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บทคัดยอ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษาถึงสภาพปญหาของมาตรการทางกฎหมายในการคุมครอง
การทํางานของผูตองขัง เนื่องดวยวัตถุประสงคของการบังคับโทษจําคุกมีจุดมุงหมายเพ่ือ
ปรับเปล่ียน บําบัด ฟนฟูและแกไขพฤติกรรมของผูกระทําความผิด โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ
เพ่ือใหผูตองขังสามารถดํารงชีวิตในอนาคตได โดยปราศจากการกระทําความผิดซํ้า และเพ่ือเปน
การปองกันสังคมโดยมีหลักการท่ีใหความสําคัญกับการสงเสริมคุณคาใหแกตัวผูตองขัง รวมถึง
ความสามารถ ความคิด และการกระทําเพ่ือใหชดเชยกับจุดดอยหรือขอบกพรองของแตละบุคคล 
ซ่ึงการใหผูตองขังทํางาน และฝกวิชาชีพในระหวางท่ีถูกคุมขังอยูในเรือนจําก็เปนก ารแกไข
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูตองขังไดตามวัตถุประสงคของการบังคับโทษ หากในระหวางบังคับ
โทษผูตองขังไดรับการฝกอบรมท่ีดี เม่ือพนโทษออกมาแลว ผูตองขังนั้นก็สามารถท่ีจะนําความรู
ความสามารถท่ีไดรับจากการฝกฝนภายในเรือนจําออกมาใชประโยชน หรือยึดเปนอาชีพได โดย 
ไมตองกลับไปกระทําส่ิงท่ีผิดกฎหมายอีก และมีความภูมิใจในความรูความสามารถและเห็นคุณคา
ของตนเอง แตจากการศึกษาพบวาในปจจุบันลักษณะงานท่ีใหผูตองขังทําหรือฝกวิชาชีพนั้นยังไมกอ
ใหผูตองขังเกิดทักษะ รวมถึงความชํานาญในดานการประกอบอาชีพเทาท่ีควร สงผลใหเกิดปญหาการ
วางงานภายหลังจากการปลอยตัวตามมา อีกท้ังผูพนโทษสวนหนึ่งยังคงกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก
และบทบัญญัติของกฎหมายในการคุมครองสิทธิเกี่ยวกับการทํางานของผูตองขังในบางสวนมิไดมี
ความสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษ (Standard Minimum Rules 
for the Treatment of Prisoners) ซ่ึงเปนหลักสากล และยังมีความบกพรองหากเปรียบเทียบกับ
บทบัญญัติของกฎหมายตางประเทศ 

สําหรับในตางประเทศ เชน ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี การทํางานของผูตองขังนั้น
มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูตองขังไดรับการฝกอาชีพอันจะสามารถยึดประกอบเปนอาชีพหลักภาย
หลังจากการปลอยตัวได โดยผูตองขังมีหนาท่ีตองทํางาน ทํากิจกรรมบําบัดดวยการทํางาน หรือทํา
กิจกรรมอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย โดยการทํางานจะแยกตามความรู ความสามารถ ความถนัดและความ
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สนใจของผูตองขังเปนเกณฑ รวมถึงเปดโอกาสใหผูตองขังมีสิทธิเลือกทํางาน ฝกวิชาชีพ หรือการ
อบรมอาชีพเพ่ิมเติมภายนอกเรือนจําไดอยางอิสระอีกดวย สวนในเรื่องคาตอบแทนจากการทํางาน
นั้น ผูตองขังท่ีทํางานพึงมีสิทธิท่ีไดรับคาตอบแทนตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

สวนของประเทศญี่ปุนไดมีการจัดระบบอุตสาหกรรมในเรือนจํา มีการฝกวิชาชีพ     
และการใหทํางานซ่ึงเปนจุดเดนของงานราชทัณฑญี่ปุน ถือเปนมาตรการท่ีสําคัญในการปฏิบัติ    
การแกไขฟนฟูผูตองขัง โดยเล็งเห็นวาการทํางานหนักจะชวยทําใหผูตองขังมีจิตใจท่ีรักษาระเบียบ
วินัย ไดรับความรูและทักษะในดานวิชาชีพท่ีเปนประโยชน โดยการจัดระบบอุตสาหกรรมใน
เรือนจํา ยังมีสวนชวยในดานการรับตัวผูตองขังท่ีมีความชํานาญเขาตอไปในโรงงานอุตสาหกรรม
ภายหลังท่ีพนโทษแลว สําหรับการทํางานภายนอกเรือนจําจะเนนการทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีท้ังรัฐและภาคเอกชนเปนผูดําเนินการ ซ่ึงเปนการชวยใหผูตองขังไดรับการยอมรับ
จากชุมชน และสามารถกลับเขาสูสังคมไดอีกครั้ง 

ในสวนของประเทศอังกฤษ การทํางานจะเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
รวมท้ังการจางงานในเรือนจําอันเปนคําส่ังใหกับผูตองขัง ซ่ึงเปนวิธีการชวยเหลือเบ้ืองตน            
ในการสงเคราะหผูตองขังในการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงพฤตินิสัย เพ่ือการกลับคืนสูสังคม   
ปกติตอไป ซ่ึงจะเปนการเริ่มตนชีวิตใหมของผูกระทําความผิด การทํางานหรือฝกวิชาชีพของ
ผูตองขัง มีท้ังในระบบอุตสาหกรรมและทํางานภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีการทํางานภายนอก
เรือนจําซ่ึงผูตองขังบางสวนจะไดรับอนุญาตใหปลอยตัวโดยมีใบอนุญาตช่ัวคราว (Release on 
Temporary Licence) จากเรือนจําเพ่ือรับรองการทํางานภายนอกเรือนจําอีกดวย 

ดวยเหตุนี้ จึงควรมีการจัดตั้งเรือนจําสําหรับฝกวิชาชีพโดยเฉพาะขึ้น รวมถึงปรับปรุง
แกไขบทบัญญัติกฎหมายในเรื่องการทํางานของผูตองขังใหพัฒนาในรูปแบบท่ีดีขึ้นและตองตาม
วัตถุประสงคบังคับโทษทางอาญาอยางแทจริง 
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Abstract 
 

This thesis aims to study the problem concerning legal measures for the protection of 
working prisoners due to imprisonment penalty is generally imposed for the modification, 
treatment, rehabilitation, and correction of criminal offenders’ behavior with the primary goals of 
returning them to normal life after serving their imprisonment term, preventing them from repeat 
crimes, and safeguarding the general public. The underlying principle of imprisonment penalty is 
to foster prisoners’ self-worth, competence, ideas, and deeds that can compensate for the flaws or 
shortcomings of individual prisoner. Getting prisoners to work or learn an occupation during their 
imprisonment term is a form of corrective measure that serves these purposes well. Suitable 
occupational training in prison allows released prisoners to put the knowledge to use or to earn a 
living without returning to a life of crime. It can also create a sense of pride and self-worth. 
However, it has been found that the types of work or occupational training currently provided for 
Thai prisoners have not created sufficient work skills and expertise as they should be, resulting in 
prisoner’s unemployment after release and some ex-offender become repeat offenders. Moreover, 
certain provisions of the laws regarding the protection of working prisoners’ rights do not conform 
with the internationally accepted Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Thai 
laws are still inadequate in this respect compared to the laws of many foreign countries. 

In other countries, such as Germany, the main goal of prisoners’ work is to provide 
them with practical training that will enable them to earn a living after their release. It is the 
prisoners’ duties to work, receive a behavior therapy through work or participate in any other 
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assigned activities. Prisoners are assigned to work according to their level of education, ability, 
aptitude and interest. They also have the rights and freedom to choose to have supplementary 
work experience and work or occupational training outside a prison. German prisoners are 
entitled to workers’ compensation benefits under the labor laws.  

In Japan, the unique feature of its corrective system is the establishment of industrial 
work process in prisons to provide prisoners with work experience and occupational training. This 
is the primary rehabilitation measure for Japanese prisoners, which is based on the concept that 
hard work will teach prisoners disciplines, useful occupational knowledge and skills. Industrial 
work system in prison is beneficial in that skilled prisoners can be accepted to work in an 
industrial plant right after their release. For outside work, Japanese prisoners are sent to both 
state-run and private industrial plants. This helps prisoners gain community acceptance and ease 
their return to normal life in society. 

In the United Kingdom, prisoners’ work is governed by relevant laws, regulations, 
rules and prison’s directives on prisoners’ employment. Prisoner’s work is considered an initial 
measure to assist prisoners in adjusting and improving their behavior in preparation for a 
subsequent return to normal society to begin a new life. The United Kingdom has both industrial 
and agricultural work systems for prisoners. Some prisoners are released on a temporary license 
to work outside a prison.  

For this reason, Thailand should set up a special prison for occupational training. 
There should also be amendment and revision of legal provisions on prisoners’ work for better 
improvement of the work systems and conformity with the true objectives of criminal penalty. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหอยางสูง จากผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ธานี วรภัทร ท่ีกรุณารับเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงไดเสียสละเวลาใหคําปรึกษาและ
คําแนะนํา ท้ังยังไดใหโอกาสและใหความเมตตาผูเขียนมาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร ท่ีกรุณารับเปนประธาน
กรรมการวิทยานิพนธ ซ่ึงไดใหคําแนะนําอันเปนประโยชนช้ีแนะประเด็นปญหาตาง ๆ  ในการจัดทํา
วิทยานิพนธฉบับนี้ 

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย ท่ีกรุณารับ
เปนกรรมการวิทยานิพนธ โดยใหคําแนะนําและช้ีแนะแนวทางใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณ
มากยิ่งขึ้น 

ผู เขียนขอกราบขอบพระคุณ อาจารย  นัทธี จิตสวาง ท่ีกรุณารับเปนกรรมการ
วิทยานิพนธ และไดสละเวลาอันมีคายิ่งในการใหขอคิดเห็นตอวิทยานิพนธฉบับนี้จนสําเร็จไดอยาง
สมบูรณ 

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวท่ีใหโอกาสในการศึกษา ให
คําแนะนํา และเปนกําลังใจใหกับผูเขียนเสมอมา ใหผูเขียนสามารถทําวิทยานิพนธฉบับนี้จนสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี รวมท้ังขอขอบคุณเพ่ือน ๆ นักศึกษาปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ีใหความชวยเหลือและใหกําลังใจแกผูเขียนมาโดยตลอดดวย 

หากวิทยานิพนธฉบับนี้เกิดผลดีตอการศึกษาวิชานิติศาสตรอยูบาง ผูเขียนขอมอบ     
คุณงามความดีของวิทยานิพนธฉบับนี้ใหแกบิดา มารดา ครูบาอาจารย ท่ีไดอบรมส่ังสอนใหความรู
แกผูเขียน แตหากเกิดขอบกพรองหรือผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
 

 
ปาริมา คงสุจริต 
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บทท่ี 1  
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาผูตองขังลนเรือนจํา กลาวคือ จํานวน
ผูตองขังท่ัวประเทศมีจํานวนท้ังส้ิน 307,924 คน แบงเปนผูตองขังชายจํานวน 262,722 คน และ
ผูตองขังหญิงจํานวน 45,202 คน1 ซ่ึงเทากับวามีผูตองขังเกินความจุของเรือนจําท่ีจะรองรับไดอยูถึง 
198,369คน2 นอกจากนี้ยังพบวาสถิติผูตองขังท่ีกระทําความผิดซํ้าเพ่ิมจํานวนขึ้นในทุกป 3 ท้ังนี้
เพราะสาเหตุสวนหนึ่งมาจากการบังคับโทษจําคุกในเรือนจําไมสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงค
ของการบังคับโทษไดเทาท่ีควร 

วัตถุประสงคของการบังคับโทษจําคุกนั้นก็เพ่ือเปนการคุมครองสังคมและมุงหมายท่ีจะ
บําบัดฟนฟูปรับเปล่ียนทัศนคติ และแกไขพฤติกรรมของผูกระทําความผิด ซ่ึงมีสาระสําคัญ คือ 
เพ่ือใหผูตองขังสามารถดํารงชีวิตในอนาคตได โดยปราศจากการกลับมากระทําความผิดอีก และมี
ความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้นโดยยึดหลักการท่ีใหความสําคัญกับการสงเสริมคุณคาในตัวบุคคล 
ไมวาจะเปนดานความสามารถ ดานความคิดของแตละบุคคลเพ่ือชดเชยใหกับจุดดอยหรือ
ขอบกพรองของบุคคลนั้น หรืออาจกลาวไดวา เปนหลักการท่ีสําคัญอันเปนองคประกอบท่ีจะทําให
การบังคับโทษจําคุกมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จะตองประกอบดวยหลักการสําคัญ           
2 ประการ ไดแก หลักการควบคุมท่ีมุงจํากัดเสรีภาพเพ่ือใหเปนไปตามคําพิพากษารวมถึงคุมครอง

                                                             
  1 สถิติผูตองขังราชทัณฑท่ัวประเทศ สํารวจ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 สืบคน 10 กรกฎาคม 2557, 
จาก http://www.correct.go.th/correct2009/stat.html. 

2 เรือนจําท่ัวประเทศสามารถรองรับผูตองขังไดท้ังสิ้น 109,555 คน แบงเปน ชาย 94,240 คน และ
หญิง 15,315 คน (คํานวณจากพื้นท่ีนอนท้ังหมดดวยพื้นท่ีนอนมาตรฐานข้ันตํ่าของกรมราชทัณฑ 2.25 ตาราง
เมตร) อางถึงใน ธานินทร กรัยวิเชียร, 2554, กรกฎาคม-ธันวาคม, นักโทษไทยเปนนักโทษท่ีมีความสุขท่ีสุดใน
โลกจริงหรือ?, วารสารดุลพาห, 58(1), น.35. 

3 จาก รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบและกระบวนการ 
พัฒนาพฤตินิสัยดานการฝกวิชาชีพผูตองขังของกรมราชทัณฑ (น.1), โดย กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤติ
นิสัย สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ, 2555, นนทบุรี:กรมราชทัณฑ. 
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บุคคลในสังคมใหปลอดภัยจากอันตรายท่ีเกิดจากการกระทําความผิด และหลักการแกไขฟนฟู
ผูกระทําความผิด โดยมุงปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไมดีของผูกระทําความผิด ท้ังนี้ เปนไปตาม
หลักการและจุดมุงหมายของการบังคับโทษ 

การนําบุคคลมาขังไวในสถานท่ีคุมขัง เชน ในเรือนจําก็เพ่ือเปนการลงโทษและปองกัน
สังคมใหปลอดภัยในช่ัวระยะเวลาหนึ่งท่ีบุคคลนั้นถูกคุมขังอยูภายในเรือนจํา อยางไรก็ตาม          
เม่ือบุคคลดังกลาวไดรับการปลอยตัวภายหลังจากท่ีครบกําหนดเวลาถูกคุมขังแลว บุคคลนั้นก็จะ
กลับเขามาอยูในสังคมรวมกับพลเมืองท่ัวไปตามปกติ ดังนั้น เพ่ือเปนการปองกันบุคคลดังกลาว     
มิใหกลับไปกระทําความผิดซํ้าอันเปนอันตรายตอคนในสังคม จึงจําเปนตองหาสาเหตุของการ
กระทําความผิดของบุคคลนั้นและหาวิธีการแกไขอบรมและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูนั้นภายใน
เวลาท่ีถูกคุมขัง  

การใหผูตองขังทํางานหรือฝกอาชีพ ถือเปนวิธีปฏิบัติตอผูตองขังตามวัตถุประสงคการ
บังคับโทษเพ่ือการแกไขบําบัดฟนฟูผูกระทําความผิดอยางหนึ่งนอกเหนือจากการลงโทษผูตองขัง
ซ่ึงการใหผูตองขังไดมีโอกาสฝกอาชีพและทํางานในระหวางท่ีตองขังอยูในเรือนจําจะเปน
ประโยชนตอผูตองขังโดยตรง เพราะการตองถูกคุมขังยอมเปนการแยกผูตองขังออกจากสังคมปกติ
อยูแลว การอยูภายในเรือนจําเปนระยะเวลานาน ๆ จะสงผลใหผูตองขังเกิดความเครียดขึ้น เนื่อง
ดวยจากสภาพความเปนอยูภายในเรือนจําท่ีแออัด และเปนสังคมแคบ ๆ ท่ีมีแตเหลาผูกระทํา
ความผิดมาอยูรวมกัน การเกิดการทะเลาะวิวาท หรือการเรียนรูพฤติกรรมช่ัวรายจากการอาชญากร
มืออาชีพ จึงไมใชเรื่องแปลกใหม และเปนปญหาเดิม ๆ ท่ีเกิดขึ้นมานานอันเปนอุปสรรคสําคัญใน
การแกไขฟนฟูผูตองขัง ดังนั้น เพ่ือเปนการปองกันปญหาดังกลาว จึงมีความจําเปนท่ีตองหันเห
ผูตองขังเหลานี้ใหปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางท่ีดีโดยจัดใหเรียนรูส่ิงใหม ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการดํารงชีพแทนการหาชองทางดํารงชีพดวยวิธีผิดกฎหมาย ซ่ึงการฝกอบรม การฝกอาชีพ และ
การมอบหมายงานใหผูตองขังรับผิดชอบ จะเปนการใชเวลาวางจากการคุมขังใหเปนประโยชน 
และเปนการฝกใหผูตองขังไดมีความรู มีความสามารถรวมถึงมีวิชาชีพติดตัว เพ่ือนําไปประกอบ
อาชีพสุจริตภายหลังจากการปลอยตัวไปแลว 

ผูเขียนจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการใหผูตองขังฝกอบรม ฝกอาชีพ และการทํางาน
ในระหวางท่ีถูกคุมขังอยูในเรือนจํา ซ่ึงจะเปนการแกไขปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูตองขังไดตาม
วัตถุประสงคของการบังคับโทษ หากในระหวางบังคับโทษผูตองขังไดรับการฝกอบรมท่ีดี เม่ือพน
โทษออกมาแลว ผูตองขังนั้นก็สามารถท่ีจะนําความรูความสามารถท่ีไดรับจากการฝกฝนภายใน
เรือนจําออกมาใชประโยชน หรอืยึดเปนอาชีพหลักได โดยไมตองกลับไปกระทําส่ิงท่ีผิดกฎหมาย
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อีก และยังมีความภาคภูมิใจในความรูความสามารถและเห็นคุณคาของตนเอง มากกวาการกลับเขาสู
แหลงอบายมุขหรือส่ิงผิดกฎหมาย 

จากการศึกษาเบ้ืองตนพบวา ตามมาตรฐานขั้นต่ําขององคการสหประชาชาตวิาดวยการ
ปฏิบัติตอผูตองขัง ในเรื่องการทํางานของผูตองขังนั้นจะใหความสําคัญในลักษณะงานท่ีทาง
เรือนจําจัดใหผูตองขังทํา วาควรใหมีสภาพเหมือนกับการทํางานในสังคมภายนอกเรือนจํามากท่ีสุด
เทาท่ีจะเปนไปได เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหแกผูตองขังใหสามารถออกไปประกอบอาชีพ
ไดตามปกติภายหลังพนโทษและผลประโยชนท่ีผูตองขังจะพึงไดรับจากการทํางานในเรือนจํา 
จะตองถือเปนเรื่องท่ีสําคัญไมนอยไปกวาการท่ีเรือนจําจะแสวงหาผลกําไรจากงานท่ีผูตองขังทํา 

สําหรับในตางประเทศ เชน ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ีการใหผูตองขังทํางานและ
การฝกวิชาชีพถือวาเปนหัวใจหลักของกระบวนการบังคับโทษทางอาญา ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญอยาง
ยิ่งท่ีสามารถทําใหผูตองขังกลับคืนสูสังคมและดําเนินชีวิตไดอยางเปนปกติอยูรวมกับบุคคลท่ัวไป
ในสังคมได อันเปนภารกิจหลักของการบังคับโทษ การทํางานของผูตองขังนั้นจึงมีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหผูตองขังไดรับการฝกอาชีพอันจะสามารถยึดประกอบเปนอาชีพหลักภายหลังจากการปลอย
ตัวได โดยผูตองขังมีหนาท่ีตองทํางาน ทํากิจกรรมบําบัดดวยการทํางาน หรือทํากิจกรรมอ่ืนท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยการทํางานจะแยกตามความรู ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูตองขัง
เปนเกณฑ รวมถึงเปดโอกาสใหผูตองขังมีสิทธิเลือกทํางาน ฝกวิชาชีพ หรือการอบรมอาชีพเพ่ิมเติม
นอกเรือนจําไดอยางอิสระอีกดวย สวนในเรื่องคาตอบแทนจากการทํางานผูตองขังท่ีทํางานพึงมี
สิทธิท่ีไดรับคาตอบแทนตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

สวนประเทศญี่ปุน การใหผูตองขังทํางานถือวาเปนโทษทางอาญาอยางหนึ่ง โดยมีการ
จัดระบบอุตสาหกรรมในเรือนจํา มีการฝกวิชาชีพและการใหทํางานซ่ึงเปนจุดเดนของงาน
ราชทัณฑญี่ปุนและถือเปนมาตรการท่ีสําคัญในการปฏิบัติการแกไขฟนฟูผูตองขัง โดยเล็งเห็นวา
การทํางานหนักจะชวยทําใหผูตองขังมีจิตใจท่ีรักษาระเบียบวินัย ไดรับความรูและทักษะในดาน
วิชาชีพท่ีเปนประโยชน กําไรท่ีไดจากการทํางานจะตกเปนของรัฐ สวนผูตองขังจะไดรับเปนเงิน
รางวัลตอบแทนโดยไมมีคาจาง ซ่ึงลักษณะการทํางานดังกลาวจะมีระบบการทํางาน เวลาทํางาน 
การจายเงินรางวัลตอบแทนการทํางานใหแกผูตองขังไวอยางชัดเจน สําหรับการจัดระบบ
อุตสาหกรรมในเรือนจําหรือการจัดระบบโรงงานอุตสาหกรรมจะเปดโอกาสใหเอกชนเขามาจัดตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมในเรือนจํา ซ่ึงมีสวนชวยในการรับตัวผูตองขังท่ีมีความชํานาญเขาทํางาน
ตอไปในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเองภายหลังท่ีพนโทษแลวในสวนการฝกวิชาชีพใหแกผูตองขัง
นอกจากจะทําให ผูตองขังมีความรูและทักษะเกี่ยวกับวิชาชีพแลว ผูตองขังยังจะไดรับใบ
ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเม่ือสําเร็จตามหลักสูตรดวย สําหรับการทํางาน
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ภายนอกเรือนจําจะเนนการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีท้ังรัฐเปนผูดําเนินการ และ
ภาคเอกชนเปนผูดําเนินการ ซ่ึงเปนการชวยใหผูตองขังไดรับการยอมรับจากชุมชน และสามารถเขา
สูสังคมไดอีกครั้ง 

ในประเทศอังกฤษ จะมีระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการจางงานในเรือนจําโดยคํานึงถึง 
วัตถุประสงคของการลงโทษเปนหลักการสําคัญ ท้ังนี้ เพ่ือเปนการชวยเหลือและสงเคราะหผูตองขัง
ใหมีรายได อีกท้ังเพ่ือเปนการปรับปรุงพฤตินิสัยของผูตองขัง เพ่ือใหกลับคืนสูสังคมไดอยางปกติ
การทํางานหรือฝกวิชาชีพของผูตองขัง มีท้ังในระบบอุตสาหกรรมและทํางานภาคเกษตรกรรม 
นอกจากนี้ยังมีการทํางานภายนอกเรือนจําซ่ึงผูตองขังบางสวนจะไดรับอนุญาตใหปลอยตัวโดยมี
ใบอนุญาตช่ัวคราว (Release on Temporary Licence) จากเรือนจําเพ่ือรับรองการทํางานภายนอก
เรือนจําอีกดวย 

สวนการใหผูตองขังทํางานหรือฝกวิชาชีพในประเทศไทยนั้น เปนหนึ่งในภารกิจท่ีกรม
ราชทัณฑมุงเนนใหเรือนจําฝกวิชาชีพใหผูตองขังเพ่ือใหผูตองขังมีวิชาชีพติดตัวนําไปประกอบ
อาชีพไดภายหลังพนโทษ ซ่ึงจะไดไมหวนกลับมากระทําผิดซํ้า แตดวยสถานการณจริงท่ีเรือนจําท่ัว
ประเทศประสบภาวะผูตองขังลนเรือนจํา และการมีอัตรากําลังขาราชการกรมราชทัณฑท่ีไมได
สัดสวนกับจํานวนผูตองขัง รวมถึงการมีงบประมาณท่ีจํากัด ฯลฯ ยอมสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ควบคุมและแกไขฟนฟูผูตองขัง โดยเฉพาะงานดานการฝกวิชาชีพผูตองขังท่ีตองอาศัยเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานท่ีมีความเช่ียวชาญ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณในการฝกวิชาชีพผูตองขัง ฯลฯ ทําให
พบวาการฝกวิชาชีพผูตองขังยังมีขอจํากัด และยังไมบรรลุผลเทาท่ีควร และยังพบอีกวาการฝก
วิชาชีพผูตองขังท่ีผานมาสวนใหญมุงเนนการสรางรายไดใหกับเรือนจํา ไมไดเนนการพัฒนา
ผูตองขังใหวิชาชีพท่ีมีคุณภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ผูตองขังจึงขาดความรู ความชํานาญและทักษะ
ไมสามารถนําไปประกอบอาชีพภายหลังพนโทษได ทําใหผูพนโทษสวนหนึ่งหวนกลับมากระทํา
ความผิดซํ้า4 อีกท้ังในงานอุตสาหกรรมและงานกสิกรรมเรือนจําจะเปนผูดําเนินการเองบางสวน 
และอีกบางสวนก็เปนงานรับจางเอกชน โดยอยูในความควบคุมของเจาพนักงานเรือนจํา สําหรับ
คาจางของผูตองขังจะถูกกวาคาจางของบุคคลภายนอก ดวยปญหาเหลานี้จึงสงผลใหงานราชทัณฑ
ของไทยปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําองคการสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังได
เพียงบางสวน5 
  
                                                             
 4 แหลงเดิม. 
 5 จาก กฎหมายบังคับโทษในประเทศไทย:การบังคับโทษจําคุก (น.385-386), โดย ธานี วรภัทร, 
2552, กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
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ท้ังท่ีวัตถุประสงคแทจริงของการลงโทษก็เพ่ือใหผูตองขังไดทําส่ิงท่ีเกิดประโยชน และ
ขณะเดียวกันก็ เปนการใหผูตองใช เวลาวางใหเปนประโยชน  ไดรับการฝกอาชีพ ความรู 
ความสามารถ และพัฒนาพฤตินิสัยเพ่ือใหสามารถกลับออกไปสูสังคมภายนอกไดอยางปกติและหา
เล้ียงชีพไดโดยสุจริต แตกลับพบวาในความเปนจริงแลว การใหผูตองขังทํางานหรือฝกวิชาชีพยังไม
กอใหผูตองขังมีทักษะ ความชํานาญ ในดานการประกอบอาชีพ อีกท้ังสิทธิประโยชนตาง ๆ ท่ีผูตองขัง
ไดรับยังไมมีความเปนธรรมเทาท่ีควรซ่ึงเปนปญหาท่ีควรจะไดรับการแกไขโดยเร็ว 

ท้ังนี้ตามหลักสิทธิมนุษยชนของผูตองขังและตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
นั้น ผูตองขังเปนปจเจกชนซ่ึงตองไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับบุคคลทุกคนในสังคมอยางเทาเทียม
กัน การท่ีผูตองขังตองถูกแยกตัวออกไปจากสังคมก็เพียงเพ่ือจํากัดสิทธิเสรีภาพในการเคล่ือนไหว
รางกาย ดวยเหตุผลบางประการอันเนื่องมาจากการกระทําความผิด แตยอมไมสูญส้ินไปซ่ึงสิทธิใน
ความเปนมนุษย และชอบท่ีจะไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไปในสังคม ดังนั้น การให
ผูตองขังทํางานในลักษณะท่ีเปนอยูในเรือนจําในปจจุบัน ผูเขียนเห็นวา การทํางานของผูตองขังของ
ไทยยังไมเปนไปตามวัตถุประสงคของการบังคับโทษทางอาญาและยังไมมีความสอดคลองกับ
ขอกําหนดมาตรฐานกับขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษ อีกท้ังผูตองขังเองก็ไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ 
ใหไดรับความเปนธรรม เนื่องจากการทํางานของผูตองขังกรณีดังกลาวไมอยูภายใตกฎหมาย
แรงงาน แตเปนเพียงการทํางานท่ีเกิดจากการบังคับใชแรงงานตามนโยบายของรัฐไมใชเกิดจาก
สัญญาจางแรงงาน6 

ดวยเหตุนี้ จึงควรมีการศึกษาถึงสภาพการทํางานของผูตองขังในปจจุบัน รวมถึง
กฎหมายท่ีบังคับใชเกี่ยวกับการทํางานของผูตองขัง อาทิ พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 
กฎกระทรวงมหาดไทย และกฎหมายอ่ืน ๆ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการทํางานและการฝก
วิชาชีพแกผูตองขังใหมีรูปแบบดียิ่งขึ้น เพ่ือใหผูตองขังสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประกอบอาชีพ
ภายหลังพนโทษไดอยางแทจริง และไมหวนกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาทําความเขาใจถึงวัตถุประสงคของการลงโทษ วัตถุประสงคของการบังคับโทษ
จําคุก หลักการ แนวคิด และความเปนมาในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการทํางานของผูตองขัง 

2. เพ่ือศึกษาหลักกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ท่ีใชบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานของผูตองขังในประเทศไทย 

                                                             
 6 คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานท่ี 2241/2525 
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3. เพ่ือศึกษาหลักการอันเปนหลักสากลในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการทํางานของผูตองขังตลอดจน
กฎหมายของประเทศตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทํางานของผูตองขัง เพ่ือนํามาศึกษา วิเคราะห 
เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย 

4. เพ่ือวิเคราะหขอบกพรอง หรือขอจํากัดสิทธิตาง ๆ เกี่ยวกับการทํางานของผูตองขังใน
ประเทศไทย และหาแนวทางในการพัฒนาการทํางานและการฝกวิชาชีพแกผูตองขังใหมีรูปแบบท่ีดี
ยิ่งขึ้น และตองตามวัตถุประสงคการลงโทษทางอาญาอยางแทจริง 

 
1.3  สมมติฐานการศึกษา 

การใหผูตองขังทํางานและการฝกวิชาชีพ สวนใหญเปนการใชแรงงานผูตองขังให
ทํางานในลักษณะงานท่ีไมเกิดความรูและทักษะในการประกอบวิชาชีพตอตัวผูตองขังเทาท่ีควร
รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการทํางานของผูตองขังไดมีการใชบังคับมาเปนเวลานานโดยมิไดมีการ
ปรับปรุงแกไขใหเขากับสังคมปจจุบัน ดังนั้นเพ่ือใหผูตองขังสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการ
ทํางานและฝกวิชาชีพในระหวางถูกคุมขังไปประกอบอาชีพภายหลังพนโทษได จึงจําเปนตองมี
เรือนจําไวสําหรับฝกอาชีพโดยเฉพาะ และตองดําเนินการแกไขปรับปรุงกฎหมายในเรื่องการ
ทํางานของผูตองขังใหสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษ รวมท้ังให
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ  

 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 มุงเนนศึกษาหลักกฎหมายและมาตรการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทํางานของผูตองขัง
โดยพิจารณาตามวัตถุประสงคของการลงโทษจําคุกเปนหลัก เพ่ือใหการศึกษานี้ตอบสนองตอ
วัตถุประสงคของการลงโทษทางอาญาอยางแทจริง โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมาย
และมาตรการตาง ๆ ท่ีแตละประเทศนํามาใชในการทํางานของผูตองขัง ท้ังในประเทศท่ีใชระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว ไดแก ประเทศอังกฤษ และประเทศท่ีใชระบบกฎหมายซีวิลลอวเชนเดียวกับ
ประเทศไทย ไดแก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศญี่ปุน เปนตน รวมถึงทําการศึกษา
เปรียบเทียบกับกฎเกณฑสากลในเรื่องการทํางานของผูตองขัง 

 
1.5  วิธีการดําเนินการศึกษา 

วิทยานิพนธเรื่องนี้ทําการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวม
ขอมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวของจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กฎหมายวา
ดวยการบังคับโทษ กฎเกณฑระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชนกับสิทธิของผูตองขังกฎเกณฑ
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ระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานขั้นต่ําในการปฏิบัติตอนักโทษแหงสหประชาชาติ กฎเกณฑ
ระหวางประเทศวาดวยการคุมครองสิทธิของผูตองขัง กฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
ประเทศญี่ปุน และประเทศอังกฤษ รวมถึง บทความ วารสาร เอกสารรายงานการวิจัยและ
วิทยานิพนธ ตําราท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 
1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือใหทราบถึงวัตถุประสงคของการลงโทษจําคุก ตลอดจนแนวคิดและเหตุผลในเรื่องการ
ทํางานของผูตองขัง 

2. เพ่ือใหทราบหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการตาง ๆ ท่ีใชบังคับอยูใน
ปจจุบันเกี่ยวกับการทํางานของผูตองขังในประเทศไทย 

3. เพ่ือใหทราบถึงหลักสากลตลอดจนกฎหมายและมาตรการของประเทศตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การทํางานของผูตองขัง เพ่ือใหสามารถนํามาวิเคราะห เปรียบเทียบกับประเทศไทยได 

4. เพ่ือใหทราบถึงขอบกพรอง ขอจํากัดสิทธิตาง ๆ เกี่ยวกับการทํางานของผูตองขังในประเทศ
ไทย ตลอดจนเสนอแนวทางหรือมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมเพ่ือปรับปรุงแกไขกฎหมาย 
และพัฒนาการทํางานของผูตองขังไทยใหเปนไปตามหลักการสากล และตองตามวัตถุประสงคการ
ลงโทษทางอาญาอยางแทจริง 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการบังคับโทษ แนวคิด และความเปนมาในการทํางาน      

ของผูตองขัง 
 

ในบทนี้ ผูเขียนจะอธิบายถึงวัตถุประสงคของการลงโทษและวัตถุประสงคของการ
บังคับโทษจําคุก หลักการและแนวคิดในการทํางานของผูตองขัง รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการ
ทํางานของผูตองขังในประเทศไทย เพ่ือใหทราบถึงท่ีมา และแนวคิด รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการ
ทํางานของผูตองขัง แลวนํามาวิเคราะหถึงขอบกพรองในการทํางานของผูตองขังในประเทศไทย
ตอไป  
 
2.1  วัตถุประสงคของการลงโทษ 

การลงโทษ คือการปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งท่ีทําใหผูท่ีไดรับการปฏิบัตินั้นตอง
ไดรับผลราย เนื่องมาจากการท่ีบุคคลผูนั้นไดฝาฝนแนวปฏิบัติอันเปนกติกาของสังคม โดยท่ีรัฐจะ
เปนผูท่ีทําหนาท่ีจัดการใหผูกระทําผิดไดรับผลรายนั้น ๆ การลงโทษเปนรูปแบบหนึ่งของการ
ปองกันสังคมจากผูกระทําความผิด ท้ังนี้การปองกันแบงออกเปน การปองกันท่ัวไป และการ
ปองกันพิเศษ1 
 มาตรการบังคับทางอาญาท่ีมีวัตถุประสงคเปนการท่ัวไป (General Prevention) คือ   
การลงโทษตามบทบัญญัติมาตรา 18 แหงประมวลกฎหมายอาญา ไดแก การประหารชีวิต จําคุก 
กักขัง ปรับ และริบทรัพยสิน เนื่องจากเปนมาตรการบังคับทางอาญาท่ีใชในการขมขูมิใหบุคคลอ่ืน
กระทําความผิดในทางเดียวกัน หรือเปนแบบอยางซ่ึงบังคับจิตใจของบุคคลท่ัวไปท่ีคิดจะกระทํา
ความผิดอยางเดียวกันใหยุติความคิดนั้น ๆ 
 ในขณะท่ีวิธีการเพ่ือความปลอดภัย เปนมาตรการบังคับทางอาญาซ่ึงมีวัตถุประสงคเปน
การปองกันพิเศษ (Special Prevention) เนื่องจากวิธีการเพ่ือความปลอดภัยใชเพ่ือปองกันมิให
ผูกระทําผิดกลับมากระทําความผิดเดียวกันซํ้าอีก และเพ่ือปองกันมิใหมีการกระทําความผิดท่ีอาจ
กอใหเกิดความเดือดรอนแกชีวิตและทรัพยสินของผูอ่ืนอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต วิธีการเพ่ือ
                                                             

1 จาก กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก (พิมพครั้งท่ี 2) (น.33), โดย ธานี วรภัทร, 2555, 
กรุงเทพฯ:วิญูชน. 
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ความปลอดภัยเปนทางเลือกท่ีศาลสามารถมีคําส่ังใชควบคูไปกับการลงโทษ ท้ังนี้ก็เพ่ือตอบสนอง
ตอภารกิจหลักในการคุมครองสังคมและปองกันการกระทําความผิดของกฎหมายอาญา โดยไม
มุงเนนเพียงแตการใชโทษเปนมาตรการบังคับทางอาญาเพ่ือลงโทษแกบุคคลท่ีกระทําความผิด     
แตใหโอกาสบุคคลท่ีจะแกไขพฤตินิสัยใหกลับเปนคนดีและกลับคืนสูสังคมโดยการเลือกใชวิธีการ
เพ่ือความปลอดภัยเปนมาตรการปองกันพิเศษอีกประการหนึ่ง ท้ังนี้วิธีการเพ่ือความปลอดภัยอัน
เปนมาตรการปองกันพิเศษมาใชควบคูไปกับการลงโทษหรือแทนมาตรการลงโทษ ก็เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการใชมาตรการบังคับทางอาญา กลาวคือ 

1. การปองกันท่ัวไป เปนการลงโทษการกระทําท่ีละเมิดตอกฎหมายเพ่ือใหผูกระทํา
ความผิดทราบวาไดกระทําในส่ิงท่ีสังคมไมยอมรับและใหบุคคลอ่ืนเห็นวาหากมีการกระทําเชนนี้
เกิดขึ้น การกระทํานั้นก็จะไมเปนท่ียอมรับ บุคคลยอมจักตองไดรับจากการกระทําท่ีผิดตอกฎหมาย 

2. การปองกันพิเศษ เปนการปองกันมิใหผูท่ีเคยกระทําความผิดกลับมากออันตรายตอ
สังคมอีกในอนาคต โดยการใชมาตรการฟนฟูและปองกันประเภทตาง ๆ ท้ังนี้มีวัตถุประสงคให     
ผูไดรับโทษรูสํานึกวาการกระทําของตนเปนการกระทําผิดอันเปนพฤติกรรมท่ีคนในสังคมสวน
ใหญไมประสงคใหเกิดเหตุการณเชนนั้น ตองเขาสูกระบวนการแกไขพฤติกรรมมนุษย เพ่ือ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีไมดีนั้นใหหมดไป2 

การลงโทษทางอาญา คือ ผลแหงความผิดท่ีผูกระทําจะไดรับเม่ือมีการฝาฝนกฎกติกา             
ท่ีรัฐกําหนดวางไวซ่ึงการลงโทษยอมจะกอใหเกิดความเจ็บปวดทุกขทรมานและเกิดความไมพึง
พอใจแกผูท่ีตองไดรับโทษดังกลาวโดยนักวิชาการมีความเห็นวาการลงโทษไมควรเปนเรื่องท่ี
กระทําเพ่ือการแกแคนผูกระทําความผิดเพียงอยางเดียว แตควรจะเปนการกระทําเพ่ือคุมครอง
ผูกระทําความผิดมิใหถูกแกแคนจากผูเสียหาย เนื่องจากการแกแคนกันเองยอมกอใหเกิดความ              
ไมสงบสุขในสังคม ดังนั้น การยับยั้งไมใหมีการกระทําความผิดท่ีกฎหมายหามตองกอใหเกิดความ
ทุกขทรมานนอยท่ีสุด ท้ังตอผูกระทําความผิดและตอผูอ่ืนในสังคม การใหผูกระทําความผิดสํานึก
ผิดในการกระทําของตนตลอดจนการแสดงออกวาสังคมไมยอมรับการกระทําความผิดนั้น3 ทาง
ทฤษฎีไดจําแนกวัตถุประสงคของการลงโทษออกเปน 4 ประการ ไดแก การลงโทษเพ่ือการแกแคน
ทดแทนการปองกันหรือยับยั้งการกระทําความผิด การทําใหผูกระทําความผิดไมสามารถไปกระทํา
ความผิดอีก และการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด โดยผูเขียนจะอธิบายถึงรายละเอียด ดังตอไปนี ้
  
                                                             

2 แหลงเดิม. 
3 Walker Aims of Punishment (pp.48-65), 1971. (อางถึงใน ประธาน วัฒนวาณิชย, 2546, ความรู

เบ้ืองตนเกี่ยวกับอาชญาวิทยา (น.365), กรุงเทพฯ:ประกายพรึก). 
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1. การลงโทษเพ่ือการแกแคนทดแทน (Retribution)  
ทฤษฎีในการลงโทษขอนี้เปนวัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับความรูสึกของประชาชน

สวนใหญในทุกสังคม แมวาจะเปนวัตถุประสงคท่ีปจจุบันเริ่มท่ีจะลดความสําคัญลง เพราะสังคม   
มีเหตุผลหรือวัตถุประสงคอ่ืนในการท่ีจะใชลงโทษผูกระทําความผิดมากขึ้น ประกอบกับ
วัตถุประสงคในการลงโทษเพ่ือแกแคนทดแทนก็มีจุดออนหลายประการ คือ4 

1) การลงโทษเพ่ือแกแคนทดแทนไมไดพิจารณาถึงประโยชนในอนาคต กลาวคือ 
ไมไดพิจารณาถึงวา การลงโทษนั้นจะมีผลในการปองกันไมใหมีการกระทําผิดเกิดขึ้นอีกหรือไม 
การลงโทษเพ่ือการทดแทนมิไดทําใหเกิดผลอะไรกลับคืนมาในเชิงความคิดในการรักษาความสงบ
เรียบรอยของสังคมในอนาคต 

2) การลงโทษเพ่ือแกแคนทดแทนไมไดคํานึงถึงความจําเปนของสังคม แตคํานึงถึง
ความเหมาะสมของลงโทษกับความผิดท่ีกระทํา ฉะนั้นเม่ือไดลงโทษผูกระทําตามอัตราโทษแลว   
ก็ตองปลอยตัวออกมาท้ัง ๆ ท่ียังเปนอันตรายตอสังคมอยู หรือเชนกรณีการตัดมือผูกระทําความผิด
ฐานลักทรัพย สังคมจะไมไดอะไรจากการลงโทษดังกลาวนอกจากคนพิการท่ีสังคมจะตองเปน
ภาระเล้ียงดูตอไป 

3) เปนการยากมากท่ีจะวัดขนาดความรุนแรงของโทษกับความผิดวามีความเทาเทียม
กันจริงหรือไม เพราะในสภาพความเปนจริง สังคมยังไมสามารถมีมาตรการใด ๆ ท่ีจะลงโทษใหได
สัดสวนกับความผิดอยางแทจริงได เชน กรณีการลักทรัพย การจะลงโทษอยางไรจึงจะสาสม     
หากจะใชโทษจําคุกจะตองจําคุกกี่ปจึงจะทดแทนกันได เปนเรื่องของความรูสึกท้ังส้ิน ยังไมมี
มาตรฐานใด ๆ ท่ีจะวัดไดวาทดแทนกันได ปญหาจึงเกิดวาผูกระทําผิดลงโทษอยางยุติธรรมหรือ
ผูเสียหายไดรับการตอบแทนท่ียุติธรรมหรือไม 

ดวยเหตุดังกลาวนี้เองทําใหวัตถุประสงคในการลงโทษเพ่ือการแกแคนทดแทนลด
ความสําคัญลงในปจจุบันแตก็ยังคงมีอยู ท้ังนี้เพราะยังสอดคลองกับความรูสึกของผูเสียหายและ
ประชาชนท่ัวไปในการท่ีจะทําใหผูกระทําความผิดไดรับการลงโทษเพ่ือทดแทนใหสาสมกัน 

2. การลงโทษเพ่ือปองกันหรือยับยั้งการกระทําความผิด (Deterrence) 
ทฤษฎีนี้จะเนนไปท่ีผลของการลงโทษเพ่ือเปนการลดการกระทําความผิดท่ีจะเกิดขึ้น

ดวยการลงโทษใหเห็นเปนตัวอยางทฤษฎีการปองกันนี้อาจแบงพิจารณาไดเปน 3 ประการ คือ 
1) การปองกันสวนบุคคล (Individual Deterrence) เรื่องนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของ

ทฤษฎีปองกันท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือลดแรงจูงใจในการกระทําความผิดโดยมีความคาดหวังวา         
                                                             

4 จาก หลักทัณฑวิทยา (น.24-25), โดย นัทธี จิตสวาง, (ม.ป.ป.), กรุงเทพฯ:มูลนิธิพิบูลสงเคราะห
กรมราชทัณฑ. 
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การถูกลงโทษจะทําใหผูกระทําความผิดไมกลับไปกระทําความผิดซํ้าอีก ดังนั้น หนาท่ีสําคัญของ                   
ผูพิพากษาตามแนวความคิดนี้ ก็คือ การคาดการณและเลือกโทษท่ีจะสงผลกระทบดังกลาวมา
ลงโทษแกผูกระทําความผิดใหมากท่ีสุดโดยผูกระทําความผิดบางคนท่ีไมมีแนวโนมจะกลับไป
กระทําความผิดอีกอาจไมตองรับโทษ ในขณะท่ีอาจตองใชโทษรุนแรงจนดูเหมือนไรความปราณี
แกผูกระทําความผิดอีกคนหนึ่ง อยางไรก็ตาม มีการกลาวกันวาทุกครั้งท่ีมีการกระทําความผิดทฤษฎี
นี้จะถูกส่ันคลอนและมีความเห็นกันวาทฤษฎีนี้จะมีผลเม่ือใชกับผูกระทําความผิดซํ้า นั้นคือ การท่ี
การลงโทษท่ีมีขึ้นในครั้งแรกลมเหลว5 

2) การปองกันสวนท่ัวไป (General Deterrence) โดยเห็นวาการขูวาจะลงโทษจะมีผล
เปนการยับยั้งบุคคลไมใหกระทําความผิด ในขั้นตอนการออกกฎหมายรัฐสภาจึงตองกําหนดโทษ
เอาไวเพ่ือขูไมใหบุคคลคิดไปกระทําความผิดและในขั้นตอนการลงโทษจะตองลงโทษผูกระทํา
ความผิดเพ่ือแสดงใหคนในสังคมเห็นและไมเอาเปนเยี่ยงอยาง 

3) การปองกันเนื่องจากบทเรียนท่ีเกิดขึ้น (Educative Deterrence) ทฤษฎีนี้อธิบายไป 
ถึงการแกปญหากรณีการกระทําความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ ของอาชญากรท่ีมีความรูความสามารถใน
สํานักงานหรือในโรงงานอุตสาหกรรม โดยการฟองคดีประเภทนี้ยังมีไมมากนักอาจจะเนื่องมาจาก
คนในสังคมยังไมเห็นวาการกระทําดังกลาวเปนเรื่องท่ีไมถูกตอง จึงยังไมเกิดการยับยั้งทางจิตสานึก
ตอการกระทําความผิดเพราะเห็นวาเปนเพียงเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ทําใหไมมีพลังในการกระตุน
จิตสํานึกคนในสังคมวาควรมีการลงโทษการกระทําความผิดในลักษณะนี้  อันจะสงผลในเชิง
ปองกันการกระทําความผิดในเรื่องอ่ืน ๆ ตอไป 

3. การลงโทษเพ่ือทําใหผูกระทําความผิดไมสามารถกลับไปกระทําความผิดไดอีก 
(Incapacitation) 

ทฤษฎีนี้เปนเรื่องการทําใหผูกระทําความผิดไมสามารถกระทําความผิดอีก ซ่ึงจะทําโดย
การแยกบุคคลท่ีไมพึงประสงคออกจากสังคม อาจเปนการถาวรหรือเพียงช่ัวระยะเวลาหนึ่งเพ่ือให
คนในสังคมไดรับความปลอดภัยจากทุกขรอนท่ีจะเกิดขึ้นจากบุคคลท่ีไมพึงประสงคนั้น เนื่องจาก
ผูกระทําความผิดบางคนไมสามารถนําทฤษฎีปองกันหรือแกไขฟนฟูมาใชได ทําใหบุคคลดังกลาว
อาจไปกระทําความผิดหากมีโอกาสทําได ดังนั้น มาตรการคุมครองสังคมท่ีพอจะทําได ก็คือ การ
ควบคุมบุคคลดังกลาวไวช่ัวระยะเวลาหนึ่งเพ่ือไมใหไปกอความเดือดรอนแกผูอ่ืน แตเดิมนั้นมี   
การใชการประหารชีวิต ตัดแขน ตัดขา หรือเนรเทศแกผูกระทําความผิดประเภทนี้ แตในปจจุบัน

                                                             
5 From Sentencing:Theory, Practice and Law (second edition) (pp.79-95), By Nigle Walker and 

Nicola Padfield, 1999, London: Butterworths. 
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อาจใชการควบคุมบุคคลไวในเขตท่ีกําหนด (Curfew) ยึดใบอนุญาตหรือจําคุก ซ่ึงการจะนํา
มาตรการอยางไรมาใชนั้นขึ้นอยูกับความรายแรงของการกระทําความผิด 

4. การลงโทษเพ่ือแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด (Rehabilitation) 
การลงโทษตามทฤษฎีนี้ ถือเปนพัฒนาการท่ีสําคัญของทฤษฎีการลงโทษทางอาญา โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีไมใชการสรางความหวาดกลัววาจะถูกลงโทษ
แตเปนการแกไขท่ีจิตสํานึกของบุคคล ทฤษฎีนี้เปนการขัดเกลาความประพฤติเพ่ือใหไมตอง
กลับไปกระทําความผิดอีก ถึงแมวาบุคคลนั้นจะไมกลัวการลงโทษ6 จุดกําเนิดของทฤษฎีนี้มีความ
เกาะเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวทางมนุษยธรรมเพ่ือการปรับปรุงเรือนจําและกลุมผูเรียกรองใหมี   
การนําแนวความคิดนี้เพ่ือใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้นมาใช7 

ทฤษฎีการลงโทษตามท่ีไดกลาวมาขางตน เปนพ้ืนฐานสําคัญในการลงโทษทางอาญา
โดยในการนําไปใชนั้นจะเนนหนักไปในทางใดก็จะเปนไปตามลักษณะทางวัฒนธรรมของกลุมชน
นั้น ๆ สภาพชีวิตความเปนอยู ศาสนา และแนวนโยบายแหงรัฐ ในบางชวงเวลาแนวคิดจากทฤษฎี
ตาง ๆ เหลานี้ อาจเปนเครื่องมือของรัฐในการคุมครองปองกันสังคมในสถานการณท่ีวิกฤติได   
หากพิจารณาถึงประวัติการลงโทษทางอาญาตั้งแตในอดีตของประเทศไทยในยุคสุโขทัย ยุคอยุธยา 
เรื่อยมาจนถึงในยุคปจจุบัน จะพบวา ไดมีการนําทฤษฎีตาง ๆ มาใช การนําทฤษฎีดังกลาวนี้มาใช 
จะมีความผสมกลมกลืนกันอยูหลายทฤษฎี ซ่ึงปรากฏในการลงโทษและวิธีการลงโทษทางอาญา
วิธีการลงโทษท่ีมีประสิทธิภาพและเปนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน ก็คือ การลงโทษ
จําคุกโดยการกันผูกระทําความผิดออกจากสังคมเพ่ือใหสังคมมีความปลอดภัย แตการจําคุกเปน
วิธีการท่ีแยกผูกระทําความผิดออกจากสังคมไดเพียงช่ัวคราว ทายท่ีสุดผูกระทําความผิดก็ยังคง
กลับมาอยูในสังคม แมวาจะเปนการลงโทษจําคุกตลอดชีวิตแตตอมาก็อาจมีการลดโทษดวยวิธีการ
ตาง ๆ จนท่ีสุดแลวก็สามารถออกจากเรือนจํากลับเขามาสูสังคมไดอีก และเม่ือกลับมาแลว ผูกระทํา
ความผิดอาจมีความโกรธแคนสังคมมากยิ่งขึ้น อันเปนผลตอเนื่องจากการท่ีเขาตองถูกลงโทษหรือ
การถูกจําคุกอยูในเรือนจําเปนระยะเวลานาน ๆ ทําใหบุคคลนั้นปรับตัวเขากับสังคมไดยากยิ่งขึ้น
ประกอบกับบุคคลท่ีผานการรับโทษจาคุกมาแลวนั้นมักจะไมไดรับการยอมรับจากคนในสังคม   
คนเหลานี้จึงมีตราบาปเปนคนขี้คุก8 ไมมีผูใดใหการยอมรับ การบังคับโทษทางอาญาจึงเปนสวน

                                                             
6 Reshaping the Criminal Law. (p.393), By Walker ’punishing, Denouncing or Reducing Crime’ 

in Glazebrook (ed.), 1978. (อางถึงใน ประธาน วัฒนวาณิชย, 2546, น.365). 
7 Cullen and Gilbert Reaffirming rehabilitation, 1982. (อางถึงใน ประธาน วัฒนวาณิชย, 2546, น.

365). 
8 หลักทัณฑวิทยา (น.29). เลมเดิม. 
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สาระสําคัญในการแกไขพฤติกรรมของอาชญากรหรือผูกระทําความผิดท่ัวไปใหสามารถกลับตัว  
มาเปนคนดีและสามารถท่ีจะกลับเขามาอยูรวมกับบุคคลท่ัว ๆ ไปในสังคมไดอยางสงบสุขภายหลัง
จากท่ีตองถูกบังคับโทษทางอาญาแลว 

 
2.2  วัตถุประสงคของการบังคับโทษจําคุก 
 วัตถุประสงคของการบังคับโทษจําคุกจะไมเหมือนกับวัตถุประสงคของการลงโทษ     
ท่ีมุงท่ีจะลงโทษใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลเปนหลัก โดยพัฒนาการจากแนวคิด
ในอดีตมาจนถึงปจจุบัน ท่ีมีความเปนเสรีนิยมในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพตลอดท้ังศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยมากขึ้น มุงท่ีจะปรับเปล่ียน บําบัด ฟนฟู หรือแกไขพฤติกรรมของบุคคลท่ีบกพรอง
ในเรื่องตาง ๆ ท่ีเปนเหตุใหกระทําความผิดกฎหมายอาญาอันเปนกติกาของสังคม ถึงขนาดท่ีไม
สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับคนในสังคมปกติได จึงมีความจําเปนท่ีตองนําคนลักษณะดังกลาวนี้  
ไปปรับปรุงซอมแซมแกไข ยกระดับความเจริญทางจิตใจและพฤติกรรมใหอยูในระดับเกณฑ
มาตรฐานคนปกติในสังคมนั้น ๆ ได ซ่ึงวัตถุประสงคของการบังคับโทษท่ีสําคัญ มีดังตอไปนี9้ 

1) เพ่ือใหมีการดํารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระทําความผิดและความ
รับผิดชอบตอสังคม10 วัตถุประสงคขอนี้มุงเนนการดํารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระทํา
ความผิดและใหมีความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงเปนขอท่ีสําคัญท่ีสุด และตรงกับความเปนจริงใน 
การบังคับโทษในทัณฑสถานท่ีวา “เม่ือมีการลงโทษจําคุกผูกระทําผิดครบระยะเวลาแลว ผูนั้นจะ
ออกมาดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมปกติอีกครั้ง” ดังนั้น ในหลายประเทศในโลก เชน ประเทศ
ญี่ปุน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศอังกฤษ เปนตน ตางก็มีกฎหมายและหรือแนวนโยบาย
ในการลงโทษจําคุกท่ีจะตองหลีกเล่ียงผลเสียหายกับบุคคลในการบังคับโทษจําคุก กลาวคือ ตอง  
ไมทําลายบุคลิกภาพของคนปกติและตองสอดคลองกับหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตาม
รัฐธรรมนูญอยูบนพ้ืนฐานของการบังคับโทษ หลักการความใกลเคียงของชีวิตภายในและภายนอก
เรือนจําเพราะนักโทษทุกคนมีโอกาสกลับเขาสูสังคมอีกครั้ง หากการจําคุกทําลายบุคลิกภาพของ 
คนใหเสียไป การฟนฟูก็จะทําไมไดผล สุดทายสังคมก็จะไดรับความเสียหายอีกตอไป 
 การลงโทษอยางมีเหตุผลท่ีเปนภาวะวิสัย ยอมไมลงโทษเพียงเนื่องจากวา ไดมีการ
กระทําผิดขึ้นเทานั้น เพราะส่ิงใดท่ีเกิดขึ้นแลวไมอาจแกไขใหกลับเปนดั่งเดิมได แตการลงโทษ  

                                                             
9 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก (น.39). เลมเดิม. 
10 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยท่ีจํากัดเสรีภาพ ค.ศ.1976 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 2 
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โดยคํานึงถึงอนาคต หรือการมองไปขางหนาเพ่ือใหท้ังผูท่ีกระทําความผิดเองและผูท่ีรูเห็นวา
ผูกระทําความผิดถูกลงโทษไมกระทําความผิดขึ้นอีก11 

2) เพ่ือเปนการคุมครองสังคม12 การบังคับโทษมุงท่ีจะคุมครองสังคม อันเปนภารกิจ
เดียวกันกับภารกิจของกฎหมายอาญา ดังนั้น เม่ือปรากฏเปนท่ีแนชัดแลวโดยกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาวา บุคคลใดเปนผูกระทําความผิดและศาลไดพิพากษาลงโทษจําคุกแลว สวนของการ
บังคับโทษก็จะจํากัดเสรีภาพของนักโทษผูนั้น เพ่ือเขาสูมาตรการในการแกไขในรูปแบบตาง ๆ 
ตามระยะเวลาท่ีสมควร โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยตาง ๆ เกี่ยวกับความบกพรองของนักโทษเปน
ราย ๆ ไป ใหเปนไปตามแผนการบังคับโทษ เม่ือบําบัดรักษาเปนปกติดีแลว จึงปลอยบุคคลนั้น 
กลับเขาสูสังคม วัตถุประสงคของการบังคับโทษจึงเปนการคุมครองสังคมไดอยางแทจริง ถาหาก
ไดกระทําอยางมีประสิทธิภาพ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ภารกิจของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กล่ันกรองเอาคนท่ีกระทําผิดกฎหมายเขารับโทษจําคุก ภารกิจของกฎหมายบังคับโทษจะทําการ
แกไขพฤติกรรมช่ัวของคนท่ีไดกระทําผิดกฎหมายอาญาใหเปนคนดีของสังคม 

อยางไรก็ตามการแกไขผูกระทําผิดในปจจุบัน แมจะเปนแนวทางท่ียอมรับกันในวงการ
ราชทัณฑโดยท่ัวไปแตก็ยังเปนท่ีสงสัยวาจะไดรับผลตามวัตถุประสงคเพียงใด เพราะการแกไข
ฟนฟูผูกระทําผิดจะมีอุปสรรคหลายประการ กลาวคือ13 

1) ผูกระทําผิดไดสูญเสียบุคลิกภาพไปแลวโดยถูกหลอหลอมและขัดเกลาใหมี
บุคลิกลักษณะเชนนั้นมาเปนเวลานาน แตใชเวลาในเรือนจําไมนานในการท่ีจะแกไขฟนฟูใหคืน         
จิตสํานึกท่ีดีกลับมาและปรับตัวเขากับคนโดยท่ัวไปในสังคมนั้นทําไดยาก 

2) การลงโทษเพ่ือการแกไขนั้นจะขัดกับความรูสึกของคนในสังคมวาผูกระทําผิด      
ไมควรไดรับการปฏิบัติท่ีดีกวาคนปกติท่ัวไป ซ่ึงเปนไปตามหลักของเบนเท็ม (Bentham) ท่ีวา 
“หลักการไดรับประโยชนท่ีนอยกวา” (Principle of less eligibility) ท้ังนี้ เพราะคนโดยท่ัวไปจะเห็น
วา เปนการไมเปนธรรมท่ีผูกระทําผิดจะไดรับประโยชนมากกวาคนท่ัวไป เชน ผูกระทําผิดจะไดรับ
การอบรมแกไขฝกวิชาชีพ สวัสดิการ อาหาร ท่ีอยูอาศัย ตลอดจนการจัดการศึกษา การหางานใน
ขณะท่ีคนท่ัวไปในสังคมอีกจํานวนมากไมไดรับบริการดังกลาว ความรูสึกของคนท่ัวไปดังกลาว
เห็นไดวาเปนขัดกับหลักของการแกไขฟนฟู 

                                                             
11 Invitation to Corrections. (p.335), By Clemens Bartollas, 2002, Boston : USA. (อางถึงใน ธานี 

วรภัทร, 2555, น.40). 
12 When Prisoners Come Home, By Joan Petersilia, 2003, New York : Oxford. (อางถึงใน ธานี    

วรภัทร, 2555, น.41). 
13 หลักทัณฑวิทยา (น.30-31). เลมเดิม. 
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3) การแกไขฟนฟูเหมาะสมสําหรับผูกระทําผิดบางประเภทเทานั้น เชน ผูกระทําผิด 
ครั้งแรกซ่ึงไดกระทําความผิดไปเพราะอารมณช่ัววูบ หรือโดยพลาดพล้ัง หรือทําไปเพราะความ
จําเปน การแกไขฟนฟูไมใหกระทําผิดซํ้าขึ้นอีก ยอมมีทางทําสําเร็จไดมาก แตสําหรับผูกระทําผิดท่ี
เคยกระทําผิดและถูกลงโทษมาหลายครั้งแลว หรือพวกอาชญากรอาชีพ หรือพวกทําผิดติดนิสัย 
โอกาสท่ีจะแกไขฟนฟูใหกลับตัว จะยอมเปนไปไดยาก ดังนั้น การแกไขฟนฟูจึงไมสามารถจะทํา
ใหผูกระทําผิดกลับตัวไดทุกกรณีไป 

 
2.3  หลักการ และแนวคิดในการทํางานของผูตองขัง 

2.3.1   แนวคิด และความเปนมาในการทํางานผูตองขัง 
ในอดีตการการใชแรงงานผูตองขังในรูปแบบตาง ๆ นั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือมุงหวังท่ีจะ

แกแคนทดแทนและเพ่ือเปนการยับยั้ง การแกแคนทดแทนก็เปนไปเพ่ือลงโทษสนองตอบอยาง
รุนแรงกับการท่ีผูตองขังไดกระทําความผิดขึ้น และใหตระหนักถึงผลกรรมท่ีไดกระทําตอผูอ่ืน  
และเพ่ือเปนการยับยั้ง ก็คือ ทําใหผูกระทําความผิดท่ีถูกลงโทษมีความเข็ดหลาบ ไมกลากระทํา
ความผิดซํ้าขึ้นอีก จากแนวความคิดนี้ ทําใหการใชแรงงานผูตองขังในอดีตนั้น เปนงานท่ีหนักมาก 
เชน การใหผูตองขังสรางกําแพง ปราสาทราชวังตาง ๆ แตใหเวลาพักผอนและใหอาหารเพียง
เล็กนอย ดั่งท่ี ธอรสเตนเชลลิน (Thorsten Sellin) ไดแบงการเปล่ียนแปลงของการปฏิบัติตอ
ผูตองขัง ออกเปน 4 ระยะ คือ14 

1. หลักการลงโทษเปนการแกแคนทดแทน 
2. การเอารัดเอาเปรียบและใชแรงงานผูตองขัง 
3. หลักการลงโทษโดยมีมนุษยธรรม 
4. การแกไขบําบัด 
การใชแรงงานผูตองขังหรือการใหผูตองขังทํางาน ถือเปนหลักการลงโทษและแกแคน

ทดแทน สวนการเอารัดเอาเปรียบและใชแรงงานผูตองขังนั้น ก็คือ การใชแรงงานผูตองขังใหเกิดผล
ในทางเศรษฐกิจ เชน การใชแรงงานผูตองขังสรางถนนและงานสาธารณูปโภค 
 ในยุคตอมาไดมีขบวนการท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ ปรัชญาประชาธิปไตย และบอเกิด
ของวิชาพฤติกรรมศาสตร ขบวนการแรกนําไปสูการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและสังคม และ
                                                             

14 Correction in Historical Perspective, in Correctional Institutions, edit by Robert M. Carter, 
Daniel and Leslie T.Wilkins. (pp.8-16), By ThorsterSellin, 1972, Newyork:J.B. Lippon. CottCo.. (อางถึงใน   
เทิดศักด์ิ บุณยไวโรจน, 2540, การแกไขฟนฟูนักโทษ:ศึกษากรณีการฝกอาชีพและการบังคับใชแรงงาน (น.112), 
กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย). 
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ขบวนการหลังนําไปสูการปฏิวัติและวิธีการปฏิบัติ และความเขาใจท่ีมีตอลักษณะของผูตองขัง       
ผูท่ีนิยมในเหตุผล เช่ือวา การศึกษาพฤติกรรมของผูกระทําความผิดนาจะทําไดเชนเดียวกับ
การศึกษาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ เปนผลใหมีการเรียกรองการลงโทษใหเหมาะสมแก
บุคคลแตละคนแทนการลงโทษตามความผิด ทําใหเกิดหลักการลงโทษโดยมีมนุษยธรรม และ   
การแกไขบําบัดผูตองขัง 
 การใหผูตองขังทํางานก็เชนเดียวกัน จากเดิมท่ีมุงหวังเพ่ือเปนการแกแคนทดแทน    
และยับยั้งก็ไดหันมามองในแงของการแกไขฟนฟู จุดหักเหท่ีสําคัญประการหนึ่งของแนวความคิด
ในการใหผูตองขังทํางาน ก็คือ นับตั้งแตมีปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 ในขอ 2315 
ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงแนวความคิดในการใหผูตองขังทํางาน โดยมุงหวังใหเปนการพัฒนา    
ตัวผูตองขังเอง รูปแบบของงานก็เปล่ียนไป เชน มีการฝกวิชาชีพ การใหผูตองขังทํางานในเรือนจํา 
และการทํางานในรูปแบบของอุตสาหกรรมเรือนจํา เปนตน ท้ังนี้โดยมุงหวังวาผูตองขังจะสามารถ
นําวิชาชีพนั้นไปใชในภายหลังพนโทษ และไมกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก ดั่งท่ีอดีตทาน             
ผูพิพากษาเบอรเกอร ไดกลาววา “ในแงของความรูสึกส้ินหวังเปนเรื่องปกติท่ัวไปของผูตองขัง
จํานวนมาก ดังนั้น ทางเรือนจําควรจะจัดใหมีการฝกอบรมทักษะและนิสัยการทํางาน ซ่ึงจะทําให
ผูตองขังจํานวนมากสามารถจัดการกับปญหาในชีวิตไดดีขึ้นกวาเดิม เม่ือเขาไดกลับไปมีชีวิตโดย
อิสระแลว”16  

                                                             
15 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 ในขอ 23 บัญญัติวา 
(1) ทุกคนมีสิทธิในการทํางาน ในการเลือกงานโดยอิสระ ในเง่ือนไขอันยุติธรรมและเอื้ออํานวยตอ

การทํางาน และในการคุมครองตอการวางงาน 
(2) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินคาจางท่ีเทาเทียมกัน สําหรับงานท่ีเทาเทียมกัน โดยปราศจากการ

เลือกปฏิบัติใด 
(3) ทุกคนท่ีทํางานมีสิทธิท่ีจะไดรับคาตอบแทนท่ียุติธรรมและเอื้ออํานวยตอการประกันความ

เปนอยูอันควรคาแกศักด์ิศรีของมนุษยสําหรับตนเองและครอบครัว และหากจําเปนก็จะไดรับการคุมครองทาง
สังคมในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมดวย 

(4) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะจัดต้ังและท่ีจะเขารวมสหภาพแรงงานเพื่อความคุมครองผลประโยชนของตน 
16 Factories with Fences:The Prison Industries Approah to Correctional Dielmmas. (p.8),in 3 

Prison And the Law, edit by Ira P. Robbin (1996) in Kerry L. Pyle, “Prison Employment : A Long-Term 
Solution To The Overcrowding Crisis”, By Warren E. Burger. (อางถึงใน เทิดศักด์ิ บุณยไวโรจน, 2540, น.122-
123). 
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2.3.2   วัตถุประสงคในการทํางานของผูตองขัง 
การใชแรงงานผูตองขัง (Prison Labor) เปนสวนหนึ่งของหลักการแกไข ฝกอบรม 

ผูกระทําผิดใหกลับตนเปนพลเมืองดี อันเปนหลักการราชทัณฑสมัยใหม การใชแรงงานผูตองขัง  
จึงมีวัตถุประสงคสําคัญ ดังนี้17 
 1) เพ่ือใหผูตองขังทํางานอันเปนลักษณะหนึ่งของการลงโทษ ท้ังนี้ เปนความเช่ือถือมา
ตั้งแตสมัยโบราณวา ผูตองขังจะตองทํางานหนัก ดัง่จะเห็นไดจากภาพประวัติศาสตรวา ผูตองขังซ่ึง
อยูในเครื่องพันธนาการกําลังสรางถนน หรือปราสาทราชวัง เปนตน นอกจากนี้ กฎหมายของบาง
ประเทศ  เชน สหรัฐอเมริกา ไดกําหนดใหมี “โทษจําคุกเพ่ือทํางานหนัก” ไวดวย 
 2) เพ่ือสรางความเปนระเบียบและวินัยของผูตองขังภายในเรือนจํา เพราะการทํางาน  
จะสามารถใหผูตองขังมีทางระบายอารมณ ซ่ึงจะขจัดความฟุงซาน โอกาสท่ีจะคิดกระทําความผิด
กฎหมายหรือระเบียบวินัยก็ลดนอยลงดวย จึงเปนประโยชนตอการปกครอง 
 3) เพ่ือกอใหเกิดผลผลิตตาง ๆ แกเรือนจํา เปนการแบงเบาภาระในดานการเงิน
งบประมาณ เพราะเครื่องอุปโภค บริโภคบางชนิด เรือนจําสามารถผลิตไดเอง เปนการลดคาใชจาย
ของเรือนจําไดอยางมาก 
 4) เพ่ือสนับสนุนใหผูตองขังมีนิสัยรักการทํางาน สนใจในกิจการอุตสาหกรรม หรือ
เกษตรกรรม อันจะนําไปสูการสรางอนาคตท่ีเปนประโยชนตอตนเองและสังคมสวนรวม 
 5) เพ่ือฝกวิชาชีพใหแกผูตองขัง จะไดมีความรูความสามารถ เม่ือพนโทษออกไปแลว
จะเปนผูมีอาชีพติดตัว ในกรณีนี้การใชแรงงานจะคํานึงถึงความเหมาะสมตามสภาพทองถ่ิน เชน  
ในประเทศอุตสาหกรรม การดําเนินการอุตสาหกรรมในเรือนจําจะชวยใหผูตองขังมีความคุนเคย 
กับสภาพเครื่องจักรกล สภาพการดําเนินงาน และการบริหารงานในโรงงาน ส่ิงเหลานี้จะเปน
ประโยชนตอตัวผูตองขังเอง เม่ือผูตองขังพนโทษออกไป ยอมสามารถจะหางานในโรงงานตาง ๆ 
โดยงาย 

6) เม่ือใหผูตองขังมีรายไดขณะท่ีตองโทษอยู ซ่ึงรายไดจากการใชแรงงานสะสมไว  
เปนทุนเม่ือพนโทษออกไป หรือสงออกไปชวยครอบครัว เปนตน 

2.3.3   รูปแบบและประเภทของการทํางาน 
 การใชแรงงานผูตองขังสามารถจําแนกเปนระบบใหญ ๆ ดังนี1้8 
 1) ระบบสัญญาเหมาแรงงาน (The Contract System) เปนวิธีการท่ีเอกชนทําสัญญา
เหมาแรงงานผูตองขังออกไปทํางานนอกเรือนจํา และจายคาจางแรงงานเปนรายวัน รวมท้ังเปน
                                                             

17 จาก หลักอาชญาวิทยา (น.181), โดย อรัญ สุวรรณบุบผา, 2518, กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช. 
18 จาก หลักทัณฑวิทยา (น.483-491), โดย ประเสริฐ เมฆมณี, 2523, กรุงเทพฯ:บพิธการพิมพ. 
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ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ อุปกรณ และแนะนําวิธีการทํางานใหแกผูตองขัง โดยเจาหนาท่ี
เรือนจํา เพียงแตทําการควบคุมมิใหผูตองขังหลบหนีเทานั้น การใชแรงงานในระบบนี้ไดถือปฏิบัติ
กันอยางกวางขวาง ระหวางป ค.ศ.1790-1865 ขณะนี้เลิกใชแลว เนื่องจากเอกชนผูทําสัญญาเหมา
แรงงานเอารัดเอาเปรียบ และแสวงหาผลประโยชนจากการใชแรงงานผูตองขังมากเกินไป 
 2) ระบบรับจางทํางานเปนรายช้ิน (The Piece-Price System) เปนวิธีการใหผูตองขัง
รับจางทํางานเปนรายช้ิน โดยฝายผูจางไดจัดหาอุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการผลิตใหแกเรือนจํา 
ระบบนี้แตกตางไปจากระบบแรกในลักษณะท่ีวา เปนการใชแรงงานผูตองขังภายในเรือนจํา และ
กําหนดใหเจาหนาท่ีเรือนจําเปนผูทําการอบรมฝกวิชาชีพ และใชแรงงานผูตองขังผลิตส่ิงของ         
ท่ีรับจางนั้น เม่ือผลิตเสร็จแลวก็สงมอบใหผูวาจางในอัตราคาจางเปนรายช้ินตามท่ีไดทําสัญญา
ขอตกลงไว แทนท่ีจะจายคาแรงงานผูตองขังเปนรายวัน ดังเชน ระบบเหมาแรงงาน ขอพึงพิจารณา
เกี่ยวกับการรับจางรายช้ินนี้ ควรคํานึงถึงหลักการพัฒนาอาชีพและปรุงแตงแกไข ท่ีสอดคลองกับ
หลักปฏิบัติตอผูตองขังเปนรายบุคคล เปนเง่ือนไขสําคัญในการจางดวย 
 3) ระบบเชาแรงงาน (The Lease System) ระบบนี้ไดนิยมใชอยางแพรหลายในมล
รัฐแมสซาชูเชตส (Massachusetts) เม่ือป ค.ศ.1936 และไดถูกยกเลิกไปโดยส้ินเชิงในทุกมลรัฐ    
เม่ือป ค.ศ.1936 การใชแรงงานระบบนี้เปนการเชาผูตองขังออกทํางานภายนอกเรือนจํา โดยผูเชา
จายคาเชาผูตองขังทํางานเปนรายตัว รวมท้ังเปนผูจัดหาวัสดุใชในการผลิต จัดการควบคุมกําหนด
ระเบียบวินัย และการทํางานของผูตองขัง ตลอดจนจัดอาหารเล้ียงดูผูตองขังท่ีอยูในระหวางทํางาน
รับจาง การใชแรงงานระบบนีย้ังสงผลเสียตอการฝกวิชาชีพของผูตองขังเชนเดียวกับระบบสัญญา
เหมาแรงงานดังกลาวมาแลว เนื่องจากผูเชาแรงงานไดเอารัดเอาเปรียบใชผูตองขังทํางานหนัก
เสมือนทาสในเรือนเบ้ีย และมีการบังคับเรงรัดใหทํางานจนเกินอัตราการทํางานปกติ เพ่ือมุง
แสวงหาประโยชนจากผูตองขังใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได การใชแรงงานระบบนี้จึงเรียกขานอีก
ช่ือหนึ่งวา “ระบบแรงงานทาส” 
 4) ระบบการใชแรงงานผูตองขังผลิตภัณฑท่ีราชทัณฑ (The Public or State Account 
System) เปนระบบใชแรงงานผูตองขังภายใตการควบคุมดูแลรับผิดชอบของเจาหนาท่ีเรือนจํา
โดยเฉพาะ วิวัฒนาการของการใชแรงงานระบบนี้ ไดถือกําเนิดจากการราชทัณฑแหงสหรัฐอเมริกา 
เม่ือป ค.ศ.1800 และไดขยายไปสูการราชทัณฑนานาอารยประเทศ รวมท้ังประเทศไทยดวย       
หลักของการใชแรงงานผูตองขังระบบนี้ เปนการมอบหมายใหเรือนจําจัดหาวัสดุอุปกรณการผลิต 
กําหนดรูปแบบการผลิต และนําสินคาท่ีผลิตแลวออกจําหนายในทองตลาดในราคายอมเยา เพ่ือหา
รายไดมาบํารุงใชเปนประโยชนตอการฝกวิชาชีพผูตองขังเรือนจําและทัณฑสถาน โดยทางเรือนจํา
ไดแบงเงินรางวัลปนผลใหแกผูตองขังผูใชแรงงานผลิตสินคานั้น ๆ ตามคุณคาแหงการทํางาน      
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ซ่ึงถึงแมจะเปนเงินจํานวนนอย แตก็มีประโยชนแกทางเรือนจําและผูตองขัง จึงนับเปนระบบการ
ฝกวิชาชีพและใชแรงงานผูตองขัง สอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอ
นักโทษ กับขอเสนอแนะในเรื่องเกี่ยวของของสหประชาชาติ ขอ 72 (2) ซ่ึงบัญญัติวา “การใช
แรงงานผูตองขัง จําตองคํานึงถึงผลประโยชนจากการฝกวิชาชีพของผูตองขังยิ่งกวาการแสวงหาผล
กําไรท่ีเรือนจําจะไดจากการฝกวิชาชีพนั้น ๆ” และขอ 73 (1) ก็ไดบัญญัติวา “การใชแรงงาน
อุตสาหกรรมและกสิกรรมของผูตองขังนั้น ควรท่ีเรือนจําจะดําเนินการเองโดยตรง ไมใชทําสัญญา
จางกับเอกชน” การใชแรงงานผูตองขังระบบนี้จึงเปนท่ีใชกันอยางกวางขวางในระบบการราชทัณฑ
ท่ัวไป รวมท้ังเรือนจําและทัณฑสถานในประเทศไทยดวย เฉพาะผลิตภัณฑราชทัณฑ ในปจจุบัน 
ไดพัฒนาไปสูรูปแบบระดับมาตรฐาน ฝมือประณีต คงทนถาวร สวยงาม เทาเทียมกับผลิตภัณฑ     
ท่ีมีจําหนายในทองตลาดท่ัวไป ประจักษพยานในขอนี้ สามารถพิสูจนไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ
ราชทัณฑ ของรานคาเรือนจําและทัณฑสถานตาง ๆ ท่ีมีอยูท่ัวราชอาณาจักร หรือการจําหนาย
ผลิตภัณฑราชทัณฑในงานเทศกาลตาง ๆ รวมท้ังการจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑราชทัณฑท่ี    
กรมราชทัณฑไดจัดใหมีขึ้นเปนครั้งแรกในป พ.ศ.2514 ในกรุงเทพมหานคร ติดตอกันมาจนถึง
ปจจุบัน ก็ไดรับความนิยมและสนับสนุนจากประชาชนท่ัวไปเปนอยางดี จึงนับไดวาผลจากการฝก
วิชาชีพผูตองขัง นอกจากเปนการพัฒนาฝมือในการทํางานของผูตองขังแลว ยังมีคุณประโยชนตอ
การประชาสัมพันธกิจการราชทัณฑสวนหนึ่งดวย 
 5) ระบบแรงงานรัฐเกื้อกูล (The State Use System) เปนรูปแบบของการใชแรงงานท่ี
นิยมปฏิบัติกันอยางกวางขวางท่ีสุด ในระบบการราชทัณฑท่ัวไปในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร ญี่ปุน ฮองกง เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศทาง
ภาคพ้ืนยุโรป ซ่ึงนักอาชญาวิทยาในปจจุบันไดสนับสนุน ใหความเห็นเปนขอยุติวา “การใชแรงงาน
ผูตองขังแบบรัฐเกื้อกูล เปนรูปแบบการใชแรงงานท่ีเหมาะสม และสรางความหวังในการใช
แรงงานผูตองขังเปนท่ีสุด” การใชแรงงานในรูปแบบนี้ ไดแก หนวยงานของรัฐหรือสวนราชการ
ตาง ๆ เปนผูส่ังจาง หรือจัดซ้ือผลิตภัณฑราชทัณฑจากฝมือของผูตองขังโดยตรง เชน การส่ังทําวัสดุ
เครื่องใชสํานักงาน เครื่องแบบ และทํารองเทาขาราชการ ทหาร ตํารวจ และอ่ืน ๆ ซ่ึงนอกจากจะ
ชวยประหยัดเงินงบประมาณของรัฐ โดยการซ้ือสินคาราคาถูกกวาทองตลาดแลว ยังกอใหเกิด
ผลประโยชนในการพัฒนาสงเสริมการฝกวิชาชีพผูตองขังโดยตรงอีกดวย 
 6) ระบบใชแรงงานผูตองขังทํางานโยธาและกิจการสาธารณะ (The Public Works and 
Ways System) การใชแรงงานผูตองขังในระบบนี้ มีจุดมุงหมายสําคัญ เพ่ือใชแรงงานผูตองขังท่ีมีอยู
มากมายนั้นไปทําประโยชนในกิจการสาธารณะ หรืองานโยธา เปนตนวา การรวมมือระหวาง
เรือนจํากับสวนราชการตาง ๆ ใชแรงงานผูตองขังในการกอสราง ซอมแซม ถนนหนทาง สะพาน 
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เขื่อนกั้นน้ํา การขุดคูคลองระบายน้ําสาธารณะ รวมท้ังการปรับปรุงบํารุงรักษาท่ีดิน และปลูกดูแล
รักษาปาไม ซ่ึงในประเทศแคนาดา นิวซีแลนด ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และการราชทัณฑใน
ประเทศภาคพ้ืนยุโรป ไดนิยมใชแรงงานผูตองขังปลูกปา หรือบํารุงรักษาพันธุไม และสวนปา  
อยางกวางขวางจริงจัง 
 7) ระบบใชแรงงานผูตองขังทํางานเอกชนภายนอกกอนการปลดปลอย (The Pre-
release and Release System and Work Release System) การใชแรงงานผูตองขังระบบใหรับจาง
ทํางานภายนอกเรือนจํา (Work Release System) เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเปนครั้งแรก เม่ือป ค.ศ.
1913 สวนการใชแรงงานผูตองขังกอนการปลดปลอย (Pre-release System) ไดเริ่มมีขึ้นภายหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยการริเริ่มของประเทศภาคพ้ืนยุโรป รวม 6 ประเทศ คือ เดนมารค ฝรั่งเศส 
นอรเวย เนเธอรแลนด สวีเดน และอังกฤษ หลักการใชแรงงานผูตองขังลักษณะนี้ ประกอบดวย  
การคัดเลือกผูตองขังท่ีเหลือโทษจําคุกเกือบครบกําหนดการปลดปลอยอีกไมเกิน 6 เดือน และเปน
ผูตองขังท่ีมีความประพฤติดี มีความรู ความสามารถในวิชาชีพสูง หรือผานการฝกฝนจากเจาหนาท่ี
เรือนจําเปนอยางดีมาแลว ใหออกไปทํางานกับเอกชนภายนอกเรือนจํา โดยไดรับคาจางแรงงาน 
และมีสภาพเง่ือนไขการทํางานเกือบจะใกลเคียงกับผูประกอบอาชีพอิสระท่ัวไป เพ่ือเปนการ
ทดสอบนิสัยการทํางาน และเปดโอกาสใหผูตองขังท่ีใกลจะครบกําหนดปลดปลอยพัฒนาการใช
ชีวิตภายนอกกอนครบกําหนดโทษ โดยทางเรือนจําไดจัดท่ีอยูอาศัยใหแกผูตองขังเหลานี้ ณ บริเวณ
ภายนอกทัณฑสถาน ในรูปแบบบานกึ่งวิถี (Half way Houses) ซ่ึงตั้งอยูในยานกลางเมือง และมีการ
คมนาคมสะดวก โดยรัฐบาลหรือหนวยงานสังคมสงเคราะหไดจัดบริการชวยเหลือตาง ๆ หรือให  
ท่ีอยูพักพิงช่ัวคราวแกผูตองขัง ภายใตการควบคุมของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบอยางมีระเบียบวินัย 
โดยทางฝายเจาหนาท่ีจะคิดคาบริการกินอยูหลับนอนจากผูตองขังในอัตราต่ํา เพ่ือเปนการ
สงเคราะหและอํานวยความสะดวกแกผูตองขังในการไปและกลับจากการรับจางทํางานภายนอก 
 การใชแรงงานผูตองขังลักษณะดังกลาวนี้ ไดนิยมถือปฏิบัติกันอยางกวางขวางในระบบ
การราชทัณฑกาวหนา ซ่ึงไดขยายขอบเขตการบริการแก ผูตองขังท่ีมีความประพฤติดี  มี
ความสามารถในการทํางาน ไดไปทํางานภายนอกระหวางเวลากลางวันและกลับมาอยูในเรือนจํา
เวลากลางคืน หรือโดยอาศัยอยูในสถานท่ีพักพิงซ่ึงทางเรือนจําจัดหาให 
 การจัดใหผูตองขังรับจางทํางานเอกชนภายนอก มีช่ือเรียกตาง ๆ กัน เชน การทํางาน
ของผูตองขังภายนอกเรือนจําและทัณฑสถานกอนการปลดปลอย การพักการลงโทษช่ัวระยะเวลา
กลางวัน (Day Parole or Day Light Parole) หรือการใหผูตองขังทํางานอิสระ (Free Labour) เปนตน 
 8) การใชแรงงานผูตองขังทางเกษตรกรรมและเล้ียงสัตว (Prison Farms) นับเปน
รูปแบบการใชแรงงานผูตองขัง ท่ีสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ หรือการฝกวิชาชีพผูตองขัง     
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โดยปกติ มักจะไดแกการฝกวิชาชีพในเรือนจําเปด หรือทัณฑสถานเปด (Open Prison or 
Institution) และเรือนจําช่ัวคราว (Prison Camp)  เพ่ือมุงสงเสริมการฝกวิชาชีพ ทางเกษตรกรรม 
และเล้ียงสัตว ตามความเหมาะสมของภูมิประเทศ และความจําเปนแหงการฝกวิชาชีพผูตองขัง การ
ฝกวิชาชีพดังกลาวนี้ไดนิยมปฏิบัติกันอยางกวางขวาง ในประเทศกสิกรรม หรือในเรือนจํา
และทัณฑสถานท่ีมีอาณาเขตพ้ืนท่ีกวางขวาง องคการสหประชาชาติไดเสนอแนะวา ในประเทศท่ี  
มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกมาก แตยังขาดแรงงาน สมควรท่ีจะตองใชแรงงานผูตองขัง ในระบบเรือนจํา
เปดหรือเรือนจําช่ัวคราว เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังยังนับเปนระบบผอนคลาย
การควบคุม เพ่ือเปดโอกาสใหผูตองขังท่ีมีกําหนดโทษนอย มีความประพฤติดี เปนท่ีไววางใจไดใน
การควบคุม ไดใชชีวิตในทัณฑสถานเปด เพ่ือสงเสริมความรับผิดชอบและการปกครองตนเองของ
ผูตองขังยิ่งขึ้น 
 สําหรับประเภทการทํางาน หรือ ฝกวิชาชีพของผูตองขังในเรือนจํา มีอยูหลายชนิด 
ดังนี้19 
 1) การฝกวิชาชีพทางเกษตรกรรม ไดแก การเพาะปลูก และเล้ียงสัตว นับเปนกิจการฝก
วิชาชีพท่ีสําคัญสวนหนึ่ง ปจจุบันไดดําเนินการเรงรัดการฝกวิชาชีพทางการเพาะปลูกแกผูตองขัง 
ท้ังท่ีเปนพืชลมลุกและไมยืนตน สวนการเล้ียงสัตว ก็ไดสงเสริมใหมีการเล้ียงสุกร โค กระบือ     
เปด ไก และสัตวน้ํา ใหกวางขวางยิ่งขึ้น รวมท้ังไดจัดตั้งศูนยพัฒนาการเกษตร เพ่ือใหเปนศูนย
รวบรวมวิชาการดานเกษตร และสงเสริมใหผูตองขังเรียนรูในดานเกษตรกรรมท่ีถูกตอง 
 2) การฝกวิชาชีพประเภทชางไมและเครื่องเรือน การฝกวิชาชีพประเภทนี้ ไดทํากัน
อยางกวางขวางในเรือนจําและทัณฑสถานท่ัวราชอาณาจักร ประกอบดวยการทําตู โตะ เกาอ้ี      
และเครื่องตกแตงบานเรือน งานฝกวิชาชีพประเภทนี้เปนงานท่ีจะตองใชสติปญญา ความชํานาญ 
และความละเอียดในงานมากอนเปนสําคัญ 
 3) การฝกวิชาชีพทางจักสาน เปนการฝกวิชาชีพประเภทละเอียดประณีต และใชเวลา
มาก ปจจุบันนิยมปฏิบัติกันอยางกวางขวางในเรือนจําและทัณฑสถานเกือบทุกแหง เชน การฝก
วิชาชีพจักสานเกี่ยวกับไมไผ หวาย และยานลิเภา โดยนิยมการผลิตในรูปลักษณะตาง ๆ เชน ตะกรอ 
ฝาชี มูล่ี และเครื่องใชตาง ๆ ประจําบาน เปนตน 
 4) การฝกวิชาชีพทางดานการทอและถัก ไดแก การทอผา การทอพรมเช็ดเทา ดวยใย
กาบมะพราว ปอแกว หรือวัสดุอ่ืนๆ สวนการถัก เปนงานคอนขางประณีต เชน การถักเส้ือผา ถัก
ไหม 
 5) การฝกวิชาชีพทางชางศิลปะ เชน ชางสิบหมู ชางปน ชางเขียน และชางแกะสลัก 
                                                             

19 แหลงเดิม. 
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 6) การฝกวิชาชีพทางชางยนต เปนการฝกวิชาชีพท่ีอยูในขั้นริเริ่มฝกใหผูตองขังไดมี
ความรูเกี่ยวกับการซอมและแกเครื่องยนต อาทิ การซอมเครื่องยนต หรือการเคาะพนสีรถยนต    
การปะผุ เปนตน 
 7) การฝกวิชาชีพประเภทอุตสาหกรรม ไดแก การทอผา การกรอดาย ดวยเครื่องจักร 
การพิมพ การตัดเย็บเส้ือผาสําเร็จรูป เครื่องหนัง รวมท้ังอุตสาหกรรมเบาอ่ืน ๆ 
 8) การฝกวิชาชีพทางดานกอสรางและโยธา ประกอบดวย การกอสรางซอมแซม
สถานท่ีทําการ การยอยหิน และใชแรงงานโยธาอ่ืน ๆ 
 9) การฝกวิชาชีพเบ็ดเตล็ด เปนการฝกวิชาชีพแกผูตองขัง ตามความสนใจท่ีมีอยู เชน 
การฝกวิชาชีพทางดาน ชางตัดผม ดัดผม และงานอดิเรก (Hobbies Shop) ตามความถนัดของ
ผูตองขัง รวมท้ังการจัดใหผูตองขังทํางานในหนวยสูทกรรม การรักษาความสะอาด การตกแตง
สถานท่ี การรับจางแรงงาน การขุดดินถมท่ี และงานอ่ืน ๆ ท่ีเห็นวาเหมาะสมแกสภาพของผูตองขัง
เปนครั้งคราว นับเปนการปฏิบัติท่ีชอบดวยเหตุผล และมีสวนในการสรางนิสัยผูตองขังใหมีน้ําใจ
รักการทํางาน และมีความรับผิดชอบยิ่งขึ้น 

2.3.4   วิวัฒนาการในการทํางานของผูตองขังในประเทศไทย 
ในประเทศไทย การใชแรงงานนักโทษหรือผูตองขังมีมานานแลว โดยในสมัยโบราณ 

การใชแรงงานนักโทษถือเปนโทษอยางหนึ่งซ่ึงใชควบคูไปกับโทษจําคุก เชน ใหจําคุกแลวเอาตัว
ลงเปนตะพุนหญาชาง หรือใหนักโทษทํางานทุกอยางใหกับผูคุม ซ่ึงมีลักษณะใชแรงงานเหมือน
ไพร20 ซ่ึงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร การใชแรงงานผูตองขังมีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา21 
ดังท่ีปรากฏในเอกสารจดหมายเหตุ คําใหการของขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม ซ่ึงในจดหมายเหตุ
นั้นไดกลาวถึงพระคลัง โรงชาง โรงมา คุก และหอกลอง ท่ีมีอยูในกําแพงกรุงศรีอยุธยา ในสวนท่ี
เกี่ยวกับคุก จดหมายเหตุไดมีบันทึกไววากําแพงกรุงศรีอยุธยามีคุกอยู 8 คุก นักโทษท่ีถูกคุมขังอยู 
ในคุกเหลานั้น ทางราชการไดจัดใหทําเรือรบ เรือสําเภา อูเก็บเรือสําเภา เล่ือยไม ไสกบ ทําถนน
หลวง ทําความสะอาดสถานท่ีราชการ22 

ตอมาในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร การใชแรงงานนักโทษเปนไปเพ่ือประโยชนราชการ 
แผนดินเปนสวนนอย สวนใหญผลประโยชนจะตกอยูแกเจาพนักงานผูควบคุม และเจาขุนมูลนาย  

                                                             
20 จาก “ประวัติราชทัณฑ 200 ป”, โดย กระทรวงมหาดไทย กรมราชทัณฑ, 2525, บทความ, น.548. 
21 จาก “การใชแรงงานนักโทษในสาธารณะกิจ”, โดย เกียรติศักด์ิ วงศไชยสุวรรณ, 2522, มกราคม-

กุมภาพันธ, วารสารราชทัณฑ 27, น.37-38. 
22 จาก “การใชแรงงานนักโทษเด็ดขาดออกทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา”, โดย ประกิจ กฤษณะ, 

2526, พฤศจิกายน-ธันวาคม, วารสารราชทัณฑ 31, น.42. 
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ผูมีอํานาจบังคับบัญชาคุกตะรางท้ังส้ิน เพราะในสมัยนั้นเจาพนักงานผูควบคุมคุกนั้น ไมไดรับ
พระราชทานเงินเดือนเบ้ียหวัด 

ครั้นตอมาถึงรัตนโกสินทรศก 108 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมี
พระราชดําริ ใหสรางคุกและตะรางขึ้นใหมเพ่ือรวบรวมคุกและตะรางมาไว ณ ท่ีแหงเดียวกันกรม
พระนเรศวรฤทธ์ิ เสนาบดีกรมพระนครบาลในขณะนั้น ไดทรงมีแนวความคิดท่ีจะปฏิรูปการใช
แรงงานนักโทษใหเปนประโยชนตอราชการแผนดิน ท้ังนี้โดยมีพระดําริเห็นวาการคุมขัง อยางเดิม 
มักเปนชองใหผูคุมกระทําการกดขี่ ขมเหง นักโทษโดยทางผิดยุติธรรมตาง ๆ เพราะพระราชบัญญัติ
การคุมขังนั้นยังไมมี และนักโทษท่ีตองคุมขังเหลานี้ไมไดมีการฝกสอนกิริยาท่ีจะใหประพฤติตน 
เปนคนมีกิริยาดีตอไป และท้ังไมมีการใหวิชาความรูสําหรับตัว เม่ือพนโทษไปแลวจะไดเปนวิชา
สําหรับทํามาหากินเล้ียงชีวิตตอไปดวย และการท่ีนักโทษทําการตาง ๆ ทุกวันนี้ มักจะเปน
ประโยชนตอผูคุมเสียเปนอันมาก ไมไดเปนการเกื้อหนุนประโยชนแผนดิน จะจัดใหเปนของ
แผนดินเสียท้ังส้ิน และนักโทษก็มิใหเสียคาธรรมเนียม กลับจะใหไดรับพระราชทานความรูให  
เปนผล ใหเปนประโยชน ฝายเจาพนักงานนั้นไมมีทางไดรับพระราชทานผลประโยชนอันใดแต 
การนักโทษ จึงคิดจัดใหมีเงินเดือน เปนกําลังรับราชการใหพอสมควรแกหนาท่ี และนักโทษจะ
ไดรับพระราชทานการเล้ียงดูอาหาร ขาวปลา การนุงหม โดยมิตองใหญาติพ่ีนองติดตามมาสง   
หรือทํางานดวยฝมือเปนลําไพ เพ่ือเปนคาใชจายระหวางท่ีตองพระราชอาญาจําคุก ทรงดําริท่ีจะ
สรางโรงงานเพ่ือใหนักโทษไดทํางานชางฝมือตาง ๆ และการเล่ือยไมขึ้นในคุก และตะรางท่ี
สรางใหม โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต รื้อเอาเครื่องไมท่ีคุกเกา (คุกหนาวัดโพธ์ิ) และ
ศาลาหนาหับเผย ไปทําโรงงานในคุกและตะรางใหเปนประโยชน เม่ือสรางคุกใหมเรือนจํากอง
มหันตโทษเสร็จแลว ภายในคุกจึงมีโรงงานฝกวิชาชีพชางไม ชางเหล็ก ชางกลึง และชางสิบหมู 

ในปรัตนโกสินทรศก 109 ไดมีการยายนักโทษจากคุกเกามาไวคุกใหม จํานวน 200 คน 
และนักโทษชางอีก 9 คน ครั้นเม่ือถึงวันท่ี 3 สิงหาคม รัตนโกสินทร ศก 110 กรมพระนเรศวรฤทธ์ิ 
เสนาบดีกรมพระนครบาลไดกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาอยูหัว และทูลเกลา ฯ 
ถวายส่ิงของท่ีทําจากฝมือนักโทษในคุกใหมดังคํากราบบังคมทูล ดังนี ้

"…การนักโทษทํางานท่ีคุกใหม ซ่ึงพระอภัยพลภักดิ์ ไดใหจัดทําส่ิงของขึ้นขายเพ่ือให
เปนประโยชน เ งินขึ้นแผนดินสืบไปนั้น  บัดนี้  ได ทํ า ส่ิงของท่ีควรผูดี จะใชไดหลาย ส่ิง 
ขาพระพุทธเจาขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายหวายเปนตัวอยางในครั้งนี ้

(1) ดุมเส้ือสานเปนรูปตระกรอทองคํา สํารับ 1 
(2) ทอง นาค เงิน สานขัดกัน สํารับ 1 
(3) เงิน สํารับ 1 
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(4) เกาอ้ีสําหรับเดินทาง เปนอยางสําหรับนั่งอานหนังสือ กระดาน ท่ีพนักหลังถอด
ออกมาทางบนพนักเปนโตะได 2 เกาอ้ี 

(5) เกาอ้ีเล็กสําหรับนั่ง 12 เกาอ้ี 
(6) ขันลางหนาลงหิน ท่ีทําขึ้นสําหรับขายสงไปเมืองลาว และตางประเทศ มีอินเดีย 

และพมา เปนตน…" 
ครั้นตอมา ณ รัตนโกสินทรศก 110 กรมพระนเรศวรฤทธ์ิ ไดกราบบังคมทูลขอพระ

บรมราชานุญาตใชขอบังคับสําคัญสําหรับคุมขังนักโทษในกรมพระนครบาล ซ่ึงพระองคไดทรง
รางขึ้น ในขอบังคับดังกลาวนี้ มีสวนหนึ่งวาดวยการทํางานของนักโทษกลาวคือ "…บรรดานักโทษ
ท่ีตองรับพระราชอาญาจําอยู ณ คุก ถาไมมีหนังสือคําส่ังใหยกเวนแลว ตองทํางานจนตลอดเวลาท่ี
ตองรับพระราชอาญา จําอยูในคุกทุกคน ยกเสียแตเม่ือเวลาปวยไขท่ีแพทยใหหนังสือสําคัญ อนุญาต
ใหยกเวนจึงจะยกเวนไดเปนเม่ือเปนคราว…" 

การท่ีนักโทษทํางานนั้น เปนหนาท่ีของเสนาบดี วาการกรมพระนครบาลกับจางวาง
กรมนักโทษ ตองรับผิดชอบคิดจัดการคุก ใหมีประโยชนจนได การส่ิงใดท่ีตองใชแรงนักโทษรับ 
หรือของส่ิงใดท่ีควรทําขึ้นจําหนาย ขาย จะไดประโยชนมาก ตองจัดการส่ิงนั้น ๆ ใหนักโทษทําการ 

บรรดานักโทษท่ีตองทํางานนั้น ใหมีหนังสือกําหนดงานสําหรับตัวนักโทษทุกคน 
หนังสือนี้เปนสมุดทําดวยกระดาษหนาใหทนทานเย็บเปนเลม เพ่ือไดลงรายงานท่ีนักโทษคนนั้น  
ทําการแลเปล่ียนแปลงงาน ฤาเหตุการท่ีนักโทษทําผิดแลชอบ และบัญชีคะแนนท่ีนักโทษไดรับนั้น 
ดวยหนังสือนี้นักโทษท่ีตรวจท่ีกํากับกองทํางานเปนผูเก็บรักษาเพ่ือเจาพนักงานจะไดลงเหตุการณ 
สําหรับตัวนักโทษท่ีทํางาน ตอไป 

บรรดาของท่ีนักโทษทําในคุกนั้น ตองมีบัญชีและปดเลขหมายจํานวนส่ิงของใหมีราคา
เงินคาส่ิงของขายนําเงินสงพระคลังมหาสมบัติท้ังส้ิน เวนเสียแตส่ิงของท่ีใชการในคุกแลว ไมตอง
ปดเลขหมายแลใชเงิน เปนแตใหทราบไวในบัญชีเทานั้น แลส่ิงของท่ีจะขายไปจากคุกนั้นหามมิให
ขายเช่ือ บรรดาการงานท่ีใชแรงนักโทษซ่ึงยกเสียแตการงานในคุก แลการท่ีมีคําส่ังเสนาบดีวาการ
กรมพระนครบาลเปนสําคัญแลว ตองเปนการจางส้ิน เงินคาจางนั้นใหนําสงพระคลังมหาสมบัติ 
บรรดาสิงของท่ีใชแรงนักโทษรับจางฤาไมไดเงินคาจางกอนแลว หามมิใหสงของใหผูจางเปนอัน
ขาด ยกเสียแตส่ิงของท่ีจางนั้น ตกอยูแกเจาพนักงาน มีราคาถวนเงินคาจางแลวจึงใหยอมใหไป 

บรรดาส่ิงท่ีจะใชทําส่ิงของในคุกนั้น เม่ือใกลจะขึ้นปใหม เจากรมจะตองเปนผูคิดกับ
นายชางใหญ ประมาณรายส่ิงของและประมาณเงินท่ีจะใชจัดซ้ือ ยื่นตอจางวางกรมนักโทษ เม่ือได
เสนอเสนาบดีวาการกรมพระนครบาลตรวจแลยื่นบัญชี ประมาณเงินท่ีจะเบิกแตพระคลังมหา
สมบัติ ใชทําการในคุกตามจํานวนปตอไปบรรดาการทําหนังสือสัญญาท่ีจางแรงนักโทษทําการนั้น
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ก็ดี จัดซ้ือของใชการในคุกก็ดี จัดซ้ือของใชทําส่ิงของท้ังปวงท่ีสําหรับขายนั้นก็ดี เจากรมตองทํา
หนังสือสัญญานั้นมาใหจางวางตรวจและประทับตราในหนังสือสัญญาเปนสําคัญดวยจึงจะใชได 

ใหเจาพนักงานตั้งหางไวส่ิงของตัวอยางท่ีนักโทษทําสําหรับขาย หางหนึ่งท่ีริมคุก 
เพ่ือท่ีผูตองการจะซ้ือของ ส่ิงของไดมาดูตัวอยางแลซ้ือแลส่ังท่ีหางนั้น หางท่ีขายส่ิงของนี้เปน
หนาท่ีของนายภารโรงเปนผูรักษาอยูในความรับผิดชอบของเจากรม ฯ บรรดาส่ิงของท่ีนักโทษทํา 
เม่ือเอาออกจากคุกนั้นตองมีเลขหมายจํานวนแลบัญชีใหม่ันคง ทุกส่ิง การทําบัญชีนั้นเปนหนาท่ี
สมุหบัญชีกับนายภารโรงแลอยูในความรับผิดชอบของเจากรมดวย 

การใชแรงงานนักโทษทํากิจการภายนอกบริเวณเรือนจํานั้น ไดมีกฎเสนาบดีกระทรวง
นครบาลวาดวยการใชแรงงานนักโทษ พ.ศ.2460 บังคับไววา นักโทษท่ีไดจายออกไปทํางานโยธา
นอกเรือนจํานั้น ถาผูบัญชาการสามารถจะคิดคาจางใหแกเรือนจําได ใหคิดคาจางแรงหนึ่งวันละไม
นอยกวา 20 สตางค แตหามมิใหรับทําการโยธาของเอกชน 

งานโยธาในท่ีนี้ มุงหมายถึงงานหนักตาง ๆ อาทิเชนทําถนนเพ่ือสาธารณชน หรือ
ซอมแซมสถานท่ีราชการของรัฐบาลเปนตน ตอไปนี้มีปญหาท่ีจะตองพิจารณาวาอยางไรจึงจะ 
เรียกวาผูบัญชาการเรือนจําสามารถท่ีจะคิดคาจางใหแกเรือนจําได ในขอนี้เห็นวา ถากิจการใด มีเงิน
งบประมาณรายจายตั้งไว ก็ยอมจะคิดคาจางแรงงานจากงานนั้นไดแรงหนึ่งวันละไมนอยกวา 25 
สตางค ซ่ึงเปนมาตรฐานอยางต่ํา สวนอัตราอยางสูงไมไดกําหนดไว จึงตองถือเอาอัตราคาจาง
แรงงานกรรมกรในทองถ่ินเปนมาตรฐานอยางสูง สําหรับคิดคาจางแรงงานนักโทษและอัตรา 
คาจางแรงงานกรรมกรในทองถ่ินดังกลาวแลวนั้น ก็ยังมีกฎหมายกําหนดไว อัตราคาจางแรงงาน จึง
อาจสูง ๆ ต่ํา ๆ ไมคงท่ีแนนอน ฉะนั้น ควรถือเอาอัตราท่ีเปนอยูในขณะท่ีคิดคาจางแรงงานของ
นักโทษนั้น เปนมาตรฐานอยางสูงในการเรียกรองคาจางแรงงานใหแกเรือนจํา แตท้ังนี้อาจมีการ
ผอนผันเปนการเฉพาะ ราย หรือเปนการช่ัวคราวอยูบางเพราะเหตุวาถึงในกิจการนั้นไดมีเงินรายจาย
อยูก็ดี แตมีนอยยังไมสามารถคิดคาแรงในอัตรานั้นต่ําใหได อาทิเชน เทศบาลตาง ๆ อาจคิดคาแรง
ใหไดเพียงในหนึ่ง วันละ 15 สตางค ดังนี้ทางการจึงผอนผันใหช่ัวคราวจนกวาเทศบาลจะมี รายได
สูงขึ้น จึงเรียกคาแรงเพ่ิมขึ้นใหเขาอยูในมาตรฐานขั้นต่ําและสูงขึ้น เปนลําดับไป 

สวนกิจการรายไดท่ีไมมีงบประมาณรายจาย หรือเงินรายไดท่ีจะจายใหไดก็ทําใหโดย
ไมตองเรียกคาจางแรงงาน เพ่ือเปนการชวยเหลือราชการของประเทศชาติ แตท้ังนี้ตองระมัดระวัง
อยาใหเปนเหตุกระทบกระเทือนถึงเงินผลประโยชนของเรือนจํา ตองตกต่ําไปกวางบประมาณ
รายไดของเรือนจํา เพราะวาเม่ืองบประมาณรายไดของเรือนจําตกต่ําไปแลวก็ตองกระทบกระเทือน
รายไดของแผนดินตองตกต่ําไปดวย 
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การใชแรงงานผูตองขังภายในบริเวณเรือนจํา อาจแบงไดดังตอไปนี ้
1. ทํากิจการของเรือนจํา หมายถึง การท่ีเปนประโยชนท่ีเกี่ยวแกตัวผูตองขังเอง เชน 

การทําความสะอาด การซักฟอกเส้ือผา และการหุงตมอาหารเล้ียงดูผูตองขัง กิจการเชนวานี้ไมตอง
คิดคาจางแรงงาน เพราะรัฐบาลมิไดตั้งงบประมาณคาใชจายขึ้นไว จึงไมสามารถเบิกเงินคาจาง
แรงงานได แตท้ังนี้ เจาพนักงานเรือนจําจะตองระมัดระวังใหการใชแรงงานเปนไปโดยสมควรแก
การงานท่ีจําเปนจะตองทํา มิใชเปนการฟุมเฟอยจนคนเหลืองาน 

2. ทํากิจการเพ่ือใหเกิดประโยชนในทางทรัพยสินแกเรือนจํา ไดแก การรับจางทํา
ส่ิงของ ซ่ึงหมายถึงผูจางสงวัตถุดิบมาจางใหทํา หรือทําของส่ังซ้ือ คือ ทําส่ิงของท่ีผูส่ังจางสงของ
ดิบมาใหทํา หรือการรับจางใชแรงงานทําการอยางหนึ่งอยางใดโดยเรือนจําไมตองลงทุนและทําการ
ประดิษฐกรรมเพ่ือจําหนายการทํางานดังกลาวนี้ ยอมมีคาจางแรงงาน และคิดพอสมควร สวนการ 
ประดิษฐกรรมควรคิดราคาจําหนายตามหลักพาณิชยกรรม แตมีขอท่ีนาคํานึงอยูวา ประดิษฐกรรม
ของเรือนจําไมไดมุงประสงคจะใหกําไรอยางเดียว แตไดมุงหมายหนักไปในแงท่ีจะอบรมส่ังสอน
ดังไดกลาวไวขางตนนั้น ฉะนั้นจึงไมควรคิดจําหนายผลประดิษฐกรรมโดยราคาแพงเกินไป         
ซ่ึงอาจจะเปนเหตุใหจําหนายไมได หรือทําการจําหนายฝดเคือง 

ครั้นเม่ือเดือนกันยายน พ.ศ.2477 รัฐบาลภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย ได
แถลงนโยบายเพ่ือรับความไววางใจจากสภาผูแทนราษฎรไววา วิธีการราชทัณฑจะไดดําเนินการ
ดังตอไปนี ้

1) จะไดจัดใหมีการอบรมผูตองขัง ในทางธรรมจรรยา และส่ังสอนวิชาชีพพรอมท้ังการ
ฝกฝน และจัดใหมีการทํางานท่ีเปนคุณประโยชนเพ่ือสุขภาพ เพ่ือปลูกฝงนิสัยและสงเสริม วิชาชีพ 

2) จะไดจัดระเบียบคนจรจัดใหมีท่ีอยู ท่ีทํากินโดยเฉพาะพรอมดวยดําเนินการอบรม
เพ่ือเปล่ียนแปลงชีวิตใหเปนพลเมืองดีตอไป 

3) จะไดปรับปรุงโรงเรียนดัดสันดานเสียใหม ใหการศึกษาและฝกฝนหัดทํางานวิชาชีพ 
เพ่ืออบรมใหเปนพลเมืองดีตอไป 

ตอมาในป พ.ศ.2479 รัฐบาลไดประกาศใช พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 มีสวน
วาดวยการงานของผูตองขังซ่ึงมีหลักเกณฑและวิธีการไมสูจะแตกตางกวาของเดิมท่ีกําหนดไว
เทาไรนัก เชน บัญญัติวา "นักโทษเด็ดขาดตองทํางานตามคําส่ังของเจาพนักงาน" เชนนี้ เปนตน 

ทานผูรูไดอธิบายวาการทํางานเปนสวนหนึ่งของการลงโทษจําคุก หรืออีกนัยหนึ่ง   
ตามบทบัญญัติแหงมาตรานี้แสดงถึงหลักการปฏิบัติราชทัณฑวาดวยอุบายแหงการลงโทษ คือ    
การบังคับใหตองทํางาน และเขาอาจแบงงานหนักเบาตามลักษณะและชนิดของบุคคลได การใช
แรงงานผูตองขังตามนัยแหงพระราชบัญญัติราชทัณฑดังกลาวแลว กระทรวงมหาดไทยยังได     

DPU



27 

ออกกฎกระทรวง กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการใชแรงงานผูตองขังโดยงานท่ีจัดใหทําใหคํานึงถึง
ขอตอไปนี้ คือ 

1) กําหนดโทษ 
2) ความแข็งแรงแหงรางกาย 
3) สติปญญา 
4) อุปนิสัย ฝมือ และความรูความชํานาญ 
5) ผลในทางเศรษฐกิจ 
6) ผลในทางอบรมสภาพแหงเรือนจํา 
7) นักโทษเด็ดขาดท่ีอายุต่ํากวา 25 ป ใหคํานึงถึงการศึกษาอบรมเปนพิเศษ 
โดยท่ีกรมราชทัณฑมุงหวังจะคืนคนดีกลับสูสังคม จึงไดพัฒนาดานการฝกวิชาชีพ

ผูตองขัง ใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน โดยมีการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู ท้ังดานทฤษฎีและดาน
ปฏิบัติใหกับเจาหนาท่ีเพ่ือฝกอบรมอาชีพใหกับผูตองขัง และอีกทางหนึ่งคือ การนําวิทยากรจาก
สถาบันการศึกษาภายนอกเรือนจํา เขาไปฝกสอนใหความรูแกผูตองขังในสาขาอาชีพตาง ๆ และจัด
แขงขันฝมือผูตองขัง ท้ังในสวนภูมิภาคและระดับชาติในหลายสาขาอาชีพ ทําใหผูตองขังมีการ
พัฒนาฝมือจนไดมาตรฐาน สามารถนําไปประกอบอาชีพเล้ียงตนเองและครอบครัวได เม่ือพนโทษ
ออกไปโดยไมเปนภาระกับสังคม เปนการคืนคนดีกลับสูสังคมและสรางความภูมิใจในตนเองใหกบั
ผูพนโทษ23 

2.3.5   กฎเกณฑระหวางประเทศวาดวยการคุมครองสิทธิผูตองขังในการทํางาน 
 1. ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนษุยชน (Universal Declaration of Human Rights 1948, 
UDHR) 

สิทธิมนุษยชน (Human Right) ในคริสตศตวรรษท่ี 20 มีการนําคํานี้มาใชโดยปรากฏอยู
ในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ป ค.ศ.1948 โดยสิทธิมนุษยชนไดมีการพัฒนาในแตละยุค
สมัยตอเนื่องกันมา และมีการรับรองสิทธิของบุคคลในกลุมตาง ๆ ยังไมไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรม
และเทาเทียมกันตามกฎหมาย หรือมาตรฐานสากลท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
 สิทธิของผูตองขังมาจากการแสวงหาหลักเกณฑพ้ืนฐานของความเปนปจเจกชน 
(Individual Basis) สมัยกอนไดเริ่มจากการใหความชวยเหลือผูตองขังทางกฎหมาย อาจกลาวไดวา
สาธารณชนไมไดใหความสนใจในเรื่องสิทธิผูตองขัง สาเหตุเพราะผูกระทําความผิดจะถูกมองวา
เปนผูบกพรองในเรื่องศีลธรรมอยางรายแรงจึงไมสมควรไดรับการชวยเหลือ แตตอมาสิทธิของ
                                                             

23 วิวัฒนาการในการทํางานของผูตองขังในประเทศไทย สืบคน 3 มิถุนายน 2557, จาก 
http://br.correct.go.th/spn/index.php/2011-12-17-12-59-51/87-2012-06-20-14-33-00. 
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ปจเจกชนไดรับความสนใจเพ่ิมมากขึ้นในฐานะท่ีเปนเครื่องปองกันท่ีประชาชนมีตอการใช    
อํานาจรัฐ การท่ีผูตองขังตองถูกแยกออกจากสังคมปกติ ซ่ึงผูตองขังจะถูกจํากัดเสรีภาพในการ
เคล่ือนไหว เสรีภาพในการติดตอส่ือสารกับสังคมภายนอกทําใหเกิดปญหาในเรื่องความถูกตอง
ชอบธรรมในการปฏิบัติตอผูตองขังท่ีไดรับจากการถูกจํากัดเสรีภาพตามกฎหมายตาง ๆ ส่ิงเหลานี้
นําไปสูการเรียกรองสิทธิของผูตองขังอันเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน (Basic Human Rights) 
รวมท้ังการเรียกรองใหมีการรับรองสิทธิตามกฎหมายอันพึงมีของบุคคลเหลานี้ดวย24 

การคุมครองสิทธิผูตองขังเกิดจากแนวคิดท่ีวาผูตองขังท่ีถูกลงโทษไดสูญเสียสิทธิ
บางสวนจากการถูกลงโทษไป แตบุคคลเหลานี้ยังมีสิทธิท่ียังเหลืออยูจากการถูกลงโทษนั้น มิได
หมายความวาผูกระทําความผิดท่ีถูกลงโทษจําคุกจะตองสูญเสียสิทธิของความเปนมนุษยไปเสีย
ท้ังหมด สิทธิผูตองขังถือวาเปนสิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญท่ีปรากฏตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน และตอมาไดมีการรับรองสิทธิของผูตองขังไวในหลักเกณฑรับรองสิทธิระหวางประเทศ
หลายฉบับ เชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง ค.ศ.1966 
(International Covenant on Civil and Political Rights 1966) และขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับ
ปฏิบัติตอนักโทษ นอกจากนั้นในภูมิภาคยุโรปไดมีการจัดทําสาสนโดยสภายุโรปเรียกวาอนุสัญญา
เพ่ือการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน (Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedom 1950) ในภูมิภาคอเมริกามีการรับรองสิทธิผูตองขังไวใน
ปฏิญญาอเมริกาวาดวยสิทธิและหนาท่ีของบุคคล (American Declaration of the Rights and Duties 
of Man 1948)25 เปนตน 

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงองคการสหประชาชาติไดรับรองสิทธิของ
บุคคลท่ัวไป และท่ีเกี่ยวของกับผูตองขังไวดังตอไปนี2้6 

ขอ 1 มนุษยทุกคนเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิตาง ๆ ในตนมี
เหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันดวยจิตวิญญาณแหงภารดรภาพ 

ขอ 2 ทุกคนยอมมีสิทธิและอิสรภาพท้ังปวงตามท่ีกําหนดไวในปฏิญญานี้โดยปราศจาก
การแบงแยกไมวาชนิดใด อาทิ เช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทาง
อ่ืน พ้ืนเพทางชาติ หรือสังคม ทรัพยสิน การเกิด หรือสถานะอ่ืนใด 

ขอ 3 บุคคลทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความม่ันคงแหงบุคคล 

                                                             
24 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก (น.48). เลมเดิม. 
25 แหลงเดิม. 
26 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนสืบคน 1 มิถุนายน 2557, จาก 

http://www.mfa.go.th/humanrights/images/stories/udhrt.pdf. 
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ขอ 4 บุคคลใดจะตกอยูในความเปนทาส หรือสภาวะจํายอมไมไดท้ังนี้ หามความเปน
ทาส และการคาทาสทุกรูปแบบ 

ขอ 5 บุคคลใดจะถูกกระทําการทรมานหรือปฏิบัติหรือการลงโทษท่ีโหดรายไร
มนุษยธรรมหรือยํายีศักดิ์ศรีไมได 

ขอ 7 ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองของกฎหมาย
เทาเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองเทาเทียมกันจาก
การเลือกปฏิบัติใด อันเปนการลวงละเมิดปฏิญญานี้ และจากการยุยงใหมีการเลือกปฏิบัติดังกลาว 

ขอ 23 (1) ทุกคนมีสิทธิในการทํางานในการเลือกงานโดยอิสระในเง่ือนไขอันยุติธรรม
และเอ้ืออํานวยตอการทํางาน และในการคุมครองตอการวางงาน 

(2) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินคาจางท่ีเทาเทียมกัน สําหรับงานท่ีเทาเทียมกัน 
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด 

(3) ทุกคนท่ีทํางานมีสิทธิท่ีจะไดรับคาตอบแทนท่ียุติธรรมและเอ้ืออํานวยตอ
การประกันความเปนอยูอันควรคาแกศักดิ์ศรีของมนุษยสําหรับตนเองและครอบครัว และหาก
จําเปนก็จะไดรับการคุมครองทางสังคมในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติมดวย 

(4) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะจัดตั้งและท่ีจะเขารวมสหภาพแรงงานเพ่ือความคุมครอง
ผลประโยชนของตน 

ขอ 24 ทุกคนมีสิทธิในการพักผอนและการผอนคลายยามวางรวมท้ังจํากัดเวลาการ
ทํางานตามสมควร และวันหยุดเปนครั้งคราวโดยไดรับคาจาง 

ขอ 25 ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสําหรับสุขภาพและความ
เปนอยูของตนและครอบครัว รวมท้ังอาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย และการดูแลทางการแพทย 
และบริการทางสังคมท่ีจําเปน และมีสิทธิในหลักประกันยามวาง เจ็บปวย พิการ หมาย ชรา หรือ
ปราศจากการดํารงชีพอ่ืนในสภาวะแวดลอมนอกเหนือการควบคุมของตน 

2. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights 1966, ICCPR) 
 เปนสนธิสัญญาพหุภาคี ซ่ึงสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติไดใหการรับรองเม่ือ
วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2509 และมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ.2519 สนธิสัญญานี้ใหคําม่ัน
สัญญาวาภาคีจะเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของบุคคล ซ่ึงรวมถึงสิทธิใน
ชีวิต เสรีภาพในศาสนา เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการรวมตัว สิทธิเลือกตั้ง และสิทธิในการ
ไดรับการพิจารณาความอยางยุติธรรม จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2552 กติการะหวางประเทศนี้          
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มีประเทศลงนาม 72 แหงและภาคี 165 แหง27 สําหรับประเทศไทยเขาเปนภาคีของสนธิสัญญานี้โดย
การภาคยานุวัติเม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2539 และมีผลบังคับใชกับไทยเม่ือวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ.
2540 

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในสวนท่ีเกี่ยวกับการ
คุมครองสิทธิของผูตองขังจะอยูในภาค 3 ไดแก28 

ขอ 7 บุคคลจะถูกทรมาน หรือไดรับการปฏิบัติ  หรือการลงโทษท่ีโหดรายไร
มนุษยธรรมหรือต่ําชามิได โดยเฉพาะอยางยิ่ง บุคคลจะถูกใชในการทดลองทางการแพทย หรือทาง
วิทยาศาสตรโดยปราศจากความยินยอมอยางเสรีของบุคคลนั้นมิได 
 ขอ 8 1. บุคคลจะถูกเอาตัวลงเปนทาสมิได การเอาคนลงเปนทาส และการคาทาสทุก
รูปแบบจะตองถูกหาม 

 2. บุคคลจะถูกบังคับใหตกอยูในภาวะเยี่ยงทาสมิได 
 3. (ก) บุคคลจะถูกเกณฑแรงงานหรือบังคับใชแรงงานมิได 

  (ข) ในประเทศท่ีการลงโทษจําคุกควบกับการทํางานหนักเปนโทษทางอาญา
อยางหนึ่งความในวรรค 3 (ก) มิไดหามการทํางานหนักตามคําพิพากษาท่ีใหลงโทษเชนวานั้นของ
ศาลท่ีมีอํานาจ 

  (ค) เพ่ือวัตถุประสงคของวรรคนี้ คําวา “แรงงานท่ีถูกเกณฑหรือถูกบังคับ” ไม
หมายรวมถึง 

(1) งานหรือบริการใด ซ่ึงมิไดอางถึงในอนุวรรค (ข) ซ่ึงโดยปกติบุคคลผูถูก
ควบคุมโดยผลของคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายของศาล หรือบุคคลผูอยูระหวางการปลอยตัวจากการ
ถูกควบคุมโดยมีเง่ือนไขตองกระทําตามคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย 

(2) การปฏิบัติงานใดในลักษณะทาง และการรับใชชาติ ท่ีกฎหมาย
กําหนดใหผูคัดคานตอการเปนทหารเพราะขัดกับมโนธรรมตองปฏิบัติในประเทศท่ียอมรับการ
คัดคานเชนวานั้น 

(3) การเกณฑใหปฏิบัติงานใดในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีภัยพิบัติท่ีคุกคาม
ความอยูรอดหรือความผาสุกของชุมชน 

(4) งานหรือบริการใด อันเปนสวนหนึ่งของหนาท่ีปกติของพลเมือง 

                                                             
27 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สืบคน 1 มิถุนายน 2557, จาก 

http://th.wikipedia.org/wiki. 
28 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สืบคน 1 มิถุนายน 2557, จาก

http://www.mfa.go.th/humanrights/images/stories/iccprt.pdf. 
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 ขอ 9 1. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของรางกาย บุคคลจะถูก
จับกุมหรือควบคุมโดยอําเภอใจมิได บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได ยกเวนโดยเหตุและ
โดยเปนไปตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย 

 2. ในขณะจับกุม บุคคลใดท่ีถูกจับกุมจะตองไดรับแจงถึงเหตุผลในการจับกุม   
และจะตองไดรับแจงถึงขอหาท่ีถูกจับกุมโดยพลัน 

 3. บุคคลใดท่ีถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในขอหาทางอาญา จะตองถูกนําตัวโดย
พลันไปยังศาลหรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีมีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะใชอํานาจทางตุลาการ และจะตองมี
สิทธิไดรับการพิจารณาคดีภายในเวลาอันสมควร หรือไดรับการปลอยตัวไป มิใหถือเปนหลักท่ัวไป
วาจะตองควบคุมบุคคลท่ีรอการพิจารณาคดี แตในการปลอยตัวอาจกําหนดใหมีการประกันวาจะมา
ปรากฏตัวในการพิจารณาคดี ในขั้นตอนอ่ืนของกระบวนพิจารณา และจะมาปรากฏตัวเพ่ือการ
บังคับตามคําพิพากษา เม่ือถึงวาระนั้น 

 4. บุคคลใดท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพโดยการจับกุมหรือควบคุม มีสิทธินําคดีขึ้นสูศาล
เพ่ือใหศาลตัดสินโดยมิชักชาถึงความชอบดวยกฎหมายของการควบคุมผูนั้น และหากการควบคุม
ไมชอบดวยกฎหมายก็ใหศาลมีคําส่ังปลอยตัวไป 

 5. บุคคลใดท่ีถูกจับกุมหรือถูกควบคุมโดยไมชอบกฎหมายมีสิทธิไดรับคาสินไหม
ทดแทน 
 ขอ10 1. บุคคลท้ังปวงท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพตองไดรับการปฏิบัติดวยความมีมนุษยธรรม 
และความเคารพในศักดิ์ศรีแตกําเนิดแหงความเปนมนุษย 

2. (ก) ยกเวนในสภาพการณพิเศษ ผูตองหาตองไดรับการจําแนกออกจาก           
ผูตองโทษ และตองไดรับการปฏิบัติท่ีแตกตางออกไปใหความเหมาะสมกับสถานะท่ีไมใช ผู
ตองโทษ 

    (ข) ตองแยกผูตองหาท่ีเปนเด็กและเยาวชนออกจากผูตองหาท่ีเปนผูใหญ และ
ใหนําตัวขึ้นพิจารณาพิพากษาคดีใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

3. ระบบราชทัณฑตองประกอบดวยการปฏิบัติตอนักโทษ โดยมีจุดมุงหมาย
สําคัญท่ีจะใหนักโทษกลับตัวและฟนฟูทางสังคม ผูกระทําผิดท่ีเปนเด็กและเยาวชนตองไดรับการ
จําแนกออกจากผูกระทําผิดท่ีเปนผูใหญ และตองไดรับการปฏิบัติใหเหมาะสมกับวัยและสถานะ
ทางกฎหมาย 

  

DPU



32 

3. ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนกัโทษ (Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners)29 
 ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ฯ นี้ไดรับการรับรองในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติวา
ดวยการปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด ครั้งท่ี 1 ซ่ึงจัดขึ้นท่ีกรุงเจนีวา
ประเทศสวิตเซอรแลนด เม่ือป ค.ศ.1955 และผานความเห็นชอบโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ
สังคมขององคการสหประชาชาติ ตามมติท่ี 663 C (24) เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม ค.ศ.1957 และมติท่ี 
2076 (62) เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม ค.ศ.197730 
 หลักเกณฑท่ีขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ฯ กําหนดไวนี้มิไดมุงท่ีจะกําหนดรายละเอียด
ของรูปแบบองคกรงานราชทัณฑ หากแตมุงหมายท่ีจะแสวงหาหลักการพ้ืนฐานอันเปนท่ียอมรับกัน
ท่ัวไปของแนวคิดเบ้ืองตนและองคประกอบท่ีสําคัญของระบบท่ีเหมาะสมกับสภาพการณใน
ปจจุบันมากท่ีสุด เพ่ือเปนแนวทางในการจัดวางหลักการและวิธีปฏิบัติท่ีดีในการดูแลผูตองขัง   
และการบริหารจัดการท่ัวไปของหนวยงานราชทัณฑ ซ่ึงขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ฯ จะครอบคลุม
ถึงการบริหารงานท่ัวไปในเรือนจําและทัณฑสถาน ซ่ึงนําไปใชกับผูตองขังทุกประเภท ผูท่ีถูกจําคุก
ไมวาในคดีแพงหรือคดีอาญา ไมวาจะมีคําพิพากษาแลวหรือไม รวมถึงผูตองขังประเภทท่ีตองมี
มาตรการคุมกันความปลอดภัยตามคําส่ังศาล แตขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ฯ จะมินําไปใชกับการ
บริการสถานท่ีคุมขังเด็กและเยาวชน เชน สถานพินิจ โรงเรียนดัดนิสัยสําหรับเยาวชน31 

หลักการเบ้ืองตนของขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ฯ คือจะตองใชอยางเสมอภาคโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ เพราะเหตุแหงความแตกตางในเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิด
ทางการเมือง หรือความคิดเห็นทางอ่ืน ๆ กําเนิดทางชาติสังคม สถานะทางทรัพยสิน หรืออ่ืน ๆใด 
เปนเรื่องท่ีตองหามท้ังส้ิน แตอยางไรก็ตาม มีความจําเปนท่ีตองใหความเคารพตอความเช่ือทาง
ศาสนาของผูตองขังดวยเชนกัน32 

ตามขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ฯ ไดมีการวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการทํางานของ
ผูตองขังในเรือนจําไว ดังนี้33 

                                                             
29 ซึ่งตอไปจะเรียกวา “ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ฯ”. 
30 จาก มาตรฐานองคการสหประชาชาติวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (น.1), โดย กิตติพงษ 

กิตติยารักษ, ชาติ ชัยเดชสุริยะ, และ ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย, (ม.ป.ป.), กรุงเทพฯ:เดือนตุลา. 
31 แหลงเดิม. 
32 แหลงเดิม. 
33 ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติตอนักโทษสืบคน 7 มิถุนายน 2557, 

http://www.correct.go.th/lawcorrects/lawfile/50001.pdf. 
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ขอ 71 (1) งานท่ีใหผูตองขังทํานั้นจะตองไมมีลักษณะเปนการทรมานใหหลาบจํา 
 (2) ผูตองคําพิพากษาใหลงโทษแลวตองทํางานภายในบังคับแหงความสมบูรณ

ทางกายและจิตใจตามท่ีแพทยไดวินิจฉัย 
 (3) ใหผูตองขังทํางานท่ีเกิดประโยชนในปริมาณพอท่ีจะไมใหเกินกําลังผูตองขัง

ตามจํานวนช่ัวโมงทํางานปกติประจําวัน 
 (4) งานท่ีจัดใหผูตองขังทําควรเปนงานท่ีคงไวหรือเพ่ิมพูนสมรรถภาพของเขาท่ี

จะทํามาหาเล้ียงชีพโดยสุจริตเม่ือพนโทษไปแลวเทาท่ีสามารถทําได 
 (5) ควรจัดใหผูตองขังโดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีเยาววัยไดรับการฝกวิชาชีพในงานท่ี

เปนประโยชนและบังเกิดผลกําไร 
 (6) ผูตองขังควรเลือกงานท่ีตนประสงคจะทําไดภายในกรอบวิชาชีพท่ีเหมาะสม

และตามความตองการของทางการเรือนจําและการรักษาระเบียบวินัย 
 ขอ 72 (1) การจัดงานและวิธีทํางานจะตองคลายคลึงงานอิสระนอกเรือนจํามากท่ีสุดท่ี
จะทําไดเพ่ือเตรียมผูตองขังใหชินตอชีวิตทํางานตามปกติท่ัว ๆ ไป 

 (2) ตองคํานึงถึงผลประโยชนสวนไดเสียของผูตองขังและการฝกงานวิชาชีพ
ของเขายิ่งกวาผลกําไรท่ีเรือนจําจะไดจากงานท่ีผูตองขังทํา 
 ขอ 73 (1) งานอุตสาหกรรมและงานกสิกรรมท่ีเรือนจําจัดใหผูตองขังทํานั้นควรท่ี
เรือนจําจะดําเนินการเองโดยตรงไมใชทําสัญญารับจางกับเอกชน 

 (2) ถาใหผูตองขังทํางานซ่ึงไมใชงานของเรือนจําจะตองใหอยูในความกํากับ
ดูแลของเจาพนักงานเรือนจําและผูจางแรงงานผูตองขังนั้น ๆ จะตองจายคาจางในอัตราปกติให    
แกเรือนจําตามผลิตผลท่ีผูตองขังทําได ท้ังนี้เวนเสียแตงานนั้นจะเปนของหนวยราชการดวยกัน 
 ขอ 74 (1) ภายในเรือนจําควรจะใหมีการระมัดระวังเพ่ือคุมครองสวัสดิภาพและอนามัย
ของผูตองขังตามกฎเกณฑเชนเดียวกับคนงานท่ีเปนอิสระภายนอก 

 (2) ใหมีขอกําหนดคาชดเชยทําขวัญผูตองขังท่ีไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน
รวมท้ังการเจ็บปวยเนื่องจากงานนั้นท้ังนี้จะตองไมนอยกวาท่ีคนงานท่ีเปนอิสระภายนอกไดรับ  
ตามกฎหมาย 
 ขอ 75 (1) จํานวนช่ัวโมงทํางานของผูตองขังสูงสุดในวันหนึ่งและสัปดาหหนึ่งพึง
กําหนดไวในกฎหมายหรือกฎกระทรวงโดยพิจารณาตามขอบังคับหรือประเพณีท่ีใชกับคนงานท่ี
เปนอิสระภายนอก 
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(2) ช่ัวโมงทํางานท่ีกําหนดจะตองมีวันหยุดพักผอนสัปดาหละ 1 วันและมีเวลา
เพียงพอสําหรับศึกษาและกิจกรรมอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติตอผูตองขังและการฟนฟูเพ่ือใหกลับ
เขาสูสังคม 
 ขอ 76 (1) ควรมีระบบจายคาตอบแทนการทํางานของผูตองขังอยางยุติธรรม 

 (2) ตามระบบดังกลาวควรยินยอมใหผูตองขังใชเงินท่ีเขาไดรับนี้อยางนอยก็
บางสวนเพ่ือซ้ือของใชสอยตามท่ีไดรับอนุมัติและสงไปใหครอบครัวของเขาไดดวย 

 (3) ระบบนี้ทางราชการควรกันเงินสวนหนึ่งท่ีผูตองขังไดรับสะสมไวมอบให
ผูตองขังเม่ือพนโทษ 
 4. กฎเรือนจํายุโรป (The European Prison Rules, EPR) 
 กฎเรือนจํายุโรป34 เปนกฎท่ีใหความสําคัญในการบังคับโทษในเรือนจํา การแกไขฟนฟู
ผูตองขัง โดยคํานึงถึงความจําเปนดานสุขภาพอนามัย การรักษาความปลอดภัย และระเบียบวินัย 
เพ่ือใหม่ันใจไดวาสถานภาพในเรือนจําจะไมละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีกิจกรรมการประกอบ
อาชีพท่ีมีความหมาย และโปรแกรมการรักษาเพ่ือเตรียมความพรอมใหผูตองขังกลับคืนสูสังคม 
 กฎเรือนจํายุโรปไดรับการรับรองเปนครั้งแรกโดยคณะกรรมการรัฐมนตรี (The 
Committee of Ministers) ในป ค.ศ.1973 มีประเทศสมาชิกเพียง 15 ประเทศ และไดถูกปฏิรูปครั้ง
แรกในป ค.ศ.1987 มีประเทศสมาชิกเพ่ิมขึ้นจากเดิมเปน 21 ประเทศ และตอมาในวันท่ี 11 มกราคม 
ค.ศ.2006 คณะกรรมการรัฐมนตรีของยุโรปไดมีมตกิฎดังกลาว จําเปนท่ีจะตองไดรับการปรับปรุง
แกไขบทบัญญัติเพ่ือใหตอบสนองตอการพัฒนาในเรือนจําท้ังในดานนโยบาย ขอปฏิบัติ และการ
บริหารจัดการโดยรวมของเรือนจําในยุโรป ซ่ึงในป ค.ศ.2005 มีประเทศเขารวมเปนสมาชิกเพ่ิมขึ้น
อีก เปน 46 ประเทศ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการขยายตัวของสภายุโรป และจึงไดจัดรางกฎเรือนจํา
ยุโรป ค.ศ.2006 เปนมาตรฐานใชบังคับแทนและยกเลิกฉบับเกาท้ังหมด ซ่ึงนับวามีความสําคัญใน
การบริหารดูแลสุขภาพอนามัยของผูตองขังในเรือนจํา เพราะเปนครั้งแรกท่ีผูตองขังจะไดรับสิทธิ
ในการดูแลสุขภาพ โดยเจาหนาท่ีเรือนจําจะปกปองสุขภาพของผูตองขังท้ังหมดท่ีอยูในความดูแล
ของพวกเขา35 และความจําเปนในการใหบริการทางการแพทยในเรือนจําจะไดรับการจัดดูแลอยาง
ใกลชิดกับการบริหารสาธารณสุขท่ัวไป36 

                                                             
34 กฎเรือนจํายุโรปสืบคน 1 มิถุนายน 2557, จาก

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Prison_Rules  
35 The European Prison Rules 2006 ขอ 39 
36 The European Prison Rules 2006 ขอ 40.1 
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 กฎเรือนจํายุโรป จะอยูบนพ้ืนฐานของ ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอ
นักโทษ ถึงแมวาขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ฯ นี้จะมิใชขอกําหนดท่ีมีผลบังคับใชตามกฎหมายของ
รัฐสมาชิก แตมีมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับท่ีดีบนพ้ืนฐานของหลักการและวิธีปฏิบัติในการฟนฟู
ผูตองขัง และการจัดการส่ิงอํานวยความสะดวกของเรือนจํา ซ่ึงนักทัณฑวิทยาเห็นวาเกือบทุก
ประเทศในยุโรปมุงม่ันท่ีจะใชมาตรฐานเหลานี ้
 ในป ค.ศ.2006 สภายุโรปเควเกอร (The Quaker Council for European) กําหนดวากฎ
เรือนจํายุโรปเปนสวนหนึ่งในการใชบังคับกับผูตองขังหญิงดวย โดยในปจจุบันกฎเรือนจํายุโรป 
ถูกบันทึกวาเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการรองเรียนและการบริการขอกฎหมายใหแกผูตองขัง 
ดังเชน ในเรือนจําของประเทศนอรเวย (Norway) และประเทศไอรแลนด (Ireland) อีกท้ังใน
ประเทศอารเมเนีย (Armenia) ไดมีการกําหนดมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับอยางเปนทางการ
สําหรับการปฏิรูปเรือนจําดวย 
 กฎเรือนจํายุโรป มีท้ังหมด 108 ขอ แบงเปน 9 หมวดดังนี้ 
 หมวด 1 ขอ 1-13 กําหนดหลักพ้ืนฐานรวมท้ังขอบเขตการบังคับใช 
 หมวด 2 ขอ 14-38 กําหนดสถานะในการถูกคุมขังตั้งแตขั้นตอนการรับตัวสุขภาพ 
โภชนาการ การแนะนําทางกฎหมาย การติดตอกับบุคคลภายนอก ระบบเรือนจํา การทํางาน การ
ออกกําลังกายและการพักผอน การศึกษา อิสระทางความคิดมโนธรรมและศาสนา ขอมูล สถานท่ี
ใหบริการ การโอนตัว การปลอยตัว ผูตองขังหญิง รวมไปถึงการควบคุมตัวเด็ก ชาวตางชาติ ชน
กลุมนอย 
 หมวด 3 ขอ 39-48 กําหนดเกี่ยวกับดานสุขภาพและการดูแลสุขภาพในเรือนจํา 
 หมวด 4 ขอ 49-70 กําหนดเกี่ยวกับคําส่ังและการรักษาความปลอดภัย 
 หมวด 5 ขอ71-91 กําหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการและเจาหนาท่ีเรือนจํา 
 หมวด 6 ขอ 92-93 กําหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบและติดตาม 
 หมวด 7 ขอ 94-101 กําหนดเกี่ยวกับผูตองขังระหวางพิจารณา 
 หมวด 8 ขอ 102-107 กําหนดเกี่ยวกับนักโทษเด็ดขาด 
 หมวด 9 ขอ 108 กําหนดเกี่ยวกับความตองการสําหรับการปรับปรุง 
 ในสวนท่ีเกี่ยวกับสิทธิและหนาท่ีในการทํางานของผูตองขังไดบัญญัติไวในหมวด 2  
ขอ 26 มีสาระสําคัญดังตอไปนี้  
 ขอ 26.1 การทํางานในเรือนจําเปนวิธีการเชิงบวกในระบอบเรือนจําและจะไมนํามาใช
เพ่ือเปนการลงโทษ 
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 ขอ 26.2 เจาหนาท่ีเรือนจําจะตองมุงม่ันท่ีจะใหการทํางานท่ีเพียงพอตอประโยชน
พ้ืนฐาน 
 ขอ 26.3 เทาท่ีจะเปนไปได การทํางานใหเปนเชนจะรักษาหรือเพ่ิมความสามารถในการ
ใชชีวิตของผูตองขังภายหลังจากการปลอย 
 ขอ 26.4 เพ่ือใหสอดคลองกับกฎขอ 13 จะไมมีการเลือกปฏิบัติใด ๆ บนพ้ืนฐานของ
เพศ ในประเภทของงานท่ีจัดให แตใหคํานึงถึงความแตกตางทางกายภาพของเพศชายและเพศหญิง 
 ขอ 26.5 การทํางานตองครอบคลุมถึงการฝกอบรมวิชาชีพ จะตองจัดใหผูตองขังไดรับ
ประโยชนจากการฝกดังกลาว และโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูตองขังท่ีเปนเยาวชน 
 ขอ 26.6 ผูตองขังอาจจะเลือกชนิดของการจางงานท่ีพวกเขาตองการจะเขารวม ภายใต
ขอบเขตของตําแหนงงานท่ีวาง ความเหมาะสมของอาชีพ และความตองการของการผลิต และความ
มีระเบียบวินัย 
 ขอ 26.7 องคกรและวิธีการในการทํางานในเรือนจํา จะตองใกลเคียงกับการทํางานของ
สังคมภายนอกเทาท่ีจะเปนไปได ภายใตการเตรียมความพรอมใหผูตองขังกลับไปประกอบอาชีพ
ตามปกติ 
 ขอ 26.8 แมวาการแสวงหาผลประโยชนทางการเงินจากอุตสาหกรรมในเรือนจําจะมี
ประโยชนในการสรางมาตรฐาน การปรับปรุงคุณภาพและความเกี่ยวของของการฝกอบรม 
ผลประโยชนของผูตองขังก็ควรคํานึงถึงในระดับเดียวกันดวย 
 ขอ 26.9 เจาหนาท่ีเรือนจําตองจัดใหผูตองขังทํางานอยางใดอยางหนึ่งดวยตนเอง หรือ
ทํางานรวมกับผูรับเหมาเอกชนท้ังภายในหรือภายนอกเรือนจํา 
 ขอ 26.10 ในทุกกรณีจะมีคาตอบแทนท่ีเปนธรรมจากการทํางานของผูตองขัง 
 ขอ 26.11 ผูตองขังจะไดรับอนุญาตใหใชเงินสวนหนึ่งของรายไดของพวกเขา ในการใช
จายสวนตัว และจัดสรรสวนหนึ่งของรายไดไปยังครอบครัวของพวกเขา 
 ขอ 26.12 ผูตองขังอาจไดรับการสนับสนุนเปนสวนหนึ่งของรายไดท่ีจะไดรับการสง
มอบใหแกพวกเขาในการปลอยตวัหรือถูกใชเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ท่ีไดรับการอนุมัต ิ
 ขอ 26.13 สุขภาพและขอควรระวังความปลอดภัยสําหรับผูตองขังจะตองปกปองพวก
เขาอยางเพียงพอและจะตองไดมาตรฐานไมนอยกวาผูใชแรงงานภายนอก 
 ขอ 26.14 จะตองมีการบัญญัติ เพ่ือชดใชคาเสียหายใหผูตองขังท่ีประสบอุบัติเหตุจาก
อุตสาหกรรม รวมท้ังโรคจากการประกอบอาชีพ ไมนอยไปกวาการคุมครองแรงงานภายนอกตาม
กฎหมาย 
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 ขอ 26.15 การใชชีวิตประจําวันและการทํางานรายช่ัวโมงตอสัปดาหสูงสุดของผูตองขัง
จะตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับกฎระเบียบในประเทศหรือขอกําหนดการจางงาน
ของลูกจางท่ัวไป 
 ขอ 26.16 ผูตองขังจะตองมีวันหยุดอยางนอยหนึ่งวันตอสัปดาห และเวลาท่ีเพียงพอ
สําหรับการศึกษาและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
 ขอ 26.17 เทาท่ีจะเปนไป ผูตองขังผูซ่ึงทํางานจะตองอยูในระบบการรักษาความ
ปลอดภัยทางประกันสังคมแหงชาต ิ
 ในกรณีของผูตองขังระหวางพิจารณา กลาวคือยังไมถูกพิพากษาเสร็จเด็ดขาด และ
ผูตองขังท่ีถูกพิพากษาถึงท่ีสุด กลาวคือนักโทษเด็ดขาด มีกฎท่ีเกี่ยวกับการทํางานบัญญัติไว
ดังตอไปนี ้
 ขอ 100.1 ผูตองขังระหวางพิจารณาจะไดรับการเสนอโอกาสในการทํางาน เวนแตเขา
ไมประสงคจะทํางาน 
 ขอ 100.2 หากผูตองขังระหวางพิจารณาเลือกท่ีจะทํางาน ใหนําบทบัญญัติ ขอ 26 
ท้ังหมดมาบังคับใช รวมถึงคาตอบแทนในการทํางานดวย 
 ขอ 105.1 ระบบโปรแกรมการทํางานจะตองดําเนินการไปสูวัตถุประสงคของระบอบ
เรือนจําสําหรับนักโทษเด็ดขาด 
 ขอ 105.2 นักโทษเด็ดขาดท่ียังไมถึงวัยเกษียณ อาจจําเปนตองทํางาน ภายใตกายภาพ
ทางรางกายและจิตใจ ตามท่ีกําหนดโดยแพทย 
 ขอ 105.3 หากนักโทษเด็ดขาดตองการทํางาน สถานะเง่ือนไขในการทํางานจะตอง
เปนไปตามมาตรฐานและการควบคุมในระดับเดียวกันกับสังคมภายนอก 
 ขอ 105.4 เม่ือนักโทษเด็ดขาดจําตองมีสวนรวมในการศึกษาหรือโปรแกรมอ่ืน ๆ 
ในชวงของช่ัวโมงการทํางานตามแผนบังคับโทษ พวกเขาจะตองไดรับคาตอบแทนในการทํางาน
ดวย หากโดยปกติแลวเขาจะตองทํางาน 
 ขอ 105.5 ในกรณีท่ีนักโทษเด็ดขาด เงินคาตอบแทนสวนหนึ่งหรือเงินเก็บอาจจะตอง
ถูกหักนํามาใชเพ่ือการซอมแซมบํารุง โดยคําส่ังศาล หรือโดยความยินยอมสมัครใจเอง 
 
2.4  กฎหมายเกีย่วกบัการทํางานของผูตองขังในประเทศไทย 

สําหรับในหัวขอนี้ หลักกฎหมายไทยท่ีเกี่ยวกับการทํางานของผูตองขังจะบัญญัติอยูใน
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 และกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 สวนในเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หลักแหงความเสมอภาค
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รวมท้ังการสูญเสียและการจํากัดสิทธิของบุคคล มีบัญญัติอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 

2.4.1   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไมไดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการ
ทํางานของผูตองขังไวโดยตรง แตไดบัญญัติในเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หลักแหงความเสมอ
ภาค รวมท้ังการสูญเสียและการจํากัดสิทธิของบุคคลไว บทบัญญัติสําคัญท่ีเกี่ยวของมีดังนี ้

มาตรา 4 เรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลยอม
ไดรับความคุมครอง 

มาตรา 5 ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิดเพศหรือศาสนาใดยอมอยูในความ
คุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 

มาตรา 26 การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา 27 สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนีร้ับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดย
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
รวมท้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การบังคับใช
กฎหมาย และการตีความกฎหมายท้ังปวง 

มาตรา 28 บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนได
เทาท่ีไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวสามารถ
ยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพ่ือใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได 

มาตรา 29 การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและ
เทาท่ีจําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได 

มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทา
เทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหง
ความแตกตางในเรื่อง ถ่ินกําเนิดเช้ือชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะ
ของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเช่ือทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได 

มาตรา 32 วรรคหนึ่ง บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายการทรมาน 
ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะกระทํามิไดแตการลงโทษ
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ตามคําพิพากษาของศาลหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือ
ไรมนุษยธรรม 

มาตรา 38 การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เฉพาะเพ่ือประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉิน หรือโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซ่ึงใหกระทําไดในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะ
สงครามหรือการรบ หรือในระหวางเวลาท่ีมีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการ
ศึก 

มาตรา 39 วรรคหนึ่ง บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใช
อยูในเวลาท่ีกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกบุคคลนั้นจะ
หนักกวาโทษท่ีกําหนดไวในกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทําความผิดมิได 

มาตรา 39 วรรคสาม กอนมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด 
จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได 

2.4.2.   พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 
2.4.2.1 การทํางานของผูตองขัง 

 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 มาตรา 22 บัญญัติวา “นักโทษเด็ดขาดตองทํางาน
ตามคําส่ังของเจาพนักงานเรือนจํา” ซ่ึงจะเห็นไดวานักโทษเด็ดขาด37เทานั้น ตองทํางานตามคําส่ัง
ของเจาพนักงานเรือนจํานั้น สวนผูท่ีถูกขังแตไมใชนักโทษเด็ดขาดจึงไมตองทํางานไมวาจะเปน
กรณีคนตองขัง38 หรือคนฝาก39 ยกเวนแตในกรณีท่ีคนตองขังหรือคนฝากสมัครใจทํางานเอง40 ท้ังนี้
หากผูตองขังเด็ดขาดมีอายุต่ํากวา 25 ป ตองจัดใหผูตองขังนั้นไดรับการศึกษาอบรม41 

                                                             
37 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 มาตรา 4 (3) "นักโทษเด็ดขาด" หมายความวา บุคคลซึ่งถูกขัง

ไวตาม หมายจําคุกภายหลังคําพิพากษาถึงท่ีสุด และหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขัง ไวตามคําสั่งท่ีชอบดวย
กฎหมายใหลงโทษดวย 

38 มาตรา 4 (4) "คนตองขัง" หมายความวา บุคคลท่ีถูกขังไวตามหมายขัง 
39 มาตรา 4 (5) "คนฝาก" หมายความวา บุคคลท่ีถูกฝากใหควบคุมไวตาม ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอื่นโดยไมมีหมายอาญา 
40 มาตรา 23 คนตองขังและคนฝากตองทํางานแตเฉพาะท่ีเกี่ยวกับ ความสะอาดหรืออนามัยของตน

หรือการสุขาภิบาลในสวนใดสวนหนึ่งแหงเรือนจําคนตองขังระหวางอุทธรณหรือฎีกาอาจตองทํางานเพื่อยังการ
บํารุงรักษาเรือนจําใหดียิ่งข้ึนผูตองขังคนใดสมัครเขาทํางานอยางอื่น ก็อาจอนุญาตใหทําได 

41 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 (ซึ่ง
ตอไปนี้จะเรียกวา “กฎกระทรวง”) ขอ 51 
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ในการทํางานตามคําส่ังของเจาพนักงานเรือนจํานั้น จะตองเปนคําส่ังโดยชอบดวย
กฎหมาย หรือกฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น เจาพนักงานเรือนจําจะส่ังใหผูตองขังทํางานตาง ๆ อันมิ
ชอบดวยกฎหมายไมได42 นอกจากนี้เจาพนักงานเรือนจําจะตองใหผูตองขังทํางานท่ีไดพิจารณาแลว
เห็นวาจะเปนประโยชนแกผูตองขัง มิใชวาใชอํานาจตามท่ีกฎหมายใหอํานาจไวโดยไมมีขอบเขต
จํากัด ซ่ึงการงานท่ีจะจัดใหผูตองขังทํานั้น เจาพนักงานเรือนจําจักตองคํานึงถึง43 

1) กําหนดโทษ ถาเปนผูตองขังท่ีกําหนดโทษหรือระยะเวลาการจําคุกอยูในเรือนจํานั้น 
ซ่ึงไมมีเวลาพอท่ีจะฝกฝนการทํางานใหเกิดความชํานาญก็อาจใหทํางานเบ็ดเตล็ดท่ัวไป ผูตองขังท่ี
ไดรับโทษจําคุกอยางสูงก็ใหทํางานท่ีคอนขางยากหรือทํางานท่ีมีอาชีพถาวร เพราะมีโอกาสฝกฝน
อบรมจนเกิดความชํานาญและสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพภายหลังจากพนโทษได 

2) ความแข็งแรงแหงรางกาย ผูท่ีมีรางกายแข็งแรงก็ควรทํางานท่ีหนักกวาผูท่ีออนแอ
กวา 

3) สติปญญา ผูท่ีมีสติปญญาดีควรทํางานเกี่ยวกับงานท่ีสามารถใชความคิดสรางสรรค 
หรือประณีต หรือควรจัดใหเปนหัวหนากลุม 

4) อุปนิสัยและฝมือ ความรู ความชํานาญ ผูท่ีมีนิสัยเยือกเย็นสมควรทํางานประณีต 
ละเอียดออน เชน งานแกะสลัก หรือผูท่ีมีความรู ความชํานาญมากอน ก็สามารถนํามาฝกอบรม
ผูตองขังอ่ืนอีกดวย 

5) ผลในทางเศรษฐกิจ ควรคํานึงถึงการประหยัดวัสดุอุปกรณ มิใหสูญเสียมากเกินความ
จําเปน 

6) ผลในทางอบรม เชน ในกรณีการใหฝกวิชาชีพควรมุงหวังใหผูตองขังสามารถนําไป
ประกอบอาชีพภายหลังพนโทษได 

7) สถานการณแหงเรือนจํา 
ในสวนของลักษณะของงานท่ีจัดใหผูตองขังทํานัน้ กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับ

การทํางานมิไดบัญญัติกําหนดลักษณะหรือประเภทของงานไว แตไดใหคงอยูในดุลพินิจของผู
บัญชาการเรือนจํา อยางไรก็ตามไมวาจะเปนผูบัญชาการเรือนจําหรือเจาพนักงานเรือนจําก็ไมมี
อํานาจส่ังใหผูตองขังไปทํางานเพ่ือประโยชนสวนตัวไดเวนแตอนุญาตไวในระเบียบขอบังคับซ่ึง
กรมราชทัณฑอนุมัติ44 โดยผูบัญชาการเรือนจําสามารถจางผูมีความรูความสามารถมาสอนหรือ

                                                             
42 จาก คําอธิบายพระราชบัญญัติราชทัณฑ (น.137-138), โดย วิสัย พฤกษะวัน, 2544, กรุงเทพฯ:

ทิพยอักษร. 
43 กฎกระทรวง ขอ 50 
44 กฎกระทรวง ขอ 55 
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ฝกอบรมใหผูตองขัง มีความรูความชํานาญในงานประเภทหาผลประโยชนได โดยใชเงินทุนหรือ
เงินรายได45 

สําหรับประเภทของงานนั้น การใหผูตองขังทํางานตามมาตรา 22 นี้มีท้ังงานท่ีมี
ผลประโยชนตอบแทนและงานท่ีไมมีผลประโยชนตอบแทน ซ่ึงพอจะแยกออกไดดังนี้ คือ46 การฝก
วิชาชีพ แรงงานรับจาง และการใหผูตองขังออกทํางานภายนอกเรือนจํา 

ท้ังนี้หลักเกณฑในการใหผูตองขังออกทํางานภายนอกเรือนจํา เปนไปตามกฎกระทรวง
มหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 ในขอท่ี 52 และขอ 
53 ซ่ึงกําหนดวา 
 (1) หามมิใหจายนักโทษเด็ดขาดออกทํางานนอกเรือนจําเวนแตผูบัญชาการเรือนจํา
อนุญาตและถานักโทษเด็ดขาดนั้นเปนหญิงหรือจะตองจําคุกอีกตอไปกวา 10 ปตองไดรับอนุมัติ
จากอธิบดี  
 (2) หามมิใหจายคนตองขังหรือคนฝากออกทํางานนอกเรือนจํา เวนแตคนตองขัง
ระหวางอุทธรณฎีกา ซ่ึงถาจะจายตองปฏิบัติตามเง่ือนไขแหงขอกอนโดยอนุโลม 
 จากหลักเกณฑดังกลาวขางตนโดยหลักหามมีการจายผูตองขังออกไปทํางานภายนอก
เรือนจํา แตมีขอยกเวนท่ีใหผูตองขังออกนอกเรือนจําได ดังตอไปนี ้
 1) ผูบัญชาการเรือนจําสามารถอนุญาตใหผูตองขังซ่ึงเปนนักโทษเด็ดขาดออกทํางาน
นอกเรือนจําได 
 2) อธิบดีกรมราชทัณฑสามารถอนุญาตใหผูตองขังหญิงซ่ึงเปนนักโทษเด็ดขาดหรือ
จะตองจําคุกอีกเกินกวา 10 ป ออกทํางานนอกเรือนจําได 
 3) คนตองขังระหวางอุทธรณและฎีกาสามารถจายออกทํางานนอกเรือนจําได แตท้ังนี้
ตองผานหลักเกณฑในขอ 1 และขอ 2 กอน  
 ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการคัดเลือกผูตองขังออกทํางานภายนอกเรือนจํา มีหลักเกณฑ 
ดังตอไปนี้47 
 1) นักโทษเด็ดขาดท่ีจายออกไปทํางานนอกเรือนจําหรือทัณฑสถานจะตองนํากลับเขา
เรือนจําหรือทัณฑสถานไมเกินเวลา 17.00 น. ในวันเดียวกัน 

                                                             
45 กฎกระทรวง ขอ 58 
46 การแกไขฟนฟูนักโทษ:ศึกษากรณีการฝกอาชีพและการบังคับใชแรงงาน (น.54). เลมเดิม. 
47 แกไขโดยขอบังคับกรมราชทัณฑฉบับท่ี 3/2516 เรื่องแกไขขอบังคับกรมราชทัณฑฉบับท่ี 2/2516 

เรื่องการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดออกทํางานนอกเรือนจําหรือทัณฑสถาน 
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 2) นักโทษเด็ดขาดท่ีจะจายออกทํางานนอกเรือนจําหรือทัณฑสถานจะตองมีกําหนด
โทษดังกลาวในขอ 52 แหงกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พ.ศ.2479 และใหคัดเลือกจายออกไป เฉพาะผูท่ีประกอบดวยลักษณะความผิด ดังนี้ 
 ก. ลักษณะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนท่ีอยูในเกณฑท่ี           
ผูบัญชาการเรือนจําหรือผูปกครองทัณฑสถานมีอํานาจพิจารณาไดโดยไมตองขออนุมัติกรม
ราชทัณฑคือ 
 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา (มาตรา 206-208) 
 ความผิดเกี่ยวกับการคา (มาตรา270-275)  
 ความผิดเกี่ยวกับเพศ (มาตรา 276-287)  
 ความผิดตอรางกาย (มาตรา295-300)  
 ความผิดฐานทําใหแทงลูก (มาตรา301-305) 
 ความผิดฐานทอดท้ิงเด็กคนปวยหรือคนชรา (มาตรา 306-308)  
 ความผิดตอเสรีภาพ (มาตรา309-321)  
 ความผิดฐานเปดเผยความลับ (มาตรา322-325)  
 ความผิดฐานหม่ินประมาท (มาตรา326-333)  
 ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย (มาตรา358-361)  
 ความผิดฐานบุกรุก (มาตรา362-366)  
 ความผิดท่ีเปนลหุโทษ (มาตรา367-398)  
 ความผิดตอกฎหมายวาดวยสุรา 
 ความผิดตอกฎหมายวาดวยการพนัน 
 ความผิดตอกฎหมายวาดวยภาษีอากร 
 ความผิดตอกฎหมายวาดวยศุลกากร 
 ความผิดตอกฎหมายวาดวยรับราชการทหาร 
 ความผิดตอกฎหมายวาดวยอาวุธปนฯ 
 ความผิดตอกฎหมายวาดวยเอกสารหนังสือพิมพ 
 สําหรับนักโทษเด็ดขาดซ่ึงมีลักษณะความผิดดังกลาวนี้ถามีกําหนดโทษเกินกวา10ปขึน้
ไปตองไดรับอนุมัติจากกรมราชทัณฑ 
 ข. ลักษณะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนท่ีอยูในเกณฑท่ี           
ผูบัญชาการเรือนจําหรือผูปกครองทัณฑสถานมีอํานาจพิจารณาจายออกทํางานนอกเรือนจําหรือ
ทัณฑสถานไดแตตองอยูภายใตเง่ือนไขใน ค. คือ 
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 ความผิดตอเจาพนักงาน (มาตรา136-146)  
 ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ (มาตรา 147-166)  
 ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม (มาตรา167-199)  
 ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม (มาตรา200-205)  
 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน (มาตรา209-216)  
 ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน (มาตรา217-239)  
 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา (มาตรา240-249)  
 ความผิดเกี่ยวกับดวงแสตมปและตั๋ว (มาตรา 250-263)  
 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร (มาตรา264-269) 
 ความผิดฐานลักทรัพย (มาตรา 334-335) 
 ความผิดฐานกรรโชกทรัพย (มาตรา 337)  
 ความผิดฐานรีดเอาทรัพย (มาตรา338)  
 ความผิดฐานฉอโกงทรัพย (มาตรา341-348)  
 ความผิดฐานโกงเจาหนี ้(มาตรา349-351)  
 ความผิดฐานยักยอก (มาตรา352-356)  
 ความผิดฐานรับของโจร (มาตรา357)  
 ความผิดตอกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค 
 สําหรับนักโทษเด็ดขาดซ่ึงมีลักษณะความผิดดังกลาวนี้ถามีกําหนดโทษเกินกวา 10 ป
ขึ้นไป ตองไดรับอนุมัติจากกรมราชทัณฑ 
 ค. (1) ซ่ึงมีกําหนดโทษไมเกิน1ปและรับโทษมาแลวไมนอยกวา 1/3 ของกําหนดโทษ
หรือ 

(2) มีกําหนดโทษเกินกวา1ปแตไมเกิน 10 ป ซ่ึงเปนนักโทษเด็ดขาดช้ันกลางขึ้นไป
และรับโทษมาแลวไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของกําหนดโทษ 
 3) ในกรณีท่ีนักโทษเด็ดขาดดังกลาวใน 2) ก. และข. ไมพอจะคัดเลือกจายออกไปก็ให
พิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดท่ีมีฐานโทษนอกจากท่ีกําหนดใน 2) ก. และข. แตการคัดเลือกจาย
เชนนี้เรือนจําหรือทัณฑสถานตองจัดทําบัญชีรายช่ือนักโทษเด็ดขาดซ่ึงไดรับคัดเลือกไวแลวตาม
แบบบัญชีทายขอบังคับนี้สงไปกรมราชทัณฑพิจารณาอนุมัติกอน 
 4) ตองเปนผูรักษาวินัยเครงครัดอาทิเชนไดแสดงความเคารพเจาพนักงานเรือนจําหรือ
ทัณฑสถานทุกคนตลอดมาโดยเครงครัดเปนตน 
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 5) ตองเปนผูท่ีทําการงานดีโดยทําไดตามกําหนดใหหรือหากมิไดกําหนดใหก็ทําไดตาม
กําหนดปกติของวิญูชนพึงกระทําไดตลอดมา 
 6) ตองเปนผูท่ีมีความประพฤติดีโดยไมเคยกระทําความผิดขึ้นในเรือนจําหรือทัณฑ
สถานหรือไมมีพฤติการณท่ีแสดงใหเห็นวาเม่ือจายออกไปแลวอาจหลบหน ี
 7) ตามปกติใหคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดท่ีตองจํามาแลวเกินครึ่งหนึ่งของกําหนดโทษ
และเหลือกําหนดโทษนอยจายออกไปกอนผูท่ีเหลือกําหนดโทษสูง 
 8) ใหตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวน 3 นายทําหนาท่ีตรวจพิจารณาคัดเลือก
นักโทษเด็ดขาดออกทํางานนอกเรือนจําหรือทัณฑสถานเสนอผูบัญชาการเรือนจําผูปกครองทัณฑ
สถานเพ่ือพิจารณาส่ังการตอไปกรรมการคณะนี้พยายามอยาใหซํ้ากัน 
 9) นักโทษเด็ดขาดคนใดท่ีคัดเลือกจายออกทํางานนอกเรือนจําหรือทัณฑสถานถา
ปรากฏขึ้นภายหลังวามีพฤติการณแสดงใหเห็นวาขาดคุณลักษณะตาม 4) หรือ 5) หรือ 6) ก็ใหงด
จายทันที 

สวนคาตอบแทนหรือเงินรางวัล ในสวนประเภทงานท่ีมีผลประโยชนตอบแทนเทานั้น 
ผูตองขังจึงจะมีสิทธิไดรับคาจาง ดังนั้น การทํางานของผูตองขัง แมการทํางานจะเกิดรายไดแตไมมี
กําไร กฎหมายก็ตัดสิทธิผูตองขังไมใหไดรับคาจาง รวมท้ังบรรดาผลประดิษฐกรรมและประโยชน
อันเกิดจากการงานของผูตองขังใหตกเปนทรัพยสินของรัฐบาลท้ังส้ิน48 

สําหรับหลักเกณฑของรางวัลท่ีให ผูตองขังทํางานนี้กําหนดโดยกฎกระทรวง
มหาดไทย49 

“หากงานท่ีจัดใหผูตองขังทํามีกําไรผูตองขังและเจาพนักงานเรือนจําตอไปนี้จะไดรับ
การพิจารณาใหไดรับรางวัล 

(ก) ผูตองขังท่ีมีสวนรวมทํางานนั้น 
(ข) เจาพนักงานเรือนจําท่ีทําหนาท่ีควบคุมหรือฝกอบรมผูตองขังท่ีทํางานนั้น 
เจาพนักงานเรือนจําท่ีจะไดรับรางวัลตามขอนี้ใหพิจารณาใหไดรับรางวัลจนถึงผู

บัญชาการเรือนจําหรือผูดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน” และ 
“รางวัลท่ีจะจายตามขอ 59 (ก) และ (ข) นั้นใหอธิบดีพิจารณากําหนดตามท่ีเห็นสมควร

แตสําหรับผูตองขังใหจายไดไมเกินรอยละหาสิบและสําหรับเจาพนักงานเรือนจําใหจายได ไมเกิน
รอยละสิบหาของกําไรท้ังหมด”50 
                                                             

48 กฎกระทรวง ขอ 56 
49 กฎกระทรวง ขอ 59 
50 กฎกระทรวง ขอ 60 (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับท่ี 9 พ.ศ.2521) 
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ในการจายรางวัลและวิธีจายรางวัลใหกับผูตองขังนั้น ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวย
การจายเงินผลประโยชนเปนรางวัล ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2521 ซ่ึงประกาศใชตั้งแตเม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 
พ.ศ.2521 เปนตนมาไดกําหนดหลักเกณฑการจายรางวัลและวิธีจายรางวัลใหกับผูตองขัง ไวในขอ 
2-10 ดังตอไปนี ้  
 ขอ 2 การจายรางวัลใหผูตองขังตามขอ 61 (1) แหงกฎกระทรวงดังกลาวใหพิจารณาจาก
การทํางานประกอบกับลําดับช้ันและประเภทของผูตองขังรวมกันโดยกําหนดเปนสวนไมเกนิคนละ
12 สวนใหไดรับตามเกณฑดังนี้ 

 ก. การทํางานพิจารณาจากความรวมมือในการทํางานความมัธยัสถในการใชวัสดุ
ความประณีตเรียบรอยของงานความรวดเร็วในการทํางานความอุตสาหะการถนอมและรักษา
เครื่องมือเครื่องใชและคุณคาของงานนั้นใหกําหนดไวดังนี ้

(1) ผูท่ีทํางานอยูในขัน้ดีมากไมเกิน 6 สวน 
(2) ผูท่ีทํางานอยูในขั้นดีไมเกิน 4 สวน 
(3) ผูท่ีทํางานอยูในขั้นพอใชไมเกิน 2 สวน 

  ข. ลําดับช้ันและประเภทของผูตองขังใหไมเกินท่ีกําหนดไว ดังนี้ 
(1) ช้ันเยี่ยม 6 สวน 
(2) ช้ันดีมาก 5 สวน 
(3) ช้ันดี 4 สวน 
(4) ช้ันกลางคนตองขังและคนฝาก 3 สวน 
(5) ช้ันเลว 2 สวน 
(6) ช้ันเลวมาก 1 สวน 

 ขอ 3 การจายรางวัลใหแกเจาพนักงานตามขอ 61 (2) แหงกฎกระทรวงดังกลาวให
พิจารณาจากความสําคัญของหนาท่ีและความมีสวนรับผิดชอบรวมกันใหเปนสวนไมเกินคนละ    
12 สวนโดยแบงใหไดรับตามเกณฑ ดังนี้ 

ก. ความสําคัญของหนาท่ีพิจารณาจากการกระทําหนาท่ีควบคุมหรือฝกอบรม
ผูตองขังนั้นใหเปนสวนตามท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

(1) ผูกระทําหนาท่ีท้ังควบคุมและฝกอบรมโดยตรงคนละไมเกิน 6 สวน 
(2) ผูกระทําหนาท่ีท้ังควบคุมและฝกอบรมเพียงเปนอุปกรณคนละไมเกิน        

4 สวน 
(3) ผูกระทําหนาท่ีควบคุมหรือฝกอบรมแตอยางหนึ่งอยางใดอยางเดียวคนละ

ไมเกิน 4 สวน 
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(4) ผูกระทําหนาท่ีควบคุมหรือฝกอบรมเพียงเปนอุปกรณแตอยางหนึ่งอยางใด
อยางเดียวคนละไมเกิน 2 สวน 

การพิจารณาในขอ ก. นี้ใหถือผลและความเรียบรอยแหงการปฏิบัติหนาท่ีเปน
หลัก 

ข. ความมีสวนรับผิดชอบใหเปนสวนตามท่ีกําหนดไว ดังนี้ 
(1) ผูบัญชาการเรือนจําหรือผูดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันคนละ 6 สวน 
(2) ผูท่ีดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป หรือผูดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน

คนละ 4 สวน 
(3) ผูท่ีดํารงตําแหนงระดับ 3 ลงมาหรือผูดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันคนละ   

3 สวน 
 ขอ 4 การจายรางวัลใหแกผูตองขังและเจาพนักงานเรือนจําตามขอ 63 แหงกฎกระทรวง
ดังกลาวใหพิจารณาจากการคิดประดิษฐและความสําคัญของประโยชนอันเรือนจําจะพึงไดรับตาม
เกณฑดังนี้ 

 (1) ส่ิงของหรือเครื่องมือเครื่องใชท่ีคิดประดิษฐนั้นเปนเพียงการดัดแปลงจาก
ส่ิงของหรือเครื่องมือเครื่องใชท่ีมีทําหรือใชกันอยูกอนแลวท้ังภายในเรือนจําหรือท่ัว  ๆไปให
พิจารณาจายใหไมเกินรายละ10,000 บาท 

 (2) ส่ิงของหรือเครื่องมือเครื่องใชท่ีคิดประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐขึ้นใหมให
อธิบดีกรมราชทัณฑพิจารณาจายตามท่ีเห็นสมควร 
 ขอ 5 ผูตองขังหรือเจาพนักงานเรือนจําผูใดไดรับสวนรวมท้ังหมดมีเศษไมถึงครึ่งสวน
ใหปดท้ิงถามีเศษตั้งแตครึ่งสวนใหปดเปน 1 สวน 
 ขอ 6 การจายรางวัลตามขอ 2 และขอ 3 แหงขอบังคับนี้โดยปกติใหพิจารณาจายตอเม่ือ
งานนั้นไดรับชําระราคาหรือคาจางเรียบรอยแลวเวนแตงานใดมีกรณีเปนพิเศษจะรอใหรับชําระ
ราคาหรือคาจางเสร็จเรียบรอยกอนไมไดแตเปนงานท่ีพึงอนุมานไดวาจะไดรับชําระราคาและคาจาง
อยางแนนอนก็ใหผูบัญชาการเรือนจําพิจารณาจายตามท่ีเห็นสมควร 
 การพิจารณาจายรางวัลตามวรรคกอนจะตองไมกระทบกระเทือนเงินทุนหมุนเวียนของ
เรือนจําหรือทัณฑสถานท่ีจะดําเนินการตอไป 
 ขอ 7 การพิจารณาจายรางวัลตามขอ 4 แหงขอบังคับนี้ใหผูบัญชาการเรือนจําแตงตั้ง
กรรมการขึ้นคณะหนึ่งไมนอยกวา3คนกรรมการคณะนี้ใหแตงตั้งจากเจาพนักงานผูดํารงตําแหนง
ตั้งแตระดับ4หรือผูดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันขึ้นไปซ่ึงมีหนาท่ีเกี่ยวกับการควบคุมรักษาการณ
และการอบรมและฝกวิชาชีพเวนแตกรณีท่ีไมสามารถตั้งเจาพนักงานดังกลาวไดก็ใหแตงตั้งผูดํารง
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ตําแหนงท่ีต่ํากวาไดเทาท่ีจําเปนแตหามมิใหแตงตั้งเจาพนักงานเรือนจําซ่ึงเปนผูคิดประดิษฐท่ีจะ
ไดรับรางวัลเปนกรรมการ 
 ใหกรรมการคณะนี้ทําการตรวจสอบพิจารณาวาส่ิงของหรือเครื่องมือเครื่องใชนั้นเปน
การคิดประดิษฐและเปนประโยชนสําคัญอันควรไดรับรางวัลหรือไมอยางใดพรอมดวยเหตุผล
หลักฐานและขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวดวยการนั้นและถาเห็นสมควรไดรับรางวัลจะควรไดรับเปน
จํานวนเทาใดเม่ือตรวจสอบพิจารณาเสร็จแลวใหรายงานเสนอผูบัญชาการเรือนจําหรือผูวาราชการ
จังหวัดแลวแตกรณีพิจารณาเสนอความเห็นตออธิบดีกรมราชทัณฑตอไป 
 ขอ 8 การจายรางวัลตามขอ 2 และขอ 3 เปนอํานาจของผูบัญชาการเรือนจําเปนผู
พิจารณาอนุญาตและตามขอ4แหงขอบังคับนี้เปนอํานาจของอธิบดีกรมราชทัณฑเปนผูพิจารณา
อนุญาต 
 ขอ 9 ผูมีอํานาจส่ังจายเงินผลประโยชนเปนรางวัลไดมีดังตอไปนี ้

 (1) ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดผูบัญชาการเรือนจําพิเศษมีอํานาจส่ังจายเงินไดครั้ง
หนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอมีอํานาจส่ังจายเงินไดครั้งหนึ่งไมเกิน        
10,000 บาท 

 (2) ผู บัญชาการเรือนจํากลางผู บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการหรือผูปกครองทัณฑสถานหรือผูดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันมีอํานาจส่ังจายเงินได
ครั้งหนึ่งไมเกิน 50,000 บาท 

(3) การส่ังจายเงินเกินอํานาจของผูมีอํานาจส่ังจายตาม (1) และ (2) ตองไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมราชทัณฑ 

เงินท่ีกําหนดใหเปนรางวัลแลวนั้นเม่ือคํานวณจายใหแลวมีเศษเหลืออยูไมสามารถ
เฉล่ียจายใหผูรับไดใหนําเขาเปนเงินทุนผลประโยชนตามเดิมถาผูมีสิทธิไมมารับสวนท่ีจายใหให
ดําเนินการตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 
 ขอ 10 รางวัลท่ีจะตองพิจารณาจายตามขอบังคับนี้แตไดพิจารณาจายไปแลวใหเปนอัน
แลวไป  
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2.4.2.2 การทํางานสาธารณะ 
 งานสาธารณะถือวาเปนงานลักษณะพิเศษ ซ่ึงไดวางหลักเกณฑในการคัดเลือกผูตองขัง 
ลักษณะงาน สถานท่ีควบคุม การแบงรางวัลและผลประโยชนตอบแทน เนื่องจากปจจุบันผูตองขัง
ในเรือนจําทวีจํานวนมากขึ้นอยูกันอยางแออัด การฝกอบรม การฝกอาชีพจะทําใหไดผลดีเปนเรื่อง
ยาก อีกท้ังยังตองส้ินเปลืองงบประมาณจํานวนมากในการเล้ียงดู ใหการดูแลรักษาและสวัสดิการ
ตางๆ จงึจําเปนตองใชวิธีการปฏิบัติตอนักโทษเด็ดขาดโดยใหมีเวลาอยูในเรือนจํานอยลงและใช
วิธีการปฏิบัติโดยไมใชเรือนจํามากขึ้น โดยท่ีผูตองขังไดรับการลดวันตองโทษในเรือนจําแลวยังได
ไดรับการลดวันตองโทษจําคุกลงอีกไมเกินจํานวนวันท่ีทํางานสาธารณะ จึงพนออกไปจากเรือนจํา
เร็วขึ้น ซ่ึงเปนประโยชนรวมกันกลาวคือ เรือนจําไดผลประโยชนตอบแทนจากงานสาธารณะท่ีมี
ผลประโยชนตอบแทน และสังคมก็ไดประโยชนจากงานสาธารณะ ผูตองขังไดรับเงินปน
ผลตอบแทน และไดหลุดพนจากเรือนจําเร็วขึ้น แตผูตองขังยังไมพนโทษไปเสียเลยทีเดียวจะตอง
ถูกควบคุมความประพฤติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว51 

ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 มาตรา 22 ทวิ52 บัญญัติวา “ในกรณีเจา
พนักงานเรือนจําส่ังใหนักโทษเด็ดขาดออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจําใหอธิบดีแตงตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่งไมนอยกวาสามคน เปนผูพิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาด53 ซ่ึงเหลือโทษ
จําคุกไมเกินสองป เพ่ือทํางานสาธารณะตามมาตรานี ้

นักโทษเด็ดขาดซ่ึงตองโทษในลักษณะความผิดดังตอไปนี้ ไมอยูในขายไดรับการ
พิจารณาคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง 

(1) ความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท และผูสําเร็จราชการแทน
พระองค 

(2) ความผิดตอความม่ันคงของรัฐภายในราชอาณาจักร 
(3) ความผิดตอความม่ันคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร 
(4) ความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 

                                                             
51 จาก คูมือเจาพนักงานเรือนจําในการปฏิบัติตอผูตองขัง (น.194-195), โดย สํานักทัณฑวิทยา  กรม

ราชทัณฑ, 2542. 
52 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2523 
53 การพิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดตองเปนไปตาม ขอบังคับกรมราชทัณฑ ฉบับท่ี 2/2516 เรื่อง 

การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดจายออกทํางานนอกเรือนจําหรือทัณฑสถาน 
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ลักษณะของงานสาธารณะ การแตงตั้งกรรมการ การสงและการงดสงนักโทษเด็ดขาด
ออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง” 

ในการจายนักโทษเด็ดขาดออกทํางานนอกเรือนจํากําหนดใหเปนอํานาจของผู
บัญชาการเรือนจํา แตถานักโทษเด็ดขาดนั้นเปนหญิงหรือจะตองจําคุกตอไปกวา 10 ป ตองรับ
อนุมัติจากอธิบด5ี4 สวนกรณีคนตองขัง หรือคนฝากขัง หามมิใหจายออกทํางานนอกเรือนจํา เวนแต
คนตองขังระหวางอุทธรณ ฎีกา ซ่ึงถาจะจายออกทํางานตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด55 

ประเภทและลักษณะงานสาธารณะท่ีใหผูตองขังทํานั้นมีรายละเอียดปรากฏตาม
กฎกระทรวงมหาดไทย ดังนี5้6 

“งานสาธารณะท่ีจะจัดใหนักโทษเด็ดขาดออกไปทํานอกเรือนจํานั้น ไดแก งานใด ๆ ท่ี
ตองควรใชเงินงบประมาณแผนดิน เงินของราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือเงินของรัฐวิสาหกิจ 
และใหหมายความรวมถึงงานสาธารณะอ่ืนใดท่ีไมมีผลประโยชนตอบแทนดวย” 

สําหรับหลักเกณฑและวิธีการในการรับจายและการควบคุมผูตองขังออกทํางานนอก
เรือนจํา ตองปฏิบัติตามขอบังคับกรมราชทัณฑ ฉบับท่ี 18/2485  ซ่ึงไดวางหลักเกณฑในการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาหนาท่ีราชทัณฑในการควบคุมดูแลผูตองขังหรือนักโทษตั้งแตออกจากเรือนจํา
จนกระท่ังกลับถึงเรือนจํา และกําหนดลักษณะการใชอาวุธกับผูตองขังในกรณีพบวา ผูตองขัง
ออกไปนอกเขตควบคุมตามท่ีกําหนดไว โดยไมมีเจาพนักงานควบคุมไป ใหปฏิบัติการดังผูตองขัง
หลบหนีได โดยในการจะใชอาวุธนั้นใหพยายามใชในกรณีท่ีจําเปนและไมมีวิธีอ่ืนใดท่ีจะใช
ปองกันไดดกีวาการใชอาวุธเทานั้น ตามขอบังคับกรมราชทัณฑ ฉบับท่ี 18/2485 ขอ 2 (ฉ) ซ่ึงเปน
การจํากัดการใชอาวุธของเจาหนาท่ีราชทัณฑใหใชดวยความระมัดระวังและสมควรแกเหตุการณ57 
 ในสวนคาตอบแทน จากท่ีไดกลาวมาแลววา ผูตองขังไมมีสิทธิไดรับคาจางจากการ
ทํางาน แตหากงานสาธารณะท่ีจะจัดใหนักโทษทํานั้น มีผลประโยชนตอบแทนใหหักเปนคาใชจาย 
เหลือเทาใดจายเปนเงินรางวัลใหแกนักโทษเด็ดขาดผูมีสวนรวมทํางานนี้รอยละแปดสิบจายเปน

                                                             
54 กฎกระทรวง ขอ 52 
55 กฎกระทรวง ขอ 53 
56 กฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 ขอ 1 

(ซึ่งตอไปเรียกวา “กฎกระทรวงฉบับท่ี 10 ”) 
57 จาก กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีราชทัณฑเกี่ยวกับการควบคุมผูตองขัง

ภายนอกเรือนจํา (น.104), โดย สมรัตน เข็มศิริ, 2553, กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
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รางวัลใหแกพนักงานเจาหนาท่ีรอยละสิบ และใหเปนรายไดของเรือนจํารอยละสิบ58 และใหรีบจาย
รางวัลปนผลใหแกนักโทษเด็ดขาดและเจาพนักงานเรือนจําผูมีสวนรวมในการทํางานนั้นโดยเร็ว59 
โดยใหทําบัญชีแยกประเภทไวโดยเฉพาะและในการจายรางวัลปนผลใหถือหลักเกณฑในการ
พิจารณาดังนี้60 
 (1) งานใดท่ีไมตองใชฝมือแรงงานในการประกอบการใหนักโทษเด็ดขาดไดรับสวน
แบงตอวันคนละเทา ๆ กัน 
 (2) งานใดท่ีตองใชฝมือแรงงานในการประกอบการใหนักโทษเด็ดขาดผูมีฝมือแรงงาน
ไดรับรางวัลปนผลตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยการ
จายเงินผลประโยชนเปนรางวัลท่ีใชบังคับอยู 
 นอกจากนี้ผูตองขังท่ีสงออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจําจะไดรับสิทธิลดวัน
ตองโทษจําคุกลงเทาจํานวนวันท่ีทํางานสาธารณะนั้นวันทํางานสาธารณะท่ีจะนํามาคํานวณลดวัน
ตองโทษจําคุกลงจะตองไมนอยกวาแปดช่ัวโมงโดยใหรวมเวลาเดินทางท้ังไปและกลับดวย61 
 สวนในการจายรางวัลและวิธีจายรางวัลใหกับผูตองขงัท่ีทํางานสาธารณะ ใชหลักเกณฑ
ตามระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการสงนักโทษเด็ดขาดออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา    
พ.ศ.2523 หมวด 6 ในขอ 18-20 ดังตอไปนี ้
 ขอ 18 หากงานสาธารณะท่ีจัดใหนักโทษเด็ดขาดออกไปทํานั้นมีผลประโยชนตอบ
แทนเม่ือไดรับเงินคาตอบแทนแลวใหรีบจายรางวัลปนผลใหแกนักโทษเด็ดขาดและเจาพนักงาน
เรือนจําผูมีสวนรวมในการทํางานนั้นโดยเร็ว 
 ขอ 19 การจายรางวัลปนผลใหแกนักโทษเด็ดขาดตามขอ18ใหทําบัญชีแยกประเภทไว
โดยเฉพาะและในการจายรางวัลปนผลใหถือหลักเกณฑในการพิจารณาดังนี ้

(1) งานใดท่ีไมตองใชฝมือแรงงานในการประกอบการใหนักโทษเด็ดขาดไดรับ
สวนแบงตอวันคนละเทา ๆ กัน 

                                                             
58 กฎกระทรวงฉบับท่ี 10 ขอ 7 
59 ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการสงนักโทษเด็ดขาดออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา พ.ศ.

2523 ขอ 18 
60 ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการสงนักโทษเด็ดขาดออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา พ.ศ.

2523 ขอ 19 
61 กฎกระทรวงฉบับท่ี 10 ขอ 2 
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(2) งานใดท่ีตองใชฝมือแรงงานในการประกอบการใหนักโทษเด็ดขาดผูมีฝมือ
แรงงานไดรับรางวลัปนผลตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับกรมราชทัณฑวา
ดวยการจายเงินผลประโยชนเปนรางวัลท่ีใชบังคับอยู 

(3) งานใดท่ีจําเปนตองใชนักโทษเด็ดขาดท้ังท่ีมีฝมือแรงงานและไมมีฝมือ
แรงงานในการประกอบการใหนักโทษเด็ดขาดดังกลาวไดรับรางวัลปนผลตาม (1) หรือ (2) แลวแต
กรณี 

รางวัลปนผลท่ีจายใหแกนักโทษเด็ดขาดตามขอ (1) (2) และ (3) ใหจายแก
นักโทษเด็ดขาดเพ่ือจับจายใชสอยในเรือนจําครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งใหเรือนจําเก็บรักษาไวในฐานะ
รับฝากและใหจายคืนในวันปลอยตัวเวนแตในกรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งก็ใหอยูในดลุยพินจิของผู
บัญชาการเรือนจําท่ีจะพิจารณาส่ังจายใหเปนกรณี ๆ ไป 
 ขอ 20 การจายรางวัลปนผลใหแกเจาพนักงานเรือนจําใหถือหลักเกณฑและวิธีการ
ตามท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยการจายเงินผลประโยชนเปนรางวัลท่ีใชบังคับ
อยูและใหนําจํานวนวันทํางานมารวมเปนสวนในการคํานวณดวย 
 นอกจากนี้ ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยเงินผลพลอยไดจากการฝกวิชาชีพและการใช
แรงงานผูตองขัง พ.ศ.2548 ไดวางหลักเกณฑสําหรับเงินพลอยไดท่ีไดจากการฝกวิชาชีพและการใช
แรงงานผูตองขัง ซ่ึงเปนวิธีปฏิบัติในการดําเนินใชเงินดังกลาว ดังตอไปนี ้
 ขอ 4 “เงินผลพลอยได” หมายความวา เงินหรือผลประโยชนอ่ืนท่ีกรมราชทัณฑไดรับ
ไวเปนกรรมสิทธ์ิจากการดําเนินงานฝกวิชาชีพผูตองขังหรือจากการทํางานของผูตองขังหรือจาก
การจําหนายทรัพยสินอันเกิดจากเงินผลพลอยไดซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดอนุญาตให
เก็บไวใชจายเพ่ือเปนทุนในการฝกวิชาชีพการใชแรงงานและการจัดสวัสดิการใหแกผูตองขังและ
จายเปนเงินรางวัลใหแกผูตองขังและเจาพนักงานเรือนจําโดยไมตองนําสงคลัง 

ขอ 7 เงินผลพลอยไดใหดําเนินการดังนี ้
 7.1 รอยละ 90 ใหเรือนจําเก็บไวเปนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใชจายในการดําเนิน

กิจการฝกวิชาชีพและการใชแรงงานผูตองขังและกิจการท่ีเปนประโยชนโดยตรงหรือตอเนื่องกับ
การฝกวิชาชีพและการใชแรงงานผูตองขังและจายเปนเงินรางวัลใหแกผูตองขังและเจาพนักงาน
เรือนจํา 

 7.2 รอยละ 10 ใหเรือนจํานําสงกรมราชทัณฑเปนเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยเพ่ือใช
จายในการจัดสวัสดิการผูตองขังการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการฝกวิชาชีพและการใช
แรงงานผูตองขัง 
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 การนําเงินสงกรมราชทัณฑตามขอ 7.2 ใหกระทําทุกส้ินเดอืนมีนาคมและ
กันยายน 
 2.4.2.3 สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีผูตองขังไดรับจากการทํางาน 
 1) การประกันอุบัติเหตุ 
 ในกรณีเกิดเหตุรายใดจากการทํางานของผูตองขังในเรือนจําท่ีเปนอันตรายตอกายหรือ
ชีวิตผูตองขัง ผูตองขังมีสิทธิท่ีจะไดรับรางวัล กลาวคือเปนเงินคาสินไหมทดแทนจากการบาดเจ็บ
หรือถึงแกชีวิต แตจะตองเปนผูตองขังท่ีกระทําการตามหนาท่ีหรือชวยเหลือเจาพนักงานเรือนจําทํา
การตามหนาท่ีเทานั้น62 ซ่ึงหนาท่ีดังกลาว มีดังตอไปนี6้3 
 (1) ทําการปองกันหรือจับกุมผูตองขังท่ีกอเหตุรายแรง 
 (2) ทําการดับเพลิง 
 (3) ทําการระเบิด 
 (4) ทําการกอสรางหรือซอมอาคารหรือขึ้นไปทําการอยูบนอาคารนั้นสูงกวา 12 ฟต 
 (5) ทําการอยูหนาเตาไฟหรือหลอโลหะ 
 (6) ทําการเดินเครื่องจักรกล 
 (7) ทําการในน้ําลึกหรือสายน้ําเช่ียว 
 (8) ทําการบุกเบิกปาหรือตัดไมใหญ 
 สําหรับในกรณี ท่ีผูตองขังประสบอันตรายบาดเจ็บสาหัส จากการปฏิบัติงาน
นอกเหนือไปจากกรณีขางตน ใหผูอํานวยการและผูปกครองทัณฑสถาน พิจารณาจายเงินส่ังจายได
ตามท่ีเห็นสมควร 
 ในการจายเงินรางวัลใหกําหนดดังนี้64 
 (1) บาดเจ็บสาหัสจนไมสามารถประกอบการงานไดเกินกําหนด 20 วันขึ้นไป กําหนด
เงินรางวัลใหไมเกิน 2,000 บาท 
 (2) บาดเจ็บสาหัสหรือพิการหรือทุพพลภาพตลอดชีวิตกําหนดเงินรางวัลใหไมเกิน
4,000 บาท 
 (3) ถึงตายกําหนดเงินรางวัลใหไมเกิน 8,000 บาท 

                                                             
62 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 มาตรา 20 และมาตรา 26 
63 กฎกระทรวง ขอ 64 
64 ระเบียบการจายเงินรางวัลใหผูตองขังท่ีกระทําการตามหนาท่ีซึ่งตองประสบอันตราย ลงวันท่ี 16 

เมษายน พ.ศ.2500 แกไขเพิ่มเติมลงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ.2522 
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 เม่ือพิจารณาระเบียบนี้แลว จะเห็นวาใชมาเปนเวลานานคาของเงินในปจจุบันเปล่ียนไป
แลว จํานวนเงินจึงควรตองปรับเปล่ียนใหเหมาะสมดวย สําหรับรางวัลท่ีจายใหผูตองขังไดมาจาก
เงินทุนผลประโยชน หรือท่ีเรียกวาเงินทุนฝกวิชาชีพ และจายใหแกผูตองขังเฉพาะกรณีท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง ฯ ขอ 64 เทานั้นแตในความเปนจริง ผูตองขังอาจไดรับอันตรายหรือถึงตายจากการ
กระทําการอ่ืน ๆ ซ่ึงไมอาจจะจายรางวัลไดเพราะไมเขากรณีท่ีกําหนดไว กรมราชทัณฑจึงตองมี
หนังสือส่ังการเรื่องการพิจารณาจายเงินรางวัลใหผูตองขังประสบอันตรายขณะทําการตามหนาท่ี ลง
วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2526 เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ โดยไมแกกฎกระทรวง ฯ หรือระเบียบขางตน
ดังนี้65 
 (1) เม่ือมีผูตองขังประสบอันตรายบาดเจ็บสาหัส จากการปฏิบัติงานท่ีไมเปนไปตาม
กฎกระทรวงมหาดไทย ขอ 64 ใหพิจารณาจายเงินประเภทใดประเภทหนึ่งท่ีมีอยู ท่ีผูบัญชาการ 
ผูอํานวยการและผูปกครองทัณฑสถาน มีอํานาจส่ังจายไดตามท่ีเห็นสมควร 
 (2) การพิจารณาจายเงินรางวัล ใหอนุโลมใชตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินรางวัลใหผูตองขังท่ีกระทําการตามหนาท่ีซ่ึงตองประสบอันตราย ลงวันท่ี 16 เมษายน พ.ศ.
2500 และแกไขเพ่ิมเติมลงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ.2522 
 (3) เม่ือดําเนินการตามขอ 2 แลว ใหรายงานกรมราชทัณฑทราบพรอมรายละเอียดแหง
การประสบอันตรายนั้น ๆ ดวย 
 สําหรับในกรณีท่ีผูตองขังผูใดท่ีไดรับการสงตัวออกทํางานสาธารณะนอกเรือนจําไดรบั
อันตรายหรือถูกประทุษรายหรือไดรับการปวยเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ี
และการไดรับอันตรายหากถูกประทุษรายการไดรับการปวยเจ็บหรือการประสบอุบัติเหตุนั้นมิได
เกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือเกิดจากความผิดของตนเองใหนักโทษเด็ดขาดผูนั้น
ไดรับเงินคาใชจายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือเงินทําขวัญโดยใหพิจารณาตามหลักเกณฑ
ตอไปนี6้6 
 (1) ผูท่ีไดรับบาดเจ็บไมถึงอันตรายสาหัสใหไดรับเงินทําขวัญไมเกิน 4,000 บาท 
 (2) ผูท่ีไดรับบาดเจ็บจนเปนอันตรายสาหัสใหไดรับเงินทําขวัญไมเกิน 8,000 บาท 
 (3) ผูท่ีไดรับอันตรายจนถึงเสียชีวิตใหไดรับเงินทําขวัญไมเกิน 10,000 บาท 

                                                             
65 คําอธิบายพระราชบัญญัติราชทัณฑ (น.162-163). เลมเดิม. 
66 ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการจายเงินคารักษาพยาบาลคาทําขวัญและคาใชจายอื่น ๆ แก

นักโทษเด็ดขาดท่ีสงออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา พ.ศ.2529 ซึ่งถูกแกไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบ ฯ ฉบับท่ี 2 
พ.ศ.2533 ขอ 3 
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 ผูท่ีไดรับบาดเจ็บหรือไดรับอันตรายตาม (1) (2) หรือ (3) อาจพิจารณาจายเงินคาใชจาย
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลใหอีกสวนหนึ่งก็ได 
 ในกรณีท่ีนักโทษเด็ดขาดซ่ึงไดรับการสงตัวออกทํางานสาธารณะนอกเรือนจําไดรับ
อันตรายจนถึงแกความตายใหจายเงินคาทําศพใหรายละไมเกนิ 2,000 บาท67  
 2) เงินออม 
 ตามระเบียบกรมราชทัณฑวาดวย การสงนักโทษเด็ดขาดออกไปทํางานสาธารณะนอก
เรือนจํา พ.ศ.2523 ขอ 19 วรรคสอง ไดกําหนดใหรางวัลปนผลท่ีจายใหแกผูตองขัง ใหจายแก
ผูตองขังเพ่ือจับจายใชสอยในเรือนจําครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งใหเรือนจําเก็บรักษาไวในฐานะรับฝาก
และใหจายคืนในวันปลอยตัวเวนแตในกรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งก็ใหอยูในดุลยพินิจของผู
บัญชาการเรือนจําท่ีจะพิจารณาส่ังจายใหเปนกรณี ๆ ไป 

3) สิทธิในการไดรับวันหยุดงาน 
นอกจากงานท่ีเกี่ยวกับอนามัยของผูตองขังและการสุขาภิบาลของเรือนจําใหผูตองขัง

ไดหยุดทํางาน ดังตอไปนี6้8 
(1) วันท่ี 31 มีนาคมและวันท่ี 1 เมษายน รวม 2 วัน69 
(2) วันฉลองรัฐธรรมนูญ 1 วัน 
(3) วันเฉลิมพระชนมพรรษา 1 วัน 
(4) สัปดาหละ 1 วัน 
(5) วันอ่ืนใดท่ีรัฐมนตรีมีคําส่ังเปนครั้งคราว 

  
2.5  กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน 
 ในเบ้ืองตนผูเขียนขออธิบายสาระสําคัญของหลักกฎหมายคุมครองแรงงาน เพ่ือ
สามารถนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางการคุมครองสิทธิของลูกจางกับผูตองขัง วากฎหมายได
ใหความคุมครองสิทธิเพียงใด เหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร ซ่ึงในสวนท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย
แรงงาน มีพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
 2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 
                                                             

67 ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการจายเงินคารักษาพยาบาลคาทําขวัญและคาใชจายอื่น ๆ แก
นักโทษเด็ดขาดท่ีสงออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา พ.ศ.2529 ขอ 4 

68 กฎกระทรวง ขอ 54 
69 ปจจุบัน คือ วันท่ี 1 มกราคม และวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกป 
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 3) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
 4) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

2.5.1   พระราชบัญญัตคิุมครองแรงงาน พ.ศ.2541  
 กฎหมายคุมครองแรงงาน (Labour Protection Law)70 เปนกฎหมายท่ีบัญญัติถึงสิทธิ
และหนาท่ีระหวางนายจางและลูกจาง โดยกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการวาจาง การใชแรงงาน และ
การจัดสวัสดิการท่ีจําเปนในการทํางาน เพ่ือใหผูทํางานมีสุขภาพอนามัยอันดีและไดรับคาตอบแทน
ตามสมควร นายจางมีแรงงานในการผลิตหรือบริการท่ีคงสภาพในระยะยาว ประเทศมีความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและมีความสงบม่ันคงทางสังคม 
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มีขอบเขตในการใชบังคับแกนายจาง ลูกจาง
ในการจางงานทุกราย ไมวาจะประกอบกิจการประเภทใด และไมวาจะมีจํานวนลูกจางเทาใด 
ยกเวน71 สวนราชการรัฐวิสาหกิจและนายจางซ่ึงจางลูกจางไปผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม หรือแปร
รูปส่ิงของในบานของลูกจางหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีมิใชสถานประกอบกิจการของนายจาง72 หรือนายจาง
ซ่ึงจางลูกจางใหทํางานเกษตรกรรมตลอดป73 
 ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 คําวา "นายจาง" หมายความวา ผูซ่ึงตก
ลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจาย คาจางให และหมายความรวมถึง 
 (1) ผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง 
 (2) ในกรณีท่ีนายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคลและผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย 
 คําวา “ลูกจาง" หมายความวา ผูซ่ึงตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคาจาง ไมวาจะ
เรียกช่ืออยางไร 
 บุคคลคนหนึ่งจะเปนใครก็ตามท่ีไปตกลงทํางานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งท่ีเปนนายจาง
ของงานหรือเจาของกิจการซ่ึงเรียกวานายจาง โดยเปนการทํางานเพ่ือประสงคส่ิงตอบแทนท่ีเรียกวา
คาจาง บุคคลนั้นเปนลูกจางตามกฎหมายคุมครองแรงงาน คําวา “ไมวาจะเรียกช่ืออยางไร”    
บัญญัติไวเพ่ือตัดปญหาโตแยง เนื่องจากกฎหมายบางฉบับหรือนายจางบางรายไมเรียกช่ือบุคคลท่ี
ทํางานในสถานประกอบกิจการนั้นวาลูกจาง 

                                                             
70 จาก คําอธิบายกฎหมายแรงงาน (พิมพครั้งท่ี 18) (น.19), โดย เกษมสันต วิลาวรรณ, 2555, 

กรุงเทพฯ:วิญูชน. 
71 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 4 
72 กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานท่ีรับไปทําท่ีบาน พ.ศ.2547 
73 กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ.2547 
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 ลูกจางตามความหมายขางตน จึงหมายถึง ลูกจางทุกประเภทไมวาจะเปนลูกจางทดลอง
งาน ลูกจางช่ัวคราว ลูกจางประจํา ลูกจางท่ีมีกําหนดเวลาการจางไวแนนอน (ท้ังระยะส้ันและระยะ
ยาว) ลูกจางท่ีทํางานไมเต็มเวลา (Part-time Employee) ลูกจางสัญญาจางพิเศษ และรวมถึงลูกจางซ่ึง
ทํางานเกี่ยวกับงานบานดวย 
 คําวา “คาจาง” คือ เงินท่ีนายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการทํางาน
ตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลาการทํางานเปนปกติเปนรายช่ัวโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน 
หรือระยะเวลาอ่ืน หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานท่ีลูกจางทําไดในเวลาทํางานปกติของวัน
ทํางาน และใหหมายความรวมถึงเงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุด และวันลาท่ีลูกจางมิได
ทํางานแตลูกจางมีสิทธิไดรับตามพระราชบัญญัตินี ้

2.5.2   พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 
 กฎหมายเงินทดแทน (Workmen’s Compensation Law)74 เปนกฎหมายคุมครองลูกจาง
หรือผูท่ีอยูในอุปการะของลูกจาง ดวยการกําหนดใหนายจางจายเงินใหบุคคลดังกลาวเม่ือลูกจาง
ไดรับภยันตรายหรือเจ็บปวยหรือตายอันมีสาเหตุมาจากการทํางานใหแกนายจางและกําหนดใหมี
กองทุนเงินทดแทนขึ้นโดยใหนายจางจายเงินสมทบกองทุนดังกลาวไวเพ่ือเปนหลักประกันในการ
จายเงินทดแทนแกลูกจางหรือผูอยูในอุปการะของลูกจางแทน 
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 มีขอบเขตในการใชบังคับแกนายจางท่ีมีลูกจาง
ตั้งแต 1 คนขึ้นไปทุกประเภทกิจการ ยกเวน75 
 1. ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน 
 2. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
 3. นายจางซ่ึงประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนเฉพาะ
ในสวนท่ีเกี่ยวกับครูหรือครูใหญ 
 4. นายจางซ่ึงดําเนินกิจการท่ีมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ 
 5. นายจางอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 6. ลูกจางซ่ึงทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย76 
 จะเห็นไดวา ขอยกเวนตามกฎหมายเงินทดแทนมีลักษณะคลายกับขอยกเวนใน
กฎหมายคุมครองแรงงาน และนายจางท่ีจะตองรับผิดจายเงินทดแทนก็ตอเม่ือลูกจางไดประสบ
เคราะหกรรมจากการทํางานใหนายจางซ่ึงมีอยู 3 กรณี คือ77 
                                                             

74คําอธิบายกฎหมายแรงงาน (น.319). เลมเดิม. 
75 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 4 
76 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 5 
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 1. ลูกจางประสบอันตรายซ่ึงหมายความวา การท่ีลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือ
ผลกระทบแกจิตใจหรือถึงแกความตายเนื่องจากการทํางานหรือปองกันรักษาประโยชนใหแก
นายจางหรือตามคําส่ังของนายจาง 
 2. ลูกจางเจ็บปวย ซ่ึงหมายความวา การท่ีลูกจางเจ็บปวยหรือถึงแกความตายดวยโรคซ่ึง
เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน 
 3. ลูกจางสูญหาย ซ่ึงหมายความวา การท่ีลูกจางหายไปในระหวางทํางานหรือปฏิบัติ
ตามคําส่ังของนายจางซ่ึงมีเหตุอันควรเช่ือวาลูกจางถึงแกความตายเพราะประสบเหตุอันตรายท่ี
เกิดขึ้นในระหวางทํางานหรือปฏิบัติตามคําส่ังของนายจางนั้น รวมตลอดถึงการท่ีลูกจางหายไปใน
ระหวางเดินทางโดย พาหนะทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ํา เพ่ือไปทํางานใหนายจางซ่ึงมีเหตุอัน
ควรเช่ือวาพาหนะนั้นไดประสบเหตุอันตรายและลูกจางถึงแกความตาย ท้ังนี้ เปนระยะเวลาไมนอย
กวาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันท่ีเกิดเหตุนั้น 
 ท้ัง 3 กรณีดังกลาว จะตองอยูในเง่ือนไขท่ีวา การประสบอันตรายนั้นเกิดขึ้นเนื่องจาก
การทํางานใหแกนายจาง หรือการปองกันรักษาประโยชนใหแกนายจาง หรือการทําตามคําส่ังของ
นายจาง78 ดังนั้น เม่ือลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือ สูญหาย นายจางมีหนาท่ีตองจายเงิน
ทดแทนใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามกฎหมาย79 
 เ ม่ือลูกจ างประสบอันตรายหรือเจ็บปวย  ใหนายจางจัดให ลูกจางไดรับการ
รักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแกอันตรายหรือความเจ็บปวยนั้น และใหนายจางจายคา
รักษาพยาบาลเทาท่ีจายจริงตามความจําเปนโดยไมชักชาเม่ือฝายลูกจางแจงใหนายจางทราบ80 และ
ในกรณีท่ีลูกจางจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานภายหลังการประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย ใหนายจางจายคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานของลูกจางตามความจําเปน81 สําหรับ
ในกรณีเม่ือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญหาย ใหนายจางจายคาทํา
ศพแกผูจัดการศพของลูกจางเปนจํานวนหนึ่งรอยเทาของอัตราสูงสุดของคาจางขั้นต่ํารายวันตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน82 ซ่ึงคาจางขั้นต่ํารายวันในปจจุบันเทากับ 300 บาท83 ดังนั้น  

                                                                                                                                                                              
77 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 5 
78 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 5 
79 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 20 
80 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 13 
81 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 15 
82 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 16 
83 ประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่องอัตราคาจางข้ันตํ่า ฉบับท่ี 7 
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ไมวาลูกจางนั้นจะไดรับคาจางวันละเทาใดก็ตาม ถาลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแก
ความตายหรือสูญหายตามกฎหมายเงินทดแทนก็จะไดรับคาทําศพเทากันทุกคน เปนเงิน        
30,000 บาท 

2.5.3   พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
 กฎหมายประกันสังคม (Social Security Law)84 เปนกฎหมายท่ีกําหนดใหมีการจัดตั้ง
กองทุนประกันสังคมขึ้น โดยใหลูกจางหรือผูสมัครเขาประกันตน นายจางและรัฐบาลรวมออกเงิน
สมทบ เพ่ือใชกองทุนดังกลาวเปนหลักประกัน ใหแกลูกจางและผูสมัครเขาประกันตนไดรับการ
สงเคราะหเม่ือประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรอืตายอันมิใชเนื่องจากการทํางาน คลอดบุตร 
ชราภาพ และวางงาน รวมท้ังการสงเคราะหบุตร ซ่ึงจะทําใหชีวิตของลูกจางและสังคมมีความม่ันคง
ขึ้น 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มีขอบเขตในการใชบังคับแกกิจการท่ีมีลูกจาง
ตั้งแต 1 คนขึ้นไป และพระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก85 
 (1) ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราวรายวัน และลูกจางช่ัวคราวรายช่ัวโมง ของ
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน ยกเวนลูกจางช่ัวคราวรายเดือน 
 (2) ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
 (3) ลูกจางของนายจางท่ีมีสํานักงานในประเทศ และไปประจําทํางานในตางประเทศ 
 (4) ครูหรือครูใหญของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน 
 (5) นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิตหรือนักศึกษา หรือแพทยฝกหัด ซ่ึงเปนลูกจางของ
โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาล 
 (6) กิจการหรือลูกจางอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 (7) ลูกจางซ่ึงทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย86 
 สําหรับกิจการหรือลูกจางอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 4(6) คือ
ลูกจางตอไปนีด้วย 
 (1) ลูกจางของเนติบัณฑิตยสภา 
 (2) ลูกจางของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ 
 (3) ลูกจางของสภากาชาดไทย 
 (3/1) ลูกจางของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ
                                                             

84 คําอธิบายกฎหมายแรงงาน (น.319). เลมเดิม 
85 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 4 
86 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 5 
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 (4) ลูกจางของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
 (5) ลูกจางของกิจการเพาะปลูก ประมง ปาไม และเล้ียงสัตว ซ่ึงมิไดใชลูกจางตลอดป 
และไมมีงานลักษณะอ่ืนรวมอยูดวย 
 (6) ลูกจางของนายจางท่ีจางไวเพ่ือทํางานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร หรือ
เปนไปตามฤดูกาล 
 (7) ลูกจางของนายจางท่ีเปนบุคคลธรรมดา ซ่ึงงานท่ีลูกจางทํานั้นมิไดมีการประกอบ
ธุรกิจรวมอยูดวย 
 (8) ลูกจางของนายจางซ่ึงประกอบการคาเรหรือการคาแผงลอย 
 ลูกจางท่ีอายุ 15-60 ปบริบูรณจะตกเปนผูประกันตนตามกฎหมายนี้ทันทีท่ีเขาทํางาน
เปนลูกจาง ท้ังนี้จนกวาจะพนจากการเปนลูกจาง87 สวนบุคคลซ่ึงมิใชลูกจางท่ี อาจสมัครเขาเปน
ผูประกันตนได โดยสมัครและจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมตามอัตราท่ีกําหนด และจะ
ไดรับประโยชนทดแทนตามอัตราของการจายเงินสมทบตามท่ีกําหนดไว88 

2.5.4   ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 575 บัญญัติวา “อันวาจางแรงงานนั้นคือ
สัญญาซ่ึงบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจาง ตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวานายจาง และ
นายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาท่ีทํางานให” 
 เม่ือพิจารณาจากขอกฎหมายขางตนจะเห็นวาสัญญาจางแรงงานเปนสัญญาผูกพัน
ระหวางบุคคลสองฝาย คือ ฝายนายจางและฝายลูกจางซ่ึงแตละฝายกฎหมายไดกําหนดท้ังสิทธิและ
หนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตอกันไวอยางชัดเจน และสัญญาจางแรงงานนั้น กฎหมายมิไดกําหนดรูปแบบ
และรายละเอียดแหงสัญญาไวแตอยางใด เพียงกําหนดใหลูกจางมีหนาท่ีตองทํางานใหนายจางและ
นายจางก็มีหนาท่ีจายเงินใหลูกจางเทานั้น ดังนั้นสาระสําคัญของสัญญาจางแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย จึงอยูท่ีตัวนายจางและลูกจางท่ีตกลงกันโดยสมัครใจ โดยฝายนายจาง
มุงหวังผลงานจากลูกจาง และฝายลูกจางมุงหวังสินจางจากนายจางเปนคาตอบแทนดังนั้น การ
บังคับใชแรงงานหรือการเกณฑแรงงานจึงมิใชเปนการจางแรงงาน89 

                                                             
87 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 33 
88 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 40 
89 คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานท่ี 2241/2525 
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บทท่ี 3 
กฎหมายในการคุมครองการทํางานของผูตองขังในตางประเทศ 

 
3.1  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

3.1.1   การบังคับโทษจําคุกท่ัวไป 
 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีใชกฎหมายในระบบ Civil Law อํานาจตามกฎหมายท่ีทํา
ใหสามารถลงโทษจําคุกผูกระทําความผิดไดนั้น เริ่มมาจากประมวลกฎหมายอาญา1 มาตรา 12

บทบัญญัตินี้เปนหลักท่ีสําคัญ คือ “ไมมีความผิด ไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย” (Nullumcrimen, 
Nullapoena sine lege) หรือหลักนี้ในทางวิชาการเรียกวา “หลักไมมีโทษ โดยไมมีกฎหมาย” ซ่ึงเปน 
“หลักประกันในกฎหมายอาญา” และเปน “หลักรัฐธรรมนูญ” อันเปนอํานาจท่ีศาลพิพากษาลงโทษ
จําคุกผูกระทําความผิดไดเปนผลใหสามารถบังคับโทษจําคุกในเรือนจําได 
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี จะเริ่มจากตํารวจทํา
หนาท่ีในการสืบสวนสอบสวนและจับกุม เม่ือเจาพนักงานตํารวจทําการตรวจสอบขอเท็จจริงอัน
เปนความจริงเบ้ืองตนแลว ก็จะจัดสงสํานวนการสอบสวนใหพนักงานอัยการดําเนินการคนหา
ความจริงเพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันขอเท็จจริงแหงคดี และเพ่ือเปนการแสวงหาพยานหลักฐานใหเพียงพอ
ในการเสนอคดีตอศาล3 เม่ือพนักงานอัยการเห็นวาน้ําหนักพยานหลักฐานท่ีไดมาพอสมควรแกการ
ดําเนินคดีแลว ก็จะมีคําส่ังฟองคดีตอศาลท่ีมีเขตอํานาจตอไป 

 กรณีถาเปนคดีท่ีไมมีขอยุงยาก หรือท่ีมีโทษปรับสถานเดียวนั้นพนักงานอัยการอาจจะ
ใชวิธีการทางอาญาแบบเรงรัด โดยจะไมเปนไปตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ตามปกติ (Schoffericht /accelerate proceedings) วิธีการนี้สามารถทําใหคดีอาญาท่ีเกิดขึ้นใน
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีระงับลงไดเปนจํานวนมาก กลาวคือ กฎหมายใหอํานาจพนักงานอัยการ
สามารถจะทําการรองขอตอศาลใหมีคําส่ังทางอาญาตาง ๆ ไดโดยปราศจากกระบวนการพิจารณา
คดีของศาลตามขั้นตอนปกติได และผูกระทําความผิดตองปฏิบัติตามคําส่ังทางอาญาดังกลาว 

                                                             
1 Criminal Code (Strafgesetzbuch, StGB) 
2 Criminal Code (Strafgesetzbuch, StGB) Section 1 No punishment Without a Law. 
3 Criminal Code (Strafgesetzbuch, StGB) Section 163 (Duties of the Police) 

DPU



61 

ภายในกําหนดเวลา 2 สัปดาหนับแตวันท่ีผูกระทําความผิดไดรับคําส่ัง ถาไมปฏิบัติตามคําส่ัง
ดังกลาวจะมีผลเทากับเปนคําพิพากษา อันจะนําไปสูการบังคับคดอีาญาตอไปทันที4 

สําหรับระบบศาลนั้นผูพิพากษาสามารถเขามาคนหาพยานหลักฐานเพ่ือคนหาความจริง
แทได ศาลช้ันตนเปน “ศาลพิจารณา” (Trial Court) กลาวคือ เปนศาลท่ีตองพิจารณาขอเท็จจริงและ
เม่ือขอเท็จจริงฟงเปนยุติอยางไร ศาลช้ันตนก็จะวินิจฉัยช้ีขาดขอกฎหมายในเรื่องนั้นตอไป ซ่ึงการท่ี
ศาลช้ันตนจะฟงวาขอเท็จจริงเปนยุติอยางไรนั้นตามปกติก็ตองอาศัยพยานหลักฐานเปนสําคัญ 

การโตแยงคัดคานในขอเท็จจริงซ่ึงจะนําไปสูการวินิจฉัยในขอเท็จจริงนั้น จะกระทําได
ครั้งเดียว กลาวคือใน “ศาลพิจารณา” หรือชอบท่ีจะมีอยางมากเพียงสองช้ันเทานั้น คือ ศาลช้ันตน
และศาลอุทธรณ เพราะมิฉะนั้นแลวผลเสียก็จะเกิดแกท้ังคูความและรัฐ ดังนั้น  กระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศท้ังหลายจึงมี “ศาลพิจารณา” (Trial Court) เพียงสองช้ัน คือ “ศาลช้ันตน” และ        
“ศาลอุทธรณ”5 

คําพิพากษาของศาลท่ีลงโทษจําคุกนั้น  มีอิทธิพลตอการบังคับโทษและการบริหารงาน
เรือนจํามาก ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีศาลจะพยายามนํานโยบายการเล่ียงโทษจําคุกมาใช โดย
กําหนดเง่ือนไขในคําพิพากษาใหเปล่ียนโทษจําคุกเปนโทษชนิดอ่ืนตามท่ีกฎหมายใหอํานาจกระทํา
ได เชน พิพากษาใหลงโทษจําคุกแตใหรอการลงโทษ หรืออาจเล่ียงโทษจําคุกโดยใชโทษชนิดอ่ืน
แทน ท่ีนํามาใชมากคือโทษปรับ ขอเท็จจริงท่ีปรากฏในทางปฏิบัติ สวนใหญพบวาคําพิพากษา  
ของศาลจะพิพากษาใหรอการลงโทษมากกวาการลงโทษจําคุกจริงทุกป และมีการรอการลงโทษ  
ในอัตราสวนท่ีเพ่ิมมากขึ้นทุกป6 สําหรับการจําคุกท่ีมีกําหนดโทษสูงในความผิดรายแรงมีระยะ
เวลานานนั้น การท่ีจะพักการลงโทษจําคุกไดจะตองมีการพิจารณาโดยมีเง่ือนไขมาก ซ่ึงปกติคดีท่ี   
ศาลพิพากษาลงโทษจําคุกต่ํากวา 6 เดือน ศาลชอบท่ีจะส่ังพักหรือรอการลงโทษจําคุกไวไดทันที 
เวนแตในกรณีท่ีมีความจําเปนตองเอาตัวผูกระทําความผิดไวเพ่ือปองกันเหตุอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น
ได ถาโทษจําคุกตั้งแต 6 เดือนถึง 1 ป ศาลจะใชวิธีการเดียวกัน เวนแตมีเหตุจําเปนหรือเพ่ือความ
ปลอดภัย ศาลอาจส่ังควบคุมบุคคลนั้นไวก็ได การลงโทษจําคุก 1-2 ป การพักหรือรอการลงโทษก็

                                                             

 4 Criminal Code (Strafgesetzbuch, StGB) Section 407-412 
 5 จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (พิมพครั้งท่ี 7) (น.605-607), โดย คณิต ณ นคร, 2549, 

กรุงเทพฯ:วิญูชน. 
 6 จาก “การบังคับโทษจําคุกในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี”, โดย ธานี วรภัทร, 2549, มิถุนายน,  

บทบัณฑิตย, 62(1),น.149. 
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อาจทําไดเชนเดียวกัน แตตองพิจารณาจากขอหาและฐานความผิด ตลอดท้ังพฤติการณ ความหนัก
เบาของขอหา รวมท้ังเหตุผลอ่ืน ๆ ดวย7 
 ในการลงโทษตามนโยบายการบริหารจัดการคดีอาญา จะมีหลักการของการบังคับโทษ
ภายใตหลักท่ัวไปของกฎหมายอาญาท่ีจะมุงเนนท่ีการใชโทษปรับและโทษจําคุก (ใชหรือไมใช
วิธีการรอการลงโทษหรือการคุมประพฤต)ิ  กฎหมายอนุญาตในการกําหนดโทษเพ่ิมไดในการหาม
กระทําการบางอยาง เชน การหามขับรถ หามเขาเขตกําหนด การใหตองรายงานตัวตอเจาพนักงานมี
กําหนดระยะเวลา เปนตน ถาผูท่ีถูกกลาวหาถูกศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกกําหนดไมเกิน 2 ป    
การดําเนินการตามคําพิพากษาสามารถรอการลงโทษและหรือใหผูตองโทษจําคุกเขาสูระบบการคุม
ประพฤติได ระยะเวลาการคุมประพฤติและเง่ือนไขการคุมประพฤติตาง ๆ จะกําหนดโดยศาล       
ซ่ึงระบุในคําพิพากษาของผูตองโทษแตละคน บุคคลท่ีตองคําพิพากษาตองพิสูจนจนเปนท่ีพอใจแก
ศาลวาจะไมกระทําความผิดซํ้าอีกในอนาคต มาตรการในการเล่ียงโทษจําคุก เปนผลทําใหบุคคลนัน้
มีชีวิตท่ีไมตองรับโทษจําคุก มีงานทํา ยังมีชีวิตอยูกับครอบครัวและมีสังคมอยูตอไป แตถาหากผู
ตองโทษจําคุกนั้นกระทําความผิดอาญาซํ้าอีก หรือกระทําผิดเง่ือนไขท่ีศาลกําหนดในระหวางคุม
ประพฤติ ผูนั้นจะถูกเพิกถอนการพักการลงโทษจําคุกและบุคคลนั้นจะถูกนําตัวไปจําคุกตอไป8 
 นอกจากนั้นยังมีมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือฟนฟูและปองกันสังคมซ่ึง
นํามาใชกับผูตองโทษจําคุก เชน การเอาตัวผูตองขังท่ีมีอาการโรคจิตไปไวในโรงพยาบาลโรคจิต
หรือสถานท่ีพักฟน สถานกักขังพิเศษ เปนตน9 

กฎหมายวาดวยการบังคับโทษของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี บัญญัติอยูในกฎหมาย
ว าดวยการบังคับโท ษและวิ ธีการบังคับ เ พ่ือความปลอดภัย ท่ีจํ ากัด เสรีภาพ ค .ศ . 1976                    
(das Strafvollzugsrecht) โดยวัตถุประสงคของการบังคับโทษจําคุก ซ่ึงเปนภารกิจหลักของการ
บังคับโทษจําคุกเพ่ือใหผูตองขังสามารถท่ีจะดําเนินชีวิตในอนาคตตอไปได โดยปราศจากความผิด
อาญาอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม การบังคับโทษจําคุกนั้นตองตอบสนองตอการคุมครอง
สาธารณะจากการกระทําความผิดท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตตอไปดวย10 ในการดําเนินชีวิตของบุคคล
ซ่ึงถูกบังคับโทษตองใหเปนไปตามปกติธรรมดาใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถทําได ผลรายท้ังหลาย

                                                             

 7การบังคับโทษจําคุกในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (น.152). เลมเดิม. 
 8 Crimainal Justice in Germany (p.29), By Jorg-Martin Jehle, 2005. (อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2555, 

น.154). 
 9 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก (น.157). เลมเดิม. 
10 StVollzG § 2 
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จากการสูญเสียเสรีภาพจะตองหลีกเล่ียงไมใหเกิดขึ้น และการบังคับโทษจะตองกระทําเพ่ือ
ชวยเหลือใหผูตองขังสามารถกลับมาใชชีวิตท่ีมีเสรีภาพตอไปได11 
 ผูตองขังตองรวมมือในการกําหนดการบําบัดของตนเองและในการบรรลุซ่ึงจุดมุงหมาย
ของการบังคับโทษ ความพรอมของผูตองขังสําหรับการบําบัดจะตองไดรับการปลุกเราและสงเสริม
ใหเกิดขึ้น และผูตองขังตองอยูภายใตการจํากัดเสรีภาพตามท่ีบัญญตัิไวในกฎหมายนี้ ถากฎหมายนี้
มิไดบัญญัติหลักเกณฑพิเศษอยางใดไว ขอจํากัดตาง ๆ ท่ีจะกําหนดใชกับผูตองขังจะตองเปน
ขอจํากัดสําหรับการรักษาความม่ันคงปลอดภัย หรือสําหรับการขจัดการกอกวนท่ีรายแรงตอความ
เปนระเบียบเรียบรอยของเรือนจําท่ีไมอาจหลีกเล่ียงไดเทานั้น12 
 ในดานการรับตัวผูตองขังจะกระทําโดยมีผูตองขังอ่ืนอยูรวมดวยไมได ผูตองขังตอง
ไดรับการแจงใหทราบถึงสิทธิและหนาท่ีของเขา หลังจากการรับตองผูตองขังจะตองไดรับการ
ตรวจรางกายทันทีและตองนําตัวผูตองขังไปพบผูท่ีเปนผูบัญชาการเรือนจําหรือหัวหนาแผนกรับ
ตัว13 หลังจากนั้นจะตองเริ่มดวยการคนหาบุคลิกภาพ และความเปนไปของชีวิตของผูตองขัง       
การคนหาดังกลาวอาจละเวนได เม่ือคํานึงถึงระยะเวลาของการบังคับโทษแลวกรณีไมเปดชองให
กระทําเชนนั้นได ในการตรวจสอบจะตองครอบคลุมพฤติกรรมท้ังหลาย ซ่ึงการไดรูถึงขอนี้จําเปน
สําหรับการบําบัดผูตองขังอยางมีแผนในการบังคับโทษและสําหรับการกลับเขาสูสังคมหลังการ  
พนโทษของผูตองขัง14 
 แผนในการบังคับโทษตองกําหนดจากผลของการสํารวจเพ่ือบําบัด ตองจัดให
สอดคลองกับพัฒนาการของผูตองขังและผลของการสํารวจบุคลิกภาพสวนบุคคล ในการนี้แผน
บังคับโทษจะตองกําหนดระยะเวลาท่ีคาดหมาย และอยางนอยตองระบุเกี่ยวกับมาตรการบําบัด
ดังตอไปนี้ คือ15 
 1. การใหเขาอยูในการบังคับโทษปดหรือการบังคับโทษเปด 
 2. การยายไปอยูในสถานท่ีบําบัดทางสังคม 
 3. การมอบตัวใหไปอยูรวมกันเปนกลุม หรือใหไปรับการบําบัดเปนกลุม 
 4. งานท่ีจะมอบใหทํา ตลอดจนมาตรการของการฝกอาชีพ หรือการศึกษาตอเนื่อง 
 5. การเขารวมในกิจกรรมของการศึกษาตอเนื่อง 

                                                             
11 StVollzG § 3 
12 StVollzG § 4 
13 StVollzG § 5 
14 StVollzG § 6 
15 StVollzG § 7 
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 6. มาตรการชวยเหลือและมาตรการการบําบัดพิเศษ 
 7. การผอนปรนการบังคับโทษ และ 
 8. มาตรการท่ีจําเปนสําหรับการเตรียมการปลอยตัว 
 จะเห็นไดวาสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีกระบวนการยุติธรรมท่ีเปนระบบทํางาน
ตอเนื่องสัมพันธกันทุกองคกร ภายใตแนวคิดทิศทางเดียวกันเปนมาตรฐาน มีความเขมแข็ง สามารถ
ท่ีจะกรองผูท่ีกระทําความผิดจริง ๆ ท่ีสมควรไดรับโทษจําคุกเทานั้นท่ีตองเขาบําบัดในเรือนจํา  
ท้ังนี้โดยปรากฏจากรายงานผลการปฏิบัติและสถิติของกระทรวงยุติธรรมของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีและในเรื่องการบังคับโทษเปนกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ กลาวคือ สามารถนํามาปฏิบัติให
เปนไปในแนวทางเดียวกันและเกิดผลสําเร็จไดอยางแทจริง (Execution of Sentence Law 
StVollzG)16 

3.1.2   กฎหมายเกี่ยวกับการทํางานของผูตองขัง 
 3.1.2.1 วัตถุประสงคในการทํางานของผูตองขัง 
 การทํางาน การอบรม และประกันสังคม ถือวาเปนหัวใจหลักของระบบการบังคับโทษ
และการฟนฟูผูตองขัง ซ่ึงเปนปจจัยใหผูตองขังสามารถกลับคืนสูสังคมและดําเนินชีวิตไดอยางเปน
ปกติอยูรวมกับบุคคลในสังคมท่ัวไปได อันเปนภารกิจหลักของการบังคับโทษ เพ่ือใหผูตองขังมี
ความรับผิดชอบทางสังคม ไมหวนกลับมากระทําความผิดอาญาซํ้า และนอกจากนี้การดําเนินการ
เกี่ยวกับการบังคับโทษมิใชมุงถึงแตการจํากัดเสรีภาพของผูตองขัง แตจะตองกระทําเพ่ือชวยเหลือ
ใหผูตองขังสามารถกลับมาใชชีวิตท่ีมีเสรีภาพภายหลังจากการพนโทษได17 กลาวคือ การทํางาน 
กิจกรรมท่ีใชการทํางานเพ่ือบําบัด จักตองตอบสนองโดยเฉพาะอยางยิ่งตอจุดมุงหมายเพ่ือให
ผูตองขังสามารถท่ีจะทํางาน และท่ีจะถือเปนอาชีพ หรือสามารถยึดเปนอาชีพหลังการปลอยตัวได18 
 การใหผูตองขังทํางานเปนแนวความคิดหลักในการบังคับโทษทางอาญา กลาวคือ    
การทํางานเปนการบังคับโทษท่ีมีระเบียบแบบแผนและไดผลลัพธในการฟนฟูผูตองขังท่ีดีท่ีสุด19 
ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญไดวางหลักถึงแนวทางในกระบวนการใหผูตองขังกลับคืนสูสังคมตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเห็นวากฎหมายบังคับโทษทางอาญาซ่ึงกําหนดใหการทํางานเปนส่ิงซ่ึงผูตองขัง

                                                             

 16 จาก “กฎหมายบังคับโทษในประเทศไทย : การบังคับโทษจําคุก (Penalty Law in Thailand : The 
Enforcement of the Sentence of Imprisonment),” โดย ธานี วรภัทร, 2550, มกราคม-มิถุนายน, วารสารกฎหมาย
ธุรกิจบัณฑิตย 7(1), น.116. 

17 From Strafvollzug (5.Auflage) (p.179), By Kaiser/Schöch, 2003, Germany:UTB. 
18 StVollzG § 37Abs 1 
19 Strafvollzug.Loc.cit. 
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ตองกระทํานั้น เปนเครื่องมือสําคัญในกระบวนการใหผูตองขังกลับคืนสูสังคม20 ขอกําหนดดังกลาว
ถูกทําใหสมบูรณตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวา “เม่ือมีการทํางานท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จ
ลุลวง สามารถทําใหเกิดการยอมรับทางสังคมท่ีเหมาะสมได ซ่ึงการไดรับการยอมรับดังกลาว ไม
จําเปนตองอยูในรูปแบบของคาตอบแทนหรือคาจางเทานั้น แตเปนการจําเปนท่ีจะตองทําให
ผูตองขังมีความรูสึกถึงความมีคุณคาในการทํางานอยางตอเนื่องนั้น เพ่ือใหรูสึกถึงความมีอิสระใน
ชีวิตและการมีความรับผิดชอบตอตนเอง ท้ังนี้ จะตองทําใหผูตองขังไดรับจิตสํานึกท่ีดีจากการ
ทํางานนั้น”21 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบังคับโทษของผูตองขังในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  
ไดแก รัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพ่ือความปลอดภัยท่ีจํากัด
เสรีภาพ ค.ศ.1976 ซ่ึงในรัฐธรรมนูญของเยอรมัน ก็ไดบัญญัติเปนกฎหมายพ้ืนฐานในเรื่องการ
ทํางานหรือการประกอบอาชีพของบุคคลไว22 และในสวนกฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวธีิการ
บังคับเพ่ือความปลอดภัยท่ีจํากัดเสรีภาพ ค.ศ.1976 ก็ไดบัญญัติสวนท่ีเกี่ยวกับการทํางานของ
ผูตองขังไวในลักษณะ 5 ตั้งแตมาตรา 37 ถึงมาตรา 52 อันเปนกฎหมายท่ีใหความสําคัญในการให
ผูตองขังทํางาน โดยกําหนดแนวทางในการทํางาน การใหการอบรม และการใหการศึกษาตอเนื่อง 
นอกจากจะกําหนดแนวทางตาง ๆ แลวยังไดมีการนําผูตองขังเขาสูระบบประกันสังคมอีกดวย 
 3.1.2.2 ลักษณะ ประเภทงาน สิทธิและหนาท่ีในการทํางาน 
 ในเรื่องการทํางานของผูตองขัง กฎหมายไดวางหลักในการทํางานไว ดังนี้23 
 1. การทํางาน กิจกรรมท่ีใชการทํางานเพ่ือบําบัด จักตองตอบสนองโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตอจุดมุงหมายเพ่ือใหผูตองขังสามารถท่ีจะทํางาน และท่ีจะถือเปนอาชีพ หรือสามารถยึดเปนอาชีพ
หลังการปลอยตัวได 
                                                             

20 BVerfGE 98, 169, 201; hierzudükel/van ZylSmit 1998, 1161 mitinternationalem Vergleich.  (As 
cited in Kaiser/Schöch, 2003, p.179). 

21 BVerfGE98 ,169, 201; zu den Konsequenzen s. u. Rn. 105 ff. (As cited in Kaiser/Schöch, 2003, 
p.180). 

22 รัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน มาตรา 12 (การเลือกประกอบอาชีพโดยเสรี) 
 (1) ชนชาวเยอรมันมีสิทธิโดยเสรีท่ีจะเลือกอาชีพ หรือวิชาชีพ ท่ีทํางาน และท่ีรับการฝกอบรม การ

ควบคุมวิชาชีพใหกระทําไดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย 
 (2) บุคคลจะไมถูกบังคับใหทํางานอยางใดอยางหนึ่ง เวนแตภายในขอบเขตของบริการสาธารณะท่ี

เปนการบังคับตามประเพณีท่ีใชสําหรับทุกคนโดยท่ัวไปและโดยเสมอภาค 
 (3) การเกณฑแรงงานจะกระทําไดก็แตในกรณีท่ีบุคคลถูกลิดรอนเสรีภาพโดยคําพิพากษาของศาล 
23 StVollzG § 37 (อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2555, น.117). 
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 2. เจาหนาท่ีบังคับโทษชอบท่ีจะมอบหมายงานท่ีมีรายไดใหแกผูตองขังเปนราย ๆ ไป 
และในการนี้จะตองคํานึงถึงความสามารถ ความสําเร็จและความชอบของผูตองขังดวย  
 3. ผูตองขังท่ีมีความสามารถจะตองไดรับโอกาสในการฝกวิชาชีพ ฝกวิชาชีพเพ่ิมเติม 
หรือมีสวนรวมในมาตรการฝกวิชาชีพหรือฝกวิชาชีพเพ่ิมเติม 
 4. ในกรณีท่ีไมอาจมอบหมายใหผูตองขังฝกวิชาชีพ หรือฝกวิชาชีพเพ่ิมเติมหรือมีสวน
รวมในมาตรการตามขอ 3 จะตองมอบหมายงานอ่ืนใหแกผูตองขัง 
 5. ในกรณีท่ีผูตองขังนั้น ไมสามารถท่ีจะทํางานท่ีมีรายได ตองใหผูตองขังนั้นทํางานท่ี
เปนการบําบัดแทน  
 จากหลักเกณฑดังกลาวสามารถกําหนดลักษณะของงานได 3 รูปแบบ คือ24 
 (1) งานท่ีมีรายได เปนลักษณะงานท่ีใหความสําคัญกับการจัดใหผูตองขังทํางานท่ี
เกิดผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงความสามารถ  ความสําเร็จของงาน  และความสนใจ
ของผูตองขัง และละเวนการทํางานท่ีไมเกิดประโยชน 
 (2) งานอ่ืน ท่ีเปนลักษณะงานนอกเหนือจาก (1)  
 (3) งานท่ีเปนการบําบัดรักษา เปนลักษณะงานสําหรับผูตองขังท่ีไมสามารถทํางานท่ีมี
รายได จึงตองใหผูตองขังนั้นทํางานท่ีเปนการบําบัดรักษาแทน สําหรับการมอบหมายงานให
ผูตองขังเหลานี้ ไมไดกําหนดเพ่ือมุมมองทางผลประโยชนในดานเศรษฐกิจ แตเปนมุมมองใน
ทางดานการศึกษาและการอบรมรักษา25 
 การทํางานจะตองสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายของการบังคับโทษเพ่ือใหผูตองขังมี
ความสามารถท่ีจะทํางาน สามารถแขงขันหางานทําไดภายหลังจากพนโทษโดยในการมอบหมาย
งานในแตละครั้งจะมีการกําหนดรายละเอียดของการทํางานและการอบรมไว รวมท้ังคํานึงถึง
ประเภทของความสัมพันธในการจางงานดวย26 
 ผูตองขังมีหนาท่ีตองทํางาน ทํากิจกรรมบําบัดดวยการทํางาน หรือทํากิจกรรมอ่ืนท่ี
ไดรับมอบหมาย ในการทํางานนั้นผูตองขังจะตองอยูในฐานะท่ีจะทําได เม่ือสภาพของรางกาย
เอ้ืออํานวย โดยผูตองขังมีหนาท่ีตองชวยเหลืองานในเรือนจํามีกําหนดไมเกิน 3 เดือนตอป ดวย
ความยินยอมของผูตองขัง แตท้ังนี้ผูตองขังท่ีมีอายุ 65 ปขึ้นไป และผูตองขังหญิงซ่ึงอยูระหวาง

                                                             
24 Strafvollzug (p.185). Op.cit. 
25 Strafvollzug (p.182-183). Op.cit. 
26 Ibid. 
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ตั้งครรภหรือเพ่ิงคลอดบุตรจะไดรับการยกเวนจากหนาท่ีในการทํางานนั้น27 ซ่ึงหากผูตองขังท่ี
ปฏิเสธท่ีจะทํางานโดยไมมีเหตุผลอาจถูกลงโทษทางวินัยได28 
 ในอดีตการทํางานเสริมหรือการชวยเหลือทํางานงานภายในเรือนจําเปนท่ีนิยม 
เนื่องจากทําใหผูตองขังมีความเปนอิสระภายในเรือนจําอยางมาก สงผลใหสามารถหาผูตองขังท่ี
สมัครใจทํางานไดโดยงาย ไมวาจะเปนตําแหนงใด ๆ ก็ตาม เชน ผูทําความสะอาด ผูชวยงาน      
โรงครัว ผูคุมเตา เปนตน ผูตองขังเหลานี้จะถูกเรียกวา ผูชวยเหลือเจาพนักงานเรือนจํา แตใน
ปจจุบันเรือนจําไดดําเนินมาตรการผอนปรนภายในเรือนจํามากขึ้น เชน การผอนปรนการบังคับ
โทษ29 การลาจากการคุมขัง30 เปนตน สงผลใหผูตองขังมีโอกาสพักการลงโทษท่ียาวนานมากขึ้น  
ดวยเหตุนี้จึงไมสามารถกระตุนใหผูตองขังสมัครใจมาเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานเรือนจําได31 
 ผูตองขังจะตองไดรับอนุญาตใหมีสิทธิเลือกทํางาน ฝกวิชาชีพ หรือการอบรมอาชีพ
เพ่ิมเติมนอกเรือนจําไดอยางอิสระ เม่ือส่ิงเหลานี้อยูในกรอบของแผนการบังคับโทษท่ีตอบสนอง
ตอจุดมุงหมายเพ่ือใหมีความสามารถทํา ถือ หรือยึดเปนอาชีพภายหลังการปลอยตัวและไมขัดตอ
เหตุผลพิเศษของการบังคับโทษ ผูตองขังอาจไดรับอนุญาตใหทํางานดวยตนเองได 32 ซ่ึงใน
ใบรับรองการจบศึกษาหรือการศึกษาเพ่ิมเติมจะตองไมปรากฏขอความวาเปนความสําเร็จ            
ในระหวางการคุมขังของผูไดรับ33 
 โดยการทํางานดวยตนเองหรือการทํางานอยางอิสระภายนอกเรือนจําจะเกิดขึ้นตอเม่ือ
ไดรับอนุญาตจากผูบัญชาการเรือนจํา ซ่ึงผูตองขังจะตองไมมีพฤติการณท่ีจะหลบหนี หรือจะใชการ
ผอนปรนบังคับโทษนั้นไปกระทําความผิดอาญา โดยผูตองขังจะเปนผูทําสัญญาการทํางาน หรือ
การฝกงานเปนลายลักษณอักษรกับนายจางเอง34 ภายใตเง่ือนไขของการบังคับโทษแบบปลอยอิสระ 
ซ่ึงผูบัญชาการเรือนจําจะเปนผูมีบทบาทสําคัญในการใชอํานาจพิจารณาวาผูตองขังผูใดมีความ

                                                             
27 StVollzG § 41 
 28 German criminal and prison policy. Retrieved July 14, 2014, from 

http://www.internationalpenalandpenitentiaryfoundation.org/Site/documents/Stavern/19_Stavern_Report%20G
ermany.pdf. 

 29StVollzG § 11 
30 StVollzG § 13 
31 Strafvollzug (p.183). Op.cit. 
32 StVollzG § 39 (อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2555, น.117). 
33 StVollzG § 40 
34 Strafvollzug. Loc.cit.  
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เหมาะสมกับการไดรับอิสระในการทํางานภายนอกเรือนจําหรือไมอยางไร 35 เม่ือผูบัญชาการ
เรือนจําพิจารณาแลวอนุมัติให ผูตองขังผูนั้นออกทํางานภายนอกเรือนจําแบบอิสระแลว 
ความสัมพันธในการจางงานระหวางผูตองขังกับนายจางจะไดรับอิสระในการกําหนดเง่ือนไข    
ตามสัญญาจางกันเอง ซ่ึงเปนการเพ่ิมโอกาสของผูตองขังในการกลับคืนเขาสูสังคมมากขึ้น 
เนื่องจากผูตองขังจะไดรับโอกาสในการทดสอบความสามารถและคุณสมบัติในการทํางาน     
ตามท่ีทองตลาดแรงงานตองการ รวมท้ังเปนการเปดโอกาสใหผูตองขังไดติดตอกับนายจาง          
ในตลาดแรงงานท่ีหลากหลายดวย แตอยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีเรือนจําตองการแรงงานเพ่ือทํางาน
ภายในเรือนจํานั้นเอง มีตําแหนงงานท่ีเหมาะสมกับผูตองขังอยูแลว และมีเหตุผลอันสมควร           
ผูบัญชาการเรือนจําก็อาจใชอํานาจงดเวนการอนุมัติใหผูตองขังท่ีมีคุณสมบัติครบถวนออกทํางาน
ภายนอกเรือนจําได ท้ังนี้การงดเวนดังกลาวจะตองเปนการช่ัวคราวโดยมีระยะเวลาท่ีในจํากัด     
และจะกระทําไดเฉพาะกรณีสําคัญและจําเปนเทานั้น 
 ผูตองขังท่ีไดรับการทํางานอยางอิสระ ตามกฎหมายจะอนุญาตเฉพาะกรณีพิเศษเทานั้น 
หากสงผลใหเปาหมายของการทํางานบรรลุผล กลาวคือ การเพ่ิมขีดสามารถในการแขงขันการ
ทํางานไดในตลาดแรงงานภายหลังการปลอยตัว รวมท้ังไมมีเหตุผลสําคัญอ่ืนในการบังคับโทษ    
มาขัดแยงกับเปาหมายดังกลาว ผูตองขังจะไดรับสิทธิในการจางงานโดยอิสระเชนเดียวกับ
บุคคลภายนอกท่ัว ๆ ไป ซ่ึงไดรับความคุมครองทางดานประกันสังคม นอกเหนือจากการประกัน
การวางงาน36 
 ใน JVA Tegel มีการดําเนินการเกี่ยวกับการปลอยตัวผูตองขังเพ่ือทํางานภายนอกเรือน
จําเปนจํานวนมาก โดยการปลอยตัวนั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือการทํางานและการฝกอบรม ซ่ึงเปน
องคประกอบท่ีสําคัญของกระบวนการแกไขฟนฟูผูตองขังและเปนการลดผลสืบเนื่องในเชิงลบ 
ของการจําคุก เชน การขาดการติดตอกับครอบครัวและญาติ การเพิกเฉยตอการจางงาน และการ
พัฒนาสังคม ซ่ึงจํานวนอัตรารอยละ 70 ของผูตองขังยังคงทํางานตอไปใหกับนายจางของผูตองขัง
นั้นภายหลังจากท่ีพวกเขาถูกปลอยตัวจากการจําคุก โดยการประสบความสําเร็จนั้นพบวามาจากการ
ท่ีผูตองขังไดแสดงใหนายจางเห็นวาผูตองขังนั้นเปนลูกจางท่ีเช่ือถือได37 

                                                             
35 Einprivatrechtliches Beshäftigungs-order ausbildungsverhältnisinnerhalb der anstalt ware 

unzulässig (BAG v. 18. 11. 1986 - 7 AZR 311/85). (As cited in Kaiser/Schöch, 2003, p.183). 
36 Strafvollzug (pp.183-184). Op.cit. 
 37 From Rehabilitation of Prisoners (pp.56-57), By The House of Commons Home Affairs 

Committee, 2004-2005, London:The Stationery Office Limited. 
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 กรณีการวางงานของผูตองขัง38 
 1. เม่ือผูตองขังไดทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายหรือชวยงานเรือนจําเปนระยะเวลา 1 ป 
จะมีสิทธิท่ีจะขอวางเวนจากหนาท่ีทํางานไดมีกําหนด 18 วันทํางาน หากผูตองขังไมอาจทํางานได
เพราะเจ็บปวยใหนับรวมเขาดวยได แตไมเกิน 6 วันตอป 
 2. เวลาท่ีลาออกจากเรือนจําตองถูกหักออกจากเวลาวางงาน เม่ือผูตองขังหยุดงาน    
และการหยุดงานนั้นมิไดเกิดจากการเจ็บปวยท่ีเปนอันตรายแกชีวิต หรือเนื่องจากความตายของ
บุคคลใกลชิด 
 3. ผูตองขังตองไดรับคาแรงงานสําหรับเวลาวางงานดวย 
 กลาวโดยสรุปวา การวางงานของผูตองขังหรือการยกเวนหนาท่ีใหทํางานนั้น จะไดรับ
สิทธิตอเม่ือมีการทํางานตอเนื่อง 1 ป เปรียบเสมือนไดรับสิทธิการลาพักผอนในการทํางาน39 

3.1.2.3 คาตอบแทนการทํางาน 
 คาตอบแทนการทํางาน40 ผูตองขังท่ีทํางานพึงมีสิทธิท่ีไดรับคาตอบแทนการทํางานตาม
กฎหมายคุมครองแรงงาน ซ่ึงคาตอบแทนการทํางานอาจคิดตามผลงานของผูตองขังและตาม
ลักษณะของงานก็ได ใหแจงคาตอบแทนการทํางานเปนหนังสือใหผูตองขังทราบ 
 โดยการริเริ่มใหมีการจายคาตอบแทนในการทํางานเปนหัวใจสําคัญของหลักการปฏิรูป
การบังคับโทษสมัยใหม ผูตองขังทุกคนท่ีทํางานจะไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถ
ในการทํางานเชนเดียวกับเม่ือครั้งท่ีผูตองขังนั้นมีอิสรภาพ ซ่ึงกฎหมายไดกําหนดคาตอบแทนการ
ทํางาน เงินคาใชจายสนับสนุนการฝกอบรม คาชดเชยกรณีท่ีไมสามารถทํางานได รวมถึงเงิน
ชวยเหลือ41 เวนแตในกรณีท่ีผูตองขังปฏิเสธท่ีจะทํางานโดยไมมีเหตุผลอันสมควรในขณะท่ีสามารถ
ทํางานได โดยจะกําหนดใหผูตองขังนั้นไมมีรายรับได42 
 การจายคาตอบแทนการทํางานโดยหลักจะจายใหผูตองขังสําหรับการทํางานทุก
รูปแบบท่ีกําหนดไวในมาตรา 37 ยกเวนการทํางานเพ่ือการบําบัดรักษา การไดรับคาตอบแทนจะ
                                                             

38 StVollzG § 42 (อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2555, น.118). 
39 Allerdingsohne Analogiezu § 5 BUrlG (Anspruch auf Teilurlaubbeikürzerer 

BeschäftigungsdaueralseinJahr), da § 42 ausdrücklicheineeinjährige Wartezeitverlangt (BGHSt 35, 95, 100). 
(As cited in Kaiser/Schöch, 2003, p.182). 

40 StVollzG § 43 (อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2555, น.118). 
41 Jedochkeinprivatrechtliches Arbeits – oder Ausbildungsverhältnis und damitkein 

Lohnanspruchbei Arbeitsausfallausorganisationsbedingten Gründen (KG NStZ 1998, 197 f.). (As cited in 
Kaiser/Schöch, 2003, p.188). 

42 Vgl. Calliess/Müller-Dietz 2002, § 158 Rn. 2. (As cited in Kaiser/Schöch, 2003, p.188). 
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ขึ้นอยูกับขีดความสามารถ และในบางกรณีคาตอบแทนอาจถูกหักลดลงเหลือเทากับเงินเบ้ียเล้ียง
ได43 หากการทํางานของผูตองขังนั้นต่ํากวามาตรฐานของบุคคลท่ัวไปในการผลิตโดยรวมของภาค
ธุรกิจ สําหรับการทํางานท่ัวไปในเรือนจํา คาเฉล่ียรายไดท่ีแทจริงจะอยูในปริมาณท่ีสูงกวา
คาตอบแทนตามกฎหมาย โดยคิดตามผลงานและประสิทธิภาพของและลักษณะของงาน การให
คาตอบแทนนอยกวารอยละ75 ของคาตอบแทนขั้นพ้ืนฐานจะทําไดตอเม่ือประสิทธิภาพการทํางาน
ของผูตองขังไมถึงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา44 
 ผูตองขังท่ีไดรับอนุญาตใหทํางานอยางอิสระภายนอกเรือนจําตามมาตรา 39 จะไมอยู
ภายใตบทบัญญัติแหงมาตรา 43 กลาวคือ ผูตองขังดังกลาวจะไดรับคาตอบแทนเต็มตามจํานวนท่ี
กําหนดไวตามสัญญาจางแรงงานท่ัวไปท่ีไดตกลงกับนายจาง 45 และไดรับสิทธิเต็มในการ
ประกันสังคม แตเงินคาตอบแทนนี้อาจถูกหักเปนคาใชจายในการขัง46 และเงินคาตอบแทนจาก
ผูตองขังประเภทนี้ ถือวาเปนสมบัติสวนบุคคล สามารถใชจายสําหรับการประกันความเสียหาย 
หรือคาบํารุง47 
 ในกรณีท่ีผูตองขังเขารับการฝกอาชีพ หรือเขารับการฝกอาชีพเพ่ิมเติม หรือเขารับ
การศึกษา เปนเหตุใหผูตองขังไมมีหนาท่ีตองทํางาน หรือในระหวางการทํางาน ผูตองขังจะตองเขา
ศึกษาหรือเขาดําเนินการอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ผูตองขังอาจไดรับเงินสนับสนุนชวยเหลือ48  
หากผูตองขังนั้นไมมีปจจัยในการดํารงชีพ เงินสนับสนุนนี้จะชวยไมให ผูตองขังท่ีอยูระหวาง
การศึกษาหรืออบรมอาชีพประสบปญหาทางดานการเงิน 
 คาชดเชยการตกงาน49 หลักเกณฑในการจายคาชดเชยการตกงานของผูตองขัง มีดังนี้ 
 1. ถาผูตองขังคนใดไมอาจไดรับมอบหมายใหทํางานไดเนื่องมาจากเหตุท่ีไมใช
ความผิดของเขาเปนเวลานานกวา 1 สัปดาห ใหไดรับคาชดเชยการตกงาน 

                                                             
43 Vgl. RE.Begr., 112; i. d. R. aber 75% der niedrigstenVergütungsstufe, § 3 StVollzgVergO. (As 

cited in Kaiser/Schöch, 2003, p.188). 
44 Strafvollzug (p.188). Op.cit. 
45 Eine geringfügige untertariflichev Vergütung kann akzeptiert warden, einer erheblichen 

Unterschreitung (z. B. 30% unter Tariflohn) darf die Vollzugsbehörde aber nicht zustimmen (OLG Hamm 
ZfStrVo 1988, 110ff.). (As cited in Kaiser/Schöch, 2003, p.189). 

46 StVollzG § 50. 
47 Strafvollzug. Loc.cit. 
48 StVollzG § 44 
49 StVollzG § 45. (อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2555, น.118). 
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 2. ถาภายหลังผูตองขังไดเริ่มทํางานแลว เกิดปวยทําใหไมอาจทํางานไดเปนเวลานาน
กวา 1 สัปดาห โดยมิใชความผิดของเขา จะตองไดรับคาชดเชยการตกงานเชนเดียวกัน 
 3. หญิงมีครรภท่ีไมอาจใหงานหรือกิจกรรมทําไดนั้น ตองไดรับคาชดเชยการตกงาน
สําหรับเวลา 6 สัปดาหกอนการคลอดบุตร และไดรับตอไปอีก 8 สัปดาห ในกรณีการคลอดกอน
กําหนดและการคลอดบุตรแฝดใหไดรับตอไปอีก 12 สัปดาหหลังการคลอดบุตร 
 4. ในกรณีท่ีผูตองขังไดเงินอุดหนุนตามกฎหมายประกันสังคมนั้นมีสิทธิท่ีจะไดรับ
คาชดเชยการตกงานใหเปนอันตกไป 
 กลาวคือ คาชดเชยการตกงานจะจายใหเม่ือในกรณีท่ีผูตองขังไมสามารถถูกจัดสรร    
ใหทํางานหรือไดรับการจางงานท่ีเหมาะสม เปนระยะเวลานานกวา 1 สัปดาห เม่ือเหตุนั้นมิไดเกิด
จากความผิดของตัวผูตองขังเอง หรือเม่ือเกิดการเจ็บปวย ท้ังนี้หมายความรวมถึงการจายเงิน
ชวยเหลือคาจางและเงินคารักษาพยาบาลดวย50 หากผูตองขังท่ีไมตองการทํางานใชสิทธิไมสุจริต 
โดยการแจงลาปวยเพ่ือขอเงินชดเชย ผูตองขังนั้นยอมท่ีจะไมมีสิทธิไดรับเงินดังกลาว51 อยางไรก็
ตามเงินชดเชยนี้จะจายไดสูงสุดไมเกิน 6 สัปดาหตอป52 
 เงินติดกระเปา53 จะถูกจายใหแกผูตองขังเนื่องจากความชราหรือความพิการ ไมสามารถ
ทํางานได หรือไมเคยไดรับคาชดเชยการตกงานเลย หรือไมไดรับคาชดเชยการตกงาน ใหผูตองขัง 
ผูนั้นไดรับเงินติดกระเปาตามสมควรถาเขายังตองการ โดยผูตองขังท่ีไมไดรับคาแรงงานสําหรับ
การทํางานบําบัดก็ไดรับเงินติดกระเปาดวย โดยจะจายใหในจํานวนเพียงพอเพ่ือเปนการประกัน
ความตองการพ้ืนฐานของผูตองขังนั้นสําหรับผูตองขังท่ีจะไมไดรับเงินติดกระเปา ไดแก ผูท่ีละเมิด
ระเบียบการทํางานโดยความผิดของตนเอง54 ผูตองขังมีสิทธิใชเงินประจําเดือนท่ีกําหนดตาม
กฎหมายนี้อยางนอย 30 มารคตอเดือน และใชติดกระเปาในการซ้ือส่ิงของและอ่ืน ๆ ผูตองขังท่ี
ทํางานภายนอกหรือไดรับอนุญาตใหทํางานท่ีตองการทําดวยตนเอง เงินประจําเดือนจะถูกกําหนด
จากเงินรายได55 
  

                                                             
50 Strafvollzug. Loc.cit. 
51 SA BT-Drs. 7/3998, 22. (As cited in Kaiser/Schöch, 2003, p.190). 
52 StVollzG § 45 Abs 5 
53 StVollzG § 46 
54 Vgl. Müller-Dietz 1978, 160. (As cited in Kaiser/Schöch, 2003, p.190). 
55 จาก กฎหมายบังคับโทษในประเทศไทย:การบังคับโทษจําคุก (น.200), โดย ธานี วรภัทร, 2552, 

กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
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 3.1.2.4 การใชจายรายไดจากการทํางาน 
 ในอดีตคาตอบแทนการทํางานจะแบงเปนสองสวนเทาๆกัน โดยแบงเปนคาใชจาย
สวนตัวในเรือนจํา และเงินท่ีจะไดรับคืนภายหลังพนโทษ แตในปจจุบันกฎหมายไดกําหนดใหแบง
คาตอบแทนเปนคาใชจายสวนตัวในเรือนจํา คาบํารุง คาใชจายในการปรับตัวหลังพนโทษ         
และเงินออม56 เพ่ือตอบสนองความตองการของผูตองขังในการใชจายซ้ือส่ิงของตาง ๆ หรือเพ่ือใช
จายในจุดประสงคอ่ืน เพราะไมไดมีการกําหนดหลักเกณฑไววา นอกเหนือจากการซ้ือส่ิงของ
จําเปนท่ัวไปแลว ผูตองขังไมสามารถใชจายเงินไปในจุดประสงคอ่ืนใดไดอีก ดังนั้น ผูตองขังท่ี
สมัครใจสามารถจายเงินเปนคาบํารุงสมทบ การสนับสนุนการทํางานเพ่ือตอบแทนสังคม หรือใช
จายซ้ือส่ิงของนอกเหนอืจากความตองการพ้ืนฐานได เชน ตําราเรียน เปนตน57 
 ในปจจุบันสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดกําหนดใหมีการจายคาอุปการะเล้ียงดู หรือ  
เงินสนับสนุนใหกับบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธทางครอบครัวกับผูตองขัง หากผูตองขังรองขอ      
และถารายไดของผูตองขังหลังจากหักคาใชจายและคาอุปการะเล้ียงดูไมพอท่ีจะถูกหักสําหรับ
คาใชจายในการขัง ใหจายเปนคาอุปการะเล้ียงดูอยางสูง ซ่ึงถือเปนมาตรการพิเศษในการสราง
หนาท่ีใหผูตองขังเกิดความรับผิดชอบทางสังคม จะเห็นไดวากฎหมายบังคับโทษเยอรมัน             
ไดเล็งเห็นถึงความสําคญัในเรื่องคาอุปการะเล้ียงดูเปนอยางมาก เพราะในระหวางการบังคับโทษ
ผูตองขังไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีในการสนับสนุนครอบครัวได  อาจสงผลใหครอบครัวของ
ผูตองขังนั้นมีปญหาหนี้สินเพ่ิมขึ้น และสงผลใหผูตองขังประสบปญหาในการกลับคืนสูครอบครัว
ในภายหลัง แตอยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีรายไดของผูตองขังไมเพียงพอตอการใชเงิน เพราะรายจาย  
มีหลายวัตถุประสงค คาใชจายสวนตัวในเรือนจําจะถูกใหความสําคัญเปนประการแรกจากนั้นคา
อุปการะเล้ียงด ูและคาใชจายในการขัง จะมีความสําคัญถัดลงมาเปนลําดับ58 โดยผูตองขังมีสิทธิยื่น
คํารองใหจายเงินรายไดของตนใหแกผูมีสิทธิหรือบุคคลท่ีสามเปนคาอุปการะเล้ียงดูได59 แตในทาง
ปฏิบัติความสามารถในการสนับสนุนครอบครัวของผูตองขังไมอาจจะบรรลุผลได ดังนั้น
บทบัญญัตินี้ จึงถูกระงับไวจนกวากฎหมายสหพันธรัฐเยอรมนจีะรับรองใหม60 

                                                             
56 StVollzG § 47-52 
57 Strafvollzug (p.190). Op.cit. 
58 Strafvollzug (p.191). Op.cit. 
59 StVollzG § 49 
60 Strafvollzug. Loc.cit. 
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 คาใชจายในการขัง61 จากจํานวนเงินท่ีกําหนดตามกฎหมายนี้และจากจํานวนเงินท่ีได
จากการทํางาน ใหหักเปนคาใชจายในการขัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนผูกําหนด
คาเฉล่ียทุกป ตามอัตราคาครองชีพในวันท่ี 1 ตุลาคมในปกอนหนานั้น และใหประกาศในหนังสือ
แจงประกาศสหพันธรัฐ คาใชจายในการขังอาจถูกกําหนดจากสวนท่ีไมมีการค้ําประกันได   
อยางไรก็ตามจะกําหนดใหกระทบตอเงินเดือนหรือคาอุปการะเล้ียงดูไมได ในการทํางานเองอาจ 
ตกอยูภายใตเง่ือนไขวา ผูตองขังตองถูกหักเปนคาใชจายในการขังรายเดือนเปนการลวงหนา         
ซ่ึงคาใชจายการกักขังนั้น หมายถึง คาท่ีพักและคาอาหารแตไมรวมคาใชจายของเจาหนาท่ีหรือ
อาคาร โดยคาใชจายในการขังจะเกิดขึ้นเม่ือผูตองขังนั้นไดรับรายไดหรือคาตอบแทน รวมถึงผูท่ี
ไดรับคาตอบแทนซ่ึงไมสามารถทํางานไดอันไมไดเกิดจากความผิดตน เวนแตผูตองขังไมสามารถ
ทํางานไดโดยเกิดจากความผิดของตน62 
 เงินออม63 หรือเงินตั้งตัวของผูตองขัง เปนเงินสําหรับใชตั้งตนชีวิตใหมภายหลังพน
โทษซ่ึงเปนหลักประกันสําหรับผูตองขังท่ีจะมีไวในการดํารงชีพท่ีจําเปน รวมท้ังเปนคาอุปการะ
เล้ียงดู และเปนคาใชจายสําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต เงินจํานวนดังกลาวจะถูกกําหนดให
เพียงพอตอการตั้งตนชีวิตใน 4 สัปดาหแรกหลังจากการปลอยตัว ซ่ึงรายไดของผูตองขังท่ีไดมาจาก
การทํางานจะถูกนํามาสะสมรวมไวในบัญชีสะสมเพ่ือการนี้โดยเฉพาะจนกวาจะเพียงพอสําหรับ
คาใชจายในอนาคตเงินออมใหจายเม่ือปลอยตัว เจาหนาท่ีบังคับโทษอาจโอนเงินท้ังหมดหรือ
บางสวนใหผูคุมประพฤต ิหรือองคกรชวยเหลือผูตองขัง เพ่ือพิจารณาวาเงินดังกลาวจะใชอยางไร
ใน 4 สัปดาหแรกหรือหลังปลอยตัว โดยตองแยกเงินดังกลาวออกตางหากจากทรัพยของผูตองขัง 
ดวยความยินยอมของผูตองขัง อาจมีการโอนเงินใหผูท่ีตองอุปการะเล้ียงดูโดยตรง ผูบัญชาการ
เรือนจํามีอํานาจส่ังใหใชเงินออมนั้นเพ่ือประโยชนในการกลับเขาสูสังคมของผูตองขัง 

โดยท่ัวไปแลวผูตองขังท่ีทํางานตอเนื่องสามารถสะสมเงินไดภายในระยะเวลา           
10 เดือน64 แตในกรณีท่ีผูตองขังไมสามารถสะสมเงินไดดวยตนเองเพียงพอ ผูตองขังอาจไดรับการ
ชวยเหลือสําหรับการใชจายในการดํารงชีพภายหลังการปลอยตัวหรือคาชวยเหลือในการปลอยตัว65 
โดยเจาหนาท่ีราชทัณฑอาจไดรับอนุญาตใหดึงเงินสวนตัวของผูตองขังไปเพ่ิมใหในสวนของเงิน
ออมโดยไมจําตองไดรับความยินยอมของผูตองขัง เนื่องจากการใชจายเงินสวนตัวสงผลตอการ

                                                             
61 StVollzG § 50 (อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2552, น.200). 
62 Strafvollzug. (p.192). Op.cit. 
63 StVollzG § 51 
64 Böhm 2003, Rn. 319. (As cited in Kaiser/Schöch, 2003, p.192). 
65 StVollzG § 75 
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ดําเนินการสะสมเงินออมของผูตองขัง66 ท้ังนี้ในการสะสมเงินออมดังกลาวจะตองคํานึงถึง
ระยะเวลาการบังคับโทษและรายรับของผูตองขัง เพราะเงินจํานวนนี้จะตองมีจํานวนมากพอตอ
ความจําเปนในการดํารงชีพภายหลังผูตองขังพนโทษแลวดวย67 
 เงินสวนตัว คือ รายไดของผูตองขังท่ีไดรับในระหวางการถูกคุมขัง ซ่ึงไมใชเงิน
ประจําเดือน คาใชจายในการกักขัง คาอุปการะเล้ียงดู หรือเงินออม68 โดยอาจเปนเงินท่ีสะสม
รวมกันจากเงินท่ีผูตองขังนําติดตัวเขามาในเรือนจํา เงินฝากออมทรัพย หรือเงินทุนท่ีไดรับจาก
บุคคลท่ีสาม69 

 3.1.2.5 สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีผูตองขังไดรับ70 
 การจัดสรรใหผูตองขังหักเงินรายไดเขาในระบบประกันสังคม เชน การประกัน

อุบัติเหตุ หรือการประกันการวางงานนั้น จะสงผลดีในหวงเวลาท่ีวิกฤติในชวงเริ่มตนของการปลอย
ตัว เพ่ือใหผูตองขังสามารถมีเงินเพียงพอในการเริ่มตนชีวิตใหมนั่นเอง สวนเงินชดเชยการวางงาน
เปนจํานวนเงินท่ีผูตองขังมีสิทธิไดรับตามกฎหมายโดยไมตองคํานึงถึงความจําเปน และไมมีการ
บังคับใหผูตองขังชดใชคืน โดยมีเง่ือนไขวาผูตองขังจะตองอยูในฐานะลูกจางหรือถามิไดอยูใน
ฐานะลูกจางผูตองขังนั้นตองไดจายเงินสมทบอยางนอยท่ีสุด 1 ปภายในระยะเวลา 3 ปกอนยื่นคํา
รอง71 เงินชดเชยการวางงานจะจายใหตามระยะเวลาการทํางานและตามอายุของผูตองขัง โดยจะจาย
ใหอยางนอยท่ีสุด 104-624 วัน โดยปกติการจายเงินจะเริ่มตนภายหลังจากการปลอยตัว ซ่ึงจะตอง
ผานขอพิจารณาท่ีจําเปน โดยผูตองขังท่ีพนโทษและตกงานจะตองยื่นคํารองการจายเงินตั้งแตอยูใน
ระหวางการบังคับโทษดวย72 

3.1.3   การทํางานของผูตองขังในทางปฏิบัติ 
ในท่ีนี้ขอยกตัวอยาง JVA Straubing ในการอภิปรายถึงการทํางานของผูตองขังในทาง

ปฏิบัติ JVA Straubing ถูกสรางขึ้นใน ค.ศ.1898-1902 และมีการปรับปรุงใน ค.ศ.1972 จนกระท่ัง
เสร็จใน ค.ศ.1988 โดยเรือนจํานี้มีหนาท่ีในการคุมขังผูตองขังท่ีไดกระทําความผิดครั้งแรกและถูก
                                                             

66 Wiehierzuerst OLG Hamburg NStZ 1981, 39 f. (As cited in Kaiser/Schöch, 2003, p.193). 
67 Strafvollzug. Loc.cit. 
68 StVollzG § 52 
69 Strafvollzug. Loc.cit. 
70 StVollzG § 190-195 
71 Zu den erweitertenRahmenfristen gem. § 124 SGB III vgl. Hardes 1986, 286. (As cited in 

Kaiser/Schöch, 2003, p.194). 
72 Sozialgericht Oldenburg (23.8.1979); Hardes 1986, 286. (As cited in Kaiser/Schöch, 2003, 

p.194). 
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พิพากษาใหจําคุกมากกวา 2 ป (ซ่ึงอยูในเขตอํานาจศาลช้ันตน เมือง Deggenและ Passau) , ผูตองขัง
ท่ีไดกระทําความผิดครั้งแรกและถูกพิพากษาใหจําคกุตั้งแต 5 หรือ 6 ปหรือมากกวา (ซ่ึงอยูในเขต
อํานาจศาลช้ันตน เมือง SouthBavarians) , ผูตองขังท่ีไดกระทําความผิดครั้งแรกและถูกพิพากษา  
ใหจําคุกตั้งแต 8 ปหรือมากกวา (ซ่ึงอยูในเขตอํานาจศาลช้ันตน เมือง Amberg , Ansbach, 
Regensburg) เชนเดียวกับ ผูตองขังท่ีไดกระทําความผิดครั้งแรกและถูกพิพากษาใหจําคุกตั้งแต 6 ป
หรือมากกวา จากเขตอํานาจศาลช้ันตน เมือง Augsburg, Bayreuth, Kempten และ Memmingen 

ผูตองขังใน JVAStraubing มีการทํางานใหแกอุตสาหกรรมเรือนจํา 23 แหงและทํางาน
ใหแกบริษัทเอกชน 6 แหง ซ่ึงงานท้ังหมดรวมกันมีประมาณ 600 งาน อาทิ งานพิมพ งานทําปก
หนังสือ งานไม งานทํากุญแจของรานคา รวมถึงการฝกอบรมวิชาชีพใหแกผูตองขัง อาทิ การทํา
ขนมปง การทําสวน ชางไฟฟา ธุรกิจสํานักงาน ชางติดตั้งกาซและทอประปา ชางรถยนต            
ชางวิศวกรรมเครื่องกล และชางตัดเส้ือผูชาย73 

JVA Straubing74 มีขั้นตอนในการแบงสรรงานใหผูตองขัง คือ ผูตองขังตองทําคํารอง
ขอทํางานเปนลายลักษณอักษรขึ้นมา โดยผูตองขังก็มีสิทธิเปล่ียนแปลงลักษณะงานได ท้ังนี้
ภายหลังจากไดทํางานไปแลว 2-3 เดือน แตผูตองขังซ่ึงทํางานไดเปนอยางดีจะถูกสนับสนุนให
ทํางานอยูท่ีเดิมซ่ึงสําหรับสวนงานภายในและงานซอมบํารุงถูกแบงสรรโดย Hauskonferenz หรือ
คณะกรรมการฝาย (wing board) 

การทํางานในหนึ่งสัปดาหจะทํางานปกติเปนเวลา 38.5 ช่ัวโมง นับจาก 6.50 น.          
ถึง 11.45 น. และ 13.00 น. ถึง 15.40 น. ในวันจันทรถึงวันพฤหัสบดี และนับจาก 6.50 น. ถึง    
12.35 น. ในวันศุกร สําหรับในเรื่องมาตรฐานสุขภาพและความปลอดภัยจะตองไดรับการปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัดมีการกําหนดพนักงานโดยเฉพาะในการดูแลเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย 
และสถานท่ีทํางานนั้นใหเปนไปตามมาตรฐานปกติทุกประการ 

ในสวนการปฏิบัติงาน งานเฟอรนิเจอรคอมพิวเตอร เปนหนึ่งในการแสดงสินคาของ
อุตสาหกรรมเรือนจําในบาวาเรียน ซ่ึงโดยหลักแลวถูกสรางขึ้นผานความคิดริเริ่มของพนักงาน     
ในทองถ่ิน และทํางานตามคําส่ังของลูกคา ในการออกแบบเพ่ือติดตั้งเฟอรนิเจอรคอมพิวเตอรทุก
ประเภท ลูกคาในปจจุบันเปนสถาบันตาง ๆ โดยสวนใหญ เชน สํานักงานตํารวจ กระทรวงตาง ๆ 

                                                             

 73 JVA Straubing (Bayern). Retrieved July 15, 2014, from http://www.1a-jva.de/en/bayern/jva-
straubing.html. 

 74 From Why work? A study of Prison Labour in England, France and Germany (pp.90-94), By 
Evelyn Shea, 2007, Berlin:Duncker&HumblotGmbh. 
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รัฐบาลทองถ่ิน และในอนาคตก็หวังวาจะดึงดูดลูกคาเอกชนท้ังหมดดวย ซ่ึงอุปกรณดังกลาวนั้น
สามารถท่ีจะออกแบบใหเหมาะสมกับบริษัทภายนอกตาง ๆ ได และมีคุณภาพ 

ในลําดับตอมางานทําปกหนังสือ การทํางานเริ่มจากการเย็บเลมส่ือส่ิงพิมพ เชน 
วารสารวาระการประชุม เปนตน ไปจนถึงการจัดเก็บหนังสือโบราณ สําหรับหองสมุดโรงฝกงาน  
มีแผนกทํากรอบ โดยทํากรอบรูปคุณภาพท่ีใชในพิพิธภัณฑและอัลบ้ัมรูปภาพช้ันสูง มีสวนงาน
ซอมแซมสินคาหนังสัตวเกา เชน กระเปาสําหรับแพทย หรือกระเปาเอกสาร คุณภาพของงานไดรับ
การกลาวขานวาเทาเทียมกับหองสมุดของรัฐ (Staatsbibliothek) ในเมืองมิวนิก และมีความรวดเร็ว
ในการผลิตงานมากกวา ซ่ึงผูตองขังหลายคนท่ีมีความทักษะดกี็มีโอกาสอยางมาก ในตลาดแรงงาน
เม่ือถึงเวลาท่ีผูตองขังนั้นไดรับการปลอยตัวออกจากเรือนจํา 

งานปฏิบัติการอันดับท่ีสามตองดําเนินงานตามหลักการงานในเรือนจําในอุดมคติ 
กลาวคือ เปนงานท่ีใชทักษะ มีการฝกอบรมท่ีดี รวมถึงมีคาจางท่ีเพียงพอ และสภาพการทํางาน
เปนไปตามท่ีตกลงกันนั่นคือบริษัทท่ีปรึกษาวิศวกรรมขนาดใหญ ซ่ึงมีโรงงานผลิตท่ีทันสมัยซ่ึง
ผลิตช้ินสวนเครื่องยนตเครื่องบิน มีการโรงฝกซอมแซมเครื่องมือ โรงฝกเช่ือมและกลึงโลหะ และ
สํานักงานออกแบบ CAD โดยบริษัทนั้นวาจางผูตองขัง 86 คน ท่ีมีการควบคุมดูแลโดยลูกจาง
ภายนอก 10 คน และเรือนจําจะจัดหาผูคุมผูตองขังเพ่ือรักษาความปลอดภัยอีกจํานวน 2 คน ซ่ึง
บริษัทจะเปนผูดําเนินการฝกงานวิศวกรรมเหล็กและหลักสูตรการฝกอบรมระยะส้ันในการเช่ือม
โลหะ รวมถึงการทําโปรแกรมและงานออกแบบการกอสรางเปนเวลา 2 ป ใหผูตองขังส่ิงท่ีเกิดขึ้น
คือ ผูตองขังท่ีไดรับการคัดเลือกจะไดรับการฝกอบรมเปนอยางดี อีกท้ังไดรับการกระตุนดวยสภาพ
การทํางานท่ีดีและการควบคุมดูแลโดยพนักงานทําใหผลงานของผูตองขังมีคุณภาพเชนเดียวกับ
แรงงานภายนอก จึงทําใหผูตองขังไดรับคาจางท่ีดีขึ้นกวางานปฏิบัติการแหงอ่ืน รวมท้ังมี
ผลประโยชนอ่ืน ๆ อยางเชน คูปองดื่มกาแฟ หรือรับประทานอาหารโดยไมเสียคาใชจาย และ         
มีความเปนไปไดวา จะไดรับการจางงานจากบริษัทนั้นภายหลังการปลอยตัว เพ่ือเปนการตอบแทน
ในการทํางานของผูตองขังผูตองขังจะไดลงนามสัญญากับทางบริษัทเพ่ือเปนการประกันวาจะได
รับเขาทํางานเปนเวลาอยางนอย 2 ป และเปนประกันการลงทุนในเรื่องของเวลาในการฝกอบรม 

งานลําดับสุดทาย ไดแก งานภายในเรือนจําหรืองานบํารุงรักษา อาทิ งานซักรีด งานครัว 
และงานปฏิบัติการบําบัดโรค เปนการทํากิจกรรมสรางสรรคแกผูปวยในโรงพยาบาลทางจิต ซ่ึง
JVA Straubing เปนเพียงเรือนจําแหงเดียวในบาวาเรียท่ีเสนอการอํานวยความสะดวกในการบําบัด
โรคท่ีกําหนดไวไดอยางปลอดภัย และหากเรือนจําแหงใดไมสามารถรับมือกับผูตองขังท่ีมีปญหา
โรคทางจิตได ผูตองขังผูนั้นจะตองถูกสงตัวมาท่ี JVA Straubing เปนเวลา 2 - 3 เดือน สวนของการ
บําบัดโรคนี้ จะชวยทําใหผูตองขังสามารถทํางานใหสําเร็จได เชน ใหผูปวยทาสีของเลนไม หรือ
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ส่ิงของอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนงานท่ีสรางสรรค และสามารถจัดแสดงและขายงานฝมือของผูตองขังเหลานั้น
ไดในการเปดรานขายผลิตภัณฑประจําปของ JVA Straubing 
 
3.2  ญี่ปุน 

3.2.1   การบังคับโทษจําคุกท่ัวไป 
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของญี่ปุน จะพยายามมิใหบุคคลใดอยูในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเปนระยะเวลานาน เพราะจะทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลนั้นมากมายหลาย
ประการในหลาย ๆ ดาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติถึงหลักการพ้ืนฐาน
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไว กลาวคือ75 
 1. การพิสูจนความจริงท่ีถูกตอง 
 2. ปรับใชกฎหมายอาญาดวยความยุติธรรมและรวดเร็ว 
 3. รักษาประโยชนสาธารณะ 
 4. เปนหลักประกันพ้ืนฐานสวนบุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชน 
 กระบวนการยุติธรรมของประเทศญี่ปุน จึงมีชองทางใหผูถูกกลาวหาสามารถออกจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาหลายทาง (Diversion)  

องคกรหรือหนวยงานท่ีมีบทบาทและความสําคัญกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของประเทศญี่ปุน ไดแก ตํารวจ ทนายความ พนักงานอัยการ ศาล และราชทัณฑ 

1. ตํารวจ 
องคกรตํารวจเปนหนวยงานราชการท่ีมีภารกิจในการปฏิบัติหนาท่ีใหความคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล รักษาไวซ่ึงความเปนระเบียบและความสงบเรียบรอยสาธารณะ ปฏิบัติ
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดความเสมอภาคในสังคม76 

2. ทนายความ 
ในประเทศญี่ปุนมีทนายความท่ีขึ้นทะเบียนไวประมาณ 15,000 คน เรียกวา “Bengoshi” 

ซ่ึงตองลงทะเบียนท้ังในเนติบัณฑิตยสภาแหงชาติและเนติบัณฑิตยสภาทองถ่ินท่ีตนไดทํางานอยูใน

                                                             
75 The Code of Criminal Procedure. Article 1 
76 Criminal Justice in Japan (p.1), UNAFEI. (อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2549, มิถุนายน, กฎหมาย

บังคับโทษจําคุกในประเทศญ่ีปุน, บทบัณฑิตย 62(2), น.88. 

DPU



78 

พ้ืนท่ี มีทนายความจํานวนนอยท่ีมีความเช่ียวชาญในการสูคดีในคดีอาญา สวนใหญจะถนัดงานใน
คดีแพงมากกวา77 

3. พนักงานอัยการ 
ปฏิบัติภารกิจหลัก 4 ประการ 1) สืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดคดีอาญา โดย

สอบผูตองหา สอบคําพยาน และพิจารณาพยานเอกสารและพยานวัตถุท่ีรวบรวมมาโดยเจาหนาท่ี
ตํารวจ 2) พิจารณาวินิจฉัยส่ังคดีวาควรฟองผูตองหาหรือไม 3) ฟองคดี และ 4) ควบคุมตรวจสอบ
การบังคับตามคําพิพากษาของศาล78 

4. ศาล 
จะตรวจสอบและนําพยานหลักฐานท้ังหมดท่ีนํามาในการพิจารณาคดีลงไวในคํา

พิพากษาดวย กระบวนการยุติธรรมของญี่ปุนจะมีระบบท่ีจัดการกับขอพิพาททางอาญาใหยุติ โดย
ไมจําเปนตองเขาสูกระบวนการพิจารณาทุกคดี ขอพิพาทประมาณ 90 เปอรเซ็นต สามารถยุติได  
โดยไมตองเขาสูกระบวนการพิจารณาคดีของศาล เปนกระบวนการท่ีลดและแบงเบางานคดีไดมาก 
 ในคําพิพากษาคดีอาญาจะแสดงขอเท็จจริงไปตามคําฟองท่ีกลาวหาและการกระทําท่ี
สําคัญ ขอเท็จจริงท่ีพบในคําพิพากษาดวย ขอเท็จจริงในทางอาญาคลุมถึงการกระทําผิดอาญาท่ี
เกิดขึ้น ขอเท็จจริงท้ังหลายท่ีสําคัญในการช้ีขาดตัดสินคดี การดําเนินการ เหตุผล ระดับของการ
กระทําความผิดและความเสียหาย แรงบันดาลใจในการกระทําความผิดของผูกระทํา ความสัมพันธ
ระหวางจําเลยและเหยื่อรวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของตามบทบาทท่ีเปนจริง ตลอดท้ังนิสัย พฤติกรรม นิสัย
ปกติอยางละเอียด79 
 อาจจะกลาวไดวากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของญี่ปุน องคการตาง ๆ  มีการทํางาน
สัมพันธกันอยางเปนระบบ ทุกองคกรจะทราบสภาพหรือสภาวะของกระบวนการยุติธรรมอยางดี 
เนื่องจากประเทศญี่ปุนมีการทําเอกสารแสดงสถานการณของทุกองคกรในกระบวนการยุติธรรม 
(Criminal Record) ไมวาจะเปน องคกรตํารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ แสดงสถิติและภาวะท่ีปรากฏ
ในความเปนจริง เรียกวา “White Paper” ทุกองคกรมุงคนหาความจริงแทและใชมาตรการหลีกเล่ียง

                                                             

 77 จาก “สารานุกรมกระบวนการยุติธรรมนานาชาติ”, โดย สถาบันกฎหมายอาญา สํานักงานอัยการ
สูงสุด, 2540, บทความ, น.41, กรุงเทพฯ:เซเวนพริ้นต้ิงกรุป จํากัด. 

 78 สารานุกรมกระบวนการยุติธรรมนานาชาติ (น.40). เลมเดิม. 
79 Criminal Justice in Japan (p.28), UNAFEI. (อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2549, น.91). 
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การใชโทษจําคุก กลาวคือ มีมาตรการในเล่ียงโทษจําคุกทุกองคกร กระบวนยุติธรรมของญี่ปุนจึง   
มีชองทางใหออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหลายทาง (Diversion)80 
 มาตรการเล่ียงโทษจําคุก เปนผลโดยตรงทําใหญี่ปุนสามารถควบคุมปริมาณผูกระทําผิด
ใหอยูในปริมาณท่ีพอเหมาะ และใชโทษจําคุกเทาท่ีจําเปนตองใชกับผูกระทําผิดบางคนเทานั้น    
เม่ือกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพจะสงผลถึงการบังคับโทษจําคุก ถาการใหโทษจําคุกไมได
แกไขหรือทําอะไรใหผูกระทําความผิดดีขึ้นมาไดแลว ก็จะไมใชวิธีนี้โดยเด็ดขาด ผูกระทําผิดท่ีตอง
ถูกสงมาเรือนจําจึงเปนผูท่ีจําเปนตองบําบัดฟนฟู โดยระบบของการบังคบัโทษจําคุกเทานั้น ในทาง
ปฏิบัติการลงโทษจําคุกนั้นจะใชกับผูกระทําผิดท่ีคัดสรรอยางดีแลวและสมควรตองถูกจําคุกจริง ๆ 
เทานั้น 
 จากประวัติการพัฒนากฎหมายราชทัณฑของญี่ปุนมีความเขมแข็ง มีแนวคิดมาจาก
กฎหมายและระบบราชทัณฑของยุโรปและอเมริกา มีความใกลเคียงกันจนแทบจะไมพบความ
แตกตางกัน การราชทัณฑของญี่ปุนจะดําเนินการอยูบนหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายราชทัณฑ   
ซ่ึงเกิดขึ้นและนํามาใชพรอม ๆ กับกฎหมายอาญาของญี่ปุน โดยไดรับอิทธิพลแนวคิดมาจาก
ประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนี ซ่ึงรวมตลอดถึงประกาศขอบังคับตาง ๆ ท่ีออกเพ่ิมเติม
ภายหลังจากกระทรวงยุติธรรม กฎหมายท่ีใชในปจจุบันมีพัฒนาการในการปรับปรุงแกไขมากกวา 
100 ป โดยมีบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในทางทฤษฎีการลงโทษและมีการเรียนการสอนเรื่องนี้มา 
โดยตลอด ทําใหมีการสรางองคความรูและทรัพยากรบุคคลในดานนี้ไดอยางมีคุณภาพ ทําให
กฎหมายราชทัณฑของญี่ปุนมีความทันสมัย 
 อีกท้ังภารกิจและเปาหมายของงานราชทัณฑ81 ในกวา 10 ปท่ีผานมา ประเทศญี่ปุนให
ความสําคัญกับเรื่องของการปองกันยับยั้งการกระทําผิดในทางอาญา สวนการแกแคนทดแทนตาม
วัตถุประสงคของการลงโทษยังคงมีอยูไมเปล่ียนแปลงแตอยางใด และนับตั้งแตมีการจัดระบบ
ราชทัณฑในป ค.ศ.1933 เปาหมายและทิศทางของงานราชทัณฑมีการพัฒนาดีขึ้นและให
ความสําคัญกับการกลับคืนสูสังคมของผูกระทําความผิดเปนหลักซ่ึงมีสวนท่ีเปนสาระสําคัญสอง
สวนรวมกันคือ วัตถุประสงคของการลงโทษและเปาหมายของการบังคับโทษทางอาญา 

                                                             
80 Akio Yamaguchi. Institutional Profiles of Asia (p.55), 2000, UNAFEI:Tokyo. (อางถึงใน ธานี  

วรภัทร, 2549, น.91). 
81 Prison Systems & Correctional Laws:Europe, The United Stated, and Japan. A Comparative 

Analysis. (p.137), By Gunther Kaiser, 1984, U.S.A.:Transnational Publishers. (อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2549,    
น.93). 
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 ประเทศญี่ปุนมีปริมาณผูตองขังเม่ือเทียบกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียอยูในระดับ
ท่ีนอยกวาประเทศตาง ๆ เนื่องจากมีตัวบงช้ีท่ีสําคัญ กลาวคือ82 
 1) ความมีประสิทธิภาพและความเขมแข็งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ
ประเทศญี่ปุน ทําใหปริมาณอาชญากรรมมีจํานวนนอย 
 2) โทษจําคุกเปนโทษท่ีมีผลเสียกับประชาชนท่ีตองถูกบังคับโทษมากจึงเปนนโยบาย
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการพยายามใหนํามาตรการเล่ียงโทษจําคุกมาใช เชน ในช้ัน
ตํารวจใหการเปรียบเทียบปรับ ช้ันอัยการใชวิธีการชะลอการฟอง ในช้ันศาลใชวิธีบังคับโทษปรับ
เพ่ิมขึ้น การรอการลงโทษ สวนของราชทัณฑมีการใชมาตรการพักการลงโทษ การคุมประพฤติ 
เปนตน จึงสงผลโดยตรงในการจํากัดจํานวนผูกระทําความผิดท่ีสมควรไดรับโทษจําคุกจริง  ๆ    
ตามกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3) คนในสังคมญี่ปุนตระหนักและเห็นความสําคัญโดยใหความรวมมือ และชวยกัน
ดูแลผูกระทําความผิด ท้ังในและนอกเรือนจํา จึงเปนปจจัยสําคัญอีกอยางท่ีทําใหแทนท่ีผูกระทํา
ความผิดจะไหลเขาสูเรือนจํามากเปล่ียนเปนการท่ีสังคมใหความชวยเหลือและชวยกันรักษาไวซ่ึง
ความสงบสุขความปลอดภัย 
 ปรัชญาของญี่ปุนในการปฏิบัติตอผูตองขัง การบังคับโทษจําคุกจะทําโดยหนวยงาน
ทางอาญาของรัฐเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งนักโทษเด็ดขาดท่ีมีความประสงคจะแยกผูกระทํา
ความผิดออกจากสังคม เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการของสังคมอันเปนการชดเชย และ  
ตอบแทนผลจากการกระทําผิด นอกจากนั้น ยังมีวัตถุประสงคท่ีตองการปรับปรุงฟนฟูพฤติกรรม
ของผูตองขังใหสามารถกลับเขาสูสังคมปกติได มีจิตสํานึกท่ีดีท่ีจะไมกระทําผิดซํ้าอีกตอไป 
 การเอาตัวบุคคลเขาเรือนจําและการใชชีวิตในเรือนจํา  การท่ีจะนําบุคคลใดเขารับโทษ
จําคุกในเรือนจํา ตองมีการตรวจเอกสารท่ีเกี่ยวของในการสงบุคคลนั้นสูเรือนจํา และเม่ือมีการ
ตรวจสอบและยืนยันเอกสารนั้นจากศาล ตลอดท้ังขอกําหนดตาง ๆ ท่ีใหดําเนินการ รวมท้ังเอกสาร
อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของจึงใหนําบุคคลนั้นสูเรือนจํา83 ผูตองขังตองผานการตรวจรางกายและตองไมมี
โรคติดตอ ถาพบวามีโรคติดตอจะถูกสงไปสถานท่ีอ่ืนเพ่ือทําการรักษากอน84 ผูตองขังเปนหญิง 
อาจไดรับอนุญาตใหเล้ียงลูกภายในเรือนจําได ในกรณีท่ีพิจารณาแลวเห็นวามีความจําเปน 
จนกระท่ังเด็กมีอายุครบ 1 ป ซ่ึงหมายถึง เด็กท่ีเกิดในเรือนจําดวย85 

                                                             
82 Criminal Justice in Japan (p.34), UNAFEI. (อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2549, น.95). 
83 The Prison Law. Article 11 
84 The Prison Law. Article 13-14 
85 The Prison Law. Article 11 
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 ผูตองขังอาจถูกขังเดี่ยวได เวนแตพิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสมในการปฏิบัติตอ
ผูตองขังเพราะสภาพจิตใจหรือสภาพรางกาย การอยูรวมกันในเรือนจําของผูตองโทษ จะพิจารณา
จากลักษณะของการกระทําผิด บุคลิกลักษณะของแตละบุคคล ประวัติการกระทําความผิด อายุของ
ผูตองขังท่ีอยูรวมกัน เปนส่ิงท่ีนํามาพิเคราะหเพ่ือจัดใหผูตองขังอยูในแดนตาง ๆ ท่ีเหมาะสมภายใน
เรือนจํา86 ผูตองขังทุกคนจะไดรับการดูแลในเรื่องสุขอนามัย การรักษาพยาบาล การปฏิบัติกิจทาง
ศาสนา87 
 การควบคุมและการรักษาความปลอดภัยกฎหมายไดกําหนดวิธีการยับยั้งตลอดท้ัง    
การระวังปองกันผูตองขังหลบหนี โดยเปนไปตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดใหเทานั้น 88 โดย
ส่ิงจําเปนสําหรับผูตองขัง ไดแกเครื่องนุงหม ท่ีนอนหมอนมุง รัฐจะจัดสรรให ในบางกรณีอาจ
อนุญาตใหจัดหาเองไดโดยใช เงินสวนตัวของผูตองขัง การกํา หนดจะออกเปนคําส่ังโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม89 มีการจัดหาอาหารและน้ําดื่มใหผูตองขัง ตามความตองการของ
สุขภาพ อายุ ชนิดของงานท่ีผูตองขังทํา เปนปจจัยท่ีใชพิจารณาจัดหาให อาจมีการอนุญาตให
ผูตองขังซ้ืออาหารรับประทานเองโดยคาใชจายของผูตองขังเอง นอกจากนั้น กฎหมายยังบัญญัติ
ดูแลถึง การตัดผม หนวดเครา ความสะอาดของสถานท่ีทํางาน หองขัง การออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพ มีการกําหนดมาตรการในการปองกันโรคติดตอของผูตองขัง เชน การฉีดวัคซีน การแยก
ผูตองขังท่ีปวยเปนโรคติดตอออกตางหาก การรักษาพยาบาลจากแพทยผูตองขังท่ีปวยอาจขอ
อนุญาตแพทยมารักษาโดยเฉพาะไดโดยคาใชจายของผูตองขัง การอนุญาตขึ้นอยูกับแตละ
สถานการณ ผูตองขังตั้งครรภ ผูตองขังเปนเด็ก ผูตองขังท่ีอายุมาก ตลอดท้ังการดูแลรักษาใน
โรงพยาบาลเม่ือจําเปน90 
 เม่ือวิเคราะหการบังคับโทษของประเทศญี่ปุน สามารถสรุปสาระสําคัญได ดังนี้91 
 1) กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศญี่ปุน มีประสิทธิภาพท่ีเขมแข็ง เปนผล
ทําใหอัตราการกระทําผิดอยูในปริมาณนอย กอปรกับในแตละขั้นตอนของการพิจารณาประเทศ
ญี่ปุนไดใชวิธีการท่ีเบ่ียงเบนผูกระทําความผิดโดยไมใชโทษจําคุก เชน การปรับ การรอลงอาญา ซ่ึง
ขึ้นอยูกับความรุนแรงของการกระทําความผิด ใชวิธีการแกไขและปรับพฤตินิสัยโดยไมตองรบัโทษ

                                                             
86 The Prison Law. Article 16 
87 The Prison Law. Article 18 
88 The Prison Law. Article 20 
89 The Prison Law. Article 32-33 
90 The Prison Law. Article 34-44 
91 กฎหมายบังคับโทษจําคุกในประเทศญ่ีปุน (น.112-113). เลมเดิม. 
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จําคุก (Non-custodian measures) ไดอยางมีประสิทธิภาพ และดวยการอาศัยความรวมมือจากภาค
ประชาสังคมเขามีสวนรวมอยางเขมแข็ง 
 2) กฎหมายและระบบกฎหมายท่ีดีและชัดเจน มีกฎหมายครบวงจรในงานบังคับโทษ 
ตามท่ีกลาวมาแลวประเทศญี่ปุนมีการจัดระบบกฎหมายท่ีแยกเปนเรื่องเปนหมวดหมู ใชกฎหมาย
เปนแกนกลางในปฏิบัติ ทําใหงายแกการทําความเขาใจ มีมาตรฐานการปฏิบัติท้ังประเทศท่ี
เหมือนกัน และแยกเปนสัดสวน แตมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบ เชน The Prison Law,  The 
Prison Law Enforcement Regulations, The Offenders Rehabilitation Law, The Juvenile Training 
School Law,  Ordinance for Prisoner’s Progressive Treatment  
 กระบวนการแกไขฟนฟูผูตองขังเปนระบบตอเนื่องท้ังในและนอกเรือนจํา โดยเริ่ม
ตั้งแตภายในเรือนจํา มีการจําแนกลักษณะผูตองขัง การจัดการศึกษา การจัดอุตสาหกรรมในเรือนจํา
และการฝกวิชาชีพ รวมท้ังการเตรียมการกอนปลอย และการสงเคราะหหลังปลอยท่ีเปนรูปธรรม 
ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีการใชกฎหมายเปนเครื่องมือ ในสวนท่ีเปนมาตรการแกไขฟนฟูผูกระทํา
ความผิดนอกเหนือจากการปฏิบัติตอผูตองขังภายในเรือนจําดวย เปนการปฏิบัติท้ังในและนอก
เรือนจํา กลาวคือ มีการปลอยตัวผูตองขังกอนกําหนด ตามมาตรการการคุมประพฤติ และการพัก
การลงโทษและการอภัยโทษ ประกอบดวยกฎหมาย The Offenders Rehabilitation Law, Amnesty 
Law, Amnesty Law Enforcement Regulations, The Law for Probationary Supervision of Persons 
under Suspension of Execution of Sentence เปนตน มีการดูแลภายหลังการปลอยผูตองขัง โดยมี
การออกกฎหมาย The Law for Aftercare of Discharged Offenders และมีการปองกันการกระทํา
ความผิด (Crime Prevention activities) เกือบทุกขั้นตอนทุกวิธีการประเทศญี่ปุนมีการบัญญัติ
กําหนดเปนกฎหมาย 
 3) มาตรการและกลไกการบังคับโทษจําคุก พบวาการทํางานบังคับโทษของญี่ปุนไมได
จบอยูเพียงแคภายในเรือนจํา หากแตการแกไขเยียวยาภายหลังการปลอยดวย ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสําคัญ    
อีกสวนหนึ่ง งานบังคับโทษญี่ปุนสําเร็จไดดวยความรวมมือของเรือนจํา (ภาครัฐ) กับภาคประชาชน 
 มีเปาหมายและภารกิจในงานท่ีชัดเจน กลาวคือ มีปรัชญาการบังคับโทษจําคุก
ประกอบดวยสองสวนสําคัญ คือ วัตถุประสงคของการลงโทษและเปาหมายของการบังคับโทษทาง
อาญาใชโทษจําคุกเทาท่ีจําเปนจริง ๆ กับบุคคลท่ีสมควรเทานั้นมีการพิจารณาใหผูตองขังไดรับ   
พักการลงโทษออกไปกอนครบกําหนดโทษ อีกท้ังใหความสําคัญกับแผนบังคับโทษท่ีจะใชกับ
ผูตองขังแตละคน และใหความสําคัญกับการจําแนกผูตองขังแตละราย กลาวคือ มีการแยกผูตองขัง
ชาย หญิง เด็กและเยาวชน โดยใชกฎหมายเปนแกนสําคัญในการแบงแยกท่ีชัดเจน แตละประเภท
ของผูตองขังมีกฎหมายออกมาบังคับใชโดยเฉพาะทุกประเภท 
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3.2.2   กฎหมายเกี่ยวกับการทํางานของผูตองขัง 
 3.2.2.1 วัตถุประสงคในการทํางานของผูตองขัง 
 ประมวลกฎหมายอาญาญี่ปุน ไดแบงประเภทของโทษออกเปน 7 ประเภทดังนี้92 
 1) ประหารชีวิต 
 2) จําคุกโดยบังคับใชแรงงาน 
 3) จําคุกโดยไมบังคับใชแรงงาน 
 4) ปรับ 
 5) กักขัง 
 6) ปรับเล็กนอย 
 7) ริบทรัพยสิน 
 ความหนักเบาของโทษนั้น หากเปนโทษท่ีตางประเภทกันจะมีความหนักตามลําดับท่ี
กําหนดไวขางตน แตในกรณีท่ีมีโทษจําคุกโดยไมบังคับใชแรงงานหากมีอัตราโทษสูงกวาโทษ
จําคุกท่ีบังคับใชแรงงานสองเทาแลว โทษจําคุกโดยไมบังคับใชแรงงานจะหนักวาเชนโทษจําคุก
โดยไมบังคับใชแรงงานไมเกิน 14 ป หนักกวาโทษจําคุกโดยบังคับใชแรงงาน 5 ป เปนตน93 
 โทษจําคุกโดยบังคับใชแรงงานซ่ึงมีท้ังโทษจําคุกตลอดชีวิตและจําคุกมีกําหนดเวลา
โดยผูตองโทษจําคุกโดยบังคับใชแรงงานจะตองถูกขังในเรือนจํา โดยมีขอบังคับใหทํางานโดย    
ไมจายคาแรงงานเปนเวลามีกําหนดตามท่ีศาลพิพากษาแตไมต่ํากวา 1 เดือนและไมสูงกวา 20 ป 
 โทษจําคุกโดยบังคับใชแรงงานประกอบดวยการคุมขังในเรือนจําและหนาท่ีตองใช
แรงงานตามท่ีไดรับมอบหมาย94 
 โทษจําคุกโดยไมบังคับใชแรงงานซ่ึงมีโทษจําคุกตลอดชีวิตและจําคุกมีกําหนดเวลา
โดยผูตองโทษจําคุกจะถูกขังในเรือนจําแตไมมีขอบังคับใหใชแรงงานเปนเวลาตามท่ีกําหนดในคํา
พิพากษาแตไมต่ํากวา 1 เดือนและไมเกิน 20 ป 
 โทษจําคุกโดยไมบังคับใชแรงงานประกอบดวยการคุมขังในเรือนจํา95 
 จะเห็นไดวา บุคคลท่ีถูกศาลพิพากษาลงโทษจําคุกโดยบังคับใชแรงงาน ไมเพียงแตถูก
คุมขังในเรือนจําเทานั้น แตผูตองขังยังตองถูกบังคับใชแรงงานในระหวางโทษจําคุกดวย การใช
แรงงานในเรือนจําจึงเปนลักษณะสําคัญของการบังคับโทษจําคุกโดยบังคับใชแรงงาน กลาวคือ 

                                                             
92 ประมวลกฎหมายอาญาญ่ีปุน มาตรา 9 
93 ประมวลกฎหมายอาญาญ่ีปุน มาตรา 10 
94 ประมวลกฎหมายอาญาญ่ีปุน มาตรา 12 
95 ประมวลกฎหมายอาญาญ่ีปุน มาตรา 13 
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หากปราศจากการใชแรงงานผูตองขัง การบังคับโทษจะถือวาไมสมบูรณ หรือกลาวไดวา การใช
แรงงานผูตองขังนี้เปนโทษประเภทหนึ่งตามกฎหมาย96 โดยการทํางานเปนกิจกรรมหลักในระบบ
การบังคับโทษของประเทศญี่ปุน97 ดังนั้น การใหผูตองขังทํางานถือเปนมาตรการท่ีสําคัญในการ
ปฏิบัติเพ่ือเปนการแกไขฟนฟูผูตองขัง ซ่ึงมีเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีสําคัญ คือ98 
 1. เพ่ือใหผูตองขังมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีด ี
 2. เพ่ือใหผูตองขังมีความตั้งใจท่ีจะทํางาน 
 3. เพ่ือปลูกฝงความมีระเบียบวนิยัและจิตสํานกึเกี่ยวกับกฎระเบียบและความรับผิดชอบ
ในการท่ีจะใหความรวมมือกับผูอ่ืน 
 4. เพ่ือใหมีความรูและทักษะความชํานาญในอาชีพ 
 5. เพ่ือเปนการสงเสริมใหสามารถกลับคืนสูสังคมไดภายหลังจากพนโทษแลว 
 3.2.2.2 ลักษณะ ประเภทงาน สิทธิและหนาท่ีในการทํางาน 

ในประเทศญี่ปุนไดมีการจัดระบบอุตสาหกรรมในเรือนจํา  มีการฝกวิชาชีพและการให
ทํางาน99 ซ่ึงเปนจุดเดนของงานราชทัณฑญี่ปุน การอบรมและฝกอาชีพใหกับผูตองขังวัยหนุม      
ซ่ึงกฎหมายจะบัญญัติบังคับโดยแสดงในคําพิพากษาของศาลใหตองทํางานดวยหรือไม ซ่ึงมัก
กําหนดใหผูตองขังทํางานเปนสวนใหญ โดยเล็งเห็นวาการทํางานหนักจะชวยทําใหผูตองขังมีจิตใจ
ท่ีรักษาระเบียบวินัย ไดรับความรูและประสบการณ ผูตองขังทํางานสัปดาหละ 5 วัน วันละ 8 
ช่ัวโมง หรือ 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห มีวันหยุด 2 วัน กําไรท่ีไดจากการทํางานเปนของรัฐ ผูตองขังจะ
ไดเปนเงินรางวัลตอบแทนโดยไมมีคาจาง100 
 โดยการจัดระบบอุตสาหกรรมในเรือนจํา หรือการจัดระบบโรงงานอุตสาหกรรม
(Prison Industry) เปนการเปดโอกาสใหเอกชนเขามาจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเรือนจํา          
ซ่ึงเทากับเปนการเสริมตอการฝกวิชาชีพใหผูตองขัง นอกจากนั้นยังมีสวนชวยในดานการรับตัว
ผูตองขังท่ีมีความชํานาญเขาทํางานตอไปในโรงงานอุตสาหกรรมภายหลังท่ีพนโทษแลว การ
ราชทัณฑของญี่ปุนไดรับความรับมืออยางดีเอกชน เพราะเห็นวาทําใหรัฐประหยัดคาใชจายใน   

                                                             
96 การแกไขฟนฟูนักโทษ:ศึกษากรณีการฝกอาชีพและการบังคับใชแรงงาน (น.93). เลมเดิม. 
 97 From Prison Systems & Correctional Laws:Europe, The United Stated, and Japan:A 

Comparative Analysis. (p.141), By Gunther Kaiser, 1984, U.S.A.:Transnational Publishers. 
98 Prison Work in Japanese Prison (p.1), By Correctional Bureau, Ministry of Justice Japan. (อาง

ถึงใน เทิดศักด์ิ บุณยไวโรจน, 2540, น.94). 
99 The Prison Law. Article 24-28 
100 การบังคับโทษจําคุกในประเทศญ่ีปุน (น.100). เลมเดิม. 
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การฝกชางฝมือ และกรมราชทัณฑก็ไมตองกังวลกับการหาตลาดจําหนายสินคาท่ีผลิตขึ้นมาได101

นอกจากนี้ในการฝกวิชาชีพผูตองขังจะไดรับใบประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เม่ือสําเร็จตามหลักสูตรดวย สวนอีกรูปแบบหนึ่ง คือ รัฐใหเอกชนผูทําสัญญาเปนผูจัดหาวัตถุดิบ
และส่ิงจําเปนอ่ืน ๆ ในการผลิตท้ังหมด โดยจะตองจายเงินใหรัฐสําหรับคาจางแรงงานผูตองขัง102 
 สําหรับผลิตภัณฑท่ีเกิดขึ้นจากการอุตสาหกรรมในเรือนจํา จะมีองคกรท่ีมีช่ือเรียกวา 
Japanese Correctional Association (JCA) เพ่ือทําหนาท่ีใหการสนับสนุนชวยเหลือในการจัด
จําหนายผลิตภัณฑท่ีเกิดจากฝมือของผูตองขัง โดยมีตราสินคาวา “CAPIC”103 
 ซ่ึงอุตสาหกรรมในเรือนจํา แบงออกเปน 3 ประเภท คือ104 
 1) การผลิต (Production) 
 2) การฝกวิชาชีพ (Vocational Training) และ 
 3) งานบํารุงรักษา (maintenancework) 
 1) การผลิต (Production) ผลิตภัณฑพ้ืนฐานท่ีอยูในการใชแรงงานประเภทนี้ก็คือ  
สินคาฝมือประเภทงานไม เฟอรนิเจอร ส่ิงพิมพ และผาท่ีใชตัดเส้ือ ซ่ึงโดยสวนมากแลวหนวยงาน
ของเรือนจําจะผลิตสินคาหรือสวนของสินคา หลังจากไดรับการส่ังซ้ือจากบริษัทเอกชน โดยหลัก
แลวสัญญาจางแรงงานจะเกิดขึ้นระหวางรัฐและเอกชน ดังนั้น จึงไมเคยเกิดกรณีท่ีผูตองขังทํา
สัญญากับเอกชน ผูตองขังจึงไมไดรับการจายคาจางโดยตรง คาจางท่ีบริษัทจายจะถือเปนรายได 
ของแผนดิน (National Treasury)105 
 ในการพิจาณาถึงจํานวนคาจางแรงงาน เรือนจําจะตองพิจารณาถึงประเภทของงาน 
จํานวนช่ัวโมง และระดับของทักษะ ซ่ึงจะพยายามใหยุติธรรมท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได นอกจากนี้
การทํางานของผูตองขังในเรือนจํา มักจะดําเนินการโดยความรับผิดชอบของรัฐและอยูในการ
ควบคุมดูแลของเจาพนักงานเรือนจํา ซ่ึงบริษัทเอกชนจะไมเขาไปยุงเกี่ยว 
 2) การฝกวิชาชีพ (Vocational Training) เนื่องจากวัตถุประสงคประการหนึ่งของการให
ผูตองขังทํางานในเรือนจํา ก็คือ การจัดใหผูตองขังไดรับทักษะและความรูทางดานอาชีพ ดังนั้น  
                                                             

101 จาก นักโทษเด็ดขาดกับสิทธิทางกฎหมาย (น.154),โดย วรางคณา สุจริตกุล, 2539, กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

102 จาก งานราชทัณฑเปรียบเทียบ:มาตรการในการแกไขฟนฟูผูตองขัง (น.35-36), โดย กลุมงาน
พัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ, 2551, นนทบุรี:กรมราชทัณฑ. 

103 แหลงเดิม. 
104 Prison Work in Japanese Prison (p.3), By Correctional Bureau, Ministry of Justice Japan. (อาง

ถึงใน เทิดศักด์ิ บุณยไวโรจน, 2540, น.95). 
105 The Prison Law. Article 27 
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การฝกวิชาชีพจึงเปนสวนหนึ่งของแรงงานผูตองขัง วิชาชีพท่ีจะใหผูตองขังฝกหรืองานท่ีจะ
มอบหมายใหผูตองขังนั้น ตองพิจารณาถึงองคประกอบหลายอยาง เชน ระยะเวลาของโทษจําคุก 
สุขภาพอนามัย ความสามารถ งานในอดีต  แผนการอาชีพในอนาคต เปนตน และสําหรับผูตองขังท่ี
มีอายุต่ํากวา 18 ป จะตองคํานึงถึงการฝกอบรมทางศีลธรรมเปนลําดับแรก106 ซ่ึงตอมาไดมีประกาศ
ของรัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับนโยบายเบ้ืองตนในการบังคับใชพระราชบัญญัติ
เรือนจํา โดยประกาศวาจะตองมีการประกอบกันระหวางการฝกอาชีพท่ีเปนประโยชนตอผูตองขัง
และเปนแนวทางในอนาคตตอผูตองขัง อีกท้ังตองปลูกฝงความสามารถในการดูแลควบคุมตนเอง 
นอกจากนี้ยังมีกฎเกณฑท่ีเกี่ยวกับการฝกอาชีพผูตองขัง คือ The Vocational Trainingrules for 
prisoners ซ่ึงออกโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ใน ค.ศ.1950 ไดใหคํานิยามของการฝก
อาชีพวา เปนสวนหนึ่งของการใชแรงงานผูตองขังและดําเนินการโดยผานระบบการฝกอบรม107

 การฝกอาชีพสําหรับผูตองขังจะดําเนินการโดยเจาพนักงานเรือนจํา ซ่ึงจะตองไดรับ 
การอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมกอน โดยเจาพนักงานเรือนจําจะตองยื่นเอกสาร
รายละเอียดของโครงการ ซ่ึงจะตองกําหนดลักษณะการฝกอบรม จํานวนผูเขารวมอบรม และสวน
อ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ ซ่ึงผูเขารับการอบรมจะคัดเลือกจากผูตองขังซ่ึงมีคุณสมบัติดังนี ้คือ 
 1. มีระยะเวลาการรับโทษท่ีเพียงพอตามท่ีกําหนดไวเพ่ือท่ีจะรวมโครงการ 
 2. ตองจบการศึกษาอยางนอยระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือการศึกษาท่ีเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน 
 3. ตองมีความประพฤติท่ีดีในขณะรับโทษ และเปนผูท่ีไดรับการตัดสินวาเปนผูท่ีมี
ความตั้งใจอยางสูงในการฝกอบรม 
 4. ตองเปนท่ียอมรับวามีคุณสมบัติท่ีจําเปนในการเขารวมโครงการ โดยตองมีการ
ทดสอบความรูทางอาชีพ 
 5. ตองมีความตั้งใจท่ีจะนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมใชประกอบอาชีพภาย
หลังจากการพนโทษ 
 ในการฝกวิชาชีพ (Vocational Training) ดําเนินการภายในเรือนจํา 3 รูปแบบ ไดแก108  

                                                             
106 The Prison Law. Article 24 
107 Correctional Administration in Japan (pp.43-44), Paper presented at the Third Asian and 

Pacific Conference of Correctional Administrators, By Yoshio Suzuki, 1982, April, Tokyo:Japan. (อางถึงใน 
เทิดศักด์ิ บุณยไวโรจน, 2540, น.96). 

108 การบังคับโทษจําคุกในประเทศญ่ีปุน (น.101). เลมเดิม. 
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 1. การฝกพ้ืนฐานทางวิชาชีพแบบเรงรัด โดยศูนยฝกวิชาชีพท่ัวไป (General Vocational 
Training Center) ทําการฝกพ้ืนฐานทางวิชาชีพแบบเรงรัดใหกับผูตองขังท่ีเขาเรือนจําใหม ๆ        
ซ่ึงไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ผูตองขังท่ีสําเร็จหลักสูตร
การฝกวิชาชีพในเรือนจําดังกลาวจะไดรับใบประกาศนียบัตรจากอธิบดีกรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
กระทรวงแรงงาน เรือนจําท้ัง 7 แหง ไดแก 
 1.1 ทัณฑสถานวัยหนุมคาวาโกเยะ (Kawagoe Juvenile Prison) 
 1.2 เรือนจําฟูกูอิ (Fukui Prison) 
 1.3 ทัณฑสถานวัยหนุมนารา (Nara Juvenile Prison) 
 1.4 เรือนจํายามากูอิ (Yamaguchi Prison) 
 1.5 ทัณฑสถานวัยหนุมซากา (Saga Juvenile Prison) 
 1.6 เรือนจํายามากาตา (Yamagata Prison)109 
 2. การฝกอบรมวิชาชีพเฉพาะดาน โดยสถาบันฝกวิชาชีพ (Concentrated Vocational 
Training Institute) โดยคัดเลือกผูตองขังของแตละเรือนจําในสวนภูมิภาคเขามาฝกวิชาชีพเฉพาะ
ดาน 
 3. การฝกอบรมตามงบประมาณของรัฐ จะมีการกระทําเปนครั้งคราวตามนโยบาย   
และงบประมาณ โดยการคัดเลือกผูตองขังเขารับการอบรม  
 3) งานบํารุงรักษา (Maintenancework) จะมีผูตองขังเฉพาะบางคนท่ีจะเกี่ยวของกับการ
ทํางานบางประเภท เชน งานทําอาหาร ลางจาน ทําความสะอาด นอกจากนี้ ยังมีงานประเภทอ่ืนท่ี
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของเรือนจํา เชน งานกอสราง ซอมแซมสถาบันตาง ๆ ซ่ึงงานเหลานี้    
ทําใหคาใชจายในการดําเนินการลดลงและเปนการลดคาใชจายของรัฐ 
 โดยอัตราสวนของผูตองขังจะแบงตามประเภทของงานดังนี้ คือ การผลิตรอยละ 81   
ซ่ึงไดแก การผลิตเส้ือผารอยละ 12 งานโลหะรอยละ 12 งานไมรอยละ 4 งานพิมพรอยละ 2 งานเย็บ
ปกถักรอยรอยละ 2  และงานอ่ืน ๆ รอยละ 49 สวนงานบํารุงรักษารอยละ 10 และการฝกวิชาชีพ 
รอยละ 3110 

                                                             
109 สารานุกรมราชทัณฑนานาชาติ, โดย กรมราชทัณฑ, 2541. (อางถึงใน รังศิพร จันทรสมวงษ, 

2552, แรงจูงใจและความคาดหวังท่ีมีตอการฝกวิชาชีพสําหรับผูตองขังเรือนจําพิเศษธนบุรี  (น.34), กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร). 

110 CHAPTER 6 CORRECTIONAL SERVICE, UNAFEI. Retrieved July 25, 2014, from 
http://www.unafei.or.jp/english/pdf/CJSJ_2011/08Chapter6pdf. 
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 สวนการทํางานภายนอกเรือนจํา (Prison Camps Outside) โรงงานบางแหงจะเปด
ภายนอกเรือนจําท้ังท่ีรัฐเปนเจาของและเปนผูดําเนินการ โดยผูตองขังจะทํางานและพักอาศัยอยู   
ในนั้น สวนอีกรูปแบบหนึ่ง คือ ใหภาคเอกชนเปนผูดําเนินการสําหรับในรูปแบบนี้ผูตองขังจะตอง
เดินทางจากเรือนจําไปยังโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงอยูภายนอกเรือนจําแบบเชาไปเย็นกลับใน       
ทุก ๆ วัน หรืออาจจะใหผูตองขังพักอาศัยอยูในหอพักซ่ึงติดตออยูกับโรงงานอุตสาหกรรมนั้นก็ได 
สําหรับการออกไปทํางานภายนอกเรือนจําของผูตองขังนั้น จะตองไดรับความชวยเหลือ และความ
เขาใจจากชุมชนท่ีดีเพ่ือใหผูตองขังไดรับการยอมรับชุมชน และสามารถเขาสูสังคมไดอีกครั้ง111 

หลักเกณฑท่ีใชในการบังคับโทษจําคุกโดยใชแรงงงานของผูตองขัง ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติเรือนจํา ค.ศ.1908 (The Prison Law) ถูกบัญญัติไวในกฎกระทรวงท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติเรือนจํา ฯ (The Prison Law Enforcement Regulations) ซ่ึงมีหลักเกณฑท่ีสําคัญ
เกี่ยวกับการทํางานของผูตองขัง ดังนี ้
 ในสวนแรกเกี่ยวกับการมอบหมายงาน  มีหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี ้

ในการจัดการแรงงาน ชนิด และปริมาณงานท่ีจะทําแตละวัน จะถูกกําหนดและแจงให
ผูตองขังผูนั้นทราบ112 

ผูตองขังบางสวนซ่ึงถูกคุมขังอยูในหองขังเดี่ยวยังสามารถทํางานใหหองขังของพวกเขา
ได เม่ือผูตองขังทํางานอยูในหองขัง ผูตองขังนั้นจะไดรับมอบหมายใหทํางานในลักษณะงานท่ี   
งาย ๆ เชน ติดกาวถุงกระดาษ บรรจุตะเกียบลงในกลอง หรือประกอบช้ินสวนของเฟอรนิเจอร     
ในสวนท่ีงาย ๆ นอกจากนั้น ยังไดทํางานท่ีหลากหลายในเรือนจําอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับ     
การผลิตเส้ือผา รองเทา หรืองานชางไม 
 จํานวนแรงงานจะถูกแบงแยกอยางเทาเทียมกันแกผูตองขังทุกคน ตามมาตรฐาน
ปริมาณงานท่ีผูตองขั งคนหนึ่งจะสามารถทําได  และมีช่ัวโมงการ ทํางานท่ีกํ าหนดโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงรวมถึงในกรณีท่ีจํานวนแรงงานไมอาจกําหนดไดโดย
มาตรฐานปริมาณงาน นอกจากนั้นปริมาณงานจะถูกกําหนดใหอยางเหมาะสม สําหรับผูตองขังท่ี   
มีอายุต่ําวา 20 ป โดยคํานึงถึง อายุ โรคภัยไขเจ็บ ความแข็งแรง และความสามารถ113 ซ่ึงหาก

                                                             

 111 The Community-based Treatment of Offender in Japan. By Rehabilitation bureau, 2000, 
Tokyo: Rehabilitation bureau. (อางถึงใน กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สํานักวิจัยและพัฒนา
ระบบงานราชทัณฑ, 2551, น.36). 

112 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 60 
113 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 61 
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ลักษณะงานดังกลาวไมสามารถกําหนดเปนช่ัวโมงการทํางานได ก็ใหกําหนดรวมกับลักษณะงาน
อ่ืน ๆ114 

ในสวนท่ีสองเกี่ยวกับหนาท่ีในการทํางาน มีหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ ดังตอไปนี ้
 ช่ัวโมงการทํางานของผูตองขัง จะกําหนดโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม แต     
ผูบัญชาการเรือนจําสามารถขยายหรือยนเวลาทํางานของผูตองขังได ตามลักษณะสภาพของทองถ่ิน 
โครงสรางของเรือนจําหรือตามประเภทของแรงงาน และในกรณีท่ีผูตองขังรองขอใหลดช่ัวโมง 
การทํางาน ก็ใหลดลงไดจํานวน 2 ช่ัวโมงหรือนอยกวานั้น สําหรับจํานวนช่ัวโมงท่ีจําเปนใน
การศึกษา อบรมศีลธรรม และการออกกําลังกายอาจคํานวณเปนช่ัวโมงการทํางานได115 
  ผูตองขังจะตองทํางานตอไปในระหวางช่ัวโมงทํางาน แมวาจะทํางานในสวนท่ีไดรับ
ของวันนั้นเสร็จแลวก็ตาม116 
 ผูตองขังท่ีทํางานตามท่ีตนไดรองขอไว จะไมอาจหยุดการทํางาน ละท้ิงการทํางาน หรือ
เปล่ียนประเภทของงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควร117 
 ผูตองขังระหวางพิจารณาไมอาจไดรับมอบหมายใหทํางานนอกเรือนจําได118 
 ผูบัญชาการเรือนจําสามารถส่ังใหเจาพนักงานเรือนจําทําการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานของผูตองขังแตละคนไดวันละหนึ่งครั้ง119 
 ปริมาณงานท่ีผูตองขังทําสําเร็จในแตละเดือน จะถูกนํามาสะสมไวตอนส้ินเดือน และ
จะมีการพิจารณาอีกครั้งวา จํานวนงานท่ีจัดสรรใหทําสําเร็จสมบูรณหรือไม โดยการเปรียบเทียบกบั
จํานวนงานเฉล่ียในแตละวัน กับจํานวนแรงงานท่ีจัดสรรใหในหนึ่งวันท้ังนี้ช่ัวโมงการทํางาน    
และจํานวนเงินท่ีไดจากการใชแรงงานจะถูกจดัสรรทุก ๆ เดือน120 
 3.2.2.3 คาตอบแทนการทํางาน 
 ผูตองขังท่ีทํางานในอุตสาหกรรมในเรือนจํา จะไดรับคาตอบแทนการทํางาน 
(Remuneration) ซ่ึงไมถือเปนคาจางตามความหมายของการใชแรงงานท่ัวไป เนื่องจากการทํางาน
ของผูตองขังในเรือนจําถือเปนการรับโทษ ซ่ึงทําใหโทษจําคุกสมบูรณประการหนึ่ง คาตอบแทน

                                                             
114 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 62 
115 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 58 
116 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 63 
117 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 64 
118 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 66 
119 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 67 
120 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 68 
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การทํางานจึงมีลักษณะแตกตางจากคาจาง ผูตองขังท่ีทํางานในเรือนจําโดยบังคับใชแรงงาน       
อาจจะไดรับคาตอบแทนการทํางานตามท่ีกําหนดไวในกฎระเบียบของกระทรวงยุติธรรม และ 
อัตราคาตอบแทนขึ้นอยูกับการพิจารณาเกี่ยวกับความประพฤติของผูตองขังและประวัติท่ีบันทึก
โดยเรือนจํานั้น 
 ดังนั้น ผูตองขังจะไดรับคาตอบแทนเปนเงินหรือไม จึงขึ้นอยูกับนโยบาย อยางไรก็ตาม
รัฐไดกําหนดใหมีการจายเงินเปนจํานวนตามท่ีคํานวณไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดเพ่ือเปนการ
ปรับปรุงและใหกําลังใจผูตองขังในการทํางานและเปนการชวยสรางพ้ืนฐานในการเปนพลเมือง
ของผูตองขัง ท้ังนี้จํานวนคาตอบแทนแรงงานไมเกี่ยวกับของกับจํานวนคาจางของบริษัทเอกชนท่ี
ทําสัญญากับรัฐ121 โดยคาตอบแทนเฉล่ียรายเดือนท่ีจายใหแกผูตองขังใน ค.ศ.2009 ประมาณ    
4,531 เยน122 

หลักเกณฑท่ีสําคัญเกี่ยวกับคาตอบแทนการทํางานของผูตองขัง มีดังนี้ 
 จะมีการคํานวณคาตอบแทนการทํางาน ตอเม่ือมีการพิจารณาวาจํานวนงานท่ีจัดสรรให
ทําเสร็จสมบูรณหรือไม123 
 จะไมมีการคํานวณคาตอบแทนการทํางาน ในกรณีท่ีผูตองขังมีความประพฤติท่ีไมดี 
และมีประวัติผลของการทํางานท่ีไมด1ี24 
 การกําหนดคาตอบแทน จะถูกกําหนดโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม โดยตอง
คํานึงถึง ความประพฤติ ความดีความชอบ ประเภทของงาน ผลงาน งานท่ีมอบหมายเสร็จส้ิน
หรือไม125 และผูตองขังท่ีทํางานในวันหยุดตามพระราชบัญญัติเรือนจําอาจไดรับคาตอบแทนเพ่ิม126 
 หากผูตองขังกระทําการใดกอใหเกิดความเสียหาย โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอตอ
เครื่องมือ ผลิตภัณฑท่ีทําเสร็จแลว วัตถุดิบ หรือส่ิงอ่ืนใด จํานวนเงินท่ีใชเพ่ือซอมแซมความเสียหาย
ดังกลาวจะถูกนําไปหักออกจากรายไดท่ีไดรับ127 
 จะตองแจงจํานวนคาตอบแทนสุทธิในแตละเดือนใหผูตองขังทราบทุกวันท่ี 15 ของ
เดือน128 
                                                             

121 Prison Work in Japanese Prison (p.3), By Correctional Bureau, Ministry of Justice Japan. (อาง
ถึงใน เทิดศักด์ิ บุณยไวโรจน, 2540, น.98). 

 122 CHAPTER 6 CORRECTIONAL SERVICE, UNAFEI. Loc.cit. 
123 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 69 
124 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 70 
125 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 71 
126 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 72 
127 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 73 
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ผูตองขังจะไดรับคาตอบแทนเม่ือพนโทษ ในกรณีท่ีผูตองขังตาย คาตอบแทนจะตกแก
คูสมรส บุตร หรือ บิดามารดา และในกรณีท่ีจําเปนตองจายคาตอบแทนใหแกผูตองขังลวงหนา ก็
ใหพิจารณาเปนกรณีไป129 
 ในกรณีท่ีผูตองขังท่ีมีคาตอบแทนในบัญชีไดหลบหนีไป และไมอาจหาญาติท่ีจะรับเงิน
แทนไดภายใน 6 เดือน หลังจากวันท่ีหลบหนี บัญชีจะถูกยกเลิก130 
 3.2.2.4 การใชจายรายไดจากการทํางาน 
 นอกจากพระราชบัญญัติเรือนจํา ค.ศ.1908 (The Prison Law) และกฎกระทรวงท่ีออก
ตามพระราชบัญญัติเรือนจํา ฯ (The Prison Law Enforcement Regulations) แลว ยังมีหลักเกณฑท่ี
ใชในการบังคับโทษจําคุกโดยใชแรงงงานของผูตองขังยังถูกบัญญัติไวใน พระราชกฤษฎีกาการ
บําบัดและพัฒนานักโทษ (The Ordinance for Prisoner’s Progressive Treatment) ซ่ึงมีหลักเกณฑท่ี
สําคัญเกี่ยวกับการทํางานของผูตองขัง ดังนี ้

ผูตองขังจะถูกจําแนกออกเปน 4 ระดับช้ัน ตั้งแตระดับช้ัน 1 ถึงระดับช้ัน 4 131 
 ในการท่ีจะจัดผูตองขังอยูในระดับช้ันใดนั้น จะตองถูกตรวจสอบในดานความขยัน 
ลักษณะพฤติกรรม ความรับผิดชอบและความตั้งใจของผูตองขังนั้น132 
 ในกรณีท่ีผูตองขังซ่ึงอยูในระดับช้ันท่ีต่ํากวาอาจไดรับการพิจารณาผานท่ีประชุม
เจาหนาท่ีเรือนจํา ใหยกระดับช้ันได หากผูตองขังนั้นมีพฤติกรรมดี มีความรับผิดชอบสูง และเปนท่ี
เหมาะสมกับระดับช้ันนั้น ๆ133 
 จะมีการสํารวจผูตองขังโดยท่ีประชุมเจาหนาท่ีเรือนจํา สําหรับผูตองขังท่ีเหลืออัตรา
โทษจําคุกนอยกวา 8 เดือน ในทุก ๆ 2 เดือน และทุก ๆ 6 เดือน สําหรับผูตองขังท่ีเหลืออัตราโทษ
มากกวานั้น134 
 ผูตองขังในระดับช้ัน 4 และระดับช้ัน 3 จะไมไดรับอนุญาตใหเปล่ียนงานในเรือนจํา 
อยางไรก็ตามอาจมีการยกเวนในกรณีท่ีเห็นวามีความเหมาะสมในการปฏิบัติตอผูตองขังหรือการ
เปล่ียนแปลงนั้นเปนส่ิงท่ีจําเปน135 
                                                                                                                                                                              

128 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 74 
129 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 75 
130 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 78 
131 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 16 
132 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 21 
133 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 17 
134 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 21-2 
135 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 40 
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 ผูตองขังในระดับช้ัน 4 อาจไดรับอนุญาตใหใชเงินคาตอบแทนจากการทํางานใน
เรือนจําของเขาจํานวนไมเกิน 1 ใน 5 ของเงินดังกลาวในทุก ๆ เดือน136 
 ผูตองขังในระดับช้ัน 3 อาจไดรับอนุญาตใหใชเงินคาตอบแทนจากการทํางานใน
เรือนจําของเขาจํานวนไมเกิน 1 ใน 4 ของเงินดังกลาวในทุก ๆ เดือน137 
 ผูตองขังในระดับช้ัน 2 อาจไดรับอนุญาตใหใชเครื่องมือของเขาในการทํางานได ใน
กรณีท่ีมีความจําเปนตองซ้ือเครื่องมือ ผูตองขังอาจจะไดรับอนุญาตใหใชเงินคาตอบแทนจากการ
ทํางานท่ีไดรับมาแลว138 
 ผูตองขังในระดับช้ัน 2 ท่ีมีประวัติการทํางานในเรือนจําดีเยี่ยมรวมท้ังมีทักษะ
ความสามารถอาจไดรับการมอบหมายใหชวยแนะนําเรื่องการทํางานในเรือนจําได139 
 ผูตองขังในระดับช้ัน 2 อาจไดรับอนุญาตใหใชเงินคาตอบแทนจากการทํางานใน
เรือนจําของเขาจํานวนไมเกิน 1 ใน 3 ของเงินดังกลาว140 
 ผูตองขังในระดับช้ัน 2 ท่ีมีความเช่ียวชาญในงานท่ีไดรับมอบหมายนั้นอาจไดรับ
อนุญาตใหเปล่ียนงานได141 
 ในการทํางานของผูตองขังในระดับช้ัน 1 ไมจําตองจัดคนมาเฝาดูแล ในกรณีความ
จําเปนพิเศษผูตองขังในระดับช้ัน 2 หรือต่ํากวา อาจไดรับการปฏิบัติเดียวกันนี1้42 
 ผูตองขังในระดับช้ัน 1 ท่ีมีประวัติการทํางานในเรือนจําดีเยี่ยมรวมท้ังมีทักษะอาจไดรับ
การมอบหมายใหชวยแนะนําหรือควบคุมดูแลเรื่องการทํางานในเรือนจําได143 
 ผูตองขังในระดับช้ัน 1 อาจไดรับอนุญาตใหใชเงินคาตอบแทนจากการทํางานใน
เรือนจําของเขาจํานวนไมเกินครึ่งหนึ่งของเงินดังกลาวทุกๆ เดือน144 
 ผูตองขังในระดับช้ัน 1 อาจไดรับอนุญาตใหใชเครื่องมือของเขาในการทํางานได ใน
กรณีท่ีมีความจําเปนตองซ้ือเครื่องมือ ผูตองขังอาจจะไดรับอนุญาตใหใชเงินคาตอบแทนจากการ

                                                             
136 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 41 
137 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 42 
138 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 43 
139 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 44 
140 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 45 
141 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 47 
142 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 48 
143 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 49 
144 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 50 
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ทํางานท่ีไดรับมาแลวและผูตองขังในระดับช้ัน 1 ท่ีมีความเช่ียวชาญในงานท่ีไดรับมอบหมายนั้น
อาจไดรับอนุญาตใหเปล่ียนงานได145 
 3.2.2.5 สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีผูตองขังไดรับ 
 ในกรณีท่ีผูตองขังท่ีไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจนถึงขั้นตาย      
หรือกลายเปนคนพิการในเรือนจําท่ีใชแรงงาน ก็จะไดรับคาชดเชยตามควรแกกรณี คาชดเชยนี้
ผูตองขังจะไดรับเม่ือตอนท่ีไดรับการปลอยตัวหรือในกรณีท่ีตาย คาชดเชยจะจายใหแกบิดา มารดา 
คูสมรส หรือบุตร146 
 ในกรณีท่ีผูตองขังจําเปนตองใชเงินในบัญชีเพ่ืออุปการะคูสมรส บุตร หรือบิดามารดา 
หรือตองชดใชคาเสียหายแกผูเสียหายในคดีอาญาท่ีผูตองขังไดกระทําขึ้น หรือจําเปนตองซ้ือ
หนังสือ หรือกระทําการอยางอ่ืนท่ีจําเปน ผูตองขังอาจไดรับคาตอบแทนแมวาจะยังอยูในระหวาง
รับโทษ เปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนเงินคาตอบแทนท้ังหมดในบัญชี ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสถานการณ
และความจําเปนในแตละกรณ1ี47 
 ผูตองขังท่ีถูกพิพากษาใหจําคุกโดยบังคับใชแรงงาน หากผูตองขังนั้นมีพฤติกรรมและ
การทํางานอยูในเกณฑท่ีดีมาก อาจไดรับการพิจารณาใหทํางานในเวลาวางเพ่ือประโยชนของ
ตนเองได บทบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกผูตองขังท่ีถูกพิพากษาใหจําคุกโดยไมบังคับใชแรงงานดวย 
หากผูตองขังมีพฤติกรรมและการทํางานอยูในเกณฑท่ีดีมาก ท้ังนี้การอนุญาตใหทํางานดังกลาว 
จะตองไมเกิน 2 ช่ัวโมงตอวัน148 

3.2.3   การทํางานของผูตองขังในทางปฏิบัต ิ
 ในท่ีนี้ของยกตัวอยาง Fuchu Prison ในการอธิปรายใหเห็นภาพถึงการทํางานของ
ผูตองขังในทางปฏิบัติ Fuchu Prison เปนเรือนจําท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในประเทศญี่ปุน และมีผูตองขัง
ท้ังชาวญี่ปุนและชาวตางชาติ ในสวนของผูตองขังญี่ปุนนั้นจะเปนผูตองขังเพศชายอายุ 26 ป หรือ
มากกวานั้นขึ้นไป ซ่ึงมีโทษจําคุกนอยกวา 8 ป และเคยมีประวัติการกระทําความผิดมากอน รวมท้ัง
ผูท่ีขาดแรงจูงใจในการแกไขพฤติกรรม หรือยากตอการดูแลรักษา โดยผูตองขังจํานวนมากใน 
Fuchu Prison คือ สมาชิกองคกรอาชญากรรม ผูติดสารเสพติด หรือบุคคลเรรอน ซ่ึงผูตองขังกลุมนี้
จะกระทําความผิดความผิดซํ้าคอนขางมากกวาผูกระทําความผิดอาญาประเภทท่ีมีความอันตราย
หรือความรุนแรง โดยเม่ือผูตองขังเขามาใน Fuchu Prison ผูตองขังจะไดรับการปฐมนิเทศ และ

                                                             
145 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 51 
146 The Prison Law. Article 28 
147 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 76-77 
148 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 79-2 
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ไดรับการประเมินเปนระยะเวลาจํานวน 15 วัน ซ่ึงเปนการใหผูตองขังทําความคุมเคยกับกฎระเบียบ
และขอบังคับและผูตองขังจะถูกประเมินถึงความสามารถและประวัติสวนบุคคล 

การทํางานเปนหนาท่ีสําหรับผูตองขังท่ีถูกพิพากษาใหจําคุกโดยบังคับใชแรงงาน ซ่ึงมี
จํานวนมากท่ีสุดใน Fuchu Prison โดยผูตองขังจะถูกมอบหมายใหทํางานวันละ 8 ช่ัวโมงตอวัน 
และเปนเวลา 168 ช่ัวโมงตอ 4 สัปดาห การทํางานท่ีเหมาะสมจะถูกมอบหมายใหขึ้นอยูกับการ
ประเมินในชวงปฐมนิเทศการทํางานจะเริ่มตั้งแตเวลา  8.00 น. พักเวลา 9.45 น. เริ่มงานอีกครั้งเวลา 
10.00 น. พักรับประทานอาหารเวลา 12.00 น.เริ่มงานอีกครั้งเวลา 12.40 น. พักเวลา 14.30 น. เริ่ม
งานอีกครั้งเวลา 12.45 น. ส้ินสุดเวลาทํางานเวลา 16.40 น.149 ในหนึ่งวันทํางานผูตองขังมีเวลา
ทํางาน 8 ช่ัวโมงในวันจันทรถึงวันศุกร และครึ่งวันในวันเสาร150 

ผูตองขังซ่ึงทํางานในเรือนจําอุตสาหกรรมไดรับคําส่ังใหทํางานโดยตองสนใจงานของ
ตนมากกวาส่ิงอ่ืน ๆ นั่นหมายความวา การสบตากับผูตองขังดวยกันหรือเจาหนาท่ีผูคุมเปนส่ิงท่ี
ตองหามและการสนทนาระหวางการทํางานก็เปนส่ิงท่ีตองหามเชนกัน ผูตองขังยังรายงานวา
กิจกรรมตาง ๆ ของพวกเขา เชน การเดินไปหองน้ํา เช็ดเหง่ือบนใบหนา จะตองไดรับอนุญาตใน
ชวงเวลาท่ีกําหนดไวโดยเฉพาะเทานั้น 

ในหลักสูตรส้ัน ๆ ท่ีเจาหนาท่ีของ Human Rights Watch ไดเยี่ยมชม Fuchu Prison นั้น 
ซ่ึงใน Fuchu Prison มีโรงงานไม และโรงงานรองเทา ซ่ึงแตละรานจะมีผูตองขังท่ีถูกจางประมาณ 
100 คน ซ่ึงกฎในการหามสบตากันเปนเรื่องท่ีเครงครัด ซ่ึงในการเยี่ยมของเจาหนาท่ีนั้นก็ไมเห็น
ผูตองขังคนใดมองส่ิงอ่ืน ๆ นอกจากงานของตนเองเลย 

นอกเหนือจากการทํางานท่ีเกี่ยวของกับการฝกอบรมวิชาชีพผูตองขังอาจจะทํางาน
เกี่ยวกับช้ินสวนประกอบสําหรับผูรับเหมาภายนอก และทํางานในสวนตาง ๆ ของเรือนจํา เชน    
ซักรีด หองครัว โดยผูตองขังจะไดรับเงินสําหรับการทํางานของพวกเขาซ่ึงสามารถใชในการส่ังซ้ือ
หนังสือ นิตยสาร หรือซ้ือสินคาจากรานคาในเรือนจํา และเงินสวนท่ีเหลือจะถูกมอบใหกับผูตองขัง
ภายหลังจากการปลอย รายไดท้ังหมดท่ีไดรับจากการขายสินคาท่ีผลิตโดยผูตองขังจะถือวาเปน
รายไดของรัฐบาล151 

 

                                                             

 149 Fuchu Prison. Retrieved  July 1, 2014, from http://japan.usembassy.gov/e/acs/tacs-7110g.html. 
 150 From Prison Conditions in Japan (p.89), By Human Rights Watch, 1995, March, 

U.S.A.:Human Rights Watch. 
 151 Fuchu Prison. Loc.cit. 
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การเริ่มตนการทํางานและเวลาพัก152 
1. เม่ือผูตองขังไดยินเสียงตีระฆังหรือคําส่ังของเจาหนาท่ีในการสงสัญญาณใหผูตองขัง

เริ่มทํางานใหผูตองขังไปยังท่ีนั่งท่ีกําหนดในทันทีและเริ่มทํางาน 
2. เพ่ือท่ีจะใหผูตองขังไดฟนฟูรางกายจากการเหนื่อยลาในการทํางาน และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางาน และปองกันอุบัติเหตุในระหวางการทํางาน จะมีการหยุดพักเปนเวลา 
15 นาทีในชวงเชาและชวงบาย และมีการพักรับประทานอาหารเปนเวลา 40 นาที อยางไรก็ตาม      
ก็ใหความสําคัญถึงการพักในชวงเวลาส้ัน ๆ เพ่ือออกกําลังกาย อาบน้ํา และทํากิจกรรมอ่ืน ๆ 

3. เม่ือผูตองขังไดยินสัญญาณใหพัก ใหหยุดการทํางานในทันที และจะไดรับการ
ตรวจสอบ เม่ือเวลาพักหมดลงจะไดรับการตรวจสอบและเริ่มทํางานอีกครั้งเม่ือหมดเวลาการทํางาน
เม่ือผูตองขังไดรับสัญญาณหรือคําส่ังใหหยุดการทํางาน ใหหยุดการทํางานในทันที และทําความ
สะอาดบริเวณรอบท่ีทํางาน และจัดเครื่องมือใหเปนระเบียบ โดยจะรับการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

การจัดแบงประเภทการฝกอบรมและการทํางาน153 
1. ในการทํางานมีท้ังหมด 10 ช้ัน ลําดับช้ันจะเริ่มจากการท่ีผูฝกงานอยูในช้ันเริ่มแรก

หรือช้ันท่ีหนึ่ง และผูตองขังแตละคนจะตกอยูหนึ่งในช้ันเรียนเหลานี ้
2. ผูทํางานใหม หรือถูกโอนมาจากงานอ่ืน จะถูกจัดอยูในช้ันเริ่มแรก หลังจากเสร็จส้ิน

การฝกงานในช้ันแรกแลว ก็จะถูกทดสอบความสามารถและบันทึกในการทํางาน (ปริมาณและ
คุณภาพของสินคา ระดับความอุตสาหะ ทัศนคติท่ีมีตอความปลอดภัย การจัดการและรักษาวัสดุ
และเครื่องมือ) หากพิจารณาแลวมีความเหมาะสมก็จะถูกเล่ือนระดับใหสูงขึ้น 

 
ช้ัน ระยะเวลา 

ช้ันท่ี  1 - 
ช้ันท่ี  2 8 เดือน 
ช้ันท่ี  3 8 เดือน 
ช้ันท่ี  4 4 เดือน 
ช้ันท่ี  5 4 เดือน 
ช้ันท่ี  6 4 เดือน 
ช้ันท่ี  7 2 เดือน 
ช้ันท่ี  8 2 เดือน 

                                                             

 152 Prison Conditions in Japan (pp.91-92). Op.cit. 
 153 Prison Conditions in Japan (pp.99-101). Op.cit. 
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ช้ันท่ี  9 2 เดือน 
ช้ันท่ี  10 1 เดือน 

 
การเล่ือนช้ันหรือการลดช้ันอาจจะเกิดแตกตางจากตารางไดท้ังนี้ขึ้นอยูกับการบันทึก

การทํางานของผูตองขังนั้น 
การฝกอบรมอาชีพในการทํางานแตละวันจะชวยใหผูตองขังเพ่ิมความสามารถและ

เพ่ิมพูนทักษะในการทํางานซ่ึงนับวามีประโยชนอยางมากในการแกไขฟนฟูสําหรับเม่ือผูตองขังนัน้
พนโทษออกจากเรือนจําไป ดังนั้น จึงตองใชความพยายามและความมุงม่ันในการฝกอบรมวิชาชีพ
ในเรือนจํา ซ่ึงการฝกวิชาชีพใน Fuchu Prison ประกอบไปดวย ชางซอมบํารุงรถยนต งานซักอบรีด 
ชางถายภาพ หรอืงานเย็บปกถักรอย ในเรือนจําอ่ืน ๆ อาจมีการฝกงานในดานตาง ๆ ดังนี้ ชางเช่ือม
โลหะ ชางไม ชางทําเส่ือทาคามิ หากผูตองขังมีความประสงคท่ีจะฝกอบรมเฉพาะดาน จะตอง
ปรึกษาตอผูบังคับบัญชาคณะกรรมการการจัดหมวดหมูงานใหตัดสินวาการฝกอบรมนั้นมีความ
เหมาะสมกับผูตองขังนัน้หรือไม เพ่ือจะตอบรับหรือปฏิเสธคําขอของผูตองขังนั้น 

 
3.3  อังกฤษ 

3.3.1   การบังคับโทษจําคุกท่ัวไป 
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศอังกฤษนั้น ในเบ้ืองตนตํารวจจะทําการ
ตรวจสอบความผิดอาญา สืบเสาะและแสวงหาขอมูลพยานหลักฐานตาง ๆ ในการประกอบ
อาชญากรรมเพ่ือนําผูท่ีกระทําความผิดหรือถูกกลาวหาวากระทําผิดเขาสูกกระบวนการยุติธรรม     
มีหนาท่ีในการปกปองคุมครองสังคม มีอํานาจในการเขาจับกุมบุคคลผูกระทําความผิด และนําเสนอ
พยานหลักฐานเขาสูการพิจารณาคดี ซ่ึงดําเนินการโดยพนักงานอัยการ เม่ือศาลดําเนินกระบวน
พิจารณาเสร็จส้ินแลวก็จะมีคําพิพากษา กรณีถากระทําผิดจริงก็จะมีคําส่ังลงโทษและกําหนดสภาพ
บังคับระบุลงในคําพิพากษานั้น154 
 โครงสรางอันสําคัญในการบังคับโทษจําคุกในประเทศอังกฤษ ใชกฎหมายเปน
เครื่องมือในการกําหนดกฎเกณฑ และเปนกรอบแนวทางตางๆ มีจุดมุงหมายตามหลักเกณฑพ้ืนฐาน
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อํานาจการบริหารจัดการเปนไปตาม The Prison Act 1952  

                                                             
154 จาก “การบังคับโทษจําคุกในประเทศอังกฤษ”, โดย ธานี วรภัทร, 2550, มกราคม-มิถุนายน, 

วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย, 7(1), น.25. 
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และ The Prison Rules 1999 โดยภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของงานราชทัณฑอังกฤษนั้นก็
เพ่ือยังใหเกิดการกระตุนและสนับสนุนผูตองขังเพ่ือนําไปสูการมีชีวิตท่ีดีและมีประโยชนตอไป155 
 สําหรับวัตถุประสงคและเปาหมายของงานราชทัณฑอังกฤษ156 โดยเปาหมายแรกเพ่ือ
เปล่ียนแปลงทัศนคติของผูกระทําความผิดใหมีผลเหมือนกับคนท่ัวไป มีการเยียวยาใหมีการ
ปรับปรุงตัว มีการแกไขเปล่ียนแปลง และเปาหมายท่ีสอง เพ่ือวิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตอ
ผูตองขัง โดยเฉพาะของ Anglo-American และวิเคราะหการกําหนดและไมกําหนดระยะเวลาการ
จําคุกท้ังหมด มีแนวคิดในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดในการเบ่ียงเบนโทษจําคุก และนําสิทธิ
ตาง ๆ ในเรื่องของมนุษยธรรม เมตตา กรุณา อยางมีขอบเขตมาใชภายใตการบริหารงานของ   
Home office สําหรับเปาหมายท่ีสาม เพ่ือใหภารกิจท่ีรองรับการดําเนินการตามคําพิพากษาของศาล
ใหเปนไปอยางมีความคุมครองตามสิทธิมนุษยชนและเปนท่ีเช่ือถือไดในการปฏิบัติตอผูตองขัง มี
มาตรการปองกันการหลบหนีจากเรือนจํา 
 ในการเปล่ียนแปลงทัศนคติของผูกระทําความผิด และการปฏิบัติท่ีเหมาะสม เปน
ปญหาท่ีมีอยูในระบบราชทัณฑอังกฤษ ตลอดท้ังปญหาความหนาแนนเกินไปสําหรับจํานวน
ประชากรผูตองขังและความขาดแคลนส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ จากขอมูลสรุปรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเรือนจํา157 เกี่ยวกับการบังคับโทษในเรือนจํา มีดังนี้ 
 1. การสรางบรรยากาศท่ีสรางสรรคใหกับผูตองขัง ท่ีสงเสริมใหมีการปรับตัวให
เหมาะสม เพ่ือสามารถกลับสูสังคมในอนาคต 
 2. ผูตองโทษถูกพิทักษและมีการกระตุนใหรูสํานึกดวยตัวของตัวเอง 
 3. การถูกแยกออกจากสังคมไปยังเรือนจํา ตองเปนไปเพ่ือการปรับปรุงแกไขผูกระทํา
ความผิดท่ีมีความเปนไปไดเทานั้น และเพ่ือความปลอดภัยตามพฤติการณของแตละบุคคล 
 4. เพ่ือเตรียมความพรอมในการปลอยตัวผูกระทําความผิดกลับสูสังคมและมีการ
ชวยเหลืออยางตอเนื่องภายหลังการปลอยตัวไปแลว 
 ประเทศอังกฤษมีแนวคิดและการปฏิบัติท่ีมองความสัมพันธระหวางกระบวนการ
ยุติธรรมสังคม แนวคิดใหม และการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด ท่ีเปนกลไกท่ีเช่ือมโยงสัมพันธกัน 

                                                             
155 The Prison Rules 1999 ขอ 3. Purpose of prison training and treatment  
“The purpose of the training and treatment of convicted prisoners shall be to encourage and assist 

them to lead a good and useful life.” 
156 การบังคับโทษจําคุกในประเทศอังกฤษ (น.33). เลมเดิม. 
157 The report of the Committee of Inquiry into the United Kingdom Prison Serviced. (อางถึงใน

ธานี วรภัทร, 2550, น.33). 
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ทําใหสามารถลดปริมาณคดีอาญาและปกปองคุมครองสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มุงเนนการปองกันมากกวาการแกไข ทํางาน 2 ภาคสวนผสานกัน คือ ในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาและนอกกระบวนการยุติธรรม คือ ความรวมมือของภาคสังคม158 
 คําพิพากษาของศาล มีบทบาทสําคัญในการบังคับโทษ ศาลควรใชนโยบายกําหนดโทษ
อยางไรจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับความผิดท่ีเกิดขึ้น โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดโทษ (Sentencing Guideline Council) เพ่ือปองกันไมใหมีการวินิจฉัยลงโทษท่ี    
ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของการบังคับโทษโดยมีการใชมาตรการเล่ียงโทษจําคุกในภาคสังคมมี
นโยบายมุงเนนการปองกันอาชญากรรมมากกวาการแกไข ในกระบวนการยุติธรรมมีโทษทางเลือก
มากสําหรับใชกับผูกระทําความผิด มีการพยายามใชมาตรการในการลดปริมาณผูกระทําผิดในการ
เขาสูเรือนจําโดยใชการกักขังท่ีบาน (The Home Detention Curfew) (HDC) แทน หรือใชรวมกับ
การใหโทษจําคุกระยะส้ัน หรือดวยการใชเทคโนโลยีสมัยใหม (Electronically-monitored Curfew) 
และภาครัฐมุงเนนการใหความรวมมือในการทํางานรวมกันของทุกหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมและภาคสังคม สังคมจึงไดรวมมือกันหันมาใชการบังคับโทษทางสังคมมากขึ้นโดยกําหนด
โทษใหเหมาะสมกับผูกระทําความผิดเปนราย ๆ ไป อยางเชน การบังคับบําบัดผูติดยาเสพติด  
(Drug Treatment and Testing) (DTTOs) รัฐบาลไดกําหนดทางเลือกสําหรับการลงโทษทางสังคม  
มีเกณฑการพิจารณาลงโทษเปนรายบุคคล เชน การทํางานชดใชโดยไมมีคาตอบแทน เขาอบรม
ปรับพฤตินิสัยผูกระทําผิด เขาการศึกษาหรือการอบรมทักษะพ้ืนฐาน การตรวจสารเสพติดและ   
การบําบัดรักษา การสอดสองดูแลของสังคม การใชมาตรการควบคุมฉุกเฉินหรือใชขอยกเวนพิเศษ 
การควบคุมโดยเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม เขากระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉันท 
 การบังคับโทษในประเทศอังกฤษมีกฎหมายท่ีชัดเจน และกฎหมายถูกสรางขึ้นมา จาก
สภาพปญหาท่ีพบในทางปฏิบัติ และแกไขดวยวิธีการท่ีพิสูจนและประเมินผลไดจริง สามารถนํามา
ปฏิบัติแลวเกิดผลไดจริงภายในเวลาท่ีกําหนดได กลาวคือ มีการพัฒนาปรับปรุงอยางอิสระ ไมมีการ
แทรกแซงใด ๆ มีเหตุมีผลอยูบนพ้ืนฐานของกฎหมายอาญา พ้ืนฐานของระบบทัณฑวิทยา              
ท่ีสามารถอธิบายได สามารถประเมินผลได มีเปาหมายและหลักการในการบังคับโทษท่ีชัดเจน      
ท่ีสามารถตรวจสอบผลงานการบังคับโทษวาถูกตองเหมาะสมหรือไม ดีไมดีอยางไร มีวิธีคิด        
ในการบังคับโทษมีความเปนศาสตรมาก ท่ีจะเปล่ียนแปลงทัศนคติของผูกระทําความผิดใหมีผล
เปนเหมือนกับคนท่ัวไป มีการเยียวยาใหมีการปรับปรุงตัว และมีการแกไขเปล่ียนแปลง 
 การบังคับโทษจําคุกของอังกฤษมีแนวปฏิบัติสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
ลงโทษ มีการใชมาตรฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังเปนแนวทาง 
                                                             

158 การบังคับโทษจําคุกในประเทศอังกฤษ (น.54-58). เลมเดิม. 
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โดยภาครัฐใหความสําคัญและเอาใจใสมาก มีการใหแนวนโยบายท่ีชัดเจนออกมาเปนลายลักษณ
อักษรเปนแบบ (White Paper) หรือ (Justice for All) อันยังใหเกิดความเขาใจตรงกันท้ังระบบของ
กระบวนการยุติธรรมและภาคสังคม ดวยมุงเนนการทํางานรวมกันของทุกฝายเปนสําคัญมีแนวทาง
ในการพยายามคุมครองสิทธิของผูตองขังในดานตาง ๆ ใหเปนไปตามหลักการพ้ืนฐานของ
สหประชาชาติและมีการพยายามใชมาตรการภายนอกเรือนจําเพ่ือลดปริมาณผูตองขัง แตมี
ประสิทธิภาพดีในการแกไขพฤตินิสัยมากกวาการแกไขผูกระทําความผิดภายในเรือนจํา เปนการ
ลงโทษและการแกไขฟนฟูสังคม (Punishment and Rehabilitation in the Community) เพ่ือลดการ
กระทําผิดอาญา โดยการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดและปกปองสังคมดวยวิธีการใหมท่ีเปนการ
ปฏิรูปการลงโทษท่ีทันสมัย ใชกลไกของสังคมเปนรากฐานในการแกไขพฤติกรรมผูกระผิด โดยมี
ระบบการประเมินผูตองขังกอนศาลออกคําส่ังพนโทษ (National Offender Assessment System)
ประเมินผูตองขังตามคําพิพากษาท่ีเปนกลุมเปาหมาย พิจารณาพิเคราะหพ้ืนฐานของบุคลิกภาพ 
ความประพฤติ เรือนจําและงานคุมประพฤติจะมอบหมาย “ใหทํางานอะไร” ท่ีเปนการปรับปรุง
แกไขผูตองโทษ  มีการกําหนดเง่ือนไขท่ีเปนสาระสําคัญ และมาตรฐานตาง ๆ เพ่ือเสนออนุมัติ
จัดทําแผนท่ีเรียกวา “What Works” เปนแผนท่ีมีลักษณะเฉพาะเปนรายบุคคล มีเหตุผลและทักษะ
ทางสังคม 
 นอกจากนี้ประเทศอังกฤษมีโปรแกรมท่ีอบรมในพ้ืนท่ีตาง ๆ ภายหลังการปลอยตัว
ผูกระทําความผิดแลว เชน อบรมเกี่ยวกับงานกอสราง มีการจัดหาส่ิงท่ีตองการให อบรมเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการทําความสะอาด กีฬา วิธีการใชเวลาวาง เพ่ิมเติมทักษะท่ียังขาดอยูในเรื่องตาง ๆ 
เพ่ือเปนการเช่ือมตอการทํางานและการใชชีวิตใหมภายนอกเรือนจํา เพ่ือใหไดงานทําท่ีเหมาะสม
และใชชีวิตอยูในสังคมอยางอยูรอดปลอดภัยโดยปราศจากการกระทําความผิดอีก 

3.3.2   กฎหมายเกี่ยวกับการทํางานของผูตองขัง 
 3.3.2.1 วัตถุประสงคในการทํางานของผูตองขัง 
 ในประเทศอังกฤษวัตถุประสงคของการลงโทษในทัณฑสถานของรัฐ จะเปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับตาง ๆ รวมท้ังการจางงานในเรือนจําอันเปนคําส่ังใหกับผูตองขัง ซ่ึงเปนวิธีการ
ชวยเหลือเบ้ืองตนในการสงเคราะหผูตองขังในการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงพฤตินิสัย  เพ่ือการ
กลับคืนสูสังคมปกติตอไป ซ่ึงจะเปนการเริ่มตนชีวิตใหมของผูกระทําความผิด ในการทํางานของ
ผูตองขังมิไดมีขอกําหนดท่ีตองอบรมกอน ผูตองขังจํานวนมากสามารถทํางานไดอยูในเกณฑ
มาตรฐานการผลิตงานเล็ก ๆ นอย ๆ ในเรือนจําหรือทํางานท่ีเกี่ยวกับการเกษตร สําหรับผูตองขังท่ี
ไมสามารถทํางานไดจะถูกนําไปฝกอาชีพกอนสงไปชวยงานในสถานพยาบาล หรือโอนยายไปยัง
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เรือนจําหรือเขาอบรมตามโปรแกรมการศึกษาความประพฤติโดยอาจารยทองถ่ินและความรวมมือ
ของสถาบันการศึกษา159 
 3.3.2.2 ลักษณะ ประเภทงาน สิทธิและหนาท่ีของการทํางาน 
 การทํางานหรือฝกวิชาชีพของผูตองขัง มีท้ังในระบบอุตสาหกรรมและทํางานภาค
เกษตรกรรม เชน ชางไม ชางปูน ชางเฟอรนิเจอร ตลอดจนการเล้ียงวัวเนื้อ วัวนม และปลูกพืช 
สินคาจากการฝกวิชาชีพสามารถขายใหประชาชนท่ัวไปได นอกจากนี้งานราชทัณฑจะขยายการ
ทํางานของผูตองขังใหมากขึ้น เพ่ือจะนํารายไดจากการขายสินคาไปชดเชยคาเสียหายใหผูเสียหาย 
ในโรงงานอุตสาหกรรมใหญๆ ไดใหผูตองขังไดมีโอกาสเขารวมทํางานดวยเทาท่ีผานมานั้นนับได
วาประสบความสําเร็จไปไดดวยด ีโดยการมีขอตกลงรวมกันระหวางสมาคมราชทัณฑของประเทศ
อังกฤษ (Prison Officer Association) และสหภาพการคาสาธารณะ (Public Commercial Service 
Union) ในเรื่องของการเปนหุนสวน การปรับปรุงพัฒนามาตรฐานและในเรื่องของคาจางแรงงาน160 
 ในประเทศอังกฤษการทํางานของผูตองขังมาจากหลักเกณฑท่ีวา “การใชแรงงานของ
ผูตองขังไมกอใหเกิดสัญญาจางงาน” ทําใหไมมีทางท่ีจะเกิดนิติกรรมสัญญาระหวางผูตองขังและ
เรือนจําไดจากคําพิพากษาของศาล คดี (Pullen v. the prison commissioners, 1957) ซ่ึงเปนบรรทัด
ฐานในการตัดสิทธิการคุมครองผูตองขังตามกฎหมายโรงงาน (The Factories Act of 1937) และ
นอกจากนี้ยังมีคําพิพากษาจากคดี (Davis v. the prison commissioners, 1963) ยืนยันหลักเกณฑ
ดังกลาวอีกครั้ง โดยไดวางหลักไววา การใชแรงงานในเรือนจําไมกอใหเกิดความสัมพันธระหวาง
นายจางและลูกจางขึ้นกลาวคือลักษณะสําคัญของการจางแรงงานไมเกิดขึ้น161 
 กรมราชทัณฑจะตองจัดหางานใหแกผูตองขังในความดูแลของตน แตหนาท่ีนี้ไม
จําเปนตองหมายถึงสิทธิท่ีจะใหงานทําเหมือนกัน โดยสิทธินี้ไดมีคําพิพากษาของศาลวางเปน
บรรทัดฐานไว แตระเบียบเรือนจํา (The Prison Rules 1999) ไมไดใหกรมราชทัณฑมีหนาท่ีตองหา
งานใหผูตองขังทุกคนท่ีสมัครงาน คําส่ังกรมราชทัณฑหรือรายงานสวนมาก เชนรายงาน Woolf  
มักแนะนําใหมีการจางงานเต็มท่ี แตท้ังนี้ตองอยูภายในความเปนไปไดในแตละเขตทองถ่ินนั้น162      
อีกท้ังความสามรถในการจัดใหผูตองขังทํางานของเรือนจําหนึ่งกับอีกเรือนจําหนึ่งอาจแตกตางกัน

                                                             
159 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก (น.119). เลมเดิม. 
160 Annual Report and Accounts April 2005-March 2006, By HM Prison service, 2006, 

London:TheStation Office Limited. (อางถึงใน กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สํานักวิจัยและพัฒนา
ระบบงานราชทัณฑ, 2551, น.22). 

161 Why work? A study of Prison Labour in England, France and Germany (p.42). Op.cit. 
162 Why work? A study of Prison Labour in England, France and Germany (p.51). Op.cit. 
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เปนอยางมากขึ้นอยูกับส่ิงอํานวยความสะดวก จํานวนเจาหนาท่ีเรือนจําและทักษะความสามารถ
ของแตละเรือนจําท่ีจะดึงดูดการจางงานจากภายนอก163 

กรมราชทัณฑอังกฤษไดกําหนดเรื่องการทํางานไวในระเบียบเรือนจํา (The Prison 
Rules 1999) ในขอ 31 ไดมีหลักเกณฑท่ีสําคัญ ดังตอไปนี ้

ผูตองขังท่ีไดรับการตัดสินวากระทําความผิดทุกคนจะตองทํางานไมเกิน 10 ช่ัวโมง   
ตอวัน การจัดเตรียมสถานท่ีใหทํางานจะตองเปนนอกหองขัง เพ่ือใหผูตองขังทํางานรวมกับ
ผูตองขังอ่ืนดวยเทาท่ีจะเปนไปได164 และ 
 ผูตองขังระหวางพิจารณา อาจไดรับอนุญาตใหทํางานเสมือนนักโทษเด็ดขาดได หาก
ผูตองขังนั้นสมัครใจ165 
 กลาวคือ ผูตองขังหรือนักโทษท่ีไดรับการตัดสินวากระทําความผิดทุกคน จะตอง
ทํางานขั้นสูงสุด 10 ช่ัวโมงตอวัน สวนผูตองขังระหวางพิจารณาไมตองทํางานก็ได แตถาผูตองขัง
สมัครใจก็สามารถใหทํางานได166  
 แตท้ังนี้ ระเบียบเรือนจํา (The Prison Rules1999) ในขอ 31(3) ไดกําหนดหามมิให
ผูตองขังริเริ่มทํางานโดยไมไดรับอนุญาตจากเลขานุการแหงรัฐ167และหามมิใหผูตองขังทํางานรับ
ใชผูตองขังผูอ่ืน หรือเจาหนาท่ีเรือนจํา หรือเพ่ือประโยชนสวนตัวของบุคคลใด ๆ โดยไมไดรับ
อนุญาตจากเลขานุการแหงรัฐ168 

                                                             
163 From Reducing re-offending by ex-prisoners (p.54), By The Social Exclusion Unit, 2002, July, 

n.p. 
164 The Prison Rules 1999. Work.31.(1)  A convicted prisoner shall be required to do useful work 

for not more than 10 hours a day, and arrangements shall be made to allow prisoners to work, where possible, 
outside the cells and in association with one another. 

165 The Prison Rules 1999. Work.31.(5)  An unconvicted prisoner shall be permitted, if he wishes, 
to work as if he were a convicted prisoner. 
 166 From Prison Law Text and Materials (p.109), By Stephen Livingstone and Tim Owen, 1993, 
Oxford:Clarendon Press. 

167 The Prison Rules 1999.Work.31.(3)  No prisoner shall be set to do work of a kind not 
authorised by the Secretary of State. 

168 The Prison Rules 1999.Work.31.(4)  No prisoner shall work in the service of another prisoner 
or an officer, or for the private benefit of any person, without the authority of the Secretary of State. 
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 การทํางานของผูตองขังในประเทศอังกฤษแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 169 
 1. การทํางานสําหรับตลาดภายใน ประกอบดวย การผลิตท่ีมีความซับซอนหรือความ
ยาก เชน งานเส้ือผา งานกรอบหนาตาง งานพลาสติก และงานไฟฟา 
 2. การทํางานในการบํารุงรักษาและการบริการในเรือนจํา ประกอบดวย การทําความ
สะอาดหองขัง และบริเวณโดยรอบ และการทํางานในโรงครัวหรือโรงซักรีด 
 3. การทํางานสําหรับผูรับเหมาภายนอก เชน บรรจุซองจดหมาย และประกอบช้ินสวน
เกี่ยวกับไฟฟา และการผสมพันธุสัตว 
 4. การทํางานเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ เชนการดําเนินการเกี่ยวกับสวนท่ีปลูกไมขาย
รวมท้ังการบํารุงรักษาดวย 
 สวนการทํางานภายนอกเรือนจํานั้น ผูตองขังบางสวนจะไดรับอนุญาตใหปลอยตัว  
โดยไดรับใบอนุญาตช่ัวคราว (Release on Temporary Licence) จากเรือนจําเพ่ือรับรองการทํางาน
ภายนอกเรือนจํา ซ่ึงถือเปนการเปล่ียนถายการดูแลผูตองขังจากเรือนจําไปสูชุมชน  ใบอนุญาตนั้นมี
กําหนดระยะเวลาในการอนุญาตเพ่ือใหผูตองขังกลับมายังเรือนจําเม่ือส้ินสุดการทํางานในหนึ่งวัน 
โดยท่ัวไปใบอนุญาตช่ัวคราวนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเฉพาะเรือนจําเปด และเรือนจํากึ่งเปด และไป
ยังหนวยงานท่ีกํากับการตั้งถ่ินฐานใหมในเรือนจําปด170  ซ่ึงเปนอีกหนึ่งวิธีในการเพ่ิมความสามารถ
ในการจางงานของผูตองขังหลังจากท่ีไดมีการปลอยตัว โดยการไดรับอนุญาตใหปลอยตัวช่ัวคราวนี้
มีวัตถุประสงคตาง ๆ เชน การฝกอบรม การจางงานและการทํางานโดยสมัครใจ รวมท้ังเปนการ
สรางความผูกพันทางครอบครัวอีกครั้ง โดยระยะเวลาการใหอนุญาตนั้นอาจครอบคลุมถึงหาวันท่ี
อยูภายนอกเรือนจํา ใน ค.ศ.2003 มีการออกใบอนุญาตช่ัวคราวมากกวา 328,000 ใบ มากกวา 
50,000 ใบ ของจํานวนดังกลาวมอบ เพ่ือชวยเหลือผูตองขังในการกลับไปตั้งหลักอีกครั้ง และอีก
กวา 211,000 ใบ มอบใหแกผูตองขังในการเขาเปนสวนหนึ่งในการฝกอบรมการศึกษา โครงการ
ใหบริการชุมชน หรือในรูปแบบบางประการในการรักษาเยียวยา โดยในปเดียวกันนั้นมีความ
ลมเหลวในการปลอยตัวช่ัวคราวเพียง 367 คน เชน ผูตองขังหลบหนีในวันปลอยตัว171 
  
  

                                                             

 169 Rehabilitation of Prisoners (pp.50-51). Op.cit.  
170 Reducing re-offending by ex-prisoners (p.56). Op.cit. 
 171 Rehabilitation of Prisoners (p.56). Op.cit. 
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 3.3.2.3 คาตอบแทนการทํางาน 
 ตามระเบียบเรือนจํา (The Prison Rules 1999) ในขอ 31(6) ไดกําหนดใหผูตองขัง
อาจจะไดรับคาตอบแทนจากการทํางาน ในอัตราท่ีไดอนุมัติจากเลขานุการแหงรัฐเปนการท่ัวไป 
หรือเฉพาะกรณีเปนราย ๆ ไป172 
 โดยนโยบายของเรือนจํ ามีวา  “ผูตองขังทุกคนซ่ึงมีสวนรวมในกิจกรรมตาม
วัตถุประสงคของเรือนจํา เชน งานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานในเรือนจําการปฏิบัติงานท่ีสามารถทํา
ใหผูตองขังไดรับทักษะในการทํางาน หรือการศึกษา รวมท้ังการฝกอบรม ตองมีการจายคาจาง
ใหแกผูตองขังซ่ึงวัตถุประสงคในจายการคาจางใหแกผูตองขังตามคําพิพากษาเพ่ือท่ีจะสนับสนุน
และตอบแทนการเขามามีสวนรวมของผูตองขังในการบริหารงานในเรือนจํา”นอกจากนี้ ผูวาการ
เรือนจําและผูอํานวยการสวนการจางงาน กําหนดใหมีโครงสรางในการจายคาจางในทองถ่ินนั้น
จะตองมีการจายคาจางอยางยุติธรรม เปดเผยและชัดแจงใหแกพนักงานเรือนจําและผูตองขัง ซ่ึง
สะทอนใหเห็นวาเรือนจําใหความสําคัญในการสนับสนุนและกระตุนการมีสวนรวมในกิจกรรม
ของการทํางานนั้น173 
 ตามพระราชบัญญัติคาจางขั้นต่ําแหงชาติ ค.ศ.1998 มาตรา 45(1) (National Minimum 
Wage Act 1998) นั้นไมคุมครองถึงผูตองขัง กลาวคือ “ผูตองขังไมมีคุณสมบัติไดรับคาจางขั้นต่ํา
แหงชาติท่ีเกี่ยวกับงานใดๆ ท่ีเขาไดกระทําลงตามกฎระเบียบในเรือนจํา” ผูตองขังไมถือวาเปน 
“ลูกจาง” ในความหมายของพระราชบัญญัตินี้ ดวยเหตุท่ี ผูตองขังมิไดทํางานตามสัญญาจางแรงงาน
หรือสัญญาการใหบริการ ดังนั้นระดับการคุมครองตามกฎหมายแรงงานจึงไมนํามาบังคับใชกับ
ผูตองขัง174 

The Howard League (องคกรการกุศลท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายอาญา) 
เห็นวา ผูตองขังควรไดรับคาจางในการทํางานอยางยตุิธรรม โดยมีการหักเงินคาจางท่ีแสดงถึงการ
ทํางานตามจริง และความรับผิดชอบทางการงานภายนอกดวยความรวมมือของ The Howard 
League ไดจัดตั้งโครงการนํารองท่ีเรือนจํา HMP The Mount เรือนจําประเภท C โดยจะจัดตั้งกิจการ
โรงพิมพขนาดเล็กท่ีวาจางผูตองขัง 11 คนและมุงหมายใหทํากําไรภายใน 4 ป ผูตองขังท่ีเกี่ยวของ
กับโครงการนี้จะไดรับการฝกอบรมการทํางานและมีโอกาสไดรับซ่ึงประกาศนียบัตรการพิมพ
ผูตองขังนั้นจะไดรับคาจางขั้นต่ําตามกฎหมายหรือมากกวา และจะตองรับผิดชอบในการชําระภาษี

                                                             
172 The Prison Rules 1999.Work.31.(6)  Prisoners may be paid for their work at rates approved by 

the Secretary of State, either generally or in relation to particular cases. 
 173 Why work? A study of Prison Labour in England, France and Germany (p.181). Op.cit. 
 174 Rehabilitation of Prisoners (p.61). Op.cit. 
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การประกันสังคม การชวยเหลือบุตร และจะไดรับการสงเสริมการเก็บเงินออมเพ่ือใชภายหลังการ
ปลอยตัวรวมท้ังการบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูเสียหาย175 
 สิทธิในการไดรับคาจาง ผูตองขังจะไดรับคาจางแตกตางกันไป ซ่ึงคาจางจากการทํางาน
ในหองปฏิบัติการในเรือนจําได 16 ยูโร คาจางงานในภาคอุตสาหกรรมจากเอกชนได 96 ยูโร ซ่ึง
โดยเฉล่ียผูตองขังไดรับคาจางประมาณ 25 ยูโร และทํางานช่ัวโมงตอสัปดาหนอยกวา 20-30 ช่ัวโมง 
สําหรับคาจางขั้นต่ําในเรือนจําท่ีกําหนดโดยกรมราชทัณฑก็คอนขางต่ําคือ ไมถึง 12 ยูโร     
(ปจจุบัน 7.5 ยูโร) งานทําความสะอาดภายในเรือนจําไดรับคาจางนอย คือ 7-14 ยูโรตอสัปดาห ท้ังนี้
ขึ้นอยูกับความชํานาญและช่ัวโมงการทํางาน และเม่ือพิจารณาถึงคาจางท่ีนอยนี้จึงไมมีการหักเงิน
บํารุงเรือนจํา แตอยางไรก็ตาม คาจางในปจจุบันจํานวน 7.50 ยูโร เปนเพียงระดับการจายเงินขั้นต่ํา
เทานั้น ผูอํานวยการเรือนจําสามารถเพ่ิมจํานวนเงิน ตามประสิทธิภาพ หรือสัญญาท่ีทํากับผูรับเหมา
อิสระท่ีอนุญาตได176 
 ซ่ึงในเรือนจําแหงหนึ่งท่ี Evelyn Shea ไดเขาไปเยี่ยมพบวาผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมและ 
มีความเปนมืออาชีพตามมาตรฐานสากล สามารถสมัครงานในหองปฏิบัตงิานของภาคอุตสาหกรรม
เอกชน จะไดรับคาจางมากกวาการทํางานกับหองปฏิบัติงานท่ีบริหารโดยเรือนจําถึง 8 เทา ดวยเหตุ
นี้จึงสงผลใหผูตองขังท่ีไดรับคาจางนอยกวา ไมเห็นดวยกับระบบสองมาตรฐานนี้ ยิ่งถางานของ
ผูตองขังเปนงานท่ีตองใชความชํานาญสูง เชน วิศวกรรม เปนตน ผูตองขังเหลานั้นจะมีโอกาสได
งานท่ีมีคาจางท่ีดีกวาผูตองขังอ่ืน177 
 3.3.2.4 สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีผูตองขังไดรับ 
 ระเบียบเรือนจํา (The Prison Rules 1999)ใน ขอ 31(2) ไดกําหนดใหเจาหนาท่ีทางการ
แพทยหรือแพทยผูตรวจสอบ อาจนําผูตองขังมาชวยเหลือในสถานพยาบาลได และหามมิให
ผูตองขังริเริ่มทํางานอันซ่ึงมิไดอยูในระดับหรือช้ัน หรือเขาไมไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีทาง
การแพทยหรือแพทยผูตรวจสอบ178 

                                                             
175 Ibid. 
176 Why work? A study of Prison Labour in England, France and Germany (pp.52-53). Op.cit. 
177 Why work? A study of Prison Labour in England, France and Germany (pp.56). Op.cit. 
178 The Prison Rules 1999. Work.31.(2)  The medical officer or a medical practitioner such as is 

mentioned in rule 20(3) may excuse a prisoner from work on medical grounds, and no prisoner shall be set to 
do work which is not of a class for which he has been passed by the medical officer or by a medical practitioner 
such as is mentioned in rule 20(3) as being fit. 
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 ผูตองขังไมควรจะตองทํางานนอกหมวดหมู ท่ีจัดสรรใหกับพวกเขาไวแลว การ
ตรวจสอบทุกดานยังเปนการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด จากขอ 14 (1)179 จะตองมีผูสังเกตการณผูตองขัง           
ไมเพียงแตในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทํางาน ค.ศ.1974 (The Health and Safety at Work etc Act 1974) เทานั้น แตจะตองมีการสังเกต
ผูตองขังตามกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับสภาพการทํางานของผูตองขังและเจาหนาท่ีเรือนจําดวย180 
 ในเรื่องสถานท่ีทํางานตามความหมายของพระราชบัญญัติสุขภาพและความปลอดภัย
ในการทํางาน ค.ศ.1974 (The Health and Safety at Work etc Act 1974) ตองมีลักษณะเขาถึงการ
ตรวจสุขภาพและบริหารดานความปลอดภัยในทุกพ้ืนท่ีของสถานประกอบการ เจาหนาท่ีทาง
การแพทยควรประเมินการทํางานของผูตองขัง และจัดสรรประเภทของงานใหผูตองขังตามลักษณะ
งาน คือ งานท่ีมีลักษณะหนัก งานท่ีมีลักษณะปานกลาง งานท่ีมีลักษณะเบา181 
 ในเรื่องของสภาพการทํางานนั้น กฎหมายของประเทศอังกฤษใชเกณฑเดียวกับการจาง
งานภายนอก เชน ช่ัวโมงทํางาน วันหยุดในวันอาทิตย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับสุขภาพและความ
ปลอดภัย ในบางเรื่องการทํางานในเรือนจําถือวามีสวนดีอยูบาง เชน มีช่ัวโมงทํางานเพียง             
32 ช่ัวโมงหรือนอยกวาตอสัปดาห ลักษณะงานไมเรงรีบ182 และในกรณีท่ีผูตองขังไมมีงานจะไดรับ
เงินชวยเหลือ สัปดาหละ 3 ยูโร ไมแตกตางกันมากนักจากคาตอบแทนปจจุบันจํานวน 7.50 ยูโร   
จากการทํางานภายในหองปฏิบัติการเรือนจําซ่ึงเปนคาแรงพ้ืนฐาน183 นอกจากนี้กรมราชทัณฑ
ยอมรับหนาท่ีบางอยางตอผูตองขังท่ีอยูในระหวางการหางาน โดยการจายเงินทดแทนใหประมาณ   
5 ยูโรตอสัปดาห184 

                                                             
179 The Prison Rules 1999. Special duties of chaplains and prison ministers. 
     14.(1) The chaplain or a prison minister of a prison shall - 
          (a) interview every prisoner of his denomination individually soon after the prisoner’s 

reception into that prison and shortly before his release; and 
          (b) if no other arrangements are made, read the burial service at the funeral of any prisoner 

of his denomination who dies in that prison. 
180 From Prison Rules: A Working Guide (p.70), By Nancy Loucks, 2000, London:The Prison 

Reform Trust. 
181 Ibid. 
182 Why work? A study of Prison Labour in England, France and Germany (p.59). Op.cit. 
183 Why work? A study of Prison Labour in England, France and Germany (p.53). Op.cit. 
184 Why work? A study of Prison Labour in England, France and Germany (p.51). Op.cit. 
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 ท้ังนี้ในประเทศอังกฤษ เจาหนาท่ีเรือนจํามีหนาท่ีตองดูแลผูตองขังท่ีอยูในการควบคุม
ของตน และตองจายคาทดแทน ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีเรือนจําผูนั้นประมาทเลินเลอตอหนาท่ีและ
กอใหเกิดความเสียหายแกผูตองขัง กรณีดังกลาว ผูตองขังสามารถใชสิทธิเรียกรองตอศาลแพงเพ่ือ
รับชดใชคาสินไหมทดแทนได สําหรับในกรณีอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางานในเรือนจํา ไมมีขอ
สันนิษฐานตามกฎหมายท่ีใหเจาหนาท่ีเรือนจําตองรับผิดชอบ เหมือนอยางกรณีระหวางนายจาง
และลูกจาง จะเห็นไดวาผูตองขังมีภาระตองพิสูจนวาความประมาทเลินเลอนั้นเกิดจากการกระทํา
ของเจาหนาท่ีเรือนจํา จึงกอใหเกิดความไมเทาเทียมกัน เพราะเปนการลําบากของผูตองขังท่ีจะหา
พ ย า น ห ลั ก ฐ า น เ พ่ื อ พิ สูจ น ค ว า ม ผิ ด ไ ด  ก า ร ฟ อ ง ร อ ง ดั ง ก ล า ว จึ ง เ ป น เ ป น ไ ป ไ ด ย า ก 
กระทรวงมหาดไทยอังกฤษไดพยายามเยียวยาสถานการณดังกลาว ดวยการจายคาทดแทนแก
ผูตองขัง โดยผานการพิจารณาอยางรอบครอบ นอกจากนี้ผูตองขังสามารถรองขอความชวยเหลือ
ทางอ่ืนนอกจากการฟองคดีได ผานทางคณะกรรมการตรวจสอบอิสระ หรือผูตรวจการเรือนจํา แต
ท้ังนี้หนวยงานท้ังสองดังกลาวมีอํานาจเพียงแนะนําเทานั้น185 

3.3.3   การทํางานของผูตองขังในทางปฏิบัต ิ
ในท่ีนี้ของยกตัวอยาง HMP Featherstone และ HMP Coldingley ในการอภิปรายถึง 

การทํางานของผูตองขังในทางปฏิบัติ Featherstone186 เปนเรือนจําทันสมัย ท่ีมีวัตถุประสงคในการ
สรางเปนเรือนจําประเภท C (เรือนจําประเภท C ใชกับผูตองขังท่ีไมสามารถกําหนดใหอยูใน    
ทัณฑสถานเปดได ซ่ึงมีความเปนไปไดท่ีผูตองขังอาจจะหลบหน)ี เปนเรือนจําท่ีตั้งอยูท่ีฐานทัพเกา
ประมาณ 12 กิโลเมตรของวูลฟแฮมตัน เรือนจําเริ่มเปดดําเนินการใน ค.ศ.1976 ผูตองขังมาจาก
พ้ืนท่ีลอมรอบ ซ่ึงผูตองขังมีท้ังพิพากษาใหจําคุกตั้งจําคุกตลอดชีวิตจนถึงระยะเวลาหลายเดือน  
โดยอัตรารอยละ 40 ท่ีใชเวลาจําคุกเพียงระหวาง 9-15 เดือน 

Featherstone เปนเรือนจําอุตสาหกรรม หนึ่งในสองแหงของประเทศอังกฤษ คําวา 
"เรือนจําอุตสาหกรรม" มีความหมายแรกวาเปนเรือนจําอุตสาหกรรมซ่ึงดําเนินงานในสายการคา
ตามความเหมาะสม และผูตองขังจะอยูในสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีผูตองขังนั้นจะไดเผชิญ 
เม่ือสมัครงานในโรงงานภายนอก และมีความหมายท่ีสองวางานท่ีไดรับจะมีสถานะเปนศูนยกลาง
ของกิจกรรมภายใตกฎเกณฑตาง ๆ และผูตองขังสวนใหญจะอยูกับงานทางอุตสาหกรรมเปนหลัก 

ลักษณะงานของ Featherstone มีงานหลัก ๆ คือ ส่ิงทอ และวิศวกรรม นอกจากนี้ยังมี
โรงฝก ฟารมโคนม และหนวยงานพืชสวนขนาดยอม โดยมีผูตองขังท่ีไดรับการฝกอบรมทางอาชีพ
                                                             

185 Why work? A study of Prison Labour in England, France and Germany (p.47). Op.cit. 
186 Why work? A study of Prison Labour in England, France and Germany (p.59). Op.cit. 
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เต็มเวลา และอยูในระหวางการศึกษาเลาเรียนเวลางานเริ่มตั้งแต 07.55 น. ถึง 12.10 น. และตั้งแต 
13.50 น. ถึง 16.50 น. ในวันจันทร ถึงวันพฤหัสบดีและตั้งแต 07.55 น. ถึง 12.00 น. ในวันศุกร ซ่ึง
ระยะเวลารวมเฉล่ีย 27 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

ขั้นตอนในการจัดสรรงานใหแกผูตองขัง ผูตองขังทําคําขอเปนลายลักษณอักษรตอ
คณะกรรมการจัดสรรแรงงาน (ประกอบดวยผูจัดการอุตสาหกรรม ผูจัดการงานปฏิบัติการ และ
เจาหนาท่ีจัดสรร) ท่ีกําหนดสิทธิของผูตองขัง หากเปนไปไดผูตองขังจะถูกวางตําแหนงในสวนงาน
ท่ีผูตองขังเลือก แตท้ังนี้เม่ือตลาดแรงงานหนาแนน การจัดการสวนใหญสําหรับงาน ๆ ใดก็ตามท่ี
เปดรับอยูจะถูกเสนอใหแกผูตองขัง สวนหลักการในการเลิกจางมิไดถูกกําหนดไวอยางชัดเจน แต
จะอยูบนฐานของหลักการเดียวกันกับ "การหยุดงานสามครั้ง" ในการเตือนครั้งท่ีสาม ผูตองขังจะถูก
ลดสถานะไปยังกฎเกณฑพ้ืนฐานเปนเวลา 28 วัน ในระหวางท่ีเขาไมไดรับอนุญาตใหทํางาน 

การผลิตแบงออกเปนสองสวน คือ อุตสาหกรรม และ ฟารมนม ซ่ึงงานอุตสาหกรรมมี 
2 ประเภท คือ วิศวกรรมและส่ิงทอ ซ่ึงงานในแตละประเภทจะมีผูจัดการฝายผลิตและผูจัดการ ท้ัง
วิศวกรรมและส่ิงทอเปนงานสัญญาจางเหมา ในงานสวนวิศวกรรมนั้นจะมีโรงฝกทางวิศวกรรม
วาจางผูตองขัง ท่ีไดรับการควบคุมดูแลโดยผูฝกสอนซ่ึงมีการผลิตผลิตภัณฑ อาทิ ประตูหอง โครง
เตียงเหล็ก ทอเหล็กสําหรับเกาอ้ี รั้ว เปนตน ในบางโอกาสไดมีการทําสัญญาในโครงการชุมชน  
ตาง ๆ เชน ใน ค.ศ.2000 ผูตองขังทางดานวิศวกรรมทํากําแพงเหล็ก 87 ช้ิน เพ่ือใชสําหรับ
อสังหาริมทรัพยกอสรางบานในราคายอมเยาใกลกับเมืองนิวคาสเซิล ซ่ึงเปนการทํากําแพงท่ีติดตั้ง
โดยจําเลยท่ีถูกพิพากษาใหทํางานเพ่ือชุมชน โดยไดรับการช่ืนชมวาเปนตัวอยางท่ีดีในกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท ซ่ึงการฝกอบรมเปนปจจัยสําคัญในทางวิศวกรรมท่ีทําประโยชนใหแก
ผูตองขังและทําใหมีความเช่ือม่ันในคุณภาพของผลิตภัณฑในงานปฏิบัติการท้ังหมดไดรับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9002 ผูฝกสอนบางสวนอยูท่ีนั่นมากกวา 20 ป และทุกส่ิงจะตองไดรับการ
รับรองในการเขาประเมินในโครงการ National Vocational Qualification (NVQ) อยางแทจริง 

สวนงานผลิตส่ิงทอ ก็มีจํานวนผูตองขังท่ีทํางานในสวนนี้เทากับ ๆ งานวิศวกรรม        
ผูฝกสอนสวนใหญเปนผูหญิง การผลิตเส้ือผา ไดแก เส้ือยืด กางเกง เส้ือกลาม กางเกงช้ันใน และ
เส้ือกีฬา และขายผลิตภัณฑบางอยางของเรือนจํา เส้ือผาเหลานี้มีคุณภาพท่ีดี (ส่ิงทอไดรับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9002 กอนงานทางดานวิศวกรรม) ทนทานตอการซักดวยเครื่องซักผาใน
เรือนจําโดยเส้ือนั้นไมหดตัวและเกิดความเสียหายอ่ืน ๆ 

ถัดมาเรือนจํายังมีฟารมโคนมขนาด 65 เอเคอร ท่ีมีฝูงโคนม Holstein ผูฝกสอนใน
ฟารมสองคนและผูตองขัง 8-10 คนดูแลใหอาหาร ทําความสะอาด ตอนเขาฟารม และรีดนมจาก
สัตวและดําเนินกระบวนการผลิตนม โดยนมจะถูกนําเขาสูกระบวนการพาสเจอรไรซและบรรจุใน
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บรรจุภัณฑในฟารม สวนใหญบริโภคภายในศูนยบริการเรือนจํา มีจํานวนเพียงเล็กนอยท่ีสําหรับ
ขายภายนอก 

โดยท่ัวไปแลว ฟารมเรือนจําจะตองผานชวงเวลาของความยากลําบาก สวนใหญตอง
สูญเสียเงิน มันเปนการยากอยางมากในการหาผูตองขังในจํานวนท่ีเพียงพอสําหรับงานภายนอก 
โดยไดรับอนุญาตและสนใจท่ีจะทํางานในฟารม ผูตองขังหลายคนไมใหความสนใจการรีดนม   
(วันทํางานเริ่มในเวลา 05.30 น. และไมเคยเลิกกอนเวลา 17.00 น.) และไมมีความสุขในการสัมผัส
กับสัตว สําหรับผูตองขังสวนใหญนั้นเห็นวาไมมีอนาคตท่ีกาวหนาในสายงานนี้ และอีกผูตองขัง
สวนใหญเปนผูอาศัยในเมือง ซ่ึงไมเคยมีความคิดท่ีจะทํางานในฟารม 

สวนกิจกรรมการใหบริการมีผูตองขังจํานวนเพียงเล็กนอยท่ีทํางานในสวนนี้ ผูตองขัง
ตองแกไขเส้ือผาของปลอมท่ียึดมาจากแผนกมาตรฐานการคา พวกเขาตองกําจัดเครื่องหมายการคา
ปลอมจากเส้ือผาแลวขายในรานการกุศลในการชวยเหลือสังคมซ่ึงงานตองใชความวิริยะอุตสาหะ 
เพราะเครื่องหมายการคาสวนใหญถูกเย็บติดลงไปในเนื้อผา และคาจางต่ํามาก รวมท้ังงาน
ซอฟตแวรสําหรับส่ิงพิมพ (Desktop publishing) คาจางก็ไมสูงท้ัง ๆ ท่ีเปนงานท่ีตองใชทักษะ 
สําหรับงานในการบํารุงรักษาภายใน ผูตองขังจํานวน 85 คนดูแลงานภายใน (ครัว ซักรีด ทําความ
สะอาด เปนตน) 

สวน HMP Coldingley187 เปนเรือนจําท่ีมีการฝกอบรมทางอุตสาหกรรมประเภท C  
รอยละ 80 ของจํานวนผูตองขังในเรือนจํามาจากพ้ืนท่ีในกรุงลอนดอน ซ่ึงรองรับผูตองขังท่ีมีคํา
พิพากษาใหรับโทษจําคุกระยะกลางจนถึงระยะยาว หนึ่งในหลักเกณฑของเรือนจํานี้ นั่นคือ
ผูตองขังตองสมัครใจท่ีจะทํางานเต็มเวลา หากผูตองขังปฏิเสธท่ีจะยอมรับการบริหารจัดการของ
เรือนจําในสวนนี้ พวกเขาจะถูกยายไปยังเรือนจําอ่ืนแทนวัตถุประสงคหลักของเรือนจําตามท่ีได
กําหนดในแถลงการณพันธกิจของเรือนจํานั้น คือ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการจางงานของผูตองขัง
ภายหลังการปลอยตัวโดยการใหโอกาสผูตองขังการกลาวถึงพฤติกรรมการกระทําความผิดและ
กําหนดคุณสมบัติและประสบการณในการทํางานของตนเอง 

HMP Coldingley ซ่ึงการดําเนินการท้ังหมดนั้นเปนการดําเนินการเชนเดียวกับการ
ดําเนินกิจการขนาดยอม การปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมประกอบดวย 3 กิจกรรมหลักซ่ึงเปนการ
ดําเนินการจางงานเต็มเวลาของผูตองขัง 165 คน ไดแก 

1. งานทางวิศวกรรมท่ัวไปท่ีใหบริการศูนยบริการเรือนจําและสัญญาทางการคาท่ีมี
สถานประกอบการ 60 แหงรองรับผูตองขังในการทํางาน 37½ ช่ัวโมงตอสัปดาห (วันศุกรครึ่งวัน)  

                                                             
187Rehabilitation of Prisoners (pp.55-56). Op.cit. 

DPU



109 

2. งานดานเครื่องหมายตาง ๆ รวมถึงหนวยงานส่ังการของผูเช่ียวชาญท่ีดําเนิน
กระบวนการทําสัญญาตามท่ีพวกเขาไดรับและดําเนินกระบวนการจนแลวเสร็จ ซ่ึงเปนงานท่ี
ดําเนินการใหแกศูนยบริการเรือนจํา กระทรวงมหาดไทยและสัญญาทางการคา ท่ีมีสถาน
ประกอบการ 54 แหงรองรับผูตองขังในการทํางาน 37½ ช่ัวโมงตอสัปดาห 

3. งานซักรีดท่ีมีสถานประกอบการ 60 แหงท่ีรองรับผูตองขังท่ีใหผลตอบแทน        
£1.2 ลาน ในสวนของสัญญาทางการคาและ £1 ลาน ในสวนการทํางานในเรือนจําภายใน 

สวนการฝกอบรมพ้ืนฐานทางดานอาชีพในสถานประกอบการเปนส่ิงท่ีเปนคูขนานไป
กับงานปฏิบัติการนั้นงานปฏิบัติการทางวิศวกรรมนั้น ผูตองขังจะไดรับประกาศนียบัตรพ้ืนฐาน
อาชีพแหงชาติ National Vocational Qualification (NVQ) ในการผลิตทางวิศวกรรมและการเช่ือม
โลหะ และหลักสูตรการฝกสอนขับรถโฟรคลิฟต และการปฏิบัติการเครื่องหมายตาง ๆ ท่ีเสนอ
ประกาศนียบัตรสมาคมทางอาชีพท่ีหลากหลาย รวมถึงหลักสูตรการออกแบบทางคอมพิวเตอร 
เรือนจําดําเนินแผนงานทางดานการศึกษาท่ีอนุญาตใหมีวันปลอยตัวของผูตองขังตามสมควร      
เพ่ือเขารวมในช้ันเรียนหลักสูตรตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงทักษะพ้ืนฐาน (ความสามารถในการอานและเขียน
และความรูพ้ืนฐานท่ีดีทางการคํานวณ) เทคโนโลยีทางดานขอมูล และการจัดเตรียมการทํางานซ่ึง
เปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรในการตั้งหลักใหมของผูตองขังอีกดวย HMP Coldingley อยูใน
ขั้นตอนการสรางศูนยงานท่ีทุมเทในการประสานงานความคืบหนาของผูตองขังในระหวาง
ระยะเวลาท่ีพวกเขาถูกคุมขังในเรือนจํา การกระทําการเฉกเชนการเช่ือมโยงหลักสําหรับท้ัง
ตลาดแรงงานภายในและภายนอกและเรือนจํามีความพยายามท่ีจะกอตั้งหุนสวนรวมกับบริษัทใน
ทองถ่ินและระหวางประเทศ ซ่ึงรูปแบบของ HMP Coldingley แสดงใหเห็นวา การทํางานใน
เรือนจําท่ีถูกมุงเนนใหผูตองขังสามารถไดรับทักษะท่ีสามารถนําไปใชงานไดจริงและไดรับ
ประกาศนียบัตรในเวลาเดียวกันซ่ึงเปนการเพ่ิมประสบการณในสภาพแวดลอมการทํางานท่ีแทจริง 
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บทท่ี 4 
วิเคราะหปญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการทํางานของผูตองขังใน

ประเทศไทย 
  

 การลงโทษดวยการจําคุกถือเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผูตองขังอยางรุนแรง 
ดังนั้น การส่ังลงโทษจําคุกจะตองเปนการกระทําโดยศาลเทานั้น ซ่ึงจะตองเปนกรณีท่ีศาลไมมี
ทางเลือกในการลงโทษดวยวิธีอ่ืนแลวเทานั้น และเรือนจําซ่ึงเปนสถานท่ีใชควบคุมผูท่ีกระทํา
ความผิดนั้นจะตองไมทําใหบทลงโทษของศาลหนักหนวงขึ้นไปอีก ดวยการปฏิบัติตอผูตองขัง 
อยางไรมนุษยธรรม ในทางตรงกันขามเรือนจําตองปฏิบัติตอผูตองขังอยางมีมนุษยธรรมและถูกตอง
เหมาะสม รวมท้ังตองดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือปองกันความเส่ือมโทรมของทางรางกายและจิตใจ
ของผูตองขังท่ีอยูในความดูแล นอกจากนี้เรือนจําจะตองใหโอกาสผูตองขังเพ่ือเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาตนเองดวย เนื่องจากผูตองขังสวนใหญมักมีฐานะยากจน การศึกษาต่ํา หรือเปนกลุมบุคคล
ชายขอบของสังคมซ่ึงเม่ือพนโทษแลวมักจะไมมีงานทํา ดวยเหตุผลเหลานี้เรือนจําจึงมีบทบาทใน
การแกไข เปล่ียนแปลง พัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขังใหเปนบุคคลท่ีสามารถเขาสูสังคมท่ัวไปได 
โดยการจัดกิจกรรมตาง ๆ แกผูตองขัง ไดแก การจัดการศึกษาอบรมท้ังสายสามัญ สายธรรมศึกษา 
สายวิชาชีพ การทํางาน การฝกอาชีพ และการพัฒนาฟนฟูจิตใจ เปนตน 

 โดยเฉพาะอยางยิ่งการท่ีเรือนจําจัดใหผูตองขังทํางานหรือฝกอาชีพของผูตองขังนั้น   
ถือเปนสวนสําคัญในการแกไขและฝกอบรม เนื่องจากหากสามารถจัดใหผูตองขังไดรับการ ทํางาน
หรือการฝกอาชีพจนกระท่ังมีทักษะ และความชํานาญแลว จะสงผลใหผูตองขังมีวิชาชีพสามารถ
นําไปประกอบอาชีพในทางสุจริตหลังจากการพนโทษได ไมกลับไปกระทําความผิดซํ้าอีกและกลับ
ตนเปนพลเมืองดีในท่ีสุด 
 ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจึงขออธิบายถึงการทํางานของผูตองขังโดยวิเคราะหปญหาและ
เปรียบเทียบการทํางานของผูตองขังตามกฎหมายของประเทศตาง ๆ ตามท่ีไดทําการศึกษามาใน  
บทท่ี 2 และ 3 เพ่ือนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับกฎหมายฉบับตาง ๆ ท่ีใชบังคับอยูในประเทศไทย 
และหาขอดีและขอเสียมาปรับปรุงพัฒนาสิทธิของผูตองขังในประเทศไทยตอไปใหมีความทัดเทียม
กับนานาอารยประเทศและเปนไปตามมาตรฐานขั้นต่ําในเรื่องการคุมครองสิทธินักโทษในการ
ทํางานอันเปนหลักสากล 
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4.1  การอภิปรายผล 
4.1.1   กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีเปนระบบตอเนื่อง
สัมพันธกันทุกองคกร ภายใตแนวคิดทิศทางเดียวกันเปนมาตรฐาน มีความเขมแข็งสามารถท่ีจะ
กรองผูท่ีกระทําความผิดจริง ๆ ท่ีสมควรไดรับโทษจําคุกเทานั้นท่ีตองเขาบําบัดในเรือนจํา โดยมี
กฎหมายบังคับโทษจําคุกท่ีมีประสิทธิภาพทําใหสามารถปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และมีหลัก
ปฏิบัติตอเนื่องวาการนําคนเขาคุกตองมีประโยชนตอสังคมและผูกระทําความผิด ถาไมมีประโยชน
ก็ไมใหนําคนเขาไปในคุก รวมท้ังศาลมีการนํามาตรการเล่ียงโทษจําคุกมาใชอยางตอเนื่อง จะเห็น
ไดจากมีอัตราการใชโทษปรับมากท่ีสุดถึงจํานวนรอยละ 79 รองลงมา คือ โทษประหารชีวิตจํานวน
รอยละ 15 และโทษจําคุกจํานวนรอยละ 61 และในช้ันราชทัณฑก็มีมาตรการพักการลงโทษ ในสวน
เนื้อหาสาระของกฎหมายก็ใหความสําคัญกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนอยางมาก เพ่ือใหมีการ
ดํารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระทําความผิดและมีความรับผิดชอบตอสังคม และปรับ
สภาพการใชชีวิตในเรือนจําใหมีความใกลเคียงกับชีวิตภายนอกเรือนจํามากท่ีสุด เทาท่ีไมขัดกบัการ
รับโทษจําคุก ตลอดท้ังหลีกเล่ียงผลเสียจากการบังคับโทษ กลาวคือ ไมใหผูกระทําความผิดได
ประสบกับส่ิงท่ีทําลายคุณลักษณะประจําตัวของผูตองขังผูนั้น รวมท้ังมีการวางแผนการบังคับโทษ
เปนแบบเฉพาะบุคคล เพ่ือใหไดสาเหตุแหงการกระทําความผิดและแนวทางแกไขพฤตินิสัยท่ี
เหมาะสมกับผูตองขังนั้นโดยเฉพาะ เม่ือกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะนําเฉพาะผูท่ีสมควร
ไดรับโทษจําคุกเทานั้นท่ีตองเขามาบําบัดในเรือนจํา สงผลใหผูตองขังมีจํานวนนอย กลาวคือ มี
จํานวนผูตองขังในเรือนจําท้ังส้ินจํานวน 64,379 คน (สํารวจ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556) จากจํานวน
ประชากรท้ังประเทศจํานวน 81.96 ลานคน2 เจาหนาท่ีราชทัณฑจึงสามารถดูแลผูตองขังไดอยาง
ท่ัวถึง 

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศญี่ปุน มีประสิทธิภาพท่ีเขมแข็ง เปนผล
ทําใหอัตราการกระทําความผิดอยูในปริมาณนอย ประกอบกับในแตละขั้นตอนของการพิจารณาคดี
ไดใชวิธีการท่ีจะเบ่ียงเบนผูกระทําความผิดโดยไมใชโทษจําคุก เชน การปรับ การรอลงอาญา และ
ยังมีการใชวิธีการแกไขพฤตินิสัยโดยไมตองรับโทษจําคุกไดอยางมีประสิทธิภาพ  และดวยการ

                                                             

 1 Sentencing and Prison Practices in Germany and the Netherlands:Implications for the United 
States (p.7), 2013, OCTOBER. Retrieved July 27, 2014, from 
http://www.vera.org/sites/default/files/resources/downloads/european-american-prison-report-v3.pdf. 

2 World Prison Population List (10th edition), By Roy Walmsley. Retrieved July 27, 2014, from 
http://images.derstandard.at/2013/11/21/prison-population.pdf. 
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อาศัยความรวมมือจากภาคประชาชน ทําใหประเทศญี่ปุนมีปริมาณผูตองขังอยูในระดับท่ีนอยกวา
เม่ือเทียบกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียกลาวคือ มีจํานวนผูตองขังในเรือนจําท้ังส้ิน 64,392 คน 
(สํารวจ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556) จากจํานวนประชากรท้ังประเทศจํานวน 127.26 ลานคน3 
รวมท้ังมีอัตราสวนระหวางเจาหนาท่ีราชทัณฑตอผูตองขัง 1:3 คน จึงทําใหการบริหารงานเรือนจํา
ของญี่ปุนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบกฎหมายท่ีดีและมีความชัดเจน มีกฎหมาย
ครบวงจรในงานบังคับโทษ และระบบกฎหมายแยกเปนหมวดหมู ใชกฎหมายเปนศูนยกลางในการ
ปฏิบัติ ทําใหงายตอการทําความเขาใจ และมีมาตรฐานการปฏิบัติท้ังประเทศท่ีเหมือนกัน  
 สําหรับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศอังกฤษ มีแนวคิดและการปฏิบัติท่ี
มองความสัมพันธระหวางกระบวนการยุติธรรม ความรวมมือของภาคสังคม และการแกไขฟนฟู
ผูกระทําความผิดเปนกลไกท่ีเช่ือมโยงกันทําใหสามารถลดปริมาณคดีอาญาและปกปองคุมครอง
สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ และแนวนโยบายแหงรัฐทําใหหนวยงานทํางานรวมกันอยาง
สอดคลองซ่ึงกันและกัน และมีการนํามาตรการเล่ียงโทษจําคุกมาใช กลาวคือ มีจํานวนผูตองขังใน
เรือนจําท้ังส้ินจํานวน 84,430 คน (สํารวจ ณ วันท่ี 27 กันยายน 2556) จากจํานวนประชากรท้ัง
ประเทศจํานวน 57.06 ลานคน4 และในภาคสังคมมีนโยบายท่ีมุงเนนตอการปองกันอาชญากรรม
มากกวาการแกไข ในกระบวนการยุติธรรมมีโทษทางเลือกมากสําหรับใชกับผูกระทําความผิด มี
การพยายามใชมาตรการในการลดปริมาณผูกระทําความผิดในการเขาสูเรือนจําโดยใชในการกักขัง
ท่ีบาน (The Home Detention) แทนหรือใชรวมกับโทษจําคุกระยะส้ัน หรือดวยการใชเทคโนโลยี
สมัยใหม (Electronically-monitored Curfew) และภาครัฐมุงเนนการใหความรวมมือในการทํางาน
รวมกันของทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคสังคม สวนการลงโทษทางสังคม สังคม
ไดรวมมือกันหันมาใชการบังคับโทษทางสังคมมากขึ้นโดยกําหนดโทษใหเหมาะสมกับผูกระทํา
ความผิดเปนราย ๆ ไป อยางเชน การบําบัดผูติดยาเสพติด (Drug Treatment Testing (DTTOS))    
เปนตน และรัฐบาลไดกําหนดทางเลือกสําหรับการลงโทษทางสังคม มีเกณฑการพิจารณาลงโทษ
เปนรายบุคคล เชน การทํางานชดใชโดยไมมีคาตอบแทน เขาอบรมปรับพฤตินิสัยผูกระทําผิด เขา
รับการศึกษาหรืออบรมทักษะพ้ืนฐาน การตรวจสารเสพติดและการบําบัดรักษา การสอดสองดูแล
ของสังคม การใชมาตรการควบคุมฉุกเฉินหรือใชขอยกเวนพิเศษ การควบคุมโดยเครื่องมือ
เทคโนโลยีสมัยใหม เขากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท รวมท้ังการบังคับโทษของประเทศ

                                                             
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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อังกฤษมีแนวทางปฏิบัติสอดคลองกับวัตถุประสงคของการลงโทษโดยมีเปาหมายและหลักการ
บังคับโทษท่ีชัดเจนซ่ึงสามารถตรวจสอบได 
 สวนในประเทศไทยปญหาผูตองขังลนเรือนจํายังคงเปนปญหาท่ีกรมราชทัณฑตอง
ประสบมาโดยตลอดซ่ึงสาเหตุสวนหนึ่งมาจากการบังคับโทษจําคุกในเรือนจําท่ีไมสามารถ
ตอบสนองตอวัตถุประสงคของการบังคับโทษเทาท่ีควร เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมของไทยมี
การนํามาตรการเล่ียงโทษจําคุกมาใชคอนขางนอย หรือกลาวไดวาการลงโทษผูกระทําความผิดนิยม
ใชการลงโทษโดยเรือนจําเปนสวนใหญ5 อีกท้ังการมีอัตรากําลังของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑไมได
เพียงพอกับจํานวนผูตองขัง การบังคับโทษจึงไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสาเหตุ
สวนหนึ่งมาจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีบริหารจัดการโดยตางฝายตางทําหนาท่ี มิได
รวมกันทํางานอยางเปนระบบ ทําใหเรือนจําเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการ จึงสงผลให
จํานวนผูตองขังเกินความสามารถของเรือนจําท่ีจะรับไว 

จากการศึกษาพบวา ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศญี่ปุนและประเทศอังกฤษ 
ไมประสบปญหาผูตองขังลนเรือนจํา เพราะท้ังสามประเทศ มีการนํามาตรการเล่ียงโทษจําคุกมาใช
เปนวิธีหลัก กลาวคือในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ศาลมีการใชโทษปรับเปนจํานวนมากท่ีสุดถึง
จํานวนรอยละ 79 สวนในช้ันราชทัณฑก็มีการใชมาตรการพักการลงโทษ ในประเทศญี่ปุนมีวิธีการ
ท่ีจะเบ่ียงเบนผูกระทําความผิดโดยไมใชโทษจําคุก เชน การปรับ การรอลงอาญา และในประเทศ
อังกฤษ มีการกักขังท่ีบานรวมกบัโทษจําคุกระยะส้ัน แตในประเทศไทยกลับมีการนํามาตรการเล่ียง
โทษจําคุกมาใชคอนขางนอย กลาวคือ มีการลงโทษโดยใชเรือนจําเปนสวนใหญ สงผลใหผูตองขัง
ลนเรือนจํา ซ่ึงโทษจําคุกไมไดเหมาะสมกับผูกระทําผิดทุกประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่งไมเหมาะสม
สําหรับผูกระทําผิดครั้งแรกท่ีกระทําผิดในคดีไมรายแรงหรือกระทําโดยพล้ังพลาด ซ่ึงไมมีสันดาน
เปนผูรายหรือผูติดยาเสพติด บุคคลเหลานี้ไมจําเปนตองใชมาตรการจําคุกเพราะการนําบุคคลเหลานี้
มาขังไวในเรือนจําจะทําใหเกิดการเรียนรูถายทอดพฤติกรรมอาชญากร เกิดความเคยชินตอคุก
ตารางและไมเกรงกลัวคุกตารางอีกตอไป นอกจากนี้ ยังทําใหมีชนักติดหลังถูกสังคมตราหนาวาเปน
คนขี้คุกขี้ตารางท่ีสังคมไมยอมรับ ทําใหยากตอการกลับไปเปนพลเมืองดี การเอาบุคคลเหลานี้เขา
ไปไวในเรือนจําจึงเทากับเปนการสรางอาชญากรรมขึ้นมาใหม ในทางตรงขามผูกระทําผิดในคดี
เสพยาเสพติดควรสงไปบําบัดรักษา สวนผูกระทําผิดในคดีเล็กนอยทําผิดครั้งแรกหรือผูกระทําผิด
ในคดี ไมรายแรงทําผิดโดยพล้ังพลาดควรใชวิธีการปฏิบัติท่ีเปนทางเลือกอ่ืน ๆ แทนโทษจําคุก6 
                                                             

5 งานราชทัณฑเปรียบเทียบ:มาตรการในการแกไขฟนฟูผูตองขัง (น.3). เลมเดิม. 
6 นักโทษลนคุกกับมาตรการทางเลือกในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดโดยไมใชเรือนจํา. โดย           

นัทธี จิตสวาง, สืบคน 25 สิงหาคม 2557, จาก http://www.gotoknow.org/posts/497865. 
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ดังนั้น ผูเขียนจึงมีความเห็นวา ควรนํามาตรการเล่ียงโทษจําคุกมาใชใหมากขึ้น เพ่ือเปน
การลดปญหาความแออัดของผูตองขังในเรือนจํา อาทิ การควบคุมผูตองขังโดยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส การปลอยตัวช่ัวคราว การคุมประพฤติ การทํางานบริการสังคม การกักขังไวท่ีบาน 
การพักการลงโทษ เปนตน ซ่ึงหากนํามาตรการตาง ๆ เหลานี้มาใชอยางมีประสิทธิภาพแลวยอม
สงผลเปนการลดจํานวนผูตองขังในเรือนจําไดเปนอยางด ี

4.1.2   การทํางานของผูตองขัง 
ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี การใหผูตองขังทํางานถือวาเปนหัวใจหลักของ

กระบวนการบังคับโทษทางอาญา ซ่ึงการใหผูตองขังทํางานหรือการฝกวิชาชีพนั้นเปนปจจัยสําคัญ
อยางยิ่งท่ีสามารถทําใหผูตองขังกลับคืนสูสังคมและดําเนินชีวิตไดอยางเปนปกติอยูรวมกับบุคคล
ในท่ัวไปได อันเปนภารกิจหลักของการบังคับโทษ การทํางานของผูตองขังนั้นมีจุดมุงหมาย เพ่ือให
ผูตองขังไดรับการฝกอาชีพอันจะสามารถยึดประกอบเปนอาชีพหลักภายหลังจากการปลอยตัวได 
ซ่ึงมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคในการบังคับโทษ โดยการทํางานของผูตองขังมีท้ังอยูใน
ระบบอุตสาหกรรมเรือนจํา เชน งานเฟอรนิเจอร รวมถึงมีการฝกวิชาชีพใหแกผูตองขังโดยบริษัท
อุตสาหกรรมของเอกชนเปนผูดําเนินการฝกให กลาวคือ ผูตองขังท่ีไดรับการคัดเลือกจะไดรับการ
ฝกอบรมเปนอยางดี อีกท้ังไดรับการกระตุนดวยสภาพการทํางานท่ีดีและการควบคุมดูแลโดย
พนักงานของบริษัทเอกชน ทําใหผลงานของผูตองขังมีคุณภาพเชนเดียวกับตลาดแรงงานภายนอก 
และมีความเปนไปไดวาจะไดรับการจางงานจากบริษัทนั้นภายหลังการปลอยตัวเพ่ือเปนการตอบ
แทนในการทํางานของผูตองขัง ผูตองขังจะไดลงนามสัญญากับทางบริษัทเพ่ือเปนการประกันวา  
จะไดรับเขาทํางานเปนเวลาอยางนอย 2 ป และเปนประกันการลงทุนในเรื่องของเวลาในการ
ฝกอบรม รวมถึงงานดานอ่ืน ๆ อาทิ งานทําปกหนังสือ และงานบํารุงรักษา 

สําหรับในประเทศญี่ปุน การแกไขฟนฟูผูตองขังในเรือนจํานั้นจะมุงเนนการบําบัด
ฟนฟูแกไขผูตองขัง มีการวางระบบโปรแกรมบําบัดฟนฟูท่ีเอ้ือตอการพัฒนาของผูตองขังท้ังในดาน  
การทํางาน การฝกวิชาชีพ และการดํารงชีวิต นอกจากนี้ยังมีการทํางานในอุตสาหกรรมเรือนจํา 
อยางเปนระบบ โดยการจัดระบบอุตสาหกรรมในเรือนจําหรือการจัดระบบโรงงานอุตสาหกรรม
(Prison Industry) เปนการเปดโอกาสใหเอกชนเขามาจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเรือนจํา ซ่ึง
เทากับวาเปนการสงเสริมตอการฝกวิชาชีพใหผูตองขัง นอกจากนั้นยังมีสวนชวยในดานการรับตัว
ผูตองขังท่ีมีความชํานาญเขาทํางานตอไปในโรงงานอุตสาหกรรมภายหลังท่ีพนโทษแลว สวนใน
ดานการฝกวิชาชีพนั้นมีโปรแกรมการฝกอบรมท่ีดีซ่ึงการฝกอบรมในแตละวันจะชวยใหผูตองขัง
เพ่ิมความสามารถและเพ่ิมพูนทักษะในการทํางานซ่ึงนับวามีประโยชนอยางมากในการแกไขฟนฟู
ผูตองขังเม่ือพนโทษออกจากเรือนจําไปแลว อีกท้ังยังมีการใหการสนับสนุนแรงงานผูตองขังใน
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ทองถ่ินตาง ๆ และการใหผูตองขังมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน เพ่ือชวยใหผูตองขังไดมี
โอกาสในการกลับเขาสูสังคมไดอีกครั้ง  

ในประเทศอังกฤษ การใหผูตองขังทํางานหรือฝกวิชาชีพก็เปนภารกิจหนึ่งท่ีกรม
ราชทัณฑใหความสําคัญ เนื่องจากสามารถใหผูตองขังนําความรูท่ีไดจากการทํางานหรือฝกวิชาชีพ
ภายหลังจากพนโทษได ซ่ึงมีระบบการประเมินผูตองขังกอนศาลมีคําส่ังใหพนโทษ (National 
Offender Assessment System) เพ่ือพิจารณาพิเคราะหพ้ืนฐานของบุคลิกภาพ ความประพฤติ ท้ังนี้
เรือนจําและงานคุมประพฤติจะมอบหมาย “ใหทํางานอะไร” ท่ีเปนการปรับปรุงแกไขผูตองขัง       
มีการกําหนดเง่ือนไขท่ีเปนสาระสําคัญ และมาตรฐานตาง ๆ เพ่ือเสนออนุมัติจัดทําแผนท่ีวา    
“What Works” เปนแผนท่ีมีลักษณะเฉพาะเปนรายบุคคล มีเหตุผลและทักษะทางสังคมโดยใน
เรือนจําบางแหงมีระบบการทํางานในเรือนจําอุตสาหกรรมซ่ึงผูตองขังจะอยูในสภาพแวดลอมใน
การทํางานท่ีผูตองขังนั้นจะไดเผชิญเม่ือทํางานในโรงงานภายนอก และงานท่ีไดรับจะมีสถานะเปน
ศูนยกลางของกิจกรรมภายใตกฎเกณฑตาง ๆ และผูตองขงัสวนใหญจะอยูกับงานทางอุตสาหกรรม
เปนหลัก อีกท้ังยังมีฟารมเรือนจําและงานบํารุงรักษา 

โดยจะเห็นไดวาท้ังสามประเทศท่ีไดกลาวมาแลวในขางตนจะมีการจัดใหผูตองขัง
ทํางานโดยใชระบบอุตสาหกรรมเรือนจําเปนหลัก ซ่ึงผลดีของการฝกในรูปแบบนี้ คือผูตองขังจะ
ไดรับความรู รวมท้ังทักษะในการทํางานเหมือนกับการทํางานภายนอกเรือนจํามากท่ีสุด ซ่ึงสามารถ
นําความรูท่ีไดรับไปประกอบอาชีพภายหลังจากการปลอยตัวไดจริง และมีโอกาสอยางมากท่ีจะได
รับเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมภายหลังท่ีพนโทษแลว 

สําหรับประเทศไทยการใหผูตองขังทํางานหรือฝกวิชาชีพเปนหนึ่งในภารกิจท่ีกรม
ราชทัณฑมุงเนนใหเรือนจําฝกวิชาชีพใหผูตองขัง เพ่ือใหผูตองขังมีวิชาชีพติดตัวสามารถนําไป
ประกอบอาชีพไดภายหลังพนโทษจะไดไมหวนมากระทําความผิดซํ้า แตจากสถานการณท่ีเรือนจํา
ท่ัวประเทศกําลังประสบอยู  คือ จํานวนผูตองขังท่ีมีปริมาณมากจนเกิดเปนภาวะท่ีผูตองขังลน
เรือนจํา ซ่ึงจํานวนนักโทษเด็ดขาดสวนใหญเปนผูกระทําความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ยาเสพตดิ
ใหโทษ พ.ศ.2522 เปนจํานวนถึง 156,133 คน จากจํานวนนักโทษเด็ดขาดมีจํานวนท้ังส้ิน     
232,240 คน ซ่ึงคิดเปนจํานวนรอยละ 69.37 จากนักโทษเด็ดขาดท้ังหมด7 แบงเปนประเภทผูเสพ
จํานวน 44,541 คน คิดเปนรอยละ 28.53 และประเภทผูจําหนายจํานวน 111,592 คน คิดเปน       
รอยละ 71.478 ท้ังนี้จากสถิติจะเห็นไดวานักโทษเด็ดขาดในคดียาเสพติดนั้นสวนใหญจะเปน          
                                                             

7 สถิตินักโทษเด็ดขาดแยกตามลักษณะความผิด สํารวจ ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 สืบคน22 
สิงหาคม 2557, จาก http://www.correct.go.th/correct2009/stat/rt103/rt103_1May2014.PDF. 

8 แหลงเดิม. 

DPU



116 

ผูจําหนาย แสดงใหเห็นวานักโทษเด็ดขาดเหลานั้นมีรายไดหลักจากการจําหนายยาเสพติด อีกท้ัง
การท่ีอัตรากําลังของเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑไมไดสัดสวนกับจํานวนผูตองขัง รวมถึงการมี
งบประมาณท่ีจํากัด ยอมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการควบคุมและแกไขฟนฟูผูตองขัง โดย
เฉพาะงานทางดานการใหผูตองขังทํางานหรือฝกวิชาชีพท่ีตองอาศัยเจาหนาท่ีผูมีความชํานาญการ 
รวมถึงงบประมาณ และอ่ืน ๆ ทําใหพบวาการฝกวิชาชีพของผูตองขังไมบรรลุผลเทาท่ีควร และท้ัง
ยังพบวาการใหผูตองขังทํางานหรือการฝกวิชาชีพท่ีผานมาสวนใหญมุงเนนการสรางรายไดใหกับ
เรือนจํา ไมไดมุงเนนการพัฒนาผูตองขังใหมีวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ ผูตองขังจึงขาดความรูและทักษะ 
จึงไมสามารถประกอบอาชีพหลังพนโทษได กอใหเกิดปญหาการวางงานภายหลังปลอยตัว ซ่ึงเปน
ปญหาท่ีภาคสังคมเห็นวาเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสุด9 ซ่ึงไมเปนไปตามวัตถุประสงคในการบังคับโทษ 

ดังนั้น ผูเขียนมีความเห็นวา ควรมีการจัดตั้งเรือนจําสําหรับฝกวิชาชีพโดยเฉพาะขึ้น
ตามความเหมาะสมหรือบริบทของสภาพพ้ืนท่ี โดยมีการคัดเลือกผูตองขังท่ีมีความตองการฝก
วิชาชีพในแตละสาขาไปอยูรวมกัน ไมปะปนกับผูตองขังสาขาอ่ืน ๆ เพ่ือใหมีการฝกวิชาชีพท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงเปนการสรางงานและสรางวิชาชีพใหแกผูตองขัง สามารถนําความรูท่ี
ไดรับไปประกอบอาชีพภายหลังจากการปลอยตัวได 

 
4.2  ปญหาเร่ืองวัตถุประสงคในการใหผูตองขังทาํงานหรือฝกวิชาชีพ 
 ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค .ศ.1948 ในขอ 2310 ทําให เกิดการ
เปล่ียนแปลงแนวความคิดในการใหผูตองขังทํางาน โดยมุงหวังใหเปนการพัฒนาตัวผูตองขังเอง 

                                                             

 9 รายงานการศึกษา เรื่อง การปรับตัวผูตองขังภายหลังปลอยตัวจากเรือนจํา, โดย นางสาวเสาวคนธ 
เจษฎารักษ และคณะ, 2553, สํานักสังคมสงเคราะห กรมราชทัณฑ (อางถึงใน ธานินทร กรัยวิเชียร, 2554, 
กรกฎาคม-ธันวาคม, นักโทษไทยเปนนักโทษท่ีมีความสุขท่ีสุดในโลกจริงหรือ? (น.5-7), วารสารดุลพาห, 58(1), 
กรุงเทพฯ:สํานักงานผูตรวจการแผนดิน). 

 10 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 ในขอ 23 บัญญัติวา 
   (1) ทุกคนมีสิทธิในการทํางาน ในการเลือกงานโดยอิสระ ในเง่ือนไขอันยุติธรรมและเอื้ออํานวย

ตอการทํางาน และในการคุมครองตอการวางงาน 
   (2) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินคาจางท่ีเทาเทียมกัน สําหรับงานท่ีเทาเทียมกัน โดยปราศจากการ

เลือกปฏิบัติใด 
   (3) ทุกคนท่ีทํางานมีสิทธิท่ีจะไดรับคาตอบแทนท่ียุติธรรมและเอื้ออํานวยตอการประกันความ

เปนอยูอันควรคาแกศักด์ิศรีของมนุษยสําหรับตนเองและครอบครัว และหากจําเปนก็จะไดรับการคุมครองทาง
สังคมในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมดวย 

   (4) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะจัดต้ังและท่ีจะเขารวมสหภาพแรงงานเพื่อความคุมครองผลประโยชนของตน  
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รูปแบบของงานก็เปล่ียนไป เชน การฝกวิชาชีพ การใหผูตองขังทํางานในเรือนจํา และการทํางานใน
รูปแบบของอุตสาหกรรมในเรือนจํา เปนตน ท้ังนี้โดยมุงหวังวาผูตองขังสามารถนําวิชาชีพนั้นไป
ใชในภายหลังพนโทษ และไมกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก รวมท้ังตามขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา
สําหรับปฏิบัติตอนักโทษ (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) ในขอท่ี 72 
ซ่ึงกําหนดใหการจัดการและลักษณะของงานท่ีจัดใหผูตองขังทําในเรือนจํานั้นควรมีลักษณะ
เหมือนกับงานในสังคมภายนอกเรือนจํามากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได เพ่ือวาจะไดเปนการเตรียม
ความพรอมใหแกผูตองขังใหสามารถประกอบอาชีพไดภายหลังจากพนโทษจําคุกไปแลวและตาม
กฎเรือนจํายุโรป (The European Prison Rules: EPR) ขอ 26.1 การทํางานในเรือนจําเปนวิธีการเชิง
บวกในระบอบเรือนจําและจะไมนํามาใชเพ่ือเปนการลงโทษ และขอ 26.3 เทาท่ีจะเปนไปได การ
ทํางานใหเปนเชนจะรักษาหรือเพ่ิมความสามารถในการใชชีวิตของผูตองขังภายหลังจากการปลอย 
ดังนั้น วัตถุประสงคในการใหผูตองขังทํางานตามขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอ
นักโทษจะตองสามารถทําใหผูตองขังสามารถประกอบอาชีพไดหลังจากพนโทษแลว 
 จากการศึกษา กฎหมายบังคับโทษทางอาญาของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ได
กําหนดถึงวัตถุประสงคในการทํางาน ในมาตรา 37 ซ่ึงไดบัญญัติไววา การทํางาน กิจกรรมท่ีใชการ
ทํางานเพ่ือบําบัด การศึกษาอบรมและการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมจักตองตอบสนองโดยเฉพาะอยางยิ่ง
จุดมุงหมายเพ่ือใหผูตองขังสามารถท่ีจะทํางาน สามารถท่ีจะถือเปนอาชีพ หรือสามารถยึดเปนอาชีพ
หลังการปลอยตัว 
 สวนในประเทศญี่ปุน การใหผูตองขังทํางานถือเปนมาตรการท่ีสําคัญในการปฏิบัติเพ่ือ
เปนการแกไขฟนฟูผูตองขัง ซ่ึงมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญคือ11 
 1. เพ่ือใหผูตองขังมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีด ี
 2. เพ่ือใหผูตองขังมีความตั้งใจท่ีจะทํางาน 
 3. เพ่ือปลูกฝงความมีระเบียบวินัยและจิตสํานึกเกี่ยวกับกฎระเบียบ และความ
รับผิดชอบในการท่ีจะใหความรวมมือกับผูอ่ืน 
 4. เพ่ือใหมีความรูและทักษะความชํานาญในอาชีพ 
 5. เพ่ือเปนการสงเสริมใหสามารถกลับคืนสูสังคมได ภายหลังจากพนโทษแลว 
 ตามกฎหมายไทยพบวายังไมมีการกําหนดถึงวัตถุประสงคในการทํางานของผูตองขัง
เชนเดียวกับขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษแตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัต ิกรม
ราชทัณฑมีภารกิจท่ีสําคัญในการปรับและยกระดับคุณภาพชีวิตของผูตองขังโดยไมใหเปนภาระ
                                                             

 11 Prison Work in Japanese Prison (p.1), By Correctional Bureau, Ministry of Justice Japan.   
(อางถึงใน เทิดศักด์ิ บุณยไวโรจน, 2540, น.94). 
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ของสังคม ไมใชเพียงแตการควบคุมดูแลผูตองขังเทานั้น หากแตยังตองแกไขพัฒนาพฤตินิสัยโดย
ใหผูตองขังไดรับโอกาสในการศึกษาอบรม ฝกฝนทักษะวิชาชีพท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และ
จัดหางานจากหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน จนเกิดความชํานาญ เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของตลาดแรงงานในปจจุบัน อาทิ ตัดเย็บเส้ือผา ปกมุก ดอกไมประดิษฐ ถักแห อวน เปนตน12 
 จากท่ีกลาวมาจะพบไดวา ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 มิไดมีบทบัญญัติถึง
วัตถุประสงคในการทํางานของผูตองขังไว ดังนี้ ผูเขียนเห็นวา สมควรยกระดับจากแนวทางปฏิบัติ
ของกรมราชทัณฑดังกลาวใหเปนกฎหมาย โดยมีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พ.ศ.2479 ในเรื่องวัตถุประสงคในการใหผูตองขังทํางาน หรือฝกวิชาชีพนั้นจะตองทําให
ผูตองขังสามารถประกอบอาชีพไดหลังจากพนโทษแลว เพ่ือใหเปนไปในแนวทางเดียวกับ
ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษใหมากท่ีสุดและเปนหลักประกันวาการทํางาน
หรือการฝกวิชาชีพนั้นเปนการสรางคุณคาใหแกผูตองขังอยางแทจริง 
 
4.3  ปญหาเกี่ยวกับลักษณะงาน ประเภทงาน และสิทธิหนาที่ในการทํางาน 

4.3.1   ปญหาในดานการเลือกงาน 
 ตามขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษ ในขอ 71(6) ไดกําหนดให

นักโทษพึงมีสิทธิเลือกชนิดของงานท่ีทางเรือนจําจัดใหมีนั้นตามท่ีนักโทษผูนั้นประสงคจะทํา และ
กฎเรือนจํายุโรป ขอ 26.6 ไดกําหนดให ผูตองขังอาจจะเลือกชนิดของการจางงานท่ีพวกเขาตองการ
จะเขารวม ภายใตขอบเขตของตําแหนงงานท่ีวาง ความเหมาะสมของอาชีพ และความตองการของ
การผลิต และความมีระเบียบวินัย 
 นอกจากนี้กฎหมายบังคับโทษทางอาญาของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 37   
ไดกําหนดให เจาหนาท่ีบังคับโทษชอบท่ีจะมอบหมายงานท่ีมีรายไดใหแกผูตองขังเปนราย ๆ ไป 
และในการนี้จะตองคํานึงถึงความสามารถ ความสําเร็จและความชอบของผูตองขังดวย และ   
มาตรา 39 ไดกําหนดให ผูตองขังจะตองไดรับอนุญาตใหมีสิทธิเลือกทํางาน ฝกวิชาชีพ หรือการ
อบรมอาชีพเพ่ิมเติมนอกเรือนจําไดอยางอิสระ เม่ือส่ิงเหลานี้อยูในกรอบของแผนการบังคับโทษท่ี
ตอบสนองตอจุดมุงหมายเพ่ือใหมีความสามารถทํา ถือ หรือยึดเปนอาชีพภายหลังการปลอยตัว  
และไมขัดตอเหตุผลพิเศษของการบังคับโทษ ผูตองขังอาจไดรับอนุญาตใหทํางานดวยตนเองได 

                                                             

 12 การรับจางแรงงานผูตองขัง สืบคน 3 มิถุนายน 2557, จาก 
http://br.correct.go.th/spn/index.php/2011-12-17-12-59-51/60-2012-03-23-12-27-12. 
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 ในการทํางานของผูตองขังตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 มาตรา 22 บัญญัติวา 
“นักโทษเด็ดขาดตองทํางานตามคําส่ังของเจาพนักงานเรือนจํา” เม่ือพิจารณาจากมาตราดังกลาวจะ
เห็นวา เฉพาะนักโทษเด็ดขาดเทานั้นท่ีตองทํางานตามคําส่ังของเจาพนักงาน และในการทํางานตาม
คําส่ังของเจาพนักงานเรือนจํานั้น จะตองเปนคําส่ังโดยชอบดวยกฎหมาย หรือกฎหมายใหอํานาจไว
เทานั้น เจาพนักงานเรือนจําจะส่ังใหผูตองขังทํางานตาง ๆ  อันมิชอบดวยกฎหมายไมได13 นอกจากนี้
เจาพนักงานเรือนจําจะตองใหผูตองขังทํางานท่ีไดพิจารณาแลวเห็นวาจะเปนประโยชนแกผูตองขัง 
มิใชวาใชอํานาจตามท่ีกฎหมายใหอํานาจไวโดยไมมีขอบเขตจํากดั 
 จากการศึกษาพบวา กฎหมายไทยไมมีบทบัญญัติใหสิทธิผูตองขังเลือกงานท่ีจะทําได 
เพราะการกําหนดลักษณะงานท่ีใหผูตองขังทํา เปนดุลพินิจของเจาพนักงานเรือนจําเทานั้น อันเปน
การไมสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษ ซ่ึงจะเห็นไดวาท้ัง
ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษ กฎเรือนจํายุโรป และกฎหมายบังคับโทษของ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ีไดเปดโอกาสใหผูตองขังมีสิทธิเลือกงานท่ีจะทํา ภายในกรอบวิชาชีพ
ท่ีเหมาะสม และตรงกับความตองการของเรือนจํา เพ่ือไมใหผูตองขังถูกบังคับจนเกินไป อีกท้ังเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานของผูตองขังและความสัมฤทธ์ิผลของงาน ดังนั้นผูเขียนมีความเห็นวา
ควรมีการแกไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 มาตรา 22 ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

4.3.2   ปญหาในดานการทํางานหรือการฝกวิชาชีพภายในเรือนจํา 
 จากการศึกษาพบวาในประเทศญี่ปุนมีการจัดระบบอุตสาหกรรมในเรือนจําหรือการ
จัดระบบโรงงานอุตสาหกรรม (Prison Industry) โดยเปดโอกาสใหเอกชนเขามาจัดตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมในเรือนจํา ซ่ึงเทากับเปนการเสริมตอการฝกวิชาชีพใหผูตองขัง นอกจากนั้น ยังมีสวน
ชวยในดานการรับตัวผูตองขังท่ีมีความชํานาญเขาทํางานตอไปในโรงงานอุตสาหกรรมภายหลัง     
ท่ีพนโทษแลว การราชทัณฑของญี่ปุนไดรับความรวมมืออยางดีจากเอกชน เพราะเห็นวาทําใหรัฐ
ประหยัดคาใชจายในการฝกชางฝมือ และกรมราชทัณฑก็ไมตองกังวลกับการหาตลาดจําหนาย
สินคาท่ีผลิตขึ้นมาได14 นอกจากนี้ ในการฝกวิชาชีพผูตองขังจะไดรับใบประกาศนียบัตรหรือ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเม่ือสําเร็จตามหลักสูตรดวย สวนอีกรูปแบบหนึ่ง คือ รัฐใหเอกชนผูทํา
สัญญาเปนผูจัดหาวัตถุดิบและส่ิงจําเปนอ่ืน ๆ ในการผลิตท้ังหมด โดยจะตองจายเงินใหรัฐสําหรับ
คาจางแรงงานผูตองขัง15 สําหรับผลิตภณัฑท่ีเกิดขึ้นจากการอุตสาหกรรมในเรือนจํา จะมีองคกรท่ีมี

                                                             
13 คําอธิบายพระราชบัญญัติราชทัณฑ (น.137-138). เลมเดิม. 
14 นักโทษเด็ดขาดกับสิทธิทางกฎหมาย (น.154). เลมเดิม. 
15 งานราชทัณฑเปรียบเทียบ:มาตรการในการแกไขฟนฟูผูตองขัง (น.35-36). เลมเดิม. 
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ช่ือเรียกวา Japanese Correctional Association (JCA) เพ่ือทําหนาท่ีใหการสนับสนุนชวยเหลือใน
การจัดจําหนายผลิตภัณฑท่ีเกิดจากฝมือของผูตองขัง โดยมีตราสินคาวา “CAPIC”16 

สวนการฝกวิชาชีพของญี่ปุน (Vocational Training) ดําเนินการภายในเรือนจํา              
3 รูปแบบ ไดแก17 

1. การฝกพ้ืนฐานทางวิชาชีพแบบเรงรัด โดยศูนยฝกวิชาชีพท่ัวไป (General Vocational 
Training Center) ทําการฝกพ้ืนฐานทางวิชาชีพแบบเรงรัดใหกับผูตองขังท่ีเขาเรือนจํามาใหม ๆ ซ่ึง
ไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ผูตองขังท่ีสําเร็จหลักสูตรการ
ฝกวิชาชีพในเรือนจําดังกลาวจะไดรับใบประกาศนียบัตรจากอธิบดีกรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
กระทรวงแรงงาน เรือนจําท้ัง 7 แหง ไดแก 

(1) ทัณฑสถานวัยหนุมคาวาโกเยะ (Kawagoe Juvenile Prison) 
(2) เรือนจําฟูกูอิ (Fukui Prison) 
(3) ทัณฑสถานวัยหนุมนารา (Nara Juvenile Prison) 
(4) เรือนจํายามากูอิ (Yamaguchi Prison) 
(5) ทัณฑสถานวัยหนุมซากา (Saga Juvenile Prison) 
(6) เรือนจํายามากาตา (Yamagata Prison)18 
2. การฝกอบรมวิชาชีพเฉพาะดาน โดยสถาบันฝกวิชาชีพ (Concentrated Vocational 

Training Institute) โดยคัดเลือกผูตองขังของแตละเรือนจําในสวนภูมิภาคเขามาฝกวิชาชีพเฉพาะ
ดาน 
 3. การฝกอบรมตามงบประมาณของรัฐ จะมีการกระทําเปนครั้งคราวตามนโยบายและ
งบประมาณ โดยการคัดเลือกผูตองขังเขารับการอบรม  
 จะเห็นไดวาการทํางานหรือการฝกวิชาชีพของประเทศญี่ปุนนั้นยังมีการทํางานใน
โรงงานอยางเปนระบบ และโปรแกรมการฝกอบรมท่ีด ี

สําหรับการทํางานของผูตองขังภายในเรือนจําของไทยในปจจุบันกรมราชทัณฑ          
มีนโยบายการบริหารงานรูปแบบใหม โดยมีนโยบายท่ีจะจัดการฝกวิชาชีพ และเปดโอกาสให
เอกชนลงทุนท้ังหมด โดยใหเอกชนลงทุนรวมกับเรือนจํา ยอมใหเอกชนจัดทําเครื่องจักร เครื่องมือ 
วัตถุดิบ และการดําเนินการดานการตลาด ขณะท่ีเรือนจํารับผิดชอบดานสถานท่ีและแรงงาน

                                                             
16 แหลงเดิม. 
17 การบังคับโทษจําคุกในประเทศญ่ีปุน (น.101). เลมเดิม. 
18 สารานุกรมราชทัณฑนานาชาติ, โดย กรมราชทัณฑ, 2541. (อางถึงใน รังศิพร จันทรสมวงษ, 

2552, น.34). 

DPU



121 

ผูตองขัง ท้ังนี้โดยมีวัตถุประสงคหลักใหผูตองขังไดรับสิทธิและประโยชนจากการทํางานท่ี
กอใหเกิดประโยชน โดยตองการเปดโอกาสใหมีการวาจางแรงงานผูตองขังภายในเรือนจําหรือ
ทัณฑสถาน เชน การผลิตสินคาใหกับหนวยงานภายนอก และตองการใหผูตองขังมีอาชีพและ        
มีรายไดจากการประกอบอาชีพท่ีสุจริตภายหลังจากพนโทษ และไดรับการปลอยตัวกลับคืนสู
สังคม19 ซ่ึงการฝกวิชาชีพผูตองขังกรมราชทัณฑมีนโยบายในการแกไขฟนฟูและพัฒนาพฤตินิสัย
ผูตองขัง โดยสงเสริมใหเรือนจําหรือทัณฑสถานท่ัวประเทศ ดําเนินการจัดฝกอบรมวิชาชีพสาขา
ตาง ๆ ใหแกผูตองขัง เพ่ือใหผูตองขังเกิดทักษะ ความรู ประสบการณ มีแนวทางในการประกอบ
อาชีพเล้ียงตนเอง และสามารถอยูรวมกับสังคมไดภายหลังจากพนโทษ โดยการฝกวิชาชีพของ
ผูตองขังปจจุบัน แบงไดดังนี้ 

1) การฝกวิชาชีพในระบบโรงงาน เปนการฝกอาชีพตามมาตรฐาน ทําใหผูตองขังเกิด
ความชํานาญในวิชาชีพนั้น ซ่ึงสามารถยกระดับฝมือใหสูงขึ้นเทียบเทามาตรฐานภายนอก เชน    
ชางไมเครื่องเรือน ชางสี ชางปูน ชางจักสาน ชางเช่ือม เปนตน 

2) การฝกอาชีพงานบริการ นอกจากจะเปนการฝกวิชาชีพภายในเรือนจําแลว ผูตองขัง 
ท่ีผานการฝกอบรมยังสามารถนําวิชาชีพท่ีไดรับใหบริการผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอกเรือนจํา เชน 
การนวดแผนไทย ชางเสริมสวย ตัดผม คารแคร การประกอบอาหารคาวหวาน (ครัวชวนชม)      
เบอเกอรี่ กาแฟสด เปนตน 

3) การฝกอบรมอาชีพระยะส้ัน เนนกระบวนการฝกอบรม (Training) พรอมสรางอาชีพ
ตามความสนใจของผูเขาการอบรม ทําใหมีมีแนวทางในการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย เม่ือผาน
การอบรมแลวสามารถนําความรูและทักษะท่ีไดรับไปประกอบอาชีพอิสระไดทันที เชน             
การประกอบอาหารจานเดียว (ผัดไทย กวยเตี๋ยว ราดหนา น้ําเตาหู ปาทองโก) งานเย็บปกถักรอย       
การซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน งานประดษิฐตาง ๆ เปนตน 

4) การฝกวิชาชีพการเกษตร โดยกรมราชทัณฑไดนอมนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงมาดําเนินการ เพ่ือใหผูตองขังรูสึกหวงแหนในท่ีดินทํากิน ดํารงชีวิตอยางเพียงพอ พ่ึงพา
ตนเอง โดยจัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจเพียงพอในเรือนจําช่ัวคราว และสงเสริมวชิาชีพในเกษตร
ในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ท้ังดานการปลูกพืช เล้ียงสัตว สวนปา หัตถกรรมตามภูมิปญญาทองถ่ิน 
เปนตน 

นอกจากการฝกวิชาชีพในเบ้ืองตนตามท่ีกลาวมาแลว สวนฝกวิชาชีพและพัฒนา
ผลิตภัณฑ ยังไดเนนใหเกิดการยกระดับฝมือและการพัฒนาการฝกวิชาชีพ โดยจัดใหมีการทดสอบ
                                                             

19 แนวทางการสรางความเปนธรรมในสังคม. โดย เดือนเพ็ญ กุลสุวรรณ, สืบคน 20 กรกฎาคม 2556, 
จาก https://www.sites.google.com/site/deunpen601/naewthang-kar-srang-khwam-pen-thrrm-ni-sangkh. 
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มาตรฐานฝมือแรงงานวิชาชีพชางไมเครื่องเรือน การจัดการประกวดผลิตภัณฑจากการฝกวิชาชีพ
ผูตองขังและการจัดการแขงขันทักษะฝมือผูตองขังในงานนิทรรศการผลิตภัณฑเปนประจําทุกป 
ท้ังนี้เพ่ือใหผูตองขังไดรับการพัฒนาทักษะฝมือใหเปนมาตรฐานและเปนท่ียอมรับของสังคม
ภายนอกดวย 

การฝกวิชาชีพผูตองขังของกรมราชทัณฑ ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากหนวยงาน
และบุคคลภายนอก เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการฝกวิชาชีพในหลายดาน ท้ังเรื่องของวิทยากรท่ีเขามา
จัดอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ใหมีความหลากหลาย ซ่ึงหนวยงานท่ีใหการสนับสนุนท่ีผานมา
ประกอบดวย วิทยากรจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานอาชีวศึกษา 
สํานักงานเกษตร ปราชญชาวบาน และวิทยากรทองถ่ิน เปนตน 

นอกจากนี้  ในดานงบประมาณท่ีใชในการพัฒนาการฝกวิชาชีพ ท้ังเรื่องของ
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณฝกอบรม คาครุภัณฑฝกวิชาชีพตาง ๆ กรมราชทัณฑไดรับ  
การสนับสนุนจากงบประมาณประจําปนอยมาก ไมเพียงพอท่ีจะใชในการพัฒนาการฝกวิชาชีพใน
หลายหลักสูตร และไมเพียงพอตอจํานวนผูตองขังท่ีมีความตองการเขารับการฝกอาชีพในหลักสูตร
ตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การฝกวิชาชีพระยะส้ันในหลักสูตรของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณป 2554 จํานวน 365,000 บาท โดยไดโอนงบประมาณดังกลาวใหกับเรือนจํา
หรือ ทัณฑสถาน 73 แหง แหงละ 5,000 บาท เปนคาใชจายในการจัดฝกอบรม ซ่ึงรวมคาอุปกรณ
และคาตอบแทนวิทยากร แตดวยสภาพการณของเศรษฐกิจในปจจุบัน ราคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ     
ไดเพ่ิมสูงขึ้นทําใหวงเงินตามจํานวนดังกลาว ไมเพียงพอในการจัดฝกอบรมบางหลักสูตรท่ีมีความ
นาสนใจและอาจตองใชระยะเวลาการอบรมยาวนานขึ้น สงผลใหการพัฒนาการฝกอาชีพของ
ผูตองขังเปนไปอยางไมเต็มท่ี แตเพ่ือสนับสนุนใหผูตองขังไดมีโอกาสไดรับการฝกวิชาชีพตาง ๆ  
ซ่ึงดําเนินการไดคอนขางจํากัด เฉพาะเรือนจําหรือทัณฑสถานขนาดใหญ สวนเรือนจําหรือ      
ทัณฑสถานขนาดกลางและขนาดเล็ก ยังรอเงินงบประมาณสนับสนุนอีกมาก 20 จะเห็นไดวา       
กรมราชทัณฑมีนโยบายในการฝกวิชาชีพใหผูตองขังท่ีมีความหลากหลาย แตในความเปนจริง  
กลับพบวาในทางปฏิบัติการฝกวิชาชีพใหผูตองขังนั้นไมสามารถท่ีจะฝกอาชีพใหผูตองขังได     
ตามนโยบายเนื่องจากงบประมาณท่ีคอนขางจํากัด ทําใหผูตองขังไมสามารถจะฝกอาชีพได ตาม
ความสนใจ หรือตามความถนัด จะฝกวิชาชีพไดเฉพาะงบประมาณเอ้ืออํานวยเทานั้น ซ่ึงตางกับ

                                                             

 20 การฝกวิชาชีพผูตองขังกรมราชทัณฑ (น.1-3), โดย สํานักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ. อางถึง
ใน. กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ, 2555, รายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบและกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยดานการฝกวิชาชีพ
ผูตองขังของกรมราชทัณฑ (น.13-14), นนทบุรี:กรมราชทัณฑ. 
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ประเทศญี่ปุนท่ีมีระบบอุตสาหกรรมในเรือนจํา ซ่ึงสามารถใหผูตองขังทํางานหรือฝกวิชาชีพได
อยางตอเนื่อง เนื่องจากมีความพรอมในดานงบประมาณ เงินทุน และวัสดุอุปกรณในการทํางาน 

ดังนั้น ผูเขียนเห็นวา รัฐควรใหสําคัญตอการทํางานหรือฝกวิชาชีพผูตองขังใหมากขึ้น 
โดยจัดงบประมาณใหเพียงพอตอการฝกวิชาชีพผูตองขัง เนื่องจากหากในระหวางบังคับโทษ
ผูตองขังไดรับการฝกอบรมอาชีพท่ีดี เม่ือพนโทษออกมาแลว ผูตองขังนั้นก็สามารถท่ีจะนําความรู
ความสามารถท่ีไดรับจากการฝกฝนภายในเรือนจําออกมาใชประโยชน หรือยึดเปนอาชีพหลักได 
โดยไมตองกลับไปกระทําส่ิงท่ีผิดกฎหมายอีก เปนการแกไขปญหาท่ีตรงจุดและในขณะเดียวกัน
เปนการปองกันปญหาในเรื่องการกระทําความผิดซํ้าของผูตองขังท่ีจะเกิดขึ้นไปในตัวดวย 

4.3.3   ปญหาในดานการทํางานภายนอกเรือนจํา 
 จากการศึกษากฎหมายบังคับโทษทางอาญาของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีพบวา    
การทํางานภายนอกเรือนจําไดบัญญัติไวใน มาตรา 39 การทํางานดวยตนเอง หรือการทํางานอยาง
อิสระภายนอกเรือนจําจะเกิดขึ้นตอเม่ือไดรับอนุญาตจากผูบัญชาการเรือนจํา ซ่ึงผูตองขังจะตองไม
มีพฤติการณท่ีจะหลบหนี หรือจะใชการผอนปรนบังคับโทษนั้นไปกระทําความผิดอาญา              
โดยผูตองขังจะเปนผูทําสัญญาการจางแรงงาน หรือการฝกงานเปนลายลักษณอักษรกับนายจางเอง21 
ภายใตเง่ือนไขของการบังคับโทษแบบปลอยอิสระ ซ่ึงผูบัญชาการเรือนจํา จะเปนผูมีบทบาทสําคัญ
ในการใชอํานาจพิจารณาวา ผูตองขังใดมีความเหมาะสมกับการไดรับอิสระในการทํางานภายนอก
เรือนจําหรือไมอยางไร 
 เม่ือผูบัญชาการเรือนจําพิจารณาแลวอนุมัติใหผูตองขังผูนัน้ออกทํางานภายนอกเรือนจาํ
อยางอิสระแลว ความสัมพันธในการจางงานระหวางผูตองขังกับนายจางจะไดรับอิสระในการ
กําหนดเง่ือนไขตามสัญญาจางกันเอง ซ่ึงเปนการเพ่ิมโอกาสของผูตองขังในการกลับคืนเขาสูสังคม
มากขึ้น เนื่องจากผูตองขังจะไดรับโอกาสในการทดสอบความสามารถและคุณสมบัติในการทํางาน
ตามท่ีทองตลาดแรงงานตองการ รวมท้ังเปนการเปดโอกาสใหผูตองขังไดติดตอกับนายจางใน
ตลาดแรงงานท่ีหลากหลายดวย  
 ผูตองขังท่ีไดรับการทํางานอยางอิสระ ตามกฎหมายจะอนุญาตเฉพาะกรณีพิเศษเทานั้น 
หากสงผลใหเปาหมายของการทํางานบรรลุผล กลาวคือ การเพ่ิมขีดสามารถในการแขงขันการ
ทํางานไดในตลาดแรงงานภายหลังการปลอยตัว รวมท้ังไมมีเหตุผลสําคัญอ่ืนในการบังคับโทษ    
มาขัดแยงกับเปาหมายดังกลาว ผูตองขังจะไดรับสิทธิในการจางงานโดยอิสระเชนเดียวเหมือนกับ
บุคคลภายนอกท่ัว ๆ ไป ซ่ึงไดรับความคุมครองทางดานประกันสังคม นอกเหนือจากการประกัน
การวางงาน 
                                                             

21 Strafvollzug (pp.183-184). Op.cit. 
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 ในประเทศญี่ปุนการทํางานภายนอกเรือนจํา (Prison Camps Outside) โรงงานบางแหง
จะเปดภายนอกเรือนจํามีท้ังรูปแบบท่ีรัฐเปนเจาของและเปนผูดําเนินการ โดยผูตองขังจะทํางานและ
พักอาศัยอยูในนั้น สวนอีกรูปแบบหนึ่ง คือ ใหภาคเอกชนเปนผูดําเนินการ สําหรับในรูปแบบนี้
ผูตองขังจะตองเดินทางจากเรือนจําไปยังโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงอยูภายนอกเรือนจําแบบเชาไป
เย็นกลับในทุก ๆ วัน หรืออาจจะใหผูตองขังพักอาศัยอยูในหอพักซ่ึงติดตออยูกับโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้นก็ได สําหรับการออกไปทํางานภายนอกเรือนจําของผูตองขังนั้น จะตองไดรับ
ความชวยเหลือ และความเขาใจจากชุมชนท่ีดีเพ่ือใหผูตองขังไดรับการยอมรับชุมชน และสามารถ
เขาสูสังคมไดอีกครั้ง22 
 สวนประเทศอังกฤษการทํางานภายนอกเรือนจํานั้น ผูตองขังบางสวนจะไดรับอนุญาต
ใหปลอยตัวโดยไดรับใบอนุญาตช่ัวคราว (Release on Temporary Licence) จากเรือนจําเพ่ือรับรอง
การทํางานภายนอกเรือนจํา ซ่ึงถือเปนการเปล่ียนถายการดูแลผูตองขังจากเรือนจําไปสูชุมชน  
ใบอนุญาตนั้นมีกําหนดระยะเวลาในการอนุญาตเพ่ือใหผูตองขังกลับมายังเรือนจําเม่ือส้ินสุดการ
ทํางานในหนึ่งวัน โดยท่ัวไปใบอนุญาตช่ัวคราวนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเฉพาะเรือนจําเปด และ
เรือนจํากึ่งเปด และไปยังหนวยงานท่ีกํากับการตั้งถ่ินฐานใหมในเรือนจําปด23  ซ่ึงเปนอีกหนึ่งวิธีใน
การเพ่ิมความสามารถในการจางงานของผูตองขังหลังจากท่ีไดมีการปลอยตัว โดยการไดรับอนุญาต
ใหปลอยตัวช่ัวคราวนี้มีวัตถุประสงคตาง ๆ เชน การฝกอบรม การจางงานและการทํางานโดยสมัคร
ใจ รวมท้ังเปนการสรางความผูกพันทางครอบครัวอีกครั้ง 
 สําหรับกฎหมายไทยประเภทของงานนั้น การใหผูตองขังทํางานตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พ.ศ.2479 มาตรา 22 นี้มีท้ังงานท่ีมีผลประโยชนตอบแทนและงานท่ีไมมีผลประโยชน
ตอบแทน ซ่ึงพอจะแยกออกไดดังนี้ คือ24 การฝกวิชาชีพ แรงงานรับจาง และการใหผูตองขังออก
ทํางานภายนอกเรือนจําซ่ึงในทางปฏิบัติงานสวนใหญใหผูตองขังออกไปทํางานมักเปนงานท่ีไมมี
รายไดหรือเปนงานการกุศล เชน ออกไปทําความสะอาดบูรณะสถานท่ีราชการ วัดวาอาราม 
โรงเรียน ถนนหนทาง และสถานท่ีสาธารณะตาง ๆ รวมตลอดจนถึงการบรรเทาสาธารณะภัยหรือ
ออกไปทํางานฝกอาชีพยังเรือนจําช่ัวคราวของกรมราชทัณฑท่ีจัดตั้งขึ้น25 

                                                             

 22 The Community-based Treatment of Offender in Japan. By Rehabilitation bureau, 2000, Tokyo: 
Rehabilitation bureau. (อางถึงใน กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงาน
ราชทัณฑ, 2551, น.36). 

23 Reducing re-offendingby ex-prisoners (p.56). Op.cit. 
24 การแกไขฟนฟูนักโทษ:ศึกษากรณีการฝกอาชีพและการบังคับใชแรงงาน (น.54). เลมเดิม. 
 25 การแกไขฟนฟูนักโทษ:ศึกษากรณีการฝกอาชีพและการบังคับใชแรงงาน (น.59-60). เลมเดิม. 
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 สวนการใหผูตองขังทํางานสาธารณะตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 มาตรา 
22 ทวิ เปนการทํางานภายนอกเรือนจําอยางหนึ่ง 
 เหตุผลท่ีกําหนดลักษณะงานสาธารณะ พอสรุปไดวา 
 1. เพ่ือเพ่ิมกิจการของการฝกอบรมและใชแรงงานผูตองขัง 
 2. เพ่ือใหเกิดประโยชนแกกิจการสาธารณะ และเกิดประโยชนแกผูตองขังดวย กลาวคือ 
ไดลดวันตองโทษในเรือนจํา ไมเกินจํานวนวันท่ีออกไปทํางานสาธารณะ 
 3. จูงใจใหผูตองขังประพฤติดี อยูในระเบียบวินัย มีความอุตสาหะตั้งใจรับการศึกษา
อบรมและทํางานแข็งขังขึ้น 
 แตเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ ปจจุบันผูตองขังในเรือนจําทวีจํานวนมากขึ้น อยูกัน
อยางแออัด การฝกอบรม การพัฒนาจิตใจและการฝกอาชีพจะทําใหไดผลดีเปนเรื่องยาก อีกท้ังยัง
ตองส้ินเปลืองงบประมาณจํานวนมากในการเล้ียงดู ใหการดูแลรักษาเม่ือเจ็บปวยและจัดสวัสดิการ
ตาง ๆ จึงจําเปนตองใชวิธีการปฏิบัติตอผูตองขังโดยใหมีเวลาอยูในเรือนจํานอยลงและใชวิธีการ
ปฏิบัติโดยไมใชเรือนจํามากขึ้น ผูตองขังไดลดวันตองโทษในเรือนจําเทากับจํานวนวันท่ีออกไป
ทํางานสาธารณะ จึงพนออกไปจากเรือนจําเร็วขึ้นโดยไมเกิดผลเสียหายแกภารกิจหลักของ
ราชทัณฑ เปนประโยชนรวมกัน กลาวคือเรือนจําไดผลประโยชนตอบแทนจากงานสาธารณะท่ีมี
ผลประโยชนตอบแทน สังคมก็ไดประโยชนจากงานสาธารณะของผูตองขัง ผูตองขังไดรับเงินเปน
รางวัลปนผลตอบแทนและไดหลุดพนจากเรือนจําเร็วขึ้น แตผูตองขังยังไมพนโทษไปเสียเลยทีเดียว
จะตองถูกควบคุมความประพฤติ ตามเง่ือนไขเชนเดียวกับผูท่ีไดรับการพักการลงโทษ26 
 กฎหมายกําหนดขอบเขตของงานสาธารณะไวเพียงตองใชงบประมาณแผนดิน ราชการ
บริหารสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงไมรวมถึงงานของภาคเอกชนดวย ทําใหประเภทของงาน
สาธารณะนี้มีขอบเขตท่ีจํากัดและมีไมมาก ซ่ึงจะเห็นไดวาการทํางานภายนอกเรือนจําของไทยจะ
เปนการทํางานสาธารณประโยชน เชน ขุดลอกทอระบายน้ํา กอสราง หรืองานท่ีไมสามารถหาผูใด
รับจางได ซ่ึงลักษณะงานดังกลาวไมไดกอใหเกิดทักษะ ความชํานาญในดานการประกอบอาชีพแต
อยางใด แสดงใหเห็นวาการทํางานภายนอกเรือนจํา ไมไดมุงการฝกวิชาชีพผูตองขังอยางแทจริง 
เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพหลังจากพนโทษได 
 ผูเขียนเห็นวา ควรมีการศึกษาระบบการทํางานภายนอกเรือนจําของสหพันธรัฐเยอรมน ี  
ซ่ึงเปดโอกาสใหแกผูตองขังไดติดตอกับนายจางในการกําหนดเง่ือนไขตามสัญญาจางกันเอง สงผล
ใหผูตองขังไดเรียนรูทักษะในการทํางานรวมกับสังคมภายนอก และมีรายไดมาเปนทุนตั้งตนชีวิต
ตนเองภายหลังพนโทษ อันเปนการเตรียมความพรอมกอนปลอย 
                                                             

26 คําอธิบายพระราชบัญญัติราชทัณฑ (น.146). เลมเดิม. 
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4.3.4   ปญหาในเรื่องสิทธิลาหยุดจากการทํางาน 
 ตามขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษ ขอ 75 (1) จะตองกําหนดใหมี
วันหยุดอยางนอยสัปดาหละหนึ่งวัน และจากการศึกษากฎหมายบังคับโทษทางอาญาของสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 42 ซ่ึงไดวางหลักเกณฑไววา “เม่ือผูตองขังไดทํางานตอเนื่องกันเปน
ระยะเวลาหนึ่งป ผูตองขังจะไดรับสิทธิในการวางเวนจากหนาท่ีทํางานได เปนระยะเวลา 18 วัน 
โดยเปรียบเสมือนไดรับสิทธิการลาพักผอนในการทํางาน” 
 เ ม่ือพิจารณาตามกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา  58  แห ง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 ขอ 54 ผูตองขังมีสิทธิไดหยุดทํางานเพ่ือพักผอน ในวันส้ินป
และวันขึ้นปใหม วันฉลองรัฐธรรมนูญวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันหยุดตอสัปดาห สัปดาห 
ละ 1 วัน หรือวันอ่ืนใดท่ีรัฐมนตรีมีคําส่ังเปนครั้งคราว ซ่ึงจะเห็นไดวา ในประเทศไทยผูตองขัง      
มีสิทธิเพียงหยุดพักผอนประจําสัปดาห และวันหยุดตามท่ีกฎกระทรวงดังกลาวกําหนดเทานั้น 
ถึงแมวาจะสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษ แตแตกตางจาก
กฎหมายบังคับโทษทางอาญาของสหพันธสาธารณแตรัฐเยอรมนี ท่ีกําหนดใหผูตองขังมีสิทธิใน
การลาหยุดจากการทํางาน ท้ังนี้ผูเขียนเห็นวา เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานให
ผูตองขัง   ควรท่ีจะมีการพิจารณาในการใหสิทธิผูตองขังลาหยุดจากการทํางานเหมือนอยาง
กฎหมายบังคับโทษทางอาญาสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีดวย 

4.3.5   ปญหาในเรื่องจํานวนช่ัวโมงการทํางาน 
 ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษ ขอ 75 ไดวางหลักเกณฑไววา 

จํานวนช่ัวโมงสูงสุดของการทํางานรายวันและรายสัปดาหของนักโทษจะตองมีการกําหนดไวใน
กฎหมายหรือกฎขอบังคับของหนวยงานราชทัณฑ โดยจะตองสอดคลองกับหลักเกณฑและธรรม
เนียมปฏิบัติในเรื่องเดียวกันนี้ท่ีมีสําหรับคนงานประเภทท่ีทํางานโดยไมรับคาจาง และจะตอง
กําหนดใหมีวันหยุดอยางนอยสัปดาหละหนึ่งวัน กับจะตองมีการกําหนดจํานวนช่ัวโมงท่ีแนนอน
เพ่ือใหเปนเวลาท่ีเพียงพอตอการศึกษาอบรมของนักโทษหรือกิจกรรมอ่ืนซ่ึงเปนประโยชนตอการ
บําบัดแกไขนักโทษนั้นและกฎเรือนจํายุโรป ขอ 26.15 การใชชีวิตประจําวันและการทํางานราย
ช่ัวโมงตอสัปดาหสูงสุดของผูตองขังจะตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับกฎระเบียบใน
ประเทศหรือขอกําหนดการจางงานของลูกจางท่ัวไป 

 จากการศึกษาพบวาในประเทศอังกฤษ The Prison Rules 1999. Work.31.(1) ไดกําหนด
วา “ผูตองขงัจะตองทํางานไมเกิน 10 ช่ัวโมงตอวัน การจัดเตรียมสถานท่ีใหทํางานจะตองเปนนอก
หองขัง เพ่ือใหผูตองขังทํางานรวมกับผูตองขังอ่ืนดวยเทาท่ีจะเปนไปได” 
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 สวนในประเทศญี่ปุน กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติเรือนจํา ฯ (The Prison 
Law Enforcement Regulations) ขอ 58 , 60 และ 62 ช่ัวโมงการทํางานของผูตองขัง จะกําหนดโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม แตผูบัญชาการเรือนจําสามารถขยายหรือยนเวลาทํางานของ
ผูตองขังได ตามลักษณะสภาพของทองถ่ิน โครงสรางของเรือนจําหรือตามประเภทของแรงงาน 
และในการจัดการแรงงาน ชนิด และปริมาณงานท่ีจะทําแตละวัน จะถูกกําหนดและแจงใหผูตองขัง
ผูนั้นทราบจํานวนแรงงานจะถูกแบงแยกอยางเทาเทียมกันแกผูตองขังทุกคน ตามมาตรฐานปริมาณ
งานท่ีผูตองขังคนหนึ่งจะสามารถทําได และมีช่ัวโมงการทํางานท่ีกําหนดโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม 

 สําหรับในกรณีของลูกจางตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ในพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 23 วรรคหนึ่ง ซ่ึงไดวางหลักไววา “ใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติ
ใหลูกจางทราบ โดยกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาส้ินสุดของการทํางานแตละวันของลูกจางไดไม
เกินเวลาทํางานของแตละประเภทงานตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แตวันหนึ่งตองไมเกิน             
8 ช่ัวโมง ในกรณีท่ีเวลาทํางานวันใดนอยกวา 8 ช่ัวโมง นายจางและลูกจางจะตกลงกันใหนําเวลา
ทํางานสวนท่ีเหลือนั้นไปรวมกับเวลาทํางานในวันทํางานปกติอ่ืนก็ได แตตองไมเกินวันละ             
9 ช่ัวโมงและเม่ือรวมเวลาทํางานท้ังส้ินแลว สัปดาหหนึ่งตองไมเกิน 48 ช่ัวโมง เวนแตงานท่ีอาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตองมีเวลา
ทํางานปกติวันหนึ่งไมเกิน 7 ช่ัวโมง และเม่ือรวมเวลาทํางานท้ังส้ินแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกิน     
42 ช่ัวโมง” 

 ตามระเบียบกรมราชทัณฑวาดวย การสงนักโทษเด็ดขาดออกไปทํางานสาธารณะนอก
เรือนจํา พ.ศ.2523 ขอ 7 ไดกําหนดวา “การสงนักโทษเด็ดขาดออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา
ใหสงออกจากเรือนจําไดตั้งแตเวลา 06.00 น. และใหนํากลับเขาเรือนจําไมเกินเวลา 18.00 น.”     
และตามขอบังคับกรมราชทัณฑ ฉบับท่ี 2/2516 เรื่อง การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดจายออกทํางาน
นอกเรือนจําหรือทัณฑสถาน ขอ 1 ไดกําหนดวา “นักโทษเด็ดขาดท่ีจายออกไปทํางานนอกเรือนจํา
หรือทัณฑสถานจะตองนํากลับเขาเรือนจําหรือทัณฑสถานไมเกินเวลา 17.00 น. ในวันเดียวกัน” 

 เม่ือพิจารณาจากระเบียบและขอบังคับดังกลาว ขอแตกตางในการสงหรือจายให
นักโทษเด็ดขาดออกไปทํางานนอกเรือนจํา คือ ลักษณะของงาน กลาวคือ หากเปนงานสาธารณะ
การสงนักโทษเด็ดขาดออกไปทํางานการปฏิบัติจะตองเปนไปตามระเบียบกรมราชทัณฑวาดวย 
การสงนักโทษเด็ดขาดออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา พ.ศ.2523 แตหากเปนลักษณะงาน
ท่ัวไป ๆ ท่ีมิใชงานสาธารณะ การปฏิบัติจะตองเปนไปตามขอบังคับกรมราชทัณฑ ฉบับท่ี 2/2516 
เรื่อง การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดจายออกทํางานนอกเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซ่ึงจะเห็นไดวา       
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ท้ังระเบียบและขอบังคับดังกลาวพอเปนท่ีเขาใจไดวา ผูตองขังจะตองทํางานในเวลากลางวันและ
อยางนอยในการทํางานตอวันสูงสุดจะไมเกิน 12 ช่ัวโมงอยางแนนอน 

 จะเห็นไดวาตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบ
ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ มิไดบัญญัติถึงจํานวนช่ัวโมงสูงสุดของการทํางานรายวันและรายสัปดาห        
ท่ีผูตองขังจะตองทํางานเปนจํานวนช่ัวโมงสูงสุดตอวันเทาใด ซ่ึงไมสอดคลองกับขอกําหนด
มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษ ถึงแมวาในทางปฏิบัติจะมีการกําหนดตารางประจําวัน
ของผูตองขังไวก็ตาม แตเพ่ือใหเกิดความชัดเจนและเปนมาตรฐาน ผูเขียนเห็นวาจํานวนช่ัวโมง
สูงสุดของการทํางานรายวันและรายสัปดาหของผูตองขัง ควรจะบัญญัติใหชัดเจนและสอดคลอง 
กับกฎหมายแรงงาน ท้ังนี้เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษ
ดวย 
 
4.4  ปญหาเกี่ยวกับคาตอบแทน การจัดเก็บเงินออมและคาอุปการะเลี้ยงดู 

4.4.1   ปญหาในดานคาตอบแทนจากการทํางาน 
 ตามขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํ าสําหรับปฏิบัติตอนักโทษ ขอ 76 (1) ซ่ึงไดวาง

หลักเกณฑไววา จะตองมีระบบการจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรมใหแกนักโทษและกฎเรือนจํายุโรป
ขอ 26.8 และขอ 26.10 ซ่ึงสรุปหลักเกณฑไดวา ผลประโยชนของผูตองขังก็ควรคํานึงถึงในระดับ
เดียวกันกับการแสวงหาผลประโยชนทางการเงินจากอุตสาหกรรมในเรือนจํา และผูตองขังจะตอง
ไดรับคาตอบแทนเนือ่งจากการทํางานท่ีเปนธรรมในทุกกรณี 

 จากการศึกษา พบวากฎหมายบังคับโทษทางอาญาของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ได
บัญญัติเรื่องคาตอบแทนการทํางาน27 วาใหผูตองขังท่ีทํางานพึงมีสิทธิท่ีไดรับคาตอบแทนการ
ทํางานตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ซ่ึงคาตอบแทนการทํางานอาจคิดตามผลงานของผูตองขัง  
และตามลักษณะของงานก็ได ใหแจงคาตอบแทนการทํางานเปนหนังสือใหผูตองขังทราบ  
 การจายคาตอบแทนการทํางานโดยหลักจะจายใหผูตองขังสําหรับการทํางานทุก
รูปแบบท่ีกําหนดไวในมาตรา 37 ยกเวนการทํางานเพ่ือการบําบัดรักษา การไดรับคาตอบแทนจะ
ขึ้นอยูกับขีดความสามารถ และในบางกรณีคาตอบแทนอาจถูกหักลดลงเหลือเทากับเงินเบ้ียเล้ียงได 
หากการทํางานของผูตองขังนั้นต่ํากวามาตรฐานของบุคคลท่ัวไปในการผลิตโดยรวมของภาคธุรกิจ 
สําหรับการทํางานท่ัวไปในเรือนจํา คาเฉล่ียรายไดท่ีแทจริงจะอยูในปริมาณท่ีสูงกวาคาตอบแทน
ตามท่ีกฎหมาย โดยคิดตามผลงานและประสิทธิภาพของและลักษณะของงาน การใหคาตอบแทน

                                                             
27 StVollzG § 43 

DPU



129 

นอยกวารอยละ 75 ของคาตอบแทนขั้นพ้ืนฐานจะทําไดตอเม่ือประสิทธิภาพการทํางานของ
ผูตองขังไมถึงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา28 
 สวนในประเทศญี่ปุนจะมีการคํานวณคาตอบแทนแรงงาน ตอเม่ือมีการพิจารณาวา
จํานวนงานท่ีจัดสรรใหทําเสร็จสมบูรณหรือไม29 และจะไมมีการคํานวณคาตอบแทนแรงงาน ใน
กรณีท่ีผูตองขังมีความประพฤติทีไมดี และมีประวัติผลของการทํางานท่ีไมด3ี0 โดยมีวิธีการคํานวณ
คาตอบแทน จะกําหนดโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม โดยตองคํานึงถึง ความประพฤติ 
ความดีความชอบ ประเภทของงาน ผลของงาน งานท่ีมอบหมายเสร็จส้ินหรือไม31 และผูตองขังท่ี
ทํางานในวันหยุดตามพระราชบัญญัติเรือนจําอาจไดรับการเพ่ิมคาตอบแทน32 
 ประเทศอังกฤษตามระเบียบเรือนจํา (The Prison Rules1999) ในขอ 31(6) ได
กําหนดใหผูตองขังอาจจะไดรับคาตอบแทนจากการทํางาน ในอัตราท่ีไดอนุมัติจากเลขานุการแหง
รัฐเปนการท่ัวไป หรือเฉพาะกรณีเปนราย ๆ ไป33 
 สําหรับประเทศไทยในสวนงานท่ีมีผลประโยชนตอบแทนผูตองขังมีสิทธิไดรับเงิน
รางวัลนั้นดวย ซ่ึงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 ไดบัญญัติสวนคาตอบแทน หรือเงินรางวัลไว
ดังนี้ 
 “การงานท่ีผูตองขังไดทําไปแลวนั้นอาจคํานวณเปนราคาเงิน ตามท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวง”34 และ “ผูตองขังไมมีสิทธิจะไดคาจาง แตกฎกระทรวงท่ีกลาว ไวในมาตรากอน    
อาจกําหนดใหแบงรายไดอันเกิดจากการงานของผูตองขัง โดยหักคาใชจายออกเสียกอนใหเปน
รางวัลแกผูตองขังและเจาพนักงานเรือนจํา”35 
 ในสวนของงานท่ีมีผลประโยชนกรณีท่ีคํานวณราคาเปนเงินได ตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พ.ศ.2479 ไดกําหนดไวในกฎกระทรวงมหาดไทย ดังนี3้6 
 “เฉพาะงานหาผลประโยชนใหคํานวณราคาของงานเปนทุน แรงงาน และกําไร 
 ทุน หมายถึง จํานวนเงินท่ีจายจากทุน 
                                                             

28 Strafvollzug (p.188). Op.cit. 
29 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 69 
30 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 70 
31 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 71 
32 The Prison Law Enforcement Regulations. Article 72 
33 The Prison Rules 1999. Work.31(6) 
34 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 มาตรา 24 
35 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 มาตรา 25 
36 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา58แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ ฯ ขอ 57 
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 แรงงาน หมายถึง กําลังงานของผูตองขังซ่ึงมีสวนรวมในการงานนั้น 
 กําไร หมายถึง รายไดซ่ึงเกิดจากผลของการงานเม่ือไดหักทุนออกแลว” 
 กลาวคือ ตามกฎหมายพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 ผูตองขังไมมีสิทธิไดรับ
คาจาง ซ่ึงความหมายของคําวา “คาจาง” ในท่ีนี้พอจะเทียบเคียงไดกับพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน ซ่ึงไดใหความหมายของคําวา “คาจาง” ดังนี้คือเงินท่ีนายจางและลูกจางตกลงกันจายเปน
คาตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลาการทํางานเปนปกติเปนรายช่ัวโมง 
รายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือระยะเวลาอ่ืน หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานท่ีลูกจางทําได
ในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน และใหหมายความรวมถึงเงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจางใน
วันหยุด และวันลาท่ีลูกจางมิไดทํางานแตลูกจางมีสิทธิไดรับตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น คาจาง    
ท่ีนายจางตองจายใหแกลูกจางจึงเปนไปตามกฎหมายแรงงานเทานั้น 
 จะเห็นไดวา การทํางานของผูตองขัง แมการทํางานจะเกิดรายได แตกฎหมายก็ตัดสิทธิ
ผูตองขังไมใหไดรับคาจางทุกประเภทของเรือนจํา แตใหเปนรางวัลแทน คาจางนั้นตางจากรางวัล 
เม่ือมีรายไดตองหักคาใชจายออกเสียกอน ตอเม่ือมีกําไรจึงนํามาแบงเปนรางวัลใหแกผูตองขังและ
เจาพนักงานเรือนจํา หากงานท่ีทํานั้นไมมีกําไร ก็ไมมีรางวัลมาแบงใหแกผูตองขัง สวนคาจางนั้น
จะตองจายแกผูรับจางท่ีทํางานใหไมเกี่ยวกับกําไร ขาดทุน37 
 การท่ีผูตองขังทํางานตามคําส่ังของเจาพนักงานเรือนจํา ไมวางานท่ีทํานั้นจะเปนงานท่ี
มีผลประโยชนตอบแทนรวมกันหรือไมก็ตาม ผูตองขังก็ไมมีสิทธิไดรับคาจางเพราะผูตองขังไมได
ตกลงทําสัญญาจาง ผูตองขังไมไดตกลงทําสัญญาจาง ผูตองขังจึงไมใชลูกจางของเจาพนักงานหรือ
ของรฐัความสัมพันธของผูตองขังกับกรมราชทัณฑเปนไปตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 
เชนเดียวกับความสัมพันธระหวางขาราชการกับรัฐท่ีไมใชสัญญาจางแรงงาน แตเปนความสัมพันธ
กันตามกฎหมาย ซ่ึงเหตุผลหลักของการใหผูตองขังทํางานนี้ก็คือ ตองการลงโทษท่ีผูตองขังนั้นได
กระทําความผิดตอสังคมและตองการอบรมแกไขใหผูตองขังกลับตัวเปนคนดีเพ่ือกลับเขาสูสังคม 
ดังนั้นผูตองขังจะอางกฎหมายคุมครองแรงงานในการท่ีจะเรียกรองคาจางมิได38 
 สําหรับคาตอบแทนจากการทํางานตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 มาตรา 22 
ใหจายใหผูตองขังไดไมเกินรอยละ 50 และสําหรับเจาพนักงานเรือนจําใหจายไดไมเกินรอยละ 15 
ของกําไรท้ังหมด39 สวนคาตอบแทนจากการทํางานงานสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พ.ศ.2479 มาตรา 22 ทวิ หากเปนงานประเภทมีผลประโยชนตอบแทนใหหักเปนคาใชจายเหลือ
                                                             

37 คําอธิบายพระราชบัญญัติราชทัณฑ (น.156). เลมเดิม. 
38 การแกไขฟนฟูนักโทษ:ศึกษากรณีการฝกอาชีพและการบังคับใชแรงงาน (น.67). เลมเดิม. 
39 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ ฯ ขอ 60 
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เทาใดใหแบงเปนรางวัลแกนักโทษรอยละ 80 และเจาพนักงานเรือนจํารอยละ 10 และอีกรอยละ 10 
เปนรายไดของเรือนจํา40แตอยางไรก็ตาม วิธีการจายเงินจะตองเปนไปตามระเบียบกรมราชทัณฑวา
ดวย เงินผลพลอยไดจากการฝกวิชาชีพและการใชแรงงานผูตองขัง พ.ศ.2548 จะเห็นไดวามีความ
เหล่ือมลํ้ากันมาก ผูตองขังท่ีถูกจายออกไปทํางานสาธารณะตามาตรา 22 ทวิ ไดผลประโยชน
มากกวา ผูตองขังท่ีทํางานตามมาตรา 22 ท้ัง ๆ ท่ีลักษณะของงานซ่ึงจายใหผูตองขังออกไปทํางาน
นอกเรือนจํานั้นบางสวนมีลักษณะคลายคลึงกัน เชน งานทําความสะอาดสถานท่ีซ่ึงทางราชการได
รองขอ หรืองานสาธารณะอ่ืนท่ีมีผลประโยชนตอบแทน เหลานี้ เปนผลใหผูตองขังท่ีไดรับการจาย
งานตามมาตรา 22 ยอมรูสึกนอยเนื้อต่ําใจและขาดขวัญกําลังใจ41 
 จากระบบการจายคาตอบแทนหรือหลักเกณฑการจายรางวัลของประเทศไทย จะเห็นได
วา จะมีการจายรางวัลตอเม่ืองานท่ีผูตองขังทํานั้นจะตองมีผลกําไร กลาวคือ ถางานท่ีผูตองขังทํานั้น
เปนงานท่ีไมมีผลกําไร ผูตองขังก็ไมมีสิทธิไดรับรางวัล กลายเปนการทําใหเปลานั่นเอง ซ่ึงตางจาก
ระบบจายคาจาง ท่ีจะตองจายเปนคาตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลาการ
ทํางานเปนปกติเปนรายช่ัวโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือระยะเวลาอ่ืน โดยเปนการจายโดย
คํานึงถึงระยะเวลาเปนสําคัญ และจากแนวคิดท่ีวาผูตองขังก็ไมมีสิทธิไดรับคาจางเพราะผูตองขัง
ไมไดตกลงทําสัญญาจาง ผูตองขังไมไดตกลงทําสัญญาจาง ผูตองขังจึงไมใชลูกจางของเจาพนักงาน
หรือของรัฐ ความสัมพันธของผูตองขังกับกรมราชทัณฑเปนไปตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พ.ศ.2479 เชนเดียวกับความสัมพันธระหวางขาราชการกับรัฐท่ีไมใชสัญญาจางแรงงาน แตเปน
ความสัมพันธกันตามกฎหมาย ซ่ึงเหตุผลหลักของการใหผูตองขังทํางานนี้ ก็คือ ตองการลงโทษท่ี
ผูตองขังนั้นไดกระทําความผิดตอสังคมและตองการอบรมแกไขใหผูตองขังกลับตัวเปนคนดีเพ่ือ
กลับเขาสูสังคม ดังนั้น ผูตองขังจะอางกฎหมายคุมครองแรงงานในการท่ีจะเรียกรองคาจางมิได
ประกอบเขาดวยกันแลว 
 ผูเขียนมีความเห็นวา ระบบการจายคาตอบแทนของไทยไมมีความเปนธรรมแก
ผูตองขัง โดยยังไมมีความเหมาะสมและไมสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติ
ตอนักโทษ ผูเขียนจึงเห็นดวยกับกฎหมายบังคับโทษทางอาญาของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีท่ีให
ผูตองขังท่ีทํางานพึงมีสิทธิท่ีไดรับคาตอบแทนการทํางานตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ซ่ึง
คาตอบแทนการทํางานอาจคิดตามผลงานของผูตองขังและตามลักษณะของงานก็ได เพ่ือสราง
แรงจูงใจในการทํางาน 
                                                             

40 ขอ 7 กฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2523) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ ฯ โดย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 ทวิ กับมาตรา 32 (8) แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ ฯ 

41 นักโทษเด็ดขาดกับสิทธิทางกฎหมาย (น.155). เลมเดิม. 
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4.4.2   ปญหาในดานการจัดเก็บเงินออม 
 ตามขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษ ขอ 76 (3) ซ่ึงไดวาง

หลักเกณฑไววา “พึงมีระบบใหทางเรือนจําเก็บรักษาเงินรายไดสวนท่ีเหลือของนักโทษผูนั้นเปน
เงินออมไวใหและสงคืนแกนักโทษผูนั้นในเวลาท่ีพนโทษจําคุก”  

 จากการศึกษาพบวา กฎหมายบังคับโทษทางอาญาของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
มาตรา 51 ซ่ึงไดวางหลักเกณฑไววาเงินออมหรือเงินตั้งตัวของผูตองขัง เปนเงินสําหรับใชตั้งตน
ชีวิตใหมภายหลังพนโทษ ซ่ึงเปนหลักประกันสําหรับผูตองขังท่ีจะมีไวในการดํารงชีพท่ีจําเปน และ
เปนคาใชจายสําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต เงินจํานวนนี้จะถูกกําหนดใหเพียงพอตอการตั้ง
ตนชีวิตใน 4 สัปดาหแรกหลังจากการปลอย ซ่ึงรายไดของผูตองขังท่ีไดมาจากการทํางานจะถูก
นํามาสะสมรวมไวในบัญชีสะสมเพ่ือการนี้โดยเฉพาะจนกวาจะเพียงพอสําหรับคาใชจายในอนาคต 
แตในกรณีท่ีผูตองขังไมสามารถสะสมเงินไดดวยตนเองเพียงพอ ผูตองขังอาจไดรับการชวยเหลือ
สําหรับการใชจายในการดํารงชีพภายหลังการปลอยตัวหรือคาชวยเหลือในการปลอยตัว 

 เม่ือพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการทํางานของผูตองขังไทยพบวา ไดบัญญัติถึง
หลักเกณฑเกี่ยวกับระบบจัดเก็บเงินออมไวเฉพาะในระเบียบกรมราชทัณฑวาดวย การสงนักโทษ
เด็ดขาดออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา พ.ศ.2523 ขอ 19 วรรคสอง ซ่ึงไดกําหนดวา “รางวัล
ปนผลท่ีจายใหแกนักโทษเด็ดขาดตามขอ (1) (2) และ (3) ใหจายแกนักโทษเด็ดขาดเพ่ือจับจายใช
สอยในเรือนจําครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งใหเรือนจําเก็บรักษาไวในฐานะรับฝากและใหจายคืนในวัน
ปลอยตัวเวนแตในกรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งก็ใหอยูในดุลยพินิจของผูบัญชาการเรือนจําท่ีจะ
พิจารณาส่ังจายใหเปนกรณี ๆ ไป” 

 จะเห็นไดวาเม่ือพิจารณาจากระบบการจัดเก็บเงินออมของไทย มีเพียงแตการกําหนดให
มีการจัดเก็บเงินออมของผูตองขังไวในการทํางานสาธารณะเทานั้น และระเบียบ ฯ ก็ไมไดกําหนด
วาจํานวนเงินออมท่ีจัดเก็บนั้น จะชวยใหผูตองขังดํารงชีพภายหลังพนโทษแลวเปนระยะเวลานาน
เทาใด ท้ัง ๆ ท่ีตามความมุงหมายของการจัดเก็บเงินออม เกิดขึ้นก็เพ่ือเปนการชวยเหลือผูตองขังใน
ชวงเวลาหนึ่งภายหลังการปลอย 

 ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวา ควรท่ีจะเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการจัดเก็บ
เงินออม ในเรื่องจํานวนของเงินออมจะตองถูกกําหนดใหเพียงพอตอการตั้งตนชีวิต ในระยะเวลา
หนึ่ง ท้ังในสวนการทํางานภายในและภายนอกเรือนจํา อันเปนการคุมครองสิทธิผูตองขัง รวมท้ัง
เพ่ือใหผูตองขังมีเงินทุนในการประกอบอาชีพภายหลังพนโทษ และไมหวนกลับมากระทําความผิด
ซํ้า อันเปนการบรรลุวัตถุประสงคในการทํางานของผูตองขัง 
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4.4.3   ปญหาในการหักคาตอบแทนจากการทํางานเปนคาอุปการะเล้ียงด ู
 ตามขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษ ขอ 76 (2) อยางนอยท่ีสุด

นักโทษพึงไดรับอนุญาตใหใชจายเงินบางสวนของคาจางท่ีไดรับเพ่ือซ้ือหาของใชสวนตัวท่ี
เหมาะสมรวมท้ังสงเงินรายไดนั้นบางสวนไปใหแกครอบครัวของตนดวย และกฎเรือนจํายุโรป    
ขอ 26.11 ผูตองขังจะไดรับอนุญาตใหใชเงินสวนหนึ่งของรายไดของพวกเขา ในการใชจายสวนตัว 
และจัดสรรสวนหนึ่งของรายไดไปยังครอบครัวของพวกเขา 

จากการศึกษาพบวา ในปจจุบันสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดกําหนดใหมีการจายคา
อุปการะเล้ียงดู หรือเงินสนับสนุนใหกับบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธทางครอบครัวกับผูตองขัง หาก
ผูตองขังรองขอ และถารายไดของผูตองขังหลังจากหักคาใชจายและคาอุปการะเล้ียงดูไมพอท่ีจะถูก
หักสําหรับคาใชจายในการขัง ใหจายเปนคาอุปการะเล้ียงดูอยางสูง ซ่ึงถือเปนมาตรการพิเศษในการ
สรางหนาท่ีใหผูตองขังเกิดความรับผิดชอบทางสังคม จะเห็นไดวากฎหมายบังคับโทษเยอรมันได
เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องคาอุปการะเล้ียงดูเปนอยางมาก เพราะในระหวางการบังคับโทษ
ผูตองขังไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีในการสนับสนุนครอบครัวไดอาจสงผลใหครอบครัวของผูตองขัง
นั้นมีปญหาหนี้สินเพ่ิมขึ้น และสงผลใหผูตองขังประสบปญหาในการกลับคืนสูครอบครัวใน
ภายหลัง แตอยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีรายไดของผูตองขังไมเพียงพอตอการใชเงิน เพราะรายจายมี
หลายวัตถุประสงค คาใชจายสวนตัวในเรือนจําจะถูกใหความสําคัญเปนประการแรก จากนั้นคา
อุปการะเล้ียงดู และคาใชจายในการขัง จะมีความสําคัญถัดลงมาเปนลําดับ42 
 หากเปรียบเทียบกฎหมายบังคับโทษของไทย ผูตองขังไมมีหนาท่ีตามกฎหมายในการ
จายเงินเปนคาอุปการะเล้ียงดู เพราะจากพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 หรือกฎกระทรวง  หรือ
ระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ มิไดบัญญัติหลักเกณฑในการจายเงินเปนคาอุปการะเล้ียงดูไว   จะเห็น
ไดวาไมสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษ ซ่ึงผูเขียนเห็นวา เม่ือ
ผูตองขังมีรายไดจากการทํางาน ก็สมควรท่ีจะมีหนาท่ีในการอุปการะเล้ียงดูบุคคลในครอบครัว ซ่ึง
ถือเปนหนาท่ีตามศีลธรรมจรรยาของสถาบันครอบครัว มาตรการนี้จะทําใหผูตองขังเกิดความ
รับผิดชอบทางสังคม และเปนการลดความรูสึกผิดตอครอบครัวลงไดบาง เพราะในระหวางถูกจําคกุ 
ผูตองขังมิไดกระทําหนาท่ีในฐานะเปนสมาชิกของครอบครัว ซ่ึงหากในครอบครัวใดมีฐานะยากจน
ก็อาจสงผลใหครอบครัวนั้นมีปญหาหนี้สินเพ่ิมขึ้น การสงเงินเปนคาอุปการะเ ล้ียงดูจะชวยลด
ชองวางและเพ่ิมความใกลชิดของบุคคลในครอบครัว อันเปนสัญญาณท่ีดีในการท่ีจะทําใหผูตองขัง
กลับไปใชชีวิตตามปกติกับครอบครัวภายหลังพนโทษได ดังนั้น หากในพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
ไดเพ่ิมเติมบทบัญญัติใหผูตองขังท่ีมีรายไดจากการทํางานไดทําหนาท่ีในการอุปการะเล้ียงดู
                                                             

42 StVollzG § 49 
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ครอบครัว จะเปนการสนับสนุนสถาบันครอบครัว อันเปนสถาบันหลักของสังคมใหมีความม่ันคง
และเปนการลดปญหาทางสังคมไดเปนอยางมาก 
 
4.5  ปญหาในเร่ืองสวัสดิการและสิทธิประโยชนของผูตองขัง 

4.5.1   ปญหาการคุมครองกรณีผูตองขังเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน 
 ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษ ขอ 74 ซ่ึงวางหลักเกณฑไววา   
ทางเรือนจํามีหนาท่ีจะตองจัดมาตรการเพ่ือคุมครองรักษาความปลอดภัยและสุขภาพใหแกนักโทษ
ท่ีทํางานในเรือนจํานั้นในระดับเดียวกันกับมาตรการเพ่ือคุมครองรักษาความปลอดภัยและสุขภาพ
ของคนงานประเภทท่ีทํางานโดยไมรับคาจาง และจะตองมีกฎขอบังคับวาดวยการจางคาสินไหม
ทดแทนใหแกนักโทษในฐานะคนงานในเรือนจํากรณีท่ีเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยดวยเหตุท่ีเกิด
จากการทํางานในเรือนจํานั้นในอัตราไมนอยกวาอัตราคาสินไหมทดแทนท่ีกฎหมายกําหนดไว
สําหรับคนงานประเภทท่ีทํางานโดยไมรับคาจาง สวนในกฎเรือนจํายุโรป ขอ 26.14 จะตองมีการ
บัญญัติเพ่ือชดใชคาเสียหายใหผูตองขังท่ีประสบอุบัติเหตุจากอุตสาหกรรม รวมท้ังโรคจากการ
ประกอบอาชีพ ไมนอยไปกวาการคุมครองแรงงานภายนอกตามกฎหมาย 
 ตามพระราชบัญญัติเรือนจํา (The Prison Law) ของประเทศญี่ปุนมาตรา 28 กรณีท่ี
นักโทษท่ีไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจนถึงขั้นตายหรือกลายเปนคนพิการใน
เรือนจําท่ีใชแรงงานก็จะไดรับคาชดเชยตามควรแกกรณี คาชดเชยนี้นักโทษจะไดรับเม่ือตอนท่ี
ไดรับการปลอยตัวหรือในกรณีท่ีตาย คาชดเชยจะจายใหแกบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตร 
 สําหรับกฎหมายไทยในกรณีเกิดเหตุรายใดท่ีเปนอันตรายตอชีวิตผูตองขัง เม่ือผูตองขัง
ประสบอันตรายจนบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิต ไดมีกฎหมายคุมครองสิทธิไว แตอยางไรก็ตาม
ผูตองขังท่ีจะไดรับรางวัล ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนคาสินไหมทดแทนจากการบาดเจ็บหรือถึงแกชีวิต 
จะตองเปนผูตองขังท่ีกระทําการตามหนาท่ีหรือชวยเหลือเจาพนักงานเรือนจําทําการตามหนาท่ี
เทานั้น ตามท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 
 มาตรา 26 ถาผูตองขังไดรบับาดเจ็บสาหัส หรือถึงตาย ในขณะทําการตามหนาท่ีอันอาจ
เปนอันตรายตอความปลอดภัย หรือชีวิตของผูตองขัง ดังระบุไวในกฎกระทรวงก็ใหไดรับรางวัล
เปนจํานวนตามแตเจากระทรวง จะวินิจฉัยโดยพิเคราะหถึงพฤติการณแหงกรณี รางวัลเชนวานี้ถา
ผูตองขงัตายใหจายแกผูรับมรดก และ 
 มาตรา 20 ถาผูตองขังไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงตายในขณะชวยเหลือเจาพนักงาน
เรือนจําทําการตามหนาท่ีดังกลาวไวในหมวดนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัตินี้มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 
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 ซ่ึงมีระเบียบการจายเงินรางวัลใหผูตองขังท่ีกระทําการตามหนาท่ีซ่ึงตองประสบ
อันตราย ลงวันท่ี 16 เมษายน พ.ศ.2500 แกไขเพ่ิมเติมลงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ.2522 และหนังสือส่ัง
การเรื่องการพิจารณาจายเงินรางวัลใหผูตองขังประสบอันตรายขณะทําการตามหนาท่ี ลงวันท่ี        
5 สิงหาคม พ.ศ.2526 ไดกําหนดถึงสิทธิในการไดรับคาสินไหมทดแทนจากการบาดเจ็บหรือถึง   
แกชีวิต ซ่ึงจะตองเปนผูตองขังท่ีกระทําการตามหนาท่ี หรือชวยเหลือเจาพนักงานเรือนจําทําการ
ตามหนาท่ีเทานั้น ในกรณีบาดเจ็บสาหัสจนไมสามารถประกอบการงานไดเกินกําหนด 20 วัน     
ขึ้นไป กําหนดเงินรางวัลใหไมเกิน 2,000 บาท กรณีบาดเจ็บสาหัสหรือพิการหรือทุพพลภาพ   
ตลอดชีวิตกําหนดเงินรางวัลใหไมเกิน 4,000 บาท กรณีถึงตายกําหนดเงินรางวัลใหไมเกิน       
8,000 บาท43 หรือเม่ือมีผูตองขังประสบอันตรายบาดเจ็บสาหัส จากการปฏิบัติงานท่ีไมเปนไปตาม
กฎกระทรวงมหาดไทย ขอ 64 ใหพิจารณาจายเงินประเภทใดประเภทหนึ่งท่ีมีอยู ท่ีผูบัญชาการ 
ผูอํานวยการและผูปกครองทัณฑสถาน มีอํานาจส่ังจายไดตามท่ีเห็นสมควร44 
 สวนในกรณีท่ีผูตองขังท่ีออกทํางานสาธารณะนอกเรือนจําไดรับอันตราย หรือถูก
ประทุษราย หรือไดรับการปวยเจ็บ หรือประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีและการไดรับ
อันตรายหากถูกประทุษรายการไดรับการปวยเจ็บหรือการประสบอุบัติเหตุนั้น มิไดเกิดจากความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือเกิดจากความผิดของตนเองผูตองขังผูนั้นจะไดรับเงินคาใชจาย
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือเงินทําขวัญโดยในกรณีไดรับบาดเจ็บไมถึงอันตรายสาหัสใหไดรับ
เงินทําขวัญไมเกิน 4,000 บาท กรณีไดรับบาดเจ็บจนเปนอันตรายสาหัส ใหไดรับเงินทําขวัญ ไมเกิน 
8,000 บาท กรณีไดรับอันตรายจนถึงเสียชีวิต ใหไดรับเงินทําขวัญไมเกิน 10,000บาท และให
จายเงินคาทําศพใหรายละไมเกิน 2,000 บาท45 
 จะเห็นไดวา ในประเทศไทยไดมีการคุมครองสิทธิของผูตองขังจากการประสบ
อันตรายขณะทําการตามหนาท่ีไวมาเปนเวลานานแลวซ่ึงสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา
สําหรับปฏิบัติตอนักโทษ แตขาดการแกไขปรับปรุงในเรื่องจํานวนรางวัล รวมถึงเงินทําขวัญ ให
เหมาะสมกับคาเงินในปจจุบัน โดยผูเขียนเห็นวา ควรท่ีจะกําหนดอัตราจํานวนรางวัลและเงินทํา

                                                             
43 ระเบียบการจายเงินรางวัลใหผูตองขังท่ีกระทําการตามหนาท่ีซึ่งตองประสบอันตราย ลงวันท่ี 16 

เมษายน พ.ศ.2500 แกไขเพิ่มเติมลงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ.2522 ขอ 4 
44 หนังสือสั่งการเรื่องการพิจารณาจายเงินรางวัลใหผูตองขังประสบอันตรายขณะทําการตามหนาท่ี 

ลงวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2526 ขอ 1 
45 ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการจายเงินคารักษาพยาบาลคาทําขวัญและคาใชจายอื่น ๆ แกนักโทษ

เด็ดขาดท่ีสงออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา พ.ศ.2529 ซึ่งถูกแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ฯ ฉบับท่ี 2 
พ.ศ.2533 ขอ 3 และขอ 4 
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ขวัญ ใหเปนไปตามมาตรฐานขั้นต่ําตามกฎหมายเงินทดแทน พ.ศ.2537 เพ่ือมิใหเปนการเลือก
ปฏิบัติตอผูใชแรงงานดวยกัน กลาวคือ หากมิไดเปนความผิดของตัวผูตองขังเองหรือเกิดจากการ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงนั้นแลว การบาดเจ็บก็ดี ถึงแกชีวิตก็ดี เปนผลมาจากการทํางานตาม
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงความเสียหายลวนมาจากอุบัติเหตุซ่ึงไมสามารถคาดหมายไดและมิได
เกิดจากความจงใจของผูใด ฉะนั้นไมวาจะเปนผูตองขังหรือลูกจาง บุคคลเหลานี้พวกเขามิไดมี
เจตนาราย และคงไมตองการใหตนตองบาดเจ็บอยางแนนอน ดังนั้นการกําหนดคาสินไหมทดแทน
เพ่ือเปนการเยียวยาความเสียหายของบุคคลผูใชแรงงานดวยกันแลว ควรจะอยูในมาตรฐานเดียวกัน 
ท้ังนี้เพราะการทํางานในประเทศไทยมิใชเปนการลงโทษเหมือนอยางประเทศญี่ปุน แตการทํางาน
เปนสวนหนึ่งของการแกไขฟนฟูผูตองขังเพ่ือใหสามารถกลับมาใชชีวิตตามปกติภายหลังจากพน
โทษแลว และนอกจากนี้ถึงแมวาผูตองขังจะมิใชลูกจางก็ตาม แตเราควรท่ีจะคํานึงถึงหลักศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยดวย 

4.5.2   ปญหาการคุมครองผูตองขังท่ีไมสามารถทํางานได 
 ในกฎหมายบังคับโทษทางอาญาของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดกําหนดให
ผูตองขังท่ีไมสามารถทํางานไดมีสิทธิไดรับคาชดเชยการตกงาน46 ซ่ึงหลักเกณฑในการจาย
คาชดเชยการตกงานของผูตองขัง มีดังนี้ 
 1. ถาผูตองขังคนใดไมอาจไดรับมอบหมายใหทํางานไดเนื่องมาจากเหตุท่ีไมใช
ความผิดของเขาเปนเวลานานกวาหนึ่งสัปดาห ใหไดรับคาชดเชยการตกงาน 
 2. ถาภายหลังผูตองขังไดเริ่มทํางานแลว เกิดปวยทําใหไมอาจทํางานไดเปนเวลานาน
กวา 1 สัปดาห โดยมิใชความผิดของเขา จะตองไดรับคาชดเชยการตกงานเชนเดียวกัน 
 3. หญิงมีครรภท่ีไมอาจใหงานหรือกิจกรรมทําไดนั้น ตองไดรับคาชดเชยการตกงาน
สําหรับเวลา 6 สัปดาหกอนการคลอดบุตร และไดรับตอไปอีก 8 สัปดาห ในกรณีการคลอดกอน
กําหนดและการคลอดบุตรแฝดใหไดรับตอไปอีก 12 สัปดาหหลังการคลอดบุตร 
 4. ในกรณีท่ีผูตองขังไดเงินอุดหนุนตามกฎหมายประกันสังคมนั้นมีสิทธิท่ีจะไดรับ
คาชดเชยการตกงานใหเปนอันตกไป 
 กลาวคือ คาชดเชยการตกงานจะจายใหเม่ือในกรณีท่ีผูตองขังไมสามารถถูกจัดสรรให
ทํางานหรือไดรับการจางงานท่ีเหมาะสม เปนระยะเวลานานกวา 1 สัปดาห เม่ือเหตุนั้นมิไดเกิดจาก
ความผิดของตัวผูตองขังเอง หรือเม่ือเกิดการเจ็บปวย ท้ังนี้หมายความรวมถึง การจายเงินชวยเหลือ
คาจางและเงินคารักษาพยาบาลดวย47 หากผูตองขงัท่ีไมตองการทํางานใชสิทธิไมสุจริต โดยการแจง
                                                             

46 StVollzG § 45 
47 Strafvollzug (p.189). Op.cit. 
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ลาปวยเพ่ือของเงินชดเชย ผูตองขังนั้นยอมท่ีจะไมมีสิทธิไดรับเงินดังกลาว48 อยางไรก็ตามเงิน
ชดเชยนี้จะจายไดสูงสุดไมเกิน 6 สัปดาหตอป 
 จะเห็นไดวาเงินสนับสนุนนี้ จะถูกจายใหแกผูตองขังในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือ     
เหตุจําเปนอ่ืน ซ่ึงทําใหผูตองขังไมสามารถจะทํางานตอไปได ไมวาจะเปนเพราะการบริหารงาน
ของเรือนจําเอง หรือเปนเพราะความเจ็บปวย หรือเหตุจําเปนท่ีจะตองลาคลอดบุตร เปนตน         
เหตุเหลานี ้มิไดเกิดจากความผิดของผูตองขังในการปฏิบัติหนาท่ี ดังนั้น เงินสนับสนุนนี้จะถูกจาย
เพ่ือเปนการชวยไมใหผูตองขังท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอ่ืนปญหาทางดานการเงิน และเงินติด
กระเปา49 จะถูกจายใหแกผูตองขังเนื่องจากความชราหรือความพิการ ไมสามารถทํางานได หรือ   
ไมเคยไดรับคาชดเชยการตกงานเลย หรอืไมไดรับคาชดเชยการตกงาน ใหผูตองขังผูนั้นไดรับเงิน
ติดกระเปาตามสมควรถาเขายังตองการ โดยผูตองขังท่ีไมไดรับคาแรงงานสําหรับการทํางานบําบัด 
ก็ไดรับเงินติดกระเปาดวย โดยจะจายใหในจํานวนเพียงพอเพ่ือรับประกันความตองการพ้ืนฐานของ
ผูตองขังนั้นสําหรับผูตองขังท่ีจะไมไดรับเงินติดกระเปา ไดแก ผูท่ีละเมิดระเบียบการทํางานโดย
ความผิดของตนเอง50 
 เม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายบังคับโทษของไทย ผูตองขังไมมีสิทธิตามกฎหมายในการ
ไดรับคาชดเชยการตกงาน เพราะจากพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 หรือกฎกระทรวง หรือ
ระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ มิไดบัญญัติหลักเกณฑในการจายคาชดเชยการตกงานของผูตองขังไว 
เหมือนอยางกฎหมายบังคับโทษทางอาญาของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงผูเขียนเห็นวา สิทธิ
ในการไดรับคาชดเชยการตกงานนี้ เปนกรณีเยียวยาแกผูตองขังท่ีไมสามารถทํางานได เหตุเพราะ
มิใชความผิดของตน ไดรับการคุมครองขั้นพ้ืนฐานทางดานการเงินอันเปนปจจัยอยางหนึ่งในการ
ดํารงชีพไมใหผูตองขังนั้นเดือดรอนจนเกินควรดวยเหตุนี้ ผูเขียนเห็นวา บทบัญญัติดังกลาวเปน
ประโยชนแกผูตองขังในการท่ีจะมีเงินสํารองในการดํารงชีพช่ัวคราวในระหวางท่ีไมสามารถ
ทํางานได ดังนั้น จึงเห็นควรท่ีจะศึกษาเพ่ือนํามาปรับใชกับกฎหมายไทยตอไป อันเปนการยกระดับ
กฎหมายบังคับโทษของไทยใหมีประสิทธิภาพและทัดเทียมกับตางประเทศอีกดวย 

4.5.3   ปญหาการวางงานภายหลังจากการปลอยตัว 
 จากการศึกษาพบวา การประกันการวางงานและเงินชดเชยการวางงานหลังจากการ

ปลอยตัวไดบัญญัติไวในกฎหมายบังคับโทษทางอาญาของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีดวย โดยการ
ประกันการวางงานนั้นจะสงผลดีในหวงเวลาท่ีวิกฤติในชวงเริ่มตนของการปลอยตัว เพ่ือให
                                                             

48 SA BT-Drs. 7/3998, 22. (As cited in Kaiser/Schöch, 2003, p.190). 
49 StVollzG § 46 
50 Vgl. Müller-Dietz 1978, 160. (As cited in Kaiser/Schöch, 2003, p.190). 
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ผูตองขังสามารถมีเงินเพียงพอในการเริ่มตนชีวิตใหมนัน่เอง สวนเงินชดเชยการวางงานเปนจํานวน
เงินท่ีผูตองขังมีสิทธิไดรับตามกฎหมายโดยไมตองคํานึงถึงความจําเปน และไมมีการบังคับให
ผูตองขังชดใชคืน โดยมีเง่ือนไขวาผูตองขังจะตองอยูในฐานะลูกจางหรือถามิไดอยูในฐานะลูกจาง
ผูตองขังนั้นตองไดจายเงินสมทบอยางนอยท่ีสุด 1 ปภายในระยะเวลา 3 ปกอนยื่นคํารอง51           
เงินชดเชยการวางงานจะจายใหตามระยะเวลาการทํางานและตามอายุของผูตองขัง โดยจะจายให
อยางนอยท่ีสุด 104-624 วัน โดยปกติการจายเงินจะเริ่มตนภายหลังจากการปลอยตัว ซ่ึงจะตองผาน
ขอพิจารณาท่ีจําเปน โดยผูตองขังท่ีพนโทษและตกงานจะตองยื่นคํารองการจายเงินตั้งแตอยูใน
ระหวางการบังคับโทษดวย52 
 เม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายบังคับโทษของไทย ผูตองขังไมมีสิทธิตามกฎหมายในการ
ไดรับการประกันการวางงานและเงินชดเชยการวางงานหลังจากการปลอยตัวเพราะจาก
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 หรือกฎกระทรวง หรือระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ มิได
บัญญัติหลักเกณฑในดังกลาวไว เหมือนอยางกฎหมายบังคับโทษทางอาญาของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี ซ่ึงผูเขียนเห็นวา การประกันการวางงานและเงินชดเชยการวางงานหลังจากการปลอยตัว 
เปนการชวยเหลือและเยียวยาแกผูตองขังในเบ้ืองตน เนื่องดวยหลังจากพนโทษแลวผูตองขังสวน
ใหญก็มักจะหางานทําไมได เม่ือไมไดประกอบอาชีพก็ไมมีรายไดมาเล้ียงชีพตน จึงเกิดภาวะ
ประสบปญหาทางดานการเงินตามมา ดังนั้น เพ่ือปองกันการกระทําความผิดซํ้า การประกันการ
วางงานและเงินชดเชยการวางงานหลังจากการปลอยตัวจึงมีสวนชวยใหผูตองขังมีกําลังใจในการ
ดําเนินชีวิตเพ่ือประกอบอาชีพสุจริตตอไป 
 
4.6  ปญหาในเร่ืองบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทํางาน 
 ในประเทศไทยกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับในทํางานของผูตองขัง จะบัญญัติ 
อยู ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 และกฎกระทรวงท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแหง
พระราชบัญญัติดังกลาว รวมท้ังระเบียบท่ีเกี่ยวของ โดยผูเขียนเห็นวา พระราชบัญญัติราชทัณฑ   
พ.ศ.2479 เปนบทบัญญัติท่ีใชบังคับมานานแลว มีความลาหลังและไมทันสมัยตอความเปนจริง    
ในสังคมปจจุบันจะเห็นจากบทบัญญัติ กฎ หรือระเบียบท่ีบังคับใชในเรื่องการทํางานของผูตองขัง
สวนมากจะไดมีการบังคับใชมาเปนเวลาหลายสิบป โดยมิไดมีการปรับปรุงแกไขใหเขากับสภาพ
                                                             

51 Zu den erweiterten Rahmenfristen gem. § 124 SGB III vgl. Hardes 1986, 286. (As cited in 
Kaiser/Schöch, 2003, p.194). 

52 Sozialgericht Oldenburg (23.8.1979); Hardes 1986, 286. (As cited in Kaiser/Schöch, 2003, 
p.194). 
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สังคมปจจุบันเชนจํานวนคาสินไหมทดแทนหรือรางวัลกรณีผูตองขังเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานท่ี
ผูตองขังไดรับเปนจํานวนนอย เปนตน อีกท้ังบทบัญญัติบางสวนไมใหความเปนธรรมแกผูตองขัง
เทาท่ีควร เชนการจายคาตอบแทนในการทํางานของผูตองขัง และยังขาดบทบัญญัติท่ีใหความ
คุมครองแกผูตองขังในดานตาง ๆ เชน การประกันการวางงานหลังจากปลอยตัว เปนตน 
 นอกจากนี้จากการศึกษาจะพบวา บทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการทํางานของผูตองขังสวน
ใหญจะอยูในรูปของ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ หนังสือส่ังการ ซ่ึง
ในเรื่องของกฎกระทรวง ถึงแมจะเปนกฎหมายลําดับรอง แตก็เปนกฎหมายลําดับรองท่ีจะตองผาน
การพิจารณาและอนุมัติหรือเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แตกฎหมายลําดับรองท่ีมีฐานะต่ํากวา
กฎกระทรวงลงไป เชน ประกาศกระทรวง หรือ ประกาศของคณะกรรมการของคณะใดคณะหนึ่งท่ี
ออกตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งนั้น ถึงแมสภาพบังคับจะเปนกฎหมาย แตจํานวนของกฎหมาย
ลําดับรองปลีกยอยเหลานั้นมีปริมาณมาก มีการเปล่ียนแปลงแกไขเพ่ิมเติมคอนขางจะรวดเร็ว53  
และการมีอยูของกฎหมายนั้นกระจัดกระจาย ยากตอการสืบคนนํามาบังคับใช จึงอาจทําใหเกิด 
ความสับสนตีความ และหลงลืมหยิบยกขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัตใินเรื่องนั้น ๆ ได 
 ผูเขียนเห็นวา ควรท่ีจะทบทวน และปรับปรุงบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ 
การบังคับโทษใหทันตอสังคมปจจุบัน และยกระดับของกฎหมายรอง โดยการรวบรวมใหมีความ
ชัดเจน ครบวงจรในงานบังคับโทษ มีการจัดระบบกฎหมายท่ีแยกเปนเรื่องเปนหมวดหมู ทําใหงาย
แกการทําความเขาใจและนําไปปฏิบัติ โดยมีมาตรฐานการปฏิบัติท้ังประเทศท่ีเหมือนกัน แยกเปน
สัดสวน และมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบ 
 

                                                             

 53 จาก คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (น.48), โดย จรัญ ภักดีธนากุล, 2556, พฤศจิกายน, 
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา. 
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บทท่ี 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

ในปจจุบันการลงโทษทางอาญามิไดมีวัตถุประสงคมุงแตจะควบคุมและลงโทษ
ผูกระทําความผิดเพ่ือแกแคนใหสาสมกับการกระทําผิด หรือเพ่ือมิใหบุคคลอ่ืนเอาเปนเยี่ยงอยาง  
แตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมุงถึงการแกไขฟนฟูและพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขังใหสังคมเกิด 
การยอมรับและผูตองขังสามารถกลับไปใชชีวิตตามปกติภายหลังพนโทษดวย ดังนั้น วิธีหนึ่งซ่ึง
เปนหลักสากลอันจะทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการลงโทษไดอยางครบครันนั้น ก็คือ 
การทํางานหรือการใชแรงงานผูตองขัง เพราะการใหผูตองขังทํางานนั้นเปนการบังคับผูตองขังให
ใชแรงกายและแรงใจในการทํางาน เพ่ือเปนการลงโทษใหไดรับความลําบากยากเข็ญ ตอบสนองตอ
ทฤษฎีการแกแคนทดแทน แตในขณะเดียวกันก็เปนการเสริมสรางการเรียนรู เปนการสรางอาชีพให
ผูตองขังมีรายได ปลูกฝงนิสัยการทํางานใหตระหนักถึงคุณประโยชน ฝกความรับผิดชอบ และ
ความมีคุณคาทางสังคม อันเปนวัตถุประสงคหลักในการแกไขฟนฟูผูตองขัง 

จากการศึกษาพบวา ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 หรือกฎกระทรวง หรือ
ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทํางานของผูตองขังนั้นมิไดถูกปรับปรุงแกไขใน
เรื่องการคุมครองสิทธิในการทํางานของผูตองขังใหมีความเหมาะสมกับสถานการณทางสังคม     
ในปจจุบัน อีกท้ังหลักเกณฑในบางสวน ยังมิไดมีความสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา
สําหรับปฏิบัติตอนักโทษ (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) ซ่ึงเปนหลัก
สากล รวมท้ังบทกฎหมายบางอยางของไทยยังมีความบกพรองในการคุมครองสิทธิผูตองขัง         
ในเรื่องการทํางานหากเปรียบเทียบบทกฎหมายของตางประเทศ 

ดังนั้น จึงขอสรุปปญหาการทํางานของผูตองขังจากท่ีไดกลาวไวแลว ดังตอไปนี ้
1. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 ประเทศไทยประสบปญหาผูตองขังลนเรือนจํามาโดยตลอด สาเหตุสวนหนึ่งมาจากมี
การนํามาตรการเล่ียงโทษจําคุกมาใชคอนขางนอย หรือกลาวไดวาการลงโทษผูกระทําความผิด    
มักใชการลงโทษโดยเรือนจําเปนสวนใหญ จึงสงผลใหเกิดปญหาความแออัดภายในเรือนจํา 
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 2. การพัฒนาการทํางานของผูตองขังใหนําไปประกอบอาชีพไดจริง 
 การใหผูตองขังทํางานหรือฝกวิชาชีพท่ีตองอาศัยเจาหนาท่ีผูมีความชํานาญการ รวมถึง
งบประมาณ การขาดส่ิงดังกลาวสงผลใหการฝกวิชาชีพของผูตองขังไมบรรลุผลเทาท่ีควร และ
เรือนจําสวนใหญมุงเนนการสรางรายไดใหกับเรือนจํามากกวามุงเนนการพัฒนาใหผูตองขังมี
วิชาชีพท่ีมีคุณภาพ ผูตองขังจึงขาดความรูและทักษะในการนําไปประกอบอาชีพภายหลังพนโทษ
ได จึงกอใหเกิดปญหาการวางงานภายหลังปลอยตัวตามมา 

3. วัตถุประสงคในการทํางานของผูตองขัง 
ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 ยังไมมีการกําหนดถึงวัตถุประสงคในการ

ทํางานของผูตองขังไว เชนเดียวกับขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษท่ีซ่ึง
กําหนดใหการจัดการและลักษณะของงานท่ีจัดใหผูตองขังทําในเรือนจํานั้นควรมีลักษณะ
เหมือนกันกับงานในสังคมภายนอกเรือนจํามากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดเพ่ือวาจะไดเปนการเตรียม
ความพรอมใหแกผูตองขังใหสามารถประกอบอาชีพไดภายหลังจากพนโทษจําคุกไปแลว 
 4. ลักษณะงาน ประเภทงาน และสิทธิหนาท่ีในการทํางาน 
     4.1 การท่ีกฎหมายไทยไมใหโอกาสแกผูตองขังในการเลือกงานตามความสนใจ   
โดยกําหนดให เปนดุลพินิจของเจาพนักงานเรือนจําเทานั้นในการกําหนดงานใหแกผูตองขัง        
อันเปนการไมสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษท่ีเปดโอกาสให
ผูตองขังมีสิทธิเลือกงานตามท่ีผูตองขังนั้นประสงคท่ีจะทําตามความสนใจ 
     4.2 กรมราชทัณฑมีนโยบายในการฝกวิชาชีพใหผูตองขังท่ีมีความหลากหลาย แตใน
ความเปนจริงกลับพบวาในทางปฏิบัติการฝกวิชาชีพใหผูตองขังนั้นไมสามารถท่ีจะฝกอาชีพให
ผูตองขังไดตามนโบยายเนื่องจากงบประมาณท่ีคอนขางจํากัด ทําใหผูตองขังไมสามารถจะฝกอาชีพ
ได 
     4.3 การทํางานภายนอกเรือนจําของไทยนั้นจะเปนการทํางานสาธารณประโยชนเปน
สวนใหญ อาทิ ขุดลอกคูคลองสาธารณะ เปนตน ซ่ึงลักษณะงานดังกลาวไมไดกอใหเกิดทักษะ
ความชํานาญในดานการประกอบอาชีพแตอยางใด แสดงใหเห็นวาการทํางานภายนอกเรือนจาํไมได
มุงการฝกวิชาชีพผูตองขังอยางแทจริง ทําใหเม่ือภายหลังพนโทษผูตองขังไมสามารถประกอบ
อาชีพได ซ่ึงไมสอดคลองกับวัตถุประสงคในการใหผูตองขังทํางาน เพ่ือใหมีความรูความสามารถ
ในการประกอบอาชีพตอไปได 
     4.4 ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 กฎกระทรวง รวมถึงระเบียบขอบังคับท่ี
เกี่ยวของ มิไดบัญญัติถึงจํานวนช่ัวโมงสูงสุดของการทํางานรายวันและรายสัปดาหของผูตองขัง ท่ี
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ผูตองขังจะตองทํางานเปนจํานวนช่ัวโมงสูงสุดตอวันเทาใด ซ่ึงไมสอดคลองกับขอกําหนด
มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษ 
 5. คาตอบแทน การจัดเก็บเงินออม และคาอุปการะเล้ียงด ู
     5.1 คาตอบแทนท่ีผูตองขังไดจากการทํางานนั้นจะไดรับในรูปแบบของรางวัล ซ่ึง
ผูตองขังจะไดรับรางวัลตอเม่ืองานท่ีผูตองขังทํานั้นเกิดผลกําไรเทานั้น แสดงวาถาผลงานท่ีผูตองขัง
ทํานั้นไมมีกําไร ผูตองขังก็จะไมมีสิทธิไดรับรางวัลเสมือนเปนการทําใหเปลา ซ่ึงตางจากระบบ
คาจางเปนการจายโดยคํานึงถึงระยะเวลาเปนสําคัญ ฉะนั้นจะเห็นไดวาหลักเกณฑในการจาย
คาตอบแทนของไทยนั้นไมมีความเปนธรรมแกผูตองขัง ซ่ึงมิไดเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานขัน้
ต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษท่ีกําหนดใหมีระบบการจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรมใหแกผูตองขัง 
     5.2 เม่ือพิจารณาจากระบบการจัดเก็บเงินออมของไทย มีเพียงแตการกําหนดใหมีการ
จัดเก็บเงินออมของผูตองขังไวในการทํางานสาธารณะตามระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยการสง
นักโทษเด็ดขาดออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา พ.ศ.2523 เทานั้น และระเบียบ ฯ ก็ไมได
กําหนดวาจํานวนเงินออมท่ีจัดเก็บนั้น จะชวยใหผูตองขังดํารงชีพภายหลังพนโทษ แลว               
เปนระยะเวลานานเทาใด ท้ัง ๆ ท่ีตามความมุงหมายของการจัดเก็บเงินออม เกิดขึ้นก็เพ่ือเปนการ
ชวยเหลือผูตองขังในชวงเวลาหนึ่งภายหลังการปลอย 
     5.3 ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 กฎกระทรวง รวมถึงระเบียบขอบังคับท่ี
เกี่ยวของ มิไดบัญญัติหลักเกณฑในการหักเงินจากคาตอบแทนจากการทํางานเปนคาอุปการะ เล้ียงดู
ไว ซ่ึงไมสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษท่ีกําหนดใหสงเงิน
รายไดบางสวนไปใหแกครอบครัวของตนดวย 
 6. สวัสดิการและสิทธิประโยชนของผูตองขัง 
     6.1 ในดานการใหความคุมครองกรณีผูตองขังเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานในประเทศ
ไทยไดมีการคุมครองสิทธิของผูตองขังจากการประสบอันตรายขณะทําการตามหนาท่ีไวมาเปน
เวลานานแลว ซ่ึงสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษ แตขาด         
การแกไขปรับปรุงในเรื่องจํานวนรางวัล รวมถึงเงินทําขวัญ ใหเหมาะสมกับคาเงินในปจจุบัน จึง 
ไมเปนการเยียวยาผูตองขังอยางแทจริง 
     6.2 ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 กฎกระทรวง รวมถึงระเบียบขอบังคับท่ี
เกี่ยวของ มิไดบัญญัติหลักเกณฑในการจายคาชดเชยการตกงานของผูตองขังไว ดังนั้น ผูตองขังจึง
ไมมีสิทธิตามกฎหมายในการไดรับคาชดเชยการตกงาน 
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     6.3 ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 กฎกระทรวง รวมถึงระเบียบขอบังคับท่ี
เกี่ยวของ มิไดบัญญัติหลักเกณฑในการใหสิทธิผูตองขังไดรับการประกันการวางงานและเงินชดเชย
การวางงานหลังจากการปลอยตัว  
 7. บทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการทํางาน 
     7.1 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายไทยในสวนท่ีเกี่ยวกับการทํางานของ
ผูตองขังท้ังหมด จะเห็นวา พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 โดยบัญญัติถึงหลักการสําคัญ ๆ     
ไวเทานั้นซ่ึงจะมีการบัญญัติรายละเอียดตาง ๆ ขยายไวในกฎกระทรวงมหาดไทยท่ีออกตามความ
ในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 อีกช้ันหนึ่ง นอกจากนี้ยังไดขยายไวใน
ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ อีกเปนจํานวนวนมาก ซ่ึงจะเห็นไดวา มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับ   
การทํางานของผูตองขังอยูนั้นกระจัดกระจาย อยูในรูปของกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือหนังสือส่ังการ ซ่ึงฐานะทางกฎหมายเหลานี้มีลําดับรองจากพระราชบัญญัติ และโดย
สวนใหญจะถูกบัญญัติโดยฝายบริหาร จึงทําใหกฎหมายหรือบทบัญญัติขาดความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 
     7.2 นอกจากนี้กฎหมายบังคับโทษท่ีเกี่ยวของกับการทํางานของไทยนั้นยังไม
สอดคลองกับกฎหมายคุมครองแรงงานของไทย โดยเฉพาะในเรื่องการคุมครองสิทธิผูตองขัง       
จะเห็นวา แตกตางกับการคุมครองสิทธิของลูกจางเปนอยางมาก อาทิ จํานวนคาตอบแทน สิทธิใน
การลา การไดรับคาสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทํางาน เปนตน ซ่ึงผูเขียนเห็น
วา ไมวาผูใชแรงงานผูนั้นจะอยูในสถานะใด กลาวคือ อาจอยูในฐานะผูตองขัง หรอือาจอยูในฐานะ
ลูกจาง แตการคุมครองขั้นพ้ืนฐานของผูใชแรงงานดวยกัน ควรจะเทาเทียมและอยูในมาตรฐาน
เดียวกันโดยไมเลือกปฏิบัติภายใตรัฐธรรมนูญ 

 
5.2  ขอเสนอแนะ 

จากการท่ีไดศึกษาถึงมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการทํางานของผูตองขัง จะพบวามี
ขอบกพรองอยูหลายประการ ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. ในเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ควรนํามาตรการเล่ียงโทษจําคุกมาใชใหมากขึ้นเพ่ือเปนการลดปญหาความแออัดของ

ผูตองขังในเรือนจํา อาทิ การควบคุมผูตองขังโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส การปลอยตัวช่ัวคราว การ
คุมประพฤติ การทํางานบริการสังคม การกักขังไวท่ีบาน และการพักการลงโทษ เปนตน ซ่ึงหากนํา
มาตรการตาง ๆ เหลานี้มาใชอยางมีประสิทธิภาพแลวยอมสงผลเปนการลดจํานวนผูตองขังใน
เรือนจําไดเปนอยางด ี
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2. ในเรื่องการพัฒนาการทํางานของผูตองขังใหนําไปประกอบอาชีพไดจริง 
ควรมีการจัดตั้งเรือนจําสําหรับฝกวิชาชีพโดยเฉพาะขึ้นตามความเหมาะสมหรือบริบท

ของสภาพพ้ืนท่ี โดยมีการคัดเลือกผูตองขังท่ีมีความตองการฝกวิชาชีพในแตละสาขาไปอยูรวมกัน 
ไมปะปนกับผูตองขังสาขาอ่ืน ๆ เพ่ือใหมีการฝกวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงเปนการสราง
งานและสรางวิชาชีพใหแกผูตองขัง สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประกอบอาชีพไดภายหลังจากการ
ปลอยตัว 

3. ในเรื่องวัตถุประสงคในการทํางานของผูตองขัง 
ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 ในสวนวัตถุประสงคในการทํางานของ

ผูตองขังยังไมมีบัญญัติไวโดยตรง มีเพียงแตนโยบายของกรมราชทัณฑเทานั้น ท่ีเปนแนวปฏิบัติไว 
ซ่ึงสมควรท่ีจะมีการแกไขเพ่ิมเติมในเรื่องวัตถุประสงคในการทํางานของผูตองขังหรือฝกวิชาชีพ
นั้นวา จะตองทําใหผูตองขังสามารถประกอบอาชีพไดหลังจากพนโทษแลว เพ่ือใหเกิดความชัดเจน
ในทางปฏิบัติ และเปนการสรางหลักประกันใหแกผูตองขังวา งานท่ีผูตองขังไดทํานั้นมีประโยชน
ตอตัวผูตองขังเอง และปองกันเจาหนาท่ีเรือนจํานํางานท่ีไมเปนประโยชนตอการสรางอาชีพมาให
ผูตองขังทํา 

4. ในเรื่องลักษณะงาน ประเภทงาน และสิทธิหนาท่ีในการทํางาน 
     4.1 ควรใหสิทธิผูตองขังในการเลือกงานท่ีประสงคจะทําเองภายในกรอบวิชาชีพท่ี
เหมาะสมกับผูตองขังนั้น เพ่ือไมใหผูตองขังถูกบังคับจนเกินไป จึงเห็นควรใหมีการแกไข
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 มาตรา 22 จากท่ีกําหนดใหเจาพนักงานเรือนจําเทานั้นเปนผู
กําหนดลักษณะงาน เปนใหผูตองขังมีโอกาสไดเลือกงานตามความสนใจ ตามความถนัด หรือตาม
ความเหมาะสมกับตน เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจในการทํางานภายในเรือนจํา อีกท้ังเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานและความสัมฤทธ์ิผลของงาน 
     4.2 รัฐควรใหสําคัญตอการทํางานหรือฝกวิชาชีพผูตองขังใหมากขึ้น โดยจัด
งบประมาณใหเพียงพอตอการฝกวิชาชีพผูตองขัง เนื่องจากหากในระหวางบังคับโทษผูตองขัง
ไดรับการฝกอบรมอาชีพท่ีดี เม่ือพนโทษออกมาแลวผูตองขังนั้นก็สามารถท่ีจะนําความรู
ความสามารถท่ีไดรับจากการฝกฝนภายในเรือนจําออกมาใชประโยชน หรือยึดเปนอาชีพหลักได 
โดยไมตองกลับไปกระทําส่ิงท่ีผิดกฎหมายอีก เปนการแกไขปญหาท่ีตรงจุดและในขณะเดียวกัน
เปนการปองกันปญหาในเรื่องกระทําความผิดซํ้าของผูตองขังท่ีจะเกิดขึ้นไปในตัว 
     4.3 การทํางานภายนอกเรือนจําของไทย กรมราชทัณฑควรมีการปรับปรุงลักษณะ
งานท่ีใหผูตองขังทํา โดยมุงเนนลักษณะงานไปในทางการฝกวิชาชีพเพ่ือใหผูตองขังสามารถ
ประกอบอาชีพไดภายหลังการปลอยตัวมากกวาท่ีจะใหผูตองขังทํางานสาธารณะประโยชนเพียง
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อยางเดียวและควรมีการศึกษาระบบการทํางานภายนอกเรือนจําของสหพันธรัฐเยอรมนี เพ่ือนํามา
พัฒนาระบบของการทํางานภายนอกเรือนจําของไทย เพราะการทํางานภายนอกเรือนจําหรือการ
ทํางานดวยตนเองของสหพันธรัฐเยอรมนีนั้นเปดโอกาสใหแกผูตองขังไดติดตอกับนายจางเอง 
รวมท้ังการกําหนดเง่ือนไขตามสัญญาจางกันเอง สงผลใหผูตองขังไดเรียนรูท่ีจะทํางานรวมกับ
สังคมภายนอกและฝกฝนทักษะในประกอบอาชีพดวยตนเองและมีรายไดมาเปนทุนตั้งตนชีวิต
ตนเองภายหลังพนโทษ อันเปนการเตรียมความพรอมกอนปลอย เพราะนอกจากจะทําใหผูตองขังมี
สิทธิทํางานและมีรายไดตั้งแตอยูในระหวางการจําคุก ซ่ึงหากผูตองขังท่ีมีความสามารถในการ
ทํางาน เม่ือพนโทษออกไป   ก็สามารถท่ีจะถูกจางจากการทํางานนั้นตอเนื่องไปได โดยไมตองริเริ่ม
หางานใหม สงผลใหปญหาในการวางงานลดนอยลง และโอกาสในการกลับมากระทําความผิดซํ้า
อีกของผูตองขังก็นอยลงตามไปดวย นอกจากนี้ยังเปนการลดภาระคาใชจายของเรือนจําไดเปนอยาง
ดี 
     4.4 ควรท่ีจะกําหนดจํานวนช่ัวโมงสูงสุดของการทํางานรายวัน หรือรายสัปดาหของ
ผูตองขังใหชัดเจนเหมือนอยางกฎหมายบังคับโทษของประเทศอังกฤษและเปนไปตามขอกําหนด
มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกตัวผูตองขัง โดยผูเขียนเห็น
วา จํานวนช่ัวโมงสูงสุดของการทํางานรายวันและรายสัปดาหของผูตองขัง ในหนึ่งวันตองไมเกิน   
8 ช่ัวโมง และเม่ือรวมเวลาทํางานท้ังส้ินแลว สัปดาหหนึ่งตองไมเกิน 48 ช่ัวโมง เวนแตงานท่ีอาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของผูตองขัง จะตองมีเวลาทํางานปกติวันหนึ่งไมเกิน     
7 ช่ัวโมง และเม่ือรวมเวลาทํางานท้ังส้ินแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกิน 42 ช่ัวโมง ท้ังนี้ เพ่ือใหเปน
การสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
 5. ในเรื่องคาตอบแทน การจัดเก็บเงินออมและคาอุปการะเล้ียงด ู
     5.1 ระบบการจายคาตอบแทนในรูปแบบของรางวัลนั้น เปนระบบการจาย
คาตอบแทนท่ีไมเปนธรรมแกผูตองขัง เนื่องจากการจายรางวัลแกผูตองขังจะจายตอเม่ืองานนั้นมี
กําไร จึงควรมีแกไขบทบัญญัติจากระบบการจายคาตอบแทนในรูปแบบของรางวัล ใหเปนระบบ    
การจายเงินในรูปแบบคาจาง โดยใหผูตองขังท่ีทํางานพึงมีสิทธิท่ีไดรับคาตอบแทนการทํางานตาม
กฎหมายคุมครองแรงงานอยางกฎหมายบังคับโทษทางอาญาของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกผูตองขังมากขึ้น และนอกจากนี้ควรท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติใน
เรื่องวิธีการจายเงินรางวัลใหผูตองขังตามประเภทของงานนั้น ควรใหมีมาตรฐานเดียวกันโดยไม
แบงแยกวางานนั้นจะมีลักษณะใด หรือเปนงานสาธารณะหรือไม การแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
ดังกลาวจะทําใหเกิดความชัดเจน และผูตองขังสามารถตรวจสอบความถูกตองในขั้นตอนการ
จายเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนแหลงเงินได จํานวนเงินรางวัลท่ีจะไดรับ หรือ
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ระยะเวลาในการไดรับเงินจะตองมีความเหมาะสมไมชาจนเกินไป อีกท้ังเปนการปองกันการ
คอรรัปช่ันไดเปนอยางด ี
     5.2 ควรท่ีจะเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการจัดเก็บเงินออมในเรื่อง
จํานวนของเงินออม ซ่ึงจะตองถูกกําหนดใหเพียงพอตอการตั้งตนชีวิตในระยะเวลาหนึ่ง ท้ังในสวน
การทํางานภายในและภายนอกเรือนจํา อันเปนการคุมครองสิทธิผูตองขัง รวมท้ังเพ่ือใหผูตองขังมี
เงินทุนในการประกอบอาชีพภายหลังพนโทษ และไมหวนกลับมากระทําความผิดซํ้า อันเปนการ
บรรลุวัตถุประสงคในการทํางานของผูตองขัง 
     5.3 ควรจะใหผูตองขังมีหนาท่ีในการจายเงินท่ีไดจากการทํางานใหเปนคาอุปการะ
เล้ียงดูครอบครัว เพราะถือวาเปนหนาท่ีตามศีลธรรมจรรยาของสถาบันครอบครัว ซ่ึงจะทําให
ผูตองขังเกิดความรับผิดชอบตอครอบครัว และชวยลดชองวางเพ่ิมความใกลชิดของบุคคลใน
ครอบครัว 
 6. ในเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชนของผูตองขัง 
     6.1 ควรท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ ในเรื่องการคุมครองสิทธิของผูตองขังจากการ
ประสบอันตรายขณะทําการตามหนาท่ีใหอยูในมาตรฐานเดียวกันกับพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ.2537 ในเรื่องการคุมครองสิทธิของลูกจางเทาท่ีจะเปนไปได ไมวาจะเปน นิยาม หลักเกณฑ 
ตาง ๆ อัตราคาสินไหมทดแทน เปนตน การแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกลาว จะไมเปนการเลือก
ปฏิบัติอันไมเปนธรรมตอผูใชแรงงานดวยกัน ซ่ึงเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ และไมเปน
การขัดตอหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอีกดวย 
     6.2 ควรจะเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑการประกันการวางงานและเงิน
ชดเชยการวางงานหลังจากการปลอยตัว เหมือนอยางกฎหมายบังคับโทษทางอาญาของสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ือเปนการชวยเหลือและเยียวยาแกผูตองขังในเบ้ืองตน เนื่องดวยหลังจากพน
โทษแลว ผูตองขังสวนใหญก็มักจะหางานทําไมได เม่ือไมไดประกอบอาชีพก็ไมมีรายไดมาเล้ียงชีพ 
จึงเกิดภาวะประสบปญหาทางดานการเงินตามมา จึงอาจสงผลใหเกิดการกระทําความผิดอาญาซํ้า
ขึ้นอีก 
     6.3 ควรท่ีจะเพ่ิมเติมบทบัญญัติใหสิทธิผูตองขังไดรับคาชดเชยการตกงาน ในกรณีท่ี
ผูตองขังไมสามารถทํางานได เหมือนอยางกฎหมายบังคับโทษทางอาญาของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี เพ่ือเปนการเยียวยาแกผูตองขังท่ีไมสามารถทํางานได เหตุเพราะมิใชความผิดของตน 
ไดรับการคุมครองขั้นพ้ืนฐานทางดานการเงินอันเปนปจจัยอยางหนึ่งในการดํารงชีพไมใหผูตองขัง
นั้นเดือดรอนจนเกินควร 
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 7. ในเรื่องบทบัญญัติของกฎหมาย ควรท่ีจะทบทวนและปรับปรุงบทบัญญัติแหง
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบังคับโทษใหทันตอสังคมปจจุบัน และยกระดับของกฎหมายรอง เชน 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือส่ังการ เปนตน ใหเปนกฎหมายใน
ลําดับเดียวกันกับพระราชบัญญัติโดยการรวบรวมนํามาจัดเปนหมวดหมู ใหมีความชัดเจน และมี
ความสัมพันธกันอยางเปนระบบ ทําใหงายแกการบังคับใชและเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ 
 8. ในดานอ่ืน ๆ ควรจะจัดใหมีโปรแกรมท่ีมีการพัฒนาผูตองขังในดานตาง ๆ 
สอดแทรกเขามาในชีวิตประจําวัน หรือในระหวางการทํางานของผูตองขังดวย โดยเฉพาะดาน
การศึกษา หรือการฝกวิชาชีพ เพ่ือเปนการพัฒนาผูตองขังใหมีความรูและนํามาใชภายหลังพนโทษ 
และปองกันการจายงานโดยหวังแตผลกําไรจากการใชแรงงานผูตองขังแตเพียงอยางเดียว DPU
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ - สกุล ปาริมา คงสุจริต 
ประวัตกิารศึกษา  พ.ศ. 2551 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)    
                                                      มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 พ.ศ. 2553 สํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความ 
 พ.ศ. 2553 สํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
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