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วิทยานิพนธ์ฉบบันีมีวตัถุประสงค์สาํคญัทีจะศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายของไทย   

ทีสามารถนาํมาใชบ้งัคบัในการเตรียมความพร้อมของผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวัว่ามีประสิทธิภาพ และ

มีการรับรองสิทธิของผูต้อ้งขงัเพียงใด โดยวิทยานิพนธฉ์บบันีไดด้าํเนินวิธีการศึกษาศึกษาดว้ยการ

วิจยัเอกสารเป็นหลกั ทงัขอ้มลูปฐมภูมิ ไดแ้ก่ บทบญัญติักฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ 

มาตรฐานขนัตาํในการปฏิบติัต่อนกัโทษของสหประชาชาติ และขอ้มลูเชิงสถิติต่างๆ และศึกษาขอ้มูล

ทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ตาํรา หนงัสือ บทความทางวิชาการ ตลอดจนขอ้มูลจากเว็บไซด์ทงัในประเทศ และ

ต่างประเทศ 

จากการศึกษาปัญหาเกียวกบัการรับรองสิทธิในการเตรียมความพร้อมของผูต้อ้งขงัก่อน

ปล่อยแลว้พบว่าภายใตรั้ฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั(พ.ศ.2550)ของประเทศไทยยงัไม่มีการรับรองสิทธิ

ในลกัษณะดงักล่าวอย่างชดัเจนอีกทงัเมือพิจารณาจากกฎหมายระดบัพระราชบญัญติัแลว้พบว่ามี 

เพียงพระราชบญัญติัราชทฑัณ์ พ.ศ. 2479 ฉบบัเดียวเท่านนัทีเป็นกฎหมายหลกัในการบงัคบัโทษ 

และมีบทบญัญติัทีอาจนาํมาใชแ้ก่การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของผูต้อ้งขงั เช่น มาตรการดา้น

การให้การศึกษา การทาํงาน การเสริมสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมแก่ผูต้ ้องขัง โดยสิทธิต่างๆ 

ดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานขนัตาํของสหประชาชาติ และกฎหมายของนานาประเทศอีกดว้ย 

แต่อยา่งไรก็ตาม พบว่าพระราชบญัญติัฉบบันียงัคงมีขอ้บกพร่องบางประการ ส่งผลให้การเตรียม

ความพร้อมก่อนปล่อยตวัของผูต้อ้งขงัไม่อาจบรรลุผลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปัจจุบนัยงัไม่มี

การออกกฎหมายลาํดบัรองเพือรับรองสิทธิในการศึกษาแก่ผูต้อ้งขงั หรือ ผูต้อ้งขงัไม่มีสิทธิเสรีภาพ

ในการเลือกการงานทีตนเองมีความถนดัหรือชาํนาญ หรือมีสิทธิเลือกงานทีตนเองมีความสนใจจะ

นาํไปใชป้ระกอบอาชีพภายหลงัการปล่อยตวัไดเ้ลย 

ฆ 
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จากปัญหาทีพบขา้งตน้ วิทยานิพนธฉ์บบันีจึงมีขอ้เสนอแนะว่า ควรมีการปรับปรุงและ

แกไ้ขเพิมเติมมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย เพือให้เกิดการรับรองสิทธิของผูต้อ้งขงัมาก 

ยิงขึน และมีความชดัเจนมากขึนกว่าทีเป็นอยู่ในปัจจุบนั อีกทงัยงัเพือให้เกิดความสอดคลอ้งกบั 

แนวคิดดา้นมาตรการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวัของนานาประเทศ และสหประชาชาติ 

โดยอาศยักลไกลของพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 ซึงกาํหนดให้มีการออกประกาศโดยกรม 

ราชทัณฑ์ เพือให้การดาํเนินงานเกียวกบัผูต้ ้องขังบรรลุตามวตัถุประสงค์ ของพระราชบัญญัติ 

ดงักล่าว และให้นาํหลกัการว่าดว้ยการนาํกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หรือ Restorative 

Justice มาใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดบทบญัญติัในมาตรการทางกฎหมายต่างๆ ทีไดเ้สนอแนะ

ไปก่อนหนา้นี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



จ 

Thesis Title  Legal Measure for a Preparing of Prisoner Before Release 
Author   ชือ นามสกุล (ไม่มีคาํนาํหนา้ชือ) ตวัแรกพิมพใ์หญ่ นอกนนัพิมพเ์ลก็ 

Thesis Advisor  Assistant Professor Dr. Thanee Vorapatr 

Department  Law 

Academic Year  2013 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to study legal measures concerning the preparation of 

prisons before relief. The information in this thesis were also collected and studied from both 

primary sources e.g. the Law and Regulations as stipulated in Thai and International Law and 

Regulations and from the secondary sources e.g. books, other relevant articles, certain significant 

statistics and the electronics materials obtained from websites. 

According to the study, it can be concluded that, in practical, the legal measures 

concerning the preparation of prison before relief are mainly contained under the Constitution of 

Thailand B.E. 2550 (2007) and the Penitentiary Act B.E. 2479 (1936). The Constitution has not 

clearly established any rule or guidance of the preparation of prison before relief. On the other 

hand, In terms of the Penitentiary Act B.E. 2479 (1936), this Act as a main law for the 

preparation of prison before relief provides some rules that might be applied to support such 

preparation. Although, most provisions do not related to the United Nations, Standard Minimum 

Rules for the Treatment of Prisoners as well as foreign laws of developed countries, some key measures, 

such as Educational right, Working right, and Social Relationship right, provided by the Penitentiary Act 

might be applied and used for strengthening the objectives of the preparation of prison before 

relief and the concept of Restorative Justice. However, it is unfortunate that those right 

recognized under the Act has remained controversial and has been ineffectively enforced because 

of the lack of practical detail and effective enforcement. 

As a result, this thesis probably proposes that the Penitentiary Act B.E. 2479 (1936) 

should be amended in accordance with the concept of preparation of prisons before relief by enacting 
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the subsidiary laws or decrees under the power of the Act which can enhance to establish the guarantee 

of the preparation of prisons before relief and can relate to the concept of Restorative Justice.  
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ปัจจุบนั ประเทศไทยกาํลงัประสบกบัปัญหาต่างๆ มากมาย ทงัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง วฒันธรรม และสิงแวดลอ้ม จนก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมทีมีปริมาณเพิมสูงขึนตามมา 

เป็นผลโดยตรงทีทาํให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องทาํงานมากขึน มีการจบักุมผูก้ระทาํ

ความผิดเพิมขึน ซึงเป็นสิงทีทา้ทายศกัยภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยในการ

บริหารจดัการว่ามีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพียงไร ทงัหลกัการและทฤษฎีในทางปฏิบติัของ

บุคคลทีเกียวขอ้งในกระบวนการยุติธรรม จะมีความสมดุลและสร้างความเป็นปกติให้กบัสังคม

ไดม้ากนอ้ยเพียงไร ซึงในทา้ยทีสุด หนา้ทีในการจดัการกบัผูก้ระทาํความผดิภายหลงัจากทีศาลมีคาํ

พิพากษาถึงทีสุดใหล้งโทษแลว้ก็คือ “งานราชทณัฑ”์ นนัเอง1 

การเตรียมความพร้อม “ผูต้อ้งขงั” ก่อนปล่อยตวั เป็นขนัตอนสุดทา้ยทีมีความสาํคญัอีก

ขนัตอนหนึงของกระบวนการแกไ้ขฟืนฟผููต้อ้งขงัภายหลงัการตอ้งโทษ ซึงผา่นกระบวนการจาํแนก

การเขา้สู่โปรแกรมต่างๆ ทีทางเรือนจาํและทณัฑสถานไดก้าํหนดไวแ้ลว้ ดงันนั การเตรียมความพร้อม

ก่อนปล่อยตวัจึงเป็นขนัตอนทีมีความต่อเนืองและสาํคญัไม่ยิงหย่อนไปกว่ากนั ทงันี เพือให้ผูต้อ้งขงั

สามารถปรับตวัและพร้อมกลบัสู่สงัคมโดยไม่หวนกลบัมากระทาํผิดซาํอีก อนัเป็นภาระงานทีกรม

ราชทณัฑจ์ะตอ้งดาํเนินการดูแลรับผิดชอบ เพราะการแกไ้ขฟืนฟูมิอาจสมบูรณ์ได ้หากปราศจาก

การเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวัทีมีประสิทธิภาพ ซึงจะนาํไปสู่ความลม้เหลวในการ

ปรับตวัของผูต้อ้งขงัหลงัพน้โทษ และอาจก่อใหเ้กิดการกลบัมากระทาํความผิดซาํไดอี้ก2 ซึงส่งผล

ใหป้ริมาณนกัโทษในเรือนจาํเพิมสูงขึน นาํมาสู่วิกฤตราชทณัฑ ์ดงัแสดงใหเ้ห็นในตารางต่อไปนี 

 

                                                             
1 ธานี วรภทัร์. (2554). วิกฤตราชทัณฑ์ วิกฤตกระบวนการยติุธรรมทางอาญา. หนา้ 14. 
2ฆนิศา งานสถิร. (2553). กระบวนการนาํนโยบายคืนคนดีสู่สังคมไปสู่การปฏิบติัของกรมราชทัณฑ์: 

การเตรียมความพร้อมผู้ ต้องขงัก่อนปล่อย. หนา้ 17. 
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ตารางที 1.1  ปริมาณผูก้ระทาํความผดิ 

 

ลาํดบั ประเภท ชาย หญิง รวม % 

1 นกัโทษเดด็ขาด 169,300 28,531 197,831 72.46 

2 ระหว่างพิจารณาคดี 61,870 10,954 72,824 26.67 

 2.1 ขนัอุทธรณ์-ฎีกา 31,530 4,998 36,528 13.38 

 2.2 ขนัไต่สวน 10,871 2,097 12,968 4.75 

 2.3 ขนัสอบสวน 19,469 3,859 23,328 8.54 

3 เยาวชน ฝากขงั 233 7 230 0.08 

4 ผูถู้กกกักนั 45 5 50 0.02 

5 ผูต้อ้งกกัขงั 1,814 264 2,078 0.76 

 รวม 233,252 39,761 273,013 100 

 

ทีมา:  กระทรวงยติุธรรม (สถิติเมือวนัที 1 มิ.ย. 2556) 

 
จากตารางขา้งตน้แสดงให้เห็นปริมาณนักโทษในเรือนจาํทีมีปริมาณสูงมากอนัเป็นผลสะท้อน 

มาจากความลม้เหลวในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวั ซึงก่อใหเ้กิดการกระทาํความผดิซาํซาก 

นอกจากนี การทีผูต้อ้งขงัทีถกูควบคุมตวัในเรือนจาํเป็นเวลานาน จนมีความรู้สึกชินต่อ

การใชชี้วิตในเรือนจาํ เมือไดรั้บการปล่อยตวัไป อาจประสบปัญหาการปรับสภาพชีวิตทีเป็นอิสระ

ในสังคม เป็นผลให้เกิดความขดัแยง้ภายในจิตใจ และหากไดรั้บการดูหมินจากภายนอก จนอาจ

ก่อให้เกิดการประพฤติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคมขึนอีก องค์การสหประชาชาติ จึงได้กาํหนด

หลกัการเรืองมาตรฐานขนัตาํว่าด้วยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั เกียวกบัการเตรียมความพร้อมของ

ผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวัไวว้่า     

“ก่อนครบกาํหนดโทษ ชอบทีจะดาํเนินการเป็นขนัตอนตามความจาํเป็นเพือใหม้นัใจวา่

ผูต้ ้องขังจะมีความเคยชินในการก้าวสู่การใช้ชีวิตในสังคมโดยลาํดับ ซึงความมุ่งหมายนี จะ

บรรลุผลไดก้็ด้วยองค์กรทีดาํเนินการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว ณ ทณัฑสถานแห่งนันหรือ

แหล่งอืนทีเหมาะสม รวมทังการปล่อยตวัระหว่างพิจารณา โดยให้มีการคุมประพฤติทีมิใช่การ

ควบคุมโดยตาํรวจ แต่ตอ้งอยู่ภายใตก้ารสอดส่องดูแลและการสังคมสงเคราะห์ทีมีประสิทธิภาพ

ดว้ย”  
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ดงันนั องคก์รของรัฐบาลหรือเอกชนทีสามารถใหค้วามช่วยเหลือภายหลงัการปล่อยตวั

ทีมีประสิทธิภาพ จึงมีส่วนสาํคญัทีจะสร้างการลดความรังเกียจต่อผูก้ระทาํความผิด เพือประโยชน์

ในการฟืนฟจิูตใจและใหผู้ต้อ้งขงัสามารถกลบัคืนสู่สงัคมปกติได ้

อยา่งไรก็ดี แมป้ระเทศไทย จะไดมี้โครงการในการเตรียมความพร้อมของผูต้อ้งขงัก่อน

ปล่อยตวั แต่โครงการดงักล่าว ก็เป็นเพียงนโยบายทียงัไม่มีสภาพบงัคบัทางกฎหมายโดยตรง คงมี

เพียงระเบียบภายในของกรมราชทณัฑ์ ทีกาํหนดเรืองการเตรียมความพร้อมดังกล่าว ซึงถือเป็น

แนวทางปฏิบติัเท่านนั หาไดมี้ผลใชบ้งัคบัเฉกเช่นกฎหมายไม่ ดงัจะเห็นไดจ้าก แนวโน้มโดยรวม

ของจาํนวนผูต้อ้งขงัตงัแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึงปี พ.ศ. 2553 ทีเพิมสูงขึนต่อเนืองเรือยมา เป็นจาํนวนรวม 

215,997 คน3 จนกระทงัปี พ.ศ. 2555 มีผูต้อ้งขงัจาํนวน 245,766 คน4 และมีจาํนวนรวมทงัสิน 

273,013 คน5 ในปัจจุบนั ทีเป็นการยนืยนัว่า กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยยงัคงประสบ

ปัญหาอยูอ่ยา่งไม่ไดรั้บการแกไ้ข 

หากเมือเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ เช่น  กฎหมายสหราชอาณาจักร 

กฎหมายสหรัฐอเมริกา และกฎหมายญีปุ่น เป็นตน้ ทีมีบทบญัญติักาํหนดไวอ้ยา่งชดัแจง้ถึงสิทธิของ

ผูต้อ้งขงัและหนา้ทีของรัฐในการเตรียมความพร้อมของผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั ทีมีความสอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานขนัตาํสาํหรับผูต้อ้งขงัขององค์การสหประชาชาติ ทีอาจมีแนวทางและหลกัเกณฑ์ใน

การเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขังก่อนปล่อยตวัทีแตกต่างจากประเทศไทยในปัจจุบัน แต่สามารถ

ดาํเนินการเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษทางอาญาอยา่งมีประสิทธิภาพได ้

ดงันัน วิทยานิพนธ์ฉบับนี จึงมีความมุ่งหมายทีจะศึกษาถึงหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

มาตรการทางกฎหมายของไทย ทีสามารถนาํมาใชบ้งัคบัในการเตรียมความพร้อมของผูต้อ้งขงัก่อน

ปล่อยตวัของประเทศไทยในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง แนวทางปฏิบติัในการเตรียมความพร้อม

ของกรมราชทัณฑ์ รวมทังศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศและมาตรฐานของ

องคก์ารสหประชาชาติในการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั ทงันี เพือนาํมาเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทย และเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการแก้ไขฟืนฟู

ผูก้ระทาํผดิโดยการบงัคบัโทษจาํคุก รวมทงัเสนอแนะปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายในการเตรียม

                                                             
3 ส่วนมาตรการควบคุมผูต้อ้งขงั สาํนกัทณัฑวิทยา ขอ้มูล ณ วนัที 21 ธนัวาคม 2552 
4 ศูนยท์ะเบียนประวติัผูต้อ้งขงั กองแผนงาน กรมราชทณัฑ ์ขอ้มูล ณ วนัที 1 กรกฎาคม 2555 
5 กระทรวงยติุธรรม (สถิติเมือวนัที 1 มิ.ย. 2556) 

DPU



4 

ความพร้อมของผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั เพือลดปัญหาผูที้พน้โทษกลบัมากระทาํผิดซาํและสามารถ

ปรับตวั และใชชี้วิตอยูใ่นสงัคมอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไปได ้

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพือศึกษาวิเคราะห์ถึงความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎี ตลอดจนหลกัเกณฑ์ ขนัตอน วิธีการใน

การเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวัตามมาตรฐานสากล 

2. เพือศึกษาวิเคราะห์ถึงกฎหมายในการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวัของ สหพนัธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี สหราชอาณาจกัร ญีปุ่น และไทย 

3. เพือศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั

ของประเทศไทย แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายของไทยในการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อย

ตวั 

 

1.3  สมมตฐิานของการศึกษา 

มาตรการทางกฎหมายเพือเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวัของไทยในปัจจุบนั 

ยงัมีความไม่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ แมจ้ะมี

พระราช-บญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 แต่ก็มิไดมี้บทบญัญติัทีเกียวกบัการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงั

ก่อนปล่อยตวัแต่ประการใด คงมีแต่เพียงนโยบายในการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตัว

เท่านนั ทาํใหข้าดความต่อเนืองในการดาํเนินการทีมีประสิทธิภาพ อีกทงัยงัไม่สอดคลอ้งกบัหลกั

สากล และกฎหมายของต่างประเทศ ทงันี จึงควรมีแนวทางทีเหมาะสมเพือเป็นส่วนสาํคัญในการ

แกไ้ขผูก้ระทาํความผดิและพร้อมทีจะกลบัคืนสู่สงัคมต่อไป 

 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อย

ตัวของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหราชอาณาจักร ญี ปุ่น และไทย รวมทังหลักเกณฑ์

มาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติ โดยทาํการเปรียบเทียบถึงมาตรการต่างๆ เพือเป็น

แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายของไทยใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

DPU



5 

1.5 วธิีดําเนินการศึกษา 

ส่วนที 1 ดาํเนินการศึกษาวิจยัทางดา้นเอกสาร (documentary research) โดยศึกษาจากตาํรา 

บทความทางวิชาการ ตัวบทกฎหมายทงัทีเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ แนวคิดของนัก

นิติศาสตร์ นักอาชญวิทยา นักทัณฑวิทยา และนักสังคมศาสตร์ มารวบรวมแนวทางในการหา

มาตรการทางกฎหมายเพือเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวัใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที 2 ดาํเนินการศึกษาและเก็บขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เจา้พนกังานราชทณัฑ ์

ส่วนที 3 ดาํเนินการศึกษาโดยไปทศันศึกษาทีเรือนจาํ 

 

1.6 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎี ตลอดจนหลกัเกณฑ์ ขนัตอน วิธีการในการเตรียม

ความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวัตามมาตรฐานสากล 

2. ทราบถึงกฎหมายในการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขังก่อนปล่อยตวัของสหพนัธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี สหราชอาณาจกัร ญีปุ่น และไทย 

3. ทราบปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวัของประเทศไทย 

แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายของไทยในการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั 
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บทที2 

แนวคิด ทฤษฎี เกียวกับการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว 

 

กฎหมายอาญา หมายถึง กฎหมายทีกาํหนดหลกัเกณฑว์่า การกระทาํใดเป็นการกระทาํที

ตอ้งระวางโทษ หรือตอ้งใชว้ิธีการเพือความปลอดภยั หรือตอ้งใชม้าตรการบงัคบัทางอาญาอืน ซึงในแง่

ภารกิจ กฎหมายอาญามีบทบาทในการคุม้ครองสงัคม ภารกิจในการปราบปราม การป้องกนัการกระทาํ

ความผิด ภารกิจในการคุม้ครองคุณธรรมทางกฎหมาย (Rechtsgut) และภารกิจในการคุ้มครอง

คุณภาพของการกระทาํ การดาํเนินการทงัหลายของเจา้พนักงานเพือยืนยนัขอ้กล่าวหาหากรับ

สามารถรับฟังขอ้กล่าวหานนัได ้โดยปกติเจา้พนกังานก็จะฟ้องเพือให้ศาลพิจารณาพิพากษาต่อไป 

ซึงในการพิจารณาพิพากษานนัหากรับฟังไดว้่ามีการกระทาํผิดจริง ศาลก็จะกาํหนด “มาตรการ

บงัคบัทางอาญา” อนัไดแ้ก่ โทษ, วิธีการเพือความปลอดภยั และมาตรการบงัคบัทางอาญาอืน1 การ

บงัคบัโทษจาํคุกทางอาญาก็เช่นเดียวกนั 

กล่าวอีกนัยหนึง กฎหมายอาญา จึงเป็นกฎหมายทีรัฐตราขึนเพือให้มีผลใช้บังคับแก่

ประชาชนทุกคนภายในรัฐ โดยมุ่งหวังให้เกิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีในการที

ประชาชนในรัฐไดอ้ยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งเป็นปกติสุข รัฐจึงตอ้งกาํหนดการกระทาํของบุคคลทีรัฐ

เห็นว่าจะก่อใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยขึนภายในสังคมให้เป็น “ความผิด” ไวอ้ย่างชดัเจน และ

กาํหนด “โทษ” สําหรับบุคคลผูฝ่้าฝืนข้อกาํหนดอนัเป็นกฎหมายทีรัฐบัญญัติไว ้ซึงในปัจจุบัน 

ประเทศไทยไดบ้ญัญติัโทษตามประมวล กฎหมายอาญาไวเ้พียง 5 ประการ คือ ประหารชีวิต จาํคุก 

กกัขงั ปรับ และริบทรัพยสิ์น2 เท่านนั  

อยา่งไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดรั้บรองและยอมรับ

หลกัการทีว่า “ศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพ ย่อมไดรั้บความคุม้ครอง”3 ดังนัน การ

จาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีรัฐธรรมนูญรับรองไว ้จะกระทาํมิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตาม

                                                             
1 คณิต ณ นคร. (2546). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. หนา้ 35. 
2 จิตติ ติงศภทัย.์ (2515). คาํอธิบายประมวลกฎหมายอาญา. หนา้ 6. 
3 มาตรา 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 “ศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ 

เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง” 
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บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพือการทีรัฐธรรมนูญนีกําหนดไว้และเท่าทีจ ําเป็น และจะ

กระทบกระเทือนสาระสาํคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนนัมิได ้ดงัทีไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 29 วรรคหนึง 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

จะเห็นได้ว่า แนวทางของกฎหมายสูงสุดของประเทศ ได้ให้การยอมรับหลกัการ

เกียวกบัศกัดิศรีความเป็นมนุษยด์งักล่าว ดงันนั แนวทางในการจาํกดัเสรีภาพผูต้อ้งขงัหรือผูก้ระทาํ

ผดิ จึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดและหลกัการในการแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํ

ผิด โดยเฉพาะอย่างยิง แนวคิดในการเตรียมความพร้อมผูต้ ้องขังก่อนปล่อยตัว ทงัแนวคิดและ

หลกัการทวัไปและหลกัการทีไดรั้บการยอมรับของนานาประเทศดว้ย 

ดงันัน ในบทนี ผูศึ้กษาจะได้นําเสนอให้เห็นถึงแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ทีสามารถ

นาํมาใชเ้กียวกบัการลงโทษรายบุคคล การเตรียมความพร้อมของผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั ทงัแนวคิด

ทางอาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา แนวคิดเกียวกบัการบงัคบัโทษจาํคุก แนวคิดเกียวกบัการเตรียมความ

พร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั และแนวคิดเกียวกบักระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative 

Justice) ทีสามารถนาํมาปรับใชใ้นการศึกษาครังนีได ้รวมทงั แนวคิดและหลกัการในการเตรียมความ

พร้อมในทางระหว่างประเทศดว้ยเช่นกนั 

 

2.1  หลกัการลงโทษรายบุคคล 

หลกัการลงโทษรายบุคคล (Individual Punishment) นัน เป็นหลกัการหนึงทีสาํคัญ

ในทางกฎหมายอาญา เพราะหลกัการทีสาํคญัหลกัหนึงก็คือ Nullum Crimen, Nulla Poena Sine 

Lege บุคคลจักต้องรับโทษทางอาญา เมือบุคคลนัน กระทาํผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายใน

ขณะนันกาํหนดว่าเป็นความผิด ดงัทีปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาของไทยทีใชบ้งัคบัมา

ตงัแต่ปี พ.ศ. 2450 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั 

ในมาตรา 59 ของประมวลกฎหมายอาญา ทีบญัญติัว่า “บุคคลจะตอ้งรับผิดในทางอาญาก็

ต่อเมือไดก้ระทาํ โดยเจตนาเวน้แต่จะไดก้ระทาํความโดยประมาท ในกรณีทีกฎหมาย บญัญติัให้

ตอ้งรับผดิเมือไดก้ระทาํโดยประมาท หรือเวน้แต่ในกรณี ทีกฎหมายบญัญติัไวโ้ดยแจง้ชดัใหต้อ้งรับ

ผิดแมไ้ดก้ระทาํโดยไม่มีเจตนา” จะเห็นได้ว่า ความรับผิดทางอาญาของบุคคลนนั จะต้องเป็นการ

กระทาํของแต่ละบุคคลทงัสิน อีกทงัในมาตรา 60 ทีบญัญติัว่า “ ผูใ้ดเจตนาทีจะกระทาํต่อบุคคลหนึง 

แต่ผลของการกระทาํเกิดแก่อีกบุคคลหนึงโดยพลาดไป ใหถื้อว่าผูน้นักระทาํโดย เจตนาแก่บุคคลซึง

ไดรั้บผลร้ายจากการกระทาํนัน แต่ในกรณีที กฎหมายบญัญติัให้ลงโทษหนักขึนเพราะฐานะของ

DPU



8 

บุคคล หรือเพราะ ความสมัพนัธร์ะหว่างผูก้ระทาํกบับุคคลทีไดรั้บผลร้าย มิให้นาํกฎหมายนันมาใช้

บงัคบัเพือลงโทษผูก้ระทาํให้หนักขึน” ยงัเป็นการแสดงให้เห็นว่า การรับโทษของบุคคลนนั ย่อม

ตอ้งเป็นการพิจารณาเป็นรายบุคคล กล่าวคือ เป็นรายกรณีของแต่ละบุคคลว่าจะไดรั้บการพิจารณา

ลงโทษตามทีเหมาะสมกบัแต่ละบุคคลอยา่งไร เป็นตน้ 

ดงันนั การศึกษาในเรืองการลงโทษ จึงเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมในการก่ออาชญากรรม

ของผูต้อ้งขงัและแนวทางในการลงโทษทีมีความเหมาะสมกบัแต่ละบุคคล 

2.2.1 แนวคิดทางอาชญาวิทยาและทณัฑวิทยาการก่ออาชญากรรม 

1) สาํนกัอาชญาวิทยาดงัเดิม (Classical school of criminology) ผูก่้อตงัสาํนักอาชญาวิทยา

ดงัเดิม คือ ซีซาร์ เบกกาเรีย (Cesare Bonesana, Marchese di Beccaria) หลกัปรัชญาสาํคญัของ เบก

กาเรีย คือ “เจตจาํนงอิสระ” (Free Will) เขาเชือว่า เจตจาํนงอิสระเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมของมนุษย ์

หลกัปรัชญานีมีว่า “มนุษยเ์ป็นผูมี้เหตุผลในการมุ่งแสวงหาเพือให้ได้มาซึงผลประโยชน์สูงสุด

ทางดา้นวตัถุ และในการตดัสินใจเลือกกระทาํหรืองดกระทาํการใดๆ มนุษยจ์ะพิจารณาทางเลือก

ต่างๆ ทีมีอยูอ่ยา่งมีเหตุมีผล เพือพิจารณาและคาํนวณถึงผลประโยชน์หรือผลเสียทีจะไดรั้บจากการ

กระทาํนนัๆ หลงัจากเลือกหรืองดเวน้การกระทาํนัน” นอกจากนี เขายงัเชือว่า หากจะป้องกนัไม่ให้

มนุษยก์ระทาํผดิกฎหมาย บทลงโทษของกฎหมายตอ้งมีลกัษณะทีรุนแรง แน่นอน และรวดเร็ว เพือ

ทาํใหม้นุษยเ์ชือหรือมองเห็นว่าผลเสียทีจะไดรั้บจากการกระทาํผดิมีมากกว่าผลประโยชน์ ในทีสุดจะ

ส่งผลทาํใหม้นุษยเ์ลือกทีจะงดเวน้ไม่กระทาํความผิด4 ปี 1764 เบกกาเรีย5 ไดเ้สนอผลงานชินสาํคญั 

คือ หนังสือเรือง On Crime and Punishments อาชญากรรมและการลงโทษ มีเนือหาและประเด็น

สาํคญัไวด้งันี 

(1) พืนฐานในการปฏิบติัทางสงัคม ควรเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัหลกัประโยชน์นิยม 

คือ มองประโยชน์สูงสุดสาํหรับมวลชน 

(2) การกาํหนดบทลงโทษจากการประกอบอาชญากรรม ควรพิจารณาจากความสูญเสีย 

ต่อสงัคมเป็นหลกั เพราะพฤติกรรมอาชญากรรมเป็นภยัต่อสงัคมโดยรวม 

(3) การป้องกนัอาชญากรรมควรมีความสาํคญัมากกว่าการลงโทษอาชญากร กฎหมาย

ควรเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเผยแพร่ใหเ้ป็นทีทราบแก่สมาชิกทุกคนในสงัคมว่า พฤติกรรมใดควรละ

เวน้พฤติกรรมใดควรปฏิบติั โดยกาํหนดบทลงโทษและการให้รางวลัอย่างเหมาะสมให้ชัดเจน 

                                                             
4
 พรชยั ขนัติ และคณะ. (2543). ทฤษฎี และงานวิจัยทางอาชญาวิทยา. หนา้ 16. 

5
 Curran, Daniel J. and Renzatti, Claire M. (1994). Theories of Crimes. pp. 11-13. 
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นอกจากนี ในแง่ของการป้องกนั สงัคมควรมีนกักฎหมายทีมีความสามารถ มีคุณธรรม เพือบญัญติั

กฎหมายทีเป็นธรรมแก่คนในสังคม ผูพิ้ทกัษ์สันติราษฎร์ควรมีความซือสัตย ์ ปฏิบติังานด้วย

คุณธรรมจะสามารถลดปัญหาสืบเนืองจากการใชก้ฎหมายได ้นอกจากนีสงัคมควรส่งเสริมคนดีให้

ไดท้าํงานแก่สงัคม และสกดัคนชวัออกจากระบบ 

(4) การปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดที เบกกาเรีย ไม่เห็นดว้ย คือ การกล่าวหาในทางลบั และ

การทรมาน ควรส่งเสริมมนุษยธรรม การพิจารณาคดีควรมีความรวดเร็ว แน่นอน และเหมาะสมโดย

มีเกณฑที์เป็นธรรม ในแง่ของการลงโทษควรมุ่งเนน้เรืองการข่มขู่ยบัยงับุคคลจากการกระทาํผิด มิใช่

มุ่งเน้นเรืองการแกแ้คน้ทดแทนซึงเป็นการทาํลายลา้งกนั ประเด็นเรืองโทษจาํคุกควรนาํมาใชแ้ต่

ตอ้งพฒันาและปรับปรุงสภาพเรือนจาํใหถ้กูสุขลกัษณะและมีความมนัคงปลอดภยั และทา้ยสุดเรือง

ของความหนกัเบาของการลงโทษการลงโทษต่อผูก้ระทาํผิด ควรทาํให้เขารู้สึกสูญเสียมากกว่ามาได้

ประโยชน์ คือ เป็นการลงโทษทีเหมาะสมกบัโทษทีทาํไป 

2) สาํนกัอาชญาวิทยากึงดงัเดิม (Neo-Classical School of Criminology) 

สาํนกัอาชญาวิทยากึงดงัเดิม ยงัคงยดึหลกัเจตจาํนงอิสระอยู่ เชือว่ามนุษยมี์เหตุผล และ

ตอ้งรับผดิชอบในการกระทาํของตน การลงโทษสามารถควบคุมได ้ขอ้แตกต่างจากสาํนักอาชญา

วิทยาดงัเดิมมีดงันี 

สาํนกัอาชญาวิทยากึงดงัเดิมคาํนึงถึงความแตกต่างของบุคคลทีกระทาํผิด สถานการณ์

ในขณะทีกระทาํผิด ประวติัผูก้ระทาํผิด ตลอดจนระดบัความผิดในทางอาญาปัจจยัดงักล่าวทาํให้

เกิดผลกระทบต่อการพิจารณาพิพากษาคดี และนาํไปสู่ปัญหาของความไม่เป็นธรรมในการลงโทษ

การกาํหนดใชเ้จตจาํนงอิสระอยา่งเคร่งครัดโดยไม่จาํกดัของเขตทาํใหเ้กิดความไม่เหมาะสมในกรณี

ทีผูก้ระทาํผดิเป็น เด็ก คนชรา คนวิกลจริต คนปัญญาอ่อน นอกจากนีความขดัแยง้ในหลกัอาชญา

วิทยาดงัเดิมปรากฏขึนจากความพยายามทีจะสร้างกฎหมายให้เป็นหลกัสากล และให้ใชไ้ดใ้นทาง

ปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั ในความเป็นจริง กฎหมายมุ่งประเด็นความเคร่งครัดจนไม่เปิดโอกาสให้

ตีความพร้อมทงัมองขา้มปัจจยัต่างๆ ทีมีผลต่อพฤติกรรมมนุษย ์ เป็นการมองอาชญากรรมใน

ลกัษณะทีง่ายเกินไป ดว้ยเหตุนีแนวคิดของสาํนักอาชญาวิทยากึงดงัเดิม จึงพยายามปรับหลกัการ

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะความเป็นจริงดงันี6  

(1) สาํนกัอาชญาวิทยากึงดงัเดิม เสนอให้นาํพฤติการณ์แห่งคดีมาร่วมพิจารณาในการ

ลงโทษผูก้ระทาํผดิ 

                                                             
6
 สุดสงวน สุธีสร. (2547). อาชญาวิทยา. หนา้ 46. 
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(2) แนะนาํใหก้ระบวนการยติุธรรมตระหนกัถึงความสาํคญัในการพิจารณาถึงประวติั

หรือภูมิหลงัของผูก้ระทาํผดิ 

(3) เสนอแนะให้กระบวนการยุติธรรมยอมรับฟังคําให้การของผูเ้ชียวชาญหรือ

ผูช้าํนาญการในทางสาขาวิชาเพืออธิบายถึงพฤติกรรมของผูก้ระทาํผดิ 

(4) เสนอใหก้ระบวนการยติุธรรมคาํนึงถึงกรณีพิเศษต่างๆ เช่น ผูก้ระทาํผิดเป็นผูเ้ยาว ์

คนชรา คนวิกลจริต รวมถึงกรณีทีน่าจะมีผลต่อการกระทาํหรือมีผลต่อความรู้สึกผิดชอบชวัดี เช่น 

อารมณ์ชวัวบู และเจตาของผูก้ระทาํความผดิมาประกอบการพิจารณา 

3) สาํนกัปฏิฐานนิยม (Positive School) 

สาํนักปฏิฐานนิยม Curran (1994) มองว่า7 ผูก้ระทาํผิดเหมือนผูป่้วย กระบวนการขดั

เกลาทางสังคม (Socialization) มีความสาํคญัต่อบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล โดยเชือว่าสิงทีเป็น

สาเหตุของพฤติกรรม คือ สภาพการทาํงานทางร่างกาย  สภาพจิตใจ  สังคม หรือการร่วมกนัของ

สาเหตุเหล่านี นอกจากนียงัเชือว่าการทดลองกบัสตัวส์ามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดก้บัพฤติกรรมของ

มนุษย ์ยอมรับการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผดิดว้ยวิธีการรักษาเยยีวยา การปฏิบติั (Treatment) ต่อผูก้ระทาํ

ผดิควรจะเหมาะสม วตัถุประสงคห์ลกัในการลงโทษทีสาํคญั คือ เพือรักษา (Cure) ผูก้ระทาํผิด การ

ใชโ้ทษพิพากษาทีไม่แน่นอน (Indeterminate sentence) เป็นวิธีการแทรกแซง (Intervention) ทีอนุญาต

ให้ผูก้ระทาํผิดถูกกกัขงัจนกว่าจะรักษาหาย สุดสงวน สุธีสร (2547) ไดส้รุปหลกัการสาํคญัของ

สาํนกัปฏิฐานนิยม8 คือ 

(1) การใชห้ลกัวิทยาศาสตร์ และการทดลอง เพือแกปั้ญหาพฤติกรรมอาชญากรรม 

(2) เจตจาํนงกาํหนดมีอิทธิพลอยา่งยงิต่อผูก้ระทาํผดิ 

(3) ประโยชน์ของปัจเจกชน สาํคญักว่าประโยชน์ของสงัคม 

4) กลุ่มทฤษฎีวฒันธรรมของผูมี้พฤติกรรมเบียงเบน (Cultural Deviance Theories) กลุ่ม

ทฤษฎีนี มองว่าชนชนัตาํมีวฒันธรรมเป็นของตนเอง และมีเอกลกัษณ์ทีแตกต่างจากวฒันธรรมของ

ชนชนักลาง วอลเตอร์ มิลเลอร์ (Walter Miller) ไดศึ้กษาการถ่ายทอดค่านิยมของการกระทาํผิดของ

เด็กชนชนัตาํ ซึงเกิดจากการแยกตวัและแสดงพฤติกรรมตามวฒันธรรมของกลุ่มตนทีแตกต่างจาก

วฒันธรรมของกลุ่มชนชนักลาง วฒันธรรมของชนชนัตาํนีมีมานานพอๆ กบัวฒันธรรมของชนชนั

กลาง สาเหตุเกิดจากการมีอาํนาจของกลุ่มชนชนักลาง วฒันธรรมต่างๆ จึงเป็นวฒันธรรมของชนชนั

                                                             
7 Curran, Daniel J. and Renzatti, Claire M. (1994). Theories of Crimes. pp. 22-24. 
8 สุดสงวน สุธีสร. (2547). อาชญาวิทยา. หนา้ 49. 
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กลาง จึงมีการบงัคบัให้ชนชนัตาํปฏิบัติตาม มิลเลอร์มองว่า ผูช้ายชนชนัตาํให้ความสําคัญกับ

ลกัษณะแก๊งค์9 เรียกค่านิยมหรือวฒันธรรมนีว่า “จุดศนูยร์วมของความสนใจ” (Focal Concerns) ซึง

ประกอบดว้ยค่านิยมจาํนวน 6 ประเภท ดงันี 

(1) ทาํตวัก่อกวน (Trouble) หมายถึง การเขา้ไปมีความเกียวพนักบัความยุ่งยาก อนั

ไดแ้ก่การกระทาํผดิกฎหมาย การมีปัญหากบัเจา้หนา้ทีกระบวนการยติุธรรม ฯลฯ นบัไดว้่าเป็นค่านิยม

ทีสาํคญัทีสุด เนืองจากจะเป็นหนทางทีทาํใหบุ้คคลไดรั้บสถานภาพภายในหมู่เพือน 

(2) อดทนสูง (Toughness) หมายถึง การมีรูปร่างและอุปนิสัยในทางทีเป็นผูช้ายมีความ

อดทนและแข็งแรง มีความกลา้หาญ ไม่เกรงกลวัต่อการถูกข่มขู่หรือต่อสู้ นับว่าค่านิยมทีไดรั้บความ

ยกยอ่งมาก 

(3) เฉลียวฉลาด (Smartness) หมายถึง ความชาํนาญในการเอาชนะผูอื้นเพือความอยู่รอด

ในชีวิตประจาํวนั แต่เป็นไปในลกัษณะทีรู้จกัเอารัดเอาเปรียบผูอื้น ทาํงานสาํเร็จโดยใชก้าํลงัหรือ

แรงกายนอ้ยทีสุด ความฉลาดเป็นลกัษณะทีสาํคญัทีสุดในการทีจะทาํให้บุคคลไดรั้บการยอมรับให้

เป็นผูน้าํหรือหวัหนา้แก๊ง 

(4) ตืนตวัเสมอๆ (Excitement) หมายถึง การคน้หาสิงทีตืนเตน้ ซึงมกัจะเกียวขอ้งกบัการ

เสพเครืองดืมแอลกอฮอลแ์ละการเล่นการพนนัทุกชนิด 

(5) เชือในโชคชะตา (Fate) หมายถึง ความคิดทีว่าสิงทีเกิดขึนเป็นชะตาชีวิตทีถูก

กาํหนดไวม้นุษยไ์ม่สามารถควบคุมได ้

(6) เป็นอิสระ (Autonomy) หมายถึง การไม่ยอมรับในอาํนาจและกฎเกณฑข์องสงัคม 

อลัเบิร์ต โคเฮน (Albert Cohen)10 จึงไดเ้สนอว่า เยาวชนวยัรุ่นมกัจะกระทาํผิดกฎหมาย

ในลกัษณะเป็นกลุ่มโดยไม่เป็นส่วนตวัและมีพฤติกรรมดงักล่าวจะมีลกัษณะทีเป็นการกระทาํทีไม่มี

จุดมุ่งหมาย แต่โหดร้ายและเป็นการแสดงออกถึงการต่อตา้นสังคมลกัษณะของพฤติกรรมเช่นนี

ค่อนขา้งจะต่างจากอาชญากรรมทวัไป เนืองจากอาชญากรรมอืนผูก้ระทาํมกัจะมีวตัถุประสงค์ แต่

การกระทาํเหล่านีเป็นการโตต้อบต่อวฒันธรรมของสังคมทียกย่องและยอมรับบรรทดัฐานของชน

ชนักลางอีกทงัยงัเป็นวิธีการทีจะทาํให้ได้รับการยอมรับกลุ่มเพือนฝงูหรือเป็นสร้างสถานะของ

บุคคลในกลุ่ม ทฤษฎีนี ไดเ้นน้ถึงความสาํคญัของค่านิยมทางสงัคมและชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคล

ซึงชนชนัในสงัคมมีค่านิยมและความเป็นอยูที่แตกต่างกนั 

                                                             
9 แหล่งเดิม. หนา้ 80-81. 
10 Mannle, Henry W. and Hirschel, J. David. (1988). Fundamental’s of Criminology. pp. 91-92. 
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5) ทฤษฎีความกดดนั (Strain theory) ความกดดนัตามหลกัการของ Cloward และ 

Ohlin11 ได้มุ่งเน้นทีความสาํเร็จทางด้านการเงินตามความตอ้งการของชนชนักลางพวกเขาให้

ความเห็นว่าการศึกษาเป็นสิงทีแสดงถึงจุดเริมแรกของโครงสร้างโอกาสทีจะเพิมการสร้างความ

รํารวยแมว้่าโดยภาพรวมของหลกัการนนัจะกล่าวถึงการประสบความสาํเร็จในการสร้างโครงสร้าง

โอกาสทีอาจจะขึนอยูก่บัฐานะทางครอบครัวและ ซึงการจะบรรลุความสาํเร็จดา้นเศรษฐกิจไดน้นั

จะตอ้งไดรั้บการสนับสนุนทางดา้นการศึกษาดว้ย Cloward และ Ohlin ยอมรับว่าการเกิดขึนของ

แก๊งค์ต่างๆ นัน สมาชิกของแก๊งค์จะเริมจากการมีประสบการณ์ทีอยู่บนความขัดแยง้ระหว่าง

วฒันธรรมเป้าหมายของกระบวนการทางเศรษฐกิจและการไม่สามารถประสบความสาํเร็จต่อการ

บรรลุเป้าหมายนัน ในปี 1992 Agnew ระบุว่าทงัความตึงเครียดและความกดดันนันจะเป็น

แรงผลกัดนัใหเ้พิมความเสียงต่อพฤติกรรมการกระทาํผดิ รวมทงัความขดัแยง้ระหว่างความอยากได้

และความเป็นจริง, การสูญเสียแรงกระตุน้ในทางบวกและการแสดงออกถึงแรงกระตุน้ในทางลบ

ถึงแมว้่าตามทฤษฎีแลว้นนัจะมีความเขา้ใจว่าการสูญเสียแรงกระตุน้ในทางบวกและการแสดงออกถึง

แรงกระตุน้ในทางลบนนัจะเป็นรูปแบบทีแยกออกจากนัก็ตาม แต่การทดสอบทฤษฎีนีส่วนใหญ่จะ

ทาํการวดัความกดดนัในเชิงของ Negative life event, การตกเป็นเหยือของเด็กและเยาวชน หรือ 

individual perceptions of neighborhood problems  

“General Strain Theory” ตามทฤษฎีความกดดนัของ Agnew12 จะให้ความสนใจในมิติ

ทางกายภาพและทางสังคมทีทาํให้เปิดโอกาสสําหรับการเกิดอาชญากรรมตัวอย่างเช่น การ

ตอบสนองของแต่ละบุคคลต่อความกดดนัในการกระทาํผดิซึงขึนอยู่กบัปัจจยัทีหลากหลายรวมทงั

ลกัษณะของชุมชน ทีบุคคลนันๆ อาศยัอยู่ดว้ยในปี 1999 Agnew ไดอ้ธิบายเพิมเติมในรายละเอียด

ของปัจจยัทางชุมชนทีมีความสัมพนัธ์ต่อการกระทาํผิดทีเกิดจากความกดดนั “ชุมชนบางแห่งจะ

สร้างโอกาส (ทางกายภาพ) สาํหรับการเกิดอาชญากรรมมากว่าชุมชนอืนๆ ซึงการสร้างโอกาสนีจะ

เป็นการเปลียนแปลงและเพิมความเครียดของบุคคลในชุมชนนนัๆ (ถกูกระตุน้ให้กลายเป็นผูก้ระทาํ

ความผดิ) โดยบุคคลจะถกูดึงดูดดว้ยตวัเป้าหมายทีบุคคลนนัไม่สามารถสร้างได”้ 

การเพิมขึนของอาชญากรและกลุ่มต่างๆ ในพืนทีทีมีความตอ้งการปัจจยัในการดาํรงชีพ

สูงนนั บุคคลเหล่านีจะก่ออาชญากรรมเนืองจากความกดดันของชุมชนทีเป็นตวัสร้างขึนนันเอง 

ทา้ยสุดแลว้ Agnew ไดส้รุปว่าค่านิยมในการชกันาํไปสู่การกระทาํผดิและการเกิดอาชญากรรมจะมี

                                                             
11

 Hoffmann, John P. and Ireland, Timotht O. (2004). Strain and Opportunity Structures. p. 265. 
12 Ibid. p. 269. 
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ความหลากหลายกนัไปในแต่ละชุมชนและจะมีความสัมพนัธ์กนัระหว่างผลของความกดดนัและ

การกระทาํผดิต่างๆ จากความหลากหลายของชุมชนซึงจะมีระดบัของการควบคุมทางสังคมทีต่างกนั

ไปและสมาชิกในบางชุมชนจะมีการเรียนรู้ต่อค่านิยมทีจะนาํไปสู่การก่ออาชญากรรมทาํใหผู้ก้ระทาํ

ความผดิหรืออาชญากรมีการปรับปรุงเปลียนแปลงไปตามค่านิยมของสงัคมชุมชนเหล่านนัในทีสุด

เช่นเดียวกบั Cloward และ Ohlin (1960) ไดใ้ห้ความเห็นว่า ทฤษฎีความกดดนัของ Agnew และ 

Sullivan ได้ให้ความสําคัญของตัวแปรซึงไม่ว่าจะเป็นความรุนแรง หรือ การเพิมระดับของ

สมมติฐานระหว่างความกดดนัและการกระทาํผดิถึงแมเ้ราจะทราบว่าความกดดนัทางสงัคมนนัจะมี

ความสมัพนัธต่์อการกระทาํผดิทีแตกต่างกนัออกไปตามแต่โครงสร้างของโอกาสทีจะเกิดขึน แต่เรา

ก็ไม่สามารถพิจารณาหรือใหมี้การสรุปถึงความสมัพนัธนี์ไดอ้ยา่งเต็มที ถา้แนวคิดของ Agnew และ

แนวคิดของ Cloward และ Ohlin กล่าวไดถ้กูตอ้ง ดงันนั ความสมัพนัธท์างตรงระหว่างความกดดนั

ทางสงัคมและการกระทาํผิดควรจะเพิมขึนหากในสังคมนนัมีโอกาสทีสามารถจะกระทาํสิงทีผิด

กฎหมายไดเ้พิมมากขึน และในสงัคมทีขาดโอกาสต่อการกระทาํผดิกฎหมาย ความกดดนันีเองทีจะ

เป็นช่องทางหนึงทีจะเขา้ถึงการตอบสนองต่อโอกาสนนัต่อความเขา้ใจในการกระทาํผิดของเด็ก

และเยาวชน 

เมือพิจารณาจากทฤษฎีความกดดนั ซึงไดใ้ห้การอธิบายไวว้่าความสัมพนัธ์ในทางลบ

กบัสิงต่างๆ (การไดรั้บความกดดนัจากสงัคม) จะเป็นสาเหตุหนึงทีทาํใหเ้กิดการกระทาํผิดได้13 โดย

มี 3 ความกดดนัหลกัทีมีความสมัพนัธต่์อทฤษฎีนี คือ 

(1) การถกูป้องกนัตนเองจากการเขา้ถึงความสาํเร็จ 

(2) การทีแรงกระตุน้ในทางบวกถกูขจดัออกไป  

(3) การทีแรงกระตุน้ในทางลบถกูนาํเสนอขึนมา 

ความกดดนัเหล่านีเมือเพิมขึนในบุคคลใดบุคคลหนึงแลว้ก็จะนาํไปสู่การกระทาํผดิของ

บุคคลนนัๆ ได้ สิงสําคัญยิงไปกว่านันลกัษณะส่วนบุคคลก็เป็นอีกปัจจยัหนึงของการตอบสนอง

ในทางลบ 

6) ทฤษฎีพนัธะทางสังคม (Social Bonding Theory) เทรวิส เฮิร์สไช (Travis Hirschi)14 

เชือว่า คนเราทุกคนมีศกัยภาพในการละเมิดกฎหมาย แต่ทีเขายงัสามารถควบคุมตวัเองได ้เพราะเขาเกิด

ความกลวัว่าพฤติกรรมละเมิดกฎหมายจะทาํลายความสมัพนัธข์องครอบครับและเพือนร่วมงาน ถา้

                                                             
13 Ibid. pp. 265-271. 
14 Adler, Freda. (1991). Criminology. pp. 159-163. 
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คนเราขาดความผกูพนัทางสงัคม ไม่สนใจว่าใครจะเป็นอยา่งไร คนจะเกิดความอิสระในการกระทาํ

ผดิ ในการอธิบายพฤติกรรมอาชญากรรม ไม่มีความจาํเป็นทีจะตอ้งอธิบายแรงจูงใจหรือแรงกระตุน้

ของพฤติกรรม เนืองจากมนุษยเ์ป็นสัตว์โลกทีมีความสามารถโดยธรรมชาติทีจะประกอบ

อาชญากรรมอยูแ่ลว้ เฮิร์สไช ไดเ้สนอทฤษฎีควบคุมโดยมีเนือหาและองคป์ระกอบของความผกูพนั

ทางสงัคม ไดแ้ก่ 

(1) ความผูกพนั (Attachment) การยอมรับบรรทัดฐานทางสังคม และการพฒันา

ความรู้สึกผดิชอบชวัดี ขึนอยูก่บัความผกูพนั ครอบครัว เพือน และโรงเรียน เป็นสถาบนัทางสังคม

ทีมีความสาํคญัอยา่งยงิ ทาํใหค้นผกูพนักนัในทางสงัคม 

(2) ขอ้ผกูมดั (Commitment) คือ การทีคนผกูมดักบัการดาํเนินชีวิตตามรูปแบบของ

สงัคมเช่น เรียนหนงัสือสูง เพือทีจะประกอบอาชีพทีดี มีความสาํเร็จในชีวิต ทาํใหค้นไม่อยากทาํผิด

กฎหมาย เพราะการทาํผดิกฎหมายจะทาํลายโอกาสของความสาํเร็จในชีวิต ดงันนัขอ้ผกูมดัจึงเป็น

ส่วนหนึงทีควบคุมพฤติกรรมอาชญากรรม 

(3) การมีส่วนเกียวขอ้ง หรือเขา้ร่วม (Involvement) หมายถึง การทีบุคคลทาํกิจกรรม

ต่างๆ ของสงัคม ทาํใหเ้หลือเวลานอ้ยทีจะคิดประกอบอาชญากรรม เพราะเวลาส่วนใหญ่ใชไ้ปใน

ทาํกิจกรรม 

(4) ความเชือ (Belief) หมายความว่า คนทีอาศยัในพืนทีเดียวกันจะมีความเชือ

เหมือนกนัความรู้สึกต่อบรรทดัฐานและค่านิยมเหมือนกนั คนเหล่านีจะไม่ประกอบอาชญากรรม 

ในทางกลบักนัจะมีจริยธรรมทีดีงาม 

7) ทฤษฎีการเลือกอยา่งมีเหตุผล (Rational Choice Theory) ทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล 

มีสมมุติฐานพืนฐานหลกัสองประการ คือ เชือว่าบุคคลเป็นผูมี้อิสระในการเลือกทีจะกระทาํผิด

กฎหมาย และ ประการทีสอง คือ แนวทางในการเลือกพฤติกรรมผิดกฎหมายขึนอยู่กบัการทีบุคคล

จะไดรั้บความพึงพอใจหรือผลประโยชน์สูงสุด ซึงความพึงพอใจหรือผลประโยชน์ทีตอ้งการนนัไม่

จาํกดัในรูปของทรัพยสิ์นเท่านนั หากแต่ยงัรวมถึงผลประโยชน์หรือความพึงพอใจดา้นจิตใจดว้ย 

สมมุติฐานนีคลา้ยกบัสมมุติฐานของสาํนกัอาชญาวิทยาดงัเดิม ในประเด็นทีเกียวกบัธรรมชาติของ

มนุษยที์จะเลือกพฤติกรรมโดยคาํนวณจากสิงทีสนองต่อความพอใจของบุคคล 

แต่หลกัการทีนักอาชญาวิทยาแนวนีไดน้ําเสนอเพิมเติมจากแนวความคิดของสํานัก

อาชญาวิทยาดังเดิม คือ การทีบุคคลได้คิดคาํนวณถึงผลทีจะตามมาหลังจากการประกอบ

อาชญากรรมแลว้ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทีจะไดรั้บ ความเป็นไปไดที้จะถูกจบักุม อตัราโทษทีจะ
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ได้รับหากถูกจับกุม ตลอดจนถึงหนทางเลือกอืนทีถูกกฎหมาย นอกจากนีทฤษฎีนียงัเสนอว่า

การศึกษาอาชญากรรมตอ้งมองว่าอาชญากรรมมีคุณสมบติั สองประการ คือ คุณสมบติัของการ

ประกอบอาชญากรรม และคุณสมบัติของตัวอาชญากรเอง ซึงคุณสมบัติของการประกอบ

อาชญากรรม (Offense Specific) หมายถึง ขอ้เท็จจริงทีว่า อาชญากรจะมีพฤติกรรมต่างกนัไปตาม

รูปแบบของอาชญากรรม ซึงจะแตกต่างกันในดา้นความชาํนาญในการประกอบอาชญากรรม 

ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทีได้จากการกระทําผิด และการมีอยู่อย่างแพร่หลายของเหยือ

อาชญากรรม ฯลฯ ส่วนคุณสมบติัของตวัอาชญากร (Offender Specific) หมายความถึง ความแตกต่าง

ของตวัอาชญากรในการตดัสินใจทีจะประกอบอาชญากรรม ก่อนทีจะกระทาํผดิกฎหมาย อาชญากร

ตอ้งคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มทวัไปอนัไดแ้ก่ โอกาสในการกระทาํผดิ ผลเสีย ผลประโยชน์ ตลอดจน

ความเสียงรวมทงัแรงกระตุน้หรือมลูเหตุจูงใจในการกระทาํผดิของอาชญากรผูน้นัดว้ย  

สรุปไดว้่าทฤษฎีนีมองว่า อาชญากรเป็นคนทีมีเหตุผลในการตดัสินใจ ไดใ้ชเ้หตุผลชงั

นาํหนักของการกระทาํแลว้ พฤติกรรมสามารถควบคุมหรือยบัยงัไดถ้า้อาชญากรกลวัการถูก

ลงโทษ15 โครงสร้างของทฤษฎีนีประกอบดว้ย 

(1) การเลือกสถานทีก่ออาชญากรรม (Choosing the place of crime) อาชญากรจะเลือก

สถานที เพราะเขาตอ้งรู้ว่าสถานทีนนั เมือเขาประกอบอาชญากรรมแลว้เขาจะหนีพน้การจบักุมของ

ตาํรวจได ้

(2) การเลือกเป้าหมาย (Choosing target) เลือกเป้าหมายเพราะอาชญากรตอ้งการทาํงาน

ของตวัเองใหส้าํเร็จ คือ การเลือกในสิงทีตอ้งการนนัเอง 

(3) เรียนรู้เทคนิคของการเป็นอาชญากร (Learning criminal techniques) การเรียนรู้

เทคนิคช่วยใหห้ลุดรอดจากการถกูจบักุมได ้

8) ทฤษฎีกิจวัตรประจําว ัน (Routine Activities Theory) ทฤษฎีกิจวตัรประจําว ัน

เปรียบเสมือนทฤษฎีตอบรับกบัทฤษฎีการเลือก ทงัสองทฤษฎี เสนอแนวคิดว่า สถิติอาชญากรรมเป็น

ผลผลิตของโอกาสอาชญากรรม ถา้มีการเพิมการดูแล (Guardian) มากขึน จะลดเป้าประสงค์หรือ

เป้าหมายของการก่ออาชญากรรมได ้ ในขณะเดียวกนัจะลดสถิติของผูก้ระทาํผิดลงดว้ย ในทาง

กลบักนัถา้ลดจาํนวนคนดูแล สถิติอาชญากรรมจะสูงขึน ทฤษฎีกิจวตัรประจาํวนัเสนอแนวคิดว่า 

การมีกิจกรรมประจาํวนัของคนเรา ทาํอยา่งสมาํเสมอ ตงัแต่เชา้จนถึงคาํเหมือนกนัไม่เปลียน ทาํให้

                                                             
15

 Lilly, J. Robert. (2007). Criminological Theory Context and Consequences. pp. 276-277. 
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ตัวอาชญากรสังเกตและวางแผนได้ว่า จะทาํอะไรต่อไป16 ทฤษฎีนีมีหลกัการสําคัญดังนีคือ 

อาชญากรรมเกิดจากองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ อาชญากรทีจะกระทาํผิด เหยือทีเหมาะสม และการ

ขาดความสามารถในการปกป้องทรัพยสิ์นหรือร่างกาย สาํหรับสมมุติฐานของทฤษฎี คือ อตัราการ

เป็นเยอืของอาชญากรรมของบุคคลจะเพิมขึนเมือมีองค์ประกอบครบทงั 3 ประการ (เหยือ เป้าหมาย 

และการขาดความคุม้ครอง)17  

นักวิชาการทีถือว่าเป็นผูพ้ฒันาทฤษฎีนี คือ Cohen & Felson ไดใ้ห้ความหมายของ

กิจวตัรประจาํวนั18 (Routine Activity) คือกิจวตัรหรือการกระทาํใดของบุคคลทีเกิดขึนบ่อยครังเป็น

ประจาํ เช่น การออกไปทาํงานปล่อยใหบ้า้นไม่มีคนเฝ้า การสวมใส่เครืองประดบั ทีมีราคาแพง และ

หมายรวมถึงลกัษณะของบุคคลทีอาจตกเป็นเหยืออาชญากรรมไดง่้าย เช่น เพศหญิงอายุน้อย หรือ 

อายมุาก ฯลฯ  

9) ทฤษฎีการคบหาสมาคมทีแตกต่างกนั (Differential Associations) Sutherland ได้

เสนอทฤษฎีนีโดยมีหลกัการสาํคญั 9 หลกัการ19 โดยมีรายละเอียดดงันี 

(1) พฤติกรรมอาชญากรรมเกิดจากการเรียนรู้ 

(2) พฤติกรรมอาชญากรรมเกิดจากการเรียนรู้ในการคบหาสมาคมกบับุคคลอืนตาม

กระบวนการสือสาร 

(3) หลกัการสาํคญัในส่วนของการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรมนันเกิดขึนในกลุ่ม

บุคคล   ทีสนิทสนมใกลชิ้ดกนั 

(4) เมือพฤติกรรมอาชญากรรมไดรั้บการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้นีจะรวมถึง (1) 

เทคนิคในการกระทาํความผดิ ซึงบางครังก็สลบัซบัซอ้นแต่บางครังก็ง่าย (2) ทิศทางเฉพาะของแรง

ดลใจแรงผลกัดนั การใชเ้หตุผล ตลอดทศันคติเกียวกบัการกระทาํความผดิ 

(5) ทิศทางเฉพาะของแรงดลใจและแรงผลกัดนั จะถูกเรียนรู้จากการทาํให้เห็นดว้ย

หรือไม่เห็นดว้ยกบักฎหมาย ในบางครังสังคมบุคคลอยู่ในกลุ่มบุคคลทีไม่เห็นดว้ยกบัการปฏิบติั

ตามกฎหมาย ในขณะทีบุคคลอืนอยูใ่นกลุ่มบุคคลทีเห็นดว้ยกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย 

                                                             
16 สุดสงวน สุธีสร. (2547). อาชญาวิทยา. หนา้ 64. 
17 Lilly, J. Robert. (2007). Criminological Theory Context and Consequences. p. 267. 
18

 Cohen & Felson. (อา้งถึงใน พรชยั ขนัตี. (2543). ทฤษฎี และงานวิจัย ทางอาชญาวิทยา. หนา้ 26) 

19
 Sigel, Larry J. (2006). Criminology. pp. 226-227. 
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(6) หลกัการสําคัญของการคบหาสมาคมกับบุคคลทีแตกต่างกันคือ บุคคลจะ

กลายเป็นผูก้ระทาํผดิเพราะว่า ความเห็นดว้ยกบัการละเมิดกฎหมายมีมากกว่าความเห็นดว้ยกบัการ

ปฏิบติัตามกฎหมาย 

(7) การคบหาสมาคมกับบุคคลทีแตกต่างกันอาจจะแตกต่างกันในด้านความถี 

ระยะเวลาการใหค้วามสาํคญั และความเขม้ขน้ ซึงหมายความถึงลกัษณะของความแตกต่างกนัของ

การคบหาสมาคม ระหว่างพฤติกรรมอาชญากรรมและพฤติกรรมต่อตา้นอาชญากรรม 

(8) กระบวนการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรม โดยการคบหาสมาคมกบัรูปแบบ

ของอาชญากรรมและต่อตา้นอาชญากรรมจะมีความเกียวขอ้งกบักลไกการทาํงานทีเหมือนกบัการ

เรียนรู้ทวัไป 

(9) ในขณะทีพฤติกรรมอาชญากรรมเป็นการแสดงออกถึงความตอ้งการและค่านิยม

ทวัไปแต่ก็ไม่จาํเป็นตอ้งอธิบายโดยความตอ้งการและค่านิยมนัน เนืองจากพฤติกรรมต่อต้าน

อาชญากรรมก็มีความตอ้งการและค่านิยมเดียวกนั 

10) ทฤษฎีอาชญากรรมแนวจิตวิทยา (Psychology Theories of Crime) ทฤษฎีนีแบ่งได้

เป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ (1) ทฤษฎีแนวจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) และ (2) ทฤษฎีเกียวกบั

บุคลิกภาพของบุคคล (Personality Theory) ในการศึกษาครังนีจะเนน้เพียงทฤษฎีเกียวกบับุคลิกภาพ

ของบุคคล เท่านนั 

ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) ไม่ได้ให้ความสําคัญกับแรงกระตุ้นภายใต้

จิตสาํนึกหรือสญัชาตญาณของมนุษยว์่าเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของอาชญากรรม หากแต่มุ่งเน้นไป

ทีบุคลิกภาพของบุคคลว่าเป็นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมอาชญากรรม สมมุติฐานของทฤษฎีนีมี

อยูว่่า “อาชญากรทีมีบุคลิกภาพทีผดิปกติแตกต่างจากบุคคลธรรมดา ซึงอาจมีสาเหตุมาจากพนัธุกรรม

ก็ได”้ หนึงในทฤษฎีแนวนีอธิบายว่าพฤติกรรมอาชญากรรมเป็นการแสดงออกของบุคลิกภาพที

แตกต่างจากบุคคลทีปกติ เช่น การขาดความสามารถในการระงบัอารมณ์ ความกา้วร้าว การชอบหา

เรืองใส่ตวัเอง การชอบเป็นศตัรูกบัคนอืน การมองโลกในแง่ร้าย หรือ การไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ของ

สงัคม เป็นตน้และยงัมีทฤษฎีแนวนีทีนาํเนอว่าอาชญากรนนัแตกต่างจากบุคคลปกติในรูปแบบของ

บุคลิกภาพพืนฐาน บุคคลธรรมดาทวัไปจะมีบุคลิกภาพทียอมรับกฎกติกาของสงัคม ส่วนอาชญากร

นนัเป็นบุคคลทีมีบุคลิกภาพไม่ยอมรับกฎเกณฑข์องสงัคม หรือต่อตา้นสงัคม (Antisocial) หรือมีจิต
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ผนัผวน (Psychopath or sociopath) ทฤษฎีแนวนีจึงศึกษาสาเหตุและหาทางแกไ้ขบุคลิกภาพของ

บุคคลทีนาํไปสู่พฤติกรรมอาชญากรรม20  

จากคู่มือการวินิจฉยัโรคและสถิติสาํหรับผูมี้ความผิดปกติทางจิต (The Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders)21 ไดใ้หค้วามหมายของการต่อตา้นสังคมไวว้่า “อาการต่อตา้น

ทางสงัคมเป็นอาการของบุคคลทีเขา้กบัสงัคมไม่ได ้และมีอุปนิสัยขดัแยง้กบัสังคม พวกเขาเหล่านีไม่

มีความสามารถทีจะซือสตัยต่์อตนเอง กลุ่ม หรือบรรทดัฐานทางสังคม พวกเขาเป็นคนเห็นแก่ตวัอย่าง

มาก และพวกเขามกัจะตาํหนิติเตียนบุคคลอืนหรือมกัจะแกต้วัในพฤติกรรมของเขาเอง” 

 

2.2  แนวคดิเกยีวกบัการลงโทษและบังคบัโทษจาํคุก 

 ในสงัคมตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มกัใหค้วามสาํคญัและคาดหวงัว่าการลงโทษจะมีผล

เป็นการควบคุมสังคมและควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) จึงทาํให้การกาํหนดโทษตามคาํ

พิพากษา (Sentencing) กลายเป็นหัวใจสาํคญัของกระบวนการยุติธรรม และเป็นจุดเริมตน้ในการ

แกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํผิด (Treatment) โดยอาศยัเรือนจาํ (Institutional Treatment) หรือแมแ้ต่การ

ปฏิบัติต่อผูก้ระทาํความผิดในชุมชน (Community Based-treatment) อนัเป็นทางเลือกแทนการ

ลงโทษจาํคุก โดยเฉพาะอยา่งยงิ ในกรณีผูก้ระทาํผิดบางรายทีสมควรไดรั้บโอกาสแกไ้ขปรับปรุง

ตนเอง หรือสมควรจะได้รับการให้อภัยสําหรับการกระทาํความผิดทีไม่เป็นอันตรายร้ายแรง 

เพือทีจะไดเ้ริมตน้ชีวิตใหม่22 

 โดยวตัถุประสงค์ของการบงัคบัโทษจาํคุกนันมีความแตกต่างจากวตัถุประสงค์ของการ

ลงโทษ ทีมุ่งเน้นการลงโทษตามคาํพิพากษาเป็นหลกั หากแต่การบังคับโทษจาํคุกนันมุ่งทีจะ

ปรับเปลียนฟืนฟ ูแกไ้ขพฤติกรรมของผูที้บกพร่องในเรืองต่างๆ ทีเป็นเหตุใหก้ระทาํผดิต่อกฏหมาย

อาญาอนัเป็นกติกาสังคม23 ทงันีวตัถุประสงค์ของการบงัคบัโทษจาํคุกยงัสามารถจาํแนกออกเป็น 2 

ประการ ไดแ้ก่ ประการแรก เพือใหมี้การดาํรงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระทาํความผดิและมี

ความรับผดิชอบต่อสงัคม และประการทีสอง เพือเป็นการคุม้ครองสงัคม24 
                                                             

20 พรชยั ขนัตี และคณะ. (2543). ทฤษฎี และงานวิจัย ทางอาชญาวิทยา. หนา้ 65-66. 
21 แหล่งเดิม. หนา้ 66. 
22 ประธาน วฒันวาณิชย.์ (2541). “การปฏิรูประบบการลงโทษ แนวทางสหวิทยาการ โดยเน้น

ทางดา้นอาชญาวิทยา.” บทบณัฑิตย์ 54(4) หนา้ 15. 
23 ธานี วรภทัร์ ก (2554). วิกฤตราชทัณฑ์: วิกฤตกระบวนการยติุธรรมทางอาญา. หนา้ 94-95. 
24 แหล่งเดิม. หนา้ 95. 
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 2.2.1 วตัถุประสงคข์องการลงโทษ 

“การลงโทษ” คือ การปฏิบติัอย่างใดอย่างหนึงทีทาํให้ผูที้ไดรั้บการปฏิบติันนัตอ้งไดรั้บ

ผลร้าย เนืองจากการทีผูน้นัไดฝ่้าฝืนแนวปฏิบติัอนัเป็นกติกาของสังคม โดยทีรัฐจะเป็นผูท้าํหน้าที

จดัการใหผู้ก้ระทาํความผดิใหไ้ดรั้บผลร้ายนนัๆ การลงโทษ จึงเป็นรูปแบบหนึงของการป้องกนัสังคม

จากผูก้ระทาํความผดิ ทงันี การป้องกนัจึงแบ่งออกไดเ้ป็น “การป้องกนัทวัไป” และ “การป้องกนัพิเศษ” 

ดงันี25 

1) “การป้องกนัทวัไป” หมายถึง การลงโทษการกระทาํทีละเมิดต่อกฎหมาย เพือใหผู้ก้ระทาํ

ความผดิทราบว่า ไดก้ระทาํในสิงทีสงัคมไม่ยอมรับและใหบุ้คคลอืนเห็นว่า หากมีการกระทาํเช่นนี

เกิดขึน การกระทาํนนัยอ่มไม่เป็นทียอมรับของสงัคม บุคคลยอ่มจกัตอ้งไดรั้บโทษจากการกระทาํที

ผดิต่อกฎหมาย 

2) “การป้องกนัพิเศษ” หมายถึง การป้องกนัมิให้ผูที้เคยกระทาํความผิดกลบัมาก่อ

อนัตรายต่อสงัคมอีกในอนาคต โดยการใชม้าตรการฟืนฟแูละป้องกนัประเภทต่างๆ  

ทงันี โดยมีวตัถุประสงคใ์หผู้ก้ระทาํความผิดทีไดรั้บโทษ ไดรู้้สาํนึกว่าการกระทาํของ

ตนเป็นการกระทาํผดิอนัเป็นพฤติกรรมทีคนในสงัคมส่วนใหญ่ไม่ประสงคใ์หเ้กิดเหตุการณ์เช่นนนั 

จึงมีความจาํเป็นตอ้งเขา้สู่กระบวนการแกไ้ขพฤติกรรมมนุษยเ์พือเปลียนแปลงพฤติกรรมทีไม่ดีเช่น

ว่านนัให้หมดไป26 ซึงในทางทฤษฎีหรือปรัชญาการลงโทษ ไดอ้ธิบายถึงวตัถุประสงค์ของการ

ลงโทษทีสาํคญั ไดแ้ก่ การลงโทษเพือเป็นการทดแทน การลงโทษเพือเป็นการข่มขู่ การลงโทษเพือ

เป็นการตดัโอกาสกระทาํความผดิ และโดยเฉพาะอยา่งยงิ การลงโทษเพือเป็นการปรับปรุงแกไ้ข27 

โดยมีรายละเอียดดงันี 

(1) การลงโทษเพือเป็นการทดแทน28 แนวคิดของการลงโทษเพือเป็นการทดแทน 

(Retribution) ตามวตัถุประสงค์นี การลงโทษจึงเป็นไปเพือความยุติธรรม ผูใ้ดกระทาํความผิด ก็

จะตอ้งไดรั้บโทษเป็นการทดแทน หรือกล่าวอีกนยัหนึงก็คือ การกระทาํความผิดเป็นกรรมชวั เมือ

ผูใ้ดกระทาํผดิก็ตอ้งชดใชก้รรมของตนโดยการรับโทษ ซึงนกัปราชญช์าวเยอรมนั Immanuel Kant ได้

ใหเ้หตุผลสนบัสนุนความคิดตามทฤษฎีนี และยงัมีความคิดว่า ถา้สังคมไม่ลงโทษผูก้ระทาํความผิด 

                                                             
25 ธานี วรภทัร์ ข (2554). กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจาํคุก. หนา้ 33. 
26 แหล่งเดิม. หนา้ 34. 
27 ธานี วรภทัร์ ค (2551). กฎหมายบงัคับโทษในประเทศไทย : การบงัคับโทษจาํคุก. หนา้ 31. 
28 Clemens Bartollas. (2002). Invitation to Corrections. pp. 71-72. 
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ก็เท่ากบัสงัคมยอมรับการกระทาํของเขา และดว้ยเหตุนีย่อมมีผลเสมือนว่า สังคมเป็นผูส้นับสนุนให้

กระทาํผิด และ Immanuel Kant ยงัไดก้ล่าวไวใ้นหนังสือทีมีชือว่า Philosophy of Law ว่า “การใช้

การลงโทษเป็นเพียงเครืองมือเพือใหเ้กิดประโยชน์อยา่งอืนไม่ได ้ไม่ว่าจะเพือใหเ้กิดประโยชน์แก่ผู ้

ลงโทษเองหรือแก่สงัคมเป็นส่วนรวมก็ตาม การลงโทษในทุกกรณี จะตอ้งเนืองมาจากเหตุว่า บุคคลที

ถกูลงโทษ ไดก้ระทาํผิดเท่านัน ทงันี เพราะเป็นการไม่บงัควรทีจะปฏิบติัต่อบุคคลหนึง เพียงเพือจะ

เป็นเครืองมือให้บงัเกิดผลแก่บุคคลอืน ทุกคนมีสิทธิในฐานะทีเกิดมาเป็นมนุษยใ์นอนัทีจะไม่ถูก

ปฏิบติัเช่นนนั” ดงันนั Immanuel Kant จึงเห็นว่า ความผดิ     ทีไดก้ระทาํและโทษทีไดรั้บ จะตอ้งเป็น

สดัส่วนทีเหมาะสมกนั 

วตัถุประสงค์ในการลงโทษเพือแกแ้คน้ทดแทนเป็นวตัถุประสงค์เก่าแก่ เกิดขึนตงัแต่

เริมมีสงัคมมนุษย ์และเป็นสังคมทีมนุษยย์งัคงมีความป่าเถือน การลงโทษจึงไม่มีขอ้กาํหนดหรือ

กฎเกณฑที์แน่นอน ทาํใหรู้ปแบบการลงโทษต่อผูก้ระทาํผิดมีลกัษณะโหดร้ายรุนแรง หรือเรียกว่า 

การลงโทษแบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน (an eye for an eye, an tooth for and tooth) เป็นการลงโทษทีให้

เกิดความสอดคลอ้งกบัความรู้สึกของผูเ้สียหายและประชาชนทวัไปโดยยดึหลกัว่าผูก้ระทาํความผิด

สมควรแก่การลงโทษเพือให้สาสมกับความผิดและเพือให้เกิดความเป็นธรรมขึนในสังคม ซึง

จุดอ่อนของการลงโทษดงักล่าว คือ ไม่ไดม้องถึงผลในอนาคตทีจะเกิดขึนทงัในแง่การป้องกัน

สงัคมและไม่ใหมี้การกระทาํผดิเกิดขึน29 
การลงโทษเพือแกแ้คน้จึงมกัเป็นไปในลกัษณะทีเกินขอบเขตและรุนแรง และไม่ก่อ ให้

เกิดการเปลียนแปลงทีดีขึนหากเทียบกบัผลเสียทีจะเกิดขึน อีกทงัยงัไม่สอดคลอ้งกบัค่านิยมสากล

ทาํใหก้ารลงโทษเพือวตัถุประสงคด์งักล่าวค่อยๆ ลดความสาํคญัลง แต่อยา่งไรก็ตามการลงโทษเพือ

การ แกแ้คน้ทดแทนยงัคงมีอยูใ่นปัจจุบนั โดยเฉพาะเมือมีอาชญากรรมทีร้ายแรงเกิดขึน และประชาชน

เรียกร้องใหมี้การลงโทษอยา่งรุนแรงทีสุดตามทีกฎหมายบญัญติัไว้30 

                                                             
29 นทัธี จิตสว่าง ก (2545). หลกัทัณฑวิทยา: หลกัการวิเคราะห์งานราชทัณฑ์. หน้า 23-31; สุดสงวน สุธีสร. 

(2546). อาชญาวิทยาและงานสังคมสงเคราะห์. หนา้ 144-147; สุพจน์ สุโรจน์. (2546). เอกสารการสอนชุดวิชาการ

ปฏิบติัต่อผู้กระทาํความผิด หน่วยที 1-7. หนา้ 22-23 และ ศกัดิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ. (2551). การศึกษาแนวทางและ

ความเป็นไปได้ในการนาํมาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้เพือเป็นมาตรการทางเลือกในการลงโทษผู้กระทาํผิดใน

กระบวนการยติุธรรมทางอาญาไทย. หนา้ 14-17. 
30ศกัดิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ. เล่มเดิม. หนา้ 14-17. 
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(2) การลงโทษเพือเป็นการข่มขู่31 แนวคิดของการลงโทษเพือเป็นการข่มขู่ (Deterrence) เป็น

ผลมาจากแนวคิดของสํานักคิดอาชญาวิทยาดังเดิม (Classical School) ซึงมุ่งไปทีการป้องกัน

อาชญากรรม โดยเชือว่ามนุษยทุ์กคนเป็นผูก้าํหนดการกระทาํของตวัเอง ดว้ยเจตจาํนงอิสระ (Free 

Will) และการใชเ้หตุผลในการตดัสินทีปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัได ้ซึงเลือกในสิงทีจะทาํให้ตนไดรั้บ

ประโยชน์และพอใจ ขณะเดียวกนัก็จะไม่เลือกในสิงทีก่อให้เกิดความทุกข์ใจหรือเจ็บปวด และสิง

สาํคญัคือ มนุษยจ์ะตอ้งรับผดิชอบต่อการกระทาํของตน การกระทาํความผิดจึงเป็นผลจากการเลือก

และตดัสินระหว่างประโยชน์และโทษทีจะไดรั้บล่วงหน้าไวแ้ลว้ ดงันนัผูก้ระทาํความผิดจึงสมควร

รับผดิชอบต่อการกระทาํของตนเองดว้ยเช่นกนั หลกัการสาํคญัของการลงโทษตามวตัถุประสงค์นี 

คือ การลงโทษทีมีความเหมาะสมกบัความผดิ รวดเร็ว แน่นอน และเสมอภาคกนั โดยใชเ้รือนจาํเป็น

การลงโทษ32 

แนวคิดในการลงโทษเพือนีมองว่า การลงโทษจะคาํนึงถึงแต่เพียงผลของการลงโทษต่อ

ตวัผูก้ระทาํความผดิเท่านนัไม่ได ้แต่ยงัตอ้งคาํนึงถึงผลต่อประชาชนทวัไปดว้ย ดงันนั วตัถุประสงค์

ในการลงโทษดงักล่าว มุ่งใหเ้กิดการป้องกนัสงัคมเป็นหลกั สิงทีสาํคญัประการหนึงก็คือ ความมุ่ง

หมายต่อผูก้ระทาํความผดิ จากการทดแทนมาเป็นยบัยงัหรือป้องกนัอาชญากรรม เสมือนเป็นยุคทีมี

การปฏิรูปการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิครังที 1 โดยมองไปยงัอนาคตมากกว่าการมองกลบัไปยงั

อดีต กล่าวคือ สังคมจะลงโทษผูก้ระทาํความผิดโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของสังคม และผูก้ระทาํ

ความผดิยงัคงเป็นทียอมรับกนัอยูใ่นสงัคม แต่ขณะเดียวกนัก็พบว่าปัญหาอาชญากรรมยงัคงเกิดขึน 

การลงโทษจึงเป็นการสร้างความเกรงกลวัแต่ยงัมิไดเ้ป็นการยบัยงัไม่ใหก้ารกระทาํความผิดเกิดขึน 

ดงันัน การลงโทษเพือยบัยงั จึงเป็นการลงโทษทีมีทงัข้อดีและขอ้ดอ้ย และไม่สามารถบรรลุการ

ยบัยงัการเกิดขึนของปัญหาอาชญากรรมในสงัคมไดดี้เพียงพอ 

(3) การลงโทษเพือเป็นการตดัโอกาสกระทาํความผดิไดอี้ก33 แนวคิดของทฤษฎีการลงโทษ

เพือเป็นการตดัโอกาสของการกระทาํผิดไดอี้ก (Incapacitation) นี เป็นทฤษฎีทีมุ่งป้องกนัการกระทาํ

ความผิดซาํขึนอีก โดยทาํให้ผูก้ระทาํความผิดหมดโอกาสกระทาํความผิดไดอ้ย่างดีทีสุด วิธีการ

                                                             
31 Stephen Livingstone and Tim Owen. A. (1999). Prison Law. pp. 415-416 and Clemens Bartollas. 

(2002). Invitation to Corrections. pp. 28-29. 
32 ศกัดิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ. เล่มเดิม. หนา้ 14-17. 
33 Clemens Bartollas C. (2002). Op.cit. pp.71-75, And Joan Petersilia. (2003). When Prisoners 

Come Home. pp.12-13; 64-65. 
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ดงักล่าว อาจไดแ้ก่ การจาํคุกผูก้ระทาํความผดิไวต้ลอดชีวิต การประหารชีวิต เป็นตน้ โดยประสงค์จะ

กาํจดัผูก้ระทาํความผดิใหอ้อกไปจากสังคมอย่างถาวร อนัเป็นการป้องกนัให้คนในสังคมอยู่ไดอ้ย่าง

ปลอดภยั การกาํจดัตน้เหตุแห่งภยัตงัแต่เริมแรก จะทาํใหป้ระชาชนไม่ตอ้งหวาดระแวงภยัจากบุคคล

นนัๆ อีกต่อไป 

การลงโทษดงักล่าว ก็เพือการตดัโอกาสมีวตัถุประสงค์ใกลเ้คียงกบัการลงโทษเพือยบัยงั

ข่มขู่ แต่ความแตกต่างอยู่ตรงทีการลงโทษเพือยบัยงัข่มขู่มุ่งให้เกิดความเกรงกลวัโทษและไม่กลา้

กระทาํผดิขึน ในขณะทีการลงโทษเพือตดัโอกาสเป็นการมุ่งใหผู้ก้ระทาํความผดิไม่มีโอกาสในการ

ทาํผิดขึน เป็นการขจัดผูก้ระทาํความผิดออกจากสังคมเพือป้องกันสังคมจากการประกอบ

อาชญากรรม โดยการจาํกดัสิทธิเสรีภาพในการเคลือนไหวของผูก้ระทาํความผิด โดยเน้นความ

ปลอดภยัของสงัคมเป็นหลกั เช่น การประหารชีวิต การจาํคุก การกกัขงั ซึงเป็นการลงโทษทีใชก้นั

แพร่หลาย ต่อมานักอาชญาวิทยา สาํนักคุม้ครองสังคมไดผ้สมผสานแนวคิดและทฤษฎีของสาํนัก

คลาสสิก และสาํนกัปฏิฐานนิยมเขา้ดว้ยกนั ทาํใหก้ารปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัโดยการตดัโอกาสจากสงัคม

ไดเ้กิดการเปลียนแปลง เนืองจากพบว่า ทา้ยทีสุดแลว้ผูก้ระทาํความผดิจะตอ้งกลบัสู่สังคม และเมือ

ออกสู่สังคมก็อาจมีความโกรธแคน้ในการลงโทษทีไดรั้บเป็นผลให้เกิดการกระทาํผิดซาํหรือไม่

สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมได ้การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเพือตดัโอกาสจึงถูกปรับเปลียนให้เกิดการ

แกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํผิดเป็นรายบุคคลให้กลบัตนเป็นคนดี และใชชุ้มชนและสถานทีควบคุมแทน 

เช่น การใชว้ิธีการควบคุมทางชุมชน (community-based controls) การกกับริเวณในบา้น (home 

confinement) หรือการใชร้ะบบอิเลก็ทรอนิกส์ (electronic monitoring) มาใชเ้พือลดการแยกผูต้อ้งขงั

ออกจากสงัคมแต่เพียงอยา่งเดียว34 

การลงโทษเพือวตัถุประสงคด์งักล่าว แมจ้ะเกิดประโยชน์แก่สงัคม แต่ขณะเดียวกนั การ

ลงโทษทีมุ่งแต่การตดัโอกาสแต่เพียงอย่างเดียว อาจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม การนํา

รูปแบบและวิธีการอืนๆ ในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดเขา้มาใชค้วบคู่กนั จึงเป็นอีกทางเลือก

หนึงทีมีความจาํเป็น ซึงถือเป็นการถ่ายคนออกจากกระบวนการยุติธรรม ทงัยงัเป็นการช่วยลด

ปัญหาคนลน้คุก ตลอดจนการนาํชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมกบังานยติุธรรมทีอาจเป็นหนทางหนึงทีจะ

ช่วยใหเ้กิดการแกไ้ขฟืนฟ ูตลอดจนการนาํชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมกบังานยติุธรรมทีอาจเป็นหนทาง

                                                             
34 ศกัดิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ. เล่มเดิม. หนา้ 14-17. 
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หนึงทีจะช่วยใหเ้กิดการแกไ้ขฟืนฟผููก้ระทาํผดิเกิดขึนก่อนพน้โทษ ซึงจะทาํใหก้ารกลบัสู่สงัคมของ

ผูก้ระทาํผดิเกิดขึนไดจ้ริง35 

(4) การลงโทษเพือการแกไ้ขฟืนฟผููก้ระทาํผดิ36 แนวคิดของการการลงโทษเพือการแกไ้ข

ฟืนฟูผูก้ระทาํผิด (Rehabilitation) เป็นแนวคิดจากสาํนักปฏิฐานนิยม (Positive School) ทีเชือใน

เจตจาํนงกาํหนด (Determinism) ของมนุษยที์ว่า การกระทาํความผิดของมนุษยเ์กิดจากเหตุปัจจยั

ต่างๆ กดดนั หรือผลกัดนั เช่น สภาพร่างกาย จิตใจ สังคมแวดลอ้มทีทาํให้มนุษยไ์ม่สามารถหรือ

กาํหนดการกระทาํไดอ้ย่างอิสระจึงเป็นเหตุให้เกิดการกระทาํผิดขึนดงันนัการลงโทษจึงมิไดม้องที

ความผดิทีเกิดขึน หากแต่เป็นการมองทีสาเหตุของการกระทาํและการปรับเปลียนแกไ้ขทีเน้นไปยงั

พฤติกรรมของตวัผูก้ระทาํผิดมากกว่าการลงโทษ และในปัจจุบันการลงโทษดังกล่าวยงัเป็นที

ยอมรับว่าสามารถป้องกนัอาชญากรรมไดจ้ริง 

การลงโทษเพือแกไ้ขฟืนฟผููก้ระทาํผดิเป็นการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัทีมุ่งใหเ้กิดการกลบัตวั

ไม่ใหก้ลบัมากระทาํผดิซาํ และเหมาะสมกบัตวับุคคลทีจะทาํใหส้ามารถกลบัเขา้สู่สงัคมไดแ้ละมิให้

การลงโทษเป็นสิงทีก่อใหเ้กิดปมดอ้ยขึนมา โดยแนวความคิดดงักล่าวเกิดจากความเชือทางศาสนา

ทีว่าบุคคลมีความสามารถทีจะสาํนึกกบัความผดิของตนได ้ซึงแนวความคิดดงักล่าวเป็นตน้กาํเนิดของ

ระบบเรือนจาํในศตวรรษที 19 และวิธีการในการแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํผิดมีดว้ยกนั 2 รูปแบบ คือ การ

ฝึกทกัษะทางสงัคม (Social skill) เช่น การฝึกวิชาชีพ การใหก้ารศึกษา เป็นตน้ และการปรับเปลียน

ดา้นจิตวิทยา (Psychological transformation) เช่น การใชจิ้ตบาํบดั การให้ปรึกษาแนะแนว เป็นตน้ 

ร่วมกบัการอาศยัหลกัและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบติัต่อผูต้ ้องขังเพือให้เกิดการ

ปรับเปลียนพฤตินิสัยทีเหมาะสม โดยการแกไ้ขฟืนฟูซึงมีดว้ยกนั 2 แบบ คือ การแกไ้ขฟืนฟูเป็น

รายบุคคล และการแกไ้ขฟืนฟเูป็นรายกลุ่ม 

อยา่งไรก็ดี ทฤษฎีการลงโทษเพือแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิดนี ยงัมีแนวคิดทีว่าเป็น

ทฤษฎีแกไ้ขฟืนฟูโดยเจา้พนักงาน (Rehabilitation) ซึงเป็นแนวคิดทีเกิดจากความก้าวหน้าของ

ทฤษฎีจิตวิทยาของฟรอยด ์(Freud) และสงัคมศาสตร์แขนงต่างๆ ฟรอยด์ เสนอว่า อาชญากรรมไม่ใช่

การกระทาํโดยเจตนาฝ่าฝืนบรรทดัฐานของสังคมเสมอไป แต่อาจเป็นปฏิกิริยาสนองตอบโดยไร้

                                                             
35 แหล่งเดิม.  
36 แหล่งเดิม.  
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สาํนึกต่อปัญหาส่วนบุคคล ผูก้ระทาํความผดิอาจเป็นคนเจ็บป่วยมากกว่าจะเป็นคนชวัร้าย การฝ่าฝืน

กฎหมาย จึงน่าจะเป็นการเจ็บป่วยมากกว่าการมีเจตนากระทาํความผดิอยา่งชดัแจง้37 

แนวคิดดงักล่าวนี เชือว่ามีทีมาจากสาํนกัอาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา สาํนกัโปซิติฟ ซึง

มี  ซีซาร์ ลอมโบรโซ เป็นผูน้าํ เนืองจากสาํนกันีเห็นว่า อาชญากรรมมิใช่เป็นการกระทาํโดยเจตนา การ

ปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิจึงเนน้ทีการแกไ้ขฟืนฟมูากกว่าการลงโทษ และตอ้งการผูเ้ชียวชาญดา้น

วิชาชีพเฉพาะทางเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีการปฏิรูปการปฏิบัติต่อผูก้ระทาํความผิด 

กฎหมายจึงยอมใหศ้าลชะลอการกาํหนดคาํบงัคบัไดจ้นกว่าจะมีการทาํรายงานขอ้เท็จจริงเกียวกบั

จาํเลย พร้อมทงัความเห็นและขอ้เสนอแนะต่อศาล พนักงานคุมประพฤติ จิตแพทย ์และบุคคลที

เกียวขอ้ง ทาํใหค้าํพิพากษาทีไม่ตายตวัไดถ้กูนาํมาใชเ้พือใหห้น่วยงานราชทณัฑเ์ป็นผูก้าํหนดชะตา

ชีวิตของผูก้ระทาํความผดิ โดยผา่นกระบวนการจาํแนกประเภทและกระบวนการแกไ้ขฟืนฟู38 

การแก้ไขฟืนฟูโดยเจ้าพนักงานในระบบงานราชทณัฑ์ ได้มีการจัดสถานทีต่างๆ ที

ออกแบบมาเพือแกไ้ขผูก้ระทาํความผดิประเภทต่างๆ เช่น เด็กและเยาวชน ผูติ้ดยาเสพติด ผูก้ระทาํ

ความผดิทางเพศ ทีแตกต่างกนั มีการให้คาํปรึกษาแนะนาํ การเยียวยาทางจิตและการรักษาดว้ยยา 

ตลอดจนการสอนทางวิชาการและการฝึกอบรมวิชาชีพใหแ้ก่ผูก้ระทาํผดิ และมีการกาํหนดบทบาท

พิเศษสาํหรับเจา้หน้าทีราชทณัฑ์ เช่น การเป็นผูดู้แลรักษา เป็นผูค้วบคุม เป็นผูแ้กไ้ขเยียวยา เป็น

ผูใ้หก้ารศึกษา และเป็นผูอ้บรมวิชาชีพแก่ผูก้ระทาํความผดิ39 

การแกไ้ขฟืนฟผููก้ระทาํความผดิ นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ผูก้ระทาํผดิแลว้ยงัถือเป็น

การป้องกันสังคมร่วมด้วย อย่างไรก็ตามการลงโทษเพือการแกไ้ขฟืนฟูก็ยงัมีข้อจาํกดัอยู่แต่ก็

นบัเป็นวตัถุ- ประสงคที์ไดมี้การเลือกนาํมาปฏิบติัเป็นหลกัและถือว่าสามารถก่อให้เกิดประโยชน์

แก่สงัคม หากงานราชทณัฑไ์ดใ้หค้วามสาํคญัในการแกไ้ขฟืนฟผููก้ระทาํผดิเป็นหลกัก็จะทาํให้งาน

สงัคมสงเคราะห์สามารถเขา้มามีบทบาทร่วมกบังานราชทณัฑไ์ดอ้ยา่งชดัเจน 

(5) การลงโทษเพือเสริมสร้างพฒันาการกลบัสู่สังคม40 การลงโทษเพือการเสริมสร้าง

พฒันา (Reintegration) นี มุ่งเน้นให้ผูก้ระทาํความผิดทีอยู่ในเรือนจาํเป็นเวลานานสามารถกลบัมาใช้

                                                             
37 ศราวุฒิ แกว้เจือ สาวิตรี ศรีนกัสิทธิ ศิวพร หนูเอก พรอนงค ์มีภูมิรู้ ณัฐพล จึงสิริรุ่งเรือง และณัฐชยั 

สุขียามานนท.์ (2547). อาสาสมคัรคุมประพฤติกับความสําเร็จในการคืนคนดีสู่สังคม กรณีศึกษา : สํานักงานคุม

ประพฤติประจาํศาลอาญา. หนา้ 7. 
38 แหล่งเดิม. 
39 แหล่งเดิม.  
40 ศกัดิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ. เล่มเดิม. หนา้ 14-17. 
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ชีวิตในสังคมได้อีกครังหนึงหลงัจากพน้โทษ เนืองจากการต้องโทษเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิด

วฒันธรรมของนักโทษ (inmate subculture) ทาํให้ผูพ้น้โทษมกัประสบปัญหาการปรับตวัทาํให้การ

กลบัสู่สงัคมเป็นไปอย่างยาก ลาํบาก รวมทงัการถูกตีตราจากสังคมทงัจากครอบครัว ชุมชน รวมทงั

มาตรการทางกฎหมายทียงัคงกีดกนัการทาํงานของบุคคลกลุ่มนี ทาํให้อดีตผูต้อ้งขังตอ้งประสบ

ปัญหาหลงัการพน้โทษ และเป็นสาเหตุหนึงทีก่อใหเ้กิดการกระทาํผดิซาํขึน 

การให้ความสําคญัเรืองการกลบัสู่สังคมได้ทาํให้เกิดการปรับเปลียนการทาํงานทงัการ

ทาํงานภายในงานราชทณัฑเ์อง ตลอดจนการดึงภาคส่วนต่างๆ ของสงัคมเขา้มามีส่วนร่วมปัจจุบนัไดมี้

หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในการช่วยเหลือผูพ้น้โทษทงัภาครัฐและภาคเอกชน ทงันีการดาํเนินงาน

ดงักล่าวนอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูก้ระทาํผิดหลงัพน้โทษและสังคมแลว้ยงัเป็นการก่อ

ประโยชน์ให้กับงานราชทณัฑ์ในการลดการกลบัเขา้มาในเรือนจาํซึงจะเป็นการป้องกนัการเกิด

ปัญหาอืนๆ ตามมาไดเ้ป็นอยา่งดี 

การเปลียนแปลงแนวคิดหรือกระบวนทัศน์ในแต่ละยุคสมยัได้นําไปสู่การปฏิบัติต่อ

ผูก้ระทาํผดิทีแตกต่างหลากหลาย ลงโทษไม่ไดมุ่้งเพือการแกแ้คน้ทดแทนหรือการกีดกนัจากสังคม

แต่เพียงอยา่งเดียว หากแต่เป็นการมุ่งสู่การแกไ้ขฟืนฟทูงัสภาพร่างกายและจิตใจของผูก้ระทาํความผิด

เพือให้ผูก้ระทาํความผิดมีความพร้อมทีจะกลบัไปสู่การใชชี้วิตในสังคมอีกครังหนึงและไม่หวน

กลบัมากระทาํผดิซาํขึนอีก 

“คืนคนดีสู่สงัคม” จึงเป็นคาํทีเกิดจากผลของการเปลียนแปลงกระบวนทศัน์ของสาํนัก

คิดทางอาชญาวิทยา ทีมีวตัถุประสงค์และรูปแบบการลงโทษทีมุ่งให้การลงโทษเป็นไปเพือการ

แกไ้ขฟืนฟู และการกลบัสู่สังคมของผูก้ระทาํผิด ซึงเป็นวตัถุประสงค์ทีไดรั้บการยอมรับมากใน

ปัจจุบนั เนืองจากเป็นการลงโทษทีมิไดม้องในส่วนความผิดทีเกิดขึน หากแต่เป็นการมองไปยงั

สาเหตุของการกระทาํความผดิ และการแกไ้ขทีเน้นยงัตวัผูก้ระทาํผิดมากกว่าการลงโทษ ซึงแสดง

ถึงการคาํนึงถึงผลในอนาคตทีมีทงัหลกัมนุษยธรรมและเมตตาธรรม ตลอดจนเชือว่าทา้ยทีสุดแลว้

ผูต้อ้งขงัจะตอ้งกลบัคืนสู่สงัคม และการลงโทษบนวตัถุประสงคด์งักล่าวจะเป็นการส่งเสริมให้เกิด

การป้องกนัสังคม เสริมสร้างการกลบัมาใชชี้วิตร่วมกบัสังคมไดอี้กครังหลงัจากพน้โทษ โดยไม่

หวนกลบัมากระทาํผดิซาํ อีกทงัยงัมิให้การลงโทษเป็นสิงทีก่อให้เกิดปมดอ้ยอนัเกิดจากการตีตรา

และประทบัมลทินจากสังคมทีอาจทาํให้ผูต้อ้งขงัประสบปัญหาหลงัการพน้โทษ และเป็นสาเหตุ

หนึงทีก่อใหเ้กิดการกระทาํผดิซาํขึน เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของสงัคม 
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อยา่งไรก็ดี จุดมุ่งหมายในการลงโทษ จึงมิไดมี้จุดมุ่งหมายอย่างเพียงอย่างใดอย่างหนึง

เท่านนั ซึงแมแ้ต่มีจุดมุ่งหมายหลายประการนนั ก็อาจสนับสนุนซึงกนัและกนัหรืออาจขดัแยง้กนั

ได้41  

ผูศึ้กษาเห็นว่า แนวคิดในการลงโทษในปัจจุบัน มีแนวโน้มทีมุ่งจะก่อให้เกิดการ

เปลียนแปลงในอนาคตของผูก้ระทาํความผดิ กล่าวคือ เป็นการลงโทษทีมุ่งเน้นเยียวยา แกไ้ข และ

ฟืนฟ ูทงัสภาพร่างกายและจิตใจของผูก้ระทาํผิด เพือให้สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพสังคมทีเมือ

ผูก้ระทาํความผดิไดรั้บการลงโทษจนครบกาํหนดแลว้ จะสามารถกลบัไปดาํรงอยู่กบัสังคม หรือ

ชุมชนของตนเองไดอ้ยา่งปกติสุข และไม่มีแนวโนม้ทีจะกลบัมากระทาํความผดิซาํอีก 

2.2.2 การบงัคบัโทษจาํคุก 

“การบงัคบัโทษ” ตรงกบัคาํศพัท์ในภาษาองักฤษว่า “Penalty” มีการให้นิยามความหมาย

ตาม Black’s Law Dictionary ไวว้่า “การบงัคบัโทษ” เป็นการลงโทษทีมีการกาํหนดโทษผูก้ระทาํ

ความผดิโทษจาํคุกในเรือนจาํหรือการปรับและวิธีอืนๆ รวมถึงการลงโทษเป็นจาํนวนเงินทีพิจารณา

ตามความเสียหายของแต่ละความผดิทีไดก้ระทาํกบัรัฐหรือพลเรือน เป็นเรืองของการทดแทนชดเชย

ใหก้บัคู่กรณีฝ่ายทีรับความเสียหายและสูญเสียจากการกระทาํอาชญากรรมทีเกิดขึน42 

โดยวตัถุประสงค์ของการบงัคบัโทษจาํคุกนันมีความแตกต่างจากวตัถุประสงค์ของการ

ลงโทษ ทีมุ่งเน้นการลงโทษตามคําพิพากษาเป็นหลัก หากแต่การบังคับโทษจาํคุกนันมุ่งทีจะ

ปรับเปลียนฟืนฟ ูแกไ้ขพฤติกรรมของผูที้บกพร่องในเรืองต่างๆ ทีเป็นเหตุใหก้ระทาํผดิต่อกฏหมาย

อาญาอนัเป็นกติกาสังคม43 ทงันีวตัถุประสงค์ของการบงัคบัโทษจาํคุกยงัสามารถจาํแนกออกเป็น 2 

ประการ ไดแ้ก่ ประการแรก เพือใหมี้การดาํรงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระทาํความผดิและมี

ความรับผดิชอบต่อสงัคม และประการทีสอง เพือเป็นการคุม้ครองสงัคม44 

                                                             
41 ประธาน วฒันวาณิชย.์ (2541). เล่มเดิม. หนา้ 15. 
42 Bryan A. Garner. (2004). Black’s Law Dictionary. p. 1168. 

 Penalty 1. Punishment imposed of a wrongdoer, usu in the form of imprisonment or fine : esp., 

a sum of money exacted as punishment for either a wrong to the state of a civil wrong (as distinguished from 

compensation for the injured party’s loss) Though usu. For crimes, penalties are also sometimes imposed for 

civil wrong. 
43 ธานี วรภทัร์ ก (2554). เล่มเดิม. หนา้ 94-95. 
44 แหล่งเดิม. หนา้ 95. 
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“การบงัคบัโทษ” จึงเป็นมาตรการในการดาํเนินการเกียวกบัโทษจาํคุกและโทษ หรือ

วิธีการเพือความปลอดภยัทีเป็นการจาํกดัเสรีภาพของบุคคล45 การบงัคบัโทษ จะตอ้งดาํเนินการตาม 

“กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษ” (Strafvollzugsrecht หรือ Penalty Law หรือ Prison Law) ซึง

กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษของประเทศไทยทีสาํคญั คือ พระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 

และกฎกระทรวงซึงออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว46 ทีไดใ้ห้คาํนิยามของคาํว่า 

“บุคคลทีตอ้งถกูบงัคบัโทษจาํคุก” หมายถึง ผูต้อ้งขงั ทีมีสถานะเป็นนกัโทษเด็ดขาด ไดแ้ก่ บุคคลที

ถกูขงัตามหมายจาํคุก ตามคาํพิพากษาถึงทีสุด 

การบงัคบัโทษจาํคุกนนั จึงเป็นขนัตอนหนึงของการดาํเนินการทีมีความจาํเป็นเพือให้

บรรลุวตัถุประสงค์ของการลงโทษ ทีมุ่งก่อให้เกิดการแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิด โดยอาศยัทฤษฎี

การลงโทษเพือปรับปรุงแกไ้ข (Rehabilitation Theory) มาเป็นวิธีการในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํ

ความผดิ โดยใชว้ิธีการอบรมและแกไ้ขนิสยัของผูก้ระทาํความผดิรายบุคคล จากแนวความคิดนี ทาํ

ใหเ้กิดมาตรการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิในลกัษณะของมาตรการควบคุมตวั (Custodial Treatment) 

โดยอาศยั “เรือนจาํ” หรือ “ทัณฑสถาน” เป็นสถานทีดาํเนินการ47 ซึงได้รับการยอมรับอย่าง

กวา้งขวางในปัจจุบนั 

อย่างไรก็ดี Packer ได้กล่าวไวว้่า “อะไรคือวิธีการทีสาํคญัของการลงโทษทีมีความ

ประสงคใ์นการแกไ้ขตามปัญหานีตอบไดว้่า สิงใดทีสามารถปรับปรุงแกไ้ขผูก้ระทาํผิดได ้สิงนัน

คือวิธีการทีดีทีสุด เพราะผูก้ระทาํความผิดแต่ละคนไดก้ระทาํผิดไป ย่อมมีปัญหาและนิสัยทีไม่

เหมือนกนั ดังนนั เราตอ้งปฏิบัติต่อแต่ละคนไม่เหมือนกัน แลว้แต่ว่าการลงโทษแบบไหนจึงจะ

เหมาะแก่ผูก้ระทาํความผดิมากทีสุด”48 

การบังคับโทษ จึงต้องพยายามมุ่งยกระดับสามญัสํานึกและพฤติกรรมทีตกตาํของ

ผูก้ระทาํความผิดให้ขึนมาสู่ระดับปกติของผูค้นในสังคม โดยอาศัยหลักการทีว่า มนุษย์เป็น

ประดิษฐกรรมทีธรรมชาติสร้างขึนเป็นพิเศษให้สามารถเรียนรู้สิงใหม่ๆ ได ้และสามารถพฒันา

ปรับเปลียนพฤตินิสัยและพฤติกรรมได้ จึงต้องมีการส่งเสริมคุณค่าในตัวบุคคล ส่งเสริม

                                                             
45 vgl. etwa Claus Roxin. Strafverfahrensrecht, 24 Auflage, pp. 430-431 (อา้งถึงใน คณิต ณ นคร. 

(2549). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. หนา้ 46) 
46 แหล่งเดิม. หนา้ 46. 
47 ธีรารัตน์ สัมมา. (2546). กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษ: ศึกษากรณีการลดวันต้องโทษจาํคุก. หนา้ 

26. 
48 Herbert l. Packer. The Limits of the Criminal Sanction. p. 54. 
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ความสามารถของบุคคล ต้องแสดงผลลพัธ์ของความคิดและการกระทาํ รวมทังผลลพัธ์ทาง

เศรษฐกิจสาํหรับความเป็นไปไดที้จะหาเลียงชีพเพือชดเชยจุดอ่อนหรือสิงบกพร่องของแต่ละคน 

ซึงการบาํบดั ปรับปรุง แกไ้ขนี ผูก้ระทาํความผิดทีไดรั้บโทษแต่ละรายจะไม่เหมือนกนั จึงตอ้งมี

วิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุและวางแผนการบงัคบัโทษเป็นรายๆ ไป ซึงผลทา้ยสุดก็คือการทีผูก้ระทาํ

ความผดิทีไดรั้บโทษแลว้ เมือพน้โทษจะไม่กลบัมากระทาํความผดิซาํอีก49 

ภารกิจในการบังคบัโทษผูก้ระทาํความผิดในลกัษณะต่างๆ ตามวตัถุประสงค์ของการ

ลงโทษจาํคุกและวตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษ โดยมุ่งแกไ้ขเปลียนแปลงพฤติกรรมชวัของบุคคล

และคืนคนดีสู่สงัคม กฎหมายบงัคบัโทษ ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 และหน่วยงาน

หลกัทีทาํหนา้ทีบริหารจดัการใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องภารกิจของกฎหมายบงัคบัโทษ ไดแ้ก่ กรม

ราชทณัฑ ์นนัเอง50 

ดงันัน กฎหมายอาญาบงัโทษจาํคุก จึงหมายถึงกฎหมายทีมีภารกิจในการบังคบัโทษ

จาํคุกผูก้ระทาํความผดิในลกัษณะต่างๆ ตามวตัถุประสงค์ของการลงโทษและการบงัคบัโทษ โดย

มุ่งแกไ้ขเปลียนแปลงพฤติกรรมชวัของบุคคลและคืนคนดีสู่สงัคม อนัไดแ้ก่ พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์

พ.ศ. 2479 รวมทังกฎหมายอืนอีกหลายฉบับทีเกียวข้อง ทีให้อาํนาจแก่ “ราชทัณฑ์” ซึงเป็น

หน่วยงานหลกัและหน่วยงานสุดทา้ยของกระบวนการยติุธรรม แต่ปรากกว่า ในดา้นอตัรากาํลงัและ

ความพร้อมในการดาํเนินงานบงัคบัโทษจาํคุก กลบัมีขา้ราชการประมาณ 10,720 คน สังกดัส่วน

กลาย 620 คน และส่วนภูมิภาค 10,100 คน เท่านัน ทาํให้บุคลากรของกรมราชทัณฑ์ มีจาํนวน

ผูต้อ้งขงัในภาพรวมอยูใ่นสดัส่วน เจา้พนกังาน 1 คน ต่อผูต้อ้งขงั 15 คน51 

อยา่งไรก็ดี แมก้ารศึกษาในเบืองตน้จะพบว่า วตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการบงัคบั

โทษจาํคุกจะไม่เหมือนกบัวตัถุประสงค์ของการลงโทษทีมุ่งให้เป็นไปตามคาํพิพากษาหรือคาํสงั

ของศาลเป็นหลกั หากแต่วตัถุประสงค์ของการบงัคบัโทษ เป็นการพฒันาจากแนวคิดในอดีตของ

การลงโทษ  เขา้มาสู่แนวคิดยคุใหม่ทีมีความเป็นเสรีนิยมในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ตลอดทงั

ศกัดิศรีความเป็นมนุษยม์ากยงิขึน โดยมุ่งปรับเปลียน บาํบดั ฟืนฟ ูหรือแกไ้ขพฤติกรรมของบุคคลที

บกพร่องในเรืองต่างๆ ทีเป็นเหตุใหเ้กิดการกระทาํผดิกฎหมายอาญาอนัเป็นกติกาสงัคม จนถึงขนาดที

                                                             
49 See Clemens Bartollas. (2002). Invitation to Corrections. 
50 ธานี วรภทัร์ ค (2551). เล่มเดิม. หนา้ 15. 
51 สํานักทณัฑวิทยา กรมราชทณัฑ์. (2552) (อ้างถึงใน ธานี วรภัทร์ ง (2554) โครงการศึกษา

สถานการณ์ปัญหาและพัฒนารูปแบบแนวทางของกฎมายบงัคับโทษจาํคุกในประเทศไทย. หนา้ 293) 
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ไม่สามารถดาํรงชีวิตอยูร่่วมกบัผูค้นในสงัคมปกติได ้จึงมีความจาํเป็นทีตอ้งนาํผูที้มีลกัษณะดงักล่าว

นีไปปรับปรุง ซ่อมแซม แกไ้ข หรือยกระดบัความเจริญทางดา้นจิตใจและพฤติกรรม ให้อยู่ในระดบั

เกณฑม์าตรฐานผูค้นในสงัคมปกตินนัๆ ได้52 

แต่จากการศึกษาของ ธานี วรภทัร์ ปรากฏว่า การศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการ

บงัคบัโทษจาํคุกในประเทศไทยนัน ส่วนหนึงเป็นเพราะการทีประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายบงัคบั

โทษจาํคุกทีผา่นการศึกษาและมีการพฒันาองคค์วามรู้เกียวกบักฎหมายบงัคบัโทษ (Penalty Law) เช่น 

ในต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร และญีปุ่น เป็นตน้ คงมีเพียงแต่ที

บญัญัติไวใ้นพระราช-บัญญติัราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 ตลอดทัง กฎกระทรวงต่างๆ และกฎหมายที

เกียวขอ้งหลายฉบบัแลว้ พบว่ายงัขาดการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายทีชดัเจน เพราะมุ่งเน้นการ

ควบคุมและการลงโทษมากกว่าการบงัคบัโทษเพือแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํผิด รวมทงั ปัญหาในการ

คุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งขงัทีเป็นปัญหาทงัในทางทฤษฎีและในทางปฏิบติัเป็นอย่างมาก เนืองจาก

การบงัคบัโทษจาํคุก เป็นการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล แต่ไม่ไดจ้าํกดัสิทธิและเสรีภาพ

ประเภทอืนๆ ทีทุกคนในรัฐพึงมีไดต้ามรัฐธรรมนูญ เพราะในปัจจุบนั ปัญหาจากการบงัคบัโทษ

จาํคุกของประเทศไทย เป็นการทาํลายสิทธิและเสรีภาพอืนๆ ตามไปดว้ย53 

ในการบงัคบัโทษจาํคุกนนั ในทางปฏิบติัจะตอ้งมีการดาํเนินการเพือคดัแยกผูต้อ้งขงั 

โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ระยะ ดงัต่อไปนี54 

1) ระยะก่อนเข้าสู่การบังคับโทษจําคุก เพือจําแนกวัฒนธรรม สังคม การศึกษา 

เศรษฐกิจ ศาสนา และอืนๆ ทีแตกต่างกนั 

2) ระยะในคุก ซึงเป็นระยะที 1 คือ ระยะจาํแนกเขา้ เป็นการจาํแนกเพือจดัทาํขอ้มูล

พืนฐานของผูต้อ้งขงัและการควบคุม เช่น เพศ อาย ุฐานความผิด เป็นตน้ ผูต้อ้งขงัทีเขา้มาอยู่ในคุก

ใหม่ๆ จะยงัไม่รู้ชะตากรรม สบัสน สูญเสีย และสินหวงั ประกอบกบัจิตใจตกอยูใ่นภาวะทีไม่ปกติ 

3) ระยะในคุก ซึงเป็นระยะที 2 คือ ระยะเรียนรู้วฒันธรรมคุก ซึงเป็นวฒันธรรมที

แตกต่างจากภายนอกคุกอยา่งชดัแจง้ เป็นช่วงทีผูต้อ้งขงัคิดแต่เพียงจะเอาตวัรอดในการใชชี้วิตใน

เรือนจาํ จะมีสภาพเห็นแก่ตวั คิดเพียงว่าจะอยู่ไดอ้ย่างไร จะเกิดมีพฤติกรรมการสร้างภูมิคุม้กัน

                                                             
52 ธานี วรภทัร์ ข เล่มเดิม. หนา้ 39. 
53 ธานี วรภทัร์ ง เล่มเดิม. หนา้ 294-295. 
54 แหล่งเดิม. หนา้ 295-296. 
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ในทางทีผิด เช่น การสักตามร่างกาย การทาํตัวเป็นเจา้พ่อขาใหญ่ ซึงคนทีอ่อนแอกว่าก็จะมีลูกพี

คุม้ครอง 

4) ระยะในคุก ซึงเป็นระยะที 3 คือ ระยะจาํแนกออก กล่าวคือ เป็นระยะสาํคญัประการ

หนึงภายหลงัจากทีผูต้อ้งขงัรับวฒันธรรมของคุกนนัๆ ไปแลว้ จะมีการเปลียนแปลงอีกครังเมือใกล้

ระยะเวลา  ทีเขาจะไดอิ้สรภาพกลบัคืนสู่สังคม การจาํแนกดงักล่าว จะมีผลในทางปฏิบติัสาํหรับ

ผูต้ ้องขังทีมีใจเข้าร่วมแผนบังคับโทษมากทีสุด ผูต้ ้องขังจะมีแรงบันดาลใจและมกัจะมีความ

ตอ้งการในการเขา้ร่วมโปรแกรมบงัคบัโทษต่างๆ การฝึกอาชีพทีจะสามารถนาํไปประกอบอาชีพได้

จริงอยา่งมีประสิทธิภาพเมือพน้โทษ 

อยา่งไรก็ดี การดาํเนินการเพือบงัคบัโทษจาํคุกในประเทศไทย ยงัคงประสบกบัปัญหา

ของทีพบว่า มีผูต้อ้งขงัทีตอ้งซาํเป็นครังทีสอง หรือกว่านนั แมจ้ะมีจาํนวนสดัส่วนรวมกนัประมาณ

ร้อยละสิบ เมือเปรียบเทียบกบัผูต้อ้งขงัทีตอ้งโทษครังแรกทีจาํนวนมากและส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ทีมี

จาํนวนร้อยละ 86.1 จากการศึกษาของธานี วรภทัร์ เป็นการแสดงให้เห็นว่า แนวทางหรือวิธีการ

บงัคบัโทษจาํคุกของประเทศไทย ยงัคงขาดประสิทธิภาพและขาดเป้าหมายและแนวทางในการ

ดาํเนินการอยา่งชดัเจน ทงัยงัไม่สอดคลอ้งกบัแนวทางของต่างประเทศ ซึงจะไดน้าํเสนอต่อไป 

 

2.3 แนวคดิเกยีวกบัการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวัผู้ต้องขัง 

การเตรียมการปลดปล่อย (Pre-release) หรือการให้ความช่วยเหลือแก่ผูต้อ้งขังทีจะ

ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจํา หรือทัณฑสถาน ให้สามารถปรับตัวและจิตใจ ให้กลับคืนสู่

ครอบครัว สังคม และชีวิตปกติ ตลอดจนมีอาชีพทีสุจริตเลียงตนเองและครอบครัวต่อไปไดน้ันถือ

เป็นการคุม้ครองป้องกนัสงัคมใหป้ลอดภยัจากอาชญากรรมทีมีประสิทธิภาพมากประการหนึง และ

จาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งมีการดาํเนินการอยา่งต่อเนือง ควบคู่ไปกบัการแกไ้ข ฟืนฟผููก้ระทาํความผิด

โดยวิธีการทางทณัฑวิทยาแนวใหม่ในเรือนจาํและทณัฑสถาน ทงันี แมเ้รือนจาํในปัจจุบนัจะได้

พยายามหาแนวทางในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดอย่างมีมนุษยธรรม เพือให้ฟืนฟูแกไ้ขบุคคล

เหล่านันให้กลบัตนเป็นพลเมืองดีภายหลงัจากทีพน้โทษไปแลว้ก็ตาม แต่จากสภาพแวดลอ้มที

แตกต่างจากสงัคมภายนอก การตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบเป็นเวลานานๆ ทาํให้ผูก้ระทาํความผิด

ประสบปัญหาในการปรับสภาพชีวิตและกลบัคืนสู่ชีวิตปกติในสังคม ดงันนั เรือนจาํและทณัฑ

สถานจึงต้องมีการเตรียมการปลดปล่อย เพือให้ผูต้ ้องขังพร้อมทีจะออกไปเผชิญชีวิตกับสังคม

ภายนอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2.3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการเตรียมการปลดปล่อย 

การเตรียมการปลดปล่อย (Pre-release) เป็นแนวทางการปฏิบติัต่อผูต้ ้องขงัด้วยวิธีการ

แกไ้ขฟืนฟจิูตใจใหก้ลบัตนเป็นพลเมืองดีและสามารถปรับสภาพชีวิตกลบัคืนสู่ชีวิตปกติในสังคม

ภายนอกได ้ซึงมีทีมาจากแนวคิดสาํคญัๆ 4 ประการ55 คือ 

1) ปรัชญาของการลงโทษเปลียนไปจากการแกแ้คน้เป็นการแกไ้ข ตน้คริสต์ศตวรรษที 

19 มีการตืนตวัทางดา้นมนุษยธรรมมีการตืนตวัทางดา้นมนุษยธรรมมีการนาํความรู้ทางจิตวิทยา 

และสงัคมวิทยามาใชใ้นการศึกษาถึงสาเหตุการกระทาํผดิ ซึงพบว่าสาเหตุเกิดจากทางร่างกาย จิตใจ 

หรือสงัคม ดงันันการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิด จึงควรเป็นการแกไ้ขปรับปรุงผูก้ระทาํความผิด

ดว้ยการอบรม ใหมี้ความสาํนึกไม่เป็นปฏิปักษต่์อสงัคม ตลอดจนหาวิธีการแกไ้ขให้ตรงกบัสาเหตุ

ในการกระทาํผิดนันๆ เนืองจากเป็นทีประจกัษ์แลว้ว่า การลงโทษดว้ยวิธีการแก้แคน้ผูก้ระทาํ

ความผดิเพียงวิธีเดียวไม่สามารถทาํใหผู้ก้ระทาํความผดิกลบัตนเป็นพลเมืองดีได ้ในทางตรงกนัขา้ม

อาจทาํใหผู้ก้ระทาํความผดิมีนิสยัและพฤติกรรมทีเลวลงยงิขึน ดงันนั ปรัชญาการลงโทษเพือปรับปรุง

แกไ้ขผูก้ระทาํความผดิจึงมีความมุ่งหมายเพือป้องกนัมิให้ผูก้ระทาํความผิด กลบัมากระทาํผิดซาํอีก

ทาํใหเ้กิดวิธีการปฏิบติัในรูปแบบต่างๆ แก่ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ เช่น การฝึกอาชีพ การศึกษาอบรม

ทางด้านวิชาสามัญ ด้านธรรมศึกษา จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ รวมทังการเตรียมการ

ปลดปล่อย ซึงเป็นวิธีหนึงในการแกไ้ขผูก้ระทาํความผดิ 

 นกัอาชญาวิทยามีความเห็นว่า การเตรียมการปลดปล่อยผูต้อ้งขงัเป็นกระบวนการปฏิบติัที

ยุ่งยากและสําคัญทีสุด ผลแห่งการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังในเรือนจาํทีดีแลว้นันอาจจะประสบความ

ลม้เหลวได้ หากขาดแผนการเตรียมการปลดปล่อยทีมีประสิทธิภาพ เนืองจากว่าในระหว่างที

ผูต้อ้งขงัถกูคุมตวัอยู่ในเรือนจาํ ย่อมไม่อาจทีจะทราบถึงความเป็นไปหรือความเปลียนแปลงของ

โลกภายนอกเมือไดรั้บการปลดปล่อย อาจจะประสบปัญหาการปรับสภาพชีวิตทีเป็นอิสระขึนได ้

เป็นผลให้เกิดปัญหาขดัแยง้ในจิตใจและหากไดรั้บการดูหมินจากสังคมภายนอกด้วยแลว้ ก็อาจจะ

ประพฤติตนเป็นปฏิปักษต่์อสงัคมขึนอีก56 

2) การป้องกนัสังคมจากอาชญากรรม ผูพ้น้โทษจาํนวนไม่น้อยตอ้งกลบัไปกระทาํ

ความผิดซาํอีก (recidivism) เพราะปรับตวัเขา้กบัสังคมไม่ได้ ด้วยเหตุนีจึงตอ้งมีการเตรียมการ

                                                             
55 เพลินใจ แตเ้กษม. (2540). หนา้ 311-313 (อา้งถึงใน วิมล ฉวีวงศ์พงษ์เดช. (2545). ความพร้อมใน

การดาํรงชีวิตภายนอกของผู้ ต้องขงัเรือนจาํคลองเปรมก่อนได้รับการปลดปล่อย. หนา้ 14-15). 
56 ประเสริฐ เมฆมณี. (2523). หลกัทัณฑวิทยา. หนา้ 498.  
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ปลดปล่อย และมีหน่วยงานทีคอยให้ความช่วยเหลือแกปั้ญหาให้กบัผูก้ระทาํผิดภายหลงัปล่อยตวั

ให้สามารถดาํรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึงแนวทางการแก้ปัญหาแบบนี กนัเธอร์ ไคเซอร์ 

(Gunther, Kaiser)57 ไดมี้ความเห็นเกียวกบัการเตรียมการปลดปล่อยก่อนและหลงัพน้โทษว่า เป็นการ

ป้องกนัตรงประเด็นและสามารถป้องกนัสงัคมจากอาชญากรรมได ้โดยผูก้ระทาํไม่หวนไปกระทาํ

ผดิซาํ และสงัคมก็ไม่ไดรั้บความ ส่วนหนึง เนืองมาจากในขณะทีตอ้งโทษอยู่ในเรือนจาํและทณัฑ

สถานจะไดรั้บประสบการณ์ ดงันี 

 (1) การไดรั้บผลกระทบทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต ซึงเกิดจากการตอ้งเผชิญกบัการ

สูญเสียเสรีภาพ อิสรภาพและสิทธิต่างๆ ทีเคยมี นบัตงัแต่การถกูตรวจคน้ร่างกายอย่างละเอียด การ

สวมใส่เครืองแบบผูต้อ้งขงั การถูกตดัผม เหล่านีลว้นทาํให้สถานภาพเก่าของเขาถูกเปลียนให้สูญ

สินพร้อมๆ กบัการแทนทีของสถานภาพของผูต้อ้งขงั คือ ทาํลายเอกลกัษณ์ทีมีมาก่อนของผูต้อ้งขงัและ

เสนอเอกลกัษณ์ใหม่ทีมีลกัษณะตาํตอ้ยกว่าเดิม58 การลดสถานภาพและการสูญเสียทีเกิดจากการ

จาํคุกนี ทาํใหผู้ต้อ้งขงัเกิดอาการทางจิตและความผดิปกติทางบุคลิกภาพ อาการซึมเศร้า แยกตวัจาก

สังคม วิตกกงัวล ก้าวร้าว และหวาดระแวง ผลกระทบของเรือนจาํทีมีต่อผูต้ ้องขงัอีกประการคือ 

ผลกระทบต่อสุขภาพกาย การทีตอ้งอยูก่นัอยา่งแออดั ร่วมกบัผูต้อ้งขงัอืน การทีตอ้งเผชิญกบัปัญหา

สุขภาพจิต ลว้นแต่มีผลต่อเนืองมาถึงปัญหาการปรับตวัของผูก้ระทาํผดิภายหลงัพน้โทษ 

(2) เรือนจาํยงัเป็นทีรวมของผูก้ระทาํผิดในประเภทต่างๆ หลายประเภท และโดยสภาพ

ของเรือนจาํแลว้ ผูก้ระทาํผิดเล่านีจะต้องอยู่รวมกัน และคบหาสมาคมกนัอย่างหลีกเลียงไม่ได ้

ดงันนั โอกาสทีจะมีการถ่ายทอดทางเทคนิคในการประกอบอาชญากรรม ตลอดจนทศันคติต่อการ

กระทาํผดิ ในระหว่างผูต้อ้งขงัก็อาจจะมีมากขึน จึงทาํให้ผูต้อ้งขงัทีไม่มีสันดานเป็นผูร้้ายไดรั้บการ

ถ่ายทอดทศันคติ ค่านิยม ตลอดจนแบบแผนการดาํเนินชีวิตต่างๆ จากผูต้อ้งขงัทีมีความจดัเจนแลว้

ได ้ซึงเป็นอุปสรรคต่อการแกไ้ขผูก้ระทาํผดิประเภททีไดก้ระทาํผดิโดยพลงัพลาด59 

(3) การแกไ้ขผูก้ระทาํผดิโดยใชเ้รือนจาํนนั เป็นการบงัคบัใหผู้ก้ระทาํผดิเขา้ร่วมกิจกรรม

ต่างๆ เพือแกไ้ขตนเอง ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไม่อาจเลือกเขา้ร่วมในกิจกรรมตามความสมคัรใจ ทาํให้

                                                             
57 Gunther, Kaiser. (1984). Prison Systems & Correctional Law : Europe, The United States, and 

Japan  A Comparative Analysis. pp. 64-65. 
58 พชัราภรณ์ เวชวงศ์วาน. (2532). “ผลกระทบของการถูกจองจาํต่อผูต้อ้งขงั.” วารสารราชทัณฑ์ 

หนา้ 18-23. 
59 นทัธี จิตสวา่ง ข (2535). หลกัทัณฑวิทยา. หนา้ 32. 
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ผูต้ ้องขงัไม่ไดรั้บประโยชน์จากกิจกรรมเหล่านันได้อย่างเต็มที ซึงการบังคับนันเป็นข้อบกพร่อง

ประการหนึงในการแก้ไขผูก้ระทาํผิดโดยใชเ้รือนจาํ และทาํให้การปฏิบัติต่อผูก้ระทาํผิดโดยใช้

เรือนจาํขาดประสิทธิภาพในการแกไ้ขฟืนฟผููก้ระทาํผดิอยา่งแทจ้ริง  

(4) ค่านิยม และวฒันธรรมทีเขาเรียนรู้จากชีวิตในเรือนจาํต่างจากค่านิยมและวฒันธรรม

ของสงัคมภายนอกเป็นอย่างมาก ผูก้ระทาํผิดทีพน้โทษจึงอาจรู้สึกแปลกรู้สึกว่าไม่เป็นส่วนหนึง

ของสงัคมภายนอก ตลอดจนการจาํคุกเป็นมลทินอย่างหนึงทีทาํให้สังคมภายนอกไม่ยอมรับพวก

เขาและเป็นอุปสรรคทาํใหผู้ก้ระทาํผดิไม่สามารถเริมชีวิตภายใตก้รอบกฎหมาย โดยการหางานเลียง

ชีพตนเองและเขา้กิจกรรมทางสงัคมอืนๆ ได ้ความรู้สึกแปลกแยกของผูก้ระทาํผดิต่อสงัคมและการ

ไม่ยอมรับของสงัคมนี อาจมีผลใหผู้ก้ระทาํผิดปรับตวัต่อสังคมปกติไม่ไดแ้ละหันไปกระทาํผิดซาํ

อีกครัง โดยใชพ้ฤติกรรมผดิกฎหมายทีเรียนรู้ขณะจาํคุกมาใชใ้นการก่ออาชญากรรม 

ปัญหาต่างๆ เหล่านี ลว้นมีผลต่อเนืองมาถึงปัญหาการปรับตวัเพือกลบัคืนชีวิตปกติใน

สงัคม ซึงนบัเป็นช่วงหวัเลียวหวัต่อทีสาํคญัมาก ซึงหากปราศจากการใหค้วามช่วยเหลือแลว้อาจทาํ

ให้ผูก้ระทาํผิดหวนกลบัไปกระทาํผิดซาํขึนอีกภายหลงัพน้โทษ เนืองจากความจาํเป็นในการ

ดาํรงชีวิตบีบบังคบั ดังนันการเตรียมความพร้อมให้แก่ผูต้อ้งขงัทีใกลจ้ะพน้โทษ เพือกลบัเขา้สู่

สงัคมจึงเป็นมาตรการในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีไดก้ล่าวมาแลว้ และเป็นกระบวนการทีต่อเนืองจาก

การแกไ้ขพฒันาพฤติกรรมของผูก้ระทาํผดิในเรือนจาํ 

3) การสงเคราะห์ช่วยเหลือผูต้อ้งขงั แนวความคิดเกียวกบัการเตรียมปลดปล่อยไดเ้กิดขึน

เพือสงเคราะห์ช่วยเหลือผูต้อ้งขงั เพราะผูต้อ้งขงันนัเปรียบเทียบไดก้บัคนเจ็บ ในระหว่างถูกคุมขงัก็

ตอ้งการเยยีวยารักษา เป็นการเตรียมใหส้ามารถดาํรงอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข เพือสังคมจะได้

เป็นสุขดว้ยเมือเขาพน้โทษขอ้เท็จจริงเกียวกบัปัญหาอาชญากรรมทีตอ้งยอมรับกนัก็คือ ผูต้อ้งโทษ

ส่วนใหญ่มิไดใ้ชชี้วิตตลอดชีวิตของเขาอยู่ในทีคุมขงัหากแต่มีวนัใดวนัหนึงในอนาคต เขาจะตอ้ง

กลบัออกมาสู่โลกภายนอก และมาใชชี้วิตร่วมกบัคนอืนๆ ในชุมชนต่อไป โดยเปรียบผูต้อ้งขงัเป็น

ผูป่้วย ระหว่างถูกคุมขังก็ตอ้งการเยียวยารักษาเพือให้ร่างกายและจิตใจฟืนกลบัคืนสู่สภาพปกติ 

สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างเป็นสุข เมือพน้โทษ การให้ความสงเคราะห์ผูต้อ้งขงัเป็น

สิงจาํเป็นและเป็นเรืองมนุษยธรรมดว้ย ตอ้งตระเตรียมแผนการปลดปล่อยอย่างเป็นขนัตอนให้เกิด

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และผูต้อ้งขงัไดรั้บความพอใจดว้ย 

การให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผูต้อ้งขงัจึงควรเป็นกระบวนการเปลียนแปลงอย่างมี

แผนเพือให้เขาปรับตวัเองให้เป็นคนปกติ และสาํหรับผูที้กาํลงัจะไดรั้บการปลดปล่อยควรเน้นที
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ช่วยใหเ้ขาปรับตวัเขา้กบัสงัคมได ้และเพือประสิทธิภาพในการเตรียมการปลดปล่อย (Pre-release 

Programs) และการใหบ้ริการดา้นติดตามผลสงเคราะห์ (After-Care Services) แก่ผูต้อ้งขงัทีไดรั้บ

การปลดปล่อยอยา่งจริงจงั60  

4) กาํหนดมาตรฐานขนัตาํสาํหรับปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ซึงจากขอ้กาํหนดมาตรฐานขนัตาํ

สาํหรับปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงักบัขอ้เสนอแนะในเรืองทีเกียวขอ้งขององค์การสหประชาชาติ ขอ้ 60 (2) 

ไดบ้ญัญติัหลกัการนีไวแ้น่ชดัว่า  

“ก่อนครบกาํหนดโทษ ชอบทีจะดาํเนินการเป็นขนัตอนตามความจาํเป็นเพือใหม้นัใจวา่

ผูต้ ้องขังจะมีความเคยชินในการก้าวสู่การใช้ชีวิตในสังคมโดยลาํดับ ซึงความมุ่งหมายนี จะ

บรรลุผลไดก้็ดว้ยองคก์รทีดาํเนินการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวั ณ ทณัฑสถานแห่งนันหรือ

แหล่งอืนทีเหมาะสม รวมทงัการปล่อยตัวระหว่างพิจารณา โดยให้มีการคุมประพฤติทีมิใช่การ

ควบคุมโดยตาํรวจ แต่ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารสอดส่องดูแลและการสงัคมสงเคราะห์ทีมีประสิทธิภาพดว้ย”  

ดว้ยเหตุนี เรือนจาํตอ้งปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามขอ้กาํหนดนีในเรืองการเตรียมปลดปล่อย

เป็นสาํคญั 

 2.3.2 รูปแบบและวิธีเตรียมการปลดปล่อย 

การปลดปล่อยผูต้ ้องขังเป็นกระบวนการปฏิบัติทีซับซ้อนและสําคัญมาก กล่าวคือ 

ผูต้อ้งขงัทีถกูควบคุมตวัอยูใ่นเรือนจาํเป็นเวลานาน จนมีความรู้สึกเคยชินกบัการใชชี้วิตในเรือนจาํ 

และไม่ทราบความเปลียนแปลงของสงัคมภายนอก ถา้ไดรั้บการปล่อยตวัออกไป อาจประสบปัญหา

การปรับตวักบัสภาพชีวิตภายนอกทีเป็นอิสระ ย่อมเกิดจากความรู้สึกขดัแยง้ในใจจากการดูหมิน

จากสงัคมภายนอก  ถกูกีดกนัไม่ไดง้านทาํเพราะสงัคมไม่ยอมรับ ดว้ยแรงผลกัดนัเหล่านีย่อมส่งผล

ให้ผูต้ ้องขังหวนกลบัไปกระทาํผิดซาํ ก่อความเดือดร้อนให้กับสังคมอีก เพือให้เกิดผลดีแก่การ

ปลดปล่อยและป้องกนัอาชญากรรมใหก้บัสงัคม จาํเป็นตอ้งมีการตระเตรียมแผนการปลดปล่อยโดย

กาํหนดรูปแบบและวิธีเตรียมแผนการปลดปล่อยโดยกาํหนดรูปแบบและวิธีเตรียมการปลดปล่อย 

ดงันี61 

(1) รูปแบบการแกไ้ขพฤติกรรมผูต้อ้งขงั 

เป็นวิธีปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัโดยการสงเคราะห์เป็นรายบุคคล ผูต้อ้งขงัแต่ละคนจะประสบ

ปัญหาความเดือดร้อนแตกต่างกนัปัญหาของผูต้อ้งขงัแต่ละคนมีลกัษณะเฉพาะตวั แมจ้ะเป็นปัญหา

                                                             
60 ประเสริฐ เมฆมณี. เล่มเดิม. หนา้ 499. 
61 แหล่งเดิม. หนา้ 220-222. 
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เรืองเดียวกนั จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาและแกไ้ขปรุงแต่งจิตใจผูต้อ้งขงัแต่ละคนให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะ

พฤติกรรมและบุคลิกของผูต้อ้งขงันนัๆ เป็นรายๆ ไป โดยคาํนึงถึงปัจจยัทีสาํคญั ดงันี 

1) การพิจารณาแบบอยา่ง ค่านิยมพืนฐานของผูต้อ้งขงัทงัในลกัษณะทีดีและเลว ตงัเป็น

ขอ้สมมติฐานเพือเป็นประโยชน์สาํหรับการทาํนายและวางแผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในดา้นการ

ปรุงแต่งแกไ้ข การรักษาวินยั เป็นตน้ และใชพิ้จารณาแยกผูต้อ้งขงัทีมีความประพฤติไม่เหมาะสม

ออกห่างจากผูต้อ้งขงัทีปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบวินยัของเรือนจาํ 

2) การวินิจฉยัพฤติกรรมผูต้อ้งขงั การเชือว่าอาชญากรเหมือนโรคร้ายชนิดหนึงสามารถ

บาํบัดได ้ถา้ไดต้รวจวิเคราะห์ประวติัผูต้อ้งขังรวบรวมเป็นขอ้มูลนํามาพิจารณาสาเหตุแห่งการ

กระทาํผดิ และวางแผนปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัซึงสามารถกาํหนดไดห้ลายรูปแบบ เช่น การฟืนฟูแกไ้ข

ขอ้บกพร่องของผูต้อ้งขงัเป็นรายบุคคล การใชก้ลุ่มบาํบดั หรือจิตบาํบดัรายบุคคล และการจูงใจให้

ผูต้อ้งขงัประพฤติตนดี เป็นตน้ 

3) ปัจจยัพืนฐานทีเกือกูลให้การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัสอดคลอ้งกบัผลของการวิเคราะห์

ปัญหาผูต้อ้งขงั ดงันี 

(1) วิเคราะห์ลักษณะ ข้อบกพร่องส่วนตัวของผูต้ ้องขัง และแยกแยะปัญหา 

สภาพแวดลอ้มทวัไปอนัเป็นสาเหตุแห่งการกระทาํผดิโดยกระบวนการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั 

(2) วิเคราะห์จิตลกัษณะของผูต้อ้งขงั และความชาํนาญทีมีอยู่เดิมเพือประกอบการ

กาํหนดโครงการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความจาํเป็นและความถนดัในการศึกษาและ

ฝึกอาชีพทีจะเป็นประโยชน์ต่อผูต้อ้งขงั เมือพน้โทษ 

(3) วิเคราะห์เรืองราวภูมิหลงัของผูต้อ้งขงั ตอ้งเป็นขอ้มลูทีเชือถือไดถ้กูตอ้ง 

(4) กาํหนดแผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเป็นรายบุคคลและแยกกลุ่มผูต้อ้งขงัออกเป็น

กลุ่มเลก็ๆ เพือประโยชน์ต่อการใหก้ารศึกษาอบรม และควบคุมสอดส่องโดยใกลชิ้ด 

(2) รูปแบบฟืนฟแูกไ้ขผูต้อ้งขงั 

รูปแบบการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงันีมุ่งส่งเสริมให้ผูต้อ้งขงัตระหนักและสาํนึกในความผิด

ดว้ยตนเอง และพฒันาทศันคติ ค่านิยมของผูต้อ้งขงัใหส้อดคลอ้งกบัความประพฤติทียอมรับเชือถือ

ในสงัคมส่วนรวมโดยอาศยักระบวนการปฏิบติัทีสาํคญัดงันี 

1) การพฒันาการศึกษา เรือนจาํจะตอ้งจดัให้ผูต้อ้งขงัทุกคนไดศึ้กษาต่อเท่าทีผูต้อ้งขงั

สามารถจะรับประโยชน์จากการศึกษาได ้การจดัการศึกษาแก่ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํเพือพฒันาผูต้อ้งขงั

โดยมีเป้าหมาย ดงันี 
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(1) เพือส่งเสริมใหผู้ต้อ้งขงัทีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้ให้มีความรู้ สามารถอ่านออก

เขียนได ้

(2) เพือพฒันาทศันคติทีดีในการดาํรงชีวิตของผูต้อ้งขงัให้เหมือนดงัพลเมืองดีทวัไป 

ดว้ยการมุ่งเนน้ใหมี้ความรู้การรักษาอนามยั หนา้ทีพลเมืองดี เป็นตน้ 

(3) เพือส่งเสริมใหผู้ต้อ้งขงัรู้จกัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์และเรียนรู้ถึงสภาพความ

เป็นไปของโลกปัจจุบนั 

(4) เพือใชก้ระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมใหผู้ต้อ้งขงัมีวฒันธรรม และจริยธรรมทีดีงาม 

(5) เพือส่งเสริมให้ผูต้อ้งขงัมีความใฝ่ใจในอนัทีจะศึกษาเพิมพูนความรู้ต่อเนืองอยู่

เสมอ 

2) การอบรมด้านฝึกวิชาชีพ การใช้แรงงานผูต้ ้องขังหรือการฝึกวิชาชีพผูต้ ้องขังเป็น

กระบวนการปฏิบติัทีจะช่วยใหผู้ต้อ้งขงัขจดัความเกียจคร้าน จิตไม่ฟุ้งซ่าน และไดค้วามรู้ดา้นอาชีพ

อีกดว้ย การฝึกวิชาชีพผูต้อ้งขงัมีเป้าหมายและความจาํเป็นดงันี 

(1) เพือเป็นการลงโทษ การใชแ้รงงานผูต้อ้งขงัเป็นส่วนหนึงของการลงโทษ ซึง

นิยมใชก้นัมาตงัแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั 

(2) เพือปลูกฝังนิสัยรักการทาํงาน การใชผู้ต้อ้งขงัทาํงานอยู่ภายใตก้ารควบคุม หรือ

ฝึกฝนอบรมอาชีพในระหว่างถูกควบคุมตวั จนเกิดความเคยชินกบัการทาํงาน ถือว่าเป็นการเพาะ

นิสยัการทาํงานใหก้บัผูต้อ้งขงั พร้อมทงัเกิดความตระหนกัถึงคุณประโยชน์จากการทาํงานนนัๆ 

(3) เพือประโยชน์ในการประกอบอาชีพของผูต้ ้องขังภายหลงัพน้โทษ ความรู้และ

ประสบการณ์ในการฝึกวิชาชีพทีผูต้อ้งขงัไดรั้บจะช่วยให้ผูต้อ้งขงันาํไปใชห้าเลียงชีพได ้ภายหลงั

พน้โทษ 

3) การพฒันาจิตใจผูต้อ้งขงัเป็นกระบวนการปฏิบติัทีมีผลต่อการปรุงแต่งแกไ้ขจิตใจ

ผูต้อ้งขงัโดยตรง ซึงตอ้งมีศิลปะในการอบรมจิตใจผูต้อ้งขงั โดยเฉพาะการอบรมก่อนพน้โทษ ซึง

เป็นการเตือนสติผูต้อ้งขงัใหส้าํนึกถึงความผดิพลาดแต่หนหลงั มิใหเ้กิดความผดิพลาดซาํไดอี้ก การ

พฒันาจิตใจผูต้อ้งขงัอาศยัการอบรมทางศาสนา ผูต้อ้งขงันับถือศาสนาใดก็ถือปฏิบติัตามศาสนาทีนับ

ถือ มุ่งสอนหล่อหลอมใหก้ระทาํดี ละเวน้ความชวั ฟืนฟูศีลธรรม และหน้าทีพลเมืองดีแก่ผูต้อ้งขงั 

เพือช่วยขดัเกลานิสยัจิตใจ ใหรู้้สาํนึกผดิ กลบัตนเป็นคนดีของสงัคม 

ดงันัน การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวั จึงเป็นขนัตอนสุดท้ายทีมีความสาํคญัอีก

ขนัตอนหนึงของกระบวนการแกไ้ข ฟืนฟผููต้อ้งขงัภายหลงัการตอ้งโทษ ซึงผา่นกระบวนการจาํแนก
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การเขา้สู่โปรแกรมต่างๆ ทีทางเรือนจาํและทณัฑสถานกาํหนดไวแ้ลว้ การเตรียมความพร้อมก่อน

ปล่อยเป็นขนัตอนทีมีความต่อเนืองและสาํคญัไม่ยงิหยอ่นกนั ทงันีก็เพือใหผู้ต้อ้งขงัสามารถปรับตวั

และพร้อมกลบัสู่สังคมโดยไม่หวนมากระทาํผิดซาํอีก อนัเป็นภาระงานทีกรมราชทณัฑ์จะตอ้ง

ดาํเนินการดูแลรับผิดชอบ การแกไ้ขฟืนฟูพืนฐานหรือการแก้ไขฟืนฟูเฉพาะมิอาจสมบูรณ์หรือ

ประสบความสาํเร็จไดห้ากปราศจากการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยทีมีประสิทธิภาพ ซึงจะเป็น

เหตุทีนาํไปสู่ความลม้เหลวในการปรับตวัของผูต้อ้งขงัหลงัพน้โทษ และอาจก่อให้เกิดการกลบัมา

กระทาํผิดซาํได้อีก การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยจึงมีความสําคัญต่อการกลบัสู่สังคมของ

ผูต้อ้งขงัเป็นอยา่งมาก62 

แนวคิดดังกล่าว มีความสอดคลอ้งกันอย่างยิงกับทฤษฎีการลงโทษเพือแก้ไขฟืนฟู

ผูก้ระทาํผดิ และทฤษฎีการลงโทษเพือเสริมสร้างพฒันาและการกลบัสู่สังคม ทีมุ่งเน้นวิธีการทีจะ

ใหผู้ก้ระทาํความผดิไดป้รุงแต่งขดัเกลา อบรมนิสัย พฤติกรรมเปลียนแปลงไปในทางทีดี โดยการ

ให้การศึกษาหรือฝึกอาชีพ นอกจากนี ยงัมีมาตรการกึงควบคุม (Half-Way-House) การจาํคุกใน

วนัหยดุสุดสปัดาห์หรือเป็นระยะ (Periodic Detention or Weekend Imprisonment) หรือการควบคุม

ผูต้อ้งขงัไวใ้นทีอยูอ่าศยัของตนเอง โดยใชเ้ครืองมีอิเล็กทรอนิกส์ (House-Arrested) และมาตรการ

ไม่ควบคุม (Non-Custodial Treatment) ไดแ้ก่ การคุมประพฤติ (Probation) การพกัการลง (Parole) 

การลดวนัตอ้งโทษ (Remission of Sentence) เป็นตน้ มาตรการหรือรูปแบบต่างๆ เหล่านี ตอ้ง

วิวฒันาการเพือใหส้อดคลอ้งกบัวิธีการแกไ้ขผูก้ระทาํความผดิอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม63 

การเตรียมการปลดปล่อย (Pre-release) จึงเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผูต้อ้งขงัทีจะ

ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจาํหรือทัณฑสถาน ให้สสามารถปรับตัวและจิตใจให้กลับคืนสู่

ครอบครัว สงัคม อนัเป็นชีวิตปกติ ตลอดจนมีอาชีพทีสุจริตเลียงตนเองและครอบครัวต่อไปไดน้ัน 

ถือเป็นการคุม้ครองป้องกนัสงัคมใหป้ลอดภยัจากอาชญากรรมทีมีประสิทธิภาพมากประการหนึง 

และจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งมีการดาํเนินการอย่างต่อเนือง ควบคู่ไปกับการแก้ไขฟืนฟูผูก้ระทาํ

ความผดิโดยวิธีการทางทณัฑวิทยาแนวใหม่ในเรือนจาํและทณัฑสถาน ทงันี แมเ้รือนจาํในปัจจุบนั 

                                                             
62 กรมราชทณัฑ.์ (2548). คู่มือการปฏิบติังานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ ต้องขัง. หน้า 129-135; กรม

ราชทณัฑ์. (2551). แผนปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์ปี 2551-2553. หน้า 7-8; กรมราชทณัฑ์. สํานักสังคม

สงเคราะห์ (2551). การศึกษาทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย Re-Entry.  หน้า 1-16 และนัทธี  จิต

สว่าง ค (2549). โปรแกรมแก้ไขฟืนฟูผู้กระทาํความผิด. หนา้ 50-67. 
63 ธีรารัตน์ สัมมา. เล่มเดิม. หนา้ 26. 
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จะไดพ้ยายามหาแนวทางในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดอย่างมีมนุษยธรรม เพือให้ฟืนฟูแกไ้ข

บุคคลเหล่านนัใหก้ลบัตนเป็นพลเมืองดีภายหลงัจากทีพน้ทาไปแลว้ก็ตาม แต่จากสภาพแวดลอ้มที

แตกต่างจากสงัคมภายนอก การตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบเป็นเวลานานๆ ทาํให้ผูก้ระทาํความผิด

ประสบปัญหาในการปรับสภาพชีวิตและกลบัคืนสู่ชีวิตปกติในสังคม ดงันนั เรือนจาํและทณัฑ

สถานจึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั เพือใหผู้ต้อ้งขงัพร้อมทีจะออกไปเผชิญ

ชีวิตกบัสงัคมภายนอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ64 

ประเทศต่างๆ จึงได้พยายามศึกษาค้นควา้หาวิธีการปฏิบติัต่อผูต้ ้องขังตามหลกัการ

ลงโทษเพือปรับปรุงแก้ไขและฟืนฟูบุคลิกภาพให้ได้รับผลสําเร็จตามความมุ่งหมายและมี

ประสิทธิภาพทีดีกว่าการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัโดยวิธีอืน ซึงมีวิธีการทีแตกต่างกันออกไป แต่หลกั

ใหญ่ๆ แลว้จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั จนกระทงั องคก์ารสหประชาชาติไดจ้ดัการประชุมผูแ้ทน

นานาชาติทีเป็นสมาชิกหลายครัง และในทีสุด ก็ได้นําความเห็นเกียวกับการปฏิบัติของแต่ละ

ประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลกมาพิจารณาแกไ้ข และไดร่้าง “ขอ้กาํหนดมาตรฐานขนัตาํสาํหรับใช้

ปฏิบติัต่อผูต้ ้องขงั พร้อมทังข้อเสนอแนะในเรืองทีเกียวข้อง” (Standard Minimum Rules for the 

Treatment of Prisoners and Related Recommen-dation) ขึนมา สาํหรับหลกัการสากลเพือใชป้ฏิบติั

ต่อผูต้อ้งขงัใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั65 ซึงทีประชุมขององค์การสหประชาชาติไดมี้มติรับรองเมือ

วนัที 30 สิงหาคม พ.ศ. 249866 ซึงรวมถึงหลกัการสากลเกียวกบัการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อน

ปล่อยตวัดว้ย จะไดก้ล่าวต่อไป 

สาํหรับการเตรียมความพร้อมยงัเป็นการดาํเนินงานทีมีรูปแบบการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัที

เรียกว่า การแกไ้ขผูก้ระทาํผดิในชุมชน (Community-based corrections) ทีไดมี้การนาํทรัพยากรในชุมชน 

(Community Resource) ทีมีอยูม่าใชป้ระโยชน์ในการปรับเปลียนพฤติกรรมของผูก้ระทาํผดิใหเ้ป็นที

ยอมรับของสงัคม67  

การเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยทงัในประเทศไทยและต่างประเทศจะเป็นไป

ใหเ้ห็นในรูปของกิจกรรมต่างๆ แต่ประเด็นทีมีความต่าง คือ ความโดดเด่นในกิจกรรมการเตรียม

                                                             
64 เอมอร เสียงใหญ่. (2541). การศึกษาการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ ต้องขงัเพือกลบัเข้าสู่สังคมปกติ. 

หนา้ 26-27. 
65 แหล่งเดิม. หนา้ 27. 
66  United Nation. (1958). Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and Related 

Recommendation. 
67 ศกัดิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ. เล่มเดิม. หนา้ 21. 
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ความพร้อมในแต่ละประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยต่างก็

มุ่งหวงัใหผู้ต้อ้งขงัหลงัพน้โทษสามารถดาํเนินชีวิตอยูร่่วมกบัครอบครัว ชุมชนไดอ้ยา่งปกติสุข 

2.3.3 กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์

(1) ความหมายของกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท์68 

กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์(Restorative Justice) หมายถึง กระบวนการทีสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหว่างผูก้ระทาํความผิดและผูเ้สียหาย ให้กลบัคืนความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั โดยใช้

วิธีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมหลายฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายผูก้ระทาํความผิด ฝ่ายผูเ้สียหาย สังคม 

ชุมชน และเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม ทังนี กระบวนการดังกล่าวดาํเนินการโดย

วตัถุประสงค์เพือสร้างความสัมพนัธ์ทีดีแทนการลงโทษ จาํคุกหรือลงโทษอืนตามทีกฎหมาย

กาํหนด69 

เป้าหมายทีสําคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นัน คือ การชดใช้ความ

เสียหายใหแ้ก่ผูเ้สียหายไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางทรัพยสิ์น ทางกาย หรือจิตใจ รวมถึงเกียรติภูมิ 

อาํนาจ สิทธิ และความสามคัคี ดงันนั ผลลพัธ์ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จึงไม่ใช่การ

คน้หาตวัผูก้ระทาํความผิดและการลงโทษตามทีกฎหมายกาํหนด ในประการแรก เป็นการทาํให้

ผูเ้สียหายพอใจและไดรั้บการเยยีวยาจากผูก้ระทาํความผดิ ซึงหมายรวมถึงการไดร้ะบายความรู้สึก

หรือความทุกข์ร้อนทีตนไดรั้บ และผลทีตามมาจากการตกเป็นเหยือของอาชญากรรม ประการที

สอง เป็นการป้องกนัการกระทาํความผดิซาํ โดยมีกระบวนการทีกาํหนดเงือนไขทีผูก้ระทาํความผิด

ตอ้งปฏิบติัและเป็นหลกัประกนัว่าจะไม่กระทาํความผิดซาํอีก ประการทีสาม เป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานในกระบวนการยติุธรรม 

ทงันี เพราะถา้เป็นการดาํเนินคดีอาญาโดยทวัไป ตอ้งกาํหนดหน้าทีให้เจา้พนักงานและ

พยานร่วมมือกนัการคน้หาความจริงอนัจะนาํไปสู่การกาํหนดโทษ ส่วนในกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉนัทเ์นน้การร่วมมือระหว่างผูเ้สียหาย ผูก้ระทาํความผิด และผูที้เกียวขอ้ง สังคม ชุมชน เจา้

พนกังาน ศาล และผูเ้ชียวชาญเพือร่วมกนัหาทางออกสาํหรับปัญหาทีเกิดขึนและการป้องกนัการ

กระทาํความผิดในอนาคต ประการทีสี เป็นมาตรการทีประหยดัค่าใช้จ่าย เพราะไม่ได้เน้น

                                                             
68 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. (2555). รายงานฉบบัสมบรูณ์ “โครงการศึกษาวิจัยเรือง 

การนาํกระบวนการยติุธรรมทางเลือกมาใช้ในชันพนักงานอัยการ : ศึกษาเปรียบเทียบนานาประเทศ”. หนา้ 15-16. 
69 George Pavlich. (2002). Towards an ethics of restorative justice (Restorative Justice ant the 

Law), Edited by Lode Walgrave. p. 11. 
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กระบวนการคน้หาความจริงซึงตอ้งหาพยานหลกัฐานมาพิสูจน์ในศาลและเน้นการคุม้ครองสวสัดิ

ภาพ การฟืนฟรัูกษาพยาบาลผูก้ระทาํความผดิและการเสริมสร้างความสมัพนัธที์ดีในชุมชน 

 กลวิธีของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นันเน้นการสร้างความเข้าใจต่อกัน

โดยเฉพาะของผูก้ระทาํความผิดกบัผูเ้สียหาย ซึงเป็นกระบวนการในการสร้างความเขา้ใจให้แก่

ผูก้ระทาํผดิถึงความเสียหายทีผูก้ระทาํความผดิกระทาํต่อผูเ้สียหายหรือต่อสงัคม ตลอดจนผลกระทบ

ทีผูก้ระทาํผดิไดก่้อใหเ้กิดขึนจากการกระทาํผดินนั ในขณะเดียวกนัผูเ้สียหายจะไดเ้ขา้ใจถึงสาเหตุที

ผูก้ระทาํผดิไดก้ระทาํผดิลงไป กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทจึ์งไม่ใช่การไกล่เกลียขอ้พิพาท

ซึงอาศัยคนกลางหรือคณะบุคคล เพือมาชีขาดข้อเท็จจริงหรือข้อถูกผิดในการกระทํา และ

กาํหนดการชดเชยหรือเยยีวยาความเสียหาย ทงันี เพราะเป้าหมายมิไดเ้ป็นเรืองการชีขาดขอ้ถูกผิด

ในการกระทาํ แต่เป็นเรืองการทาํความเข้าใจให้เหตุและผลของการกระทาํ ความผิด รวมถึง

ผลกระทบอันต่อเนืองกับการกระทําความผิด แล้วจึงนําไปสู่การหาทางออกร่วมกันทีแก้ไข

ขอ้ผิดพลาดดงักล่าวร่วมกนัระหว่าง ผูเ้สียหาย ผูก้ระทาํความผิด สังคม และเจา้หน้าทีของรัฐใน

ลกัษณะทีมิใช่คู่ความ หรือเจา้พนักงานกบัประชาชน แต่เป็นการหาทางออกร่วมกันในปัญหาที

เกิดขึนเพือจะไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้หรือการกระทาํความผดิซาํอีกต่อไป 

 ชุมชน จึงเป็นส่วนหนึงของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ทีไม่เพียงแต่เป็นการ

ทดแทนการลงโทษเท่านัน แต่ยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างชุมชนกับผูก้ระทาํผิด 

โดยเฉพาะอยา่งยงิ กระบวนการสร้างความสมานฉนัทที์ชดัเจน โดยมุ่งเน้นไปทีความสัมพนัธ์ของ

ชุมชน (Social Relationship) กบักระบวนการสร้างความแข็งแรงของชุมชน ทงันี เพือให้สังคมและ

ชุมชนทีผูก้ระทาํผดิจาํเป็นจะตอ้งกลบัไปดาํรงอยูน่นั เกิดความเขา้ใจอนัดีซึงกนัและกนั รวมทงัช่วย

ใหเ้กิดการปรับเปลียนพฤติกรรมของผูก้ระทาํผดิ ดงันนั ชุมชน จึงมีส่วนสาํคญัอยา่งมิอาจปฏิเสธได้

ตามแนวคิดนี70 

(2) แนวคิดของกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท์71 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีเป้าหมายในการทีรัฐจะตอ้งนาํผูก้ระทาํความผิดมา          

สู่กระบวนการพิจารณาและพิพากษา เพือบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายอาญาสารบัญญัติที

กาํหนดใหผู้ก้ระทาํความผิดอาญาตอ้งรับโทษตามทีกฎหมายบญัญติั แต่การลงโทษตามกฎหมาย

                                                             
70 Gordon Bazemore and Sandra O’Brien. (2002). The quest for a restorative model of rehabilitation : 

theory-for-practice and practice-for-theory. pp. 39-40. 
71 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. เล่มเดิม. หนา้ 18-20. 
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อาญานนัมิไดห้มายความว่าจะตอ้งนาํตวัผูก้ระทาํความผดิตามทีกฎหมายกาํหนดไวโ้ดยการลงโทษ

จาํคุกหรือปรับตามทีกาํหนดเสมอไป แต่อาจมีมาตรการทีไม่จาํตอ้งใชโ้ทษจาํคุก แต่ใชม้าตรการ

อืนๆ แทนโทษจาํคุก เช่น การทาํงานบริการสังคม หรือการฟืนฟูจิตใจผูก้ระทาํความผิดก็ได ้ทงันี 

โดยมีเป้าหมายของการลงโทษเพือการทดแทนการกระทาํของผูก้ระทาํผดิทีก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่ผูเ้สียหายและสังคม หรือการลงโทษเพือประโยชน์ในการลดอาชญากรรม ตามหลกัทฤษฎี

อรรถประโยชน์นิยมของการลงโทษไม่ว่าจะเป็นการลงโทษโดยข่มขู่ หรือโดยแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํ

ความผดิ หรือการตดัผูก้ระทาํความผิดออกจากสังคมก็ตาม แนวคิดในการลงโทษและพฒันาการ

ของการปฏิบัติต่อผูก้ระทาํความผิดตามทีกล่าวมาแล้ว มีข้อจาํกัดประการหนึงทีไม่อาจบรรลุ

วตัถุประสงค์ในการดาํเนินการได ้คือ การใชม้าตรการทางกฎหมายทีทาํให้คู่กรณีสามารถมีความ

เขา้ใจซึงกนัและกนั เพือผลในการลดความขดัแยง้หรือความอาฆาตพยาบาทต่อกนั ซึงจะก่อให้เกิด

ผลในการกระทาํความผดิซาํได ้เพราะยงัมีความไม่เขา้ใจกนัอยู ่ดงันนั การลงโทษโดยวตัถุประสงค์

ของการทดแทนหรือการลงโทษเพือข่มขู่  แก้ไข ฟืนฟู หรือการตัดออกจากสังคมจึงไม่อาจลด

อาชญากรรม หรือสามารถลดความขดัแยง้ระหว่างคู่กรณีหรือคนในสงัคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง แต่กลบัจะ

เพิมความขัดแยง้ระหว่างคู่กรณีมากขึน หากคู่กรณีไม่ยอมรับในผลของคาํพิพากษาหรือคาํชีขาด

ตดัสินของศาล เนืองจากกระบวนการในการดาํเนินคดีอาญาในศาลยติุธรรมปัจจุบนั อาจไม่สามารถ

หาขอ้เท็จจริงไดเ้นืองจากไม่มีพยานหลกัฐาน ยงัมีความไม่ชดัเจนในการนาํสืบทาํให้ศาล  ยกฟ้อง 

หรือบางกรณีทีการลงโทษโดยจาํเลยไม่ยอมรับผิด จึงอาจทาํให้มีความคิดในการแกแ้คน้หลงัจากที

ไดรั้บการปล่อยตวัหรือพน้โทษแลว้ 

ดงันนั หากจะเปรียบเทียบการดาํเนินคดีอาญาในระบบเดิมกบัการดาํเนินกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อาจเปรียบเทียบได้สามประการใหญ่ คือ ประการแรก นิยามของ

อาชญากรรม ในระบบดงัเดิมเห็นว่า หมายถึง การกระทาํความผิดต่อกฎหมายอนัเป็นกฎ ขอ้บงัคบั

ของรัฐเพือให้คนปฏิบติัตาม และเน้นทีความรับผิดทีมีต่อการฝ่าฝืน แต่กระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์เห็นว่า เป็นการกระทําทีบุคคลหนึงได้กระทาํผิดต่ออีกบุคคลหนึง จึงเน้นทีความ

รับผิดชอบในหน้าทีทีก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูน้ันหรือสังคม ประการทีสอง เป้าหมายของ

กระบวนการยุติธรรมในระบบเดิมเน้นการลงโทษแต่เพียงอย่างเดียวซึงมุ่งทีผูก้ระทาํผิด ส่วน

กระบวนการยติุธรรมทางอาญาเชิงสมานฉนัทเ์นน้การชดใชค้วามเสียหายทีเกิดขึน ฟืนฟูความเขา้ใจ

ความสัมพนัธ์ระหว่างคู่กรณีและสังคม เพือให้เกิดความเข้าใจซึงกนัและกัน ในประการสุดท้าย 

กระบวนการยุติธรรมดังเดิม เน้นกระบวนการพิจารณาพิพากษาทีมุ่งค้นหาความจริง และ
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กระบวนการลงโทษทีมีถกูตอ้งเทียงธรรม โดยมีเจา้พนักงานเป็นผูร้วบรวมและศาลเป็นผูต้ดัสินชี

ขาด โดยละเลยไม่ไดค้าํนึงถึงความพึงพอใจหรือการเปิดโอกาสให้ผูก้ระทาํความผิดไดน้าํเสนอ

สาเหตุของการนาํมาสู่การกระทาํความผดิเลย และไม่เปิดโอกาสใหส้งัคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ

กาํหนดแนวทางการดาํเนินการในเรืองนี ส่วนในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เน้นความ

เสมอภาคและความพึงพอใจระหว่างคู่กรณี การมีส่วนร่วมของสังคม คู่กรณี เจา้พนักงาน และศาล

ในการสร้างความเขา้ใจและหาทางออกทีเหมาะสมสาํหรับในแต่ละเรืองเพือสร้างความพึงพอใจใน

ทุกฝ่ายและผูเ้สียหายหรือสงัคมไดรั้บการเยยีวยาทีเหมาะสม 

 เป็นไปไดอ้ยา่งยงิว่า กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์สามารถนาํมาปรับใช ้เพือให้

สอดคลอ้งกับแนวคิดในการเตรียมความพร้อมผูต้ ้องขังก่อนปล่อยตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะอยา่งยงิ แนวคิดทีว่าตอ้งการใหส้งัคมทีผูต้อ้งขงัเมือไดรั้บการปล่อยตวัจะตอ้งไปดาํรงชีพ

อยูใ่นสงัคมนนั สามารถทาํความเขา้ใจหรือเกิดการให้อภยัแก่ผูต้อ้งขงั หากไดรั้บการเตรียมความ

พร้อมก่อนปล่อยตัวตามแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แล้ว ย่อมก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการดาํเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการลงโทษเพือแกไ้ขฟืนฟไูด ้

กล่าวคือ ในการบงัคับโทษแก่ผูก้ระทาํความผิด ซึงมีวตัถุประสงค์ทีจะตอบแทนการ

กระทาํความผดิ (Retribution) หรือการยบัยงัผูก้ระทาํความผดิ (Deterrent) หรือการแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํ

ความผดิ (Rehabilitation) มุ่งเนน้ทีการใชม้าตรการทางอาญาเพือใหเ้กิดผลแก่ผูก้ระทาํความผิดเป็น

สาํคญั มิไดค้าํนึงถึงการสร้างความเขา้ใจระหว่างผูก้ระทาํความผิดกบัผูเ้สียหาย ดงันัน การลงโทษ

ผูก้ระทาํความผิด หากเป็นการตอบแทน จึงเน้นทีลงโทษได้สัดส่วนกับความเสียหายทีผูก้ระทาํ

ความผิดไดก่้อให้เกิดขึนแก่ผูเ้สียหาย โดยไม่ไดค้าํนึงว่าผูเ้สียหายจะพึงพอใจกบัการทีผูก้ระทาํ

ความผิดได้รับโทษหรือไม่ จึงแตกต่างจากการกาํหนดมาตรการชดเชยให้แก่ผูเ้สียหาย ตาม

กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์ส่วนการลงโทษโดยยบัยงัการกระทาํความผดิซึงเนน้การทาํให้

ผูก้ระทาํความผดิกลวัหรือไม่กลา้ทีจะกระทาํ ซึงคาํนึงถึงจิตใจของผูก้ระทาํว่า จะมีความกลวัต่อการ

ถูกลงโทษหรือไม่ จึงต่างจากการกาํหนดมาตรการ  ทีให้ผูก้ระทาํความผิดทาํภายใต้ข้อตกลงใน

กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์ทีตอ้งการใหผู้ก้ระทาํความผดิสาํนึกถึงความเสียหายและแสดง

ความรับผิดชอบต่อความผิดทีได้กระทาํต่อผูเ้สียหายและสังคม และมีแนวคิดว่า หากผูก้ระทาํ

ความผิดไดส้ํานึกแลว้ก็จะไม่กระทาํความผิดต่อไป ไม่ไดห้วงัว่าหากกลวัโทษแลว้จึงไม่กระทาํ

ความผดิ ส่วนในการฟืนฟูจิตใจของผูก้ระทาํความผิดตามหลกัการลงโทษโดยการฟืนฟูจิตใจนนั 

กระบวนการทีดาํเนินการเป็นการใชก้ารอบรมและให้คาํแนะนาํในการปรับตวัแก่ผูก้ระทาํความผิด 
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เพือใหส้ามารถอดทนต่อสภาพบีบคนัในทางสงัคม เศรษฐกิจ จนมีความแข็งแกร่งพอทีจะไม่กระทาํ

ผดิได ้แต่กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทมิ์ไดเ้นน้การฟืนฟ ูแต่เป็นกรณีทีผูก้ระทาํอาจตอ้งเขา้

รับการอบรมในโครงการฝึกอบรมหรือเขา้รับการบาํบดัรักษา หากมีความจาํเป็นและเป็นเหตุแห่ง

การกระทาํความผดิ ทงันี เพือขจดัปัญหาในการกระทาํความผดิ ดว้ยเหตุนี การเขา้รับการรักษาหรือ

อบรมจึงเป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการทีมีความหลากหลายและขึนอยู่ก ับสาเหตุของการกระทํา

ความผิดของผูก้ระทาํความผิดแต่ละรายตามความเห็นของทีประชุม  แต่การฟืนฟูจิตใจผูก้ระทาํ

ความผดิมุ่งเนน้ ทีทาํใหผู้ก้ระทาํความผิดปรับตวัให้เขา้กบัสังคม แต่ไม่ไดมุ่้งพิจารณาเฉพาะกรณี

และตามความสมคัรใจของผูก้ระทาํความผดิ 

 

2.4  หลกัการในการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังในระดับสากล 

แนวคิดเรืองสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ไดเ้ริมมีความชดัเจนขึนในศตวรรษที 20 

ซึงได้ปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ปี ค.ศ. 1948 และไดรั้บการพฒันาต่อเนือง

เรือยมา และไดมี้การรับรองสิทธิของบุคคลในกลุ่มต่างๆ เช่น สิทธิของผูอ้พยพ สิทธิสตรี สิทธิเด็ก 

รวมตลอดถึงสิทธิของผูต้อ้งขงั เป็นตน้ ซึงเป็นผลมาจากการทีกลุ่มบุคคลต่างๆ เหล่านี ยงัไม่ไดรั้บ

การปฏิบติัทีเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัตามกฎหมายหรือตามมาตรฐานสากลทียอมรับกนัทวัไป72 

สิทธิของผูต้ ้องขังจึงมาจากการแสวงหาหลกัเกณฑ์พืนฐานของความเป็นปัจเจกชน 

(Individual Basis) สมยัก่อน มีจุดเริมตน้จากการใหค้วามช่วยเหลือผูต้อ้งขงัทางกฎหมาย อนัเนืองมาจาก

การทีผูก้ระทาํความผิดจะถูกมองว่า เป็นผูที้มีความบกพร่องในเรืองศีลธรรมอย่างร้ายแรงไม่สมควร

ไดรั้บความช่วยเหลือ แต่ต่อมาสิทธิของปัจเจกชนไดรั้บความสนใจเพิมมากขึน ในฐานะทีเป็นเครือง

ป้องกนัของประชาชนต่อการใชอ้าํนาจของรัฐ73 

เพราะการทีตอ้งถกูแยกตวัออกไปจากสังคมปกติ ซึงผูต้อ้งขงัจะตอ้งถูกจาํกดัสิทธิและ

เสรีภาพในการเคลือนไหว เสรีภาพในการติดต่อสือสารกบัสงัคมภายนอก ทาํให้เกิดปัญหาในเรือง

ของความถกูตอ้งชอบธรรม ความพอดีในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ความทุกข์ทรมานของผูต้อ้งขงัที

ไดรั้บจากการถกูจาํกดัเสรีภาพตามกฎหมายต่างๆ สิงเหล่านี ไดมี้การนาํไปสู่การเรียกร้องสิทธิของ

                                                             
72 ธานี วรภทัร์ ข เล่มเดิม. หนา้ 48. 
73 แหล่งเดิม. หนา้ 48. 
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ผูต้อ้งขงัอนัเป็นสิทธิมนุษยชนขนัพืนฐาน (Basic Human Rights) รวมทงัการเรียกร้องให้มีการ

รับรองสิทธิตามกฎหมายอนัพึงมีของบุคคลเหล่านนัดว้ย74 

อย่างไรก็ดี  ภายใต้บทบัญญัติของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 

Declaration of Human Rights 1948) นนั ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูต้อ้งขงัเป็นอย่างมาก และ

ไดมี้การรับรองสิทธิของผูต้อ้งขงัไวใ้นหลกัเกณฑ ์เพือใหเ้กิดการรับรองสิทธิระหว่างประเทศหลาย

ฉบบั เช่น กติการะหว่างประเทศ 

2.4.1 มาตรฐานขนัตาํในการปฏิบติัต่อนกัโทษขององคก์ารสหประชาชาติ 

องคก์ารสหประชาชาติ หรือ United Nation (UN) ไดพ้ยายามกาํหนดมาตรฐานขนัตาํใน

การปฏิบติัต่อนกัโทษขึนมา โดยนาํหลกัการและทางปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั และสร้างประสิทธิภาพต่อการ

บริหารจดัการเรือนจาํ เริมตน้มาตงัแต่ปี พ.ศ. 2469 โดยองค์การสันนิบาตชาติ ไดมี้ข้อเสนอต่อ

คณะกรรมการราชทณัฑร์ะหว่างประเทศ (IPPC) ทาํการประชุมกนัทีกรุงเบิร์น (Berne) จนกระทงั

มาต่อมาในปี พ.ศ. 2498 องค์การสหประชาชาติไดจ้ดัประชุมว่าดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและ

การปฏิบัติต่อผูก้ระทาํความผิดเป็นครังแรกทีกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไดมี้การวาง

หลกัเกณฑ์เป็นขอ้กาํหนดของมาตรฐานขนัตาํว่าด้วยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขังและขอ้เสนอแนะที

เกียวขอ้ง ซึงต่อมาไดเ้ป็นทียอมรับและแพร่หลายเป็นตน้แบบของนานาอารยประเทศ75 

แมข้อ้กาํหนดดงักล่าวจะมิใช่กฎหมายและไม่มีสภาพบงัคบั ประเทศต่างๆ จะปฏิบัติ

หรือไม่ก็ได ้เพียงแต่มีการพยายามส่งเสริมใหป้ระเทศต่างๆ พยายามปฏิบติัตามขอ้บงัคบัดงักล่าวให้

มากทีสุดเท่าทีจะทําได้ โดยในการประชุมขององค์การสหประชาชาติทีว่าด้วยการป้องกัน

อาชญากรรมและการปฏิบติัต่อบุคคลผูก้ระทาํความผิดในครังต่อๆ มา ได้รับการยอมรับและได ้

“ข้อกาํหนดมาตรฐานขนัตาํว่าด้วยการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขัง” (Standard Minimum Rules for the 

Treatment of Prisoners) ในปี พ.ศ. 2497 และไดรั้บการปรับปรุงเรือยมาจนกระทงัปี พ.ศ. 2520 ซึงได้

นาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการนาํไปตราเป็นกฎหมายหลายฉบบัในปัจจุบนั 76 

                                                             
74 แหล่งเดิม. หนา้ 48. 
75 แหล่งเดิม. หนา้ 50. 
76 แหล่งเดิม. หนา้ 50. 
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อย่างไรก็ดี ขอ้กาํหนดมาตรฐานขนัตาํดงักล่าวขององค์การสหประชาชาติ ในส่วนที

เกียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั ในขอ้ที 60 (2)77 นนั ไดก้าํหนดว่า   

“ก่อนครบกาํหนดโทษ จาํเป็นตอ้งดาํเนินการเป็นขนัๆ ตามจาํนวน เพือให้เป็นทีมนัใจ

ว่า ผูต้อ้งขงัจะไดค่้อยๆ เคยชินกบัชีวิตทีจะคืนไปสู่สงัคมตามลาํดบั ความมุ่งหวงันี จะบรรลุผลไดก้็

อยู่ทีวิธีการปล่อยตวั ซึงจดัทาํ ณ ทณัฑสถานนัน หรือสถานทีแห่งอืนทีเลือกดีแลว้ หรือทดลอง

ปล่อยตวัโดยให้มีการสอดส่องความประพฤติ (under supervision) อย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็น

การมอบหมายใหเ้ป็นภาระของตาํรวจ แต่จะตอ้งรวมถึงการสงัคมสงเคราะห์ทีไดผ้ล” 

กล่าวคือ ในขอ้เสนอแนะของขอ้กาํหนดมาตรฐานขนัตาํว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั

ขององคก์ารสหประชาชาตินนัมีแนวทางว่า นกัโทษสมควรทีจะไดรั้บการบาํบดัแกไ้ขตลอดระยะเวลา

ทีบังคับโทษจาํคุก โดยมีจุดมุ่งหมายเพือส่งเสริมให้นักโทษเคารพต่อกฎหมาย และสามารถ

ช่วยเหลือตนเองไดเ้มือพน้โทษไปแลว้ รวมทงัไดรั้บการพฒันาจิตสาํนึกแห่งความรับผิดชอบและ

ความนบัถือในตนเองของนกัโทษ78 ซึงเรือนจาํ จาํตอ้งใชม้าตรการทุกอย่าง รวมทงัการอบรมทาง

ศาสนาตามทีจะจดัใหไ้ด ้ใหก้ารศึกษาและการแนะแนว การฝึกอบรมดา้นอาชีพ กิจกรรมสงัคม การ

ฝึกฝนเพือพฒันาบุคลิกภาพทีดี หรือการกีฬาเพือให้เหมาะสมกบันักโทษรายบุคคล โดยคาํนึงถึง

ประวติัทางสังคมและประวติัการกระทาํความผิด ความพร้อมทางดา้นร่างกายและจิตใจ ทศันคติ 

อารมณ์ กาํหนดระยะเวลาของโทษจาํคุก และแนวโน้มเกียวกบัอนาคตของนักโทษผูน้ันภายหลงั

การปล่อยตวั79 นนัดว้ย 

                                                             
77  United Nations. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 60 (2); “Before the 

completion of the sentence, it is desirable that the necessary steps be taken to ensure for the prisoner a gradual 

return to life in society. This aim may be achieved, depending on the case, by a pre-release regime organized in 

the same institution or in another appropriate institution, or by release on trial under some kind of supervision which 

must not be entrusted to the police but should be combined with effective social aid.” 
78 United Nations. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 65; “The treatment of 

persons sentenced to imprisonment or a similar measure shall have as its purpose, so far as the length of the 

sentence permits, to establish in them the will to lead law-abiding and self-supporting lives after their release 

and to fit them to do so. The treatment shall be such as will encourage their self-respect and develop their sense 

of responsibility.” 
79 United Nations. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 66 (1); “To these ends, 

all appropriate means shall be used, including religious care in the countries where this is possible, education, 

DPU



46 

ไม่เพียงแต่ ขอ้เสนอแนะของขอ้กาํหนดมาตรฐานขนัตาํดงักล่าว จะไดก้าํหนดแนวทาง

เพือเป็นการบาํบดัแกไ้ขนกัโทษเป็นรายบุคคลแลว้ ยงัมีขอ้เสนอแนะเบืองตน้ทีกาํหนดว่า การบาํบดั

แกไ้ขนักโทษนนั จะตอ้งไม่เป็นการตดัขาดนักโทษออกจากชุมชน หากแต่ตอ้งให้นักโทษได้มี

ความสมัพนัธก์บัชุมชน ทางเรือนจาํควรมีขอ้มูลรายชือของหน่วยงานในชุมชนทีเกียวขอ้งกบังาน

บาํบดัฟืนฟไูวเ้พือช่วยเหลือในการบาํบดัฟืนฟทูางสงัคมแก่นกัโทษต่อไป มีการประสานงานกบัทุก

องคก์รทีมีผูท้าํงานดา้นสงัคมเกียวกบัการดูแลและพฒันาความสมัพนัธที์ดีระหว่างนกัโทษ ครอบครัว

ของนกัโทษ หน่วยงานทีบาํเพญ็ประโยชน์ทางสงัคม ทุกขนัตอนควรมีมาตรการดูแลเพือให้สอดคลอ้ง

กบักฎหมาย กาํหนดโทษตามคาํพิพากษา สิทธิประโยชน์ สวสัดิภาพทางสังคม และประโยชน์ทาง

สงัคมอืนๆ ของนกัโทษใหม้ากทีสุด80  

จะเห็นได้ว่า แนวคิดเกียวกับชุมชนดังทีปรากฏในข้อเสนอแนะของข้อก ําหนด

มาตรฐานขนัตาํว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัขององคก์ารสหประชาชาตินนั มีแนวทางทีสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หรือ Restorative Justice ทีมุ่งเน้นให้ผูก้ระทาํ

ผดิ สามารถกลบัคืนสู่สงัคมและชุมชนไดอ้ยา่งเป็นปกติ ภายหลงัไดรั้บการปล่อยตวัจากการคุมขงั

โดยเรือนจาํ ทงันี เพราะแนวทางของขอ้กาํหนดดงักล่าว มุ่งใหผู้ก้ระทาํผดิไม่ตดัขาดออกจากชุมชน

และมุ่งก่อให้เกิดความ-สัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูก้ระทาํผิดกับชุมชนทีผูก้ระทาํผิดจะต้องกลบัไป

ดาํรงชีวิตอยูด่ว้ย ซึงแนวทางของขอ้เสนอแนะตามขอ้กาํหนดมาตรฐานขนัตาํดงักล่าวทีเกียวขอ้งกบั

การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวัผูต้อ้งขงั พอจะสรุปแนวทางทีสาํคญัไดด้งันี 

                                                                                                                                                                               
vocational guidance and training, social casework, employment counselling, physical development and 

strengthening of moral character, in accordance with the individual needs of each prisoner, taking account of his 

social and criminal history, his physical and mental capacities and aptitudes, his personal temperament, the 

length of his sentence and his prospects after release.” 
80 United Nations. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 61; “The treatment of 

prisoners should emphasize not their exclusion from the community, but their continuing part in it. Community 

agencies should, therefore, be enlisted wherever possible to assist the staff of the institution in the task of social 

rehabilitation of the prisoners. There should be in connection with every institution social workers charged with 

the duty of maintaining and improving all desirable relations of a prisoner with his family and with valuable 

social agencies. Steps should be taken to safeguard, to the maximum extent compatible with the law and the 

sentence, the rights relating to civil interests, social security rights and other social benefits of prisoners.” 
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(1) การจาํแนกประเภทของนกัโทษและการคดัแยกนกัโทษรายบุคคล81 

การจาํแนกประเภทของนักโทษและการคัดแยกนักโทษรายบุคคล มีวตัถุประสงค์

ดงัต่อไปนี82 

(1.1) เพือคดัแยกนกัโทษออกจากบรรดานกัโทษอืนทีมีประวติัอาชญากรรมและความ

ประพฤติทีไม่ดี ซึงอาจชกันาํไปในทางทีเลวร้ายนนั 

(1.2) เพือประโยชน์ในการจัดการตามมาตรการในการบาํบัดฟืนฟูทางสังคมแก่

นกัโทษ จึงตอ้งมีการคดัแยกประเภทของนกัโทษหลายประเภท 

ดงันนั ในการจดัใหมี้เรือนจาํหลายประเภทและการจดัใหมี้แดนต่างๆ ของเรือนจาํ โดยการ

แยกเป็นหลายแดนตามประเภทของนักโทษจึงเป็นเรืองทีควรดาํเนินการ เพือประโยชน์แก่การ

บาํบดั แกไ้ขใหเ้หมาะสมแก่ลกัษณะของนกัโทษนนั83 ในทนัทีทีรับนักโทษผูน้นัเขา้สู่เรือนจาํและ

ให้ทาํการ ศึกษาถึงบุคลิกภาพของนักโทษผูน้ันแลว้ การจดัรายการฝึกอบรมและการบาํบดัแก้ไข

นกัโทษผูน้นั โดยอาศยัขอ้มลูเกียวกบัความตอ้งการเฉพาะสาํหรับนกัโทษผูน้นั ตลอดจนความสามารถ

และแนวโนม้ของนกัโทษผูน้นัเป็นฐานในการพิจารณา84  

(2) การใหสิ้ทธิพิเศษแก่นกัโทษ85 

ในเรือนจาํทุกแห่ง อาจจดัให้มีการให้สิทธิพิเศษตามสมควรแก่นักโทษ โดยแยกตาม

ประเภทของนกัโทษแต่ละประเภทและประเภทของการบาํบดัแกไ้ขนนัได ้ทงันี โดยมีวตัถุประสงค์

                                                             
81 ธานี วรภทัร์ ข เล่มเดิม. หนา้ 63. 
82 United Nations. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 67; “The purposes of 

classification shall be: (a) To separate from others those prisoners who, by reason of their criminal records or 

bad characters, are likely to exercise a bad influence; (b) To divide the prisoners into classes in order to 

facilitate their treatment with a view to their social rehabilitation.” 
83 United Nations. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 68; “So far as possible 

separate institutions or separate sections of an institution shall be used for the treatment of the different classes 

of prisoners.” 
84  United Nations. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 69; “As soon as 

possible after admission and after a study of the personality of each prisoner with a sentence of suitable length, 

a programme of treatment shall be prepared for him in the light of the knowledge obtained about his individual 

needs, his capacities and dispositions. 
85 ธานี วรภทัร์ ข เล่มเดิม. หนา้ 63. 
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เพือใหก้าํลงัในแก่นกัโทษทีมีความประพฤติดีกบัเพือส่งเสริมการพฒันาความรับผดิชอบ รักษาสิทธิ

ประโยชน์ของนกัโทษ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในการบาํบดัแกไ้ขนนั86 

(3) การทาํงานของนกัโทษในเรือนจาํ87 

การจดัการและลกัษณะของงานทีจดัใหน้กัโทษทาํเรือนจาํ ควรมีลกัษณะเหมือนกนักบั

งานในสังคมนอกเรือนจาํมากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได้ เพือทีจะไดเ้ป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่

นักโทษ ให้สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติภายหลังจากทีพ้นโทษจําคุกไปแล้ว โดย

ผลประโยชน์ทีนกัโทษจะพึงไดรั้บจากการทาํงานในเรือนจาํนนั จะตอ้งถือเป็นเรืองทีสาํคญัไม่ให้

นอ้ยไปกว่าการทีเรือนจาํจะแสวงหาผลกาํไรจากโรงงานอุตสาหกรรมในเรือนจาํนนั88 

ทงันี จะตอ้งจดัให้มีมาตรการในการคุม้ครองเพือรักษาความปลอดภยัและสุขภาพให้แก่

นกัโทษทีทาํงานในเรือนจาํนนั ในระดบัเดียวกนักบัมาตรการเพือคุม้ครองรักษาความปลอดภยัและ

สุขภาพของคนงานประเภททีทาํงานโดยไม่รับค่าจา้ง89 และจาํนวนชวัโมงสูงสุดของการทาํงาน

รายวนัและรายสปัดาห์ของนกัโทษ จะตอ้งมีการกาํหนดไวใ้นกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของหน่วยงาน

ราชทณัฑ ์โดยจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละธรรมเนียมปฏิบติัในเรืองเดียวกนัสาํหรับคนงาน

ประเภททีทาํงานโดยไม่รับค่าจา้ง โดยจะตอ้งกาํหนดใหมี้วนัหยดุอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละหนึงวนั และ

                                                             
86  United Nations. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 70; “Systems of 

privileges appropriate for the different classes of prisoners and the different methods of treatment shall be 

established at every institution, in order to encourage good conduct, develop a sense of responsibility and secure 

the interest and co-operation of the prisoners in their treatment. 
87 ธานี วรภทัร์ ข เล่มเดิม. หนา้ 63. 
88  United Nations. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 72; “(1) The 

organization and methods of work in the institutions shall resemble as closely as possible those of similar work 

outside institutions, so as to prepare prisoners for the conditions of normal occupational life. (2) The interests of 

the prisoners and of their vocational training, however, must not be subordinated to the purpose of making a 

financial profit from an industry in the institution.” 
89  United Nations. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 74 (1); “The 

precautions laid down to protect the safety and health of free workmen shall be equally observed in 

institutions.” 
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จะตอ้งกาํหนดชวัโมงทีแน่นอน เพือให้เป็นเวลาทีเพียงพอต่อการศึกษาอบรมของนักโทษหรือ

กิจกรรมอืนซึงเป็นประโยชน์ต่อการบาํบดัแกไ้ขนกัโทษนนั90 

(4) การศึกษาและสนัทนาการ91 

เรือนจาํและหน่วยงานราชทณัฑ ์จะตอ้งส่งเสริมการศึกษาต่อของนักโทษทียงัสามารถ

ศึกษาต่อได ้ทงัยงัจดัให้มีการศึกษาทางศาสนาแก่นักโทษดว้ย เฉพาะนักโทษทีเป็นเยาวชนและ

นักโทษทีไม่รู้หนังสือ ซึงการศึกษาต้องสอดคลอ้งและเชือมโยงกบัระบบการศึกษาของประเทศ 

เพือทีว่า เมือพน้โทษแลว้ จะสามารถศึกษาต่อไดส้ถานศึกษาอืนๆ ไดโ้ดยต่อเนืองไม่เป็นอุปสรรค 

ทงัยงัต้องจดัให้มีกิจกรรมเชิงสันทนาการและเชิงวฒันธรรมเพือประโยชน์แก่สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตของนกัโทษ92 

(5) ความสมัพนัธท์างสงัคมและการดูแลหลงัพน้โทษ93 

เรือนจาํและหน่วยงานราชทณัฑ์ จะต้องให้ความสาํคัญเป็นพิเศษในการส่งเสริมให้

นักโทษและครอบครัวไดมี้การรักษาและพฒันาความสัมพนัธ์ทีดีต่อกัน ทงันี เพือประโยชน์ของ

นกัโทษและครอบครัว94 ทงันี อนาคตของนกัโทษภายหลงัการพน้โทษ จะตอ้งเป็นสิงทีคิดเตรียมไว้

                                                             
90 United Nations. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 75; “(1) The maximum 

daily and weekly working hours of the prisoners shall be fixed by law or by administrative regulation, taking 

into account local rules or custom in regard to the employment of free workmen. (2) The hours so fixed shall 

leave one rest day a week and sufficient time for education and other activities required as part of the treatment 

and rehabilitation of the prisoners.” 
91 ธานี วรภทัร์ ข เล่มเดิม. หนา้ 63. 
92 United Nations. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 77; “(1) Provision 

shall be made for the further education of all prisoners capable of profiting thereby, including religious 

instruction in the countries where this is possible. The education of illiterates and young prisoners shall be 

compulsory and special attention shall be paid to it by the administration. (2) So far as practicable, the 

education of prisoners shall be integrated with the educational system of the country so that after their release 

they may continue their education without difficulty.” and 78 “Recreational and cultural activities shall be 

provided in all institutions for the benefit of the mentaland physical health of prisoners.” 
93 ธานี วรภทัร์ ข เล่มเดิม. หนา้ 63. 
94 United Nations. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 79; “Special attention 

shall be paid to the maintenance and improvement of such relations between a prisoner and his family as are 

desirable in the best interests of both.” 
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ตงัแต่วนัแรกรับนักโทษเข้าสู่เรือนจาํ ดังนัน จึงต้องส่งเสริมและช่วยเหลือนักโทษให้ยงัคงมี

ความสัมพนัธ์ทีดีกบับุคคลและองค์กรภายนอกเรือนจาํ ซึงจะเป็นประโยชน์อย่างดีทีสุดสําหรับ

ครอบครัวของนกัโทษและต่อการบาํบดัฟืนฟทูางสงัคมแก่นกัโทษเองดว้ย95 

เรือนจาํ หน่วยงานราชทัณฑ์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานทีเกียวข้องกับการช่วยเหลือ

นกัโทษ ทีพน้โทษ จะตอ้งจดัเตรียมความพร้อมดา้นต่างๆ ให้แก่นักโทษทีกาํลงัจะไดรั้บการปล่อย

ตวั เพือใหน้กัโทษผูน้นัสามารถกลบัไปใชชี้วิตในสงัคมไดใ้หม่ โดยสิงทีจาํเป็นและนกัโทษควรไดรั้บ

การจัดเตรียมไวใ้ห้ ได้แก่ เอกสารสาํคัญและเอกสารประจาํตัว ทีพกัอาศยั และงานทีจะรองรับ

นกัโทษผูน้นั เสือผา้ในจาํนวนทีเพียงพอและเหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล ตลอดจนปัจจยั

อืนๆ เพือให้นักโทษสามารถดูแลตวัเองและกลบัภูมิลาํเนาของตนไดท้ันทีภายหลงัทีไดรั้บการ

ปล่อยตวั ทงันี หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการช่วยเหลือนกัโทษทีพน้โทษดงักล่าว พึงไดรั้บอนุญาตให้

เขา้ไปในเรือนจาํและพบกบันกัโทษตามความจาํเป็น และควรมีโอกาสไดใ้ห้คาํปรึกษาแนะนาํแก่

นกัโทษเกียวกบัอนาคตภายหลงัการพืนโทษของนกัโทษนนัตงัแต่แรกรับนกัโทษผูน้นัเขา้จาํคุก96 

นอกจากนี องค์กรต่างๆ ทังภาครัฐและเอกชน สมควรพร้อมทีจะให้การสนับสนุน

ช่วยเหลือเจ้าหน้าทีราชทัณฑ์ ในการฟืนฟูให้ผูต้ ้องขังได้กลับเข้าสู่สังคมตามปกติ (Social 

Rehabilitation) ทงันี โดยอาศยัการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผูต้อ้งขงัและครอบครัวของเขา 

เพือสิทธิแห่งความมนัคงในสังคม (Social Security Rights) และประโยชน์ในทางสังคมอย่างอืน

                                                             
95  United Nations. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 80; “From the 

beginning of a prisoner's sentence consideration shall be given to his future after release and he shall be 

encouraged and assisted to maintain or establish such relations with persons or agencies outside the institution 

as may promote the best interests of his family and his own social rehabilitation.” 
96 United Nations. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 81; “(1) Services and 

agencies, governmental or otherwise, which assist released prisoners to reestablish themselves in society shall 

ensure, so far as is possible and necessary, that released prisoners be provided with appropriate documents and 

identification papers, have suitable homes and work to go to, are suitably and adequately clothed having regard 

to the climate and season, and have sufficient means to reach their destination and maintain themselves in the 

period immediately following their release. (2) The approved representatives of such agencies shall have all 

necessary access to the institution and to prisoners and shall be taken into consultation as to the future of a 

prisoner from the beginning of his sentence. (3) It is desirable that the activities of such agencies shall be 

centralized or co-ordinated as far as possible in order to secure the best use of their efforts. 
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ของผูต้อ้งขงั97 ทงัยงัลดความรังเกียจของสงัคมทีมีต่อผูต้อ้งขงัและในทางฟืนฟใูหผู้ต้อ้งขงักลบัเขา้สู่

สงัคมไดโ้ดยปกติ98 

จากการศึกษาขา้งตน้ ผูศึ้กษาเห็นว่า แนวทางในการใหค้าํแนะนาํหรือขอ้เสนอแนะของ

ขอ้กาํหนดมาตรฐานขนัตาํว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัขององคก์ารสหประชาชาตินนั ไดมุ่้งเนน้ให้

เกิดการแกไ้ขฟืนฟผููก้ระทาํความผิด โดยอาศยัเรือนจาํหรือหน่วยงานราชทณัฑ์ หรือหน่วยงานอืนที

เกียวขอ้ง เป็นหน่วยงานผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวัผูต้ ้องขัง

ภายหลงัไดพ้น้โทษแลว้ ซึงสอดคลอ้งกนัอยา่งยงิกบัแนวคิดและทฤษฎีในการลงโทษเพือใหเ้กิดการ

แกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิด ให้กลบัมาเป็นคนดีในสังคมปกติ ทงันี ควรตอ้งเป็นการดาํเนินงาน

ภายใตห้ลกัการต่างๆ ดงัทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ เพือก่อให้เกิดการเปลียนแปลงแกไ้ขพฤตินิสัยของ

ผูก้ระทาํความผดิใหส้ามารถกลบัไปดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดต้ามปกติ ทงัยงัสามารถเลียงชีพไดด้ว้ย

ตนเอง โดยมีหน่วยงานราชการทีเกียวขอ้งเป็นผูส้นบัสนุนใหก้ารดาํเนินงานบรรลุผล 

(6) การนบัถือศาสนา99 

                                                             
97 United Nations. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 61; “The treatment of 

prisoners should emphasize not their exclusion from the community, but their continuing part in it. Community 

agencies should, therefore, be enlisted wherever possible to assist the staff of the institution in the task of social 

rehabilitation of the prisoners. There should be in connection with every institution social workers charged with 

the duty of maintaining and improving all desirable relations of a prisoner with his family and with valuable 

social agencies. Steps should be taken to safeguard, to the maximum extent compatible with the law and the 

sentence, the rights relating to civil interests, social security rights and other social benefits of prisoners.” 
98 United Nations. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 64; “The duty of 

society does not end with a prisoner's release. There should, therefore, be governmental or private agencies 

capable of lending the released prisoner efficient after-care directed towards the lessening of prejudice against 

him and towards his social rehabilitation.” 
99 United Nations. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 41; 

(1) If the institution contains a sufficient number of prisoners of the same religion, a qualified 

representative of that religion shall be appointed or approved. If the number of prisoners justifies it and 

conditions permit, the arrangement should be on a full-time basis. 

(2) A qualified representative appointed or approved under paragraph (1) shall be allowed to 

hold regular services and to pay pastoral visits in private to prisoners of his religion at proper times. 

(3) Access to a qualified representative of any religion shall not be refused to any prisoner. On 
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เรือนจาํและราชทัณฑ์จะตอ้งพิจารณาว่าหากมีผูต้ ้องขังทีนับถือศาสนาเดียวกันเป็น

จาํนวนมาก ผูแ้ทนศาสนาทีมีคุณสมบติัเหมาะสมจะไดรั้บการแต่งตงัขึน โดยมีผูต้อ้งขงัจาํนวนมาก

เห็นชอบร่วมกนั ซึงผูแ้ทนศาสนาดงักล่าวจะไดรั้บการอนุญาตให้ได้รับการดูแลอย่างคนปกติ และ

ไดรั้บค่าประกอบ ศาสนกิจในการเยียมเยือนผูต้อ้งขงัอืนๆ ตามสมควร นอกจากนีผูแ้ทนศาสนา

ดงักล่าวยอ่มไดรั้บความเคารพนบัถือจากผูต้อ้งขงัอืนๆ ดว้ย 

2.4.2 กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

นอกจากข้อก ําหนดมาตรฐานขันตําว่าด้วยการปฏิบัติ ต่อผู ้ต้องขังขององค์การ

สหประชาชาติแล้ว ย ังมีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(International Covenant of Civil and Political Rights) ไดบ้ญัญติัหลกัการไวว้่า มนุษยทุ์กคน พึงมี

สิทธิทีจะมีชีวิตอยู ่(Right to Life) เป็นสิทธิทีจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย ในส่วนของการ

ลงโทษเพือแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิดก็เช่นกนั ในการให้โอกาสกลบัตัว ให้โอกาสปรับปรุงตัว 

โดยพยายามหลีกเลียง ไม่ให้ผูก้ระทาํความผิดถูกลงโทษลกัษณะทีเป็นการทาํลายศกัยภาพในการ

กลบัตวัเขา้สู่สังคมของผูก้ระทาํความผิดเอง โดยใชม้าตรการการลงโทษทีไม่ทาํให้เกิดรอยมลทิน

และได้รับการขัดเกลาด้วยวิธีอืนๆ เช่น การใช้มาตรการเลียงโทษจาํคุกในเรือนจํา โดยอาจใจ

มาตรการไม่ควบคุมตัวอย่างเป็นทางการ (Non-Custodial Measures)  ซึงเป็นมาตรการหนึงที

ผูก้ระทาํความผดิสมควรไดรั้บการพิจารณาตามกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง หรือหากไดรั้บการเขา้ไปรับโทษในเรือนจาํแลว้ อาจใชว้ิธีการพกัการลงโทษ ลดวนั

ตอ้งโทษ หรือการทาํงานสาธารณะและเขา้รับการแกไ้ขฟืนฟใูนศนูยค์วบคุม (Attendance Center) เพือ

มุ่งแกไ้ขสาเหตุทีใหผู้ก้ระทาํความผดิมีความบกพร่องและเป็นสาเหตุใหก้ระทาํผดิขึนมา ทงันี เพือมิ

ใหผู้ก้ระทาํความผดิไดรั้บผลกระทบทางลบในเรือนจาํ100 

ดงันัน ในเมือมาตรการต่างๆ ดงัทีได้กล่าวมา ถือเป็นมาตรการขนัตาํในการปฏิบติัต่อ

ผูต้อ้งขงั ทีนานาประเทศใหก้ารยอมรับ ดงันนั การกาํหนดแนวทางในการดาํเนินการภายในของแต่

ละประเทศ จึงจาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งมีบทบญัญติัของกฎหมายทีก่อให้เกิดสภาพบงัคบั โดยเฉพาะ

อยา่งยงิ สภาพบงัคบัทางกฎหมายทีกาํหนดใหเ้ป็นทงัการรับรองสิทธิของผูต้อ้งขงัในแต่ละประเทศ

และการกาํหนดหนา้ทีของรัฐในการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งหาก่อนปล่อยตวั  

                                                                                                                                                                               
the other hand, if any prisoner should object to a visit of any religious representative, his attitude shall be fully 

respected. 
100 มงคล วีระศิริ. (2547). บทบาทบ้านกึงวิถีในการปฏิบติัต่อผู้กระทาํผิด. หนา้ 12-13. 
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 ผูศึ้กษาจึงเห็นว่า แนวทางในการกาํหนดมาตรฐานขนัตาํในการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขัง

ในทางระหว่างประเทศนนั ไดมุ่้งเนน้ไปทีการใหค้วามสาํคญัของการทีผูต้อ้งขงัเมือไดรั้บการปล่อย

ตวัไปแลว้ สามารถอาศยัหรือดาํรงชีพอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างเป็นปกติสุข ซึงรวมทงัสามารถดาํรงตน

อยูไ่ดด้ว้ยตนเอง ทงัในการฝึกอาชีพและการรู้จกัควบคุมตน อย่างไรก็ดี ในต่างประเทศไดมี้การนาํ

มาตรฐานขนัตาํดงักล่าว ไปตราเป็นกฎหมายและเป็นแนวทางในการดาํเนินการเพือเตรียมความ

พร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวัในรูปแบบต่างๆ ดงัทีจะไดก้ล่าวไวใ้นบทต่อไป 
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บทที 3 

มาตราการทางกฎหมายเพอืเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว 

ในต่างประเทศ 

  

ในบทนี ผูศึ้กษาจะไดน้าํเสนอถึงมาตรการทางกฎหมายเพือเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงั

ก่อนปล่อยตวั ทงัในทางระหว่างประเทศและในต่างประเทศ รวมทงั แนวคิดและแนวทางในการ

ดาํเนินการต่างๆ เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวัอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

 

3.1 แนวทางในการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อยตวัในต่างประเทศ 

การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยเพือการกลบัคืนสู่

สงัคมเป็นเป้าหมายและวิธีการทีหลายประเทศต่างให้การยอมรับและแสวงหาแนวทางทีเหมาะสมมา

โดยตลอด และเพือสร้างความชดัเจนอีกทงัยงัเป็นการขยายขอบเขตการรับรู้ทีมีต่อการดาํเนินงาน

เพือการกลบัสู่สังคมของผูต้อ้งขังให้เกิดขึน การศึกษาการดาํเนินงานในต่างประเทศจึงเป็นความ

จาํเป็นยงิต่อการพฒันารูปแบบการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัทีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จในการกลบัสู่สังคมได้

จริงของผูต้อ้งขงัหลงัพน้โทษใหเ้กิดขึนในประเทศไทยตวัอย่างการดาํเนินงานเพือการคืนผูต้อ้งขงั

กลบัสู่สงัคมในต่างประเทศ ซึงประกอบดว้ย สหรัฐอเมริกา องักฤษ แคนาดา เบอร์มิวดา้ นิวซีแลนด ์

ญีปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์1 สรุปไดด้งันี  

1) สหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอเมริกามีความโดดเด่นในการใหค้วามสาํคญักบัการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

อยา่งมาก โดยการดาํเนินงานเกิดจากฐานคิดทีว่าหากมีการเตรียมความพร้อมการปล่อยมากเท่าไร 

                                                             
1  กรมราชทณัฑ์ สาํนกัสังคมสงเคราะห์. (2551). การศึกษาทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมก่อน

ปล่อย Re-Entry. หนา้ 47-50; พินิพร โชติภทัรสุมล. (2548). “ราชทณัฑต่์างแดน.” วารสารราชทัณฑ์ 53 หนา้ 10-11 

และอสันีย ์ สังขเนตร. (2546). “ผลการประชุมผูบ้ริหารงานราชทณัฑภ์าคพนืเอเชียและแปซิฟิค ครังที 22.” 

วารสารราชทัณฑ์ 51 หนา้ 39. 
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ผูต้อ้งขงัทีไดรั้บการปล่อยตวัก็จะสามารถประสบความสาํเร็จในการออกไปดาํเนินชีวิตภายนอกได้

มากเท่านนั จากฐานคิดดงักล่าวทาํให้เกิดการจดัตงัศูนยเ์ตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (Pre-release 

Center) ซึงเป็นสถานทีมีกฎระเบียบทีไม่เขม้งวด และมีการควบคุมนอ้ย ผูต้อ้งขงัสามารถเลือกทีจะ

ดาํเนินชีวิตตามความตอ้งการของตนเอง โดยภายในศูนยจ์ะมีบริการการให้คาํปรึกษาก่อนปล่อย 

(Pre-release Counseling) โปรแกรมการวางแผนก่อนปล่อย (Planning Program) พร้อมกับ

โปรแกรมและกิจกรรมอืน ๆ ใหเ้ลือกอยา่งหลากหลาย เพือสร้างความมนัใจและสร้างความเชือมนั

ใหเ้กิดแก่ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทงั 3 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนแรก คือ ผูต้อ้งขงัเป็นการสร้างความพร้อม

ทางดา้นจิตใจ และความเชือมนัในคุณค่าและศกัดิศรีของตนเองใหเ้กิดขึนแก่ผูต้อ้งขงั ส่วนต่อมา คือ 

ครอบครัว หรือคนใกลชิ้ด เป็นการเนน้ให้เกิดการสานสัมพนัธ์ขึนระหว่างผูต้อ้งขงัและครอบครัว 

ตลอดจนความพร้อมในการกลบัสู่ครอบครัว และส่วนสุดทา้ยคือ ชุมชน เป็นการสร้างความเชือมนั

ใหมี้ต่อผูต้อ้งขงัในการกลบัสู่สงัคมและสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสงัคมไดจ้ริง 

2) องักฤษ 

การดาํเนินงานขององักฤษจุดเด่นอยูต่รงทีความรับผิดชอบต่อผูต้อ้งขงัจะอยู่ในความดูแล

ของหน่วยงานทีเรียกว่า National Offenders Management Services (NOMS) ซึงเป็นหน่วยงานที

รับผิดชอบผูก้ระทาํผิดทงัระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่เพียงแต่ผูต้ ้องขัง เพือให้การ

ดาํเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทงัระบบ สาํหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเพือเตรียมความพร้อม

ในการกลบัสู่สังคม ทางหน่วยงานไดท้าํการจดัหลกัสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (The Pre-

Release Course) และเมือผูต้ ้องขังสําเร็จหลักสูตรแลว้มีประกาศนียบัตรรับรอง 2 ใบ คือ 

ประกาศนียบตัรการวางแผนอาชีพ กบั ประกาศนียบตัรเพือการเตรียมตวัในการทาํงาน ซึงไดรั้บการ

รับรองจาก OCR Oxford Cambridge and RSE ซึงไดรั้บการยอมรับจากนายจา้งทวัประเทศ 

3) แคนาดา 

การดาํเนินงานในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของแคนาดาไดใ้ห้ความสาํคญัต่อ

การเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั เช่น การร่วมเป็น

กรรมการทีปรึกษาภาคประชาชนสาํหรับพกัการลงโทษผูต้อ้งขงั การเปิดรับอาสาสมคัรดา้นต่างๆ 

ร่วมกบัการโฆษณาประชาสมัพนัธ์งานของกรมราชทณัฑ์ให้แก่ประชาชนเพือให้ประชาชนไดรั้บ

ทราบการทาํงาน นบัเป็นจุดเด่นของการดาํเนินงานของประเทศแคนาดา ส่งผลให้การดาํเนินงาน

ของกรมราชทณัฑข์องประเทศแคนาดาเป็นทีรับรู้และยอมรับจากสงัคมมากขึน ซึงจะก่อใหเ้กิดผลดี
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ต่อการสร้างความพร้อมแก่สงัคมทีจะก่อใหเ้กิดการยอมรับต่อผูต้อ้งขงัและผูพ้น้โทษในการกลบัสู่

สงัคม 

4) นิวซีแลนด ์

การดาํเนินงานของนิวซีแลนดเ์นน้การดูแลในเรืองทีพกัอาศยัหลงัจากผูต้อ้งขงัหลงัพน้

โทษออกมาแลว้ โดยมีฐานคิดทีเชือว่าการมีทีอยู่อาศยัเหมือนเป็นการสร้างความสาํเร็จของการ

กลบัคืนสู่สังคมของผูต้อ้งกระทาํความผิด ดงันันสมาคมความช่วยเหลือและฟืนฟูผูต้อ้งขงัจึงจัด

โครงการนาํร่องเพือการมีทีพกัอาศยัแก่ผูต้อ้งขงัหลงัพน้โทษร่วมกบับริษทัการเคหะนิวซีแลนด์โดย

มีเงือนไขว่าผูต้อ้งขงัจะตอ้งยา้ยออกไปยงัทีพกัถาวรภายในเวลา 3 เดือน ถึงแมก้ารดาํเนินงานของ

นิวซีแลนด์อาจไม่ชัดเจนในเรืองการเตรียมความพร้อมผูต้ ้องขังก่อนปล่อย หากแต่เป็นการ

ดาํเนินงานทีเป็นการเนน้เฉพาะการเตรียมในเรืองทีอยูใ่หแ้ก่ผูพ้น้โทษทีสามารถช่วยขจดัปัญหาอนั

อาจจะเกิดแก่ผูต้อ้งขงับางรายภายหลงัการตอ้งโทษ 

5)  เบอร์มิวดา้ 

การเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัเพือกลบัคืนสู่สงัคมของผูต้อ้งขงัของเบอร์มิวดา้เป็นการ

ดาํเนินงานทีเน้นการสร้างความมนัคงในสัมพนัธภาพความเป็นครอบครัวของผูต้ ้องขัง และการ

ช่วยเหลือครอบครัวผูต้อ้งขงัระหว่างการตอ้งโทษของสมาชิกในครอบครัว การดาํเนินงานเป็นการ

ร่วมมือของสององคก์รเรือนจาํทีใหญ่ทีสุดในโลก คือ The Prisoner Fellowship และ The Salvation 

Army ภายใตชื้อใหม่ทีเรียกว่า The Family Fellowship โครงการการช่วยเหลือดงักล่าวอยู่บนฐาน

การวิจัยทีแสดงให้เห็นว่าผูต้อ้งขงัทีอยู่ในระบบการสนับสนุนของครอบครัวทีดีมีแนวโน้มทีจะ

ฟืนฟพูฤตินิสยัไดดี้กว่า โครงการจึงเน้นให้สมาชิกในครอบครัวไดมี้การพบปะกนัสัปดาห์ละครัง 

รวมทงัการจดัการฝึกทกัษะอาชีพและอาชีพใหแ้ก่ครอบครัวผูต้อ้งขงัร่วมดว้ย การเตรียมความพร้อม

ผูต้อ้งขงัในเบอร์มิวดา้จึงเป็นการดาํเนินงานทีให้ความสําคญักบัการดาํรงสัมพนัธภาพความเป็น

ครอบครัวของผูต้ ้องขัง จึงก่อให้เกิดกิจกรรมทีมุ่งให้เกิดสายสัมพนัธ์ทีดีระหว่างผูต้ ้องขังและ

ครอบครัว และยงัรวมไปถึงการเขา้มามีบทบาทในการช่วยเหลือในการดาํรงชีวิตของครอบครัว

ผูต้อ้งขงัร่วมดว้ย 

6) ญีปุ่น 

การสร้างความเขม้แข็งในการกลบัสู่สังคมของผูต้อ้งขงัในประเทศญีปุ่น คือ การจดัตงั

บา้นพกัช่วยเหลือฟืนฟผููก้ระทาํผดิ หรือบา้นกึงวิถีขึน 105 แห่ง ทวัประเทศ โดยเป็นการดาํเนินงาน

ของภาคเอกชนและองคก์รอาสาสมคัรต่างๆ ทีอยู่ภายใตก้ารดูแลของกระทรวงยุติธรรม ซึงบริการ
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หลกัทีจดัขนั คือ การจดัสถานทีพกั การให้คาํปรึกษา การจดัหางาน เป็นตน้  แต่สาํหรับบา้นกึงวิถี

บางแห่งจะมีการจดัตงัโรงงานขึนภายในเพือเป็นการสร้างงานใหแ้ก่ผูพ้น้โทษในขณะทีบางแห่งจะ

เป็นการจดับริการในบาํบดัทางจิตแก่ผูพ้น้โทษทีมีความเจ็บป่วยหรือบริการแก่ผูพ้น้โทษทีสูงอาย ุ

นอกจากนนัยงัมีการจดัตงัองค์กรอาสาสมคัรในหลายองค์กรเพือทาํหน้าทีดูแลผูพ้น้โทษร่วมดว้ย 

การเตรียมความพร้อมในญีปุ่นจะเป็นไปในลกัษณะการเตรียมความพร้อมให้แก่ผูพ้น้โทษในบา้น

กึงวิถีมากกว่าการเตรียมความพร้อมใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ ทณัฑสถานหรือศนูยเ์ตรียมความพร้อม

ก่อนปล่อย แต่ถึงอย่างไร รูปแบบการดาํเนินงานการเตรียมความพร้อมต่างก็เป็นไปในลกัษณะที

คลา้ยคลึงกนั 

7) ฮ่องกง 

จุดเด่นในการดาํเนินงานการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัในการกลบัสู่สงัคมของผูต้อ้งขงั

ในฮ่องกง คือ การแสวงหาการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และวิธีการในการแสวงหานับเป็นอีก

หนึงจุดเด่นทีน่าสนใจ คือ การใชสื้อเขา้มามีส่วนในการแสวงหาแนวร่วม เช่น การจดัทาํโฆษณา แผ่น

โปสเตอร์ การสร้างละครโทรทศัน์ชุด “ถนนกลบับา้น” (The Road Back) การจดันิทรรศการ

ประชาสมัพนัธง์านราชทณัฑ ์การจดัแสดงสินคา้เพือประชาสมัพนัธค์วามสามารถของผูต้อ้งขงัให้เป็น

ทีรับรู้ และการคดัเลือกนกัร้อง นกัแสดงเป็นทูตแห่งการแกไ้ขฟืนฟู (Rehabilitation Ambassador) รวม

กบัการจดัให้มีคณะกรรมการชุมชนเพือให้การช่วยเหลือผูต้ ้องขงั (A Committee on Community 

Support for Rehabilitated Offenders) การตงัศูนยผ์ูต้อ้งขงัและผูป้กครอง (Inmate/Parent Center) ใน

การจดัโปรแกรมเพือใหผู้ต้อ้งขงัและครอบครัวไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั 

8) สิงคโปร์ 

การดําเนินงานของสิงคโปร์เป็นการดําเนินงานทีเน้นการเข้ามาสนับสนุนการ

ดาํเนินงานจากครอบครัวผูต้ ้องขัง และชุมชน ซึงเชือว่าความสําเร็จของการกลบัสู่สังคมของ

ผูต้อ้งขงัต้องอาศยัความพร้อมทีเกิดจากความร่วมมือจากครอบครัวและชุมชนของผูต้ ้องขังเป็น

สาํคัญ โดยได้มีการจดัตงัองค์กรชุมชนเพือแก้ไขฟืนฟูผูก้ระทาํผิด (Community Action for the 

Rehabilitation of Offenders - CARE) ซึงเป็นองค์กรชุมชนทีทาํหน้าทีในการแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํผิด

ทงัก่อนและหลงัปล่อย โดยประสานความร่วมมือจากภาครัฐ และภาคเอกชน ในการช่วยเหลือ

สนบัสนุน รวมทงัการโฆษณางานราชทณัฑอ์ยา่งต่อเนืองทงัทางโทรทศัน์ สิงพิมพ ์และสือโฆษณา

ขา้งรถโดยสาร และการประชาสมัพนัธที์มีบทบาทอยา่งมาก คือ การจดัตงัโครงการ Yellow Ribbon 

เพือมุ่งประชาสัมพนัธ์ให้เกิดการยอมรับผูพ้น้โทษในการกลบัมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอีกครัง 
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โครงการดงักล่าวเป็นการแสดงถึงความชดัเจนในการขบัเคลือนระดบัชาติ โดยความร่วมมือจากทุก

ภาคส่วนของสงัคมในการดูแลผูพ้น้โทษ 

การเตรียมความพร้อมผูต้ ้องขังก่อนปล่อยเพือการคืนคนดีสู่สังคม หรือการทีผูต้อ้งขัง

สามารถกลบัไปใชชี้วิตในสงัคมหลงัจากพน้โทษในต่างประเทศ แสดงใหเ้ห็นถึงความตระหนกัและ

การใหค้วามสาํคญักบัผูต้อ้งขงัและผูพ้น้โทษในประเทศนนัๆ อยา่งมาก และจากการดาํเนินงานการ

เตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัทงั 8 ประเทศ กล่าวไดว้่า ทุกประเทศต่างให้ความสาํคญักบัการเตรียม

ความพร้อมก่อนปล่อยอย่างมาก โดยพบว่า การดาํเนินงานเพือการกลบัสู่สังคมของผูต้อ้งขงัส่วน

หนึงเป็นการดาํเนินงานทีแสดงให้เห็นถึงการให้ความสาํคญักบัการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

ควบคู่กบัการดูแลหลงัปล่อย โดยเฉพาะการดาํเนินงานในสหรัฐอเมริกาและองักฤษคือ การจดัตงั

ศนูยเ์ตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (Pre-release Center) ของสหรัฐอเมริกา และการจดัหลกัสูตรการ

เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (The Pre-release Course) ขององักฤษการดาํเนินงานดงักล่าวเป็นการ

ดาํเนินงานทีเกิดจากมองไปยงัอนาคตขา้งหนา้ของผูต้อ้งขงัหลงัพน้โทษทีความสาํเร็จในการกลบัสู่

สงัคมจะเกิดขึนไดน้นัจะตอ้งอาศยัการเตรียมความพร้อมเป็นสาํคญั  ซึงการเตรียมความพร้อมก่อน

ปล่อยจะเป็นการเตรียมทงัในดา้นสถานที คือ การจดัสถานทีทีลดความเขม้งวดของกฎระเบียบ ดา้น

หลกัสูตรและกิจกรรม การจดัหลกัสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยใน เช่น การวางแผนอาชีพ การ

เตรียมตวัในการทาํงาน การให้คาํปรึกษา และกิจกรรมอืนๆ เพือสร้างความเชือมนัในการกลบัสู่

สังคมของผูต้อ้งขงั ถึงแมป้ระเทศอืนๆ จะไม่มีการระบุการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยไวอ้ย่าง

ชดัเจน แต่จากการดาํเนินงานทีปรากฏในหลายประเทศต่างก็ไดแ้สดงถึงการดาํเนินงานในลกัษณะ

ของการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยร่วมดว้ย เช่นการเปิดโอกาสใหค้รอบครัวและชุมชนไดเ้ขา้มา

มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมแก่ผูต้อ้งขงั เพือสร้างความมนัคงในสัมพนัธภาพความเป็นครอบครัว

และการเป็นสมาชิกของชุมชนของผูต้อ้งขงัใหด้าํรงอยู่รวมทงักิจกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์

เพือสร้างค่านิยมทีดีต่อผูต้อ้งขงัและผูพ้น้โทษในการกลบั   สู่สงัคม สามารถสรุปไดด้งันี 

1) การใหค้วามสาํคญัในการจดัตงัศนูยแ์ละองคก์ารในการดูแลช่วยเหลือผูต้อ้งขงัและผู ้

พน้โทษ การจดัตงัดงักล่าวแบ่งเป็น 3 องค์กร คือ การจดัตงัโดยกรมราชทณัฑ์ องค์กรเอกชนหรือ

องคก์รอาสาสมคัร และชุมชนในการดูแลช่วยเหลือ การจดัตงัโดยกรมราชทณัฑ์จะเน้นการจดัใน

รูปแบบศนูยก์ารเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (Pre-release Center) ในสหรัฐอเมริกาหรือการจดัตงั 

NOMS ในประเทศองักฤษ นอกจากนนัการจดัตงัโดยองค์กรเอกชนหรือองค์กรอาสาสมคัร เช่น 

สมาคมความช่วยเหลือและฟืนฟผููต้อ้งขงัในการใหค้วามช่วยเหลือดา้นทีพกัแก่ผูพ้น้โทษในประเทศ
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นิวซีแลนด ์องคก์ร The family Fellowship ในเบอร์มิวดา้เพือทาํหนา้ทีช่วยเหลือครอบครัวผูต้อ้งขงั

และสร้างสมัพนัธภาพใหเ้กิดแก่ผูต้อ้งขงัและครอบครัว การจดัตงับา้นกึงวิถีโดยการดาํเนินงานของ

ภาคเอกชนและองคก์รอาสาสมคัรต่างๆ ในญีปุ่นเพือดูแลเรืองทีพกัความเป็นอยู่ ตลอดจนการเป็น

สถานทีในการทาํงาน สถานทีในการบาํบดัทางจิตและดูแลผูสู้งอายุ  เป็นตน้ และสุดทา้ย คือ การ

จดัตงัโดยชุมชน เช่น การจดัตงัองคก์รชุมชนเพือแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํผิด (CARE) เพือดูแลผูต้อ้งขงั

ก่อนและหลงัปล่อยในประเทศสิงคโปร์ ศูนยผ์ูต้อ้งขงัและผูป้กครอง  (Inmate/ Parent Center) ใน

ฮ่องกงทีเนน้การทาํกิจกรรมร่วมกนัระหว่างผูต้อ้งขงัและครอบครัวการจดัตงัศนูยห์รือองค์กรต่างๆ 

ถึงแมจ้ะเกิดจากการจดัตงัจากองค์กรทีแตกต่าง และรูปแบบการดาํเนินงานทีต่างกนั แต่สิงหนึงที

เหมือนกนัก็คือ การมุ่งใหเ้กิดการกลบัไปใชชี้วิตร่วมกบัครอบครัวและชุมชนของผูต้อ้งขงัหลงัพน้

โทษ 

2) การให้ความสําคัญกับครอบครัวและชุมชนของผูต้ ้องขังหรือผูพ้น้โทษ จากการ

ดาํเนินงานทงั 8 ประเทศ สิงหนึงทีพบและนับว่าเด่นชดัทีสุด คือ การใชค้รอบครัวและชุมชนเป็น

ฐานในการสร้างความเชือมนัในการกลบัสู่สังคมของผูต้อ้งขงั ซึงการดาํเนินงานจะเน้นการสร้าง

ความร่วมมือใหเ้กิดขึนทงัครอบครัว ชุมชน ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ในสงัคม เช่น การจดัตงัองคก์ร

ในชุมชนเพือใหก้ารดูแลช่วยเหลือ หรือการจดัโปรแกรมหรือหลกัสูตรต่างๆ ทีมุ่งใหเ้กิดการยอมรับ 

และสร้างสัมพนัธภาพทีดีทีมีต่อผูต้อ้งขงัให้เกิดขึนกบัครอบครัวและชุมชน เช่น หลกัสูตรการ

เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในสหรัฐอเมริกา กิจกรรมทีเน้นสัมพนัธภาพให้เกิดแก่ผูต้อ้งขงักบั

ครอบครัว การเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน เช่น การร่วมเป็น

คณะกรรมการทีปรึกษาภาคประชาชนในการพิจารณาการพักโทษในแคนาดา การจัดตัง

คณะกรรมการชุมชนเพือแก้ไขฟืนฟูผูต้ ้องขัง (A committee on Community Support for 

Rehabilitated Offenders) ในฮ่องกง หรือองคก์ร CARE ในสิงคโปร์ เป็นตน้ รวมทงัการดาํเนินงาน

ทีขยายขอบเขตการช่วยเหลือไปยงัครอบครัวผูต้อ้งขงัร่วมดว้ย ความสาํเร็จในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั

พบว่า ทุกประเทศต่างมีรูปแบบการดาํเนินงานในลกัษณะของการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาค

ส่วนในสงัคมใหเ้กิดขึน โดยเฉพาะครอบครัวและชุมชนของผูต้อ้งขงั โดยเชือว่า ครอบครัวและชุมชน

จะเป็นหน่วยทางสงัคมทีมีส่วนสนบัสนุนในการกลบัสู่สงัคมของผูต้อ้งขงัไดเ้ป็นอยา่งดี 

3) การใหค้วามสาํคญักบัการรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ในการกลบัสู่สังคมของผูต้อ้งขงั

พบว่าในหลายประเทศไดน้าํวิธีการรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ผ่านสือในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้าง

ละครโทรทศัน์ โฆษณาทางโทรทศัน์ สิงพิมพ ์พืนทีขา้งรถโดยสาร การจดันิทรรศการงานราชทณัฑ์
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การตงัทูตแห่งการแกไ้ขฟืนฟ ูเพือสร้างการรับรู้และการยอมรับในตวัผูต้อ้งขงั/ผูพ้น้โทษให้เกิดขึน

ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ในสงัคมใหเ้กิดขึน ซึงการดาํเนินงาน

ในลกัษณะดงักล่าวเสมือนเป็นการเตรียมความพร้อมใหก้บัสงัคมทีประสบความสาํเร็จอย่างมากใน

ทงัแคนาดา สิงค์โปร์ และฮ่องกง นอกจากนนั  โครงการ Yellow Ribbon ในสิงคโปร์ยงันับเป็น

ความสาํเร็จครังใหญ่ทีแสดงใหเ้ห็นถึงการขบัเคลือนทางสงัคมในการแกไ้ขฟืนฟผููต้อ้งขงั/ผูพ้น้โทษ

การรณรงคแ์ละสือต่างๆ เสมือนเป็นอีกเครืองมือสาํคญัในการสร้างค่านิยมทีดีทีมีต่อผูต้อ้งขงัและผู ้

พน้โทษให้เกิดขึน และสิงเหล่านีก็จะกลายเป็นปัจจัยสาํคญัทีส่งผลต่อการกลบัเขา้สู่สังคมของ

ผูต้ ้องขังหลงัพน้โทษต่อไปการเตรียมความพร้อมผูต้ ้องขังก่อนปล่อยทงัในประเทศไทย และ

ต่างประเทศสามารถแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ การเตรียมความพร้อมในเรือนจาํหรือทณัฑสถาน และ

การเตรียมความพร้อมในศนูยเ์ตรียมความพร้อมก่อนปล่อย อีกทงัการดาํเนินการยงัสามารถแบ่งเป็น 

2 รูปแบบ คือ การเตรียมความพร้อมภายใน เป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดแก่ผูต้อ้งขงัในการ

กลบัสู่สงัคมอีกครังภายใตห้ลกัสูตรและกิจกรรมต่างๆ และการเตรียมความพร้อมภายนอกเป็นการ

เตรียมความพร้อมแก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมในการรองรับการกลบัสู่สังคมของผูต้อ้งขงัหลงั

พน้โทษ 

อยา่งไรก็ดี ตามทีไดน้าํเสนอมาแลว้ขา้งตน้ เป็นเพียงแนวทางหรือเป็นนโยบายในการ

ดาํเนินการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวัเท่านนั ซึงสภาพบงัคบัในทางกฎหมายนนั คงมี

ตวัอยา่งในประเทศต่างๆ ไดแ้ก่  สหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี สหราชอาณาจกัร และญีปุ่นดงัทีจะได้

นาํเสนอต่อไปนี 

 

3.2 สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

3.2.1 แนวคิดในการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั 

ในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อาํนาจตามกฎหมายทีจะทําให้สามารถลงโทษจาํคุก 

ผูก้ระทาํความผดิไดน้นั เริมมาจากประมวลกฎหมายอาญา2 มาตรา 13 ซึงเป็นบทบญัญติัทีเป็นหลกั

ว่า “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” (nullun crimen, nulla poena sine lege) หรือหลกั

ในทางวิชาการทีเรียกว่า “หลกัไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” อนัเป็น “หลกัประกนัในทางอาญา” และเป็น 

                                                             
2 Criminal Code (Steafgesetzbuch, StGB). As promulagated on 13 November 1998 Federal Law 

Gazette I, p.945, p.3322. 
3 Section 1 “No punishment Without a Law” 
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“หลกัรัฐธรรมนูญ” ประกอบกบัโทษจาํคุก เป็นโทษชนิดหนึงตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนัน 

อาํนาจของศาลทีจะลงโทษจาํคุกผูก้ระทาํความผดิ อนัจะเป็นผลให้บุคคลหนึงจะตอ้งถูกบงัคบัโทษ

จาํคุกในเรือนจาํ จะตอ้งมาจากหลกัการพืนฐานของหลกัรัฐธรรมนูญและหลกัประกนัในกฎหมาย

อาญา เมือมีบทบญัญติัของกฎหมายอาญากาํหนดฐานความผิดและโทษไวอ้ย่างชดัเจน ศาลย่อมมี

อาํนาจพิพากษาลงโทษได้4 

แมจ้ะมีบทบญัญติัทีกาํหนดฐานความผดิและโทษไวอ้ยา่งชดัเจน แต่ถา้เป็นคดีทีไม่มีขอ้

ยุง่ยากหรือทีมีโทษปรับสถานเดียวนนั อยัการอาจใชว้ิธีการทางอาญาแบบเร่งรัด โดยจะไม่เป็นไป

ตามขันตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามปกติ (Schoffengericht) ซึงวิธีการนีทาํให้

คดีอาญาทีเกิดขึนในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระงบัลงไดเ้ป็นจาํนวนมาก5 ส่งผลให้การบงัคบั

โทษ โดยทวัจะมุ่งเนน้ไปทีการใชโ้ทษ และการบงัคบัใชโ้ทษจาํคุกให้น้อยทีสุด อาจใชห้รือไม่ใช้

วิธีการรอการลงโทษหรือการคุมประพฤติ ซึงกฎหมายไดอ้นุญาตให้มีการกาํหนดโทษเพิมได ้ใน

การหา้มการกระทาํบางอยา่ง เช่น การหา้มขบัรถเขา้ไปในเขตทีกาํหนด หรือมีการรายงานตวัต่อเจา้

พนกังานโดยมีกาํหนดระยะเวลา เป็นตน้ ซึงโดยส่วนใหญ่แลว้ หากศาลของสหพนัธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนีพิพากษาให้ลงโทษไม่เกิน 2 ปี ศาลสามารถสงัรอการลงโทษและให้เข้าสู่ระบบการคุม

ประพฤติได ้ซึงเป็นนโยบายในการบริหารจดัการคดีอาญาของสหพนัธสาธารณรัฐเยอรมนี6 

ดงันนั ในการลงโทษตามนโยบายการบริหารจดัการคดีอาญา บุคคลทีตอ้งคาํพิพากษา 

ตอ้งพิสูจน์จนเป็นทีพอใจต่อศาลว่า จะไม่กระทาํความผิดซาํอีกในอนาคต จึงเป็นมาตรการในการ

เลียงโทษจาํคุก ทาํให้บุคคลนนัมีชีวิตอยู่โดยไม่ตอ้งรับโทษจาํคุก ส่งผลให้มีงานทาํ มีชีวิตอยู่กบั

ครอบครัวและมีสงัคมอยูต่่อไป แต่หากผูต้อ้งโทษจาํคุกนนั กระทาํความผดิอาญาซาํอีก หรือกระทาํ

ผดิเงือนไขทีศาลกาํหนดในระหว่างคุมประพฤติ ผูน้นัย่อมถูกถอนการพกัการลงโทษจาํคุกและถูก

นาํตวัไปจาํคุกต่อไป7 

หลกัการทวัไปในการบงัคบัโทษจาํคุกของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผูต้อ้งขงัคนใด

ต้องโทษมาแลว้สองในสามส่วน เวลาทีเหลืออาจได้รับการพกัการลงโทษจาํคุกและมีการคุม

ประพฤติแทนได ้เมือมีขอ้เท็จจริงปรากฏว่า ผูต้อ้งขงัผูน้นัมีพฒันาการปรับพฤตินิสัยดีขึนแลว้ และ

                                                             
4 ธานี วรภทัร์ ก (2554). กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจาํคุก. หนา้ 151. 
5 แหล่งเดิม. 
6 Jorg-Martin Jehie. Criminal Justice in Germany. p. 29. 
7 Ibid. p. 29. 
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อยู่ในระดับทีสามารถกลบัเขา้มาใชชี้วิตร่วมกับผูอื้นในสังคมได้ ซึงการปล่อยตวัผูน้ัน จะเป็น

ประโยชน์ในเรืองความปลอดภยัของสงัคมดว้ย8 

3.2.2 กฎหมายในการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั 

รัฐธรรมนูญของสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี หรือทีเรียกว่า “Basic Law” นนั ไดรั้บรอง

หลกัสิทธิมนุษยชนไวใ้นมาตรา 1 ว่า “ศกัดิศรีความเป็นมนุษยน์นั มิอาจถูกทาํลายได”้ และ “การ

จาํกดัเสรีภาพในมาตรา 2  คงมีเพียงกฎหมายเท่านนัทีจะจาํกดัได”้ ซึงเป็นหลกัประกนัสิทธิของ

ประชาชนชาวเยอรมนัขนัพืนฐาน ซึงรวมถึงผูต้อ้งขงัดว้ยเช่นกนั 

จะเห็นไดว้่า แนวคิดของสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี มุ่งเน้นไปทีการจดัให้มีการเรียน

การสอน และการจดัระบบกระบวนการยุติธรรมทีสามารถคดักรองคนทีกระทาํความผิดจริงๆ ที

สมควรไดรั้บโทษจาํคุกเท่านันทีตอ้งเขา้บาํบดัในเรือนจาํ และมีกฎหมายบงัคบัโทษจาํคุกทีจาํกดั

เสรีภาพเป็นการเฉพาะ คือ Execution of sentences Law (Strafvollzugsgesetze – StVollzG) ทีมี

หลกัปฏิบติัต่อเนืองมาว่า “การนาํคนเขา้คุก ตอ้งมีประโยชน์ต่อสงัคมและผูก้ระทาํความผิด ถา้ไม่มี

ประโยชน์อะไร ไม่ให้นําคนไปคุก” สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจึงไดพ้ยายามใชม้าตรการเลียง

โทษจาํคุก โดยศาลอาจพกัการลงโทษโดยพิพากษาลงโทษจาํคุก แต่ให้รอการลงโทษ และการใช้

โทษปรับในจาํนวนมาก เพราะเห็นว่าโทษจาํคุกมีผลเสียมากกว่าผลดีในการนาํมาใช้9 

มาตรการทางกฎหมายในการบงัคบัโทษจาํคุกทีสาํคญั คือ แผนการบงัคบัโทษเฉพาะ

บุคคล มีการสาํรวจเพือบาํบดัและการประเมินผลตามระยะเวลาทีกาํหนด เพือคน้หาบุคลิกภาพและ

ความเป็นไปของชีวิตของผูต้ ้องขงัคนนันๆ เพือให้ไดส้าเหตุแห่งการกระทาํความผิดและแนว

ทางแก้ไขพฤตินิสัยทีเหมาะสมกบัคนนนัๆ โดยเฉพาะ ผูต้ ้องขงัต้องไดรั้บการคุ้มครองสิทธิขัน

พืนฐานให้ถูกกระทบจากการบังคับโทษจาํคุกให้น้อยทีสุด โดยมีระบบการสังคมสงเคราะห์

ผูต้อ้งขงัในเรืองต่างๆ 3 ช่วง10 คือ 

1) การช่วยเหลือในการรับตวัผูต้อ้งขงัเขา้เรือนจาํใหม่ๆ 

2) การช่วยเหลือผูต้อ้งขงัในระหว่างบงัคบัโทษ 

3) การช่วยเหลือผูต้อ้งขงัในการปล่อยตวัจากการบงัคบัโทษสู่สงัคม 

                                                             
8 ธานี วรภทัร์ ก เล่มเดิม. หนา้ 156-157. 
9 ธานี วรภทัร์ ก เล่มเดิม. หนา้ 151. 
10 See Gunther Kaiser.(1984). Prison Systems & Correctional Law : Europe, The United States, and 

Japan A Comparative Analysis.  
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จากการศึกษาพบว่า กฎหมายหลกัของประเทศสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนีทีนาํมาใชใ้น

การเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวันัน พบว่ามีกฎหมายหลกัทีใช ้ไดแ้ก่ กฎหมายว่าดว้ย

การบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพือความปลอดภยัทีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 เช่น มาตรา 11 แห่ง

กฎหมายฉบบันีทีกาํหนดให้มีการผ่อนปรนการบงัคบัโทษ ทีอาจกาํหนดให้ผูต้อ้งขงัออกไปนอก

เรือนจาํเป็นประจาํเพือทาํงานภายใตก้ารควบคุมของเจา้หน้าที หรือ ปราศจากการควบคุม ซึงการ

ผอ่นปรนจะตอ้งกระทาํดว้ยความยนิยอมของผูต้อ้งขงั เมือไม่มีพฤติการณ์ทีเกรงว่าจะหลบหนีหรือ

ไปกระทาํความผดิอาญา หรือในมาตรา 15 ทีกาํหนดให้มีการเตรียมการปล่อยตวั โดยผูต้อ้งขงัจะ

ไดรั้บการผอ่นปรน และอาจถกูยา้ยไปอยูเ่รือนจาํเปิด ระหว่างระยะเวลา 3 เดือน ก่อนปล่อยตวัอาจ

อนุญาตใหล้าเป็นพิเศษไม่เกิน 1 สปัดาห์ เพือเตรียมการปล่อยให้ผูต้อ้งขงัสามารถออกจากเรือนจาํ

ได ้โดยไม่ตอ้งมีการควบคุมในระหว่างเวลา    9 เดือน ก่อนไดรั้บการปล่อยตวั ซึงอาจไดรั้บอนุญาต

ใหล้าเป็นพิเศษไดไ้ม่เกิน 6 วนัต่อเดือน เป็นตน้ 

นอกจากนี ในกฎหมายฉบบัดงักล่าว ยงัไดรั้บเอาแนวคิดของขอ้กาํหนดมาตรฐานขนัตาํ

ว่าดว้ยการปฏิบัติต่อผูต้อ้งขงัขององค์การสหประชาชาติ ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการเตรียมความ

พร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั ไวใ้นมาตรา 38 ทีกาํหนดให้ผูต้อ้งขงัทีมีความสามารถทียงัไม่จบัชนั

มธัยม จะตอ้งจดัใหมี้การศึกษาในวิชาทีจะนาํไปสู่การจบการศึกษาในชนัดงักล่าวได ้หรือในมาตรา 

39 ทีผูต้อ้งขงัไดรั้บอนุญาตให้ฝึกวิชาชีพหรืออบรมอาชีพเพิมเติมนอกเรือนจาํไดอ้ย่างเป็นอิสระ 

หรือแมแ้ต่การทาํงานในเรือนจาํทีไดรั้บค่าตอบแทนตามมาตรา 41 และ 43 อีกทงั การสนับสนุนให้

ฝึกจิตตามหลกัศาสนาของตน ตามมาตรา 53 เป็นตน้ 

ดงันนั จะเห็นไดว้่า กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพือความปลอดภยั

ทีจาํกัดเสรีภาพ ค.ศ. 1796 ของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีความสอดคลอ้งกันอย่างยิงกับ

มาตรฐานขนัตาํว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัขององคก์ารสหประชาชาติ 

 

3.3 สหราชอาณาจกัร 

3.3.1 แนวคิดในการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั 

การดาํเนินงานของสหราชอาณาจกัร มีจุดเด่นอยูต่รงทีความรับผดิชอบต่อผูต้อ้งขงัจะอยู่

ในความดูแลของหน่วยงานทีเรียกว่า National Offenders Management Services (NOMS) ซึงเป็น

หน่วยงาน  ทีรับผิดชอบผูก้ระทาํผิดทงัระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่เพียงแต่ผูต้อ้งขงั 

เพือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทงัระบบ สาํหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเพือเตรียม
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ความพร้อมในการกลบัสู่สงัคม ทางหน่วยงานไดท้าํการจดัหลกัสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 

(The Pre-Release Course) และเมือผูต้อ้งขงัสาํเร็จหลกัสูตรแลว้มีประกาศนียบตัรรับรอง 2 ใบ คือ 

ประกาศนียบตัรการวางแผนอาชีพ กบั ประกาศนียบตัรเพือการเตรียมตวัในการทาํงาน ซึงไดรั้บการ

รับรองจาก OCR Oxford Cambridge and RSE ซึงไดรั้บการยอมรับจากนายจา้งทวัประเทศ 

การบังคับโทษในสหราชอาณาจักร จะมีการจาํแนกลกัษณะผูต้ ้องขัง โดยผูต้ ้องขัง

เด็ดขาดทีไดรั้บโทษจาํคุกเกิน 3 เดือน จะถกูส่งไปยงัศูนยจ์าํแนกลกัษณะซึงประจาํอยู่ตามเรือนจาํ

ทอ้งถินและทาํการจาํแนกออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภท A, B, C และ D ตามระบบการจาํแนก 

โดยผูต้อ้งขงัประเภท A คือ ผูต้อ้งขงัทีตอ้งการหลบหนี ผูต้อ้งขงัประเภท D คือ ผูที้สามารถไวใ้จได ้

ส่วนผูต้อ้งขงัประเภท B และ C คือ ผูที้ถูกคุมขงั โดยเพิมความมนัคงปลอดภยั ส่วนผูต้อ้งขงัทีอยู่

ระหว่างพิจารณาคดีทุกราย จะถกูจดัอยูใ่นประเภท B โดยยกเวน้ผูที้ถกูจดัใหอ้ยูใ่นประเภท A ซึงพอ

สรุปไดด้งันี11 

ประเภท A หมายถึง ผูต้อ้งขงัทีเป็นอนัตรายต่อสงัคมหรือความมนัคง 

ประเภท B หมายถึง ผูต้อ้งขงัทีไม่จาํเป็นตอ้งควบคุมอย่างเขม้งวดมาก แต่มีแนวโน้มที

จะหลบหนี หรือการหลบหนีจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสงัคม 

ประเภท C หมายถึง ผูต้อ้งขงัทีไม่พยายามหลบหนี แต่ยงัตอ้งควบคุม 

ประเภท D หมายถึง ผูต้อ้งขงัทีสามารถผอ่นคลายการควบคุมได ้

ดว้ยแนวทางดงักล่าว จากการศึกษาพบว่า ทาํให้เกิดความผ่อนคลายความเขม้งวดใน

เรือนจาํได ้ซึงจะทาํใหโ้ปรแกรมในการบงัคบัโทษและการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ส่งผลต่อการลดอตัรา

การกระทาํผิดซาํ และปรับปรุงเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูต้ ้องขังในสหราชอาณาจักร ทงัยงั

ก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเนืองเป็นอยา่งดี12 

จะเห็นได้ว่า สหราชอาณาจกัร มีแนวคิดและการปฏิบัติทีมองความสัมพนัธ์ระหว่าง

กระบวนการยติุธรรมสงัคมแนวคิดใหม่ และการแกไ้ขฟืนฟผููก้ระทาํความผดิ ทีเป็นกลไกเชือมโยง

                                                             
11 กลุ่มงานพฒันาระบบการพฒันาพฤตินิสัย สํานักวิจัยและพฒันาระบบงานราชทณัฑ์. (2551). งาน

ราชทัณฑ์เปรียบเทียบ : มาตรการในการแก้ไขฟืนฟูผู้ ต้องขงั. หนา้. 20. 
12 แหล่งเดิม. หนา้ 21. 
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สมัพนัธก์นั จนสามารถทาํใหล้ดปริมาณคดีอาญาและปกป้องคุม้ครองสงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล มุ่งเนน้การป้องกนัมากกว่าการแกไ้ข13 

คาํพิพากษาของศาลในสหราชอาณาจกัร จะมีบทบาทสาํคญัในการบงัคบัโทษ ศาลควร

ใชน้โยบายกาํหนดโทษอยา่งไรจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพกบัความผิดทีเกิดขึน โดยมีการ

จดัตงัคณะกรรมการพิจารณากาํหนดโทษ (Sentencing Guideline Council) เพือป้องกนัไม่ให้มีการ

วินิจฉัยการลงโทษทีไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์14 ทงันี การใช้มาตรการเลียงโทษจาํคุกในภาค

สงัคม จะมีแนวนโยบายมุ่งการป้องกนัอาชญากรรมมากกว่าการแกไ้ข เช่น การใชว้ิธีการกกัขงัที

บา้น (The Home Detention Curfew : HDC) แทน หรือใชร่้วมกบัการให้โทษจาํคุกระยะสนั หรือ

ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ คือ Electronically-monitored Curfew เป็นตน้15 

การพยายามในใชม้าตรการภายนอกเรือนจาํเพือลดปริมาณผูต้อ้งขงั แต่มีประสิทธิภาพดี

ในการแกไ้ขพฤตินิสยัมากกว่าการแกไ้ขผูก้ระทาํความผิดภายในเรือนจาํ เป็นการลงโทษและการ

แกไ้ขฟืนฟูในสังคม (Punishment and Rehabilitation in the Community) เพือลดการกระทาํผิด

อาญา โดยการแกไ้ขฟืนฟผููก้ระทาํความผดิและปกป้องสังคมดว้ยวิธีการใหม่ ทีเป็นการปฏิรูปการ

ลงโทษทีทนัสมยั ใชก้ลไกของสงัคมเป็นรากฐานในการแกไ้ขพฤติกรรมผูก้ระทาํผดิ16 

ผูศึ้กษาจึงเห็นว่า โปรแกรมในการบงัคบัโทษของสหราชอาณาจกัรนัน มีลกัษณะที

ตอ้งการส่งเสริมใหเ้กิดความสมัพนัธร์ะหว่างผูคุ้มกบัผูต้อ้งขงั เพือลดความเป็นปรปักษ์ต่อกนั และ

ส่งเสริมให้ผูต้ ้องขงัรักษาวินัยของตนเอง นอกจากนี ยงัมีแนวคิดทีจะมีการเอารายได้จากการฝึก

วิชาชีพของผูต้อ้งขงัไปชดเชยค่าเสียหายใหก้บัผูเ้สียหายดว้ย17 

3.3.2  กฎหมายในการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั 

กฎหมายสหราชอาณาจกัรทีเป็นกฎหมายหลกัในการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อน

ปล่อยตวันัน ปรากฏอยู่ใน Prison Act 1952 ว่าดว้ยการบริหารงานเรือนจาํ และขอ้บงัคบัทีจาํเป็น

                                                             
13 ธานี วรภทัร์ ข (2550). “การบงัคบัโทษจาํคุกในประเทศองักฤษ.” วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์, 

7(1) หนา้ 54. 
14 Secretary of State for the Home Department. (2002). Justice for All.  
15 See Command of Her Majesty. (2004). Cutting Crime, Delivering Justice. (A Strategic Plan for 

Criminal Justice 2004-08) 
16 ธานี วรภทัร์ ค (2554). วิกฤตราชทัณฑ์ วิกฤตกระบวนการยติุธรรมทางอาญา. หนา้ 119. 
17 กลุ่มงานพฒันาระบบการพฒันาพฤตินิสัย สาํนกัวิจยัและพฒันาระบบงานราชทณัฑ.์ เล่มเดิม. หนา้ 

23. 
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ตาม Prison Rules 1964 ตามกฎหมายทีออกใชบ้งัคบัของรัฐสภา และส่วนบทบญัญติัของกฎหมายที

เกียวขอ้งกบัการแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิดนนั ปรากฏอยู่ใน The Rehabilitation of Offenders Act 

1974 ทียอมรับหลกัการพิพากษาลงโทษโดยสงัคมเพือลดการกระทาํผิดทางอาญา โดยกาํหนดให้มี

การแกไ้ขฟืนฟผููก้ระทาํความผดิและปกป้องสงัคม ดว้ยวิธีใหม่ทีเป็นการปฏิรูปทีทนัสมยั ทงันี  โดย

อาศยักลไกลของสงัคมเป็นรากฐานในการแกไ้ขพฤติกรรมของผูก้ระทาํความผิด ดงันัน ผูพิ้พากษา

ของประเทศสหราชอาณาจกัร จึงเนน้ความสาํคญัของการบงัคบัโทษและเพิมการทาํงานในลกัษณะ

ต่างๆ ของผูก้ระทาํความผดิใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขผูก้ระทาํความผดิดว้ย18 

นอกจากนี ยงัมีมาตรฐานแห่งชาติในด้านการควบคุมผูก้ระทาํผิดในชุมชน (National 

Standards for the Supervision of Offenders in the Community 2000) กาํหนดมาตรฐานเพือคอย

ติดตามตรวจสอบทังผูถู้กคุมประพฤติและผูที้ได้รับการพิจารณาปล่อยตัว ทงันี เพือให้การ

ดาํเนินการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล19 

นอกจากนนั ยงัมีระบบประเมินผูต้อ้งขงัก่อนศาลมีคาํสงัใหพ้น้โทษ (National Offender 

Assessment System) โดยพิจารณาพิเคราะห์พืนฐานของบุคลิกภาพ ความประพฤติ เรือนจาํและงาน

คุมประพฤติจะมอบหมาย “ให้ทาํงานอะไร” ทีเป็นการปรับปรุงแก้ไขผูต้ ้องโทษ มีการกาํหนด

เงือนไขทีเป็นสาระสาํคญัและมาตรฐานต่างๆ เพือเสนออนุมติัจดัทาํแผนทีเรียกว่า “What Works” 

เป็นแผนทีมีลกัษณะเฉพาะเป็นรายบุคคล มีเหตุผลและทกัษะทางสงัคม มีโปรแกรมจาํนวนมากทีได้

สร้างขึนเพือให้เกิดความรู้สึกร่วมกนัของผูต้อ้งขงักบัผูเ้สียหาย ทาํให้ผูต้อ้งขงัสามารถสาํนึกและ

เขา้ใจผลกระทบของพฤติกรรมของตนเองได้20 

อยา่งไรก็ดี มีโปรแกรมทีอบรมในเรืองพืนทีต่างๆ ภายหลงัการปล่อยตวัผูก้ระทาํความผิด

แลว้ เช่น จดัอบรมเกียวกับงานก่อสร้าง มีการจดัหาสิงทีตอ้งใชใ้นการอบรมให้ อบรมเกียวกับ

อุตสาหกรรมการทาํความสะอาด กีฬา วิธีการใชเ้วลาว่างเพิมเติมทกัษะทียงัขาดอยูใ่นเรืองต่างๆ เพือ

เป็นการเชือมต่อการทาํงานและการใชชี้วิตใหม่ภายนอกเรือนจาํ เพือใหไ้ดมี้งานทาํทีเหมาะสม และ

ใชชี้วิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งอยูร่อดปลอดภยัโดยไม่กลบัไปกระทาํความผดิซาํอีก21 

                                                             
18 ธานี วรภทัร์ ข เล่มเดิม. หนา้ 51. 
19 เทพพรหม อ่อนสีบุตร. (2544). “มาตรฐานแห่งชาติดา้นการควบคุมผู ้กระทาํผิดในชุมชน 2000.” 

วารสารกรมคุมประพฤติ 8(4) หนา้ 25-28. 
20 ธานี วรภทัร์ ค เล่มเดิม. หนา้ 120. 
21 Joan Petersilia. (2003). When Prisoners Come Home. 
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ประเทศสหราชอาณาจักร ถือไดว้่าเป็นประเทศทีมีบทบญัญติักฎหมายทีชดัเจน และ

เป็นกฎหมายทีถกูสร้างขึนมาจากสภาพปัญหาทีพบในทางปฏิบติั และแกไ้ขดว้ยวิธีการทีพิสูจน์และ

ประเมินผลไดจ้ริง สามารถนาํมาปฏิบติัแลว้เกิดผลไดจ้ริงภายในเวลาทีกาํหนดได ้บนพืนฐานของ

กฎหมายอาญา   ทีสามารถอธิบายไดแ้ละสามารถประเมินผลได ้ทงัยงัมีเป้าหมายและหลกัการใน

การบงัคบัโทษทีชดัเจน ทีสามารถตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมได้22 

 

3.4 ญีปุ่น 

3.4.1 แนวคิดในการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั 

ในญีปุ่น กระบวนการยุติธรรมทางอาญา พยายามทีจะใชว้ิธีการทีจะเบียงเบนผูก้ระ

ความผดิโดยไม่ใชโ้ทษจาํคุก เช่น การปรับ การรอลงอาญา ซึงขึนอยูก่บัความรุนแรงของการกระทาํ

ความผิด ใช้วิธีการแก้ไขและปรับพฤตินิสัยโดยไม่ต้องให้มีการรับโทษจาํคุก (non-custodian 

measures) โดยอาศยัความร่วมมือจากภาคประชาสงัคมเขา้มามีส่วนร่วม23 

การสร้างความเขม้แข็งในการกลบัสู่สงัคมของผูต้อ้งขงัในประเทศญีปุ่น เป็นปรัชญาใน

การแกไ้ขฟืนฟผููต้อ้งขงัทีไดรั้บการปล่อยตวั กล่าวคือ การจดัตงับา้นพกัช่วยเหลือฟืนฟูผูก้ระทาํผิด 

หรือบา้นกึงวิถี (Half-Way House) ขึน 105 แห่ง ทวัประเทศ โดยเป็นการดาํเนินงานของภาคเอกชน

และองคก์รอาสาสมคัรต่างๆ ทีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกระทรวงยติุธรรม ซึงบริการหลกัทีจดัขนั คือ 

การจดัสถานทีพกั การให้คาํปรึกษา การจดัหางาน เป็นตน้  แต่สาํหรับบา้นกึงวิถีบางแห่งจะมีการ

จดัตงัโรงงานขึนภายในเพือเป็นการสร้างงานใหแ้ก่ผูพ้น้โทษในขณะทีบางแห่งจะเป็นการจดับริการ

ในบาํบดัทางจิตแก่ผูพ้น้โทษทีมีความเจ็บป่วยหรือบริการแก่ผูพ้น้โทษทีสูงอาย ุนอกจากนนัยงัมีการ

จดัตงัองคก์รอาสาสมคัรในหลายองคก์รเพือทาํหนา้ทีดูแลผูพ้น้โทษร่วมดว้ย การเตรียมความพร้อม

ในญีปุ่นจะเป็นไปในลกัษณะการเตรียมความพร้อมใหแ้ก่ผูพ้น้โทษในบา้นกึงวิถีมากกว่าการเตรียม

ความพร้อมให้แก่ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ ทณัฑสถานหรือศูนยเ์ตรียมความพร้อมก่อนปล่อย แต่ถึง

อยา่งไรรูปแบบการดาํเนินงานการเตรียมความพร้อมต่างก็เป็นไปในลกัษณะทีคลา้ยคลึงกนั24 

                                                             
22 ธานี วรภทัร์ ข เล่มเดิม. หนา้ 56. 
23 United Nation. (1982). Criminal Justice in Asia.  
24 กรมราชทณัฑ ์สาํนกัสังคมสงเคราะห์. เล่มเดิม  หน้า 47-50; พินิพร โชติภทัรสุมล. เล่มเดิม.  หน้า 

10-11 และอสันีย ์สังขเนตร. เล่มเดิม. หนา้ 39. 
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แนวทางของบ้านกึงวิถีนี ผูศึ้กษาเห็นตรงกนักบัการศึกษาของ มงคล พบว่าแนวทาง

ดงักล่าวสอดคลอ้งกนัอยา่งยงิกบัแนวทางในการจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีคุณค่า โดยเฉพาะอย่าง

ยิง ทรัพยากรมนุษยที์มีคุณค่าต่อสังคมทีเป็นส่วนหนึงของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์

(Restorative Justice)25 เพราะเป็นมิติทีสร้างความเข้าใจซึงกนัและกันระหว่างสังคมกับผูต้อ้งหา 

เพราะผูต้อ้งหาทีถกูปล่อยตวั โดยมากมกักลบัไปอาศยัอยูใ่นชุมชนเดิมของตวัเอง 

นอกจากนี ญีปุ่นยงัใหก้ารส่งเสริมแนวคิดในดา้นการใหก้ารศึกษาทางไกล โดยมีผูส้อน

ทีเป็นเจา้หนา้ทีเรือนจาํและอาสาสมคัรจากภายนอก รวมทงั การทาํงานเพือฝึกอาชีพโดยจะไดรั้บใบ

ประกาศนียบตัรหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเมือสาํเร็จหลกัสูตร โดยเฉพาะอย่างยงิ มีองค์กรที

ใหค้วามช่วยเหลือสาํหรับผูต้อ้งขงัทีเรียกว่า “Japanese Correctional Association” หรือ JCA เพือทาํ

หนา้ทีใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือและส่งเสริมผลิตภณัฑที์เกิดจากฝีมือผูต้อ้งขงั เป็นตน้26 

3.4.2 กฎหมายในการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั 

ในรัฐธรรมนูญของญีปุ่น ไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิของผูต้อ้งขงัไวใ้นเรืองเดียวกนักบัสิทธิ

มนุษยชน ในมาตรา 11 เรือง สิทธิมนุษยชน ทีว่า “ห้ามมิให้จาํกดัการใชสิ้ทธิมนุษยชนขนัพืนฐาน

ของประชาชน” และ สิทธิมนุษยชนขนัพืนฐานเหล่านีซึงไดรั้บความคุม้ครองสาํหรับประชาชนไว้

โดยรัฐธรรมนูญ ใหคุ้ม้ครองแก่ประชาชนทงัในชนรุ่นปัจจุบนัและในอนาคตในฐานะทีเป็นสิทธิที

เพิกถอนไม่ไดแ้ละล่วงละเมิดมิได ้

จากการศึกษาพบว่า กฎหมายหลกัทีญีปุ่นใชเ้พือทาํการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อน

ปล่อยตวันนั ไดแ้ก่ Prison Law of 1908 ทีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของกระทรวงยุติธรรม ทาํให้

การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัมีความเจริญกา้วหนา้มาก จนกระทงัในปี ค.ศ. 1949 ญีปุ่นไดส้ร้างกลไกทาง

กฎหมายเป็นพิเศษในการแกไ้ขฟืนฟูผูต้อ้งขงัขึนมา (The Offenders Rehabilitation Law 1949) ซึง

ต่อมา ไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยงิขึน27 จนกระทงั ในปี ค.ศ. 1972 ไดมี้การ

ออกขอ้บังคบัว่าด้วยการจาํแนกผูต้อ้งขงั (Prisoner’s Classification Rules in 1972) เพือให้เกิด

มาตรฐานในการกาํหนดประเภทของผูต้อ้งขงัในการเตรียมพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อย ซึงผูศึ้กษาเห็น

                                                             
25 มงคล วีระศิริ. (2547). บทบาทบ้านกึงวิถีในการปฏิบติัต่อผู้กระทาํผิด. หนา้ 78. 
26 กลุ่มงานพฒันาระบบการพฒันาพฤตินิสัย สาํนกัวิจยัและพฒันาระบบงานราชทณัฑ์. (2551). เล่ม

เดิม. หนา้ 77. 
27 Criminal Justice in Japan. UNAFEI. p. 34. 
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ว่า การมีความพยายามในการจาํแนกผูต้อ้งขงั ถือไดว้่า เป็นความพยายามทีจะทาํการปรับเปลียน

พฤติกรรมและเตรียมความพร้อม 

นอกจากนี ยงัมีการจดัระบบกฎหมายเกียวกับการบงัคบัโทษจาํคุกทีแยกเป็นเรืองเป็น

หมวดหมู่ ใชก้ฎหมายเป็นแกนกลางในการปฏิบติั ทาํให้ง่ายแก่การทาํความเขา้ใจ มีความสัมพนัธ์กนั

อย่างเป็นระบบ เช่น The Prison Law, The Prison Law Enforcement Regulations, The Offenders 

Rehabilitation Law, The Juvenile Training School Law, Ordinance for Prisoner’s Progressive 

Treatment เป็นตน้ เพือสร้างมาตรการแก้ไขฟืนฟูผูต้อ้งขงัให้เป็นระบบ ต่อเนืองทงัในและนอก

เรือนจาํ โดยเริมตงัแต่ภายในเรือนจาํ มีการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั การจดัการศึกษา การจดัการ

อุตสาหกรรม ในเรือนจําและการฝึกวิชาชีพ รวมทงัการเตรียมผูต้ ้องขังก่อนปล่อย และการ

สงเคราะห์หลงัปล่อยทีเป็นรูปธรรม ซึงการดาํเนินการต่างๆ ภายในเรือนจาํเกือบทุกขนัตอนทุก

วิธีการ ตอ้งมีการบญัญติักาํหนดเป็นกฎหมายในการปฏิบติั  ทงัในและนอกเรือนจาํ28 อาจไดแ้ก่29 

1) การปล่อยตวัผูต้อ้งขงัก่อนกาํหนด ตามมาตรการคุมประพฤติและการพกัการลงโทษ

และการอภยัโทษ ประกอบดว้ยกฎหมาย The Offenders Rehabilitation Law, Amnesty Law, 

Amnesty Law Enforcement Regulations, The Law for Probationary Supervision of Persons under 

Suspension of Execution of Sentence เป็นตน้  

2) มีการดูแลภายหลงัการปล่อยผูต้อ้งขงัโดยมีการออกกฎหมาย The Law for Aftercare 

of Discharged Offenders 

3) การป้องกนัการกระทาํความผดิ (Crime Prevention Activities) 

ในส่วนของมาตรการและกลไกการบงัคับโทษจาํคุกทีสําเร็จไดด้้วยความร่วมมือของ

เรือนจาํซึงเป็นภาครัฐ กบัภาคประชาชน ต่างมีปรัชญาของการบงัคบัโทษจาํคุกทีประกอบไปดว้ยสอง

ส่วนทีสาํคญั คือ วตัถุประสงคข์องการลงโทษและเป้าหมายของการบงัคบัโทษทางอาญา โดยใชโ้ทษ

จาํคุกเท่าทีจาํเป็นจริงๆ และเฉพาะกบับุคคลทีสมควรเท่านนั 

อยา่งไรก็ดี แนวทางของญีปุ่น จะมีการสร้างแผนบงัคบัโทษทีจะใชก้บัผูต้อ้งขงัแต่ละคน

และการจาํแนกผูต้อ้งขงัแต่ละราย กล่าวคือ มีการแยกผูต้อ้งขงัชาย หญิง เด็ก และเยาวชน ให้การ

เคารพสิทธิมนุษยชนกับผูต้ ้องขัง มีการแก้ไขปรับปรุงและพฒันาพฤติกรรมกับผูต้ ้องขัง เพือให้

                                                             
28 UNAFEI. Criminal Justice Legislation of Japan. 
29 ธานี วรภทัร์ ค เล่มเดิม. หนา้ 117-118. 
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สามารถกลับคืนสู่สังคมเป็นพลเมืองดีต่อไปได้ และก่อให้เกิดการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังอย่างมี

มนุษยธรรมตามสิทธิขนัพืนฐานของผูต้อ้งขงัจะพึงมีในฐานะทีเป็นมนุษยเ์หมือนกนั30 

จากการศึกษาทีไดก้ล่าวมาขา้งต้น ผูศึ้กษาเห็นว่า ทงัในทางระหว่างประเทศ อนัไดแ้ก่ 

มาตรฐานขนัตาํว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัขององคก์ารสหประชาชาติ หรือกติการะหว่างประเทศ

ว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมทงั กฎหมายของต่างประเทศทีไดท้าํการศึกษา จะ

พบว่า ลว้นแลว้แต่มีบทบญัญติัทีชดัเจนเป็นกฎหมายเฉพาะ เพือใหเ้กิดการใชบ้งัคบัมาตรการต่างๆ ใน

การเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั ทีมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ทงันี เพือให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ของการลงโทษเพือแก้ไขฟืนฟู และการลงโทษเพือส่งเสริมพฒันาสังคม อีกทงัยงั

มุ่งเนน้ใหเ้กิดการปรับตวัเขา้กบัสงัคมทีผูต้อ้งขงัจะตอ้งออกไปใชชี้วิตและดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งสงบสุข 

                                                             
30 แหล่งเดิม. หนา้ 118. 
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บทที 4  

มาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อย 

ของประเทศไทย 

 

ในปัจจุบนั กรมราชทัณฑ์ เป็นหน่วยงานหลกัของประเทศไทยทีอาํนาจหน้าทีตาม

กฎหมายในงานราชทัณฑ์อนัเป็นกระบวนการขันตอนสุดทา้ยของกระบวนการยุติธรรม โดยมี

หนา้ทีดาํเนินการต่อผูก้ระทาํความผดิตามคาํพิพากษาหรือคาํสงัศาล ทงัยงัเป็นสถาบนัทีใชค้วบคุม

ผูก้ระทาํผิดกฎหมายเพือการลงโทษ เพือการอบรมฟืนฟูจิตใจ และเพือการใช้แรงงานให้เป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม อาํนาจหนา้ทีในการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวัก็เช่นเดียวกนั ทงันี 

ก็เพือให้ผูต้ ้องขังมีอาชีพเมือพน้โทษ และจะสามารถดาํรงชีวิตเป็นพลเมืองดี และเป็นการใช้

แรงงานผูต้อ้งขงัใหเ้กิดประโยชน์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากการศึกษา พบว่าเมือมีการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวัทีดีและมีประสิทธิภาพ 

ย่อมส่งผลให้อตัราการกระทาํผิดซาํของผูที้ได้รับการปล่อยตวัลดลง แต่อย่างไรก็ตาม เนืองจาก

กระบวนการ นาํผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษโดยการจาํคุกนนั เป็นกระบวนการทีสินสุดในขนัตอน

ทีศาลมีคาํพิพากษา ถึงทีสุดให้ลงโทษจาํคุก แต่กระบวนการหลงัจากนนั ประเทศไทยกลบัไม่ไดมี้

มาตรการทีชดัเจนมารองรับ เลยว่า การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวัควรมีลกัษณะเช่นใด อีกทงั

ศาลก็ไม่มีอาํนาจเขา้มาแทรกแซง หรือยุ่งเกียวในกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวัอีก

ดว้ย 

มาตรการทางกฎหมายของไทยในเรืองดังกล่าวกลบัปรากฏมีเพียงแค่ พระราชบัญญัติ

ราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 เพียงฉบบัเดียวเท่านนั ทีเป็นกฎหมายหลกัในการบงัคบัโทษ โดยเฉพาะอย่าง

ยงิ การบงัคบัโทษจาํคุก เพือนาํมาใชบ้งัคบัเพือให้เกิดการเตรียมพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั ซึง

รวมถึงการบงัคบัโทษทางอาญาดว้ยเช่นกนั ผูศึ้กษาเห็นว่า บทบญัญติัของกฎหมายของไทย เมือ

เปรียบเทียบกบัขอ้กาํหนดมาตรฐานขนัตาํว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัขององค์การสหประชาชาติ 

และกฎหมายภายในของนานาประเทศดงัทีไดน้าํเสนอไปก่อนหนา้นีแลว้ อาจมีความแตกต่างกนัอยู่
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บา้ง ซึงผูศึ้กษาจะไดท้าํการศึกษาถึงปัญหาและความแตกต่างของมาตรการทางกฎหมายของไทย

ต่อไป 

 

4.1 รัฐธรรมนูญและกฎหมายพนืฐานในการรับรองสิทธิของผู้ต้องขัง 

การรับรองสิทธิของผูต้ ้องขังด้วยกฎหมาย ถือเป็นสิงสําคัญอย่างยิงในประเทศที

ปกครองดว้ยกฎหมายหรือประเทศทีมีหลกันิติรัฐในการปกครองประเทศ และในประเทศทีมีแนวคิดให้

มีกฎหมายสูงสุดทีเรียกว่า “รัฐธรรมนูญ” หรือประเทศทีเป็นรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) 

เพือให้เกิดการประกนัสิทธิและเสรีภาพขนัพืนฐานของบุคคลไวใ้นกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย

รัฐธรรมนูญจะตงัอยูบ่นแนวคิดพืนฐานทีว่าการกระทาํใดๆของรัฐทีเป็นการจาํกดัสิทธิของบุคคล

ยอ่มมิอาจทาํได ้ดว้ยเหตุนีการใชอ้าํนาจของผูป้กครอง จึงเป็นไปตามหลกั Rule of Law ซึงเป็นหลกัที

จาํกดัอาํนาจของผูป้กครองไม่ใหมี้การใชอ้าํนาจเกินขอบเขต หรือใชอ้าํนาจตามอาํเภอใจ แต่การใช้

อาํนาจของผูป้กครองนนัจะเกิดขึนไดต่้อเมือมีกฎหมายใหอ้าํนาจไวเ้ท่านนั1 

“รัฐธรรมนูญ” จึงถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นทีมาของกฎหมายทงัปวง

ภายในรัฐ ดงันนั กฎหมายทุกลาํดบัชนั บทบญัญติัของกฎหมายใดๆ จะขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญนี

มิได ้ดงันัน การรับรองสิทธิและเสรีภาพไวใ้นรัฐธรรมนูญ ย่อมเป็นหลกัประกนัแก่ประชาชนว่า 

สิทธิและเสรีภาพดงักล่าว ยอ่มไม่อาจถกูทาํลายไดด้ว้ยอาํนาจใดๆ ทีกฎหมายมิไดรั้บรองอาํนาจนัน

ไว ้ สิทธิของผูต้อ้งขงัก็เช่นเดียวกนั เพราะการบงัคบัโทษจาํคุกตามคาํพิพากษา ถือเป็นการจาํกดั

สิทธิและเสรีภาพในการดาํรงชีวิตอยา่งคนปกติในสงัคม 

ดงันัน รัฐธรรมนูญ จึงเป็นสิงทีมีบทบาทสําคญัในการทีจะกาํหนดเพือรับรองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนและปฏิบัติการต่างๆ ทีรัฐจะกระทาํการอนัเกียวกับสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน รัฐจะตอ้งคาํนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นสาํคญั อนัเป็นกระบวนการทีเรียกว่า 

Due Process แต่อยา่งไรก็ตาม การใหสิ้ทธิแก่ประชาชนโดยไม่มีกรอบหรือขอบเขตเพือการควบคุม

การใชสิ้ทธิของประชาชนนนั ยอ่มอาจก่อใหเ้กิดผลเสียแก่รัฐและปัญหาต่างๆ ตามมาได ้ดว้ยเหตุนี 

รัฐจึงตอ้งเขา้มาแทรกแซงเกียวกบัการใชสิ้ทธิและเสรีภาพของประชาชนทีเป็นผลมาจากมาตรการ

ในการปราบปรามอาชญากรรมของรัฐ เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการป้องกนั (Crime Control)2 

                                                             
1 ธานี วรภทัร์ ก (2554). กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจาํคุก. หนา้ 72. 
2 แหล่งเดิม. หนา้ 71. 
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ดงัทีปรากฏอยูใ่นมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ที

รับรองว่า “ศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมไดรั้บความ

คุม้ครอง” กล่าวคือ บทบญัญติัดงักล่าว เป็นบททวัไปทีไดใ้ห้การรับรองถึงศกัดิศรีของความเป็น

มนุษย ์รวมทงั สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล โดยเฉพาะอยา่งยงิ สิทธิและเสรีภาพใน

ชีวิตและร่างกายของบุคคลภายในรัฐ ทีมาตรา 32 วรรคหนึง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 ฉบบันี ไดใ้หก้ารรับรองไวว้่า “บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย”  

หากมีการลงโทษหรือมีการบงัคบัโทษอาญาแก่บุคคล จึงเป็นการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล รัฐย่อมมิอาจกระทาํได้ เวน้แต่ การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว จะเป็นไปตามที

กฎหมายบัญญัติ  หรือโดยอาศัยอ ํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่าทีจ ํา เป็น และจะ

กระทบกระเทือนสาระสาํคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนันมิได ้ดงัทีไดบ้ญัญติัรับรองไวใ้นมาตรา 29 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ทีว่า “การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลทีรัฐธรรมนูญรับรองไว ้จะกระทาํมิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

เฉพาะเพือการทีรัฐธรรมนูญนีกาํหนดไวแ้ละเท่าทีจาํเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสาํคญัแห่ง

สิทธิและเสรีภาพนนัมิได”้ 

นอกจากนี การทีบทบัญญัติในมาตรา 39 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช 2550 ทีไดบ้ญัญติัรับรองถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไวว้่า “บุคคลไม่ตอ้งรับโทษ

ในทางอาญา เวน้แต่ ได้กระทาํการอนักฎหมายทีใชอ้ยู่ในเวลาทีกระทาํนันบัญญติัเป็นความผิด

และกาํหนดโทษไว ้และโทษทีจะลงแก่บุคคลนนั จะหนกักว่าโทษทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายทีใชอ้ยู่

ในเวลาทีกระทาํความผิดมิได้” ประกอบกับในวรรคสอง ทียงัรับรองอีกว่า “ในคดีอาญา ต้อง

สนันิษฐานไวก่้อนว่า ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่มีความผดิ” และ “ก่อนมีคาํพิพากษาอนัถึงทีสุดแสดงว่า

บุคคลใดไดก้ระทาํความผดิ จะปฏิบติัต่อบุคคลนนัเสมือนเป็นผูก้ระทาํความผดิมิได”้ อีกทงั มาตรา 

2 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของไทยปัจจุบนั ทีไดบ้ญัญติัรับรองหลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลดงักล่าวไวอ้ยา่งสอดรับกนัว่า “บุคคล จกัตอ้งรับโทษในทางอาญาต่อเมือไดก้ระทาํการ

อนักฎหมายทีใชใ้นขณะกระทาํนนั บญัญติัเป็นความผิดและกาํหนดโทษไว ้และโทษทีจะลงแก่

ผูก้ระทาํความผดินนั ตอ้งเป็นโทษทีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย” ย่อมเป็นการแสดงให้เห็นว่า สิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล หากจะถูกจาํกดัได ้ต้องอาศยัอาํนาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายเท่าทีจาํเป็น

เท่านนั ซึงถือเป็นหลกัในทางอาญาทีเรียกว่า “หลกัไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” (nullum crimen, 

nulla poena sine lege) อนัเป็นหลกัประกนัในทางอาญา และเป็นหลกัประกนัทีเป็น “หลกักฎหมาย
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ในรัฐธรรมนูญ” ซึงโทษ “จาํคุก” เป็นโทษชนิดหนึงตามประมวลกฎหมายอาญา ดงันนั อาํนาจใน

การทีศาลจะพิพากษาลงโทษจาํคุกผูก้ระทาํความผิดได ้อนัเป็นผลให้บุคคลหนึงจะตอ้งถูกบงัคบั

โทษจาํคุกในเรือนจาํ จะตอ้งมาจากหลกัการพืนฐานของหลกัรัฐธรรมนูญและหลกัประกนัในทาง

กฎหมายอาญา ดว้ยเช่นกนั3 

เมือพิจารณาจากบทบญัญติัต่างๆ ขา้งตน้ ผูศึ้กษาเห็นว่า การบงัคบัโทษจาํคุกแก่ผูต้อ้งขงั

ทีไดรั้บการพิพากษาอนัถึงทีสุดว่าไดก้ระทาํความผดิ และไดรั้บการพิพากษาว่า การกระทาํความผิด

นนั เป็นการสมควรไดรั้บโทษจาํคุก ก็ตอ้งเป็นไปโดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเท่าที

จาํเป็น เพือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษจาํคุกเท่านนั เพราะการบงัคบัโทษทาง

อาญา ตอ้งเป็นการบงัคบัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษเพือ

ทดแทน การลงโทษเพือเป็นการข่มขู่ การลงโทษเพือเป็นการตดัโอกาสกระทาํความผิดไดอี้ก การ

ลงโทษเพือการแกไ้ขฟืนฟผููก้ระทาํผดิ หรือแมแ้ต่การลงโทษเพือเสริมสร้างพฒันาการกลบัสู่สังคม

เองก็ตาม 

ดงันนั การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ย่อมทาํให้บุคคลนนั กลายเป็นผูต้อ้งขงัที

อยูภ่ายใตก้ารคุมตวัของรัฐ ซึงรัฐตอ้งการจะลงโทษบุคคลนันดว้ยวิธีการจาํคุก เพราะรัฐตอ้งการที

จะลงโทษบุคคลนนัดว้ยการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 

2550 จึงตอ้งบญัญติัรับรองว่าการลงโทษบุคคลดว้ยวิธีการจาํคุกนัน ตอ้งเป็นไปภายใตบ้ทบญัญติั

ของกฎหมายเท่านนั 

การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดว้ยการบงัคบัโทษจาํคุก จึงเป็นเพียงการจาํกัด

เพียงเฉพาะกระทาํบางอยา่งของบุคคลในส่วนของการแสดงออกทางร่างกาย แต่ไม่อาจจาํกดัสิทธิ

และเสรีภาพในส่วนอืนๆ ในหมวดว่าดว้ยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย เช่น สิทธิในการไดรั้บการศึกษาขนัพืนฐาน สิทธิในการไดรั้บการฝึกอบรมของ

องคก์รวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้

ตลอดชีวิตนัน ย่อมไดรั้บความคุม้ครองและส่งเสริมทีเหมาะสมจากรัฐ ดงัทีบญัญติัรับรองไวใ้น

มาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เป็นตน้  

ดงันนั แมผู้ต้อ้งขงัจะถกูบงัคบัโทษจาํคุก แต่สิทธิเสรีภาพขนัพืนฐานตามทีรัฐธรรมนูญ

รับรองนันไม่สมควรทีจะถูกจาํกัดตามไปด้วย บุคคลผูต้ ้องขงัสมควรได้รับการรับรองสิทธิขนั

พืนฐานดงักล่าวตามความเหมาะสม ดว้ยเหตุนีจึงสมควรเป็นหนา้ทีของรัฐในการดาํเนินการเพือให้

                                                             
3 แหล่งเดิม. หนา้ 21 
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ผูต้อ้งขงัสามารถใชสิ้ทธิเสรีภาพขนัพืนฐานในส่วนอืนๆได ้และเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการ

บงัคบัโทษ อนัเป็นการแกไ้ขฟืนฟ ูและเตรียมความพร้อมใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัใหก้ลบัคืนสู่สงัคม อย่างไร

ก็ดี เมือพิจารณาจากบทบญัญติักฎหมายระดบัพระราชบญัญติัของประเทศไทยแลว้ จะเห็นไดว้่า 

การรับรองสิทธิดงักล่าวนนั ยงัไม่ไดรั้บการรับรองอยา่งเพียงพอและชดัเจนมากนัก โดยประเด็นนี

จะขอนาํเสนอในส่วนถดัไป 

 

4.2  กฎหมายว่าด้วยการบังคบัโทษจาํคุกและการเตรียมความพร้อมของไทย 

ในปัจจุบัน กฎหมายทีเกียวกับการบงัคับโทษจาํคุกของประเทศไทยนัน อยู่ภายใต้

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และมีผลใช้บังคับเรือยมาจนปัจจุบัน ซึงมีบทบัญญัติ 

โดยทัวไปเป็นการกําหนดหน้าทีให้แก่เจ้าหน้าทีของกรมราชทัณฑ์ และการกําหนดระเบียบ

ขอ้บงัคบัภายในเรือนจาํเท่านนั หาไดมี้การกาํหนดให้มีแนวทางเกียวกบัการลงโทษเพือการแกไ้ข

ฟืนฟูผูต้ ้องขังทีได้กระทาํความผิดแต่อย่างใด ประกอบกับจากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมี

กฎหมายหลกัเพียงฉบบัเดียวทีเป็นกฎหมายหลกัใชบ้งัคบัหรือเกียวขอ้งกบัการกาํหนดอาํนาจหน้าที

ของเจา้หนา้ทีเรือนจาํ ซึงมิไดมี้ความเกียวเนืองเพือใหเ้กิดการเตรียมพร้อมผูต้อ้งขงัอย่างชดัเจนเป็น

รูปธรรมเท่าใดนกั 

อีกทงัยงัพบว่า พระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าวกล่าว แมจ้ะมีสถานะทางกฎหมายทีไดถู้กตรา

ขึนโดยสภานิติบญัญติัแห่งชาติ และไดมี้การออกกฎหมายลาํดบัรอง ไดแ้ก่ กฎกระทรวง ประกาศ

กระทรวง ประกาศ คาํสงักรมราชทณัฑ ์และกฎหมายอืนๆ ทีเป็นกฎหมายของฝ่ายบริหารเพือความ

สะดวกในการจดัการ ซึงแตกต่างจากกฎหมายของสหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น ทีเห็นว่า

กฎหมายเพือการบริหารดงักล่าว เป็นเรืองเกียวกบัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล หรือเป็นกฎหมาย ที

เกียวขอ้งกบัการดาํเนินการใดๆ ต่อบุคคล จึงตอ้งเป็นไปตามกฎหมายทีออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ

เท่านนั จึงจะมีความเหมาะสม 

อีกทงัยงัไม่ปรากฏว่ามีบทบญัญติัทีจะสามารถให้อาํนาจแก่อธิบดีกรมราชทณัฑ์หรือผู ้

คุมเรือนจาํในแนวทางของการเยยีวยารักษา หรือแกไ้ขฟืนฟไูวโ้ดยตรง ซึงจากการศึกษาพบว่า การ

บญัญติักฎหมายของไทยในปัจจุบนั ยงัขาดความชดัเจนทีตอ้งการใหมี้สภาพบงัคบัในทางกฎหมาย

อยา่งเป็นรูปธรรม ในการกาํหนดให้มีบทบญัญติัเป็นไปตามมาตรฐานขนัตาํว่าดว้ยการปฏิบติัต่อ

ผูต้อ้งขงัขององค์การสหประชาชาติ ว่าดว้ยการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผูต้อ้งขงัให้เป็น

อิสระสู่สงัคม 
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กล่าวคือ การกาํหนดให้มีการแยกประเภทของผูต้ ้องขังตังแต่เริมเขา้สู่เรือนจาํ เพือ

กาํหนดประเภทของผูต้อ้งขงั เพือใหไ้ดรั้บการบาํบดัอยา่งถกูตอ้งเหมาะสมตามมาตรฐานขนัตาํของ

องคก์ารสหประชาชาติ ในกฎหมายของไทย โดยเฉพาะอย่างยิง ในพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ. 

2479 นี ก็หาไดมี้ปรากฏอยูอ่ยา่งชดัเจนไม่ คงมีเพียงการกาํหนดใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจในการสงัแยก

ประเภทเท่านัน มิได้มีการกาํหนดวิธีการแยกหรือแนวทางในการแยกประเภทตามแนวทางของ

มาตรฐานขนัตาํไวแ้ต่อยา่งใด 

ประกอบกบัการศึกษาของธานี วรภทัร์ พบว่า กฎหมายบงัคบัโทษจาํคุกในประเทศไทย 

แมจ้ะไดมี้การกาํหนดประเภทหรือชนัของเรือนจาํ หรือกาํหนดอาณาเขตในเรือนจาํออกเป็นส่วนๆ 

โดยคาํนึงถึงประเภท ชนั เพศ ของผูต้อ้งขงั หรือเพือประโยชน์ในการอบรมผูต้อ้งขงั ตามความใน

มาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงมหาดไทย ขอ้ 1-3 แลว้ แต่ยงั

ไม่มีการบญัญติัถึงการประเมินผูต้อ้งขงัแต่อยา่งใด ทงัยงัไม่ปรากฏเป็นกฎหมายและการดาํเนินการ

ตามหลกัวิชาการประเมินแต่อยา่งใดเช่นเดียวกนั ทงัยงัไม่มีการกาํหนดแยกผูต้อ้งขงัต่างชนักนัไวใ้น

เรือนจาํต่างกัน หรือแดนขังหรือห้องนอนทีต่างกัน ประเทศไทย พึงจาํแนกโดยคาํนึงแค่เพียง

ประเภทความผดิ เพศ อาย ุและระดบัของความเป็นอาชญากรเท่านัน กรณีดงักล่าวจึงมิใช่การแยก

โดยอาศยัเกณฑเ์กียวกบัชนัของผูต้อ้งขงั ซึงยงัคงไม่สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามมาตรฐานขนัตาํ

ขององค์การสหประชาชาติได ้เพราะมาตรฐานขนัตาํดงักล่าว ในขอ้ที 8 กาํหนดว่า “ตอ้งจาํแนก

ผูต้อ้งขงัตามเพศ ชาย หญิง โดยแยกเรือนจาํหรือแยกแดน อายุ ประวติัการกระทาํความผิด เหตุผล

ในการตอ้งโทษ และความจาํเป็นในการปรับปรุงแกไ้ข ผูต้ ้องขงัในระห่างคดีตอ้งแยกออกจาก

นักโทษเด็ดขาด นักโทษคดีแพ่งตอ้งแยกจากนักโทษคดีอาญา นักโทษเยาวชนต้องแยกออกจาก

นกัโทษผูใ้หญ่4 

เมือพิจารณาจากทางปฎิบติัแลว้ พบว่าการแบ่งแยกนักโทษในประเทศไทย นอกจาก

การแบ่งแยกเป็นนกัโทษชายและหญิงแลว้ มีเพียงการแบ่งแยกเป็น นกัโทษชนักลาง ชนัดี ชนัดีมาก 

และชนัเยยีม เท่านนั โดยจะพิจารณาโดยอาศยัฐานความผดิเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดระยะเวลาของ

การเลือนชนั เช่นในคดีทีมีโทษจาํคุกไม่เกิน 15 ปี นักโทษทีเขา้มาในเรือนจาํใหม่ๆจะถูกจดัอยู่ใน

ประเภทนกัโทษชนักลาง เมือนกัโทษผูน้นัอยูใ่นชนัเดิมมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน และไม่มีความ

                                                             
4 ธานี วรภทัร์ ข (2554). โครงการศึกษาสถานการณ์ปัญหาและพัฒนารูปแบบแนวทางของกฎมาย

บงัคับโทษจาํคุกในประเทศไทย. หนา้ 304. 
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ประพฤฒิเสือมเสีย จะถูกเลือนเป็นนักโทษชรัดี และเมืออยู่ในชนัเดิมไม่น้อยกว่า 6 เดือน จะถูก

เลือนชนัเป็นดีมาก เป็นตน้ ซึงผลของการเลือนชนันักโทษ เป็นชนัดี หรือ ดีเยียม นีจะส่งผลให้

นกัโทษสามารถไดรั้บโอกาสบาํเพญ็ประโยชน์แกส้าธารณะได ้ภายใตก้ารควบคุมของเจา้พนักงาน

ราชทณัฑไ์ด้5 

อยา่งไรก็ดี ผูศึ้กษาเห็นว่การแบ่งประเภทนกัโทษในลกัษณะนีไม่ไดมี้ผลเป็นการเตรียม 

ความพร้อมก่อนปล่อยแต่อย่างใดเนืองจากการแบ่งประเภทดงักกล่าวเป็นไปเพือการนาํนักโทษ

ออกไปบาํเพ็ญประโยชน์แก่สังคมเท่านันไม่ไดมี้ผลเป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของตวั

นักโทษเองอีกทงัการบาํเพ็ญประโยชน์ดังกล่าวไม่ได้มีผลให้ตัวนักโทษสามารถติดต่อกับสังคม

ภายนอกแต่ อย่างใดนอกจากนีจะเห็นได้ว่าเกณฑ์ในการแบ่งประเภทนักโทษยงัไม่สอดรับกับ

มาตรฐานขนัตาํของสหประ ชาชาติอีกดว้ย 

นอกจากนี ผูศึ้กษายงัเห็นว่า แมจ้ะมีบทบญัญติัทีใหโ้อกาสผูต้อ้งขงัไดท้าํงานก็ตาม แต่ก็

เป็นการทาํงานตามคาํสงัของเจ้าพนักงานเรือนจาํ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญัติเดียวกนันี 

กล่าวคือ หาได้มีสิทธิในการเลือกทาํงานทีเหมาะสมแต่อย่างใดไม่ สอดคลอ้งกบัแนวทางของ

ขอ้กาํหนดมาตรฐานขนัตาํว่าด้วยการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขงัขององค์การสหประชาชาติ อีกทงั ยงัไม่

สอดคลอ้งกบัแนวทางในการลงโทษเพือใหเ้กิดการฟืนฟแูกไ้ขผูต้อ้งขงั ทีมุ่งใหเ้กิดการพฒันาตนเอง

ในทางทีเหมาะสมเฉพาะราย   แต่อย่างใด เพราะการบาํบดัขดัเกลาจิตใจของผูต้อ้งขงั มิไดเ้ริมมา

จากตวัผูต้อ้งขงัเอง 

เนืองจากว่า ผูศึ้กษาพบว่ามีเพียงขอ้กาํหนดในการบงัคบัว่าตอ้งใหก้ารศึกษาแก่ผูต้อ้งขงั

ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 นี ทีให้อาํนาจอธิบดีออกขอ้บงัคบัว่าดว้ย

การศึกษาและการอบรมผูต้อ้งขงั และมาตรา 48 และ 49 ทีกาํหนดให้นักโทษพิเศษสามารถใชชี้วิตอยู่

ในทณัฑนิคมได ้โดยสามารถอยู่อาศยัร่วมกบัสามี ภริยา หรือญาติสืบสายโลหิตโดยทางตรงลงมา 

เพือใหเ้กิดการปรับตวัก่อนเตรียมการปล่อยตวัออกจากเรือนจาํไดเ้ท่านัน6 ซึงถือเป็นเรืองทียากและ

จาํกดัอยูเ่พียงผูต้อ้งขงับางส่วนเท่านนั 

                                                             
5 สาํนกัทณัฑปฏิบติั กรมราชทณัฑ.์  การเลือน-ลดชันนักโทษเดด็ขาด. 
6 มาตรา 48 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 “นักโทษเด็ดขาดคนใดมีคุณสมบติัดงัจะกล่าว

ต่อไปนีอาจถูกส่งไปอยูท่ณัฑนิคม 

(1) เป็นผูป้ระพฤติดี 

(2) มีความอุตสาหะ 
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ประกอบกบัการศึกษาของธานี วรภทัร์ ทีพบว่า กฎหมายของประเทศไทย ยงับญัญัติ

เรืองนีไว้กว ้างนัก จึงเป็นเรืองของเรือนจําหรือทัณฑสถานทีจะบริหารจัดการเท่าทีจะทําได ้

มาตรฐานการให้การศึกษาอบรมในทางปฏิบติัจึงไม่เท่าเทียมกนั ประกอบกบัการทีอาจารยแ์ละ

วิทยากรในเรือนจาํบางแห่งไดรั้บความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอก ทาํให้ผูคุ้มเรือนจาํตอ้งทาํทุกอย่าง 

รวมทงัการศึกษาอบรมดว้ย7 

แนวทางในการดาํเนินการเตรียมพร้อมผูต้อ้งหาก่อนปล่อยตวัในหัวขอ้ก่อนหน้านี จะ

เห็นไดว้่า คงเป็นเพียงแนวนโยบายหรือแนวปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐ อนัไดแ้ก่ กรมราชทณัฑ์

เท่านนั เท่ากบัว่า หากไม่มีสภาพบงัคบัเป็นกฎหมายทีมีบทบญัญติัชดัเจน ย่อมก่อให้เกิดการขาด

ความต่อเนืองของการดาํเนินการเพือเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวัทีมีประสิทธิภาพ ทงั

ยงัไม่อาจส่งผลใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการลงโทษเพือแกไ้ขฟืนฟ ูดงัทีไดก้ล่าวมาในบทก่อน ทงั

ยงัไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และแนวทางทีนานาอารยประเทศไดมี้บทบญัญติัเกียวกบัเรือง

ดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นการเฉพาะแลว้อีกดว้ย 

ดงันนั จะเห็นไดว้่า แมด้ว้ยบทบญัญติัในการรับรองสิทธิของผูต้อ้งขงัในกฎหมายระดบั

รัฐธรรมนูญนัน คงเป็นเพียงการรับรองสิทธิอย่างกวา้งๆ เท่านัน ทงัการมีสภาพบังคับใช้ของ

มาตรฐานขนัตาํในทางระหว่างประเทศ หรือขอ้เสนอแนะการกาํหนดมาตรฐานขนัตาํในการปฏิบติั

ต่อผูต้ ้องขังนัน ย่อมเป็นเพียงแนวทางในการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังทีได้รับการยอมรับในนานา

อารยประเทศ ซึงประเทศไทยควรมีแนวทางในการดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว ซึงจะได้

ทาํการศึกษาต่อไป 

4.2.1 สิทธิเกียวกบัการเตรียมความพร้อมดา้นการทาํงานของนกัโทษในเรือนจาํ 

เพือให้การเตรียมความพร้อมผูต้ ้องขังก่อนปล่อยกลับคืนสู่สังคม เป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องการลงโทษอนัเป็นการแกไ้ขฟืนฟผููก้ระทาํความผดินนั การทาํงานของนกัโทษใน

เรือนจาํก็เป็นวิธีการหนึงในการเตรียมความพร้อมดงักล่าว เมือใดก็ตามทีผูต้อ้งขงัไดรั้บการปล่อย

                                                                                                                                                                               
(3) มีความสามารถโดยแสดงใหเ้ห็นผลดีในการศึกษาและการงาน 

นกัโทษเดด็ขาดเช่นนีตอ้งรับโทษในเรือนจาํมาแลว้ไม่น้อยกว่าหนึงในสีของกาํหนดโทษ แต่โทษที

เหลือตอ้งไม่นอ้ยกว่า ๒ ปี หรือถา้เป็นโทษจาํคุกตลอดชีวิตตอ้งรับโทษมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดปี 

มาตรา 49 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 นักโทษพิเศษอาจไดรั้บอนุญาตให้นาํสามี 

ภริยา ญาติสืบสายโลหิตโดยทางตรงลงมา หรือตรงขึนไป ไปอยู่ร่วมดว้ยไดบุ้คคลดงักล่าวมาในวรรคก่อน เมือ

ขณะอยูใ่นทณัฑนิคมตอ้งปฏิบติัตามระเบียบและขอ้บงัคบัของทณัฑนิคมนนัๆ 
7 แหล่งเดิม. หนา้ 307. 
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ตวัแลว้ ผูต้อ้งขังจะสามารถนาํทกัษะการทาํงานในขณะทีอยู่ในเรือนจาํมาใชป้ระกอบอาชีพได้

ตามปกติ ด้วยเหตุนีเมือพิจารณาจากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2550 พบว่า 

รัฐธรรมนูญเองก็ไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิเสรีภาพในการทาํงานเอาไว ้โดยกาํหนดให้ บุคคลย่อมมี

เสรีภาพในการประกอบอาชีพ8 อย่างไรก็ดี แมว้่าผูต้ ้องขังอาจถูกจาํกัด สิทธิเสรีภาพโดยอาศัย

บทบญัญติัแห่งกฎหมาย แต่การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดว้ยการบงัคบัโทษจาํคุก สมควร

เป็นเพียงการจาํกดัเพียงเฉพาะกระทาํบางอยา่งของบุคคล  ในส่วนของการแสดงออกทางร่างกาย แต่

ไม่อาจจาํกดัสิทธิและเสรีภาพในส่วนอืนๆ อนัเป็นสิทธิขนัพืนฐานได ้

เมือพิจารณากฎหมายระดับพระราชบัญญัติ พบว่ามาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ

ราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 กาํหนดใหผู้ต้อ้งขงัตอ้งทาํงานตามคาํสงัของเจา้หน้าทีเรือนจาํ9 ประเด็นทีน่า

ขบคิด คือ การงานตามคาํสงัของเจา้หน้าทีเรือนจาํ คือการงานประเภทใด และการงานดงักล่าว

ก่อใหเ้กิดการเตรียมความพร้อมใหแ้ก่นกัโทษใหส้ามารถประกอบอาชีพไดต้ามปกติภายหลงัจากที

พน้โทษจาํคุกไปแลว้ อนัจะสอดคลอ้งตามรัฐธรรมนูญ หรือตามมาตรฐานขันตาํขององค์การ

สหประชาชาติ และแนวปฏิบติัของนานาประเทศหรือไม่ เมือพิจารณาตามกฎกระทรวงมหาดไทย 

ซึงออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479 แลว้ พบว่า ขอ้ 50 

ไดก้าํหนดว่า การงานทีจัดให้ผูต้ ้องขังทาํนัน ตอ้งคาํนึงถึงขอ้พิจารณาต่างๆ ไดแ้ก่ กาํหนดโทษ 

ความแข็งแรงแห่งร่างกาย สติปัญญา อุปนิสยัและฝีมือหรือความรู้ความชาํนาญ ผลในทางเศรษฐกิจ 

ผลในทางอบรม และสภาพการณ์แห่งเรือนจาํ10 และขอ้ 51 กาํหนดใหก้ารงานทีผูต้อ้งขงัซึงมีอายุตาํ

กว่า 25 ปีทาํนนัตอ้งคาํนึงถึงการศึกษาและการอบรมเป็นพิเศษ11 

เป็นทีน่าสังเกตว่า พระราชบัญญัติราชทณัฑ์ไม่ไดห้้ามผูต้ ้องขงัทาํงานอย่างเด็ดขาด 

หากแต่ผูต้อ้งขงัจะสามารถทาํงานไดน้นัตอ้งมีคาํสงัจากเจา้หน้าทีเรือนจาํ โดยเจา้หน้าทีเรือนจาํจะ

เป็นผูก้าํหนดประเภทงานตามความเหมาะสมของผูต้อ้งขงัแต่ละคน ในกรณีนีอาจพิเคราะห์ไดว้่า 

ผูต้อ้งขงัไม่มีสิทธิเสรีภาพในการเลือกการงานทีตนเองมีความถนดัหรือชาํนาญ หรือมีสิทธิเลือกงาน

ทีตนเองมีความสนใจจะนาํไปใชป้ระกอบอาชีพภายหลงัการปล่อยตวัไดเ้ลย เนืองจากสิทธิดงักล่าว
                                                             

8 มาตรา 43 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550. 
9 มาตรา 22 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 
10 ขอ้ 50 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 

2479 
11 ขอ้ 51 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 

2479 
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ถูกจ ํากัดอยู่ภายใต้ค ําสังของเจ้าหน้าทีเรือนจํา กรณีนีจึงอาจเป็นการขัดต่อบทบัญญัติตาม

รัฐธรรมนูญ 

4.2.2 สิทธิเกียวกบัการเตรียมความพร้อมดา้นการศึกษาและสนัทนาการ 

การศึกษาเป็นอีกหนึงเครืองมือสาํคัญสําหรับเตรียมความพร้อมให้แก่ผูต้ ้องขงัเพือให้

กลบัคืนสู่สงัคม โดยมาตรฐานขนัตาํว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัขององคก์ารสหประชาชาตินนั ได้

กาํหนดให ้เรือนจาํและหน่วยงานราชทณัฑ์ จะตอ้งส่งเสริมการศึกษาต่อของนักโทษทียงัสามารถ

ศึกษาต่อได ้ทงัยงัจดัให้มีการศึกษาทางศาสนาแก่นักโทษดว้ย เฉพาะนักโทษทีเป็นเยาวชนและ

นกัโทษทีไม่รู้หนงัสือ    ซึงการศึกษาตอ้งสอดคลอ้งและเชือมโยงกบัระบบการศึกษาของประเทศ 

เพือทีว่า เมือพ้นโทษแลว้     จะสามารถศึกษาต่อได้สถานศึกษาอืนๆ ได้โดยต่อเนืองไม่เป็น

อุปสรรค ทงัยงัตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมเชิงสนัทนาการและเชิงวฒันธรรมเพือประโยชน์แก่สุขภาพกาย

และสุขภาพจิตของนกัโทษ12 ซึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการลงโทษเพือฟืนฟูแกไ้ขผูก้ระทาํ

ความผดิใหก้ลบัคืนเป็นคนดีของสงัคม 

เมือพิจารณาจากบทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2550 พบว่า มาตรา 49 แห่ง

รัฐธรรมนูญ ไดรั้บรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการเขา้รับการศึกษาไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีทีรัฐจะตอ้ง

จดัใหอ้ยา่งทวัถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย วรรคสองของมาตราดงักล่าว ยงัระบุว่า ผูย้ากไร้ ผู ้

พิการหรือทุพพลภาพ หรือผูที้อยู่ในสภาวะยากลาํบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึงและการ

สนบัสนุนจากรัฐ เพือใหไ้ดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียมกบัผูอื้น13 

ประเด็นทีน่าขบคิด คือ สิทธิเสรีภาพด้านการศึกษาของผูต้ ้องขังย่อมได้รับความ

คุม้ครองตามมาตรานีหรือไม่ และคาํว่า “ผูที้อยู่ในสภาวะยากลาํบาก” ตามวรรคสอง หมายความ

รวมถึง ผูต้อ้งขงัหรือไม่  

นอกจากนี วรรคสาม ของมาตรา 49 ยงัรับรองให้การจดัการศึกษาอบรมขององค์กร

วิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้ตลอด

                                                             
12 United Nations. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 75; “(1) The 

maximum daily and weekly working hours of the prisoners shall be fixed by law or by administrative 

regulation, taking into account local rules or custom in regard to the employment of free workmen. (2) The 

hours so fixed shall leave one rest day a week and sufficient time for education and other activities required as 

part of the treatment and rehabilitation of the prisoners.” 
13 มาตรา 49 วรรค 1 และ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
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ชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมทีเหมาะสมจากรัฐ14 จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญ 

พุทธศกัราช 2550 ไดรั้บรองสิทธิเสรีภาพดา้นการศึกษาของบุคคลเอาไวอ้ยา่งชดัเจน โดยกาํหนดให้

เป็นหนา้ทีของรัฐในการรับผดิชอบจดัหาการศึกษาแก่บุคคล  

เมือพิจารณาประเด็น เ รืองการศึกษาและการอบรมของผู ้ต้องขัง เอาไว้ตาม 

พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พบว่า มาตรา 27 กาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ทีของอธิบดีกรมราชทณัฑ ์ใน

การออกขอ้บงัคับว่าดว้ยการศึกษาและการอบรมของผูต้อ้งขงั15 อย่างไรก็ดี จากการศึกษาพบว่า 

ปัจจุบันยงัไม่ได้มีการออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยเรืองการศึกษาของผูต้อ้งขงัแต่อย่างใด ผูเ้ขียนเห็นว่า

บทบญัญติัตามพระราชบญัญติัดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบับทบญัญติัตาม มาตรา 49 แห่งรัฐธรรมนูญ 

เนืองจากรัฐธรรมนูญไดรั้บรองสิทธิเสรีภาพดา้นการศึกษาของบุคคลเอาไวอ้ยา่งชดัแจง้ว่าใหรั้ฐเป็น

ผูจ้ดัหา อีกทงัหากตีความ คาํว่า   “ผูที้อยูใ่นสภาวะยากลาํบาก” ตามวรรคสอง ใหห้มายความรวมถึง 

ผูต้อ้งขงัดว้ยแลว้ ยอ่มเป็นหนา้ทีของอธิบดีกรมราชทณัฑ์ในการออกขอ้บงัคบัดงักล่าว เพือให้การ

รับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญไดรั้บความคุม้ครอง 

ส่วนในประเด็นทีว่า ผูต้อ้งขงันันสามารถไดรั้บการศึกษาตามความเหมาะสมเพียงใด 

ตามมาตรา 49 วรรคสาม แห่งรัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัรับรองให้การจดัการศึกษาอบรมขององค์กร

วิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต ย่อมไดรั้บความคุม้ครองและส่งเสริมทีเหมาะสมจากรัฐ ดังนนั เนืองจากผูต้อ้งขงัตกอยู่ใน

สภาวะถกูจาํกดัเสรีภาพทางร่างกาย การใหก้ารศึกษาแก่ผูต้อ้งขงัจึงสมควรเป็นไปอยา่งเหมาะสมแก่

สภาพ เช่น ผูต้อ้งขงัอาจไดรั้บการศึกษาผา่นโทรทศัน์ ดาวเทียม หรือ อาจจดัให้มีองค์กรวิชาชีพเขา้

ไปใหค้วามรู้แก่ผูต้อ้งขงัตามระยะเวลาอนัสมควร เป็นตน้ ทงันีการจดัการศึกษาดงักล่าวตอ้งเป็น

หนา้ทีของกรมราชทณัฑ ์

4.2.3 สิทธิเกียวกบัการเตรียมความพร้อมดา้นความสมัพนัธท์างสงัคมและการดูแลหลงัพน้โทษ 

นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมดา้นการทาํงานและดา้นการศึกษาแก่ผูต้อ้งขงั ดงัที

กล่าวมาก่อนหนา้แลว้ การเตรียมความพร้อมดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมและการดูแลหลงัพน้โทษก็

เป็นวิธีการทีสาํคญัซึงจะช่วยใหผู้ต้อ้งขงัสามารถกลบัคืนสู่สงัคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข ตามมาตรฐาน

ขนัตาํว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัขององคก์ารสหประชาชาตินนั กาํหนดให้เรือนจาํและหน่วยงาน

ราชทณัฑ ์จะตอ้งใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษในการส่งเสริมใหน้กัโทษและครอบครัวไดมี้การรักษาและ

                                                             
14 มาตรา 49 วรรค 3 รัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2550 
15 มาตรา 27 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 
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พฒันาความสัมพนัธ์ ทีดีต่อกนั ทงันี เพือประโยชน์ของนักโทษและครอบครัว16 โดยครอบครัวนัน

เป็นหน่วยพืนฐานของสงัคม และครอบครัวยงัเป็นทีพกัพิงแห่งแรกทีผูต้อ้งขงัตอ้งกลบัไปหลงัจาก

ไดรั้บการปล่อยตวั ดว้ยเหตุนีจึงสมควรพิจารณาว่า กฎหมายของประเทศไทยสนับสนุนให้มีการ

เตรียมความพร้อมดงักล่าวอยา่งไร 

เมือพิจารณาจากบทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2550 แลว้ พบว่ารัฐธรรมนูญ

มิได้บัญญัติรับรองสิทธิลกัษณะดังกล่าวเอาไวแ้ต่อย่างใด นอกจากนีเมือพิจารณากฎหมายระดับ

พระราชบญัญติั พบว่า พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 เองก็มิไดก้ล่าวรับรองสิทธิเกียวกบัการ

เตรียมความพร้อมด้านความสัมพนัธ์ทางสังคมและการดูแลหลงัพน้โทษ อย่างไรก็ดี หากจะ

พิจารณากรณีทีใกลเ้คียงกบัการรับรองสิทธิดงักล่าวมากทีสุด พบว่ามาตรา 48 แห่งพระราชบญัญติั

ดงักล่าว ไดก้าํหนดใหผู้ต้อ้งขงั ทีมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี 

(1) เป็นผูป้ระพฤติดี  

(2) มีความอุสาหะ 

(3) มีความสามารถโดยแสดงใหเ้ห็นผลดีในการศึกษาและการทาํงาน 

(4) ตอ้งรับโทษจาํคุกมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึงในสีของกาํหนดโทษ แต่โทษทีเหลือตอ้ง

ไม่น้อยกว่าสองปี หรือถา้เป็นโทษจําคุกตลอดชีวิตต้องรับโทษมาแลว้ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี หาก

ผูต้อ้งขงัคนใดมีคุณสมบติัตามทีกาํหนดขา้งตน้มีสิทธิในการรับพิจารณาส่งตวัไปอยูท่ณัฑนิคม17 ซึง

ผูต้อ้งขงัทีถกูส่งตวัไปอยูที่ทณัฑนิคมมีสิทธิไดรั้บอนุญาตใหน้าํสามี หรือ ภริยา ญาติสืบสายโลหิต

ทางตรงลงมาหรือขึนไปมาอยู่ร่วมได้18 กรณีดงัทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นีอาจพิจารณาเป็นการเตรียม

ความพร้อมด้านความสัมพนัธ์ทางสังคมและการดูแลหลังพน้โทษของผูต้ ้องขังได้ เนืองจาก

กฎหมายเปิดโอกาสใหผู้ต้อ้งขงัสามารถมีปฏิสมัพนัธก์บัครอบครัวตนเองไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ซึงส่งผลดี

ต่อการสร้างความสมัพนัธก์บัครอบครัว ภายหลงัจากทีผูต้อ้งขงัไดรั้บการปล่อยตวั อย่างไรก็ดี สิทธิ

ดงักล่าวนนัจาํกดัเฉพาะผูต้อ้งขงัทีมีคุณสมบติัตามทีกฎหมายกาํหนดเท่านนั สิทธิดงักล่าวไม่ไดเ้กิด

ขึนกบัผูต้อ้งขงัทุกคนแต่อยา่งใด 

                                                             
16 United Nations. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 79; “Special attention 

shall be paid to the maintenance and improvement of such relations between a prisoner and his family as are 

desirable in the best interests of both.” 
17 มาตรา 48 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 
18 มาตรา 49 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 
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ดังทีกล่าวมาแลว้ ถึงแนวคิดของการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผูต้ ้องขัง ซึงโดย

หลกัการแลว้ สามารถเตรียมความพร้อมไดต้ลอดระยะเวลาในระหว่างทีผูต้อ้งขงัถูกจาํคุกอยู่ แต่

แนวคิดดงักล่าว ไม่จาํเป็นตอ้งถกูจาํกดัเฉพาะกรณีทีผูต้อ้งขงัถูกจาํคุกไปแลว้เท่านัน เนืองจากการ

เตรียมความพร้อม อาจกระทาํไดต้งัแต่ขนัตอนก่อนการจาํคุก โดยแนวคิดการเตรียมความพร้อมแก่

ผูต้อ้งขงัตงัแต่ก่อนมี การจาํคุกนนั ยงัไม่เป็นทียอมรับและแพร่หลายในประเทศไทย อีกทงัยงัไม่มี

กฎหมายฉบบัใดทีรองรับ แนวคิดดงักล่าว แต่แนวคิดดงักล่าวเป็นทียอมรับในประเทศฝรังเศสมา

นานแลว้ ซึงจากการศึกษาพบว่า ในประเทศฝรังเศส อาํนาจในการฟ้องคดีอาญาเป็นของพนักงาน

อยัการ โดยพนกังานอยัการในประเทศ ฝรังเศสมีอิสระ และมีอาํนาจในการใชดุ้ลพินิจทีค่อนขา้ง

กวา้งขวางและยดืหยุน่  

การใชด้ลุพินิจสังฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอยัการฝรังเศสจะพิจารณาตาม

ความ เหมาะสมของความเพียงพอในพยานหลกัฐาน การไดต้วัผูก้ระทาํความผิดและการขาดอายุความ

ดาํเนินคดี ซึงพนักงานอยัการอาจไม่ฟ้องผูก้ระทาํผิดทนัที แต่จะทาํทัณฑ์บนไวเ้พือให้โอกาส

ผูก้ระทาํผดิไดมี้ โอกาสกลบัตวั แต่ทงันีจะตอ้งเป็นกรณีทีมีการสอบสวนเรียบร้อย มีการรายงาน

เหตุผลใหผู้บ้งัคบับญัชา ทราบดว้ย จะเห็นไดว้่าอาํนาจของพนักงานอยัการในประเทศฝรังเศสใน

การใชดุ้ลพินิจ สามารถใชเ้พือ การบริหารจดัการกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ

ความสงบเรียบร้อยของสงัคม และถา้ เห็นว่าหากการฟ้องคดีตามกระบวนการยุติธรรมจะก่อให้เกิด

ประโยชน์น้อยกว่า พนักงานอยัการฝรังเศส สามารถกาํหนดมาตรการทางเลือกทีเหมาะสมแลว้

สามารถทาํให้สังคมกลบัคืนสู่ปกติสุขไดโ้ดยเร็วได้19 แนวคิดดงักล่าวนียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด

กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทอี์กดว้ย 
ดงันัน จากแนวคิดเรืองอิสระของพนักงานอยัการฝรังเศส จึงมีความน่าสนใจทีจะนาํมา

ปรับใช ้กบักรณีกาํหนดมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวัผูต้อ้งหา แมใ้นประเทศไทยจะยงัไม่

มีการรับเอา แนวคิดดงักล่าวนีมาใช ้แต่ในทางฏิบติัแลว้ในขนัตอนการแจง้ ขอ้กล่าวหา อยัการอาจ

ใช้ดุลพินิจใน การแจ้งข้อกล่าวหา และกาํหนดวิธีการให้เกิดความเหมาะสมแก่ ผูต้อ้งหาแต่ละ

รายได ้โดยการพิจารณา จากภูมิหลงั ความสามารถ พฤติการณ์แวดลอ้มของผูต้อ้งหาคนนัน เช่น เรือง

การศึกษา เรืองความสามารถ ในการทาํงาน เป็นตน้ เพือก่อให้เกิดการเอือประโยชน์ในการเตรียม 

ความพร้อมก่อนปล่อยตวัภายหลงั ทีผูต้อ้งหาถกูจาํคุกไปแลว้ 

 

                                                             
19 The French Criminal Procedure Code, Article 40 
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4.3  นโยบายและแนวทางปฏิบัตสํิาหรับเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อยของประเทศไทย 

ดงัทีกล่าวมาแลว้เบืองตน้ว่าการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เป็นขนัตอนสุดทา้ยทีมี

ความ สาํคญัอีกขนัตอนหนึงของกระบวนการแกไ้ข ฟืนฟูผูต้อ้งขงัภายหลงัการตอ้งโทษ ซึงผ่าน

กระบวนการจาํแนกการเขา้สู่โปรแกรมต่าง ๆ ทีทางเรือนจาํและทณัฑสถานกาํหนดไวแ้ลว้ การ

เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเป็นขนัตอนทีมีความต่อเนืองและสาํคญัไม่ยิงหย่อนกนั ทงันีก็เพือให้

ผูต้อ้งขงัสามารถปรับตวัและพร้อมกลบัสู่สงัคมโดยไม่หวนมากระทาํผดิซาํอีก อนัเป็นภาระงานทีกรม

ราชทณัฑจ์ะตอ้งดาํเนินการดูแลรับผดิชอบ การแกไ้ขฟืนฟูพืนฐานหรือการแกไ้ขฟืนฟูเฉพาะมิอาจ

สมบูรณ์หรือประสบความสาํเร็จไดห้ากปราศจากการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยทีมีประสิทธิภาพ 

ซึงจะเป็นเหตุทีนาํไปสู่ความลม้เหลวในการปรับตวัของผูต้อ้งขงัหลงัพน้โทษ และอาจก่อให้เกิดการ

กลบัมากระทาํผิดซาํไดอี้ก การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยจึงมีความสาํคญัต่อการกลบัสู่สังคม

ของผูต้อ้งขงัเป็นอยา่งมาก20  

แต่จากการศึกษาบทบญัญติักฎหมายของประเทศไทยแลว้ พบว่าสิทธิเกียวกบัการเตรียม

ความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวันนัยงัไม่ไดรั้บการรับรองอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะพระราชบญัญติั

ราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 ซึงเป็นกฎหมายหลกัเพียงฉบบัเดียว ทีมีความเกียวขอ้งกบัผูต้อ้งขงัโดยตรงก็ยงั

ไม่ไดรั้บรองสิทธิดงักล่าวเอาไวอ้ยา่งเพียงพอ ดงันนัในส่วนนีจะศึกษาว่า เรือนจาํและทณัฑสถานมี

แนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบติัเกียวกบัการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยหรือไม่อยา่งไร 

4.3.1  ทีมาของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวั 

โปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เกิดขึนเนืองจากการแก้ไขทีดาํเนินการ

ภายใตโ้ปรแกรมต่างๆ ทีเกิดขึนในเรือนจาํและทณัฑสถาน เป็นการดาํเนินการในสภาพแวดลอ้มทีมี

การจาํลองและควบคุมใหส้มาชิกเกิดความเคยชิน แต่การกลบัสู่สงัคมจริงของสมาชิกเป็นการเขา้สู่

สถานการณ์ทีไม่มีการควบคุม ไม่มีการดูแลระหว่างสมาชิกดว้ยกนั ตลอดจนสภาพสังคมภายนอก 

โอกาสทีสมาชิกจะเผชิญกบัปัญหาต่างๆ และโอกาสทีจะกลบัไปกระทาํผิดซาํอีกจึงสามารถเกิดขึน

ไดง่้าย นอกจากนนัสิงทีผูพ้น้โทษจะตอ้งประสบและนับเป็นอุปสรรคสาํคญัต่อการกลบัสู่สังคมที

อาจเป็นเหตุของการกลบัเขา้สู่วงจรของการกระทาํผดิขึนอีก คือ การไม่ไดรั้บการยอมรับจากสังคม 

                                                             
20 กรมราชทณัฑ์. (2548). คู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ ต้องขัง. หน้า 129-135; กรม

ราชทณัฑ์. (2551). แผนปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์ปี 2551-2553. หน้า 7-8; กรมราชทณัฑ์ สํานักสังคม

สงเคราะห์. (2551). การศึกษาทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย Re-Entry.  หน้า 1-16 และนัทธี จิตสว่าง. 

(2549). โปรแกรมแก้ไขฟืนฟูผู้กระทาํความผิด. หนา้ 50-67. 
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เมือบุคคลเหล่านนัตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆ จึงมกัจะหลีกเลียงปัญหาและเขา้หาคนกลุ่มเดิม 

สงัคมเดิม หรือพฤติกรรมเดิมทีเคยกระทาํ และกลบัเขา้สู่วงจรของการกระทาํความผิดซาํในทีสุด 

ดงันนั เพือเป็นการปรับสภาพและสร้างความพร้อมให้แก่ผูต้อ้งขงัจาํตอ้งจดัให้มีการเตรียมความ

พร้อมทงัทางร่างกายและจิตใจ เพือการก่อเกิดทกัษะความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ 

และปรับเปลียนทศันคติในการใชชี้วิตในสังคมให้เกิดขึนตลอดจนการสร้างความเขม้แข็งทีใช้

ป้องกนัต่อสูก้บัอุปสรรค ปัญหาในสงัคมทีจะเกิดขึน อนัจะส่งผลดีต่อการดาํเนินชีวิตต่อไปในภาย

ภาคหนา้ จึงกล่าวไดว้่า การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเป็นการเสริมสร้างใหผู้ต้อ้งขงัสามารถทีจะ

พึงพาตนเองได ้(Self-Reliance) ไม่เป็นภาระของสงัคมและไม่กลบัเขา้สู่การกระทาํผดิอีกต่อไป การ

ดาํเนินการเพือเตรียมความพร้อมนับเป็นอีกขนัตอนทีตอ้งอาศยัความร่วมมือและการเขา้มามีส่วน

ร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ในสงัคม เพือใหก้ารดาํเนินงานประสบความสาํเร็จไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

4.3.2 ลกัษณะการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวั 

การดาํเนินงานในการเตรียมความพร้อมของกรมราชทณัฑ์แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ 

ไดแ้ก่ 

1) การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจํา ทัณฑสถานทัวประเทศเรือนจํา

และทณัฑสถานจะมีการจดัโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยขึนปีละ 2 ครัง ให้แก่ผูต้อ้งขงัที

ใกลพ้น้โทษก่อนปล่อย 6 เดือน ซึงจะประกอบดว้ยหลกัสูตรทีเน้นการสร้างความพร้อมในการ

ดาํรงชีวิตต่อไปหลงัพน้โทษ เช่น การให้ความรู้เรืองการปรับตวั การให้ความรู้ในเรืองกฎหมาย

เบืองต้น การฝึกอบรมอาชีพระยะสัน โดยทางกรมราชทัณฑ์ได้ประสานความร่วมมือไปยงั

หน่วยงานพนัธมิตร 12 แห่ง ในโครงการ “สร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม” ไดแ้ก่ กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กรมการจดัหางาน สาํนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กรมคุมประพฤติ

บริษทัชายสีบะหมีเกียว จาํกดั และหา้งหุน้ส่วนจาํกดัลูกชินหมูไทยอินเตอร์ ทงันีเพือให้ผูต้อ้งขงัมี

แนวคิดในการประกอบธุรกิจทีสามารถนาํไปปฏิบติัได้จริง ในส่วนนีจะเห็นว่าการดาํเนินงาน

ดงักล่าวเป็นไปในลกัษณะทีสอดรับกบัการความเป็นจริงทีว่าการมีอาชีพและการมีงานทาํเสมือน

เป็นเกราะสาํคญัทีสามารถป้องกนัการกลบัมากระทาํผิดซาํ และเป็นไปตามเป้าประสงค์ในการคืน

คนดีสู่สงัคมอีกทงัยงัเป็นการกลบัไปเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศชาติต่อไป 

2) การจดัตงัศนูยเ์ตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 10 แห่ง ใน 10 จงัหวดั ไดแ้ก่ 

(1) เรือนจาํชวัคราววงัตะก ูจงัหวดันครปฐม 
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(2) เรือนจาํชวัคราวเขานอ้ย จงัหวดัน่าน 

(3) ทณัฑสถานเปิดหนองนาํขุน จงัหวดันครสวรรค ์

(4) เรือนจาํชวัคราวเขาพลอง จงัหวดัชยันาท 

(5) เรือนจาํชวัคราวแคนอ้ย จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

(6) เรือนจาํชวัคราวโคกคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธุ ์

(7) เรือนจาํชวัคราวรอบเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ 

(8) ทณัฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จงัหวดัจนัทบุรี 

(9) ทณัฑสถานเปิดหว้นโป่ง จงัหวดัระยอง 

(10) ทณัฑสถานเปิดบา้นนาวง จงัหวดัพทัลุง 

การจดัตงัศนูยเ์ตรียมความพร้อมก่อนปล่อยมีวตัถุประสงคเ์พือเป็นการแยกผูต้อ้งขงัทีใกล้

พน้โทษและมีความประพฤติดีทีสามารถแกไ้ขไดอ้อกจากผูต้ ้องขงัโทษสูง เพือให้ผูต้ ้องขงัได้มี

โอกาสปรับตวัเขา้กบัสงัคมภายนอกได ้โดยเป็นการสร้างความพร้อมในดา้นการประกอบอาชีพที

เน้นการฝึกทกัษะอาชีพดา้นการเกษตร และการจดักิจกรรมแกไ้ขฟืนฟูเพือสร้างความพร้อมทาง

ร่างกายและจิตใจแก่ผูต้อ้งขงัก่อนกลบัสู่สงัคม 

3) การจดัศนูยเ์ตรียมความพร้อมก่อนปล่อยกรุงเทพมหานคร ณ เรือนจาํคลองเปรมการ

เตรียมความพร้อมทีเกิดจากการยา้ยผูต้อ้งขงัทีเข้าเกณฑ์ออกทาํงานสาธารณะนอกเรือนจาํจาก

เรือนจาํและทณัฑสถานต่างๆ โดยจดัอบรมในหลกัสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และอบรม

อาชีพอิสระระยะสนัใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั เมือจบหลกัสูตรจะมีการส่งไปทาํงานสาธารณะนอกเรือนจาํเพือ

ฝึกการปรับตวัเขา้กบัสงัคมภายนอก และใหป้ระโยชน์แก่สงัคม 

4.3.3 ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวั 

ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยมีความยืดหยุ่นเพือให้เกิดความเหมาะสม 

โดยขึนอยูก่บัความเขม้ขน้และวตัถุประสงค์ของแต่ละโปรแกรม ซึงจะอยู่ระหว่าง 1 สัปดาห์-1 ปี 

สาํหรับการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของไทย มีการกาํหนดให้มีระยะเวลา 6 เดือน (เป็นระยะ

การเตรียมปล่อยอยา่งจริงจงั) ทงัทีเป็นการปล่อยเพือคุมประพฤติ หรือปล่อยตามหมายศาลหากเป็น

การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในศนูยเ์ตรียมความพร้อมก่อนปล่อยจะทาํการคดัเลือกผูต้อ้งขงัที

เหลือโทษอีก 2 ปี โดยระยะ 1 ปีครึง เป็นการเตรียมการ 6 เดือน ในการเขา้โปรแกรมการเตรียม

ความพร้อมก่อนปล่อยอยา่งจริงจงั สาํหรับโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยทีดาํเนินการ
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ในเรือนจาํและทณัฑสถาน อาจนาํเขา้โครงการเมือเหลือระยะเวลาอีก 6 เดือนก่อนปล่อยซึงสามารถ

แสดงรายละเอียดตามช่วงเวลาภายในเวลา 6 เดือน โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 2 เดือนไดด้งันี 

ช่วงที 1 ช่วงแยกตวั เป็นช่วงทีเกิดจากการแยกสมาชิกออกจากโปรแกรมบาํบดัเดิม 

ช่วงที 2 ช่วงเตรียมความพร้อม เป็นช่วงการเตรียมตวัทีจะกลบัสู่สงัคมอยา่งจริงจงั 

ช่วงที 3 ช่วงเตรียมปล่อยกลบัสู่สงัคม เป็นช่วงทีสมาชิกมีความอิสระมากขึน และพร้อม

ทีกลบัสู่สงัคม โดยในแต่ละช่วงผูต้อ้งขงัจะไดรั้บการอบรมตามโปรแกรมทีจดัไว ้ซึงประกอบดว้ย

กิจกรรมทีมีความแตกต่างหลากหลายเพือสร้างความพร้อมใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัใหไ้ดม้ากทีสุด 

4.3.4 การดาํเนินกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวั 

ในแต่ละช่วงของการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยจะมีวตัถุประสงคแ์ตกต่างกนัออกไป 

และในแต่ละช่วงจะประกอบดว้ยการดาํเนินงานและกิจกรรมทีแตกต่างกนัออกไป ดงันี 

ช่วงที 1 เป็นช่วงทีตอ้งทาํการแยกตวัเพือใหส้มาชิกไดเ้ริมลดระดบัความเคยชินกบักลุ่ม

ต่อสภาพของเรือนจาํปิด หรือต่อกิจกรรมเดิมทีเคยปฏิบติั โดยในช่วงนีเป็นช่วงของกิจกรรมการ

ปฐมนิเทศ การจาํแนกลกัษณะเป็นรายบุคคล โดยการสัมภาษณ์และวิเคราะห์รายงานผลการจาํแนก 

เพือเข้าสู่กิจกรรม และวางแผนชีวิตร่วมกับสมาชิก และประสานไปยงัเจ้าหน้าทีภาครัฐและ

ภาคเอกชน ส่วนในช่วงปลายผูต้อ้งขงัจะไดรั้บการฝึกอบรมทกัษะในการทาํงานตามหลกัสูตรต่างๆ 

และเขา้รับการปรึกษาทงัรายกรณี และรายกลุ่ม ร่วมกบักิจกรรมทางศาสนา 

ช่วงที 2 เป็นช่วงทีเขา้สู่การเตรียมความพร้อมอย่างจริงจงั โดยสมาชิกจะเขา้รับการ

ฝึกอบรมในอาชีพต่างๆ ตามการวางแผนชีวิตทีได้กระทาํมาในช่วงที 1 เมือผูต้ ้องขงัเข้าสู่ช่วงนี 

ผูต้อ้งขงัจะเขา้กลุ่มแนะแนว (Group Guidance) ซึงเป็นการเขา้กลุ่มขนาดใหญ่ โดยมีวตัถุประสงค์

เพือให้ความรู้หรือข้อมูลทีเหมาะสมในการดาํรงชีวิต ประกอบดว้ยการอบรมความรู้ ส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม เพือเสริมสร้างแรงจูงใจ และทกัษะในการปรับตวั ตลอดจนการอบรมวิชาชีพ

นอกจากนีสมาชิกแต่ละคน แต่ละประเภทความผิดจะเขา้อบรมตามหลกัสูตร “โปรแกรมเฉพาะ” ที

เหมาะสม เช่น หลกัสูตรการจดัการกบัความขดัแยง้ การระงบัความโกรธ การลดความเครียดการ

ปรับตวัเขา้กบัสงัคม การจดัการบริหารค่าใชจ่้าย การใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ และหลกัสูตรทีมี

ความสาํคญัทีสุด คือ การป้องกนัการกระทาํผดิซาํ (Relapse Prevention) ซึงเป็นหลกัสูตรทีเน้นการ

สร้างกาํลงัใจให้ตนเอง และเทคนิคในการเลียงต่อการกระทาํผิดซาํ การให้คาํปรึกษาเป็นกลุ่ม 

(Group Counseling) เน้นการใชก้ลุ่มในการพฒันาทศันคติเพือแกไ้ขเปลียนแปลงพฤติกรรมของ

ผูต้อ้งขงั การจดักลุ่มบาํบดั (Group Therapy) เป็นการใชกิ้จกรรมกลุ่มในการพฒันา เปลียนแปลง
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ทศันคติ และค่านิยมของสมาชิกในกลุ่มทีจดัขึนสาํหรับผูต้อ้งขงัทีมีปัญหา ในการปรับตวัและมี

แนวโนม้กระทาํผดิซาํ และการจดักลุ่มส่งเสริมความสมัพนัธใ์นครอบครัว (Family Relation Group) 

เพือเสริมสร้างสัมพนัธภาพในครอบครัวผูต้อ้งขงัให้เกิดขึน ตลอดจนสร้างการยอมรับและความ

รับผิดชอบต่อผูต้ ้องขงัให้แก่ครอบครัวในการดูแล แกไ้ข และฟืนฟูผูต้ ้องขังหลงัการตอ้งโทษ

หลกัสูตรดังกล่าวจะมีระยะเวลาสันๆ บางหลกัสูตรใช้เวลา 1 วนั หรือครึงวนั ในขณะทีบาง

หลกัสูตรใชเ้วลา 1-2 วนั หรือสัปดาห์ละ 1-2 ชวัโมงในหลกัสูตรทีตอ้งอาศยัการอบรมอย่างต่อเนือง 

โดยแต่ละหลกัสูตรจะเนน้เทคนิคทีสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

ช่วงที 3 เป็นช่วงเตรียมปล่อยกลบัสู่สังคม เป็นช่วงทีมีการให้อิสระแก่สมาชิกมากขึน

โดยจดัใหมี้ลกัษณะใกลเ้คียงกบัสงัคมภายนอก และลดกิจกรรมในช่วงก่อนหน้าลง มีการอนุญาต

ใหอ้อกไปทาํงานในชุมชนมากขึน การเขา้รับการอบรมทกัษะการทาํงาน และการประกอบอาชีพ

ร่วมกบัการใหค้รอบครัวและชุมชนไดเ้ขา้มามีบทบาท และร่วมกิจกรรมร่วมกบัผูต้อ้งขงัมากขึนการจดั

กิจกรรม “คืนคนดีสู่สงัคม” โดยนาํเอาพิธีการทางศาสนาเขา้มาสนบัสนุนการดาํเนินงานเช่น การให้

พระสงฆป์ระพรมนาํมนตพ์ระพุทธมนต ์การทาํพิธีบายศรีสู่ขวญั เพือสร้างขวญัและกาํลงัใจในการ

ปรับตวั รวมทงัการอบรมเสริมสร้างกาํลงัใจในการดาํเนินชีวิตจากพระสงฆ ์และผูมี้ประสบการณ์ 

ร่วมกบัการใหภ้าครัฐ และภาคเอกชนเขา้ร่วมในกิจกรรมเพือให้เกิดการยอมรับในการปรับตวัของ

ผูต้อ้งขงั และสมาชิกคนใดทีครอบครัวสามารถเขา้มารองรับไดก้็จะทาํการประสานกบัครอบครัว 

หากแต่สมาชิกคนใดไม่มีครอบครัวในการรองรับก็จะทาํการประสานกับชุมชนทงันีกิจกรรม

ดงักล่าวลว้นแต่เป็นไปเพือให้ผูต้อ้งขังทีใกลพ้น้โทษเกิดการเตรียมความพร้อมก่อนการกลบัสู่

สงัคมอยา่งจริงจงั 

การดาํเนินงานทงั 3 ช่วงนบัเป็นการดาํเนินงานทีมีความสาํคญั ยิงช่วงที 2 เป็นช่วงทีมี

ความสาํคญัทีสุด เนืองจากเป็นแก่นของการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยภายใตก้ารจดัหลกัสูตร แต่

ความเหมาะสมจะเกิดความเหมาะสมจาํตอ้งอาศยัความชดัเจนในกระบวนการช่วงแรกร่วมดว้ย และ

ต่อเนืองไปในช่วงที 2 และช่วงที 3 ตามลาํดบั ตลอดจนการติดตามผลหลงัการปล่อยตวั 3 เดือน เพือ

ติดตามผลการดาํเนินชีวิต ร่วมกบัการใหค้าํปรึกษา ดูแลช่วยเหลือเพือให้ผูพ้น้โทษสามารถปรับตวั 

และจดัการกบัปัญหาในการดาํเนินชีวิตได ้สามารถสรุปไดด้งัภาพที 4.1 

การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวัแสดงให้เห็นถึง การดาํเนินงานการเตรียมความ

พร้อมทีเกิดขึนทงัในและนอกเรือนจาํและทณัฑสถาน คือ การเตรียมความพร้อมทีจดัใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั

ทีมีทงัการดาํเนินงานรายบุคคล และกลุ่ม ทีสร้างความพร้อมทงัทางร่างกายและจิตใจควบคู่กบัการ
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พฒันาทักษะและทัศนคติให้เกิดแก่ผูต้ ้องขังก่อนปล่อยตัว และการเตรียมความพร้อมให้แก่

ครอบครัวและชุมชนในการรองรับการกลบัออกไปของผูต้อ้งขงัร่วมดว้ย การเตรียมความพร้อม

ก่อนปล่อยนับเป็นขนัตอนทีมีสาํคญัอย่างยงิทงัแก่ผูต้อ้งขงัและสังคม แมก้ารดาํเนินงานดา้นการ

เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของกรมราชทณัฑ์ถือไดว้่าประสบความสาํเร็จในระดบัหนึงแต่การ

ยอมรับ และใหโ้อกาสจากสงัคมยงัคงเป็นอุปสรรคสาํคญัในการกลบัสู่สังคมของผูต้อ้งขงัหลงัพน้

โทษซึงเป็นเหตุนาํไปสู่การกระทาํผดิซาํขึน 
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ภาพที 4.1 การดาํเนินการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 

การเตรียม 

ความพร้อม 

ก่อนปล่อย 

(6 เดือน) 

 

ช่วงที 1 

ช่วงแยกตวั 

(2 เดือน) 

ช่วงที 2 

ช่วงเตรียมความพร้อม 

(2 เดือน) 

การจําแนกลักษณะผู้ต้องขัง 

- วิเคราะห์รายงานการจาํแนก 

- สัมภาษณ์รายบุคคล 

- วางแผนการดาํเนิน 

   ชีวิต 

- ประสานความ 

   ช่วยเหลือ 

- เขา้สู่กิจกรรม 

การจัดกลุ่มแนะแนว 

- การอบรมความรู้ ส่งเสริมคุณธรรม 

- การอบรมวิชาชีพ 

การจัดกลุ่มให้คําปรึกษา 
พฒันาทศันคติเพือการ 
ปรับเปลียนพฤติกรรม 

การจัดกลุ่มบําบัด 
ปฏิบติักบัผูต้อ้งขงัทีมีแนวโนม้

กระทาํผิดซาํ 

การจัดกิจกรรมส่งเสริม 

สัมพันธภาพในครอบครัว 

- เสริมสร้างสัมพนัธภาพ 

- ความร่วมมือจากครอบครัวเพือ 

   แกไ้ข ฟืนฟ ูผูต้อ้งขงัหลงัพน้โทษ 

การจัดกิจกรรมคนืคนดีสู่สังคม 

- กิจกรรมทางศาสนา 

- การอบรมเสริมสร้างกาํลงัใจ 

ประสานความร่วมมือ 

ช่วงที 3 

ช่วงเตรียมปล่อยกลบั 

สู่สังคม 

(2 เดือน) 
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4.4 ปัญหากฎหมายและอุปสรรคของการเตรียมความพร้อมผู้ต้องหาก่อนปล่อยตวัของประเทศไทย 

ปัจจุบัน การบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ซึงเป็นหน่วยงานหลกัในการได้ยึดถือ

พระราช-บญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 เป็นแนวทางในการบริหารงานตลอดมา ในส่วนของการบริหาร

เรือนจําและทัณฑสถานซึงเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึงในสังกัดของกรมราชทัณฑ ์                  

มีภาระหนา้ทีทีจะตอ้งปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดทีอยู่ในความรับผิดชอบตามวิธีการทีกาํหนดใน

กฎหมายราชทณัฑ ์โดยในระยะแรกมุ่งปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิอยา่งเขม้งวดและเน้นการลงโทษ

เพือใหค้นกลวั เรือนจาํส่วนใหญ่จึงมีลกัษณะสกปรก เต็มไปดว้ยความทารุณโหดร้ายและโรคติดต่อ

ต่างๆ เปรียบเสมือนนรกบนดิน การบริหารงานเรือนจาํในยคุนนัจึงมุ่งทีจะใชเ้รือนจาํเป็นทีลงโทษ

นกัโทษ โดยเนน้ในเรืองการคุมขงัไวใ้หอ้ยูเ่ท่านนั มิไดมี้การบริหารงานในเรืองการดูแลสภาพความ

เป็นอยู่ของผู ้ต้องขังให้ถูกสุขลักษณะหรือมีการอบรมแก้ไขนักโทษแต่อย่างใด ต่อมาเมือ

แนวความคิดในการลงโทษผูก้ระทาํความผดิเปลียนจากการแกแ้คน้ทดแทนมาเป็นการอบรมแกไ้ข

ฟืนฟูผูก้ระทาํความผิด ในปัจจุบนั จึงไดมี้การปฏิรูปโดยมีการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดแบบมี

มนุษยธ์รรมมากขึน ปรับปรุงสภาพเรือนจาํและทัณฑสถานให้ดีขึน มีการอบรมแก้ไขผูต้ ้องขัง

เพือใหส้ามารถกลบัสู่สงัคมไดแ้ละไม่กระทาํความผดิซาํอีก21 

อยา่งไรก็ดี จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทย ยงัขาดพร่องในกฎหมายว่าดว้ยการบงัคบั

โทษทางอาญาทีเป็นระบบชดัเจน ทีจะสามารถรองรับมาตรฐานขนัตาํว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั

ขององค์การสหประชาชาติ อีกทงัยงัขาดกฎหมายทีสามารถใชบ้ังคบัให้เกิดการเตรียมความพร้อม

ผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวัอยา่งเป็นระบบ เช่นเดียวกนักบัแนวทางของมาตรการทางกฎหมายของประเทศ

ญีปุ่น ทีมีกฎหมายรองรับชดัเจนตงัแต่เริมเขา้สู่เรือนจาํจนกระทงัออกจากเรือนจาํ 

โดยปัญหากฎหมายและอุปสรรคทีเกิดขึนสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี 

(1) ปัญหาการรับรองสิทธิผูต้อ้งขงัตามรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2550 ไม่ได้บญัญัติ

รับรองสิทธิของผูต้อ้งขงัในกรณีการเตรียมพร้อมก่อนปล่อยตวัเอาไวโ้ดยตรง อย่างไรก็ตาม หาก

ตีความรัฐธรรมนูญอย่างกวา้งแลว้ ผูต้อ้งขงัอาจถูกจาํกดั สิทธิเสรีภาพโดยอาศยับทบญัญติัแห่ง

กฎหมาย แต่การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดว้ยการบงัคบัโทษจาํคุก สมควรเป็นเพียงการ

จาํกดัเพียงเฉพาะกระทาํบางอยา่งของบุคคลในส่วนของการแสดงออกทางร่างกาย แต่ไม่อาจจาํกดั

สิทธิและเสรีภาพในส่วนอืนๆอนัเป็นสิทธิขนัพืนฐานได ้ดว้ยเหตุนีสิทธิต่างๆเกียวกบัการเตรียม

                                                             
21 ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ เฉลิมพล มีสมนัย และกอบเกียรติ กสิวิว ัฒน์. (2540). การบริหารงาน

ราชทัณฑ์. หนา้ 10-11. 
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ความพร้อมก่อนปล่อยตวัของผูต้อ้งขงั ไดแ้ก่ สิทธิดา้นการทาํงาน สิทธิดา้นการศึกษา และสิทธิดา้น

ความสัมพนัธ์ทางสังคมและการดูแลหลงัพน้โทษ  สมควรไดรั้บการรับรอง จากการศึกษาพบว่า

รัฐธรรมนูญไดรั้บรองสิทธิของบุคคลทวัไปในดา้นการทาํงานและดา้นการศึกษาเอาไวอ้ย่างชดัเจน 

ซึงอาจนํามาใช้กับกรณีผูต้ ้องขังได้ตามความเหมาะสม แต่รัฐธรรมนูญไม่ได้รับรองสิทธิด้าน

ความสมัพนัธท์างสงัคมและการดูแลหลงัพน้โทษเอาไวแ้ต่อยา่งใด 

(2) ปัญหาการรับรองสิทธิผูต้ ้องขังตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 จาก

การศึกษาพบว่าพระราชบัญญติฉบับนีไม่ไดรั้บรองสิทธิเกียวกบัการเตรียมพร้อมผูต้ ้องขงัก่อน

ปล่อยตวัเอาไว ้โดยกรณีของสิทธิดา้นการทาํงานนัน กฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหน้าทีของ

เจา้หนา้ทีเรือนจาํในการออกคาํสงัให้ผูต้อ้งขงัทาํงาน โดยทีผูต้อ้งขงัมิอาจเลือกงานทีตนเองสนใจ

เพือพฒันาทักษะและนําไปประกอบอาชีพหลงัปล่อยตัวได้ นอกจากนีสิทธิด้านการศึกษาของ

ผูต้อ้งขงัก็ไม่มีการรับรองทีชดัเจน เนืองจากกฎหมายฉบบันีใหอ้าํนาจแก่อธิบดีกรมราชทณัฑ์ในการ

ออกขอ้บงัคบัดา้นการศึกษาแก่ผูต้อ้งขงั แต่อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนันียงัไม่พบว่ามีการออกขอ้บงัคบั

ในลกัษณะดงักล่าวแต่อย่างใด ในกรณีการรับรองสิทธิดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม กฎหมายเปิด

โอกาสใหน้กัโทษสามารถนาํพาสามี หรือ ภริยา และญาติสืบสายโลหิตทางตรงลงมาหรือขึนไปมา

อยู่ ร่วมกันในทัณฑนิคมได้ ซึงกรณีดังกล่าวอาจพิจารณาเป็นการเตรียมความพร้อมด้าน

ความสมัพนัธท์างสงัคมและการดูแลหลงัพน้โทษของผูต้อ้งขงัได ้เนืองจากกฎหมายเปิดโอกาสให้

ผู ้ต้องขังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวตนเองได้อย่างใกล้ชิด ส่งผลดีต่อการสร้าง

ความสมัพนัธก์บัครอบครัว ภายหลงัจากทีผูต้อ้งขงัไดรั้บการปล่อยตวั อยา่งไรก็ดี สิทธิดงักล่าวนัน

จาํกดัเฉพาะผูต้ ้องขังทีมีคุณสมบติัตามทีกฎหมายกาํหนดเท่านนั สิทธิดังกล่าวไม่ได้เกิดขึนกับ

ผูต้อ้งขงัทุกคนแต่อยา่งใด 

(3) แมว้่าปัจจุบนั กรมราชทณัฑแ์ละเรือนจาํต่างๆ ในประเทศไทยจะมีแนวนโยบายหรือ

แนวทางปฏิบติัซึงอยูใ่นรูปโปรแกรมสาํหรับเตรียมความพร้อมของผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวัก็ตาม แต่

แนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบติัเช่นว่านนัไม่มีสภาพบงัคบัเป็นกฎหมาย กล่าวคือ เป็นเรืองของผูมี้

อาํนาจในการกาํหนดขึนเพือความสะดวกในการบริหารจดัการเท่านนั ซึงไม่มีความแน่นอนและมี

ลกัษณะเป็นการบงัคบัว่าตอ้งปฏิบติัตามแต่อยา่งใด 
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บทที 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  บทสรุป 

จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพร้อมผูต้้องขังก่อนปล่อยพบว่า 

มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการทีได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ อีกทังสห-

ประชาชาติไดก้าํหนดให้มีมาตรฐานขนัตาํในการปฏิบัติต่อนักโทษ (United Nations, Standard 

Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) โดยให้ความสําคญัแก่กระบวนการเตรียมความพร้อม 

ก่อนปล่อยตัว เพือให้นักโทษดังกล่าวได้รับการฟืนฟูแกไ้ข และกลบัคืนสู่สังคมอย่างปกติสุข 

และยงัเป็นการช่วยไม่ให้เกิดการกระทาํผิดขึนซาํอีกทางหนึงดว้ย แต่อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณา 

ถึงมาตรการของประเทศไทยแลว้ พบว่ากฎหมายของประเทศไทยทีเกียวขอ้งกบัผูก้ระทาํความผิด  

ทีศาลมีคาํพิพากษาถึงทีสุดให้จาํคุก มีเพียงพระราชบญัญติัราชทฑัณ์ พ.ศ. 2479 ฉบบัเดียวเท่านนั   

ทีเป็นกฎหมายหลกัในการบงัคบัโทษ โดยเฉพาะอย่างยงิ การบงัคบัโทษจาํคุก เพือนาํมาใชบ้งัคบั

เพือใหเ้กิดการเตรียมพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั ซึงรวมถึงการบงัคบัโทษทางอาญาดว้ย และเป็นที

น่าสงัเกตว่า บทบญัญติัของกฎหมายของไทย เมือเปรียบเทียบกบัขอ้กาํหนดมาตรฐานขนัตาํว่าดว้ย

การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัขององคก์ารสหประชาชาติ และกฎหมายภายในของต่างประเทศแลว้ อาจไม่

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของสหประชาชาติ และมีความแตกต่างกบักฎหมายของนานาประเทศอยู่บา้ง 

ความแตกต่างดังกล่าวนีนาํไปสู่ปัญหา ของการขาดประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมก่อน

ปล่อยตวัในประเทศไทยอย่างยิง โดยในบทนีจะสรุปปัญหาสาํคัญดงัประเด็นต่อไปนี พร้อมกับ

นาํเสนอขอ้เสนอแนะทีเป็นไปไดใ้นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

5.1.1 ปัญหาการรับรองสิทธิการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยภายใตรั้ฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ฉบบัปัจจุบนั มิไดบ้ญัญติัรับรอง 

สิทธิของบุคคลซึงถูกคาํพิพากษาถึงทีสุดให้จาํคุกเอาไวอ้ย่างชดัเจน หรือบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะแต่

อยา่งใด อีกทงัไม่ไดรั้บรองสิทธิในเรืองการเตรียมความพร้อม ของผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวัอีกดว้ย 

โดยหลกัการแลว้ ภายใตรั้ฐธรรมนูญฉบบันี แมว้่าการลงโทษ บุคคลดว้ยการจาํคุกถือเป็นการจาํกดั 

สิทธิในร่างกาย และเสรีภาพของบุคคลนันๆ และตอ้งเป็นไปโดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติั
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แห่งกฎหมายเท่าทีจาํเป็น เพือให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการบงัคบัโทษจาํคุก หากแต่การ

จาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดว้ยการบงัคบัโทษจาํคุก เป็นเพียงการจาํกดัเพียงเฉพาะการกระทาํ

บางอยา่งของบุคคลในส่วนของการแสดงออกทางร่างกาย แต่ไม่อาจจาํกดัสิทธิและเสรีภาพในส่วน

อืนๆ ในหมวดว่าดว้ยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

เช่น สิทธิในการไดรั้บการศึกษาขนัพืนฐาน สิทธิในการไดรั้บการฝึกอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือ

เอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตนนั ยอ่มไดรั้บ

ความคุม้ครองและส่งเสริมทีเหมาะสมจากรัฐ ดงัทีบญัญติัรับรองไวใ้นมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เป็นตน้ 

ดงันนั แมผู้ต้อ้งขงัจะถกูบงัคบัโทษจาํคุก แต่สิทธิเสรีภาพขนัพืนฐานตามทีรัฐธรรมนูญ

รับรองนนัไม่สมควรทีจะถกูจาํกดัตามไปดว้ย สิทธิต่างๆ เหล่านนั ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเกียวกบัการศึกษา 

หรือ เกียวกบัการทาํงาน ยอ่มถกูพิจารณาว่าเป็นสิทธิทีช่วยใหผู้ต้อ้งขงัไดรั้บการเตรียมความพร้อม

ก่อนปล่อยตวัได ้เพือใหผู้ต้อ้งขงัสามารถกลบัคืนสู่สังคมไดอ้ย่างปกติสุข โดยมีวิชาชีพ การศึกษา 

ทกัษะการทาํงานติดตวั ดว้ยเหตุนี บุคคลผูต้อ้งขงัจึงสมควรไดรั้บการรับรองสิทธิขนัพืนฐานดงักล่าว

ตามความเหมาะสม แต่ การรับรองสิทธิตามรัฐธรรมณูญยงัคงมีความไม่ชดัเจนอยู่ ซึงทาํให้สิทธิ

ของผูต้อ้งขงัไม่ไดถ้กูรับรองอยา่งทีควรจะเป็น 

5.1.2 ปัญหาเกียวกบัมาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวั 

ปัญหาเกียวกบัมาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวัสามารถ  

พิจารณาไดจ้าก พระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 ซึงเป็นกฎหมายหลกัเพียงฉบบัเดียวทีเกียว 

ขอ้ง โดยจากการศึกษา พบว่าสิทธิของผูต้อ้งขงัทีเกียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวั 

นนั ไดแ้ก่ สิทธิดา้นการทาํงาน สิทธิดา้นการศึกษาและการนนัทนาการ และสิทธิดา้นความสัมพนัธ ์

ทางสงัคม ซึงสิทธิแต่ละประเภททีกล่าวมานนัยงัคงขาดการรับรองทีชดัเจน 

(1) ปัญหาการเตรียมความพร้อมดา้นการทาํงานของนกัโทษในเรือนจาํ 

เนืองจากพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 กาํหนดให้ผูต้อ้งขงัตอ้งทาํงานตามคาํสงั

ของเจา้หนา้ทีเรือนจาํ แต่กฎหมายดงักล่าวไม่ไดร้ะบุว่าการงานตามคาํสงัของเจา้หน้าทีเรือนจาํ คือ

การงานประเภทใด และการงานดงักล่าวก่อใหเ้กิดการเตรียมความพร้อมให้แก่นักโทษให้สามารถ

ประกอบอาชีพไดต้ามปกติภายหลงัจากทีพน้โทษจาํคุกไปแลว้หรือไม่ เมือพิจารณาตามกฎกระทรวง 

มหาดไทย ซึงออกโดยอาศยัอาํนาจของพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พบว่ามีการกาํหนดรายละเอียด

ของการงานทีจดัใหผู้ต้อ้งขงัทาํ โดยตอ้งคาํนึงถึงขอ้พิจารณาต่างๆ ไดแ้ก่ กาํหนดโทษ ความแข็งแรง
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แห่งร่างกาย สติปัญญา อุปนิสัยและฝีมือหรือความรู้ความชาํนาญ ผลในทางเศรษฐกิจ ผลในทาง

อบรม และสภาพการณ์แห่งเรือนจาํ อยา่งไรก็ตาม จะเห็นไดว้่ากฎหมายไม่ไดห้้ามผูต้อ้งขงัทาํงาน

อยา่งเด็ดขาด หากแต่ผูต้อ้งขงัจะสามารถทาํงานไดน้นัตอ้งมีคาํสงัจากเจา้หน้าทีเรือนจาํ โดยเจา้หน้าที

เรือนจาํจะเป็นผูก้าํหนดประเภทงานตามความเหมาะสมของผูต้อ้งขงัแต่ละคน ส่งผลให้ผูต้อ้งขงั  

ไม่มีสิทธิเสรีภาพในการเลือกการงานทีตนเองมีความถนดัหรือชาํนาญ หรือมีสิทธิเลือกงานทีตนเอง

มีความสนใจจะนาํไปใชป้ระกอบอาชีพภายหลงัการปล่อยตวัไดเ้ลย  

(2) ปัญหาการเตรียมความพร้อมดา้นการศึกษาและสนัทนาการ 

แมว้่ารัฐธรรมนูญไดรั้บรองสิทธิเสรีภาพดา้นการศึกษาของบุคคลเอาไวอ้ย่างชดัแจ้ง 

โดยกาํหนดใหเ้ป็นหนา้ทีของรัฐในการรับผดิชอบจดัหาการศึกษาแก่บุคคล ยงัมีความคลุมเคลือว่า 

คาํว่า บุคคล ตามรัฐธรรมนูญ หมายความรวมถึง ผูต้อ้งขงัดว้ยหรือไม่ ซึงถา้ตีความให้รวมถึง ผูต้อ้งขงั

ดว้ย อาจพบปัญหาจากการบงัคับใชพ้ระราชบญัญติัราชทัณฑ์ เนืองจากกฎหมายกาํหนดให้เป็น

อาํนาจหน้าทีของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในการออกขอ้บังคับว่าดว้ยการศึกษาและการอบรมของ

ผูต้อ้งขงั แต่ปัจจุบนัยงัไม่ไดมี้การออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยเรืองการศึกษาของผูต้อ้งขงัแต่อยา่งใด อีกทงั 

มีประเด็นทีน่าสนใจอีกประการ คือ หากมีการออกขอ้บงัคบัเช่นว่านนัแลว้ ผูต้อ้งขงันันสามารถ

ไดรั้บการศึกษาตามความเหมาะสมเพียงใด ซึงเมือพิจารณาตามตามมาตรา 49 วรรคสาม แห่งรัฐ-

ธรรมนูญ ไดบ้ัญญัติรับรองให้การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษา

ทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมไดรั้บความคุม้ครอง

และส่งเสริมทีเหมาะสมจากรัฐ ดงันนั เนืองจากผูต้อ้งขงัตกอยู่ในสภาวะถูกจาํกดัเสรีภาพทางร่างกาย 

การใหก้ารศึกษาแก่ผูต้อ้งขงัจึงสมควรเป็นไปอย่างเหมาะสมแก่สภาพ เช่น ผูต้อ้งขงัอาจไดรั้บการ 

ศึกษาผา่นโทรทศัน์ ดาวเทียม หรือ อาจจดัให้มีองค์กรวิชาชีพเขา้ไปให้ความรู้แก่ผูต้อ้งขงัตามระยะ 

เวลาอนัสมควร เป็นตน้ ทงันีการจดัการศึกษาดงักล่าวตอ้งเป็นหนา้ทีของกรมราชทณัฑ ์

(3) ปัญหาการเตรียมความพร้อมดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 

เนืองจากแนวคิดตามหลกัสากลทีว่า สถาบนัครอบครัวเป็นหน่วยพืนฐานของสังคม และ

ครอบครัวยงัเป็นทีพกัพิงแห่งแรกทีผูต้ ้องขังต้องกลบัไปหลงัจากไดรั้บการปล่อยตวั ดังนันการ

เตรียมความสัมพนัธ์ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมจึงมีความสาํคญัอย่างยิง แต่จากการพิจารณาจาก

บทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2550 แลว้ พบว่ารัฐธรรมนูญมิไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิลกัษณะ

ดงักล่าวเอาไวแ้ต่อย่างใด อีกทงัพระราชบญัญติัราชทณัฑ์เองก็มิไดก้ล่าวรับรองสิทธิเกียวกบัการ

เตรียมความพร้อมดา้นความสมัพนัธ์ทางสังคม และการดูแลหลงัพน้โทษเอาไวแ้ต่อย่างใดเช่นกนั 
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แต่อยา่งไรก็ตาม แมว้่าการส่งตวัผูต้อ้งขงัทีมีความประพฤติทีดีไปสู่ทณัฑนิคม ซึงมีการผอ่นปรนให้

ผูต้อ้งขงัสามารถนาํภริยา และญาติสืบสายโลหิต มาร่วมอยูอ่าศยัดว้ยในทณัฑนิคมดงักล่าว แต่ก็ไม่อาจ

กล่าวไดอ้ยา่งเต็มทีว่ามาตการการส่งตวัไปยงัทณัฑนิคม เป็นมาตรการทีช่วยเตรียมความพร้อมให้

ผูต้อ้งขงัไดใ้กลชิ้ดครอบครัว ก่อนไดรั้บการปล่อยตวั เนืองจากสิทธิดงักล่าวถกูจาํกดัเฉพาะผูต้อ้งขงัทีมี

คุณสมบติั ความประพฤฒิ ตามทีกฎหมายกาํหนดเท่านนั สิทธิดงักล่าวไม่ใช่สิทธิโดยทวัไปทีผูต้อ้งขงั

ทุกคนจะไดรั้บ 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาต่างๆ ทีพบจากการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความผูต้อ้งขงั

ก่อนปล่อยตวันนั พบว่าปัญหาในลาํดบัแรก เป็นบทบญัญติัของกฎหมายในระดบัรัฐธรรมนูญทีมี

บทบาทสาํคญัยงิในการรับรองสิทธิขนัพืนฐานตามหลกันิติรัฐในการปกครองระบบประชาธิปไตย     

อีกทงักฎหมายในลาํดบัรองลงมา อนัไดแ้ก่ พระราชบญัญติั กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ 

เป็นตน้ 

ดงันนั ผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะว่า เพือใหก้ลไกของมาตรการทางกฎหมายเป็นไปตาม

หลกันิติรัฐ ทีเป็นหลกัสาํคญัในการปกครองประเทศ และเป็นไปตามหลกัประชาธิปไตย จึงควรมี

การปรับปรุงและแกไ้ข เพิมเติมมาตรการทางกฎหมาย ของประเทศไทย เพือใหเ้กิดการรับรองสิทธิ 

ของผูต้อ้งขงัมากยงิขึน และมีความชดัเจนมากขึนกว่าทีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั อีกทงัยงัเพือให้เกิดความ 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นมาตรการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวัของนานาประเทศ และ 

สหประชาชาติ  

สิทธิของผูต้อ้งขงัในดา้นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวันนั อาจไดรั้บการรับรอง 

ให้มีความชดัเจนมากยงิขึน โดยอาศยักลไกลของพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 ซึงกาํหนดให้มี 

การออกประกาศโดยกรมราชทณัฑ ์เพือใหก้ารดาํเนินงานเกียวกบัผูต้อ้งขงับรรลุตามวตัถุประสงค ์

ของพระราชบญัญติัดงักล่าว โดยมีประกาศในประเด็นหลกัๆ ดงัต่อไปนี 

ประการทีหนึง กรณีการเตรียมความพร้อมดา้นการทาํงานของผูต้อ้งขงั เมือพิจารณาตาม

กฎกระทรวง มหาดไทย ซึงออกโดยอาศยัอาํนาจของพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พบว่ามีการกาํหนด

รายละเอียดของการงานทีจดัใหผู้ต้อ้งขงัทาํ โดยตอ้งคาํนึงถึงขอ้พิจารณาต่างๆ ไดแ้ก่ กาํหนดโทษ ความ

แข็งแรงแห่งร่างกาย สติปัญญา อุปนิสัยและฝีมือหรือความรู้ความชาํนาญ ผลในทางเศรษฐกิจ ผล

ในทางอบรม และสภาพการณ์แห่งเรือนจาํแลว้ ดว้ยเหตุนีสมควรมีการแก้ไขเพิมเติมกฎกระทรวง 
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ดงักล่าว โดยการเพิมเติมรายละเอียดเกียวกบัความตอ้งการและความสนใจของผูต้อ้งขงัเขา้ไป จะส่งผล 

ใหเ้กิดการเตรียมพร้อมทีมีประสิทธิภาพยงิขึน กล่าวคือ เจา้พนักงานราชทณัฑ์ซึงเป็นผูมี้อาํนาจใน 

การกาํหนดให้ผูต้อ้งขงัทาํงานนนั นอกเหนือจากการพิจารณาขอ้พิจารณาเช่นว่านนัแลว้ ควรพิจารณา 

ถึงความตอ้งการของผูต้อ้งขงัว่า ภายหลงัพน้โทษแลว้ ประสงค์จะทาํงานหรือประกอบอาชีพใน 

ลกัษณะใดดว้ย และจดัใหผู้ต้อ้งขงัไดท้าํงานทีสามารถพฒันาทกัษะของตนเอง เพือนาํไปประกอบ 

อาชีพภายหลงัการพน้โทษ 

ประการทีสอง กรณีการเตรียมความพร้อมดา้นการศึกษา ผูศึ้กษาขอเสนอแนะ ให้มีการ

ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการศึกษาและการอบรมของผูต้อ้งขงั โดยอธิบดีกรมราชทณัฑ ์ตามพระราชบญัญติั

ราชทณัฑ ์ทงันีโดยกาํหนดรายละเอียด เงือนไข ของการเขา้รับการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั และทวัถึงแก่ 

ผูต้อ้งขงั ทุกคน ซึงการใหก้ารศึกษาดงักล่าวสามารถกาํหนดใหเ้ป็นการศึกษาหาความรู้ในสาขาวิชา 

ทีอาจนาํไปใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชีพ หรือเขา้ทาํงานภายหลงัจากทีผูต้อ้งขงัพน้โทษไปแลว้ 

การออกขอ้บังคบัดังกล่าวยงัส่งผลให้เกิดความสอดคลอ้งในการรับรองสิทธิของประชาชนตาม 

รัฐธรรมนูญอีกดว้ย เนืองจากรัฐธรรมนูญบญัญัติไวอ้ย่างชดัแจง้ว่า เป็นหน้าทีของรัฐซึงจะเป็น 

ผูจ้ดัหาใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนอยา่งเท่าเทียมกนั 

ประการทีสาม ผูศึ้กษามีข้อเสนอแนะ ให้นําหลกัการว่าด้วยการนํา กระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หรือ Restorative Justice มาใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดบทบญัญติัใน

มาตรการทางกฎหมายต่างๆ ทีไดเ้สนอแนะไปก่อนหน้านี เนืองจากแนวคิดว่าดว้ยกระบวนการ

ยติุธรรมเชิงสมานฉนัทน์นั มุ่งเนน้ใหผู้ต้อ้งขงั มีความสามารถทีจะกลบัคืนสู่สังคมไดอ้ย่างปกติสุข 

เพราะมุ่งเนน้ใหทุ้กอยา่งกลบัคืนสู่สถานะเดิมใหไ้ดม้ากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้อีกทงัยงัสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดในการลงโทษด้วยการจาํคุกสมยัใหม่ ทีมุ่งเน้นแก้ไขผูก้ระทาํผิดให้กลบัคืนสู่สังคม 

แนวคิดนีจะทาํใหผู้ต้อ้งขงัทีพน้โทษแลว้ เสมือนกลบัมาสู่วิถีชีวิตใหม่ และสามารถหลอมรวมเขา้

กบัสงัคมทีตนเองจากมา โดยเฉพาะสถาบนัครอบครัวและชุมชนเดิมของตน ซึงเป็นสถานทีแรกที

ผูต้ ้องขังทีพน้โทษได้กลบัไป โดยทีไม่มีความรู้สึกแปลกแยก หรือผิดแผกไปจากสังคม โดย

เสนอแนะใหน้าํแนวคิดนีไปแทรกอยูต่ามมาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกประกาศต่างๆ เรือง 

สิทธิการทาํงานของผูต้ ้องขัง สิทธิในการได้รับการศึกษา สมควรทีจะพิจารณาถึงภูมิหลงัของ

ผูต้ ้องขังดว้ยว่าการทาํงานประเภทใด หรือการได้รับการศึกษาลกัษณะใดทีจะช่วยให้ผูต้อ้งขัง

สามารถนาํไปปรับใชด้าํรงชีวิตประจาํวนัภายหลงัพน้โทษอยา่งกลมกลืนกบัสงัคม 
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อยา่งไรก็ดี บทบาทของอยัการก็เป็นเรืองทีจาํเป็นยงิในดา้นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวั ซึง

แนวคิดการให้อิสระแก่อยัการในการใช้ดุลพินิจในการกาํหนดโทษแก่ผูต้ ้องหา เป็นแนวคิดที

น่าสนใจนํามาปรับใช้เพือให้เกิดการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวได้ แนวคิดดังกล่าวนี 

ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทอี์กดว้ย 

ดังนัน ผูศึ้กษาจึงเห็นว่า การกาํหนดบทบัญญัติใดๆ เพือให้มีผลเป็นมาตรการทาง

กฎหมาย ยอ่มควรเป็นไปเพือแนวคิดทีว่า ผูต้อ้งขงัตอ้งสามารถกลบัคืนสู่สงัคมทีตนเองจากมา หรือ

แมแ้ต่สังคมใหม่ทีผูต้อ้งเมือไดรั้บการปล่อยตวัแลว้ สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมใหม่ไดอ้ย่างไม่

ยากเยน็นกั เนืองจาก รัฐมีบทบาทสาํคญัอยา่งยงิทีจะใหก้ารช่วยเหลือสังคมในจุดนี และยงัเป็นการ

แกไ้ขปัญหาวิกฤตราชทณัฑใ์นอนาคตของประเทศไทยไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย DPU
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