเครือข่ายหน่วยงานราชการ องคก์รเอกชน ภาคธุรกิจ ผูป้ระกอบการ
ส ารวจต าแหน่งวา่งความตอ้งการของตลาดแรงงาน ให้ผูต้อ้งขงัมีโอกาสเลือกงานท่ีอยากท า ผูป้ระกอบการ
ไดค้นงานตามท่ีตอ้งการผ่านศูนยป์ระสานงาน และส่งเสริมการมีงานท าของเรือนจ า  ท าให้ผูต้อ้งขงัคลาย
กงัวล เม่ือพน้โทษ ผูต้อ้งขงัมีโอกาสไดง้านท า ลดโอกาสท าผิด แต่สังคมตอ้งเปิดใจยอมรับผูพ้น้โทษกลบัสู่
สังคม (ณรัชต ์เศวตนนัทน์, 2560) 
7. สถานการณ์เรือนจ า 

แนวโนม้สถานการณ์เรือนจ าโลกในปี 2561 พบวา่ ผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ าเป็นความทา้ทายส าคญัท่ีทัว่
โลกก าลังเผ ชิญอยู่  และจะส่งผลให้ประสิท ธิภาพในการฟ้ืน ฟูผู ้ต้องขังใน เรือนจ าต่างๆ  ลดลง                                
รวมทั้ ง เป็ น ส า เห ตุ ปั ญ ห าค วาม รุน แรง ต่ างๆ  ใน เรื อน จ า อี ก ด้ ว ย  ใน ขณ ะ เดี ย วกัน  พ บ ว่ า                                           
เกิดความเปล่ียนแปลงในการก าหนดนโยบายท่ีให้ความส าคญักับโครงการฟ้ืนฟูผูต้ ้องขงั แต่ยงัคงพบ
ช่องว่างในการน านโยบายไปการปฏิบติั เช่น โครงการฝึกอบรมทกัษะบางประเภทอาจไม่ตรงกับความ
ต้อ งก ารของตลาด  ดังนั้ น การแก้ไข ปัญห าต้อง มี ความรอบด้ าน  และป ฏิบั ติ ได้จ ริงม าก ข้ึน                         
(ณรัชต ์เศวตนนัท,์ 2560) 

ส าหรับประเทศไทย จ านวนผู ้ต้องขังทั่วประเทศเกินอัตราท่ีเรือนจ ารองรับได้ถึง 50,000 คน                          
ท าให้ตอ้งกลบัมาทบทวนถึงมาตรการลงโทษอาญา ซ่ึงประเทศไทยเน้นการลงโทษจ า เรือนจ ามากเกินไป                       
ท าให้จ  านวนผู ้ต้องขังของประเทศสูงเป็นอันดับ  4 ของทวีป เอเชีย รองจากคาซัคสถาน ไต้หว ัน                   
และสิงคโปร์  ในดา้นงบประมาณตอ้งใชง้บประมาณเป็นค่าใชจ่้ายของผูต้อ้งขงัประมาณ 16,000 บาทต่อคน
ต่อปี  ทั้ ง น้ีหากจ าแนกผู ้ต้องขังในเรือนจ า  พบว่า เป็นผู ้ต้องขังระหว่างการพิ จารณาคดีถึง 28 %                                
และเป็นผู ้ต้องขัง ท่ี ต้องโทษจ า เรือนจ าต ่ ากว่า  5 ปี  ถึ ง 55% (กิต ติพงษ์  กิตยารักษ์ , 2561) ดังนั้ น                                     
แนวทางการแกปั้ญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ าตอ้งเลือกการลงโทษไม่ใช่การจองจ า เช่น การคุมประพฤติอยา่ง
เขม้ขน้ การจ ากดับริเวณ หรือควบคุมดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การท างานบริการสังคม และการลงโทษปรับ
ท่ีเหมาะสมกบัความผดิ 

สถานการณ์ปัจจุบนัมีผูต้อ้งขงัท่ีพน้โทษกลบัไปกระท าความผิดซ ้ าเป็นจ านวนมาก ท่ีผ่านมากรม
ราชทัณฑ์ มีนโยบายคืนคน ดี สู่สั งคม  แต่จากสถานการณ์ กลับกลายเป็นว่าคืนคน เดิม สู่สั งคม                             
ดงันั้น การพฒันาพฤตินิสัยไม่ควรเน้นผลกัดนัผูต้อ้งโทษกลบัคืนสู่สังคมเพียงอย่างเดียวตอ้งสร้างส านึก               
ท่ีดีเกรงกลวัต่อบาปให ้ 
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8. แนวคิดการปฏิรูปเรือนจ า   
ปัญหาส าคญัท่ีท าให้เรือนจ าตอ้งปฏิรูปมาจากสถานการณ์เรือนจ าไทยท่ีประสบปัญหาผูต้อ้งขงัลน้

เรือนจ า และผูพ้ ้นโทษกระท าความผิดซ ้ า มีสาเหตุมาจากการใช้เรือนจ าเป็นท่ีจองจ าให้ผู ้ต้องขงัชดใช้
ความผิดท่ีท าให้ผูต้อ้งขงัถูกตดัขาดจากสังคมเป็นเวลานาน และยากต่อการกลบัเข้าสู่สังคมเม่ือพน้โทษ  
(นภาภรณ์ หะวานนท์, 2557) และการเข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจ า ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การกระท าผิดอ่ืน
เพิ่มเติม การน าไปสู่วงจรอาชญากรท่ีสมบูรณ์ การสร้างบาดแผลในชีวิตจนตอ้งใชชี้วติในทางท่ีผดิไปจนสุด
ทาง หรือถูกตราหน้าจนไร้หนทางท่ีจะประกอบอาชีพสุจริตเม่ือกลบัออกมาสู่สังคม  (กิตติพงศ์ กิตยารักษ์, 
2561)  

การส ารวจของสหพันธ์ เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล ร่วมกับสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(สสส.)  ไดส้ ารวจระบบทณัฑสถานของประเทศไทย ในปี 2560 พบวา่ เรือนจ าในประเทศไทยมีมาตรฐาน
ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศในดา้นสุขอนามยั และการเคารพสิทธิผูต้อ้งขงั พร้อมระบุวา่ไทย
ลม้เหลวอยา่งต่อเน่ืองในการปฏิรูปเรือนจ าอยา่งรอบดา้นส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และละเมิด
พนัธกรณีของไทยท่ีมีต่อกลไกระหว่างประเทศเรือนจ าไทยตอ้งปฏิรูปอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สภาพความ
เป็นอยูข่องผูต้อ้งขงัในเรือนจ าเป็นไปตามมาตรฐานสากล และการฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงั 

ดงันั้น แนวคิดการปฏิรูปเรือนจ า มีแนวทาง 2 ประการ ไดแ้ก่   1.กรอบแนวคิดในเร่ือง ศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์ และ หลักสิทธิมนุษยชน  และ 2.การค านึงถึงความยุติธรรมทางอาญาทางสังคม บริบททาง
การเมือง และการได้รับสนบัสนุนจากภาคประชาสังคม และรัฐสภา (Newman, 2014) สอดคลอ้งกบัขอ้มูล
จากงานวิจยัแนวทางการปฏิรูปเรือนจ า ของศูนยก์ารศึกษาเรือนจ านานาชาติ  พบวา่ แนวคิดในการปฏิบติัต่อ
ผูต้อ้งขงัจะตอ้งค านึงถึง สิทธิ เสรีภาพ และ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ตามบนัทึกขอ้ตกลงระหวา่งประเทศของ
สหประชาชาติ ว่าดว้ยสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมืองและการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามหลกัสิทธิมนุษยชน 
(วนิยั เจริญเฉลิมศกัด์ิ, 2559) 

แนวคิดการปฏิรูปเรือนจ าในสหรัฐอเมริกา มีแนวทางให้ผูก้ระท าผิดบางฐานความผิดท างาน เพื่อ
สังคม หรือเขา้บ าบดัใหก้ลบัตวัเป็นคนดี และกลบัเขา้สู่สังคมไดเ้หมือนคนปกติ เช่น ผูต้อ้งคดียาเสพติด และ
ประเทศโปรตุเกสเป็นประเทศท่ีน าร่อง และกลายเป็นตวัอย่างของความส าเร็จในการท่ีใช้มาตรการทาง
ปกครองส่งผูติ้ดยาเสพติดไปบ าบดัแทนการส่งเขา้เรือนจ า วิธีน้ีนอกจากจะเป็นการลดจ านวนความแออดั
ของเรือนจ า ลดงบประมาณท่ีใชเ้พื่อบริหารเรือนจ า  

 การปฏิรูปเรือนจ าของประเทศไทย กรณี เรือนจ าสุขภาวะ  เป็นรูปแบบหน่ึงของการปฏิรูปเรือนจ า
ท่ีลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนดว้ยการให้สิทธิท่ีมนุษยค์วรจะไดรั้บ เพราะ โครงการดงักล่าวเป็นการปรับ
เรือนจ าให้กลายเป็นชุมชนแห่งความห่วงใยเพื่อพฒันาชีวิตผูต้อ้งขงัหญิง ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 ภายใต้
ความร่วมมือของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมนกัวิจยัประชากรและ
สังคมสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                   
กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม  
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หลกัการส าคญัของเรือนจ าสุขภาวะ คือ กระบวนการฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัควรบูรณาการเขา้ไปในวิถีการ
ด ารงชีวิตตลอด 24 ชั่วโมงในเรือนจ า หมายความว่า สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ วิถีการด ารงชีวิต 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีกบัผูต้อ้งขงั ความสัมพนัธ์กบัโลกภายนอก ตอ้งให้ความส าคญักบัการท าให้
ชีวิตในเรือนจ าแตกต่างจากชีวิตในสังคมทั่วไปให้น้อยท่ีสุด เพื่อว่าเม่ือเวลาของการลงโทษส้ินสุดลง                        
ผูพ้น้โทษไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้สู่กระบวนการคืนกลบัสู่สังคมอีกคร้ัง โดยเรือนจ าสุขภาวะมีองคป์ระกอบอยา่ง
นอ้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1. เพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองของผูต้อ้งขงั 2. ลดความเส่ียงของการเป็นโรคท่ีพบ
บ่อยในเรือนจ า 3. เพิ่มโอกาสการเขา้ถึงการบริการสุขภาพ 4. ผูต้อ้งขงัมีพลงัชีวิต คิดบวก และมีก าลงัใจ                         
5. ด ารงชีวิตอยู่ในความสัมพนัธ์ท่ีเป็นมิตรและเอ้ืออาทร 6. สามารถธ ารงบทบาทของการเป็นแม่ ลูก และ
หรือสมาชิกในครอบครัว และ 7. มีโอกาสสร้างท่ียนืในสังคม (นภาภรณ์ หะวานนท,์ 2557) 

การปฏิรูปเรือนจ าสุขภาวะเนน้พฒันาสาธารณสุขมูลฐาน ระบบสุขภาพบูรณาการ ยกระดบัคุณภาพ
ชีวิต การดูแลสุขภาพผูต้อ้งขงัเป็นหลกั เม่ือเจ็บป่วย มีหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีเขา้ไปให้บริการ รวมถึงหน่วย 
ทนัตกรรมเคล่ือนท่ี และการดูแลสุขภาพทางเลือก จดัให้มีสวนสุขภาพ การออกก าลงักาย เป็นตน้ ผูว้จิยัเห็น
ว่าแนวทางดังกล่าวสามรถแก้ไขปัญหาเรือนจ าได้ดี แต่ยงัขาดการเช่ือมโยงกับชุมชนท่ีเป็นรูปธรรม                          
และการสร้างการยอมรับลงไปถึงระดบัจิตใจ เร่ิมตน้จากการปรับท่ีทศันคติ  การช่วยกนัดูแล ใส่ใจ ป้องกนั
อยา่ใหค้นหลงผดิ ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งใหก้ าลงัใจ ใหโ้อกาสใหค้นท่ีกา้วพลาดเหล่านั้นกลบัมาเป็นพลเมือง
ท่ีมีคุณภาพของสังคม และการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือให้ผูพ้น้โทษสามารถพึ่งพาตนเอง ประกอบอาชีพ
เล้ียงดูตนเองและครอบครัวได้ โดยการจัดท าแผนชีวิตหมู่บ้าน (Village Plan) และแผนครอบครัว                      
(Family Plan) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางและแกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้สอดคลอ้งกบักิตติพงศ ์กิตยารักษ ์ได้
อธิบายวา่การปฏิรูปเรือนจ าควรมีองค์กรภาคประชาชนต่าง ๆ มีส่วนร่วมเช่น บา้นกาญจนาท่ีดูแลเยาวชนท่ี
กระท าพลาดผดิไป แต่หน่วยท่ีส าคญัท่ีสุดรายหน่ึงคือชุมชน ท่ีไม่ปล่อยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจแต่
เพียงฝ่ายเดียว หากชุมชนมีความเขม้แข็ง ช่วยสอดส่องดูแลและรวมไปถึงการรับผูห้ลงผิดกลบัสู่สังคม ก็จะ
สามารถป้องกันผูห้ลงผิดตลอดจนช่วยเหลือผูท่ี้พลาดพลั้ งท าผิดให้สามารถปรับตัวและกลับมาเป็น
ประชากรท่ีมีคุณภาพ  (กิตติพงศ ์กิตยารักษ,์ 2561) 

ดังนั้ น ในงานวิจัยน้ีผูว้ิจ ัยจึงน าเสนอการปฏิรูปเรือนจ าอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีการเช่ือมโยงการ
ด าเนินงานระหว่างเรือนจ าและชุมชนหรือหมู่บ้านท่ีต้องรองรับผูต้้องขัง ตามแนวคิดบุรีรัมย์สันติสุข                    
โดยเรือนจ าอ าเภอนางรอง จังหวัดบุ รีรัมย์ เป็นเรือนจ าท่ีพยายามแก้ไขปัญหาการกระท าผิดซ ้ า               
ในช่วงปี 2554-2557 เรือนจ าอ าเภอนางรองเคยประสบปัญหาความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติด และ
ปัญหาการลกัลอบน าโทรศพัท์มือถือเขา้เรือนจ า ต่อมาในปี 2558 จงัหวดับุรีรัมยไ์ดน้ าแนวทางการพฒันา
จงัหวดั  “บุรีรัมยส์ันติสุข” โดยมีเป้าหมายสร้างสันติสุขให้เกิดข้ึนทั้งจงัหวดั และเรือนจ านางรองเป็นหน่ึง
หน่วยงานท่ีร่วมขบัเคล่ือนแนวคิดดงักล่าวเพื่อพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัอยา่งเป็นองคร์วม เช่น กิจกรรม
ฝึกวินยัผูต้อ้งขงั การจดัตั้งกองทุนสงเคราะห์ผูต้อ้งขงั การลงนาม MOU กบัหน่วยงานเพื่อรับผูพ้น้โทษไป
ท างานในสถานประกอบการ เป็นตน้ (เรือนจ านางรอง, 2561) โดยมีรายละเอียดในหวัขอ้ถดัไป 
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9. แนวคิดบุรีรัมย์สันติสุข  
 9.1 ความเป็นมาของแนวคิดบุรีรัมย์สันติสุข 
 แนวคิดบุ รีรัมย์สัน ติสุข  คือ ตัวแบบการพัฒนาจังหวัดบุ รีรัมย์ ในช่วงปีพ .ศ. 2558-2560                                     
นายเสรี ศรีหะไตร ผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรัมย ์(ในขณะนั้น) ไดน้ าตวัแบบดงักล่าวประกาศเป็นนโยบายการ
บริหารจงัหวดับุรีรัมย ์ เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กบัประชาชนจากหมู่บา้น ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัของ                  
การพฒันาจงัหวดั ดงัปรากฏในภาพท่ี 2.6 และน าพาจงัหวดับุรีรัมยบ์รรลุเป้าหมายสูงสุด คือ บุรีรัมยส์ันติสุข 
บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลาน ครอบครัวเดียวกนั สายเลือดเดียวกนั ลูกหลานรัชกาลท่ี 1 หัวใจ
ส าคญัของแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุข คือ การปลูกฝังจิตส านึกการท าความดี ละเวน้ความชัว่ และเกรงกลวัต่อ
บาปให้กบัประชาชนตั้งแต่ในระดบัหมู่บา้น สะทอ้นจากบทสัมภาษณ์นายเสรี ศรีหะไตร อดีตผูว้า่ราชการ
จงัหวดับุรีรัมย์ว่า“แนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุข คือ ทางรอดของประเทศเพราะเป็นแนวคิดท่ีเสริมสร้างความ
เขม้แข็งให้กบัชุมชนและหมู่บา้นเปรียบเสมือนการสร้างเจดียต์อ้งมีฐานรากท่ีมัน่คง เช่นเดียวกบัการสร้าง
ความเขม้แข็งของประเทศท่ีตอ้งมีฐานราก คือ ชุมชนและหมู่บา้นท่ีเขม้แข็ง เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยส่งเสริมให้
คนในหมู่บ้าน และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิด  วิเคราะห์ปัญหา และประเมินความพร้อมของตนเอง    
ก่อนน าไปวางแผนหรือก าหนดวิธีการพฒันาเพื่อใหห้มู่บา้น ชุมชนมีความเขม้แขง็และสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื” (เสรี ศรีหะไตร, 2558) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    ภาพที ่2.6 แนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุข  
    ทีม่า: เสรี ศรีหะไตร (2558) 
 

ความอยู่รอดของชาต ิ
สร้างเจดยี์ที่ฐานราก  สรา้งชาตทิี่หมูบ่า้น 

สันติสขุของชาติ 

แผนชีวิตหมู่บ้าน (Village Plan) สันติสขุ 9 ดี 
1. เป็นคนด ี               2. มีปัญญา   3. รายได้สมดุล        
4. สุขภาพแข็งแรง        5. สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์  6. สังคมอบอุ่น  
7. หลุดพ้นอาชญากรรม  8. กองทุนพึ่งพาตนเอง  9.กม./ชุมชนเข้มแข็ง 
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อีกทั้งแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุขไดผ้า่นการศึกษาทางวิชาการทั้งการวจิยั บทความวชิาการ เพื่อสะทอ้น
ให้เห็นว่าแนวคิดดงักล่าวเป็นแนวคิดท่ีไดรั้บความสนใจในมิติดา้นการบริหารจงัหวดัดว้ยการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในระดับหมู่บ้าน การปลูกฝังความสุจริต การท าดีละชั่วกลัวบาปให้กับประชาชน                          
การใชว้ถีิวฒันธรรม ประเพณีหลอมรวมกล่อมเกลาจิตใจประชาชน ไดแ้ก่  

1. รายงานประเมินผลการใช้กรอบธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดีในการพัฒนาหมู่บ้าน                         
จังหวัดบุ รีรัมย์ โดยไพบูลย์ ช่างเรียน และคณะ (2558) ซ่ึ งเป็นรายงานของโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติในประเทศไทย (Assessment of Development Results: Thailand Evaluation of UNDP 
Contribution) และใชก้รอบการประเมินตามคู่มือการติดตามประเมินผลของส านกัประเมินผลแห่งโครงการ
พฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP Evaluation Office) ประกอบดว้ย 4 เกณฑ์ ไดแ้ก่ ความสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการพฒันาระดบัชาติและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน (Relevance and Responsiveness) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และความย ัง่ยืน (Sustainability)                     
ผลการประเมินพบว่า นโยบายบุรีรัมยส์ันติสุข และธรรมนูญหมู่บา้นสันติสุข 9 ดีสอดคลอ้งกบัโครงการ
พฒันาแห่งสหประชาชาติ และเกิดผลเป็นรูปธรรมในการแกไ้ขปัญหาสังคมภายในจงัหวดับุรีรัมย ์

2. บทความวิจยัเร่ือง “การพัฒนาธรรมนูญพลเมืองสู่ชุมชนท่ีเข้มแข็งอย่างย ัง่ยืน: กรณีศึกษา 
ธ รรม นู ญ ห มู่ บ้ าน สั น ติ สุ ข  9 ดี  จังห วัด บุ รี รั ม ย์” โด ย กิ ต ติ พ งษ์  เกี ย ร ติ ว ัช ระชั ย  แ ล ะคณ ะ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2561) น าเสนอการสร้างเคร่ืองมือในการบงัคบัใช้กฎหมาย และจารีต
ประเพณีให้กับประชาชนในหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน  ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ                                          
ให้สอดคลอ้งเป็นเน้ือเดียวกนัดว้ยการใชจ้ารีต ประเพณี วฒันธรรมของหมู่บา้น และขอ้ระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประชาชนมาเขา้สู่การยกร่าง และประกาศใช ้ธรรมนูญหมู่บา้นสันติสุข  

3. บทความวิจยัเร่ือง “ตวัแบบ (Model) และระบบปฏิบติัการสร้างความเขม้แข็งเพื่อการพึ่งตนเอง 
พึ่งพากนัและการจดัการตนเองแบบบูรณาการของหมู่บา้น / ชุมชน : ฐานรากสู่ความมัง่คง มัง่คัง่ย ัง่ยืนของ
ช า ติ ” โด ย ภู มิ ภัก ด์  พิ ทั กษ์ เข่ื อน ขัน ธิ  แล ะคณ ะ  (2562 ) จ าก ส ถ าบัน วิ จัย เพื่ อพัฒ น าสั งคม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าเสนอแนวคิด และหลักการของยุทธศาสตร์บุรีรัมย์สันติสุขเป็นตวัแบบ และ
ระบบปฏิบติัการท่ี ท าให้หมู่บา้น และชุมชนเกิดความเขม้แข็ง เพื่อเป็นรากฐานให้ประเทศมีความมัน่คง มัง่
คัง่ ย ัง่ยนื และเป็นตวัแบบท่ีมีความสมบูรณ์แบบท่ีสุด ณ เวลาน้ี  

4. งานวิจยัเร่ือง “จงัหวดัส่งเสริมคุณธรรม บุรีรัมยส์ันติสุข 9 ดี” โดยนิติพล ธาระรูป และคณะ 
(2559) เป็นการขบัเคล่ือนธรรมนูญหมู่บา้นสันติสุข 9 ดี คมัภีร์สร้างอนาคตท่ีดีให้ลูกหลาน เป็นหลกัในการ
ปฏิบติัในการบริหารจดัการตนเอง พึ่งตนเอง แก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการพฒันาประเทศ ไดแ้ก่ ปัญหาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ปัญหาดา้นสุขภาพ ปัญหาดา้นการศึกษา ปัญหาความยากจน ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาความแตกแยกของคนในชาติ และปัญหาดา้นอ่ืน ๆ ตลอดทั้งการ
ส่งเสริม พฒันา หรือด าเนินโครงพฒันาดา้นต่าง ๆ ตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการของหมู่บา้น/ชุมชนอย่าง
แทจ้ริง โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหมู่บา้น/ชุมชน ในรูปแบบคณะกรรมการหมู่บา้น 
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5. การน าเสนอเร่ือง “จังหวดัส่งเสริมคุณธรรม: จังหวดับุรีรัมย์ตามแนวคิดบุรีรัมย์สันติสุข”                               
ในงานสมชัชาคุณธรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 7โดยศูนยคุ์ณธรรม กระทรวงวฒันธรรม ร่วมกบั 52 เครือข่ายภาคี                         
ทั้ งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรชุมชน ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซนทรา                  
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ  (นิติพล ธาระรูป และคณะ, 2559) เป็นการน าเสนอ
รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม ดว้ยการใช้พื้นท่ีเป็นตวัตั้ง (Area Base) เพื่อร่วมกนัพฒันากระบวนการสร้าง
ความดี และกลไกลดความไม่ดี ของคนในจงัหวดั โดยการบูรณาการร่วมกนัทุกภาคส่วนเพื่อขบัเคล่ือน
สังคมคุณธรรมเชิงพื้นท่ีอย่างเป็นขบวนการ (Movement) ซ่ึงจงัหวดับุรีรัมย์เป็น 1 ใน 4 จงัหวดัท่ีได้รับ
คดัเลือก และเผยแพร่แนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุข โดยให้ทุกต าบล ทุกหมู่บา้นไดน้ าธรรมนูญหมู่บา้นสันติสุข 
ปฏิบติั อีกทั้งมีตน้ทุนคุณธรรมท่ีดีไดแ้ก่ ธรรมนูญหมู่บา้นท่ีจะช่วยให้ประชาชนปฏิบติั ท าความดี ละเวน้
ความชัว่ และเกรงกลวัต่อบาป มีเครือข่ายปราชญช์าวบา้นท่ีจะถ่ายทอดความรู้ความสามารถใหก้บัประชาชน
ในเร่ืองของการใชชี้วิตอย่างพอเพียง โดยมีเป้าหมายการขบัเคล่ือนจงัหวดัคุณธรรม คือ บุรีรัมยส์ันติสุขบน
ความพอเพียง ครอบครัวเดียวกนั สายเลือดเดียวกนั ลูกหลานรัชกาลท่ี 1 และก าหนดอตัลกัษณ์คุณธรรมร่วม 
คือ ความพอเพียง ความสามคัคี และความจงรักภกัดี 

 
9.2 องค์ประกอบของแนวคิดบุรีรัมย์สันติสุข 

             9.2.1 การสร้างจิตส านึกเกรงกลวัต่อบาป (Spiritual Controller)   
                  แนวคิดบุ รีรัมย์สันติสุข  มีหัวใจส าคัญ  คือ การสร้างจิตส านึกเกรงกลัวต่อบาป                       
เน่ืองจากการสร้างสันติสุขอย่างย ัง่ยืนตอ้งปลูกฝังจิตส านึกเกรงกลวัต่อบาป การตั้งจิตอธิษฐานในการท า
คุณประโยชน์ ต่อแผ่น ดิน เกิด  ยึดผลประโยชน์ ส่ วนรวม เป็นหลัก   มีศ รัทธาในการท าความ ดี                                          
ผูป้ฏิบติัทั้งรัฐ เอกชน ประชาชนตอ้งตั้งจิตอธิษฐานดว้ยการสาบานตนต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคนในหมู่บา้นนบัถือ
เพื่อสร้างจิตส านึกในการท าเพื่อสาธารณประโยชน์  โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายเสรี ศรีหะไตร                               
อดีตผูว้่าราชการจงัหวดับุรีรัมยมี์ใจความส าคญัตอนหน่ึงว่า “การตั้งจิตอธิษฐานเราตอ้งคิดว่าก่อนท่ีเราจะ
ตายเราไดท้  าคุณประโยชน์ต่อประเทศน้ีแลว้หรือยงั” (เสรี ศรีหะไตร, 2558)  

                 ตั ว อ ย่ า ง ท่ี ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ก า ร ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก เก ร ง ก ลั ว ต่ อ บ า ป                                           
ในปี 2558  ผู ้ว่าราชการจังหวดับุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอทุกแห่ง ประธานชมรมก านัน 
ผู ้ใหญ่บ้านทุกอ าเภอ ทุกต าบล จ านวน 2,546 หมู่บ้าน 38 ชุมชนถวายค าสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้า              
“พระเทวฤทธ์ิอินทรวกร” หรือชาวบา้นเรียกพระเจา้ใหญ่วดัหงส์วา่จะมุ่งมัน่ท าความดี ละชัว่ กลวับาป และ
จะน าธรรมนูญบุรีรัมยส์ันติสุขกลบัไปใช้เป็นแนวทางการดูแลกนัเองในหมู่บา้นชุมชนเพื่อประโยชน์แก่
ประชนชนชาวบุรีรัมย ์และอนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย ์
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ภาพที ่2.7 ธรรมนูญบุรีรัมยส์ันติสุขของทุกอ าเภอในจงัหวดับุรีรัมยใ์นพิธีเจริญพระพุทธมนต ์ณ วดัหงส์ 
                 วนัท่ี 16 มิถุนายน 2558 

 

ภาพที ่2.8 การถวายค าสัตยป์ฏิญาณตนต่อหนา้ พระเจา้ใหญ่วดัหงษ ์ วนัท่ี 16 มิถุนายน 2558 

9.2.2 การวเิคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis)   
          การวิเคราะห์สถานการณ์  เป็นรูปแบบท่ีสร้างการมีส่วนร่วมกับชาวบ้านในหมู่บ้าน                      

โดยการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้นทบทวนปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อแกไ้ข และสร้างสันติสุขร่วมกนั ซ่ึงมีขั้นตอน
ไดแ้ก่ อดีตเป็นอยา่งไร  ปัจจุบนัเปล่ียนแปลงอยา่งไร อนาคตจะเป็นอยา่งไร และถา้ไม่ท าจะเกิดอะไรข้ึนกบั
ตนเอง และหมู่บา้น ดงัน้ี  
            1.การค้นหาภาพในปัจจุบัน: วนันีเ้ราเปลีย่นไปอย่างไร   
  การใหป้ระชาคมหมู่บา้นร่วมกนัเสนอ อภิปราย เพื่อคน้หาวา่อะร คือ ปัญหาภายในหมู่บา้น 
และอดีตหมู่บา้นเคยมีปัญหาเหล่าน้ีหรือไม่อยา่งไร   ขั้นตอนการคน้หาภาพในปัจจุบนัท าให้ประชาชนใน
หมู่บา้นรับรู้ปัญหาภายในหมู่บา้นร่วมกนั   
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            2.ค้นหาภาพในอนาคต: ถ้าเราไม่ท าแล้วอะไรจะเกดิขึน้   
   การให้ประชาคมหมู่บา้นร่วมกนัอภิปรายวา่จากปัญหาท่ีมีอยูภ่ายในหมู่บา้นถา้ไม่ร่วมมือ
กนัแกไ้ขปัญหาจะเกิดอะไรข้ึนกบัหมู่บา้น  ลูกหลานจะอยู่กนัอยา่งไร ขั้นตอนการคน้หาภาพในอนาคตจะ
ความตระหนกั และสร้างแรงบนัดาลใจในการแกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชนในหมู่บา้น  
            3.ฉายภาพแห่งความหวงั: เราสามารถสร้างอนาคตทีเ่ราต้องการได้ถ้าเราลงมือท าตั้งแต่วนันี้  
     การให้ประชาคมหมู่บา้นร่วมกนัอภิปรายวา่ ถา้แกไ้ขปัญหาดงักล่าวอนาคตของหมู่บา้น
จะเป็นอยา่งไร และอะไร คือ จุดแขง็ และโอกาสของหมู่บา้นท่ีตอ้งใชใ้นการแกไ้ขปัญหา   

ผลของการวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) ในหมู่บา้นท าให้ประชาชนในหมู่บา้นไดป้รับ
ฐานความคิด (Mind Set) ใหเ้ขา้ใจ มองเห็นปัญหาร่วมกนั และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อแกไ้ขปัญหา   

9.2.3 ธรรมนูญบุรีรัมย์สันติสุข  
          ธรรมนูญบุรีรัมยส์ันติสุข เป็นกลไกท่ีใช้ร่วมกบัแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุขเกิดข้ึน โดยอาศยั

อ านาจจากกฎหมาย ได้แก่  มาตรา 28 ตรีแห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี  พ .ศ.2457 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง พ.ศ.2522 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์  การเป็นกรรมการหมู่บ้านการปฏิบัติหน้าท่ี และการประชุม
คณะกรรมการหมู่บา้น พ.ศ.2551 เพื่อเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการบงัคบัใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพในทุก
กบัชุมชน/หมู่บา้น 

      กระบวนการจดัท าธรรมนูญบุรีรัมยส์ันติสุขได้มาจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น คณะท างานระดบัอ าเภอ และระดบัจงัหวดั ซ่ึงมีผูแ้ทนจากทุกภาคส่วนในหน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกัน
รวบรวมหลกัจารีตของทุกชุมชน/หมู่บา้นในจงัหวดับุรีรัมย ์และประมวลไวเ้ป็นหลกัปฏิบติัท่ีตอ้งท าในทุก
หมู่บ้านทั้ งหมดจ านวน 9 หมวด  ได้แก่  1.เป็นคนดี 2. มีปัญญา 3. รายได้สมดุล    4.สุขภาพแข็งแรง                        
5. ส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์ 6. สังคมอบอุ่น 7. หลุดพน้อาชญากรรม 8. กองทุนพึ่ งตนเอง และ 9. สร้างความ
เข้มแข็งคณะกรรมการหมู่บ้าน ซ่ึงจงัหวดับุรีรัมยป์ระกาศใช้ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ในวนัท่ี 22 
ตุลาคม 2557 เวลา 09.09 น. มีพิธีถวายสัตยป์ฏิญาณ และถวายธรรมนูญ ต่อพระบรมราชานุสาวรีย ์รัชกาลท่ี 
1 และท าพิธีเจริญพระพุทธมนตก์บัพระเจา้ใหญ่วดัหงษ ์จากนั้นประกาศใชพ้ร้อมกนัทั้ง 2,546 หมู่บา้น    
       เน้ือหาภายในธรรมนูญฯ เป็นการน าหลกัจารีตประเพณีท่ีชาวจงัหวดับุรีรัมยป์ฏิบติัสืบต่อกนัมา
เป็นค าสอน ความเช่ือจากบรรพบุรุษของทุกชุมชน ทุกชาติพนัธ์ุของชาวจงัหวดับุรีรัมยน์ ามาประมวลเป็น
ธรรมนูญหมู่บา้นสันติสุข เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัร่วมกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย ธรรมนูญหมู่บา้นฉบบัน้ี
จดัท าข้ึนไวเ้พื่อเป็นการบงัคบัใช้ในระดับหมู่บ้านเพื่อเป็นการจดัระเบียบสังคม และเป็นการสร้างแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาของสังคมระดบัหมู่บา้น โดยเป็นการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัวฒันธรรม จารีตประเพณี 
และไม่ขดัต่อกฎหมาย มีสาระส าคญัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกนัของราษฎรในหมู่บา้น ในการธ ารง
รักษาไวซ่ึ้งความสงบเรียบร้อยของสังคม การท านุบ ารุงรักษาศาสนา การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอนัมี
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พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  หรือกล่าวได้ว่า ธรรมนูญเป็นกลไกเสริมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบงัคบัใช้กฎหมาย และเสริมสร้างความศกัด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย การสร้างจิตส านึกของ
การอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างสงบสุข ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์นายเสรี ศรีหะไตร อดีตผูว้่าราชการจงัหวดั
บุรีรัมยมี์ใจความส าคญัเก่ียวกบัธรรมนูญหมู่บา้นสันติสุขตอนหน่ึงวา่ “การร่างธรรมนูญบุรีรัมยส์ันติสุขเกิด
มาจากการให้ประชาชนทุกคนในชุมชน และหมู่บา้นร่วมกนัเขียนขอ้ประพฤติปฏิบติัท่ีไดรั้บการสั่งสอนมา
จากบรรพบุรุษ ไม่วา่จะเป็นจารีตประเพณี ความเช่ือท่ีสามารถสร้างจิตส านึกในการท าความดี ละเวน้ความ
ชัว่ เกิดความเกรงกลวัต่อบาปในชุมชนของตนเอง หลงัจากนั้นคณะกรรมการหมู่บา้นจะเป็นผูร้วบรวมหลงั
จารีตต่างๆเหล่าน้ีเขา้สู่ท่ีประชุมของจงัหวดั เพื่อน ามาประมวลเป็นธรรมนูญ จ านวน 99 ขอ้และมีผลบงัคบั
ใชก้บัทุกหมู่บา้นและชุมชนภายในจงัหวดับุรีรัมย”์   

     อีกทั้งการสัมภาษณ์มีขอ้ความตอนหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใช้ธรรมนูญหมู่บา้นสันติสุขว่า 
“การใชธ้รรมนูญตอ้งปลูกฝังให้ทุกคนในชุมชน และหมู่บา้นเป็นคนดี กุศโลบายท่ีน ามาใช้ คือ การสาบาน 
โดยให้คณะกรรมการหมู่บา้นเรียกประชุมลูกบา้นท าการปฏิญาณตนสาบานวา่จะปฏิบติัตามหลกัธรรมนูญ
เพื่อความสงบสุขเรียบร้อยภายในชุมชนและหมู่บา้น โดยการสาบานน้ีไม่ใช่เร่ืองเหลวไหลไร้สาระ เปรียบ
เหมือนการให้ค  าสัตยป์ฏิญาณของขา้ราชการ การสาบานน้ีจะท าข้ึนในหอธรรมนูญหมู่บา้นซ่ึงมีทุกหมู่บา้น
ในจงัหวดับุรีรัมยแ์ละตอ้งท าอยา่งต่อเน่ืองให้ประชาชนทุกคนในหมู่บา้นค่อยๆซึมซับเห็นความส าคญัของ
การปฏิบติัตามหลกัธรรมนูญควบคู่ไปกนักบัการปฏิบติัตามกฎหมาย” และจากค าสัมภาณ์ของนายวชิิต กมล
มุนีรัตน์ ผูใ้หญ่บา้นศรีษะแรด ต าบลมะเฟือง อ าเภอพุทไธสงกล่าววา่ “ในหมู่บา้นไม่มีใครท่ีไม่เห็นดว้ยหรือ
ต่อตา้นธรรมนูญหมู่บา้นน้ี เพราะทราบดีวา่เป็นระเบียบของหมู่บา้นท่ีชาวบา้นร่วมกนัเขียน ร่วมกนัแกไ้ขให้
เขา้กบัสภาพท่ีแทจ้ริงของหมู่บา้น เป็นหลกัในการบริหาร จดัการกนัเองภายในหมู่บา้นอย่างแทจ้ริงโดยไม่
ตอ้งรอใหใ้ครมาก าหนดชะตากรรมของหมู่บา้น”  

ดงันั้น ทุกหมู่บา้นจงัหวดับุรีรัมยจ์ะมีธรรมนูญหมู่บา้นเป็นแนวทางปฏิบติัจดัการตนเองสู่เป้าหมาย
สูงสุด คือ บุรีรัมยส์ันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย ์ครอบครัวเดียวกนั สายเลือด
เดียวกนั” และมีการปฏิบติัตามธรรมนูญบุรีรัมยส์ันติสุขอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบนัเพื่อ
ประโยชน์แก่ประชนชนชาวบุรีรัมย ์และอนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย ์
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    9.2.3 การแก้ไขปัญหาด้วยองค์ประกอบ 9 ดีตามธรรมนูญบุรีรัมย์สันติสุข 
              หลกัธรรมนูญบุรีรัมยส์ันติสุข ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 9 ดี ส าหรับการแกไ้ขปัญหาของ

หมู่บา้น อธิบายไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  ภาพที ่2.9 การแกไ้ขปัญหาดว้ยองคป์ระกอบ 9 ดีตามธรรมนูญบุรีรัมยส์ันติสุข 
                            ทีม่า: เสรี ศรีหะไตร (2558) 

 
ดีท่ี 1 เป็นคนดี การเป็นคนดีตอ้งมีจิตส านึกในการเป็นคนดี ท าดี ละชัว่ กลวับาป ดว้ยการส่งเสริม

ใหเ้คารพกฎกติกา ปฏิบติัตามศาสนา วฒันธรรมและความเช่ือท่ีดีงาม เพื่อสร้างจิตส านึก  
ดีท่ี 2 มีปัญญาดี การเป็นคนดีตอ้งมีปัญญา คือ วิเคราะห์ไดว้า่อะไรผิด อะไรถูก การคิดในเชิงเหตุ

และผลได้ การสร้างปัญญาต้องอาศยัความร่วมมือ และยึดหลักบ้าน วดั โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ                               
ท า  งานร่วมกนั 

ดีท่ี 3 รายไดส้มดุล คือ การรายไดพ้อเพียงส าหรับการด ารงชีพให้พึ่งพาตนเองดว้ยหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

ดีท่ี 4 สุขภาพดี คือ การมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ไม่เป็นโรคภยัไขเ้จ็บด้วย การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
การออกก าลงักาย เพื่อการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดีท่ี 5 ส่ิงแวดลอ้มดี คือ การมีส่ิงแวดลอ้มรอบกายมีคุณภาพต่อการด ารงชีวติ   
ดีท่ี 6 สังคมดี คือ การเอ้ืออาทรเมตตากรุณาระหว่างประชาชน   เพื่อสร้างหมู่บา้น และครอบครัว

อบอุ่น และรักษากฎวนิยัของหมู่บา้นอยา่งเขม้แขง็  
ดีท่ี 7 หลุดพน้อาชญากรรม คือ การจดัใหมี้การเวรยามหมู่บา้น คอยออกตรวจพื้นท่ีเส่ียงทุกวนั และ

การป้องกนัยาเสพติด ปัญหาทะเลาะววิาท ซ่ึงจะน าไปสู่การก่ออาชญากรรมท่ีร้ายแรง   
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ดีท่ี 8 การจดัตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง คือ การสร้างแหล่งเงินทุนส ารองส าหรับการด ารงชีวิตให้พึ่งพา
ตนเองได ้โดยทุกคนในหมู่บา้นตอ้งมีส่วนร่วมในกองทุน เพื่อความโปร่งใส   

ดีท่ี 9 การสร้างความเขม้แข็งของคณะกรรมการหมู่บา้น คือ คณะกรรมการหมู่บา้น หรือ กม. หรือ
สภาผูน้ าหมู่บา้นใหเ้ขม้แขง็ในต าบล เพื่อเป็นองคก์ารสร้างความเขม้แขง็ในหมู่บา้น   

อีกทั้งการแกไ้ขปัญหาดว้ยองคป์ระกอบ 9 ดีตามธรรมนูญบุรีรัมยส์ันติสุข ไดมี้การศึกษาวิจยั เร่ือง 
การประเมินกรอบธรรมนูญหมู่บา้นสันติสุข ในการพฒันาหมู่บา้น ดว้ยเกณฑ์ในการประเมินโครงการของ
สหประชาชาติในประเทศไทย (Assessment of Development Results : Thailand Evaluation of UNDP 
Contribution) (ไพบูลย ์ช่างเรียน และคณะ, 2558) ผลการศึกษา พบวา่ การพฒันาหมู่บา้นดว้ยกรอบธรรมนูญ
หมู่บา้นสันติสุขมีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ท่ีใหค้วามส าคญักบั
การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การพฒันาคนสู่สังคม การเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความเขม้แข็งของ
ภาคการเกษตร ความมัน่คงทางอาหาร โดยกรอบธรรมนูญหมู่บา้นสันติสุขเป็นการพฒันาท่ีส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากภาคประชาชนในชุมชน น าไปสู่ความเข้มแข็งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจงัหวดั                     
ดว้ยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด ตดัสินใจ แกไ้ขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จภายในหมู่บา้น                      
น าจารีตประเพณีมาเช่ือมโยงกับ  กฎ ระเบียบเพื่อให้ประชาชนยอมรับ และปฏิบัติตามกฎหมาย                              

อีกทั้ง ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในการด าเนินงานตามธรรมนูญหมู่บา้น เพราะ เกิดความเปล่ียนแปลง
ในทางท่ีดี ข้ึน โดยทุกหมู่บ้านมีคณะกรรมการหมู่บ้าน ท่ี ร่วมปฏิบัติหน้าท่ีท างานอย่างเป็นระบบ                       
บริหารจดัการภายในหมู่บา้น รวมไปถึงการเกิดข้ึนของชุดคุม้ครองหมู่บา้ยท่ีมาจากผูแ้ทนของประชาชนใน
ทุกหมู่บา้นมีหน้าท่ีดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในภายหมู่บา้น และผสานงานกบัเจา้หน้าท่ีต ารวจ และ
กรอบธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุขท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่า ประหยดังบประมาณ 
เน่ืองจากคนในหมู่บา้นมีส่วนร่วมกนัคิด ร่วมกนัท าโครงการ กิจกรรม และสร้างความย ัง่ยนืได ้

      9.2.4 คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)/คณะกรรมการชุมชนเมือง (กชช.)  
 คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)/คณะกรรมการชุมชนเมือง (กชช.) ด าเนินการตามหลัก 

การบูรณาการคน และบูรณาการงานในหมู่บ้าน  เป รียบเสมือนเป็น  คณะรัฐมนตรีของหมู่บ้าน                                      
ประกอบด้วย  ผูใ้หญ่บา้น เป็นประธาน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น เป็นกรรมการ และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิอีกไม่
นอ้ยกวา่ 2 คน แต่ปัจจุบนักระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองไดเ้สนอให้มีการแกไ้ขพระราชบญัญติั
ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พระพุทธศกัราช 2457 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 11)  พ.ศ. 2551 เก่ียวกบัโครงสร้างและ
อ านาจหนา้ท่ี ของคณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) โดยมีหนา้ท่ี  1. ช่วยเหลือ แนะน าใหค้  าปรึกษา 2. ปฏิบติัตาม 
ระเบียบกฎหมาย 3. ท างานตามท่ีนายอ าเภอมอบหมาย 4. ท างานตามท่ี ผูใ้หญ่บา้นร้องขอ 5. บูรณาการจดัท า
แผนพฒันา หมู่บา้น 6. บริหารจดัการกิจกรรมในหมู่บา้นร่วมกบัทุกภาคส่วน 
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      9.2.5 แผนชีวติหมู่บ้าน (Village Plan)   
  กระบวนการแผนชีวิตหมู่บ้าน (Village Plan) และแผนชีวิตครัวเรือน (Family plan)                 

ได้รับการยอมรับจากว่า หากด าเนินการตามแผนชีวิตหมู่บ้าน และครัวเรือนน้ีแล้วจะเกิดสันติสุข                         
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง ดงัภาพ 2.10  

 
ภาพที ่2.10 ตวัอยา่งการจดัท าแผนชีวติหมู่บา้นสันติสุข 
ทีม่า: เสรี ศรีหะไตร (2558) 

                แผนชีวิตหมู่บา้น ตอ้งท าให้ครบทั้ง 9 ขอ้ เช่น ขอ้ท่ี 5 ส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์ ตอ้งเร่ิมตน้
สร้างดว้ยกระดุมเม็ดแรก คือขอ้ท่ี 1 ท าดี ละชัว่ กลวับาป หากคนไม่กลวับาปจะเร่ิมท าลายส่ิงแวดลอ้ม เพื่อ
ผลประโยชน์ตวัเอง หากไม่มีขอ้ท่ี 8  กองทุนพึ่งพาตนเอง จะไม่มีทุนส าหรับการแกไ้ขปัญหา และหากขอ้ท่ี 
9 กม.ไม่เข้มแข็ง การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมจะท าไม่ได้ เพราะ ขาดคณะท างานหลักร่วมกับคนใน
หมู่บา้น  

     การจดัท าแผนชีวิตครอบครัว นับได้ว่าเป็นแผนขนาดเล็กท่ีสุดของแนวคิดบุรีรัมย์สันติสุข                     
และเป็นแผนท่ีมีความส าคญัในการผสานแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุข 9 ดีลงสู่วิถีชีวิตของชาวบา้นในหมู่บา้น 
และชุมชนเพื่อให้เกิดการพฒันาต่อเน่ืองเกิดความย ัง่ยืนอย่างย ัง่ โดยระบบในการจดัท าแผนระดบัชุมชน 
และหมู่บา้นเพื่อรองรับแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุข 9 ดี จะประกอบไปด้วย แผนชีวิตหมู่บา้น ( Village Plan) 
และแผนชีวติครอบครัว (Family Plan) 

ลกัษณะของการจดัท าแผนชีวิตครอบครัว จะเร่ิมจากคณะกรรมการหมู่บา้นประกาศให้สมาชิกใน
ชุมชนทุกครัวเรือนด าเนินการส ารวจขอ้มูลสมาชิกในครอบครัวทุกคน และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ     
มาประมวลไวใ้นแบบฟอร์ม ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีตอ้งส ารวจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1.ขอ้มูลทัว่ไป ประกอบดว้ย 
1.ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน 2.สถานะในครอบครัว 3.สภาพร่างกาย 4.การศึกษา 5.อาชีพ                      
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6.รายได้ 7.พฤติกรรมเส่ียง 8.ภาระต่อครอบครัว 2.ขอ้มูลการน าขอ้ปฏิบติัในธรรมนูญบุรีรัมยส์ันติสุข 9 ดี             
มาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพฤติกรรมให้กบัสมาชิกในครอบครัว โดยข้อมูลท่ีได้ตอ้งน าไปกรอกใน
แบบฟอร์ม แผนชีวติครัวเรือน ดงัน้ี 

 
 

       ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว 
1.1 ช่ือ –สกลุ................................................................................................................................. 
1.2 สถานะในครอบครัว .............................................................................................................. 
1.3 สภาพร่างกาย..........................................................................................................................  
1.4 การศึกษา................................................................................................................................  
1.5 อาชีพ....................................................................................................................................... 
1.6 รายได.้...................................................................................................................................... 

                1.7 พฤติกรรมเส่ียง........................................................................................................................ 
1.8 ภาระต่อครอบครัว.................................................................................................................... 

ประเด็น ขอ้ปฏิบติัตาม
ธรรมนูญบุรีรัมย์

สนัติสุข 

เป้าหมาย ผูรั้บผดิชอบ ผลส าเร็จ ณ วนัท่ี 
จ านวน เวลา จ านวน ร้อยละ 

1.เป็นคนดี       
2.มีปัญญา        
2.รายไดส้มดุล        
4.สุขภาพแขง็แรง        
5.ส่ิงแวดลอ้มสมบูรณ์        
6.สงัคมอบอุน่        
7.หลุดพน้อาชญากรรม         
8.กองทุนพึ่งตนเอง        
9.ความเขม้แขง็
คณะกรรมการหมู่บา้น
(กม.)/ชุมชนเมือง 

      

 
    ทีม่า: เสรี ศรีหะไตร (2558) 
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โดยสรุป กระบวนการจดัท าแผนชีวิตครอบครัวมีความสัมพนัธ์กับการจดัท าแผนชีวิตหมู่บ้าน          
ซ่ึงเป็นแผนท่ีทุกหมู่บา้นในจงัหวดับุรีรัมยต์อ้งจดัท าภายใตก้ารใชแ้นวคิดบุรีรัมยส์ันติสุข โดยมีปลดัหมู่บา้น 
ตวัแทนของคณะกรรมการคุม้บา้น ตวัแทนคณะท างานของหมู่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น และตวัแทนศูนย์
ราชการระดบัภูมิภาค ส่วนราชการระดบัอ าเภอ ส่วนราชการระดบัทอ้งถ่ิน เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการจดัท า
แผนชีวติหมู่บา้น ระบบดงักล่าวท าให้เกิดการประสานงานกนัการหลอมรวมภารกิจของหน่วยงานภาครัฐทั้ง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ินเขา้กบับริบทของหมู่บา้น ซ่ึงจะท าใหเ้กิดรูปแบบการท างานแบบประชา
รัฐ แมว้า่หน่วยงานภาครัฐจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย บทบาทภารกิจของหน่วยงาน แต่การร่วมกนัจดัท าแผน
ชีวิตหมู่บา้นท าให้หน่วยงานภาครัฐไดรั้บทราบถึงปัญหาจากการดูแผนชีวิตครอบครัว ท าให้สามารถแกไ้ข
ปัญหาไดต้รงจุด  ส าหรับการจดัท าแผนชีวิตครอบครัวเป็นการรวบรวมขอ้มูลระดบัฐานรากของชุมชนอยา่ง
แทจ้ริง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบัหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนท่ีตอ้งมีภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนใน
การใชข้อ้มูลความเป็นจริงท่ีสะทอ้นสภาพปัญหาของชุมชน และสามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งตรงกบัปัญหา 
 ผูว้ิจยัจึงสรุปเป็นแผนภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของแต่ละองค์ประกอบเพื่อน าไปสู่
สันติสุข ดงัน้ี 

ภาพที ่2.11 บนัได 5 ขั้นในการขบัเคล่ือนบุรีรัมยส์ันติสุข 

ทีม่า: เสรี ศรีหะไตร (2558) 
9.3 การน าแนวคิดบุรีรัมย์สันติสุขไปปฏิบัติ 
      การน าแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุขไปใชต้อ้งปฏิบติัตามหลกัการผูป้ฏิบติัตอ้งตั้งจิตอธิษฐาน มุ่งมัน่ท่ี

จะท าคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติต้องจุดประกายความคิดของคนในหมู่บ้าน เพื่ออนาคตท่ีดีให้กับ
ลูกหลาน ในมุมมองของคณะผูจ้ดัท ามีความเห็นว่า    ตวัแบบบุรีรัมยส์ันติสุขเป็นกลไกในระดบันโยบาย 
และกลไกในระดบัพื้นท่ีตอ้งท างานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ ผลการขบัเคล่ือนแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุขสามารถ
ลดอาชญากรรม พิจารณาจากสถิติคนแจง้ความในจงัหวดับุรีรัมยล์ดลง  อีกทั้งยงัตอบสนองนโยบายความ
มัน่คงของรัฐบาล  กล่าวคือ การขบัเคล่ือนเร่ิมตน้จากจุดเล็กๆเคล่ือนไปให้บุรีรัมยอุ์ดมสมบูรณ์ มัน่คง มัง่คัง่ 
ย ัง่ยืน จากครัวเรือนสู่หมู่บา้นชุมชน  โดยมีคณะกรรมการ (กม.) หมู่บา้น คือ กลไกขบัเคล่ือน นอกจากน้ีเกิด

ก าหนดเป้าหมายสูงสุด
สร้างจิตส านึกท าดี ละชัว่
กลวับาป

การวเิคราะห์สถานการณ์

แสวงหากรอบการ
สร้างสนัติสุข 
(ธรรมนูญสนัติสุข)

ขบัเคล่ือนสนัติสุขจาก
ฐานราก 
(คณะกรรมการ
หมู่บา้น)

สร้างวิถีชีวิตสนัติสุข
ดว้ยแผนชีวิตหมู่บา้น 
แผนชีวิตครอบครัว
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ความย ั่งยืน เพราะ คณะกรรมการ (กม.) ห มู่บ้านสามารถด าเนินงานได้ต่อเน่ือง เข้าใจถึงปัญหา                      
ความตอ้งการของคนในหมู่บา้น  

แนวคิดดงับุรีรัมยส์ันติสุขมีความส าคญักบังานวิจยัฉบบัน้ี เน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ีเรือนจ าอ าเภอ
นางรองไดน้ าไปประยกุตใ์ชใ้นการสร้างจิตส านึกท าดี ละชัว่ กลวับาปกบัผูต้อ้งขงัในเรือนจ า และเปล่ียนจาก
แดนคุมขงั เป็นหมู่บา้นนารายณ์สันติสุข และน าระบบคณะกรรมการหมู่บา้นเขา้ไปช่วยดูแลผูต้อ้งขงัใน
เรือนจ า  
10. ข้อมูลเรือนจ าอ าเภอนางรองจังหวดับุรีรัมย์ 

เรือนจ าอ าเภอนางรอง เป็นเรือนจ าส่วนภูมิภาค คุมขงัผูต้อ้งขงัท่ีเป็นคนฝาก ผูต้อ้งขงัระหว่างคดี
และผูต้อ้งขงัเด็ดขาด ตั้งอยูท่ี่ 107 ม.12 ต.นางรอง อ.นางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์มีเน้ือท่ีรวม   103 ไร่ 3 งาน  33 
ตารางวา แบ่งเป็นพื้นท่ีภายใน  28 ไร่ 1 งาน  40  ตารางวา และพื้นท่ีภายนอก 63  ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา มี
เขตความรับผิดชอบกบัเรือนจ า 2 แห่ง ได้แก่  เรือนจ าชั่วคราวบ้านโคกมะตูมมีเน้ือท่ี  565  ไร่ 2 งาน 85 
ตารางวา  เรือนจ าชัว่คราวนางรอง เน้ือท่ี  12 ไร่  44  ตารางวา และสถานท่ีเพื่อการควบคุมตัวตรวจพิสูจน์ 
เน้ือท่ี  2 งาน เปิดท าการเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 เพื่อรองรับภารกิจของศาลจงัหวดันางรองมีอ านาจในการ
ควบ คุม  และป ฏิบั ติ ต่อผู ้ต้อ งกักขังผู ้ต้อ งขังระหว่างสอบสวนไต่ส วน มูล ฟ้ องอุทธรณ์ ฎี ก า                                
และผูต้อ้งขงัเด็ดขาดชายหญิงจ าเรือนจ าไม่เกิน 20 ปี 

ปั จ จุ บั น เรื อ น จ า อ า เภ อ น า ง ร อ ง มี ผู ้ ต้ อ ง ขั ง อ ยู่ ใ น ก าร ค ว บ คุ ม จ า น ว น  1,850 ค น                                         
แบ่งเป็นชาย  1,702 คน   หญิง   137   คน   คนฝาก (เยาวชนชาย) 4 คน    และผู ้ต้องกักขัง ชาย  7  คน                  
(ข้อมูล ณวนัท่ี 14 ธันวาคม 2561)  ซ่ึงหากเปรียบเทียบความจุตามเกณฑ์มาตรฐานของเรือนจ า พบว่า 
เรือนจ าอ าเภอนางรองมีความจุเกินกวา่เกณฑม์าตรฐาน คือ 1,850 คน จาก 1,318 คน 

 
ภาพที ่2.12 สถิติผูต้อ้งขงัยอ้นหลงั 3 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2560-2562) 
ทีม่า: เรือนจ าอ าเภอนางรอง (2561) 
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 โครงสร้างการบริหารงาน และอตัราก าลงัเจ้าหน้าที่ของเรือนจ าอ าเภอนางรอง 
เรือนจ าอ าเภอนางรองมีเจา้หน้าท่ีจ  านวน  86  คน  (รองรับการเปิดเรือนจ าโครงสร้างเบา  10 คน)                          

ไดแ้ก่ 1. เจา้หน้าท่ีปฏิบติังานจริง  ชาย    48  คน   หญิง   9   คน  รวม จ านวน  57 คน 2.พนักงานราชการ  
(ผู ้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์)  จ  านวน 7 คน  3.พนักงานราชการ  (เจ้าหน้าท่ีควบคุมด้านตรวจพิสูจน์)                      
จ  านวน 10 คน  4.พนกังานจา้งเหมาบริการ จ านวน  2 คน  5.พนกังานรักษาความปลอดภยั  จ  านวน   3 คน
โครงสร้างการบริหารเรือนจ าอ าเภอนางรอง ประกอบดว้ย 1.นายกฤษณะ ทิพยจนัทร์ ผูบ้ญัชาการเรือนจ า
อ าเภอนางรอง  2.นายสังเวียน พรมสาร  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิ เศษ                
3.นายชาญณรงค์  เมืองไทย หัวหน้าฝ่ายควบคุม และรักษาการและหัวหน้าสถานกักขังนางรอง                                
4.นายชวน ฉิมกุล หัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติ  5.นายไพโรจน์  ศรีสุ ริยะนันท์ หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ                                
และหัวหน้าเรือนจ าชัว่คราวนางรอง 6.นายพฒันพงษ์ จนัทร์พะเนา หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพฒันาจิตใจ                                   
7.นางสาวสุภคัตา เชียรรัมย ์หัวหน้าสถานพยาบาล และ 8. นายทนงศกัด์ิ เกษมสวสัด์ิ หัวหน้าสถานตรวจ
พิสูจน์เรือนจ าชัว่คราวบา้นโคกมะตูม 

 

 
 ภาพที ่2.13  โครงสร้างการบริหารงานเรือนจ าอ าเภอนางรอง 
 ทีม่า: เรือนจ าอ าเภอนางรอง (2561) 
 

เรือนจ าอ า เภอนางรอง  ย ัง มี หน้ า ท่ี ในการอบรมแก้ไขพัฒน าพฤ ติ นิ สั ยผู ้ต้อ งขัง   คื อ                                      
อบรมให้ผูต้อ้งขงัให้เป็นคนดี เรือนจ ามีหน้าท่ีอบรม เหมือนพ่อแม่อบรมลูก การท่ีผูต้อ้งขงัจะดีก็ข้ึนอยู่กบั
ปัจจยัหลายอยา่งดว้ย  เรือนจ าเป็นปัจจยัหน่ึง  สังคมภายนอกก็เป็นปัจจยัหน่ึง  หากสังคมภายนอกใหโ้อกาส
ผูต้อ้งขงัท่ีพน้โทษก็พร้อมท่ีจะเป็นคนดีของสังคม)  โดยการใหก้ารศึกษา  ดงัน้ี 
 1.การจดัการศึกษาแก่ผูไ้ม่รู้หนงัสือ 
 2.การจดัการศึกษาสายสามญั สายอาชีพ ระดบั ปวช., ปวส. และสายธรรมศึกษา 
 3.การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี (มสธ.) 
 4.การพฒันาจิตใจ  โดยการจดักิจกรรมทางศาสนาท่ีผูต้อ้งขงันบัถือ  ส่วนมากจะเป็นศาสนาพุทธ                   
มีการนิมนตพ์ระสงฆเ์ขา้แสดงธรรมเทศนา  เชิญวทิยากรจากหลายสาขาอาชีพ เขา้ใหค้วามรู้  ฯลฯ 
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อย่างไรก็ตาม เรือนจ าอ าเภอนางรองประสบปัญหาความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติด และ
ปัญหาการลักลอบน าโทรศพัท์มือถือเขา้เรือนจ า เช่นเดียวกับเรือนจ าอ่ืนๆ ทัว่ประเทศ ดังนั้นในปี 2558 
จงัหวดับุรีรัมย์ได้น าแนวคิดบุรีรัมย์สันติสุขประกาศใช้เป็นนโยบายการบริหารจงัหวดั เรือนจ าอ าเภอ
นางรองจึงได้ประยุกต์ใช้แนวคิดดงักล่าวในการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัอย่าง  เช่น กิจกรรมฝึกวินัย
ผูต้อ้งขงั การจดัตั้งกองทุนสงเคราะห์ผูต้อ้งขงั การลงนาม MOU กบัหน่วยงานเพื่อรับผูพ้น้โทษไปท างานใน
สถานประกอบการ เป็นตน้ (เรือนจ าอ าเภอนางรอง , 2561)  

ผลการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรองมีความเป็นรูปธรรมสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งย ัง่ยืน
และจากขอ้มูลการตรวจคน้ของเรือนจ าอ าเภอนางรอง พบว่า ไม่มีโทรศพัท์มือถือ ยาเสพติด และส่ิงของ
ต้องห้ามในเรือนจ าได้อย่างเด็ดขาด 100% ได้ผลสัมฤทธ์ิตามแนวนโยบายของกระทรวงยุติธรรม                      
และมีการกระท าผิดซ ้ าทุกกลุ่มประเภทการกระท าผิดเพียง 11% ซ่ึงเป็นจ านวนการกระท าผิดซ ้ าท่ีน้อยมาก
เม่ือเทียบกบัสถิติการกระท าความผิดซ ้ าถูกส่งกลบัเรือนจ า 3 ปี จ  านวน 32% และสถิติผูต้อ้งขงัยาเสพติด                 
ท าผิดซ ้ าสูงถึง 42 % (กรมราชทณัฑ์, 2561) จนไดรั้บรางวลัชนะเลิศโครงการประกวดนวตักรรม ประเภท
การบริหารกิจการเรือนจ า และรางวลัในโครงการประกวดการจดัระเบียบเรือนจ า  

ปัจจุบนัเรือนจ าอ าเภอนางรองยงัคงด าเนินงานตามแนวทางดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองโดยมีเป้าหมาย
สูงสุด คือ การคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัสากลท่ีเป้าหมายสร้างสังคมท่ี
มีสันติสุข และการพฒันาท่ีย ัง่ยืน อีกทั้ง จงัหวดับุรีรัมยไ์ดมี้แผนชีวิตหมู่บา้น (Village Plan) ซ่ึงมีส่วนส าคญั
ในการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัในเรือนจ าอ าเภอนางรอง โดยการวางแผนชีวิตร่วมกบัผูต้้องขงัโดย
จดัท าแผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเป็นรายบุคคล (Sentence Plan)  เม่ือพน้โทษผูต้อ้งขงัสามารถผสานแผน
ชีวิตของตนเขา้กบัแผนชีวิตหมู่บา้น ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีให้หมู่บา้นช่วยดูแลผูพ้น้โทษให้มีอาชีพอยู่ใน
สังคมไดอ้ยา่งอบอุ่น และไม่กระท าผดิซ ้ า 
 
11. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
  ฆนิศา งานสถิร (2553) ศึกษาเร่ือง “กระบวนการน านโยบายคืนคนดีสู่สังคม ไปสู่การปฏิบติัของ
กรมราชทัณฑ์ : การเตรียมความพร้อมผูต้้องขังก่อนปล่อย” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการน า
นโยบายคืนคนดีสู่สังคมในส่วนการเตรียม ความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยไปสู่การปฏิบติัการจดัการกบัการ
ลดการตีตรา การประทับมลทิน และการเสริมพลังอ านาจท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเตรียมความพร้อม 
ผูต้อ้งขงัก่อนปล่อย ปัจจยัสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค และเพื่อคน้หาแนวทาง ในการพฒันากระบวนการ                 
น านโยบายคืนคนดีสู่สังคมในส่วนการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงั ก่อนปล่อยไปสู่การปฏิบติัให้เกิดความ
เหมาะสม โดยผลการศึกษาการน านโยบายคืนคนดีสู่สังคมไปสู่การปฏิบติั เป็นกระบวนการของการใช้
กระบวนทศัน์ ค่านิยม และกระแสสังคม โดยเฉพาะประเด็นในเร่ืองสิทธิมนุษยชน และศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยม์าใชใ้นการก าหนดนโยบาย  
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วนัทนา เนืองอนันต์ และสนอง โลหิตวิเศษ (2559) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง “รูปแบบกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงัวยัหนุ่ม” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการสร้างและประเมิน
รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพฒันาพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัวยัหนุ่ม ผลการศึกษา พบว่า 
รูปแบบกิจกรรม เพื่อพัฒนาพัฒนาพฤตินิสัยของผูต้้องขังวยัหนุ่มท่ีมีความเหมาะสม ควรเร่ิมต้นจาก                     
การวิเคราะห์บริบทของตวัผูต้้องขังก่อนแล้วจึงไปวิเคราะห์บริบทของทณัฑสถาน ขั้นตอนต่อไปจึงจะ
สามารถก าหนดเป้าหมาย และเน้ือหารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีความสอดรับต่อการพฒันา                
พฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัวยัหนุ่ม ส่วนการประเมินผลจะเนน้ไปท่ีวทิยากรและการจดักิจกรรม   

สุชาติ สมณะ และ ลดัดาวรรณ ณ ระนอง (2560) ศึกษาเร่ือง “ปมของผูต้อ้งขงัท่ีมีต่อภารกิจคืนคนดี
สู่สังคม” มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปมของผูต้อ้งขงัท่ีมีต่อภารกิจคืนคนดีสู่สังคม กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเป็น
ผูต้้องขังท่ีถูกคุมขังในเรือนจ า เป็นผู ้ท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาอาชีพ                        
ในโครงการดา้นการพฒันาพฤตินิสัยของเรือนจ า เรือนจ ากลางบางขวาง ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดั
นนทบุรี 

ผลการวิจัยปรากฏว่าปมของผู ้ต้องขังท่ี มี ต่อภารกิจคืนคนดีสู่สั งคมมี  3 ประการ ได้แ ก่                                    
1.ผูต้อ้งขงัมีความคิดและพฤติกรรมตามสัญชาตญาณ คือ มีพฤติกรรมการกระท าตามใจตน ไม่กระท าในส่ิง
ท่ีเป็นหนา้ท่ีหลกัของตน รวมทั้งมีความโกรธ ความอดัอั้นตนัใจ และมีความคิดท่ีผิดพลาดไปจากความเป็น
จริง  2. ผูต้อ้งขงัมีความคิดและพฤติกรรมตามอุปนิสัยส่วนตวั คือ มีพฤติกรรมการปฏิเสธและไม่ยอมรับเอา
กิจกรรมดา้นการศึกษาการอบรม และการฝึกวิชาชีพท่ีเก่ียวกบัการพฒันาพฤตินิสัย โดยมกัจะท ากิจกรรม
ตามใจตนเอง และ 3. ผูต้อ้งขงัมีความคิดและพฤติกรรมตามการเรียนรู้จากสังคม คือ มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
การขาดความสนใจในหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตน ซ่ึงเป็นผลมาจากการเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มในการ
ใชชี้วติประจ าวนักบัผูค้นและเพื่อน ๆ ในเรือนจ า 

โดยสรุปจากแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีได้กล่าวมาประเทศไทยยงัประสบปัญหาการกระท าความผิด
กฎหมาย และเกิดปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ าเป็นปัญหาส าคญัทางสังคม ท่ีมีผลกระทบต่อชาติโดยส่วนรวม 
ทั้งทางตรง และทางออ้ม แม้ปัจจุบนัการศึกษาวิจยัค้นควา้สาเหตุการก่ออาชญากรรม และการบ าบดัและ
เตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัคืนสู่สังคมมากข้ึนกวา่เดิมมาก โดยตวัแปรท่ีศึกษามกัจะเก่ียวกบันโยบายของกรม
ราชทณัฑ์ การปฏิรูปเรือนจ า ปัจจยัทางสังคมและจิตวทิยาต่อการพฒันาพฤตินิสัย แต่ยงัไม่มีแนวคิดใดท่ีเป็น
แบบเฉพาะ ส าหรับอธิบายปัญหาการส่งคืนผูต้อ้งขงัและสามารถกลบัไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยตรง 
และวิธีการเช่ือมโยงระหวา่งเรือนจ าและชุมชนท่ีผูพ้น้โทษตอ้งไปใชชี้วิต ประกอบอาชีพ เล้ียงดูตนเอง และ
สร้างการยอมรับของสังคม เพื่อไม่หวนกลบัมาการท าผิดซ ้ า ส่วนการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการคืนผูต้อ้งขงั
สู่สังคมสันติสุขเทา่ท่ีทบทวนวรรณกรรมไดน้ั้น ยงัไม่ปรากฏในการศึกษาวจิยัประเทศไทย 

 
 



39 
 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ือง “การพฒันารูปแบบการปฏิรูปเรือนจ า และกระบวนการคืนผูต้อ้งขงั
สู่ชุมชนสันติสุข” โดยมีกรอบแนวคิด ดงัน้ี 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่2.14 กรอบการด าเนินงานวจิยั 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพฒันารูปแบบการด าเนินงานของ
เรือนจ าอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 
 

การถอดบทเรียนการปฏิรูประบบเรือนจ า 
และกระบวนการคืนผู้ต้องขังสู่ชุมชนของ
เรือนจ าอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

แนวทางการส่งคืนผู้ต้องขังกลบัสู่ชุมชน
ด้วยแผนชีวติหมู่บ้านของเรือนจ า        
อ าเภอนางรอง จังหวดับุรีรัมย์ 

โมเดลเรือนจ าสันติสุข 

รูปแบบการปฏิรูปเรือนจ าของเรือนจ า
อ าเภอนางรอง จังหวดับุรีรัมย์ 

-การพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั 
-การประยกุตแ์นวคิดบุรีรัมยส์ันติสุขกบั
การพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั 
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บทที ่3 
 

วธิีการวจิัย 
 

 โครงการพัฒนารูปแบบการปฏิรูปเรือนจ า และกระบวนการคืนผู ้ต้องขังสู่ ชุมชนสันติสุข                           
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อตอบวตัถุประสงค์ของงานวิจัย ได้แก่ เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรองจงัหวดับุรีรัมย ์ เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอ
นางรองจงัหวดับุรีรัมย  ์  และเพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งคืนผูต้อ้งขงักลบัสู่สังคมดว้ยแผนชีวิตหมู่บา้น
ของเรือนจ าอ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยเหตุผลท่ีผูว้ิจยัศึกษาโครงการฯ ดงักล่าวกบัเรือนจ าอ าเภอ
นางรอง เน่ืองจาก เรือนจ าอ าเภอนางรองเป็นเรือนจ าแห่งแรกท่ีได้น านโยบายบุรีรัมย์สันติสุขเข้ามา
ประยุกตใ์ชก้บัแนวทางการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงักรมราชทณัฑ์ เพื่อกล่อมเกลาจิตใจของผูต้อ้งขงัให้
เป็นคนดี และมีแนวทางสร้างความสัมพนัธ์ การสร้างการยอมรับกบัหมู่บา้นภายในจงัหวดับุรีรัมยใ์ห้เกิด
ความเช่ือมัน่ในการรับตวั  ผูพ้น้โทษเขา้สู่หมู่บา้นสามารถด ารงชีวิตได้อย่างสันติสุข และเป็นการปฏิรูป
เรือนจ าดว้ยการให้ความส าคญักบัหลกัสิทธิมนุษยชน  การสร้างความร่วมมือกบัจงัหวดั ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมอยา่งเป็นระบบเพื่อการพฒันาพฤตินิสัยใหก้บัผูต้อ้งขงั  
 
ประชากร 
  โครงการพฒันารูปแบบการปฏิรูปเรือนจ า และกระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่ชุมชนสันติสุขไดค้ดัเลือก
ตวัอยา่งในการวิจยัแบบการเลือกตวัอยา่งกรณีหลากหลาย (Maximum Variation Sampling) ซ่ึงเป็นการเลือก
กลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมความหลากหลายของกลุ่ม เพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์ได้ครอบคลุม                  
(ประไพพิมพ์  สุ ธีวสินนนท์  และประสพชัย  พสุนนท์  (2559) อ้างถึง Miles and Huberman (1994)                    
โดยโครงการฯ ไดค้ดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. อดีตผูว้่าราชการจงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีด ารงต าแหน่งในปี 2558-2560 และเป็นผูน้ านโยบายบุรีรัมย์
สันติสุขพฒันาจงัหวดับุรีรัมย ์ 

2.ผูบ้ริหาร และกลุ่มเจา้หนา้ท่ีเรือนจ าอ าเภอนางรองจงัหวดับุรีรัมย ์
3.ผูต้อ้งขงัท่ีไดรั้บการพฒันาพฤตินิสัยของเรือนจ าอ าเภอนางรองในช่วง ปี 2557-2561 

 4.ผูพ้ ้นโทษท่ีผ่านกระบวนพัฒนาพฤตินิสัยของเรือนจ าอ าเภอนางรองในช่วง ปี 2557-2561                      
และกลบัเขา้ไปใชชี้วติในหมู่บา้นในจงัหวดับุรีรัมย ์โดยผูพ้น้โทษตอ้งยนิยอมใหข้อ้มูลในการสัมภาษณ์ 
 5.ตวัแทนชาวบา้นในหมู่บา้นชุมชน จงัหวดับุรีรัมย ์  
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 โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง และไดผ้ลดงัน้ี 
 1. นายเสรี ศรีหะไตร อดีตผูว้่าราชการจงัหวดับุรีรัมยใ์นฐานะผูน้ านโยบายบุรีรัมยส์ันติสุขพฒันา
จังหวัด บุ รี รัมย์ และ เป็นผู ้ดู แลการพัฒนาพฤติ นิสั ยของผู ้ต้อ งขัง ร่วมกับผู ้บัญชาการเรือนจ า                                  
ในช่วงปี 2558-2560   
 2.ผู ้บ ริหาร และกลุ่มเจ้าหน้าท่ี เรือนจ าอ าเภอนางรองจังหวัดบุ รีรัมย์ จ  านวน 6 คน  ได้แก่                                
นายกฤษณะ ทิพยจนัทร์ ผูบ้ญัชาการเรือนจ าอ าเภอนางรอง  นายสังเวยีน พรมสาร นกัทณัฑวทิยาช านาญการ 
นายพัฒนพงษ์ จันพะเนา อนุศาสนาจารย์ช านาญการ นายชวน ฉิมกุล นักทัณฑวิทยาช านาญการ                           
นายชาญณรงค ์เมืองไทย นกัทณัฑวทิยาช านาญการ นายไพโรจน์ นกัทณัฑวทิยาช านาญการ  
 3. ผู ้ต้องขังท่ี ได้ รับการพัฒนาพฤตินิสั ยของเรือนจ าอ าเภอนางรองในช่วง ปี  2557-2561                
จ านวน 10 คน ไดแ้ก่ ผูต้อ้งขงั พ.ร.บ. ยาเสพติด 7 คน พ.ร.บ.ฉ้อโกง 1 คน พ.ร.บ.ยกัยอกทรัพย ์1 คน และ
พ.ร.บ.แรงงาน 1 คน ซ่ึงยนิยอมใหข้อ้มูล 
 4.ผูพ้ ้นโทษท่ีผ่านกระบวนพัฒนาพฤตินิสัยของเรือนจ าอ าเภอนางรองในช่วง ปี 2557-2561                      
และกลบัเขา้ไปใช้ชีวิตในหมู่บา้น จ านวน 1 คน ไดแ้ก่ นายวินยั (นามสมมติ) ซ่ึงยินยอมในการให้ขอ้มูลใน
การสัมภาษณ์  
 5.ตวัแทนชาวบา้นในชุมชน จงัหวดับุรีรัมย ์ไดแ้ก่  นายเกรียงศกัด์ิ แผว้พลสง นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล หนองโสน จงัหวดับุรีรัมย ์ ก านันจอน  ผ่องข า  และว่าท่ี ร.ต.วิชยั ปิยมิตรธรรม นายกสมาคม
ก านนัผูใ้หญ่บา้นจงัหวดับุรีรัมย ์ 
 เคร่ืองมือการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 โครงการพฒันารูปแบบการปฏิรูปเรือนจ า และกระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่ชุมชนสันติสุขใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมีประเด็นค าถาม  
ผูว้ิจยัใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัตวั จ  านวน 21 คน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประไพพิมพ ์
สุธีวสินนนท ์และประสพชยั พสุนนท์ (2559 อา้งถึง Nastasi and Schensu (2005) ไดอ้ธิบายวา่ การสัมภาษณ์
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัควรสัมภาษณ์ประมาณ 5- 30 คน หรือจนกวา่ถึงภาวะอ่ิมตวัของขอ้มูล    
 คุณภาพของเคร่ืองมือการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีใช้เก็บข้อมูลจากผูใ้ห้ข้อมูลหลักในโครงการพฒันารูปแบบ                 
การปฏิรูปเรือนจ า และกระบวนการคืนผู ้ต้องขังสู่ชุมชนสันติสุขได้ผ่านการพิจารณาความเท่ียงตรง              
เชิ งของข้อค าถามจากกรรมการ 2 ชุด  ได้แก่  คณะกรรมการวิจัยของคณะรัฐประศาสนศาสตร์                                
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ  านวน 5 คน และคณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์                     
จ  านวน 10 คน 
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 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 โครงการพฒันารูปแบบการปฏิรูปเรือนจ า และกระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่ชุมชนสันติสุขด าเนิน                 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1.วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2561 เวลา 15.00-18.00 น. ด าเนินการสัมภาษณ์กบันายเสรี ศรีหะไตร อดีตผูว้่า
ร าช ก ารจังห วัด บุ รี รั ม ย์  โด ย มี ป ระ เด็ น ก ารสั ม ภ าษ ณ์  ได้ แ ก่  แน ว คิ ด โม เด ลสั น ติ สุ ข  9  ดี                              
ความสอดคล้องระหว่างโมเดลสันติสุข 9 ดีกบันโยบายของชาติ นโยบายของจงัหวดั การตอบสนองกับ
ความตอ้งการของประชาชน  รูปแบบ และกระบวนการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรองจงัหวดับุรีรัมย ์  

2.วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 การเก็บขอ้มูลจะด าเนินการเป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ 
    2.1 ช่วงช่วงเชา้ 09.00-12.00 น. ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลกบัผูใ้หข้อ้มูล ดงัน้ี  
          2.1.1 ผูบ้ริหาร และกลุ่มเจา้หน้าท่ีเรือนจ าอ าเภอนางรองจงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน 6 คน ไดแ้ก่ 

นายกฤษณะ ทิพยจนัทร์ ผูบ้ญัชาการเรือนจ าอ าเภอนางรอง นายสังเวียน พรมสาร นกัทณัฑวทิยาช านาญการ 
นายพฒันพงษ์ จนัพะเนา อนุศาสนาจารยช์ านาญการ นายชวน ฉิมกุล นักทณัฑวิทยาช านาญการ นายชาญ
ณรงค ์เมืองไทย นกัทณัฑวิทยาช านาญการและนายไพโรจน์ นกัทณัฑวทิยาช านาญการ ส าหรับประเด็นการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร และกลุ่มเจา้หน้าท่ีเรือนจ าอ าเภอนางรองจงัหวดับุรีรัมย์ จ  านวน 6 คน สัมภาษณ์ใน
ประเด็นค าถาม ไดแ้ก่ กระบวนการพฒันาพฤตินิสัยของเรือนจ าอ าเภอนางรอง  ความมีประสิทธิผล  ความมี
ประสิทธิภาพ   
                       2.1.2 นายวินัย (นามสมมติ) ผูพ้ ้นโทษท่ีผ่านกระบวนพฒันาพฤตินิสัยของเรือนจ าอ าเภอ
นางรองในช่วงปี 2557-2561 และกลบัเขา้ไปใช้ชีวิตในหมู่บา้น จ านวน 1 คน โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์ 
ไดแ้ก่ ประสิทธิผลของกระบวนการพฒันาพฤตินิสัยของเรือนจ าอ าเภอนางรอง 

           2.1.3 ตัวแทนชุมชน  ได้แก่ นายเกรียงศักด์ิ แผว้พลสง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองโสน จงัหวดับุรีรัมย ์ นายกสมาคมก านนั ผูใ้หญ่บา้นจงัหวดับุรีรัมย ์และก านนัจอน  ผอ่งข า   และวา่ท่ี 
ร.ต.วิชยั ปิยมิตรธรรม นายกสมาคมก านนัผูใ้หญ่บา้นจงัหวดับุรีรัมย ์โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ การ
ยอมรับ ความสอดคล้องกบัแผนชีวิตหมู่บ้าน การจดัหาอาชีพ ประสิทธิผลของการพฒันาพฤตินิสัยของ
เรือนจ าอ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์1.ความสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันา และการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของประชาชน 2.ประสิทธิภาพ 3.ประสิทธิผล  4.ความย ัง่ยนื 

      2.2 ช่วงบ่าย 13.00-16.30 น. ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัจ านวน 10 คน แบ่งเป็นผูต้อ้งขงั พ.ร.บ.                   
ยาเสพติด 7 คน พ.ร.บ.ฉ้อโกง 1 คน พ.ร.บ.ยกัยอกทรัพย ์1 คน และพ.ร.บ.แรงงาน 1 คน  โดยมีประเด็นการ
สัมภาษณ์ ไดแ้ก่ กระบวนการพฒันาพฤตินิสัยของเรือนจ าอ าเภอนางรอง  ความมีประสิทธิผล 

 อีกทั้งผูว้ิจยัได้วิจยัเอกสาร (Documentary Research) เพื่อศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดแ้ก่ รายงานประเมินผลการใช้กรอบธรรมนูญหมู่บา้นสันติสุข 9 ดีในการพฒันาหมู่บา้น จงัหวดับุรีรัมย ์
คู่มือโมเดลสันติสุข 9 ดีและแผนชีวิตหมู่บา้น และ เอกสารการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัในประเทศไทย 
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และต่างประเทศ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการด าเนินงานการปฏิรูปเรือนจ า และกระบวนการ
คืนผูต้อ้งขงัสู่ชุมชนสันติสุขของเรือนจ าอ าเภอนางรองจงัหวดับุรีรัมย ์

การวเิคราะห์ข้อมูล 
หลังจากท่ีเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู ้วิจ ัยใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล

(Methodological Triangulation) โดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากผูใ้ห้ข้อมูลหลัก  และใช้วิธีการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ในการตีความ และอธิบายการพฒันารูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ า
อ าเภอนางรองจงัหวดับุรีรัมย ์การศึกษารูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรองจงัหวดับุรีรัมย ์และ
การให้ข้อแนะแนวทางการส่งคืนผูต้อ้งขงักลบัสู่สังคมด้วยแผนชีวิตหมู่บ้านของเรือนจ าอ าเภอนางรอง 
จงัหวดับุรีรัมย ์ 
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บทที ่4 
 

ผลการวจิัย 
 

ผลการวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการปฏิรูปเรือนจ า และกระบวนการคืนผูต้้องขังสู่ชุมชน                
สันติสุข” แบ่งการน าเสนอผลการวจิยัตามวตัถุประสงคเ์ป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
 
1. การพฒันารูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรอง จังหวดับุรีรัมย์ 

ผู ้วิจัยจะน าเสนอเหตุผล ความเป็นมา และนโยบายท่ี เก่ียวข้อง ความเป็นมาของรูปแบบ                    
การด าเนินงานเรือนจ าอ าเภอนางรอง เพื่อแสดงการพฒันารูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรอง 
จงัหวดับุรีรัมย์  อย่างไรก็ตามเรือนจ าอ าเภอนางรองเป็นหน่วยงานราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์จึงต้อง
ปฏิบติังานในด้านการบริหารเรือนจ า การพฒันาพฤตินิสัยของผูต้้องขงัตามนโยบายของกรมราชทัณฑ ์                
จึงท าให้การอภิปรายการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์                            
ผูว้ิจยัต้องอภิปรายในประเด็นพัฒนาการปฏิบัติงานของเรือนจ าอ าเภอนางรองตามนโยบายของกรม
ราชทัณฑ์  และการน าแนวคิดบุรีรัมย์สันติสุขประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาพฤตินิสัยของผู ้ต้องขัง                     
ของเรือนจ าอ าเภอนางรอง ซ่ึงเป็นเรือนจ าแห่งเดียวท่ีได้ประยุกต์แนวทางดงักล่าวช่วยขดัเกลาจิตใจของ
ผูต้อ้งขงัใหเ้ป็นคนดี เพื่อคืนคนดีสู่สังคม  

นโยบายจากกระทรวงยุติธรรม และกรมราชทณัฑ์ท่ีส่งผลต่อการพฒันารูปแบบการด าเนินงานของ
เรือนจ าอ าเภอนางรอง ไดแ้ก่  

1.นโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงยุติธรรม มีเป้าหมาย คือ ไม่ให้มีการแพร่
ระบาดของยาเสพติด โทรศพัทมื์อถือ และส่ิงของตอ้งห้ามภายในเรือนจ าอยา่งเด็ดขาด และสร้างภาพลกัษณ์
ท่ีดีต่อกรมราชทณัฑ์ให้กบัสังคม และสนองตอบนโยบายของกระบวนการยุติธรรมของรัฐบาลท่ีตอ้งการ
สร้างความมุ่งมัน่ คืนคนดีท่ีมีคุณค่าสู่สังคม (กรมราชทณัฑ์, 2560) นโยบาย 5 กา้วยา่งแห่งการเปล่ียนแปลง 
ประกอบไปดว้ย การควบคุม และปราบปรามยาเสพติดโทรศพัทมื์อถือ และส่ิงของตอ้งห้ามภายในเรือนจ า 
การจัดระเบียบภายในเรือนจ า การฝึกวินัยผูต้้องขัง การพัฒนาจิตใจด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิ และ                              
การสร้างการยอมรับจากสังคม 

  3. น โยบ าย  3 ส . 7 ก . เป็ นน โยบ ายจากอ ธิบ ดี กรมราชทัณ ฑ์  (กรมราชทัณ ฑ์ , 2560)                                           
โดย 3 ส หมายถึง สะอาด เรือนจ าต้องมีความสะอาดทั้ งด้านกายภาพ เป็นเรือนจ าปลอดจากยาเสพติด
โทรศพัท์มือถือ และส่ิงของตอ้งห้าม สุจริต เป็นแนวทางการบริหารงานท่ียึดหลกัสุจริต เช่น การพิจารณา
ความดี และการเล่ือนต าแหน่งตอ้งเป็นไปตามหลกัคุณธรรม การจดัซ้ือจดัจา้งตอ้งเป็นไปตามระเบียบของ
ราชการ การไม่เบียดเบียนผูบ้ญัชาการเรือนจ า ผูอ้  านวยการทณัฑสถานในลกัษณะของการระดมทุนหรือ
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เรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน และการทรยศต่อวิชาชีพ ส าหรับความเสมอภาค งานราชทณัฑ์ตอ้ง
ปฏิบติักบัผูต้อ้งขงัทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัมีความเสมอภาคเสมอ 

ส าหรับนโยบาย 7 ก. ได้แก่ กักขัง โดยขอให้ผูบ้ ัญชาการเรือนจ า ผูอ้  านวยการทัณฑสถานให้
ความส าคญักบัการกกัขงั และการควบคุมเป็นหลกัส าคญั  แก้ไข ให้การด าเนินงานราชทณัฑ์เป็นไปตาม                    
5 กา้วยา่งแห่งการเปล่ียนแปลงขา้งในเร่ืองของการฝึกระเบียบวินยั การเดินสวนสนาม การฝึกสมาธิให้กบั
ผูต้้องขัง การยึดหลักกฎหมาย  โดยให้ผูบ้ ัญชาการเรือนจ า ผูอ้  านวยการทัณฑสถานยึดหลักกฎหมาย                       
ในการด าเนินงาน และกฎกระทรวงระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงขอ้ก าหนดสากลต่างๆ เช่น ขอ้ก าหนด
กรุงเทพ  ขอ้ก าหนดแมนเดลา และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการป้องกนั และปราบปรามส่ิงของตอ้งห้ามภายใน
เรือนจ า การวางกรอบ โดยให้ผูบ้ญัชาการเรือนจ า ผูอ้  านวยการทณัฑสถานตอ้งวางกรอบในการด าเนินงาน
ให้อยู่ในความถูกตอ้งตามกรอบของกฎหมายเป็นหลกั เม่ือมีความจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจนอกเหนือจาก
ระบบกฎหมายขอให้ใชดุ้ลพินิจโดยยึดหลกัความถูกตอ้ง การให้ก าลังใจ ผูต้อ้งขงัตอ้งไดรั้บก าลงัใจเชิงบวก
ผ่านการด าเนินงานโครงการก าลังใจในพระราชด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา                  
และห้องสมุดพร้อมปัญญาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการกลับตัว                       
โดยการกลบัตวัเป็นตวัช้ีวดัส าคญัท่ีกรมราชทณัฑต์อ้งใหค้วามส าคญัในการด าเนินงานใหเ้กิดผลเชิงรูปธรรม 
เพื่อลดอตัราการกระท าผดิของผูต้อ้งโทษใหน้อ้ยลงและคืนคนดีเขา้สู่สังคมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 นโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปล่ียนแปลง และนโยบาย 3 ส. 7 ก. มีสาระส าคัญ เพื่อการเสริม
ประสิทธิภาพการพฒันาพฤตินิสัยให้กบัผูต้อ้งขงัการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัในเรือนจ าอ าเภอนางรอง
เป็นไปตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.2475 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ตลอดจนกฎกระทรวงมหาดไทยท่ีออก
ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ และมาตรฐานการปฏิบติังานดา้นการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด
ระเบียบกรมราชทณัฑว์า่ดว้ยการพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงั พ.ศ. 2561  

เรือนจ าอ าเภอนางรองได้ปฏิบติัตามระเบียบกรมราชทณัฑ์ว่าด้วยการพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงั                  
พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการปฏิบติังานดา้นการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิประกอบดว้ย  

1. การรับตัว มีขั้นตอน ไดแ้ก่ 1. การอบรมแรกรับ ซ่ึงเป็นการให้ความรู้ให้กบัผูต้อ้งขงัเก่ียวกบัการ
ปฏิบัติตน และการใช้ชีวิตประจ าวนัอยู่ในเรือนจ า 2. การจ าแนกลักษณะ โดยมีคณะกรรมการจาก
นกัจิตวิทยา นกัสังคมสงเคราะห์ เจา้หนา้ท่ีพยาบาล บุคลากรจากหน่วยงานยติุธรรมในทอ้งท่ี และเจา้หนา้ท่ี
ราชทณัฑ์ ร่วมกนัสอบถามประวติัส่วนตวั สภาพสังคม ประวติัสุขภาพ ความสนใจในการประกอบอาชีพ 
ความสามารถพิเศษ พฤติการณ์การกระท าความผิด เพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผน และก าหนดวิธีการแกไ้ข
เป็นรายบุคคล โดยการวางแผนปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามความเหมาะสมแต่ละบุคคล  เพื่อก าหนดแผนปฏิบติั
ต่อผูต้อ้งขงัรายบุคคล (Sentence plan) 

2. การด าเนินการ ได้แก่  1. การแก้ไขบ าบดัฟ้ืนฟูเฉพาะราย โดยการน าผูต้อ้งขงัท่ีมีพฤติกรรมท่ี
แตกต่างจากผูต้้องขงัทั่วไปเข้ารับการบ าบดัเฉพาะทาง เช่น โปรแกรมผูต้้องขงักระท าผิดซ ้ า โปรแกรม
ผูต้อ้งขงัท่ีใชค้วามรุนแรง  โปรแกรมส าหรับผูต้อ้งขงัท่ีติดยาเสพติด เป็นตน้ 2. การให้การศึกษาทางเรือนจ า
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จะจัด ก าร ศึกษ าให้ กับ ผู ้ต้อ งขังตั้ งแ ต่ขั้ น พื้ น ฐาน  คื อ  ป ระถม ศึกษ าจน ถึ งระดับ อุดม ศึกษ า                             
และเปิดโอกาสให้ศึกษาตามอธัยาศยั   3. การพฒันาจิตใจ เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อตนเอง และสังคมดว้ยการ
เข้าอบรมหลักสูตรนักธรรม การจดักิจกรรมทางศาสนาการอบรมจิตตภาวนา 4. การฝึกอบรมวิชาชีพ                        
เพื่อฝึกฝนทกัษะในการท างานประกอบวิชาชีพเม่ือพน้โทษ เช่น ช่างไม ้ช่างเช่ือม ช่างก่อสร้าง ช่างศิลป์                    
การประกอบอาหาร การนวดแผนไทย การเสริมสวย   การตดัเส้ือผา้ การทอผา้ การท าการเกษตร การเล้ียง
สัตว ์และทกัษะดา้นดนตรี  5.การฝึกทกัษะการท างาน ทางเรือนจ าไดจ้ดัผูต้อ้งขงัให้ท างานในเรือนจ า และ
ภายนอกเรือนจ า เพื่อสร้างความเคยชินกบัสังคม  และท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กบัสังคม เช่น การถกัอวน 
การลอกท่อระบายน ้ า การก่อสร้าง เป็นตน้ 6.การพฒันาทกัษะและบุคลิกภาพ ดว้ยการออกก าลงักาย การฝึก
ระเบียบวนิยั  การประกวดร้องเพลง   และการแสดงความสามารถพิเศษ 

3. การเตรียมการปลดปล่อย เม่ือผูต้อ้งขงัใกลจ้ะถึงก าหนดการปล่อยตวัทางเรือนจ าจะเตรียมความ
พร้อมก่อนการปล่อยตวัด้วยการให้ผูต้อ้งขงัท่ีใกล้พน้โทษเขา้รับการอบรมหลกัสูตรระยะสั้ นในเรือนจ า
โครงสร้างเบา1 เพื่อเตรียมตวักลับเข้าสู่สังคมทางด้านจิตใจ การฝึกอาชีพ หน้าท่ีพลเมือง การเรียนรู้ใน                    
การด ารงชีวติ และท าการปล่อยตวักลบัเขา้สู่สังคม 

4. การดูแลหลังปล่อยตัว การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือมูลนิธิส่งเสริม
พลเมืองดี เพื่อการดูแลติดตาม ประเมินความเส่ียงท่ีผูพ้น้โทษจะกระท าผิดซ ้ า และการสงเคราะห์หลงัปล่อย 
เช่น การมอบเงินทุนประกอบอาชีพ เป็นตน้ 

นอกจากนโยบาย และมาตรการต่างๆ ของกรมราชทณัฑ์แลว้ เรือนจ าอ าเภอนางรองไดน้ าแนวคิด
บุรีรัมยส์ันติสุขมาใช้ในการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นเรือนจ าแห่งเดียวของ
ประเทศท่ีน าระบบดังกล่าวประยุกต์ใช้กับการพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑ์  ในช่วงท่ีนายเผด็จ                    
หร่ิงรอด ด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ญัชาการเรือนจ าอ าเภอนางรอง (ในขณะนั้น) ตอ้งการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
และส่ิงของตอ้งห้ามในเรือนจ า  ประกอบกบัเป็นช่วงเดียวกนัในการประกาศใชน้โยบายบุรีรัมยส์ันติสุขของ
นายเสรี ศรีหะไตร ผูว้่าราชการจงัหวดับุรีรัมย  ์ (ในขณะนั้น) ท่ีเน้นการปลูกฝังการท าดี ละเวน้ความชั่ว                 
เกรงกลวัต่อบาป ร่วมกบักลไกอ่ืนๆ ในการบริหารจงัหวดั 

การประยุกต์ใช้นโยบายบุรีรัมยส์ันติสุขกบักบัเรือนจ าอ าเภอนางรอง จะด าเนินการกบัผูต้อ้งขงั
เด็ดขาด2 ท่ีไดรั้บการตดัสินจากศาลให้มีโทษจ าเรือนจ าเท่านั้น   จากการสัมภาษณ์นายเสรี ศรีหะไตร ผูว้่า
ราชการจงัหวดับุรีรัมย ์ ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัการของการน าแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุข เขา้มาประยุกตใ์ชใ้น
เรือนจ าความว่า “งานราชทัณฑ์มีความสอดคล้องจากแนวคิดบุรีรัมย์สันติสุข เพราะ เรือนจ าพัฒนาทักษะ
                                                           
1 เรือนจ าโครงสร้างเบา คือ เรือนจ าท่ีควบคุมผูต้อ้งขงัท่ีใกลพ้น้โทษ ผูต้อ้งขงัตอ้งมีคุณสมบติัจ าเรือนจ ามาแลว้ไม่น้อยกว่าน้อย 1 ใน 3 ของการ
ก าหนดโทษคร้ังล่าสุด เหลือโทษจ าเรือนจ าไม่เกิน 5 ปี และจะตอ้งมีความประพฤติดีไม่เคยท าผิดวินยั จึงสามารถเขา้ร่วมโครงการน้ีได ้ส าหรับ
ผูต้อ้งขงัท่ีจะเขา้มาอยูเ่รือนจ าโครงสร้างเบา ตอ้งเหลือโทษเพียง 6 เดือน เพ่ือแกไ้ขพฤติกรรมและส่งเสริมศกัยภาพเป็นรายบุคคลให้กลบัสู่สงัคม
อีกคร้ังและมีอาชีพเล้ียงตวัเองรอด เม่ือออกจากเรือนจ าแลว้ไม่กลบัมาท าผิดซ ้าอีก เรือนจ าโครงสร้างเบาจะน าตูค้อนเทนเนอร์น็อกดาวน์มาเป็น
วสัดุหลกัในการก่อสร้าง และไม่มีร้ัวลอ้มสูงถึง 3 เมตร แต่จะมีลวดหนาม 3 ชั้น มีโรงฝึกอบรมและพ้ืนท่ีในการจดักิจกรรม 
2 ผูต้อ้งขงัเด็ดขาด คือ บุคคลซ่ึงถูกขงัไวต้ามหมายจ าคุกภายหลงัค  าพิพากษาถึงท่ีสุด 
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การฝึกอาชีพ การให้การศึกษา การเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของ
เรือนจ า การมีชุดผู้ คุมท่ีคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้ ต้องขัง เป็นต้น ท าให้การน าแนวคิดบุรีรัมย์ สันติ
สุขเข้ามาประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานของเรือนจ าสามารถท าได้อย่างกลมกลืน ทางเรือนจ าจึงพยายาม
จัดระบบ หมวดหมู่ ท่ีเป็นนโยบายของกรมราชทัณฑ์เข้ากับแนวคิดบุรีรัมย์สันติสุข เพ่ือพัฒนาพฤตินิสัยของ
ผู้ต้องขงั” (นายเสรี ศรีหะไตร วนัท่ี 6 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00-18.00 น.)  

ประเด็นน้ีมีความน่าสนใจ  เพราะ เป็นการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกนัระหวา่งเรือนจ าอ าเภอนางรอง
กบัชุมชนในจงัหวดับุรีรัมยใ์นการร่วมกนัพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั การเตรียมความพร้อมใหก้บัผูต้อ้งขงั
ทั้งในดา้นของทกัษะอาชีพ ความรู้  การปรับตวัเขา้สู่สังคม เม่ือผูต้อ้งขงัพน้โทษแลว้สามารถกลบัเขา้สู่สังคม 
ใช้ชีวิตร่วมกนักบัชาวบ้านได้อย่างปกติสุข เพราะ มีแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุข เป็นแนวคิดท่ีเช่ือมประสาน
ระหวา่งเรือนจ า และชุมชน หมู่บา้นภายในจงัหวดับุรีรัมยเ์ขา้ไวด้ว้ยกนั สะทอ้นจาก ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
นายกฤษณะ  ทิพยจนัทร์   ผูบ้ญัชาการเรือนจ าอ าเภอนางรองคนปัจจุบนั มีประเด็นท่ีน่าสนใจตอนหน่ึงว่า 
“กระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑ์เป็นลักษณะของการบ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูผู้ ต้องขัง เดด็ขาดท่ี
ได้กระท าความผิดผ่านกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยให้เป็นคนดีกลับเข้าไปใช้ชีวิตในสังคมได้ และแนวคิด
บุรีรัมย์สันติสุขเน้นสร้างจิตส านึกท าดี ละช่ัวกลัวบาปให้เกิดขึน้กับผู้ ต้องขังตั้งแต่วันแรก จนถึงวันสุดท้าย
ของการพ้นโทษ  (เป็นคนดี) เพราะ เม่ือผู้ ต้องขังเกิดจิตส านึกของการเป็นคนดี เกรงกลัวต่อความช่ัว คือการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงจากภายในของจิตใจของผู้ ต้องขังซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีช่วยส่งเสริมการสร้าง
ประสิทธิผลในการพัฒนาเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมใสของผู้ ต้องขังภายในเรือนจ า  ” เช่นเดียวกันกับกลุ่ ม
ผู้บริหารเรือนจ าได้ให้ข้อมูลว่า “เรือนจ าอ าเภอนางรองได้น าแนวคิดบุรีรัมย์สันติสุขซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีก าหนด
ทิศทางการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแขง็ในชุมชน และหมู่บ้านมาจ าลองการบริหาร
แบบหมู่บ้านในเรือนจ า และประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของเรือนจ า คือ  การใช้แนวคิดบุรีรัมย์สันติ
สุข ก าหนดเป็นเค้าโครง เพ่ือน าโปรแกรมการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ ต้องขังท่ีถกูก าหนด  โดยกรมราชทัณฑ์
เข้ามาผสาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการสร้างคนดีสู่สังคม” (นายกฤษณะ  ทิพยจันทร์ วันท่ี 14 ธันวาคม 
2561  เวลา 09.00-12.00 น. )”  

สรุป แนวทางการพฒันาพฤตินิสัยของกรมราชทณัฑ์เน้นระบบ กระบวนการ โปรแกรมการศึกษา                             
เพื่อสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์ห้กบัผูต้อ้งขงั ในขณะท่ีแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุข ตอ้งเร่ิมตน้การปลูกฝัง
ให้ ผู ้ต้องขังมีความเกรงกลัวต่อบาปป รับตัวให้ เป็นคนดีท าให้ผู ้ต้องขังได้ รับการพัฒนาจิตใจ                                 
ควบคู่ไปกบัการพฒันาพฤตินิสัยของกรมราชทณัฑ์ และนโยบายจงัหวดับุรีรัมยส์ันติสุขสร้างแนวทางการ
รองรับผูพ้น้โทษกลบัสู่สังคมใหส้ามารถด ารงชีวติอยา่งปกติสุข ลดการกระท าผดิซ ้ า  
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2. รูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรอง จังหวดับุรีรัมย์ 
 การศึกษาคร้ังน้ีพบรูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรอง มีสภาพปัญหาของเรือนจ า
อ าเภอนางรองท่ีส่งผลต่อการพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงั ดงัน้ี 
 ในช่วงปี 2558  เรือนจ าอ าเภอนางรองพบกับปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเรือนจ า                       
การพบส่ิงของต้องห้ามในเรือนจ า นายเผด็จ หร่ิงรอด ผูบ้ ัญชาการเรือนจ าอ าเภอนางรอง (ในขณะนั้น) 
ตระหนกัวา่ปัญหาดงักล่าวท าให้ประสิทธิผลการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัลดลง ซ่ึงในขณะนั้นเป็นช่วง
ท่ีจงัหวดับุรีรัมยป์ระกาศแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุข เพื่อการพฒันาจงัหวดั เสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัทุก
หมู่บ้าน และการปลูกฝังให้ประชาชนเกิดจิตส านึกเกรงกลัวต่อบาป ท าให้นายเผด็จ หร่ิงรอด เห็นว่า                   
แนวคิดบุรีรัมย์สันติสุขสามารถน ามาประยุกต์กับการบริหารเรือนจ า การแก้ไขปัญหาของเรือนจ า                            
และการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัได ้จึงสร้างความเขา้ใจกบัเจา้หน้าท่ีเรือนจ าถึงปัญหาท่ีพบในเรือนจ า 
และการน าแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุขบริหารเรือนจ า และการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั โดยให้เจา้หน้าท่ี
เรือนจ ายึดหลกัการปฏิบติังานดว้ยหลกัศีลธรรม เป็นคนดี ละอายต่อบาป เพราะ หากเจา้หนา้ท่ีไม่ท าตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีย่อมไม่สามารถแก้ไขปัญหากับผูต้้องขงัได้  และได้จดัการประชุมระหว่างผูบ้งับญัชาการ
เรือนจ ากบัเจา้หน้าท่ีของเรือนจ า เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของเรือนจ าให้เจ้าหน้าท่ีของเรือนจ ามองเห็นถึง
ปัญหาร่วมกัน และสามารถแก้ไขปัญหาอย่างด้วยความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน โดยผลการวิเคราะห์
สถานการณ์ของเรือนจ า พบวา่ 

   1. ปัญหาการใชโ้ทรศพัท์มือถือ และการใชส่ิ้งของตอ้งห้าม เป็นปัญหาส าคญัของเรือนจ าท่ีส่งผล
โดยตรงกบัการแพร่ระบาดของยาเสพติดของผูต้อ้งขงั แนวทางการแกไ้ขปัญหา คือ การประสานเจา้หนา้ท่ี
จากทหารจากมณฑลทหารบกท่ี 26 ร่วมกับเจ้าหน้าท่ี เรือนจ าเข้ามาตรวจสอบของส่ิงผิดกฎหมาย                           
ส่ิงของตอ้งห้าม  ผลจากการตรวจสอบ พบว่า ภายในเรือนจ าผูต้อ้งขงัได้ซุกซ่อนโทรศพัท์มือถืออยู่บนฝ้า
เพดานของเรือนนอนเป็นโทรศพัทมื์อถือไม่ต ่ากวา่ 6 เคร่ือง 

  2. ปัญหาการลักลอบเสพยาเสพติด และการลักลอบโยนยาเสพติดขา้มก าแพงของเรือนจ าเป็น
ปัญหาท่ีส่งผลมาจากการใช้โทรศพัท์มือถือ และการใช้ส่ิงของตอ้งห้าม โดยผูต้อ้งขงัจะโทรศพัท์ไปสั่งยา
เสพติด เพื่อให้ผูข้ายโยนยาเสพติดข้ามก าแพงเรือนจ า  ผลจากการตรวจสอบ พบว่า  เรือนจ ามีการแพร่
ระบาดของยาเสพติด ผูต้อ้งขงัมีปัสสาวะสีม่วงเป็นจ านวนมาก 

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการพบส่ิงของตอ้งห้ามในเรือนจ าอ าเภอนาง สะทอ้นผา่น
การสัมภาษณ์ผูบ้ญัชาการเรือนจ าอ าเภอนางรองว่า  “ในอดีตเรือนจ าอ าเภอนางรองได้ประสบกับปัญหา               
การแพร่ระบาดยาเสพติด มีคนโยนยาเสพติดเข้ามาในร้ัวของเรือนจ า ผู้ ต้องขังในเรือนจ าใช้โทรศัพท์มือถือ
ส่ังยาเสพติดจากภายนอกเรือนจ าได้ และเม่ือทางเรือนจ าได้ท าการตรวจค้นสถานท่ี ตรวจปัสสาวะ                      
ของผู้ ต้องขัง พบว่า มีการซุกซ่อนโทรศัพท์มือถือเอาไว้จ านวนมาก ผู้ ต้องขังบางรายมีปัสสาวะเป็นสีม่วง” 
(นายกฤษณะ  ทิพยจันทร์ วนัท่ี 14 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00-12.00 น. ) 
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     ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของเรือนจ าท าให้ผูบ้ญัชาการ และเจา้หน้าท่ีร่วมกนัก าหนดเป้าหมาย
สูงสุดของการพฒันาเรือนจ าอ าเภอนางรอง จ านวน  2 เป้าหมาย ไดแ้ก่ 1.ไม่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ภายในเรือนจ าอ าเภอนางรอง 100% 2.ไม่มีการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ และส่ิงของตอ้งห้ามภายในเรือนจ าอ าเภอ
นางรอง 100%  
 การก าหนดเป้าหมายสูงสุด เป็นหลกัการตามแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุข ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเรือนจ า
อ าเภอนางรองน าแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุขประยุกตใ์ชใ้นการบริหารเรือนจ า อีกทั้งความส าคญั การน าแนวคิด
บุรีรัมยส์ันติประยุกตใ์ชใ้นเรือนจ า คือ  การแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการแกไ้ขการใช้
โทรศพัทมื์อถือ และส่ิงของตอ้งห้ามภายในเรือนจ าอ าเภอนางรองตอ้งสร้างการมีส่วนร่วมระหวา่งเรือนจ า 
หมู่บา้น และจงัหวดัในการช่วยกนักวดขนั ป้องกนั ปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน                 
เพื่อตดัตอนไม่ให้ผูต้อ้งขงัโทรสั่งยาเสพติด และการน าแนวคิดดงักล่าวมาประยุกต์ใช้กบัการพฒันาพฤติ
นิสัยของผูต้อ้งขงัในเรือนจ าสามารถช่วยเร่งรัดให้ผูต้อ้งขงัเป็นคนดี มีศกัยภาพสามารถปรับตวัเขา้สู่สังคม
หลงัจากท่ีพน้โทษ และไม่กระท าผดิซ ้ า   

  ดงันั้น เรือนจ าอ าเภอนางรองจึงไดก้ารแต่งตั้งคณะท างาน ไดแ้ก่  
1.คณะท างานระดบันโยบาย ประกอบดว้ย  ผูบ้ญัชาการเรือนจ าอ าเภอนางรอง หัวหน้าฝ่ายบริหาร

ทัว่ไป และหวัหนา้ศูนยป์ฏิบติัการพิเศษ หวัหนา้ฝ่ายควบคุม หวัหนา้ฝ่ายทณัฑปฏิบติั หวัหนา้ฝ่ายฝึกวิชาชีพ 
หวัหนา้ฝ่ายการศึกษา และพฒันาจิตใจ หวัหนา้สถานพยาบาล และหวัหนา้สถานตรวจพิสูจน์ คณะท างานใน
ระดบันโยบายมีหนา้ท่ีด าเนินการตามนโยบายของกรมราชทณัฑ์ มีหน้าท่ีแปลงนโยบายจากกรมราชทณัฑ์
ผนวกเขา้กบัแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุข เพื่อการบริหารเรือนจ า และการเสริมสร้างประสิทธิผลในการพฒันา
พฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั  

 
 

2.คณะท างานระดับผูป้ฏิบติั โดยเรือนจ าอ าเภอนางรองได้จ  าลองระบบคณะกรรมการหมู่บ้าน                             
(ระบบการสร้างความเขม้แข็งของหมู่บ้านตามแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุข) ในการดูแลผูต้อ้งขงัในเรือนจ า  
เรียกว่า “คณะกรรมการหมู่บ้านนารายญ์สัน ติสุข” ประกอบด้วย  1.ปลัดหมู่บ้าน  จ านวน  1 คน                                    
เป็นเจา้หนา้ท่ีของเรือนจ า  มีหนา้ท่ีเสมือนเป็นปลดัอ าเภอ 2.หวัหนา้คุม้บา้น จ านวน 4 คน เป็นเจา้หนา้ท่ีของ
เรือนจ า มีหน้าท่ี เสมือนเป็นก านัน ผู ้ใหญ่บ้าน 3.คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นตัวแทนของผู ้ต้องขัง                        
เสมือนเป็นลูกบ้าน โดยคณะท างานระดับผูป้ฏิบติัมีหน้าท่ีปฏิบติัตามกระบวนการพฒันาพฤตินิสัยของ
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ผู ้ต้องขังของเรือนจ า และปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน (ตัวแทนของผู ้ต้องขัง) ในการดูแล                          
ใหค้วามช่วยเหลือ สอดส่องดูแลเพื่อนผูต้อ้งขงั และแจง้ข่าวให้กบัหวัหนา้คุม้บา้น และแจง้ไปท่ีปลดัหมู่บา้น 
และปลดัหมู่บา้นจะรายงานสภาพปัญหา ความตอ้งการ ความเป็นอยู่ของผูต้อ้งขงัจบัผูบ้ญัชาการเรือนจ า
อ าเภอนางรอง ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลหลัก และการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
เก่ียวกบัแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุข คู่มือการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัในเรือนจ าของกรมราชทณัฑ์ พบว่า 
เรือนจ าอ าเภอนางรองมีรูปแบบการด าเนินงานท่ีน าแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุขร่วมกบัการพฒันาพฤตินิสัยของ
ผูต้อ้งขงั ดงัน้ี  

1. การรับตัวผู้ต้องขัง 
 

 
 

เรือนจ าได้สร้างจิตส านึกท าดี ละชั่ว เกรงกลัวต่อบาปกับเจ้าหน้าท่ีของเรือนจ า และผูต้้องขัง                     
การพัฒนาจิตใจตามหลักพุทธศาสนาขัดเกลาจิตใจของผู ้ต้องขังให้อ่อนโยนมีสมาธิเกิดปัญญา เช่น                                
การสวดมนต ์การฝึกสมาธิ   อีกทั้งเจา้หน้าท่ี และผูต้อ้งขงัตอ้งทุกคนตอ้งเขา้ร่วมการท าพิธีปฏิญาณสาบาน
ตน จ านวน 12 ข้อ (รายละเอียดในภาคผนวก ) ร่วมกับการสวดมนต์ท าว ัตรเช้า และท าว ัตรเย็น                      
ซ่ึงท าเป็นกิจวตัรอย่างต่อเน่ืองทุกวนัตั้งแต่ ปี 2558 สะท้อนจากการสัมภาษณ์ผูบ้ญัชาการเรือนจ าอ าเภอ
นางรองว่า  “ขั้นตอนการแรกรับเร่ิมต้นจากพัฒนาจิตใจของผู้ ต้องขังก่อน การกล่อมเกลาจิตใจ                               
โดยมีเป้าหมาย คือ สันติสุขในเรือนจ า ผมได้น าเจ้าหน้าท่ี ท าปฏิญาณตนเป็นคนดี การสร้างจิตส านึกการ
เป็นคนดีเป็นทุกวัน ก่อนประชุม ก่อนท างาน และต่อมา คือ ผู้ ต้องโทษต้องร่วมพิธีปฏิญาณสาบานตน 
จ านวน 12 ข้อ เพ่ือให้จิตใจเข้มแขง็ กลัวบาปสร้างจิตส านึกให้เป็นคนดี” (นายกฤษณะ  ทิพยจันทร์ วันท่ี 14 
ธันวาคม 2561  เวลา 09.00-12.00 น. )”  

นอกจากน้ี ตามนโยบายของกรมราชทณัฑ์  และแนวทางการพฒันาพฤตินิสัยของกรมราชทณัฑ์ได้
ก าหนดให้เรือนจ าจดัท าแผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัรายบุคคล หรือ Sentence Plan (กรมราชทณัฑ์, 2560)             
เพื่อเป็นเคร่ืองมือการจ าแนกลกัษณะของผูต้อ้งขงั  วิเคราะห์ถึงสาเหตุการท าผิด ปัจจยัแวดล้อม และน า
ขอ้มูลดงักล่าวมาจดัท าเป็นแผนการบริหารโทษ การพิจารณาเล่ือน ลดชั้น การลดวนัตอ้งโทษ การพกัการ
ลงโทษ และประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีผูต้อ้งขงัจะพึงได ้



51 
 

  2. การด าเนินการ 

 
                 2.1 การพัฒนาจิตใจ  ให้กับผูต้ ้องขัง เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีกับ และสังคมด้วยการเข้าอบรม
หลักสูตรนักธรรม สวดมนต์ท าวตัรเช้าท าวตัรเย็น การท ากิจกรรมอบรมธรรมะพัฒนาเรือนจ าให้เป็น                 
“เรือนธรรม” โดยมีผูต้ ้องขังเข้าร่วมเป็นรุ่นๆ รุ่นละประมาณ 100 คน และการจดักิจกรรมทางศาสนา                   
การอบรม จิตตภาวนา และเรือนจ าอ าเภอนางรองได้จัดสร้าง “หอธรรมนูญสันติสุข” ภายในเรือนจ า                          
เพื่อให้เจา้หน้าท่ี และผูต้อ้งขงัใช้สาบานตน ยึดเหน่ียวจิตใจให้เป็นคนดี ละเวน้ความชัว่ เกรงกลวัต่อบาป                 
ซ่ึ งสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาจิตใจทางพุ ทธศาสนา ท่ี ช่วยขัด เกลาจิตใจของผู ้ต้องขัง                                    
เป็นการปรับเปล่ียนทศันคติภายในของผูต้อ้งขงัให้โอกาสในการเร่ิมชีวิตใหม่เร่ิมตน้ได้ด้วยการเปล่ียน
ความคิด การขดัเกลาจิตใจ 
 

 
   
     2.2 การให้การศึกษา กับผู ้ต้องขังในระดับสายสามัญตั้ งแต่ประถมจนถึงระดับอุดมศึกษา                     
สายอาชีพตามนโยบายของกรมราชทณัฑ์ท่ีให้ผูต้อ้งขงัมีความรู้  จากขอ้มูลจากการสัมภาษณ์นายสังเวียน 
พรมสาร นกัทณัฑวทิยาช านาญการ เล่าวา่ “การให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพืน้ถ่ินของจังหวดับุรีรัมย์  โดย
เชิญอาจารย์จากโรงเรียนนางรองให้มาสอนวัฒนธรรมพื้นถ่ิน เช่น นิทานพื้นถ่ิน ประเพณี การแต่งกาย 
ตลอดจนถึงภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเรือนจ าอ าเภอนางรองได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาด้วยการจัดห้องสมุด
เคล่ือนท่ี โดยน าหนังสือใส่รถเขน็ไปวางไว้ตามแดนของผู้ ต้องขัง เพ่ือให้ผู้ ต้องขังสามารถอ่านหนังสือได้  
ขณะอยู่ ท่ีเรือนนอน และการฝึกวิชาชีพทางการเกษตรอย่างโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
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การปลูกพืชตามฤดูกาล” (นายสังเวียน พรมสาร นักทัณฑวิทยาช านาญการ วันท่ี 14 ธันวาคม 2561  เวลา 
09.00-12.00 น.) 
 

 
 

                   2.3 การจัดการรายได้ให้สมดุล  เรือนจ าอ าเภอนางรองมีรายไดจ้าก 1.การจดัตั้งร้านเบเกอร่ีใน
เรือนจ าสามารถสร้างรายได้ให้กับเรือนจ าประมาณ 150,000 – 200,000 บาทต่อเดือน การท าไม้กวาด
ทางมะพร้าวจากขวดพลาสติก การท าปุ๋ยจากเศษอาหารท่ีเหลือจากผูต้อ้งขงั  รวมทั้งมีการรับจา้งแรงงานจาก
ผูว้่าจา้งภายนอก เพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เช่น การเย็บอวด เย็บแห และการปักเคร่ืองหมายราชการ                  
โดยผูต้อ้งขงัจะได้เงินรางวลัปันผลเพื่อให้ไปซ้ือของจากร้านคา้สวสัดิการในเรือนจ า 2.การปลูกพืชตาม
ฤดูกาล เช่น ผกับุง้ กวางตุง้ คะนา้ ผลผลิตท่ีจะใชเ้ป็นทุนในการฝึกอาชีพให้แก่ผูต้อ้งขงั โดยผูต้อ้งขงัทุกคน
ต้องได้รับการฝึกอบรมอาชีพคนละ 1 อาชีพ เพื่อให้มีทักษะในการประกอบอาชีพหลังจากท่ีพ้นโทษ                         
3.การส่งผู ้ต้องขังไปย ังสถานประกอบการภายนอกเรือนจ า เพื่ อน าไปฝึกวิชาชีพปฏิบัติจริง เช่น                                  
ในบริษทัผลิตยาง บริษทันอร์ทอีส รับเบอร์ จ  ากดั บริษทัลายลกัษณ์ไทย พฒันา จ ากดั เป็นบริษทัเก่ียวกบัการ
ก่อสร้าง การส่งผูต้อ้งขงัไปท างานท่ีสถานประกอบการภายนอกเรือนจ าจะมีการคดัเลือกผูต้อ้งขงัท่ีมีความ
พร้อมมีคุณสมบติัท่ีดี และผา่นการฝึกทดสอบวดัความรู้ในการประกอบอาชีพ เม่ือผูต้อ้งขงัผา่นการทดสอบ
ทางเรือนจ าจะมีผูคุ้มไปเป็นเพื่อนดูแลในท่ีท างาน โดยไดร้ายได้วนัละ 304 บาท เพื่อให้ผูต้อ้งขงัสามารถ
เรียนรู้สังคม และปรับตวัเขา้กบัสังคมไดก่้อนการปล่อยตวั  
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  2.4 การส่งเสริมสุขภาพ เรือนจ าอ าเภอนางรองมีความได้เปรียบในเชิงของสภาพแวดล้อมของ
เรือนจ าท่ีมีพื้นท่ีภายในเรือนจ ากวา้งขวางมีสนามกีฬากลาง เพื่อให้ผูต้อ้งขงัสามารถเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล 
การท ากิจกรรมสันทนาการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต และสุขภาพกาย ภายใต้แนวคิดสร้างดีกว่าซ่อม                       
การส่งเสริมการออกก าลงักาย และทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายให้กบัเจา้หน้าท่ีของเรือนจ า และ
ผูต้อ้งขงั โดยออกก าลงักายทุกเชา้ดว้ยท่ากายบริหารต่างๆ เช่น ฟุตบอล กายบริหาร10 ท่าพญายม เป็นตน้ 

อีกทั้งการดูแลดา้นโภชนาการ มีนกัโภชนาการค่อยดูแลจดัเมนูอาหารให้แก่ผูต้อ้งขงัตามนโยบาย
ของกรมราชทณัฑ์ให้ครบทั้ง 5 หมู่จ  านวน 3 ม้ือ ในด้านสุขภาพมีการดูแลโดยแพทย ์และมีอาสาสมคัร
เรือนจ า (อสรจ.) เพื่อสอดส่องดูแลให้ความรู้ และคอยสังเกตผูต้อ้งขงัท่ีมีอาการเจ็บป่วย และรายงานให้กบั
หัวหน้าหมู่บ้านรับทราบ  ส าหรับเจ้าหน้าท่ี การฉีดวคัซีนการป้องกันโรคติดต่อ และการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของเรือนจ ามีความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ี  

 

 
 
2.4 การสร้างส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์ เรือนจ าได้ปรับโครงสร้างทางกายภาพของเรือนจ าด้วยการให้

คณะกรรมการหมู่บ้าน และหัวหน้าคุ้มบ้านส ารวจพื้นท่ีสุ่มเส่ียง พื้นท่ีรกร้าง พื้นท่ีอับสายตาบริเวณ                      
ในแดนต่างๆ ของเรือนจ า รวมไปถึงการจดัระเบียบสัมภาระตู้ล็อคเกอร์ภายในเรือนจ า ให้มีความเป็น
ระเบียบ และรายงานผลการตรวจสอบกบัหวัหนา้คุม้บา้น และปลดัหมู่บา้นตามล าดบั และการเพิ่มมาตรการ
รักษาความปลอดภยัของเรือนจ าดว้ยการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด เคร่ืองตดัสัญญาณโทรศพัท ์การใชเ้คร่ืองตรวจ
โลหะตรวจการเขา้ออกของเจา้หนา้ท่ีเรือนจ า และการวางระบบเจา้หนา้ท่ีรักษาการเฝ้าระวงัตลอด 24 ชัว่โมง 

นอกจากน้ีเรือนจ าอ าเภอนางรองมีขอ้ไดเ้ปรียบเหนือกว่าเรือนจ าแห่งการอ่ืน คือ มีระบบบ าบดัน ้ า
เสี ยของเรือนจ าห รือ ท่ี เรียกว่าบ่ อตะบันน ้ า  เป็นการบ ริหารจัดการส่ิ งแวดล้อมภายใน เรือนจ า                                    
พฒันาเป็น "เรือนจ าแห่งแรกท่ีมีระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีครบวงจรท่ีสุด" สอดคลอ้งกบันโยบาย
รัฐบ าล  กรมราชทัณฑ์  และจังหวัด บุ รี รัม ย์  ด้ าน ส่ิ งแวดล้อมและการจัดการขยะ  และได้ รับ                                     
“รางวลัการประกวดนวตักรรมจากกรมอุตสาหกรรม” และน าน ้ าท่ีไดรั้บการบ าบดัมาปลูกผกัภายในเรือนจ า 
มีระบบการจดัการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ เทศบาลไม่เก็บขยะให้กบัทางเรือนจ า จึงท าให้เรือนจ า
ตอ้งน าขวดพลาสติกมารีไซเคิลเป็นไมก้วาดทางมะพร้าว การน าเศษอาหารท่ีเหลือต่อวนัไปท าปุ๋ยอินทรีย์
อดัเม็ดดว้ยเศษอาหารท่ีเหลือจากการเล้ียงผูต้อ้งขงัมีจ านวนถึง 60 ลิตรต่อวนั และเรือนจ าเรือนจ ามีแผนใน
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การพฒันาเตาเผาขยะขนาดเล็กท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเขา้มาช่วยในการจดัการขยะในเรือนจ าได้
อยา่งมีประสิทธิผล 

 

3. การเตรียมปล่อย 

 
   
  3.1 การสร้างสังคมอบอุ่น  เรือนจ าอ าเภอนางรองได้มี ช่องทางการส่ือสาร 3 ช่องทาง ได้แก่                            

1. การส่ือสารระหว่างญาติผูต้อ้งขงักบัผูบ้ญัชาการเรือนจ า 2. การส่ือสารระหว่างผูต้อ้งขงักบัผูบ้ญัชาการ
เรือนจ าโดยตรงผ่านทาง ตูเ้ขียวค าถามตรงตวั 3. การส่ือสารระหว่างเรือนจ ากบัประชาชนทัว่ไปแบบตอบ
ตรงใจ ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีเรือนจ าอ าเภอนางรองคิดดว้ยตวัเอง  โดยค านึงถึงการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง
เจา้หน้าท่ีเรือนจ า ผูต้อ้งขงั และญาติ และจดัโครงการเยี่ยมญาติ เพื่ออ านวยความสะดวกกบัญาติผูต้อ้งขงั                             
สร้างบรรยากาศอบอุ่นเปิดโอกาสให้สถาบันครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู ้ต้องขัง                                    
ซ่ึงถือเป็นการการสร้างสังคมอบอุ่น สอดคลอ้งกบันโยบายกรมราชทณัฑ์ เช่น การให้โอกาสผูต้อ้งขงัท่ีมี
ความประพฤติดี ปฏิบติัตามระเบียบของเรือนจ าไดรั้บการเยี่ยมญาติอยา่งใกลชิ้ด การให้คู่สามีภรรยามาเยีย่ม
ได้เดือนละ 1 คร้ัง  สะท้อนจากค าสัมภาษณ์นายชวน ฉิมกุล นักทัณฑวิทยาช านาญการ อธิบายวว่า                      
“การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ต้องขัง และสังคมภายนอก คือ เม่ือผู้ต้องขังกระท าผิดระเบียบของเรือนจ า
ทางเรือนจ าจะประสานญาติให้เข้ามาร่วมรับฟัง  ซ่ึงเป็นเรือนจ าแห่งเดียวท่ีได้ใช้ระบบนี ้เพราะการพัฒนา
พฤตินิสัยของผู้ ต้องขังให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดสังคมภายนอกต้องร่วมมือกัน   และทางเรือนจ าได้ให้
ความส าคัญกับหลักสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติกับผู้ ต้องขังหญิงโดยผู้ต้องขังหญิงท่ีก าลังตั้งครรภ์จะได้รับ
การดูแลจนถึงคลอดบุตร และสามารถเลีย้งบุตรได้ถึง 3 เดือน หลังจาก 3 เดือนแล้วหมดจะถูกส่งไปให้ญาติ
เลี ้ยงดู ต่อภายนอกเรือนจ า” (นายชวน ฉิมกุล นักทัณฑวิทยาช านาญการ  วันท่ี  14 ธันวาคม 2561                          
เวลา 09.00-12.00 น.) 
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   3.2 การหลุดพ้นอาชญากรรม เรือนจ าอ าเภอนางรองแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

และการใช้โทรศพัท์มือถือ และส่ิงของต้องห้ามภายในเรือนจ า ด้วยการประสานขอความร่วมมือไปยงั
เจา้หน้าท่ีทหารจากมณฑลทหารบกท่ี 26 ร่วมตรวจคน้ส่ิงผิดกฎหมาย  การตรวจปัสสาวะเจา้หน้าท่ี และ
ผูต้อ้งขงัอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง การจดักิจกรรมประกวดเรือนนอนสีขาว เพื่อให้เกิดพื้นท่ีปลอดส่ิงผิด
กฎหมาย และส่ิงของต้องห้ามในเรือนจ าอย่างเด็ดขาด  โดยผลการตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติด                       
ตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบนั และให้รางวลัผูต้อ้งขงั  เช่น มีการจดัแสดงดนตรี ร้องเพลง และในปี 2559 เรือนจ า
นางรอไดรั้บรางวลัชนะเลิศในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และไดอ้นัดบัท่ี 2 ของประเทศในโครงการประกวด
จดัระเบียบเรือนจ า และในปีท่ีผา่นมาผูต้อ้งขงักระท าผดิวินยัจ านวนเพียง 9 คน จากจ านวนผูต้อ้งขงัประมาณ 
1,800 คน   

 

 
 

   3.3 การจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง เรือนจ าอ าเภอนางรองไดน้ ารายไดจ้ากร้านสงเคราะห์ผูต้อ้งขงั                         
ร้านเบเกอร่ี การผลิตปุ๋ยจากเศษอาหารอดัเม็ด  การท าไมก้วาดทางมะพร้าวจากเศษขวดพลาสติก รายไดจ้าก
การว่าจ้างจากบ ริษัทภายนอก  รายได้ ต่ างๆ เห ล่ า น้ี จ าน เข้ากองทุนพึ่ งพ าตน เองของเรือนจ า                                          
ส่วนผูต้้องขงัจะได้รับเงินรางวลัปันผลจากการท างาน ประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนจากการจดัตั้ งกองทุนพึ่ งพา
ตนเองท่ีเด่นชัดท่ีสุด คือ การสร้างสถานปฏิบัติธรรมภายในเรือนจ าอ าเภอนางรองด้วย งบประมาณ 
1,300,000 บาท ดว้ยเงินจากกองทุนพึ่งพาตนเอง  และเช่ือมโยงกบัชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการจดั
ผา้ป่าสามคัคี เพื่อช่วยสมทบทุน ซ่ึงสถานปฏิบติัธรรมน้ีเป็นสถานท่ีให้ผูต้อ้งขงัท ากิจกรรมท าวตัรสวดมนต์
พฒันาจิตใจของผูต้อ้งขงัภายในเรือนจ า  
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4. การดูแลหลังปล่อย  เรือนจ าอ าเภอนางรองได้การสร้างการมีส่วนร่วมกับหมู่บ้านในจงัหวดั

บุรีรัมย์ในการบริหารงานเรือนจ า เช่น  1. หมู่บ้านหนองเต็ง จงัหวดับุรีรัมย์มอบพนัธ์ุกล้วยยกัษ์ให้กับ
เรือนจ าอ าเภอนางรองไปทดลองปลูกเพื่อฝึกอาชีพให้กับผูต้ ้องขงั และสร้างรายได้จากการจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์จากกลว้ย เพื่อน ารายไดเ้ขา้กองทุนพึ่งพาตนเองของเรือนจ า  2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสน จังหวดับุรีรัมย์ ได้ขอให้ผู ้บัญชาการเรือนจ าน าผลิตภัณฑ์ของผู ้ต้องขัง ได้แก่ ไม้กวาด
ทางมะพร้าวท่ีท าจากขวดพลาสติก ปุ๋ยอดัเม็ดท่ีท าจากเศษอาหาร น าไปออกงานนิทรรศการของชุมชน เพื่อ
เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรอง และจะรับซ้ือปุ๋ยอดัเม็ดเพื่อไปใช้ใน
แปลงเกษตรของชุมชนบา้นหนองโสน  

อีกทั้ ง เรือนจ าอ าเภอนางรองได้ใช้แผนการปฏิบัติ ต่อผู ้ต้องขังรายบุคคล (Sentence Plan)                                  
เพื่อบริหารโทษ และเป็นแผนท่ีท าให้ผสานเขา้กบัแผนชีวิตหมู่บา้น  (Village Plan)3 ของหมู่บา้นในจงัหวดั
บุรีรัมยท์  าใหผู้พ้น้โทษกลบัเขา้สู่หมู่บา้นใชชี้วติไดอ้ยา่งปกติสุข 
 
3. แนวทางการส่งคืนผู้ต้องขังกลบัสู่สังคมด้วยแผนชีวติหมู่บ้านของเรือนจ าอ าเภอนางรอง จังหวดับุรีรัมย์  
 ปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมการส่งคืนผูต้อ้งขงักลบัสู่สังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คือ 1.แผนการปฏิบติัต่อ
ผูต้อ้งขงัรายบุคคล (Sentence Plan) เป็นนโยบายหลกัของกรมราชทณัฑ์ท่ีมอบหมายให้เรือนจ าจดัท าแผนฯ 
กบัผูต้อ้งขงัเด็ดขาดทุกคน เพื่อเป็นเคร่ืองมือการประเมินพฤติกรรม การวิเคราะห์สาเหตุของการกระท า
ความผิด และสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการกระท าความผิด เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาพฤตินิสัยของ
ผู ้ต้องขังอย่างมีประสิทธิผล และ 2.แผนชีวิตหมู่บ้าน (Village Plan) ตามแนวคิดบุ รีรัมย์สันติสุข                                

                                                           
3 แผนชีวิตหมู่บา้นเป็นแผนท่ีจดัท าข้ึนโดยประชาชนในหมู่บา้น โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาประเทศ นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายจงัหวดั/อ าเภอรวมทั้ง ความตอ้งการและศกัยภาพของประชาชน เป็นการบูรณาการระหวา่งแผนงานและแผนงบประมาณ การบูรณาการ 
ระหว่างภาครัฐ ภาคทอ้งถ่ิน และภาครัฐกบัภาคธุรกิจเอกชน ตามกฎหมายก าหนดให้กรรมการหมู่บา้น (กม.) เป็นกลไกหลกัในการบูรณาการ
จดัท าในหมู่บา้น ประชาชนเกิดกระบวนการในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบในการดูแลพฒันา รักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างสังคม
หมู่บา้นตนให้อบอุ่น มีความเขม้แขง็ 
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เป็นแผนของหมูบ่า้นท่ีประชาชน วเิคราะห์ปัญหา แนวทางการแกไ้ขปัญหาตามองคป์ระกอบ 9 ประการตาม
แนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุข ใหห้มู่บา้นพึ่งพาตนเองไดม้ากท่ีสุด   

ผลจากศึกษา พบวา่ ผูพ้น้โทษท่ีมีถ่ินพ านกัอยูใ่นจงัหวดับุรีรัมยใ์ห้สามารถกลบัเขา้มาใชชี้วิตอยูใ่น 
หมู่บา้นภายในจงัหวดับุรีรัมยไ์ดอ้ยา่งปกติสุข สะทอ้นไดจ้ากขอ้มูลจากการสัมภาษณ์นายเกรียงศกัด์ิ แผว้พล
สง นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโสน ไดก้ล่าววา่ “เรือนจ าอ าเภอนางรองได้ใช้แนวคิดบุรีรัมย์สันติ
สุขในการพัฒนาจิตใจให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจ า พร้อมท้ังการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบวิชาชีพ                              
การสอนหนังสือ ซ่ึงเป็นการพัฒนาให้ผู้ ต้องขังมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ และปรับตัวให้
เป็นคนดีท าประโยชน์ให้กับสังคม เม่ือผู้พ้นโทษท่ีเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์กลับเข้าสู่หมู่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้านจะเป็นผู้รับช่วงต่อ โดยการให้ผู้พ้นโทษได้จัดท าแผนชีวิตหมู่บ้านตามแนวทางบุรีรัมย์สันติสุขเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคนในหมู่ บ้าน ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองแปลกใหม่ส าหรับผู้ ต้องขังในเรือนจ าอ าเภอนางรอง
เพราะทางเรือนจ าก็ได้น าแนวคิดบุรีรัมย์สันติสุขเข้ามาใช้ในการพัฒนาพฤตินิสัยให้กับผู้ ต้องขังอย่าง
ต่อเน่ือง” (นายเกรียงศักด์ิ แผ้วพลสง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หนองโสน จังหวัดบุ รีรัมย์                         
วันท่ี 14 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00-12.00 น.) และสอดคล้องกับบทวมัภาษณ์ของว่าท่ี ร.ต.วิชัย ปิยมิตร
ธรรม นายกสมาคมก านันผูใ้หญ่บ้านภาคอีสานและนายกสมาคมก านันผูใ้หญ่บ้านจงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีให้
สัมภาษณ์วา่ “ถ้าเรือนจ ามีการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ ต้องขังแบบนี ้ผมไม่มีความกังวลใจในการรับตัวผู้ พ้น
โทษเหล่านีก้ลับเข้าหมู่บ้าน ในอนาคตหากมผีู้พ้นโทษท่ีผ่านกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยของเรือนจ าอ าเภอ
นางรองกับเข้าสู่ชุมชนของผม เร่ิมแรกผมจะประกาศตามเสียงตามสายให้พี่น้องประชาชนในชุมชนผมได้
ทราบว่าผู้ ต้องขังคนนีไ้ด้ผ่านกระบวนการตามแนวคิดบุรีรัมย์สันติสุข ในการขัดเกลาจิตใจของตนเองตั้งแต่
อยู่ในเรือนจ าอ าเภอนางรองแล้ว เพ่ือสร้างการยอมรับให้กับประชาชนในหมู่บ้าน หลังจากนั้นผมจะให้เขา
ท าแผนชีวิตหมู่บ้านโดยน าข้อปฏิบัติตามธรรมนูญสันติสุขเข้ามาผนวกในการพัฒนาตนเองให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ หากในตอนต้นยังหางานท าไม่ได้ ผมจะให้เขาเป็นมัคทายกน าการสวดมนต์ ให้เป็นอาสาสมัคร
ช่วยงานสาธารณประโยชน์ของหมู่ บ้าน เพ่ือสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้ พ้นโทษใหม่ๆกับชาวบ้านใน
หมู่บ้าน”  (ว่าท่ี ร.ต.วิชัย ปิยมิตรธรรม นายกสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวดับุรีรัมย์ วันท่ี 14 ธันวาคม 2561  
เวลา 09.00-12.00 น.) 

สรุป แผนปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัรายบุคคล (Sentence Plan) ช่วยจ าแนกลกัษณะของผูต้อ้งขงั เพื่อพฒันา
พฤตินิสัยของผูต้้องขงัได้อย่างมีประสิทธิผล เม่ือผูต้้องขงัพ้นโทษจะมีแผนชีวิตหมู่บ้าน(Village Plan)   
รองรับอยู่ และมีการด าเนินงานท่ีคล้ายคลึงกับแผนปฏิบัติ ต่อผู ้ต้องขังรายบุคคล (Sentence Plan)                             
โดยแผนชีวิตหมู่บ้าน(Village Plan) คือ แผนการด ารงชีวิตอย่างย ัง่ยืนด้วยองค์ประกอบ 9 ประการ ได้แก่                          
1.เป็นคนดี 2.มีปัญญา 3.รายไดส้มดุล 4.สุขภาพแข็งแรง 5.ส่ิงแวดลอ้มสมบูรณ์ 6.สังคมอบอุ่น  7.หลุดพน้
อาชญากรรม 8.จดัตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง 9.สร้างความเขม้แขง็คณะกรรมการหมู่บา้น  
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ตัวอย่างแผนชีวติหมู่บ้าน 
 ขอ้ปฏิบติั

ตามธรรมนูญ
สันติสุข  

เป้าหมาย ผูรั้บผดิชอบ ผลส าเร็จ ณ วนัท่ี 
จ านวน เวลา จ านวน ร้อยละ 

1.เป็นคนดี (ดีท่ี 1)       
2.มีปัญญา (ดีท่ี 2)       
2.รายไดส้มดุล (ดีท่ี 3)       
4.สุขภาพแขง็แรง (ดีท่ี 4)       
5.ส่ิงแวดลอ้มสมบูรณ์ (ดีท่ี 5)       
6.สังคมอบอุ่น (ดีท่ี 6)       
7.หลุดพน้อาชญากรรม  (ดีท่ี 7)       
8.กองทุนพึ่งตนเอง (ดีท่ี 8)       
9.ความเขม้แขง็คณะกรรมการ
หมู่บา้น(กม.)/ชุมชนเมือง(กชช.) 
(ดีท่ี 9) 

      

 
4. มุมมองของผู้มีส่วนเกีย่วข้องต่อรูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรอง จังหวดับุรีรัมย์ 

 3.1 มุมมองของผูต้อ้งขงั 

 ผูต้อ้งขงัไดรั้บการปลูกฝังจิตส านึกการท าดี ละชัว่ เกรงกลวัต่อบาป เป็นปัจจยัส าคญัในการสร้าง
ประสิทธิผลการพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงัดว้ยการขดัเกลาจิตใจให้เป็นคนดี  คณะผูว้จิยัไดมี้โอกาสสัมภาษณ์
ผู ้ต้อ งขังจ านวน  10 คน  จากพรบ .ยาเสพ ติด  พ รบ .ฉ้ อโกง พ รบ .ย ักยอกท รัพย์ พ รบ .แรงงาน                                          
ให้ข้อมูลท่ีน่าสนใจว่า แนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุขท่ีให้ปฏิญาณสาบานตน การแบ่งพื้นท่ีการบริหารจดัการ
ออกเป็นหมู่บา้น 4 หมู่บา้น  (หมู่บา้นนารายณ์สันติสุข) การเป็นคณะกรรมการหมู่บา้น ปัจจยัเหล่าน้ีท าให้
พวกเขาสามารถดูแลซ่ึงกนั และกนั โดยมีผูคุ้มเปรียบเสมือนเป็นหัวหน้าหมู่บา้น และท าให้เป็นคนใจเยน็            
ไม่วูว่าม ไดเ้รียนรู้ความผิดพลาดของตนเอง ไดพู้ดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัเพื่อนผูต้อ้งขงัดว้ยกนัท า
ใหล้ดความเครียด และความกงัวล สะทอ้นจากขอ้มูลการใหส้ัมภาษณ์วา่    

“ผมติดอยู่ในเรือนจ ามา 8 ปีแล้วในปี 2562 ผมจะได้ออกไปจากท่ีนี่ ผมเป็นคนใจเยน็ขึน้กว่าแต่ก่อน
มากจากการไหว้พระสวดมนต์ เวลาผมกราบพระ ผมกราบได้สวย กราบพระได้อย่างสนิทใจ” (ผู้ให้ข้อมูล
คนท่ี 1 วนัท่ี 14 ธันวาคม 2561 ช่วงบ่าย 13.00-16.30 น.) 
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“ระบบคณะกรรมการหมู่บ้านท าให้ผมได้รับฟังปัญหาจากเพ่ือนผู้ต้องขังด้วยกัน สามารถให้ความ
ช่วยเหลือกันได้ มีอยู่คร้ังหน่ึงท่ีมีผู้ ต้องขังชาวพม่าเข้ามาใหม่ๆ ไม่มีเงินติดตัวเลย พวกผมได้ให้ความ
ช่วยเหลือด้วยการให้แปรงสีฟันยาสีฟัน และสบู่  รวมไปถึงการพูดคุยเพ่ือนลดความกังวลของเพ่ือผู้ ต้องขัง” 
(ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 2 วนัท่ี 14 ธันวาคม 2561 ช่วงบ่าย 13.00-16.30 น.) 

“ในทุกๆเดือนพวกเราท่ีเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านจะได้มีโอกาสประชุมกับหัวหน้าหมู่บ้านซ่ึงเป็น
เจ้าหน้าท่ีของเรือนจ า เราได้บอกปัญหา บอกความต้องการของพวกเราผ่านทางหัวหน้าหมู่บ้านได้โดยตรง 
และรายงานกับผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอนางรองต่อไป” (ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 3 วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 ช่วง
บ่าย 13.00-16.30 น. ) 

“การสาบานตนในทุกๆเช้า ให้พวกผมรักษาค าสัตย์ท่ีได้ให้ค าสาบาน และในช่วงของการให้ค า
สาบานนี ้ทางผู้ คุมเรือนจ า และผู้ บัญชาการเรือนจ าได้ร่วมสาบานกับพวกเราด้วย ซ่ึงท าให้พวกผม
ประทับใจ” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 4 วนัท่ี 14 ธันวาคม 2561 ช่วงบ่าย 13.00-16.30 น. ) 

“ผมรู้สึกว่าเจ้าหน้าท่ีของเรือนจ าไม่ว่าจะเป็นผู้ คุม อาจารย์ท่ีสอนหนังสือ และเจ้าหน้าท่ี
กระตือรือร้นในการท างาน ปฏิบั ติกับพวกเราเสมือนเป็นมนุษย์ แม้ว่าพวกเราเป็นผู้ ต้อง ขังก็ตาม”               
(ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 5 วนัท่ี 14 ธันวาคม 2561 ช่วงบ่าย 13.00-16.30 น. ) 
 ผูต้อ้งขงัท่ีให้ค  าสัมภาษณ์ทุกคนไดช่้วงเวลาท่ีเรือนจ าอ าเภอนางรองใชน้โยบายการพฒันาพฤติของ
ผูต้้องขังของกรมราชทัณฑ์ และแนวคิดบุรีรัมย์สันติสุข แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลการสร้างความ
เปล่ียนแปลงภายในจิตใจของผูต้อ้งขงัให้เป็นคนดี เปรียบเสมือนการติดกระดุมเม็ดแรก ตามดว้ยการเขา้สู่
กระบวนการพฒันาพฤตินิสัยจนกวา่ผูต้อ้งขงัจะพน้โทษ ประเด็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้มูลการสัมภาษณ์        
นายชาญณรงค์ เมืองไทย นกัทณัฑวิทยาช านาญการ ให้ความเห็นวา่ “เรือนจ าได้น าแนวคิดบุรีรัมย์สันติสุข
มาใช้พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ ต้องขัง เพราะ แนวคิดดังกล่าวมุ่งเน้นการท าให้คนเป็นคนดีตั้งแต่เร่ิมต้น   และ
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ โดยสมบูรณ์ และหนุนเสริมแนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑ์ เพ่ือ
พัฒนาผู้ ต้องขังให้เป็นคนดี เป็นพลเมืองท่ีมีค่าของสังคมเม่ือเสร็จส้ินกระบวนการ”  (นายชาญณรงค์ 
เมืองไทย วนัท่ี 14 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00-12.00 น.) 

อีกทั้งผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัมาจากการปรับโครงสร้างทางกายภาพ
จากการแบ่งเขตเป็นแดน 4 แดน เป็นการแบ่งพื้นท่ีเป็นหมู่บา้น 4 หมู่บา้น ในแต่ละหมู่บา้นมีหวัหนา้หมู่บา้น 
คณะกรรมการหมู่บา้น และมีปลดัหมู่บา้น เป็นผูดู้แลหมู่บา้นทั้งหมด โครงสร้างดงักล่าวท าใหเ้กิดกลไกการ
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งเจา้หนา้ท่ีของเรือนจ า และผูต้อ้งขงั การเกิดระบบการดูแลระหวา่งผูต้อ้งขงั
ในรูปแบบของคณะกรรมการหมู่บา้น และลูกบา้น และช่วยสอดส่องดูแลเขตเฝ้าระวงัและรายงานให้กบั
หวัหนา้คุม้บา้นไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

 ผลเชิงประจกัษท่ี์แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของรูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรอง                        
ท่ี เด่นชัดท่ี สุด คือ  ส ถิ ติการตรวจค้น เรือนจ าอ าเภอนางรองตั้ งแต่ปี  2559 - 2561 (ข้อมูล ณ  เดือน 
ธนัวาคม. พบว่า ไม่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในเรือนจ า  100%  และไม่พบส่ิงของตอ้งห้าม เช่น 
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โทรศพัท์มือถือ ภายในเรือนจ า 100%  อีกทั้งขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูน้ายไพโรจน์ นกัทณัฑวิทยาช านาญ
การ มีใจความส าคญัตอนหน่ึงว่า “ตอนนีเ้รือนจ ามั่นใจในเร่ืองการเป็นเรือนจ าปลอดยาเสพติดสามารถ
ตรวจหาสารเสพติดได้ทุกคน” (นายไพโรจน์ นักทัณฑวิทยาช านาญการ วันท่ี  14 ธันวาคม 2561                        
เวลา 09.00-12.00 น.) 
  3.2 มุมมองของผู้พ้นโทษ 

  คณะนกัวิจยัไดมี้โอกาสสัมภาษณ์นายวินยั (นามสมมติ) ผูพ้น้โทษ เคยเป็นผูต้อ้งโทษก่อนปี 2558 
และไดรั้บการปล่อยตวัในกลางปี 2561 และผา่นกระบวนการพฒันาพฤตินิสัยร่วมกบัการใชแ้นวคิดบุรีรัมย์
สันติสุข ปัจจุบนัพี่วนิยัประกอบอาชีพซ่อมรถ โดยไดค้วามรู้มาจาก จากกระบวนการพฒันาทกัษะอาชีพของ
เรือนจ าอ าเภอนางรอง และได้รับการคัดเลือกให้รับทุนจากนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ                   
จ  านวน 30,000 บาท  บาท เป็นทุนประกอบอาชีพหลงัจากท่ีพน้โทษแลว้ เม่ือพี่วนิยัพน้โทษ ไดน้ าเงินทุนไป
สร้างอู่ซ่อมรถ เพื่อประกอบอาชีพอย่างสุจริต ปัจจุบนันายวินัยเล่าให้ฟังว่า  “พี่ได้รับทุนจากนายแพทย์
ประเสริฐ ปราสาททองโอสถ โดยเรือนจ าได้คัดเลือกคุณสมบัติของผู้ ต้องขังและพี่ได้ผ่านการคัดเลือก ทุนนี ้
ท าให้ชีวิตของพี่ดีขึน้หลังจากพ้นจากร้ัวของเรือนจ าไปแล้ว พี่สามารถประกอบอาชีพเลีย้งดูตนเอง และทาง
เรือนจ าได้ช่วยพี่น ารถมาซ่อมท่ีอู่ของพี่ ตอนนีง้านล้นมือมีลูกค้าเยอะ” และพี่วินยัไดบ้อกเล่าประสบการณ์
ในขณะท่ียงัอยูใ่นเรือนจ าอ าเภอนางรองวา่ “ตอนอยู่ในเรือนจ าพี่ได้เรียนธรรมะ ได้ฝึกอาชีพ พี่รู้จักแนวคิด
บุรีรัมย์สันติสุข  พี่ได้ร่วมพิธีการสาบานทุกวัน มันเหมือนเป็นการตอกย า้เราไปทุกวันว่าเราต้องท าอะไร
เพ่ือให้เป็นคนดีของสังคม มีคณะกรรมการหมู่ บ้านค่อยดูแล ซ่ึงผลจากการท าอย่างต่อเน่ืองทุกวันท าให้พี่
ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของเรือนจ า และท าให้พี่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนจากนายแพทย์ปราเสริฐ 
ปราสาททองโอสถ พี่ เห็นผลจากการท าความดีอย่างชัดเจนเลย คือ เราเป็นคนดีอยู่ ในระเบียบวินัย                    
และเราได้รับผลจากการท าความดี” (นายวินัย วนัท่ี 14 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00-12.00 น.) 
 ผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูพ้น้โทษแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า กระบวนการพฒันาพฤตินิสัยของเรือนจ า
อ าเภอนางรองเป็นกระบวนการท่ีเกิดประสิทธิผล เพราะ ผูต้อ้งขงัไดรั้บการฝึกทกัษะอาชีพภายในเรือนจ า                     
และได้น าทักษะความรู้จากการฝึกอาชีพในเรือนจ าไปใช้ประกอบอาชีพสุจริต  เล้ียงดูตนเองหลังจาก                       
พน้โทษได ้

3.3 มุมมองของเจ้าหน้าทีเ่รือนจ าอ าเภอนางรอง 

การปฏิรูปเรือนจ าอ าเภอนางรองตั้ งแต่ ปี 2558 เรือนจ าอ าเภอนางรองมีภาพลักษณ์ท่ีดีด้าน                     
การบริหารจดัการ และการพฒันานวตักรรม การด าเนินงานป้องกนั และปราบปรามยาเสพติดภายในเรือนจ า 
มีผลงานท่ีได้รับรางวลั ดงัน้ี 1.รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1  ในโครงการประกวดการจดัระเบียบเรือนจ า/
ทณัฑสถานทัว่ประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2559   จากกรมราชทณัฑ์ 2.ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวด
นวตักรรมประเภทการบริหารจดัการเรือนจ า ประจ าปีพ.ศ. 2559  จากกรมราชทณัฑ์ ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีเรือนจ า
อ าเภอนางรองไดส่้งนวตักรรมการบ าบดัน ้ าเสียในเรือนจ าหรือท่ีเรียกว่าระบบตะบนัน ้ า  3.ได้รับประกาศ
เกียรติคุณจากผูว้่าราชการจังหวดับุรีรัมย์ในการเป็นหน่วยงานท่ีมีผลงานดีเด่นในการขับเคล่ือนการ
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ด าเนินงานตามธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข เม่ือปี พ.ศ. 2558  และ 4.ได้รับค าช่ืนชมจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมในการด าเนินงานป้องกนั และปราบปรามยาเสพติด และส่ิงของตอ้งห้ามภายในเรือนจ า
จน เกิดผลสั มฤท ธ์ิตามแนวนโยบายของรัฐมนต รีว่ าการกระทรวงยุ ติ ธรรม  เม่ื อ ปี  พ .ศ . 2558                                     
จากค าใหส้ัมภาษณ์ของเจา้หนา้ท่ีเรือนจ าวา่  

“ตอนนีเ้จ้าหน้าท่ีลดภาระงานได้เยอะ กับปัญหาในเรือนจ าไม่มี เพราะ ทุกคนร่วมมือกันท าตาม
แนวคิดและนโยบายของกรมราชทัณ ฑ์ ” (นายสังเวียน  พรมสาร วัน ท่ี  14 ธันวาคม  2561 เวลา                             
09.00-12.00 น.) 

“ถึงแม้เปลี่ยนนโยบายแล้วกย็ังท าต่อไปได้ เพราะ เจ้าหน้าท่ีทุกคนเห็นว่าดี ช่วยลดปัญหา ลดความ
ตึงเครียดในเรือนจ า ผู้ ต้องขังก็มีความหวังในการกลับไปใช้ชีวิตใหม่ ” (นายพัฒนพงษ์ จันพะเนา                         
วนัท่ี 14 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00-12.00 น.) 

“ผู้ คุมกับผู้ ต้องขังท างานร่วมกัน ไม่เหมือนเรือนจ าท่ี อ่ืนๆ ผู้ ต้องขังสามารถคุยได้ทุกเร่ือง ”                      
(นายชวน ฉิมกุล วนัท่ี 14 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00-12.00 น.) 

“ผลท่ีเกิดเป็นรูปธรรม รางวลัต่างๆ เป็นเคร่ืองการันตี จริงๆแล้วเราท างานไม่ได้หวังเรือนรางวลั แต่
อยากให้ภาพลักษณ์เรือนจ าท่ีดี เป็นเรือนจ าให้โอกาส สิทธิความเป็นมนุษย์ ซ่ึงญาติผู้ ต้องขังก็เห็นว่าเราให้
โอกาสผู้ต้องขงัให้พร้อมท่ีจะกลับไปใช้ชีวิตข้างนอกได้” (นายชาญณรงค์ เมืองไทย วันท่ี 14 ธันวาคม 2561  
เวลา 09.00-12.00 น.) 
 

3.4 มุมมองของผู้น าชุมชนและหมู่บ้าน 

ผลท่ี เกิดข้ึนของการด าเนินงานภายในเรือนจ าได้สร้างผลกระทบไปถึงในระดับหมู่บ้าน                       
โดยคณะผู ้วิจ ัยได้สังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน                         
นายกสมาคมก านนัผูใ้หญ่บา้นจงัหวดับุรีรัมย ์และก านนั ไดเ้ห็นพอ้งตอ้งกนัวา่รูปแบบการด าเนินงานพฒันา                 
พฤตินิสัยของผูต้้องขัง โดยผสานกับแนวคิดบุรีรัมย์สันติสุขท าให้ผู ้ต้องขังเป็นคนดีได้อย่างแท้จริง                     
และเม่ือผูต้ ้องขังท่ีมีถ่ินพ านักอยู่ในจังหวดับุรีรัมย์พ้นโทษ และกลับเข้าสู่หมู่บ้านในจังหวดับุรีรัมย ์                    
พวกเขาเหล่านั้นสามารถปรับตวัใชชี้วติอยูใ่นชุมชน และหมู่บา้นไดอ้ยา่งปกติสุข สะทอ้นจากค าบอกเล่าวา่  

“ผมรู้สึกดีใจมากท่ีทางเรือนจ าน าแนวคิดบุรีรัมย์สันติสุขเข้ามาใช้กับผู้ ต้องขังในเรือนจ า เพราะ                
ในชุมชนของผมได้ใช้แนวคิดนีอ้ย่างเต็มรูปแบบ และเกิดผลเชิงรูปธรรม คือ เราสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
ชาวบ้านในชุมชนมีความสุข มีระบบการเฝ้าระวังภัยของหมู่ บ้าน” (นายเกรียงศักด์ิ แผ้วพลสง วันท่ี 14 
ธันวาคม 2561  เวลา 09.00-12.00 น.) 

“ผมมองว่าเม่ือพวกเขาพ้นโทษแล้วจะกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุข ไม่เพียงในพื้นท่ีจังหวัด
บุรีรัมย์เท่านั้นแต่เป็นพื้นท่ีอ่ืนด้วย เพราะ  ผู้ ต้องขังเรานี ้ได้ผ่านกระบวนการสร้างท่ีส านึกท าดี ละช่ัว                     
กลัวบาปให้เกิดขึน้” (ก านันจอน  ผ่องข า วนัท่ี 14 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00-12.00 น.) 
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“ในชุมชน หมู่บ้านของจังหวัดบุรีรัมย์จะมีแผนชีวิตครอบครัว และแผนชีวิตหมู่บ้านส าหรับรองรับ
ผู้ต้องขังท่ีพ้นโทษ และกลับเข้าสู่ถ่ินพ านักเดิมในจังหวัดบุรีรัมย์ ซ่ึงเส้นทางหมู่บ้านจะมีแนวทางการรองรับ
ด้วยการสร้างงาน การบ าเพญ็ประโยชน์ให้กับส่วนรวมท าให้ผู้พ้นโทษไม่กระท าความผิดซ ้า และกลับเข้ามา
สู่เรือนจ าอีก” (ว่าท่ี ร.ต.วิชัย ปิยมิตรธรรม วนัท่ี 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.) 

ผลท่ีเกิดข้ึนของการด าเนินงานเรือนจ าอ าเภอนางรองกบัหมู่บา้นในจงัหวดับุรีรัมย ์คือ ผลกระทบ
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ ความเช่ือมัน่ในกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัของ
เรือนจ าอ าเภอนางรอง และเป็นการพิสูจน์ไดว้า่แนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุขเป็นแนวคิดท่ีสามารถใชใ้นการสร้าง
ความเขม้แข็งในชุมชนและหมู่บ้านของจงัหวดับุรีรัมย ์และใช้ในการพฒันาผูต้อ้งขงัท่ีอยู่ในเรือนจ าด้วย                  
การขดัเกลาทางจิตใจการท าให้คนเป็นคนดี เพื่อท าให้ผูต้อ้งขงัเหล่านั้นกลบัตวักลบัใจ เป็นพลเมืองของ
ประเทศหลงัจากท่ีพน้โทษ  

ข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์จากผู ้บริหารเรือนจ า  เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า ผู ้ต้องโทษ และผูพ้ ้นโทษ                      
และผูน้ าหมู่บา้นไดใ้หข้อ้มูลไปในทิศทางเดียวกนัวา่ เรือนจ าเป็นท่ีท่ีคนไม่อยากเขา้ไป   แต่เม่ือมีผูก้ระท าผิด              
เขา้ไปในเรือนจ าแลว้ เรือนจ าอ าเภอนางรองเป็นเรือนจ าเดียวท่ีพฒันาจิตใจของผูต้อ้งขงัเป็นอนัดบัแรกดว้ย
การท าให้เป็นคนดี ร่วมกบัแนวทางของกรมราชทณัฑ์ และเม่ือผูก้ระท าผิดเหล่านั้นพน้โทษแล้ว พวกเขา
เหล่านั้นไม่เคยไดก้ระท าผดิซ ้ า และกลบัเขา้มาสู่เรือนจ าอ าเภอนางรอง 
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บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ 
 
การศึกษาวิจยัเร่ือง โครงการวิจยัการพฒันารูปแบบการปฏิรูปเรือนจ า และกระบวนการคืนผูต้อ้งขงั

สู่ชุมชนสันติ มีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการพฒันารูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรอง 
จงัหวดับุรีรัมย์ 2. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรอง จังหวดับุรีรัมย์  3. เพื่อ
เสนอแนะแนวทางการส่งคืนผูต้อ้งขงักลบัสู่สังคมดว้ยแผนชีวิตหมู่บา้นของเรือนจ าอ าเภอนางรอง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ ผูว้จิยัใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารสัมภาษณ์กบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่  อดีตผูว้า่ราชการจงัหวดั
บุรีรัมย ์ผูบ้ญัชาการเรือนจ าอ าเภอนางรอง กลุ่มเจา้หน้าท่ีเรือนจ าอ าเภอนางรอง ผูต้อ้งขงัท่ีผ่านกระบวน
พฒันาพฤตินิสัยของเรือนจ าอ าเภอนางรอง ช่วงปี พ.ศ.2558-2560  ผูพ้น้โทษท่ีผา่นกระบวนพฒันาพฤตินิสัย
ของเรือนจ าอ าเภอนางรอง ช่วงปี พ.ศ.2558-2560  ซ่ึงกลบัเขา้ไปด าเนินชีวิตในหมู่บา้นจงัหวดับุรีรัมย ์และ
ผูแ้ทนชุมชนในจงัหวดับุรีรัมย ์โดยผลการศึกษาสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 
สรุปผลการวจัิย 
 

1.การพฒันารูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรอง จังหวดับุรีรัมย์ 
เรือนจ าอ าเภอนางรองไดพ้ฒันารูปแบบการปฏิบติังาน โดยยึดหลกัตามนโยบายของกรมราชทณัฑ ์

ไดแ้ก่ นโยบาย 5 กา้วยา่งแห่งการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นนโยบายการปราบปรามยาเสพติดโทรศพัทมื์อถือ และ
ส่ิงของตอ้งห้ามภายในเรือนจ า การจดัระเบียบเรือนจ า การฝึกวินยัผูต้อ้งขงั การพฒันาจิตใจดว้ยหลกัสูตร
สัคคสาสมาธิ และการสร้างการยอมรับจากสังคม นโยบาย 3 ส. 7 ก. ซ่ึงเป็นนโยบายการพฒันาเรือนจ า โดย 
3 ส. คือ สะอาด สุจริต เสมอภาค  และ 7 ก. คือ กักขัง แก้ไข การยึดหลักกฎหมาย  การวางกรอบ                             
การให้ก าลงัใจ และการกลบัตวั  ส าหรับการดูแลผูต้อ้งขงัในเรือนจ าไดป้ฏิบติัตามระเบียบกรมราชทณัฑ์ว่า
ดว้ยการพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงั พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการปฏิบติังานด้านการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด 
โดยมีขั้นตอน ไดแ้ก่ การรับตวั การด าเนินการ การเตรียมการปลดปล่อย และการดูแลหลงัปล่อยตวั อยา่งไร
ก็ตามเรือนจ าอ าเภอนางรองยงัคงเผชิญกบัปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด การใชโ้ทรศพัท์มือถือ และ
ส่ิงของตอ้งห้ามในเรือนจ า ในปี 2558 นายเผด็จ   หร่ิงรอด ผูบ้ญัชาการเรือนจ าอ าเภอนางรอง (ในขณะนั้น) 
ตอ้งการแกไ้ขปัญหายาเสพติด และส่ิงของตอ้งห้ามในเรือนจ า  ประกอบกบัเป็นช่วงเดียวกบัการประกาศใช้
นโยบายบุรีรัมยส์ันติสุขของนายเสรี ศรีหะไตร ผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรัมย ์ (ในขณะนั้น) ท่ีเน้นการปลูกฝัง
การท าดี ละเวน้ความชัว่  เกรงกลวัต่อบาป ร่วมกบักลไกอ่ืนๆ ในการบริหารจงัหวดับุรีรัมย ์ เรือนจ าอ าเภอ
นางรองไดน้ าแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุขมาใช้ร่วมกบัการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั เม่ือผูต้อ้งขงัพน้โทษ
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สามารถกลบัเขา้สู่สังคมไดอ้ยา่งปกติสุข และไม่กระท าผดิซ ้ า เพราะ มีแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุขเช่ือมประสาน
ระหวา่งเรือนจ า และชุมชนภายในจงัหวดับุรีรัมย ์ 

2.รูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ของเรือนจ าอ าเภอนางรอง พบปัญหา คือ ปัญหาการใช้โทรศพัท์มือถือ 
และการใชส่ิ้งของตอ้งห้าม และปัญหาการลกัลอบเสพซ้ือขายยาเสพติด และการลกัลอบโยนยาเสพติดขา้ม
ก าแพงของเรือนจ า ผูบ้ญัชาการเรือนจ าอ าเภอนางรองจึงมอบนโยบายการน าแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุขร่วมกบั
การบริหารเรือนจ า และการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้้องขงั  เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเร่ิมจากการให้
เจา้หน้าท่ีเรือนจ ายึดหลกัการปฏิบติังานดว้ยหลกัศีลธรรม เป็นคนดี ละอายต่อบาป เพราะ หากเจา้หนา้ท่ีไม่
ท าตนเป็นแบบอยา่งท่ีดียอ่มไม่สามารถแกไ้ขปัญหากบัผูต้อ้งขงัได ้ การแบ่งพื้นท่ีทางกายภาพของเรือนจ า 
โดยน าระบบคณะกรรมการหมู่บา้น ซ่ึงเป็นระบบเดียวกนัท่ีใชก้บัทุกหมู่บา้นในจงัหวดับุรีรัมยต์ามนโยบาย
บุรีรัมยส์ันติสุข สร้างกลไกคณะกรรมการหมู่บา้นในเรือนจ า เรียกวา่ “คณะกรรมการหมู่บา้นนารายณ์สันติ
สุข” จ านวน 4 หมู่บา้น  ซ่ึงแบ่งตามเขตแดนในเรือนจ าเป็น 4 หมู่บา้น  คือ หมู่บา้นนารายณ์สันติสุขหมู่ท่ี 1 
(ผู ้ต้องขังชาย) หมู่บ้านนารายณ์สันติสุขหมู่ ท่ี  2 (ผู ้ต้องขังชาย)  หมู่บ้านนารายณ์สันติสุขหมู่ ท่ี  3                        
(ผูต้อ้งขงัชาย) และหมู่บ้านนารายณ์สันติสุขหมู่ท่ี 4  (ผูต้ ้องขงัหญิง)  ในแต่ละหมู่บ้านประกอบไปด้วย
โครงสร้าง ได้แก่ หัวหน้าหมู่บา้นเป็นเจา้หน้าท่ีของเรือนจ าจ านวน 1 คน และปลดัหมู่บา้นเป็นเจา้หน้าท่ี
เรือนจ า จ  านวน 1 คน และมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นตัวแทนของผูต้้องขังของหมู่บ้านของตนเอง                    
โดยมีผูต้อ้งขงัหลายช่วงวยั เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ  และจดัการประชุมกนัทุกเดือน เพื่อรับฟังปัญหา           
เป็นท่ีปรึกษาใหก้บัเพื่อผูต้อ้งขงั  รายงานปัญหาใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเรือนจ า เพื่อประชุมแกไ้ขไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

หลงัจากนั้นเรือนจ าอ าเภอนางรองได้มีรูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าในดา้นการพฒันาพฤติ
นิสัยของผูต้อ้งขงั ซ่ึงเป็นรูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าท่ีน าแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุขประยุกต์ร่วมกบั
แนวทางพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั ดงัน้ี 

1. การรับตัวผู้ ต้องขัง  การอบรมแรกรับ เป็นการให้ความรู้ให้กบัผูต้อ้งขงัเก่ียวกบัการปฏิบติัตน 
และการใช้ชีวิตประจ าวนัอยู่ในเรือนจ า  จากนั้นการจ าแนกลกัษณะ โดยมีคณะกรรมการจากนักจิตวิทยา                  
นกัสังคมสงเคราะห์ เจา้หน้าท่ีพยาบาล บุคลากรจากหน่วยงานยุติธรรมในทอ้งท่ี และเจา้หน้าท่ีราชทณัฑ ์
ร่วมกันสอบถามประวัติส่วนตัว สภาพสังคม ประวัติสุขภาพ ความสนใจในการประกอบอาชีพ 
ความสามารถพิเศษ พฤติการณ์การกระท าความผิด เพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผน และก าหนดวิธีการแกไ้ข
เป็นรายบุคคล โดยการวางแผนปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามความเหมาะสมแต่ละบุคคล  เพื่อก าหนดแผนปฏิบติั
ต่อผูต้อ้งขงัรายบุคคล (Sentence plan) 

ในปี 2560 กรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดในเรือนจ าทั่วประเทศจัดท า “แผนการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขัง
รายบุคคล (Sentence Plan)” ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือการจ าแนกลักษณะของผูต้้องขัง เพื่อช่วยให้เรือนจ าและ                 
ทณัฑสถานใช้ในการจ าแนกลักษณะของผูต้้องขงั เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการกระท าความผิดของ
ผู ้ต้องขัง ปั จจัยแวดล้อม  และน าข้อ มูลดังก ล่าวมาจัดท า เป็นแผนการบ ริหารโทษ  เป็นระยะๆ                              
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เพื่อใชใ้นการพิจารณาเล่ือน ลดชั้น การลดวนัตอ้งโทษ การพกัการลงโทษ และประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีผูต้อ้งขงัจะ
พึงได ้เช่น การให้ออกท างานภายนอกเรือนจ า การให้ไปท างานสาธารณะ และงานเกษตร ในการยกระดบั                     
การปฏิบัติงานการจ าแนกลักษณะของผูต้้องขงัให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแผนดังกล่าวเป็นแบบ
ประเมินพฤติกรรมประเมินความตอ้งการท่ีช่วยให้เรือนจ า และทณัฑสถานจ าแนกลกัษณะของผูต้อ้งขงัได ้
โดยแผนการป ฏิบัติ ต่อผู ้ต้องขังรายบุคคลจะใช้ ร่วมกับแบบจ าแนกลักษณะผู ้ต้องขัง  (จน .1)                                           
ซ่ึงเป็นแบบสัมภาษณ์ 

2. การด าเนินการ หลงัจากนั้นผูต้อ้งขงัตอ้งปฏิบติัตามกระบวนการพฒันาพฤตินิสัย ไดแ้ก่                    
   2.1 การพัฒนาจิตใจ  เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีต่อตนเอง และสังคมด้วยการเข้าอบรมหลักสูตร

นกัธรรม การจดักิจกรรมทางศาสนา การอบรมจิตตภาวนา การสร้างเรือนธรรมและหอธรรมนูญสันติสุข
ภายในเรือนจ า เพราะการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัอยา่งเหมาะสมเพื่อแกไ้ขปัญหาปรับเปล่ียนทศันคติ
ภายในของผูต้อ้งขงัดว้ยวธีิการอธิษฐานจิตใหเ้กิดจิตส านึกท าความดีละเวน้ความชัว่เกรงกลวัต่อบาปหรือเร่ิม
ชีวิตใหม่เร่ิมตน้ไดด้ว้ยการเปล่ียนความคิด นอกจากน้ียงัเสริมสร้างคุณธรรม ระเบียบวินยัให้กบัเจา้หน้าท่ี
และผูต้อ้งขงัให้เกิดทศันคติ และพฤติกรรมมุ่งมัน่เป็นคนดีละเวน้ความชั่วเกรงกลวัต่อบาปตามแนวทาง
บุรีรัมยส์ันติสุข 

   2.2 การให้การศึกษา ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน คือประถมศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษา และเปิดโอกาสให้
ศึกษาตามอธัยาศยั  การฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อฝึกฝนทกัษะในการท างานประกอบวิชาชีพเม่ือพน้โทษ เช่น  
ช่างไม ้ช่างเช่ือม ช่างก่อสร้าง ช่างศิลป์ การท าการเกษตร เป็นตน้ การฝึกทกัษะการท างาน ทางเรือนจ าไดจ้ดั
ผูต้อ้งขงัให้ท างานในเรือนจ า และภายนอกเรือนจ า เพื่อสร้างความเคยชินในการท างาน และท ากิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์กบัสังคม เช่น การถกัอวน การลอกท่อระบายน ้ า การก่อสร้าง เป็นตน้ และการพฒันาทกัษะ
และบุคลิกภาพ ดว้ยการออกก าลงักาย การฝึกระเบียบวนิยั การประกวดร้องเพลง เป็นตน้ 
    2.3 การจัดสวัสดิการ ให้ผูต้อ้งขงัอย่างเหมาะสมดว้ย จดัตั้งร้านสงเคราะห์ผูต้อ้งขงั เพื่อจ าหน่าย
สินค้าราคาตามท้องตลาดให้กับผูต้ ้องขงัในเรือนจ า ร้านเบเกอร่ีเรือนจ า ไม้กวาดทางมะพร้าวจากขวด
พลาสติก การท าปุ๋ยจากเศษอาหารท่ีเหลือจากผูต้อ้งขงั  รวมทั้งมีการรับจา้งแรงงานจากผูว้่าจา้งภายนอก                 
เพื่อใชเ้วลาให้เกิดประโยชน์ เช่น การเยบ็อวด เยบ็แห และการปักเคร่ืองหมายราชการ โดยผูต้อ้งขงัจะไดเ้งิน
รางวลัปันผลเพื่อให้ไปซ้ือของจากร้านคา้สวสัดิการในเรือนจ าซ่ึงเป็นเงินจ านวนท่ีเหมาะสมกบัผูต้อ้งขงั                    
อีกทั้งผูต้ ้องขงัทุกคนตอ้งได้รับการฝึกอบรมอาชีพคนละ 1 อาชีพเพื่อให้มีทกัษะในการประกอบอาชีพ
หลังจากท่ีพ้นโทษ และการส่งผูต้ ้องขงัไปยงัสถานประกอบการภายนอกเรือนจ า เพื่อน าไปฝึกวิชาชีพ               
ปฏิบติัจริง 

          2.4 การส่งเสริมสุขภาพ  การส่งเสริมการออกก าลงักายทดสอบสมรรถภาพทางดา้นร่างกายใหก้บั 
การฉีดวคัซีนการป้องกนัโรค และการตรวจสุขภาพประจ าปี ภายใตแ้นวคิดสร้างดีกวา่ซ่อม และในเรือนจ า
อ าเภอนางรองมีสนามฟุตบอล และสนามกีฬาให้ผูต้อ้งขงัไดอ้อกก าลงักาย  การดูแลอาหารตามคุณค่าทาง
โภชนาการครบทั้ง 5 หมู่เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
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    2.5 การจัดการส่ิงแวดล้อม พฒันาระบบตะบนัน ้ า เพื่อน าน ้ าท่ีไดจ้ากการบ าบดัมาใชใ้นการเล้ียง
ปลาปลูกผกัภายในเรือนจ า และระบบจดัการขยะดว้ยการน าเศษอาหารของผูต้อ้งขงัมาท าเป็นปุ๋ย  รวมไปถึง
การจดัระเบียบสัมภาระตูล้็อคเกอร์ภายในเรือนจ า ให้มีความเป็นระเบียบ และรายงานผลการตรวจสอบกบั
หวัหนา้หมู่บา้น และปลดัหมู่บา้นตามล าดบั และการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภยัของเรือนจ าดว้ยการ
ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด เคร่ืองตดัสัญญาณโทรศพัท์ การใช้เคร่ืองตรวจโลหะตรวจการเขา้ออกของเจา้หน้าท่ี
เรือนจ า และการวางระบบเจา้หนา้ท่ีรักษาการเฝ้าระวงัตลอด 24 ชัว่โมง 

3. การเตรียมปล่อย  
   3.1 การสร้างสังคมอบอุ่น ผ่านการรับฟังความคิดเห็นผูต้อ้งขงั และญาติผูต้้องขงั ซ่ึงสามารถ

ส่ือสารกับผู ้บัญชาการเรือนจ าได้โดยตรง และประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆได ้               
ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีเรือนจ าอ าเภอนางรองคิดข้ึนเองโดยค านึงถึงการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและสามารถทราบ
ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในเรือนจ าได ้และการจดัโครงการเยี่ยมญาติ เพื่ออ านวยความสะดวกและบริการแก่ญาติ
ผูต้อ้งขงั  สร้างบรรยากาศอบอุ่น เป็นการเปิดโอกาสให้สถาบนัครอบครัวเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา
ผูต้อ้งขงัซ่ึงถือเป็นการการสร้างสังคมอบอุ่น สอดคลอ้งกบันโยบายกรมราชทณัฑ ์ 

   3.2 การหลุดพ้นอาชญากรรม การประสานขอความร่วมมือไปยงัเจา้หน้าท่ีทหารให้เขา้มาร่วม
ตรวจค้นส่ิงผิดกฎหมาย  และยาเสพติดในเรือนจ า ร่วมกับการจัดกิจกรรมประกวดเรือนนอนสีขาว                   
เพื่อให้เกิดพื้นท่ีปลอดส่ิงผิดกฎหมาย และส่ิงของตอ้งห้ามในเรือนจ าอยา่งเด็ดขาด และการตรวจปัสสาวะ
เจ้าหน้าท่ี  และผู ้ต้องขังอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง ซ่ึ งผลของการตรวจไม่พบสารเสพติดตั้ งแต่ ปี                               
2558 – ปัจจุบนั  

   3.3 การจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง ไดใ้ช้เรือนจ าอ าเภอนางรองได้จดัตั้งร้านสงเคราะห์ผูต้อ้งขงั 
และน ารายไดก้ารจ าหน่ายสินคา้  การรับจา้งต่างๆ    หกัเขา้กองทุนพึ่งพาตนเองของเรือนจ า ส่วนผูต้อ้งขงัจะ
ไดรั้บเงินรางวลัปันผลจากการท างาน ประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนจากการจดัตั้งกองทุนพึ่งพาตนเองท่ีเด่นชดัท่ีสุด 
คือ การสร้างสถานปฏิบติัธรรมภายในเรือนจ าอ าเภอนางรองดว้ย งบประมาณ 1,300,000 บาท ท่ีใชก้องทุน
พึ่งพาตนเองในการจดัสร้างด้วยตนเอง โดยไม่พึ่ งงบประมาณจากภาครัฐ และยงัเช่ือมโยงกบัชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยสมทบทุน สถานปฏิบัติธรรมน้ีเป็นสถานท่ีให้ผู ้ต้องขัง             
ท ากิจกรรมท าวตัร สวดมนต ์พฒันาจิตใจของผูต้อ้งขงัภายในเรือนจ า    

4. การดูแลหลงัปล่อย   
เม่ือผูต้อ้งขงัพน้โทษกลบัเขา้สู่เขา้สู่ชุมชน หมู่บา้น และสามารถใช้ชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุข สังคมให้

การยอมรับ เพื่อลดการกระท าผิดซ ้ า และตอ้งกลบัเขา้มาสู่เรือนจ า โดยกลไกท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมโยงผูพ้น้โทษ 
กบัชุมชน และหมู่บา้นภายในจงัหวดับุรีรัมย ์คือ แผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัรายบุคคล (Sentence Plan)  และ
แผนชีวิตหมู่บา้น (Village Plan) สอดคลอ้งกบัภารกิจของกรมราชทณัฑ์และกระทรวงยุติธรรมในเร่ืองการ
คืนคนดีสู่สังคมเป็นการเช่ือมโยงใน 9 ประเด็น ได้แก่ เป็นคนดี มีปัญญา รายได้สมดุล สุขภาพแข็งแรง 
ส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม กองทุนพึ่ งพาตนเอง และสร้างความเข้มแข็ง
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กรรมการหมู่บา้น ซ่ึงถือวา่เป็นเคร่ืองมือในการประเมินพฤติกรรมของคนในหมู่บา้น โดยคนในหมู่บา้นเป็น
แผนท่ีจดัท าข้ึนเอง วิเคราะห์ปัญหา และสร้างวิธีแก้ไขโดยพึ่งพาตนเองให้มากท่ีสุด ซ่ึงผูพ้น้โทษท่ีมีถ่ิน
พ านกัอยูใ่นจงัหวดับุรีรัมยใ์ห้สามารถกลบัเขา้มาใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนหรือหมู่บา้นภายในจงัหวดับุรีรัมยไ์ด้
อยา่งปกติสุขตามท่ีไดก้ล่าวมา และมีสถิติผูก้ระท าผดิซ ้ าเพียง 11%  

จากการด าเนินงานดงักล่าว จนเกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงรูปธรรมสามารถแกไ้ขปัญหายาเสพติดและการใช้
โทรศพัท์มือถือในเรือนจ า 100 % ได้อย่างเด็ดขาด และได้รับคดัเลือกเป็นเรือนจ าสีขาวและผูต้้องขงัใน
เรือนจ ามีระเบียบวินยัมีพฤติกรรมเชิงบวก และไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 โครงการประกวดการจดั
ระเบียบเรือนจ า (ประเภทเรือนจ าอ านวยการระดบัตน้) 
 โดยสรุป แนวทางการส่งคืนผูต้อ้งขงักลบัสู่สังคมเป็นแนวทางส าคญัของเรือนจ าในการเตรียมความ
พร้อมให้กบัผูต้อ้งขงัท่ีใกล้พน้โทษตามแนวทางการพฒันาพฤตินิสัยของกรมราชทณัฑ์ เช่นเดียวกนักับ
เรือนจ าแห่งอ่ืนๆ ทัว่ทั้งประเทศ เพียงแต่เรือนจ าอ าเภอนางรองไดป้ระยุกต์แนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุขเขา้มาใช้
ร่วมกบัแนวทางการพฒันาพฤตินิสัยของกรมราชทณัฑ์ควบคู่กนั เพื่อพฒันาจิตใจของผูต้อ้งขงัให้เป็นคนดี 
และสร้างความเช่ือมโยงระหว่างเรือนจ ากับชุมชนและหมู่บ้านภายในจงัหวดับุรีรัมย์   การใช้ระบบ
คณะกรรมการหมู่บา้นสอดรับกบัรูปแบบการบริหารทอ้งถ่ิน โดยคณะกรรมการหมู่บา้นจะประชุมกนัทุก
เดือน เพื่อรายงานผล ปัญหา หรือความคืบหนา้ในในการปฏิบติังานในแต่ละหมู่บา้น ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทน
ของเจา้หน้าท่ีเรือนจ า เป็นท่ีปรึกษาให้กบัผูต้อ้งขงัสอดส่องดูแล รายงานปัญหาให้กบัเจา้หน้าท่ีเรือนจ า                                     
อีกทั้งเรือนจ าไดเ้นน้การใชห้ลกัการพฒันาจิตใจเป็นส าคญั ผูต้อ้งขงั และเจา้หนา้ท่ีเรือนจ าตอ้งมีจิตส านึกท า
ดี ละชัว่ เกรงกลวัต่อบาป และมีรูปแบบการพฒันาพฤตินสััยของผูต้อ้งขงัตั้งแต่การรับตวั   การด าเนินการ     
การเตรียมปล่อย และการดูแลหลังพน้โทษ ซ่ึงสามารถสรุป  รูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอ
นางรองได ้ดงัแผนภาพท่ี 5.1   
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หมู่บ้านนารายณ์สันติสุขหมู่1-4 และคณะกรรมการหมู่บ้านนารายณ์สันติสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายบุรีรัมยส์นัติสุข นโยบายของกรมราชทณัฑ ์

การรับตวัผู้ต้องขงั 
-การอบรมแรกรับและจ าแนกลกัษณะ 

-การสร้างคนดี 

-การจดัท าแผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั

รายบุคคล (Sentence Plan) 

การด าเนินการ 

-การพฒันาจิตใจ 
-การใหค้วามรู้ 
-การจดัการรายไดใ้หส้มดุล 
-การส่งเสริมสุขภาพ 
-การสร้างส่ิงแวดลอ้มสมบูรณ์ 
 
 

รูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรอง 

รูปแบบการปฏิรูประบบเรือนจ า และกระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่สงัคม -การก าหนดเป้าหมายสูงสุด 
- การวเิคราะห์สถานการณ์ 

 

การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 

-การสร้างสงัคมอบอุ่น 
-การหลุดพน้อาชญากรรม 
-การจดัตั้งกองทุนพ่ึงพาตนเอง 
 
 

การดูแลหลงัปล่อย 
-การสร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชน 
-แผนชีวติหมู่บา้น 
 
 

ตดัสินคดีเป็นนกัโทษเด็ดขาด เขา้สู่กระบวนการแกไ้ขพฒันาพฤตินิสยั 

ผู้ต้องขังพ้นโทษ  “คืนคนดสู่ีสังคม” 
 

ผูต้อ้งขงั 

อตัราการกระท าผิดซ ้ าต ่า และไม่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดภาย โทรศพัทมื์อถือ 
และส่ิงของตอ้งหา้มภายในเรือนจ าอ าเภอนางรอง 100% 

ภาพที ่5.1  รูปแบบกำรด ำเนินงำนของเรือนจ ำอ ำเภอนำงรอง 

ทีม่า: เรือนจ ำอ ำเภอนำงรอง (2561) 



69 
 

3.แนวทางการส่งคืนผู้ต้องขังกลบัสู่สังคมด้วยแผนชีวติหมู่บ้านของเรือนจ าอ าเภอนางรอง จังหวดับุรีรัมย์  
 แนวทางการส่งคืนผูต้อ้งขงักลบัสู่สังคมเป็นนโยบายของกรมราชทณัฑ์ท่ีตอ้งการสร้างประสิทธิผล
การพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั การลดสถานการณ์ผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ า การลดอตัราการกระท าผิดซ ้ าของผู ้
พ้นโทษเม่ือกลับเข้าสู่สังคม เรือนจ าอ าเภอนางรองได้มีแนวทางการส่งคืนผูต้้องขังกลับสู่สังคม คือ                        
1.แผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัรายบุคคล (Sentence Plan) เป็นนโยบายหลกัของกรมราชทณัฑ์ท่ีมอบหมายให้
เรือนจ าจดัท าแผนฯ กบัผูต้อ้งขงัเด็ดขาดทุกคน เพื่อเป็นเคร่ืองมือการประเมินพฤติกรรม การวเิคราะห์สาเหตุ
ของการกระท าความผิด และสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการกระท าความผิด เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันา
พฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัอยา่งมีประสิทธิผล และ 2.แผนชีวิตหมู่บา้น (Village Plan) ตามแนวคิดบุรีรัมยส์ันติ
สุข  เป็นแผนของหมู่บา้นท่ีประชาชน วเิคราะห์ปัญหา แนวทางการแกไ้ขปัญหาตามองคป์ระกอบ 9 ประการ
ตามแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุข ซ่ึงสามารถสร้างการยอมรับกบัชุมชน สังคมภายในจงัหวดับุรีรัมย ์
 สรุป แผนปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังรายบุคคล (Sentence Plan) เป็นแผนจ าแนกลักษณะของผูต้้องขัง                    
เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยของผู ้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิผล เม่ือผู ้ต้องขังพ้นโทษจะมีแผนชีวิตหมู่บ้าน                       
(Village Plan)  รองรับ  และ มีการด า เนิน งาน ท่ีคล้ายค ลึ งกับแผนป ฏิบั ติ ต่อผู ้ต้อ งขังรายบุคคล                           
(Sentence Plan)   โดยแผนชีวิตหมู่บา้น(Village Plan) คือ แผนการด ารงชีวิตอยา่งย ัง่ยืนดว้ยองคป์ระกอบ 9 
ประการ ได้แก่  1.การเป็นคนดี 2.การเป็นคนมีปัญญา 3.การมีรายได้สมดุล 4.การมีสุขภาพแข็งแรง                         
5.การมีส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์ 6.การมีสังคมอบอุ่น  7.การหลุดพน้อาชญากรรม 8.การจดัตั้งกองทุนพึ่งพา
ตนเอง และ 9.การสร้างความเขม้แขง็คณะกรรมการหมู่บา้น    
 
การอภิปรายผล 

เม่ือผูต้ ้องขังเข้าสู่เรือนจ า เรือนจ ามีหน้าท่ีในการควบคุม และพฒันาพฤตินิสัยของผูต้้องขงัให้
เป็นไปตามระเบียบกรมราชทณัฑ์วา่ดว้ยการพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงัพ.ศ. 2561 โดยมีหลกัสูตรท่ีให้ความรู้ 
การพฒันาวิชาชีพ อย่างไรก็ตามผูต้อ้งขงัได้ถูกหล่อหลอมมาจากสภาพแวดล้อม และสภาพทางสังคมท่ี
เก้ือหนุนในการก่ออาชญากรรมตั้งแต่ก่อนเขา้เรือนจ าท าให้การพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัท าได้อย่าง
ยากล าบากภายในระยะเวลาท่ีจ ากดัส่งผลต่อประสิทธิผลการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัไม่สามารถกลบัตวั
ให้เป็นคนดีได้ ไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมหลังจากพ้นโทษ และกระท าผิดซ ้ ากลับเข้าเรือนจ า                    
พิจารณาได้จากสถานการณ์ เรือนจ าประเทศไทยในปี  2561 ยงัคงเผชิญปัญหาผู ้ต้องขังล้นเรือนจ า                            
และมีผูต้้องขงักระท าผิดซ ้ ากว่า 42% (กระทรวงยุติธรรม, 2561) สอดคล้องกับค ากล่าวของอธิบดีกรม
ราชทัณฑ์ว่าปัจจุบันมีผู ้ต้องขังท่ีพ้นโทษ และกลับไปกระท าความผิดซ ้ าเป็นจ านวนมากท่ีผ่านมา                                    
กรมราชทัณฑ์มีนโยบาย “คืนคนดีสู่สังคม” แต่จากสถานการณ์กลับกลายเป็นว่า “คืนคนเดิมสู่สังคม”                                            
ดงันั้น กรมราชทณัฑ์จึงควรสร้างงานสร้างอาชีพใหก้บัผูต้อ้งขงัใหส้มดุลกบัการดูแลความปลอดภยัใหส้ังคม 
ไม่ควรเน้นผลกัดนัผูต้อ้งโทษกลบัคืนสู่สังคมเพียงอยา่งเดียวตอ้งให้ส านึกผิดไดรั้บโทษ และเกรงกลวัต่อ

-การก าหนดเป้าหมายสูงสุด 

- การวเิคราะห์สถานการณ์ 
 

-การก าหนดเป้าหมายสูงสุด 

- การวเิคราะห์สถานการณ์ 
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บาปด้วย (ณ รัชต์ เศวตนันท์ , 2560) อีกทั้ งปัญหาท่ีพบในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู ้ต้องขัง คือ                        
โครงการฝึกอบรมทกัษะวชิาชีพไม่ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน (Olivia, 2018)  
 การส่งคืนผูต้อ้งขงักลบัสู่สังคมจึงเป็นภารกิจท่ีส าคญัของเรือนจ าท่ีตอ้งเตรียมความพร้อมให้กบั
ผูต้อ้งขงัท่ีใกลพ้น้โทษ เพื่อใหก้ลบัเขา้สู่สังคม และไม่กระท าผดิซ ้ า ซ่ึงเป็นความทา้ทายท่ีส าคญัวา่ ผูพ้น้โทษ
สามารถปรับตวัสังคมไดอ้ย่างปกติสุขหรือไม่  หมู่บา้นจะให้การยอมรับผูต้อ้งขงัท่ีพน้โทษจากเรือนจ ามา
หรือไม่  ตามทฤษฎีตรา (labeling) และทฤษฎีตราบาป (stigma) ท่ีได้อธิบายว่า มนุษย์ย่อมมีอคติต่อ                      
ผูพ้น้โทษท่ีกลบัเขา้สู่สังคม เช่น การปฏิเสธการรับเขา้ท างานท าให้ผูพ้น้โทษไม่ไดรั้บการยอมรับจากสังคม
กลบัไดรั้บแรงกดดนัท าให้ผูพ้น้โทษกลบัไปท าผิดอีกคร้ัง แต่ในขณะท่ีทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมท่ีเช่ือว่า
พื้นฐานวา่มนุษยมี์ความดีมีความตอ้งการท่ีจะมุ่งไปสู่ความเขา้ใจในศกัยภาพของตนเอง ถา้สภาพส่ิงแวดลอ้ม
ดีพอหรือเอ้ืออ านวย  (Aker, 1994) และทฤษฎีการลงโทษท่ีเห็นวา่การลงโทษตอ้งด าเนินการ เพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟู
ผูต้้องขงักลับตวัเป็นคนดี แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับการปฏิรูปเรือนจ าในการพฒันาพฤตินิสัยของ
ผูต้อ้งขงั โดยเรือนจ าตอ้งมีกระบวนการพฒันาพฤตินิสัยให้กบัผูต้อ้งขงัให้ชีวิตภายในเรือนจ าใกลเ้คียงกบั
ชีวิตภายนอกเรือนจ าเท่าท่ีจะท าได ้เพื่อไม่ให้ผูต้อ้งขงัเสียคุณค่าความเป็นมนุษย ์หรือวฒันธรรมการด าเนิน
ชีวติของตนในการอยูร่่วมกนักบัสังคมภายนอก 
 เรือนจ าอ าเภอนางรองได้ปฏิรูปเรือนจ า เพื่อการพัฒนาพฤตินิสัยของผู ้ต้องขัง โดยน าระบบ
คณะกรรมการหมู่บา้นแบ่งพื้นท่ีในเรือนจ าจาก 4 แดน เป็น 4 หมู่บา้นนารายณ์สันติสุขให้กบัผูต้อ้งขงัให้
ชีวิตภายในเรือนจ าใกล้เคียงกับชีวิตภายนอกเรือนจ า  และเป็นการสร้างระบบการควบคุมทางสังคม                 
(Social Control) เพื่อดูแล รับฟัง แก้ไขปัญหากบัผูต้อ้งขงั  ร่วมกบักระบวนการพฒันาพฤตินิสัยของกรม
ราชทณัฑ์  ได้แก่ การรับตวั การด าเนินการ การเตรียมปล่อย และการดูแลหลังปล่อยตวั ด้วยการจดัท า
แผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัรายบุคคล (Sentence Plan) และแผนชีวิตหมู่บา้น (Village Plan) เป็นเคร่ืองมือ
รองรับให้การด าเนินงานมีทิศทางท่ีชดัเจนและสอดรับกนั เม่ือผูต้อ้งขงัอยูใ่นเรือนจ าจะมีแผนการปฏิบติัต่อ
ผูต้อ้งขงัรายบุคคล และผูต้อ้งขงัพน้โทษออกไปหมู่บา้นจะมีแผนชีวติหมู่บา้นรองรับผูพ้น้โทษสังคมให้การ
ยอมรับ เพราะ ผูพ้น้โทษไดรั้บการพฒันาพฤตินิสัยสอดคลอ้งกบัการพฒันาหมู่บา้นตามแนวคิดบุรีรัมย ์สันติ
สุขท าใหเ้กิดการยอมรับ มีภูมิคุม้กนัท่ีดี และเป็นคนดีของสังคมต่อไป  

รูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรอง เป็นการลงโทษท่ีมุ่งยกระดบัสามญัส านึก และ
พฤติกรรมของผู ้ต้องขังให้ข้ึนมาสู่ระดับคนปกติ โดยแนวคิดกระบวนการทางสังคมท่ีได้อธิบายว่า                   
มนุษยส์ามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  และสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมไดจึ้งท าใหต้วัแปร “การขดัเกลาในสังคม 
(Socialization)” มีความส าคญัในการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั เพราะกลุ่มทางสังคมมีความส าคญั และมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจท าพฤติกรรมต่าง ๆ ดงันั้น การพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัตอ้งมีกระบวนการท่ีเช่ือมโยง
กบัสังคมร่วมดว้ย 
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ดว้ยเหตุน้ีการสร้างความสัมพนัธ์ในชุมชน (Community relations) จึงมีความส าคญั และมีบทบาท
อยา่งมากต่อหมู่บา้นจงัหวดับุรีรัมยด์ว้ยการมีแผนชีวิตหมู่บา้น (Village Plan) เป็นเคร่ืองมือการสานสัมพนัธ์ 
และสานพลงักบันโยบายการบริหารจงัหวดั อีกทั้งเม่ือผูต้อ้งขงัพน้โทษจากเรือนจ าจึงสามารถเขา้ไปใชชี้วิต
อยูใ่นหมู่บา้นดว้ยการน าแผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัรายบุคคล (Sentence Plan) ของตนเอง ผนวกเขา้กบัแผน
ชีวิตหมู่บา้น  (Village Plan) และนับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั (พ.ศ.2562)
เรือนจ าอ าเภอนางรองได้ด าเนินการขับเคล่ือนมาอย่างต่อเน่ืองจนเห็นผลในเชิงประจักษ์ในทุกมิติ  
โดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหายาเสพติดเรือนจ า และบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ การคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมเพื่อ
เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าต่อสังคมต่อไป  
  ผูว้จิยัจึงไดส้ังเคราะห์แนวทางการส่งคืนผูต้อ้งขงัสู่สังคม “โมเดลเรือนจ าสันติสุข” ดงัน้ี 
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หมู่บ้านนารายณ์สันติสุขหมู่1-4 และคณะกรรมการหมู่บ้านนารายณ์สันติสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับตวัผู้ต้องขงั 
-การอบรมแรกรับและจ าแนกลกัษณะ 

-การสร้างคนดี 

-การจดัท าแผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั

รายบุคคล (Sentence Plan) 

การด าเนินการ 

-การพฒันาจิตใจ 
-การใหค้วามรู้ 
-การจดัการรายไดใ้หส้มดุล 
-การส่งเสริมสุขภาพ 
-การสร้างส่ิงแวดลอ้มสมบูรณ์ 
 
 

รูปแบบการปฏิรูประบบเรือนจ า และกระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่สงัคม -การก าหนดเป้าหมายสูงสุด 

- การวเิคราะห์สถานการณ์ 
 

การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 

-การสร้างสงัคมอบอุ่น 
-การหลุดพน้อาชญากรรม 
-การจดัตั้งกองทุนพ่ึงพาตนเอง 
 
 

การดูแลหลงัปล่อย 
-การสร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชน 
-แผนชีวติหมู่บา้น 
 
 

ตดัสินคดีเป็นนกัโทษเด็ดขาด การเขา้สู่กระบวนการพฒันาพฤตินิสยั 

ผู้ต้องขังพ้นโทษ  “คืนคนดสู่ีสังคม” 
 

ผูต้อ้งขงั 

อตัราการกระท าผิดซ ้ าลดลง และไม่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดภาย 
โทรศพัทมื์อถือ และส่ิงของตอ้งหา้มภายในเรือนจ าอ าเภอนางรอง 100% 

ภาพที ่5.1 รูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรอง   
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แนวทางการส่งคืนผู้ต้องขงัสู่สังคม “โมเดลเรือนจ าสันติสุข” 
 
 
 
 
 

การรับตัว       การด าเนินการฟ้ืนฟู   การเตรียมปล่อย  การดูแลหลังปล่อย 
อบรมแรกรับ     พฒันาจิตใจ    สังคมอบอุ่น   การมีส่วนร่วมกบัชุมชน 
ประเมินจ าแนก     การใหค้วามรู้                              ป้องกนัอาชญากรรม    
และท าประวติั      จดัการรายได ้                      กองทุนพึ่งพาตนเอง 
                                                                ดูแลสุขภาพและสภาพแวดลอ้ม 
 
 
 
 

                        คณะกรรมการหมู่บา้นในเรือนจ า                     คณะกรรมการหมู่บา้นในหมู่บา้น  

                                                            
   
 
 

เรือนจ ำ ชุมชน/หมู่บ้ำน 

ภาพที ่5.2 แนวทางการส่งคืนผูต้อ้งขงัสู่สังคม “โมเดลเรือนจ าสันติสุข”  

แผนการปฎิบติัต่อผูต้อ้งขงัรายบุคคล 
(Sentence Plan) 

แผนชีวติหมู่บา้น   
(Village Plan) 
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การพฒันาพฤตินิสยัของผูต้อ้งขงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่บา้นนารายณ์สนัติสุข 4 หมู่บา้น และคณะกรรมการหมู่บา้นนารายณ์สนัติสุข  
(ปลดัหมู่บา้น หวัหนา้คุม้บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น (ตวัแทนผูต้อ้งขงั)) 

นโยบายบุรีรัมยส์นัติสุข (ทุกชุมชน และหมู่บา้นตอ้งปฎิบติั) 
-การปลูกฝังจิตส านึกท าดี ละชัว่ กลวับาป 
-ธรรมนูญสนัติสุข 9 หมวด  (1.เป็นคนดี 2. มีปัญญา 3. รายไดส้มดุล    
4.สุขภาพแขง็แรง     5. ส่ิงแวดลอ้มสมบูรณ์ 6. สงัคมอบอุ่น  7. หลุด
พน้อาชญากรรม 8. กองทุนพึ่งตนเอง และ  9. สร้างความเขม้แขง็ใหก้บั
คณะกรรมการหมู่บา้น) 
 

 
 

 

 
 
 
 

นกัโทษเด็ดขาด 

บุคคลซ่ึงถูกขงัไวต้ามหมาย
จ าคุกภายหลังค าพิพากษา
ถึงท่ีสุด 

การดูแลหลงัปล่อย 

 

เรือนจ าอ าเภอนางรอง 
-การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในเรือนจ า 
-การก าหนดเป้าหมายสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหา 
-การแบ่งพื้นท่ีทางกายภาพของเรือนจ าเป็น 4 
หมู่บา้น (หมู่บา้นนารายณ์สนัติสุข) 
-การปลูกฝังจิตส านึกท าดี ละชัว่ กลวับาปกบั
เจา้หนา้ท่ีเรือนจ า 
 

การรับตวั 
-การอบรมแรกรับ 
-การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั 
-การจัดท าแผนการป ฎิบั ติ ต่ อ
ผูต้อ้งขงัรายบุคคล 
(Sentence Plan) 

การด าเนินการ 
-การพฒันาจิตใจ 
-การใหก้ารศึกษา 
-การฝึกอาชีพ 
-การจดัสวสัดิการ 
-การส่งเสริมสุขภาพ 
-การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

การเตรียมปล่อย 
-การสร้างสงัคมอบอุ่น 
 (การให้ผู ้ต้องขังพบญาติ การส่ือสารกับ          
ผูบ้ญัชาการเรือนจ า) 
-การหลุดพน้อาชญากรรม 
 (การตรวจคน้ส่ิงผิดกฎหมายในเรือนจ าอย่าง
ต่อเน่ือง) 
-การจดัตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง 

คณะท างานของเรือนจ าอ าเภอนางรอง 
-คณะท างานระดบันโยบาย 
-คณะท างานระดบัผูป้ฎิบติั 

 
 

ท าหนา้ท่ีแปลงนโยบายของกรมราชทณัฑ์
ผนวกเขา้กบันโยบายบุรีรัมยส์นัติสุข 

 
 

แผนการปฎิบติัต่อผูต้อ้งขงัรายบุคคล 
(Sentence Plan) 

 

ชุมชน/หมู่บา้น 

-คณะกรรมการหมู่บา้น 

-แผนชีวิตหมู่บา้น  (Village Plan) 

 

ชุมชน/หมู่บา้น 

-ประชาชนใหก้ารยอมรับผูพ้น้โทษเม่ือกลบั
เขา้สู่ชุมชน/หมู่บา้น 

 

 
 ผูพ้น้โทษลดการกระท าผิดซ ้า 
 

 
 

เรือนจ าอ าเภอนางรอง 

ปลอดจากการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด และปลอดจากการ
ใชส่ิ้งของตอ้งหา้ม  100%   

 

ภาพที ่5.3 การสังเคราะห์การพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั และแนวทางการส่งคืนผูต้อ้งขงัสู่สังคมดว้ยโมเดลเรือนจ าสันติสุข   
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กล่าวโดยสรุป การคุมขังในเรือนจ าไม่เป็นเพียงการลงโทษตามฐานความผิดเท่านั้ น แต่เป็น                
การลงโทษท่ีเน้นการพัฒนาพฤตินิสัยของผู ้ต้องขัง  เพื่อให้ผู ้กระท าผิดส านึกไม่กระท าผิดซ ้ า และ                   
ค  านึงถึงอนาคตของผูต้อ้งขงั  

 ดงันั้น การปฏิรูประบบเรือนจ า และกระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่สังคมของเรือนจ าอ าเภอนางรอง 
จงัหวดับุรีรัมย ์คือ การปรับเปล่ียนการบริหารงานของเรือนจ า โดยค านึกถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์หลกั
สิทธิมนุษยชน   การค านึงถึงความยติุธรรมทางอาญาทางสังคม บริบททางการเมือง และการได้รับสนบัสนุน
จากภาคประชาสังคม และภาครัฐ (Newman, 2014) เร่ิมตน้จากนโยบายของกรมราชทณัฑ์ และนโยบายของ
จงัหวดับุรีรัมย์สันติสุขท่ีน ามาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาภายในเรือนจ า และการจดัตั้ งกลไกท่ีส าคญั คือ 
คณะกรรมการหมู่บา้น ซ่ึงเป็นการควบคุมทางสังคม (Social Control)   ร่วมกบักระบวนการพฒันาพฤตินิสัย
ของกรมราชทัณฑ์   ได้แก่  การรับตัว การด าเนินการ การเตรียมปล่อย และการดูแลหลังปล่อยตัว                          
โดยมีการจดัท าแผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัรายบุคคล (Sentence Plan)  และแผนชีวิตหมู่บา้น (Village Plan) 
เป็นเคร่ืองมือรองรับให้การด าเนินงานมีทิศทางท่ีชัดเจน และสอดรับกัน เม่ือผูต้ ้องขงัพ้นโทษออกไป 
หมู่บา้นก็มีแผนรองรับผูพ้น้โทษให้สังคมยอมรับและเป็นคนดีของสังคมต่อไป สังเกตไดว้า่ เรือนจ าอ าเภอ
นางรองได้ปรับสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตของผูต้้องขงัในเรือนจ าให้ใกล้เคียงกบัสภาพแวดล้อมภายใน
หมู่บา้น การให้ผูต้อ้งขงัคุน้เคยกบัการใช้ชีวิตของบุคคลทัว่ไปภายนอกเรือนจ ามากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เพื่อ
ไม่ให้ผูต้อ้งขงัเสียบุคลิกภาพหรือวฒันธรรมการด าเนินชีวิตของตนในการอยู่ร่วมกนักบัสังคมภายนอกไป 
ท าใหไ้ม่สามารถกลบัคืนสู่สังคมได ้และกระท าผดิซ ้ า 

รูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรองเป็นการพฒันาพฤตินิสัยท่ีพยายามมุ่งยกระดบั
สามญัส านึก และพฤติกรรมของผูต้อ้งขงัให้เป็นปกติ ตามท่ีแนวคิดกระบวนการทางสังคมไดอ้ธิบายไวว้่า                                         
มนุษยส์ามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆได ้และสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมได ้ซ่ึงโอกาสท่ีบุคคลจะกระท าผดินั้น
ข้ึนอยู่ท่ีตวัแปรส าคญั คือ “การขดัเกลาในสังคม ” (Socialization) ดงันั้น หากบุคคลได้รับการ อบรม สั่ง
สอน หรืออยุใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีแลว้ บุคคลไม่วา่จะถูกจดัในชนชั้นใด ยอ่มมีโอกาสในการกระท าผิดหรือ
ก่ออาชญากรรมนอ้ยลงดว้ย ดว้ยเหตุน้ีความสัมพนัธ์ในชุมชน (Community relations) จึงเป็นส่ิงส าคญัและมี
บทบาทอยา่งมากต่อการแสดงพฤติกรรม  
  ดงันั้น ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการรับผูพ้น้โทษให้กลบัเขา้สู่ชุมชน โดยมีระบบคณะกรรมการ
หมู่บ้านดูแล  และป้องกันการกระท าผิดซ ้ า ขณะเดียวกัน ปัจจยัในสังคมท่ีก่อให้เกิดอาชญากรรม เช่น                  
การว่างงาน สภาพชุมชนแออดั ปัญหายาเสพติด เป็นตน้ ซ่ึงเป็นปัญหาภายในชุมชนตอ้งได้รับการแกไ้ข
ร่วมกนั เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มในชุมชนท่ีดีลดปัจจยัเส่ียงท่ีท าให้ผูพ้น้โทษกระท าผิดซ ้ า แนวคิดบุรีรัมย์
สันติสุขมุ่งเน้นการลดความเส่ียงอนัเป็นสาเหตุของการกระท าผิดซ ้ า ได้แก่ การสร้างคนดี การมีปัญญา                
การมีรายไดส้มดุล การมีสุขภาพแข็งแรง การหลุดพน้อาชญากรรม การมีกองทุนพึ่งพาตนเอง การมีสังคม
อบอุ่น   
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ในหมู่บา้นของจงัหวดับุรีรัมยมี์แผนชีวติหมู่บา้น เม่ือผูพ้น้โทษออกจากเรือนจ าสามารถกลบัเขา้ไป
ใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บา้น และนับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั (พ.ศ.2562) เรือนจ า
อ าเภอนางรองไดด้ าเนินการขับเคล่ือนมาอย่างต่อเน่ือง จนเห็นผลในเชิงประจกัษ์ในทุกมิติโดยเฉพาะการ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดเรือนจ า และบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือการคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมเพื่อเป็นทรัพยากรท่ีมี
คุณค่าต่อสังคมต่อไป หรือกล่าวได้ว่า รูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรองเป็นรูปแบบการ
แก้ไขผู ้กระท าผิด ร่วมกับ ชุมชน  (Community Based Correction) เพื่ อให้ ผู ้พ้นโทษกลับ เข้าสั งคม                        
และไม่กระท าผดิซ ้ า 

ดงันั้น การพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัดว้ยการปรับเปล่ียนวิธีคิด และพฤติกรรมของผูต้อ้งขงัให
จิตส านึกการท าดี ละชัว่ กลวับาป การใหค้วามรู้ดว้ยการฝึกทกัษะวชิาชีพ ใหก้ารศึกษาในระดบัต่างๆ รวมทั้ง
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้วยการส่งเสริมสุขภาพ และอนามยั  ตลอดจนสร้างส านึก และความรับผิดชอบต่อ
สังคมใหส้ามารถอยูใ่นสังคม เม่ือพน้โทษใหมี้อาชีพรองรับ การจดัการรายได ้และกองทุนพึ่งพาตนเอง  และ
มีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ในขณะเดียวกันผูต้้องขังเป็นก าลังแรงงานท่ีสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ                      
สามารถลดภาระทางงบประมาณของเรือนจ า โดยการฝึกวิชาชีพท่ีตอบสนองทั้งความตอ้งการของผูต้อ้งขงั
และตลาดแรงงานการสร้างผลิตภณัฑ์ และสินคา้ราชทณัฑ์ในรูปแบบท่ีทนัสมยั และสามารถด าเนินการ
เช่ือมโยงกบัชุมชนได ้เป็นท่ียอมรับของสังคม และตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานท าของผูต้อ้งขงัหลงัพน้
โทษ เพื่อลดอตัราการกระท าผดิซ ้ า สร้างภาพลกัษณ์ และการยอมรับผูพ้น้โทษกบัสังคมดว้ยการ “คนดีกลบัสู่
สังคม” ตามนโยบายของกรมราชทณัฑ ์

 
การถอดบทเรียนการปฏิรูประบบเรือนจ า และกระบวนการคืนผู้ต้องขังสู่ชุมชนของเรือนจ าอ าเภอนางรอง 
จังหวดับุรีรัมย์ 
 ความส าเร็จของการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนของเรือนจ าอ าเภอนางรองต่อการพฒันาพฤตินิสัยของ
ผูต้อ้งขงัมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ไดแ้ก่ 1.ปัจจยัภายนอก 2.วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารจงัหวดั และผูบ้ริหาร
เรือนจ า 3.สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเรือนจ า 4.อตัราโทษของผูต้อ้งขงัในเรือนจ า 5.การน าแนวคิด
บุรีรัมยส์ันติสุขด าเนินงานร่วมกบัแนวทางการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั 6.กลไกคณะกรรมการหมู่บา้น 
และ 7.การสร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชน และหมู่บา้นในจงัหวดับุรีรัมย ์ 
 1.ปัจจัยภายนอก (ปัจจัยสนับสนุน) 
 ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของระดบัอ าเภอนางรอง เป็นปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบันโยบาย สถานการณ์ผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ า การมีผูก้ระท าผิดซ ้ ากลบัเขา้มาสู่เรือนจ า โดยนโยบาย
ท่ีเป็นแรงสนบัสนุน ไดแ้ก่ นโยบายของกรมราชทณัฑ์ คือ  1) นโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงของ
กระทรวงยุติธรรม เน้นการห้ามแพร่ระบาดของยาเสพติด โทรศพัท์มือถือ และส่ิงของต้องห้ามภายใน
เรือนจ าอย่างเด็ดขาด และเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อกรมราชทณัฑ์ให้กบัสังคม 2) นโยบาย 3 ส. 7 ก. 
ของกรมราชทณัฑ์ ประกอบดว้ย สะอาด สุจริต เสมอภาค กกัขงั แกไ้ข  การยดึหลกักฎหมาย  การวางกรอบ 
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การให้ก าลังใจ และการกลับตวั และนโยบายจงัหวดั แนวคิดบุรีรัมย์สันติสุข คือ วิธีแก้ไขปัญหาสังคม 
เศรษฐกิจ และปัญหาความมัน่คงภายในจงัหวดับุรีรัมย ์โดยมุ่งเนน้การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้ทุกชุมชน 
และหมู่บา้นในจงัหวดับุรีรัมยส์ามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริง โดยมีคณะกรรมการหมู่บา้นและแผนชีวิต
หมู่บา้น ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรองโดยตรง 

โดยสรุปแล้วจากปัจจยัภายนอกต่างๆ เหล่าน้ีเป็นแรงผลกัดนัท่ีท าให้กรมราชทณัฑ์ และเรือนจ า
อ าเภอนางรองตอ้งมีกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั
เพื่อแกไ้ขปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ า และส่งคนดีกลบัคืนสู่สังคมไดอ้ยา่งปกติสุข อีกทั้ง ผูว้ิจยัเห็นว่าขอ้มูล
สถานการณ์ผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ าของประเทศไทยท่ีกล่าวถึง บุคคลท่ีเขา้ไปอยูใ่นเรือนจ าเม่ือถูกปล่อยตวัมาจะ
มีโอกาสกระท าผิดซ ้ าและกลับเข้าไปเรือนจ า ข้อมูลดังกล่าวมีประเด็น ท่ีผู ้วิจ ัยต้องตั้ งค  าถาม คือ                                   
หากกระบวนการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัเป็นกระบวนการเชิงระบบ ไม่ไดล้งลึกถึงการเปล่ียนแปลงใน
จิตใจของผู ้ต้องขังอย่างลึกซ้ึงน่าจะเป็นสาเหตุท่ีท าให้ผู ้ต้องขังเม่ือพ้นโทษกลับกระท าผิดซ ้ าอีก                             
แนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุขกบัแนวทางการพฒันาพฤตินิสัยของกรมราชทณัฑ์สามารถประสานกนัได ้เพราะ 
แนวคิดบุรีรัมย์สันติสุขท าให้คนเป็นคนดีจากภายในจิตใจ และเม่ือคนเป็นคนดี เป็นคนใจดีแล้ว
กระบวนการพฒันาพฤตินิสัยของกรมราชทณัฑจ์ะช่วยส่งเสริม เติมเต็ม พฒันาทกัษะของผูต้อ้งขงัใหเ้ป็นคน
ท่ีมีศกัยภาพ และกลบัเขา้สู่สังคมอยา่งสงบสุข 

 2.วสัิยทศัน์ของผู้บริหารเรือนจ า 

ความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนของเรือนจ าอ าเภอนางรองในการพัฒนาพฤตินิสัยให้กับผูต้ ้องขังมาจาก
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารเรือนจ า จ  านวน 2 คน ไดแ้ก่ นายเผด็จ  หร่ิงรอด ผูบ้ริหารเรือนจ าปี พ.ศ. 2558-2560 
และนายกฤษณะ ทิพยจนัทร์ ผูบ้ริหารเรือนจ าคนปัจจุบนัท่ีต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาการใช้
โทรศพัท์มือถือ ส่ิงของตอ้งห้ามภายในเรือนจ าให้เป็นเรือนจ าสีขาว 100%  และการส่งคืนผูต้อ้งขงักลบัสู่
สังคมอยา่งสันติสุข ผูบ้ริหารทั้งสองท่านน้ีมองวา่การพฒันาพฒันาพฤตินิสัย และการบริหารงานในเรือนจ า
อยา่งมีประสิทธิผลตอ้งท าให้เป็นเน้ือเดียวกนักบัการบริหารงานจงัหวดับุรีรัมย ์และการปฏิบติัตามนโยบาย
ของกรมราชทณัฑ์ ดงันั้นผูบ้ริหารเรือนจ าจึงไดน้ าแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุขเป็นกลไกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้้องขงั และประสานความร่วมมือกับชุมชน และภายใน
จงัหวดับุรีรัมยใ์ห้เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานเรือนจ า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใชแ้ผนพฒันารายบุคคล
ของผูต้อ้งขงั ประสานกบัแผนชีวิตหมู่บา้น ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงผูต้อ้งขงัในเรือนจ า และชุมชน
หมู่บา้นภายในจงัหวดับุรีรัมยใ์นการเตรียมความพร้อมส่งตวัผูต้อ้งขงัท่ีมีถ่ินพ านกัอยูใ่นจงัหวดับุรีรัมย ์และ
ก าลงัจะพน้โทษใหส้ามารถกลบัเขา้สู่สังคมอยา่งสันติสุข 
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3.สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเรือนจ า  
เรือนจ าอ าเภอนางรองนบัไดว้า่เป็นเรือนจ าท่ีมีสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเหมาะสม คือ มีพื้นท่ีท่ี

กวา้งขวาง และเป็นเรือนจ าท่ีแบ่งออกเป็นแดนต่างๆ จ านวน 4 แดน ท าให้เม่ือเรือนจ าอ าเภอนางรองน า
แนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุขจึงแบ่งพื้นท่ีของเรือนจ าเป็นหมู่บา้นทั้ง 4 หมู่บา้นไดท้  าให้ง่ายต่อการสอดส่องดูแล
และการจ าลองระบบการบริหารงานภายในหมู่บา้นกบัการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัในเรือนจ าได ้ อีกทั้ง
การจดัสร้างหอเรือนจ าเรือนธรรม และหอธรรมนูญสันติสุขเพื่อใชใ้นการสาบานตนและประกอบกิจกรรม
ทางศาสนากล่อมเกลาจิตใจผูต้อ้งขงั 

4.อตัราโทษของผู้ต้องขังในเรือนจ า  
ขอ้ไดเ้ปรียบของเรือนจ าอ าเภอนางรองในการใชแ้นวคิดบุรีรัมยส์ันติสุขร่วมกบัการพฒันาพฤตินิสัย

ของผูต้อ้งขงั  คือ ผูต้อ้งขงัในเรือนจ าอ าเภอนางรองมีอตัราโทษจ าเรือนจ าไม่เกิน 20 ปี  และมีฐานความผิดท่ี
ไม่ใช่คดีอุฉกรรจ ์ท าให้เป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีส าคญัในการสร้างประสิทธิผลการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั
ในเรือนจ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 5.กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน               
จุดเด่นของการน าแนวคิดบุรีรัมยส์ันติสุขร่วมกบัการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัในเรือนจ าอ าเภอ

นางรอง ไม่เพียงแต่การเสริมสร้างทักษะของผู ้ต้องขัง แต่กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกท่ีมี
ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูต้อ้งขงัดว้ยกนั การท าให้ผูต้อ้งขงัมองเห็น
ถึงคุณค่าความเป็นมนุษยข์องผูต้อ้งขงัคนอ่ืน โดยกลไกคณะกรรมการหมู่บา้นประกอบดว้ย ปลดัหมู่บา้น
จ านวน 1 คน   หัวหน้าหมู่บา้นจ านวน 4 คน และคณะกรรมการหมู่บา้นจ านวน 4 ชุด ซ่ึงคณะกรรมการ
หมู่บ้านคือตัวแทนของผู ้ต้องขังท่ีรวมกลุ่มกันรับฟังปัญหา สอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู ้ต้องขัง                      
การให้ความช่วยเหลือในเบ้ืองตน้กบัผูต้อ้งขงั และน าขอ้มูลรายงานกบัหวัหนา้หมู่บา้น เพื่อรายงานต่อปลดั
หมู่บา้น และผูบ้ญัชาการเรือนจ าต่อไป  

 6.การสร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชน และหมู่บ้านในจังหวดับุรีรัมย์  
ความโดดเด่นของการด าเนินงานเรือนจ าอ าเภอนางรอง คือ การสร้างการรับรู้ สร้างการมีส่วน

ร่วมกับชุมชน และหมู่บ้านภายในจงัหวดับุรีรัมย์ เพราะการด าเนินงานของเรือนจ าจะเกิดประสิทธิผล                  
อย่างย ัง่ยืนไม่ได้หากขาดการมีส่วนร่วมกับชุมชน และหมู่บ้านในจงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงทางเรือนจ าอ าเภอ
นางรองไดต้ระหนกัถึงประเด็นน้ีเป็นอยา่งยิง่ ความส าเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชน และหมู่บา้น
ในจงัหวดับุรีรัมย ์

โดยสรุป ผลการศึกษาน้ีอาจเป็นแนวทางน าไปสู่การจดัตั้ งเรือนจ าเพื่อการศึกษาได้อย่างเป็น
รูปธรรม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อกรมราชทณัฑ์ ในการก าหนดนโยบายดา้นการพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงั 
โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะงานราชทณัฑ์ประเทศไทย ให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บการ
พฒันาขณะตอ้งโทษ โดยหลกัการคืนคนดีสู่สังคม คือ การบงัคบัโทษมุ่งส าเร็จในการสร้างจิตส านึก สร้าง
ความรู้ผิดชอบชัว่ดี ให้เกิดข้ึนกบัผูต้อ้งโทษให้ได ้ตอ้งมีการส่งเสริมคุณค่าในบุคคล ส่งเสริมความสามารถ
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ของบุคคล ตอ้งแสดงผลลพัธ์ของความคิดและพฤติกรรม รวมทั้งความเป็นไปไดใ้นการหาเล้ียงชีพ สามารถ
กลบัตนเป็นพลเมืองท่ีดี คืนสู่สังคมและใช้ชีวิตอย่างปกติสุข ไม่หวนกลบัมากระท าความผิดซ ้ าสร้างภาระ
ให้กบัสังคมอีกต่อไป ตลอดจนหน่วยงานในเครือข่ายกระทรวงยุติธรรม เช่น กรมคุมประพฤติ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดแหล่งเรียนรู้ให้กับผู ้ต้องขังท่ีกระท าความผิด กระทรวงยุติธรรมและ
กระทรวงมหาดไทยในการเช่ือมไปยงัการส่งคืนคนดีสู่สังคมอยา่งเป็นระบบ มีแผนการด าเนินการท่ีชดัเจน 
เป็นตน้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

1. กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงแรงงานควรร่วมกนัก าหนดแนวทางในการพฒันาพฤตินิสัยของผูพ้น้โทษอย่างจริงจงั โดยการ     
บูรณาการแผนหรือนโยบายในการดูแลผูต้อ้งขงัและผูพ้น้โทษ อย่างเช่นเรือนจ าอ าเภอนางรองท่ีบูรณาการ
นโยบายของกรมราชทณัฑ์และนโยบายของจงัหวดัไดอ้ยา่งกลมกลืน ท าให้สามารถส่งต่อผูต้อ้งขงัและผูพ้น้
โทษไดรั้บการดูแลหลงัปล่อยตวั และสามารถใช้ชีวิตในสังคมไดป้กติสุข อีกทั้งการประสานความร่วมมือ
ภาคส่วนต่างๆ ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของเรือนจ า โดยเฉพาะชุมชนหรือหมู่บา้นท่ีผูพ้น้โทษ
ตอ้งกลบัไปใชชี้วติ 

2. กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงศึกษาธิการควรด าเนินการจดัหลกัสูตรโดยใช้ความเช่ือ หลกั
ศาสนาเขา้มาสอดแทรกอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขดัเกลาจิตใจผูต้อ้งขงั การสร้างจิตส านึกเกรงกลวัต่อบาป 
การสาบานตน และการจดัหลกัสูตรการฟ้ืนฟูพฤตินิสัยท่ีเหมาะสมแก่ผูต้อ้งขงัในเรือนจ าท่ีมีขอ้จ ากดัดา้น
ระยะเวลาการเรียน และสถานท่ี รวมถึงการเขา้ถึงรูปแบบการสอนท่ีทนัสมยั  

3. กรมราชทัณฑ์ควรปรับระบบการบริหารงานภายในเรือนจ าให้มีความคล่องตัว ไม่ซ ้ าซ้อน                  
การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในให้สามารถปฏิบติัภารกิจร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่าง
คล่องตัว การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามการพัฒนา                   
การเปล่ียนสภาพการท างานแบบมีแนวร่วม โดยการประสานความร่วมมือภาคส่วนต่าง ๆ  ให้เขา้มามีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน การสร้างเรือนจ าสันติสุข เรือนจ าแห่งความช่วยเหลือเก้ือกูลในทุกขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน เช่ือมโยงการท างานเชิงรุกกบัชุมชน และหมู่บา้น 
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 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
1. ผูต้อ้งขงัมกัถูกมองวา่เป็นผูร้้ายโดยสันดาน เน่ืองจากผูก้ระท าผิดบางกลุ่มมีการสะสมพฤติกรรม 

ความคิดและจิตส านึกในทางท่ีไม่ถูกต้อง หรือเป็นบุคคลท่ีมีสภาพจิตผิดปกติ ด้ือด้าน ฯลฯ ดังนั้ น                                   
งานดา้นการแกไ้ขอบรม พฒันาพฤตินิสัยเพื่อเปล่ียนแปลงความคิด และพฤติกรรมผูต้อ้งขงัเหล่าน้ีให้เป็น
ปกติเหมือนบุคคลทัว่ไป จึงเป็นงานท่ีถือได้ว่ามีความยากล าบากเป็นพิเศษ ดังนั้น การพฒันาพฤตินิสัย
ผูต้อ้งขงัคดี ควรด าเนินงานให้ครอบคลุมทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ การรับตวั การด าเนินการ การเตรียมปล่อย 
และการดูแลหลงัปล่อย ควบคู่ไปกบัการพฒันาดา้นจิตใจ ท าดี ละชัว่ กลวับาป เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ ให้เป็น
คนดีของสังคม   

 2. เจา้หน้าท่ีควรมีคุณธรรมจริยธรรม มีความยุติธรรมกับผูต้้องขงัทุกคนปราศจากอคติมีความ
จริงใจ ไม่ละเมิดสิทธิผูต้อ้งขงั การสร้างสัมพนัธ์ภาพท่ีดีระหว่างเจา้หน้าท่ี และผูต้อ้งขงั การสร้างความ
เช่ือมัน่ลดความหวาดระแวง  ซ่ึงรูปแบบการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรอง มีการด าเนินงานผ่าน
คณะกรรมการหมู่บา้นซ่ึงท าหน้าท่ีรับฟัง และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละหมู่บา้น (แดน) ท าให้ลดภาระ
งานของเจา้หนา้ท่ี และเป็นการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเจา้หน้าท่ีและผูต้อ้งขงัแบบญาติพี่นอ้ง ไม่ใช่แบบผู ้
คุมและผูต้อ้งขงัแบบเดิม  และเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ์ตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางระหวา่งผูต้อ้งขงักบัชุมชน เช่น 
การให้ค  าแนะ การวางระบบการคดัผูต้อ้งขงั เพื่อฝึกวิชาชีพ การจดัหางาน เป็นตน้ ซ่ึงท าให้บทบาทของ
เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ์ตอ้งเปล่ียนจากผูคุ้มเป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือผูต้อ้งขงัเพื่อพฒันาพฤตินิสัยและเตรียมความ
พร้อมผูต้อ้งขงัใหก้ลบัเขา้สู่สังคมร่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. การเช่ือมโยงการท างานระหว่างเรือนจ าและชุมชน/หมู่บา้นท่ีตอ้งดูแลผูพ้น้โทษ มีการใช้แผน
ชีวิตหมู่บา้นเป็นเคร่ืองมือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้ผูพ้น้โทษและชุมชน โดยมีคณะกรรมการค่อยดูแล 
เช่น การจดัหาท่ีพกัอาศยั และใหก้ารดูแลส าหรับผูพ้น้โทษท่ีไม่มีครอบครัว การสนบัสนุนในการสร้างอาชีพ
ให้กบัผูพ้น้โทษ หรือการจดัตั้งหน่วยงานในการติดตาม ให้ค  าปรึกษาในดา้นการด าเนินชีวิตของผูพ้น้โทษ 
ซ่ึงการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอนางรองมีการเช่ือมโยงกบัแผนชีวิตหมู่บา้น ซ่ึงเป็นการดูแลผูพ้น้โทษ
อยา่งรอบดา้น และเป็นการสร้างแนวร่วมเครือข่ายในการร่วมมือแกไ้ขปัญหาการกระท าผิดซ ้ า ค  านึงถึงเร่ือง
สิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิรวมทั้งใหมี้คุณธรรม มนุษยธรรม 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1. เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีศึกษากบัเรือนจ าในระดบัอ าเภอ ดงันั้นการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควร

ศึกษาเรือนจ าระดบัจงัหวดั หรือเรือนจ าอ าเภออ่ืนๆดว้ย เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นภาพรวมของจงัหวดับุรีรัมย์
มากข้ึน และสามารถน าผลท่ีไดม้าพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัไดอ้ยา่งครอบคลุม 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงอาจท าให้เห็นผลการวิจยัอาจยงัไม่ครอบคลุม
ผูต้้องขงัโดยรวม ดังนั้น หากมีการศึกษาในคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจยัแบบอ่ืน เช่น                   
ก ารแบ บสอบ ถ าม  แบบสั ง เก ตก าร ณ์  ท่ี อ าจท าให้ ท ราบ ผลก ารวิ จัย ใน ภ าพ ก ว้า งม าก ข้ึ น
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ภาคผนวก 

ค าปฏิญาณตนของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง 

1.ขา้พเจา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ
จะเทิดทูนรักษาไวซ่ึ้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
2. ขา้พเจา้จะประพฤติตนเป็นคนดี ละเวน้ความชัว่ เกรงกลวั
ต่อบาป จะรักษาศีล 5  หรือปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอน
ของศาสนา 
3.ขา้พเจ้าจะบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้ งต่อตนเอง ต่อ
ครอบครัว ต่อชุมชน  และสังคมด้วยสติ ปัญญาก าลัง
ความสามารถ และใหค้วามร่วมมือต่อส่วนรวมอยา่งเตม็ท่ี 
4.ขา้พเจา้การลดรายจ่าย เพ่ิมรายได ้เก็บออมเงิน และด าเนิน
ชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสหกรณ์ทางการเงินของหมู่บ้านให้เกิดรายได้
สมดุลของครอบครัว 
5.ข้าพ เจ้ าจ ะป ก ป้ อ ง รักษ า ซ่ึ งท รัพ ยากรธรรมช าติ 
ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยสิ์นของส่วนรวม และรักษาความสะอาด
ของหมู่บ้าน ชุมชนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มี ส่ิงแวดล้อม
สมบูรณ์ และมีสุขภาพแขง็แรง  
6.ขา้พเจ้าจะเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีความรักความสามัคคีต่อกัน 
และให้อภยักนั จะดูแลซ่ึงกนัและกนัทุกครอบครัว เหมือน
ครอบครัวเดียวกนัเพ่ือใหส้งัคมอบอุ่น 

7.ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ
สังคม และร่วมเฝ้าระวงัไม่ให้มีคนชั่วและคนไม่ดีอยู่ใน
หมู่บา้น และจะท าใหห้มู่บา้นหลุดพน้จากอาชญากรรม 
8.ข้าพเจ้าจะร่วมส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นกองทุนพ่ึงพา
ตนเอง เพ่ือประโยชน์และเพ่ือแกไ้ขปัญหาของหมู่บา้นเพ่ือ
อนาคตของลูกหลาน 
9.ข้ าพ เจ้ า จ ะ เช่ื อ ฟั ง  แ ล ะป ฏิ บั ติ ต าม ต าม ม ติ ข อ ง
คณะกรรมการหมู่บา้น และในท่ีประชุมประชาคมหมู่บา้น 
และจะให้ ความ ร่วม มือต่ อ ส่ วนรวมอย่าง เต็มก าลัง
ความสามารถทุกคร้ัง 
10.ขา้พเจา้ขา้พเจ้าจะรับฟังความเห็นของผูอ่ื้นปฏิบัติตาม
เสียงขา้งมาก และเคารพเสียงขา้งนอ้ย 
11.ขา้พเจา้จะปฏิบติัตามธรรมนูญหมู่บา้นสันติสุข 9 ดีอยา่ง
เค ร่งครัด เพ่ือให้ เกิดความสัน ติ สุขบนความพอเพียง
ครอบครัวเดียวกนัสายเลือดเดียวกนัเพ่ือลูกหลาน 
12.หากขา้พเจา้กระท าผิดค าสตัยน้ี์ขอให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิลงโทษ
ขอให้ตกนรกพบกับความเส่ือมสลาย และหากข้าพเจ้า
กระท าตามค าศัพท์ น้ี  และปฏิบัติ ดีขอให้ข้าพเจ้าและ
ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ร ่ ารวยมัง่คัง่มี
เงินทองสุขกายสบายใจไปขอใหไ้ดไ้ปข้ึนสวรรค ์

ทีม่า: เรือนจ าอ าเภอนางรอง (2561) 
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การจัดท าแผนชีวติหมู่บ้าน และครอบครัว 

 
 

ทีม่า: เสรี ศรีหะไตร (2558)  
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ภาพการลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมูล ณ เรือนจ าอ าเภอนางรอง  
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