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บทคัดย่อ 
 

 จุดประสงค์หรืออุดมคติที่นานาอารยประเทศยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อผู้ ต้องขัง 
ในปัจจุบันมุ่งหนักไปในทางให้การอบรมแก้ไขจิตใจผู้ต้องขังให้ประพฤติกลับตนเป็นพลเมืองดี
เป็นส าคัญ ทั้งมีความเชื่อว่าการแก้ไขพฤติกรรมผู้ต้องขังให้กลับความประพฤตินั้นจ าต้อง
ด าเนินการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรม และจัดสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจ าหรือ 
ทัณฑสถานไปในทางส่งเสริมจูงใจผู้ต้องขังให้เกิดความรู้สึกว่ายังเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าต่อสังคมอยู่ 
โดยกระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในทุกขั้นตอนจะต้องมีความสัมพันธ์กันไม่ว่าในด้าน  
จัดการศึกษา การฝึกอาชีพ การรักษาระเบียบวินัย การควบคุม เป็นต้น โดยจะต้องอาศัยปัจจัย 
อันจ าเป็นที่มีผลเกื้อกูลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ต้องขัง (Necessary Supportive Services) 
โดยการให้บ าเหน็จรางวัลและผลประโยชน์ตอบแทนความประพฤติดีของผู้ต้องขังโดยมี
จุดมุ่งหมายส าคัญ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังเอาใจใส่ในการศึกษาอบรมแก้ไขความประพฤติ  
การฝึกวิชาชีพ และให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการรักษาระเบียบวินัยและพัฒนาตนเอง  
 ปัจจัยเกื้อกูลที่เป็นการจูงใจผู้ต้องขังให้เกิดการพัฒนาตนเอง หรือกระตุ้นให้สามารถ
แก้ไขตนเองได้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ตอบแทนนั้น มีอยู่หลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ระบบการจัดชั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังเกิดความเคร่งครัดในระเบียบวินัยและ  
มีความรับผิดชอบต่อตนเองรวมทั้งส่วนรวมยิ่งขึ้น โดยการให้สิทธิประโยชน์ตอบแทนลดหลั่น 
ตามชั้นของผู้ต้องขัง ซึ่งพิจารณาจากความก้าวหน้าในด้านการอบรมและฝึกวิชาชีพ ตลอดจน 
การพัฒนาในด้านความประพฤติในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นระบบการจัดชั้นเป็นกระบวนการปฏิบัติ 
ต่อผู้ต้องขังโดยจะต้องค านึงถึงหลักทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง  โดยจะต้องมีปัจจัย
เกื้อกูลให้ผู้ต้องขังประพฤติดี  เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ เป็นรางวัลตอบแทน  
ท าให้ผู้ต้องขังเกิดแรงจูงใจให้ต้องปรับปรุงแก้ไขตนเองไปในทางที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตในอนาคต
โดยปราศจากการกระท าผิด เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม และยังเป็นการคุ้มครองสังคมได้ด้วย 
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สิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้นจึงเป็นการให้โอกาสผู้ต้องขังกลับตัวเป็นคนดีซึ่งถือ
เปน็สิทธิที่พึงได้รับอีกด้วย 
  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาอาชญากรรมที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น
เร่ือย ๆ ท าให้จ านวนผู้ต้องขังเกินความจุของเรือนจ า สภาพของเรือนจ าไม่สามารถรองรับผู้ต้องขัง
จ านวนมากได้ท าให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเพื่อการแก้ ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเป็น
รายบุคคล โดยเมื่อผู้ต้องขังเข้าสู่เรือนจ าและผ่านกระบวนการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังในขั้นแรกรับ
แล้วจะต้องอยู่รวมกัน ท าให้ให้ผู้ต้องขังมีการเลียนแบบพฤติกรรมซึ่งกันและกัน เกิดความเป็นอยู่ 
ที่ไม่ เป็นระเบียบ ซึ่งท าให้เกิดความยากล าบากต่อการปฏิบัติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง 
เป็นรายบุคคลท าให้ระบบการจัดชั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจูงใจผู้ต้องขังให้ประพฤติดี 
เพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละชั้น  โดยเห็นว่าปัญหาที่ส าคัญเกี่ยวกับ 
สิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้น  ได้แก่  หลักเกณฑ์ในการเลื่อนและลดชั้น 
ของผู้ต้องขัง ผู้มีอ านาจในการพิจารณาเลื่อนและลดชั้นของผู้ต้องขัง สิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขัง 
ในแต่ละชั้น ประกอบกับกฎหมายที่มีการใช้มาเป็นเวลานานไม่สอดคล้องกับการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้ต้องขังกับสภาพปัญหาในปัจจุบันและกฎหมายดังกล่าวขาดสภาพบังคับเป็นการทั่วไป 
  การจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดีเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ ของต่างประเทศ 
 มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่ชัดเจนเหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคน มีขั้นตอนการตรวจสอบ 
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยองค์กรภายนอก รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มีความเหมาะสมกับ
ผู้ต้องขังแต่ละคนด้วย ขึ้นอยู่กับระดับการพัฒนาตนเองและการเกิดส านึกรับผิดชอบของผู้ต้องขัง 
ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจเป็นส าคัญ โดยจะต้องท าให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้สึกต่อการมี
ความสามารถ รู้สึกมีความตระหนักคุณค่าของตนเอง การผ่านการท างาน ความรับผิดชอบ 
ในการท างานได้สอนให้ผู้ต้องขังรู้จักควบคุมตนเอง ซึ่งนิสัยการท างานที่ดีที่ได้พัฒนามาจาก 
การท างานในเรือนจ าจะเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของผู้ต้องขังเมื่อกลับคืนสู่สังคมและการศึกษา
อบรมหรือการฝึกวิชาชีพควรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และเอ้ือต่อชีวิตในอนาคตที่เหมาะสมกับผู้ต้องขัง
แต่ละคนด้วย  
  ด้วยเหตุนี้  เพื่อให้สิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้นเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษและเกิดความเหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคน ควรมีการแก้ไข
กฎหมายให้มีสภาพบังคับเป็นการทั่วไป ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความชัดเจนทุกขั้นตอน  
โดยการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองหลักเกณฑ์ในการเลื่อนและลดชั้น
ของผู้ต้องขัง คณะกรรมการในการพิจารณาเลื่อนและลดชั้นโดยให้องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
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ซึ่งจะเป็นไปเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังอย่างแท้จริง  DPU
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ABTRACT 
 

 The objectives or ideals adopted by many countries as guidelines for the treatment of 
inmates mainly focus on rehabilitation of inmates. It is believed that rehabilitation program for 
inmates shall be carried out humanely. In this regard, prisons or correctional institutions should 
have suitable living conditions to facilitate the inmates to believe that they are still members of 
society. Every step of the process for treatment of inmates must be coordinated such as education, 
vocational training, discipline and detention. In addition, necessary supportive services plays a 
key role in shaping inmates' attitudes by the application of good-time allowance and benefits for 
good behaviors of inmates in order to encourage them to concentrate on education, rehabilitation 
and vocational training programs and to cooperate with competent authority in terms of obedience 
and self improvement.  
 There are several supporting factors that can help inmates to develop or rehabilitate 
themselves to obtain beneficial rewards. Above all, it is classification scheme. Such system aims 
at helping inmates to commit themselves in discipline and responsibility, individually and 
collectively. Benefits will be rewarded based on classification of inmates and progress of 
participation in education and vocational trainings programs as well as improvement of behaviors. 
The classification scheme provides treatment of inmates based on the principle of rehabilitation 
by the use of beneficial rewards in exchange for good behavior; and as a result, inmates will be 
motivated to develop themselves and to live socially responsible and crime-free lives thereafter. 
Benefits of inmates and classification system, therefore, will provide opportunity for inmates to 
rehabilitate themselves and also uphold the fundamental rights to which inmates are entitled.  
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  At present, nevertheless, Thailand has encountered significant increase in the crime 
rate; and, as a result, the prisons have been overcrowded. Since the correctional facilities are 
unable to provide proper environment for inmates, the treatment of inmates for rehabilitation 
individually will never be materialized. When an inmate first enters the prison, classification 
process will be performed. However, prison overcrowding makes all inmates to be detained 
together regardless of their classification and negatively affects inmates. Differently classified 
inmates will interact among themselves and learn criminal behaviors causing disorderly living 
condition and rehabilitation difficulty. Consequently, classification scheme will not encourage 
inmates to conduct themselves in exchange of privileges within their own class. Major obstacles 
regarding inmate privileges under classification scheme comprise criteria for promotion and 
demotion of inmate classification, the competent authority responsible for consideration of 
promotion and demotion of inmate classification, privileges of inmates in each classification. 
Moreover, the existing law does not provide adequate measures for effective implementation and 
general enforcement in terms of rehabilitation of inmates. 
  In foreign countries, encouragement for good behavior of inmates in exchange of 
privileges has been clearly established based on background of each inmate. The system allows 
inspection by the public. Privileges of inmates will depend on level of self development and 
moral perception of inmates, physically and mentally. The rehabilitation program will help 
inmates building their abilities and perceiving their self-worth through works. Working 
responsibilities will help inmates to gain self-control and shape their characters suitable for 
reintegration to society afterwards. Furthermore, educational programs and vocational trainings 
will benefit and facilitate inmates to live their lives after prison. 
   In order to make the privileges of inmates and classification system applicable in 
accordance with the objective of enforcement of sentence and suitable for each inmate. The law 
on corrections shall be amended for effective enforcement under the same standard and 
transparent implementation. The amendment shall be focused on the criteria for promotion and 
demotion of inmate classification, the committee responsible for promotion and demotion of such 
classification, public participation and types of privileges of inmates in each class to be 
introduced in order to motivate the inmates for good behavior and to achieve successful 
rehabilitation.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

  วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ธานี วรภัทร์ ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยหา
วิธีการแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งให้ก าลังใจผู้เขียนด้วยความเมตตา ตั้งแต่เร่ิมท า
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนส าเร็จ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง  
  ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ประธานกรรมการ
วิทยานิพนธ์ อาจารย์นัทธี จิตสว่าง และ รองศาสตราจารย์ อัจฉรียา ชูตินันท์ ที่กรุณารับเป็น
กรรมการวิทยานิพนธ์ และได้ให้ค าแนะน า ชี้แนะแนวทางจนวิทยานิพนธ์นี้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น 
  ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารย์จิรวุฒิ ลิปิพันธุ์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งในการให้
ข้อคิดเห็น ชี้แนะในการค้นคว้าข้อมูลต่างประเทศ และนับเป็นโอกาสดีที่ผู้เขียนได้รับการช่วยเหลือ
จากนายเฉลิมชัย ควรหาและนางสาวกัลยา รองเดช ที่กรุณาช่วยแปลกฎหมายต่างประเทศท าให้
วิทยานิพนธ์นี้สมบูรณ์ อีกทั้งต้องขอขอบพระคุณนายประเสริฐ อยู่สุภาพ ผู้อ านวยการส านัก 
ทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ที่ได้สละเวลาในการสัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท า
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ รวมถึงเพื่อนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขากฎหมายอาญา ปี 2555 ทุกคนที่
เป็นก าลังใจและร่วมกันศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ผู้เขียนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน 
ที่ช่วยอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือในทุก ๆ เร่ือง 
  ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ นายสถิตย์ และนางกาญจนา ดุจด าเกิง บิดา มารดา  
ผู้ให้ก าเนิด ซึ่งท่านได้อบรมสั่งสอน ให้แง่คิดในการด ารงตน ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคม และเป็นก าลังใจที่ดีต่อผู้เขียนเสมอมา 
  สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา
ความรู้จนบรรลุผลส าเร็จ  
 
 

สัญชัย  ดุจด าเกิง 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 สิทธิของผู้ต้องขัง (Prisoner’s Rights) นั้น นับเป็นสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งซึ่งอดีต
ได้มีการเรียกร้องให้มีการรับรองและคุ้มครองในฐานะที่เป็นสิทธิของพลเมืองอีกทั้งยังเป็นผลของ
ความพยายามในการแสวงหาหลักเกณฑ์พื้นฐานของความเป็นปัจเจกชนของผู้ต้องขัง เพราะในอดีต
ผู้กระท าผิดหรือผู้ต้องขังมักถูกมองว่าเป็นผู้ที่บกพร่องทางศีลธรรมและได้รับความช่วยเหลือ 
ในขอบเขตที่จ ากัด ดังนั้นในระยะต่อมาแนวความคิดเร่ืองสิทธิของผู้ต้องขังจึงได้รับการพัฒนามา
ในทางที่ดีขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าเอกสารรับรองสิทธิระหว่างประเทศที่ส าคัญ ๆ เช่น ปฏิญญาสากล 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งจัดท า
โดยองค์การสหประชาชาติและสาส์นรับรองสิทธิในภูมิภาคต่าง ๆ ได้มีการรับรองสิทธิผู้ต้องขังไว้
หลายประการและต่อมาได้มีแนวทางในการตรากฎหมายภายในของแต่ละประเทศ รวมทั้งกฎหมาย
ของประเทศไทยด้วย1 เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประมวลกฎหมายอาญา ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 แม้ว่าผู้ต้องขังจะเป็นบุคคลที่ถูกจ ากัดสิทธิหลาย ๆ ประการ โดยเฉพาะการถูกแยกตัว
ออกไปจากการมีชีวิตอยู่ในสังคมทั่วไปก็ตาม ซึ่งการถูกจ ากัดสิทธิดังกล่าวเป็นไปเพียงเพื่อ
วัตถุประสงค์บางอย่างของการลงโทษหรืออาจถูกจ ากัดสิทธิในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น   
แต่ตลอดระยะเวลาที่เขาตกเป็นผู้ต้องขังเขายังมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน
ทั่วไปทุกประการ การยอมรับที่จะได้รับการปฏิบัติต่ออย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายโดยไม่เลือก
ปฏิบัติหรือโดยปราศจากการแบ่งแยกในเร่ืองต่าง ๆ โดยผู้ต้องขังที่กระท าผิดในลักษณะเดียวกัน
ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เหมือนกันจะต้องได้รับการปฏิบัติต่อหรือลงโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
เหมือนกัน โดยไม่ค านึงถึงภูมิหลังของผู้ต้องขังเหล่านั้น  ดังนั้นการให้โอกาสผู้ต้องขังกลับตน 
เป็นคนดีซึ่งถือว่าเป็นสิทธิของผู้ต้องขังตามหลักสากลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ต้องขังกลับตน 
เป็นคนดีและมุ่งฟื้นฟูแก้ไขให้ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  อันเป็นจุดประสงค์ของ 

                                                 

 1  จาก เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ หน่วยที่ 10 สิทธิของผู้ต้องขัง (น. 47), 
โดย กุลพล พลวัน และรัชนีกร โชติชัยสถิตย์, 2551, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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การลงโทษและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ส าคัญในปัจจุบัน ซึ่งการให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังดังกล่าว 
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปโดยเฉพาะกรณีที่ผู้ต้องขังประพฤติตนอยู่ในเกณฑ์เป็นที่น่าพอใจก็จะได้รับ
สิทธิประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดี เช่น การพักการลงโทษ การลด
วันต้องโทษ การอภัยโทษ การให้รางวัลตอบแทนความประพฤติดีแก่ผู้ต้องขังต่าง ๆ เป็นต้น  
 ปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการศึกษาเร่ืองอาชญากรรมและการกระท าผิด
ควรใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษา โดยมุ่งเน้นการศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อค้นหา
สาเหตุแห่งอาชญากรรม และน าผลที่ได้มาใช้ในการแก้ไขการกระท าผิด รวมทั้งควรปรับปรุงวิธีการ
ลงโทษให้เหมาะสมกับผู้กระท าผิด ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นไปตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไข
ฟื้นฟู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขฟื้นฟูตัวผู้กระท าผิดให้กลับตัวเป็นคนดี และมิให้กระท า
ผิดซ้ า รวมทั้งพยายามท าให้ผู้กระท าผิดสามารถกลับเข้าสู่สังคมของตนเอง สามารถใช้ชีวิตร่วมกับ
บุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข การลงโทษโดยอาศัยหลักกฎหมายเพื่อให้เหมาะสมกับ
ความผิดและการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนตามทฤษฎีการลงโทษให้สาสม หรือเพื่อข่มขู่ให้กลัว
ตามทฤษฎีการป้องกันแต่เพียงอย่างเดียวไม่น่าจะประสบผลส าเร็จ 
 จากแนวคิดในอดีตของการลงโทษเข้าสู่แนวคิดยุคใหม่ที่มีความเป็นเสรีนิยมในการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดทั้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยน บ าบัดฟื้นฟูหรือ
แก้ไขพฤติกรรมของบุคคลที่บกพร่องในเร่ืองต่าง ๆ ที่เป็นเหตุให้กระท าผิดกฎหมายอาญาอันเป็น
กติกาสังคม ถึงขนาดไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมปกติได้  จึงมีความจ าเป็นที่ต้อง 
น าคนลักษณะดังกล่าวนี้ไปปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไข ยกระดับความเจริญทางจิตใจและพฤติกรรม  
ให้อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานคนปกติในสังคมนั้น ๆ ได้ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
บังคับโทษ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ เพื่อให้การด ารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระท า
ความผิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเพื่อเป็นการคุ้มครองสังคมด้วย ซึ่งการลงโทษอย่าง
มีเหตุผลที่ เป็นภาวะวิสัย  ย่อมไม่ลงโทษเพียงเพื่อเนื่องจากว่าได้มีการกระท าผิดขึ้นเท่านั้น  
เพราะสิ่งที่ เกิดขึ้นแล้วไม่อาจแก้ไขให้กลับเป็นดั่งเดิมได้  แต่การลงโทษโดยค านึงถึงอนาคต  
หรือการมองไปข้างหน้าเพื่อให้ทั้งผู้กระท าความผิดและผู้ที่รู้เห็นว่าผู้กระท าความผิดถูกลงโทษ  
ไม่กระท าผิดขึ้นอีก 
 นอกจากนั้นแล้วการบังคับโทษแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกเหนือจากข้อเท็จจริงในการ
กระท าความผิดแล้ว จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิดด้วยเป็นส าคัญ2  
ซึ่งมีความจ าเป็นที่ต้องรู้และเข้าใจผู้กระท าความผิดอย่างลึกซึ้ง  เกี่ยวกับสภาพพฤติการณ์แห่งคดี 
ประวัติการกระท าความผิด อายุ สุขภาพทางกายและภาวะแห่งจิตประวัติการศึกษาและครอบครัว 
                                                 

2  จาก หลักกฎหมาย มาตรการบังคบัทางอาญา (น. 24), โดย ธาน ีวรภัทร์ ก, 2557, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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สิ่งแวดล้อม ภูมิหลัง ประวัติการท างาน สถานทางการเงิน นิสัย ภาวะแห่งจิตและความประพฤติ 
เป็นอาจิณ ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เหตุอ่ืนอันควรปราณี โดยตามความเป็นจริงที่ว่ามนุษย์ 
แต่ละคนมีความสามารถและความรับผิดชอบที่ไม่เท่าเทียมกันซึ่งบุคลิกลักษณะนิสัยแสดงออก  
ทางพฤติกรรมภายนอก จึงต้องมุ่งเน้นที่ตัวผู้กระท าความผิดโดยตรง เพื่อการปรับปรุงแก้ไขบุคลิก
นิสัย (Character Building) ผู้กระท าความผิดให้สามารถกลับตนเป็นคนดีและสามารถอยู่ได้ 
ในสังคม ผู้กระท าความผิดจึงเป็นประธานของการบังคับโทษในหลักการน้ี3 
 ดังนั้น ข้อเท็จจริง 2 ส่วนที่ส าคัญในการบังคับโทษคือ 
 1.  ข้อเท็จจริงที่เป็นพฤติการณ์ของการกระท าความผิด 
 2.  ข้อเท็จจริงที่เป็นส่วนบุคคล กล่าวคือ ความเป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติ 
เป็นอาจิณของผู้ต้องขัง 
 ทั้ง 2 ข้อน้ีจะน าไปสู่การบังคับโทษให้เหมาะสมกับผู้กระท าผิดเป็นรายบุคคล 
 หลักการบังคับโทษที่เหมาะสมกับบุคคล เป็นข้อมูลที่เป็นส่วนของเนื้อหาที่ส าคัญ 
ที่ต้องใช้ตั้งแต่เร่ิมกระบวนการยุติธรรมและใช้ในทุกขั้นตอนในทุกมาตรการ จนถึงชั้นบังคับโทษ  
ทั้งกระบวนการข้อมูลตามหลักการนี้จะช่วยสร้างความเป็นภาวะวิสัยของขั้นตอนต่าง  ๆ เป็นข้อมูล
ที่ช่วยบอกว่าเขาควรต้องรับโทษจ าคุกหรือไม่ เหตุผลอะไร ใช้มาตรการอ่ืน ๆ กับคนนี้ได้หรือไม่4 
ดังนั้น ถ้าการลงโทษเพื่อแก้ไขแล้ว การลงโทษจะต้องค านึงถึง “ตัวผู้กระท าผิด” หรือภูมิหลังของ
ผู้กระท าผิดมากกว่า หรือเท่า ๆ กับ “การกระท าผิด” คนที่ท าผิดร้ายแรงเหมือนกัน แต่อาจมีภูมิหลัง
หรือที่มาของการกระท าผิดนั้นแตกต่างกัน ดังนั้นการลงโทษเพื่อการแก้ไขจึงควรลงโทษด้วยวิธีการ
หรือระยะเวลาที่เหมาะสมกับผู้กระท าผิดแต่ละคน5 
 จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่าหลักการลงโทษผู้ต้องขังอย่างรุนแรง หรือแยกตัวผู้ต้องขัง
ออกไปจากสังคม ตามนัยแห่งแนวความคิดที่มีมาตั้งแต่เดิม เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการลงโทษ
เท่านั้น จุดประสงค์หรืออุดมคติที่นานาอารยประเทศ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในปัจจุบัน 
มุ่งหนักไปในทางให้การอบรมแก้ไขจิตใจผู้ต้องขังให้ประพฤติกลับตนเป็นพลเมืองดีเป็นส าคัญ  
ทั้งมีความเชื่อว่าการแก้ไขพฤติกรรมผู้ต้องขังให้กลับความประพฤตินั้น จ าต้องด าเนินการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรม และจัดสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถานไปในทางส่งเสริม
จูงใจผู้ต้องขังให้เกิดความรู้สึกว่า ยังเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าต่อสังคมอยู่  โดยกระบวนการปฏิบัติ 
ต่อผู้ต้องขังในทุกขั้นตอนจะต้องมีความสัมพันธ์กันไม่ว่าในด้านจัดการศึกษา  การฝึกอาชีพ  

                                                 
3  จาก กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก, โดย ธาน ีวรภัทร์ ข, 2555, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
4  หลักกฎหมาย มาตรการบังคบัทางอาญา (น. 67). เล่มเดิม. 
5  จาก “จากอาจารย์ถึงศิษย์,” โดย นัทธี จิตสว่าง, 2556, วารสารราชทัณฑ์, 61(1), 17. 
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การรักษาระเบียบวินัย การควบคุม เป็นต้น ซึ่งจะต้องอาศัยปัจจัยปฏิบัติอันจ าเป็นที่มีผลเกื้อกูล 
ต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ต้องขัง  (Necessary Supportive Services) เป็นต้นว่า การสร้าง
สัมพันธภาพอันดีระหว่างเจ้าพนักงานเรือนจ ากับผู้ต้องขัง การใช้บริการจิตบ าบัดและสังคมบ าบัด
แก่ผู้ต้องขัง การให้บ าเหน็จรางวัลและผลประโยชน์ตอบแทนความประพฤติดีของผู้ต้องขัง  
การจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง และอ่ืน ๆ6 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้สิทธิประโยชน์
ตอบแทนความประพฤติดีของผู้ต้องขัง มีจุดมุ่งหมายส าคัญ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังเอาใจใส่ใน
การศึกษาอบรมแก้ไขความประพฤติ และให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการรักษาระเบียบวินัยและ
พัฒนาตนเอง  
 กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิในผลประโยชน์ตอบแทนความประพฤติดี 
แก่ผู้ต้องขังในประเทศไทยนั้น มีอยู่หลายประการด้วยกัน เช่น การจัดชั้นของผู้ต้องขัง การพิจารณา
ให้ได้รับการพักการลงโทษ หรือการจัดส่งให้ไปอยู่ในทัณฑนิคม เป็นต้น นับเป็นหลักปฏิบัติ 
ที่สอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง  กับข้อเสนอแนะในเร่ืองที่
เกี่ยวข้องของสหประชาชาติข้อ 70 ซึ่งบัญญัติว่า “ทุกเรือนจ าหรือทัณฑสถาน จะต้องจัดให้มีระบบ
การให้ประโยชน์ตอบแทนอันเหมาะสม และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามชั้นของผู้ต้องขัง 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีความประพฤติดี มีความส านึกรับผิดชอบ และรักษาไว้ซึ่ง ส่วนได้เสียใน
อันที่จะน าความสนใจ และความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง”7 ซึ่งปัจจัยจ าเป็นเพื่อ
เกื้อกูลในการปรุงแต่งแก้ไขพฤติกรรมดังกล่าวจะมีเงื่อนไขผูกพันกับระบบชั้นของผู้ต้องขัง 
 ระบบการจัดชั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังเกิดความเคร่งครัดในระเบียบ
วินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเองรวมทั้งส่วนรวมยิ่งขึ้น โดยการให้ประโยชน์ตอบแทนลดหลั่น
ตามชั้นของผู้ต้องขัง ซึ่งพิจารณาจากผลความก้าวหน้าในด้านการอบรมและฝึกวิชาชีพ ตลอดจน
ความประพฤติในระหว่างต้องโทษจ าคุก นอกจากนี้ก็ยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดแยกชั้น
ผู้ต้องขังตามข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติที่ได้
ก าหนดไว้ว่า 
 1.  เพื่อแยกต่างหากจากผู้ต้องขังจ าพวกที่มีประวัติการประกอบอาชญากรรม หรือนิสัย
อันต่ าช้าเลวทรามซึ่งจะโน้มน้าวผู้อยู่ใกล้ชิดให้ชั่วตาม 
 2.  เพื่อแบ่งผู้ต้องขังออกเป็นชั้น ๆ ให้สะดวกในการปฏิบัติหรือฟื้นฟูให้กลับตัวมาสู่
สังคมได้โดยปกติ  

                                                 
6  จาก หลักทัณฑวิทยา (น. 503-504), โดย ประเสริฐ เมฆมณี, 2528, กรุงเทพฯ: บพิธการพมิพ์ จ ากัด.  
7  แหล่งเดิม. 
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 ดังนั้นระบบการจัดชั้นเป็นกระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยจะต้องค านึงถึงหลัก
ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง โดยจะต้องมีปัจจัยเกื้อกูลให้ผู้ต้องขังประพฤติดีเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นรางวัลตอบแทน ท าให้ผู้ต้องขังเกิดแรงจูงใจให้ต้องปรับปรุง
แก้ไขตนเองไปในทางที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระท าผิด เกิดความ
รับผิดชอบต่อสังคม และยังเป็นการคุ้มครองสังคมได้ด้วย สิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบ 
การจัดชั้นจึงเป็นการให้โอกาสผู้ต้องขังกลับตัวเป็นคนดีซึ่งถือเป็นสิทธิที่พึงได้รับ 
 ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 หมวด 3 ว่าด้วยการแยกและย้ายผู้ต้องขัง 
มาตรา 11 บัญญัติว่า รัฐมนตรีมีอ านาจแยกประเภทหรือชั้นของผู้ต้องขังและวางเงื่อนไขในการย้าย
จากประเภทหรือชั้นหนึ่งไปยังอีกประเภทหรือชั้นหนึ่งโดยวิธีการเลื่อนขึ้นหรือลดลง ตลอดจนการ
ปฏิบัติต่าง ๆ ส าหรับผู้ต้องขัง คนขัง และคนฝาก ให้แยกขังไว้ต่างหากจากนักโทษเด็ดขาดเท่าที่จะ
กระท าได้ ซึ่งการจัดชั้นของผู้ต้องขังก าหนดไว้เฉพาะผู้ต้องขังที่คดีเสร็จเด็ดขาดแล้วเท่านั้น  
ตามกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 
หมวด 2 ว่าด้วยเร่ืองนักโทษเด็ดขาด ข้อ 44 ก าหนดชั้นของนักโทษเด็ดขาดไว้ 6 ชั้น คือ ชั้นเยี่ยม 
ชั้นดีมาก ชั้นดี ชั้นกลาง ชั้นเลวและชั้นเลวมาก และกฎกระทรวงข้อ 45 ก าหนดหลักเกณฑ์การจัด
ชั้นนักโทษเด็ดขาดไว้ดังนี้ นักโทษเด็ดขาดที่เข้ามาอยู่ใหม่ให้อยู่ในชั้นกลางจนกว่าจะมีการเลื่อน
หรือลดชั้น เว้นแต่ ได้เคยต้องโทษมาแล้ว และมาต้องโทษจ าคุกในคราวนี้อีกภายใน 5 ปี นับแต่วัน
พ้นโทษคราวก่อน กับความผิดทั้ง 2 คราวนั้นไม่ใช่ความผิดฐานลหุโทษหรือประมาทให้อยู่ใน 
ชั้นเลวและตามกฎกระทรวงข้อ 83 ก าหนดให้การเลื่อนหรือลดชั้นเป็นอ านาจของผู้บัญชาการ
เรือนจ าแต่ละเรือนจ า ส่วนหลักเกณฑ์ในการเลื่อนหรือลดชั้นนั้นกรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดไว้ใน
ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นของนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. 2556 เป็นแนวปฏิบัติ 
โดยในการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดมี 2 กรณี คือ การเลื่อนชั้นในกรณีปกติ และการเลื่อนชั้นกรณี 
มี เหตุพิ เศษโดยมีหลัก เกณฑ์ในการพิจารณาในด้านความประพฤติ ของนักโทษเด็ดขาด  
ด้านระยะเวลาของการเป็นนักโทษเด็ดขาดหรือระยะเวลาที่ได้รับโทษจ าคุกมาแล้วและได้ผ่านการ
ทดสอบหรือประเมินผลประกอบการพิจารณา 
 เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเร่ือย  ๆ ท าให้จ านวน
ผู้ต้องขังเกินความจุของเรือนจ า สภาพของเรือนจ าไม่สามารถที่จะรองรับผู้ต้องขังจ านวนมาก ๆ  
ได้ท าให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลได้  
ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ตอบแทนความ
ประพฤติดีแก่ผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้น เนื่องจากทุกเรือนจ าหรือทัณฑสถานประสบปัญหา
ผู้ต้องขังล้นเรือนจ าและโดยสภาพของเรือนจ าดังกล่าวท าให้ผู้ต้องขังต้องอยู่รวมกันในสถานที่
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เดียวกัน โดยปรากฏว่าผู้ต้องขังต่างชั้นกันต้องอยู่รวม ๆ กัน8 ใช้ชีวิตร่วมกันทั้งที่ลักษณะพฤติกรรม
ของผู้ต้องขังแต่ละคนแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของลักษณะการกระท าผิดหรือตัวผู้กระท า
ความผิดซึ่งอาจเป็นผู้กระท าความผิดโดยสันดารหรือผู้กระท าความผิดด้วยความจ าเป็นท าให้อาจมี
การเลียนแบบพฤติกรรมซึ่งกันและกัน เกิดความเป็นอยู่ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ท าให้เกิดความ
ยากล าบากในการควบคุมและการปฏิบัติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล จึงท าให้สิทธิ
ประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดี  ท าให้การ
ปฏิบัติดังกล่าวไม่เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ  
 แม้กรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเลื่อนและลดชั้น
ของผู้ต้องขังหรือนักโทษเด็ดขาดไว้ในระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้น 
ของนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. 2556 โดยพิจารณาจากระยะเวลาจากการได้รับโทษจ าคุก ความประพฤติ 
และวิธีการทดสอบหรือประเมินผล9 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการพิจารณาเลื่อนและลดชั้นจะใช้เกณฑ์ด้าน
ระยะเวลาจ าคุก เป็นหลักมากกว่าพิจารณาจากการที่ผู้ต้องขังประพฤติดี  การมีส่วนร่วม  
หรือความรับผิดชอบของผู้ต้องขัง เงื่อนไขด้านการศึกษาอบรม การฝึกวิชาชีพ เป็นเพียงสิ่งที่จะใช้
ในการทดสอบหรือประเมินผลในการเลื่อนและลดชั้นของผู้ต้องขังเท่านั้น แต่ไม่ได้ค านึงว่า
เหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคนหรือไม่  และผู้ต้องขังได้รับการศึกษาอบรมหรือฝึกวิชาชีพจน
สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือรู้ส านึกรับผิดชอบต่อตนเองหรือสังคมแล้วหรือไม่ 
นอกจากนี้เกณฑ์การให้คะแนนจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคนโดยพิจารณา
จากก าหนดโทษจ าคุกที่ได้รับ การพัฒนาด้านพฤติกรรม การศึกษาอบรม การฝึกวิชาชีพเป็นหลัก 
และจากปัญหาที่ผู้ต้องขังต่างชั้นกันต้องอยู่รวมกัน ประกอบกับผู้กระท าความผิดโดยสันดานกับ
ผู้กระท าผิดโดยพลั้งพลาดได้รับการปฏิบัติหรือได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ไม่แตกต่างกัน 
เนื่องจากค านึงถึงพฤติกรรมขณะอยู่ในเรือนจ าเป็นหลักแต่พฤติกรรมก่อนเข้าเรือนจ าและ
พฤติกรรมในอนาคตเป็นล าดับรองลงมา ย่อมท าให้สิทธิประโยชน์ที่ผู้ต้องขังแต่ละชั้นได้รับ 
ซึ่งจะต้องแตกต่างกันไม่เกิดประโยชน์เพื่อการจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดีขึ้นมาได้ ซึ่งจะต้องมีการ
ให้สิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันในแต่ละชั้นและเหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคนอย่างชัดเจนเพื่อการ
จูงใจผู้ต้องขังเกิดการประพฤติดีอย่างแท้จริง อีกทั้งตามกฎกระทรวง ข้อ 83 ก าหนดให้การเลื่อน
และลดชั้นเป็นอ านาจของผู้บัญชาการเรือนจ าแต่ละเรือนจ าเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาแล้ว 
แต่กรณีว่าเป็นการเลื่อนชั้นกรณีปกต ิหรือกรณีที่มีเหตุพิเศษโดยการที่ผู้บัญชาการเรือนจ าจะแต่งตั้ง

                                                 

 8  ประเสริฐ อยู่สุภาพ, ผู้อ านวยการส านักทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์. ลว. (การส่ือสารระหว่างบุคคล,  
18 กันยายน 2557). 

9  แหล่งเดิม. 
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คณะกรรมการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในเรือนจ านั้น ๆ ซึ่งคณะกรรมการในการเลื่อนและลดชั้นของ
ผู้ต้องขังดังกล่าวไม่มีกลุ่มสหวิชาชีพในภาคสังคมเข้าร่วมด้วยอันจะท าให้การพิจาณาเลื่อนและ 
ลดชั้นนักโทษเด็ดขาดมีความเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามจุดประสงค์ของการเลื่อน
และลดชั้นอย่างแท้จริง นอกจากนี้แล้วกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังมิได้มี
การแก้ไขมาเป็นเวลานาน ท าให้เนื้อหาและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในกฎหมายเหล่านี้อาจไม่สอดคล้อง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสังคม และจากปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ าท าให้จ านวนเจ้าหน้าที่มี
จ านวนไม่เพียงพอ และไม่เหมาะสมกับการที่จะด าเนินการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ท าให้แต่ละเรือน
จ าต้องบริหารจัดการเอง เพราะสภาพบังคับของกฎหมายในปัจจุบันไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้นที่ จะต้องมีความสัมพันธ์กัน  
อันเป็นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อการจูงใจให้เกิดการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรม 
ของตัวเอง ให้สามารถกลับตัวเป็นคนดีตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูและวัตถุประสงค์ของ
การบังคับโทษ  
 ดังนั้น ผู้เขียนต้องการศึกษาถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้นซึ่งเป็น
การจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดี โดยเห็นว่าปัญหาที่ส าคัญ คือ หลักเกณฑ์ในการเลื่อนและลดชั้น
ของผู้ต้องขัง ผู้มีอ านาจในการพิจารณาเลื่อนและลดชั้นของผู้ต้องขัง สิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขัง 
ในแต่ละชั้น ประกอบกับกฎหมายที่มีการใช้มาเป็นเวลานานไม่สอดคล้องกับการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้ต้องขังในสภาพปัญหาในปัจจุบันและกฎหมายดังกล่าวขาดสภาพบังคับเป็นการทั่วไป  
ดังนั้นเพื่อให้สิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
บังคับโทษซึ่งจะเป็นการให้โอกาสผู้ต้องขังกลับตนเป็นคนดี  ใช้ชีวิตในอนาคตโดยปราศจาก 
การกระท าผิด และเพื่อเป็นการคุ้มครองสังคมได้ จะต้องมีการบัญญัติกฎหมายก าหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้ชัดเจนและถือปฏิบัติเหมือนกันทั่วประเทศ โดยการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังจะต้องท าให้ผู้ต้องขังเกิดความส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รู้สึกถึงความสามารถ
ของตนหลังจากได้รับการศึกษาอบรม หรือการฝึกวิชาชีพ และสามารถน าไปใช้ด ารงตนหลังกลับ
เข้าสู่สังคมได้ไม่ไปกระท าความผิดซ้ า โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจูงใจผู้ต้องขังให้ประพฤติดี
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของต่างประเทศโดยศึกษาจากประเทศที่มีระบบการจัดชั้น
และไม่มีระบบการจัดชั้นอันจะเป็นการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังและถือเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ต้องขัง
อย่างแท้จริง และจะส่งผลดีต่อระบบราชทัณฑ์ที่มีมาตรฐานสากลต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับ
ระบบการจัดชั้น 
 2.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์กฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับกระบวนการในการจูงใจให้ผู้ต้องขัง
ประพฤติดีเพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขัง และเกิดความเหมาะสมกับผู้ต้องขังเป็น
รายบุคคล 
 3.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้นตาม
กฎหมายไทย เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับกระบวนการในการจูงใจให้ผู้ต้องขัง
ประพฤติดีเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อันก่อให้เกิดการแก้ไขฟื้นฟูและเหมาะสมกับ
ผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล  
 4.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้น  
แล้วน าไปสู่ข้อเสนอแนะหรือแนวทางที่จะปรับปรุง แก้ไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479  
ให้เหมาะสมกับผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล  
 
1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ  
 สิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้นจะต้องมีความสัมพันธ์และเหมาะสม
กับผู้ต้องขังแต่ละคน กระบวนการในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังจะต้องเป็นไปเพื่อให้ผู้ต้องขังเกิดการ
พัฒนาตนเอง หรือกระตุ้นให้สามารถแก้ไขตนเองได้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู  และวัตถุประสงค์ของการ 
บังคับโทษ โดยจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายให้มีสภาพบังคับเป็นการทั่วไป ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน มีความชัดเจนทุกขั้นตอน โดยการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
หลักเกณฑ์ในการเลื่อนและลดชั้นของผู้ต้องขัง  คณะกรรมการในการพิจารณาเลื่อนและลดชั้น  
หรือในส่วนของสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังในแต่ละชั้น นอกจากนี้แล้วกฎหมายจะต้องบัญญัติให้
องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง  
ในการแก้ไขฟื้นฟู ท าให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจหน้าที่ซึ่งกันและกัน และยังเป็นการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ต้องขังอย่างแท้จริง  
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1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ศึกษาถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู วัตถุประสงค์ของการ
บังคับโทษที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้น ตลอดจนแนวทางการให้สิทธิ
ประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้นตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ เพื่อพิจารณา
ถึงปัญหา ประสิทธิภาพ และมาตรฐานของการให้สิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้น
โดยเสนอให้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ การเลื่อนและลดชั้นต้องให้เหมาะสมกับความประพฤติของ
ผู้ต้องขังอย่างแท้จริง โดยวิธีการทดสอบและประเมินผลที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  
การพิจารณาของคณะกรรมการในการเลื่อนและลดชั้นของผู้ต้องขังจะต้องมีกลุ่มสหวิชาชีพเข้าร่วม
ในการพิจารณาเลื่อนหรือลดชั้นด้วยอันถือเป็นขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อให้สิทธิประโยชน์ 
ของผู้ต้องขังได้รับความคุ้มครองอย่างเสมอภาค นอกจากนี้แล้วสิทธิประโยชน์ตอบแทนของ
ผู้ต้องขังแต่ละชั้นจะต้องแตกต่างกัน เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดีซึ่งถือเป็นมาตรการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด อันเป็นการให้โอกาสผู้ต้องขังกลับตนเป็นคนดีต่อไป 
 
1.5  วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวมค้นคว้าจาก
หนังสือต ารา ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความเชิงวิชาการ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้นที่เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป 
 
1.6  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ท าให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับ
ระบบการจัดชั้น 
 2.  ท าให้ทราบถึงกระบวนการในการจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดีเพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ของผู้ต้องขัง และเกิดความเหมาะสมกับผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลตามกฎหมายของต่างประเทศ 
 3.  ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้น  
ในประเทศไทย  
 4.  ท าให้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบ
การจัดชั้นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล ผู้ต้องขังเกิดแรงจูงใจต่อการแก้ไข
ฟื้นฟูและท าให้กระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ  
อันจะเป็นการให้โอกาสผู้ต้องขังกลับตนเป็นคนดีต่อไป  
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บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี และหลกัเกณฑ์เกีย่วกับ 

สิทธิประโยชน์ของผู้ตอ้งขังกับระบบการจัดชั้น 
 

 หลักการลงโทษผู้ต้องขังอย่างรุนแรงหรือแยกตัวผู้ต้องขังออกไปจากสังคม  ตามนัย 
แห่งแนวความคิดที่มีมาแต่เดิม เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการลงโทษเท่านั้น จุดประสงค์หรืออุดมคติ 
ที่นานาอารยประเทศ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในปัจจุบัน มุ่งหนักไปในทางให้การศึกษา
อบรมแก้ไขจิตใจผู้ต้องขัง ให้ประพฤติกลับตนเป็นพลเมืองดี เป็นส าคัญ ทั้งมีความเชื่อว่า การแก้ไข
พฤติกรรมผู้ต้องขังให้กลับความประพฤตินั้น จ าต้องด าเนินการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่ างมี
มนุษยธรรมและจัดสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน ไปในทางส่งเสริมจูงใจผู้ต้องขัง
ให้เกิดความรู้สึกว่ายังเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าต่อสังคมอยู่  โดยนัยนี้กลยุทธ์ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
จึงประกอบด้วย หลักการใหญ่ ๆ 3 ประการ คือ10  

1. เพื่อเป็นการป้องกันสังคม โดยการน าตัวผู้ต้องขังมาคุมขังไว้มิให้หลบหนีหรือ 
ไปก่อกวนความสงบสุขของสังคมชั่วระยะเวลาหนึ่ง  และเป็นการลงโทษตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย 

2. เพื่อแก้ไขปรุงแต่งจิตใจผู้ต้องขัง  โดยการให้การศึกษาทั่วไป การฝึกอาชีพ  
การอบรมทางศาสนาและศีลธรรมจรรยา เพื่อให้เกิดความสว่างทางจิตใจหรืออ่ืน ๆ ที่เหมาะสมตาม
หลักปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล 

3. เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  ดังกล่าว ระบบการปกครอง และการควบคุมผู้ต้องขัง
ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ภายในเรือนจ า หรือทัณฑสถาน ควรจัดให้มีความแตกต่างกับชีวิต 
ความเป็นอยู่ภายนอกน้อยที่สุด ทั้งนี้เพื่อจะมิให้ผู้ต้องขังเกิดความรู้สึกว่า เป็นผู้ที่ถูกตัดขาดความ
รับผิดชอบและถูกลดศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิง 
  กระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังจะต้องมีความสัมพันธ์กันประดุจดังสายใยไม่ว่า 
ในด้านจัดการศึกษา การฝึกอาชีพ การรักษาระเบียบวินัย การควบคุม เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นจะต้องอาศัยปัจจัย
ปฏิบัติอันจ าเป็นที่มีผลเกื้อกูลต่อการเปลี่ยนทัศนคติของผู้ต้องขัง (Necessary Supportive Services) เป็น
ต้นว่า การสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างเจ้าพนักงานเรือนจ ากับผู้ต้องขัง การใช้บริการจิตบ าบัดและ
                                                 

 10  แหล่งเดิม. 
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สังคมบ าบัดแก่ผู้ต้องขัง การให้บ าเหน จรางวัลและผลประโยชน์ตอบแทนความประพฤติดี 
ของผู้ต้องขัง การจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง และอ่ืน ๆ11 ที่ส าคัญการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังจ าต้องเคารพต่อสิทธิของผู้ต้องขังอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเหมาะสมกับผู้ต้องขัง 
แต่ละคน 
 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องขัง 
 สิทธิของผู้ต้องขัง (Prisoner’s Right) นับเป็นสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งซึ่งในอดีตได้มี
การเรียกร้องให้มีการรับรองและคุ้มครองในฐานะที่เป็นสิทธิของพลเมืองอีกทั้งยังเป็นผลของความ
พยายามในการแสวงหาหลักเกณฑ์พื้นฐานของความเป็นปัจเจกชนของผู้ต้องขัง  เพราะในอดีต
ผู้กระท าผิดหรือผู้ต้องขังมักถูกมองว่าเป็นผู้ที่บกพร่องทางศีลธรรมและได้รับความช่วยเหลือ  
ในขอบเขตที่จ ากัด ดังนั้นในระยะต่อมาแนวความคิดเร่ืองสิทธิของผู้ต้องขังจึงได้รับการพัฒนา  
มาในทางที่ดีขึ้น ดังจะเห นได้ว่าเอกสารรับรองสิทธิระหว่างประเทศที่ส าคัญ ๆ เช่น ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งจัดท า
โดยองค์การสหประชาชาติและสาส์นรับรองสิทธิในภูมิภาคต่าง  ๆ ได้มีการรับรองสิทธิ 
ของผู้ต้องขังไว้หลายประการ และต่อมาได้เป็นแนวทางในการตรากฎหมายภายในของแต่ละ
ประเทศรวมทั้งกฎหมายของประเทศไทยด้วย12 
 2.1.1  ความหมายของค าว่าสิทธิ 

2.1.1.1 สิทธิโดยทั่วไป (Right) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 
ได้ให้นิยามค าว่าสิทธิ หรือสิทธิ์ ในฐานะเป็นค านาม หมายถึง อ านาจอันชอบธรรม อ านาจ หมายถึง 
ความสามารถหรือสิ่งที่สามารถท าให้เกิดหรือบันดาลให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ อาทิ อ านาจคุณพระศรี
รัตนตรัย อ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์13 ดังนั้นสิทธิในความหมายของราชบัณฑิตไทย จึงถือเป็นอ านาจ 
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติและสามารถท าให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ประสงค์ได้ 14 อย่างไรก ดีการที่เห น

                                                 

 11  แหล่งเดิม.  
12  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ หน่วยที่ 10 สิทธิของผู้ต้องขัง (หน้าเดิม).  

เล่มเดิม. 
13  จาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (น. 822), โดย ราชบัณฑิตยสถาน, 2531, 

กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.  
14  จาก เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ หน่วยที่  11 กฎหมายและข้อบังคับ

เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อนักโทษนอกเรือนจ านิคม  (น. 93), โดย นิคม ดาวัลย์, 2551, นนทบุรี: มหาวิทยาลัย  
สุโขทัยธรรมาธิราช. 

DPU



12 

แตกต่างกันไปนั้น ขึ้นอยู่กับมุมมองของนักกฎหมายฝ่ายนั้น ๆ กล่าวโดยเฉพาะคือ ถ้ามองในส่วนที่
เป็นเนื้อหาของสิทธิ ก ถือได้ว่า สิทธิ คืออ านาจอย่างหนึ่ง ส่วนถ้ามองในแง่จุดประสงค์ก เห นได้ว่า 
สิทธิ คือ ประโยชน์อย่างหนึ่งที่ได้แก่ ผู้ทรงสิทธินั้นอยู่15 
   2.1.1.2 สิทธิตามกฎหมาย (Legal Right) คือ สิทธิที่มีกฎหมายรับรองและคุ้มครอง ผู้ใด
ท าให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิเช่นน้ี ผู้นั้นย่อมมีความผิดตามกฎหมาย16 

สิทธิตามกฎหมายอาจแยกพิจารณาได้สองระดับ คือ 
1.  สิทธิตามกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจง เกิดขึ้นในกรณีที่บุคคลหนึ่งมีสิทธิเหนือ 

หรือต่อบุคคลอ่ืน ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจนก ดังที่ปรากฏอยู่ในมาตรา 213 วรรค 1 ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์17  

2.  สิทธิตามกฎหมายอย่างกว้าง หมายถึง การที่กฎหมายมิได้บัญญัติก าหนดสิทธิ 
ไว้เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลเพื่อกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้  เพียงบัญญัติไว้กว้าง ๆ ให้เป็นที่รู้
กันว่าบุคคลนั้นมีสิทธิอยู่ ซึ่งบุคคลอ่ืน ๆ จะเข้าไปรบกวนการใช้สิทธิของผู้ที่ทรงสิทธินั้น ๆ ไม่ได้ 
สิทธิประเภทนี้ที่เห นได้ชัดเจน ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 133618 
ซึ่งรับรองการมีสิทธิของบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินในหมวดเดียวกับกรรมสิทธิ์ ดังนั้นศาลฎีกา
ของไทย จึงได้อธิบายค าว่าสิทธิตามกฎหมายว่า พูดถึงสิทธิ หากจะกล่าวโดยย่อและรวบรัดแล้ว  
ก ได้แก่ประโยชน์อันบุคคลมีอยู่ แต่ประโยชน์จะเป็นสิทธิหรือไม่ก ต้องแล้วแต่ว่าบุคคลอ่ืนมีหน้าที่
ต้องเคารพหรือไม่ ถ้าบุคคลอ่ืนมีหน้าที่ต้องเคารพประโยชน์นั้นก เป็นสิทธิ กล่าวคือได้รับการ
รับรองและคุ้มครองโดยกฎหมาย19 

                                                 
15  จาก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (น. 297), โดย วารี นาสกุล และธีระ ศรีธรรมรักษ์, 2521, 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  
16  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ หน่วยที่  11 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ

การปฏิบัติต่อนักโทษนอกเรือนจ า (หน้าเดิม). เล่มเดิม. 
17  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 213 บัญญัติว่า “ถ้าลูกหนี้ละเลยหรือไม่ช าระหนี้ของตน 

เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้ส่ังบังคับช าระหนี้ก ได้ เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ท าเช่นนั้นได้ ”  
ซ่ึงนักกฎหมายทั่ว ๆ ไปเรียกกันว่า “การบังคับช าระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง.” 

18  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 1336 บัญญัติว่า “ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของ
ทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจ าหน่ายทรัพย์สินของตน และได้ซ่ึงดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งสิทธิติดตาม  
และเอาคืน ซ่ึงทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย.” 

19  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 124/2487. 
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   2.1.1.3 สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ค าว่า สิทธิมนุษยชน มาจากค าว่า Rights of Man 
โดยการที่น าค าว่ามนุษยชนไปต่อท้ายค าว่า สิทธิ ท าให้เกิดมีความหมายใหม่ขึ้นและตีความไปได้
หลายนัย หากแต่ถ้าพิจารณาโดยรวม อาจให้นิยามสิทธิมนุษยชนเพื่อใช้ประกอบในการศึกษา
ค้นคว้าได้ว่า หมายถึง อ านาจหรือประโยชน์ที่ชอบธรรม อันพึงมีได้แก่บุคคลซึ่งมีลักษณะ 
เป็นสากลและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการมีสภาพบุคคล ทั้งไม่ขึ้นอยู่กับสถานะทางสังคมและ
ล่วงละเมิดมิได้20 
 2.1.2  สิทธิมนุษยชนกับสิทธขิองผู้ต้องขัง21 
   สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 มีการน าค านี้มาใช้ปรากฏอยู่ใน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปี ค.ศ. 1948 เร่ืองสิทธิมนุษยชนได้มีการพัฒนาในแต่ละยุค
สมัยต่อเนื่องมาและมีการรับรองสิทธิของบุคคลในกลุ่มต่าง  ๆ เช่น สิทธิของผู้อพยพ สิทธิสตรี  
สิทธิเด ก รวมตลอดทั้งสิทธิของผู้ต้องขัง  เป็นผลมาจากการที่บุคคลกลุ่มต่าง  ๆ ยังไม่ได้รับ 
การปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามกฎหมายหรือตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันทั่วไป 
  สิทธิของผู้ต้องขังมาจากการแสวงหาหลักเกณฑ์พื้นฐานของความเป็นปัจเจกชน 
(Individual Basis) สมัยก่อนได้เร่ิมจากการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังทางกฎหมายอาจกล่าวได้ว่า
สาธารณชนไม่ได้ให้ความสนใจในสิทธิของผู้ต้องขัง สาเหตุเพราะผู้กระท าความผิดจะถูกมองว่า
เป็นผู้ที่บกพร่องในเร่ืองศีลธรรมอย่างร้ายแรงไม่สมควรได้รับการช่วยเหลือ  ต่อมาสิทธิของ 
ปัจเจกชนได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ในฐานะที่เป็นเคร่ืองป้องกันที่ประชาชนมีต่อการใช้ 
อ านาจรัฐ 
  การที่ต้องถูกแยกตัวออกไปจากสังคมปกติ ซึ่งผู้ต้องขังจะต้องถูกจ ากัดเสรีภาพในการ
เคลื่อนไหว เสรีภาพในการติดต่อสื่อสารกับสังคมภายนอก  ท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองของ 
ความถูกต้องชอบธรรม ความพอดีในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ความทุกข์ทรมานของผู้ต้องขังที่ได้รับ
จากการถูกจ ากัดเสรีภาพตามกฎหมายต่าง  ๆ สิ่งเหล่านี้ได้รับการน าไปสู่การเรียกร้องสิทธิ 
ของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน (Basic Human Rights) รวมทั้งการเรียกร้องให้มีการ
รับรองสิทธิตามกฎหมายอันพึงมีของบุคคลเหล่านั้นด้วย 
 ที่มาของการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังนี้นั้น เกิดมาจากแนวคิดที่ว่าผู้ต้องขังที่ถูกลงโทษ
ได้สูญเสียสิทธิบางส่วนจากการที่ได้รับโทษไป แต่บุคคลเหล่านี้ยังมีสิทธิที่ยังเหลืออยู่อีกจากการถูก

                                                 
20  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ หน่วยที่  11 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ

การปฏิบัติต่อนักโทษนอกเรือนจ า (น. 94). เล่มเดิม. 
21  จาก กฎหมายบังคับโทษในประเทศไทย: การบังคับโทษจ าคุก (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต), 

โดย ธานี วรภัทร์, 2552, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.  

DPU



14 

ลงโทษนั้น มิได้หมายความว่าผู้กระท าความผิดที่ถูกต้องขังนั้นสิ้นสิทธิความเป็นมนุษย์ไปเสีย
ทั้งหมดแต่อย่างใด 
 สิทธิผู้ต้องขังนั้นถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ ที่ปรากฏตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights 1948)  และต่อมาได้มี ก าร รับรองสิทธิ 
ของผู้ต้องขังไว้ในหลักเกณฑ์รับรองสิทธิระหว่างประเทศหลายฉบับ เช่น กติการะหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and Political 
Rights 1966) และข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง นอกจากนั้นในภูมิภาค
ยุโรปได้มีการจัดท าสาส์นโดยสภายุโรป เรียกว่าอนุสัญญาเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom 
1950) ในภูมิภาคอเมริกามีการรับรองสิทธิผู้ต้องขังไว้ในหลักเกณฑ์ส าคัญ  คือ ปฏิญญาอเมริกา 
ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบุคคล (American Declaration of the Rights and Duties of Man 1948)  
 1. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ  ได้รับรองสิทธิ 
ของบุคคลรวมทั้งผู้ต้องโทษไว้ว่าบุคคลใด ๆ จะถูกทรมานหรือได้รับผลปฏิบัติหรือการลงโทษ 
ที่โหดร้ายผิดมนุษยธรรมหรือต่ าช้าไม่ได้และทุกคนเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับ
ความคุ้มครองเท่าเทียมกันจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ อันเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญาและจากการยุยง
ให้เกิดการเลือกปฏิบัติดังกล่าว 
 ปฏิญญาฯ ยังได้รับรองสิทธิของบุคคลและผู้ต้องโทษที่จะได้รับชดใช้หากได้รับ 
การปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย ดังบทบัญญัติที่ว่า ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับบ าบัดอันเป็นผลจริงจังจากศาล 
ที่มีอ านาจแห่งชาติต่อการกระท าอันละเมิดสิทธิหลักมูลฐาน  ซึ่งตนได้รับตามรัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมาย  
 2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ประกาศใช้เมื่อ  
ค.ศ. 1966 ได้รับรองสิทธิของบุคคลและผู้ต้องโทษไว้สอดคล้องกันกับบทบัญญัติในปฏิญญาฯ ดังนี ้
  2.1  สิทธิของผู้ต้องหาและผู้ต้องโทษที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากการ
ถูกจับหรือควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการปฏิบัติที่ขัดต่อความยุติธรรม 
  2.2  สิทธิของบุคคลที่จะต้องไม่ถูกพิจารณาพิพากษาคดีและลงโทษซ้ าในการกระท า
ผิดกรรมเดียวกัน 
  2.3  สิทธิของผู้ต้องโทษที่จะต้องไม่ถูกลงโทษอย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรม  
และพึงได้รับการคุ้มครองจากระบบราชทัณฑ์ ที่มุ่งให้มีการกลับเนื้อกลับตัวและการฟื้นฟูทางสังคม 
และพึงมีการจ าแนกผู้กระท าผิดที่เป็นเด กและเยาวชนออกจากผู้ใหญ่  และได้รับการปฏิบัติตาม 
ความเหมาะสมแก่วัยและสถานะทางกฎหมาย 
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  2.4  สิทธิของบุคคลที่จะไม่ต้องถูกจ าคุกเพราะเหตุว่าไม่อาจช าระหนี้ตามสัญญาได้ 
  2.5  การคุ้มครองบุคคลที่กระท าผิดให้ต้องรับโทษประหารชีวิต เฉพาะผู้กระท าผิด 
ในคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด 
  2.6  ผู้ต้องค าพิพากษาให้ประหารชีวิตมีสิทธิในการขออภัยโทษหรือลดหย่อน  
ผ่อนโทษตามค าพิพากษา การนิรโทษกรรม การอภัยโทษ หรือการลดหย่อนผ่อนโทษจาก 
ค าพิพากษาให้ประหารชีวิตในทุกกรณี 

2.1.3  การรับรองสิทธิของผู้ต้องขังตามกฎหมาย 
2.1.3.1  สิทธิของผู้ต้องขังตามหลักสากล22 
สิทธิของผู้ต้องขังตามหลักสากลที่ปรากฏในสาส์นรับรองสิทธิฉบับต่าง ๆ ที่ส าคัญ ๆ 

อาจแยกพิจารณาได้ดังต่อไปนี้23 
1.   การยอมรับศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังในฐานะที่เป็นมนุษย์ 
การยอมรับศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์นับเป็นหลักการที่เป็นสากล

พื้นฐานซึ่งในสาส์นแทบทุกฉบับจะบัญญัติเกร่ินน าไว้เป็นเบื้องต้น กล่าวคือ แม้ว่าผู้ต้องขังจะเป็น
บุคคลที่ถูกจ ากัดสิทธิหลาย ๆ ประการ โดยเฉพาะการถูกแยกตัวออกไปจากการมีชีวิตอยู่ในสังคม
ทั่วไปก ตาม ซึ่งการถูกจ ากัดสิทธิดังกล่าวเป็นไปเพียงเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างของการลงโทษ 
หรืออาจถูกจ ากัดสิทธิในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่ตลอดระยะเวลาที่เขาตกเป็นผู้ต้องขังเขายัง
มีศักดิ์ในความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนทั่วไปทุกประการ 

หลักการข้อนี้นับว่า มีความส าคัญเพราะเป็นแนวคิดพื้นฐานที่น าไปสู่การรับรองสิทธิ
อ่ืน ๆ ของผู้ต้องขังตามมา ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป 

2. การยอมรับความเสมอภาคกันภายใต้กฎหมาย 
สิทธิของผู้ต้องขังที่เป็นหลักสากลอีกประการหนึ่ง คือ การยอมรับที่จะได้รับการปฏิบัติ

ต่ออย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือโดยปราศจากการแบ่งแยกในเร่ืองต่าง ๆ 
อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห นทางการเมืองหรือความคิดเห นอ่ืนใด เผ่าพันธุ์ 
ทรัพย์สิน ก าเนิดหรือสถานะอื่น ๆ กล่าวคือ ผู้ต้องขังที่กระท าผิดในลักษณะเดียวกันภายใต้เงื่อนไข

                                                 
22  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ หน่วยที่ 10 สิทธิของผู้ต้องขัง (น. 58-60).  

เล่มเดิม. 
23  From Basic Documents on Human Rights (p. 35), by Lan Bronlie, 1992, third edition, Oxford: 

Clarendon Press. อ้างถึงใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ หน่วยที่ 10 สิทธิของผู้ต้องขัง  
(หน้าเดิม). เล่มเดิม. 
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ต่าง ๆ ที่เหมือนกันจะต้องได้รับการปฏิบัติต่อหรือลงโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เหมือนกัน  
โดยไม่ค านึงถึงภูมิหลังของผู้ต้องขังเหล่านั้น 

3.  การยอมรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรม 
หลักในข้อนี้เป็นการยอมรับเป็นสากลว่า ผู้ต้องขังทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติต่อจาก

เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีมนุษยธรรมในทุก ๆ เร่ือง เช่น การใช้เคร่ืองพันธนาการ สภาพของเรือนจ า 
วิธีการลงโทษประเภทต่าง ๆ การควบคุมตัวในลักษณะต่าง ๆ หรือการให้การรักษาพยาบาล กรณีที่
ผู้ต้องขังเจ บป่วย เป็นต้น ดังจะเห นได้ว่าในสาส์นฉบับต่าง  ๆ ยังบัญญัติคุ้มครองผู้ต้องขัง 
ไว้เช่นเดียวกันว่า บุคคลหรือผู้ต้องขังจะต้องไม่ถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติต่อ หรือลงโทษ 
ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือต่ าช้าทารุณ การไม่ถูกบังคับให้เป็นทาสรวมทั้งการได้รับการ
รักษาพยาบาลเมื่อเจ บไข้ได้ป่วย นอกจากนั้นยังมีการรับรองสิทธิของผู้ต้องขังบางประเภทไว้เป็น
พิเศษ โดยเฉพาะเด ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ว่าพึงได้รับการปฏิบัติต่อไว้เป็นกรณีพิเศษกว่านักโทษ
ทั่วไปด้วย เช่น การไม่ประหารชีวิตบุคคลที่อายุต่ ากว่า 18 ปี และสตรีขณะมีครรภ์ การแยกผู้ต้องขัง
เด กออกจากผู้ต้องขังผู้ใหญ่ เป็นต้น 

4. การยอมรับสิทธิในการพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขัง 
ในฐานะที่ผู้ต้องขังเป็นมนุษย์คนหนึ่ง แม้ว่าเขาจะถูกจ ากัดสิทธิหรือลงโทษสถานใด 

ก ตาม สิทธิในความเป็นมนุษย์ที่เขายังมีอยู่ประการหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับและรับรองกันเป็นสากล 
คือ สิทธิในการพัฒนาศักยภาพตนเองของผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังอาจได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งทางกาย
หรือทางจิตใจ โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การได้รับการศึกษา อบรมวิชาการ วิชาชีพต่าง ๆ ตามความ
ถนัด การอบรมขัดเกลาจิตใจในทางศาสนา การได้รับข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ที่ทันสมัย การออกไป
ท างานสาธารณประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งสิทธิเหล่านี้ล้วนได้รับการคุ้มครองและน ามาปฏิบัติกันทั่วไป
ในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อไม่กี่ปีมานี้มีการรับรองสิทธิใหม่ประเภทหนึ่งอย่างเป็น
ทางการ คือ สิทธิในการพัฒนา (Right to Development) ซึ่งนับว่าสอดคล้องและท าให้สิทธิในการ
พัฒนาตนเองของผู้ต้องขังยิ่งกลายเป็นสิทธิที่เป็นหลักสากลมากยิ่งขึ้น 

5. การให้โอกาสผู้ต้องขังกลับตนเป็นคนดี 
จุดมุ่งหมายของการลงโทษและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ส าคัญในปัจจุบัน คือ การมุ่งให้

ผู้ต้องขังกลับตนเป็นคนดี และมุ่งฟื้นฟูแก้ไขให้ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  ซึ่งการให้
โอกาสแก่ผู้ต้องขังในการกลับตนเป็นคนดีที่มีการยอมรับโดยทั่วไปโดยเฉพาะกรณีที่ผู้ต้องขัง
ประพฤติตนอยู่ในเกณฑ์เป็นที่น่าพอใจมีวิธีปฏิบัติหลายประการตามความเหมาะสม เช่น การลดวัน
ต้องโทษ การพักการลงโทษ การอภัยโทษ การให้ไปท างานสาธารณะ เป็นต้น 
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นอกจากนั้น ส าหรับผู้ต้องขังที่เป็นเด กหรือเยาวชนก เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าควรจัด
ผู้ต้องขังเหล่านั้น แยกออกจากผู้ต้องขังที่เป็นผู้ใหญ่ ทั้งนี้เพื่อให้เด กและเยาวชนดังกล่าวอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัยและเอ้ือต่อการกลับตนเป็นคนดี 

6. การให้สิทธิผู้ต้องขังยื่นเร่ืองราวร้องทุกข์ 
สิทธิของผู้ต้องขังในการยื่นเร่ืองราวร้องทุกข์นับเป็นหลักสากลประการหนึ่งที่เป็น

มาตรการส าคัญในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังในกรณีที่ผู้ต้องขังถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่
ได้รับการปฏิบัติต่อตามมาตรการที่กฎหมายรับรองไว้  ซึ่งผู้ต้องขังเพื่อได้รับแจ้งให้ทราบถึงสิทธิ 
ในการยื่นเร่ืองราวร้องทุกข์ พร้อมทั้งวิธีการและรายละเอียดต่าง ๆ นับแต่วันแรกที่ถูกส่งเข้าสถานที่
คุมขัง เช่น กรณีที่มีสิทธิยื่นเร่ืองราวร้องทุกข์ได้  มีวิธียื่นค าร้องทุกข์อย่างไร ต้องยื่นกับเจ้าหน้าที่
ระดับใดได้บ้าง เป็นต้น 

7.   การยอมรับสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายและสื่อสารและการเยี่ยม 
การที่ผู้ต้องขังเป็นผู้อยู่ในสถานะที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่สามารถติดต่อสื่อสาร

กับบุคคลอ่ืนได้โดยเสรี ดังนั้น เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานในการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขัง 
จึงมีการยอมรับเป็นหลักสากลว่า ผู้ต้องขังพึงมีสิทธิที่จะติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกในลักษณะ
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมที่ส าคัญ เช่น การติดต่อสื่อสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
กับทนายความโดยมีโอกาสพูดคุยกับทนายความสองต่อสอง การได้รับการเยี่ยมเยียนจากญาติพี่น้อง 
เพื่อนผู้ใกล้ชิดอ่ืน ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สถานทูต กรณีที่บุคคลนั้นเป็นผู้ต้องขังชาวต่างชาติ  
หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนโดยทางจดหมาย เป็นต้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีการ
ก าหนดขึ้นของแต่ละประเทศตามความเหมาะสมและจ าเป็นต่อการรักษาความปลอดภัย 

8. การยอมรับสิทธิของผู้ต้องขังในการได้รับค่าสินไหมทดแทน 
นอกจากจะมีการยอมรับสิทธิของผู้ต้องขังในการยื่นเร่ืองราวร้องทุกข์ ดังที่กล่าวมาแล้ว

นั้น โดยหลักสากลยังมีการยอมรับสิทธิของผู้ต้องขังในการได้รับค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่
ผู้ต้องขังถูกคุมขัง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สิทธิประเภทนี้หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย 
ยังไม่มีการรับรองไว้โดยตรง ส าหรับประเทศไทยคงมีเฉพาะการควบคุม การขัง หรือจ าคุกโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยผิดกฎหมายตามมาตรา 90 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ซึ่งศาลไต่สวนแล้วมีค าสั่งว่าผิดกฎหมาย และให้ปล่อยตัวไปหรือข้อเท จจริงปรากฏโดยวิธีอ่ืน ๆ ว่า
การควบคุม การขังหรือจ าคุกผิดกฎหมาย เป็นต้น แต่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ชัดแจ้งว่าให้รัฐจ่ายค่า
ทดแทนไว้ เป็นหน้าที่ของผู้ถูกควบคุม ขัง หรือจ าคุกผิดกฎหมายจะไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเอง 
ประเทศไทยมีเพียงกฎหมายที่ให้สิทธิบุคคลในการร้ือฟื้นคดีอาญาที่มีการพิจารณาถึงที่สุดให้จ าคุก
หรือประหารชีวิตขึ้นพิจารณาใหม่ และมีสิทธิรับเงินค่าทดแทน อนึ่ง การที่ประเทศต่าง ๆ ไม่มี
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กฎหมายบัญญัติให้จ่ายค่าทดแทนแก่ผู้ที่ถูกควบคุม ขัง หรือจ าคุกโดยผิดกฎหมาย อาจเนื่องจาก 
หากมีการรับรองสิทธิประเภทนี้ไว้รัฐบาลจ าต้องเพิ่มภาระในการจัดหางบประมาณจ านวนมาก  
มาเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ต้องขัง 

สิทธิของผู้ต้องขังตามหลักสากลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงหลักการกว้าง ๆ ที่ส าคัญ ๆ 
และเป็นที่ยอมรับและบัญญัติรับรองไว้ในสาส์นรับรองสิทธิระดับระหว่างประเทศและระดับ
ภูมิภาคทั่วไป ซึ่งเป็นแนวทางให้ประเทศต่าง  ๆ น าไปบัญญัติรับรองและให้การคุ้มครอง 
เป็นกฎหมายภายในของตนต่อไป ซึ่งในทางปฏิบัติได้มีการน าไปบัญญัติรับรองไว้ในรายละเอียด 
ที่แตกต่างกัน และมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังมากน้อยตามแต่นโยบายของแต่ละประเทศ 

2.1.3.2 สิทธิของผู้ต้องขังตามกฎหมายไทย24 
1.  ความหมายของค าว่า “ผู้ต้องขัง” ตามกฎหมายไทย 
ในกฎหมายไทยมีค าที่ใช้เรียกผู้ที่กระท าผิดที่ต้องโทษหลายค า ได้แก่ ค าว่า ผู้ต้องโทษ 

ซึ่งเป็นค าที่กฎหมายมิได้ให้ค าจ ากัดความไว้โดยเฉพาะ แต่เป็นค าที่ใช้เรียกบุคคลที่กระท าความผิด
อาญาและศาลที่มีค าพิพากษาให้รับโทษทางอาญาอย่างใดอย่างหนึ่งของโทษที่ก าหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 เช่น ผู้ต้องโทษประหารชีวิต ผู้ต้องโทษจ าคุก ผู้ต้องโทษกักขัง 
หรือผู้ต้องโทษปรับ25 นอกจากนั้นในประมวลกฎหมายอาญายังใช้  ค าว่า “ผู้ถูกคุมขัง” ซึ่งหมาย
รวมถึงบุคคลที่ที่ถูกคุมตัว ควบคุม ขัง กักขัง หรือถูกจ าคุก26 

ส่วนค าว่า ผู้ต้องขัง ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 4(2) บัญญัติให้มี
ความหมายครอบคลุมถึงบุคคล 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ นักโทษเด ดขาด คนต้องขัง และคนฝาก  
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ให้ความหมายของบุคคลดังกล่าวโดยสรุป ดังนี้ 

นักโทษเด ดขาด หมายความถึง บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจ าคุกภายหลังค าพิพากษา 
ถึงที่สุดและหมายความถึงบุคคลซึ่งถูกขังได้ตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย 

คนต้องขัง หมายถึง บุคคลที่ถูกขังไว้ตามหมายขัง ซึ่งได้แก่ หมายขังระหว่างสอบสวน 
และหมายขังระหว่างไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาคดี 

คนฝาก หมายความถึง บุคคล 2 ประเภท คือ บุคคลที่ถูกฝากให้ควบคุมไว้โดยการคุม
หรือกักขังโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจในระหว่างสืบสวนและสอบสวน และบุคคลที่ถูก
ฝากให้ควบคุมไว้ตามกฎหมายอ่ืนโดยไม่มีหมาย เช่น การควบคุมบุคคลต่างด้าวซึ่งหลบหนีเข้าเมือง
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง เป็นต้น 

                                                 
24  แหล่งเดิม.  
25  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18-30. 
26  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (2), มาตรา 190-191. 
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2. ประเภทของสิทธิของผู้ต้องขังตามกฎหมายไทย 
สิทธิของผู้ต้องขังในประเทศไทยมีหลายประเภท ซึ่งได้รับการรับรองไว้ในกฎหมาย

หลายฉบับ นับแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ต่าง ๆ 
อาจแยกพิจารณารายละเอียดของสิทธิของผู้ต้องขัง  เหล่านั้นแยกตามประเภทต่าง ๆ ที่ส าคัญ  
8 ประการ ดังต่อไปนี้ 

(1)  สิทธิที่จะไม่ถูกจ ากัดเสรีภาพโดยไม่มี เหตุผลอันสมควร  ตามบทบัญญัติ 
ในมาตรา 90 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่ว่า เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูก 
คุมขังในคดีอาญาหรือในกรณีอ่ืนใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย บุคคลเหล่านี้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาล
ท้องที่ที่มีอ านาจพิจารณาคดีอาญาขอให้ปล่อย คือ 

1. ผู้ถูกคุมขังเอง 
2. พนักงานอัยการ 
3. พนักงานสอบสวน 
4. ผู้บัญชาการเรือนจ า 
5. สามี ภริยา หรือญาติของผู้นั้น หรือบุคคลอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง 
เมื่อได้รับค าร้องดั่งนั้น ให้ศาลด าเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วน ถ้าศาลเห นว่าค าร้อง

นั้นมีมูล ศาลมีอ านาจสั่งผู้คุมขังมาศาลโดยพลัน และถ้าผู้คุมขังแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลไม่ได้ว่า
การคุมขังเป็นการชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลสั่งปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังไปทันที 

สิทธิของบุคคลตามมาตราดังกล่าว เป็นสิทธิที่จะไม่ถูกจ ากัดเสรีภาพโดยไม่มีเหตุผล
และโดยไม่จ าเป็นตามกรณี เป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองจากศาลสถิตยุติธรรม เมื่อการจ ากัด
เสรีภาพของตนนั้นปราศจากเหตุอันควร โดยให้สิทธิแก่ผู้ต้องขังหรือภริยา หรือญาติหรือผู้ที่มี
ประโยชน์เกี่ยวข้องหรือพนักงานอัยการหรือผู้บัญชาการเรือนจ าหรือพัศดีที่จะยื่นค าร้องขอต่อศาล
ขอให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมหรือขังโดยผิดกฎหมายหรือถูกจ าคุกผิดจากค าพิพากษา 

(2)  สิทธิที่จะได้รับการเยี่ยม การติดต่อกับญาติและบุคคลภายนอก และสิทธิในการ
ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย  

ส าหรับผู้ต้องขัง แม้ว่าจะต้องถูกจ ากัดสิทธิในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลในสังคม 
ได้อย่างปกติสุข แต่เป็นที่ยอมรับกันเป็นสากลแล้วว่า  ผู้ต้องขังพึงได้รับการปฏิบัติต่ออย่างมี
มนุษยธรรมในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์หรือดังที่มีนักทฤษฎีบางคนมองว่าหากผู้ต้องขังถูกจ าคุกเพียง
ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการแยกบุคคลนั้นออกจากสังคมเพื่อให้สังคมมีความสงบสุขปลอดภัย 
ดังนั้น ผู้ต้องขังเหล่านั้นจะถูกจ ากัดสิทธิเฉพาะบางส่วนเท่านั้น  แต่เขายังมีสิทธิอ่ืน ๆ เหลืออยู่  
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ซึ่งในที่นี้ก ถือว่าสิทธิที่จะได้รับการเยี่ยม การติดต่อกับญาติและบุคคลภายนอกเป็นสิทธิพื้นฐาน 
ที่ผู้ต้องขังยังเหลืออยู่ 

ในเร่ืองนี้ พระราชบัญญัตริาชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ได้รับรองไว้ชัดเจนใน มาตรา 7, 33 และ 
35(4) โดยเฉพาะในมาตรา 33 บัญญัติไว้ว่า 

ให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทนาย
ตามความที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ภายใต้
ข้อบังคับที่อธิบดีวางไว้ 

นอกจากนั้นยังได้มีการน าหลักเกณฑ์ของสิทธิดังกล่าวที่มีการรับรองไว้กว้าง  ๆ  
ไปจัดท าเป็นข้อบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑ์อีก 2 ฉบับ27 ที่มีลักษณะเป็นการก าหนดระเบียบวิธี
ปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมเยียนติดต่อกับผู้ต้องขังให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งบังเกิดผลในการ
คุ้มครองสิทธิดังกล่าวของผู้ต้องขังโดยเฉพาะรายละเอียดของข้อบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑ์   
มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

การเยี่ยมและการติดต่อระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขังอาจแบ่งออกเป็น 
4 ลักษณะใหญ่ ๆ ดังนี ้

ก. การเยี่ยมและติดต่อระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอกทั่วไป ซึ่งอาจหมายถึงการ
เยี่ยมเยียนจากครอบครัว ญาติ เพื่อน ทั้งโดยการไปพบปะโดยตรง หรือการติดต่อโดยผ่านสื่อต่าง ๆ 
เช่น จดหมายโทรเลข เป็นต้น  

ส าหรับเงื่อนไขในการเยี่ยมนั้น บุคคลภายนอกเมื่อประสงค์จะเยี่ยมเยียนหรือติดต่อด้วย
ตนเองกับผู้ต้องขัง โดยต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนและจะต้องไม่เป็นผู้ที่มี
ลักษณะ ดังนี ้

(1)  มีอาการว่าเสพสุรามึนเมา น่าจะก่อความร าคาญหรือความไม่เรียบร้อย 
(2) มีเหตุผลอันควรเชื่อว่าถ้าอนุญาตให้เยี่ยมเยียน หรือติดต่อกับผู้ต้องขังได้จะก่อการ

ร้ายให้เกิดขึ้น 
(3) แต่งกายผิดปกตินิยมในท้องถิ่นที่เรือนจ าน้ันต้องอยู่หรือสกปรกอย่างร้ายแรง 
(4)  ไม่มีกิจเกี่ยวข้องหรือรู้จักเป็นญาติมิตรกับผู้ต้องขัง 
(5)  มีกิริยาวาจาไม่สุภาพ 

                                                 
27  ข้อบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2479 เรื่องการเยี่ยมเยียนและการติดต่อ

ของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขังและข้องบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2480 เรื่องการ 
เข้าดูกิจการหรือติดต่อกับการงานของเรือนจ า และกงสุลเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง. 
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นอกจากนั้น ในการพบปะกับผู้ต้องขังจักต้องอยู่ในเขตที่ทางเรือนจ าก าหนดให้เป็นที่
เยี่ยมเยียนหรือติดต่อเท่านั้น และผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมเยียนหรือติดต่อจะต้องพูดภาษาไทยกับ
ผู้ต้องขัง โดยออกเสียงให้ดังพอที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมอยู่ ณ ที่นั้นได้ยิน หากจะพูดภาษาอ่ืน
จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน นอกจากนั้นยังห้ามมิให้ ผู้ได้รับอนุญาตให้เยี่ยม 
หรือติดต่อกับผู้ต้องขัง พูดจาหรือให้อาณัติสัญญาณอย่างใด ๆ แก่ผู้ต้องขังเพื่อกระท าผิดกฎหมาย
หรือวินัยของผู้ต้องขัง  ส่วนสิ่งของที่ผู้มาเยี่ยมน ามาให้กับผู้ต้องขังนั้นต้องผ่านการตรวจ 
ของเจ้าหน้าที่ก่อน 

อนึ่ง ในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ได้เปิดโอกาสให้ญาติของผู้ต้องขังได้เข้าเยี่ยมเยียน 
อย่างใกล้ชิด โดยแต่ละปีจะมีการจัดงานวันพบญาติขึ้นปีละ 2 คร้ัง เพื่อให้ญาติและผู้ต้องขังได้มา
พบปะกันอย่างใกล้ชิดกว่าปกติ ภายในเรือนจ า ยิ่งไปกว่านั้น กรมราชทัณฑ์ยังเปิดโอกาสให้มีระบบ
การเยี่ยมฉันครอบครัวเป็นพิเศษ (The conjugal visit) คือ การเปิดโอกาสให้ภรรยาไปเยี่ยม 
ทัณฑสถานผู้ต้องขังชายที่เป็นสามีในบ้านที่จัดเตรียมไว้ให้  ได้แก่ ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง 
และทัณฑสถานเปิดหนองน้ าขุ่น ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่อการบ ารุงขวัญก าลังใจที่จะประพฤติตน
เป็นคนดีอย่างยิ่ง 

ข. การเยี่ ยมและติดต่อระหว่างผู้ต้องขั งกับทนายความ  การเยี่ ยมและติดต่อ 
ของทนายความกับผู้ต้องขังในที่นี้  หมายถึง  ทนายความซึ่งมาในหน้าที่ เกี่ ยวกับคดีความ 
ของผู้ต้องขัง ซึ่งถือเป็นการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขัง  เพราะเป็นสิทธิสากล 
ของผู้ถูกจับกุมที่จะต้องมีโอกาสปรึกษาหารือกับทนายความ เพื่อต่อสู้คดีหรือคุ้มครองผลประโยชน์
อันส าคัญของตน ซึ่งกฎหมายไทยได้รับรองสิทธิไว้อย่างชัดแจ้ง โดยเฉพาะสิทธิของจ าเลย ที่ต้อง
ถูกควบคุมตัวในฐานะเป็นคนต้องขัง ซึ่งมาตรา 8 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้บัญญัติรับรอง
ไว้ว่า  

นับแต่เวลาที่ยื่นฟ้องแล้ว จ าเลยมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
       ฯลฯ 

(3)  ปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว 
       ฯลฯ 

ในการเข้าเยี่ยมหรือติดต่อของทนายกับผู้ต้องขังในเรือนจ านั้น  ข้อบังคับอธิบดีกรม
ราชทัณฑ์ได้ให้สิทธิแก่ทนายเป็นพิเศษกว่าการเยี่ยมของบุคคลภายนอก ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครอง
สิทธิในการได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายของผู้ต้องขังโดยตรง กล่าวคือ ทนายความซึ่งมาเยี่ยม
ด้วยเร่ืองคดีของผู้ต้องขังจะเยี่ยมเยียนหรือติดต่อด้วยตนเองกับผู้ต้องขังได้ทุกวันและทุกเวลา
ระหว่าง 08.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา เว้นแต่วันหยุดราชการ หากมีเหตุผลพิเศษจ าต้องพบปะ
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ผู้ต้องขังนอกวันเวลาที่กล่าวแล้ว ให้ขออนุญาตผู้บัญชาการเรือนจ า เมื่อผู้บัญชาการเรือนจ าเห นมี
เหตุผลสมควรให้อนุญาตให้พบ แต่ต้องไม่ใช่ระหว่างเวลาที่ทางการเรือนจ าได้น าผู้ต้องขังเข้าห้อง
ขังแล้วและยังมิได้น าออกจากห้องขัง นอกจากนั้นหากทนายความต้องการพูดกับผู้ต้องขังเป็น
ความลับก ท าได้ โดยแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม  
จะออกไปควบคุมอยู่ห่างออกไปในระยะที่จะไม่ได้ยินการพูดจา 

ค. การเข้าดูกิจการหรือติดต่อกับงานของเรือนจ าและทัณฑสถาน ในระหว่างการถูก
คุมขังในเรือนจ า  นอกจากผู้ต้องขังจะมีสิทธิได้รับการพบปะกับญาติและทนายความแล้ว  
ในบางโอกาสผู้ต้องขังซึ่งอาจมีโอกาสได้พบปะกับบุคคลภายนอกกลุ่มอ่ืนที่ขอเข้าดูกิจการ 
ของเรือนจ าหรือทัณฑสถาน ซึ่งการเข้าดูกิจการของบุคคลภายนอกจะต้องได้รับอนุญาตจาก  
ผู้บัญชาการเรือนจ า และผู้เข้าดูจะต้องปฏิบัติตัวดังนี้ คือ 

(1) แต่งกายและมีกิริยาอันสุภาพ 
(2) ไม่ส่งของเงินทองอย่างใดให้แก่หรือรับจากผู้ต้องขัง เว้นแต่ ปฏิบัติตามข้อบังคับ

ในเร่ืองนั้น 
(3) ไม่ส่งอาณัติสัญญาณอย่างใด ๆ ให้แก่ผู้ต้องขังกระท าผิดวินัย 
(4) ไม่พูดจากับผู้ต้องขัง เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และถ้าได้รับ

อนุญาตให้พูดจากับผู้ต้องขังได้ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับในเร่ืองนั้น 
(5) ไม่ถ่ายหรือเขียนภาพหรือแบบแปลนหรือแผนที่ ซึ่งเกี่ยวด้วยผู้ต้องขังหรือเรือนจ า 

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ และแจ้งให้ผู้บัญชาการเรือนจ าทราบก่อนแล้ว 
(6) ต้องเข้าดูแต่ภายในอาณาเขต และก าหนดเวลาที่ทางการเรือนจ าได้ก าหนดให้  

ส่วนสิ่งของต้องห้ามนั้นมีกฎหมายก าหนดไว้แล้ว 
(7) อนึ่ง ผู้ที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าดูกิจการเรือนจ าในแต่ละคราวนั้น ต้องมีจ านวน 

ไม่เกินตามที่ก าหนดในกรณีที่มีจ านวนเกินตามที่ก าหนด ต้องได้รับอนุมัติจากกรมราชทัณฑ์ก่อน 
ง.  การเยี่ยมและติดต่อระหว่างกงสุลหรือเจ้าหน้าที่สถานทูตกับผู้ต้องขังที่มีสัญชาติ  

หรือความเกี่ยวเนื่องกับกงสุลหรือเจ้าหน้าที่สถานทูตน้ัน ๆ การเยี่ยมหรือติดต่อกงสุล หรือเจ้าหน้าที่
สถานทูตกับผู้ต้องขังที่มีสัญชาติเกี่ยวเนื่องกันนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากการที่มีผู้ต้องขังชาวต่างประเทศ
ต้องคุมขังอยู่ในเรือนจ าและทัณฑสถานทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพนักงานกงสุลที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง 
ในสังกัดได้ต้องได้รับอนุญาตตามระเบียบเสียก่อน 

นอกจากนั้น การเข้าเยี่ยมในกรณีนี้ กงสุลหรือเจ้าหน้าที่ที่เข้าเยี่ยมจะต้องปฏิบัติตน 
ในเร่ืองการพูดจากับผู้ต้องขังเช่นเดียวกับการเข้าเยี่ยมของทนายความดังที่กล่าวมาแล้วจะต้อง  
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แต่งกายและมีกิริยาอันสุภาพ อีกทั้งยังจะต้องไม่ออกไปนอกเขตที่ผู้บัญชาการเรือนจ าก าหนด 
ให้ด้วย 

(3) สิทธิที่จะได้ รับการพิจารณาคดีใหม่  กฎหมายไทยได้ รับรองสิทธินี้ไว้ใน
พระราชบัญญัติการร้ือฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 ซึ่งเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถูกศาล
พิพากษาลงโทษในการยื่นค าร้องขอให้ ร้ือฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้  หลังจากคดีถึงที่สุด  
หากปรากฏว่าค าเบิกความของพยานบุคคลนั้นเป็นเท จหรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริงหรือ
พยานหลักฐานน้ันเป็นพยานหลักฐานปลอม หรือเป็นเท จไม่ถูกต้องตรงกับความจริงนับว่าเป็นการ
ให้สิทธิแก่ผู้ต้องขังที่ดีอีกประการหนึ่ง  แม้ว่าในทางปฏิบัติอาจจะมีขั้นตอนและวิธีการยุ่งยาก
พอสมควรก ตาม 

(4)  สิทธิที่จะไม่ต้องถูกลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกัน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาของไทย มาตรา 39(4) ได้รับรองสิทธินี้ไว้ว่า สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปเมื่อ 
ค าพิพากษาเสร จเด ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง บทบัญญัตินี้เป็นการรับรองว่าบุคคลหรือผู้ต้องขัง
เดียวกันจะไม่ถูกพิพากษาในกรรมอันเดียวกัน 2 หน หรือไม่ถูกฟ้องซ้ าเพื่อให้ถูกลงโทษซ้ านั่นเอง 

5.  สิทธิที่จะได้รับการปล่อยและพักการลงโทษ28 ประเทศไทยได้รับรองสิทธินี้ไว้ใน
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ว่านักโทษเด ดขาดที่ได้รับการปลดปล่อยให้พ้นโทษมีสิทธิ
ได้รับใบส าคัญ ในการปล่อยในกรณีผู้ต้องขังที่ถึงก าหนดปล่อย ป่วยหนัก ไม่สามารถไปจาก
เรือนจ าได้และขออนุญาตอยู่รักษาตัวต่อไปในเรือนจ า ผู้บัญชาการเรือนจ าใช้ดุลพินิจอนุญาต 
ตามค าขอได ้แต่ต้องรายงานอธิบดีทราบ  

นักโทษเด ดขาดซึ่งได้รับการพักการลงโทษตามมาตรา 32(5) หรือได้ลดวันต้องโทษ
จ าคุกตามมาตรา 32(6) และได้รับการปล่อยตัวก่อนครบก าหนดตามหมายศาลจะต้องปฏิบัติ 
ตามเงื่อนไขการพักการลงโทษโดยเคร่งครัด ถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นข้อใดข้อหนึ่ง ผู้นั้นอาจถูก
จับอีกโดยไม่ต้องมีหมายจับหรือหมายจ าคุกและน ากลับมาจ าคุกต่อไปตามก าหนดโทษที่ยังเหลืออยู่ 

การปล่อยตัวผู้ต้องขังให้ปฏิบัติ ดังนี ้
 (1)  เรียกพัสดุของหลวงคืน 
 (2) ผู้ต้องขังคนใดไม่มีเคร่ืองแต่งกายจะแต่งออกไปจากเรือนจ าให้มอบเคร่ืองแต่งกาย
ให้ 1 ชุด ตามที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดไว้ 
 (3) ท าหลักฐานการปล่อยตัว 
 (4) คืนทรัพย์สินให้ผู้ต้องขังให้แก่ผู้ต้องขังไป 
 (5) ออกใบสุทธิให้ 
                                                 

28  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 41-43 กฎกระทรวง ข้อ 91-95 และ 132. 
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6. สิทธิในการร้องทุกข์ ยื่นเร่ืองราว และถวายฎีกา พระราชบัญญัติราชทัณฑ์และ
กฎกระทรวง ได้รับรองสิทธิดังกล่าวของผู้ต้องขังไว้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ได้รับรอง
ไว้ว่า29 ผู้ต้องขังอาจร้องทุกข์ด้วยวาจาหรือท าเป็นหนังสือก ได้  ในกรณีที่ ร้องทุกข์ด้วยวาจา 
เจ้าพนักงานซึ่งได้รับเร่ืองราวร้องทุกข์ต้องท าบันทึกค าร้องทุกข์และหนังสือร้องทุกข์ต้องลงลายมือ
ชื่อผู้ร้องทุกข์ และเจ้าพนักงานผู้เขียน การเขียนค าร้องทุกข์เร่ืองราว หรือฎีกา ผู้เขียนต้องเขียนด้วย
ตนเอง เว้นแต่ไม่สามารถเขียนได้ และเขียนในที่ซึ่งเรือนจ าจัดให้ ถ้าผู้ต้องขังไม่สามารถจัดหา
เคร่ืองเขียนส่วนตัวได้ เจ้าพนักงานจะจัดการให้ 

ผู้ต้องขังอาจสงวนข้อความจะร้องทุกข์ เร่ืองราว หรือฎีกาเป็นความลับได้และกฎหมาย
ห้ามเจ้าพนักงานเรือนจ าอยู่ในระยะที่จะทราบข้อความที่เขียน เว้นแต่ผู้ต้องขังจะยินยอม 

การยื่นหนังสือร้องทุกข์ เร่ืองราวหรือฎีกาให้ผู้ต้องขังยื่นต่อพัศดี หรือที่ซึ่งจัดให้ไว้
ส าหรับการนั้น และเจ้าพนักงานเรือนจ าจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังน าค าร้องทุกข์  เร่ืองราวหรือ
ฎีกาไปยื่นได้ 

ในกรณีที่ข้อความในหนังสือร้องทุกข์เร่ืองราว หรือฎีกาของผู้ต้องขังเป็นเร่ืองลับห้าม 
มิให้เจ้าพนักงานเรือนจ าอ่าน แต่มีหน้าที่จัดส่งไปยังผู้รับ หากเป็นหนังสือถึงรัฐมนตรีหรือทูลเกล้าฯ 
ถวายให้ส่งไปยังอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อด าเนินการ 

ถ้าการร้องทุกข์ เร่ืองราวหรือฎีกาไม่เป็นความลับ ให้พัศดีเปิดเพื่อตรวจดูข้อความและ
ปฏิบัต ิดังนี ้

1.   สอบข้อเท จจริง 
2. แก้ไขหรือช่วยเหลือตามค าร้องขอตามสมควรแก่กรณี 
3. เสนอผู้บัญชาการเรือนจ า พร้อมกับรายงานชี้แจงการปฏิบัติดังกล่าวแล้ว 
ค าสั่งค าชี้แจงตอบค าร้องทุกข์  เ ร่ืองราว หรือฎีกา ต้องแจ้งให้ยื่นค าร้องทราบ 

และลงลายมือชื่อรับทราบเป็นหลักฐาน 
7. สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติต่ออย่างมีมนุษยธรรม การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคดีอาญา 

มีรายละเอียดมากมายหลายประการ ซึ่งในเร่ืองนี้แต่ละประเทศได้มีการก าหนดวิธีการปฏิบัติและ 
ให้สิทธิในเร่ืองต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป ในเร่ืองนี้สหประชาชาติได้ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า
ส าหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังไว้เพื่อให้นานาประเทศรับไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังใน
ประเทศของตนอย่างมีมนุษยธรรม ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามกฎหมาย  
ซึ่งส่วนมากรับรองไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงมหาดไทยต่าง ๆ  

                                                 
29  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 32 กฎกระทรวง ข้อ 120-126. 
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ที่ส าคัญ เช่น สิทธิที่จะร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือสิทธิที่จะไม่ถูกลงโทษทารุณ
โหดร้าย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

1. วินัยของผู้ต้องขัง 30 ผู้ต้องขังจะต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยและข้อบังคับ 
ของเรือนจ า ส าหรับนักโทษเด ดขาดซึ่งมีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ก้าวหน้าในการศึกษา
และท างานได้ผลดีหรือท าความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ อาจได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังนี ้

(1) ได้รับความสะดวกในเรือนจ าที่อธิบดีก าหนด 
(2) เลื่อนชั้น 
(3) แต่งตั้งให้มีต าแหน่งเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจ า 
(4) ลาได้คร้ังหนึ่งไม่เกิน 4 วัน โดยไม่นับรวมเวลาเดินทางเมื่อมีความจ าเป็น

ทางด้านธุรกิจส าคัญ หรือกิจการในครอบครัว  
(5) พักการลงโทษ เมื่อนักโทษเด ดขาดได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3  

ของก าหนดโทษตามหมายศาล หรือไม่น้อยกว่า 10 ปี ในกรณีต้องโทษจ าคุกตลอดชีวิต การปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขพักการลงโทษอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 1 ป ีและอย่างมากไม่เกินก าหนดโทษที่เหลืออยู่ 

(6) ลดวันต้องโทษจ าคุกให้เดือนละไม่เกิน 5 วัน การลดวันต้องโทษจะกระท าได้
เมื่อนักโทษเด ดขาดได้รับโทษแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ในกรณีต้องโทษจ าคุกตลอดชีวิตแล้วเปลี่ยนมา
เป็นโทษจ าคุกมีก าหนดระยะเวลา 

อนึ่ง เมื่อผู้ต้องขังกระท าผิดวินัย พนักงานเรือนจ ามีหน้าที่พิจารณาโทษได้โดยก่อนจะ
ลงโทษฐานผิดวินัยแก่ผู้ต้องขัง จะต้องให้ผู้ต้องขังมีโอกาสชี้แจงหรือแก้ตัว ในการพิจารณาโทษ  
ผู้บัญชาการเรือนจ ามีอ านาจลงโทษได้ทุกสถาน พัศดีเรือนจ าที่มีผู้บัญชาการเรือนจ าโดยต าแหน่ง
ลงโทษได้ ดังนี้ 

(1) ภาคทัณฑ์ 
(2) ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อไม่เกิน 2 เดือน 
(3) งดการเลื่อนชั้นไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
(4) ขังเดี่ยวไม่เกิน 1 เดือน 
พัศดีหรือสารวัตรเรือนจ ามีอ านาจลงโทษผู้ต้องขังได้ ดังนี้ 
(1) ภาคทัณฑ์ 
(2) ตัดการอนุญาตการเยี่ยมหรือติดต่อไม่เกิน 1 เดือน 
(3) งดการเลื่อนชั้นไว้ไม่เกิน 3 เดือน 

                                                 
30  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479, มาตรา 31-37. 
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การลงโทษเฆี่ยนให้กระท าได้เฉพาะนักโทษเด ดขาดเท่านั้น  โดยไม่ค านึงถึงลักษณะ
ความผิดที่เกิดขึ้นและลักษณะของบุคคลผู้ได้รับโทษตามสภาพการณ์แห่งเรือนจ า และให้เฆี่ยน 
รวดเดียวส าหรับความผิดซึ่งต้องเฆ่ียน 

อนึ่ง ในทางปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระงับการ
ลงโทษเฆ่ียนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2491  

ผู้บัญชาการเรือนจ าหรือผู้แทน ซึ่งเป็นข้าราชการตั้งแต่ชั้นประจ าแผนกหรือเทียบเท่า
ต้องมาเป็นประธานการลงโทษ ผู้ เฆี่ยนจะต้องเป็นเจ้าพนักงานเรือนจ าซึ่งไม่ เคยมีสาเหตุ 
กับผู้ถูกลงโทษเป็นส่วนตัวและต้องบันทึกข้อความนี้ไว้เป็นหลักฐาน วิธีการเฆี่ยนต้องคว่ าเฆี่ยน 
บริเวณท่อนบนโดยใช้หวายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. 

2. เคร่ืองพันธนาการ31 ห้ามใช้เคร่ืองพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง แต่ถ้าจะใช้ การใช้เคร่ือง
พันธนาการต้องอยู่ภายในเงื่อนไข 

(1) เป็นบุคคลที่น่าจะท าอันตรายต่อชีวิต หรือร่างกายของตนเองหรือผู้อ่ืน 
(2) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตไม่สมประกอบ อันอาจเป็นภยันตรายต่อผู้อ่ืน 
(3) เป็นบุคคลที่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุม 
(4) เมื่อถูกควบคุมตัวไปนอกเรือนจ า เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุมเห นเป็นการ

สมควรที่จะต้องใช้เคร่ืองพันธนาการ 
(5) เมื่อรัฐมนตรีสั่งว่า เป็นการจ าเป็นจะต้องใช้เคร่ืองพันธนาการ เนื่องแต่สภาพ 

ของเรือนจ าหรือตามสภาพการณ์ของท้องถิ่น 
พัศดีอาจใช้ดุลพินิจตามข้อ (4) และ (5) ในการใช้หรือไม่ใช้เคร่ืองพันธนาการก ได้ 

เคร่ืองพันธนาการที่ใช้แก่ผู้ต้องขัง ได้แก่ ก. ตรวน ข. กุญแจมือ และ ค. โซ่ล่าม 
(ก) ตรวนมี 2 ขนาด (1) เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร และ (2) เส้นผ่านศูนย์กลาง 

17 มิลลิเมตร โดยมีขนาดลูกโซ่ระหว่างวงแหวนไม่ให้สั้นกว่า  50 ซม. และไม่ให้ยาวเกินกว่า  
75 ซม. โดยปกติให้ใช้ตรวนขนาดที่ 1 เว้นแต่กรณีจ าเป็นหรือผู้ต้องขังได้รบโทษตามค าพิพากษา
จ าคุกตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป หรือเป็นผู้ต้องขังในคดีอุกฉกรรจ์จะใช้ขนาดที่ 2 ก ได้ 

(ข) กุญแจมือ การใช้กุญแจมือให้ใช้ตามแบบและขนาดที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด 
(ค) โซ่ล่าม การใช้โซ่ล่าม โซ่ให้ใช้ตามขนาดของที่ก าหนดไว้ส าหรับตรวน 
ส าหรับผู้ต้องขังอายุเกินกว่า 60 ปี หรือผู้ต้องขังหญิงห้ามเคร่ืองพันธนาการเว้นแต่ 

เป็นเหตุร้ายหรือเสียจริตซึ่งจ าเป็นต้องป้องกันมิให้ก่ออันตราย 

                                                 

 31  กฎกระทรวงมหาดไทย ข้อ 25-30. 
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ส าหรับคนต้องขังหรือคนฝากขัง ถ้าน าตัวออกนอกเรือนจ าให้ใช้กุญแจมือ การใช้ตรวจ
จะกระท าได้ต่อผู้ต้องขังคดีอุกฉกรรจ์ 

การใช้เคร่ืองพันธนาการแบบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้จะกระท ามิได้ เว้นแต่กรณีจ าเป็น 
ผู้บัญชาการเรือนจ าอาจให้ใช้เคร่ืองพันธนาการแบบอ่ืนซึ่งเบากว่านี้ได้ 

3. กรณีการใช้อาวุธ เจ้าพนักงานจะใช้อาวุธประจ ากายได้ตามที่รัฐมนตรีก าหนดและ
เงื่อนไขการใช้อาวุธปืน นอกจากนั้นเจ้าพนักงานเรือนจ าอาจใช้อาวุธอ่ืน นอกจากอาวุธปืนได้ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เมื่อปรากฏว่าผู้ต้องขังหลบหนี หรือพยายามหลบหนีและไม่มีทางจะป้องกัน 
อย่างอื่นนอกจากอาวุธ 

(2) เมื่อผู้ต้องขังหลายคนก่อความวุ่นวาย หรือพยายามเปิดหรือท าลายประตูร้ัว
หรือก าแพงเรือนจ า 

(3) เมื่อปรากฏว่าผู้ต้องขังจะใช้ก าลังท าร้ายเจ้าพนักงานหรือผู้อ่ืน 
การใช้อาวุธปืน เจ้าพนักงานเรือนจ าอาจใช้อาวุธปืนแก่ผู้ต้องขังได้ในกรณีต่อไปนี้ 
(1) ผู้ต้องขังยอมวางอาวุธเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้วาง 
(2) ผู้ต้องขังที่ก าลังหลบหนีไม่ยอมหยุดเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้หยุดและไม่มีทางอ่ืนที่

จะจับกุมได้ 
(3) ผู้ต้องขังตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไปก่อนการวุ่นวาย หรือพยายามใช้ก าลังเปิดหรือท าลาย

ประตูร้ัว หรือก าแพงเรือนจ า หรือใช้ก าลังท าร้ายเจ้าพนักงานหรือผู้อ่ืนและไม่ยอมหยุดในเมื่อ 
เจ้าพนักงานสั่งให้หยุด 

ถ้ามีเจ้าพนักงานที่มีอ านาจเหนือผู้ใช้อาวุธปืนอยู่  ณ ที่นั้นด้วยจะใช้อาวุธปืนได้ต้อง
ได้รับค าสั่งจากผู้นั้นแล้วเท่านั้น  

ในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ต้องขังและ
ไม่สามารถย้ายผู้ต้องขังไปควบคุม ณ ที่อ่ืนได้ทัน เจ้าพนักงานเรือนจ าจะปล่อยผู้ต้องขังไปชั่วคราว 
ก ได้ ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยจะต้องกลับมายังเรือนจ า  หรือรายงานตนยังสถานีต ารวจหรือ 
ที่ว่าการอ าเภอภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ปล่อย มิฉะนั้นจะมีความผิดฐานหลบหนีการควบคุม 
เว้นแต่จะมีข้อแก้ตัวอันควร 

4.  การควบคุมผู้ต้องขัง32 กฎหมายก าหนดให้น าผู้ต้องขังเข้าห้องขังเวลา 18.00 น.  
ออกจากห้องขังเวลา 06.00 น. ยกเว้นก าหนดเวลาดังกล่าวจะไม่เหมาะสมกับสภาพของเรือนจ า  
ให้ผู้บัญชาการเรือนจ าก าหนดเวลาใหม่ได้ โดยขออนุมัติจากอธิบดี 
                                                 

 32  กฎกระทรวงมหาดไทย ข้อ 31-34. 
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ในการควบคุมผู้ต้องขังนอกเรือนจ า ปกติจะต้องจัดผู้คุม 1 คนต่อผู้ต้องขัง 5 คน เรือนจ า
ที่มีผู้ต้องขังหญิงจ านวนต้ังแต ่15 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีหญิงเป็นเจ้าพนักงานและห้ามมิให้ผู้ต้องขัง
ชายหรือเจ้าพนักงานชาย เข้าไปในเขตควบคุมผู้ต้องขังหญิง เว้นแต่ (1) มีกรณีฉุกเฉินซึ่งจ าเป็นต้อง
เข้าไประงับ และ (2) เจ้าพนักงานระดับพัศดีขึ้นไปเข้าไปในเวลากลางวันพร้อมกับบุคคลอ่ืนอีก
อย่างน้อย 2 คน เข้าไปด้วย และมีหน้าที่ราชการ 

จากหลักเกณฑ์การปฏิบัติและการรับรองสิทธิของผู้ต้องขังข้างต้นแล้วอาจกล่าวได้ว่า  
กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ส่วนใหญ่ของไทยมีความสอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า
ส าหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ มีระเบียบเพียงส่วนน้อยที่ไม่สอดคล้องและ
ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ า อย่างไรก ตามสิ่งที่ยังเป็นปัญหาในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังในประเทศ
ไทยก คือ สภาพของเรือนจ าและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของเจ้าหน้าที่  รวมทั้งการใช้ดุลพินิจในการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งบางคร้ังไม่ เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน  หรือการมีทัศนคติ 
เป็นปฏิปักษ์ต่อสิทธิมนุษยชน และไม่รับรู้สิทธิของผู้ต้องขัง รวมทั้งข้อจ ากัดของรัฐในด้านการขาด
แคลนงบประมาณ บุคลากร และการฝึกอบรมเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีความส าคัญ
ซึ่งต้องใช้มาตรการต่าง ๆ แก้ไขพร้อม ๆ กัน ไม่เพียงแต่การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแต่จ าต้อง
ปรับปรุงทัศนคติ  อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมและวางมาตรการต่าง  ๆ ในการคุ้มครองสิทธิ 
ของผู้ต้องขังทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

8. สิทธิในการได้ รับการรักษาพยาบาล  สิทธิในการได้ รับการรักษาพยาบาล 
ของผู้ต้องขังเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอีกประการหนึ่งที่กฎหมายไทยได้ให้การรับรองไว้อย่างชัดแจ้ง   
ดังปรากฏในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 29-30 ไว้ดังนี้ 

มาตรา 29 ให้ผู้ต้องขังที่ป่วยเจ บหรือเป็นหญิงมีครรภ์ได้รับการรักษาพยาบาล  
ตามสมควร 

มาตรา 30 เมื่อแพทย์ผู้ควบคุมการอนามัยของผู้ต้องขังยื่นรายงานแสดงความเห นว่า 
ผู้ต้องขังคนใดเจ บป่วยและถ้าคงรักษาพยาบาลอยู่ในเรือนจ าจะไม่ทุเลาดีขึ้น  อธิบดีจะอนุญาตให้
ผู้ต้องขังคนนั้นไปรักษาตัวในสถานที่ อ่ืนใดนอกเรือนจ า  โดยมีเงื่อนไขอย่างใดแล้วแต่จะ
เห นสมควรก ได้ 

จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห นได้ว่ากฎหมายได้ รับรองสิทธิในการได้ รับการ
รักษาพยาบาลทั้งของผู้ต้องขังทั่วไปที่ป่วยเจ บทั้งทางกายหรือทางจิต และให้ความส าคัญเป็นพิเศษ
ส าหรับหญิงมีครรภ์ นอกจากนั้นในทางปฏิบัติแพทย์เรือนจ ายังต้องรับผิดชอบ ผู้ต้องขังป่วยอีกกลุ่ม
หนึ่งคือ ผู้ต้องขังที่ป่วยเพราะยาเสพติด ซึ่งถูกจัดแยกไว้ในทัณฑสถานบ าบัดพิเศษในภูมิภาคต่าง ๆ 
ของประเทศ เช่น ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษบางเขน ธัญบุร ีล าปาง เป็นต้น 

DPU



29 

ส าหรับหญิงมีครรภ์  หากมีผู้ต้องขังตั้งครรภ์เข้าไปอยู่ในเรือนจ า  กรมราชทัณฑ์  
มีนโยบายที่จะพยายามมิให้ผู้ต้องขังดังกล่าวคลอดภายในเรือนจ า  เพื่อมิให้เกิดปมด้อยแก่เด ก 
เมื่อเติบโตขึ้น แต่จะอนุญาตให้ผู้ต้องขังไปคลอดนอกเรือนจ าได้ หรือในกรณีที่เด กคลอดในเรือนจ า
ก จะหลีกเลี่ยงการบันทึกลงในสูติบัตรว่าคลอดในเรือนจ า  แต่ใช้วิธีบันทึกเช่นเดียวกับเลขที่บ้าน 
โดยทั่ว ๆ ไป คือ การใช้เลขทะเบียนของอาคารเรือนจ าหรือทัณฑสถาน 

อย่างไรก ตาม ในช่วงที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบัน แม้ว่ากรมราชทัณฑ์จะมีข้อก าหนดให้
ทุกเรือนจ ามีแพทย์ประจ าโดยเฉพาะ หรือให้มีแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นแพทย์เรือนจ า 
ในกรณีที่ไม่มีแพทย์เรือนจ า และยังมีข้อก าหนดให้เรือนจ าทุกแห่งจัดให้มีสถานพยาบาลเพื่อเป็นที่
ท าการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังที่ป่วย แต่ในความเป็นจริงปรากฏว่ากรมราชทัณฑ์ยังขาดแคลน 
ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ต่าง  ๆ ท าให้ต้องอาศัยโรงพยาบาลภายนอกเรือนจ า 
ในการช่ วย รักษาพยาบาลผู้ ต้ องขั งที่ ป่ ว ย  ดั ง จะ เห นได้ จ ากบทบัญญัติ ในมาตรา  30  
แห่งพระราชบัญญัตริาชทัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ให้อ านาจอธิบดีไว้ในการอนุญาตให้ผู้ต้องขังไปรับ
การรักษาตัวในสถานที่อ่ืนใดนอกเรือนจ าได้ ทั้งนี้ตามความเห นของแพทย์และภายใต้เงื่อนไขใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
 
2.2  ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู 
 2.2.1  วัตถุประสงค์ของการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู33 

ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitative Theory) เกิดขึ้นมาในยุคที่มีการตื่นตัว
ทางวิทยาศาสตร์ มีการศึกษาค้นคว้าโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่ เรียกว่า ปฏิฐานนิยม 
(Positivist) ใช้วิธีการศึกษาเชิงประจักษ์  (Empirical Method) ที่ได้จากการสังเกต การทดลอง  
นักอาชญาวิทยากลุ่มนี้น าโดย ลอมโบรโซ (Lombrozo) และกาโรฟาโล (Garofalo) และเฟอร์ริ 
(Feri) นักอาชญาวิทยาชาวอิตาเลียน และในฐานะผู้น าของส านักอิตาเลียน (Italian School) ที่เห นว่า
การศึกษาเร่ืองอาชญากรรมและการกระท าผิด ควรใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษา  
โดยมุ่งเน้นการศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อค้นหาสาเหตุแห่งอาชญากรรม และน าผลที่ได้มาใช้ 
ในการแก้ไขการกระท าผิด รวมทั้งควรปรับปรุงวิธีการลงโทษให้เหมาะสมกับผู้กระท าผิด 

                                                 
33  ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. (ม.ป.ป.). ทฤษฎีการลงโทษ  (น. 31-32), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

หน่วยที่ 6, สืบค้น 22 สิงหาคม 2557, จาก http://www.stou.ac.th/Shools/Slw/upload/41716-6pdf 
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2.2.1.1   ความเชื่อพื้นฐานของทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู 
ตามทฤษฎีนี้เชื่อว่า การลงโทษควรมีเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด ให้กลับตัวเป็นคนดี 

เพื่อไม่ให้ผู้กระท าผิดกลับมากระท าผิดซ้ า รวมทั้งพยายามที่จะช่วยให้ผู้กระท าผิดกลับคืนสู่สังคมได้
ตามปกติ  จึงต้องมีการให้การเรียนรู้ การอบรมให้ เพียงพอที่ จะใช้ในการด าเนินชีวิตได้  เช่น  
การฝึกอาชีพ รวมทั้งการพยายามช่วยให้ผู้กระท าผิดไม่รู้สึกมีปมด้อยจากการที่ได้รับการลงโทษแล้ว 

เดิทเวย์ (George F. Kirchway) ให้ทัศนะว่า34 
“...การลงโทษไม่สามารถยับยั้ง  ผู้ซึ่งหย่อนความรับผิดชอบได้เพราะว่าเขาไม่ รู้ 

ถึงผลร้ายที่จะได้รับจากการกระท าผิด ไม่สามารถที่จะยับยั้งบุคคลวิกลจริตได้เพราะว่าเขาพยายาม
ขัดแย้งกับบรรทัดฐานของสังคมอยู่แล้ว  ไม่สามารถยับยั้งผู้ที่กระท าผิดด้วยความฉลาดได้  
เพราะว่าเขาย่อมไม่คิดว่าจะถูกจับได้  ไม่สามารถยับยั้งผู้ซึ่งกระท าความผิดโดยกะทันหันได้ 
เพราะว่าแรงกระตุ้นให้กระท าผิดมีเร วกว่าที่จะคิดถึงเหตุผล  ถ้าการลงโทษไม่สามารถยับยั้ง 
บุคคลเหล่านี้ได้แล้ว แล้วใครกันที่การลงโทษจะยับยั้งได้  ก คงจะมีแต่บุคคลซึ่งมีมาตรฐาน 
ความประพฤติที่ดีและไม่ละเมิดกฎหมายอยู่แล้ว ซึ่งไม่จ าเป็นต้องอาศัยการลงโทษเพื่อเป็นการ
ยับยั้งมาขู่เลย...” 

สรุปได้ว่า การลงโทษจึงควรมีไว้เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดให้กลับคืนสู่สังคม 
และใช้ชีวิตด้วยความเป็นปกติสุข มากกว่าการลงโทษเพื่อข่มขู่ให้หวาดกลัว 

2.2.1.2 วัตถุประสงค์ของการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู 
ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู เป็นทฤษฎีเกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กับความเจริญก้าวหน้า

ของการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ที่ เน้นความเป็นเหตุเป็นผล เน้นการศึกษาเชิงประจักษ์ มีการน า
ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์มาใช้ มีการน าวิธีการศึกษาแบบเชิงประจักษ์นิยม (Empirical Method) 
มาใช้ในวงการนิติศาสตร์เพื่อศึกษาถึงสาเหตุแห่งการกระท าผิด โดยศึกษาวิเคราะห์และเก บข้อมูล
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ได้ใช้เพียงการใช้เหตุผลทางตรรกวิทยา (Rational) 

การลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1.  มุ่งที่จะศึกษาท าความเข้าใจสาเหตุแห่งการกระท าผิด โดยเน้นตัวบุคคลผู้กระท าผิด 

และสภาพแวดล้อม 
2.  เพื่อที่จะหาทางแก้ไขผู้กระท าผิด มากกว่าที่จะลงโทษ 
3.  การท าให้ผู้กระท าผิดกลับไปสู่สังคมของตนเองได้ และมีชีวิตร่วมกับบุคคลอ่ืนใน

สังคมอย่างเป็นปกติสุข 
                                                 

34  From Crime, Punishment and Cure (pp. 95-96), by Giles Playfair and Derirck Singeton, 1965, 
London: The Camelot Press Ltd.  
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ทฤษฏีนี้จึงเรียกว่า “ทฤษฏีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู” (Rehabilitative Theory) 
สรุปได้ว่า การลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู มีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือ 

เพื่อเป็นการฟื้นฟูแก้ไขตัวผู้กระท าผิดให้กลับตัวเป็นคนดี และมิให้กระท าผิดซ้ า รวมทั้งการพยายาม
ท าให้ผู้กระท าผิดสามารถกลับเข้าสู่สังคมของตนเอง สามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม
ได้อย่างเป็นปกติสุข 

2.2.1.3 เหตุผลสนับสนุนในการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู 
นักวิชาการที่ศึกษาด้านนิติศาสตร์และอาชญาวิทยา โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงประจักษ์ 

เห นว่าแม้ว่าจะมีการลงโทษที่รุนแรง แต่ก พบว่ามีการกระท าผิดซ้ าขึ้นอีกอยู่เสมอ แสดงว่าการ
ลงโทษไม่สามารถท าให้คนกลัวโทษที่จะได้รับ ไม่สามารถข่มขู่ให้คนกลัวจนไม่กล้ากระท าผิด
ขึ้นมาอีก การลงโทษโดยอาศัยหลักกฎหมาย เพื่อให้เหมาะสมกับความผิด และการลงโทษเพื่อการ
แก้แค้นทดแทนตามทฤษฎีการลงโทษให้สาสม หรือเพื่อข่มขู่ให้กลัวตามทฤษฎีการป้องกัน แต่เพียง
อย่างเดียวไม่น่าจะประสบผลส าเร จ จึงต้องมีการศึกษาวิธีการอ่ืนเพื่อแก้ไขปัญหา นั่นคือ การศึกษา
ค้นคว้าสาเหตุแห่งการกระท าผิดและหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมกับผู้กระท าความผิด เพื่อที่จะแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระท าผิด มากกว่าการลงโทษเพื่อข่มขู่ผู้กระท าผิดและบุคคลอ่ืนให้เกิดความหวาดกลัว  
จนไม่กล้ากระท าผิด 

2.2.2  หลักการลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู35 
2.2.2.1 หลักคิดในการลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู 
การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู  มีหลักคิดว่า “...สิ่งใดก ตามที่สามารถแก้ไขปรับปรุง

ผู้กระท าผิดให้กลับตัวเป็นคนดีได้ สิ่งนั้นคือวิธีการที่ดีที่สุด และควรน ามาใช้ เนื่องจากผู้กระท าผิด
แต่ละคนมีปัญหาแตกต่างกัน มีนิสัยใจคอแตกต่างกัน เราจึงต้องใช้วิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
ว่าวิธีการแบบใดจึงจะเหมาะสมกับผู้กระท าผิดมากที่สุด... ”36 ทั้งนี้ตามแนวคิดของแพ กเกอร์ 
(Herbert L. Packer) ที่สรุปว่าวิธีการใดที่สามารถแก้ไขดัดแปลงผู้กระท าผิดได้ก ควรเลือกใช้วิธีนั้น 

                                                 
35  ทฤษฎีการลงโทษ (น. 34-35). เล่มเดิม. 
36  From The Limits of the Criminal Sanction (p. 54), by Herbert L. Packer, 1979, California: Stanford 

University Press. 
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2.2.2.2 หลักการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู 
การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูมีหลักการส าคัญที่ควรปฏิบัติ 5 ประการ37 ดังนี ้
1.  พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้กระท าผิดประสบกับสิ่งที่ท าลายคุณลักษณะประจ าตัว  

ของเขา 
2.  ให้ใช้วิธีการอ่ืนแทนการลงโทษจ าคุกระยะสั้นโดยหันมาใช้วิธีการอย่างอ่ืนแทน

โทษจ าคุก เพราะการลงโทษจ าคุกระยะสั้นไม่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฟื้นฟูผู้กระท าผิด 
การลงโทษจ าคุกระยะสั้นยิ่งจะท าให้ผู้กระท าผิดที่ถูกลงโทษกลายเป็นผู้ร้ายถาวร เพราะผ่านการ
จ าคุกมาแล้ว กลายเป็นคนขี้คุก และยังอาจได้เรียนรู้พฤติกรรมโจรจากในคุกมาด้วย วิธีการอย่างอ่ืน
ที่สามารถน ามาใช้แทนการลงโทษจ าคุกระยะสั้น เช่น 

 ก.  การกักขังแทนค่าปรับ 
 ข.  การรอการลงโทษ หรือรอการก าหนดโทษ 
 ค.  การคุมประพฤติ 
3.  การลงโทษต้องเหมาะสมกับการกระท าผิดเป็นรายบุคคล ตามแนวคิดของแพ กเกอร์ 

ที่ว่าในการก าหนดโทษและการพิจารณาความหนักเบาของการลงโทษ  ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่
จ าเป็นต้องใช้ในการแก้ไขดัดแปลงผู้กระท าผิด ไม่ใช่ความหนักเบาของการกระท าผิด ดังนั้น  
จึงต้องลงโทษให้เหมาะสมกับตัวบุคคลผู้กระท าผิดว่าเขาควรได้รับการแก้ไขอย่างไร 

4.  เมื่อผู้กระท าได้แก้ไขดีดังเดิมแล้วให้หยุดการลงโทษ หากเห นว่าผู้กระท าผิด
สามารถแก้ไขตนเองได้ดีแล้ว ก ไม่ควรไปลงโทษเขาต่อไปอีก ควรจะระงับการลงโทษ เพราะถึง
ลงโทษต่อไปก ไม่ได้ประโยชน์ วิธีการที่อาจน ามาใช้คือ การพักการลงโทษ (Parole) 

5.  ให้มีการปรับปรุงการลงโทษระหว่างที่มีการคุมขัง เนื่องจากทฤษฎีการลงโทษเพื่อ
แก้ไขฟื้นฟูมีแนวคิดว่าจะคืนผู้กระท าผิดกลับไปสู่สังคม จึงต้องหาวิธีการช่วยเหลือให้ผู้กระท าผิด
สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ มีอาชีพ มีงานท า มีรายได้ เลี้ยงตนเองได้ ไม่ตกเป็นภาระ
ของผู้อ่ืนอันจะท าให้เกิดการรังเกียจ ดังนั้น ในระหว่างที่มีการลงโทษ ควรมีการฝึกอาชีพ ให้ความรู้
ในเร่ืองที่จ าเป็นต้องน าไปใช้ในสังคม เมื่อพ้นโทษไปแล้วจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้ท าให้ไม่กลับมา
กระท าผิดซ้ าอีก 

                                                 
37  จาก กฎหมายอาญาภาค 1 (น. 34), โดย อุทิศ แสนโกศิก, 2525, พระนคร: ศูนย์บริการเอกสารและ

วิชาการ กองวิชาการ กรมอัยการ. 
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2.2.2.3  ความผิดที่ควรลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู 
ทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่า การลงโทษควรมีไว้เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด ไม่ให้กลับมา

กระท าผิดซ้ า ประเด นที่ต้องพิจารณา คือ เราควรจะใช้วิธีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด 
ในความผิดลักษณะใด 

1.  กรณีที่ผู้กระท าผิดไม่มีความรับผิดทางอาญา 
เมื่อพิจารณาจากตัวผู้กระท าผิดหากผู้กระท าเป็นบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตหรือ  

มีความบกพร่องทางการรับรู้ ไม่สามารถรับรู้ ไม่เข้าใจถึงการกระท าของตน การลงโทษย่อม 
ไม่ได้ผล ควรใช้วิธีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูมากกว่าการลงโทษเพื่อข่มขู่  หรือการลงโทษ 
เพื่อป้องกัน 

2.  กรณีที่การลงโทษไม่สามารถรักษาและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดได้แต่กลับท าให้แย่ลง 
ผู้กระท าผิดบางประเภท หรือบางคน ที่กระท าผิดในเร่ืองเล กน้อย เช่น ลักทรัพย์เพื่อ

ประทังชีวิต ไม่ใช่มีสันดานโจร หากได้รับการลงโทษจ าคุก อาจเป็นการกดดันสภาพจิตใจให้แย่ลง 
หรือการเรียนรู้ที่ไม่ดีจากในคุก ควรน าแนวคิดและวิธีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูมาใช้จะเหมาะสม
กว่าการลงโทษเพื่อยับยั้งข่มขู่ หรือการลงโทษเพื่อป้องกัน 

2.2.3  วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจ าคุก 
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการบังคับโทษจ าคุกจะไม่เหมือนกับวัตถุประสงค์

ของการลงโทษที่มุ่ งที่จะลงโทษให้ เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ งของศาลเป็นหลัก   
หากแต่วัตถุประสงค์ของการบังโทษเป็นการพัฒนาการจากแนวคิดในอดีตในการลงโทษเข้ ามาสู่
แนวคิดยุคใหม่ที่มีความเป็นเสรีนิยมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดทั้งศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์มากขึ้น มุ่งที่จะปรับเปลี่ยน บ าบัดฟื้นฟูหรือแก้ไขพฤติกรรมของบุคคลที่บกพร่องในเร่ือง 
ต่าง ๆ ที่เป็นเหตุให้กระท าผิดกฎหมายอาญาอันเป็นกติกาสังคม ถึงขนาดไม่สามารถด ารงชีวิต 
อยู่ร่วมกับคนในสังคมปกติได้ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องน าคนลักษณะดังกล่าวนี้ไปปรับปรุงซ่อมแซม
แก้ไข ยกระดับความเจริญทางจิตใจและพฤติกรรม ให้อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานคนปกติในสังคม
นั้น ๆ ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้38 

2.2.3.1  เพื่อให้มีการด ารงชีวิตอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผิดและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม39 

วัตถุประสงค์ข้อนี้มุ่งเน้นการด ารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผิด  
และให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นข้อที่ส าคัญที่สุดและตรงกับความเป็นจริงในการบังคับ
                                                 

38  หลักกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก (น. 39). เล่มเดิม. 
39  Strafvollzugsgesetz. 1976. 
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โทษในทัณฑสถานที่ว่า “เมื่อมีการลงโทษจ าคุกผู้กระท าผิดครบระยะเวลาแล้ว ผู้นั้นก จะออกมา
ด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมปกติอีกคร้ัง” ดังนั้นในหลายประเทศในโลก เช่น ประเทศญ่ีปุ่น 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศอังกฤษ เป็นต้น ต่างก มีกฎหมายและหรือแนวนโยบายในการ
ลงโทษจ าคุกที่จะต้องหลีกเลี่ยงผลเสียหายกับบุคคลในการบังคับโทษจ าคุก กล่าวคือ ต้องไม่ท าลาย
บุคลิกภาพของคนปกติและต้องสอดคล้องกับหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ  
อยู่บนพื้นฐานของการบังคับโทษ หลักการความใกล้เคียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจ า 
เพราะนักโทษทุกคนมีโอกาสกลับเข้าสู่สังคมอีกคร้ัง หากการจ าคุกท าลายบุคลิกภาพของคนให้เสีย
ไป การฟื้นฟูก จะท าไม่ได้ผล สุดท้ายสังคมก จะได้รับความเสียหายอีกต่อไป 

การลงโทษอย่างมีเหตุผลที่เป็นภาวะวิสัย  ย่อมไม่ลงโทษเพียงเนื่องจากว่าได้มีการ
กระท าผิดขึ้นเท่านั้น เพราะสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วไม่อาจแก้ไขให้กลับเป็นดั่งเดิมได้ แต่การลงโทษโดย
ค านึงถึงอนาคต หรือการมองไปข้างหน้าเพื่อให้ทั้งผู้ที่กระท าความผิดเองและผู้ที่รู้เห นว่าผู้กระท า
ความผิดถูกลงโทษไม่กระท าความผิดขึ้นอีก40 เป็นสิ่งที่ส าคัญ โดยสรุปมีหลักเกณฑ์พื้นฐานการ
บังคับโทษที่ต้องน ามาใช้ดังนี้41 

1.  หลักการความใกล้เคียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจ า  กล่าวคือ รัฐจะต้อง
พยายามบริหารจัดการต่าง ๆ ให้การด าเนินชีวิตของผู้ต้องขังภายในเรือนจ า มีความใกล้เคียงกับ 
การใช้ชีวิตของบุคคลทั่วไปภายนอกเรือนจ ามากที่สุดเท่าที่จะท าได้  กล่าวอีกนัยหนึ่งภายนอกคุก
และภายในคุกต้องใกล้เคียงกันมิฉะนั้นจะท าให้ผู้ได้รับโทษจ าคุกเสียบุคลิกภาพ หรือวัฒนธรรม 
การด าเนินชีวิตของตนในการอยู่ร่วมกันกับสังคมภายนอกไป ท าให้ไม่สามารถกลับคืนสู่สังคมได้
เป็นการท าลายวัฒนธรรมการใช้ชีวิตปกติของมนุษย์ 

2.  หลักการหลีกเลี่ยงผลเสียจากการบังคับโทษ หมายความว่า มาตรการหรือกลไกต่าง ๆ 
ในการลงโทษและบังคับโทษต้องหลีกเลี่ยงผลเสียจากการบังคับโทษ  อันเป็นการท าลาย
บุคลิกลักษณะของความเป็นมนุษย์ไป เช่น การไม่ให้เกิดวัฒนธรรมคุกโดยไม่จ าเป็นที่จะเป็นผลมา
                                                 

40  From Invitation to Corrections (p. 335), by Clemens Bartollas, 2002, Boston: USA. Allyn & 
Bacon. 

41  Strafvollzugsgesetz. 1976 
 § 3 Gestaltung des Vollzuges 
 (1) Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit als möglich 

angeglichen warden. 
 (2) Schädlichen des Freiheitsentzuges ist entgegenzuwirken. 
 (3) Der Vollzug ist darauf auszurichten, daß er dem Gefangenen hilft, sich in das Leben in Freiheit 

einzugliedem. 
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ละลายพฤติกรรมของผู้ต้องขัง การตัดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายนอกคุก การลงโทษด้วยวิธีทารุณ
โหดร้ายภายในเรือนจ า เป็นต้น เป็นการกระท าที่ท าให้ผู้ต้องขังรู้สึกว่าตนเองด้อยกว่า หรือตกต่ า
กว่าคนอ่ืนทั่วไป เช่น การเรียกชื่อหรือการใช้สรรพนามต่าง ๆ ในการเรียกผู้ต้องขัง เป็นต้น 

3.  พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้กระท าความผิดได้ประสบกับสิ่งที่ท าลายคุณลักษณะ
ประจ าตัวของคน ๆ นั้น กล่าวคือ เมื่อผู้กระท าความผิดถูกคุมขังในเรือนจ า ย่อมเสื่อมเสียฐานะและ
ชื่อเสียงในสายตาของคนทั่วไปท าให้โอกาสที่จะกลับตัวเป็นคนดีลดน้อยลง ประกอบกับในกรณีที่
ผู้กระท าผิดได้รับโทษจ าคุกคร้ังแรกหรือความผิดเล ก ๆ น้อย ๆ ผู้กระท าความผิดจะต้องมาอยู่ปะปน
กับผู้กระท าความผิดที่ เป็นอาชญากรอาชีพ  ซึ่งมีอิทธิพลที่สามารถครอบง าบุคคลอ่ืนได้ง่าย  
เพราะคนเราย่อมซึมซับความเลวได้ง่ายกว่าสิ่งที่ดี  ๆ ท าให้ผู้ที่พอจะกลับตัวได้หมดโอกาสที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชั่วเป็นพฤติกรรมที่ดี  อันเป็นสิ่งที่คนในสังคมส่วนใหญ่พึงประสงค์ไม่ได้ 
วิธีการอาจได้แก่ 

4.  การปล่อยตัวผู้กระท าผิดโดยไม่ลงโทษจ าคุก โดยพยายามใช้บทบัญญัติกฎหมาย 
ว่าด้วยการรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษ หรือพยายามใช้โทษปรับ เป็นหลักในการเลี่ยง 
ไม่ใช้โทษจ าคุกโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะโทษจ าคุกระยะสั้น 

5.  การปล่อยตัวก่อนรับโทษจ าคุกครบก าหนด ซึ่งเป็นอ านาจของเจ้าพนักงานในส่วน
ราชทัณฑ์ที่จะพิจารณาปล่อยตัวผู้ต้องโทษก่อนครบก าหนด หากเห นว่าความเหมาะสมในอันที่จะมี
ชีวิตอยู่ในสังคมของผู้นั้นจะเสื่อมทรามลง หากจ าคุกอยู่ในเรือนจ าต่อไปและการปล่อยตัวผู้นั้น
ออกมาจะไม่เป็นอันตรายต่อสังคม 

6.  การแยกประเภทนักโทษ เช่น แยกนักโทษโดยพิจารณาจากอายุ  แยกผู้ที่กระท า
ความผิดคร้ังแรกออกจากพวกที่กระท าความผิดมาแล้วหลายคร้ัง เป็นต้น 

7.  หลักการคืนคนดีสู่สังคม การบังคับโทษมุ่งผลส าเร จในการสร้างจิตส านึก  
สร้างความรู้ผิดชอบชั่วดี ให้เกิดขึ้นกับบุคคลที่ต้องโทษให้ได้ 

การบังคับโทษต้องพยายามมุ่งยกระดับสามัญส านึกและพฤติกรรมที่ตกต่ าของผู้กระท า
ความผิดให้ขึ้นมาสู่ระดับคนปกติ โดยหลักการที่ว่ามนุษย์เป็นประดิษฐกรรมที่ธรรมชาติสร้างขึ้น
เป็นพิเศษให้สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้และสามารถพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยและพฤติกรรมได้ 
จึงต้องมีการส่งเสริมคุณค่าในตัวบุคคล ส่งเสริมความสามารถของบุคคล ต้องแสดงผลลัพธ์ของ
ความคิดและการกระท ารวมทั้งผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจส าหรับความเป็นไปได้ที่จะหาเลี้ยงชีพเพื่อ
ชดเชยจุดอ่อนหรือสิ่งบกพร่องของแต่ละคน ซึ่งการบ าบัดปรับปรุงแก้ไขนี้นักโทษแต่ละคนจะไม่
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เหมือนกัน แต่จะต้องมีวิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุและวางแผนการบังคับโทษเป็นราย ๆ ไป อันจะยัง
ผลสุดท้ายให้เกิดคือ เมื่อนักโทษพ้นโทษแล้วไม่กระท าความผิดซ้ าอีก42 

2.2.3.2 เพื่อเป็นการคุ้มครองสังคม43 
การบังคับโทษมุ่งที่จะคุ้มครองสังคม อันเป็นภารกิจเดียวกันกับภารกิจของกฎหมาย

อาญา ดังนั้นเมื่อปรากฏเป็นที่แน่ชัดแล้วโดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาว่าบุคคลใด  
เป็นผู้กระท าความผิดและศาลได้พิพากษาลงโทษจ าคุกแล้ว ส่วนของการบังคับโทษก จะจ ากัด 
เป็นเสรีภาพของนักโทษผู้นั้นเพื่อเข้าสู่มาตรการในการแก้ไขในรูปแบบต่าง  ๆ ตามระยะเวลาที่
สมควรโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับความบกพร่องของนักโทษเป็นราย ๆ ไป  
ให้เป็นไปตามแผนการบังคับโทษ เมื่อบ าบัดรักษาเป็นปกติดีแล้ว จึงปล่อยบุคคลนั้นกลับเข้าสู่
สังคม วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจึงเป็นการคุ้มครองสังคมได้อย่างแท้จริง ถ้าหากได้กระท า
อย่างมีประสิทธิภาพ 

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ภารกิจของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากลั่นกรองเอาคนที่
กระท าผิดกฎหมายเข้ารับโทษจ าคุก ภารกิจของกฎหมายบังคับโทษจะท าการแก้ไขพฤติกรรมชั่ว
ของคนที่ได้กระท าผิดกฎหมายอาญาให้เป็นคนดีของสังคม 

อย่างไรก ตาม การแก้ไขผู้กระท าผิดในปัจจุบัน แม้จะเป็นแนวทางที่ยอมรับกัน 
ในวงการราชทัณฑ์โดยทั่วไป แต่ก ยังเป็นที่สงสัยว่าจะได้รับผลตามวัตถุประสงค์เพียงไร  
เพราะการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดจะมีอุปสรรคหลายประการ กล่าวคือ44 

1.  ผู้กระท าผิดได้สูญเสียบุคลิกภาพไปแล้วโดยถูกหล่อหลอมและขัดเกลาให้มี
บุคลิกลักษณะเช่นนั้นมาเป็นเวลานาน แต่ใช้เวลาในเรือนจ าไม่นานในการที่จะแก้ไขฟื้นฟูให้ฟื้นคืน
จิตส านึกที่ดีกลับมา และปรับตัวเข้ากับคนโดยทั่วไปในสังคมนั้นท าได้ยาก 

2.  การลงโทษเพื่อการแก้ไขนั้น จะขัดกับความรู้สึกของคนในสังคมว่าผู้กระท าผิด 
ไม่ควรได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าคนปกติทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามหลักของเบนเท ม (Bentham) ที่ว่า 
“หลักการได้รับประโยชน์ที่น้อยกว่า” (Principle of Less Eligibility) ทั้งนี้เพราะคนโดยทั่วไป 
จะเห นว่าเป็นการไม่เป็นธรรมที่ผู้กระท าผิดจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนทั่วไป เช่น ผู้กระท าผิด
จะได้รับการอบรมแก้ไขฝึกวิชาชีพ สวัสดิการ อาหาร ที่อยู่อาศัย ตลอดจนการจัดการศึกษา  
การหางาน ในขณะที่คนทั่วไปในสังคมอีกจ านวนมากไม่ได้รับบริการดังกล่าว ความรู้สึกของคน
ทั่วไปดังกล่าวเห นได้ว่าขัดกับหลักของการแก้ไขฟื้นฟู 

                                                 
42  Invitation to Corrections. Op.cit. 
43  From When Prisoners Come Home, by Joan Petersilia, 2003, New York: Oxford. 
44  จาก หลักทัณฑวิทยา (น. 30-31), โดย นัทธี จิตสว่าง. กรุงเทพฯ: กรมราชทัณฑ์.  
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3.  การแก้ไขฟื้นฟูเหมาะสมส าหรับผู้กระท าผิดบางประเภทเท่านั้น เช่น ผู้กระท าผิด
คร้ังแรก ซึ่งได้กระท าผิดไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือโดยพลั้งพลาด หรือท าไปเพราะความจ าเป็น 
การแก้ไขฟื้นฟูไม่ให้กระท าผิดซ้ าขึ้นอีกย่อมมีทางท าส าเร จได้มาก แต่ส าหรับผู้กระท าผิดที่เคย
กระท าผิดและถูกลงโทษมาหลายคร้ังแล้ว  หรือพวกอาชญากรอาชีพหรือพวกท าผิดติดนิสัย  
โอกาสที่จะแก้ไขฟื้นฟูให้กลับตัวจะย่อมเป็นไปได้ยาก ดังนั้นการแก้ไขฟื้นฟูจึงไม่สามารถจะท าให้
ผู้กระท าผิดกลับตัวได้ทุกกรณีไป  

2.2.4 รูปแบบแก้ไขพฤติกรรมผู้ต้องขัง45 
เป็นวิธีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่เน้นหนักในด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล 

เน่ืองจากมีความเชื่อว่า พฤติกรรมของอาชญากรมีลักษณะเป็นสิ่งจ าเพาะตัว สมควรที่จะด าเนินการ
แก้ไขและปรุงแต่งจิตใจผู้ต้องขัง ให้สอดคล้องกับลักษณะพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผู้ต้องขัง
นั้น ๆ เป็นราย ๆ ไปโดยค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญต่อไปนี้ 

1.  การพิจารณาแบบอย่าง ค่านิยมพื้นฐานของผู้ต้องขัง ทั้งในลักษณะที่ดีและเลว 
นับเป็นข้อสมมุติฐาน ที่เป็นประโยชน์ในการวางแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ทั้งในด้านการปรุงแต่ง
แก้ไข การรักษาระเบียบวินัย และความปลอดภัยในการควบคุม อาทิ การพิจารณาแยกผู้ต้องขังที่มี
ความประพฤติไม่เหมาะสม ออกต่างหากจากผู้ต้องขังที่ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบและวินัยของเรือนจ า 
รวมทั้งการให้สิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน ๆ ตอบแทนผู้ต้องขังที่ประพฤติตนดีขึ้น 
กว่าเดิม 

2.  การวินิจฉัยพฤติกรรมของผู้ต้องขัง ที่มีลักษณะละม้ายคล้ายคลึงกัน การวินิจฉัยโรค
ของแพทย์ เพื่ออ านวยประโยชน์ในการบ าบัดรักษาให้ตรงกับสาเหตุที่แท้จริง แนวความคิดดังกล่าว
นี้  มีพื้นฐานมาจากความเชื่อที่ว่า  อาชญากรรมก เหมือนเชื้อโรคร้ายชนิดหนึ่ งที่สามารถจะ
บ าบัดรักษาได้  หากได้ รับการวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคอย่ างถูกต้องจากผู้ช านาญการ  
ชารล์ส ดับบลิว. ธอมัส (Charles W. Thomas) ได้ก าหนดรูปแบบการตรวจสอบวิเคราะห์ประวัติ
ผู้ต้องขังก่อนเข้ามาอยู่ในเรือนจ า (Importation Model) เพื่อให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวผู้ต้องขัง
มาพิจารณาสาเหตุแห่งการกระท าผิดและเพื่อประโยชน์ในการวางแผนปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง   
ซึ่งสามารถก าหนดได้ในหลายรูปแบบ ตามความจ าเป็นเหมาะสมแก่กรณี เช่น การฟื้นฟูแก้ไข
ข้อบกพร่องของผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล การใช้วิธีการกลุ่มบ าบัด หรือจิตบ าบัดเป็นรายบุคคล  
การก าหนดโครงการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการศึกษา และการจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติตนดี ฯลฯ  
ซึ่งการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดในรูปแบบต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมต้องอาศัยเจ้าหน้าที่หลายสาขาอาชีพ 

                                                 
45  แหล่งเดิม. 
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3.  ปัจจัยพื้นฐานที่จะเกื้อกูลให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง  สอดคล้องกับผลแห่งการ
วิเคราะห์ปัญหาผู้ต้องขัง มีดังนี ้

 1)  การวิเคราะห์ลักษณะ ข้อบกพร่องส่วนตัวของผู้ต้องขัง และแยกแยะปัญหา
สภาพแวดล้อมทั่วไป อันเป็นสาเหตุแห่งการกระท าผิด โดยกระบวนการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง 
(Classification of Prisoners) เป็นมาตรการจ าเป็นอย่างยิ่ง 

 2)  การวิเคราะห์พื้นฐานภาวะจิตใจของผู้ต้องขัง และความช านาญที่มีอยู่แต่เดิม
เพื่อประกอบการพิจารณาก าหนดโครงการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็นและ
ความถนัด ในการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขัง เมื่อพ้นโทษไปแล้ว 
อย่างแท้จริง 

 3)  การวิ เคราะห์เ ร่ืองราวภูมิหลังของผู้ต้องขัง  จะต้องมีข้อมูลที่ เชื่อถือได้  
อย่างถูกต้องสอดคล้องกับหลักเหตุผล ยิ่งไปกว่าการคาดคะเน 

 4)  ก าหนดแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล  และแยกกลุ่มผู้ต้องขัง
ออกเป็นกลุ่มเล ก ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการให้การศึกษาอบรม และควบคุมสอดส่องโดยใกล้ชิด 

 5)  เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมและฝ่ายฝึกวิชาชีพจะต้องประสานการปฏิบัติ ในลักษณะ
สมานประโยชน์ ระหว่างการรักษาความปลอดภัยของเรือนจ า กับการปรุงแต่งแก้ไขจิตใจผู้ต้องขัง
ตามสภาพแห่งความจ าเป็น 

4.  กระบวนการปฏิบัติส าคัญที่สุด ส าหรับการใช้รูปแบบแก้ไขพฤติกรรมผู้ต้องขัง 
ได้แก่ การใช้กลยุทธ์ที่จะให้ผู้ต้องขังเลียนแบบอย่างที่ดีจากเจ้าหน้าที่  (Identification Strategy)  
โดยเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตน ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความเป็นมิตรแนะน าช่วยเหลือเกื้อกูล
ผู้ต้องขังอย่างจริงใจ รวมทั้งสร้างเสริมให้ผู้ต้องขังศรัทธาในการปกครอง และรับผิดชอบต่อตนเอง
กับหมู่คณะยิ่งขึ้น 

5.  ด าเนินการศึกษาวิจัย  และติดตามผลปฏิบัติ  หรือวิ เคราะห์ปัญหา อุปสรรค
ข้อบกพร่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคลของผู้ต้องขัง 
 
2.3  การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง 

การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังถือว่าเป็นมาตรการในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล
เพื่อด าเนินการอบรมแก้ไขฟื้นฟูจิตใจผู้ต้องขังให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะพฤติกรรม  
และความประพฤติของผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล ซึ่งในการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังนอกจากจะกระท า
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เพื่อประโยชน์และสะดวกแก่การควบคุมและอบรมแก้ไขผู้ต้องขังแล้ว  ยังช่วยลดความตึงเครียด
พร้อมท าให้ทัศนคติและความรู้สึกของผู้ต้องขังดีขึ้นด้วย46  

2.3.1 ขอบเขตของการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังในระบบราชทัณฑ์ไทย47 
การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเป็นกระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล  

เพื่อวางแผนปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับความจ าเป็นส่วนบุคคล และทรัพยาการต่าง ๆ ที่มีอยู่
ภายในเรือนจ าและทัณฑสถานนั้น ๆ  

การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังในประเทศไทย ได้ริเร่ิมด าเนินการเมื่อประมาณ ปี 2507 
โดยเร่ิมที่เรือนจ ากลางนครปฐม จัดสถานที่ส่วนหนึ่งภายในเรือนจ ากลางนครปฐมให้มีลักษณะ
ท านองเดียวกับสถานแรกรับจ าแนกผู้ต้องขังวัยหนุ่มอายุระหว่าง 18-25 ปี ก าหนดโทษจ าคุก 1-10 ปี 
ส่งไปควบคุมที่ทัณฑสถานวัยหนุ่มมีนบุ รีและทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาโดยมี
คณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังจากส่วนกลาง กรมราชทัณฑ์ไปร่วมด าเนินการพิจารณา
คัดเลือก 

ในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ได้ขยายขอบเขตของการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังกว้างขวางขึ้น 
โดยให้มีการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังในทุกเรือนจ าที่ได้มีการ รับตัวผู้ต้องขังไว้ควบคุมดูแล  
โดยมีการจ าแนกผู้ต้องขังสองลักษณะ คือ 

1.  การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเพื่อแยกประเภทและย้ายไปรับการควบคุม อบรมและ
ฝึกวิชาชีพยังเรือนจ าลักษณะพิเศษ กล่าวคือ ภายหลังจากที่คดีเสร จเด ดขาดแล้ว ผู้ต้องขังจะถูก
จ าแนกเพื่อแยกไปสู่การปฏิบัติตามเรือนจ าแต่ละประเภท อาทิ ผู้ต้องขังที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี 
เป็นผู้ต้องขังวัยหนุ่มที่กระท าผิดคร้ังแรก ก าหนดโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี และไม่กระท าผิดในคดี 
ยาเสพติดให้โทษ จะจ าแนกแยกไปควบคุมที่ทัณฑสถานวัยหนุ่ม  ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่  5 แห่ง  
คือ ที่ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา ทัณฑสถาน
วัยหนุ่ม มีนบุร ีทัณฑสถานวัยหนุ่มก าแพงเพชร และทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ผู้ต้องขัง
คดีเสพยาเสพติดให้โทษ จ าแนกแยกไปควบคุมที่ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลางกรุงเทพมหาคร 
ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  
ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษล าปาง ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษขอนแก่น และกรณีเป็นหญิง แยกไปควบคุม
ที่ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิงธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

                                                 
46  จาก อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (น. 196), โดย อัจฉรียา ชูตินันทน์ 2555, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
47  จาก เอกสารการสอนชุดวิชา การปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด หน่วยที่ 6 การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง 

(น. 294), โดย ปรียาพร ศรีมงคล, พ.ศ. 2550, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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ผู้ต้องขังที่ต้องคดีความผิดอุกจฉกรรจ์ ก าหนดโทษจ าคุกตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ถึงจ าคุก
ตลอดชีวิต หรือโทษประหารชีวิต จ าแนกแยกส่งไปควบคุมที่เรือนจ ากลางบางขวางที่จังหวัด
นนทบุรี เป็นต้น 

2.  การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังภายในเรือนจ า ในทุกเรือนจ ารวมทั้งเรือนจ าในลักษณะ
พิเศษ ในข้อ 1 ที่ได้รับตัวผู้ต้องขังไว้ในเรือนจ าหรือทัณฑสถานแล้ว  จะต้องด าเนินการจ าแนก
ลักษณะผู้ต้องขัง ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ประวัติปัญหาทั่วไปของผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลเพื่อวาง
แผนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความจ าเป็นส่วนบุคคล และทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในเรือนจ า
หรือทัณฑสถานนั้น ๆ อันเป็นประโยชน์ด้านการควบคุม อบรมและฝึกหัดวิชาชีพผู้ต้องขัง  

2.3.2  ที่มา และแนวคิดของการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง48 
แนวความคิดเร่ืองการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังได้มีการพัฒนาเป็นระยะเวลาหลาย

ศตวรรษแล้ว แต่เพิ่งเห นเด่นชัดในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะหลังสงครามโลกคร้ังที่  2 
แนวความคิดเร่ืองการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังได้รับความสนใจ เป็นที่ยอมรับและน าไปสู่การปฏิบัติ
ในหลายประเทศ ปรัชญาของการจ าแนกลักษณะของผู้ต้องขัง ถือว่ามนุษย์มีศักดิ์ศรีแต่ก าเนิด  
มีศักยภาพสูงหากยังมิได้น ามาใช้ จ าเป็นต้องได้รับการแนะแนว และส่งเสริมให้มีการใช้อย่างเต มที่ 
มนุษย์แต่ละคนมีความสามารถเฉพาะอย่างที่แตกต่างกันไป ดังนั้นในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังต้อง
ค านึงถึงศักยภาพของผู้ต้องขังด้วย โดยไม่ละเมิดต่อคุณสมบัติแห่งการเป็นมนุษย์ นอกจากนั้นยังถือ
ว่าสังคมมีส่วนในความรับผิดชอบเบื้องต้นในการคุ้มครองและให้การศึกษาแก่เยาวชน แม้ผู้กระท า
ความผิดซึ่งเป็นผู้ใหญ่ ก ยังต้องถือว่าสังคมต้องรับผิดชอบด้วย สังคมเอาผิดต่อผู้กระท าความผิดได้ 
แต่มิใช่จงเกลียดจงชังผู้กระท าความผิด การลงโทษควรใช้เพื่อป้องกันสังคม แต่มิใช่เพื่อการแก้แค้น
ผู้กระท าความผิด ผู้ต้องขังควรได้รับการแก้ไขความผิดหรือปรับปรุงก่อนได้รับอิสรภาพกลับไปสู่
สังคมอีกครั้ง เพื่อบุคคลเหล่านี้จะได้ไม่เป็นอันตรายต่อสังคมอีก 

เมื่อแนวความคิดในการลงโทษเปลี่ยนแปลงไป จากการแก้แค้น ลงโทษให้สาสมแก่
ความผิดมาเป็นในเร่ืองของการให้โอกาสในการแก้ไขปรับปรุง จึงน ามาสู่ปรัชญาของการจ าแนก
ลักษณะผู้ต้องขัง โดยมีวิวัฒนาการของการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเป็น 3 ระยะ49 

1.  การจ าแนกเพื่อการแยกขัง ในระยะเร่ิมแรกเป็นการจ าแนกแยกประเภทผู้ต้องขัง
อย่างง่าย ๆ ในสมัยนั้นมีความห่วงใยในสภาพเรือนจ าที่แออัดและขาดสุขลักษณะ เพราะผู้ต้องขัง 
ทั้งเด กและผู้ใหญ่ คนพิการ คนวิกลจริตถูกขังรวมกัน จึงเกิดแนวความคิดแยกประเภทผู้ต้องขังออก

                                                 
48  แหล่งเดิม.  
49  จาก การศึกษาระบบการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 20-21), โดย 

จารุนันท์ ฤาไชคาม, 2527, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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จากกัน เช่น แยกเด ก ผู้ใหญ่ หญิง ไปกักขังในที่ควบคุมเฉพาะประเภท และเร่ิมมีการฝึกอบรมให้
การศึกษาแก่ผู้ต้องขังตั้งแต่นั้นมา 

2.  การจ าแนกเพื่อหาสาเหตุแห่งการกระท าผิดและวางแผนแก้ไข ระยะนี้เร่ิมในช่วง
ก่อนและหลังสงครามโลกคร้ังที่  1 เป็นช่วงที่วิทยาการในด้านสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยาและ
จิตแพทย์เจริญก้าวหน้าขึ้น จึงมีการน าวิทยาการดังกล่าวมาใช้แก้ปัญหาการกระท าผิด ได้มีการจัดตั้ง
คลินิกเพื่อการจ าแนกผู้ต้องขังขึ้นตามเรือนจ าต่าง  ๆ มีการตรวจสอบสภาพจิตของผู้ต้องขัง  
มีการบ าบัดรักษาผู้ต้องขังที่เป็นโรคจิต และมีการแนะแนวเป็นรายบุคคลอีกด้วย 

หลักสงครามโลกคร้ังที่  2 แนวความคิดนี้ได้พัฒนาจนถึงขั้นมีการจัดตั้งศูนย์แรกรับ
พิเศษ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เข้าใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ แนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในเรือนจ า  
มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คอยศึกษา สังคมจัดแยกประเภท โดยศูนย์แรกรับดังกล่าวมีอุปกรณ์และ 
บุคลาการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

3.  การจ าแนกเพื่อการบ าบัดแก้ไข ในต้นศตวรรษที่ 1950 ได้เร่ิมเน้นด้านวิธีปฏิบัติ 
เพื่อบ าบัดแก้ไขผู้กระท าความผิด โดยผู้น าทัณฑสถานต่าง ๆ เกิดแนวความคิดว่าการจ าแนก 
โดยไม่มีวิธีการปฏิบัติเพื่อบ าบัดแก้ไขผู้ต้องขังนั้นไม่ก่อให้เกิดผลแต่ประการใด ค าว่า “วิธีบ าบัด
แก้ไข” มีความหมายรวมถึงความจ าเป็นด้านร่างกายและจิตใจ  ตลอดจนพฤติกรรม ทัศนคติ  
และสังคมของผู้กระท าความผิด 

จากวิวัฒนาการของปรัชญาในการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง จากการจ าแนกเพื่อการแยก
ขังจนถึงปัจจุบันเป็นการจ าแนกเพื่อหาสาเหตุแห่งการกระท าผิดและวางแผนแก้ไข และการจ าแนก
เพื่อให้การบ าบัดรักษาในท้ายที่สุดนั้น ท าให้เกิดแนวทางปฏิบัติเพื่อการฟื้นฟูอบรมจิตใจผู้ต้องขัง 
ทฤษฎีหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป คือ แนวคิดว่าด้วยระบบการจ าแนกลักษณะตามหลัก 
ทัณฑวิธีแบบก้าวหน้า (Advanced Penological Classification)50 

แนวคิดที่ว่า การอบรมฟื้นฟูจิตผู้ต้องขังจะต้องอาศัยระบบการจ าแนกลักษณะนั้น
จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1.   การจ าแนกลักษณะเรือนจ า (Prison Classification)  
เรือนจ าจะถูกแยกออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1.1  เรือนจ าระดับความมั่นคงสูงสุด เป็นสถานที่ควบคุมที่มีการจัดระบบความมั่นคง

ปลอดภัยสูง จัดห้องเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์แจ้งเหตุร้าย และเคร่ืองมือสังเกตความเคลื่อนไหว 
ของผู้ต้องขังภายในเรือนจ าอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ถืออาวุธบนป้อมยาม และเจ้าหน้าที่ตรวจ

                                                 
50  แหล่งเดิม.  
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ตราดูแลควบคุมผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิด เรือนจ าระดับความมั่นคงสูงสุดนี้เป็นสถานที่ควบคุมผู้ต้องขัง
ประเภทด้ือด้านหรือต้องโทษจ าคุกเป็นระยะเวลานาน เช่น ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 

1.2  เรือนจ าระดับความมั่นคงปานกลาง เป็นสถานที่ควบคุมที่มีระบบการควบคุม 
ในลักษณะที่ผ่อนคลายมากกว่าเรือนจ าระดับความมั่นคงสูงสุด กล่าวคือ มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตรา
ควบคุมอยู่ห่าง ๆ และอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการรักษาความปลอดภัยของเรือนจ ามีอยู่
พอสมควร เรือนจ าประเภทนี้จึงใช้ควบคุมผู้ต้องขังมีความประพฤติและกระท าความผิดร้ายแรงน้อย
กว่า และเป็นผู้ต้องขังที่เหลือโทษจ าคุกน้อยกว่าผู้ต้องขังในเรือนจ า ประเภทแรกด้วย เช่น ก าหนด
โทษจ าคุกต่ ากว่า 20 ปีลงมา 

1.3  เรือนจ าระดับความมั่นคงต่ า เป็นสถานที่ควบคุมที่มีระบบการรักษาความปลอดภัย
ต่ าและเป็นเรือนจ าขนาดเล ก อัตราเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมนั้นก น้อยกว่าเรือนจ าระดับมั่นคงปานกลาง 
เนื่องจากใช้ระบบให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี  คอยดูแลผู้ต้องขังด้วยกัน ในการรักษาระเบียบ
วินัยต่าง ๆ ของเรือนจ า เรือนจ าประเภทนี้ใช้ควบคุมผู้ต้องขังที่มีก าหนดโทษจ าคุกต่ ากว่า 5 ปีลงมา 

1.4  เรือนจ าเปิด เป็นสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังที่ให้อิสระเสรีภาพแก่ผู้ต้องขังมากที่สุด 
เพราะลักษณะของเรือนจ าไม่มีร้ัว ไม่มีก าแพง ไม่มีผู้คุมถืออาวุธ สถานที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง 
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปจัดหาไว้เพื่อด าเนินการเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรมเบานับเป็นเรือนจ าที่ใช้
ทรัพยากรทางด้านการบริหารน้อยมาก ผู้ต้องขังที่ได้รับคัดเลือกมาควบคุมในเรือนจ านี้ จะต้องเป็น 
ผู้มีความประพฤติดีและไว้วางใจได้ และเป็นผู้ที่ใกล้จะพ้นก าหนดโทษแล้ว เรือนจ าเปิดนี้จะช่วย
ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

การจ าแนกประเภทเรือนจ าหรือทัณฑสถานออกเป็น  4 ประเภทนั้น เป็นการยึด
หลักเกณฑ์การก าหนดความมั่นคงแข งแรงในการควบคุม ที่ลดหลั่นไปตามความร้ายแรงแห่ง 
การกระท าผิด และระยะเวลาที่ถูกลงโทษเป็นส าคัญ 

การที่จัดจ าแนกประเภทเรือนจ าเป็นเรือนจ าที่มีความมั่นคงสูงสุดถึงเรือนจ าที่มี  
ความมั่นคงต่ าสุด และเรือนจ าเปิดนั้นเพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ต้องขังให้เหมาะสมกับลักษณะ
พฤติกรรมผู้ต้องขังประเภทต่าง ๆ โดยปกติผู้ต้องขังดื้อด้านยากต่อการแก้ไข ก จะถูกควบคุมอยู่ใน
เรือนจ าที่ระดับความมั่นคงสูงสุด เพื่อป้องกันความปลอดภัยแก่ชุมชน ส่วนผู้ต้องขังซึ่งสามารถ
แก้ไขความประพฤติได้ ก มักจะถูกควบคุมให้ศึกษาอบรม ฝึกอาชีพอยู่ในเรือนจ าระดับปานกลาง 
ส่วนผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี และไม่มีความจ าเป็นต้องถูกควบคุมในเรือนจ าแบบปิดมีก าแพง  
ก จะถูกจัดไปควบคุมในเรือนจ าชั่วคราวหรือทัณฑสถานเปิดต่าง ๆ  

การจ าแนกประเภทเรือนจ าเพื่อเป็นสถานรองรับควบคุมผู้ต้องขังประเภทต่าง  ๆ นั้น 
เป็นปัจจัยจูงใจให้ผู้ต้องขังปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเรือนจ า  
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เพื่อจะได้มีโอกาสโยกย้ายหรือได้รับคัดเลือกไปควบคุมในเรือนจ าที่มีระดับความมั่นคงปานกลาง 
เรือนจ าที่มีความมั่นคงต่ า หรือเรือนจ าและทัณฑสถานเปิดทั่วไป แต่ในทางกลับกัน หากผู้ต้องขัง
รายใดประพฤติผิดระเบียบวินัย หรือก่อความยุ่งยากในทางปกครองก จะถูกส่งตัวกลับไปควบคุม
เรือนจ าที่มีความมั่นคงแข งแรงตามเดิม 

2. การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง (Prisoner Classification) 
การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเพื่อการวินิจฉัยผู้ต้องขัง และการวางแผนปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

ที่สอดคล้องกับสาเหตุแห่งการกระท าผิดนั้น อาศัยหลักการ 3 ประการ คือ 
2.1  การจ าแนกตามอายุ (Classification by Age) เป็นการถือเอาอายุเป็นเกณฑ์ในการ

ก าหนดแนวทางปฏิบัติโดยมีสมมุติฐานว่า ผู้ต้องขังที่เป็นเด กหรือวัยรุ่นย่อมจะมีพฤติกรรมที่ง่าย 
ต่อการแก้ไขนั้น สมควรแยกออกต่างหากจากผู้ต้องขังที่เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งมีลักษณะอาชญากรแท้และ
เพื่อป้องกันการถ่ายทอดความรู้ทางอาชญากรรมแก่กัน รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้ต้องขังให้เป็นไปตามหลักการที่เหมาะสมต่อไป 

2.2  การจ าแนกตามก าหนดโทษ (Classification by Term of Imprisonment) ผู้ต้องขัง 
ที่มีก าหนดโทษสูงก จะถูกจ าแนกส่งไปยังในเรือนจ าที่มีความมั่นคงสูง  เพื่อความปลอดภัยในการ
ควบคุม การให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีก าหนดโทษสูงขึ้น ก แตกต่างจากผู้ต้องขังที่มีก าหนดโทษ
ระยะสั้น 

2.3  การจ าแนกตามประเภทความผิด (Classification by Offence) การจ าแนกผู้ต้องขัง
ตามประเภทหรือลักษณะแห่งการกระท าผิดนั้น เน่ืองจากเหตุผลที่ว่าในบรรดาประเภทของความผิด
ที่แตกต่างกัน ลักษณะของผู้ต้องขังก ต่างกันด้วย อาทิ ผู้กระท าความผิดลหุโทษย่อมจะมีลักษณะ 
ต่างไปจากผู้กระท าความผิดที่เป็นอาชญากรอาชีพ หรือผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย 
ย่อมจะมีลักษณะพฤติกรรมแตกต่างกันไปจากผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เป็นต้น จึงต้องมีการ
จ าแนกผู้ต้องขังออกตามประเภทความผิดต่าง  ๆ ฉะนั้นเมื่อความผิดแตกต่างกันลักษณะ 
ของผู้ต้องขังก แตกต่างกันด้วย อาทิ ผู้กระท าความผิดลหุโทษย่อมจะมีลักษณะแตกต่างไปจาก
ผู้กระท าความผิดที่เป็นอาชญากรอาชีพ หรือผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายย่อมมี
พฤติกรรมแตกต่างไปจากผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 

นอกจากนี้นักอาชญาวิทยายังได้ท าการวิเคราะห์ศึกษาประเภทของการเป็นอาชญากร
อาชีพ พบความจริงในข้อหนึ่งที่ว่า แม้แต่ในกลุ่มอาชญากรก ยังมีลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 
เช่น อาชญากรอาชีพประเภทชอบความรุนแรง จะมีลักษณะประกอบอาชญากรรมไม่เหมือนกับ
อาชญากรอาชีพ ประเภทปลอมแปลงเอกสาร เป็นต้น ดังนั้น กลุ่มอาชญากรอาชีพที่แตกต่างกัน 
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ในแต่ละกลุ่มนี้ สมควรที่จะต้องได้รับการจ าแนกไปสู่สถานรองรับที่ต่างกัน และให้การวางแผน
ฟื้นฟูบ าบัดที่แตกต่างกันไปด้วย 

3. การจ าแนกลักษณะบุคลากร (Personnel Classification) 
การจ าแนกลักษณะบุคลากร คือ การจัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติตามความ

ต้องการของหน่วยงานบริหารต่าง  ๆ ส าหรับปฏิบัติหน้าที่ประจ าในเรือนจ าประเภทต่าง  ๆ  
ทั้ง 4 ระดับ คือ เรือนจ าที่มีความมั่นคงสูงสุดจนถึงต่ าสุด และรวมทั้งเรือนจ าเปิดหรือทัณฑสถาน
เปิดด้วยนั้นมีความแตกต่าง เช่น เรือนจ าที่มีความมั่นคงสูงสุดจะต้องเลือกเฟ้นเจ้าพนักงานที่เป็นผู้มี
ความเสียสละเด ดเดี่ยว กล้าหาญ และรักษาระเบียบวินัยเคร่งครัด เรือนจ าเปิดหรือทัณฑสถานเปิด 
ซึ่งโดยทั่วไปเป็นเรือนจ าเกษตรกรรมนั้น ควรเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีความประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัย 
มีความรู้ความช านาญวิชาชีพด้านการเกษตร เป็นต้น การจัดบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อด าเนินงาน 
ด้านต่าง ๆ ในเรือนจ าย่อมจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่จะส่งเสริมให้การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังบังเกิด
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2.3.3  ขั้นตอนในการด าเนินการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง 
การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง เป็นกระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลด้วยการ

วิเคราะห์ประวัติ  ศึกษาปัญหาทั่วไปของผู้ต้องขัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวางแผนปฏิบัติ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของผู้ต้องขัง  นับแต่วาระแรกที่ผู้ต้องขังถูก
ควบคุมตัวอยู่ในเรือนจ า จนกระทั่งถึงวันปลดปล่อยพ้นโทษไปในการด าเนินการจ าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขัง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีหลักการด าเนินงานอยู่รวม 4 ขั้นตอน คือ51 

2.3.3.1  การรับตัวผู้ต้องขังใหม่เข้าสู่เรือนจ า (Admission) 
การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเร่ิมตั้งแต่ การรับตัวผู้ต้องขังเข้าสู่เรือนจ าหรือทัณฑสถาน

ต่าง ๆ โดยมีการจัดท าทะเบียนการท าบัตร การเปลี่ยนเคร่ืองแต่งกาย เมื่อผ่านขั้นตอนเหล่านี้แล้ว 
ผู้ต้องขังจะถูกส่งตัวไปอยู่สถานวิเคราะห์ผู้ต้องขัง หรือศูนย์แรกรับผู้ต้องขัง เพื่อด าเนินการศึกษา 
ตรวจสอบ วิเคราะห์ประวัติผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล โดยเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม อาทิ  
การสืบ เสาะประวัติทางสังคม  การตรวจสอบทางการแพทย์  การตรวจสอบภาวะจิต  
หรือความสามารถที่จะปรับชีวิตความเป็นอยู่ในเรือนจ าโดยจิตแพทย์  นักสังคมสงเคราะห์หรือ
นักจิตวิทยา การทดสอบความถนัดในการฝึกวิชาชีพ แนวความเชื่อทางศาสนา ตลอดจนความสนใจ
ทางสันทนาการ หรือการใช้เวลาว่างของผู้ต้องขัง 

                                                 
51  เอกสารการสอนชุดวิชา การปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด หน่วยที่ 6 การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง  

(น. 303-306). เล่มเดิม. 
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สถานวิเคราะห์ผู้ต้องขัง หรือศูนย์แรกรับผู้ต้องขังนั้น เป็นสถานที่ที่ควรแยกออกจาก
เรือนจ า หรือถ้าจ าเป็นต้องอยู่ในเรือนจ า ควรมีสัดส่วนและบริเวณต่างหาก และมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ อย่างเพียงพอส าหรับการสัมภาษณ์ประวัติ  และสังเกตพฤติกรรมของผู้ต้องขัง 
อย่างใกล้ชิด ระยะเวลาที่ผู้ต้องขังอยู่รวมกันในสถานแรกรับประมาณ 4-8 สัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อให้เวลา
แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังมีเวลามากพอในการศึกษาวิเคราะห์
ผู้ต้องขังแต่ละราย รวมทั้งการปฐมนิเทศ แจ้งระเบียบข้อบังคับ และชีวิตความเป็นอยู่ในสถานที่
ควบคุม เพื่อช่วยให้ผู้ต้องขังเกิดความเคยชินจนสามารถปรับสภาพชีวิตในเรือนจ าและทัณฑสถาน
ได้ในเบื้องต้น และได้มีการตรวจสอบจนแน่ใจว่า ผู้ต้องขังไม่มีปัญหาในด้านอารมณ์ ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร การสันทนาการกับบุคคลอ่ืน ๆ ด้วย 

2.3.3.2  การรวบรวมผลการสืบเสาะข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องขัง 
ผลจากการสัมภาษณ์ การสืบเสาะประวัติความเป็นมาของผู้ต้องขังในช่วงที่อยู่ในสถาน

แรกรับต้องเรียบเรียงเป็นรายงาน ส าหรับให้คณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังต่อไป  
เน้ือหาของรายงานดังกล่าวจะประกอบด้วย 

ก.  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ต้องขัง อาทิ ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานที่อยู่ 
ภูมิล าเนา 

ข.  ประวัติการต้องคดีคร้ังก่อน ๆ  
ค.  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การทดสอบ และการสืบเสาะของเจ้าหน้าที่ 
ง.  ข้อมูลเกี่ยวกับความสมบูรณ์ และบกพร่องของร่างกายหรือจิตใจ 
จ.  อาชีพ การท างาน ความสนใจในการท างาน ความช านาญงาน 
ฉ.  ความประพฤติในสถานควบคุม 
ช.  แผนการหลังได้รับการปลดปล่อย 
ซ.  ข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
รายงานดังกล่าวนี้ควรจะรวบรวมให้คณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง ได้พิจารณา

ล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาพิจารณารายงานจากทาง
สถานวิเคราะห์หรือศูนย์แรกรับผู้ต้องขังได้อย่างละเอียดเสียก่อน 

2.3.3.3  การพิจารณาของคณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง 
คณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังจะพิจารณาตรวจสอบศึกษารายงานการวิเคราะห์

สัมภาษณ์เร่ืองราวส่วนบุคคลผู้ต้องขัง และท าการศึกษาปัญหาลักษณะนิสัยของผู้ต้องขังเพิ่มเติม 
เพื่อการวางแผนปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 

DPU



46 

คณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังจะประกอบด้วย ตัวแทนจากฝ่ายต่าง ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการควบคุมแก้ไขผู้ต้องขัง ได้แก่ ผู้บัญชาการเรือนจ า เจ้าหน้าที่ผู้ช านาญการในแขนง
อาชีพต่าง ๆ อาทิ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา แพทย์ อนุศาสนาจารย์  รวมทั้งเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายควบคุม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ เป็นต้น ซึ่งจ านวนกรรมการและองค์ประกอบของทีมงานนั้นอาจจะมี
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจ านวนบุคลาการที่มีอยู่ในแต่ละเรือนจ าหรือทัณฑสถานต่าง ๆ อย่างไรก ตาม 
ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้เพื่อให้การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังมีตัวแทนของฝ่ายต่าง ๆ 
อยู่มากพอที่จะพิจารณาได้อย่างละเอียด และให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหาของผู้ต้องขังต่าง ๆ  
ที่อาจจะมีขึ้นนั้นได้ทุกด้าน และในทางตรงข้ามไม่ควรจะมีจ านวนกรรมการมากจนเกินไป 
จุดประสงค์ที่ส าคัญคือให้กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายต่าง  ๆ ในเรือนจ า หรือทัณฑสถาน  
ได้วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติต่อผู้ต้องขังท าให้ได้สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

ตามปกติแล้ว ผู้บัญชาการเรือนจ าหรือรองผู้บัญชาการเรือนจ า  จะด ารงต าแหน่ง
ประธานคณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง เพื่อจะได้เป็นผู้น าเอาผลการพิจารณาเร่ืองแผนการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเข้าสู่นโยบายในการบริหารของเรือนจ าได้ และจะแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใด
ที่ท าหน้าที่ดูแลสืบเสาะผู้ต้องขัง ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง  
 เพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดวันเวลา สถานที่ของการประชุมคณะกรรมการจ าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขัง และการจัดเตรียมออกหนังสือเวียน ตลอดจนเป็นผู้ดูแลว่าข้อแนะน าต่าง ๆ ในเร่ือง
แผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ซึ่งได้จากการประชุมคณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังนั้น เรือนจ า
และทัณฑสถานได้น าไปปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วนและจริงจังต่อไป หรือไม่ อย่างไร 

คณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง จะร่วมกันพิจารณาข้อมูลประวัติผู้ต้องขังที่ได้
จากสถานแรกรับและจะปรึกษาหารือกัน  เพื่อพิจารณาวางแผนและก าหนดกิจกรรมปฏิบัติ 
ที่เหมาะสมกับความต้องการ ส่วนบุคคลของผู้ต้องขัง และสอดคล้องกับประวัติอาชญากรรม 
ก าหนดโทษ ความรู้ความถนัดในการฝึกอาชีพในแต่ละรายไป โดยหากิจกรรมที่กรรมการ 
เห นร่วมกันว่า จะช่วยแก้จุดบกพร่องของผู้ต้องขัง  รวมทั้งจะสามารถพัฒนาความสามารถ 
ของผู้ต้องขัง และเป็นการเตรียมผู้ต้องขังให้พร้อมที่จะได้รับการปลดปล่อยไปอยู่ร่วมในชุมชน  
 และเป็นพลเมืองที่เคารพกฎหมายของบ้านเมืองต่อไป ในการร่วมกันประชุมพิจารณาการจ าแนก
ลักษณะผู้ต้องขังนั้นคณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังจะให้ค าแนะน าในด้านต่าง  ๆ อาทิ 
เร่ืองลักษณะการควบคุม เร่ืองการฝึกอาชีพ การศึกษา ศาสนา สันทนาการ ผลการตรวจสอบร่างกาย 
การให้ค าปรึกษาของแพทย์ หรือการพบนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และจิตแพทย์ต่าง ๆ  
เป็นต้น 
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ในการวางแผนปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และการก าหนดกิจกรรมที่ผู้ต้องขังจะต้องปฏิบัตินั้น 
คณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขัง ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห น 
หรือมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนปฏิบัติต่อตัวของผู้ต้องขังเองด้วย  เพราะจะท าให้ผู้ต้องขังให้
ความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ ที่จะใช้ปฏิบัติแก้ไขตัวผู้ต้องขังนั้นมากขึ้น 

คณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง  จะต้องสัมภาษณ์ผู้ต้องขังอย่างเป็นกันเอง  
เพื่อท าให้ผู้ต้องขังรู้สึกสบายใจขึ้น และต้องท าให้ผู้ต้องขังเชื่อว่า คณะกรรมการจ าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขังมีความสนใจที่ต้องการช่วยให้ผู้ต้องขังนั้นช่วยตัวเองได้ การปรึกษาหารือกันเร่ืองแผนการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังนั้น จะต้องเน้นวธิีที่สามารถน าแผนที่สรุปร่วมกันดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติจริงได้ 

การศึกษาวิเคราะห์ผู้ต้องขัง และการให้มีแผนปฏิบัติต่อผู้ต้องขังนั้น มิใช่จนสิ้นหลังจาก
คณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังได้ประชุมกันแล้ว หากแต่จะต้องมีการศึกษาและสังเกต
ผู้ต้องขังอีกต่อไป และอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่า แผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง หรือการก าหนด
กิจกรรมที่ผู้ต้องขังต้องปฏิบัตินั้น อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น ตามความเหมาะสม 
ดังนั้น พฤติกรรมและการพัฒนาการต่าง ๆ ของผู้ต้องขังที่เด่น ๆ และส าคัญควรจะได้รับการสังเกต 
วิเคราะห์และบันทึกไว้ และแจ้งให้คณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังได้ทราบ เพื่อจะใช้เป็น
ข้อมูลส าคัญในการด าเนินการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังซ้ าต่อไป 

2.3.3.4 การด าเนินการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังซ้ า (Re-classification of Prisoner) 
เพื่อให้ เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและให้ เป็นไปตามภาวะการ

เปลี่ยนแปลงและความจ าเป็นจึงต้องจัดให้มีการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังซ้ าอีก  เพื่อจะได้วาง
หลักเกณฑ์การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ให้สอดคล้องเหมาะสมยิ่งขึ้นกับพฤติกรรมของผู้ต้องขังที่ได้
เปลี่ยนไป 

หลักการของการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังซ้ ามีอยู่ว่า  เมื่อผู้ต้องขังมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปและมีผลกระทบต่อการควบคุมและโครงการปฏิบัติในการปรุงแต่งแก้ไขผู้ต้องขัง  
ที่ไม่เหมาะสมกับบุคคลนั้น ๆ เสียแล้ว ก ให้ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
ในโครงการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังนั้น  จะต้องรายงานโดยประมวลเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น  ไปยัง
คณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง เพื่อด าเนินการพิจารณาในการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง เพื่อ
ด าเนินการพิจารณาในการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังซ้ า 

ในการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังนั้น ตามปกติหรือตามกฎเกณฑ์ทั่วไปของเรือนจ าหรือ
ทัณฑสถานต่าง ๆ นั้น อาจจะกระท ากันปีละคร้ัง  หรือปีละ 2 ค ร้ัง ขึ้นอยู่กับความจ าเป็น 
ของผู้ต้องขังที่เกิดขึ้น แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นผู้ที่ท าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลผู้ต้องขังโดยตรง
อาจจะขอให้ทางคณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังได้ รับการคัดเลือกไปฝึกอาชีพ  
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ด้านอุตสาหกรรมเบา หรือเกษตรกรรม ในเรือนจ าชั่วคราวหรือทัณฑสถานเปิดซึ่งมีความมั่นคง
ระดับต่ า เนื่องจากมีความประพฤติดี ต่อมาผู้ต้องขังดังกล่าวมีพฤติกรรมไม่เรียบร้อยหรือส่อเค้าว่า
จะหลบหนี ก จ าเป็นจะพิจารณาหามาตรการควบคุมใหม่ หรือย้ายไปอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน
อ่ืนที่เหมาะสมต่อไป 

การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังซ้ านี้  ไม่จ าเป็นต้องให้ผู้ต้องขังมาปรากฏตัวต่อหน้า
คณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเหมือนเช่นในคราวที่มีการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังในคร้ัง
แรก อย่างไรก ตาม ผลการพิจารณาใด ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ต้องขัง
รับรู้ด้วย การจ าแนกลักษณะซ้ านั้น ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และต้องท างานร่วมกับ
ฝ่ายต่าง ๆ ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน ดังนั้นข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวผู้ต้องขังแต่ละรายควรจะมีการ
จัดเก บไว้ในที่แห่งเดียวเพื่อความสะดวกและพร้อมที่จะให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ต้องขังได้น ามา
ศึกษาได้ แฟ้มประวัติผู้ต้องขังส่วนกลางนี้จะต้องมีการเก บรักษาไว้ทุกเรือนจ า 

จากขั้นตอนการด าเนินการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังดังกล่าวจะเห นได้ว่าการจ าแนก
ลักษณะผู้ต้องขังเป็นกระบวนการวางแผนปฏิบัติเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังในลักษณะที่ต่อเนื่อง  
แต่การด าเนินการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้น  จ าเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์กับ 
การพักการลงโทษและการปลดปล่อย ทั้งนี้เพราะการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาผู้ต้องขังเป็นจุดประสงค์
ร่วมของงานฝ่ายต่าง ๆ ในเรือนจ าและทัณฑสถานทุกแห่ง หรืออีกนัยหนึ่ง เป้าหมายหลักในการ
จ าแนกลักษณะผู้ต้องขังมิได้มุ่งเฉพาะประสิทธิผลแห่งการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในระหว่างที่ถูกคุมขัง
อยู่เท่านั้น แต่รายงานของคณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังที่ประกอบด้วย  เร่ืองราวของ
ผู้ต้องขังแต่ละคนโดยละเอียดสมบูรณ์นั้น นับเป็นเอกสารส าคัญยิ่งต่อการทะเบียนและการก าหนด
แผนงานและวิธีปฏิบัติในกิจการราชทัณฑ์ทุกแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายงานความสามารถหรือ
ความถนัดในการประกอบอาชีพ ความประพฤติ และพื้นฐานความมั่นคงแห่งจิตใจของผู้ต้องขัง  
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพิจารณาพักการลงโทษ การปลดปล่อย และการสงเคราะห์ 
ผู้พ้นโทษ 

การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังในประเทศไทย เป็นระบบการจ าแนกผู้ต้องขังแบบรวมงาน
หรือแบบผสมผสาน คือ เป็นการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังในรูปคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ระดับบริหารงานเรือนจ าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ อาทิ นักสังคม
สงเคราะห์ อนุศาสนาจารย์ จิตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญการฝึกวิชาชีพ เป็นต้น 

นับแต่วาระแรกที่รับตัวผู้ต้องขังไว้ในเรือนจ าจะเร่ิมกระบวนการจ าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขัง ตั้งแต่ให้มีโครงการปฏิบัติแรกรับผู้ต้องขัง มีการแยกผู้ต้องขังเข้าใหม่ออกจากผู้ต้องขัง 
อ่ืน ๆ โดยเรือนจ าและทัณฑสถานแต่ละแห่งจัดสถานที่ภายในเรือนจ าและทัณฑสถานส่วนหนึ่ง  
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ไว้ให้เป็นหน่วยงานแรกรับ หรือแดนแรกรับ ภายในขอบข่ายทรัพยากรของเรือนจ าที่มีอยู่  จากนั้นก 
จะเป็นกระบวนการให้ค าแนะน าแก่ผู้ต้องขังใหม่เกี่ยวกับการปฏิบัติตน การปรับตัวให้เหมาะสมแก่
สภาพแวดล้อม  ตลอดจนการชี้แจงให้ รู้ถึงกฎ  ระเบียบ ภายในเรือนจ าและทัณฑสถาน  
และการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเข้าใหม่  โดยนักสังคมสงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ 
ด้านการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล แล้วเสนอรายงานประวัติต่อคณะกรรมการจ าแนก
ลักษณะผู้ต้องขังเพื่อจะได้ด าเนินการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง  และแยกส่งสู่การปฏิบัติในแดน 
หรือหน่วยงานภายในเรือนจ าน้ัน หรือส่งไปควบคุมยังเรือนจ าหรือทัณฑสถานที่เหมาะสมต่อไป 

2.3.3.5  อุปสรรคของการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง 
ในการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังจะประสบความส าเร จและด าเนินการไปตามเป้าหมาย

ได้ต้องประกอบด้วยความพร้อมด้านต่าง ๆ ของเรือนจ าและทัณฑสถาน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ 
อุปกรณ์และบุคลากร แต่ในทางปฏิบัติมักมีอุปสรรคหลายประการที่ท าให้การจ าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขังต้องด าเนินการไปได้ไม่ราบร่ืนเท่าที่ควร ดังนี ้คือ52 

1.  ความแออัดยัดเยียดของผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน  ซึ่งถือว่า เป็น 
ปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะในประเทศที่ก าลังพัฒนา เพราะความแออัดมักท าให้เกิดเหตุร้ายได้ง่าย 

2.  บุคลากรของเรือนจ าและทัณฑสถานขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3.  ผู้บัญชาการเรือนจ าและทัณฑสถานขาดความดูแลเอาใจใส่ 
4.  ปัญหาด้านแนวความคิดและการยอมรับคุณค่าของระบบจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง 

เพราะเท่าที่ผ่านมาบุคลากรทางทัณฑวิทยาบางส่วนยังยึดมั่นในระบบทัณฑวิทยาแบบเก่า  ๆ ที่เห น
ว่าผู้ต้องขังเป็นคนชั่วร้าย ดื้อด้านแก้ไขไม่ได้ และมีความเชื่อว่าผู้ต้องขังเหล่านั้นไม่สามารถที่จะ
ฟื้นฟูแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ และคิดว่าการแก้ไขเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นไม่สามารถน ามา
ปฏิบัติให้ได้ผลจริง 

5.  ขาดบุคลากรด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาแนะแนวทางเพื่อมาช่วยงานจ าแนก
ลักษณะผู้ต้องขัง 
 
2.4  ระบบการจัดชั้นของผู้ต้องขัง 

การให้สิทธิประโยชน์ตอบแทนความประพฤติของผู้ต้องขังนั้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้
ผู้ต้องขังเอาใส่ใจในการอบรมแก้ไขความประพฤติ  และให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการรักษา
ระเบียบวินัยและพัฒนาตนเอง โดยกระบวนการปฏิบัติที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตอบแทนความ
ประพฤติดีแก่ผู้ต้องขังนั้น มีอยู่หลายกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ระบบการจัดชั้นของผู้ต้องขัง 
                                                 

52  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (น. 198). เล่มเดิม. 
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โดยผู้ต้องขังแต่ละชั้นจะได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันไป ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้
เกี่ยวกับการเลื่อนหรือลดชั้นของผู้ต้องขัง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

2.4.1  การจัดชั้นของผู้ต้องขัง 
การจัดชั้นของผู้ต้องขัง มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังเคร่งครัดในระเบียบวินัย 

และมีความส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและหมู่คณะยิ่งขึ้น โดยการให้ประโยชน์ตอบแทนลดหลั่น
ตามชั้นของผู้ต้องขังซึ่งพิจารณาจากผลก้าวหน้าในด้านฝึกอบรมและพัฒนาความประพฤติ   
ย่อมเห นได้ว่าการให้ประโยชน์ตอบแทน แก่ผู้ต้องขัง มีความสัมพันธ์กับการจัดชั้นของผู้ต้องขัง
อย่างแนบแน่น กล่าวคือ ผู้ต้องขังที่ประพฤติตนดีและอยู่ในระเบียบวินัยโดยสม่ าเสมอจะได้รับการ
พิจารณาได้เลื่อนชั้นสูงขึ้นกว่าเดิม อย่างน้อยหนึ่งชั้นและยังได้รับประโยชน์ความสะดวกสบาย  
ต่าง ๆ สูงขึ้นไปอีก เท่ากับเป็นการยั่วยุผู้ต้องขังให้แข่งขันการท าความดียิ่งขึ้น ในทางตรงกันข้าม 
หากผู้ต้องขังประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย ก จะถูกลดชั้นลง และถูกตัดความสะดวกสบายที่เคย
ได้ รับอยู่ตามไปด้วย 53 นอกจากนี้ก ยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดแยกชั้นผู้ต้องขัง 
ตามข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติที่ได้ก าหนด 
ไว้ว่า54 

1.   เพื่อแยกต่างหากจากผู้ต้องขังจ าพวกที่มีประวัติการประกอบอาชญากรรม หรือนิสัย
อันต่ าช้าเลวทรามซึ่งจะโน้มน้าวผู้อยู่ใกล้ชิดให้ชั่วตาม 

2.   เพื่อแบ่งผู้ต้องขังออกเป็นชั้น ๆ ให้สะดวกในการปฏิบัติหรือฟื้นฟูให้กลับมาสู่
สังคมได้โดยปกติ  ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พ.ศ. 2479 หมวด 3 ว่าด้วยการแยกและ 
ย้ายผู้ต้องขัง  มาตรา 11 บัญญัติว่า  รัฐมนตรีมีอ านาจแยกประเภทหรือชั้นของผู้ต้องขังและ 
วางเงื่อนไขในการย้ายจากประเภทหรือชั้นหนึ่งไปยังอีกประเภทหรือชั้นหนึ่งโดยวิธีเลื่อนขึ้น 
หรือลดลง ตลอดจนการปฏิบัติต่าง ๆ ส าหรับผู้ต้องขัง คนต้องขัง และคนฝากให้แยกขังไว้ต่างหาก
จากนักโทษเด ดขาดเท่าที่จะกระท าได้ การจัดชั้นของผู้ต้องขัง ก าหนดไว้เฉพาะผู้ต้องขังที่คดีเสร จ
เด ดขาดแล้วเท่านั้น ตามกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 หมวด 2 ว่าด้วยเร่ืองนักโทษเด ดขาด ข้อ 44 ก าหนดชั้นของนักโทษเด ดขาด 
ไว้ 6 ชั้น คือ ชั้นเยี่ยม ชั้นดีมาก ชั้นด ีชั้นกลาง ชั้นเลวและชั้นเลวมาก 

กฎกระทรวง ข้อ 45 ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดชั้นนักโทษเด ดขาดไว้ดังนี้  นักโทษ
เด ดขาดที่เข้ามาอยู่ใหม่ให้อยู่ในชั้นกลางจนกว่าจะมีการเลื่อนหรือลดชั้น  เว้นแต่ได้เคยต้องโทษ

                                                 
53  หลักทัณฑวิทยา (น. 519-520). เล่มเดิม. 
54  จาก คู่มือการปฏิบัติงานด้านทัณฑปฏบิัติ ปี พ.ศ. 2554 (น. 88), โดย ส านักทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ 

กระทรวงยุติธรรม, กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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มาแล้ว และต้องโทษจ าคุกในคราวนี้อีกภายใน 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษคราวก่อน กับความผิด 
ทั้ง 2 คราวนั้นไม่ใช่ความผิดฐานลหุโทษหรือประมาทให้อยู่ในชั้นเลว 

การเลื่อนหรือลดชั้นน้ัน ให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการของกรมราชทัณฑ์55 
ส าหรับการปฏิบัติแก่ผู้ต้องขังนั้น กฎกระทรวง ข้อ 48 ก าหนดว่า ผู้ต้องขังที่มีความชอบ

แก่ราชการเป็นพิเศษ จะได้รับการพิจารณาผ่อนผันให้ความสะดวกในอันดับต่าง ๆ หรืออาจได้รับ
การพิจารณาเลื่อนชั้นให้ แล้วแต่กรมราชทัณฑ์พิจารณาเห นสมควรแก่ความชอบและคุณประโยชน์
อันเกิดแก่ราชการ 

ข้อ 81 การเลื่อนชั้นนักโทษเด ดขาดนั้น ให้กระท าในวันสิ้นเดือนมิถุนายนคร้ังหนึ่ง 
และวันสิ้นเดือนธันวาคมคร้ังหนึ่ง (ตามกฎกระทรวงฉบับที่  14 (พ.ศ. 2553)) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 

ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ จะเลื่อนชั้นก่อนเวลาในวรรคหนึ่งก ได้ ทั้งนี้ โดยอนุมัติของอธิบดี 
ข้อ 82 ภายใต้บังคับแห่งข้อก่อน การเลื่อนหรือลดชั้นเป็นอ านาจผู้บัญชาการเรือนจ า 
ส่วนการงดการเลื่อนชั้นหรือลดชั้นนักโทษเด ดขาดนั้น จะกระท าได้ต่อเมื่อนักโทษ

เด ดขาดได้กระท าผิดวินัยของทางเรือนจ า/ทัณฑสถาน ซึ่งกฎกระทรวง ข้อ 107 และข้อ 108 ก าหนด
ไว้ ดังนี ้

ข้อ 107 งดการเลื่อนชั้นน้ัน พึงกระท าในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1)  พยายามหลบหนี หรือหลบหนีไปแล้วแต่ได้ตัวคืนมา ในทางปฏิบัติในเร่ืองนี้กรม

ราชทัณฑ์ได้มีหนังสือ ที่ มท 0905/ว.55 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2522 เร่ือง การจัดชั้นนักโทษเด ดขาด 
ให้ลดชั้นนักโทษเด ดขาดที่หลบหนีและได้ตัวคืนมา ไม่ว่าผู้ต้องขังคนนั้นก่อนหลบหนีจะเป็น
ผู้ต้องขังชั้นใดให้ลดชั้นเป็นชั้นเลวมากสถานเดียว 

(2)  น าเข้ามาหรือมีสิ่งของต้องห้ามไว้ในเรือนจ า 
(3)  น าสิ่งของซึ่งมิใช่ของตนออกจากเรือนจ า โดยมิได้รับอนุญาต 
(4)  ท าให้ทรัพย์สินของหลวงหรือของผู้อ่ืนเสียหายโดยประมาท 
(5)  กระท าให้เกิดเหตุติดขัดในการงานของผู้ต้องขังอื่นโดยประมาท 
ข้อ 108 ลดชั้น พึงกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1)  กระด้างกระเดื่องต่อค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีต าแหน่งต่ ากว่าพัศดีลงมา 
(2)  ก่อการวิวาทขึ้นกับผู้ต้องขังอื่น แต่ไม่ถึงกับมีเหตุร้ายแรง 
(3)  เล่นการพนัน 

                                                 
55  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดช้ันนักโทษเด ดขาด พ.ศ. 2556. 
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(4)  เสพยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือสารระเหย หรือ 
ดื่มสุรา หรือของเมาอย่างอ่ืน 

(5)  กระท าการตามข้อ 106 (2) 
(6)  กระท าการตามข้อ 107 (2) หรือ (3) โดยเจตนา 
(7)  มีหรือค้าสิ่งของต้องห้ามตามข้อ 127 
การจัดชั้นของผู้ต้องขังนี้  นับว่า เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการทางวินัยผู้ต้องขัง  

ปรากฏตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ซึ่งบัญญัติว่า...เมื่อผู้ต้องขังคนใด
กระท าผิดวินัยให้เจ้าพนักงานเรือนจ าผู้มีหน้าที่พิจารณาโดยถ่องแท้ แล้วลงโทษสถานหนึ่งสถานใด 
หรือหลายสถาน ดังต่อไปนี้ 

(1)  ภาคทัณฑ์ 
(2)  งดการเลื่อนชั้นโดยมีก าหนดเวลา 
(3)  ลดชั้น 
(4)  ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อไม่เกิน 3 เดือน เว้นไว้แต่กรณีที่

ระบุไว้ในมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(5)  ลดหรืองดประโยชน์และรางวัลทั้งหมด หรือแต่บางส่วนบางอย่าง 
(6)  ขังเดี่ยวไม่เกิน 3 เดือน 
(7)  ขังห้องมืดไม่มีเคร่ืองหลับนอนไม่เกิน 2 วัน ในสัปดาห์หนึ่งโดยความเห นชอบ

ของแพทย์ 
(8)  เฆี่ยนคราวหนึ่งไม่เกิน 20 ที ในความควบคุมของแพทย์ แต่ห้ามเฆี่ยนคราวต่อไป 

เว้นแต่จะล่วงพ้นเวลา 30 วัน จากวันที่เฆ่ียนคราวที่แล้ว ถ้าผู้ต้องขังเป็นหญิงห้ามเฆ่ียน 
(9)  ตัดจ านวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจ าคุกตามมาตรา 32(6)  
ในกรณีและเงื่อนไขอย่างใดจะลงโทษดั่งระบุไว้ข้างต้นให้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

2.4.2  การเลื่อนหรือลดชั้นของผู้ต้องขัง 
การเลื่อนหรือลดชั้นของผู้ต้องขังหรือนักโทษเด ดขาดนับเป็นมาตรการทางวินัยในอันที่

จะช่วยให้การปกครองเรือนจ าและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยการพิจารณาให้ประโยชน์ตอบแทนลดหลั่นตามล าดับชั้นของผู้ต้องขัง  กล่าวคือ ถ้าผู้ต้องขัง
ประพฤติตนดีก จะได้ รับการพิจารณาเลื่อนชั้นให้สูงขึ้น  และได้ รับประโยชน์ตอบแทน 
ความประพฤติดี เพิ่มพูนมากขึ้นอีกในทางกลับกันหากผู้ต้องขังประพฤติตนไม่เหมาะสม ก จะถูกลด
ชั้นลงและถูกลิดรอนความสะดวกต่าง ๆ ที่เคยได้รับอยู่ลดลงไปด้วย56 
                                                 

56  คู่มือการปฏิบัติงานด้านทัณฑปฏิบัติ ปี พ.ศ. 2554 (น. 90). เล่มเดิม. 
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กรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด ดขาดให้เรือนจ า
และทัณฑสถานต่าง ๆ ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้57 

2.4.2.1 ข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการกรมราชทัณฑ์ 
 1.  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 11 วรรค 1 มาตรา 32 วรรค 1 

(2) และมาตรา 35 วรรค 1 (2) และ (3) 
 2.  กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ข้อ 44, 45, 48, 81, 83, 107, 108, และ 134 

 3.  ระเบียบกรมราชทัณฑ์  ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด ดขาด  
พ.ศ. 2556 ตารางต่อท้ายระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด ดขาด  
พ.ศ. 2556 

 4.  หนังสือสั่งการกรมราชทัณฑ์ 
1) หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนมาก ที่ มท 0906/ว 118 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 

2536 เร่ือง ระเบียบการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด ดขาด 
2) หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่  มท 0909/ว.128 ลงวันที่  7 ตุลาคม 2507  

เร่ือง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นนักโทษเด ดขาด 
3) หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่  มท 0909/ว 179 ลงวันที่  20 ธันวาคม 2515  

เร่ือง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นนักโทษเด ดขาดในกรณีมีเหตุพิเศษ 
4) หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ มท 0905/ว 78 ลงวันที่ 21 เมษายน 

2520  เร่ือง การเลื่อนชั้นนักโทษเด ดขาดท าผิดกลายคดี 
5) หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ มท 0905/ว 34 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 

2522 เร่ือง ทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของนักโทษเด ดขาด 
6) หนังสือกรมราชทัณฑ์  ที่  มท 0905/ว 55 ลงวันที่  22 มีนาคม 2522  

เร่ือง การจัดชั้นนักโทษเด ดขาด 
7) หนังสือกรมราชทัณฑ์  ที่  มท 1005/ว 60 ลงวันที่  19 เมษายน 2528  

เร่ือง หารือการจัดชั้นนักโทษเด ดขาด 
8) หนังสือกรมราชทัณฑ์  ด่ วนมาก  ที่  มท 1005/ว  157 ลงวันที่  25 

พฤศจิกายน 2530 เร่ือง การเลื่อนชั้นนักโทษเด ดขาด 

                                                 
57  แหล่งเดิม. 
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9) หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่  มท 0905/347 ลงวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2545  
เร่ือง การรายงาน การเลื่อนชั้นนักโทษเด ดขาดในกรณีปกติ 

10) หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่  มท 0905/1530 ลงวันที่  13 สิงหาคม 2545 
เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด ดขาด 

11) หนังสือกรมราชทัณฑ์  ที่  ยธ 0706/ว 21 ลงวันที่  13 ตุลาคม 2549  
เร่ือง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นนักโทษเด ดขาด 

2.4.2.2 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นและลดชั้นนักโทษเด ดขาด58 
1. การเลื่อนชั้นนักโทษเด ดขาดกรณีปกติ59 
การพิจารณาเลื่อนชั้นนักโทษเด ดขาดกรณีปกติให้ด าเนินการในวันสิ้นเดือนมิถุนายน

คร้ังหนึ่ง และสิ้นเดือนธันวาคมครั้งหนึ่ง 
การพิจารณาเลื่อนชั้นนักโทษเด ดขาดให้ด าเนินการ ดังนี้60 
(1)  นักโทษเด ดขาดที่อยู่ในชั้นกลาง จะเลื่อนชั้นได้ต้องเป็นนักโทษเด ดขาดมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่าสามเดือน ถ้าเป็นนักโทษเด ดขาดมาแล้วน้อยกว่าสามเดือน แต่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ า
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยว่าหกเดือน ก ให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นได้ 

นักโทษเด ดขาดชั้นดีขึ้นไปจะเลื่อนชั้นได้ต้องเป็นนักโทษเด ดขาดในชั้นเดิมมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่าหกเดือน 

(2)  นักโทษเด ดขาดที่อยู่ในชั้นต่ ากว่าชั้นกลาง จะเลื่อนชั้นได้ต้องเป็นนักโทษเด ดขาด
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าเป็นนักโทษเด ดขาดต่ ากว่าชั้นกลางมาแล้วน้อยกว่าหนึ่งปี  แต่ถูกคุมขัง
อยู่ในเรือนจ าติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหกเดือน ก ให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นได้ 

(3)  ให้ผู้บัญชาการเรือนจ า แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการ  
1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับช านาญการ  
หรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งสังกัดเรือนจ านั้น ๆ ท าการตรวจสอบพิจารณาว่านักโทษเด ดขาดผู้ใดควร
หรือไม่ควรเลื่อนชั้นเพราะเหตุใด61 

(4)  ภายในเวลาสองเดือนก่อนถึงก าหนดวันเลื่อนชั้น ให้เจ้าพนักงานเรือนจ าส ารวจ
นักโทษเด ดขาดที่เข้าเกณฑ์จะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้น แล้วจัดท าบัญชีพร้อมทั้งรวบรวมเอกสาร

                                                 
58  แหล่งเดิม.  
59  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดช้ันนักโทษเด ดขาด พ.ศ. 2556 หมวด 2 การเลื่อนช้ัน

นักโทษเด ดขาดกรณีปกติ. 
60  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดช้ันนักโทษเด ดขาด พ.ศ. 2556 ข้อ 10. 
61  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดช้ันนักโทษเด ดขาด พ.ศ. 2556 ข้อ 13. 

DPU



55 

หลักฐานต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการ62 จากนั้นให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบรายชื่อ 
รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้วท าความเห นเสนอต่อผู้บัญชาการเรือนจ าเพื่อพิจารณาสั่งเลื่อน
หรือไม่เลื่อนชั้นโดยเร ว63 

(5)  การพิจารณาด าเนินการเลื่อนชั้นนักโทษเด ดขาดให้ค านึงถึงว่าการที่นักโทษ
เด ดขาดคนใดจะได้เลื่อนชั้นสูงขึ้นนั้น จะก่อให้เกิดผลดีแก่การปกครองบังคับบัญชาและการรักษา
วินัยของเรือนจ าตลอดทั้งเป็นประโยชน์แก่การขัดเกลานิสัย ความประพฤติ พฤติกรรมของนักโทษ
เด ดขาดผู้น้ันให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งตนอยู่ใน
ระเบียบวินัยของเรือนจ า มีความเสียสละท างานเพื่อส่วนรวม มีความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร 
มานะอดทน ท าการงานบังเกิดผลดีแก่ทางราชการและส่วนรวม โดยประกอบด้วยหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้64 

 ก.  นักโทษเด ดขาดชั้นเลวมาก ชั้นเลว หรือชั้นกลาง จะได้รับการเลื่อนชั้นต่อเมื่อ 
  1.  ตั้งใจรับการศึกษาอบรมทั้งวิชาสามัญ วิชาชีพ ศีลธรรมและวัฒนธรรมด้วยดี 
  2.  ผ่านการทดสอบหรือประเมินผล 
 ข.  นักโทษเด ดขาดชั้นดีจะได้รับการเลื่อนชั้นต่อเมื่อ 
  1.  มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใน ก 
  2.  ผ่านการศึกษาอบรมหรือฝึกวิชาชีพในหลักสูตรที่ไม่ซ้ ากับหลักสูตรเดิม  

ที่เคยศึกษาอบรมผ่านมาแล้ว 
  3. ผ่านการทดสอบหรือประเมินผล 
 ค.  นักโทษเด ดขาดชั้นดีมากจะได้รับการเลื่อนชั้นต่อเมื่อ 
  1.  มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใน ข 
  2.  ผ่านการพัฒนาและอบรมในด้านจิตใจ 
  3.  ผ่านการทดสอบหรือประเมินผล 
ผลการศึกษาอบรมและฝึกวิชาชีพที่น ามาเป็นประโยชน์เพื่อการเลื่อนชั้นคร้ังหนึ่งแล้ว  

ไม่ให้น ามาใช้เพื่อการพิจารณาเลื่อนชั้นในคราวต่อไปอีก 
การทดสอบหรือการประเมินผลเพื่อเลื่อนชั้นนักโทษเด ดขาดให้เป็นไปตามที่  

กรมราชทัณฑ์ก าหนด 

                                                 
62  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดช้ันนักโทษเด ดขาด พ.ศ. 2556 ข้อ 14. 
63  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดช้ันนักโทษเด ดขาด พ.ศ. 2556 ข้อ 15. 
64  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดช้ันนักโทษเด ดขาด พ.ศ. 2556 ข้อ 16. 
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(6) นักโทษเด ดขาดที่เจ บป่วยอาจได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นในกรณีปกติด้วยทั้งนี้  
 ให้น าผลรายงานทางการแพทย์มาประกอบดุลพินิจของผู้บัญชาการเรือนจ า65 

2. การเลื่อนชั้นนักโทษเด ดขาดกรณีมีเหตุพิเศษ66 
 (1)  ในกรณีมีเหตุพิเศษ จะเลื่อนชั้นนักโทษเด ดขาดที่มีความชอบแก่ราชการ 

เป็นพิเศษตามนัยข้อ 48 หรือเลื่อนชั้นนักโทษเด ดขาดก่อนก าหนดเวลา ตามนัยข้อ 81 วรรคสอง 
หรือเลื่อนข้ามชั้นนักโทษเด ดขาด ตามนัยข้อ 82 แห่งกฎกระทรวงก ได้ 

กรณีตามวรรคแรก ให้ผู้บัญชาการเรือนจ าต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ
ท านองเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อ 1367 ท าการสอบสวนพิจารณาเสนอความเห นต่อผู้บัญชาการเรือนจ า 
และเมื่อผู้บัญชาการเรือนจ าได้รับรายงานดังกล่าวแล้วพิจารณาเห นว่า  สมควรเลื่อนชั้นเป็นกรณี
พิเศษให้ส่งรายงานการสอบสวนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  พร้อมความเห นไปให้กรมราชทัณฑ์
พิจารณา เมื่อได้รับอนุมัติจากกรมราชทัณฑ์แล้วให้ผู้บัญชาการเรือนจ าสั่งให้เลื่อนชั้นได้68 

 (2)  การพิจารณาเลื่อนชั้นนักโทษเด ดขาด ตามข้อ 1 นอกจากจะเป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติดี มีความอุตสาหะ มีความก้าวหน้าในการศึกษาอบรมและท างานเกิดผลดีแล้วจะต้อง
ปรากฏข้อเท จจริงว่า นักโทษเด ดขาดผู้นั้นได้ประกอบคุณงามความดี  หรือท าความชอบแก่ทาง
ราชการดีเด่นเป็นพิเศษอีกด้วย เช่น เข้าต่อสู้ขัดขวางป้องกันการแหกหักเรือนจ า หรือช่วยเหลือเจ้า
พนักงานเรือนจ าหรือผู้อ่ืนขณะตกอยู่ในภาวะอันตราย หรือเสี่ยงอันตรายเข้าท าการป้องกันจับกุม
ผู้ต้องขังที่ก่อการจราจล หรือก่อเหตุร้ายขึ้นภายในเรือนจ า หรือท าการดับเพลิงในกรณีที่เกิดเพลิง
ไหม้อาคารสถานที่ของเรือนจ า หรือคิดประดิษฐ์สิ่งของหรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส าหรับใช้ เป็น
ประโยชน์ส าคัญในการผลิตสินค้าหรือในการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง  หรือประกอบคุณความดีที่
เป็นประโยชน์สาธารณะ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับสังคมและประเทศชาติเป็นที่ดีเด่นเป็นประจักษ์  
หรือเหตุอ่ืนใดอันสมควรที่อธิบดีอนุมัติ69 

                                                 
65  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดช้ันนักโทษเด ดขาด พ.ศ. 2556 ข้อ 17. 
66  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดช้ันนักโทษเด ดขาด พ.ศ. 2556 หมวด 3 การเลื่อนช้ัน

นักโทษเด ดขาดกรณีมีเหตุพิเศษ. 
67  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดช้ันนักโทษเด ดขาด พ.ศ. 2556. 
68  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดช้ันนักโทษเด ดขาด พ.ศ. 2556 ข้อ 18. 
69  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดช้ันนักโทษเด ดขาด พ.ศ. 2556 ข้อ 19. 
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 (3)  เมื่อได้สั่งเลื่อนชั้นแล้วให้ประชุมชี้แจงให้นักโทษเด ดขาดทั้งหมดทราบผล 
การเลื่อนชั้น และเหตุผลที่มีการเลื่อนชั้น แล้วปิดประกาศรายชื่อนักโทษเด ดขาดที่ได้รับการเลื่อน
ชั้นไว้โดยเปิดเผยตามที่ผู้บัญชาการเรือนจ าเห นสมควร70 

3. การเพิ่มและลดก าหนดเวลาลงจากก าหนดเวลาปกติ71 
 (1)  การเพิ่มก าหนดเวลาการเลื่อนชั้นนักโทษเด ดขาด72 
   ก.  ก าหนดโทษ (หมายแจ้งโทษเด ดขาดคร้ังสุดท้าย) 
    1. ก าหนดโทษตลอดชีวิต ต้องเพิ่มก าหนดระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน 
    2. ก าหนดโทษต่ ากว่าตลอดชีวิต แต่ไม่น้อยกว่า 15 ปี ต้องเพิ่มก าหนด

ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน 
    3. ก าหนดโทษต่ ากว่า 15 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 10 ปี ต้องเพิ่มก าหนดระยะเวลา 

1 ปี 6 เดือน 
   ข. ลักษณะความผิดอาญา 
    1. ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ตั้งแต่มาตรา 147 ถึง 166 ต้องเพิ่ม

ก าหนดระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน 
    2. ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม มาตรา 177 ต้องเพิ่มก าหนด

ระยะเวลา 2 ปี 
    3. ความผิดตามมาตรา 190 วรรค 1 ต้องเพิ่มก าหนดระยะเวลา 2 ปี 
    4. ความผิดตามมาตรา 190 วรรค 2, 3 ต้องเพิ่มก าหนดระยะเวลา 2 ปี  

6 เดือน 
    5. ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนตามมาตรา 217, 

218, 229, 230, 231, 237 ประกอบด้วยมาตรา 238 ต้องเพิ่มก าหนดระยะเวลา 2 ปี 
    6. ความผิดเกี่ยวกับเงินตราตามมาตรา  240 ถึง  245 ต้องเพิ่มก าหนด

ระยะเวลา 2 ปี 
    7. ความผิดต่อชีวิตตามมาตรา 289 (1) หรือ (5) ต้องเพิ่มก าหนดระยะเวลา  

3 ปี 

                                                 
70  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดช้ันนักโทษเด ดขาด พ.ศ. 2556 ข้อ 20. 
71  คู่มือการปฏิบัติงานด้านทัณฑปฏิบัติ ปี พ.ศ. 2554 (น. 93-94). เล่มเดิม. 
72  ตารางต่อท้ายระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดช้ันนักโทษเด ดขาด พ.ศ. 2556 กรณีที่

ต้องเพิ่มขึ้นและลดก าหนดเวลาลงจากก าหนดเวลาปกติ ข้อ 11. 
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    8. ความผิดต่อร่างกาย ตามมาตรา 296 ประกอบด้วยมาตรา 289 (1) หรือ 
(5) ต้องเพิ่มก าหนดระยะเวลา 2 ปี 

 (2) การลดก าหนดเวลาการเลื่อนชั้นนักโทษเด ดขาด73 
   ก. การศึกษาวิชาสามัญในเรือนจ า 
    1. อ่านออกเขียนได้ (ส าหรับนักโทษเด ดขาดที่ไม่รู้หนังสือ) ได้ลดก าหนด

ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน 
    2. ส าเร จหลักสูตรการศึกษาวิชาสามัญระดับใดระดับหนึ่งภายในเรือนจ า 

ได้ลดก าหนดระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน 
    3. ส า เร จหลักสูตรธรรมศึกษาระดับใดระดับหนึ่ งห รือหลักสูตร 

ทางการศึกษาในศาสนาอ่ืนที่กรมราชทัณฑ์ให้ค ารับรองแล้ว ได้ลดก าหนดระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน 
   ข. การศึกษาวิชาชีพในเรือนจ า 
    1. ส าเร จหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ  สาขาใดสาขาหนึ่งที่มีระยะเวลา

การศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 วัน ภายในเรือนจ าได้ลดก าหนดระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน 
    2. มีความรู้ความช านาญในการท างานเกี่ยวกับวิชาชีพอย่างหนึ่งอย่างใด

โดยเฉพาะ ได้ลดก าหนดระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน 
4. การลดชั้นนักโทษเด ดขาด74 
การลดชั้นนักโทษเด ดขาด นอกจากจะด าเนินการในกรณีที่ก าหนดไว้ตามนัยข้อ 108 

และข้อ 114 แห่งกฎกระทรวงแล้ว  ให้ด าเนินการลดชั้นนักโทษเด ดขาดที่กระท าความผิด
ดังต่อไปนี้75  

(1) กรณีหลบหนีไปจากการควบคุมและได้ตัวคืนมา ไม่ว่านักโทษเด ดขาดคนนั้นก่อน
หลบหนีจะเป็นนักโทษเด ดขาดชั้นใด ให้ลดชั้นเป็นชั้นเลวมากทุกราย 

(2)  กรณีประพฤติผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ ไม่ว่านักโทษเด ดขาดคนนั้น ขณะได้รับ
การปล่อยตัวเพื่อคุมประพฤติ จะเป็นนักโทษเด ดขาดชั้นใด เมื่อได้ตัวคืนมาให้ลดชั้นเป็นชั้นเลว 
ทุกราย 

(3) กรณีฆ่าผู้อ่ืน ก่อนการทะเลาะวิวาท หรือท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน ให้ลดชั้นนักโทษ
เด ดขาด ดังนี ้

                                                 
73  ตารางต่อท้ายระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดช้ันนักโทษเด ดขาด พ.ศ. 2556 กรณีที่

ต้องเพิ่มขึ้นและลดก าหนดเวลาลงจากก าหนดเวลาปกติ ข้อ 11. 
74  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดช้ันนักโทษเด ดขาด พ.ศ. 2556 หมวด 4. 
75  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดช้ันนักโทษเด ดขาด พ.ศ. 2556 ข้อ 21. 
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 ก.  ฆ่าผู้อ่ืน หรือก่อการทะเลาะวิวาท หรือท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน จนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืน
ถึงแก่ความตาย ให้ลดเป็นชั้นเลวมากทุกราย 

 ข. ก่อการทะเลาะวิวาท หรือท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน จนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตราย
สาหัส ให้ลดชั้นสองชั้น เว้นแต่นักโทษเด ดขาดคนนั้นเป็นนักโทษเด ดขาดชั้นเลวให้ลดเป็นชั้นเลว
มากทุกราย 

 ค. ก่อการทะเลาะวิวาท หรือท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน จนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตราย
แก่กาย ให้ลดชั้นหน่ึงชั้นทุกราย 

(2)  กรณีกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ มีหรือค้าสิ่งของต้องห้ามประเภทยา
เสพติดให้โทษ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เคร่ืองมือสื่อสารอ่ืน รวมทั้งอุปกรณ์ส าหรับสิ่งของ
ดังกล่าว ซึ่งได้กระท าความผิดหรือร่วมกันกระท าความผิดทั้งในฐานะเป็นตัวการ  ผู้ใช้หรือ 
เป็นผู้สนับสนุน ให้ลดชั้นจากชั้นเดิมเป็นชั้นเลวมากทุกราย 

5. การจัดชั้น เลื่อนชั้น หรือลดชั้นนักโทษเด ดขาด ให้ท าเป็นค าสั่งของเรือนจ าและ 
เมื่อได้มีค าสั่งแล้วให้นักโทษเด ดขาดลงชื่อรับทราบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ปิดประกาศ
ค าสั่งไว้โดยเปิดเผยตามที่ผู้บัญชาการเรือนจ าเห นสมควร76  

6. เมื่อได้มีค าสั่งให้เลื่อนชั้นหรือลดชั้นนักโทษเด ดขาดแล้วให้จัดท าบัญชีการเลื่อนชั้น 
หรือบัญชีการลดชั้นนักโทษเด ดขาด รายงานไปกรมราชทัณฑ์ ดังนี้ 

 (1) การเลื่อนชั้นงวดเดือนมิถุนายน ให้รายงานไปกรมราชทัณฑ์ภายในเดือน
กรกฎาคม 

 (2) การเลื่อนชั้นงวดเดือนธันวาคม ให้รายงานไปกรมราชทัณฑ์ภายในเดือน
มกราคม 

 (3) การลดชั้นให้รายงานโดยเร ว 
2.4.3  สิทธิประโยชน์ตอบแทนความประพฤติดีของผู้ต้องขัง 

การให้ประโยชน์ตอบแทนความประพฤติดีของผู้ต้องขัง  มีจุดมุ่งหมายส าคัญ  
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังเอาใจใส่ในการศึกษาอบรมแก้ไขความประพฤติ  และให้ความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ในการรักษาระเบียบวินัยและพัฒนาตนเอง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิ
ผลประโยชน์ตอบแทนความประพฤติดีแก่ผู้ต้องขังนั้น มีอยู่หลายประการ อาทิ การใช้หลักการ 
จัดชั้นผู้ต้องขัง การให้ได้รับการพักการลงโทษ หรือการจัดส่งให้ไปอยู่ในทัณฑนิคม ฯลฯ นับเป็น
หลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรบปฏิบัติต่อผู้ต้องขังกับข้อเสนอแนะ 
ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องของสหประชาชาติข้อ 70 ซึ่งบัญญัติว่า “ทุกเรือนจ าหรือทัณฑสถาน จะต้องจัดให้
                                                 

76  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดช้ันนักโทษเด ดขาด พ.ศ. 2556 ข้อ 22. 
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มี ระบบการให้ประโยชน์ตอบแทนอันเหมาะสม และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามชั้น 
ของผู้ต้องขัง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีความประพฤติดี มีความส านึกรับผิดชอบ และรักษาไว้ซึ่ง 
ส่วนได้เสียในอันที่จะน าความสนใจ และความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง”77 

ส าหรับการให้ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบ  
ของกรมราชทัณฑ์  เป็นการถือปฏิบัติตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พ.ศ. 2479 

2.4.3.1 การให้ความสะดวกในเรือนจ าตามที่อธิบดีก าหนดไว้ในข้อบังคับ78 
การให้ความสะดวกแก่ผู้ต้องขังที่ประพฤติดี มีความสัมพันธ์กับชั้นและการรักษาวินัย

ของผู้ต้องขังเป็นอย่างยิ่ง  ตามบทบทบัญญัติในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์และ
กฎกระทรวง ข้อ 47-49 ดังนี ้

เฉพาะในกรณีให้ความสะดวกแก่นักโทษเด ดขาด คนต้องขังและคนฝาก อธิบดีกรม
ราชทัณฑ์ได้ออกข้อก าหนดความสะดวกและประโยชน์บางประการส าหรับผู้ต้องขังไว้ตาม
ข้อบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2480 ดังนี้79 

นักโทษเด ดขาด 
(1) ชั้นเยี่ยม 
 1. ให้โอกาสรับการเยี่ยมเยียนของญาติสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
 2. อนุญาตให้ส่งจดหมายถึงญาติได้ 
 3. ถ้าทางเรือนจ าสะดวกที่จะจัดให้  ก จะจัดอาหารพิเศษให้หรือเพิ่มกับข้าว 

ให้มากกว่าที่จ่ายตามปกติแก่ ผู้ที่อยู่ในชั้นกลางขึ้นอีกไม่เกิน 3 อย่าง 
 4. อนุญาตให้รับประทานอาหารส่วนตัวได้ 
 5. อนุญาตให้จ่ายเงินส่วนตัวซื้อสิ่งของมาใช้ ในระหว่างต้องขังได้ไม่เกินเดือนละ 

8 บาท (แก้ไขใหม่แล้ว) 
 6. ยอมให้เล่นหรือมีส่วนในการร่ืนเริงหรือการดนตรี หรือมหรสพ สัปดาห์ละ 

2 คร้ัง และยอมให้น าเคร่ืองดนตรีส่วนตัวที่ผู้บัญชาการเรือนจ าเห นสมควรเข้ามาเล่นได้ 
 7. การอยู่หลับนอน ถ้าทางเรือนจ าสะดวกที่จะจัดได้  ก จะจัดให้เป็นพิเศษและ 

ยอมให้น าเคร่ืองหลับนอนส่วนตัว ซึ่งผู้บัญชาการเรือนจ าเห นสมควรเข้ามาใช้ได้ 

                                                 
77  หลักทัณฑวิทยา (น. 517). เล่มเดิม. 
78  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 32 (1). 
79  คู่มือเจ้าพนักงานเรือนจ าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (น. 115-119), กองทุนสวัสดิการข้าราชการ  

กรมราชทัณฑ์. 2542. 
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 8. ในระหว่างเวลาว่างงาน ยอมผ่อนผันให้พักผ่อนมีอิสระภายในบริเวณ เรือนจ า
และตามเงื่อนไขที่ผู้บัญชาการเรือนจ าก าหนดให้ 

 9. ยอมให้เข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดของเรือนจ า หรือให้ยืมหนังสือไปอ่าน
ได้เป็นพิเศษกว่าผู้ที่อยู่ในชั้นต่ ากว่า 

 10. ผ่อนผันให้มีสมุดและเคร่ืองเขียนไว้กับตัว 
 11. ในเวลาที่มีการอบรมเจ้าพนักงานเรือนจ า ถึงเร่ืองศีลธรรมจรรยาและวิชาการ

สมาคมก อนุญาตให้เข้าฟังได้ 
(2)   ชั้นดีมาก 

1. ให้โอกาสรับการเยี่ยมเยียนของญาติมิตร 2 สัปดาห์ต่อ 1 คร้ัง 
2. อนุญาตให้ส่งจดหมายถึงญาติมิตรได้สัปดาห์ละ 2 คร้ัง 
3. ถ้าทางเรือนจ าสะดวกที่จะจัดได้ก จะจัดอาหารพิเศษให้หรือเพิ่มกับข้าวให้

มากกว่าที่จ่ายตามปกติแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ชั้นกลางขึ้นอีกไม่เกิน 3 อย่าง 
4. อนุญาตให้รับประทานอาหารส่วนตัวได้สัปดาห์ละ 3 คร้ัง 
5. อนุญาตให้จ่ายเงินส่วนตัวซื้อสิ่งของมาใช้ในระหว่างต้องขังได้ไม่เกินเดือนละ 

6 บาท 
6. ยอมให้เล่นหรือมีส่วนในการร่ืนเริงหรือการดนตรี หรือมหรสพ สัปดาห์ละ  

1 คร้ัง และยอมให้น าเคร่ืองดนตรีส่วนตัวที่ผู้บัญชาการเรือนจ าเห นสมควรเข้ามาเล่นได้ 
7. การอยู่หลับนอนถ้าทางเรือนจ าสะดวกที่จะจัดได้  ก อนุญาตให้น าเคร่ืองหลับ

นอนส่วนตัวซึ่งผู้บัญชาการเรือนจ าเห นสมควรเข้ามาใช้ได้ 
8. ยอมให้เข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดของเรือนจ า หรือให้ยืมหนังสือไปอ่าน

คราวละ 1 เล่ม 
 (3)   ชั้นด ี

1. ให้โอกาสรับการเยี่ยมเยียนของญาติมิตร 3 สัปดาห์ต่อ 1 คร้ัง 
2. อนุญาตให้ส่งจดหมายถึงญาติมิตรสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
3. ถ้าทางเรือนจ าสะดวกที่จะจัดให้ก จะจัดอาหารพิเศษให้หรือเพิ่มกับข้าวให้

มากกว่าที่จ่ายตามปกติแก่ผู้ที่อยู่ในชั้นกลางอีกไม่เกิน 2 อย่าง 
4. อนุญาตให้จ่ายเงินส่วนตัวซื้อสิ่งของมาใช้ระหว่างต้องขังได้ไม่เกินเดือนละ  

4 บาท 
5. อนุญาตให้รับประทานอาหารส่วนตัวได้สัปดาห์ละ 2 คร้ัง 
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6. ยอมให้เล่นหรือมีส่วนในการร่ืนเริงหรือการดนตรี หรือมหรสพ 2 สัปดาห์ต่อ  
1 คร้ัง และยอมให้น าเคร่ืองดนตรีส่วนตัวที่ผู้บัญชาการเรือนจ าเห นสมควรเข้ามาเล่นได้ 

7. ยอมให้เข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดเรือนจ า หรือให้ยืมหนังสือไปอ่านได้
คราวละ 1 เล่ม 
 (4)   ชั้นกลาง 

1. ให้โอกาสรับการเยี่ยมเยียนจากญาติ 5 สัปดาห์ต่อ 1 คร้ัง 
2. อนุญาตให้ส่งจดหมายถึงญาติมิตร 2 สัปดาห์ต่อ 1 คร้ัง 
3. ให้รับประทานอาหารที่ทางการเรือนจ าจัดให้ตามปกติ 
4. อนุญาตให้รับประทานอาหารส่วนตัวได้สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
5. อนุญาตให้จ่ายเงินส่วนตัวซื้อของมาใช้ ในระหว่างต้องขังอยู่ในเรือนจ าได้ไม่

เกินเดือนละ 2 บาท 
6. ยอมให้เล่นหรือมีส่วนในการร่ืนเริง หรือการดนตรี หรือมหรสพ ของเรือนจ า  

3 สัปดาห์ต่อ 1 คร้ัง 
7. ยอมให้เข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดของเรือนจ าได้สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

(5)  ชั้นเลว 
1. ให้โอกาสได้รับการเยี่ยมเยียนของญาติมิตร 5 สัปดาห์ต่อ 1 คร้ัง 
2. อนุญาตให้ส่งจดหมายจากญาติมิตร 3 สัปดาห์ต่อ 1 คร้ัง 
3. ให้รับประทานอาหารที่ทางการเรือนจ าจัดให้ โดยมีกับข้าว 1 อย่าง 
4. อนญุาตให้รับประทานอาหารส่วนตัวได้ 4 สัปดาห์ต่อ 1 คร้ัง 
5. อนุญาตให้จ่ายเงินส่วนตัวซื้อสิ่งของมาใช้ในระหว่างต้องขังอยู่ในเรือนจ าได้  

ไม่เกินเดือนละ 0.50 บาท 
6. ยอมให้เข้าอ่านหนังสือในห้องสมุดของเรือนจ าได้ 2 สัปดาห์ต่อ 1 คร้ัง 

(6)   ชั้นเลวมาก 
1. ให้โอกาสรับการเยี่ยมเยียนของญาติ 6 สัปดาห์ต่อ 1 คร้ัง 
2. อนุญาตให้ส่งจดหมายถึงญาติมิตร 4 สัปดาห์ต่อ 1 คร้ัง 
3. ให้รับประทานอาหารที่ทางการเรือนจ าจัดให้โดยมีกับข้าว 1 อย่าง 
4. ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่และกินหมาก 
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2.4.3.2 การพักการลงโทษ80 
การพักการลงโทษ นักทัณฑวิทยาถือว่าเป็นวิธีการอบรมแก้ไขผู้กระท าผิดภายนอก

เรือนจ าหรือทัณฑสถาน โดยมีจุดประสงค์ในการแก้ไขให้ผู้กระท าความผิดให้กลับตัวเป็นคนดี  
โดยอาศัยชุมชนเป็นเคร่ืองช่วย ซึ่งนับเป็นการให้ประโยชน์ตอบแทนความประพฤติดีของนักโทษ
ในชั้นสูงสุด จึงเป็นวิธีจูงใจผู้ต้องขังให้ประกอบความดียิ่งขึ้นจนได้รับการเลื่อนชั้นขึ้นเป็นผู้ต้องขัง
ชั้นดีมาก หรือดีเยี่ยมแล้วย่อมจะได้รับการพักการลงโทษ จึงนับว่าเป็นการช่วยให้ผู้ต้องขังได้รับการ
พิจารณาปลดปล่อยก่อนกก าหนดโทษตามกระบวนการพักการลงโทษซึ่งได้แก่  การปลดปล่อย
นักโทษเด ดขาดที่ได้รับโทษจ าคุกในเรือนจ ามาก่อนแล้วส่วนหนึ่งให้ได้รับความเป็นอิสระไปอยู่
ภายนอกเรือนจ าหรือทัณฑสถานก่อนครบก าหนดโทษตามหลักการปลดปล่อยที่มีเงื่อนไขและ
ภายใต้การสอดส่องดูแลของพนักงานคุมประพฤติตลอดระยะเวลาที่ได้รับการพักการลงโทษ  
และถ้าหากผู้ได้รับการพักการลงโทษกระท าผิดเงื่อนไขพักการลงโทษก จะถูกจับตัวส่งมา  
ควบคุมอีก จึงเท่ากับเป็นการช่วยให้ผู้ต้องขังมีโอกาสกลับสู่ฐานะของบุคคลธรรมดาได้เร วกว่า
ปกติ81 

1. ความหมายของการพักการลงโทษ82 
การพักการลงโทษ83 (Parole) หมายถึง การปลดปล่อยผู้ต้องขังประเภทเด ดขาดที่ได้รับ

การคัดเลือกแล้วให้เป็นอิสระก่อนพ้นก าหนดโทษโดยมีเงื่อนไขควบคุมประพฤติ  โดยผู้ต้องขังซึ่ง
ได้รับการพักการลงโทษยังคงอยู่ในความควบคุมของรัฐหรือตัวแทนของรัฐอยู่และจะถูกน าตัว
กลับมาจ าคุกอีกได้ถ้าฝ่าฝืนเงื่อนไขคุมประพฤติ 

อย่างไรก ดี การพักการลงโทษ84 ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งมาตรการปฏิบัติต่อผู้กระท า
ความผิดนอกเรือนจ าซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ตอบแทนความประพฤติของผู้ต้องขังในขั้นสูงสุดและ

                                                 
80  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 32 (5). 
81  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (น. 229-230). เล่มเดิม. 
82  แหล่งเดิม.  
83  จาก อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (น. 246), โดย ประเทือง ธนิยผล, 2552, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

รามค าแหง. 
84  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 32 บัญญัติว่า “นักโทษเด ดขาดคนใดแสดงให้เห นความ

ประพฤติดี มีความอุตสาหะ ความก้าวหน้าในการศึกษาและท าการงานเกิดผลดี หรือท าความชอบแก่ราชการเป็น
พิเศษ อาจได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ (5) พักการลงโทษภายใต้บังคับเงื่อนไขตามที่
รัฐมนตรีก าหนดไว้ แต่การพักการลงโทษนี้จะพึงกระท าได้ต่อเมื่อนักโทษเด ดขาดได้รับโทษมาแล้วมาน้อยกว่า
หนึ่งในสามของก าหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นหรือไม่น้อยกว่าสิบปีในกรณีที่ต้องโทษจ าคุ กตลอดชีวิต 
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เป็นการจูงใจผู้ต้องขังให้ประพฤติตัวดีในขณะต้องโทษโดยจะเลือกจากนักโทษเด ดชั้นเยี่ยม  
ชั้นดีมาก และชั้นดีเท่านั้น 

อนึ่ง การพักการลงโทษนี้เป็นกระบวนการยุติธรรมอยู่ในขั้นตอนของกรมราชทัณฑ์ซึ่ง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ประกอบด้วยกฎกระทรวงและระเบียบ
ข้อบังคับซึ่งมีหลักการโดยสรุปดังนี้ คือ 

(1)  เป็นวิธีการปล่อยตัวนักโทษเด ดขาดออกจากเรือนจ าก่อนครบก าหนดโทษตาม  
ค าพิพากษาของศาล 

(2)  คุณสมบัติของนักโทษที่จะได้รับพักการลงโทษจะต้องมีความประพฤติดี  มีความ
อุตสาหะ ความก้าวหน้าในการศึกษา และท าการงานเกิดผลดีหรือท าความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ 

(3)  นักโทษที่จะได้รับพักการลงโทษต้องได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ใน 3  
ของก าหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้น  หรือไม่น้อยกว่า 10 ปี  ในกรณีที่ต้องโทษจ าคุก 
ตลอดชีวิต และระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขพักการลงโทษให้ก าหนดไม่น้อยกว่า  1 ปี  
แต่ต้องไม่เกินก าหนดโทษที่ยังเหลืออยู่85 ส าหรับประเภทนักโทษและเงื่อนไขระยะเวลาในการพัก
การลงโทษ กฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2506 ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 
ได้ก าหนดไว้ว่า นักโทษที่จะได้รับพักการลงโทษมีอยู่ 3 ประเภท คือ นักโทษชั้นเยี่ยม ชั้นดีมาก 
และชั้นดี ส่วนนักโทษเด ดขาดชั้นกลาง ชั้นเลว และชั้นเลวมากนั้นไม่อยู่ในข่าย ส าหรับระยะเวลา
ของนักโทษชั้นเยี่ยมต้องเหลือโทษไม่เกิน 1 ใน 3 ของก าหนดโทษที่ระบุไว้ในหมายเลขแดง 
แจ้งโทษเด ดขาด ในกรณีที่มีพระราชทานอภัยโทษให้ถือก าหนดโทษตามหมายแจ้งโทษ 
ฉบับหลังสุด นักโทษชั้นดีมากต้องเหลือโทษไม่เกิน 1 ใน 4 และชั้นดีต้องเหลือโทษไม่เกิน 1 ใน 5 
ของก าหนดโทษ 

(4)  จ านวนวันที่ได้รับพักการลงโทษถือเป็นวันต้องโทษจ าคุก ฉะนั้นในระหว่างถูกคุม
ประพฤติ หากผู้ได้รับการพักการลงโทษประพฤติผิดเงื่อนไขอาจถูกจับกุมมารับโทษจ าคุกตาม
ก าหนดโทษที่ยังเหลืออยู่ และอาจถูกลงโทษทางวินัยด้วย  

                                                                                                                                            

และระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นให้ก าหนด ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินกว่าก าหนดโทษที่ยัง
เหลืออยู่.” 

85  จาก “การพักการลงโทษในประเทศไทย,” โดย ธีระ เมฆกมล, 2516, วารสารราชทัณฑ์, 21 (5), 45-54. 

DPU



65 

2. วัตถุประสงค์ของการพักการลงโทษ86 
กล่าวคือ โดยปกติวัตถุประสงค์ในการแก้ไขผู้กระท าผิด87 คือ ประการแรก เพื่อป้องกัน

สังคมโดยการลดโอกาสมิให้ผู้กระท าความผิดได้กระท าความผิดกฎหมายขึ้นอีก ประการที่สอง  
คือ เพื่อป้องกันการตัดออกจากสังคม และการแก้ไขให้กลับตัวได้โดยสามารถกลับไปมีชีวิตใน
สังคมได้ด้วยดี  ส าหรับการพักการลงโทษนั้นก มีวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้ างต้นเช่นกัน  
โดยการทดลองปล่อยให้ผู้ต้องขังกลับเข้าไปอยู่ในสังคมภายใต้เงื่อนไขและอยู่ภายใต้การสอดส่อง
ของเจ้าหน้าที่พักการลงโทษที่จะเป็นผู้แนะน ามิให้ผู้ได้รับการพักการลงโทษประพฤติผิดเงื่อนไข 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การพักการลงโทษประเทศไทยนั้นมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อเป็น
เคร่ืองจูงใจให้นักโทษประพฤติดี  และเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนความดีโดยก าหนดว่านักโทษ
เด ดขาดคนใดแสดงให้เห นความประพฤติดี ความอุตสาหะ ความก้าวหน้าในการศึกษาและการท า
การงานเกิดผลดี หรือท าความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษก อาจได้การพิจารณาได้รับการพักการ
ลงโทษ 

อนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษจะต้องพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นนี้โดยคณะกรรมการชุดหนึ่งเป็นคณะผู้แทนท าการพิจารณาเรียกว่า
คณะกรรมการพักการลงโทษ 88 ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จ าท าให้การพักการลงโทษเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่สังคมและตัวผู้ต้องขังเอง 

3. ประโยชน์ของการพักการลงโทษ89 
กล่าวคือ การพักการลงโทษมีประโยชน์หลายประการซึ่งพอสรุปได้ ดังนี ้คือ 
(1)  เป็นการลดระยะเวลาที่ผู้กระท าผิดถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ าให้น้อยลง การถูกคุมขัง

อยู่ในเรือนจ าเป็นเวลานาน ๆ ท าให้ผู้ต้องขังปรับตัวเข้ากับสังคมได้ยาก 
(2)  ท าให้ผู้ต้องขังถูกปลดปล่อยมีโอกาสที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่ายขึ้นเพราะ 

มีเจ้าพนักงานพักการลงโทษคอยให้ความช่วยเหลือตักเตือนแนะน าอยู่ตลอดเวลา 

                                                 
86  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (น. 231). เล่มเดิม.  
87  จาก อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  (น. 318), โดย ชาย เสวิกุล, 2517, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์. 
88  คณะกรรมการพักการลงโทษ เป็นคณะกรรมการซ่ึงจะมีกรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา

ช้ันสูงส่วนกลาง ผู้บัญชาการเรือนจ า นักทัณฑวิทยา นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักกฎหมาย เป็นต้น  
ท าหน้าที่พิจารณาพักการลงโทษให้แก่ผู้ต้องขังทั่วราชอาณาจักร. อ้างถึงใน อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (น. 247). 
เล่มเดิม. 

89  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (น. 233). เล่มเดิม.  
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(3)  เป็นสิ่งจูงใจให้นักโทษประพฤติตนเป็นคนดี เพราะต้องการได้รับการพักการ
ลงโทษ 

(4)  เป็นการประหยัดงบประมาณ ทั้งนี้เพราะรัฐไม่ต้องใช้จ่ายเลี้ยงดูผู้ต้องขังใน
เรือนจ า หรือต้องสูญเสียงบประมาณมากมายในการขยายเรือนจ าให้พอกับจ านวนนักโทษที่ไม่พ้น
โทษและบวกกับนักโทษที่เข้ามาใหม่ 

(5)  เมื่อนักโทษออกจากเรือนจ าแล้วท างานผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง  ๆ ย่อมเป็นผลดี
ต่อเศรษฐกิจของสังคมโดยส่วนรวม 

(6)  ช่วยแก้ปัญหานักโทษล้นเรือนจ า 
2.4.3.3 การลดวันต้องโทษจ าคุกจากความประพฤติดี90 
การลดวันต้องโทษจ าคุกเป็นมาตรการในการลดระยะเวลาในการต้องโทษจ าคุก  

ของผู้ต้องขังให้ลดน้อยลง โดยการลดโทษจ าคุกต้องปล่อยให้ผู้ต้องขังออกจากเรือนจ าก่อนครบ
ก าหนดโทษตามค าพิพากษาโดยให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการคุมประพฤติ  หากมิได้กระท าผิดเงื่อนไข
หรือกระท าผิดอาญาขึ้นอีก ผู้ได้รับการลดวันต้องโทษต้องเป็นอิสระอย่างแท้จริง แต่หากกระท าผิด
อาญาขึ้นใหม่ก จะต้องเพิ่มโทษในคดีใหม่เข้าไปด้วย91 

หลักเกณฑ์การลดวันต้องโทษจากความประพฤติที่มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 หมวด 8 เร่ืองวินัยของผู้ต้องขัง มาตรา 32(6) ดังนี้ 

นักโทษเด ดขาดคนใดแสดงให้เห นความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ความก้าวหน้า 
ในการศึกษาและท าการงานเกิดผลดี หรือท าความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ อาจได้รับประโยชน์
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
(6)  ลดวันต้องโทษจ าคุกให้ไม่เกินเดือนละห้าวัน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข

ในที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่การลดวันต้องโทษจ าคุกจะพึงกระท าได้ต่อเมื่อนักโทษเด ดขาด
ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือไม่น้อยกว่าสิบปีในกรณีที่
ต้องโทษจ าคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยนโทษจ าคุกตลอดชีวิต เป็นโทษจ าคุกมีก าหนดเวลา92 

ฯลฯ 

                                                 
90  เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ หน่าวยที่ 11 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ

การปฏิบัติต่อนักโทษนออกเรือนจ า (น. 107-109). เล่มเดิม.  
91  จาก การราชทัณฑ์ในชุมชน (เอกสารโรเนียว ) (น. 31), โดย นัทธี จิตสว่าง, 2526, กรุงเทพฯ. 
92  ความในมาตรา 32(6) ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2520 

มาตรา 3. 
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จากบทบัญญัติดังกล่าวและกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2521) มีสาระส าคัญ
ที่จะพิจารณาให้ผู้ต้องขังได้รับลดวันต้องโทษจ าคุกจากความประพฤติดี 5 ข้อ ดังนี ้

1. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับลดวันต้องโทษจ าคุกจากความประพฤติดี 
คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับลดวันต้องโทษจ าคุกจากความประพฤติดีมี 3 ข้อดังนี ้
ก.  ต้องเป็นนักโทษเด ดขาด ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ถูกขังไว้ตามหมายจ าคุกภายหลัง 

ค าพิพากษาถึงที่สุดและให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ถูกขังไว้ตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย  
ให้ลงโทษด้วย และ 

ข.  ได้รับโทษจ าคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือไม่น้อยกว่าสิบปี ในกรณีนักโทษ 
ผู้นั้นต้องโทษจ าคุกตลอดชีวิตและศาลได้เปลี่ยนโทษจ าคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจ าคุกโดยมี
ก าหนดเวลา 

ดังนั้นเมื่อนักโทษเด ดขาดคนใดประพฤติดีเมื่อเร่ิมเดือนที่ 7 จะได้รับประโยชน์จากการ
ลดวันต้องโทษจ าคุกตามขั้นที่จ าแนกไว้ แต่ถ้านักโทษเด ดขาดยังอยู่ในชั้นกลาง ชั้นเลว ชั้นเลวมาก 
ก ยังไม่ได้รับประโยชน์ต้องให้รอจนกว่าจะสมความดีให้เข้าหลักเกณฑ์คุณสมบัติก่อน 

ส่วนนักโทษเด ดขาดที่ได้รับโทษจ าคุกในกรณีต้องโทษจ าคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยน
โทษจ าคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจ าคุกโดยมีก าหนดเวลา ต้องได้รับโทษจ าคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
จึงจะเร่ิมได้รับประโยชน์จากการลดวันต้องโทษตามชั้นที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์คุมสมบัติที่ก าหนดไว้
ในข้อ 2 

ค.  ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี 
2. จ านวนวันที่จะได้รับลดวันต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษา 
กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การลดวันต้องโทษกรณี 

มีความประพฤติดีไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2521 ดังต่อไปนี้ นักโทษเด ดขาดอาจได้รับการ
ลดวันต้องโทษจ าคุกตามชั้นของนักโทษเด ดขาดและตามจ านวนวัน ดังต่อไปนี้ 

ก.  ชั้นเยี่ยม เดือนละห้าวัน 
ข.  ชั้นดีมาก เดือนละสี่วัน 
ค.  ชั้นด ีเดือนละสามวัน 
ฉะนั้น จากกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ นักโทษเด ดขาดที่จะได้รับการลดวันต้องโทษ

จ าคุกจากความประพฤติดีจึงมีอยู่เพียง 3 ชั้น คือ นักโทษเด ดขาดชั้นเยี่ยม นักโทษเด ดขาดชั้นดีมาก 
และนักโทษเด ดขาดชั้นดี 
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3. วิธีด าเนินการเพื่อขดลดจ านวนวันต้องโทษจ าคุกจากความประพฤติดี 
เมื่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากเรือนจ าแต่ละแห่งถึงจ านวนนักโทษเด ดขาด

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในอันที่จะได้รับลดจ านวนวันต้องโทษจ าคุกจากการที่นักโทษเด ดขาด
เหล่านั้นมีความประพฤติดี อธิบดีกรมราชทัณฑ์จะด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาลดวัน
ต้องโทษจ าคุก93 ซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

ก.  ผู้แทนของกรมราชทัณฑ์ 
ข.  ผู้แทนของกรมต ารวจ 
ค.  ผู้แทนของส านักงานอัยการสูงสุด 
ง.  ผู้แทนของกรมประชาสงเคราะห์ 
จ.  จิตแพทย์จากกรมการแพทย์ 
คณะกรรมการพิจารณาลดวันต้องโทษจ าคุกได้รับการเสนอเพื่อขอให้ลดวันต้องโทษ

แก่นักโทษเด ดขาดจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ คณะกรรมการดังกล่าวจะพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ 
ในแฟ้มของนักโทษเด ดขาด โดยอาศัยการลงมติเสียงข้างมากในคณะกรรมการแต่ละคนและอนุมัติ
การปล่อยตัวไปโดยลดวันต้องโทษ 

4. การตัดสิทธิจ านวนวันที่ได้รับลดวันต้องโทษจ าคุก 
ได้กล่าวในเบื้องต้นแล้วว่า การลดวันต้องโทษจ าคุกเป็นมาตรการซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้

น ามาใช้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังแข่งขันกันท าความดี  มีความประพฤติดี ฉะนั้นหากนักโทษ
เด ดขาดซึ่งได้รับการลดจ านวนวันต้องโทษจ าคุกคนใดได้กระท าผิดวินัยหรือมีความประพฤติ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ เลวลง  อาจถูกพิจารณาตัดจ านวนวันที่ได้ รับการลดวันต้องโทษ 
จ าคุกได้ โดยอ านาจตัดจ านวนวันที่ได้รับลดวันต้องโทษจ าคุกเป็นอ านาจของผู้บัญชาการเรือนจ า  
เมื่อด าเนินการแล้วให้รายงานกรมราชทัณฑ์ทราบ รายละเอียดจ านวนวันที่สามารถตัดได้มีดังนี้ 

ก.  ไม่เกินหกสิบวันแต่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ส าหรับการกระท าผิดวินัยอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 

1. สมคบกับผู้อื่นก่อความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น 
2. ท าร้ายหรือพยายามท าร้ายพนักงานเจ้าหน้าที่ 
3. พยายามหลบหนี หรือได้หลบหนีไปแล้วแต่ได้ตัวคืนมา 
4. ขัดค าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งหน้า 
5. จงใจก่อความเสียหายให้แก่ผู้ อ่ืนหรือกิจการของเรือนจ าและได้ เกิดความ

เสียหายขึ้น 
                                                 

93  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 32(7). 
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6. กระท าความผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเงินหรือสิ่งของต้องห้าม 
ข.  ไม่เกินสามสิบวันแต่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ส าหรับการกระท าผิดวินัยอย่างหนึ่งอย่าง

ใด ดังต่อไปนี้ 
1. ก่อความวิวาทกับผู้ต้องขังอื่นเนือง ๆ  
2. ก่อความวุ่นวายแต่ไม่ร้ายแรง 
3. จงใจหลีกเลี่ยงการงาน 
4. ท าร้ายหรือพยายามท าร้ายผู้อ่ืน 
5. จงใจก่อความเสียหายให้แก่ผู้ อ่ืนหรือกิจการของเรือนจ า  แต่ไม่เกิดความ

เสียหายขึ้น 
ค.  ไม่เกินสิบห้าวัน ส าหรับการกระท าผิดวินัยอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

1. กระด้างกระเดื่องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
2. วิวาทกับผู้ต้องขังอื่น 
3. เล่นการพนัน 
4. ฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับของเรือนจ า 

ในกรณีที่นักโทษเด ดขาดผู้กระท าผิดวินัยผู้ใดมีวันลดวันต้องโทษไม่ถึงสามสิบวัน
ส าหรับกรณีตาม ก. หรือไม่ถึงสิบห้าวันส าหรับกรณีตาม ข. ให้ตัดวันลดวันต้องโทษจ าคุกที่มีอยู่
ทั้งหมด และจะลงโทษฐานผิดวินัยสถานที่อ่ืนอีกด้วยก ได้  ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมแก่ความหนักเบา
ของการกระท าผิดวินัยนั้น 

5. การปล่อยตัวนักโทษเด ดขาดที่ได้รับลดวันต้องโทษจ าคุกเพราะประพฤติดี 
นักโทษเด ดขาดคนใดเหลือโทษจ าคุกต่อไปเท่ากับจ านวนวันลดวันต้องโทษจ าคุกที่จะ

ได้รับ คณะกรรมการพิจารณาซึ่งประกอบด้วยบุคคลตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 (คณะกรรมการ
พิจารณาลดวันต้องโทษจ าคุก) ก จะมีมติให้เรือนจ าด าเนินการปล่อยตัวไปโดยต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขอย่างเคร่งครัด 

2.4.3.4 การลดโทษจากความประพฤติดี (Good Time Allowances)  
การลดโทษ (Good Time Allowances) นั้นมลรัฐไวโอมิ่งแห่งสหรัฐอเมริกาได้น า

หลักการดังกล่าวมาใช้แก่ผู้ต้องขังที่มีทัศนคติที่ดีและพฤติกรรมที่เหมาะสม สมควรเป็นแบบอย่าง
โดยผู้ต้องขังสามารถลดจ านวนวันที่ผู้ต้องขังได้รับโทษจากโทษขั้นต่ าหรือโทษขั้นสูงได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบและข้อบังคับของมลรัฐไวโอมิ่ง 

การด าเนินการหลังจากที่ได้มีการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการพักการลงโทษ  
และกรมราชทัณฑ์แล้ว ให้ผู้ว่าการรัฐน ากฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการลดโทษ การลดโทษกรณีพิเศษ
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ของผู้ต้องขัง และผู้ได้รับการพักการลงโทษ ซึ่งอยู่ในเรือนจ าของรัฐ หรือ เรือนจ าที่จัดไว้ส าหรับ
ผู้ต้องขัง หรือทัณฑสถานอ่ืน ซึ่งปฏิบัติตามสัญญา ที่มีกับรัฐ หรือผู้ต้องขังหรือผู้ได้รับการพักการ
ลงโทษที่ถูกส่งตัวมายังทัณฑสถานบ าบัด กฎและข้อบังคับนี้ หมายความรวมถึงการลดโทษสูงสุด 
หรือการลดโทษจากโทษขั้นต่ าที่ก าหนดโดยศาล และรวมถึงการยกเลิกการลดโทษที่ได้มอบให้แล้ว 
และการยับยั้งการลดโทษในอนาคตด้วย 94 โดยระเบียบและข้อบังคับที่จัดท าโดยผู้ว่าการรัฐ  
ให้จัดเก บไว้ที่ส านักงานเลขานุการของรัฐ ในการใช้ระเบียบและข้อบังคับนี้ ให้ค านึงถึงระเบียบการ
จัดการภายในเรือนจ า  และต้องไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ต้องขัง  การอนุญาตหรือไม่อนุญาต  
การยับยั้งหรือการให้กลับคืนการลดโทษ หรือการลดโทษกรณีพิเศษ เป็นหลักการอภัยโทษไม่ใช่
สิทธิของผู้ต้องขัง95 

การลดโทษเนื่องจากผู้ต้องขังมีทัศนคติที่ดีและพฤติกรรมที่ เหมาะสมสมควร  
เป็นแบบอย่าง หมายความถึง การท าตามกฎระเบียบของเรือนจ า  การท าตามค าสั่ง ค าแนะน า 
เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย การฝึกอาชีพ การศึกษา การรักษาและฟื้นฟูสภาพ หรือการเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางเรือนจ าจัดขึ้น เป็นต้น96 และการมีทัศนคติที่ดีและพฤติกรรมที่เหมาะสม
ดังกล่าวนั้น รวมถึง การเข้าร่วมการวางแผนเฉพาะบุคคล การมุ่งมั่นในการท างาน การศึกษา การฝึก
อาชีพ การรักษาและฟื้นฟูสภาพ ที่ทางกรมราชทัณฑ์จัดให้ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรือนจ า  
เป็นต้น97  

1.  การลดโทษเนื่องจากผู้ต้องขังมีทัศนคติที่ดีและพฤติกรรมที่ เหมาะสมควร 
เป็นแบบอย่าง แยกพิจารณาได้ 3 กรณ ีดังนี ้

 ก.  การลดโทษเพราะมีพฤติกรรมดี (Good Time Allowance) คือ การลดจ านวน
วันที่ผู้ต้องขังต้องได้รับโทษจากโทษขั้นต่ าหรือโทษขั้นสูงสุด โดยลดลงได้ไม่เกิน 15 วันต่อเดือน 
ของแต่ละเดือนที่รับโทษ การลดโทษที่อาจมอบให้นั้นเป็นดุลพินิจของผู้บัญชาการเรือนจ า  
โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ต้องขัง  การลดโทษเป็นไปตาม
หลักการอภัยโทษไม่ใช่สิทธิของผู้ต้องขัง98 

                                                 
94  Good Time Allowances for Inmates and Parolees of  the Wyoming Department of Corrections 

Section 1 Authority (a). 
95  Ibid.  
96  Ibid.  
97  Ibid.  
98  Ibid.  
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หากผู้ต้องขัง มีทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมขณะอยู่ในเรือนจ า ผู้บัญชาการ
เรือนจ าอาจก าหนดให้มีการลดโทษในแต่ละเดือนที่รับโทษเพื่อน าไปหักออกจากโทษขั้นต่ าหรือ
โทษสูงสุดที่ผู้ต้องขังได้รับ99 การลดโทษต้องไม่เกิน 15 วันต่อเดือน ของโทษขั้นต่ า หรือโทษสูงสุด
ที่ผู้ต้องขังได้รับในแต่ละเดือน100 เมื่อผู้ต้องขังเข้าสู่เรือนจ า การก าหนดวันปล่อยตัวค านวณได้จาก
การลดโทษทั้งหมดที่อาจจะรับจากโทษสูงสุด การค านวณนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบของการพิจารณา
เพื่อลดโทษ แต่เป็นเพียงเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ 101 เมื่อผู้ต้องขังเข้าสู่ เ รือนจ า  
การก าหนดวันเป็นผู้มีสิทธิพักการลงโทษ อาจค านวณได้จาก การน าวันที่อาจจะได้รับการลดโทษ
ทั้งหมดหักออกจากโทษขั้นต่ า การค านวณนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบของการพิจารณาลดโทษเป็นแต่
เพียงเพื่อการบริหารจัดการ102 

ไม่ว่ากรณีใดก ตามการได้รับการลดโทษเพราะมีพฤติกรรมดี  จะไม่เป็นเหตุให้โทษ
สูงสุดเหลือน้อยกว่าโทษต่ าสุดที่ผู้ต้องขังได้รับ ผู้ต้องขังจะไม่ได้รับการปล่อยตัวจากการคุมขัง
จนกว่าครบก าหนดการรับโทษโดยคิดจากระยะเวลาการรับโทษขั้นต่ าหักออกด้วยระยะเวลา  
การลดโทษหรือระยะเวลาการลดโทษกรณีพิเศษ103 

 ข.  การลดโทษกรณีพิเศษ (Special Good Time Allowance) คือ การลดโทษขั้นต่ า
ที่ผู้ต้องขังจะต้องได้รับ โดยเพิ่มขึ้นจากการลดโทษปกติ การพิจารณาเพื่อลดโทษในกรณีพิเศษ  
เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากทัศนคติที่ดีและพฤติกรรมที่เหมาะสม สมควรเป็น
แบบอย่างหรืออ่ืน ๆ การอนุญาตให้มีการลดโทษกรณีพิเศษเป็นหลักการอภัยโทษไม่ใช่สิทธิ 
ของผู้ต้องขัง104 

ถ้าผู้ ต้องขังมีทัศนคติที่ ดีและมีพฤติกรรมที่ เหมาะสมซึ่ ง เห นได้อย่ างชัด เจน 
คณะกรรมการอาจเพิ่มการลดโทษให้อีก  1 เดือน ของโทษขั้นต่ าที่ต้องได้ รับในแต่ละปี  
ตลอดระยะเวลาการรับโทษขั้นต่ า โดยเพิ่มจากการลดโทษที่ก าหนดไว้ในกรณีปกติ แต่ไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ก าหนดไว้ส าหรับการลดโทษใน 1 ปี105 คณะกรรมการอาจให้มีการลดโทษในกรณีพิเศษ 
สูงถึง 1 ปี โดยไม่ต้องพิจารณาระยะเวลาของโทษขั้นต่ า  แก่ผู้ต้องขังที่มีทัศนคติและพฤติกรรม
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เหมาะสมตามเกณฑ์  โดยมีจุดประสงค์เพื่อการพักการลงโทษผู้ต้องขังนั้น  และส่งตัวไปยัง 
ทัณฑสถานบ าบัดส าหรับผู้ใหญ่ โปรแกรมการคุมประพฤติอย่างเข้มงวด หรือการบ าบัดตามค าสั่ง
ศาล หรือสถานบ าบัดอ่ืน ๆ ของผู้ต้องขังนั้น มีเวลาในการรับโทษสูงสุดที่เหลืออยู่  ไม่เพียงพอ
ส าหรับการได้สิทธิเป็นผู้รับการพักการลงโทษ การลดโทษตามย่อหน้านี้ไม่มีผลกระทบต่อ
โปรแกรมพักการลงโทษเฉพาะตัวของผู้ต้องขัง หรือในอีกรัฐ106 การลดโทษในกรณีพิเศษอาจจะ
มอบให้ผู้ต้องขังมากกว่า 1 คร้ังของการรับโทษในขณะนั้น แต่ต้องไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ข้างต้น107 

 ค.  การลดโทษเพราะมีพฤติกรรมดีในระหว่างการพักการลงโทษ (Parole Good 
Time Allowance) คือ การลดจ านวนวันที่ต้องรับโทษของผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษสูงสุด  
ไม่เกิน 20 วันต่อเดือน ของแต่ละเดือนที่รับโทษสูงสุด108 

หากผู้ได้รับการปล่อยตัวโดยคุมประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขของการพักการลงโทษ 
คณะกรรมการอาจให้การลดโทษในระหว่างการพักการลงโทษแต่ละเดือน109 การลดโทษในเวลา
พักการลงโทษ อาจมอบให้ผู้ได้รับการพักการลงโทษในแต่ละคร้ังไม่เกิน 20 วันต่อเดือน ในแต่ละ
เดือนที่อยู่ระหว่างพักการลงโทษ การลดโทษที่ได้ รับนั้นจะน าไปหักออกจากโทษสูงสุด 
ของผู้ได้รับการพักการลงโทษ110 เมื่อผู้ต้องขังเปลี่ยนสถานะเป็นพักการลงโทษให้กรมราชทัณฑ์
ค านวณวันที่จะได้รับการปล่อยตัวจากการพักการลงโทษ โดยค านวณจากการลดโทษที่ได้รับมา
ก่อนหน้าและการลดโทษที่อาจจะได้รับเต มจ านวนให้ระหว่างพักการลงโทษส าหรับโทษสูงสุด 
การค านวณนี้ไม่เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาเพื่อลดโทษเป็นแต่เพียงเพื่อบริหารจัดการ
เท่านั้น111 

2.   การยกเลิก และการยับยั้งการลดโทษและการลดโทษกรณีพิเศษ 
การลดโทษเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ดีที่ได้มอบให้แก่ผู้ต้องขังแล้วอาจถูกยกเลิก  

โดยกรมราชทัณฑ์หรือคณะกรรมการ หากพบว่าผู้ต้องขังนั้นไม่มีทัศนคติที่ดีและพฤติกรรม 
ที่เหมาะสม ยกเว้นการลดโทษและการลดโทษกรณีพิเศษอาจถูกยกเลิกไม่ได้หากถูกใช้ในการหัก
ออกจากโทษขั้นต่ าเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์หรือคณะกรรมการอาจจะสั่งห้ามการ
ได้รับการลดโทษในอนาคตของผู้ต้องขัง  โดยอาศัยมูลเหตุข้างต้นได้อีกด้วย ค าวินิจฉัยของ 
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กรมราชทัณฑ์ หรือของคณะกรรมการเป็นที่สุด112 การได้รับการลดโทษในอนาคต อาจถูกยับยั้ง 
โดยกรมราชทัณฑ์ หลังจากได้รับฟังพยานหลักฐานของผู้ต้องขังแล้ว ค าวินิจฉัยของผู้บัญชาการ
เรือนจ าที่ให้ยับยั้งการลดโทษเป็นที่สุด113 การด าเนินการเพื่อยกเลิกการลดโทษที่ได้มอบให้แก่
ผู้ต้องขังแล้วที่ท าโดยกรมราชทัณฑ์นั้นต้องรวมถึงข้อเสนอแนะของผู้บัญชาการเรือนจ า ด้วย  
ในการพิจารณานี้ให้ผู้ต้องขังมีโอกาสในการเข้าฟังการพิจารณาพยานหลักฐาน และมูลเหตุแห่งการ
ยกเลิกนั้น ผู้ต้องขังต้องได้รับหนังสือแจ้งถึงข้อเสนอแนะให้ยกเลิกการลดโทษ และค าแนะน าเพื่อ
ผู้ต้องขังนั้นอาจท าหนังสือคัดค้านภายใน 10 วัน นับแต่ข้อเสนอแนะนั้นท าขึ้น ค าคัดค้านนี้จะถูกส่ง
ตรงไปยังผู้อ านวยการกรมราชทัณฑ์  ผู้อ านวยการจะท าการทบทาวข้อเสนอแนะให้ยกเลิก 
การลดโทษและค าคัดค้าน อาจรวมถึงเอกสารสรุปและเอกสารเกี่ยวกับการตัดสินโทษของผู้ต้องขัง
จากเรือนจ า และหากผู้อ านวยการเห นสมควร อาจรับหลักฐานจากผู้ต้องขังนั้นและผู้ต้องขังอ่ืน  
เมื่อพิจารณาตามข้อมูลเหล่านี้แล้ว ผู้อ านวยการต้องตัดสินใจว่าจะท าอย่างไรกับการขอยกเลิกการ
ลดโทษที่ให้กับผู้ต้องขังไปแล้วนั้น หรือจะเลื่อนออกไปก่อน และผู้ต้องขังต้องได้รับการแจ้งถึงค า
ตัดสินนั้นเป็นหนังสือ ค าตัดสินนั้นเป็นที่สุด114 คณะกรรมการสามารถท าได้เองโดยไม่ต้องมี
ข้อเสนอแนะจากกรมราชทัณฑ์ ในการวินิจฉัยเกี่ยวกับการยกเลิกการลดโทษ และหรือการลดโทษ
ในกรณีพิเศษที่ได้อนุญาตไปแล้ว หรือ และการระงับการได้รับการลดโทษ และหรือการลดโทษ
กรณีพิเศษที่จะได้รับในอนาคต ของผู้ต้องขังที่ไม่มีทัศนคติที่ดี และพฤติกรรมที่เหมาะสม ผู้ต้องขัง
ต้องได้รับแจ้งเป็นหนังสือ โทรศัพท์หรือโดยเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการ หากการแจ้งข้อความนั้น
ใช้การโทรศัพท์ หรือจากเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการ ต้องให้ผู้ต้องขังมีโอกาสแจ้งการคัดค้านด้วย
วาจาหรืออาจขยายเวลาการวินิจฉัยออกไป เพื่อให้ผู้ต้องขังท าค าคัดค้านเป็นหนังสือ หรือถ้าหากการ
แจ้งข้อความแก่ผู้ต้องขังท าเป็นหนังสือ ผู้ต้องขังจะต้องได้รับโอกาสในการท าค าคัดค้านเป็น
หนังสือ หนังสือคัดค้านนั้นจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการภายใน 10 วันหลังการแจ้ง ถ้ามูลเหตุ 
แห่งการยกเลิกการลดโทษหรือการลดโทษกรณีพิเศษ หรือการยับยั้งการจะได้รับการลดโทษ 
ในอนาคตของผู้ต้องขัง ไม่ด าเนินการโดยใช้การพิจารณาพยานหลักฐาน คณะกรรมการจะต้องให้
ผู้ต้องขังนั้นมาให้การต่อหน้าคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พิจารณาก่อนที่คณะกรรมการจะท าการ
วินิจฉัยคร้ังสุดท้าย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด115 
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3.   การให้กลับคืนการลดโทษ หรือการลดโทษกรณีพิเศษ 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อให้กลับคืน การลดโทษหรือการลดโทษกรณีพิเศษ 

แก่ผู้ต้องขังจะต้องพิจารณาโดยคณะกรรมการ  เมื่อมีการเสนอแนะจากผู้บัญชาการเรือนจ า  
และได้รับความเห นชอบจากผู้อ านวยการ หรือคณะกรรมการอาจวินิจฉัยเองโดยปราศจากการ
แนะน าของกรมราชทัณฑ์116 

4.  การยกเลิก และการยับยั้ง การลดโทษในระหว่างพักการลงโทษ 
การลดโทษเพราะมีพฤติกรรมดีในระหว่างพักการลงโทษ ที่ได้มอบให้แล้วนั้นอาจถูก

ยกเลิกได้โดยคณะกรรมการ หากผู้ได้รับการพักการลงโทษไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการพัก 
การลงโทษ นอกจากนี้คณะกรรมการสามารถยับยั้งการลดโทษที่อาจได้รับในอนาคตของผู้ได้รับ
การพักการลงโทษที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการพักการลงโทษได้อีกด้วย  ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการเป็นที่สุด117 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการที่ยกเลิกการลดโทษในระหว่างพักการ
ลงโทษที่ได้ให้ไว้ก่อนหน้า อาจท าได้เฉพาะเมื่อให้ผู้ได้รับการพักการลงโทษนั้นมีโอกาสเข้าฟังการ
พิจารณาพยานหลักฐานและให้ทราบถึงข้อกล่าวหาที่ถูกยกขึ้นมาอ้างในการยกเลิกการลดโทษนั้น118 
ค าวินิจฉัยให้ยับยั้งการได้รับการลดโทษในระหว่างการพักการลงโทษอาจท าโดยดุลพินิจของ
คณะกรรมการ โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการพักการลงโทษ โดย 
ไม่ต้องมีการพิจารณาพยานหลักฐาน119 ผู้ได้รับการพักการลงโทษ และกรมราชทัณฑ์จะต้องได้รับ
แจ้งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการวินิจฉัยของคณะกรรมการในการยกเลิกหรือยับยั้งการลดโทษระหว่าง
การพักการลงโทษและกรมราชทัณฑ์จะท าการค านวณวันที่ผู้ได้รับสิทธิการพักการล งโทษ  
จะได้รับการปล่อยตัวอีกคร้ัง120 คณะกรรมการอาจให้กลับคืน การลดโทษระหว่างพักการลงโทษที่
ถูกยกเลิกหรือถูกยับยั้งได้121 
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บทที ่3 
สิทธิประโยชน์ของผู้ตอ้งขังกับระบบการจัดชั้นในต่างประเทศ 

 
เมื่อกล่าวถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้น จะเห็นได้ว่าบางประเทศ 

มีระบบการจัดชั้นแต่บางประเทศไม่มี  แต่สิ่งที่ทุกประเทศมีเหมือนกันคือสิทธิประโยชน์ 
ของผู้ต้องขังที่ผู้ต้องขังแต่ละคนจะได้รับในระหว่างที่ต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ าเพื่อบังคับ  
ให้เป็นไปตามค าพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลให้จ าคุก ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับ 
การพัฒนาพฤตินิสัย ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม การเปลี่ยนทัศนคติไปในทางที่ดีขึ้นเร่ือย ๆ 
เพื่อกลับคืนสู่สังคม โดยผ่านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยเรือนจ าหรือทัณฑสถานในการที่จะต้องท า
ให้ผู้ต้องขังเกิดแรงจูงใจให้ประพฤติดีเพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาถึง
กระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ าหรือทัณฑสถานของประเทศดังต่อไปนี้ เพื่อให้ทราบถึง
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ต้องขังกลับตัวเป็นคนดีในระหว่างที่ถูกคุมขัง  
เพื่อได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ตอบแทนความประพฤติดี 
 
3.1  สหรัฐอเมริกา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) 

การราชทัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาจัดอยู่ในระดับที่มีความก้าวหน้า  ทั้งในเชิงวิชาการ  
และแบบอย่างทางการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด อันควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง เฉพาะอุปสรรคขัดข้อง 
ที่สหรัฐอเมริกาประสบอยู่นั้น ขณะนี้จะมีอยู่บ้างก็เนื่องมาจาก พื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของนักโทษในสังคมหลายเชื่อชาติ  (Heterogeneous Society) และมีระบบโครงสร้างของการ
บริหารงานราชทัณฑ์หลายระดับ กล่าวคือ การจัดโครงสร้างของระบบเรือนจ าและทัณฑสถาน 
เป็นไปในลักษณะสอดคล้องสมานฉันท์กับรูปแบบของการบริหารประเทศ  ซึ่งจ าเป็นจะต้อง
จัดรูปแบบการบริหารงานราชทัณฑ์ ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระบบเรือนจ าแห่งรัฐบาลกลาง (Federal 
Prison System) ระบบเรือนจ าระดับมลรัฐ (State Prison System)  ระบบเรือนจ าแห่งท้องถิ่น  
(The County and Municipal Prison System) ซึ่งต่างก็เป็นองค์กรอิสระไม่ขึ้นต่อกัน122  

แคลิฟอร์เนีย (California) เป็นรัฐหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกา 
ครอบคลุมพื้นที่รวมถึง 411,047 ตารางกิโลเมตร หรือใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยมีเมือง

                                                           
122  หลักทัณฑวิทยา (น. 146). เล่มเดิม. 
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หลวงชื่อ Sacramento มลรัฐแคลิฟอร์เนียได้เข้าสู่ความเป็นมลรัฐ เมื่อวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1850 
โดยเป็นอันดับที่ 31 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจปกครองรัฐโดยอิสระ
เช่นเดียวกับมลรัฐอ่ืน ๆ  แคลิฟอร์เนียแม้ว่าจะมีฐานะเป็นเพียงมลรัฐหนึ่งในจ านวนมากมายของ
สหรัฐอเมริกาเท่านั้นก็ตาม แต่ในด้านงานราชทัณฑ์แล้ว  แคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นมลรัฐที่มี
ความส าคัญและน่าสนใจกว่าประเทศอ่ืน ๆ เพราะกรมราชทัณฑ์มลรัฐแคลิฟอร์เนียถือได้ว่าใหญ่
เป็นอันดับ 3 ของโลกรองลงมาจากกรมราชทัณฑ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและกรมราชทัณฑ์
ของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น123 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ าหรือทัณฑสถานในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
นั้นจะผ่านการตรวจสอบในรูปของคณะกรรมการจัดประเภท ไม่ว่าจะเป็นการจ าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขัง การให้ความเชื่อถือเพื่อสะสมไว้ลดก าหนดเวลาจ าคุก  การจัดกลุ่มงาน กลุ่มสิทธิพิเศษ  
เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นการปฏิบัติที่ต้องการให้ผู้ต้องขังแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของตนเอง ให้สามารถ
กลับตัวเป็นคนดี นอกจากนี้แล้วการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นไปอย่างเหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคน 
และเท่าเทียมกัน 

3.1.1 การบังคับโทษจ าคุก 
ในทุก ๆ เรือนจ าและทัณฑสถานของแคลิฟอร์เนีย ความมั่นคงปลอดภัยในเรือนจ าเป็น

ประเด็นส าคัญที่ค านึงถึงเป็นอันดับแรก ซึ่งเรือนจ าและทัณฑสถานต้องมีความมั่นคงปลอดภัย 
ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนั้น  ขั้นตอนแรกต้องประเมิน
ผู้ต้องขังแต่ละคนว่ามีความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยเพียงใด ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่เรือนจ า ผู้ต้องขัง
ต้องผ่านกระบวนการจ าแนกลักษณะโดยผู้ให้ค าปรึกษาของราชทัณฑ์ โดยการพิจารณานี้ไม่เพียงแต่
พิจารณาถึงลักษณะการกระท าผิดเท่านั้น แต่ยังพิจารณาถึงพฤติกรรมที่ผ่านมาของผู้ต้องขังในอดีต
และประวัติการกระท าผิดที่ผ่านมาด้วย124 

อัตราความมั่นคงปลอดภัยในเรือนจ า (Security Levels) จะมีตั้งแต่ความมั่นคงระดับต่ า
ไปจนถึงความมั่นคงระดับสูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ต้องขัง  การแบ่งระดับความมั่นคง 
ในเรือนจ าและทีมงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ดังต่อไปนี้125 

ระดับที่ 1 (Level I หรือ Minimum Custody) ผู้ต้องขังจะอยู่ในห้องรวมที่ปราศจากเขต
กักขัง เรือนจ าระดับนี้คุมขังผู้ต้องขังที่กระท าความผิดไม่รุนแรง โดยทั่วไปมีก าหนดการกักขังน้อย

                                                           
123  จาก สารานุกรมงานราชทัณฑ์นานาชาติ (น. 164), ส านักงานผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา  

กรมราชทัณฑ์, 2541, กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
124  แหล่งเดิม.  
125  แหล่งเดิม.  
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กว่า 30 เดือน ได้แก่  California Institution for Men (CIM) ซึ่ง เรือนจ านี้ได้ชื่อว่าเป็น “Prison 
without Walls” 

ระดับที่ 2 (Level II หรือ Medium Custody) ผู้ต้องขังจะอยู่รวมในห้องนอนรวม แต่มีร้ัว
ล้อมรอบและมีผู้คุม โดยผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจ าระดับนี้เคยกระท าผิดมาก่อน แต่มีประวัติการ
ใช้ความรุนแรงในเรือนจ าหรือประวัติการหลบหนีน้อยมาก เรือนจ าในระดับนี้ได้แก่ San Quentin 
State Prison (SQ) , Folsom State Prison (FOL) , California State Prison Solano (SOL) , Avenal 
State Prison (ASP) , Northern California Women’s Facility (NCWF) , Chuckawalla Valley State 
Prison (CVSP) เป็นต้น 

ระดับที่ 3 (Level III หรือ High-Medium Custody) ผู้ต้องขังถูกขังเดี่ยว มีร้ัวล้อมรอบ
และมีผู้คุมดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด โดยใช้คุมขังผู้ต้องขังที่มีประวัติการท าผิดมาเป็นเวลานาน 
หลายคร้ังและมีพฤติกรรมที่มีปัญหา เรือนจ าในระดับนี้จะมีจ านวนมากที่สุดได้แก่  California 
Men’s Colony (CMC) , Mule Creek State Prison (MCSP) , R.J.Donovan Correctional Facility 
(RJD) , California State Prison Corcoran (COR) , Wasco State Prison (WSP) , California State 
Prison Los Angeles County (LAC) , Centinela State Prison (CEN) , Pleasant Valley State Prison 
(PVSP)เป็นต้น 

ระดับที่ 4 (Level IV หรือ Maximum Custody) ผู้ต้องขังจะถูกขังไว้ในลูกกรงหลายชั้น 
มีร้ัวหรือก าแพงล้อมรอบ เรือนจ าระดับความมั่นคงสูงนี้เต็มไปด้วยระบบรักษาความมั่นคงที่
ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้คุมจ านวนมาก และเจ้าหน้าที่ติดอาวุธครบมือ ผู้ต้องขังในเรือนจ านี้
มักเป็นอาชญากรที่มีประวัติอาชญากรรมยาวนาน หรือมีการใช้ความรุนแรงและมีอัตราความเสี่ยง
ต่อการหลบหนีบ่อยคร้ังเรือนจ าในระดับนี้ได้แก่  California Correctional Institution (CCI) , 
California State Prison Sacramento (SAC) , Pelican Bay State Prison (PBSP) , Calipatria State 
Prison (CAL), Salinas Valley State Prison (SVSP) เป็นต้น 

เรือนจ าบางแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนจ าหญิง เช่น California Institution for Women 
(CIW) , Central California Women’s Facility (CCWF)  แ ล ะ  Valley State Prison for Women 
(VSPW) จะประกอบไปด้วยเขตแดนที่เป็นส่วนความมั่นคงครบทุกระดับ (Level I-IV) เนื่องจาก
เรือนจ าหญิงของแคลิฟอร์เนียมีจ านวนน้อย 

นอกจากนี้ในบางเรือนจ าก็จะมีบริเวณซึ่งจัดตั้งเป็นหน่วย  (Unit) ที่มีหน้าที่ตาม
วัตถุประสงค์เฉพาะบางประการในการควบคุมผู้ต้องขัง ซึ่งมีระดับความมั่นคงปลอดภัยแตกต่างจาก
ระดับทั้ง 4 ระดับที่กล่าวข้างต้น ได้แก่126 
                                                           

126  แหล่งเดิม. 
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Reception Center (RC หรือศูนย์แรกรับ) เป็นสถานจ าขังระยะสั้น ๆ ส าหรับผู้ต้องขัง
เข้าใหม่เพื่อด าเนินการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง ศูนย์แรกรับนี้จะมีในบางเรือนจ า เช่น California 
Institution for Men (CIM), California Institution for Women (CIW), Devel Vocational Institution 
(DVI), Wasco State Prison (WSP), North Kern State Prison (NKSP) เป็นต้น 

Condemned (Cond. หรือแดนประหาร) เป็นห้องขังส าหรับนักโทษที่ถูกตัดสินลงโทษ
ประหารชีวิต ซึ่งจะมีความมั่นคงในระดับสูงมากแยกจากบริเวณอ่ืน ๆ แดนประหารนี้อยู่ในเรือนจ า
เพียง 2 แห่งเท่านั้น คือ San Quentin State Prison (SQ) ส าหรับนักโทษชาย และ Central California 
Women’s Facility (CCWF) ส าหรับนักโทษหญิง 

Security Housing Unit (SHU)  เป็นสถานที่ขั งที่มีความมั่นคงปลอดภัยมากที่สุด  
ซึ่งตั้งอยู่ในเรือนจ าระดับที่ 4 (Level IV) SHU นี้ ตั้งขึ้นในเรือนจ า 3 แห่ง คือ (1) Pelican Bay State 
Prison (PBSP) ซึ่งมีถึง 1,056 ห้องขังมากที่สุดในจ านวน SHU ทั้งหมดและได้รับการกล่าวว่าเป็น
เรือนจ า “Super-Max” (2) Corcoran State Prison (COR) 512 ห้องขัง และ (3) Valley State Prison 
for Women (VSPW) 42 ห้องขัง โดยมีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ตลอดทั้ง
ระบบจากผู้กระท าความผิดคดีปล้นฆ่ารุนแรงที่สุด 2-3 คด ี

ผู้ต้องขัง SHU ส่วนใหญ่ถูกส่งไปเพราะกระท าความผิดรุนแรงขณะอยู่ในเรือนจ า  
เช่น การฆาตกรรม การท าร้ายร่างกาย การก่อความวุ่นวาย คุกคามเจ้าหน้าที่หรือผู้ต้องขังอ่ืนหรือ 
ถูกจับได้ว่าพกอาวุธ ฝ่ายบริหารจะตรวจสอบดูว่า  การพิจารณาของคณะกรรมการเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้น ประกอบกับพยานหลักฐานต่าง ๆ หากเป็นจริง ผู้ต้องขังจะถูกส่งไป SHU เป็นระยะเวลา
ตั้งแต่ 2-3 เดือน ไปจนถึง 5 ปี นอกจากนี้กลุ่มผู้ต้องขัง (Gang) ซึ่งร่วมกันก่อความรุนแรงหรือขู่ขวัญ
ภายในเรือนจ าก็สามารถถูกส่งไป SHU ได้ กรมราชทัณฑ์จะจัดการสืบสวน ตรวจสอบพฤติกรรม
ของผู้ต้องขังและทบทวนสถานภาพของผู้ต้องขังทุก 120 วัน127 

กรมราชทัณฑ์เชื่อมั่นและรับประกันได้ว่า SHU ถูกออกแบบมาเพื่อการป้องกันความ
ปลอดภัยสูงสุดส าหรับผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ โดยพื้นที่ตั้งของหน่วยนี้จะถูกกันออกจากหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ผู้ต้องขังส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องขังเดี่ยว ประตูห้องขังที่ถูกออกแบบอย่างเป็นพิเศษซึ่งจะจ ากัด
ความสามารถของผู้ต้องขังในการท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นสภาพ
ภายในและภายนอกของห้องขังได้ตลอดโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ม้านั่งจะถูกสร้างยึดติดกับก าแพงและ
ห้องส้วมจะไม่มีส่วนที่เคลื่อนย้ายมาใช้ท าเป็นอาวุธได้ เสื้อผ้า ที่นอน และของส่วนตัวทั้งหมดจะถูก
ฉายแสงตรวจภายใน (X-ray) ก่อนที่จะน าเข้าไปในห้องขัง128 
                                                           

127  แหล่งเดิม.  
128  แหล่งเดิม. 
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SHU จะแบ่งออกเป็นแดน (Pod) ซึ่งประกอบด้วย 8 ห้องขังเดี่ยว ที่อาบน้ า ลานออก
ก าลังกายในแต่ละแดน แดนนี้จะถูกจัดเรียงในลักษณะคร่ึงวงกลมคล้ายซี่ของล้อรถ  โดย 
น าห้องควบคุมมาไว้ตรงศูนย์กลางคล้ายดุมล้อรถ หรือจัดเรียงเป็นรูปตัวอักษร X เหนือพื้นดิน 
เจ้าหน้าที่ห้องควบคุมสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดแถวห้องขัง การควบคุมประตู ทางเข้า-ออก 
ไปแต่ละแดน และการเคลื่อนไหวในลานออกก าลังกายผ่านโทรทัศน์วงจรปิด  SHU Complex  
จะมีลักษณะเป็นอาคารรวม ซึ่งประกอบด้วยเรือนนอนและกิจการสนับสนุนต่าง ๆ ระบบความ
ปลอดภัยของทางเดินร่วมจะถูกรายงานทางจอมอนิเตอร์โดยห้องควบคุมทางเดินร่วมระดับสูงกว่า
จะถูกจ ากัดให้ใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่ เท่านั้น โดยมีพื้นเป็นตะแกรงตาข่ายเหล็ก เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบการข้างล่างได้อย่างใกล้ชิด129 

ผู้ต้องขัง SHU จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษในการไปท างาน การศึกษาและพบปะกับผู้ต้องขัง
อ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังถูกจ ากัดความเคลื่อนไหวให้อยู่ตามล าพังตลอดเวลาที่อยู่ในแดนและเพื่อควบคุม
ความรุนแรงภายในเรือนจ า SHU จึงอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เท่านั้นที่ติดต่อทางกายกับผู้ต้องขังได้ 
ผู้ต้องขังจาก Level IV ซึ่งจะเข้ามาที่อาคารเพื่อเตรียมอาหารหรือช่วยเหลืองานประจ าจะถูกค้น 
ทั้งตอนไปและกลับ ถูกควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดขณะอยู่ภายใน และถูกคุมแยกจากส่วนอยู่อาศัย
ของ SHU และยังต้องสวมเสื้อนอกพิเศษเพื่อให้แตกต่างจากผู้ต้องขัง  SHU ด้วย เพื่อเป็นการตัด
โอกาสที่ผู้ต้องขังจะสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เพื่อหาข้อมูลข่าวสารหรือของต้องห้าม130  

3.1.2   การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง 
การด าเนินงานของเรือนจ าในประเทศสหรัฐอเมริกามีการควบคุมดูแลและบริหาร

จัดการโดยสองหน่วยงาน คือ งานราชทัณฑ์แห่งสหรัฐอเมริกา (Bureau of Prisons) ซึ่งด าเนินงาน
โดยรัฐบาลกลางและงานราชทัณฑ์ของแต่ละมลรัฐซึ่งเป็นการบริหารเรือนจ าภายในมลรัฐนั้น  ๆ 
โดยเรือนจ าของทั้งสองหน่วยงานนี้มีการแยกอ านาจ และการด าเนินงานออกจากกัน131 ส าหรับ 
การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังในงานราชทัณฑ์ในระดับมลรัฐ จะมีการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังโดยศึกษา
ประวัติของผู้กระท าผิดรายบุคคล โดยทีมงานสหวิชาชีพประชุมร่วมกัน น าไปสู่ความเข้าใจในตัว
ของผู้ที่กระท าความผิด ซึ่งจะมีการวางแผนแก้ไขอบรมผู้กระท าผิดให้ตรงตามวัตถุประสงค์   
มีการให้การศึกษาแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับสู่สังคม และมีคุณสมบัติตามที่
ตลาดแรงงานต้องการ ส่วนการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง จะเน้นให้ผู้ต้องขังมีทักษะในระดับแรงงาน 

                                                           
129  แหล่งเดิม. 
130  แหล่งเดิม. 
131  จาก งานราชทัณฑ์เปรียบเทียบ: มาตรการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง  (น. 23), โดย กลุ่มงานพัฒนา

ระบบการพัฒนาพฤตินิสัย ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์. พ.ศ. 2551, กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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ที่มีฝีมือ การฟื้นฟูด้านจิตใจเน้นที่การปฏิบัติด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาทางศาสนาควบคู่
กับระบบสวัสดิการผู้ต้องขังจะตอบสนองความต้องการของผู้ต้องขัง โดยมีการเตรียมชุมชนให้เกิด
ความยอมรับในตัวผู้กระท าผิด โปรแกรมต่าง ๆ ที่จะจัดก่อนปล่อยตัวจะถูกเตรียมการขึ้นมา 
เพื่อเตรียมพร้อมและพัฒนาผู้กระท าผิดให้กลับสู่ชุมชนโดยกระท าผิดซ้ าน้อยที่สุด นอกจากนี้การที่
ผู้ต้องขังได้รับการฝึกวิชาชีพหลังจากที่ได้ รับการปล่อยตัวแล้วก็ได้รับการจ้างงานจากชุมชน  
และท าให้อัตราการกระท าผิดซ้ าลดลง132 

3.1.2.1  การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง 
การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง (Inmate Classification) กรมราชทัณฑ์ได้น าเอาเป็นระบบ

การศึกษาผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลมาใช้ เพื่อสามารถประเมินผู้ต้องขังได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องเกี่ยวกับ
พัฒนาการในอดีต ความต้องการในปัจจุบัน และศักยภาพในอนาคต ข้อมูลในลักษณะองค์รวมทั้ง
ทางด้านกายภาพจิตใจ-สังคม (Physical-Psycho-Social Approach) ที่ได้จากวิธีการจ าแนกลักษณะนี้
จะท าให้เข้าใจผู้ต้องขังชัดเจนขึ้น สามารถวางแผนเตรียมการบ าบัดฟื้นฟูเฉพาะราย และวางรูปแบบ
สถานที่คุมขังอย่างมีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ133 

กระบวนการจ าแนกประเภทต้องน ามาใช้อย่างเท่าเทียมกัน เร่ิมตั้งแต่การรับตัวผู้ต้องขัง
ภายใต้การควบคุมของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และให้กระบวนการดังกล่าวด าเนินต่อไปตลอดเวลา 
ที่อยู่ในอ านาจของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้ต้องขังแต่ละคนต้องได้รับการจ าแนกประเภทให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดนี้ โดยผู้ต้องขังจะต้องได้รับการจ าแนกประเภทเบื้องต้น ณ สถานที่คุมขังของเขต
ท้องที่ ก่อนการรับตัวเข้าสู่เรือนจ าหรือทัณฑสถานของกรมราชทัณฑ์ 134 โดยกระบวนการจ าแนก
ประเภทต้องพิจารณาถึงความต้องการ สิ่งที่สนใจ และความประสงค์ของผู้ต้องขัง พฤติกรรม
ส่วนตัวของเขาหรือเธอ และคะแนนการก าหนดประเภท เพื่อให้ตอบสนองต่อโครงการของ 
กรมราชทัณฑ์ เรือนจ าหรือทัณฑสถาน ภารกิจรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย 
ของสังคม135 

การตัดสินใจแต่ละคร้ังที่กระทบต่อการก าหนดประเภทผู้ต้องขังคนหนึ่งภายในเรือนจ า
หรือทัณฑสถาน การย้ายผู้ต้องขังระหว่างเรือนจ าต่าง ๆ การมีส่วนร่วมกับโครงการ กลุ่มที่มีสิทธิ

                                                           
132  แหล่งเดิม. 
133  สารานุกรมงานราชทัณฑ์นานาชาติ (น. 181). เล่มเดิม. 
134  California Code of Regulations Division 3.Adult Institutions, Programs and Parole Subchapter 4. 

General Institution Regulations Article 10.Classification§ 3375 Classification Process. (a). 
135  Ibid.  
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พิ เศษหรือการก าหนดการคุมขังให้กระท าโดยคณะกรรมการจ าแนกประเภทผู้ต้องขั ง  
ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความรู้ในการจ าแนกประเภทผู้ต้องขัง136 

ในระบบราชทัณฑ์ของแคลิฟอร์เนีย ผู้ต้องขังที่เข้าใหม่ทุกรายต้องผ่านศูนย์ RC หรือ 
Reception Centers เป็นระยะเวลา 3-6 สัปดาห์ ณ ที่นี้พวกเขาจะถูกประเมินและจ าแนกลักษณะด้วย
วิธีการสังเกตพฤติกรรม การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาและการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเฉพาะ
บุคคล (Case Study) ประวัติของบุคคลเกี่ยวกับ137 

1. ประวัติทางกฎหมายและประวัติอาชญากรรม 
2. ประวัตเิกี่ยวกับภูมิหลังทางสังคม 
3. ประวัติการประกอบอาชีพ 
4. ประวัติทางการศึกษา 
5. ประวัติทางศาสนาและทัศนคติ 
6. การปรับตัวในเรือนจ า 
ทีมสหวิชาชีพ ได้แก่  จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักอาชีวบ าบัด 

อนุศาสนาจารย์ จะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการศึกษาข้อมูล 
บางกรณีนักจิตวิทยาคลินิกจะมีบทบาทส าคัญในการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังที่มีความ

ผิดปกติพิเศษ อาทิเช่น ผู้ต้องขังที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่า มีความบกพร่องทางจิตใจโดยการ
ทดสอบทางจิต (Psychological Test) ผู้ต้องขังจะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อรับการบ าบัด
ทางจิต 

เมื่อศึกษาข้อมูลเฉพาะรายของผู้ต้องขังแล้ว ทีมสหวิชาชีพจะน าข้อมูลทั้งหมดจากทุก
ส่วนมาผสมผสานกันและเข้าที่ประชุม (Case Conference) ข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ จะถูกรายงานให้ที่
ประชุมรับทราบเพื่อหาค าตอบให้เข้าใจถึงพฤติกรรมต่อต้านสังคมของผู้ต้องขังและพยายามที่จะเข้า
ใจความต้องการในชีวิตของผู้ต้องขังที่ไม่ได้รับการตอบสนองในวัยเด็ก  เมื่อผู้ต้องขังโตขึ้นอาจ
น าไปสู่ความขัดแย้งในบุคลิกภาพจนสั่งสมเป็นพฤติกรรมอาชญากร 

การประชุมข้อมูลเฉพาะรายของผู้ต้องขัง (Case Conference) มีจุดประสงค์เพื่อตอบ
ค าถามส าคัญ ดังนี ้

1. ค้นหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจวางแผนชนิดของการบ าบัดฟื้นฟู 
2. มีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะให้ค าแนะน าปรึกษาเพื่อการบ าบัดฟื้นฟูต่อ

ผู้ต้องขัง 
                                                           

136  Ibid.  
137  สารานุกรมงานราชทัณฑ์นานาชาติ (น. 181). เล่มเดิม. 
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3. ตัดสินใจในระดับความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจ าในการควบคุมผู้ต้องขัง 
ระดับคะแนนจากการทดสอบ Score Test จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับความมั่นคงปลอดภัย

ของเรือนจ า โดย 
1. ผู้ต้องขังที่มี  Score Test สูงจะถูกจ าแนกไปยังเรือนจ าที่มีระดับความมั่นคงสูง 

(Maximum) (52 point ขึ้นไป) 
2. ผู้ต้องขังที่มี  Score Test ต่ าจะถูกจ าแนกไปยังเรือนจ าที่มีระดับความมั่นคง 

ปานกลาง ต่ าจนถึงระดับเรือนจ าชั่วคราว 
การจ าแนกประเภทผู้ต้องขังที่กระท าความผิดอุกฉกรรจ์ให้รวมถึงระบบการให้คะแนน

เพื่อจ าแนกประเภทที่ได้ก าหนดขึ้น โดยการจ าแนกประเภทที่มีคะแนนต่ าเพียงใด หมายถึง  
ความต้องการการรักษาความปลอดภัยก็น้อยลงเพียงนั้น และการจ าแนกประเภทที่มีคะแนนสูง
เพียงใด หมายถึง ความต้องการการรักษาความปลอดภัยก็มากขึ้นเพียงนั้น138 

เกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง ขึ้นอยู่กับ 
1. อายุ 
2. เพศ 
3. ความรุนแรงของการกระท าความผิด 
4. ประสบการณ์ด้านการท างาน 
5. ประวัติการกระท าความผิดในอดีต 
ผู้ต้องขังต้องไม่ถูกควบคุมตัวไว้ในเรือนจ าหรือทัณฑสถานที่มีระดับการรักษา  

ความปลอดภัยไม่สอดคล้องกับระดับคะแนนจ าแนกประเภทผู้ต้องขัง ได้แก่ ได้รับความเห็นชอบ
จากตัวแทนเจ้าหน้าที่จ าแนกประเภทผู้ต้องขัง  หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ในทัณฑสถานนั้น139 

ผลที่ได้จากการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง140 
1. ผู้ต้องขังที่ผ่านการจ าแนกลักษณะทุกคน จะได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลของเรือนจ า

ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบ วินัยประจ าวัน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่พึงจะได้รับ นโยบาย การจัด
องค์กร รวมไปถึงวัตถุประสงค์ในการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ 

2. ข้อมูลที่ได้จากการจ าแนกลักษณะ ท าให้ทราบถึงความสามารถและความสนใจ 
ของผู้ต้องขังตลอดจนความต้องการในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการของเรือนจ า 

                                                           
138  Ibid.  
139  Ibid.  
140  สารานุกรมงานราชทัณฑ์นานาชาติ (น. 183). เล่มเดิม. 
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3. เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนโครงการบ าบัดฟื้นฟูต่อผู้ต้องขังตลอดระยะเวลา  
ที่อยู่ในเรือนจ า อันได้แก่ การให้การศึกษา การฝึกวิชาชีพด้านงานฝีมือหรือท างานในอุตสาหกรรม 
การท างานด้านการเงิน เป็นต้น 

4. ในทุก ๆ 6 เดือนหลังการจ าแนกลักษณะคร้ังแรก คณะกรรมการจะพิจารณา
โครงการที่ผู้ต้องขังได้ปฏิบัติ เพื่อจ าแนกผู้ต้องขังซ้ า  (Re-classification)  ในกรณี เกิดความ 
ไม่เหมาะสมในชนิดหรือวิธีการบ าบัดฟื้นฟู ผู้ต้องขังจะได้รับการส่งตัวไปรับการปรึกษา แนะน า
เป็นการส่วนตัว เพื่อตอบสนองความต้องการและศักยภาพอย่างแท้จริง 

5. ข้อมูลจากการจ าแนกลักษณะ จะมีประโยชน์ต่อการเตรียมการปล่อยพักการลงโทษ 
เพื่อวางแผนช่วยเหลือผู้ต้องขังให้มีความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อม  อาชีพการท างาน  
การปรับตัว เมื่อได้รับการปล่อยกลับสู่สังคม 

การฝึกวิชาชีพ141 
ผู้ต้องขังทุกคนมีสิทธิเลือกฝึกวิชาชีพ หรือท างานในเรือนจ าตามความสนใจ ความถนัด 

และความสามารถของตนเอง โดยผู้ต้องสามารถลงทะเบียนฝึกทักษะและวิชาชีพในหนึ่งรายการ
จาก 65 โครงการของการฝึกวิชาชีพที่น ามาใช้เพื่อการอบรมแก้ไขผู้ต้องขัง  อาทิเช่น การซ่อมรถ  
ท าผลิตภัณฑ์ไม้  การก่อสร้าง การค้าขายโลหะ เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์  การซ่อมเคร่ืองจักร 
เคร่ืองยนต์ และการก่ออิฐถือปูน เป็นต้น 
 เป้าหมายที่ส าคัญที่สุดของการฝึกวิชาชีพ  คือ ผู้ต้องขังได้รับความรู้สึกต่อการมี
ความสามารถ รู้สึกมีความตระหนักในคุณค่าของตนเอง (Self-esteem) การผ่านการท างาน  
ความรับผิดชอบในการท างานจะสอนให้รู้จักการควบคุมตัวเอง ซึ่งนิสัยการท างานที่ดีที่ได้พัฒนามา
จากการท างานในเรือนจ าจะเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของผู้ต้องขังเมื่อกลับสู่สังคม 
 ผู้ต้องขังที่ท างานจะสามารถลดวันต้องโทษของพวกเขาลงได้  เว้นแต่พวกเขาจะได้รับ
โทษจ าคุกตลอดชีวิต ผู้ต้องขังซึ่งท างานหรือศึกษาต่อในเรือนจ าสามารถได้รับการสะสมวันลดวัน
ต้องโทษจากวันท างาน โดยสามารถลดวันต้องโทษของพวกเขาได้มากถึงคร่ึงหนึ่ง  แต่ถ้าผู้ต้องขัง
สร้างปัญหาก็จะสูญเสียความเชื่อถือในการท างานไป 
 3.1.2.2  ความเชื่อถือ (Credits) 
 บุคคลซึ่งถูกพิพากษาว่ากระท าความผิดอาญาและให้รับโทษจ าคุกในเรือนจ า  ต้องรับ
โทษตามระยะเวลาที่ศาลก าหนดไว้ เว้นแต่ จะได้รับการลดระยะเวลาบังคับโทษภายใต้อ านาจของ
อธิบดีกรมราชทัณฑ์142โดยทุก ๆ หกเดือนของการรับโทษจ าคุกอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ต้องขังได้รับ
                                                           

141  แหล่งเดิม.  
142  California Penal Code.Article 2.5.Credit on Term of Imprisonment§ 2933(a). 
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ความเชื่อถือเพื่อลดก าหนดเวลาจ าคุกของตนเป็นจ านวนหกเดือน จ านวนความเชื่อถือที่น้อยกว่า
อัตรานี้ให้น ามาปรับใช้กับก าหนดเวลาจ าคุกอย่างต่อเนื่องใด  ๆ ที่มีก าหนดเวลาน้อยกว่านี้  
การให้ความเชื่อถือให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดไว้ 143 โดยความเชื่อถือ
ดังกล่าวนั้นเป็นสิทธิประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่สิทธิตามกฎหมาย ความเชื่อถือนี้จะต้องสร้างขึ้นเอง
และอาจถูกริบคืนได้ และให้ผู้ต้องขังทุกคนซึ่งมีคุณสมบัติพึงได้รับความเชื่อถือมีโอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างเหมาะสม144 
 1. การได้รับความเชื่อถือ145 
  (ก) ความประพฤติผู้ต้องขังซึ่งถูกจ าคุกในคดีอาญา ก่อนวันที่ 1 มกราคม 1983  
ซึ่งไม่ได้สละสิทธิในความเชื่อถือ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2931 จะได้รับความเชื่อถือ 
ลดระยะเวลาการรับโทษลง 1 ใน 4 ของเวลาที่ต้องโทษ เว้นแต่ความเชื่อถือของพฤติกรรมที่ดีนั้น 
จะถูกปฏิเสธหรือริบคืน ทั้งหมดหรือบางส่วน จากการด าเนินการทางวินัย146 
 ผู้ต้องขังที่ต้องรับโทษจ าคุกตั้งแต่ 15 ปี ถึงตลอดชีวิตหรือตั้งแต่ 25 ปี ถึงตลอดชีวิต 
และทางกรมราชทัณฑ์รับตัวไว้ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 1987 หรือหลังจากนี้จะได้รับความเชื่อถือ 
ลดการลงโทษลง 1 ใน 4 ของโทษขั้นต่ า ในวันที่มีสิทธิได้รับการปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤติ 
เว้นแต่ความเชื่อถือของพฤติกรรมที่ดี  จะถูกปฏิเสธหรือริบคืนทั้งหมดหรือบางส่วน จากการ
ด าเนินการทางวินัย147 
  (ข) การมีส่วนร่วม ผู้ต้องขังตาม (ก) จะได้ รับความเชื่อถือการมีส่วนร่วม  
ลดระยะเวลาการรับโทษลง 1 ใน 12 ของระยะเวลาการรับโทษ เว้นแต่ ความเชื่อถือการมีส่วนร่วม
จะถูกปฏิเสธ หรือริบคืนทั้งหมดหรือบางส่วน จากการด าเนินการทางวินัยหรือการปฏิเสธการมี 
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรืองานที่รับมอบหมาย หรือการฝ่าฝืนค าสั่ง148 
  
  

                                                           
143  Ibid. 
144  Ibid. 
145  Ibid.  
146  Ibid.  
147  Ibid.  
148  Ibid.  
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 (ค) ความเชื่อถือจากการท าส าเร็จตามเป้าหมาย149 
   1. การก าหนดเป้าหมาย หมายถึง การบรรลุขั้นตอนการฟื้นฟูสภาพที่จัดขึ้น
โดย CDCR ตามที่ก าหนดไว้ในตารางความเชื่อถือ ถ้าผู้ต้องขังที่อยู่ในแผนงานความเชื่อถือนี้ 
สามารถท าได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดก็จะได้รับความเชื่อถือนี้ 

ก.  ผู้ต้องขังที่ได้รับ GED การศึกษาที่เทียบเท่าระดับมัธยม ประกาศนียบัตร 
หรือระดับวิทยาลัยแล้ว จะไม่ได้รับความเชื่อถือจากการท าส าเร็จตามเป้าหมายจากการส าเร็จ
การศึกษา GED  

ข.  ก่อนเข้าสอบ GED ผู้ต้องขังจะต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม CDCR 
223 เพื่อรับรองการแถลงเร่ืองความสามารถทางด้านการพัฒนาการศึกษา 

2. ความเชื่อถือที่ให้ตาม มาตรา 3042 อาจให้เพิ่มแก่ผู้ต้องขังได้ไม่น้อยกว่า  
1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 6 สัปดาห์ ในช่วงเวลา 12 เดือน หากผู้ต้องขังปฏิบัติตามแผนงานได้เป็นอย่างดี 
ทั้งที่ในเรือนจ าหรือการควบคุมตัวทางเลือก หรือในแผนงานฟื้นฟูสภาพ ตามที่ก าหนดไว้ตาม
ตารางความเชื่อถือการส าเร็จตามเป้าหมาย ให้นับ 1 สัปดาห์ เท่ากับ 7 วัน 

3. ผู้ต้องขังในคดียาเสพติด ซึ่งความผิดได้กระท าลงในวันที่หรือภายหลังวันที่ 
1 มกราคม 1983 ไม่มีสิทธิ รับความเชื่อถือการส า เ ร็จตามเป้าหมาย  ตามที่ก าหนดไว้ใน  
มาตรา 3043 (ค)(1) 

4. เพื่อวัตถุประสงค์ในมาตรานี้ ในการคุมขังหรือแผนงานฟื้นฟูสภาพ ACP 
ให้รวมถึง หลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ หลักสูตรการฝึกอาชีพ หรือหลักสูตรส าคัญอ่ืน เช่น การจัดการ
ความโกรธและทักษะการใช้ชีวิตในสังคม และอ่ืน ๆ  

5. การก าหนดเป้าหมายในแต่ละแผนงาน จะต้องระบุชนิดของความเชื่อถือที่
ใช้บังคับ และจะต้องระบุมาตรการในการด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จ มาตรการเกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจในหลักสูตร โดยดูจากความส าเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย การประเมินผลของผู้สอน 
และการทดสอบที่ได้มาตรฐาน 

6. การด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด และความเชื่อถือที่ให้ตาม
ตารางความเชื่อถือ ส าหรับการท าส าเร็จตามเป้าหมายของแผนงานฟื้นฟูสภาพนั้น  หากมีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในตารางความเชื่อถือ ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติในเร่ืองการวางกฎระเบียบ  
ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาทางปกครอง 
  

                                                           
149  Ibid. 
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7. การก าหนดเป้าหมายของแผนงานที่ได้รับเกินกว่า  6 สัปดาห์ ภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน ให้น าแผนงานนั้นมาใช้กับระยะเวลา 12 เดือนถัดไปด้วย 

 ก.  เพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรานี้ ระยะเวลา 12 เดือน เร่ิมต้นในวันที่ความ
เชื่อถือแรกของการท าส าเร็จตามเป้าหมายท าส าเร็จและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดย  
ผู้มอบหมายของผู้ต้องขัง ส าหรับผู้เข้าร่วม ACP ระยะเวลา 12 เดือน จะต้องเร่ิมต้นในวันที่ความ
เชื่อถือแรกที่ได้รับการด าเนินการจนส าเร็จตามเป้าหมาย และได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง  
โดยผู้จัดการแผนงาน ACP หรือผู้รับมอบหมาย 

 ข.  ภายใน 3 วันท าการ นับจากด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดแล้วเสร็จ
ผู้สอนในหลักสูตรต้องรับรองการท าส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ลงในแบบฟอร์ม CDC และ 
ส่งเอกสารไปยังส านักมอบหมายงานผู้ต้องขัง ส าหรับผู้เข้าร่วม ACP จะต้องแจ้งผู้จัดการคดี ACP 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยท าเป็นหนังสือพร้อมทั้งแนบเอกสารข้อมูลการด าเนินการที่ส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้จัดการคดีตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้งไปยังผู้จัดการแผนงาน ACP  
ให้ทราบภายใน 3 วันท าการ 

 ค.  เมื่อได้รับรายงานแล้วภายใน 3 วันท าการให้ผู้แทนของส านักมอบหมาย
งานผู้ต้องขัง หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวที่มียศไม่ต่ ากว่า ร้อยโท หรือผู้จัดการแผนงาน ACP หรือ 
ผู้ที่ได้รับการมอบหมาย ด าเนินการตรวจสอบสิทธิในการรับความเชื่อถือของผู้ต้องขังและกรอกลง
ในแบบ CDC 128-G แล้วส่งต่อไปยังการบันทึกคดี 

8. การด าเนินการที่ไม่ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด จะไม่ได้รับความเชื่อถือ
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

9. ความเชื่อถือที่ได้รับจากการด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  
อาจถูกปฏิเสธหรือถูกริบ เน่ืองจากการด าเนินการทางวินัย 

10.  ผู้ต้องขังไม่สามารถเข้าร่วมแผนงานที่ระยะเวลาการด าเนินการให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย เกินระยะเวลาในการปล่อยตัว 

11.  เมื่อมีการปล่อยตัวโดยคุมประพฤติหรือพ้นโทษ ความเชื่อถือใด ๆ  
ที่ไม่ได้ใช้ให้เป็นโมฆะ 

(ง) ผู้ต้องขังตามความตกลงร่วมกันของเรือนจ าหรือทัณฑสถานระหว่างรัฐตะวันตก
และสัญญาร่วมกันของเรือนจ าหรือทัณฑสถานระหว่างรัฐ มีสิทธิได้รับความเชื่อถือจากการ
ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด150  

                                                           
150  Ibid.  
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(จ) การจ าคุก  ส าหรับผู้ต้องขั งที่กลับ เข้ ามาใหม่  ในเ รือนจ าท้องถิ่น เพื่อรอ 
การสอบสวนหรือการด าเนินการทางวินัย จะต้องได้รับการจัดประเภท และจัดล าดับในกลุ่มงาน
ตามสมควร151 

(ฉ) การกลับจากการลาพักงาน ผู้ต้องขังคนใดกลับเข้ามายังเรือนจ าหรือทัณฑสถาน 
เนื่องจากการด าเนินการทางวินัยหรือการปฏิเสธเข้าร่วมงานที่ได้รับมอบหมาย งานทางการศึกษา 
หรือการฝึกอาชีพ จะต้องถูกจัดให้อยู่กลุ่มงาน A-2 หรือ กลุ่มงาน C (ไม่ได้รับความเชื่อถือ)  
โดยกรรมการจัดประเภทผู้ต้องขังที่กลับเข้าคุก152 

(ช) การกระท าอย่างกล้าหาญ และการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ การกระท า
ดังต่อไปนี้อาจได้รับการลดโทษสูงสุดถึง 12 เดือน153 

1. การกระท าเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บของประชาชน เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ต้องขังอื่น 

2. การกระท าป้องกันการสูญหายหรือการท าลายทรัพย์สินที่มีความส าคัญ 
3. ให้การเป็นพยานในคดีที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดอุกฉกรรจ์ที่เกิดขึ้นภายใน

เรือนจ า 
(ซ) พนักงานบันทึกคดีจะต้องจัดการและค านวณความเชื่อถือที่ผู้ต้องขังได้รับจากการ

ด าเนินงานจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย154 
(ฌ) ผู้ต้องขังที่ถูกย้ายออกจากแผนงานเพราะท าความผิดร้ายแรง จะถูกจัดประเภทและ

ย้ายไปอยู่กลุ่มงานที่เหมาะสม155 
2.  การไม่ได้รับความเชื่อถือ 
ผู้ต้องขังคนใดที่มีสิทธิได้รับความเชื่อถือ แต่ปฏิเสธการท างานเต็มเวลาหรือถูกจัดให้อยู่

ในกลุ่มไม่ได้รับความเชื่อถือ (กลุ่มงาน C) โดยกรรมการจัดประเภท เนื่องจากฝ่าฝืนระเบียบวินัย
อย่างร้ายแรง ในการฝึกอาชีพหรือการท างาน ผู้ต้องขังนั้นจะไม่ได้รับความเชื่อถือ156 
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(ก) ผู้ต้องขังที่ถูกจัดให้อยู่ใน SHU, PSU, BMU หรือ ASU ในการกระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ไม่มีสิทธิรับความเชื่อถือเป็นระยะเวลาไม่เกินจ านวนความเชื่อถือที่ถูกริบนั้น157 

(ข) ผู้ต้องขังที่ถูกจัดให้อยู่ใน SHU, PSU หรือ ASU ในการกระท าความผิดที่ระบุไว้
ในอนุมาตรา (ค) หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกแก้งในเรือนจ า ไม่มีสิทธิรับความเชื่อถือ ตามมาตรา 2933 
และมาตรา 2933.05 ในระหว่างที่ผู้ต้องขังนั้นอยู่ใน SHU, PSU หรือ ASU158 

(ค) การกระท าความผิดต่อไปนี้ ห้ามไม่ให้ได้รับความเชื่อถือ159 
1. ฆ่าผู้อ่ืน พยายามฆ่าผู้อ่ืน และการจูงใจให้ฆ่าผู้อ่ืน เพื่อวัตถุประสงค์ 
2. ฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่เจตนา 
3. ท าร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายสาหัส 
4. ท าร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รักษาความสงบหรือผู้อ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ต้องขัง จนเป็นเหตุ

ให้ได้รับบาดเจ็บต่อร่างกาย 
5. ท าร้ายร่างกายด้วยอาวุธ หรือสารพิษ 
6. ข่มขืน พยายามข่มขืน การช าเราแบบวิตถาร การพยายามช าเราแบบวิตถาร 

ร่วมประเวณีทางปาก หรือพยายามร่วมประเวณีทางปากโดยเหยื่อไม่ยินยอม 
7. การจับตัวประกัน 
8. หลบหนีหรือพยายามหลบหนีโดยใช้ก าลังประทุษร้าย 
9. หลบหนีจากเรือนจ าหรือทัณฑสถานใด ๆ  
10. ครอบครองหรือผลิตอาวุธหรือวัตถุระเบิด 
11. การวางเพลิง 
12. ครอบครองวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด เพื่อใช้ในการเผาท าลายอาคาร 
13. จูงใจให้มีการประทุษร้ายด้วยอาวุธ การประทุษร้ายหมายความรวมถึงการใช้

ก าลังบังคับที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย หรือการลอบวางเพลิง หรือการบังคับให้กระท า 
ทางเพศ 

14. เจตนาท าลายทรัพย์สินของรัฐที่มีมูลค่าเกิน 400 ดอลลาร์ ในระหว่างการ
จลาจลหรือการก่อความวุ่นวาย 
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(ง) หากรายงานการฝ่าฝืนกฎ (RVR) ตัดสินว่าการกระท านั้นไม่เป็นความผิดหรือ
ได้รับการยกเว้นความผิด หรือหากผู้ต้องขังถูกด าเนินคดีอาญา แล้วได้รับการตัดสินว่าไม่มีความผิด 
ผู้ต้องขังนั้นมีสิทธิในการรับความเชื่อถือ160 

3.  กลุ่มงานของผู้ต้องขัง161 
 (ก) งานเต็มเวลาและงานคร่ึงวันที่ก าหนดไว้162 
  1. งานเต็มเวลา หมายถึง งานที่ได้รับมอบหมายหรือการรับการฝึกอบรม  

เป็นเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์ ไม่รวมเวลาพักรับประทานอาหาร 
  2. งานคร่ึงวัน หมายถึง งานที่ได้รับมอบหมายหรือการรับการฝึกอบรม  

เป็นเวลา 4 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์ ไม่รวมเวลาพักรับประทานอาหาร 
 (ข) เพื่อให้สอดคล้องกับการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังของระเบียบนี้ การมอบหมาย

งานหรือการมอบหมายงานใหม่ทั้งหมดของผู้ต้องขัง  ให้แก่แต่ละกลุ่มงานจะต้องด าเนินการ 
โดยคณะกรรมการจัดประเภท ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรานี้163 

  1. กลุ่มงาน F คือ ผู้ต้องขังที่ท างานเต็มเวลาในค่ายอนุรักษ์  (Conservation 
Camp) หรือพนักงานดับเพลิงในเรือนจ าซึ่งได้รับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว  ส าหรับการรับ
มอบหมายงานในค่ายอนุรักษ์ หรือสถานที่ดับเพลิงของเรือนจ า ผู้ต้องขังในกลุ่มนี้มีสิทธิรับความ
เชื่อถือหนึ่งวันส าหรับหนึ่งวัน (day-for-day credits) ตามมาตรา 2933 และจะได้รับเพิ่มเป็นความ
เชื่อถือสองวันส าหรับการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมในแต่ละวัน ผู้ต้องขังจะมีสิทธิรับความเชื่อถือสองวัน
ได้ต่อเมื่อผ่านการฝึกในค่ายอนุรักษ์เรียบร้อยแล้ว หรือได้รับการมอบหมายงานให้เป็นพนักงาน
ดับเพลิงของเรือนจ าแล้ว นอกจากนี้ผู้ต้องขังซึ่งได้รับความเชื่อถือสองวันอาจจะถูกย้ายออกชั่วคราว
จากค่ายอนุรักษ์ หรือสถานีดับเพลิงของเรือนจ าได้ ผู้ต้องขังที่เป็นผู้ไม่มีสิทธิท างานในค่ายอนุรักษ์
หรือสถานีดับเพลิงของเรือนจ าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะต้องถูกย้ายออกจากกลุ่มงาน F และ
ได้รับมอบหมายงานที่เหมาะสมในกลุ่มงานอื่น ตามที่ก าหนดในมาตรานี้ 

  2. กลุ่มงาน A-1 คือ การมอบหมายงานเต็มเวลาโดยผู้ต้องขังจะได้รับความ
เชื่อถือหนึ่งวันส าหรับแต่ละวันที่ได้รับมอบหมายงานในกลุ่มงานนี้  เวลาท างานในแต่ละวัน 
ต้องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงคร่ึง และไม่น้อยกว่า 32 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนงาน  
หากแผนงานใดที่ก าหนดให้ผู้ต้องขังเข้าร่วมการท างานต่างจากที่ก าหนดไว้ตามปกติ  คือ 8 ชั่วโมง
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ต่อวัน ห้าวันต่อสัปดาห์ (ตัวอย่างเช่น 10 ชั่วโมงต่อวัน 4 วันต่อสัปดาห์) หรือแผนงานที่ก าหนด  
ให้ผู้ต้องขังท างาน 7 วันต่อสัปดาห์โดยท างานเป็นกะ (เช่น ท างาน 3 วัน ๆ ละ 10 ชั่วโมงและ 
อีก 1 วันท างาน 5 ชั่วโมง) จะต้องก าหนดให้เป็น “งานพิเศษ” และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
แผนกก่อนการปฏิบัติงาน “งานพิเศษ” จะต้องบันทึกไว้ในตารางบันทึกเวลาท างานของผู้ต้องขังโดย 
ผู้ควบคุม 

ก. แผนงานบ าบัดสารเสพติดเต็มเวลา การบ าบัดสารเสพติด การฝึกอาชีพ
และการศึกษาในแผนงานนั้นต้องไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ของการมีส่วนร่วมในการท างานต่อวัน 

ข. แผนงานรวมที่ก าหนดให้ด าเนินการเต็มเวลา คือ การรวมงานคร่ึงวัน 
การศึกษาหรืออบรมที่เป็นผลมาจากการมอบหมายงานเต็มเวลา ซึ่งก าหนดการมีส่วนร่วมขั้นต่ า 
เท่ากับงานที่ได้รับมอบเต็มเวลาปกติ การรวมงานที่มอบหมายในคร่ึงวันแต่ละคร้ังต้องมีการมี 
ส่วนร่วมขั้นต่ าเท่ากัน 

ค. หลักสูตรในวิทยาลัยแบบเต็มเวลา อาจรวมไว้กับงานคร่ึงวันหรือ
หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานอาชีพ ที่เท่ากับการมอบหมายงานเต็มเวลา หลักสูตรวิทยาลัยจะต้อง
ประกอบด้วย 12 หน่วยกิจ ในหลักสูตรความเชื่อถือ ส าหรับอนุปริญญาในเวลา 2 ปี หรือในระดับ
ปริญญาตรีในเวลา 4 ปี 

ง. ผู้ต้องขังคนใดที่แพทย์วินิจฉัยว่า  พิการอย่ างสิ้นเชิงถาวรและ 
ไม่สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ จะต้องอยู่ในกลุ่มงาน A-1 ตลอดระยะเวลาของความ
พิการน้ัน 

จ. ผู้ต้องขังคนใดที่แพทย์วินิจฉัยว่า พิการเพียงบางส่วน จะต้องได้รับ
มอบหมายงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เหมาะสมกับความสามารถทางกายภาพหรือทางจิตวิทยา  
ตามที่แพทย์พิจารณาวินิจฉัย เว้นแต่จะถูกเปลี่ยนโดยการด าเนินการทางวินัย 

3. กลุ่มงาน A-2 การไม่ได้รับมอบหมายงานโดยไม่สมัครใจ ผู้ต้องขังคนใด
เต็มใจแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จะต้องถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มงาน A-2 ผู้ต้องขังที่มีสิทธิรับความ
เชื่อถือตาม ป.อาญามาตรา 2933 จะต้องได้รับความเชื่อถือหนึ่งวันส าหรับแต่ละวันที่ได้รับ
มอบหมายในกลุ่มงานนี้ในสถานะดังต่อไปนี้ 

 ก. ผู้ต้องขังที่ถูกจัดในบัญชีรอคอยเพื่อรอการมอบหมายงาน 
 ข. ผู้ต้องขังที่ไม่ได้รับการมอบหมายงาน ที่รอการถ่ายโอนที่เป็นผลร้าย

ไปยังอีกทัณฑสถาน 
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4. กลุ่มงาน B การมอบหมายงานในคร่ึงวัน แผนงานในคร่ึงวันโดยปกติ
ประกอบด้วย งานที่ได้รับมอบหมายอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นเวลา  4 ชั่วโมงต่อวันไม่รวมเวลา 
พักรับประทานอาหาร ห้าวันต่อสัปดาห์ หรือลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในวิทยาลัย ประกอบด้วย  
12 หน่วยกิต ในหลักสูตรความเชื่อถือเฉพาะในระดับอนุปริญญาหรือระดับปริญญาตรี ผู้ต้องขังที่มี
สิทธิได้รับความเชื่อถือตาม ป.อาญา มาตรา 2933 จะต้องได้รับความเชื่อถือหนึ่งวันส าหรับแต่ละ
วันที่ได้รับมอบหมายงานในกลุ่มงานนั้น โดยมีเวลาท างานไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อวันและรวมแล้ว
ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

5. กลุ่มงาน C การไม่ได้รับมอบหมายงานโดยการด าเนินการทางวินัยความ
เชื่อถือเป็นศูนย์ 

 ก. ผู้ต้องขังที่ปฏิเสธการปฏิบัติงานที่ รับมอบหมายหรือผู้ที่ถือว่าไม่
สามารถด าเนินการแผนงานที่ก าหนดได้ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 3000 จะต้องถูกจัดให้อยู่ใน 
กลุ่มงาน C เป็นระยะเวลาไม่เกินจ านวนความเชื่อถือที่ถูกริบทางวินัยอันเนื่องมาจากการกระท า
ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง 

 ข. ผู้ต้องขังคนใดเมื่อถูกริบความเชื่อถือที่ได้รับแล้วท าให้มีสถานะความ
เชื่อถือที่ได้รับเป็นศูนย์ จะต้องถูกส่งต่อไปยังกลุ่มงานก่อนหน้านั้นของตน หลังจากที่ด าเนินการ 
ริบความเชื่อถือเรียบร้อยแล้วและผู้ต้องขังจะต้องถูกส่งกลับไปให้กรรมการจัดประเภท  
เพื่อการจัดล าดับในบัญชีรอคอยตามความเหมาะสม 

6. กลุ่มงาน D-1 สถานะจ าคุก ผู้ต้องขังที่ได้รับมอบหมายงานในแผนงาน 
ที่ถูกแยก เว้นแต่ในเหตุตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 3043.4 จะต้องได้รับความเชื่อถือหนึ่งวันส าหรับ
แต่ละวันที่ได้รับมอบหมายงานในกลุ่มงานนี้  แผนงานที่ถูกแยกจะต้องรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง
แผนงานดังต่อไปนี้ 

 ก. หน่วยงานแยกการบริหารจัดการ (Administrative Segregation Unit ; 
ASU) 

 ข. หน่วยงานป้องกันความปลอดภัย (Security Housing Unit ; SHU) 
 ค. หน่วยงานให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตวิทยา (Psychiatric Services 

Unit ; PSU) 
 ง. หน่วยงานแยกที่มิใช่ทางวินัย (Non-Disciplinary Segregation ; NDS) 
7. กลุ่มงาน D-2 สถานะจ าคุก ผู้ต้องขังที่ถูกจัดให้อยู่ใน SHU, PSU หรือ 

ASU ในการกระท าผิดทางวินัยตามที่ก าหนดไว้ใน  ป.อาญา มาตรา 2933.6 หรือเข้าร่วมเป็น 
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สมาชิกแก้งในเรือนจ าไม่มีสิทธิได้รับความเชื่อถือในระหว่างที่ถูกจัดให้อยู่ใน  SHU, PSU หรือ 
ASU เป็นระยะเวลาไม่เกินจ านวนความเชื่อถือที่ถูกริบในทางวินัย ความเชื่อถือเป็นศูนย์ 

 ก. ผู้ต้องขังที่ถูกจัดให้อยู่ใน SHU รวมทั้งถูกริบความเชื่อถือด้วยจะไม่ได้
รับมอบหมายงานที่ได้รับความเชื่อถือระหว่างระยะเวลาของการริบความเชื่อถือหรือ  180 วัน 
แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดสั้นกว่า เร่ิมนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทการควบคุมตัว 
ผู้ต้องขังคนใดที่ถูกควบคุมตัวในหน่วยงานป้องกันความปลอดภัยส าหรับการกระท าความผิด  
ในส่วน A-2 ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 3323(ค)ของระเบียบนี้  รวมถึงการท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน 
ซึ่งไม่ใช่ผู้ต้องขังจนเป็นเหตุให้รับอันตรายสาหัส  จะไม่ได้รับความเชื่อถือในการมีส่วนร่วม 
หรือความเชื่อถือเวลาท างาน เป็นเวลาสูงสุด 360 วัน เมื่อครบระยะเวลาที่มีการริบความเชื่อถือแล้ว 
กรรมการจัดประเภทจะประเมินผู้ต้องขังอีกครั้ง 

 ข. สถานะของผู้ต้องขังในกลุ่มงาน D-2 อาจถูกขยายออกไปสูงสุด  
6 เดือน ในกรณีมีเหตุพิเศษโดยกรรมการจัดประเภท ซึ่งผู้ต้องขังนั้นจะถูกมอบหมายในแผนงาน 
ที่ไม่ได้รับความเชื่อถือเพื่อมิให้ก่อให้เกิดอันตรายแก่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 
ที่ก าหนด (หกเดือนหรือน้อยกว่า) กรรมการจัดประเภทของทัณฑสถานจะด าเนินการพิจารณา 
อีกครั้ง 

 ค. ผู้ต้องขั งใน  ASU, SHU หรือ  PSU ที่ อยู่ ในสถานะจ าคุกโดยมี
ก าหนดเวลาหรือไม่ก็ตาม และเป็นผู้ที่ถือว่าไม่สามารถด าเนินการในแผนงานได้ ตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรา 3000 อาจถูกมอบหมายไปยังกลุ่มงาน D-2 โดยกรรมการจัดประเภท ส่วนผู้ต้องขังที่อยู่
ในกลุ่มงาน C ในเวลาที่มีการจัดให้อยู่ใน ASU, SHU หรือ PSU หรือผู้ที่ปฏิเสธการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายจะถูกมอบหมายไปยังกลุ่มงาน D-2 ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวจาก ASU, SHU 
หรือ PSU อาจถูกจัดให้กลับไปยังกลุ่มงาน C โดยกรรมการจัดประเภท ไม่เกินจ านวนความเชื่อถือที่
ถูกริบในทางวินัยที่เหลืออยู่ 

 ง. หากการวินิจฉัยในทางปกครองในการกระท าความผิดที่ถูกล้างมลทิน
แล้ว หรือหากผู้ต้องขังถูกด าเนินคดีอาญาในการกระท าความผิดนั้นพบว่าไม่มีความผิดสถานะความ
เชื่อถือ ที่ได้รับในกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายก่อนหน้านี้ของผู้ต้องขัง ให้ได้รับคืนในเวลาที่มีการ
จัดล าดับในหน่วยงานแยก 

8. กลุ่ ม ง าน  U ก ารไม่ ถู ก จั ดประ เภทผู้ ต้ องขั ง คนใดที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 
การด าเนินการในศูนย์รับตัวให้อยู่ในสถานะนี้นับจากวันที่มีการรับตัวจนกว่าจะถูกจัดประเภท  
ณ ทัณฑสถานที่ได้รับมอบหมายนั้น ผู้ต้องขังที่มีสิทธิได้รับความเชื่อถือ ตามประมวลกฎหมาย
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อาญา มาตรา 2933 จะต้องได้รับความเชื่อถือหนึ่งวันส าหรับแต่ละวันที่ได้รับมอบหมายงาน  
ในกลุ่มงานนี้ 

(ค) สิทธิพิเศษ สิทธิพิเศษในแต่ละกลุ่มงานจะต้องเป็นสิทธิพิเศษที่ผู้ต้องขังได้รับ
สิทธิพิเศษของผู้ต้องขังที่ได้รับความเห็นชอบในกิจกรรม และสิทธิพิเศษที่ก าหนดไว้โดยเลขานุการ 
โดยรัฐ กฎหมาย ระเบียบของรัฐ หรือค าสั่งของฝ่ายบริหารสิทธิพิเศษของผู้ต้องขังจะต้องบังคับ  
ตามพฤติกรรม การจัดประเภทการควบคุมตัว และงานที่ได้รับมอบหมายของผู้ต้องขัง ไม่มีการ
ก าหนดให้มีการร้องขอหรือท าค าขออย่างเป็นทางการ เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนใน 
มาตรานี้ ทัณฑสถานอาจเพิ่มสิ่งจูงใจแก่กลุ่มสิทธิพิเศษแต่ละกลุ่มเป็นไปตามความพร้อมของ
ทรัพยากรและข้อจ ากัดที่ก าหนดไว้เพื่อความปลอดภัย164 

1. ในการก าหนดสิทธิพิเศษทั่วไป ตามมาตรานี้ ผู้ต้องขังจะต้องปฏิบัติตามกฎ
และวิธีการและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

2. สิทธิพิเศษที่มีในกลุ่มงานอาจถูกปฏิเสธ แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับไว้
ชั่วคราว โดยการพิจารณาทางวินัย เมื่อมีการตัดสินว่าผู้ต้องขังมีความผิดทางวินัยตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 3314 และ 3315 ของระเบียบนี้ หรือโดยกรรมการจัดประเภทที่เปลี่ยนแปลงการจัดประเภท
การควบคุมตัว กลุ่มงาน กลุ่มสิทธิพิเศษหรือการย้ายทัณฑสถาน 

3.  การด าเนินการทางวินัยที่ปฏิ เสธ  แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับซึ่ ง 
สิทธิพิเศษ แก่ผู้ต้องขังสามารถท าได้ภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน ในกรณีการฝ่าฝืนทางปกครอง 
หรือไม่เกิน 90 วันในกรณีฝ่าฝืนกฎอย่างร้ายแรง 

4. การเปลี่ยนแปลงกลุ่มสิทธิพิเศษของผู้ต้องขังคนใดอย่างถาวรจะต้อง
ด าเนินการโดยกรรมการจัดประเภท ตามบทบัญญัติในมาตรา 3375 การด าเนินการทางวินัยหรือ 
การด าเนินการของกรรมการจัดประเภทที่เปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษหรือกลุ่มสิทธิพิเศษของผู้ต้องขัง
จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทกลุ่มงานของผู้ต้องขังโดยอัตโนมัติ 

5. ผู้ต้องขังหรือกลุ่มของผู้ต้องขังที่มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษซึ่งอยู่ในประเภท
การควบคุมตัวและงานที่ได้รับมอบหมายเดียวกัน จะได้รับสิทธิพิเศษที่เท่าเทียมกัน 

6. การเปลี่ยนแปลงสถานะของกลุ่มสิทธิพิเศษอันเนื่องมาจากการจัดประเภท
ในเรือนจ า 

ผู้ต้องขังที่อยู่ใน ASU, SHU หรือ PSU  จะถูกก าหนดเป็นกลุ่มสิทธิพิเศษ D ยกเว้น
ผู้ต้องขัง NDS จะยังคงสถานะสิทธิพิเศษเดิมก่อนมีการย้ายไป ASU  

                                                           
164  Ibid.  
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7. ผู้ต้องขังที่มีการมอบหมายงานในระหว่างลาพัก เมื่อกลับเข้ามาใหม่มีสิทธิ
ได้รับสิทธิพิเศษในการมีส่วนร่วมในแผนงานนั้นและจะไม่มีการก าหนดกลุ่มสิทธิพิเศษ 

8. สิทธิพิเศษของผู้ต้องขังให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 ก.  การปฏิบัติตามขั้นตอนของผู้ต้องขังในการบังคับตามสิทธิพิเศษ 
 ข. สิทธิและการครอบครองสิทธิพิเศษอย่างต่อเน่ือง 
 ค. ความประพฤติที่ดีและมีการเข้ามามีส่วนร่วมในงานที่ได้รับมอบหมาย

อย่างเป็นที่น่าพอใจ 
9. ผู้ต้องขังที่กลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมตัวหลังจากการปล่อยตัวโดยมีการ

คุมความประพฤติ อาจมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้ ขึ้นอยู่กับการเข้ามามีส่วนร่วมในงานที่
ได้รับมอบหมายอย่างเป็นที่น่าพอใจ 

(ง) กลุ่มสิทธิพิเศษ A165 
 1. หลักการ 
  ก. การมอบหมายงานเต็มเวลา ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 3044 (ก)  
  ข. ผู้ต้องขังที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์หรือนักจิตวิทยาว่าพิการทั้งหมด

จะอยู่ในกลุ่มสิทธิพิเศษ A เว้นแต่จะถูกเปลี่ยนแปลงโดยการด าเนินการทางวินัย 
  ค. ผู้ต้องขังที่ได้ รับการวินิจฉัยโดยแพทย์หรือนักจิตวิทยาว่าพิการ

บางส่วนตามมาตรา 3044 (ก) จะอยู่ในกลุ่มสิทธิพิเศษ A เว้นแต่จะถูกเปลี่ยนแปลงโดยการ
ด าเนินการทางวินัย 

 2. สิทธิพิเศษส าหรับ กลุ่มสิทธิพิเศษ A เป็นดังต่อไปนี้ 
  ก. การเข้าเยี่ยมของครอบครัว จะถูกจ ากัดเฉพาะในสถานที่ของทาง 

ทัณฑสถานนโยบายความปลอดภัยตามมาตรา 3177 (ข) หรือตามกฎหมายอ่ืน 
  ข. การเข้าเยี่ยมในระหว่างที่ไม่เป็นเวลาท างานหรือการฝึกอบรม ให้จ ากัด

อยู่ในสถานที่ที่เตรียมไว้ส าหรับการเข้าเยี่ยมหรือการเข้าเยี่ยมในระหว่างเวลาท างานท าได้เมื่อมี
พฤติการณ์พิเศษ ตามมาตรา 3045.2 (จ) (2) 

  ค. ได้รับอนุญาตจากเลขานุการให้เข้าใช้โรงอาหารได้สูงสุดเป็นรายเดือน 
  ง. การเข้าถึงโทรศัพท์ในระหว่างที่ไม่ใช่เวลาท างาน จ ากัดอยู่ในสถานที่

ที่จัดไว้ให้หรือภายในทัณฑสถาน 
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  จ. การเข้าถึงกิจกรรมในสวน นันทนาการและความบันเทิงในระหว่างที่
ไม่ใช่เวลาท างานหรือฝึกอบรมของผู้ต้องขังและที่จ ากัดเพียงตามความจ าเป็นเพื่อรักษาความ
ปลอดภัย 

  ฉ. วันหยุดที่กล่าวอ้างตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา มาตรา 3045.2 
  ช. การรับชุดเคร่ืองใช้ของผู้ต้องขัง 4 ชุด ซึ่งแต่ละชุดมีน้ าหนักสูงสุด  

30 ปอนด์ต่อปี ผู้ต้องขังอาจได้รับการซื้อพิเศษ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 3190 (ช) และ (ซ) 
(จ) กลุ่มสิทธิพิเศษ B166 
 1. หลักการเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 
  ก. การมอบหมายงานคร่ึงวัน ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 3044 (ก) หรือ

การไม่มีการมอบหมายงานโดยสมัครใจ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 3044 (ก) หรือการไม่มีการ
มอบหมายงานโดยสมัครใจตามมาตรา 3044 (ข) 

  ข. เจ้าหน้าที่พิจารณาอาจจัดให้ผู้ต้องขังเข้ากลุ่มเป็นการชั่วคราวเพื่อการ
แยกประเภทตามมาตรา 3314 หรือ 3315  

 2. สิทธิพิเศษ ส าหรับกลุ่มสิทธิพิเศษ B 
  ก. ครอบครัวสามารถเข้าเยี่ยมได้หนึ่งคร้ังในทุกหกเดือน เว้นแต่ถูกจ ากัด

ไว้ ตามมาตรา 3177 (ข) หรือตามกฎหมายอ่ืน 
  ข. การเข้าเยี่ยมในระหว่างที่ไม่มีการท างานหรือการฝึกอบรมที่จ ากัดเพียง

ในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้หรือการเข้าเยี่ยมในระหว่างชั่วโมงการท างานเมื่อมีเหตุการณ์พิเศษ
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 3045 

  ค. ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้โรงอาหารได้ครั้งหนึ่งของจ านวนสูงสุดที่ใช้ได้
ต่อเดือน 

  ง. สามารถใช้โทรศัพท์ส่วนตัวได้หนึ่งคร้ังต่อเดือน 
  จ. การเข้าถึงกิจกรรมในสวน นันทนาการ และความบันเทิงในระหว่างที่

ไม่ใช่เวลาท างานหรือการฝึกอบรมของผู้ต้องขัง และจ ากัดเท่าที่ตามความจ าเป็นในการรักษาความ
ปลอดภัยในทัณฑสถาน 

  ฉ. วันหยุดที่กล่าวอ้างตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 3045.2 
  ช. การรับชุดเคร่ืองใช้ส่วนตัวจ านวน 4 ชุด แต่ละชุดให้มีน้ าหนักสูงสุด  

30 ปอนด์ต่อปีรวมถึงการซื้อพิเศษ ตามที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 3190 (ช) และ (ซ) 
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(จ) กลุ่มสิทธิพิเศษ C167 
 1. หลักการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ก. ผู้ต้องขังที่ปฏิ เสธการปฏิบัติงานที่ได้ รับมอบหมาย  หรือถือว่า 

ไม่สามารถด าเนินการในแผนงานได้ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 3000 
  ข. เจ้าหน้าที่พิจารณาอาจจัดให้ผู้ต้องขังเข้ากลุ่มเป็นการชั่วคราว  เพื่อ 

ท าการแยกประเภท ตามมาตรา 3314 หรือ 3315  
  ค. การด าเนินการของกรรมการจัดประเภท ตามมาตรา 3375 เพื่อจัดล าดับ

ผู้ต้องขังในกลุ่มนี้ ผู้ต้องขังที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสิทธิพิเศษ C โดยการด าเนินการของกรรมการจัด
ประเภท อาจใช้บังคับในการย้ายออกจากลุ่มสิทธิพิเศษนั้นไม่น้อยกว่า  30 วันนับจากวันที่มีการ
จัดล าดับ ภายหลังจาก 30 วันนับแต่ที่มีการจัดล าดับในกลุ่มสิทธิพิเศษ C หากผู้ต้องขังยื่นค าขอเป็น
ลายลักษณ์อักษรในการย้ายออก การพิจารณาจะต้องด าเนินการภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับค าขอ
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อย้ายออกจากกลุ่มสิทธิพิเศษ 

 2. การมีสิทธิพิเศษและไม่มีสิทธิพิเศษส าหรับกลุ่มสิทธิพิเศษ C เป็นดังต่อไปนี้ 
  ก. มิให้ครอบครัวเข้าเยี่ยม 
  ข. ได้รับอนุญาตจากเลขานุการให้เข้าใช้โรงอาหารได้ 1 ใน 4 ของจ านวน

สูงสุดที่ให้รายเดือน 
  ค. โทรศัพท์ได้เฉพาะกรณีฉุกเฉินตามที่พนักงานทัณฑสถาน/สถานที่

พิจารณา 
  ง. การเข้าถึงสวนที่จ ากัดเพียงตามความจ าเป็นในเร่ืองการรักษาความ

ปลอดภัยในทัณฑสถาน/สถานที่ แต่ห้ามมิให้เข้าถึงการนันทนาการ และความบันเทิงอื่น 
  จ. ไม่ได้รับชุดเคร่ืองใช้ส่วนตัว 
(ช) กลุ่มสิทธิพิเศษ D168 
 1. หลักการ ผู้ต้องขังคนใดอยู่ในหน่วยแยกพิเศษโดยสมัครใจหรือบทบัญญัติ

ในมาตรา 3335-3345 ของระเบียบนี้ว่าด้วยผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมายไปยังการมอบหมายงานเต็มเวลา
หรืองานคร่ึงวันอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 2. ผู้ต้องขังคนใดที่ถูกย้ายจากกลุ่มทั่วไปเพราะการด าเนินการทางวินัยหรือ
ทางการปกครอง จะถูกริบสิทธิพิเศษที่ได้รับขณะอยู่ในกลุ่มสิทธิพิเศษทั่วไป  จนกว่าจะมีการ
พิจารณาใหม่โดยกรรมการจัดประเภท 
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 3. การมีสิทธิพิ เศษและไม่มีสิทธิพิ เศษ  ส าห รับกลุ่ มสิทธิพิ เศษ  D  
เป็นดังต่อไปนี้ 

  ก. มิให้ครอบครัวเข้าเยี่ยม 
  ข. ได้รับอนุญาตจากเลขานุการให้เข้าใช้โรงอาหารได้ 1 ใน 4 ของจ านวน

สูงสุดที่ให้ใช้ในรายเดือน 
  ค. โทรศัพท์เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน ตามที่พนักงานทัณฑสถานพิจารณา 
  ง. การเข้าถึงสวนที่จ ากัดเพียงตามความจ าเป็นในเร่ืองการรักษาความ

ปลอดภัยในทัณฑสถาน/สถานที่ แต่ห้ามมิให้เข้าถึงการนันทนาการ หรือความบันเทิงอื่น 
  จ. การได้รับชุดเคร่ืองใช้ส่วนตัว  4 ชุด แต่ละชุดให้มีน้ าหนักสูงสุด  

30 ปอนด์ต่อปี รวมการซื้อพิเศษตามมาตรา 3190 ผู้ต้องขังมีสิทธิรับชุดเคร่ืองใช้ส่วนตัวภายหลังจาก
ครบระยะเวลาหนึ่งปีในกลุ่มสิทธิพิเศษ D 

(ซ) กลุ่มสิทธิพิเศษ U169 
 1. หลักการ ผู้ต้องขังที่อยู่ภายใต้การด าเนินการในศูนย์รับตัว 
 2. สิทธิพิเศษและการไม่มีสิทธิพิเศษส าหรับกลุ่มสิทธิพิเศษ U มีดังต่อไปนี้ 
  ก. มิให้ครอบครัวเข้าเยี่ยม 
  ข. การซื้อของในโรงอาหารได้รับอนุญาตโดยเลขานุการให้เข้าใช้ 

โรงอาหารได้กึ่งหนึ่งของจ านวนสูงสุดรายเดือน 
  ค. โทรศัพท์ในเฉพาะกรณีฉุกเฉินโดยพนักงานทัณฑสถานพิจารณา

อนุญาต 
  ง. การเข้าถึงกิจกรรมในสวน การนันทนาการและความบันเทิงที่จ ากัด

เพียงที่จ าเป็นในเร่ืองความปลอดภัย 
  จ. วันหยุดที่ถูกกล่าวอ้างตามที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 3045.2 
  ฉ. ไม่ได้รับชุดเคร่ืองใช้ส่วนตัว ผู้ต้องขังอาจได้รับการซื้อพิเศษตามที่

ก าหนดไว้ในมาตรา 3190 (ช) และ (ซ) 
  
  

                                                           
169  Ibid.  

DPU



98 

3.2 อังกฤษ 
อังกฤษมีแนวคิดและการปฏิบัติที่มองความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการยุติธรรม 

สังคม แนวคิดใหม่  การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด  ที่ เป็นกลไกที่ เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
ท าให้สามารถลดปริมาณคดีอาญาและปกป้องคุ้มครองสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข ท างาน 2 ภาคส่วนผสานกันคือในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาและนอกกระบวนการยุติธรรม คือความร่วมมือของภาคสังคม170 การบังคับโทษ
ในประเทศอังกฤษมีกฎหมายที่ชัดเจน และกฎหมายถูกสร้างขึ้นมาจากสภาพปัญหาที่พบในทาง
ปฏิบัติและแก้ไขด้วยวิธีการที่พิสูจน์และประเมินผลได้จริง สามารถน ามาปฏิบัติแล้วเกิดผลได้จริง
ภายในเวลาที่ก าหนดได้ กล่าวคือ มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างอิสระไม่มีการแทรกแซงใด ๆ มีเหตุ 
มีผลอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายอาญา  พื้นฐานของระบบทัณฑวิทยาที่สามารถอธิบายได้  
สามารถประเมินผลได้ มีเป้าหมายและหลักการในการบังคับโทษที่ชัดเจน ที่สามารถตรวจสอบ
ผลงานการบังคับโทษว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ดีไม่ดีอย่างไร มีวิธีคิดในการบังคับโทษมีความ
เป็นศาสตร์มาก ที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้กระท าความผิดให้มีผลเป็นเหมือนกับคนทั่วไป  
มีการเยียวยาเพื่อให้มีการปรับปรุงตัวให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 171 การบังคับโทษจ าคุก 
ของประเทศอังกฤษมีแนวปฏิบัติสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษและมีการน ามาตรฐาน
ขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังมาเป็นแนวทาง มีระบบการประเมิน
ผู้ต้องขังก่อนศาลมีค าสั่งให้พ้นโทษ National Offender Assessment System พิจารณาพิเคราะห์
พื้นฐานของบุคลิกภาพ ความประพฤติ เรือนจ าและงานคุมประพฤติจะมอบหมาย “ให้ท างานอะไร” 
ที่เป็นการปรับปรุงแก้ไขผู้ต้องโทษ มีการก าหนดเงื่อนไขที่เป็นสาระส าคัญและมาตรฐานต่าง  ๆ  
เพื่อเสนออนุมัติจัดท าแผนที่เรียกว่า “What Works” เป็นแผนที่มีลักษณะเฉพาะเป็นรายบุคคล  
มีเหตุผลและทักษะทางสังคม172 

3.2.1  การบังคับโทษจ าคุก 
สถิติอาชญากรรมโดยภาพรวมของประเทศอังกฤษ จะค่อนข้างคงที่แต่อาชญากรรม

ประเภท Street Crime มีเพิ่มมากขึ้นบนท้องถนน เป็นประเภทความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์  Street 
Crime กลายเป็นปัญหารุนแรงเนื่องจากในหลายคดีไม่สามารถจะยุติหรือหาตัวผู้กระท าความผิดได้  
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ท าให้เหยื่อไม่ได้รับการเยียวยา ประเทศอังกฤษมีแนวนโยบายในการคุ้มครองเหยื่อและสร้างความ
เข้มแข็งของกระบวนการดังนี้173  

1.   กระบวนการป้องกันการกระท าความผิดซ้ า 
2.   จัดเตรียมพยานหลักฐานต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนเสนอคดีต่อศาล 
3.   ท าให้กระบวนการพิสูจน์พยานหลักฐานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
การป้องกันมิให้กระท าความผิดซ้ าโดยการก าหนดโทษและวิธีการลงโทษให้เหมาะสม

ตั้งแต่แรก ไม่ว่าในเรือนจ าหรือโดยภาคสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกิดขึ้นในกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศอังกฤษ กล่าวคือ มีการท าให้หน่วยงานทุกหน่วยงานท างานร่วมกันทุกหน่วย
อย่างสอดคล้องซึ่งกันและกัน สามารถท างานสัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดี กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา Criminal Justice System (CJS) มิใช่เป็นของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือของใคร แต่เป็น
ของสังคมโดยแท้ CJS มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบและปกป้องความเป็นอิสระของผู้พิพากษา 
อัยการและเพื่อประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรม คุ้มครองเหยื่อและสังคม174 

ในประเทศอังกฤษมีการปรับปรุงศาลเพื่อจัดการให้ได้คนผิดจริง ๆ มาลงโทษมากที่สุด
อันจะยังให้เกิดความยุติธรรม และเพื่อน าโทษที่เหมาะสมมาใช้กับการกระท าความผิดนั้น  ๆ  
ที่สังคมต้องการลดสถิติอาชญากรรมได้ ศาลควรใช้นโยบายก าหนดโทษอย่างไรจึงจะเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพกับความผิดที่เกิดขึ้น การลงโทษที่ถูกต้องจะเป็นส่วนหนึ่งอันส าคัญในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในสังคม ซึ่งในขณะนี้คนในสังคมของอังกฤษยังเชื่อว่าวิธีการลงโทษที่ใช้อยู่ยัง
ไม่เหมาะสม เช่น บุคคลที่ท าความผิดไม่ได้รับโทษที่สาสมหรือได้รับโทษน้อยเกินไป กรณีจึงยัง 
ไม่มีความชัดเจนในการใช้อ านาจของศาล ส่วนนี้ท าให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นในระบบเป้าหมาย  
ที่ส าคัญของรัฐที่พยายามให้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติคือการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่และยังได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดโทษ Sentencing Guideline 
Council โดยมี Lord Chief Justice เป็นประธาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการวินิจฉัยลงโทษที่ไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษโดยมีแนวทาง เช่น175 

1. มีการใช้ระบบการลงโทษทางเลือก กล่าวคือ มีการลงโทษโดยสังคมซึ่งเป็นการ
ลงโทษแนวใหม่ ท าให้โทษลดลง Custody Minus ที่มีคนเข้ารับโทษเป็นเวลาเพียงเพื่อการปล่อย
บ าบัดหรือการใช้วิธีการจ าคุกเพียงบางวัน สุดสัปดาห์หรือวันอ่ืน ๆ ที่ก าหนด 

                                                           
173  From Secretary of State for the Home Department (p. 32), by Justice for All, 2002, อ้างถึงใน 

แหล่งเดิม. 
174  แหล่งเดิม. 
175  แหล่งเดิม.  
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2. ระบบการพักการลงโทษโดยคณะกรรมการพักการลงโทษท าการพิจารณา  
ผ่อนปรนหรือปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนที่กระท าผิดร้ายแรง 

3. รัฐมีนโยบายให้ใช้โทษปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม  เพื่อคัดคนท าผิดคร้ังแรกที่ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในการลงโทษปรับคร้ังแรก 

4. ให้น ากระบวนการฟื้นฟูบ าบัดผู้กระท าความผิด (Remand) โดยเฉพาะกับผู้เยาว์ 
มาเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลงโทษด้วย 

5. ความผิดที่ไม่รุนแรงให้น ามาตรการลงโทษทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องมาใช้แทน 
การจ าคุก176 

หลักการพื้นฐานและวัตถุประสงค์ของค าพิพากษาของศาล 
ก. ที่ส าคัญที่สุด คือ ค าพิพากษาต้องปกป้องสังคม 
ข. ก าหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดของอาชญากร 
ค. ก าหนดแนวทางในการแก้ไขเยียวยาผู้กระท าความผิด 
ง. น าผู้กระท าความผิดออกจากสังคมชั่วคราวหรือถาวร 
จ. ก าหนดวิธีการฟื้นฟูปรับปรุงพฤตินิสัยผู้กระท าความผิด  เพื่อมิให้มีการกระท า

ความผิดซ้ าอีก 
ฉ. สร้างจิตส านึกให้กับผู้กระท าความผิดมีความรับผิดชอบต่อความผิดที่กระท าขึ้น 
การก าหนดความรุนแรงของโทษ ความรุนแรงจะวัดได้จากความเสียหายที่เกิดขึ้น 

กับเหยื่อ ต้องให้ความส าคัญกับการป้องกันการกระท าความผิดและไม่ให้เกิดการกระท าความผิด  
ซ้ าอีก โทษที่รุนแรงนั้นจะน ามาใช้ต่อเมื่อกระบวนการลงโทษคร้ังแรกประสบความล้มเหลว
เท่านั้น177 

รายงานที่เสนอต่อศาลก่อนที่จะพิพากษา เป็นรายงานที่กรมคุมประพฤติจัดท าเสนอต่อ
ศาลว่าควรใช้มาตรการลงโทษอย่างอ่ืนเป็น Community Penalty แทนโทษจ าคุกและเมื่อศาลได้รับ
รายงานนี้ศาลอาจใช้ดุลพินิจในการสั่งไม่ลงโทษหรือรอการลงโทษหรือยกฟ้อง  รายงานจะระบุ
ข้อมูลของผู้กระท าความผิดและมูลความผิดที่กระท า  วิเคราะห์ถึงสาเหตุการกระท าความผิด 
การกระท าความผิดอันประกอบด้วย วิธีการ พฤติกรรมว่ามีพฤติกรรมอย่างไรในการท าอันตราย 
ต่อเหยื่อหรือเป็นการกระท าความผิดซ้ าหรือไม่  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท าผิดกับเหตุอ่ืน ๆ  
เช่น ปัจจัยทางครอบครัว สารเสพติด พฤติกรรมทารุณโหดร้าย หรือความเกี่ยวข้องอ่ืนใดที่จะโยง
ไปถึงการกระท าผิดมูลฐานได้และชี้แจงว่าผู้กระท าผิดเมื่อมีการเข้าระบบเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
                                                           

176  แหล่งเดิม.  
177  แหล่งเดิม.  
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แล้วจะก่ออันตรายอีกหรือไม่ รายงานจะสรุปว่าการลงโทษโดยสังคมนั้นสามารถที่จะน าไปใช้กับ
ผู้กระท าความผิดรายนี้ได้บ้างหรือไม่เพียงใด โดยค านึงถึงผลกระทบต่อครอบครัวผู้กระท าผิดและ
สังคมเป็นหลัก มีการน าวิธีการลงโทษที่หลากหลายมาใช้ในอังกฤษและเวลส์ ในปี ค.ศ. 2000178 

คณะกรรมการก าหนดบทลงโทษ Sentencing Guidelines Council ตามกฎหมายการ
ก าหนดโทษก าหนดโดยดุลพินิจการวินิจฉัยของศาลทุกชั้นศาล Magistrates’ Court เรียกว่า Bench 
Book แต่ในทางปฏิบัติจริงไม่มีการก าหนดโทษที่ชัดเจนเพียงพอ สิ่งที่ต้องการจากข้อมูลในงาน  
คือ แนวทางที่จะก าหนดโทษส าหรับแต่ละความผิดมูลฐานที่ชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้สังคมเกิดการ
ไม่เชื่อถือในการใช้บทลงโทษของศาล อย่างไรก็ตามในแต่ละศาลสามารถตั้งที่ปรึกษาของศาลได้
เพื่อความสะดวกในการหารือการก าหนดโทษ แต่ต้องเป็นไปตามแนวทางของ Sentencing 
Guidelines Council179 

การบังคับโทษจ าคุกในความเป็นมา รากฐานของหลักคิด แนวนโยบายแห่งรัฐและ 
การด าเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้180 

1.   รากฐานทางกฎหมายในการบังคับโทษจ าคุกในประเทศอังกฤษ โครงสร้างอัน
ส าคัญในการบังคับโทษจ าคุกในประเทศอังกฤษและเวลส์ ใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการก าหนด
กฎเกณฑ์และกรอบแนวทางต่าง ๆ จะบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ปี 1952 (Prison Act of 
1952) และระเบียบข้อบังคับอีกส่วนหน่ึง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของกฎหมาย
เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทาอาญา กฎหมายวางกรอบขยายความเกี่ยวกับอ านาจการบริหาร
จัดการตามบทบัญญัติของกฎหมายที่อนุญาตให้ท าได้ตาม Prison Act of 1952 และ Prison Rules of 
1964181 ซึ่งก าหนดหลักการพื้นฐานต่าง ๆ ตลอดทั้งข้อบังคับเกี่ยวกับโรงเรียนฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนที่กระท าความผิด Borstal Rules of 1964 และ Detention Center Rules of 1952 เนื้อหาสาระ
ของกฎหมายราชทัณฑ์นี้มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในระหว่าง ปี ค.ศ. 1968 และ 1972 
และโดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกคร้ังที่สอง มีการปรับปรุงแก้ไขจากสภาพปัญหาที่พบในทาง
ปฏิบัติที่พบในทางปฏิบัตินั้นและแก้ไขด้วยวิธีการที่พิสูจน์และประเมินผลได้จริงสามาถน ามา
ปฏิบัติแล้วเกิดผลได้จริงภายในเวลาที่ก าหนดได้ กล่าวคือ มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างอิสระ ไม่มีการ

                                                           
178  แหล่งเดิม. 
179  หลักกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก (น. 186). เล่มเดิม. 
180  แหล่งเดิม.  
181  แก้ไขเพิ่มเติมปี 1999. 
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แทรกแซงใด ๆ มีเหตุมีผลอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายอาญา พื้นฐานของระบบทัณฑวิทยาที่สามารถ
อธิบายได้ชัดเจน182 

2.  ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของงานราชทัณฑ์ ตาม ข้อ 1. ของ Prison Rules of 
1964 เป้าหมายเพื่ออบรมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเพื่อยังให้เกิดการกระตุ้นและสนับสนุนผู้ต้องขัง  
เพื่อน าไปสู่การมีชีวิตที่ดีและมีประโยชน์ต่อไป183 

เป้าหมายแรก ต้องการเปลี่ยนทัศนคติของผู้กระท าความผิดให้มีผลเหมือนกับคนทั่วไป 
มีการเยียวยาให้มีการปรับปรุงตัว มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เป้าหมายที่สอง จะต้องวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยเฉพาะของ 
Anglo-American และวิเคราะห์การก าหนดและไม่ก าหนดระยะเวลาการจ าคุกทั้งหมดมีแนวคิด  
ในการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดในการเบี่ยงเบนโทษจ าคุกและน าสิทธิต่าง  ๆ ในเร่ืองของ
มนุษยธรรม เมตตา กรุณา อย่างมีขอบเขตมาใช้ภายใต้การบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย 
(Home Office) 

เป้าหมายที่สาม ภารกิจที่รองรับการด าเนินการตามค าพิพากษาของศาลให้เป็นไปอย่าง
มีสิทธิมนุษยชนและเป็นที่เชื่อถือได้ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง  มีมาตรการป้องกันการหลบหนี 
จากเรือนจ า 

ตามสรุปรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเรือนจ า184 ในความรับผิดชอบในการ
บังคับโทษทางอาญาในเรือนจ าดังนี้ 

(1) การสร้างบรรยากาศที่สร้างสรรค์ให้กับผู้ต้องขังที่ส่งเสริมให้มีการปรับตัวได้ให้
เหมาะสม เพื่อสามารถกลับสู่สังคมในอนาคต 

(2) ผู้ต้องโทษถูกพิทักษ์และมีการกระตุ้นให้รู้ส านึกด้วยตัวของตัวเอง 
(3) การถูกแยกออกจากสังคมปกติไปยังเรือนจ า ต้องเพื่อการปรับปรุงแก้ไขผู้กระท า

ความผิดที่มีความเป็นไปได้เท่านั้นและเพื่อความปลอดภัย ตามพฤติการณ์ของแต่ละบุคคล 
(4) เพื่อเตรียมความพร้อมในการปล่อยตัวผู้กระท าความผิดให้กลับสู่สังคมและมีการ

ช่วยเหลืออย่างต่อเน่ืองภายหลังจากการปล่อยตัวไปแล้ว 

                                                           
182  หลักกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก (น. 187-188). เล่มเดิม. 
183  Purpose of prison training and treatment 
 1.  The purpose of the training and treatment of convicted prisoners shall be to encourage and 

assist them to lead a good and useful life. 
184  The report of the Committee of Inquiry into the United Kingdom Prison Services. 
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งานบังคับโทษมีภาระความรับผิดชอบสูงมาก มิใช่แต่เพียงการลงโทษแล้วส่งตัว
ผู้ต้องขังกลับสู่สังคมเท่านั้น แต่รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังและสิทธิพลเมืองระหว่าง
ระยะเวลาที่รับโทษ มีเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผลของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้กระท าผิดอย่างน้อย
ต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ าของการคุมขัง อันเป็นการท าให้เรือนจ าด ารงอยู่อย่างปกติ 

3.   สิทธิของผู้ต้องขังและมาตรฐานการลงโทษ รายงานของ European Council185 
แนะน าหลักการพื้นฐานของสหประชาชาติในมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในการ
บริหารงานภายในสถานที่และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง  เปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษและเวลส์ 
ในการบังคับโทษในเรือนจ า เป็นการด าเนินการที่เกือบจะเป็นไปในทางเดียวกัน เพียงแต่ต่างกัน 
ในเร่ืองความสัมพันธ์ของผู้ต้องขังการปรับตัว และในเร่ืองความหนาแน่นของจ านวนผู้ต้องขัง 
ในเรือนจ า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์เช่นเดียวกันกับประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรป ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ขั้นต่ าของสหประชาชาติเช่นเดียวกัน กฎหมายจะเป็นพื้นฐานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขัง186 
ตามข้อบังคับดังนี้ 

ข้อ 8 การเข้าสู่เรือนจ า 
(1)   ทุกข้อเรียกร้องของผู้ต้องขังอยู่ในความดูแลของรัฐบาลและมีการตรวจเยี่ยม  

ของเลขานุการรัฐหรือคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเรือนจ า จะท าการบันทึกเร่ืองต่าง ๆ เสนอเร่ืองนั้น ๆ 
ไปยังรัฐบาลด้วยความรวดเร็ว 

(2)   ในทุก ๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์หรือวันหยุดราชการ รัฐบาลจะรับฟังค าร้อง
จากผู้ต้องขังไม่ว่าจะมีค าถามมาจากผู้ใดก็ตาม 

(3)   เมื่อผู้ต้องขังมีข้อร้องเรียนและอยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล  เมื่อถามต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจะสามารถได้รับค าตอบในเร่ืองนั้น ๆ การเข้าตรวจเยี่ยมคร้ังต่อไป 

4.   การท างานและการเร่ิมต้นชีวิตใหม่ภายหลังการปล่อยตัว  ในการสนับสนุนให้
ผู้ต้องขังที่พ้นจากการคุมขังท างานได้จะเป็นการลดการกระท าความผิดซ้ า  งานด้านเรือนจ าและ 
งานคุมประพฤติจะต้องร่วมกันพัฒนาโดยมีระบบการประเมินผู้ต้องขัง  (National Offender 
Assessment System) ประเมินผู้ต้องขังตามค าพิพากษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาพิเคราะห์
พื้นฐานของบุคลิกภาพ ความประพฤติ ประเมินและรายงานก่อนศาลออกค าสั่งพ้นโทษ เรือนจ าและ
งานคุมประพฤติจะมอบหมาย “ให้ท างานอะไร” ที่เป็นการปรับปรุงแก้ไขผู้ต้องโทษ มีการก าหนด
เงื่อนไขที่ เป็นสาระส าคัญและมาตรฐานต่าง  ๆ เพื่อน า เสนออนุมัติจัดท าแผนที่ เ รียกว่า  

                                                           
185  ECCP: Report on the Standard minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Strasbourg (p. 37), 

1980. 
186   No.8 Prison Rules of 1964. 
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“What Works” เป็นแผนที่มีลักษณะเฉพาะเป็นรายบุคคลซึ่งเป็นแผนที่มีที่มาที่ไปมีเหตุผล  
และทักษะทางสังคม ยกตัวอย่างเช่น ผู้ต้องขังจ านวนกว่าคร่ึงของทั้งหมดเป็นผู้ที่ยากจนจึงกระท า
ความผิด ความยากจนเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการท างานที่ถูกต้อง  
ชอบธรรมมีโปรแกรมจ านวนมากที่ถูกสร้างขึ้นสามารถสร้างความรู้สึกร่วมกันของผู้ต้องขัง  
กับเหยื่อ (ผู้เสียหาย) ท าให้ผู้ต้องขังสามารถส านึกและเข้าใจผลกระทบของพฤติกรรมของตนเอง 
ภาครัฐจะท าการสืบเสาะการเร่ิมต้นชีวิตใหม่ของผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยเฉพาะที่ถูก
จ าคุกระยะสั้น ติดตามดูการพัฒนาชีวิตที่มีความแตกต่างจากก่อนรับโทษว่าดีขึ้นหรือไม่  
ในรายละเอียดต่าง ๆ รวมทั้งจะยุติการท างานระหว่างเรือนจ า งานคุมประพฤติ องค์กรอาสาสมัคร
ต่าง ๆ และท าการออกใบพ้นโทษจากเรือนจ าและผลการประเมินต่าง  ๆ เช่น การท างาน  
ความประพฤติ ฯลฯ ออกเป็นค าพิพากษาโดยศาล จุดส าคัญอันเป็นแนวทางในภาคปฏิบัติ คือ ผู้พ้น
โทษต้องการงานท าและที่พักอาศัย ประกอบกับการตัดขาดจากสารเสพติดที่แพร่หลายในกลุ่ม
นักโทษในกรณีผู้ติดสารเสพติดพยายามสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างทักษะในการด าเนินชีวิต 
ที่จ าเป็นเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงลักษณะของนักโทษในเรือนจ าให้อยู่ในสังคมในชีวิตใหม่ได้  
ในเขตพื้นที่ที่เป็นภูมิล าเนาเดิม โดยมีการสนับสนุนจากครอบครัว อาสาสมัครช่วยเหลือในเร่ืองต่าง 
ๆ และจากการให้ค าปรึกษาจาก Probation Service ในประเทศอังกฤษมีโปรแกรมที่เชื่อว่าดีเยี่ยม
มากในทางปฏิบัติในการสนับสนุนการท างานการศึกษา กล่าวคือ เป็นโปรแกรมอบรมในพื้นที่ 
ต่าง ๆ ภายหลังการปล่อยตัวผู้กระท าความผิดแล้ว เช่น อบรมเกี่ยวกับงานก่อสร้าง มีการจัดหาสิ่งที่
ต้องการให้ อบรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท าความสะอาด กีฬา วิธีการใช้เวลาว่าง เพิ่มเติมทักษะ 
ที่ยังขาดอยู่ในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อเป็นการเชื่อมต่อการท างานและการใช้ชีวิตใหม่ภายนอกเรือนจ า 
เพื่อให้ได้งานท าที่เหมาะสม และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างอยู่รอดปลอดภัยโดยปราศจากการ
กระท าความผิดอีก187 
 3.2.2 การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง 

การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังในงานราชทัณฑ์ของประเทศอังกฤษมีการสร้างเรือนจ าขึ้น
หลายแห่งเพื่อลดปัญหาความแออัด เรือนจ าจะมีสภาพภายในที่สะอาด และมีความมั่นคงแข็งแรงสูง 
มีการเสริมอุปกรณ์ป้องกันการหลบหนี วิธีการควบคุมผู้ต้องขังของประเทศอังกฤษจะส่งเสริมให้
เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้คุมกับผู้ต้องขังเพื่อลดความเป็นปรปักษ์ต่อกัน และส่งเสริมให้ผู้ต้องขัง
รักษาวินัยของตนเอง ในประเทศอังกฤษนอกจากเรือนจ าของรัฐบาลแล้วยังมีการบริหารงานเรือนจ า
โดยภาคเอกชนแต่การด าเนินงานน้ันจะต้องอยู่ภายใต้นโยบาย และการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
                                                           

187  Secretary of State for the Home Department (p. 108). Op.cit. อ้างถึงใน หลักกฎหมายว่าด้วยการ
บังคับโทษจ าคุก (น. 206-207). เล่มเดิม. 
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ส าหรับการท างานของผู้ต้องขังจะมีการขยายให้หลากหลายมากขึ้นเร่ือย ๆ และจะมีการเอารายได้
จากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังไปชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายด้วย188 

3.2.2.1  การจ าแนกผู้ต้องขัง  
ในปี ค.ศ. 1950 การจัดชั้นการบังคับโทษของเรือนจ าในประเทศอังกฤษจะพิจารณาตาม

หลักการพื้นฐานของระบบการจ าแนกผู้ต้องขัง  ซึ่งจัดการแยกผู้ต้องขังเป็นชั้นพิ เศษและ 
ชั้นธรรมดา189 ต่อมาในปี 1984 มีผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงในความปลอดภัยอยู่ในระดับต่ ามาก  
ศาลอังกฤษได้ยกเลิกระบบการจ าแนกดังกล่าว ซึ่งระบบการจ าแนกผู้ต้องขังที่ประเทศอังกฤษและ
ประเทศต่าง ๆ ในภาคพื้นยุโรปท าติดต่อกันมีเป้าหมายแรกเพื่อใช้เร่ืองของความปลอดภัย  ในช่วง
กลางของปี 1960 ใช้การจ าแนกผู้ต้องขังเป็นการป้องกันไว้ก่อนในการควบคุม ปัจจุบันในประเทศ
อังกฤษจ าแนกผู้ต้องขังในการรับตัวผู้ต้องขังเข้าสู่เรือนจ าออกเป็น 4 ประเภท คือ190 

ประเภท A  จะเป็นประเภทของเรือนจ าที่ใช้กับผู้ต้องขังที่มีอันตรายต่อความปลอดภัย
มากที่สุดกับสังคม และมีแนวโน้มที่อาจหลบหนี 

ประเภท B  เป็นประเภทของเรือนจ าที่ใช้กับผู้ต้องขังที่ไม่ เป็นอันตรายต่อความ
ปลอดภัยมากนักกับสังคม และมีแนวโน้มที่อาจหลบหนี 

ประเภท C  ประเภทของเรือนจ าที่ใช้กับผู้ต้องขังที่ไม่สามารถก าหนดให้อยู่ใน 
ทัณฑสถานเปิดได้ แต่มีความเป็นไปได้ที่อาจจะพยายามหลบหนี 

ประเภท D  เป็นประเภทของเรือนจ าที่ใช้กับผู้ต้องขังที่สามารถอยู่ในทัณฑสถานเปิด
ปราศจากข้อจ ากัดเท่าที่ท าได้ 

กฎหมายสันนิษฐานว่า ผู้ต้องขังทุกคนเชื่อว่าการคุมขังในเรือนจ าเป็นไปตามกฎหมาย 
และเขาจะอยู่ในระยะเวลาอันจ ากัด ประกอบกับต้องท างานหรือมีเหตุผลอย่างอ่ืน ภายใต้การ
ควบคุมของเจ้าพนักงานเรือนจ า191 ในปี 1979 อัตราร้อยละ 1 ของผู้ต้องขังทั้งหมดจะอยู่ในประเภท 
A อัตราร้อยละ 30 ประเภท B อัตราร้อยละ 49 ประเภท C อัตราร้อยละ 20 ประเภท D ความ
หนาแน่นมากเกินไปของผู้ต้องขังในเรือนจ าของประเทศอังกฤษ เป็นผลโดยตรงที่ส าคัญที่ท าลาย
ระบบและขั้นตอนของการจ าแนกผู้ต้องขัง192 

                                                           
188  งานราชทัณฑ์เปรียบเทียบ: มาตรการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง (น. 23). เล่มเดิม. 
189  From Prison Systems & Correctional Laws: Europe (p. 58), by Gunter Kaiser, 1998, The United 

States, and Japan. A Comparative Analysis. 
190  หลักกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก (น. 193-194). เล่มเดิม.  
191  Section 13 Prison Act 1952. 
192  หลักกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก (น. 194). เล่มเดิม. 

DPU



106 

3.2.2.2  ระบบการให้คะแนน (Mark System) 
ในปี  1836 Alexander Maconochie รับที่จะด ารงต าแหน่งเลขานุการส่วนตัวของ  

Sir John Frankin ซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการ (Lieutenant Governor) แห่ง Van Diemen’s Lan โดย
ก่อนที่ Maconochie จะเดินทางไปด ารงต าแหน่งดังกล่าวนั้น ตนได้ปฏิบัติหน้าที่ในสมาคม Prison 
Disciplinary Society ท าหน้าที่ตรวจตราการเนรเทศภายในทัณฑนิคมออสเตรเลีย  เมื่อเดินทางถึง
เมือง Hobart จึงได้เร่ิมท าการเขียนรายงานฉบับหนึ่งที่ต าหนิการกระท าของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขึ้น 
เสนอต่อส านักงานอาณานิคม (Colonial Office) เมื่อตุลาคม 1837 เมื่อ Lord John Russell ขณะนั้น
ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (Home Secretary) ทราบถึงรายงานฉบับดังกล่าว 
จึงได้เสนอเป็นเอกสารต่อรัฐสภา รายงานดังกล่าวของ Maconochie มิได้เพียงแต่รายงานถึง
จุดบกพร่องเกี่ยวกับระบบเนรเทศแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยังได้เสนอถึงทฤษฎีอีกหนึ่ง
ทางเลือกที่ต่อมาได้พัฒนาเป็น Mark System อีกด้วย193 

Sheldon Gluek กล่าวไว้ว่า “ในอดีตที่ผ่านมา แทบจะไม่เคยมีการปฏิรูปเกี่ยวกับงาน
ราชทัณฑ์เลย ซึ่งเป็นจริงตามค ากล่าวอ้างของ Maconochie” คุณูปการของ Maconochie ไม่เพียงแต่
กระตุ้นให้เกิด Irish Convict System ตลอดจนการปฏิรูปในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังชี้ให้เห็นถึง
ความแนวทางการลงทัณฑ์ที่คลุมเครือ สถานกักกัน เรือนจ าแบบเปิด เป็นต้น อีกด้วย194 

1.  “Mark System” ของ Maconochie 
“Mark System” ของ Maconochie ซึ่งได้กล่าวอ้างว่าสามารถปรับใช้ได้ทั้งกับชายและ

หญิงประกอบด้วยลักษณะทั้งสิ้น 5 ประการด้วยกัน ประการแรก ระบบนี้เป็นการปฏิรูปที่สมควร
ได้รับการปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นไปที่การปฏิรูประดับปัจเจกบุคคลของผู้กระท าผิดเพื่อเป็นการขัดขวาง
มิให้กระท าผิดและวัตถุประสงค์เชิงความยุติธรรมเพื่อตอบสนอง ประการที่สอง เป็นระบบที่เน้น
การลงทัณฑ์เชิงหน้าที่มากกว่าเชิงระยะเวลา ผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดจะไม่ได้รับการรับรองเกี่ยวกับ
อิสรภาพที่จะได้รับว่าเมื่อใด แต่จะได้รับการรับรองเมื่อบรรลุภารกิจที่ได้รับมากกว่า ประการที่สาม 
ระบบนี้ได้เปิดโอกาสให้มีการวัดผลงานที่ส าเร็จลุล่วง  การให้รางวัลในพฤติกรรมที่เหมาะสม 
ตลอดจนการปรับหากประพฤติผิด และการผ่อนผันจากการซื้อคะแนน ประการที่สี่ ระบบนี้ได้
พัฒนาแนวทางการลงทัณฑ์ที่ชัดเจนในแต่ละขั้น ระหว่างขั้นการลงทัณฑ์กับขั้นการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมคุณธรรม ประการสุดท้าย ระบบของ Maconochie นี้ไม่จ ากัดเฉพาะแต่องค์กรใดองค์หนึ่ง 
โดยในขณะที่ทฤษฎีอ่ืน ๆ มุ่งเน้นการหาระบอบราชทัณฑ์ที่ดีที่สุด แต่ทฤษฎีของ Maconochie กลับ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับระบบราชทัณฑ์ที่กว้างกว่า  ทั้งนี้  Maconochie มิได้มุ่งเสนอแนะ
                                                           

193  Prison Service Journal November 2011 No. 198 (p. 38). 
194  Ibid.  
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รูปแบบขององค์กรราชทัณฑ์ว่าควรเป็นอย่างไร แต่กลับเสนอแนะวัตถุประสงค์ใหม่ ตลอดจนจิต
วิญญาณของการบริหารงานราชทัณฑ์ในภาพรวม195 

ดังนั้น นักโทษจะถูกพิจารณาตัดสินโทษให้ชดเชยกับสิ่ งที่ตนได้กระท าลงไปและ 
ถูกประเมินด้วยระบบคะแนน การปล่อยตัวต้องให้ผู้กระท าผิดบรรลุถึงสมดุลของคะแนนเทียบเคียง
กับผลการลงโทษของตน แต่คะแนนนั้นจ าต้องมีบทบัญญัติ ฉะนั้น การซื้อคะแนนจึงสามารถยืด
ระยะเวลาการลงทัณฑ์ทางอาญาของตนได้ ระบบดังกล่าวจึงต้องออกแบบอย่างระมัดระวัง เพื่อมิให้
มีการปล่อยตัวเกิดขึ้นง่ายเกินไปส าหรับนักโทษที่ไม่มีความอดทนอดกลั้น เพราะระบบนี้ยังต้องการ
ปราบปรามผู้กระท าผิดอยู่ โดยค านึงถึงพฤติกรรมภายในจิตใจที่ได้รับการยอมรับและความต้องการ
ของนักโทษที่จะเข้ารับโทษ ทั้งนี้ Maconochie เชื่อมั่นว่าอุปนิสัยที่ดีสมควรได้รับการสนับสนุน
อย่างมีประสิทธิผล สมควรส่งเสริมชีวิตในอนาคตของนักโทษเอง196 

ทฤษฎีการลงทัณฑ์ของ Maconochie แสดงให้เห็นว่าจุดประสงค์หลักของการลงโทษ
ควรเป็นการปฏิรูปผู้กระท าผิด ส าหรับ Maconochie เองแล้ว การป้องปรามเป็นการเสริมให้การ
ปฏิรูปนี้สมบูรณ์ ภายใต้กฎหมาย Bloody Code การป้องปรามได้น าไปใช้ในการบังคับอาชญากร
จ านวนหนึ่งซึ่งมีผลมากกว่าน าไปใช้กับผู้กระท าผิดจ านวนมาก ตามทัศนะของ Maconochie แล้ว 
สาเหตุของอาชญากรรมย่อมมีพื้นฐานที่แตกต่างกันไป  ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจ สังคมและ 
สภาพร่างกาย Maconochie เชื่อว่าอาชญากรนั้นขาดซึ่งคุณธรรมประจ าใจ ตลอดจนความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งเป็นบุคคลที่การกระท าจะต้องได้รับการแก้ไขผ่านการฝึกอบรมและการเยียวยารักษา 
มากกว่าถูกควบคุมจากการถูกปรับตามสัดส่วนของอาชญากรรมที่ได้กระท า197 

จุดยืนของ Maconochie ที่อยู่ตรงข้ามกับการป้องปราม เน้นให้เห็นถึงความแตกต่าง 
ที่ส าคัญระหว่างแนวคิดของเขาเองกับแนวคิดของส านักอัตถประโยชน์นิยมที่มองว่าการลงโทษ
ส่งผลดีต่อสังคมโดยการเยียวยาความเจ็บปวดของผู้เสียหาย ส าหรับ Beccaria และ Bentham แล้ว 
การลงโทษถือเป็นการป้องปรามผลกระทบของอาชญากรรมที่จะเกิดในอนาคต อาชญากรต้องถูก
ตอบสนองในฐานะที่กระท าต่อสังคมโดยรวม แต่ Maconochie กลับมองว่าการป้องปรามเป็น
วิธีการที่  “เห็นแก่ตัว” และก่อให้เกิดความ “อยุติธรรม” และ “ความรุนแรงที่ไม่ได้สัดส่วน”  
ได้ ฉะนั้น Maconochie จึงเสนอทางเลือกใหม่ขึ้นมา เปรียบเสมือนเป็น “ตัวยาส าหรับปัจเจก”  
อันน าไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่พึงพอใจในสิทธิส่วนบุคคล198 

                                                           
195  Ibid. 
196  Ibid. 
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ถึงแม้ว่า Maconochie ยังคงตระหนักถึงว่า การลงโทษยังเป็นมิติหนึ่งในการลงทัณฑ์  
แต่จากงานเขียนของเขาในตอนแรก ๆ สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดขัดกันระหว่างความเจ็บปวด 
จากการลงโทษกับการสนับสนุนให้มีการปฏิรูป Maconochie เสนอว่าความล้มเหลวของระบบ 
ที่ปรากฏอยู่ ณ ขณะนั้นเป็นผลโดยตรงมาจากความพยายามในการป้องปราม น าไปสู่การสถาปนา
สถาบันราชทัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้น Maconochie จึงกล่าวว่า ความเจ็บปวดจากการลงโทษท า
ให้มนุษย์อยู่ในสภาวะที่ไม่เป็นธรรมชาติซึ่งกระทบต่อชีวิตทางสังคมที่เหมาะสม199 

Maconochie วิพากษ์วิจารณ์ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการราชทัณฑ์ที่มีอยู่นั้นใช้
วิธีการที่กล่าวได้ว่า “ถอยหลังเข้าคลอง” ไปสู่วิธีการลงโทษในอดีต ในขณะที่มีความล้มเหลวใน
การป้องปรามในอนาคต ในการนี้ จึงเป็นสาเหตุที่ Maconochie ปฏิเสธการหลอมหลวมกันระหว่าง
การปฏิรูปกับการป้องปราม โดย Maconochie เสนอว่าควรแยกขั้นตอนที่ใช้ลงโทษในอดีตกับการ
ฝึกอบรมในอนาคต วัตถุประสงค์ของขั้นตอนทั้งสองนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง  กล่าวคือ 
วัตถุประสงค์ของการลงโทษในอดีตก็เพื่อให้บุคคลชดเชยการกระท าผิดของตนที่ได้ท าไปในขณะที่
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในอนาคตอีกประการหนึ่ง คือ เพื่อยกระดับผู้กระท าความผิดให้มี
คุณค่ายิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีอิสรภาพ ในทางปฏิบัตินั้น วัตถุประสงค์ของขั้นตอนทั้งสอง
ประการนี้ไม่อาจรวมเข้ากันได้ เนื่องจากเป็น “ศาสตร์” ที่แตกต่างกัน Maconochie กล่าวว่าในชั้น
เบื้องต้นของการลงโทษควรรุนแรง แต่เป็นระยะเวลาสั้น ๆ และควรบังคับใช้เมื่อจ าเป็นต่อความ
รุนแรงทางกายภาพโดยตรง เนื่องจากในชั้นนี้วิธีการดังกล่าวเป็นการปรามจิตใจผู้กระท าผิดใน
วิธีการที่เจ็บปวด200 

แต่ Maconochie เล็งเห็นว่า จุดมุ่งเน้นของการลงโทษควรเป็นการปฏิรูปบุคคล เพื่อให้ผู้
ที่กระท าความผิดสามารถควบคุมตนเองได้อย่างยั่งยืน ฉะนั้น การที่ได้รับการปล่อยตัวหรือไม่จึง
ขึ้นอยู่กับส านึกความรับผิดชอบของผู้กระท าผิด Maconochie กล่าวอีกด้วยว่า ระบบนี้จะสัมฤทธิ์
ผลได้ต้องจัดผลประโยชน์ของนักโทษให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสังคม Maconochie มอง
ว่าระบบลงโทษเชิงราชทัณฑ์เป็นเพียงมิติทางร่างกาย แต่ “กฎเหล็ก” ของการลงโทษแท้ที่จริงแล้ว
ต้องแก้ไขทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ การลงทัณฑ์รูปแบบใหม่จึงสมควรน าไปสู่การฝึกฝนไปสู่
ระบบคุณธรรม ไม่ใช่เพียงแต่ลงทัณฑ์ต่อร่างกายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในนัยยะนี้ Maconochie 
มิได้ปฏิเสธการขจัดการลงทัณฑ์ต่อร่างกายไปเสียสิ้นเชิง แต่ควรค านึงถึงความชอบธรรมและความ
เป็นพลเมืองของผู้กระท าความผิดด้วย201 
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ในการตรวจตราการเนรเทศนั้น Maconochie กล่าวว่า บันทึกที่เกี่ยวข้องกับตัวนักโทษ
มุ่ง เน้นเฉพาะแต่พฤติกรรมที่คนเหล่านั้นได้กระท าผิด  ในขณะที่พฤติกรรมที่ดีงาม  อาทิ  
ความพากเพียร ความสงบเสงี่ยม การเชื่อฟังโอวาท ความสัตย์ซื่อ  ความจงรักภักดี  ความ
กระตือรือร้น หรืออ่ืน ๆ กลับมิได้ถูกบันทึกไว้แต่อย่างใด ดังนั้นแล้ว พฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จึง
ไม่ได้รับการพิจารณาหรือน ามาประกอบการตัดสินโดยค านึงถึงความดีงามที่มีอยู่แต่อย่างใดในการ
ย่นระยะเวลาการเนรเทศ ผลที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ นักโทษที่ดีก็จะถูกตราหน้าว่าเป็นคน
ไม่ดีเสมอไป Maconochie จึงให้ความส าคัญของการมุ่งพิจารณาพฤติกรรมเชิงบวกซึ่งจะท าให้
เล็งเห็นคุณค่าของคุณธรรมมนุษย์ ระบบ Mark System จึงท าให้นักโทษเป็นตัวหลักในการปฏิรูป
ตัวของตัวเอง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคคลเหล่านั้นเอง202 

การลงโทษจ าคุก การใช้แรงงานอย่างหนัก และการเนรเทศ ก่อนสมัยปัจจุบันนี้  
อาจก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดหรือไม่ก็ได้ การปล่อยตัวที่ก าหนดเวลาแน่นอนและพิจารณาจาก
ปริมาณและคุณภาพของแรงงานก็อยู่ในระดับต่ า Maconochie จึงเสนอให้มีระบบที่ค านึงถึงคุณค่า
ของเวลาที่เหมาะสม ในขณะที่เรือนจ าอังกฤษใน Du Cane ช่วงศตวรรษที่  19 มีลักษณะที่เปิด
โอกาสให้มีการใช้แรงงานอย่างไม่เพียงพอ Maconochie จึงเสนอให้มีโอกาสการใช้แรงงาน
ภายนอกอาคาร ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวนั้นมีส่วนช่วยส่งเสริมทักษะและได้รับผลตอบแทน  
(เป็นขนมปัง) เพิ่มมากขึ้นด้วย203 

Maconochie กล่าวว่า การลงโทษโดยมุ่งค านึงถึงระยะเวลาเป็นส าคัญเป็นรากฐานของ
การท าร้ายระบบคุณธรรมที่ปรากฏภายในเรือนจ า และท าให้นักโทษเกิดความเกียจคร้านโดยปล่อย
เวลาให้ผ่านไปเฉย ๆ บ่อนท าลายความวิริยะอุตสาหะในตัวเอง คอยนับวันเวลาพ้นโทษไปวัน ๆ 
Maconochie จึงเสนอแนวทางการลงโทษที่พินิจถึงหน้าที่  โดยมุ่งไปที่ระยะเวลาการลงโทษที่น้อย
ที่สุด แทนที่จะมุ่งไปที่ระยะเวลามากที่สุด ซึ่งระยะเวลาขั้นต่ าสุดในการลงโทษนี้อาจก าหนดว่าเป็น 
2 หรือ 3 เดือน แม้ว่าจะเป็นการกระท าผิดรุนแรงน้อยที่สุดก็ตาม เมื่อเป็นเช่นนี้ นักโทษก็จะพยายาม
ขับเคลื่อนศักยภาพของตน ตลอดจนความรู้ความสามารถ เพื่อท างานให้บรรลุถึงระยะเวลาขั้นต่ า
ที่สุดที่ตนเองได้รับส าหรับการตัดสินโทษ และเมื่อมีค าถามว่าระยะเวลาเท่าใดถึงจะเหมาะสม
ส าหรับนักโทษที่ไม่ท าอะไรเลยเล่า  Maconochie มั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้น  
เพราะเมื่อนักโทษท างานเพื่อแลกคะแนนเป็นระยะเวลาขั้นต่ า เขาเหล่านั้นต้องให้ความร่วมมือเป็น
แน่ และจะไม่มีเวลาใดที่สุญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ Maconochie ยังเสนออีกด้วยว่าควรมีการ
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ปล่อยตัวนักโทษให้เร็วขึ้นส าหรับการลงโทษระยะยาว เช่น นักโทษที่ได้รับโทษเนรเทศตลอดชีวิต 
ควรปล่อยตัวใน 5 หรือ 6 ปี204 

หัวใจหลักของระบบของ Maconochie นี้ คือ การให้คะแนน (Mark) โดยน ามาค านวณ
ระยะเวลาการรับโทษ ประกอบกับการตอบแทนที่ได้ท างานและพฤติกรรมที่เป็นคุณงามความดี 
ต่าง ๆ บางคร้ังเกี่ยวพันกับการจ่ายเป็นรูปของเงินตราอีกด้วย  ในงานเขียนของ Maconochie  
ในปี 1837 เขียนถึงการให้คะแนนในพฤติกรรมของนักโทษผู้กระท าผิดที่สมควรได้รับ เช่น205  
การท าตามระเบียบ เป็นคนมีความอ่อนน้อม มีความกระตือรือร้น มีความขยันขันแข็ง วิริยะ
อุตสาหะ รักความสะอาดและหมั่นท าความสะอาดในเรือนจ าและห้องขัง อารมณ์เย็น ตรงต่อเวลา
ในการเข้าสวดมนต์และการปฏิบัติงาน และอ่ืน ๆ  

สองทศวรรษต่อมา Maconochie แจ้งว่าแนวคิดนี้ได้รับการยอมรับในเรือนจ าต่าง ๆ  
บนพื้นฐานหลัก 7 ประการด้วยกัน คือ206 

การกระท าโดยทั่วไป  ความขยันหมั่นเพียรในการท างาน  การท างานอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ความกระตือรือร้นต่องานที่ท าอยู่ การมุ่งเข้าหาศาสนาเป็นที่พึ่ง การมุ่งเข้าหาเสรีภาพ 
และความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนขึ้นเร่ือย ๆ  

การให้คะแนนจึงเป็นแก่นในการลงโทษ ส่วนการปรับเป็นการริบคะแนนที่มีอยู่  
ฉะนั้น จึงส่งผลกระทบทั้งอ านาจที่นักโทษมีและระยะเวลาในการรับโทษ207 

ในระหว่างการรับโทษ นักโทษจะได้รับสัดส่วนคะแนนรวมเป็นการเฉพาะตัวก่อนเข้า
สู่ขั้นตอนการฝึกอบรม ซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกับการเข้าร่วมสมาคมหรือการรวมกลุ่มของบรรดา
นักโทษ ส าหรับนักโทษชายนั้น Maconochie มองว่ากลุ่มที่เหมาะสมควรมีจ านวนประมาณ 6 คน 
แต่นักโทษหญิงควรมีจ านวนที่น้อยกว่าเล็กน้อย โดยแต่ละคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในการกระท า
ของกลุ่ม เมื่อรวมกลุ่มกันแล้ว ระบบการให้คะแนนก็จะให้เป็นกลุ่ม ๆ ไป หากมีนักโทษคนใดคน
หนึ่งต้องถูกปรับคะแนน ก็จะหักคะแนนของกลุ่ม ซึ่งวิธีการนี้เป็นการให้กลุ่มควบคุมพฤติกรรม
ของสมาชิกกลุ่มกันเองไปในตัว หากกลุ่มใดสมาชิกยุบเลิกกลุ่มไปเสีย  พวกเขาก็จะกลับเข้าสู่
ขั้นตอนการรับโทษต่อไป ซึ่งเปิดโอกาสให้แต่ละคนสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาได้ การกระตุ้นนักโทษให้
ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมนี้ Maconochie เชื่อว่าเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกเชิงสังคมให้แก่
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ตัวนักโทษ และพวกเขาก็จะได้เรียนรู้ในการปรับแต่งพฤติกรรมของตนให้เหมาะสมในระหว่างการ
รวมกลุ่มตลอดจนการกลับคืนสู่สังคมภายนอกต่อไป208 

Maconochie เสนอว่าในแต่ละกลุ่มควรมีผู้แนะน า  (Mentor) ที่ท าหน้าที่คอยให้
ค าแนะน า ปรึกษา ชี้แนะ และก ากับให้สมาชิกกลุ่มอื่น ๆ ประพฤติดี โดย Maconochie มองว่าบุคคล
ที่เหมาะสมควรเป็นนักโทษชายที่แต่งงานแล้ว  เพราะเขาได้เคยมีโอกาสเรียนรู้อยู่ในสังคม 
การรวมกลุ่มที่เรียกว่า ครอบครัว อีกทั้งมีลักษณะความเป็นผู้น าในบ้านของตนอีกด้วย209 

กลไกส าคัญของการปฏิรูปของ Maconochie นี้ อยู่ที่การอุทิศแรงงานในการผลิต  
เพราะการลงโทษด้วยการใช้แรงงานจะช่วยสอนให้นักโทษได้เรียนรู้ถึงต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง  
พัฒนาอุปนิสัยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยในการนี้ งานที่ท าควรเป็นงานที่มีประโยชน์และ
เอ้ือต่อชีวิตในอนาคตของนักโทษเอง ยกตัวอย่างเช่น นักโทษหญิงก็ควรให้ปฏิบัติงานที่เหมาะสม
กับความเป็นหญิง  Maconochie มิได้มุ่ ง เน้นว่างานดังกล่าวจะต้องเป็นงานหนักเสมอไป 
โดยอาจหมายถึงการเข้ารับการศึกษา การฝึกการเขียน หรือการฝึกฝนทักษะทางด้านดนตรีก็ได้  
คร้ังหนึ่งผู้ว่าราชการ Gipps ได้บริจาคเงินจ านวน 20 ปอนด์สร้างห้องสมุดที่เกาะ Norfolk ในการนี้ 
Maconochie จึงร้องขอให้ผู้ว่าราชการ Gipps บริจาคเงินเพิ่มขึ้นอีก 100 ปอนด์เพื่อจัดซื้อเคร่ือง
ดนตรีส าหรับนักโทษ ซึ่งผู้ว่าราชการ Gipps ก็เห็นชอบด้วย210 

ทั้ง ๆ ที่ยังคงมีความเชื่อถือการป้องปรามเป็นมาตรการส าคัญหลักอยู่  การส่งเสริมการ
ปฏิรูปดังกล่าวก็แพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง เห็นได้จากค ากล่าวของผู้อ านวยการเรือนจ า George 
Chesterton ที่กล่าวไว้ว่า211 

นักโทษที่ได้รับการปลดปล่อยจะกลับคืนสู่สภาพแวดล้อมที่ตนคุ้นเคย โดยระยะเวลาที่
เหมาะสมส าหรับเขา ทั้งการเรียนรู้และการรู้จักวิธีการประกอบอาชีพจะท าให้เขามีชีวิตรอดต่อไป 

จากแนวคิดเช่นนี้ Maconochie ก็ยังเห็นด้วยว่า อดีตนักโทษหลายต่อหลายคนกลับมา
ก่ออาชญากรรมอีก  ยิ่ งไปกว่ านั้นอดีตอาชญากรยั งมี อิทธิพลต่อการเป็นต้นเหตุการณ์ 
ก่ออาชญากรรมในชุมชนที่ตนกลับคืนสู่สังคมอีกด้วย อย่างไรก็ดี Maconochie ก็ยังเชื่อมั่นว่าการ
ฝึกอบรมจะมีส่วนช่วยให้นักโทษที่กลับคืนสู่สังคมไปแล้วนั้นสามารถอดทนอดกลั้นต่อสิ่งเร้า  
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จากชุมชนหรือสภาพแวดล้อมที่ยั่วยุต่อการก่ออาชญากรรม ตลอดจนสามารถข่มใจตนด้วย
ความรู้สึกเป็นพลเมืองได้อีกด้วย212 

2.  จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
แม้ว่าบทความนี้จะมุ่งเน้นที่ทฤษฎีของ Maconochie แต่ทฤษฎีดังกล่าว Maconochie 

สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมได้ถึง  2 คร้ัง กล่าวคือ ในปี 1840 Maconochie  
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าหลวงใหญ่ประจ าเกาะ Norfolk ซึ่งเป็นเกาะที่ใช้เป็นสถานที่คุมขัง
นักโทษ อยู่ห่างจากนครซิดนีย์ไปทางตะวันออก 900 ไมล์ Maconochie ด ารงต าแหน่งนี้จนถึง 
ปี 1844 และต่อมาในปี 1849 Maconochie ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการเรือนจ าคน 
ที่ 1 แห่งทัณฑสถาน Birmingham ณ Winston Green213 

งานเขียนจ านวนมากของ Maconochie มุ่งเน้นไปที่ช่วงระยะเวลาของเขา ณ เกาะ 
Norfolk การตั้งถิ่นฐานบนเกาะแห่งนี้คร้ังที่  2 ในช่วงระหว่างปี 1825 ถึง 1855 ที่เต็มไปด้วยบรรดา
เหล่านักโทษ อาจกล่าวได้ว่าเป็น “นรกบนดิน” เลยทีเดียว เพราะพวกเขาเหล่านั้นได้รับการลงโทษ
ด้วยเหตุเพิ่มโทษตามกฎหมาย ซ้ ายังได้รับการปฏิบัติอย่างทารุณจากผู้คุมขัง  อย่างไรก็ตาม  
มีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่แตกต่างออกไป นั่นคือ งานวิจัยของ Tim Causer ซึ่งท าการตรวจสอบ
บันทึกเกี่ยวกับนักโทษ เปิดเผยว่านักโทษส่วนใหญ่ที่ถูกส่งไปยังเกาะ Norfolk มักต้องโทษในคดี
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มิได้ใช้ความรุนแรง โดยมีระยะเวลาต้องโทษประมาณ 3 ปี ซึ่งเป็นอัตราส่วน 
ที่น้อยกว่าการต้องโทษของนักโทษชุดแรก อนึ่ง ระบบที่ Maconochie น ามาปรับใช้ส าหรับการตั้ง
ถิ่นฐานในคร้ังที่ 2 ดังกล่าวนี้ กล่าวได้ว่าปฏิบัติต่อนักโทษอย่างมีมนุษยธรรม โดยมุ่งให้นักโทษ
ไกลห่างจากพฤติกรรมอาชญากรและมีความเป็นพลเมืองมากยิ่งขึ้น  ซึ่งระบบนี้ส่งผลต่อการศึกษา
ของ Norval Morris ที่กล่าวว่าเป็นการปฏิรูปที่ค านึงถึงความเป็นมนุษย์เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ร่วม
สมัย และในงานเขียนชื่อ Alexander Maconochie of Norfolk Island ของ John Barry ยังได้ยกย่อง
ให้ Maconochie เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่อุทิศชีวิตของตนเองปฏิรูประบบราชทัณฑ์ที่ป่าเถื่อน214 

ระบบ Mark System ของ Maconochie ที่ใช้กับนักโทษบนเกาะ Norfolk นี้มุ่งเน้นที่การ
ใช้แรงงานของนักโทษ ในรูปของภาษีค่าแรง เช่นนี้แล้ว Maconochie จึงกล่าวว่าคนที่มีทักษะสูง
ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าคนท างาน Maconochie ได้กระตุ้นให้เศรษฐกิจอย่างไม่เป็นทางการ
เจริญเติบโตขึ้น โดยการมอบรางวัลเป็นพื้นที่ส าหรับการเพาะปลูกแก่นักโทษที่มีทักษะและท างาน
ได้อย่างโดดเด่น ตลอดจนตั๋วรางวัลที่ท าให้นักโทษสามารถมีเสรีภาพออกจากเกาะนี้ได้ไวยิ่งขึ้น 
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ส าหรับการเพาะปลูกนั้น Maconochie สนับสนุนให้ปลูกพันธุ์ผักและยาสูบ ซึ่งสามารถท าการค้าได้
อย่างเสร ีโดยท าไปขายให้แก่หน่วยงานสาธารณกุศล โบสถ์โรมันคาทอลิกและแองลิกัน รวมไปถึง
สถานที่กักกันแห่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น Maconochie ยังจัดตั้งกองก าลังต ารวจท้องที่จาก
บรรดาเหล่านักโทษจ านวนประมาณ 100 คน และอีกจ านวนหน่ึงปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ภาครัฐอ่ืน ๆ 215  

แนวคิดหลักที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดของ Maconochie คือ เขาต่อต้านการลงโทษทาง
ร่างกาย (Corporal Punishments) ในขณะที่การเสียค่าปรับเป็นคะแนนเป็นทางเลือกหนึ่งในการถูก
ลงโทษ แต่ Maconochie ก็ยังอนุญาตให้ใช้วิธีการอ่ืน ๆ อย่างการแยกขังเดี่ยว การจองจ าด้วยโซ่
ตรวน และการเฆ่ียนตี บนเกาะ Norfolk นี้ด้วย ภายใต้กฎของ Maconochie นักโทษที่ไม่ยอมเข้าสวด
มนต์จะต้องถูกปรับ 25 คะแนน ไม่ยอมอาบน้ า 12 คะแนน ไม่ระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติ
หน้าที่ภาคสนาม 84 คะแนน อวดเก่ง 100 คะแนน ขโมยมันฝร่ัง 200 คะแนน ไม่ยอมรับสารภาพผิด
ในการก่อฆาตกรรม 1,000 คะแนน ยิ่งไปกว่านั้น นอกจากจะถูกปรับคะแนนแล้ว ส าหรับความผิดที่
ร้ายแรง ยังต้องได้รับการลงโทษต่อร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น คุกคามกัปตัน Maconochie ต้องโดน
ปรับคะแนน 2,000 คะแนน และถูกกักขังในคุกอีก 1 เดือน แต่เป็นที่น่าประหลาดใจว่า การเฆี่ยนตีที่ 
Maconochie สั่งนั้นมีจ านวนถึง 93 คร้ัง ซึ่งสูงกว่าผู้อ านวยการคนใด ๆ ที่ก ากับเกาะเรือนจ าแห่งนี้216 

ในปี 1849 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรือนจ า Birmingham ใกล้ก่อสร้างเสร็จ ผู้พิพากษาท้องที่
จ านวนหนึ่งก็ได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้อ านวยการคนใหม่  ผลปรากฏว่าที่ประชุม
เห็นชอบให้แต่งตั้ง  Maconochie ด ารงต าแหน่งดังกล่าว โดยเห็นดีเห็นงามให้ใช้ระบบ Mark 
System ของ Maconochie อีกด้วย อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นมิได้
เห็นชอบด้วยต่อการใช้ระบบดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น ความพยายามของ Maconochie ที่จะน าระบบนี้
มาปรับใช้จึงไปประสบความส าเร็จในเวลาต่อมาช่วงกลางศตวรรษที่  19 ซึ่งมีผลท าให้นักโทษบาง
รายถูกจองจ าในระยะเวลาอันสั้น ถึงขนาดใช้หน่วยนับเป็นวันเลยทีเดียว หากแต่โดยในลักษณะ
สภาพแวดล้อมสถานที่นั้นไม่ค่อยเอ้ืออ านวยต่อระบบของ Maconochie สักเพียงใดนัก กล่าวคือ  
ในระหว่างประจ าการอยู่ ณ เรือนจ า Birmingham ผู้ต้องขังชายวัยกลางคนส่วนใหญ่มักถูกกังกันใน
ห้องขังของตน ท าให้ขาดโอกาสได้ออกจากนอกห้องมาใช้แรงงานเพื่อแลกกับคะแนนได้ ในขณะที่
ผู้ต้องขังวัยรุ่นสามารถใช้แรงงานเพื่อแลกกับอาหารได้  อาทิ  การใช้แรงงานหมุนกลไก 
ของเคร่ืองจักรซึ่งมีน้ าหนักถึง 5 ปอนด์ นักโทษชายวัยรุ่นสามารถหมุนเคร่ืองจักได้ถึง 10,000 รอบ
ต่อวัน แบ่งเป็น 2,000 รอบ ก่อนอาหารเช้า 4,000 รอบ ก่อนอาหารกลางวัน และอีก 4,000 รอบ เพื่อ
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แลกกับอาหารมื้อค่ า และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พวกเขาเหล่านั้นก็จะถูกควบคุมตัวส่งกลับไปยัง
ห้องขังของตน217 

แม้กระนั้นก็ตาม Maconochie พบว่าเขามีความขัดแย้งบางประการกับผู้พิพากษาท้องที่  
ตลอดจนผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาซึ่งมีต าแหน่งเป็นรองผู้อ านวยการซึ่งอยู่รองจากเขา จนเขาต้องถูก
ปลดออกจากต าแหน่งไป ต่อมา 2 ปีให้หลังจากที่ Maconochie ถูกปลดออกนั้น เรือนจ าแห่งนี้ต้อง
อยู่ภายใต้การตรวจสอบของ Royal Commission เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของนักโทษวัย 15 ปี ชื่อว่า 
Edward Andrews รายงานของ Royal Commission รายงานว่ามีวิธีการลงโทษจ านวนมากที่มิชอบ
ด้วยกฎหมายซึ่ง Maconochie น ามาใช้ในเรือนจ า อาทิ หากเกียจคร้าน ก็จะโดนสั่งให้ยืนพิงก าแพง
ในเวลางาน เป็นต้น ในประเด็นนี้ Michel Foucault ได้เขียนงานเขียนเกี่ยวกับเรือนจ าในประเทศ
ฝร่ังเศสที่มีความขัดแย้งระหว่างการใช้กฎหมายกับการลงโทษในเรือนจ า  โดยตามแนว                   
คิดของ Foucault แล้ว การลงโทษมิได้อิงกับกฎหมาย หากแต่เป็นศาสตร์เพื่อจรรโลงมนุษย์เสีย
มากกว่า ดังนั้นเพื่อให้คนที่เคยกระท าผิดสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างพลเมืองปรกติ  งานเขียน
ของ Foucault จึงถือได้ว่าสนับสนุนแนวคิดหลักของ Maconochie ที่ต้องการปฏิรูปงานราชทัณฑ์
และการลงโทษ โดยค านึงคุณค่าในความตั้งใจจริงในการปฏิรูปแม้ว่าอาจใช้การลงโทษที่มิชอบด้วย
กฎหมายก็ตาม218 

3.  มรดกของ Maconochie 
ประธานคณะกรรมการบริหารเรือนจ าของไอร์แลนด์ นามว่า Walter Crofton เมื่อคร้ัง

ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวในปี  1854 ได้มีโอกาสน าแนวคิดของ Maconochie  
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก Crofton เชื่อว่านักโทษควรต้องได้รับการ
เตรียมการส าหรับการปลดปล่อยสู่อิสรภาพ จึงน าแนวคิดเกี่ยวกับ “เรือนจ าแบบเปิด” มากขึ้นหาก
มองย้อนกลับไปยังประเทศอังกฤษ ระบบ Mark System ก็ได้รับความยอมรับมากขึ้นเช่นกัน เห็นได้
จากการน าเอาองค์ประกอบของระบบนี้มาประยุกต์ใช้ของ Joshua Jebb (1850 – 1863) และ Edward 
Du Cane (1869 – 1895) ประธานคณะกรรมาธิการทัณฑสถานแห่งอังกฤษในช่วงกลางศตวรรษที่  
20 Lionel Fox เคยกล่าวไว้ว่า จากการปฏิบัติของ Maconochie บนเกาะ Norfolk ตลอดจนระบบ 
Mark System ของเขานั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อการปฏิรูปเรือนจ าทั้งในทวีปยุโรปและอเมริกา219 
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ในอเมริกา ทฤษฎีการลงทัณฑ์ของ Maconochie มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการปฏิรูประบบ
เรือนจ า โดย Enoch Wines ได้หยิบยกแนวคิดดังกล่าวและเสนอต่อรัฐสภาคองเกรสว่า220 

Maconochie เป็นหนึ่งในบรรดานักปฏิรูประบบราชทัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ เพราะทั้งในสมอง
และจิตใจของ Maconochie เล็งเห็นการพิพากษาคู่กับความปราณี องค์ประกอบทางด้านปัญญาคู่กับ
องค์ประกอบทางด้านจิตใจ น ามาซึ่งสัดส่วนที่ผสานกันเป็นอย่างดี เป็นการแก้ไขจุดที่เสื่อมทราม
ไปพร้อม ๆ กับรักษาจุดที่สูญเสียไปในสังคม 

ทฤษฎีของ Maconochie จึงน าไปสู่การบัญญัติ Declaration of Principals ในปี 1870 
โดยสมาคมทัณฑสถานแห่งอเมริกา ตลอดจนมีอิทธิพลเหนือการปฏิรูประบบราชทัณฑ์อ่ืน ๆ เช่น 
Elmira Reformatory ในนิวยอ ร์ก  ปี  1876 รวมไปถึง  Alexander Paterson ผู้ ทรง อิทธิพลใน
คณะกรรมาธิการทัณฑสถานของอังกฤษในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 ก็ยังเชื่อในทฤษฎีดังกล่าวของ 
Maconochie221 

ทฤษฎีของ Maconochie ยังน าไปสู่การพัฒนาการลงทัณฑ์โดยรัฐอ่ืน ๆ เช่น การอาศัย
กลุ่มพลวัต การปรับแต่งพฤติกรรม การตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ เป็นต้น ในขณะที่ทฤษฎีดังกล่าวเป็น
ที่ยอมรับว่าเป็นระบบการปฏิรูปงานราชทัณฑ์ร่วมสมัย แต่เราก็ยังพบว่ายังคงมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ 
หนังสือชื่อ The Athenaeum เสนอว่าทฤษฎีนี้เมื่อท้ายที่สุดแล้วอาจล้มเหลว ตามที่ Norval Morris 
ได้เสนอเอาไว้ว่า หากพินิจถึงความพยายามปฏิรูปงานราชทัณฑ์สมัยใหม่โดยอาศัยการทดลองจาก
การปฏิรูปในกรณีเกาะ Norfolk และเรือนจ า Birmingham แล้ว แล้วเพราะเหตุใดการปฏิรูปเรือนจ า
ต่าง ๆ จึงยังคงล้มเหลวอยู่ในปัจจุบัน222 
 
3.3  สาธารณรัฐเกาหลี 

การด าเนินงานราชทัณฑ์ของสาธารณรัฐเกาหลีได้เร่ิมขึ้นเมื่อปี  ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 2451) 
โดยมีการประกาศใช้กฎข้อบังคับเกี่ยวกับเรือนจ า ค.ศ. 1908 (Prison Regulation 1908) ซึ่งได้มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อปี  ค.ศ. 1911 (พ.ศ. 2454) โดยได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ (Korea Prison Act) เพิ่มขึ้นอีกฉบับหนึ่งด้วย แต่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังมิได้มีการน า
ระบบราชทัณฑ์แบบก้าวหน้ามาใช้แต่อย่างใด เมื่อสงครามโลกคร้ังที่ 2 สิ้นสุดลงเมื่อปี ค.ศ. 1945 
(พ.ศ. 2488) การบริหารงานราชทัณฑ์ของสาธารณรัฐเกาหลี ก็ยังคงด าเนินอยู่ต่อไป เว้นแต่ในอาณา
เขตที่อยู่ภายใต้การยึดครองของเกาหลีเหนือ  หลังจากที่ได้มีการจัดตั้งสาธารณรัฐเกาหลี 
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ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) การด าเนินงานราชทัณฑ์ได้รับการปรับปรุงแก้ไขใหม่  มีการน า
ระบบราชทัณฑ์ที่ก้าวหน้าหลายอย่างมาใช้  และเพื่อที่จะเน้นถึงแนวความคิดในเร่ืองการศึกษา  
จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจากเรือนจ า มาเป็น “ทัณฑสถาน” เมื่อปี ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504) ตลอดจนได้มี
การปรับปรุงแก้ไข และประกาศใช้พระราชบัญญัติ  แบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์  (Penal 
Administration Law) ด้วย223โดยมีการพัฒนาแนวคิดและการบริหารงานราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
ประเทศต่าง ๆ มากขึ้น224หลังจากที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการจัดหาสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการศาล (Judicial Facilities Provision law) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 1967 (พ.ศ. 2510) 
จึ งได้มี การจัดตั้ งกองก่อสร้าง  ( Installation and Facility Division)  ขึ้นในกรมราชทัณฑ์225  
หลังทศวรรษที่ 1970 สังคมได้เปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  การพัฒนา
เศรษฐกิจท าให้อาชญากรรมเพิ่มขึ้นและรุนแรงขึ้น ด้วยเหตุนี้อัตราการกระท าผิดซ้ าของผู้ต้องขัง
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ในทศวรรษที่ 1980 สาธารณรัฐเกาหลีได้มีการขยายอ านาจมาก
ขึ้น จึงเกิดจุดเร่ิมต้นของการบริหารงานราชทัณฑ์ยุคใหม่ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการเน้นหนัก
ในการลงโทษผู้กระท าผิดมาเป็นการแก้ไขและให้การศึกษาผู้ต้องขัง226 

3.3.1  การบังคับโทษจ าคุก 
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลีได้มีการก าหนดว่า “ประชาชนทุกคน จะต้องอยู่อย่าง

มีเกียรติและทรงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และมีสิทธิที่จะแสวงหาความสุข” ประชาชนนี้รวมถึง
ผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังอยู่ในทัณฑสถานด้วย ดังนั้น กรมราชทัณฑ์ของสาธารณรัฐเกาหลี จึงให้การ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนและตามกฎหมาย กรมราชทัณฑ์จึงมีภารกิจหลัก คือ227 

1. แยกนักโทษตามค าพิพากษาและศึกษาการกระท าผิดของผู้ต้องขัง 
2. แก้ไขผู้ต้องขัง 
3. ปลูกฝังจริยธรรมและความคิดในการรักษาชาติ 
4. ให้การศึกษาแก่ผู้ต้องขัง 

                                                           
223  จาก “รายงานการศึกษาดูงานราชทัณฑ์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และฮ่องกง,” โดย สมบูรณ์ 

ประสพเนตร,(กรกฎาคม-สิงหาคม 2521), วาสารราชทัณฑ์,  26, 1-2. 
224  สารานุกรมงานราชทัณฑ์นานาชาติ (น. 30). เล่มเดิม. 
225  รายงานการศึกษาดูงานราชทัณฑ์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และฮ่องกง (หน้าเดิม). เล่มเดิม. 
226  สารานุกรมงานราชทัณฑ์นานาชาติ (หน้าเดิม). เล่มเดิม. 
227  แหล่งเดิม. 
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กรมราชทัณฑ์ของสาธารณรัฐเกาหลีมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสถานที่คุมขังและทัณฑ์
สถานในสถานคุมขังและทัณฑสถานแต่ละแห่ง  จะมีผู้ปกครองและผู้ช่วยเป็นผู้ควบคุมดูแล
รับผิดชอบ และมีคณะกรรมการซึ่งขึ้นตรงต่อผู้ปกครองอีกหลายคณะ ได้แก่228 

1. คณะกรรมการจ าแนกลักษณะและให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
2. คณะกรรมการบริหารงานด้านการเลี้ยงดูผู้ต้องขัง 
3. คณะกรรมการตรวจสอบการลาของผู้ต้องขัง 
4. คณะกรรมการตรวจสอบการพักโทษ 
5. คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัย 

3.3.2  การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง 
ในสาธารณรัฐเกาหลีได้จัดการด าเนินการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังตามความยากง่ายในการแก้ไขซึ่งพิจารณาจากพฤติกรรมในการกระท า
ผิดและยังได้จัดให้มีคณะกรรมการจ าแนกลักษณะในรูปของสภาเป็นคณะกรรมการที่ท าการ
วิเคราะห์และจ าแนกผู้ต้องขัง ซึ่งคณะกรรมการนั้นได้น าระบบคะแนนมาเป็นเคร่ืองมือในการ
จ าแนก ระบบคะแนนดังกล่าว ช่วยท าให้การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังมีความละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น229 

3.3.2.1  การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง 
การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง  ในสาธารณรัฐเกาหลีได้ เ ร่ิมด า เนินการมาตั้งแต่ 

วันที่ 4 กรกฎาคม 1964 (พ.ศ. 2507) มีการสืบเสาะถึงประวัติการกระท าผิด พื้นฐานทางการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย บุคลิกลักษณะ ฯลฯ โดยการสัมภาษณ์
รายตัว และการติดตามสังเกตความประพฤติของผู้ต้องขังประจ าวัน จะมีการน าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มา
นี้ไปวิเคราะห์อย่างละเอียด โดยอาศัยความรู้ทางด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา วิชาครูจิตเวช และ 
ด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบ าบัดรักษาแก่ผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล230 

ในปัจจุบัน ได้มีการจัดตั้งทัณฑสถาน 5 แห่ง ประจ าภูมิภาค เพื่อด าเนินการในเร่ืองการ
จ าแนกลักษณะผู้ต้องขังโดยเฉพาะ ได้แก่ ทัณฑสถานโซล ทัณฑสถานเตกู ทัณฑสถานเตจอน 
ทัณฑสถานอันยาง และทัณฑสถานกวางจู ในแต่ละภาค ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดที่ศาลพิพากษาให้จ าคุก
จะถูกส่งไปยังทัณฑสถานแต่ละแห่งดังกล่าวข้างต้นระยะหนึ่ง  เพื่อรับการจ าแนกและตรวจสอบ

                                                           
228  Bureau of Correctional Administration, Ministry of Justice Republic of Koria Correctional 

Administration in Korea (p.3). อ้างถึงใน การศึกษาระบบการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง (น. 64). เล่มเดิม. 
229  การศึกษาระบบการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง (น. 123). เล่มเดิม. 
230  รายงานการศึกษาดูงานราชทัณฑ์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และฮ่องกง (น. 4) เล่มเดิม. 
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โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นผู้ต้องขังจะถูกส่งไปคุมขังยังทัณฑสถานต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของแต่ละคนเพื่อรับการปฏิบัติที่เหมาะสม231 

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1990 มีการจัดต้ังฝ่ายจ าแนกลักษณะและตรวจสอบผู้ต้องขัง
ขึ้นที่สถานกักขังโปซาน สถานกักขังยังดุงโป สถานกักขังซันดอง และทัณฑสถานชุนจู โดยท าตาม
แนวความคิดในการปรับปรุง การจัดองค์กรของหน่วยงาน นอกเหนือจาก 5 แห่ง ดังกล่าวข้างต้น 
และฝ่ายจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังนี้ ยังได้มีการจัดตั้งเพิ่มขึ้นที่ทัณฑสถานยังดุงโป ทัณฑสถานโป
ซาน ทัณฑสถานแมชาน ทัณฑสถานซูวัน และสถานกักขังอินเชิน เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1991 
เน่ืองจากการจ าแนกลักษณะและการตรวจสอบผู้ต้องขังจะได้ท าอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และตามหลัก
วิชาการ232 

1.  ผู้ต้องขังที่จะต้องได้รับการจ าแนกและตรวจสอบ 
ผู้ต้องขังทั้งหมด (ยกเว้นผู้ต้องขังซึ่งมีเหตุเฉพาะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ) 

จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการจ าแนกและตรวจสอบ 
2.  ระยะเวลาของการจ าแนกและตรวจสอบ 
การตรวจสอบผู้ต้องขังเข้าใหม่จะกระท าภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่คดีเสร็จเด็ดขาด 

ในกรณีที่จะต้องมีการตรวจสอบซ้ าจะต้องกระท าภายใน 10 วัน หลังจากมีเหตุการณ์บางอย่าง
เกิดขึ้น 

3.  การจัดกลุ่มในการจ าแนก 
ในการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังนี้  ผู้ต้องขังสามารถแก้ไขได้จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม A 

ผู้ต้องขังที่ค่อนข้างแก้ไขยากจัดอยู่ในกลุ่ม B ผู้ต้องขังที่แก้ไขยากมากจัดอยู่ในกลุ่ม C และผู้ต้องขัง
อ่ืน ๆ จัดอยู่ในกลุ่ม D ซึ่งจะถูกกันออกจากโครงการปฏิบัติ (progressive treatment) 

ในการจ าแนกผู้ต้องขังออกเป็นประเภทต่าง ๆ โดยถือเอาระดับความยากง่ายในการ
อบรมแก้ไขเป็นเกณฑ์ กล่าวคือ233 

1. ประเภท A ได้แก่ผู้กระท าความผิดซึ่งอาจอบรมแก้ไข ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดี 
ได้ง่าย ประกอบด้วยบุคคล 4 ประเภท คือ 

 ก.  ผู้กระท าความผิดโดยประมาท หรือโดยบังเอิญ 
 ข.  ผู้กระท าความผิดเพราะบันดาลโทสะ 
 ค.  ผู้กระท าความผิดเน่ืองจากสภาพแวดล้อม (Circumstantial Offenders) 

                                                           
231  สารานุกรมงานราชทัณฑ์นานาชาติ (น. 37). เล่มเดิม. 
232  แหล่งเดิม. 
233  รายงานการศึกษาดูงานราชทัณฑ์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และฮ่องกง (น. 4-5). เล่มเดิม. 
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 ง.  ผู้กระท าความผิดประเภทอ่ืน ซึ่งได้รับการจ าแนกลักษณะในภายหลังให้อยู่ใน
ประเภทนี ้

2. ประเภท B ได้แก่ ผู้กระท าความผิดซึ่งอาจอบรมแก้ไข ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดี 
ได้ยาก ประกอบด้วยบุคคล 4 ประเภท คือ 

 ก.  ผู้กระท าความผิดโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 
 ข.  ผู้กระท าผิดติดนิสัย 
 ค.  อาชญากรอาชีพ 
 ง.  ผู้กระท าความผิดประเภทอ่ืน ซึ่งได้รับการจ าแนกลักษณะในภายหลัง ให้อยู่ใน

ประเภทนี ้
3. ประเภท C ได้แก่  ผู้กระท าความผิดซึ่งอาจแก้ไขให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีได้ 

ยากที่สุด ประกอบด้วยบุคคล 4 ประเภท คือ 
 ก.  ผู้กระท าความผิดมากกว่า 4 คร้ัง ขึ้นไป 
 ข.  ผู้กระท าความผิดซึ่งมีแนวโน้มที่จะประกอบอาชญากรรม ประเภทใดประเภท

หนึ่งที่ตนถูกตัดสินลงโทษ และได้ละเลิกนิสัยดังกล่าวแล้ว 
 ค.  ผู้กระท าความผิด ซึ่งได้กระท าผิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย  (Security 

Offences) แต่ได้รับการอบรม แก้ไขฟื้นฟูจิตใจมาแล้ว 
 ง.  ผู้กระท าความผิดประเภทอ่ืน ซึ่งได้รับการจ าแนกลักษณะในภายหลังให้อยู่ใน

ประเภทนี ้
4. ประเภท D ได้แก่  ผู้กระท าความผิดซึ่งมิได้อยู่ในประเภท A, B และ C และ 

ไม่จ าต้องมีการตรวจสอบ เพื่อจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง ได้แก่ 
 ก.  ผู้กระท าความผิด ซึ่งมีก าหนดโทษจ าคุกน้อยกว่า 6 เดือน 
 ข.  ผู้กระท าความผิด ซึ่งมีอายุมากกว่า 70 ปี 
 ค.  ผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ 
 ง.  ผู้กระท าความผิด ซึ่งไม่อาจท างานได้จากความพิการทางร่างกาย  หรือ 

ความบกพร่องทางจิต ซึ่งต้องการบ าบัดรักษาติดต่อกันมากกว่า 3 สัปดาห์ 
 จ.  ผู้กระท าความผิด ซึ่งยังคงมีก าหนดโทษเหลืออยู่บ้าง ส าหรับความผิดที่ตนถูก

ตัดสินลงโทษ 
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ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง234 
1.  การสืบเสาะประวัติผู้ต้องขัง การสืบเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้ต้องขังเป็น

รายบุคคลนั้น ด าเนินการโดยคณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง  ซึ่งกรมราชทัณฑ์ของ
สาธารณรัฐเกาหลีได้จัดระบบคณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ ต้องขั งในรูปของสภา  
อันประกอบด้วยสภา 2 สภา คือ สภาเบื้องต้น และสภาใหญ่ สภาเบื้องต้น (Classification & 
Treatment Preliminary Council) เป็นผู้ท าหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ต้องขังซึ่งเป็น
ขั้นตอนชั้นต้น ส่วนสภาใหญ่ (Classification & Treatment Council) จะท าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
ของผู้ต้องขังและพิจารณาให้การปฏิบัติ และการควบคุมที่เหมาะสมแก่ผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล 

สภาเบื้องต้นประกอบด้วย หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัยของทัณฑสถาน ท าหน้าที่
เป็นประธานในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ต้องขัง  นอกจากนั้นมีสมาชิกจากสาขาวิชาชีพ 
ต่าง ๆ อาทิ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ท าการรวบรวมและสืบเสาะประวัติผู้ต้องขัง 

สภาเบื้องต้นนี้ท าการสืบเสาะประวัติผู้ต้องขังดังกล่าว โดยการสังเกตและสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์นั้นเป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล โดยจะซักถามถึงประวัติการกระท าผิด พื้นฐาน
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้ต้องขัง พร้อมทั้งสังเกต
บุคลิกลักษณะ และสภาพทางอารมณ์จิตใจของผู้ต้องขังด้วย  

การสัมภาษณ์ผู้ต้องขังเพื่อที่จะน าไปเป็นข้อมูลเพื่อการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง  และ 
ให้การปฏิบัติอย่างถูกต้องนั้นต้องประกอบด้วย เน้ือหาที่จ าเป็นในเร่ืองต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 ก.  สอบถามเร่ืองราวที่จ าเป็นส าหรับการตัดสินใจในเร่ือง  ชั้นหรือประเภทของ
ผู้ต้องขัง 
 ข.  ข้อมูลที่จ าเป็นในการช่วยตัดสินใจในเร่ืองของสถานที่ควบคุมที่เหมาะสม 
 ค.  ข้อมูลที่จะช่วยในการสร้างโปรแกรมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในการศึกษาและ  
การฝึกอบรม 
 ง.  ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการโยกย้ายผู้ต้องขัง 
 จ.  ข้อมูลที่จะช่วยในการพิจารณาเร่ืองการพักการลงโทษ 
 ฉ.  ข้อมูลที่จะช่วยตัดสินเร่ืองการลาพัก 
 ช.  ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการจ าเป็นต่าง ๆ ในการปลดปล่อยผู้ต้องขัง 
 ฌ.  ข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของเรือนจ า และการบริหารงานเรือนจ า 
 2.  จ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง หลังจากที่สภาเบื้องต้นได้ท าการสังเกต สัมภาษณ์ และ
วิเคราะห ์พร้อมทั้งลงความเห็นต่อผู้ต้องขังแล้ว ก็จะเสนอเป็นรายงานให้แก่สภาใหญ่ สภาใหญ่นั้น
                                                           

234  การศึกษาระบบการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง (น. 65-66). เล่มเดิม. 
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มีคณะกรรมการในการด าเนินการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง ซึ่งประกอบด้วยผู้ปกครองทัณฑสถาน
เป็นประธาน รองผู้ปกครอง หัวหน้ากองทุกกองในทัณฑสถาน ข้าราชการทัณฑสถานอาวุโสอีก
หลายนาย รวมทั้งนักจิตวิทยา แพทย์ เป็นสมาชิก 
 สภาใหญ่จะท าหน้าที่พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ เหล่านี้ หลังจากที่ผ่านการพิจารณาของสภา
เบื้องต้นแล้ว คือ235 
 ก.  เร่ืองที่เกี่ยวกับการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังและการแยกประเภท 
 ข.  เร่ืองที่เกี่ยวกับการประเมินความประพฤติผู้ต้องขัง ความขยันหมั่นเพียรในการงาน
และการให้รางวัลตอบแทน 
 ค.  เร่ืองที่เกี่ยวกับชั้นของผู้ต้องขัง ซึ่งรวมถึงการเลื่อนชั้นการงดการเลื่อนชั้นและ 
การลดชั้น 
 3.3.2.2  การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระบบก้าวหน้า 

เนื่องจากการคุมขังจะต้องถือตามการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง  ซึ่งมุ่งในเร่ืองการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทเป็นหลัก ดังนั้น จึงต้องมีการจัดตั้งสถานคุมขัง ซึ่งมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับสภาพของผู้ต้องต้องขังแต่ละประเภทด้วย236 

การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง เพื่อย้ายไปยังสถานที่คุมขังที่เหมาะสมนั้นทางกรม
ราชทัณฑ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีใช้ ระบบชั้น และระบบคะแนนมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจ าแนก
ลักษณะผู้ต้องขัง237ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง จะมีการแบ่งผู้ต้องขังออกเป็น 5 ชั้น ตามขั้นตอนของ
ความก้าวหน้าในการบ าบัดรักษา ได้แก่ ผู้ต้องขังชั้นห้า ชั้นสี่ ชั้นสาม ชั้นสองและชั้นหนึ่งตามล าดับ 
จะมีการให้คะแนนความเชื่อถือ (Responsible credit points) แก่ผู้ต้องขังในแต่ละชั้นซึ่งจะได้รับการ
หักล้างด้วยคะแนนที่ตนได้มาจากการที่มีความประพฤติดีขยันหมั่นเพียร ในการงานและการได้รับ
รางวัลตอบแทน เนื่องจากคุณความดี หลังจากที่ได้มีการหักล้างคะแนนดังกล่าวแล้ว ผู้ต้องขังจะ
ได้รับการเลื่อนชั้นย่อมได้รับประโยชน์ และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ในชั้นที่ได้รับการพิจารณา เลื่อนชั้น
ไปมากขึ้น ระบบการให้คะแนนความเชื่อถือนี้ช่วยให้สามารถ ประเมินความประพฤติของผู้ต้องขัง
ได้ดียิ่งขึ้น238การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในสาธารณรัฐเกาหลีใช้ระบบก้าวหน้า  ระยะเวลาของการ
ต้องโทษจ าคุกของผู้ต้องขังแต่ละคนจะถูกแบ่งออกเป็นหลายชั้น (phase) เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ในลักษณะแก้ไขทีละน้อย  ๆ โดยขึ้นอยู่กับระดับการตรวจสอบตนเองของผู้ต้องขังและ 

                                                           
235  รายงานการศึกษาดูงานราชทัณฑ์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และฮ่องกง (น. 6-7). เล่มเดิม. 
236  รายงานการศึกษาดูงานราชทัณฑ์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และฮ่องกง (น. 5). เล่มเดิม. 
237  การศึกษาระบบการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง (น. 68). เล่มเดิม. 
238  รายงานการศึกษาดูงานราชทัณฑ์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และฮ่องกง (น. 5-6). เล่มเดิม. 
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ความพยายามที่จะปรับปรุงตัว จุดมุ่งหมายของการปฏิบัตินี้จะกระตุ้นให้ผู้ต้องขังมีความพยายาม
ด้วยตนเอง และสร้างความหวังในอนาคต โดยการแนะน าให้ผู้ต้องขังปรับปรุงตัวด้วยตัว 
ของเขาเอง239 

คะแนนความเชื่อถือของผู้ต้องขังนี้ได้มาจากคูณก าหนดโทษ คิดเป็นเดือนด้วยคะแนน
พื้นฐานดังน้ี240 

ก.  2 คะแนน ส าหรับผู้ต้องขังประเภท Aที่ท าความผิดคร้ังแรก 
ข.  3 คะแนน ส าหรับผู้ต้องขังประเภท B ที่ท าผิดครั้งแรก 
ค.  4 คะแนน ส าหรับผู้ต้องขังประเภท C ที่ท าผิดครั้งแรก 
ส าหรับผู้ต้องขังที่ท าผิดตั้งแต่ 2 คร้ังขึ้นไปคะแนนจะเป็น 2.5, 3.5, และ 4.5 ตามล าดับ 
ส่วนคะแนนที่ผู้ต้องขัง จะต้องหามาหักล้าง (Earned Points) นั้นจะมีการพิจารณาทุก

เดือน ส าหรับผู้มีความประพฤติดีจะได้คะแนนสูงสุด  6 คะแนน ขยันหมั่นเพียรในการงาน 6 
คะแนน และ 3 คะแนน ส าหรับการได้รับรางวัลตอบแทนเน่ืองจากท าดี 

 
ตัวอย่างการแสดงการค านวณของระยะเวลาต้องโทษ 1 ปี241 

 
ระยะเวลาการต้องโทษ คะแนนพื้นฐาน คะแนนความเชื่อถือ 
 
 
×                             = 
 
 
 
 
   ในกลุ่ม A ผู้ต้องขังต้องโทษครั้งแรกจะได้ 24 คะแนน ต้องโทษซ้ าได้ 30 คะแนน 
   ในกลุ่ม B ผู้ต้องขังต้องโทษครั้งแรกจะได้ 36 คะแนน ต้องโทษซ้ าได้ 42 คะแนน 
   ในกลุ่ม C ผู้ต้องขังต้องโทษครั้งแรกจะได้ 48 คะแนน ต้องโทษซ้ าได้ 54 คะแนน 
 
                                                           

239  สารานุกรมงานราชทัณฑ์นานาชาติ (น. 39). เล่มเดิม. 
240  รายงานการศึกษาดูงานราชทัณฑ์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และฮ่องกง (หน้าเดิม). เล่มเดิม. 
241  สารานุกรมงานราชทัณฑ์นานาชาติ (หน้าเดิม). เล่มเดิม. 
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   การจัดตั้งทัณฑสถานคร่ึงทาง242 (Intermediate Correctional Institution) 
   กรมราชทัณฑ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้น าระบบการ  ด าเนินงานของทัณฑสถาน 
คร่ึงทางมาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ 
   1.  เพื่อใช้วิธีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ก้าวหน้า ซึ่งยึดถือระบบการให้คะแนนความ
เชื่อถือและคะแนนความประพฤติเป็นหลักให้บังเกิดผลดีที่สุด 
   2.  เพื่อให้ค าแนะน าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
   3.  เพื่อก่อตั้งระบบการปกครองตนเองของผู้ต้องขังขึ้น  (Inmate Self Government 
System) 
   4.  เพื่อให้มีการด าเนินการในเร่ืองระบบการลา (Furlugoh System) และระบบการพัก
โทษ (Parole System) ได้อย่างเต็มที่ 
   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในเร่ืองดังกล่าว จึงได้มีการจัดสถานที่คุมขังให้เหมาะสม กับ
ระดับความก้าวหน้าของผู้ต้องขังในแต่ละชั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขั้น ด้วยกัน คือ ขั้นต้น (Orientation 
State) ขั้นไตร่ตรอง (Reflection State) ขั้นกระท าความดีตอบแทน (Good-Turn System) และขั้น
เร่ิมต้นชีวิตใหม่ (Reconstruction Stage) ในแต่ละขั้นผู้ต้องขังจะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้น มีการใช้
ระบบคะแนนความเชื่อและการให้คะแนนความประพฤติ โดยผู้ต้องขังทุกคนจะได้คะแนนความ
เชื่อถือทันทีที่ได้มีการรับตัวไว้  ซึ่งจะได้รับการหักล้างโดยคะแนนที่ได้จากการประพฤติตัวดี  
หรือพอกพูนขึ้นโดยคะแนนที่ได้จากการประพฤติตัวไม่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลให้ผู้ต้องขังระมัดระวัง
มากขึ้น การที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนหรือลดชั้นขึ้นอยู่กับคะแนนความเชื่อถือของผู้ต้องขังแต่
ละคน ผู้ต้องขังที่จะได้รับการพิจารณา จัดส่งไปยังทัณฑสถานคร่ึงทางนี้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   1.  ผู้ต้องขังที่มีก าหนดโทษ จ าคุกน้อยกว่า 5 ปี และได้รับโทษมาแล้วมากกว่า 1 ใน 4 
หรือ 
   2.  ผู้ต้องขังที่มีก าหนดโทษ จ าคุกมากกว่า 5 ปี แต่ได้รับโทษมาแล้วมากกว่า 1 ใน 3 
และเหลือก าหนดโทษจ าคุกต่อไปอีกมากกว่า 6 เดือน แต่น้อยกว่า 10 ปี 
   3.  ผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์ตามข้อ 1 และ 2 ดังกล่าวจะต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับ
ครอบครัว ไม่เสี่ยงต่อการหลบหนีไม่มีแนวโน้มที่จะกระท าความผิดอีก  และจะต้องท าตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ต้องขังอื่นด้วย 
 
  

                                                           
242  รายงานการศึกษาดูงานราชทัณฑ์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และฮ่องกง (น. 7-8). เล่มเดิม. 
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3.4  ญ่ีปุ่น 
  การปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดในเรือนจ าญ่ีปุ่นมุ่งเน้นการบ าบัดฟื้นฟูแก้ไข  เพื่อการ
กลับคืนสู่สังคม โดยมีพื้นฐานอยู่บนระบบการจ าแนกลักษณะนิสัย ซึ่งงานราชทัณฑ์ในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้นจะรับผิดชอบผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ รวมทั้งผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็ก  และ
เยาวชน243 การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังในงานราชทัณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่นดังกล่าวจะด าเนินการคัดเลือก
สถานที่ควบคุมให้เหมาะสมต่อนักโทษมีการทดสอบทางจิตวิทยาในด้านพฤติกรรม และลักษณะ
ประจ าตัว มีการวางระบบโปรแกรมการบ าบัดฟื้นฟูที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้ต้องขัง  ทั้งในด้านการ
ท างาน การฝึกวิชาชีพ การด ารงชีวิต รวมทั้งโปรแกรมการศึกษา และการดูแลทางการแพทย์ 
เรือนจ าในประเทศญี่ปุ่นจะมีระบบการจ าแนกลักษณะที่ชัดเจนและเป็นระบบมีการใช้หลักจิตวิทยา 
และหลักการแพทย์ร่วมในการจ าแนกลักษณะ เพื่อจ าแนกลักษณะความสามารถในการแก้ไขฟื้นฟู 
และการปรับตัวของผู้ต้องขังอย่างละเอียด การบ าบัดฟื้นฟูจึงมีพื้นฐานอยู่บนระบบการจ าแนก
ลักษณะนิสัย ซึ่งเป็นวิธีการที่ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถตัดสินใจถึงโปรแกรมการบ าบัดส าหรับ
ผู้ต้องขังแต่ละคน การจ าแนกลักษณะนิสัยท าให้สามารถจัดสถานที่  หรือโปรแกรมการบ าบัดที่
เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการท างานในโรงงานอย่างเป็นระบบ และโปรแกรมการฝึกอบรมวิชาชีพที่
ดี โดยเชื่อว่าการท างานหนักจะช่วยพัฒนาจิตใจ และเป็นการฝึกให้มีระเบียบวินัย ผู้ต้องขังจะได้รับ
เพียงเงินปันผลในจ านวนที่ไม่มากนักซึ่งไม่นับเป็นค่าจ้าง  เงินปันผลนี้มีเพื่อจูงใจในการท างาน
เท่านั้น และเรือนจ าจะเป็นผู้ เก็บรักษาไว้จนกว่าผู้ต้องขังจะพ้นโทษ นอกจากนี้ยังมีองค์กร
ภาคเอกชน และอาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในงานราชทัณฑ์ซึ่งมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูแก้ไข
ผู้ต้องขังอย่างมากในเร่ืองของ การให้ความรู้ ค าปรึกษา และในเร่ืองของศาสนา รวมทั้งการให้ 
การสนับสนุนแรงงานที่เป็นผู้ต้องขังในท้องถิ่นต่าง ๆ และการให้ผู้ต้องขังมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อช่วยให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสในการกลับเข้าสู่สังคมได้อีกครั้ง244 
 3.4.1  การบังคับโทษจ าคุก 

จากประวัติการพัฒนากฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่นมีความเข้มแข็ง  มีการน า
แนวคิดในเร่ืองนี้มาจากกฎหมายและระบบงานราชทัณฑ์ของยุโรปและอเมริกาเนื้อหาสาระต่าง  ๆ 
จะมีความใกล้เคียงกันจนแทบจะไม่พบความแตกต่างกัน ในการราชทัณฑ์ของญ่ีปุ่นจะด าเนินการ
อยู่บนหลักการพื้นฐานของกฎหมายราชทัณฑ์ ซึ่งเกิดขึ้นและน ามาใช้พร้อม ๆ กับกฎหมายอาญา
ของญ่ีปุ่นที่ได้รับอิทธิพลแนวคิดมาจากประมวลกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนี  ซึ่งรวมตลอด

                                                           
243  งานราชทัณฑ์เปรียบเทียบ: มาตรการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง (น. 29). เล่มเดิม. 
244  แหล่งเดิม. 
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ถึงประกาศและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกเพิ่มเติมภายหลังจากกระทรวงยุติธรรม245 กฎหมายที่ใช้ใน
ปัจจุบันได้มีพัฒนาการในการปรับปรุงแก้ไขมากว่า  100 ปี โดยมีบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ 
ในทางทฤษฎีของการลงโทษและมีการเรียนการสอนเร่ืองนี้อย่างต่อเนื่องกันมาโดยตลอด ท าให้มี
การสร้างองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคลในด้านนี้ได้อย่างมีคุณภาพ ท าให้กฎหมายราชทัณฑ์ 
ของญ่ีปุ่นมีความทันสมัย246 

Akira Masaki ผู้เร่ิมการทัณฑวิทยาในประเทศญ่ีปุ่น และให้ความส าคัญกฎหมายบังคับ
โทษอาญาในราชทัณฑ์ จนกระทั่งมีการประกาศใช้เป็นกฎหมาย และมีการปรับปรุง ต่อเนื่องมา
จนกระทั่งปัจจุบันเพื่อให้ทันสมัย มีกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูผู้กระท าความผิดอาญา การช่วยเหลือ
ในการเข้าและออกจากคุก มีสถาบันที่จัดไว้โดยเฉพาะส าหรับผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน
ผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้หญิง247 กฎหมายเรือนจ า (Prison Law of 1908) อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ
ของกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจัดการ  
ในการปฏิบัติต่อนักโทษมีความเจริญก้าวหน้ามากใน ค.ศ. 1933 ต่อมามีการจ าแนกนักโทษ 
อย่างเป็นระบบในปี ค.ศ. 1972248 

ในปี ค.ศ. 1948 ได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (The Juvenile Law of 
1948) และมีโรงเรียนฝึกหัดส าหรับเด็กและเยาวชน (The Juvenile Training school Law of 1948) 
อันเป็นการจ าแนกเด็กและเยาวชนออกจากผู้ใหญ่ จัดระบบการเรียนการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับ
เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ในปี ค.ศ. 1958 ได้มีการออกกฎหมายส าหรับผู้ต้องขังเพศหญิงอันเป็น
การจ าแนกผู้ต้องขังหญิงออกจากผู้ต้องขังชาย จัดระบบการควบคุมผู้ต้องขังและการให้ค าแนะน า
การใช้ชีวิตตลอดทั้งการแก้ไขพฤตินิสัยให้เหมาะสมกับผู้ต้องขังโดยเฉพาะ249 

ในกว่า 10 ปีที่ผ่านมาประเทศญ่ีปุ่นให้ความส าคัญกับเร่ืองของการป้องกันยับยั้งการ
กระท าผิดในทางอาญา ส่วนการแก้แค้นทดแทนตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษยังคงมีอยู่  
ไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด และนับตั้งแต่ มีการจัดระบบราชทัณฑ์ในปี 1933 เป้าหมายและทิศทาง 
ของงานราชทัณฑ์มีการพัฒนาดีขึ้น และให้ความส าคัญกับการกลับคืนสู่สังคมของผู้กระท าผิด 

                                                           
245  From Prison Systems & Correctional Laws: Europe (p. 136-137), by Gunther Kaiser, 1998, The 

United States, and Japan. A Comparative Analysis. 
246  Bindzus. D., Ishii A. Strafvollzug in Japan. p. 2 
247  Prison Systems & Correctional Laws: Europe (p. 137). Op.cit. 
248  หลักกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก (น. 162). เล่มเดิม. 
249  แหล่งเดิม. 
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เป็นหลัก โดยมีส่วนที่เป็นสาระส าคัญสองส่วนที่อยู่ร่วมกัน คือ วัตถุประสงค์ของการลงโทษ  
และเป้าหมายของการบังคับโทษทางอาญา250 

แนวคิดในการฟื้นฟูแก้ไขพฤตินิสัย  มีการริเร่ิมในยุคแรก ๆ ก่อน 100 ปี ที่ผ่านมา
หน่วยงานทางอาญาได้ริเร่ิมน าการปรับปรุงพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง  โดยมีการจัดท าแผนปรับพฤติ
นิสัยผู้ต้องขัง ต่อมาในช่วงก่อน ค.ศ. 1930 ได้มีการริเร่ิมและส่งเสริมระบบการฟื้นฟูแก้ไขพฤตินิสัย
อย่างเป็นระบบ ในปัจจุบันได้พัฒนาจนเป็นที่ยอมรับได้ว่าประสบความส าเร็จอย่างมากในวิธีการ
รวมทั้งหลักการพื้นฐานในวิธีการจ าแนกหรือการจัดชั้นผู้ต้องขัง ในปี ค.ศ. 1949 ประเทศญ่ีปุ่นได้
สร้างกลไกทางกฎหมายเป็นพิเศษขึ้นมาเพื่อใช้ในเร่ืองนี้  กล่าวคือ มีการออกกฎหมายการแก้ไข
ฟื้นฟูนักโทษโดยเฉพาะ(The Offenders Rehabilitation Law 1949)  ซึ่งต่อมาก็ได้มีการแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมถูกต้องและมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น251 

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและระบบการจ าแนก252 ใน ค.ศ. 1934 มีการเร่ิม
ใช้แผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างเป็นรูปธรรม เป้าหมายต้องการกระตุ้นให้ผู้ต้องขังมีความ
พยายามในการฟื้นฟูแก้ไขพฤตินิสัยด้วยตนเองได้ เป็นการปรับปรุงพัฒนาตนด้วยตัวเองเพื่อใช้ชีวิต
ปกติในสังคมเมื่อพ้นโทษต่อไปได้  ความก้าวหน้าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังดูจากการจ าแนก 
ตั้งแต่ระยะเวลาเร่ิมแรกที่จ าคุกไปจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดการจ าคุก  พิจารณาจากพื้นฐานความ
ประพฤติที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงดีขึ้นซึ่งอาจขึ้นอยู่กับระดับชั้นโทษ ผู้ต้องขังจะมีจุดดีที่ค่อย ๆ 
เกิดขึ้นจากการปรับตัว โดยปราศจากการบังคับตั้งแต่อยู่บนหลักความอิสระ  ท าให้ผู้ต้องขัง
ปรับเปลี่ยนชีวิตเพื่ออยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความรับผิดชอบต่อการด าเนิน
ชีวิตในสังคมต่อไปได้ด้วยตนเอง 253การกระท าดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยาก แต่อย่างไรก็ตามแต่ละ
หน่วยงานจะไม่ได้ด าเนินการโดยล าพัง โดยระบบของการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและต้องเลือกแผนการ
บังคับโทษที่เห็นได้ว่าเหมาะสมส าหรับผู้ต้องขังแต่ละคนในคุณสมบัติของเพศชาย หญิง อุปนิสัย 
ปัญหา ตลอดทั้งการที่ผู้ต้องขังต้องมีส่วนร่วมหรือต้องให้ความร่วมมือในแผนการบังคับโทษ  
นั้นด้วย254 
  

                                                           
250  Prison Systems & Correctional Laws: Europe (p. 137). Op.cit. 
251  UNAFEI. Criminal Justice Legislation of Japan. p. 34 
252  Ibid.  
253  หลักกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก (น. 168). เล่มเดิม. 
254  แหล่งเดิม. 
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การตรวจสอบและการก ากับดูแลเรือนจ า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้มี
อ านาจสั่งให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเรือนจ า อย่างน้อย 1 คร้ัง ในทุก 2 ปี นอกจากนั้นศาลและอัยการ
อาจเข้าตรวจสอบเรือนจ าได้255 นอกเหนือจากมาตรการทางกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว เรือนจ าจะถูก
ตรวจสอบและการก ากับดูแลจากภาคสังคม โดยกลไกในทางปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐ 
กล่าวคือ เรือนจ าอาศัยความร่วมมือจากคนภาคสังคม ก าแพงเรือนจ ามิได้กีดกั้นโลกของผู้ต้องขัง 
กับสังคมภายนอก เมื่อหน่วยงาน องค์กร บุคคลทั่วไปในสังคมสามารถเข้าไปช่วยเหลือในการ
บ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังได้  จึงเท่ากับว่ากลไกทางสังคมจะตรวจสอบเรือนจ า  การท างานของ 
เจ้าพนักงาน มาตรการต่าง ๆ ด้วย งานเรือนจ าและทัณฑสถานจึงถูกตรวจสอบและดูแลโดยสายตา
ของคนในสังคมญี่ปุ่นตลอดเวลา256 

ในประเทศญ่ีปุ่นมีกฎหมายและระบบกฎหมายที่ดีและชัดเจน มีกฎหมายที่ครบวงจร 
ในงานบังคับโทษ มีการจัดระบบกฎหมายที่แยกเป็นเร่ืองเป็นหมวดหมู่  ใช้กฎหมายเป็นแกนกลาง
ในการปฏิบัติ ท าให้ง่ายแก่การท าความเข้าใจมีมาตรฐานการปฏิบัติทั้งประเทศที่เหมือนกันและ 
แยกเป็นสัดส่วน แต่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ เช่น The Prison Law, The Prison Law 
Enforcement Regulations, The Offenders Rehabilitation Law, The Juvenile Training School Law, 
Ordinance for Prisoner’s Progressive Treatment257 กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเป็นระบบ
ต่อเนื่องทั้งในและนอกเรือนจ าโดยเร่ิมตั้งแต่ภายในเรือนจ า  มีการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง  
การจัดการศึกษา การจัดอุตสาหกรรมในเรือนจ าและการฝึกวิชาชีพ รวมทั้งการเตรียมการก่อน
ปล่อยและการสงเคราะห์หลังปล่อยที่เป็นรูปธรรม ฯลฯ การด าเนินการต่าง ๆ ภายในเรือนจ าเกือบ
ทุกขั้นตอนทุกวิธีการ ประเทศญ่ีปุ่นต้องมีการบัญญัติก าหนดเป็นกฎหมาย258 

3.4.2 การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง 
ญ่ีปุ่นได้จัดให้มีศูนย์กลางจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง (ศูนย์แรกรับ) เพื่อจ าแนกลักษณะ

ผู้ต้องขังทั่วประเทศ รวมถึง 8 แห่ง และผู้ต้องขังเข้าใหม่ซึ่งจะต้องอยู่ในศูนย์แรกรับเหล่านั้น  
จะได้รับการตรวจสอบทั้งทางสุขภาพร่างกายและจิตใจอย่างละเอียด โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย
ใช้ในการตรวจสอบและบ าบัดรักษาอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ในการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังก็
ได้จัดการจ าแนกลักษณะผู้ต้องอย่างละเอียดและเป็นระบบ กล่าวคือ มีการจ าแนกประเภทผู้ต้องขัง
ตามลักษณะพฤติกรรมทางอาชญากร จ าแนกประเภทตามสภาพร่างกายและจิตใจ และจ าแนก

                                                           
255  Article 4.The Prison Law. 
256  หลักกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก (น. 174). เล่มเดิม. 
257  แหล่งเดิม.  
258  แหล่งเดิม. 
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ประเภทตามการบ าบัดรักษาด้วย เมื่อแยกประเภทผู้ต้องขังแล้วก็สามารถส่งผู้ต้องขังไปคุมขังยัง
เรือนจ าต่าง ๆ ซึ่งแบ่งประเภทเรือนจ าไว้ได้อย่างสอดคล้องกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็น
รายบุคคล259 

3.4.2.1  ระบบการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง260 
การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง มีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติกับผู้ต้องขังด้วยวิธีการต่าง ๆ  

อย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล และเป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะให้ผู้ต้องขัง
สามารถแก้ไขฟื้นฟูตนเองได้ 

ระบบการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง ได้เร่ิมน ามาใช้ในประเทศญ่ีปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2491 
(ค.ศ. 1948) และแพร่หลายทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) โดยร่างเป็นระเบียบว่าด้วยการ
จ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง เมื่อปี พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
   1.  การหาข้อมูลเพื่อใช้ในการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง  ต้องอยู่บนพื้นฐานทางด้าน
การแพทย์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และความรู้ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ และเทคนิค 
   2.  การหาข้อมูลต้องประกอบไปด้วยวิธีการให้ค าปรึกษา จิตบ าบัด การแนะแนว และ
กิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
   3.  การหาข้อมูลมีอยู่ 2 วิธีการ คือ การหาข้อมูลเพื่อน ามาจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเข้า
ใหม่ และการหาข้อมูลซ้ าเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อประเมินความก้าวหน้าของผู้ต้องขัง 
   4.  ในแต่ละภาค จะต้องจัดให้มี “ศูนย์จ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง” (Classification Center) 
เพื่อหาข้อมูลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ การแนะแนว และบริการบ าบัดลักษณะอ่ืน ๆ ส าหรับ
ผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม ซึ่งมีทั้งหมดรวม 8 ศูนย์ ที่จะเป็นบ้านแห่งแรกส าหรับผู้ต้องขังทุกคน 
เพื่อให้การแก้ไขฟื้นฟูบรรลุผลส าเร็จ 
   5.  วิธีด าเนินการด้านการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง มี 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก คือ การจัด
กลุ่มแยกประเภทผู้ต้องขังออกเป็นชั้นต่าง ๆ โดยวิธีการตามหลักทางวิทยาศาสตร์ และขั้นตอนที่
สอง คือ การให้การปฏิบัติแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังในแต่ละชั้นตามความเหมาะสม 
   วิธีด าเนินการด้านการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง จะมีการทดสอบทางจิตวิทยา ซึ่งจะท าให้
สามารถเข้าใจบุคลิกภาพส่วนบุคคลของผู้ต้องขังแต่ละคนได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
เทคนิคการวางแผน แบบทดสอบทัศนคติ และสติปัญญา การทดสอบขั้นพื้นฐานจะประกอบไปด้วย 
3 ลักษณะ คือ การทดสอบความพร้อม การทดสอบบุคลิกภาพ และการทดสอบสติปัญญา  

                                                           
259  การศึกษาระบบการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง (น. 123). เล่มเดิม. 
260  สารานุกรมงานราชทัณฑ์นานาชาติ (น. 9-12). เล่มเดิม. 
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ซึ่งในระหว่างการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง จะด าเนินการทดสอบในเร่ืองดังกล่าวกับผู้ต้องขังเข้าใหม่
ทุก ๆ คน หรืออาจจะทดสอบในเร่ืองอื่นเพิ่มเติมอีกได้ถ้าจ าเป็น 
   ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า จะมีการจัดกลุ่มแยกประเภทผู้ต้องขังออกเป็นชั้นต่าง ๆ เพื่อให้การ
แก้ไขฟื้นฟูกับผู้ต้องขังในแต่ละชั้นเป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งก าหนดเป็นประเภทต่าง ๆ ตามเกณฑ์ 
ได้ดังนี ้
   1.  จ าแนกตามเพศ สัญชาติ ประเภทคด ีอายุ และก าหนดโทษ 
    CLASS W : ผู้ต้องขังหญิง 

   CLASS F : ผู้ต้องขังต่างประเทศ ซึ่งจะต้องได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจาก
ผู้ต้องขังญี่ปุ่น 

   CLASS I  : ผู้ต้องขังซึ่งไม่ต้องท างานระหว่างต้องโทษ 
   CLASS J  : ผู้ต้องขังเยาวชน 
   CLASS L : ผู้ต้องขังซึ่งมีก าหนดโทษมากกว่า 8 ปี 
   CLASS Y : ผู้ต้องขังวัยหนุ่มอายุต่ ากว่า 26 ปี 

2.  จ าแนกตามแนวโน้มของการก่ออาชญากรรม 
   CLASS A : ผู้ต้องขังซึ่งไม่มีแนวโน้มของความเป็นอาชญากร 
   CLASS B : ผู้ต้องขังซึ่งมีแนวโน้มของความเป็นอาชญากรสูง 

3.  จ าแนกตามความผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ 
    CLASS MX : ผู้ต้องขังปัญญาอ่อน หรือผู้ต้องขังที่จ า เป็นจะต้องได้ รับ 

การปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ต้องขังปัญญาอ่อน 
    CLASS MY : ผู้ต้องขังโรคจิตหรือมีแนวโน้มของอาการประสาท 
    CLASS MZ : ผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิตหรือเคยเสพยาเสพติดหรือสุรา 
    CLASS PX : ผู้ต้องขังที่มีความผิดปกติทางด้านร่างกายก าลังตั้งครรภ์  หรือ

หลั งคลอด  และจ า เป็นต้อง รักษาพยาบาลหรือดูแลใน 
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

    CLASS PY : ผู้ต้องขังพิการซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ ผู้ต้องขัง
ตาบอด หูหนวก หรือเป็นใบ้ 

    CLASS PZ : ผู้ต้องขังอายุเกิน 60 ปี  และมีอาการความจ าเป็นเสื่อมและ
ผู้ต้องขังที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกาย
อ่อนแอ 
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ส าหรับประเภทของการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ก็มีการก าหนดที่ชัดเจน ดังนี ้
   CLASS V : ผู้ต้องขังที่ต้องรับการฝึกวิชาชีพ 
   CLASS E : ผู้ต้องขังที่ต้องรับการศึกษาด้านวิชาความรู้ 
   CLASS G : ผู้ต้องขังที่ต้องรับการศึกษาทางสังคม (การแนะแนว) 
   CLASS T : ผู้ต้องขังที่ต้องรับการรักษาในทางอายุรเวช 
   CLASS S : ผู้ต้องขังที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ 
   CLASS O : ผู้ต้องขังที่เห็นว่าสมควรได้รับการปฏิบัติอย่างทัณฑสถานเปิด 
   CLASS N : ผู้ต้องขังที่เหมาะสมกับงานด้านการดูแลอาคารสถานที่ของเรือนจ า 

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่ามีการจัดตั้งศูนย์กลางการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังขึ้นตาม
เรือนจ า และทัณฑสถานต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 8 แห่ง ซึ่งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้261 

1.  คุมขังผู้ต้องขังเข้าใหม่ บางประเภทไว้รวมกันมีก าหนดระยะเวลา 2 เดือน เพื่อที่จะ
ด าเนินการสืบเสาะขั้นต้น ตามโปรแกรมดังนี ้

 ก.  ระยะต้น (มีก าหนดระยะเวลาประมาณ 15 วัน) ด าเนินการปฐมนิเทศ เพื่อให้
ปรับตัวเข้ากับสภาพของเรือนจ าและทัณฑสถานและด าเนินการสืบเสาะ 

 ข.  ระยะกลาง (ประมาณ 30 วัน) ด าเนินการประเมินความสามารถพิเศษ และ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับวินัย 

 ค.  ระยะปลาย (ประมาณ 10 วัน) ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับสภาพจิต 
(Psychological Consultation) อบรมให้เกิดความตั้งใจที่จะรับการอบรมแก้ไขฟื้นฟูจิตใจด้วยความ
ริเร่ิมของตนเอง ตลอดจนการเตรียมตัวย้าย 

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลา การสืบเสาะขั้นต้นดังกล่าวแล้ว ผู้ต้องขังแต่ละคนจะได้รับ
การพิจารณาย้ายไปคุมขังยังเรือนจ า หรือทัณฑสถานที่ตรงกับประเภทของตนต่อไป 

2.  คุมขังผู้ต้องขัง ซึ่งการบ าบัดรักษาในเรือนจ าและทัณฑสถานอ่ืน ๆ ประสบกับความ
ยุ่งยาก อันเป็นผลมาจากความผิดปกติทางด้านจิตใจ หรือสภาพอารมณ์ที่ไม่มั่นคง และเพื่อที่จะ
ด าเนินการพิจารณาทบทวนการสืบเสาะใหม่ ตลอดจนการบ าบัดรักษาในทางอายุรเวท (Therapeutic 
Treatment) 

3.  ให้ค าปรึกษาแนะน า เกี่ยวกับวิชาชีพ การฝึกอบรมเจ้าพนักงาน ตลอดจนให้ความ
ร่วมมือในการวิจัยแก่เรือนจ าและทัณฑสถานต่าง ๆ  

โดยสรุป ประเทศญ่ีปุ่นมีการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเป็นระบบและชัดเจน กล่าวคือ  
มีศูนย์จ าแนกลักษณะผู้ต้องขังประจ าภาคต่าง ๆ แนวทางหลักคือ การแยกประเภทของผู้ต้องขัง
                                                           

261  รายงานการศึกษาดูงานราชทัณฑ์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และฮ่องกง (น. 46-47). เล่มเดิม. 
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ออกเป็นชั้น ซึ่งผู้ต้องขังแต่ละคนจะถูกก าหนดประเภทตามลักษณะต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ สัญชาติ 
ก าหนดโทษ ประเภทคดี ความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องในแต่ละราย ปัจจัยที่เจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาในการจ าแนก
ลักษณะ คือ ปัจจัยทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ส าหรับบริการต่าง ๆ ที่จะน ามารองรับในการ
ด าเนินการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังนอกเหนือจากการศึกษา  หรือการฝึกวิชาชีพ ก็คือ การบริการ 
ให้ค าปรึกษา การปฏิบัติการทางจิตวิทยา และการแนะแนว ซึ่งประเทศญ่ีปุ่นมีสถาบันและ
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่รองรับอย่างเพียงพอ การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังจึงด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล262 

3.4.2.2  ระบบการแบ่งชั้นผู้ต้องขัง 
ในประเทศญ่ีปุ่นได้น าระบบการแบ่งชั้นผู้ต้องขังมาใช้ในเรือนจ าเมื่อปี  พ.ศ. 2477 โดย

มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ต้องขังได้รู้จักปรับปรุงตนเอง รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับสังคมภายนอก การ
แบ่งชั้นผู้ต้องขังออกเป็นชั้นจะก าหนดตามพฤติกรรมของผู้ต้องขังแต่ละคน เช่น ความตั้งใจในการ
ท างาน ความประพฤติ ความรับผิดชอบ และถ้าเป็นผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชน จะพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าทางการศึกษาด้วย โดยระดับชั้นจะเร่ิมตั้งแต่ต่ าสุด คือ เกรด 4 เกรด 3 เกรด 2 และ
สูงสุดคือเกรด 1 ตามล าดับ หากผู้ต้องขังมีความประพฤติดีก็จะได้รับการเลื่อนชั้นในระดับที่สูงขึ้น
และในทางตรงกันข้าม หากผู้ต้องขังคนใดที่ได้รับการเลื่อนชั้นไปแล้ว กระท าผิดกฎระเบียบ  
ก็จะถูกพิจารณาลงโทษให้ลดชั้นเช่นเดียวกัน ซึ่งการคัดเลือกผู้ต้องขังจากชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่ง  
จะด าเนินการโดยคณะกรรมการและมีการให้คะแนนที่เข้มงวด จะเห็นได้จากเรือนจ าแต่ละแห่ง 
จะมีผู้ต้องขังเกรด 1 ในจ านวนที่น้อยมาก263 

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในประเทศญ่ีปุ่นนี้  กรมราชทัณฑ์ ได้น าระบบชั้นแบบก้าวหน้า 
(Progressive Grade System) มาใช้ โดยได้แบ่งผู้ต้องขังออกเป็น 4 ชั้น ซึ่งผู้ต้องขังที่ได้รับการเลื่อน
ชั้นสูงขึ้น จะต้องมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น เป็นการกระตุ้นให้ผู้ต้องขัง เกิดความคิดริเร่ิมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขตนเอง ให้เป็นพลเมืองดี หลักเกณฑ์พื้นฐานของการใช้ระบบแบบก้าวหน้ามีดังนี้264 

1. เน้นในเร่ืองการเลื่อนชั้น โดยให้ผู้ต้องขังช่วยเหลือตนเอง ด้วยการเปิดโอกาสให้
ผู้ต้องขัง มีสิทธิที่จะสะสมคะแนนไว้ส าหรับการเลื่อนชั้น 

2. ให้ความเคารพยกย่อง ในเร่ืองความเป็นมนุษยชาติของผู้ต้องขัง 
3. ท าให้ผู้ต้องขัง บังเกิดความมั่นใจว่าตนยังเป็นผู้มีประโยชน์ต่อสังคม 

                                                           
262  สารานุกรมงานราชทัณฑ์นานาชาติ (น. 12). เล่มเดิม. 
263  แหล่งเดิม. 
264  รายงานการศึกษาดูงานราชทัณฑ์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และฮ่องกง (น. 42-43). เล่มเดิม. 
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4. ให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ ในอัตราส่วนที่เท่าเทียมกับความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ต้องขัง
เพลิดเพลินกับเสรีภาพมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 

5. กีดกันผู้ต้องขังที่ไม่พึงปรารถนามิให้มีส่วนร่วมในการใช้ระบบนี้  ตลอดจนลดชั้น
ผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แต่ไม่เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในระบบดังกล่าว 

ระบบการจัดชั้นแบบก้าวหน้านี้ มีส่วนสัมพันธ์กับระบบการพักโทษ หรืออาจจะกล่าว
อีกนัยหนึ่งได้ว่า ระบบการจัดชั้นแบบก้าวหน้ามีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนระบบการพักโทษ 
กล่าวคือ ผู้ต้องขังที่ได้รับการเลื่อนชั้นสูงขึ้นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาพักโทษ265 

ส าหรับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ต้องขังจะได้รับจากการเลื่อนชั้น  คือ การให้โอกาส 
แก่ผู้ต้องขังได้ด าเนินชีวิตอย่างอิสระ การได้รับสิทธิในด้านการติดต่อกับสังคมภายนอกและการซื้อ
สิ่งของเคร่ืองใช้ส่วนตัวมากขึ้น ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในเร่ืองของใช้ส่วนตัวให้  
เป็นต้น266 

นอกจากกรมราชทัณฑ์ แห่งประเทศญ่ีปุ่นจะรับผิดชอบ การด าเนินงานของเรือนจ า
และทัณฑสถานต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้วยังรับผิดชอบการด าเนินงานของสถานฝึกอบรมเยาวชน 
(Juvenile Training School) ด้วยกิจการด้านการอบรมแก้ไขเยาวชนนี้  ได้เร่ิมด าเนินการมาตั้งแต่ปี 
1922 (พ.ศ. 2465) โดยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการอบรมแก้ไข (Reformatory 
Law) ฉบับเก่า พระราชบัญญัติเยาวชนนี้ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขใหม่ในปี 1948  (พ.ศ. 2491) และ
ในขณะเดียวกันก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อพระราชบัญญัติว่าด้วยสถานฝึกอบรมเยาวชน  (Juvenile 
Training School Law) ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดับกล่าว ได้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 1 มกราคม 1949 
(พ.ศ. 2492) เป็นต้นมา267 

สถานฝึกอบรมเยาวชนเป็นสถาบันแห่งชาติที่รับคุมขังบรรดาเยาวชนที่ต้องค าพิพากษา 
ของศาลครอบครัว (Family Court) ให้ส่งตัวมารับการฝึกอบรมซึ่งถือเสมือนหนึ่งเป็นมาตรการใน
การให้การศึกษาอบรมใหม่ (Re-educative Measure) สถานฝึกอบรมเยาวชนมีผู้ปกครอง (Super 
intendent) เป็นผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบส าหรับสถานฝึกอบรมใหม่ จะมีรองผู้ปกครอง (Deputy-
Superintendent) อีก 1 คน แบ่งหน่วยงานออกเป็น 4 แผนก คือ268 

1. แผนกบริหารทั่วไป 
2. แผนกการศึกษา 

                                                           
265  แหล่งเดิม. 
266  สารานุกรมงานราชทัณฑ์นานาชาติ (น. 13). เล่มเดิม. 
267  รายงานการศึกษาดูงานราชทัณฑ์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และฮ่องกง (น. 53). เล่มเดิม. 
268  แหล่งเดิม. 
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3. แผนกจ าแนกลักษณะ และอบรมแก้ไขฟื้นฟูจิตใจผู้ต้องขัง 
4. แผนกแพทย์ 
สถานฝึกอบรมเยาวชนทุกแห่งจะมีสภาการบ าบัดรักษา (Treatment Council) ด้วยซึ่งจะ

ปฏิบัติหน้าที่ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาของผู้ปกครอง และเพื่อเป็นหลักประกันให้มีการปฏิบัติ
ต่อเยาวชน อย่างเหมาะสม สถานฝึกอบรมเยาวชนนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ269 

1. สถานฝึกอบรมเยาวชนขั้นต้น (Primary Juvenile Training School) ส าหรับเยาวชน
อายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปจะเป็นเยาวชนที่มีอายุต่ ากว่า 16 ปี ซึ่งไม่มีความผิดปกติทาง
ร่างกายและจิตใจ 

2. สถานฝึกอบรมเยาวชนระดับกลาง (Middle Juvenile Training School) ส าหรับ
เยาวชนที่มีอายุตั้งแต ่16 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ปี ซึ่งไม่มีความผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจ 

3. สถานฝึกอบรมเยาวชนขั้นก้าวหน้า (Advanced Juvenile Training School) ส าหรับ
เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่  16 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 23 ปี ซึ่งไม่มีความผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจ  
แต่มีแนวโน้มที่จะประกอบอาชญากรรมอีก 

4. สถานฝึกอบรมเยาวชนทางด้านการแพทย์  (Medical Juvenile Training School) 
ส าหรับเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 26 ปี ซึ่งมีความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ 

ส าหรับเยาวชนหญิงจะถูกคุมขังไว้ในสถานอบรมแยกต่างหาก จากเยาวชนชาย เว้นแต่
ในสถานฝึกอบรมเยาวชน ทางด้านการแพทย์ เมื่อสิ้นปี 1972 (พ.ศ. 2515) ปรากฏว่า มีสถาน
ฝึกอบรมเยาวชนอยู่รวมทั้งสิ้น 64 แห่ง ซึ่งรวมทั้งสถานฝึกอบรมเยาวชนหญิง 11 แห่ง และสถาน
ฝึกอบรมทางด้านการแพทย์ ของเยาวชนทั้งชายและหญิงอีก 3 แห่งด้วย ก าหนดระยะเวลาเฉลี่ย 
ที่เยาวชน จะต้องอยู่ในสถานฝึกอบรม ประมาณ 14.3 เดือน และจากการวิเคราะห์อายุของเยาวชน 
ที่ต้องคุมขังอยู่ในสถานฝึกอบรมเยาวชน ปรากฏว่าส่วนใหญ่มีอายุ 19 ปี และส่วนใหญ่จะกระท าผิด
ฐานลักทรัพย์ (Theft) ติดตามด้วยความผิดเกี่ยวกับเพศ270 

นอกเหนือจากการแบ่งแยกสถานฝึกอบรมเยาวชนออกเป็น 4 ประเภทดังกล่าวแล้ว 
ส านักงานราชทัณฑ์เขต แต่ละแห่งยังใช้ระบบการจ าแนกลักษณะ ผู้ต้องขังย่อย (System of  
Sub-classification) ด้วย โดยถือตามความสามารถทางการศึกษา อุปนิสัยใจคอและระดับความผิด 
ซึ่งได้แก่271 
  

                                                           
269  แหล่งเดิม. 
270  แหล่งเดิม.  
271  แหล่งเดิม.  
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ประเภท a ได้แก่ เยาวชนที่มีทีท่าว่าจะอบรมแก้ไขได้ง่าย 
ประเภท  b ได้แก่ เยาวชนที่มีทีท่าว่าจะอบรมแก้ไขได้ยาก 
ประเภท  hx ได้แก่  เยาวชนที่มีจิตบกพร่อง (Feebleminded)  หรือผู้ที่ต้องการ  

การบ าบัดรักษาเช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าว 
ประเภท hy ได้แก่ เยาวชนที่ป่วยเป็นโรคจิต (Psychopaths) หรือมีแนวโน้มที่ป่วย

เป็นโรคดังกล่าว 
ประเภท hz ได้แก่ เยาวชนที่ป่วยเป็นโรคจิตวิปลาส (Psychotics) 
ประเภท  kx ได้แก่ เยาวชนที่ต้องการการบ าบัดรักษาทางด้านการแพทย์  หรือ 

มีครรภ์ 
ประเภท ky ได้แก่  เยาวชนที่ตาบอด หูหนวก และเป็นใบ้  หรือ มีความพิการ 

ทางร่างกาย หรือยังเป็นลูกแหง่อยู่ (Immature Juveniles) 
ในการปฏิบัติต่อเยาวชนในสถานฝึกอบรมเยาวชนนี้  ได้มีการใช้ระบบชั้นตาม

ความก้าวหน้า (Progressive Grade System) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 
ส าหรับชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 มีการแบ่งซอยออกไปอีก 2 ชั้น ได้แก่ ชั้นสูงกว่าและชั้นต่ ากว่า (Higher 
and Lower) เยาวชนที่เข้าใหม่ จะถูกจัดให้อยู่ในชั้นที่ต่ ากว่าของชั้นที่  2 (Lower Class of The 2nd 
Grade) ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นขึ้นทีละชั้นเว้นแต่ผู้ที่ท าความชอบเป็นกรณีพิเศษ อาจได้
เลื่อนคราวละ 2 ชั้นในทางกลับกัน หากมีการท าผิดก็อาจมีการลดชั้นลง 1 ชั้น หรือในบางคร้ังอาจ
ลดลง 2 ชั้น ก็ได้ การเลื่อนชั้นและลดชั้นจะกระท าหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบ รายงานประจ าวัน
ของเยาวชนแล้ว ซึ่งตามปกติจะต้องมีการพิจารณาอย่างน้อยเดือนละคร้ัง เยาวชนที่อยู่ในชั้นที่ 1 
อาจได้รับสิทธิพิเศษในเร่ืองการปกครองตนเอง ในส่วนที่เกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสถานฝึกอบรม272 

โดยปกติ เมื่อเยาวชนอยู่ในสถานฝึกอบรมมาจนอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้วจะได้รับการ
ปลดปล่อย อย่างไรก็ตามถ้าหากปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเยาวชนยังมีแนวโน้มที่เป็น
ปรปักษ์ต่อสังคมอยู่ก็อาจขยายก าหนดระยะเวลา การฝึกอบรมออกไปได้อีกโดยศาลครอบครัวที่มี
อ านาจการขยายระยะเวลาดังกล่าว จะขยายออกไปได้จนกว่าเยาวชนผู้นั้นจะมีอายุครบ 23 ปี 
บริบูรณ์ ส่วนผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นโรคจิตซึ่งยังไม่สมควรปล่อย ก็อาจขยายเวลาการฝึกอบรมออกไป
ได้อีกจนกว่าผู้นั้น จะมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ เยาวชนที่อยู่ในชั้นสูงสุด อาจได้รับการพิจารณาให้

                                                           
272  แหล่งเดิม. 
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พักโทษหรือให้ปลดปล่อยตัวไปโดยคณะกรรมการพักการลงโทษประจ าเขต  (Regional Parole 
Board) ถ้าพิจารณาเห็นควร273 
  

                                                           
273  แหล่งเดิม.  
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บทที ่4 
วิเคราะห์เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้น 

ตามกฎหมายไทยและตา่งประเทศ 

 
4.1  วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ระบบการจัดชั้นกับสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขัง 
 4.1.1 หลักเกณฑ์ในการเลื่อนหรือลดชั้นของผู้ต้องขัง 
  การจัดชั้นของผู้ต้องขัง274 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังเคร่งครัดในระเบียบ
วินัยและมีความส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและหมู่คณะยิ่งขึ้น  โดยการให้ประโยชน์ตอบแทน
ลดหลั่นตามชั้นของผู้ต้องขังซึ่งพิจารณาจากผลก้าวหน้าในด้านการฝึกอบรมและพัฒนา  
ความประพฤติ โดยผู้ต้องขังที่ประพฤติตนดีและอยู่ ในระเบียบวินัยโดยสม่ าเสมอจะได้รับ 
การพิจารณาได้เลื่อนชั้นสูงขึ้นกว่าเดิม อย่างน้อยหนึ่งชั้นและยังได้รับประโยชน์ความสะดวกสบาย
ต่าง ๆ สูงขึ้นไปอีกเท่ากับเป็นการยั่วยุผู้ต้องขังให้แข่งขันการท าความดียิ่งขึ้น ในทางตรงกันข้าม 
หากผู้ต้องขังประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย ก็จะถูกลดชั้นลง และถูกตัดความสะดวกสบายที่เคย
ได้รับอยู่ไปด้วย นอกจากนี้แล้วการเลื่อนหรือลดชั้นของผู้ต้องขังจะช่วยให้การปกครองเรือนจ า  
และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
    การเลื่อนหรือลดชั้นนั้นก าหนดไว้เฉพาะผู้ต้องขังที่คดีเสร็จเด็ดขาดแล้วเท่านั้น  
ซึ่งหลักเกณฑ์ในการเลื่อนชั้นของนักโทษเด็ดขาดนั้น แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ กรณีปกติซึ่งจะได้รับ
การพิจารณาเลื่อนชั้นปีละ 2 คร้ัง ช่วงเดือนมิถุนายนคร้ังหนึ่ง และช่วงเดือนธันวาคมอีกคร้ังหนึ่ง 
โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ด้านระยะเวลา ความประพฤติดีของผู้ต้องขัง และผ่านการทดสอบหรือ
ประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่เรือนจ าหรือทัณฑสถานและกรณีมีเหตุพิเศษโดยหลักเกณฑ์ด้านระยะ 
เวลานั้นตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นของนักโทษเด็ดขาด  พ.ศ. 2556  
ได้ก าหนดไว้ดังนี้  

                                                 
274  การจัดช้ันของผู้ต้องขัง ก าหนดไว้เฉพาะผู้ต้องขังที่คดีเสร็จเด็ดขาดแล้วเท่านั้น ตามกฎกระทรวง

มหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ก าหนดช้ันของนักโทษเด็ดขาด
ไว้ 6 ช้ัน คือ ช้ันเยี่ยม ช้ันดีมาก ช้ันดี ช้ันกลาง ช้ันเลวและช้ันเลวมาก. 
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การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีปกติ 
(1)  นักโทษเด็ดขาดที่อยู่ในชั้นกลาง จะเลื่อนชั้นได้ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่าสามเดือน ถ้าเป็นนักโทษเด็ดขาดมาแล้วน้อยกว่าสามเดือน แต่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ า
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน ก็ให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นได้ 

นักโทษเด็ดขาดชั้นดีขึ้นไปจะเลื่อนชั้นได้ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดในชั้นเดิมมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าหกเดือน 

(2)  นักโทษเด็ดขาดที่อยู่ในชั้นต่ ากว่าชั้นกลาง จะเลื่อนชั้นได้ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาด
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าเป็นนักโทษเด็ดขาดต่ ากว่าชั้นกลางมาแล้วน้อยกว่าหนึ่งปี  แต่ถูกคุมขัง
อยู่ในเรือนจ าติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหกเดือน ก็ให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นได้ 

ถ้านักโทษเด็ดขาดผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องเพิ่มหรือลดก าหนดเวลาดังกล่าวในตารางท้าย
ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ก็ให้เพิ่มเวลาขึ้นหรือลดเวลาลงตามก าหนดในตารางท้ายระเบียบ เฉพาะผู้ที่
เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางแล้วน้อยกว่า 3 เดือนถ้าต้องเพิ่มก าหนดเวลาตามตารางท้ายระเบียบนี้   
ก็ให้เร่ิมนับระยะเวลาที่ต้องเพิ่มถัดจากวันที่ถึงก าหนดพิจารณาเลื่อนชั้นตามปกติส่วนนักโทษ
เด็ดขาดต่ ากว่าชั้นกลาง ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันโดยอนุโลม 

การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีมีเหตุพิเศษ 
(1)  ในกรณีมีเหตุพิเศษ จะเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดที่มีความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ

ตามนัยข้อ 48 หรือเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดก่อนก าหนดเวลา ตามนัยข้อ 81 วรรคสองหรือเลื่อนข้าม
ชั้นนักโทษเด็ดขาด ตามนัยข้อ 82 แห่งกฎกระทรวงก็ได้ 

(2)  การพิจารณาเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ตามข้อ (1) นอกจากจะเป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติดี มีความอุตสาหะ มีความก้าวหน้าในการศึกษาอบรมและท างานเกิดผลดีแล้วจะต้อง
ปรากฏข้อเท็จจริงว่านักโทษเด็ดขาดผู้นั้นได้ประกอบคุณงามความดีหรือท าความชอบแก่  
ทางราชการดีเด่นเป็นพิเศษอีกด้วย เช่น เข้าต่อสู้ขัดขวางป้องกันการแหกหักเรือนจ าหรือช่วยเหลือ 
เจ้าพนักงานเรือนจ าหรือผู้อ่ืนขณะตกอยู่ในภาวะอันตราย หรือเสี่ยงอันตรายเข้าท าการป้องกัน
จับกุมผู้ต้องขังที่ก่อการจราจล หรือก่อเหตุร้ายขึ้นภายในเรือนจ า หรือท าการดับเพลิงในกรณีที่เกิด
เพลิงไหม้อาคารสถานที่ของเรือนจ า หรือคิดประดิษฐ์สิ่งของหรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส าหรับใช้เป็น
ประโยชน์ส าคัญในการผลิตสินค้าหรือในการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง  หรือประกอบคุณความดี 
ที่เป็นประโยชน์สาธารณะ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับสังคมและประเทศชาติเป็นที่ดีเด่นเป็นประจักษ์  
หรือเหตุอ่ืนใดอันสมควรที่อธิบดีอนุมัติ 

นอกจากนั้นแล้วระเบียบดังกล่าวได้ระบุหลักเกณฑ์การพิจารณาด าเนินการเลื่อนชั้น
นักโทษเด็ดขาดให้ค านึงถึงว่าการที่นักโทษเด็ดขาดคนใดจะได้เลื่อนชั้นสูงขึ้นนั้น จะก่อให้เกิดผลดี
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แก่การปกครองบังคับบัญชาและการรักษาวินัยของเรือนจ าตลอดทั้งเป็นประโยชน์แก่การขัดเกลา
นิสัย ความประพฤติ พฤติกรรม ของนักโทษเด็ดขาดผู้นั้นให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ซึ่งจะต้องเป็น
บุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งตนอยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจ า มีความเสียสละท างานเพื่อ
ส่วนรวม มีความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร มานะอดทน ท าการงานบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ
และส่วนรวม โดยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

ก.  นักโทษเด็ดขาดชั้นเลวมาก ชั้นเลว หรือชั้นกลาง จะได้รับการเลื่อนชั้นต่อเมื่อ 
 1.  ตั้งใจรับการศึกษาอบรมทั้งวิชาสามัญ วิชาชีพ ศีลธรรม และวัฒนธรรมด้วยดี 
 2.  ผ่านการทดสอบหรือประเมินผล 
ข.  นักโทษเด็ดขาดชั้นดีจะได้รับการเลื่อนชั้นต่อเมื่อ 
 1.  มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใน ก. 
 2.  ผ่านการศึกษาอบรมหรือฝึกวิชาชีพในหลักสูตรที่ไม่ซ้ ากับหลักสูตรเดิมที่เคย

ศึกษาอบรมผ่านมาแล้ว 
 3.  ผ่านการทดสอบหรือประเมินผล 
ค.  นักโทษเด็ดขาดชั้นดีมากจะได้รับการเลื่อนชั้นต่อเมื่อ 
 1.  มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใน ข. 
 2.  ผ่านการพัฒนาและอบรมในด้านจิตใจ 
 3.  ผ่านการทดสอบหรือประเมินผล 
ผลการศึกษาอบรมและฝึกวิชาชีพที่น ามาเป็นประโยชน์เพื่อการเลื่อนชั้นคร้ังหนึ่งแล้ว  

ไม่ให้น ามาใช้เพื่อการพิจารณาเลื่อนชั้นในคราวต่อไปอีก 
การทดสอบหรือการประเมินผลเพื่อเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดให้เป็นไปตามที่ 

กรมราชทัณฑ์ก าหนด 
การลดชั้นของนักโทษเด็ดขาดนั้นนอกจากจะด าเนินการในกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 108  

และข้อ 114 แห่งกฎกระทรวงแล้ว ก็ให้ด าเนินการลดชั้นของนักโทษเด็ดขาดที่กระท าความผิด
ตามที่ระบุไว้ในระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นของนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. 2556 

จากหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้น  
ของนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง นักโทษเด็ดขาดแต่ละชั้นจะเลื่อนชั้น
ได้ต้องมีก าหนดระยะเวลาที่เป็นนักโทษเด็ดขาดมาแล้วหรือระยะเวลาที่ได้รับโทษมาแล้วตามที่
ก าหนดไว้ในแต่ละชั้นซึ่งแตกต่างกันไป ประกอบกับหลักเกณฑ์ทางด้านความประพฤติ พฤติกรรม
ดีของนักโทษเด็ดขาด นอกจากนี้แล้วระเบียบดังกล่าวได้มีการก าหนดว่านักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับ
การเลื่อนชั้นได้จะต้องผ่านการทดสอบหรือประเมินผลของเจ้าหน้าที่เรือนจ าอีกด้วย 
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อย่างไรก็ตาม การเลื่อนและลดชั้นของนักโทษเด็ดขาดเป็นการให้สิทธิประโยชน์ 
ตอบแทนจากการประพฤติดีอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการจูงใจนักโทษเด็ดขาดโดยการที่จะได้รับการ
พิจารณาเลื่อนชั้นควรจะต้องค านึงถึงความประพฤติดีเป็นหลัก หรือรู้ส านึกถึงความสามารถของตน
จากการศึกษาอบรม หรือจากการฝึกวิชาชีพเป็นส าคัญ แต่พบว่าในปัจจุบันการพิจารณาเลื่อน 
หรือลดชั้นใช้หลักเกณฑ์ในด้านระยะเวลาในการเป็นนักโทษเด็ดขาดหรือระยะเวลารับโทษจ าคุก
มาแล้ว โดยการปฏิบัติต่าง ๆ เป็นเพียงเคร่ืองมือในการที่จะชี้ว่านักโทษเด็ดขาดได้ผ่านการทดสอบ
และประเมินผลแล้วเท่านั้น เพื่อให้ได้รับการพักการลงโทษเร็วขึ้น มากกว่าเป็นการให้รางวัล 
เพื่อจูงใจให้นักโทษเด็ดขาดประพฤติดี ซึ่งจะพบว่าการเลื่อนชั้นของนักโทษเด็ดขาดท าได้ง่าย
เกินไป และยังไม่เพียงพอที่จะเป็นการแสดงให้เห็นว่านักโทษเด็ดขาดมีความประพฤติที่เหมาะสม 
ที่จะได้รับรางวัล เพียงแต่ไม่เคยกระท าผิดวินัย275 ในการให้คะแนนแก่นักโทษเด็ดขาดทุกคน 
จะได้รับคะแนน 100 คะแนน ในทุก ๆ 6 เดือน เท่ากัน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดคะแนน
ความประพฤติทั้ง ๆ ที่ลักษณะการกระท าความผิดและตัวผู้กระท าความผิดแต่ละคนแตกต่างกัน 
รวมถึงระยะเวลาในการต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาลก็แตกต่างกัน อีกทั้งหลักเกณฑ์ 
ในการเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักโทษเด็ดขาดได้มีการก าหนดไว้เฉพาะนักโทษเด็ดขาด  
ชั้นดี เลื่ อนชั้น เป็นชั้นดีมาก  กับนักโทษเด็ดขาดชั้นดีมาก เลื่ อนชั้น เป็นชั้น เยี่ ยม เท่ านั้น  
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ด้านด้วยกัน คือ ด้านการพัฒนาตนเองในส่วนของการศึกษา  
การอบรม การฝึกวิชาชีพ และด้านช่วยเหลือกิจกรรมเรือนจ าหรือทัณฑสถาน ส่วนนักโทษเด็ดขาด
ชั้นกลาง ชั้นเลว และชั้นเลวมาก หากไม่ถูกตัดคะแนนก็จะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นโดยไม่มี
หลักเกณฑ์ในการเพิ่มคะแนนดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในด้านการศึกษาอบรม 
หรือการฝึกวิชาชีพในประเทศไทยเป็นเพียงการใช้เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการทดสอบหรือประเมินผล
ของเจ้าหน้าที่เรือนจ าเท่านั้น อีกทั้งยังปรากฏตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ดังกล่าวอีกว่าผลการศึกษา
อบรมและฝึกวิชาชีพที่น ามาเป็นประโยชน์เพื่อการเลื่อนชั้นคร้ังหนึ่งแล้วไม่ให้น ามาใช้เพื่อการ
พิจารณาเลื่อนชั้นในคราวต่อไปอีก ซึ่งจะไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวนักโทษเด็ดขาดเอง เพราะเนื่องจาก
การปฏิบัติดังกล่าวเป็นเพียงเพื่อน ามาใช้ในการทดสอบหรือประเมินผลของเจ้าหน้าที่ เรือนจ า
เท่านั้น ไม่ท าให้นักโทษเด็ดขาดรู้สึกต่อความสามารถหรือตระหนักในคุณค่าของตัวเองเท่าที่ควร 
และไม่อาจท าให้นักโทษเด็ดขาดเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีหรือทักษะพอที่จะน าไปใช้ได้ภายหลัง
ต้องกลับสู่สังคม 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ พบว่าบางประเทศที่มีระบบการจัดชั้นที่คล้าย
กับของประเทศไทย เช่น ในสาธารณรัฐเกาหลีมีระบบการจัดชั้น โดยได้น าระบบชั้นและระบบ
                                                 

275  บทสรุปผู้บริหาร รายงานการรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบงานราชทัณฑ์ (น. 10). เล่มเดิม. 
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คะแนนมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเพื่อย้ายไปยังสถานที่คุมขังที่เหมาะสม  
มีการแบ่งผู้ต้องขังออกเป็น 5 ชั้น ตามขั้นตอนของความก้าวหน้าในการบ าบัดรักษา ได้แก่ ผู้ต้องขัง
ชั้นห้า ชั้นสี่ ชั้นสาม ชั้นสองและชั้นหนึ่งตามล าดับ โดยมีการให้คะแนนความเชื่อถือ (Responsible 
Credit Points) แก่ผู้ต้องขังในแต่ละชั้นซึ่งจะได้รับการหักล้างด้วยคะแนนที่ตนได้มาจากการที่มี
ความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรในการงานและการได้รับรางวัลตอบแทน เนื่องจากคุณความดี 
หลังจากที่ได้มีการหักล้างคะแนนดังกล่าวแล้ว ผู้ต้องขังจะได้รับการเลื่อนชั้นย่อมได้รับประโยชน์ 
และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ในชั้นที่ได้รับการพิจารณา เลื่อนชั้นไปมากขึ้น ระบบการให้คะแนน 
ความเชื่อถือน้ีช่วยให้สามารถประเมินความประพฤติของผู้ต้องขังได้ดียิ่งขึ้น  

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในสาธารณรัฐเกาหลีใช้ระบบก้าวหน้า  ระยะเวลาของการ
ต้องโทษจ าคุกของผู้ต้องขังแต่ละคนจะถูกแบ่งออกเป็นหลายชั้น (Phase) เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ในลักษณะแก้ไขทีละน้อย  ๆ โดยขึ้นอยู่กับระดับการตรวจสอบตนเองของผู้ต้องขังและ 
ความพยายามที่จะปรับปรุงตัว จุดมุ่งหมายของการปฏิบัตินี้จะกระตุ้นให้ผู้ต้องขังมีความพยายาม
ด้วยตนเอง และสร้างความหวังในอนาคต โดยการแนะน าให้ผู้ต้องขังปรับปรุงตัวด้วยตัวของเขาเอง 

คะแนนความเชื่อถือของผู้ต้องขังนี้ได้มาจากคูณก าหนดโทษ คิดเป็นเดือนด้วยคะแนน
พื้นฐานดังนี ้

ก.  2 คะแนน ส าหรับผู้ต้องขังประเภท A ที่ท าความผิดคร้ังแรก 
ข.  3 คะแนน ส าหรับผู้ต้องขังประเภท B ที่ท าผิดครั้งแรก 
ค.  4 คะแนน ส าหรับผู้ต้องขังประเภท C ที่ท าผิดครั้งแรก 
ส าหรับผู้ต้องขังที่ท าผิดตั้งแต่ 2 คร้ังขึ้นไปคะแนนจะเป็น 2.5, 3.5, และ 4.5 ตามล าดับ 
ส่วนคะแนนที่ผู้ต้องขัง จะต้องหามาหักล้าง (Earned Points) นั้นจะมีการพิจารณา 

ทุกเดือน ส าหรับผู้มีความประพฤติดีจะได้คะแนนสูงสุด 6 คะแนน ขยันหมั่นเพียรในการงาน  
6 คะแนน และ 3 คะแนน ส าหรับการได้รับรางวัลตอบแทนเน่ืองจากท าดี 

ตัวอย่างการแสดงการค านวณของระยะเวลาต้องโทษ 1 ปี 
 
ระยะเวลาการต้องโทษ คะแนนพื้นฐาน คะแนนความเชื่อถือ 
 
 
×                           = 
 
 

1 ป ี
(12 เดือน) 

         
ช้ัน 

ผู้ต้องขงั 

A , B , C 

ต้องโทษครัง้แรก 

ต้องโทษซ้ า 
2 , 3 , 4 

2.5, 3.5 4.5 

                      ช้ัน 
ผู้ต้องขงั 

A, B, C 

ต้องโทษครัง้แรก 

ต้องโทษซ้ า 
24, 36, 48 
30, 42, 54 
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 ในกลุ่ม A ผู้ต้องขังต้องโทษครั้งแรกจะได้ 24 คะแนน ต้องโทษซ้ าได้ 30 คะแนน 
 ในกลุ่ม B ผู้ต้องขังต้องโทษครั้งแรกจะได้ 36 คะแนน ต้องโทษซ้ าได้ 42 คะแนน 
 ในกลุ่ม C ผู้ต้องขังต้องโทษครั้งแรกจะได้ 48 คะแนน ต้องโทษซ้ าได้ 54 คะแนน 
 นอกจากนั้นแล้วกรมราชทัณฑ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้น าระบบการด าเนินงาน
ของทัณฑสถานคร่ึงทางมาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ 

1.  เพื่อใช้วิธีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ก้ าวหน้า  ซึ่งยึดถือระบบการให้คะแนน 
ความเชื่อถือและคะแนนความประพฤติเป็นหลักให้บังเกิดผลดีที่สุด 

2.   เพื่อให้ค าแนะน าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
3.  เพื่อก่อตั้งระบบการปกครองตนเองของผู้ต้องขังขึ้น  (Inmate Self Government 

System) 
4.  เพื่อให้มีการด าเนินการในเร่ืองระบบการลา (Furlough System) และระบบการ 

พักโทษ (Parole System) ได้อย่างเต็มที่ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในเร่ืองดังกล่าว จึงได้มีการจัดสถานที่คุมขังให้เหมาะสมกับ

ระดับความก้าวหน้าของผู้ต้องขังในแต่ละชั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขั้น ด้วยกัน คือ ขั้นต้น (Orientation 
State) ขั้นไตร่ตรอง (Reflection State) ขั้นกระท าความดีตอบแทน (Good-Turn System) และ 
ขั้นเร่ิมต้นชีวิตใหม่  (Reconstruction Stage) ในแต่ละขั้นผู้ต้องขังจะได้รับสิทธิพิ เศษเพิ่มขึ้น 
มีการใช้ระบบคะแนนความเชื่อและการให้คะแนนความประพฤติ โดยผู้ต้องขังทุกคนจะได้คะแนน
ความเชื่อถือทันทีที่ได้มีการรับตัวไว้ ซึ่งจะได้รับการหักล้างโดยคะแนนที่ได้จากการประพฤติตัวดี 
หรือพอกพูนขึ้นโดยคะแนนที่ได้จากการประพฤติตัวไม่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลให้ผู้ต้องขังระมัดระวัง
มากขึ้น การที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนหรือลดชั้นขึ้นอยู่กับคะแนนความเชื่อถือของผู้ต้องขัง  
แต่ละคนผู้ต้องขังที่จะได้รับการพิจารณาจัดส่งไปยังทัณฑสถานคร่ึงทางนี้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.  ผู้ต้องขังที่มีก าหนดโทษ จ าคุกน้อยกว่า 5 ปี และได้รับโทษมาแล้วมากกว่า 1 ใน 4 
หรือ 

2.  ผู้ต้องขังที่มีก าหนดโทษ จ าคุกมากกว่า 5 ปี แต่ได้รับโทษมาแล้วมากกว่า 1 ใน 3 
และเหลือก าหนดโทษจ าคุกต่อไปอีกมากกว่า 6 เดือน แต่น้อยกว่า 10 ปี 

3.  ผู้ต้องขังที่ เข้ า เกณฑ์ตามข้อ  1 และ 2 ดังกล่าวจะต้องมีความสัมพันธ์ อันดี 
กับครอบครัวไม่เสี่ยงต่อการหลบหนีไม่มีแนวโน้มที่จะกระท าความผิดอีกและจะต้องท าตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ต้องขังอื่นด้วย 

ส่วนในญ่ีปุ่นได้น าระบบการแบ่งชั้นผู้ต้องขังมาใช้โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ต้องขังได้รู้จัก
ปรับปรุงตนเอง รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับสังคมภายนอก การแบ่งชั้นผู้ต้องขังออกเป็นชั้น 
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จะก าหนดตามพฤติกรรมของผู้ต้องขังแต่ละคน เช่น ความตั้งใจในการท างาน ความประพฤติ  
ความรับผิดชอบ และถ้าเป็นผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชน จะพิจารณาจากความก้าวหน้าทางการศึกษาด้วย 
โดยระดับชั้นจะเร่ิมตั้งแต่ต่ าสุด  คือ เกรด 4 เกรด 3 เกรด 2 และสูงสุดคือเกรด 1 ตามล าดับ  
หากผู้ต้องขังมีความประพฤติดีก็จะได้รับการเลื่อนชั้นในระดับที่สูงขึ้น  และในทางตรงกันข้าม  
หากผู้ต้องขังคนใดที่ได้รับการเลื่อนชั้นไปแล้ว กระท าผิดกฎระเบียบ ก็จะถูกพิจารณาลงโทษ 
ให้ลดชั้นเช่นเดียวกัน ซึ่งการคัดเลือกผู้ต้องขังจากชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่งจะด าเนินการโดย
คณะกรรมการและมีการให้คะแนนที่เข้มงวด 

จะเห็นได้ว่าในญ่ีปุ่นได้น าระบบชั้นแบบก้าวหน้า (Progressive Grade System) มาใช้ 
โดยได้แบ่งผู้ต้องขังออกเป็น 4 ชั้น ซึ่งผู้ต้องขังที่ได้รับการเลื่อนชั้นสูงขึ้น จะต้องมีความรับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น เป็นการกระตุ้นให้ผู้ต้องขัง เกิดความคิดริเร่ิมที่จะปรับปรุงแก้ไขตนเอง ให้เป็นพลเมืองดี 
หลักเกณฑ์พื้นฐานของการใช้ระบบแบบก้าวหน้ามีดังนี้ 

1.  เน้นในเร่ืองการเลื่อนชั้น โดยให้ผู้ต้องขังช่วยเหลือตนเอง ด้วยการเปิดโอกาสให้
ผู้ต้องขัง มีสิทธิที่จะสะสมคะแนนไว้ส าหรับการเลื่อนชั้น 

2.  ให้ความเคารพยกย่อง ในเร่ืองความเป็นมนุษยชาติของผู้ต้องขัง 
3.  ท าให้ผู้ต้องขัง บังเกิดความมั่นใจว่าตนยังเป็นผู้มีประโยชน์ต่อสังคม 
4.  ให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ ในอัตราส่วนที่เท่าเทียมกับความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ต้องขัง

เพลิดเพลินกับเสรีภาพมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 
5.  กีดกันผู้ต้องขังที่ไม่พึงปรารถนามิให้มีส่วนร่วมในการใช้ระบบนี้  ตลอดจนลดชั้น

ผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แต่ไม่เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในระบบดังกล่าว 
การปฏิบัติต่อเยาวชนในสถานฝึกอบรมเยาวชนในญ่ีปุ่นได้มีการใช้ระบบชั้น  

ตามความก้าวหน้าเช่นกัน (Progressive Grade System) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 
และชั้นที่ 3 ส าหรับชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 มีการแบ่งซอยออกไปอีก 2 ชั้น ได้แก่ ชั้นสูงกว่าและชั้นต่ า
กว่า (Higher and Lower) เยาวชนที่เข้าใหม่ จะถูกจัดให้อยู่ในชั้นที่ต่ ากว่าของชั้นที่ 2 (Lower Class 
of the 2nd grade) ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นขึ้นทีละชั้น เว้นแต่ผู้ที่ท าความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
อาจได้เลื่อนคราวละ 2 ชั้นในทางกลับกัน หากมีการท าผิดก็อาจมีการลดชั้นลง 1 ชั้นหรือในบางคร้ัง
อาจลดลง 2 ชั้น ก็ได้การเลื่อนชั้นและลดชั้นจะกระท าหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบรายงาน
ประจ าวันของเยาวชนแล้ว ซึ่งตามปกติจะต้องมีการพิจารณาอย่างน้อยเดือนละคร้ัง เยาวชนที่อยู่ 
ในชั้นที่ 1 อาจได้รับสิทธิพิเศษในเร่ืองการปกครองตนเอง ในส่วนที่เกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจ
และกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานฝึกอบรม 
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ส่วนในมลรัฐแคลิฟอร์เนียแม้จะไม่มีระบบการจัดชั้นของผู้ต้องขัง  แต่ในระหว่าง 
ที่ผู้ต้องขังต้องถูกจ าคุกในเรือนจ าหรือทัณฑสถานของมลรัฐ โดยผ่านกระบวนการจ าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขังแล้วจะต้องรับโทษตามระยะเวลาที่ศาลก าหนดไว้  แต่หากผู้ต้องขังได้รับความเชื่อถือ
สามารถสะสมเพื่อลดก าหนดเวลาจ าคุกดังกล่าวของตนได้ กล่าวคือ ทุก ๆ หกเดือนของการรับโทษ
จ าคุกอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ต้องขังได้รับความเชื่อถือเพื่อลดก าหนดเวลาจ าคุกของตนเป็นจ านวน  
หกเดือน จ านวนของความเชื่อถือที่น้อยกว่านี้ให้น ามาปรับกับก าหนดเวลาจ าคุกอย่างต่อเนื่อง  
ที่ก าหนดเวลาน้อยกว่านี้  ซึ่งการให้ความเชื่อถือนี้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์  
ได้ก าหนดไว้ 

โดยการได้รับความเชื่อถือของผู้ต้องขังจะพิจารณาจากความประพฤติของผู้ต้องขัง   
การมีส่วนร่วมของผู้ต้องขัง และจากการท าส าเร็จตามเป้าหมาย แต่หากผู้ต้องขังคนใดที่มีสิทธิได้รับ
ความเชื่อถือแต่ปฏิเสธการท างานเต็มเวลา  หรือถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มไม่ได้รับความเชื่อถือ  
(กลุ่มงาน C) โดยกรรมการจัดประเภท เนื่องจาการฝ่าฝืนระเบียบวินัยอย่างร้ายแรง ในการฝึกอาชีพ
หรือการท างาน ผู้ต้องขังนั้นจะไม่ได้รับความเชื่อถือ 

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหลังจากที่ผ่านกระบวนการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังโดย  
การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังดังกล่าวค านึงถึงความมั่นคงปลอดภัยแล้วจะมีการจัดกลุ่มงานโดยมีการ
มอบหมายงานให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งแต่ละกลุ่มงานจะได้รับความเชื่อถือสามารถสะสมวันลดวัน
ต้องโทษจากการท างาน โดยสามารถลดวันต้องโทษของพวกเขาได้มากถึงคร่ึงหนึ่งตามที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น แต่ถ้าผู้ต้องขังสร้างปัญหาหรือไม่ท างานก็จะสูญเสียความเชื่อถือในการท างานไป 
โดยความเชื่อถือดังกล่าวนั้นเป็นสิทธิประโยชน์ส่วนตัวของผู้ต้องขังแต่ละคนที่ต้องสร้างขึ้นเอง 
และอาจถูกริบคืนได้  และการจัดกลุ่มงานหรือการมอบหมายงานให้กับผู้ต้องขังแต่ละคน  
จะด าเนินการโดยคณะกรรมการจัดประเภท 

งานที่มีการมอบหมายให้กับผู้ต้องขังนั้น มีงานเต็มเวลาและงานคร่ึงวันตามที่ก าหนดไว้ 
1.  งานเต็มเวลา หมายถึง งานที่ได้รับมอบหมายหรือการรับการฝึกอบรม เป็นเวลา  

8 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์ ไม่รวมเวลาพักรับประทานอาหาร 
2.  งานคร่ึงวัน หมายถึง งานที่ได้รับมอบหมายหรือการรับการฝึกอบรม เป็นเวลา  

4 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์ ไม่รวมเวลาพักรับประทานอาหาร 
การจัดกลุ่มงานหรือการมอบหมายงานให้ผู้ต้องขังนั้น เป้าหมายที่ส าคัญ คือ ผู้ต้องขัง

ได้รับความรู้สึกต่อการมีความสามารถ รู้สึกมีความตระหนักในคุณค่าของตนเอง (Self-esteem)  
การผ่านการท างาน ความรับผิดชอบในการท างานจะสอนให้รู้จักการควบคุมตัวเอง ซึ่งนิสัยการ
ท างานที่ดีที่ได้พัฒนามาจากการท างานในเรือนจ าจะเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของผู้ต้องขังเมื่อกลับสู่
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สังคม นอกจากนี้แล้วการท างานของผู้ต้องขังยังมีความสอดคล้องกับสิทธิพิเศษที่ผู้ต้องขังจะได้รับ
แตกต่างกันไป โดยสิทธิพิเศษของผู้ต้องขังจะต้องบังคับตามพฤติกรรม การจัดประเภทควบคุม  
และงานที่ได้รับมอบหมายของผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังหรือกลุ่มของผู้ต้องขังที่มีสิทธิพิเศษ ซึ่งอยู่ใน
ประเภทการควบคุมตัวและงานที่ได้รับมอบหมายเดียวกัน จะได้รับสิทธิพิเศษที่เท่าเทียมกัน 

จากการเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า การจัดชั้นมีใน
สาธารณรัฐเกาหลี และญ่ีปุ่น ส่วนในมลรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ปรากฏว่ามีการจัดชั้นของผู้ต้องขัง  
แต่มีการจัดกลุ่มงานให้กับผู้ต้องขังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการจ าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขังแต่ละคน ส าหรับประเทศไทยระบบการจัดชั้นเป็นการจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดีโดย
ได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันในแต่ละชั้น ซึ่งหลักเกณฑ์ในการเลื่อนชั้นมีความส าคัญต่อการ 
จูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดีเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละชั้น และเพื่อเป็น
การสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ ควรมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการเลื่อนชั้น  
ดังนี ้

1.  ควรน าระบบการให้คะแนนความเชื่อถือมาใช้ โดยนักโทษเด็ดขาดทุกคนจะได้รับ
คะแนนความเชื่อถือทันทีที่มีการรับตัวไว้  โดยจะได้รับการหักล้างด้วยคะแนนที่ได้รับจากความ
ประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรในการท างาน และได้รับรางวัลตอบแทนเนื่องจากคุณงามความดี 
หลังจากที่ได้มีการหักล้างด้วยคะแนนดังกล่าวแล้ว นักโทษเด็ดขาดจะได้รับการเลื่อนชั้นและได้รับ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นและเหมาะสมกันในแต่ละชั้น ซึ่งการค านวณคะแนนความเชื่อถือ
นั้น จะต้องค านึงถึงก าหนดโทษจ าคุกอันถึงที่สุดที่นักโทษเด็ดขาดแต่ละคนได้รับซึ่งแตกต่างกัน 
โดยคูณก าหนดโทษคิดเป็นเดือนด้วยคะแนนพื้นฐานซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของนักโทษเด็ดขาด 
และการกระท าความผิดซ้ าหรือไม่  

2.  การเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักโทษเด็ดขาดตามที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบ
กรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นของนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. 2556 ไม่ว่าด้านการพัฒนาตนเอง 
ด้วยการการศึกษาอบรม การฝึกวิชาชีพ และด้านการช่วยเหลือกิจการของเรือนจ าหรือทัณฑสถานที่
ก าหนดไว้เฉพาะนักโทษเด็ดขาดชั้นดีเพื่อเลื่อนชั้นเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีมาก และจากชั้นดีมาก
เลื่อนเป็นชั้นเยี่ยมนั้น จะต้องน าหลักเกณฑ์ในการเพิ่มคะแนนไปใช้กับนักโทษเด็ดขาดทุกชั้น ท าให้
นักโทษเด็ดขาดสามารถน าคะแนนดังกล่าวไปหักล้างกับคะแนนความเชื่อถือที่ก าหนดไว้ในข้อ  1. 
อันจะเป็นประโยชน์ในการเลื่อนชั้นต่อไป 

3.  การปฏิบัติต่อนักโทษเด็ดขาดไม่ว่าด้านการศึกษาอบรม การฝึกวิชาชีพ จะต้องเป็น
การปฏิบัติเพื่อการให้นักโทษเด็ดขาดเกิดความรู้สึกถึงความสามารถหรือตระหนักในคุณค่า 
ของตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อกลับสู่สังคม โดยสามารถใช้ชีวิตใน
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อนาคตโดยปราศจากการกระท าผิด อันจะเป็นการป้องกันสังคมและสามารถน าทักษะที่ได้รับไป
ด ารงตนได้  นอกจากนี้แล้วผลที่ได้จากการที่นักโทษเด็ดขาดได้ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ นั้น  
จะต้องได้รับคะแนนความประพฤติเพื่อให้นักโทษเด็ดขาดน าไปหักล้างกับคะแนนความเชื่อถือ  
ของแต่ละคน เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนชั้น และการปฏิบัติต่อนักโทษเด็ดขาดในด้านการศึกษา
อบรม การฝึกวิชาชีพหรือด้านอ่ืน ๆ จะต้องเหมาะสมกับนักโทษเด็ดขาดแต่ละคนเพราะโดยเหตุ
ที่ว่ามนุษย์แต่ละคนมีความสามารถและความรับผิดชอบที่ไม่เท่าเทียมกัน  ดังนั้นการปฏิบัติ 
ต่อนักโทษเด็ดขาดจะต้องเหมาะสมกับแต่ละรายโดยพิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การกระท าความผิดและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้กระท าผิด  ในด้านความเป็นมาแห่งชีวิตและ 
ความประพฤติเป็นอาจิณของผู้ต้องขัง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและกระตือรือร้นในสิ่งที่ได้รับ  
ท าให้เกิดการแก้ไขฟื้นฟูนักโทษเด็ดขาดได้อย่างแท้จริง   
 4.1.2 คณะกรรมการในการพิจารณาเลื่อนหรือลดชั้นของผู้ต้องขัง 

ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พ.ศ. 2479 การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดนั้น ให้กระท าในวันสิ้นเดือนมิถุนายนคร้ังหนึ่งและวันสิ้น
เดือนธันวาคมคร้ังหนึ่ง เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ จะเลื่อนชั้นก่อนเวลาดังกล่าวก็ได้ โดยอนุมัติ
ของอธิบดี นอกจากนั้นแล้วกฎกระทรวงดังกล่าวก าหนดให้การเลื่อนหรือลดชั้นได้ตามล าดับชั้น 
ในกรณีมีเหตุพิเศษจะข้ามชั้นก็ได้ แต่การเลื่อนข้ามชั้นต้องให้อธิบดีอนุมัติ  

โดยทั่วไปแล้วการเลื่อนหรือลดชั้นเป็นอ านาจของผู้บัญชาการเรือนจ าตามที่ก าหนดไว้
ในระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นของนักโทษเด็ดขาด  พ.ศ. 2479 โดยแยก
พิจารณาได้ดังน้ี 

การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีปกติ 
1.  ให้ผู้บัญชาการเรือนจ า แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน 

และกรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับช านาญการ หรือเทียบเท่า
ขึ้นไป ซึ่งสังกัดเรือนจ านั้น ๆ ท าการตรวจสอบพิจารณาว่านักโทษเด็ดขาดผู้ใดควรหรือไม่ควร
เลื่อนชั้นเพราะเหตุใด 

2.  ภายในเวลาสองเดือนก่อนถึงก าหนดวันเลื่อนชั้น ให้เจ้าพนักงานเรือนจ าส ารวจ
นักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์จะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้น จัดท าบัญชีพร้อมทั้งรวบรวมเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการดังกล่าว 

3.  ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบบัญชีรายชื่อ รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
แล้วท าความเห็นเสนอต่อผู้บัญชาการเรือนจ าเพื่อพิจารณาสั่งเลื่อนหรือไม่เลื่อนชั้นโดยเร็ว   
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การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีมีเหตุพิเศษ 
1.  ในกรณีมีเหตุพิเศษ จะเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดที่มีความชอบแก่ราชการพิเศษ  

หรือเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดก่อนก าหนดเวลา หรือเลื่อนข้ามชั้นนักโทษเด็ดขาดตามกฎกระทรวง 
ให้ผู้บัญชาการเรือนจ าตั้งคณะกรรมการขึ้น ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ
อย่างน้อย 2 คน โดยแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับช านาญการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
ซึ่งสังกัดเรือนจ าน้ัน ๆ ท าการสอบสวนพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการเรือนจ า 

2.  เมื่อผู้บัญชาการเรือนจ าได้รับรายงานดังกล่าวแล้วพิจารณาว่า  สมควรเลื่อนชั้น 
เป็นกรณีพิ เศษให้ส่งรายงานการสอบสวนและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง  พร้อมความเห็นไปให้ 
กรมราชทัณฑ์พิจารณา  

3.  เมื่อได้รับอนุมัติจากกรมราชทัณฑ์แล้วให้ผู้บัญชาการเรือนจ าสั่งเลื่อนชั้นได้ 
เมื่อได้สั่งเลื่อนชั้นแล้วให้ประชุมชี้แจงให้นักโทษเด็ดขาดทั้งหมดทราบผลการเลื่อนชั้น 

และเหตุผลที่มีการเลื่อนชั้น แล้วปิดประกาศรายชื่อนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการเลื่อนชั้นไว้โดย
เปิดเผยตามที่ผู้บัญชาการเรือนจ าเห็นสมควร 

การจัดชั้น เลื่อนชั้น หรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาด ให้ท าเป็นค าสั่งของเรือนจ า และเมื่อได้
มีค าสั่งดังกล่าวแล้วให้นักโทษเด็ดขาดลงชื่อรับทราบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ปิดประกาศ
ค าสั่งไว้โดยเปิดเผยตามที่ผู้บัญชาการเรือนจ าเห็นสมควร 

เมื่อได้มีค าสั่งให้เลื่อนชั้นหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาดแล้วให้จัดท าบัญชีการเลื่อนชั้น 
หรือบัญชีการลดชั้นนักโทษเด็ดขาด แล้วรายงานไปกรมราชทัณฑ์ โดยการเลื่อนชั้นงวดเดือน
มิถุนายน ให้รายงานไปกรมราชทัณฑ์ภายในเดือนกรกฎาคม การเลื่อนชั้นงวดเดือนธันวาคม  
ให้รายงานไปกรมราชทัณฑ์ภายในเดือนมกราคม การลดชั้นให้รายงานโดยเร็ว 

จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ในการเลื่อนและลดชั้นของนักโทษเด็ดขาดดังกล่าวตามที่ได้มี
การก าหนดไว้นั้นเป็นอ านาจของผู้บัญชาการเรือนจ าแต่ละเรือนจ าไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนชั้นในกรณี
ปกติที่เป็นอ านาจของผู้บัญชาการเรือนจ าโดยแต่งต้ังคณะกรรมการจากเรือนจ านั้น ๆ เป็นผู้พิจารณา
หลักเกณฑ์ในการเลื่อนชั้น  หรือการเลื่อนชั้นในกรณีที่มี เหตุพิ เศษแม้จะมีการส่งรายงาน 
การสอบสวนและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง  พร้อมความเห็นไปให้กรมราชทัณฑ์พิจารณาก็ตาม  
การที่จะพิจารณาว่านักโทษเด็ดขาดคนใดจะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นหรือไม่เป็นดุลพินิจ  
ของผู้บัญชาการเรือนจ าโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาเลื่อนชั้น  ซึ่งคณะกรรมการ 
ในการเลื่อนหรือลดชั้นของนักโทษเด็ดขาดดังกล่าวไม่มีกลุ่มสหวิชาชีพที่มีความสามารถเฉพาะ
ด้านในภาคสังคมเข้าร่วมเพื่อการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ภายในเรือนจ า 
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อันจะท าให้การพิจาณาเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาดมีความเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามจุดประสงค์ของการบังคับโทษจ าคุกอย่างแท้จริง   

เมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์การบังคับโทษจ าคุก  ในหลัก  “เปิดเผย” กล่าวคือ  
การด าเนินการบังคับโทษผู้ต้องขังต้องกระท าโดยเปิดเผย ซึ่งเป็นหลักที่สืบเนื่องมาจากหลักนิติรัฐ
อันเป็นการแสดง “ความเป็นประชาธิปไตย” และเป็นคุณลักษณะของการบังคับโทษจ าคุกที่ดี
ประการหนึ่ง การด าเนินกระบวนการต่าง ๆ ในทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน 
ต้องมีความเป็นภาวะวิสัยที่สามารถตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบจากทั้งภายใน  
และภายนอกองค์กร และจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเสมอ276 นอกจากนั้นแล้วการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการในขั้นตอนต่าง  ๆ ดังกล่าวจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับผู้ต้องขัง 
เป็นรายบุคคลโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ  
ตัวผู้กระท าความผิดด้วยเป็นส าคัญ ซึ่งข้อมูลตามหลักการนี้จะช่วยสร้างความเป็นภาวะวิสัย 
ของขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคน 

เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ พบว่า การเลื่อนและลดชั้นของผู้ต้องขังใน
ประเทศที่มีระบบการจัดชั้น คณะกรรมการจะต้องมีความรู้เชี่ยวชาญและมีกลุ่มสหวิชาชีพ  
ไม่ว่าจะเป็น นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา แพทย์ เป็นต้น เข้าร่วมด้วย เช่น ในสาธารณรัฐเกาหลี 
โดยกรมราชทัณฑ์ได้จั ดระบบคณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ ต้องขั งในรูปของส ภา  
อันประกอบด้วยสภา 2 สภา คือ สภาเบื้องต้นและสภาใหญ่ สภาเบื้องต้น (Classification & 
Treatment Preliminary Council) เป็นผู้ท าหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ต้องขังซึ่งเป็น
ขั้นตอนชั้นต้น ส่วนสภาใหญ่ (Classification & Treatment Council) จะท าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
ของผู้ต้องขังและพิจารณาให้การปฏิบัติ และการควบคุมที่เหมาะสมแก่ผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล  

สภาเบื้องต้นประกอบด้วย หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัยของทัณฑสถาน ท าหน้าที่
เป็นประธานในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ต้องขัง  นอกจากนั้นมีสมาชิกจากสาขา 
วิชาชีพต่าง ๆ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ท าการรวบรวมและสืบเสาะประวัติผู้ต้องขัง 

สภาเบื้องต้นนี้ท าการสืบเสาะประวัติผู้ต้องขังดังกล่าว โดยการสังเกตและสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์นั้นเป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล โดยจะซักถามถึงประวัติการกระท าผิด พื้นฐาน
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้ต้องขัง พร้อมทั้งสังเกต
บุคลิกลักษณะ และสภาพทางอารมณ์จิตใจของผู้ต้องขังด้วย 

                                                 
276  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก (น. 90). เล่มเดิม. 
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การสัมภาษณ์ผู้ต้องขังเพื่อที่จะน าไปเป็นข้อมูลเพื่อการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังและ  
ให้การปฏิบัติอย่างถูกต้องนั้นต้องประกอบด้วย เน้ือหาที่จ าเป็นในเร่ืองต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ก.  สอบถามเร่ืองราวที่จ าเป็นส าหรับการตัดสินใจในเร่ืองชั้นหรือประเภทของผู้ต้องขัง 
ข.  ข้อมูลที่จ าเป็นในการช่วยตัดสินใจในเร่ืองของสถานที่ควบคุมที่เหมาะสม 
ค.  ข้อมูลที่จะช่วยในการสร้างโปรแกรมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในการศึกษาและ  

การฝึกอบรม 
ง.  ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการโยกย้ายผู้ต้องขัง 
จ.  ข้อมูลที่จะช่วยในการพิจารณาเร่ืองการพักการลงโทษ 
ฉ.  ข้อมูลที่จะช่วยตัดสินเร่ืองการลาพัก 
ช.  ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการจ าเป็นต่าง ๆ ในการปลดปล่อยผู้ต้องขัง 
ฌ.  ข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของเรือนจ า และการบริหารงานเรือนจ า 
หลังจากที่สภาเบื้องต้นได้ท าการสังเกต สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ พร้อมทั้งลงความเห็น

ต่อผู้ต้องขังแล้ว ก็จะเสนอเป็นรายงานให้แก่สภาใหญ่ สภาใหญ่นั้นมีคณะกรรมการในการ
ด าเนินการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง  ซึ่งประกอบด้วยผู้ปกครองทัณฑสถานเป็นประธาน  
รองผู้ปกครอง หัวหน้ากองทุกกองในทัณฑสถาน ข้าราชการทัณฑสถานอาวุโสอีกหลายนาย 
รวมทั้งนักจิตวิทยา แพทย์ เป็นสมาชิก 

สภาใหญ่จะท าหน้าที่พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ เหล่านี้  หลังจากที่ผ่านการพิจารณาของ 
สภาเบื้องต้นแล้ว คือ 

1.  เร่ืองที่เกี่ยวกับการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังและการแยกประเภท 
2.  เร่ืองที่เกี่ยวกับการประเมินความประพฤติผู้ต้องขัง ความขยันหมั่นเพียรในการงาน

และการให้รางวัลตอบแทน 
3.  เร่ืองที่เกี่ยวกับชั้นของผู้ต้องขัง ซึ่งรวมถึงการเลื่อนชั้นการงดการเลื่อนชั้นและ 

การลดชั้น 
ในญ่ีปุ่นได้น าระบบการแบ่งชั้นผู้ต้องขังมาใช้ในเรือนจ าเโดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ต้องขัง

ได้รู้จักปรับปรุงตนเอง รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับสังคมภายนอก การแบ่งชั้นผู้ต้องขังออกเป็นชั้น
จะก าหนดตามพฤติกรรมของผู้ต้องขังแต่ละคน เช่น ความตั้งใจในการท างาน ความประพฤติ  
ความรับผิดชอบ และถ้าเป็นผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชน จะพิจารณาจากความก้าวหน้าทางการศึกษาด้วย 
โดยระดับชั้นจะเร่ิมตั้งแต่ต่ าสุด  คือ เกรด 4 เกรด 3 เกรด 2 และสูงสุดคือเกรด 1 ตามล าดับ  
หากผู้ต้องขังมีความประพฤติดีก็จะได้รับการเลื่อนชั้นในระดับที่สูงขึ้น  และในทางตรงกันข้าม  
หากผู้ต้องขังคนใดที่ได้รับการเลื่อนชั้นไปแล้ว กระท าผิดกฎระเบียบ ก็จะถูกพิจารณาลงโทษ 
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ให้ลดชั้นเช่นเดียวกัน ซึ่งการคัดเลือกผู้ต้องขังจากชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่ง  จะด าเนินการโดย
คณะกรรมการและมีการให้คะแนนที่เข้มงวด โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังจะต้องมีการเลือกแผนการบังคับโทษที่เห็นได้ว่าเหมาะสมส าหรับผู้ต้องขัง 
แต่ละคนในคุณสมบัติของเพศชาย หญิง อุปนิสัย ปัญหา ตลอดทั้งการที่ผู้ต้องขังต้องมีส่วนร่วม 
หรือต้องให้ความร่วมมือในแผนการบังคับโทษนั้นด้วย 

ส่วนในมลรัฐแคลิฟอร์เนียการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเรือนจ าหรือ
ทัณฑสถานไม่ว่ าจะในเ ร่ืองของการมีส่วนร่วมกับโครงการ  การจัดกลุ่มที่มีสิทธิพิ เศษ  
หรือการก าหนดการคุมขัง  การจัดกลุ่มงาน หรือการได้รับความเชื่อถือเพื่อสิทธิประโยชน์ 
ของผู้ต้องขัง ให้กระท าโดยคณะกรรมการจ าแนกประเภทผู้ต้องขัง ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ 
ที่มีความรู้ในการจ าแนกประเภทผู้ต้องขัง ส่วนในเร่ืองของสิทธิพิเศษซึ่งเกิดจากการมอบหมายงาน
เป็นหลัก โดยที่แต่ละกลุ่มงานจะได้รับความเชื่อถือที่แตกต่างกัน  สิทธิพิเศษที่ผู้ต้องขังได้รับ 
ความเห็นชอบในกิจกรรม และสิทธิพิเศษที่ก าหนดไว้โดยเลขานุการ โดยรัฐ กฎหมาย ระเบียบ 
ของรัฐและค าสั่งของฝ่ายบริหาร  

ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่าการพิจารณาเลื่อนหรือลดชั้นของนักโทษเด็ดขาดจะต้องพิจารณา
ถึงหลักเกณฑ์การบังคับโทษจ าคุก  ซึ่งการเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาดเป็นขั้นตอนของ 
การปฏิบัติเพื่อจูงใจให้ประพฤติดี ดังนั้น การพิจารณาเลื่อนหรือลดชั้นจะต้องกระท าโดยเปิดเผย  
มีความเป็นภาวะวิสัยที่สามารถตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอก
องค์กรและจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็น นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา แพทย์  
เป็นต้น เข้าร่วมด้วยและการเลื่อนหรือลดชั้นของนักโทษเด็ดขาดจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับ
ผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดและข้อเท็จจริง  
ที่เกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิดด้วยเป็นส าคัญ นอกจากนี้แล้วคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องมีความรู้
ความเชี่ยวชาญ อันจะท าให้การเลื่อนหรือลดชั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดผลดีแก่นักโทษ
เด็ดขาดทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

4.1.3  สิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับการจัดชั้น 
การให้สิทธิประโยชน์ตอบแทนความประพฤติดีของผู้ต้องขัง  มีจุดมุ่งหมายส าคัญ  

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังเอาใจใส่ในการศึกษาอบรมแก้ไขความประพฤติ  และให้ความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ในการรักษาระเบียบวินัยและพัฒนาตนเอง การให้สิทธิประโยชน์ตอบแทนความประพฤติ
ดีแก่ผู้ต้องขังนั้น มีอยู่หลายประการ เช่น การให้ความสะดวกแก่ผู้ต้องขังระหว่างที่อยู่ในเรือนจ า 
การเลื่อนชั้น การพักการลงโทษ การลดวันต้องโทษจ าคุก  เป็นต้น ซึ่งนับเป็นหลักปฏิบัติ 
ที่สอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังกับข้อเสนอแนะในเร่ือง  
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ที่เกี่ยวข้องของสหประชาชาติข้อ 70 ซึ่งบัญญัติว่า “ทุกเรือนจ าหรือทัณฑสถาน จะต้องจัดให้มี
ระบบการให้ประโยชน์ตอบแทนอันเหมาะสม และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามชั้น 
ของผู้ต้องขัง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีความประพฤติดี มีความส านึกรับผิดชอบและรักษาไว้ซึ่ง
ส่วนได้เสียในอันที่จะน าความสนใจ และความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 

จะเห็นได้ว่าสิทธิประโยชน์ตอบแทนความประพฤติของผู้ต้องขังมีความสัมพันธ์กับชั้น
และการรักษาวินัยของผู้ต้องขังเป็นอย่างยิ่ง ตามบทบทบัญญัติในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์และกฎกระทรวง ข้อ 47-49 เช่น การให้ความสะดวกแก่ผู้ต้องขังที่ประพฤติดีผู้ต้องขัง 
ในแต่ละชั้นจะได้รับความสะดวกที่แตกต่างกันไปตามล าดับ  การพักการลงโทษ ซึ่งถือเป็น 
ส่วนหนึ่งแห่งมาตรการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดนอกเรือนจ าซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ตอบแทน
ความประพฤติของผู้ต้องขังในขั้นสูงสุดและเป็นการจูงใจผู้ต้องขังให้ประพฤติตัวดีในขณะต้องโทษ
โดยจะเลือกจากนักโทษเด็ดชั้นเยี่ยม ชั้นดีมาก และชั้นดีเท่านั้น หรือกรณีของการลดวันต้องโทษ
จ าคุกนักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับการลดวันต้องโทษจ าคุกจากความประพฤติดี  คือ นักโทษเด็ดขาด
ชั้นเยี่ยม ชั้นดีมาก และชั้นดีเท่านั้น เป็นต้น สิทธิประโยชน์ตอบแทนความประพฤติดีของผู้ต้องขัง
ตามกฎหมายไทยจะมีความสัมพันธ์กับระบบชั้นของผู้ต้องขังทั้งสิ้น 

ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า ท าให้ผู้ต้องขังต่างชั้นกัน 
สิทธิประโยชน์ต่างกันอยู่รวมกัน เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับสภาพของเรือนจ าที่ไม่สามารถรองรับ
นักโทษจ านวนมาก ๆ ได้ จึงไม่ได้แยกผู้ต้องขังต่างชั้นกันออกจากกันได้  ท าให้ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดชั้นที่ต้องการให้เกิดความแตกต่างกันในแต่ละชั้นในเร่ืองของสิทธิ
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ต้องขัง อีกทั้งการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ผู้ต้องขังไม่ว่าเป็นผู้ต้องขัง
โดยสันดารหรือผู้ต้องขังที่กระท าความผิดโดยพลั้งพลาดก็ได้รับไม่แตกต่างกัน เช่น การลดโทษ
ค านึงถึงพฤติกรรมขณะอยู่ในเรือนจ าเป็นหลักแต่พฤติกรรมก่อนเข้าเรือนจ าและพฤติกรรมใน
อนาคตเป็นล าดับรองลงมา277 เมื่อผู้ต้องขังต่างชั้นกันต้องอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังไม่ได้
ค านึงถึงพฤติกรรมของผู้ต้องขังแต่ละประเภทและแยกปฏิบัติให้เหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละ
ประเภท ท าให้สิทธิประโยชน์ที่ เป็นสิ่ ง จูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดีก็ไม่ เกิดประโยชน์  
หรือมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์บังคับโทษจ าคุกอันจะเป็นการจูงใจผู้ต้องขังให้ประพฤติดีได้
อย่างแท้จริง  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ พบว่า ในสาธารณรัฐเกาหลีการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังใช้ระบบก้าวหน้า ระยะเวลาของการต้องโทษจ าคุกของผู้ต้องขังแต่ละคนจะถูกแบ่ง
ออกเป็นหลายชั้น (Phase) เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในลักษณะแก้ไขทีละน้อย ๆ โดยขึ้นอยู่กับ
                                                 

277  จาก “จากอาจารย์ถึงศิษย์,” โดย นัทธี จิตสว่าง, 2556, วารสารราชทัณฑ์, 61, (1), 20. 
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ระดับการตรวจสอบตนเองของผู้ต้องขังและความพยายามที่จะปรับปรุงตัวจุดมุ่งหมายของ  
การปฏิบัตินี้จะกระตุ้นให้ผู้ต้องขังมีความพยายามด้วยตนเอง และสร้างความหวังในอนาคต  
โดยการแนะน าให้ผู้ต้องขังปรับตัวด้วยตัวของเขาเอง นอกจากนี้การคุมขังต้องถือตามการจ าแนก
ลักษณะผู้ต้องขัง ซึ่งมุ่งในเร่ืองการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทเป็นหลัก  
ดังนั้นจึงต้องมีการจัดตั้งสถานคุมขัง ซึ่งมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับสภาพของผู้ต้องขัง
แต่ละประเภทด้วย  

ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังนั้นจะมีการแบ่งผู้ต้องขังออกเป็น  5 ชั้น ตามขั้นตอน
ความก้าวหน้าในการบ าบัดรักษา ได้แก่ ผู้ต้องขังชั้นห้า ชั้นสี่ ชั้นสาม ชั้นสองและชั้นหนึ่งตามล าดับ 
จะมีการให้คะแนนความเชื่อถือ (Responsible Credit Points) แก่ผู้ต้องขังในแต่ละชั้นซึ่งจะได้รับ
การหักล้างด้วยคะแนนที่ตนได้มาจากการที่มีความประพฤติดีขยันหมั่นเพียร  ในการงานและ 
การได้รับรางวัลตอบแทน เนื่องจากคุณความดี หลังจากที่ได้มีการหักล้างคะแนนดังกล่าวแล้ว 
ผู้ต้องขังจะได้รับการเลื่อนชั้นย่อมได้รับประโยชน์ และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ในชั้นที่ได้รับการพิจารณา 
เลื่อนชั้นไปมากขึ้น การคุมขังจะต้องถือตามการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง 

ส่วนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในญ่ีปุ่นนี้  กรมราชทัณฑ์ ได้น าระบบชั้นแบบก้าวหน้า 
(Progressive Grade System) มาใช้โดยได้แบ่งผู้ต้องขังออกเป็น 4 ชั้น ซึ่งผู้ต้องขังที่ได้รับการเลื่อน
ชั้นสูงขึ้นจะต้องมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น  เป็นการกระตุ้นให้ผู้ต้องขัง  เกิดความคิดริเร่ิม 
ที่จะปรับปรุงแก้ไขตนเอง ให้เป็นพลเมืองดี หลักเกณฑ์พื้นฐานประการหนึ่งของการใช้ระบบแบบ
ก้าวหน้า คือ ให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ ในอัตราส่วนที่เท่าเทียมกับความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ต้องขัง
เพลิดเพลินกับเสรีภาพมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ซึ่งระบบการจัดชั้นแบบก้าวหน้านี้ มีส่วนสัมพันธ์
กับระบบการพักโทษ หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ระบบการจัดชั้นแบบก้าวหน้ามีส่วนช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพักโทษ กล่าวคือ ผู้ต้องขังที่ได้รับการเลื่อนชั้นสูงขึ้นย่อมมีสิทธิที่จะ
ได้รับการพิจารณาพักโทษ ส าหรับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ต้องขังจะได้รับจากการเลื่อนชั้นในญ่ีปุ่น 
คือ การให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้ด าเนินชีวิตอย่างอิสระ การได้รับสิทธิในด้านการติดต่อกับสังคม
ภายนอกและการซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้ส่วนตัวมากขึ้น  ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในเร่ือง 
ของใช้ส่วนตัวให้ เป็นต้น 

นอกจากนี้แล้วมลรัฐแคลิฟอร์เนีย  แม้จะไม่มีระบบการจัดชั้นอันเป็นสิ่งจูงใจ 
ให้ผู้ต้องขังประพฤติดีเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหมือนอย่างประเทศที่กล่าวมาแล้ว 
อย่างไรก็ตามในเร่ืองของสิทธิประโยชน์ตอบแทนความประพฤติที่ผู้ต้องขังแต่ละคนจะได้รับนั้น  
มีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ในกฎหมายของมลรัฐในเร่ืองของความเชื่อถือ  โดยการได้มาซึ่ง 
ความเชื่อถือน้ีคณะกรรมการจัดประเภทจะพิจารณาจากความประพฤติ การมีส่วนร่วม การท าส าเร็จ
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ตามเป้าหมาย หรือได้จากการท างาน ซึ่งความเชื่อถือนี้ผู้ต้องขังสามารถสะสมเพื่อลดก าหนดเวลา
จ าคุกของตนได้ ความเชื่อถือดังกล่าวนี้ถือเป็นสิทธิประโยชน์ส่วนตัวไม่ใช่สิทธิตามกฎหมาย  
โดยผู้ต้องขังจะต้องสร้างขึ้นเองและอาจถูกริบคืนได้ และให้ผู้ต้องขังทุกคนซึ่งมีคุณสมบัติพึงได้รับ
ความเชื่อถือมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม การจัดกลุ่มงานของผู้ต้องขังแต่ละคนนั้น 
จะมีสิทธิพิเศษในแต่ละกลุ่มงานที่แตกต่างกันไป โดยสิทธิพิเศษของผู้ต้องขังจะต้องบังคับ 
ตามพฤติกรรม การจัดประเภทการควบคุมตัว และงานที่ได้รับมอบหมายของผู้ต้องขังไม่มีการ
ก าหนดให้ร้องขอหรือท าค าขออย่างเป็นทางการ เว้นแต่ จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน เรือนจ า 
หรือทัณฑสถานอาจเพิ่มสิ่งจูงใจแก่กลุ่มสิทธิพิเศษแต่ละกลุ่มเป็นไปตามความพร้อมของทรัพยากร 
และข้อจ ากัดที่ก าหนดไว้เพื่อความปลอดภัย ที่ส าคัญคือผู้ต้องขังหรือกลุ่มของผู้ต้องขังที่มีสิทธิ
ได้รับสิทธิพิเศษ ซึ่งอยู่ในประเภทการควบคุมตัวและงานที่ได้รับมอบหมายเดียวกัน จะได้รับสิทธิ
พิเศษที่เท่าเทียมกัน 

จากการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศพบว่าในประเทศที่มีระบบการจัดชั้น
นั้น ผู้ต้องขังแต่ละชั้น อยู่ในสถานที่ควบคุมแตกต่างกัน ดังเช่นในสาธารณรัฐเกาหลีและญ่ีปุ่น  
โดยสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังแต่ละชั้นย่อมแยกจากกัน สถานที่ควบคุมมีสิ่งอ านวยความสะดวก
เหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละชั้น ส่วนในมลรัฐแคลิฟอร์เนียแม้จะไม่มีระบบการจัดชั้นแต่มีการจัด
กลุ่มงานให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งแต่ละกลุ่มงานจะได้รับความเชื่อถือแตกต่างกันไปเพื่อสิทธิประโยชน์
ของผู้ต้องขัง แต่บางกลุ่มงานก็ไม่ได้รับความเชื่อถือและสิทธิพิเศษขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ  
จัดประเภท การจัดกลุ่มงานของผู้ต้องขังแต่ละคนนั้นจะมีสิทธิพิเศษในแต่ละกลุ่มงานที่แตกต่าง  
กันไป โดยสิทธิพิเศษของผู้ต้องขังจะต้องบังคับตามพฤติกรรม การจัดประเภทการควบคุม  
และงานที่ได้รับมอบหมายของผู้ต้องขัง ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่า ในประเทศไทยนั้นควรแยกผู้ต้องขัง 
ที่อยู่ในชั้นเดียวกันอยู่ด้วยกันอย่างชัดเจนและในสถานที่คุมขังจะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่เหมาะสมกับสภาพของผู้ต้องขังในแต่ละชั้น เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังได้อย่าง
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ โดยผู้กระท าผิดในลักษณะเดียวกันภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เหมือนกัน
จะต้องได้รับสิทธิประโยชน์ตอบแทนที่เหมือนกันอย่างแท้จริง โดยการให้สิทธิประโยชน์ตอบแทน
นั้นจะต้องมีความเท่าเทียมกันกับผู้ต้องขังแต่ละชั้น ไม่ควรให้ผู้ต้องขังต่างชั้น สิทธิประโยชน์
ต่างกันต้องอยู่ในสถานที่คุมขังอย่างเดียวกัน อันจะท าให้ไม่เกิดประโยชน์ต่อการจูงใจให้ผู้ต้องขัง
ประพฤติดีและท าให้ไม่เป็นไปเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง แต่อาจเป็นการเลียนแบบพฤติกรรม 
ของอาชญากรซึ่งกันและกันได้ การให้สิทธิประโยชน์ตอบแทนจะต้องค านึงถึงสถานที่ควบคุม 
ประเภทของผู้ต้องขัง  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีขึ้นของผู้ต้องขัง  และความรับผิดชอบ 
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ของผู้ต้องขังแต่ละคนอันจะท าให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้ต้องขังเพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้น
ตามล าดับชั้นอย่างชัดเจน 

4.1.4  กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้น 
ในเร่ืองของสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้นนั้น  กรมราชทัณฑ์ได้

ก าหนดหลักเกณฑ์ให้เรือนจ าและทัณฑสถานต่าง  ๆ โดยถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
โดยปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 กฎกระทรวงมหาดไทย 
ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วย
การเลื่อนและลดชั้นของนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. 2556 หนังสือสั่งการกรมราชทัณฑ์ รวมถึงคู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านทัณฑปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ฯลฯ ซึ่งกฎหมายโดยส่วนใหญ่มิได้มีการ
แก้ไขมาเป็นระยะเวลายาวนาน  ท าให้ในปัจจุบันเนื้อหาและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในกฎหมายเหล่านี้
อาจไม่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสังคมปัจจุบัน  รวมทั้งหลักการในด้านสิทธิ
มนุษยชน สิทธิของผู้ต้องขัง และหลักทฤษฎีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่ เกี่ยวกับ 
สิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังซึ่งมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับระบบการจัดชั้นของผู้ต้องขัง  ซึ่งเป็น
สิ่งที่จะก่อให้เกิดผลดีแก่การปกครองบังคับบัญชาและการรักษาวินัยของเรือนจ า  ตลอดทั้งเป็น
ประโยชน์แก่การขัดเกลานิสัย ความประพฤติ พฤติกรรม ให้ผู้ต้องขังกลับตัวเป็นคนดี แต่ด้วยเหตุที่
ระบบการจัดชั้นในปัจจุบันไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการจะจูงใจให้ผู้ต้องขัง
ประพฤติดี เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันในแต่ละชั้น ขาดซึ่งหลักเกณฑ์การเลื่อน
และลดชั้นเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง การตรวจสอบขั้นตอนการพิจารณา รวมถึงการได้มาซึ่งสิทธิ
ประโยชน์ตอบแทนความประพฤติที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน รวมถึงกฎหมายมิได้บัญญัติไว้โดย
ชัดเจนเกี่ยวกับการให้องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู   
ในเร่ืองของสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขัง และระบบการจัดชั้น ซึ่งปัจจุบันเป็นแต่เพียงหน้าที่ของ 
แต่ละเรือนจ าจะต้องรับผิดชอบบริหารจัดการเองโดยเหตุที่แต่ละเรือนจ าขาดเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอ  
ต่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 

เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ พบว่า  ในญ่ีปุ่นมีกฎหมายและระบบกฎหมายที่ดี 
และชัดเจน มีกฎหมายที่ครบวงจรในงานบังคับโทษ มีการจัดระบบกฎหมายที่แยกเป็นเร่ืองเป็น
หมวดหมู่ ใช้กฎหมายเป็นแกนกลางในการปฏิบัติ ท าให้ง่ายแก่การท าความเข้าใจมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติทั้งประเทศที่เหมือนกันและแยกเป็นสัดส่วน แต่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ เช่น  
The Prison Law, The Prison Law Enforcement Regulations, The Offenders Rehabilitation Law, 
The Juvenile Training School Law, Ordinance for Prisoner’s Progressive Treatment กระบวนการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเป็นระบบต่อเนื่องทั้งในและนอกเรือนจ าโดยเร่ิมตั้ งแต่ภายในเรือนจ า  
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มีการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง การจัดการศึกษา การจัดอุตสาหกรรมในเรือนจ าและการฝึกวิชาชีพ 
รวมทั้งการเตรียมการก่อนปล่อยและการสงเคราะห์หลังปล่อยที่เป็นรูปธรรม ฯลฯ การด าเนินการ
ต่าง ๆ ภายในเรือนจ าเกือบทุกขั้นตอนทุกวิธีการ ต้องมีการบัญญัติก าหนดเป็นกฎหมาย 

ส่วนในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย มีกฎหมายอาญาแห่งแคลิฟอร์เนีย ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ 
ในเร่ืองของความเชื่อถือที่ก าหนดไว้ให้บุคคลซึ่งถูกพิพากษาว่ากระท าความผิดอาญาและให้รับโทษ
จ าคุกในเรือนจ าของมลรัฐต้องรับโทษตามระยะเวลาที่ศาลก าหนดไว้  เว้นแต่จะได้รับการลด
ระยะเวลาบังคับโทษภายใต้อ านาจของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ โดยทุก ๆ หกเดือนของการรับโทษ
จ าคุกอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ต้องขังได้รับความเชื่อถือเพื่อลดก าหนดเวลาจ าคุกของตนเป็นจ านวน  
หกเดือน จ านวนของความเชื่อถือที่น้อยกว่าอัตรานี้ให้น ามาปรับใช้กับก าหนดเวลาจ าคุก  
อย่างต่อเนื่องใด ๆ ที่ก าหนดเวลาน้อยกว่านี้  ซึ่งการให้ความเชื่อถือให้เป็นไปตามระเบียบที่ 
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดไว้ นอกจากนี้แล้วกฎหมายดังกล่าวยังบัญญัติว่าความเชื่อถือนั้นเป็น
สิทธิประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่สิทธิตามกฎหมาย โดยความเชื่อถือดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นเอง
และอาจถูกริบคืนได้ ซึ่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้ออกระเบียบมลรัฐแคลิฟอร์เนียขึ้นเพื่อก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงานของเรือนจ าและทัณฑสถานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจ าแนก
ลักษณะผู้ต้องขัง การได้รับความเชื่อถือ การไม่ได้รับความเชื่อถือ การจัดประเภทกลุ่มงาน 
ของผู้ต้องขังและกลุ่มสิทธิพิเศษ เป็นต้น ท าให้เรือนจ าหรือทัณฑสถานจ าต้องปฏิบัติให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน โดยปรากฏว่างานราชทัณฑ์ของกรมราชทัณฑ์มลรัฐแคลิฟอร์เนียถือได้ว่าใหญ่
เป็นอันดับ 3 ของโลก รองลงมาจากกรมราชทัณฑ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และกรมราชทัณฑ์
ของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ซึ่งถือว่าการด าเนินงานราชทัณฑ์ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียมีประสิทธิภาพ
เป็นอย่างยิ่ง 

จากการเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า ควรมีการแก้ไข
กฎหมายให้มีสภาพบังคับเป็นการทั่วไป ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความชัดเจนทุกขั้นตอน  
โดยยึดหลักการบังคับโทษจ าคุก ให้เป็นไปตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู  การปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังทุกขั้นตอนจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ต้องขัง กฎหมายจะต้องบัญญัติให้องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
โดยเฉพาะเร่ืองระบบการจัดชั้นอันเป็นการจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดีเพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ นอกจากนั้นแล้วจะต้องเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับจ านวนผู้ต้องขังเพื่อประโยชน์
ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังด้วย 
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4.2   วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิด ทฤษฎีในการจูงใจผู้ต้องขังให้ประพฤติดีกับระบบการจัดชั้น 
 4.2.1 ทฤษฎีการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้น 

สิทธิผู้ต้องขังนั้นถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญที่ปรากฏตามปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights 1948) และต่อมาได้มีการรับรองสิทธิ 
ของผู้ต้องขังไว้ในหลักเกณฑ์รับรองสิทธิระหว่างประเทศหลายฉบับ เช่น กติการะหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and 
Political Rights 1966) และข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง  สิทธิของ
ผู้ต้องขังตามหลักสากลดังกล่าวเป็นเพียงหลักการกว้าง ๆ ที่ส าคัญ ๆ และเป็นที่ยอมรับและบัญญัติ
รับรองไว้ในสาส์นรับรองสิทธิระดับระหว่างประเทศ และระดับภูมิภาคทั่วไป ซึ่งในทางปฏิบัติได้มี
การน ามาบัญญัติรับรองไว้ในรายละเอียดที่แตกต่างกัน  และมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขัง 
มากน้อยตามแต่นโยบายของแต่ละประเทศ 

แม้ว่าผู้ต้องขังจะเป็นบุคคลที่ถูกจ ากัดสิทธิหลาย ๆ ประการ โดยเฉพาะการถูกแยกตัว
ออกไปจากการมีชีวิตอยู่ในสังคมทั่วไปก็ตาม ซึ่งการถูกจ ากัดสิทธิดังกล่าวเป็นไปเพียงเพื่อ
วัตถุประสงค์บางอย่างของการลงโทษ หรืออาจถูกจ ากัดสิทธิในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น  
แต่ตลอดระยะเวลาที่เขาตกเป็นผู้ต้องขังเขายังมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน
ทั่วไปทุกประการ ซึ่งการยอมรับที่จะได้รับการปฏิบัติต่ออย่างเท่า เทียมกันตามกฎหมาย  
โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือโดยปราศจากการแบ่งแยกในเร่ืองต่าง ๆ ผู้ต้องขังที่กระท าผิดในลักษณะ
เดียวกันภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เหมือนกันจะต้องได้รับการปฏิบัติต่อหรือลงโทษตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้เหมือนกัน โดยไม่ค านึงถึงภูมิหลังของผู้ต้องขังเหล่านั้น ดังนั้นสิทธิในความเป็นมนุษย์ 
ที่เขายังมีอยู่ประการหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับและรับรองกันเป็นสากล คือ สิทธิในการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองของผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังอาจได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งทางกายหรือทางจิตใจ โดยวิธีการต่าง 
ๆ เช่น การได้รับการศึกษา อบรมวิชาการ วิชาชีพต่าง ๆ ตามความถนัด การอบรมขัดเกลาจิตใจ
ในทางศาสนา การได้รับข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ที่ทันสมัย การออกไปท างานสาธารณประโยชน์  
เป็นต้น  

สิทธิของผู้ต้องขังตามหลักสากลประการหนึ่ง คือ การให้โอกาสผู้ต้องขังกลับตนเป็น
คนดีอันเป็นจุดมุ่งหมายของการลงโทษและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ส าคัญในปัจจุบัน และมุ่งฟื้นฟู
แก้ไขให้ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งการให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังในการกลับตนเป็นคนดี 
ที่มีการยอมรับโดยทั่วไปโดยเฉพาะกรณีที่ผู้ต้องขังประพฤติตนอยู่ในเกณฑ์เป็นที่น่าพอใจมีวิธี
ปฏิบัติหลายประการตามความเหมาะสม เช่น การลดวันต้องโทษ การพักการลงโทษ การอภัยโทษ 
การให้ไปท างานสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นไปตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไข
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ฟื้นฟู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขฟื้นฟูแก้ไขตัวผู้กระท าผิดให้กลับตัวเป็นคนดีและมิให้
กระท าผิดซ้ า รวมทั้งการพยายามท าให้ผู้กระท าผิดสามารถกลับตัวเข้าสู่สังคมของตนเองสามารถ  
ใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

หลักการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู มีหลักคิดว่า “...สิ่งใดก็ตามที่สามารถแก้ไขปรับปรุง
ผู้กระท าผิดให้กลับตัวเป็นคนดีได้ สิ่งนั้นคือวิธีการที่ดีที่สุด และควรน ามาใช้ เนื่องจากผู้กระท าผิด
แต่ละคนมีปัญหาแตกต่างกัน มีนิสัยใจคอแตกต่างกัน เราจึงต้องใช้วิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการแบบใดจึงจะเหมาะสมกับผู้กระท าผิดมากที่สุด...” 

การให้โอกาสผู้ต้องขังกลับตัวเป็นคนดีซึ่งเป็นหลักที่มุ่งต่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังนั้น
ยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษซึ่งเป็นพัฒนาการจากแนวคิดในอดีตในการ
ลงโทษ เข้ามาสู่แนวคิดยุคใหม่ที่มีความเป็นเสรีนิยมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดทั้ง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากขึ้น มุ่งที่จะปรับเปลี่ยน บ าบัดฟื้นฟูหรือแก้ไขพฤติกรรมของบุคคล 
ที่บกพร่องในเร่ืองต่าง ๆ ที่เป็นเหตุให้กระท าผิดกฎหมายอาญาอันเป็นกติกาสังคม ถึงขนาดไม่
สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมปกติได้ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องน าคนลักษณะดังกล่าวนี้ไป
ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไข ยกระดับความเจริญทางจิตใจและพฤติกรรม ให้อยู่ในระดับเกณฑ์
มาตรฐานคนปกติในสังคมนั้น ๆ ได้ โดยวัตถุประสงค์ข้อนี้มุ่งเน้นการด ารงชีวิตในอนาคตโดย
ปราศจากการกระท าความผิดและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นข้อที่ส าคัญที่สุดและตรงกับ
ความเป็นจริงในการบังคับโทษในทัณฑสถานที่ว่า  “เมื่อมีการลงโทษจ าคุกผู้กระท าผิดครบ
ระยะเวลาแล้ว ผู้นั้นก็จะออกมาด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมปกติอีกครั้ง” ดังนั้นการลงโทษจ าคุก
จะต้องหลีกเลี่ยงผลเสียหายกับบุคคลในการบังคับโทษจ าคุก กล่าวคือ ต้องไม่ท าลายบุคลิกภาพ 
ของคนปกติและต้องสอดคล้องกับหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ อยู่บนพื้นฐาน 
ของการบังคับโทษ หลักการความใกล้เคียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจ า  เพราะนักโทษ 
ทุกคนมีโอกาสกลับเข้าสู่สังคมอีกคร้ัง หากการจ าคุกท าลายบุคลิกภาพของคนให้เสียไป การฟื้นฟู 
ก็จะท าไม่ได้ผล สุดท้ายสังคมก็จะได้รับความเสียหายอีกต่อไป    

หลักการลงโทษผู้ต้องขังอย่างรุนแรง หรือแยกตัวผู้ต้องขังออกไปจากสังคมตามนัย 
ของแนวความคิดที่มีมาแต่เดิม เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการลงโทษเท่านั้น จุดประสงค์หรืออุดมคติ 
ที่นานาอารยประเทศ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในปัจจุบัน มุ่งหนักไปในทางให้การศึกษา
อบรมแก้ไขจิตใจผู้ต้องขังให้ประพฤติกลับตนเป็นพลเมืองดี เป็นส าคัญ ทั้งมีความเชื่อว่าการแก้ไข
ฟื้นฟูพฤติกรรมผู้ต้องขังให้กลับความประพฤตินั้น จ าต้องด าเนินการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมี
มนุษยธรรม และจัดสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน ไปในทางส่งเสริมจูงใจผู้ต้องขัง
ให้เกิดความรู้สึกว่ายังเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าต่อสังคมอยู่  กระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในทุก
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ขั้นตอนจะต้องมีความสัมพันธ์กันไม่ว่าในด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ การรักษาระเบียบวินัย  
การควบคุม ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นจะต้องอาศัยปัจจัยปฏิบัติอันจ าเป็นที่มีผลเกื้อกูลต่อการเปลี่ยนทัศนคติ
ของผู้ต้องขัง (Necessary Supportive Services) เช่น การสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างพนักงาน
เรือนจ ากับผู้ต้องขัง การใช้บริหารจิตบ าบัดและสังคมบ าบัดแก่ผู้ต้องขัง การให้บ าเหน็จรางวัลและ
ผลประโยชน์ตอบแทนความประพฤติดีของผู้ต้องขัง การจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง 
เป็นต้น ดังนั้น กระบวนการปฏิบัติกับปัจจัยจ าเป็นเพื่อเกื้อกูลในการปรุงแต่งแก้ไขพฤติกรรมของ
ผู้ต้องขังจึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ปัจจัยจ าเป็นเพื่อเกื้อกูลในการปรุงแต่งแก้ไขพฤติกรรม
ประการหนึ่งที่ส าคัญคือ  การให้สิทธิประโยชน์ตอบแทนความประพฤติดีของผู้ต้องขัง  
โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังเอาใจใส่ในการศึกษาอบรมแก้ไขความประพฤติ  
และให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการรักษาระเบียบวินัยและพัฒนาตนเอง ซึ่งกระบวนการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้สิทธิผลประโยชน์ตอบแทนความประพฤติดีแก่ผู้ต้องขังนั้น มีอยู่หลายมาตรการ เช่น 
การใช้ระบบการจัดชั้นของผู้ต้องขัง การพิจารณาให้ได้รับการพักการลงโทษ หรือการจัดส่งให้ไป
อยู่ในทัณฑนิคม เป็นต้น นับเป็นหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังกับข้อเสนอแนะในเร่ืองที่เกี่ยวข้องของสหประชาชาติข้อ  70 ซึ่งบัญญัติว่า  
“ทุกเรือนจ าหรือทัณฑสถานจะต้องจัดให้มีระบบการให้ประโยชน์ตอบแทนอันเหมาะสม  
และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามชั้นของผู้ต้องขัง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีความประพฤติดี 
มีความส านึกรับผิดชอบ และรักษาไว้ซึ่งส่วนได้เสียในอันที่จะน าความสนใจ และความร่วมมือ 
แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง” ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังจะมีเงื่อนไขผูกพันกับระบบ
การจัดชั้น 

การจัดชั้นของผู้ต้องขัง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังเคร่งครัดในระเบียบวินัย 
และมีความส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและหมู่คณะยิ่งขึ้น โดยการให้สิทธิประโยชน์ตอบแทน
ลดหลั่นตามชั้นของผู้ต้องขังซึ่งพิจารณาจากผลก้าวหน้าในด้านฝึกอบรมและพัฒนาความประพฤติ  
ย่อมเห็นได้ว่า  การให้สิทธิประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ต้องขัง  มีความสัมพันธ์กับการจัดชั้น 
ของผู้ต้องขังอย่างแนบแน่น กล่าวคือ ผู้ต้องขังที่ประพฤติตนดีและอยู่ในระเบียบวินัยโดยสม่ าเสมอ
จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนชั้นสูงขึ้นกว่าเดิม  อย่างน้อยหนึ่งชั้นและยังได้รับประโยชน์ 
ความสะดวกสบายต่าง ๆ สูงขึ้นอีก เท่ากับเป็นการยั่วยุผู้ต้องขังให้แข่งขันการท าความดียิ่งขึ้น 
ในทางตรงกันข้าม หากผู้ต้องขังประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย ก็จะถูกลดชั้นลงและถูกตัดความ
สะดวกสบายที่เคยได้รับอยู่ตามไปด้วย  

จะเห็นได้ว่า สิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังถือว่าเป็นปัจจัยเกื้อกูลในการปรุงแต่งแก้ไข
พฤติกรรมของผู้ต้องขัง เกิดแรงจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์
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ต่าง ๆ ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวที่ผู้ต้องขังจะได้รับขึ้นอยู่กับระบบการจัดชั้นที่ผู้ต้องขังในแต่ละ
ชั้นจะได้รับแตกต่างกันไปและเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขัง กระบวนการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเร่ืองของระบบการจัดชั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กันกับทฤษฎีการลงโทษ  
เพื่อแก้ไขฟื้นฟู และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ ท าให้ผู้ต้องขังสามารถใช้ชีวิตใน
อนาคตโดยปราศจากการกระท าความผิด มีความรับผิดชอบต่อสังคมและยังเป็นการคุ้มครองสังคม
ได้อีกทางหนึ่งด้วย  

ผู้เขียนเห็นว่าระบบการจัดชั้นเป็นกระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยจะต้องค านึงถึง
หลักทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง โดยจะต้องมีปัจจัยเกื้อกูลให้ผู้ต้องขังประพฤติดี
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นรางวัลตอบแทน ท าให้ผู้ต้องขังเกิดแรงจูงใจให้ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขตนเองไปในทางที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตในอนาคตโดยปราศจากความผิด เกิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมและยังเป็นการคุ้มครองสงคมได้ด้วย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นการให้โอกาส
ผู้ต้องขังกลับตัวเป็นคนดีอันเป็นสิทธิที่พึงจะได้รับของผู้ต้องขัง  
 4.2.2  เปรียบเทียบแนวคิดในการจูงใจผู้ต้องขังให้ประพฤติดีของต่างประเทศกับระบบการจัด
ชั้นในประเทศไทย 

การให้สิทธิประโยชน์ตอบแทนความประพฤติของผู้ต้องขังนั้น  เพื่อเป็นการจูงใจ 
ให้ผู้ต้องขังเอาใจใส่ในการอบรมแก้ไขความประพฤติ และให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการรักษา
ระเบียบวินัยและพัฒนาตนเอง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ตอบแทนความ
ประพฤติดีแก่ผู้ต้องขังนั้น มีอยู่หลายมาตรการ เช่น การใช้หลักการจัดชั้นของผู้ต้องขัง การพิจารณา
ให้ได้รับการพักการลงโทษ หรือการลดวันต้องโทษจ าคุก เป็นต้น ในประเทศไทยกระบวนการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ต้องขังเพื่อตอบแทนความประพฤติระหว่างที่ต้องโทษ
จ าคุกอยู่ในเรือนจ าที่ส าคัญ คือ ระบบการจัดชั้น โดยระบบดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์กับการพัก 
การลงโทษหรือการลดวันต้องโทษ ซึ่งผู้ต้องขังที่อยู่ในชั้นดี ชั้นดีมาก และชั้นเยี่ยมเท่านั้นที่มีสิทธิ
ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามการจัดชั้นของผู้ต้องขัง มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้ต้องขังเคร่งครัดในระเบียบวินัย และมีความส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและหมู่คณะยิ่งขึ้น  
โดยการให้ประโยชน์ตอบแทนลดหลั่นตามชั้นของผู้ต้องขังซึ่งพิจารณาจากผลก้าวหน้าในด้าน
ฝึกอบรมและพัฒนาความประพฤติ  ย่อมเห็นได้ว่า  การให้ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ต้องขัง  
มีความสัมพันธ์กับระบบการจัดชั้นของผู้ต้องขังอย่างแนบแน่น กล่าวคือ ผู้ต้องขังที่ประพฤติตนดี
และอยู่ในระเบียบวินัยโดยสม่ าเสมอจะได้รับการพิจารณาได้เลื่อนชั้นสูงขึ้นกว่าเดิม อย่างน้อยหนึ่ง
ชั้นและยังได้รับประโยชน์จากความสะดวกสบายต่าง ๆ สูงขึ้นไปอีก เท่ากับเป็นการยั่วยุผู้ต้องขัง 
ให้แข่งขันการท าความดียิ่งขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากผู้ต้องขังประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย ก็จะถูก
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ลดชั้นลงและถูกตัดความสะดวกสบายที่เคยได้รับอยู่ตามไปด้วย ซึ่งการจัดชั้นของผู้ต้องขังตาม
กฎหมายไทยก าหนดเฉพาะนักโทษเด็ดขาดแล้วเท่านั้น ซึ่งตามกฎกระทรวงมหาดไทยออกตาม
ความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 หมวด 2 ว่าด้วยเร่ืองนักโทษเด็ดขาด 
ข้อ 44 ก าหนดชั้นของนักโทษเด็ดขาดไว้ 6 ชั้น คือ ชั้นเยี่ยม ชั้นดีมาก ชั้นดี ชั้นกลาง ชั้นเลวและ 
ชั้นเลวมาก 

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการจัดชั้นของผู้ต้องขังถือเป็นสิทธิประโยชน์ตอบแทน  
อย่างหนึ่งในการจูงใจผู้ต้องขังให้มีทัศนคติที่ดี  มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ
ประโยชน์ดังกล่าว ขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังไม่ว่าในด้านการศึกษาอบรม การฝึกวิชาชีพ 
จะต้องเป็นหลักส าคัญในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกคน เพราะผลที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ต้องขังได้รับ
การศึกษาอบรม การฝึกวิชาชีพนั้นจะเป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องขังแต่ละคนได้มีการพัฒนา
แก้ไขฟื้นฟู มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม อีกทั้งสามารถใช้ชีวิตในอนาคตได้โดยปราศจาก
ความผิดและไม่ไปกระท าความผิดซ้ าอีก 

ส าหรับประเทศไทยนั้นผู้ต้องขังหรือนักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็นว่ามีความ
ประพฤติดี มีความวิริยะอุตสาหะ ความก้าวหน้าในการศึกษา และท าการงานเกิดผลดี หรือท า
ความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ อาจได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การเลื่อนชั้น 
การพักการลงโทษ หรือลดวันต้องโทษ เป็นต้น278 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดวันต้องโทษดังกล่าว 
นักโทษเด็ดขาดที่อยู่ในชั้นดี ชั้นดีมากและชั้นเยี่ยมเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณาตามที่ได้กล่าว
มาแล้ว ดังนั้น การจัดชั้นกับการลดวันต้องโทษจ าคุกของผู้ต้องขังจึงมีความสัมพันธ์กันตาม  
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

การลดวันต้องโทษจ าคุกเป็นมาตรการในการลดระยะเวลาในการต้องโทษจ าคุก  
ของผู้ต้องขังให้ลดน้อยลง โดยการลดโทษจ าคุกต้องปล่อยให้ผู้ต้องขังออกจากเรือนจ าก่อนครบ
ก าหนดโทษตามค าพิพากษาโดยให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการคุมประพฤติ  หากมิได้กระท าผิดเงื่อนไข
หรือกระท าผิดอาญาขึ้นอีก ผู้ได้รับการลดวันต้องโทษต้องเป็นอิสระอย่างแท้จริง แต่หากกระท าผิด
อาญาขึ้นใหม่ก็จะต้องเพิ่มโทษในคดีใหม่เข้าไปได้ 

หลักเกณฑ์การลดวันต้องโทษจากความประพฤติที่มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 หมวด 8 เร่ืองวินัยของผู้ต้องขังมาตรา 32(6) ดังนี้ 

นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็นความประพฤติดี  มีความอุตสาหะ ความก้าวหน้า 
ในการศึกษาและท าการงานเกิดผลดี หรือท าความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ อาจได้รับประโยชน์
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
                                                 

278  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 32 (2)(5)(6). 
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ฯลฯ 
(6)  ลดวันต้องโทษจ าคุกให้ไม่เกินเดือนละห้าวัน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข

ในที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่การลดวันต้องโทษจ าคุกจะพึงกระท าได้ต่อเมื่อนักโทษเด็ดขาด
ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือไม่น้อยกว่าสิบปีในกรณีที่
ต้องโทษจ าคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยนโทษจ าคุกตลอดชีวิต เป็นโทษจ าคุกมีก าหนดเวลา 

ฯลฯ 
จากบทบัญญัติดังกล่าวและกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2521) มีสาระส าคัญ

ที่จะพิจารณาให้ผู้ต้องขังได้รับลดวันต้องโทษจ าคุกจากความประพฤติดี 5 ข้อ ดังนี ้
1. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับลดวันต้องโทษจ าคุกจากความประพฤติดี 
คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับลดวันต้องโทษจ าคุกจากความประพฤติดีมี 3 ข้อดังนี ้
ก.  ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาด ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ถูกขังไว้ตามหมายจ าคุกภายหลัง 

ค าพิพากษาถึงที่สุดและให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ถูกขังไว้ตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้
ลงโทษด้วย และ 

ข.  ได้รับโทษจ าคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือไม่น้อยกว่าสิบปี ในกรณีนักโทษ 
ผู้นั้นต้องโทษจ าคุกตลอดชีวิตและศาลได้เปลี่ยนโทษจ าคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจ าคุกโดยมี
ก าหนดเวลา 

ดังนั้น เมื่อนักโทษเด็ดขาดคนใดประพฤติดีเมื่อเร่ิมเดือนที่ 7 จะได้รับประโยชน์จากการ
ลดวันต้องโทษจ าคุกตามขั้นที่จ าแนกไว้ แต่ถ้านักโทษเด็ดขาดยังอยู่ในชั้นกลาง ชั้นเลว ชั้นเลวมาก 
ก็ยังไม่ได้รับประโยชน์ต้องให้รอจนกว่าจะสมความดีให้เข้าหลักเกณฑ์คุณสมบัติก่อน 

ส่วนนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับโทษจ าคุกในกรณีต้องโทษจ าคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยน
โทษจ าคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจ าคุกโดยมีก าหนดเวลา ต้องได้รับโทษจ าคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
จึงจะเร่ิมได้รับประโยชน์จากการลดวันต้องโทษตามชั้นที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดไว้
ในข้อ 2 

ค.  ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี 
2. จ านวนวันที่จะได้รับลดวันต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษา 
กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การลดวันต้องโทษกรณีมี

ความประพฤติดีไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2521 ดังต่อไปนี้ นักโทษเด็ดขาดอาจได้รับ 
การลดวันต้องโทษจ าคุกตามชั้นของนักโทษเด็ดขาดและตามจ านวนวัน ดังต่อไปนี้ 

ก.  ชั้นเยี่ยม เดือนละห้าวัน 
ข.  ชั้นดีมาก เดือนละสี่วัน 
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ค.  ชั้นด ีเดือนละสามวัน 
ฉะนั้น จากกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ นักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับการลดวันต้องโทษ

จ าคุกจากความประพฤติดีจึงมีอยู่เพียง 3 ชั้น คือ นักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม นักโทษเด็ดขาดชั้นดีมาก 
และนักโทษเด็ดขาดชั้นดี 

3. วิธีด าเนินการเพื่อขอลดจ านวนวันต้องโทษจ าคุกจากความประพฤติดี 
เมื่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากเรือนจ าแต่ละแห่งถึงจ านวนนักโทษเด็ดขาด

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในอันที่จะได้รับลดจ านวนวันต้องโทษจ าคุกจากการที่นักโทษเด็ดขาด
เหล่านั้นมีความประพฤติดี อธิบดีกรมราชทัณฑ์จะด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาลดวัน
ต้องโทษจ าคุกซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

ก.  ผู้แทนของกรมราชทัณฑ์ 
ข.  ผู้แทนของกรมต ารวจ 
ค.  ผู้แทนของส านักงานอัยการสูงสุด 
ง.  ผู้แทนของกรมประชาสงเคราะห์ 
จ.  จิตแพทย์จากกรมการแพทย์ 
คณะกรรมการพิจารณาลดวันต้องโทษจ าคุกได้รับการเสนอเพื่อขอให้ลดวันต้องโทษ

แก่นักโทษเด็ดขาดจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ คณะกรรมการดังกล่าวจะพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ใน
แฟ้มของนักโทษเด็ดขาด โดยอาศัยการลงมติเสียงข้างมากในคณะกรรมการแต่ละคนและอนุมัติการ
ปล่อยตัวไปโดยลดวันต้องโทษ 

4. การตัดสิทธิจ านวนวันที่ได้รับลดวันต้องโทษจ าคุก 
ได้กล่าวในเบื้องต้นแล้วว่า การลดวันต้องโทษจ าคุกเป็นมาตรการซึ่งกรมราชทัณฑ์ 

ได้น ามาใช้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังแข่งขันกันท าความดี  มีความประพฤติดี ฉะนั้นหากนักโทษ
เด็ดขาดซึ่งได้รับการลดจ านวนวันต้องโทษจ าคุกคนใด ได้กระท าผิดวินัยหรือมีความประพฤติ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลง อาจถูกพิจารณาตัดจ านวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจ าคุก  
ได้โดยอ านาจตัดจ านวนวันที่ได้รับลดวันต้องโทษจ าคุกเป็นอ านาจของผู้บัญชาการเรือนจ า   
เมื่อด าเนินการแล้วให้รายงานกรมราชทัณฑ์ทราบ รายละเอียดจ านวนวันที่สามารถตัดได้มีดังนี้ 

ก.  ไม่เกินหกสิบวันแต่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ส าหรับการกระท าผิดวินัยอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 1.  สมคบกับผู้อื่นก่อความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น 
 2.  ท าร้ายหรือพยายามท าร้ายพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 3.  พยายามหลบหนี หรือได้หลบหนีไปแล้วแต่ได้ตัวคืนมา 
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 4. ขัดค าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งหน้า 
 5.  จงใจก่อความเสียหายให้แก่ผู้ อ่ืนหรือกิจการของเรือนจ าและได้เกิดความ  

เสียหายขึ้น 
 6.  กระท าความผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเงินหรือสิ่งของต้องห้าม 
ข.  ไม่เกินสามสิบวันแต่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ส าหรับการกระท าผิดวินัยอย่างหนึ่ง 

อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 1.  ก่อความวิวาทกับผู้ต้องขังอื่นเนือง ๆ  
 2.  ก่อความวุ่นวายแต่ไม่ร้ายแรง 
 3.  จงใจหลีกเลี่ยงการงาน 
 4.  ท าร้ายหรือพยายามท าร้ายผู้อ่ืน 
 5.  จงใจก่อความเสียหายให้แก่ผู้อ่ืนหรือกิจการของเรือนจ า แต่ไม่เกิดความเสียหายขึ้น 
ค.  ไม่เกินสิบห้าวัน ส าหรับการกระท าผิดวินัยอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 1.  กระด้างกระเดื่องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 2.  วิวาทกับผู้ต้องขังอื่น 
 3.  เล่นการพนัน 
 4.  ฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับของเรือนจ า 
ในกรณีที่นักโทษเด็ดขาดผู้กระท าผิดวินัยผู้ใดมีวันลดวันต้องโทษไม่ถึงสามสิบวัน

ส าหรับกรณีตาม ก. หรือไม่ถึงสิบห้าวันส าหรับกรณีตาม ข. ให้ตัดวันลดวันต้องโทษจ าคุกที่มีอยู่
ทั้งหมดและจะลงโทษฐานผิดวินัยสถานที่อ่ืนอีกด้วยก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมแก่ความหนักเบา
ของการกระท าผิดวินัยนั้น 

5. การปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับลดวันต้องโทษจ าคุกเพราะประพฤติดี 
นักโทษเด็ดขาดคนใดเหลือโทษจ าคุกต่อไปเท่ากับจ านวนวันลดวันต้องโทษจ าคุก  

ที่จะได้รับ คณะกรรมการพิจารณาซึ่งประกอบด้วยบุคคลตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 (คณะกรรมการ
พิจารณาลดวันต้องโทษจ าคุก) ก็จะมีมติให้เรือนจ าด าเนินการปล่อยตัวไปโดยต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขอย่างเคร่งครัด 

จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์การลดวันต้องโทษส าหรับประเทศไทยแล้วไม่ว่าผู้ต้องขัง  
ที่กระท าความผิดโดยสันดานกับผู้ต้องขังที่กระท าความผิดโดยพลั้งพลาดได้รับการลดวันต้องโทษ
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการลดวันต้องโทษค านึงถึงพฤติกรรมขณะอยู่ในเรือนจ าเป็นหลัก 
แต่พฤติกรรมก่อนเข้าเรือนจ าและพฤติกรรมในอนาคตเป็นล าดับรองลงมา 
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เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังเปลี่ยน
ทัศนคต ิมีพัฒนาการด้านพฤติกรรมที่ดี สามารถใช้ชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผิด
เมื่อได้รับการปล่อยตัวไป มีการให้ความส าคัญกับการให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาอบรม การท างาน
ตามความเหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคน เพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 
เช่น การท างานของผู้ต้องขังเพื่อแลกกับระยะเวลาการลดวันต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลให้
จ าคุก อันเป็นการจูงใจให้ผู้ต้องขังเกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีพฤติกรรมที่ดี  
เมื่อออกไปจากเรือนจ าสามารถน าวิชาชีพนั้นไปใช้ชีวิตในสังคมได้  โดยมีหลักการและแนวคิด 
ของต่างประเทศเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว ดังนี ้

ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้น าระบบความเชื่อถือ  (Credits System) มาใช้กล่าวคือ  
เมื่อบุคคลซึ่งถูกพิพากษาว่ากระท าความผิดอาญาและให้รับโทษจ าคุกในเรือนจ า  ต้องรับโทษ 
ตามระยะเวลาที่ศาลก าหนดไว้ เว้นแต่ จะได้รับการลดระยะเวลาบังคับโทษภายใต้อ านาจของ 
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ โดยทุก ๆ หกเดือนของการรับโทษจ าคุกอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ต้องขังได้รับความ
เชื่อถือเพื่อลดก าหนดเวลาจ าคุกของตนเป็นจ านวนหกเดือน จ านวนความเชื่อถือที่น้อยกว่าอัตรานี้
ให้น ามาปรับใช้กับก าหนดเวลาจ าคุกอย่างต่อเนื่องใด ๆ ที่มีก าหนดเวลาน้อยกว่านี้ การให้ความ
เชื่อถือให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดไว้  โดยความเชื่อถือดังกล่าวนั้น 
เป็นสิทธิประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่สิทธิตามกฎหมาย ความเชื่อถือน้ีจะต้องสร้างขึ้นเองและอาจถูกริบ
คืนได้ และให้ผู้ต้องขังทุกคนซึ่งมีคุณสมบัติพึงได้รับความเชื่อถือมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
เหมาะสม 

การได้รับความเชื่อถือนั้นตาม California Penal Code. Article 2.5.Credit on Term of 
Imprisonment§ 2933 นั้น พิจารณาจากความประพฤติของผู้ต้องขังโดยจะได้รับความเชื่อถือในการ
ลดระยะเวลาการรับโทษลง 1 ใน 4 ของเวลาที่ต้องโทษหรือของโทษขั้นต่ า จากการมีส่วนร่วม 
ของผู้ต้องขัง โดยลดระยะเวลาการรับโทษลง 1 ใน 12 ของระยะเวลาการรับโทษ หรือได้รับความ
เชื่อถือจากการท าส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งการท าส าเร็จตามเป้าหมายนั้น คือการบรรลุขั้นตอนการ
ฟื้นฟูสภาพที่จัดขึ้นโดยกรมราชทัณฑ์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย  ตามที่ได้มีการก าหนดไว้ในตาราง
ความเชื่อถือ ถ้าผู้ต้องขังอยู่ในแผนงานความเชื่อถือและท าได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ก็จะได้รับ
ความเชื่อถือ ซึ่งการก าหนดเป้าหมายในแต่ละแผนงาน จะต้องระบุชนิดของความเชื่อถือที่ใช้บังคับ 
และจะต้องระบุมาตรการในการด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จ มาตรการเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
ในหลักสูตร โดยดูจากความส าเร็จของงานที่ได้ รับมอบหมาย  การประเมินผลของผู้สอน  
และการทดสอบที่ได้มาตรฐานและหากผู้ต้องขังท าไม่ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด จะไม่ได้รับ
ความเชื่อถือไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะเห็นได้ว่าความเชื่อถือที่ผู้ต้องขังแต่ละคนได้รับนั้นสามารถที่จะ
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สะสมเพื่อน าไปลดวันต้องโทษจ าคุกของตนได้อันเป็นการจูงใจผู้ต้องขังให้เกิดการพัฒนาตนเอง  
มีสิ่งที่จะกระตุ้นให้สามารถแก้ไขตนเองได้  อย่างไรก็ตามหากผู้ต้องขังคนใดที่มีสิทธิได้รับ 
ความเชื่อถือ แต่ปฏิเสธการท างานหรือถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มไม่ได้รับความเชื่อถือ  โดยกรรมการจัด
ประเภท เนื่องจากฝ่าฝืนระเบียบวินัยอย่างร้ายแรง ในการฝึกอาชีพหรือการท างาน ผู้ต้องขังนั้น 
จะไม่ได้รับความเชื่อถือดังกล่าว จากที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าการฝึกวิชาชีพถือเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อถือที่ผู้ต้องขังแต่ละคนจะได้รับเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังเอง  
ที่สามารถสะสมวันลดวันต้องโทษจากวันท างาน ซึ่งสามารถลดวันต้องโทษของพวกเขาได้มากถึง
คร่ึงหนึ่ง แต่ถ้าผู้ต้องขังสร้างปัญหาก็จะสูญเสียความเชื่อถือในการท างานไป เป้าหมายที่ส าคัญของ
การฝึกวิชาชีพ คือ ผู้ต้องขังได้รับความรู้สึกต่อการมีความสามารถ รู้สึกมีความตระหนักในคุณค่า
ของตนเอง การผ่านการท างาน ความรับผิดชอบในการท างานจะสอนให้รู้จักการควบคุมตัวเอง  
ซึ่งนิสัยการท างานที่ดีที่ได้พัฒนามาจากการท างานในเรือนจ าจะเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ  
ของผู้ต้องขังเมื่อกลับคืนสังคม  

โดยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียจะมีการมอบหมายงานให้กับผู้ต้องขัง โดยคณะกรรมการจัด
ประเภทจะจัดกลุ่มงานให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งแต่ละกลุ่มงานจะได้รับความเชื่อถือที่แตกต่างกันไป  
และบางกลุ่มงานก็ไม่ได้รับความเชื่อถือขึ้นอยู่กับการจัดประเภทผู้ต้องขัง  การจัดกลุ่มงานดังกล่าว
ยังมีความสัมพันธ์กับสิทธิพิเศษที่ผู้ต้องขังแต่ละกลุ่มงานจะได้รับซึ่งแตกต่างกันไป โดยสิทธิพิเศษ
ที่ผู้ต้องขังจะได้รับจะพิจารณาจากพฤติกรรม การจัดประเภทการควบคุมตัว และงานที่ได้รับ
มอบหมายของผู้ต้องขัง และทางเรือนจ าหรือทัณฑสถานอาจเพิ่มสิ่งจูงใจแก่กลุ่มสิทธิพิเศษแต่ละ
กลุ่มเป็นไปตามความพร้อมของทรัพยากร และข้อจ ากัดที่ก าหนดไว้เพื่อความปลอดภัยด้วย  
สิทธิพิเศษดังกล่าวจะต้องพิจารณาว่าถ้าผู้ต้องขังประเภทการควบคุมตัวและงานที่ได้รับมอบหมาย
เดียวกัน จะต้องได้รับสิทธิเศษที่เท่าเทียมกัน 

เมื่อกล่าวถึงการจูงใจผู้ต้องขังให้ประพฤติดีเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ตอบแทนของ
ผู้ต้องขังแล้ว ในมลรัฐไวโอมิ่งแห่งสหรัฐอเมริกาได้มีการน าหลัก Good Time Allowances มาใช้แก่ 
ผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทัศนคติที่ดีและพฤติกรรมที่เหมาะสม สมควรเป็นแบบอย่าง โดยผู้ต้องขัง 
สามารถลดจ านวนวันที่ผู้ต้องขังได้รับโทษจากโทษขั้นต่ าหรือโทษขั้นสูงได้ ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้
ในระเบียบและข้อบังคับของมลรัฐไวโอมิ่ง 

หลัก Good Time Allowances คือ การลดโทษเนื่องจากผู้ต้องขังมีทัศนคติที่ดีและ
พฤติกรรมที่เหมาะสมสมควรเป็นแบบอย่าง ซึ่งหมายความถึง การท าตามกฎระเบียบของเรือนจ า 
การท าตามค าสั่ง ค าแนะน า เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย การฝึกอาชีพ การศึกษา การรักษา 
และฟื้นฟูสภาพ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางเรือนจ าจัดขึ้น เป็นต้น และการมีทัศนคติ 
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ที่ดีและพฤติกรรมที่ เหมาะสมดังกล่าวนั้น  ยังรวมถึง การเข้าร่วมการวางแผนเฉพาะบุคคล  
การมุ่งมั่นในการท างาน การศึกษา การฝึกอาชีพ การรักษาและฟื้นฟูสภาพที่ทางกรมราชทัณฑ์จัดให้ 
และปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรือนจ า เป็นต้น การลดโทษเนื่องจากผู้ต้องขังมีทัศนคติที่ดีและ
พฤติกรรมที่เหมาะสมควรเป็นแบบอย่าง แยกพิจารณาได้ 3 กรณ ี

1.  การลดโทษเพราะมีพฤติกรรมดี (Good Time Allowance) คือ การลดจ านวนวันที่
ผู้ต้องขังต้องได้รับโทษจากโทษขั้นต่ าหรือโทษขั้นสูงสุด  โดยลดลงได้ไม่เกิน 15 วันต่อเดือน  
ของแต่ละเดือนที่รับโทษ การลดโทษที่อาจมอบให้นั้นเป็นดุลพินิจของผู้บัญชาการเรือนจ า  
โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ต้องขัง  การลดโทษเป็นไปตาม
หลักการอภัยโทษ ไม่ใช่สิทธิของผู้ต้องขัง หากผู้ต้องขัง มีทัศนคติที่ดี และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
ขณะอยู่ในเรือนจ า ผู้บัญชาการเรือนจ าอาจก าหนดให้มีการลดโทษในแต่ละเดือนที่ รับโทษ  
เพื่อน าไปหักออกจากโทษขั้นต่ าหรือโทษสูงสุดที่ผู้ต้องขังได้รับ การลดโทษต้องไม่เกิน 15 วัน 
ต่อเดือนของโทษขั้นต่ า หรือโทษสูงสุดที่ผู้ต้องขังได้รับในแต่ละเดือน เมื่อผู้ต้องขังเข้าสู่เรือนจ า  
การก าหนดวันปล่อยตัวค านวณได้จากการลดโทษทั้งหมดที่อาจจะรับจากโทษสูงสุด การค านวณนี้
ไม่ใช่ส่วนประกอบของการพิจารณาเพื่อลดโทษ แต่เป็นเพียงเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ 
ไม่ว่ากรณีใดก็ตามการได้รับการลดโทษเพราะมีพฤติกรรมดี จะไม่เป็นเหตุให้โทษสูงสุดเหลือน้อย
กว่าโทษต่ าสุดที่ผู้ต้องขังได้ รับ  ผู้ต้องขังจะไม่ได้ รับการปล่อยตัวจากการคุมขังจนกว่า 
ครบก าหนดการรับโทษโดยคิดจากระยะเวลาการรับโทษขั้นต่ าหักออกด้วยระยะเวลาการลดโทษ 
หรือระยะเวลาการลดโทษกรณีพิเศษ 

2.  การลดโทษกรณีพิเศษ (Special Good Time Allowance) คือ การลดโทษขั้นต่ า 
ที่ผู้ต้องขังจะต้องได้รับ โดยเพิ่มขึ้นจากการลดโทษปกติ การพิจารณาเพื่อลดโทษในกรณีพิเศษ  
เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากทัศนคติที่ดี และพฤติกรรมที่เหมาะสม สมควรเป็น
แบบอย่างหรืออ่ืน ๆ การอนุญาตให้มีการลดโทษกรณีพิเศษเป็นหลักการอภัยโทษไม่ใช่สิทธิ 
ของผู้ต้องขัง  ถ้าผู้ต้องขังมีทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมที่ เหมาะสมซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน 
คณะกรรมการอาจเพิ่มการลดโทษให้อีก 1 เดือนของโทษขั้นต่ าที่ต้องได้รับในแต่ละปีตลอดระยะ 
เวลาการรับโทษขั้นต่ า โดยเพิ่มจากการลดโทษที่ก าหนดไว้ในกรณีปกติ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด 
ที่ก าหนดไว้ส าหรับการลดโทษใน 1 ปี  

3.  การลดโทษเพราะมีพฤติกรรมดีในระหว่างการพักการลงโทษ (Parole Good Time 
Allowance) คือ การลดจ านวนวันที่ต้องรับโทษของผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษสูงสุดไม่เกิน 20 วัน
ต่อเดือน ของแต่ละเดือนที่รับโทษสูงสุด หากผู้ได้รับการปล่อยตัวโดยคุมประพฤติปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของการพักการลงโทษ คณะกรรมการอาจให้การลดโทษในระหว่างการพักการลงโทษ 
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แต่ละเดือน การลดโทษในเวลาพักการลงโทษ อาจมอบให้ผู้ได้รับการพักการลงโทษในแต่ละคร้ัง
ไม่เกิน 20 วันต่อเดือน ในแต่ละเดือนที่อยู่ระหว่างพักการลงโทษ การลดโทษที่ได้รับนั้นจะน าไป
หักออกจากโทษสูงสุดของผู้ได้รับการพักการลงโทษ เมื่อผู้ต้องขังเปลี่ยนสถานะเป็นพักการลงโทษ 
ให้กรมราชทัณฑ์ค านวณวันที่จะได้รับการปล่อยตัวจากการพักการลงโทษ โดยค านวณจากการลด
โทษที่ได้รับมาก่อนหน้าและการลดโทษที่อาจจะได้รับเต็มจ านวนให้ระหว่างพักการลงโทษส าหรับ
โทษสูงสุด การค านวณนี้ไม่เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาเพื่อลดโทษเป็นแต่เพียงเพื่อบริหาร
จัดการเท่านั้น 

การจูงใจผู้ต้องขังให้ประพฤติดีเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์นั้นในประเทศอังกฤษ  
มีระบบ “Mark System” ของ Maconochie ได้กล่าวอ้างว่าสามารถปรับใช้ได้ทั้งกับชายและหญิง 
ประกอบด้วยลักษณะทั้งสิ้น 5 ประการด้วยกัน ประการแรก ระบบนี้เป็นการปฏิรูปที่สมควรได้รับ
การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นไปที่การปฏิรูประดับปัจเจกบุคคลของผู้กระท าผิดเพื่อเป็นการขัดขวางมิให้
กระท าผิดและวัตถุประสงค์เชิงความยุติธรรมเพื่อตอบสนอง ประการที่สอง เป็นระบบที่เน้น 
การลงทัณฑ์เชิงหน้าที่มากกว่าเชิงระยะเวลา ผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดจะไม่ได้รับการรับรองเกี่ยวกับ
อิสรภาพที่จะได้รับว่าเมื่อใด แต่จะได้รับการรับรองเมื่อบรรลุภารกิจที่ได้รับมากกว่า ประการที่สาม 
ระบบนี้ได้เปิดโอกาสให้มีการวัดผลงานที่ส าเร็จลุล่วง การให้รางวัลในพฤติกรรมที่เหมาะสม 
ตลอดจนการปรับหากประพฤติผิด และการผ่อนผันจากการซื้อคะแนน ประการที่สี่ ระบบนี้ได้
พัฒนาแนวทางการลงทัณฑ์ที่ชัดเจนในแต่ละขั้น ระหว่างขั้นการลงทัณฑ์กับขั้นการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมคุณธรรม ประการสุดท้าย ระบบของ Maconochie นี้ไม่จ ากัดเฉพาะแต่องค์กรใดองค์กร
หนึ่ง โดยในขณะที่ทฤษฎีอ่ืน ๆ มุ่งเน้นการหาระบอบราชทัณฑ์ที่ดีที่สุด แต่ทฤษฎีของ Maconochie 
กลับสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับระบบราชทัณฑ์ที่กว้างกว่า ทั้งนี้ Maconochie มิได้มุ่งเสนอแนะ
รูปแบบขององค์กรราชทัณฑ์ว่าควรเป็นอย่างไร แต่กลับเสนอแนะวัตถุประสงค์ใหม่ ตลอดจน 
จิตวิญญาณของการบริหารงานราชทัณฑ์ในภาพรวม 

ดังนั้น นักโทษจะถูกพิจารณาตัดสินโทษให้ชดเชยกับสิ่งที่ตนได้กระท าลงไปและ  
ถูกประเมินด้วยระบบคะแนน การปล่อยตัวต้องให้ผู้กระท าผิดบรรลุถึงสมดุลของคะแนนเทียบเคียง
กับผลการลงโทษของตน แต่คะแนนนั้นจ าต้องมีบทบัญญัติ ฉะนั้น การซื้อคะแนนจึงสามารถ 
ยืดระยะเวลาการลงทัณฑ์ทางอาญาของตนได้  ระบบดังกล่าวจึงต้องออกแบบอย่างระมัดระวัง  
เพื่อมิให้การปล่อยตัวเกิดขึ้นง่ายเกินไปส าหรับนักโทษที่ไม่มีความอดทนอดกลั้น เพราะระบบนี้ยัง
ต้องการปราบปรามผู้กระท าผิดอยู่  โดยค านึงถึงพฤติกรรมภายในจิตใจที่ได้รับการยอมรับ  
และความต้องการของนักโทษที่จะเข้ารับโทษ ทั้งนี้ Maconochie เชื่อมั่นว่าอุปนิสัยที่ดีสมควรได้รับ
การสนับสนุนอย่างมีประสิทธิผล สมควรส่งเสริมชีวิตในอนาคตของนักโทษเอง 
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ทฤษฎีการลงทัณฑ์ของ Maconochie แสดงให้เห็นว่าจุดประสงค์หลักของการลงโทษ
ควรเป็นการปฏิรูปผู้กระท าผิด ส าหรับ Maconochie เองแล้ว การป้องปรามเป็นการเสริมให้การ
ปฏิรูปนี้สมบูรณ์ ภายใต้กฎหมาย Bloody Code การป้องปรามได้น าไปใช้ในการบังคับอาชญากร
จ านวนหนึ่งซึ่งมีผลมากกว่าน าไปใช้กับผู้กระท าผิดจ านวนมาก ตามทัศนะของ Maconochie แล้ว 
สาเหตุของอาชญากรรมย่อมมีพื้นฐานที่แตกต่างกันไป  ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจ สังคมและ 
สภาพร่างกาย Maconochie เชื่อว่าอาชญากรนั้นขาดซึ่งคุณธรรมประจ าใจ ตลอดจนความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งเป็นบุคคลที่การกระท าจะต้องได้รับการแก้ไขผ่านการฝึกอบรมและการเยียวยารักษา 
มากกว่าถูกควบคุมจากการถูกปรับตามสัดส่วนของอาชญากรรมที่ได้กระท า 

Maconochie เล็งเห็นว่า จุดมุ่งเน้นของการลงโทษควรเป็นการปฏิรูปบุคคล เพื่อให้ผู้ที่
กระท าความผิดสามารถควบคุมตนเองได้อย่างยั่งยืน ฉะนั้นการที่ได้รับการปล่อยตัวหรือไม่จึง
ขึ้นอยู่กับส านึกความรับผิดชอบของผู้กระท าผิด Maconochie กล่าวอีกด้วยว่า ระบบนี้จะสัมฤทธิ์
ผลได้ต้องจัดผลประโยชน์ของนักโทษให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสังคม Maconochie มอง
ว่าระบบลงโทษเชิงราชทัณฑ์เป็นเพียงมิติทางร่างกาย แต่ “กฎเหล็ก” ของการลงโทษแท้ที่จริงแล้ว
ต้องแก้ไขทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ การลงทัณฑ์รูปแบบใหม่จึงสมควรน าไปสู่การฝึกฝนไปสู่
ระบบคุณธรรม ไม่ใช่เพียงแต่ลงทัณฑ์ต่อร่างกายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในนัยยะนี้ Maconochie 
มิได้ปฏิเสธการขจัดการลงทัณฑ์ต่อร่างกายไปเสียสิ้นเชิง  แต่ควรค านึงถึงความชอบธรรมและ 
ความเป็นพลเมืองของผู้กระท าความผิดด้วย Maconochie จึงให้ความส าคัญของการมุ่งพิจารณา
พฤติกรรมเชิงบวกซึ่งจะท าให้เล็งเห็นคุณค่าของคุณธรรมมนุษย์  ระบบ Mark System จึงท าให้
นักโทษเป็นตัวหลักในการปฏิรูปตัวของตัวเอง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคคลเหล่านั้นเอง 

Maconochie กล่าวว่า การลงโทษโดยมุ่งค านึงถึงระยะเวลาเป็นส าคัญเป็นรากฐาน 
ของการท าร้ายระบบคุณธรรมที่ปรากฏภายในเรือนจ า  และท าให้นักโทษเกิดความเกียจคร้าน 
โดยปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉย ๆ บ่อนท าลายความวิริยะอุตสาหะในตัวเอง คอยนับวันเวลาพ้นโทษ
ไปวัน ๆ Maconochie จึงเสนอแนวทางการลงโทษที่พินิจถึงหน้าที่  โดยมุ่งไปที่ระยะเวลา 
การลงโทษที่น้อยที่สุด แทนที่จะมุ่งไปที่ระยะเวลามากที่สุด ซึ่งระยะเวลาขั้นต่ าสุดในการลงโทษนี้
อาจก าหนดว่าเป็น 2 หรือ 3 เดือน แม้ว่าจะเป็นการกระท าผิดรุนแรงน้อยที่สุดก็ตาม เมื่อเป็นเช่นนี้ 
นักโทษก็จะพยายามขับเคลื่อนศักยภาพของตน ตลอดจนความรู้ความสามารถ เพื่อท างานให้บรรลุ
ถึงระยะเวลาขั้นต่ าที่สุดที่ตนเองได้รับส าหรับการตัดสินโทษ และเมื่อมีค าถามว่าระยะเวลาเท่าใดถึง
จะเหมาะสมส าหรับนักโทษที่ไม่ท าอะไรเลยเล่า  Maconochie มั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้น
เกิดขึ้น เพราะเมื่อนักโทษท างานเพื่อแลกคะแนนเป็นระยะเวลาขั้นต่ า เขาเหล่านั้นต้องให้ความ
ร่วมมือเป็นแน ่และจะไม่มีเวลาใดที่สูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ Maconochie ยังเสนออีกด้วยว่า
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ควรมีการปล่อยตัวนักโทษให้เร็วขึ้นส าหรับการลงโทษระยะยาว เช่น นักโทษที่ได้รับโทษเนรเทศ
ตลอดชีวิต ควรปล่อยตัวใน 5 หรือ 6 ปี  

หัวใจหลักของแนวความคิดนี้ คือ การให้คะแนน (Mark) โดยน ามาค านวณระยะเวลา
การรับโทษ ประกอบกับการตอบแทนที่ได้ท างานและพฤติกรรมที่เป็นคุณงามความดีต่าง  ๆ 
บางคร้ังเกี่ยวพันกับการจ่ายเป็นรูปของเงินตราอีกด้วย ในงานเขียนของ Maconochie ในปี 1837 
เขียนถึงการให้คะแนนในพฤติกรรมของนักโทษผู้กระท าผิดที่สมควรได้รับ เช่น การท าตามระเบียบ 
เป็นคนมีความอ่อนน้อม มีความกระตือรือร้น มีความขยันขันแข็ง วิริยะอุตสาหะ รักความสะอาด
และหมั่นท าความสะอาดในเรือนจ าและห้องขัง อารมณ์เย็น ตรงต่อเวลาในการเข้าสวดมนต์และ 
การปฏิบัติงาน และอ่ืน ๆ  

สองทศวรรษต่อมา Maconochie แจ้งว่าแนวคิดนี้ได้รับการยอมรับในเรือนจ าต่าง ๆ  
บนพื้นฐานหลัก 7 ประการด้วยกัน คือ การกระท าโดยทั่วไป ความขยันหมั่นเพียรในการท างาน การ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ความกระตือรือร้นต่องานที่ท าอยู่ การมุ่งเข้าหาศาสนาเป็นที่พึ่ง การมุ่ง
เข้าหาเสรีภาพ และความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนขึ้นเร่ือย ๆ  

การให้คะแนนจึงเป็นแก่นในการลงโทษ ส่วนการปรับเป็นการริบคะแนนที่มีอยู่ ฉะนั้น 
จึงส่งผลกระทบทั้งอ านาจที่นักโทษมีและระยะเวลาในการรับโทษ 

ในระหว่างการรับโทษ นักโทษจะได้รับสัดส่วนคะแนนรวมเป็นการเฉพาะตัวก่อนเข้า
สู่ขั้นตอนการฝึกอบรม ซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกับการเข้าร่วมสมาคมหรือการรวมกลุ่มของบรรดา
นักโทษ ส าหรับนักโทษชายนั้น Maconochie มองว่ากลุ่มที่เหมาะสมควรมีจ านวนประมาณ 6 คน 
แต่นักโทษหญิงควรมีจ านวนที่น้อยกว่าเล็กน้อย โดยแต่ละคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในการกระท า
ของกลุ่ม เมื่อรวมกลุ่มกันแล้ว ระบบการให้คะแนนก็จะให้เป็นกลุ่ม ๆ ไป หากมีนักโทษคนใด 
คนหน่ึงต้องถูกปรับคะแนน ก็จะหักคะแนนของกลุ่ม ซึ่งวิธีการนี้เป็นการให้กลุ่มควบคุมพฤติกรรม
ของสมาชิกกลุ่มกันเองไปในตัว หากกลุ่มใดสมาชิกยุบเลิกกลุ่มไปเสีย  พวกเขาก็จะกลับเข้าสู่
ขั้นตอนการรับโทษต่อไป ซึ่งเปิดโอกาสให้แต่ละคนสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาได้ การกระตุ้นนักโทษ 
ให้ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม Maconochie เชื่อว่าเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกเชิงสังคมให้แก่
ตัวนักโทษ และพวกเขาก็จะได้เรียนรู้ในการปรับแต่งพฤติกรรมของตนให้เหมาะสมในระหว่างการ
รวมกลุ่มตลอดจนการกลับคืนสู่สังคมภายนอกต่อไป Maconochie เสนอว่าในแต่ละกลุ่มควรมี 
ผู้แนะน า (Mentor) ที่ท าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า ปรึกษา ชี้แนะ และก ากับให้สมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ 
ประพฤติดี โดย Maconochie มองว่าบุคคลที่เหมาะสมควรเป็นนักโทษชายที่แต่งงานแล้ว เพราะเขา
ได้เคยมีโอกาสเรียนรู้อยู่ในสังคมการรวมกลุ่มที่เรียกว่า ครอบครัว อีกทั้งมีลักษณะความเป็นผู้น าใ 
นบ้านของตนอีกด้วย กลไกส าคัญของการปฏิรูปของ Maconochie นี้  อยู่ที่การอุทิศแรงงาน 
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ในการผลิต เพราะการลงโทษด้วยการใช้แรงงานจะช่วยสอนให้นักโทษได้เรียนรู้ถึงต าแหน่งหน้าที่
ของตนเอง พัฒนาอุปนิสัยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยในการนี้งานที่ท าควรเป็นงานที่มี
ประโยชน์และเอ้ือต่อชีวิตในอนาคตของนักโทษเอง  ยกตัวอย่างเช่น นักโทษหญิงก็ควรให้
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความเป็นหญิง Maconochie มิได้มุ่งเน้นว่างานดังกล่าวจะต้องเป็นงาน
หนักเสมอไป โดยอาจหมายถึงการเข้ารับการศึกษา การฝึกการเขียน หรือการฝึกฝนทักษะทางด้าน
ดนตรีก็ได้ โดย Maconochie เชื่อมั่นว่าการฝึกอบรมจะมีส่วนช่วยให้นักโทษที่กลับคืนสู่สังคม  
ไปแล้วนั้นสามารถอดทนอดกลั้นต่อสิ่ ง เ ร้าจากชุมชนหรือสภาพแวดล้อมที่ยั่ วยุต่อการ  
ก่ออาชญากรรม ตลอดจนสามารถข่มใจตนด้วยความรู้สึกเป็นพลเมืองได้อีกด้วย 

นอกจากนั้นแล้วการบังคับโทษจ าคุกของประเทศอังกฤษมีแนวปฏิบัติสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการลงโทษและมีการน ามาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังมาเป็นแนวทาง มีระบบการประเมินผู้ต้องขังก่อนศาลมีค าสั่งให้พ้นโทษ National 
Offender Assessment System พิจารณาพิเคราะห์พื้นฐานของบุคลิกภาพ ความประพฤติ เรือนจ า
และงานคุมประพฤติจะมอบหมาย “ให้ท างานอะไร” ที่เป็นการปรับปรุงแก้ไขผู้ต้องโทษ มีการ
ก าหนดเงื่อนไขที่เป็นสาระส าคัญและมาตรฐานต่าง  ๆ เพื่อเสนออนุมัติจัดท าแผนที่  เรียกว่า  
“What Works” เป็นแผนที่มีลักษณะเฉพาะเป็นรายบุคคล มีเหตุผลและทักษะทางสังคม การท างาน
และการเร่ิมต้นชีวิตใหม่ภายหลังการปล่อยตัว  ในการสนับสนุนให้ผู้ต้องขังที่พ้นจากการคุมขัง
ท างานได้จะเป็นการลดการกระท าความผิดซ้ า งานด้านเรือนจ าและงานคุมประพฤติจะต้องร่วมกัน
พัฒนาโดยมีระบบการประเมินผู้ต้องขัง (National Offender Assessment System) ประเมินผู้ต้องขัง
ตามค าพิพากษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาพิเคราะห์พื้นฐานของบุคลิกภาพ ความประพฤติ 
ประเมินและรายงานก่อนศาลออกค าสั่งพ้นโทษ เรือนจ าและงานคุมประพฤติจะมอบหมาย  
“ให้ท างานอะไร” ที่เป็นการปรับปรุงแก้ไขผู้ต้องโทษ มีการก าหนดเงื่อนไขที่เป็นสาระส าคัญ  
และมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อน า เสนออนุมัติจัดท าแผนที่ เ รียกว่า  “What Works” เป็นแผนที่มี
ลักษณะเฉพาะเป็นรายบุคคลซึ่งเป็นแผนที่มีที่มาที่ไปมีเหตุผลและทักษะทางสังคม ยกตัวอย่างเช่น 
ผู้ต้องขังจ านวนกว่าคร่ึงของทั้งหมดเป็นผู้ที่ยากจนจึงกระท าความผิด ความยากจนเป็นปัญหาที่
สามารถแก้ไขได้ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการท างานที่ถูกต้องชอบธรรมมีโปรแกรมจ านวนมากที่ถูก
สร้างขึ้นสามารถสร้างความรู้สึกร่วมกันของผู้ต้องขังกับเหยื่อ (ผู้เสียหาย) ท าให้ผู้ต้องขังสามารถ
ส านึกและเข้าใจผลกระทบของพฤติกรรมของตนเอง ภาครัฐจะท าการสืบเสาะการเร่ิมต้นชีวิตใหม่
ของผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยเฉพาะที่ถูกจ าคุกระยะสั้น ติดตามดูการพัฒนาชีวิตที่มีความ
แตกต่างจากก่อนรับโทษว่าดีขึ้นหรือไม่ในรายละเอียดต่าง  ๆ รวมทั้งจะยุติการท างานระหว่าง
เรือนจ า งานคุมประพฤติ องค์กรอาสาสมัครต่าง ๆ และท าการออกใบพ้นโทษจากเรือนจ าและ 
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ผลการประเมินต่าง ๆ เช่น การท างาน ความประพฤติ ฯลฯ ออกเป็นค าพิพากษาโดยศาล จุดส าคัญ
อันเป็นแนวทางในภาคปฏิบัติ คือ ผู้พ้นโทษต้องการงานท าและที่พักอาศัย ประกอบกับการตัดขาด
จากสารเสพติดที่แพร่หลายในกลุ่มนักโทษในกรณีผู้ติดสารเสพติดพยายามสร้างแรงบันดาลใจ  
และสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตที่จ าเป็นเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงลักษณะของนักโทษ  
ในเรือนจ าให้อยู่ในสังคมในชีวิตใหม่ได้  ในเขตพื้นที่ที่เป็นภูมิล าเนาเดิม โดยมีการสนับสนุน 
จากครอบครัว อาสาสมัครช่วยเหลือในเร่ืองต่าง ๆ และจากการให้ค าปรึกษาจาก Probation Service 
ในประเทศอังกฤษมีโปรแกรมที่เชื่อว่าดีเยี่ยมมากในทางปฏิบัติในการสนับสนุนการท างาน
การศึกษา กล่าวคือ เป็นโปรแกรมอบรมในพื้นที่ต่าง ๆ ภายหลังการปล่อยตัวผู้กระท าความผิดแล้ว 
เช่น อบรมเกี่ยวกับงานก่อสร้าง มีการจัดหาสิ่งที่ต้องการให้ อบรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท าความ
สะอาด กีฬา วิธีการใช้เวลาว่าง เพิ่มเติมทักษะที่ยังขาดอยู่ในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อเป็นการเชื่อมต่อ 
การท างานและการใช้ชีวิตใหม่ภายนอกเรือนจ า เพื่อให้ได้งานท าที่เหมาะสม และใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างอยู่รอดปลอดภัยโดยปราศจากการกระท าความผิดอีก 
 
ตารางท่ี  4.1  จากแนวคิดในการปฏิบัติเพื่อจูงใจผู้ต้องขังให้ประพฤติดีของต่างประเทศกับระบบ
การจัดชั้นในประเทศไทย สามารถน ามาเปรียบเทียบได้ ดังนี ้
 
                           ประเด็น 
 
   แนวคิด 

 
หลักเกณฑ์ท่ัวไป 

 
คณะกรรมการ 

 
สิทธิประโยชน์ 

การแบ่งชั้นของ
ผู้ต้องขัง 

 
การลดวันต้องโทษ 

Credits System 
(มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) 

- ความประพฤติ 
- การมีส่วนร่วม 
- การท าส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
หากปฏิเสธการท างาน
หรือถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ไม่ได้รับความเชื่อถือ 
(กลุ่มงาน C) จะไม่ได้รับ
ความเชื่อถือ 
 

คณะกรรมการจัด
ประเภท ซึ่งประกอบ 
ด้วยคณะกรรมการท่ีมี
ความรู้ในการจ าแนก
ประเภทผู้ต้องขัง 

- การจัดกลุ่มงาน
ของผู้ต้องขังแต่
ละคนน้ันจะมี
สิทธิ พิเศษในแต่
ละกลุ่มงานท่ี
แตกต่างกันไป 
โดยสิทธิพิเศษ
ของผู้ต้องขัง
จะต้องบังคับตาม
พฤติกรรม การจัด
ประเภทการ
ควบคุมตัว และ
งานท่ีได้รับ
มอบหมายของ
ผู้ต้องขัง 
- ความเชื่อถือท่ี
ได้รับน าไปลดกับ
ระยะเวลาการรับ
โทษได้ 

ไม่มีการแบ่งชั้น
ของผู้ต้องขัง แต่
มีการจัดกลุ่ม
งานให้กับ
ผู้ต้องขังแต่ละ
คน 

- คะแนนความเชื่อถือ
สามารถสะสมเพื่อลด
ก าหนดเวลาจ าคุกได้  
- มีการจัดกลุ่มงานโดย
การมอบหมายงาน 
- แต่ละกลุ่มงานจะ
ได้รับความเชื่อถือ
แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ) 
 
                           ประเด็น 
 
   แนวคิด 

 
หลักเกณฑ์ท่ัวไป 

 
คณะกรรมการ 

 
สิทธิประโยชน์ 

การแบ่งชั้นของ
ผู้ต้องขัง 

 
การลดวันต้องโทษ 

Good Time Allowances  
(มลรัฐไวโอมิ่ง) 

การลดโทษเนื่องจาก
ผู้ต้องขังมีทัศนคติท่ีดี 
และพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมสมควรเป็น
แบบอย่าง 

แยกเป็น 3 กรณี คือ 
- การลดโทษเพราะมี
พฤติกรรมดี เป็น
ดุลพินิจของผู้
บัญชาการเรือนจ า 
- การลดโทษกรณี
พิเศษเป็นดุลพินิจของ
คณะกรรมการ 
- การลดโทษเพราะมี
พฤติกรรมดีในระหว่าง
การพักการลงโทษเป็น
ดุลพินิจของ
คณะกรรมการ 

การลดโทษ ม ี3 
กรณี 
- การลดโทษ
เพราะมี
พฤติกรรมดี 
- การลดโทษกรณี
พิเศษ 
- การลดโทษ
เพราะมี
พฤติกรรมดีใน
ระหว่างการ 
พักการลงโทษ 
 

ไม่มีระบบการ
จัดชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ต้องขังสามารถลด
จ านวนวันท่ีผู้ต้องขัง
ได้รับโทษจากโทษขั้น
ต่ าหรือโทษขั้นสูงได้ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ในระเบียบ
และข้อบังคับของมลรัฐ
ไวโอมิ่ง 

Mark System  
(อังกฤษ) 

- นักโทษจะถูกพิจารณา
ตัดสินโทษให้ชดเชยกับ
สิ่งท่ีตนได้กระท าลงไป 
และถูกประเมินด้วย
ระบบคะแนน 
- จุดประสงค์หลักของ
การลงโทษควรเป็นการ
ปฏิรูปผู้กระท าผิด การท่ี
จะปล่อยตัวจึงขึ้นอยู่กับ
ส านึกรับผิดชอบของ
ผู้กระท าผิด 
- การให้คะแนน
พฤติกรรม โดยน ามา
ค านวณระยะเวลาการรับ
โทษ ประกอบกับการ
ตอบแทนท่ีได้ท างาน
และพฤติกรรมท่ีเป็น 
คุณงามความดีต่าง ๆ  
- ระหว่างรับโทษ 
นักโทษจะได้รับสัดส่วน
คะแนนรวมเป็นการ
เฉพาะตัวก่อนเข้าสู่การ
ฝึกอบรม ซึ่งเกี่ยวพันกับ
การเข้าร่วมสมาคมหรือ
การรวมกลุ่ม โดยแต่ละ
คนต้องรับผิดชอบ
ร่วมกันในการกระท า
ของสมาชิกกลุ่ม 

 - ผลประโยชน์ 
ของนักโทษสอด 
คล้องกับผล 
ประโยชน์ของ
สังคม  
- นักโทษท างาน
เพื่อแลกคะแนน
เป็นระยะเวลา 
ขั้นต่ า 

ไม่มีระบบการ
จัดชั้น 
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ) 
 
                           ประเด็น 
 
   แนวคิด 

 
หลักเกณฑ์ท่ัวไป 

 
คณะกรรมการ 

 
สิทธิประโยชน์ 

การแบ่งชั้นของ
ผู้ต้องขัง 

 
การลดวันต้องโทษ 

การจัดชั้นในไทย - ระยะเวลาในการจ าคุก
ในแต่ละชั้น 
- ความประพฤติ 
- การทดสอบหรือ
ประเมินผล 

โดยท่ัวไปการเลื่อนชั้น
เป็นอ านาจของผู้
บัญชาการเรือนจ าของ
แต่ละเรือนจ า มี 2 กรณี 
คือ 
- กรณีปกติ  
- กรณีมีเหตุพิเศษ 

สิทธิประโยชน์
ตอบแทนความ
ประพฤติของ
ผู้ต้องขังแตกต่าง
กันแต่ละชั้นของ
ผู้ต้องขัง 

มี 6 ชั้น ได้แก่ 
ชั้นเย่ียม ชั้นดี
มาก ชั้นดี ชั้น
กลาง ชั้นเลว 
และชั้นเลวมาก 

นักโทษเด็ดขาดชั้นดี 
ชั้นดีมาก และชั้นเย่ียม  

การจัดชั้นในสาธารณรัฐ
เกาหลี 

ใช้ระบบก้าวหน้า โดย
คะแนนความเชื่อถือคิด
จากคูณก าหนดโทษคิด
เป็นเดือนด้วยคะแนน
พื้นฐาน หักล้างด้วย
คะแนนความประพฤติ 

ม ี2 สภา 
- สภาเบ้ืองต้น 
ประกอบ 
ด้วย หัวหน้ากองรักษา
ความปลอดภัย
ของทัณฑสถาน  
นักสังคมสงเคราะห์ 
นักจิตวิทยา เป็นต้น 
- สภาใหญ่ 
ประกอบด้วย ผู้
ปกครองทัณฑสถาน 
ข้าราชการทัณฑสถาน
อาวุโส นักจิตวิทยา 
แพทย์ เป็นต้น 

มีการจัดสถานท่ี
คุมขังท่ีมีสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกที่
เหมาะสมกับ
สภาพของ
ผู้ต้องขังแต่ละ
ประเภท 

มี 5 ชั้น ได้แก่ 
ชั้นห้า ชั้นสี่  
ชั้นสาม ชั้นสอง 
และชั้นหนึ่ง 

 

การจัดชั้นในญ่ีปุ่น ระบบชั้นแบบก้าวหน้า  
- เน้นเร่ืองการเลื่อนชั้น  
- สะสมคะแนนเพื่อ 
เลื่อนชั้น 
 

คณะกรรมการ โดย
ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ  

ให้สิทธิพิเศษ 
ต่าง ๆ ใน
อัตราส่วนท่ี
เหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบ 

มี 4 ชั้น ก าหนด
ตามพฤติกรรม
ของผู้ต้องขังแต่
ละคน ได้แก่ 
เกรด 4 เกรด 3 
เกรด 2 เกรด 1 
โดยผู้ต้องขัง
จะต้องมีความ
รับผิดชอบมาก
ขึ้นตามชั้น 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
   ปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการศึกษาเร่ืองอาชญากรรมและการกระท าผิด 
ควรใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษา โดยมุ่งเน้นการศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อค้นหา
สาเหตุแห่งอาชญากรรม และน าผลที่ได้มาใช้ในการแก้ไขการกระท าผิด รวมทั้งควรปรับปรุงวิธีการ
ลงโทษให้เหมาะสมกับผู้กระท าผิด ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นไปตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไข
ฟื้นฟู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขฟื้นฟูตัวผู้กระท าผิดให้กลับตัวเป็นคนดี และมิให้กระท า
ผิดซ้ า รวมทั้งพยายามท าให้ผู้กระท าผิดสามารถกลับเข้าสู่สังคม สามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ 
ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข การลงโทษผู้ต้องขังจะต้องค านึงถึง “ตัวผู้กระท าผิด” หรือภูมิหลัง 
ของผู้กระท าผิดมากกว่า หรือเท่า ๆ กับ “การกระท าผิด” ผู้ต้องขังที่กระท าความผิดร้ายแรง
เหมือนกัน แต่อาจมีภูมิหลังหรือที่มาของการกระท าผิดนั้นแตกต่างกัน ดังนั้น การลงโทษเพื่อแก้ไข
จึงควรลงโทษด้วยวิธีการหรือระยะเวลาที่เหมาะสมกับผู้กระท าผิดแต่ละคน แนวคิดในอดีตในการ
ลงโทษเข้าสู่แนวคิดยุคใหม่ที่มีความเป็นเสรีนิยมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดทั้งศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์มากขึ้น ที่จะปรับเปลี่ยน บ าบัดฟื้นฟูหรือแก้ไขพฤติกรรมของบุคคลที่บกพร่อง 
ในเร่ืองต่าง ๆ ที่เป็นเหตุให้กระท าผิดกฎหมายอาญาอันเป็นกติกาสังคม ถึงขนาดไม่สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมปกติได้ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องน าคนลักษณะดังกล่าวนี้ไปปรับปรุง
ซ่อมแซมแก้ไข ยกระดับความเจริญทางจิตใจและพฤติกรรม ให้อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานคนปกติ
ในสังคมนั้น ๆ ได้ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ การลงโทษอย่างมีเหตุผลที่เป็น
ภาวะวิสัย ย่อมไม่ลงโทษเพียงเพื่อเนื่องจากว่าได้มีการกระท าผิดขึ้นเท่านั้น เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว
ไม่อาจแก้ไขให้กลับเป็นดั่งเดิมได้ แต่การลงโทษโดยค านึงถึงอนาคต หรือการมองไปข้างหน้า
เพื่อให้ทั้งผู้กระท าความผิดและผู้ที่รู้เห็นว่าผู้กระท าความผิดถูกลงโทษไม่กระท าผิดขึ้นอีก หลักการ
ลงโทษผู้ต้องขังอย่างรุนแรง หรือแยกตัวผู้ต้องขังออกไปจากสังคม ตามนัยแห่งแนวความคิดที่มีมา
ตั้งแต่เดิมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการลงโทษเท่านั้น จุดประสงค์หรืออุดมคติที่นานาอารยประเทศ
ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในปัจจุบัน มุ่งหนักไปในทางให้การอบรมแก้ไขจิตใจผู้ต้องขัง 
ให้ประพฤติกลับตนเป็นพลเมืองดีเป็นส าคัญ ทั้งมีความเชื่อว่าการแก้ไขพฤติกรรมผู้ต้องขังให้กลับ
ความประพฤตินั้น  จ าต้องด าเนินการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรม  และจัดสภาพ 
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ความเป็นอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถานไปในทางส่งเสริมจูงใจผู้ต้องขังให้เกิดความรู้สึกว่า  
ยังเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าต่อสังคมอยู่  โดยกระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในทุกขั้นตอนจะต้องมี
ความสัมพันธ์กันไม่ว่าในด้านจัดการศึกษา การฝึกอาชีพ การรักษาระเบียบวินัย การควบคุม เป็นต้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการฝึกวิชาชีพ เพราะผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็นคนยากจน มีความสามารถ 
และความรับผิดชอบที่ไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น จึงต้องมุ่งเน้นที่ตัวผู้ต้องขังโดยตรง เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขบุคลิกนิสัย (Character Building) ผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดีและสามารถอยู่ได้
ในสังคมโดยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังจะต้องค านึงถึงข้อเท็จจริง 2 ส่วนประกอบกัน คือ ข้อเท็จจริง 
ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด และข้อเท็จจริงที่เป็นส่วนบุคคล คือ ความเป็นมาแห่งชีวิตและ 
ความประพฤติเป็นอาจิณของผู้ต้องขัง  อันจะท าให้การปฏิบัติเหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคน  
และเป้าหมายส าคัญ คือ ผู้ต้องขังเกิดความมีส่วนร่วม ได้รับความรู้สึกต่อการมีความสามารถ รู้สึกมี
ความตระหนักในคุณค่าของตนเอง การผ่านการท างาน ความรับผิดชอบในการท างานจะสอนให้
รู้จักการควบคุมตัวเอง ซึ่งนิสัยการท างานที่ดีที่ได้พัฒนามาจากการท างานในเรือนจ าจะเปลี่ยนแปลง
บุคลิกภาพของผู้ต้องขังเมื่อกลับคืนสู่สังคม การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังจะต้องอาศัยปัจจัยอันจ าเป็นที่มี
ผลเกื้อกูลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ต้องขัง (Necessary Supportive Services) โดยการให้
บ าเหน็จรางวัลและผลประโยชน์ตอบแทนความประพฤติดีของผู้ต้องขัง  การจัดสวัสดิการ  
การสงเคราะห์ผู้ต้องขัง และอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้สิทธิประโยชน์ตอบแทนความประพฤติ
ดีของผู้ต้องขัง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายส าคัญ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังเอาใจใส่ในการศึกษาอบรมแก้ไข
ความประพฤติ การฝึกวิชาชีพ และให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการรักษาระเบียบวินัยและพัฒนา
ตนเอง  
 ปัจจัยเกื้อกูลที่เป็นการจูงใจผู้ต้องขังให้เกิดการพัฒนาตนเอง หรือจะกระตุ้นให้สามารถ
แก้ไขตนได้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ตอบแทนนั้น มีอยู่หลายประการ เช่น การจัดชั้นของ
ผู้ต้องขัง การพิจารณาให้ได้รับการพักการลงโทษ การลดวันต้องโทษจ าคุก หรือการจัดส่งให้ไปอยู่
ในทัณฑนิคม เป็นต้น นับเป็นหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขัง กับข้อเสนอแนะในเร่ืองที่เกี่ยวข้องของสหประชาชาติข้อ 70 ซึ่งบัญญัติว่า “ทุกเรือนจ า
หรือทัณฑสถาน จะต้องจัดให้มีระบบการให้ประโยชน์ตอบแทนอันเหมาะสม และวิธีการปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามชั้นของผู้ต้องขัง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีความประพฤติดี  มีความส านึก
รับผิดชอบ และรักษาไว้ซึ่ง ส่วนได้เสียในอันที่จะน าความสนใจ และความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง” จะเห็นได้ว่าปัจจัยจ าเป็นเพื่อเกื้อกูลในการปรุงแต่งแก้ไขพฤติกรรมดังกล่าว
จะมีเงื่อนไขผูกพันกับระบบชั้นของผู้ต้องขัง ซึ่งระบบการจัดชั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ต้องขังเกิดความเคร่งครัดในระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเองรวมทั้งส่วนรวมยิ่งขึ้น  
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โดยการให้สิทธิประโยชน์ตอบแทนลดหลั่นตามชั้นของผู้ต้องขัง ซึ่งพิจารณาจากความก้าวหน้าใน
ด้านการอบรมและฝึกวิชาชีพ ตลอดจนความประพฤติในระหว่างต้องโทษจ าคุก อีกทั้งการให้สิทธิ
ประโยชน์ตอบแทนควรจะต้องค านึงถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดและตัวผู้ต้องขัง  
แต่ละคนอย่างเหมาะสมด้วย เพราะฉะนั้นสิทธิประโยชน์ตอบแทนของผู้ต้องขังในแต่ละชั้นจะต้อง
มีความแตกต่างกันและเหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคนเพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ต้องขังเกิดการพัฒนา
หรือกระตุ้นตนเองไปในทางที่ดีขึ้นเร่ือย ๆ อันจะน าไปสู่การแก้ไขฟื้นฟูอย่างแท้จริง 
 ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาอาชญากรรมที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเร่ือย ๆ ท าให้
จ านวนผู้ต้องขังเกินความจุของเรือนจ า สภาพของเรือนจ าไม่สามารถรองรับผู้ต้องขังจ านวนมากได้
ท าให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล  
โดยเมื่อผู้ต้องขังเข้าสู่เรือนจ า และผ่านกระบวนการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังในขั้นแรกรับแล้ว
จะต้องอยู่รวมกัน ท าให้ให้ผู้ต้องขังมีการเลียนแบบพฤติกรรมซึ่งกันและกัน เกิดความเป็นอยู่ที่ 
ไม่เป็นระเบียบ ซึ่งท าให้เกิดความยากล าบากในการควบคุมและการปฏิบัติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้ต้องขัง การศึกษาอบรม การฝึกวิชาชีพ หรือการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังต่าง ๆ ที่ทางเรือนจ าหรือทัณฑ
สถานด าเนินการอยู่จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ระบบการจัดชั้นซึ่งเป็นสิ่งจูงใจผู้ต้องขังให้ประพฤติดีเพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละชั้น กล่าวคือ  
 ก)  โดยปกติผู้ต้องขังทุกคนเมื่อเข้าสู่เรือนจ าหรือทัณฑสถานแล้วจะถูกจัดให้อยู่ในชั้น
กลางก่อน จะเลื่อนชั้นได้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการเลื่อนและลดชั้นตามระเบียบ  
กรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นของนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. 2556 ซึ่งมีการพิจารณาเงื่อนไข
ของระยะเวลาในการเป็นนักโทษเด็ดขาดหรือระยะเวลาของการได้รับโทษจ าคุกมาแล้ว   
ความประพฤติและการทดสอบหรือประเมินผล ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบดังกล่าวผู้ต้องขังทุกคนก็จะได้รับการเลื่อนชั้นจากชั้นกลางเป็นชั้นดี ทั้ง ๆ ที่ผู้ต้องขังแต่ละ
คนจะต้องใช้วิธีการปฏิบัติและระยะเวลาในการแก้ไขฟื้นฟูที่แตกต่างกัน โดยหลักผู้ต้องขังที่กระท า
ผิดในลักษณะเดียวกันภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เหมือนกันจะต้องได้รับการปฏิบัติต่อหรือลงโทษ
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เหมือนกัน ในทางตรงกันข้ามผู้ต้องขังที่กระท าผิดในลักษณะต่างกัน 
ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ต่างกัน จะต้องมีการปฏิบัติต่อหรือลงโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แตกต่าง
กันด้วย โดยการลงโทษเพื่อการแก้ไขจะต้องค านึงถึง “ตัวผู้กระท าผิด” หรือภูมิหลังของผู้กระท าผิด
มากกว่า หรือเท่า ๆ กับ “การกระท าผิด” ดังนั้น ผู้ต้องขังที่ท าความผิดร้ายแรงเหมือนกัน แต่อาจมี
ภูมิหลังหรือที่มาของการกระท าผิดนั้นแตกต่างกัน แต่อาจมีภูมิหลังหรือที่มาของการกระท าผิดนั้น
แตกต่างกัน ดังนั้นการลงโทษเพื่อการแก้ไขจึงควรลงโทษด้วยวิธีการหรือระยะเวลาที่เหมาะสมกับ
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ผู้ต้องขังแต่ละคน เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูจะได้เหมาะสมกับผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล หากลักษณะการ
กระท าผิดของผู้ต้องขังแตกต่างกันแต่ได้รับการปฏิบัติหรือสิทธิประโยชน์เหมือนกันย่อม  
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังได้  และหากมีการก าหนดระยะเวลาของการเป็น
นักโทษเด็ดขาดหรือระยะเวลาที่ได้รับโทษจ าคุกมาแล้วเพื่อการเลื่อนชั้นที่เหมือนกันย่อมไม่เกิด
ประโยชน์เช่นกัน อาจท าให้ผู้ต้องขังเกิดความเกียจคร้าน โดยปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉย ๆ  
ย่อมท าลายความวิริยะอุตสาหะในตัวเอง คอยนับวันเวลาพ้นโทษไปวัน ๆ ดังนั้นหลักเกณฑ์ในการ
เลื่อนชั้นของผู้ต้องขังด้านระยะเวลาดังกล่าวจะต้องค านึงถึงลักษณะการกระท าผิดและตัวผู้กระท า
ผิดเป็นการเฉพาะรายโดยพิจารณาจากก าหนดโทษจ าคุกตามค าพิพากษาอันถึงที่สุดมาเป็นเกณฑ์ 
ในการที่จะได้รับการพิจารณาก่อนได้รับการเลื่อนชั้นจากชั้นกลางเป็นชั้นดีเพื่อประโยชน์ในการ
แก้ไขฟื้นฟูที่เหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละรายไป ส่วนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังไม่ว่าด้านการศึกษา
อบรม การฝึกวิชาชีพ เป็นต้น ในปัจจุบันเป็นเพียงสิ่งที่ใช้เป็นเคร่ืองมือของเจ้าหน้าที่ในการใช้
ดุลพินิจว่าผู้ต้องขังได้รับการทดสอบหรือประเมินผลแล้วเท่านั้น  เช่น ตามที่ปรากฏในข้อ 16  
วรรคสองของระเบียบกรมราชทัณฑ์ดังกล่าวมีการก าหนดไว้ว่า “ผลของการศึกษาอบรมและการฝึก
วิชาชีพที่น ามาเป็นประโยชน์เพื่อการเลื่อนชั้นคร้ังหนึ่งแล้วไม่ให้น ามาใช้เพื่ อการพิจารณาเลื่อน
ชั้นในคราวต่อไปอีก” ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อการทดสอบหรือประเมินผลมากกว่าการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้ต้องขังอย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่เป็นคนยากจน การปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังในด้านการศึกษาอบรม การฝึกวิชาชีพ จะต้องค านึงว่าผลจากการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ดังกล่าว ผู้ต้องขังได้รับความรู้สึกต่อการมีความสามารถ รู้สึกมีความตระหนักคุณค่าของตนเอง  
การผ่านการท างาน ความรับผิดชอบในการท างานได้สอนให้ผู้ ต้องขังรู้จักควบคุมตนเอง  
ซึ่งนิสัยการท างานที่ดีที่ได้พัฒนามาจากการท างานในเรือนจ าจะเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ  
ของผู้ต้องขังเมื่อกลับคืนสู่สังคม และการศึกษาอบรมหรือการฝึกวิชาชีพควรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์
และเอ้ือต่อชีวิตในอนาคตที่เหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคนด้วยซึ่งล้วนแล้วแต่จะต้องอาศัยข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติของตัวผู้กระท าความผิดแต่ละคนประกอบด้วย การที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้น
จึงควรจะขึ้นอยู่กับระดับการพัฒนาตนเองและการเกิดส านึกรับผิดชอบของผู้ต้องขัง  ทั้งในด้าน
ร่างกายและจิตใจเป็นส าคัญมากกว่าเป็นแต่เพียงเงื่อนไขว่าผู้ต้องขังได้ผ่านเกณฑ์การเลื่อนชั้นแล้ว
เท่านั้น นอกจากนี้ ในการเพิ่มคะแนนความประพฤติโดยมีเงื่อนไขที่ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาอบรม 
หรือการฝึกวิชาชีพ เป็นต้น ต้องน ามาใช้กับการเลื่อนชั้นของผู้ต้องขังทุกชั้นไม่จ ากัดเฉพาะผู้ต้องขัง
ชั้นดีเลื่อนเป็นชั้นดีมาก และจากชั้นดีมากเลื่อนเป็นชั้นเยี่ยมเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษหลักเกณฑ์ในการเลื่อนและลดชั้นของผู้ต้องขังส าหรับประเทศไทย
นั้น ควรน าระบบการให้คะแนนความเชื่อถือมาใช้ โดยผู้ต้องขังทุกคนจะได้รับคะแนนความเชื่อถือ
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ทันทีที่มีการรับตัวเข้าสู่เรือนจ า โดยคะแนนความเชื่อถือของผู้ต้องขังแต่ละคนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับก าหนดระยะเวลาในการรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาอันถึงที่สุดที่แตกต่างกันของแต่ละคน โดย
จะได้รับการหักล้างด้วยคะแนนที่ได้ รับจากความประพฤติดี  ขยันหมั่นเพียรในการท างาน  
ยิ่งผู้ต้องขังเกิดการพัฒนาด้านการศึกษาอบรม การฝึกวิชาชีพมากขึ้นยิ่งได้รับคะแนนมาหักล้าง
เพิ่มขึ้นเท่านั้น หลังจากมีการหักล้างด้วยคะแนนดังกล่าวแล้วผู้ต้องขังก็จะได้รับการเลื่อนชั้นและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นและเหมาะสมกันในแต่ละชั้น 
 ข)  ตามกฎกระทรวง ข้อ 82 ก าหนดให้การเลื่อนและลดชั้นเป็นอ านาจของผู้บัญชาการ
เรือนจ าแต่ละเรือนจ าเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาแล้วแต่กรณีว่าเป็นการเลื่อนชั้นกรณีปกติ   
หรือกรณีที่มีเหตุพิเศษ โดยการที่ผู้บัญชาการเรือนจ าแต่งตั้งคณะกรรมการจากเจ้าหน้าที่ภายใน
เรือนจ าขึ้นมาท าการตรวจสอบพิจารณาว่าผู้ต้องขังคนใดจะได้รับการเลื่อนชั้นและลดชั้นหรือไม่  
ซึ่งหลักการบังคับโทษจ าคุกจะต้องยึดหลัก “เปิดเผย” โดยการด าเนินการบังคับโทษแก่ผู้ต้องขัง 
ต้องกระท าโดยเปิดเผย การด าเนินกระบวนการต่าง ๆ ในทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นในเรือนจ าหรือ 
ทัณฑสถานต้องมีความเป็นภาวะวิสัยที่สามารถตรวจสอบได้  ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบจากทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรและจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเสมอ เมื่อระบบการจัดชั้นเป็นขั้นตอน
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจูงใจให้ผู้ต้องขังเคร่งครัด 
ในระเบียบวินัย มีความส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและหมู่คณะยิ่งขึ้น การให้ประโยชน์ตอบแทน
ลดหลั่นตามชั้นของผู้ต้องขัง โดยการพิจารณาถึงผลก้าวหน้าในด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา
ความประพฤติตั้งแต่ก่อนเข้าสู่เรือนจ าจนถึงปัจจุบันไปในทางที่ดีขึ้นและอยู่ในระเบียบวินัยโดย
สม่ าเสมอจะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นสูงขึ้นกว่าเดิม และจะได้รับประโยชน์ในความสะดวกสบาย
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นระหว่างที่อยู่ในเรือนจ า ได้รับการพิจารณาพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจ าคุก 
เป็นต้น แต่หากผู้ต้องขังประพฤติตนในทางเสื่อมเสียก็จะถูกลดชั้นลง  สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  
ก็จะน้อยลงไปด้วย ซึ่งล้วนแต่จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจในการพิจารณาของผู้บัญชาการเรือนจ าของ  
แต่ละเรือนจ าเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้การเลื่อนและลดชั้นของผู้ต้องขังเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
ของการบังคับโทษ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ต้องขัง การพิจารณาเลื่อนและลดชั้นจะต้องมี
กลุ่มสหวิชาชีพจากภาคสังคมเข้าร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์  
เป็นต้น เพื่อการถ่วงดุลการใช้อ านาจหน้าที่  เพื่อการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ภายในเรือนจ า ท าให้กระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเร่ืองของการเลื่อนและลดชั้นมี
ความเชื่อถือมากขึ้น มีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของการบังคับโทษ และการพิจารณาเลื่อน 
หรือลดชั้นของผู้ต้องขังจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจาก
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ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิดประกอบด้วย
เป็นส าคัญท าให้ผู้ต้องขังได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม 
 ค)  ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า ท าให้ผู้ต้องขังต่างชั้นกัน 
สิทธิประโยชน์ต่างกันอยู่รวมกัน เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับสภาพของเรือนจ าที่ไม่สามารถรองรับ
ผู้ต้องขังจ านวนมาก ๆ ได้ จึงไม่อาจที่จะแยกผู้ต้องขังต่างชั้นออกจากกันได้  ท าให้การปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดชั้นที่ต้องการจะจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดี  
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละชั้น  นอกจากนี้แล้วการอยู่รวมกันของ
ผู้ต้องขังดังกล่าวท าให้ผู้ต้องขังต่างชั้นกันอยู่รวมกันก่อให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมซึ่งกันและ
กัน เกิดความเป็นอยู่ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ เกิดความยากล าบากในการควบคุม ท าให้การปฏิบัติ
เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังไม่อาจจะกระท าได้เป็นรายบุคคล แต่กลับท าให้ผู้ต้องขังเกิดความ 
เกียจคร้านปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉย ๆ คอยนับวันพ้นโทษไปวัน ๆ ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาเพื่อชีวิต
ในอนาคตโดยปราศจากการกระท าผิด และสามารถใช้ชีวิตในสังคมต่อไปได้ ประกอบกับการให้
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังที่กระท าความผิดโดยสันดานหรือผู้ต้องขังที่กระท า
ความผิดโดยพลั้งพลาดไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค านึงถึงพฤติกรรมขณะอยู่ในเรือนจ าเป็นหลัก 
แต่พฤติกรรมก่อนเข้าเรือนจ าและพฤติกรรมในอนาคตเป็นล าดับรองลงมา ดังนั้น ควรแยกผู้ต้องขัง
ที่อยู่ในชั้นเดียวกันอยู่ด้วยกันอย่างชัดเจนในสถานที่คุมขังเดียวกัน และสถานที่คุมขังจะต้องมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับสภาพของผู้ต้องขังในแต่ละชั้น เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม ไม่ควรให้ผู้ต้องขังต่างชั้นกัน สิทธิประโยชน์ต่างกันต้องอยู่ในสถานที่ 
คุมขังเดียวกัน โดยสิทธิประโยชน์ตอบแทนจะต้องเหมาะสมกับชั้นของผู้ต้องขังแต่ละชั้น  
และเหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ต้องขังตั้งแต่ก่อนการเข้าสู่
เรือนจ า ขณะอยู่ในเรือนจ า และพฤติกรรมในอนาคตประกอบกันว่ามีการพัฒนาขึ้น ประเภท 
การควบคุม พัฒนาการจากการศึกษาอบรม การฝึกวิชาชีพ หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และส่วนรวม โดยสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังแต่ละชั้นจะต้องเหมาะสมกับคะแนนที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของเรือนจ าหรือทัณฑสถาน อีกทั้งในเร่ืองของสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขัง
จะต้องเพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดีมีส่วนร่วมกับการ
ปฏิบัติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูตนเองด้วย 
 ง)  ในเร่ืองของสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้น  กรมราชทัณฑ์ได้
ก าหนดให้เรือนจ าและทัณฑสถานต่าง ๆ โดยให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน แต่ด้วยการที่
ผู้ต้องขังล้นเรือนจ า จ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เหมาะสมกับจ านวนผู้ต้องขัง ท าให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละเรือนจ าท าให้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายขาดสภาพ
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บังคับและกฎหมายโดยส่วนใหญ่มิได้มีการแก้ไขมาเป็นระยะเวลานาน ท าให้ปัจจุบันเนื้อหาและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไม่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมปัจจุบัน รวมทั้งหลักการในด้าน
สิทธิมนุษยชน สิทธิของผู้ต้องขัง  และหลักทฤษฎีต่าง  ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพบังคับ 
ของกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังที่จะต้องมีความสัมพันธ์กับระบบการจัดชั้น  
เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดี ก่อให้เกิดผลดีแก่การปกครองบังคับบัญชา และการรักษา
วินัยของเรือนจ าเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเรือนจ า ตลอดทั้งเป็นประโยชน์แก่การขัดเกลานิสัย 
ความประพฤติ  ให้ผู้ต้องขังกลับตัวเป็นคนดี  ซึ่งปัจจุบันระบบการจัดชั้นไม่ได้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกฎหมายในการจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดี  เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ 
ที่แตกต่างกันในแต่ละชั้น ขาดซึ่งหลักเกณฑ์การเลื่อนและลดชั้นที่ชัดเจนที่มุ่งต่อการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้ต้องขังอย่างแท้จริงมากกว่าการทดสอบหรือประเมินผลของเจ้าหน้าที่เรือนจ า ขาดการตรวจสอบ
ขั้นตอนการพิจารณาเลื่อนและลดชั้นจากองค์กรภายนอก รวมถึงความชัดเจนของสิทธิประโยชน์
ตอบแทนความประพฤติแก่ผู้ต้องขังในแต่ละชั้น ดังนั้น ในเร่ืองของสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับ
ระบบการจัดชั้นควรมีการแก้ไขกฎหมายให้มีสภาพบังคับเป็นการทั่วไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
มีความชัดเจนทุกขั้นตอนโดยยึดหลักการบังคับโทษจ าคุก  ซึ่งจะต้องเหมาะสมกับผู้ต้องขัง 
เป็นรายบุคคลโดยจะต้องอาศัยข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ  
ตัวผู้กระท าความผิดประกอบกัน เพื่อให้เป็นไปตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู ให้ผู้ต้องขัง
เป็นประธานในการบังคับโทษ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขัง กฎหมายจะต้องบัญญัติ 
ให้องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังโดยเฉพาะเร่ืองระบบการจัดชั้น  
อันเป็นการจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดีเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ นอกจากนั้นแล้ว
จะต้องมีการเพิ่มจ านวนของเจ้าหน้าที่ให้ เหมาะสมกับจ านวนอัตราของผู้ต้องขังที่ เพิ่มขึ้น   
เพื่อประโยชน์แก่การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังอันจะส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพของระบบราชทัณฑ์
ต่อไป  
 ผู้เขียนจึงท าการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในการจูงใจให้ผู้ต้องขัง
ประพฤติดีเพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ตอบแทนของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย อังกฤษ สาธารณรัฐเกาหลีและญ่ีปุ่น เพื่อแสวงหาแนวทางร่วมกันของแต่ละประเทศ 
และน าเสนอการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้เกิดแรงจูงใจในการประพฤติตนไปในทางที่ดีและได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสมอันจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษอย่างแท้จริง 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    1.  หลักเกณฑ์ในการเลื่อนชั้นของผู้ต้องขังจะต้องค านึงถึงลักษณะการกระท าผิดและ
ตัวผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล วิธีการและระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการแก้ไขผู้ต้องขังให้กลับตนเป็น 
คนดี สามารถใช้ชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระท าผิดไม่กระท าผิดซ้ า  เพื่อการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังในลักษณะแก้ไขทีละน้อย ๆ โดยขึ้นอยู่กับระดับการตรวจสอบตนเองของผู้ต้องขัง 
และความพยายามปรับปรุงตัวไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้น หลักเกณฑ์ในการเลื่อนชั้นจะต้องพิจารณา
จากก าหนดโทษจ าคุกตามค าพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลมาเป็นเกณฑ์ประกอบในการเลื่อนชั้น 
โดยน าระบบการให้คะแนนความเชื่อมาใช้ ซึ่งผู้ต้องขังทุกคนจะได้รับคะแนนความเชื่อถือทันทีที่มี
การรับตัวไว้ การค านวณคะแนนความเชื่อถือโดยคูณก าหนดโทษคิดเป็นเดือนด้วยคะแนนพื้นฐาน
ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ต้องขังแต่ละคนและการกระท าความผิดซ้ าหรือไม่โดยอาศัยข้อมูล
ประวัติเกี่ยวกับตัวผู้ต้องขัง และจะได้รับการหักล้างด้วยคะแนนที่ได้รับจากความประพฤติดี 
ขยันหมั่นเพียรในการท างาน และได้รับรางวัลตอบแทนเน่ืองจากคุณงามความดี เป็นต้น ยิ่งผู้ต้องขัง
มีพัฒนาการในด้านความประพฤติดีขึ้น มีส่วนร่วมกับการศึกษาอบรม การฝึกวิชาชีพจนเกิด 
ความถนัด จนสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติดีขึ้นย่อมได้รับคะแนนมาหักล้างมากขึ้น หลังจากที่ได้มี
การหักล้างด้วยคะแนนดังกล่าวแล้ว ผู้ต้องขังจะได้รับการเลื่อนชั้นและได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
เพิ่มมากขึ้นและเหมาะสมกันในแต่ละชั้น  
    2.  การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังจะต้องให้ผู้ต้องขังเป็นประธานในการบังคับโทษ กล่าวคือ 
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังไม่ว่าด้านการศึกษาอบรม การฝึกวิชาชีพ จะต้องท าให้ผู้ต้องขังเกิดความรู้สึก
ถึงความสามารถหรือตระหนักในคุณค่าของตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติไปในทางที่ดีขึ้น 
เมื่อกลับสู่สังคม โดยสามารถใช้ชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระท าผิด อันจะเป็นการป้องกัน
สังคม ที่ส าคัญผู้ต้องขังสามารถน าทักษะที่ได้รับไปด ารงชีวิตในอนาคตได้  ไม่ใช่เป็นแต่เพียง
เคร่ืองมือของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจว่าผู้ต้องขังได้รับการศึกษาอบรม หรือการฝึกวิชาชีพแล้ว
เท่านั้นตามที่ปรากฏในระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นของนักโทษเด็ดขาด  
พ.ศ. 2556 ข้อ 16 วรรคสอง โดยก าหนดไว้ว่า “ผลของการศึกษาอบรมและการฝึกวิชาชีพที่น ามา
เป็นประโยชน์เพื่อการเลื่อนชั้นคร้ังหนึ่งแล้วไม่ให้น ามาใช้เพื่อการพิจารณา เลื่อนชั้นในคราว 
ต่อไปอีก” ดังนั้นข้อความในส่วนนี้ควรตัดออกไป เนื่องจากการที่ผู้ต้องขังคนใดมีความสนใจหรือ
ถนัดเร่ืองใดไม่ว่าจะด้านการศึกษาอบรม การฝึกวิชาชีพ การปฏิบัติต่าง ๆ จะต้องเหมาะสมกับ
ผู้ต้องขังแต่ละคนโดยพิจารณาได้จากข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดและข้อเท็จจริงที่เป็น
ส่วนบุคคลในด้านความเป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติเป็นอาจิณของผู้ต้องขัง  เพื่อประโยชน์
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ต่อการมีส่วนร่วมและกระตือรือร้นในสิ่งที่ตนเองถนัด จะท าให้เกิดการพัฒนาตนเองมากขึ้นอันจะ
เป็นการแก้ไขฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพที่แท้จริง นอกจากนี้แล้วผลที่ได้จากการที่ผู้ต้องขังได้ปฏิบัติ 
ในด้านต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น จะต้องได้รับเป็นคะแนนยิ่งมีพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ
มากขึ้น มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น หรือมีความสามารถหรือความถนัดด้านอาชีพมากขึ้น ยิ่งจะได้
คะแนนสูงขึ้นเพื่อน าไปหักล้างกับคะแนนความเชื่อถือของแต่ละคน เพื่อประกอบการเลื่อนชั้น
ต่อไปได้ด้วย 
    3.  หลักเกณฑ์ในการเพิ่มคะแนนความประพฤติของผู้ต้องขังไม่ว่าด้านการพัฒนา
ตนเอง ด้านการศึกษาอบรม การฝึกวิชาชีพ และด้านการช่วยเหลือกิจการของเรือนจ าหรือทัณฑ
สถาน จะต้องน าหลักเกณฑ์ในการเพิ่มคะแนนไปใช้กับผู้ต้องขังทุกชั้น ไม่จ ากัดเฉพาะชั้นดีเลื่อน
ชั้นเป็นชั้นดีมาก หรือจากชั้นดีมากเลื่อนชั้นเป็นชั้นเยี่ยมเท่านั้น โดยจะต้องขึ้นอยู่กับการตรวจสอบ
และความพยามยามในการที่ปรับปรุงตัวของผู้ต้องขังแต่ละคน นอกจากนี้ผลที่ได้ท าให้ผู้ต้องขัง
สามารถน าคะแนนดังกล่าวไปหักล้างกับคะแนนความเชื่อถือตามที่ก าหนดไว้ได้ด้วย  
    4.  การพิจารณาเลื่อนและลดชั้นของผู้ต้องขังจะต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์การบังคับ
โทษจ าคุก ซึ่งการเลื่อนและลดชั้นของผู้ต้องขังเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดี เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ ดังนั้น  
การพิจารณาเลื่อนและลดชั้นจะต้องกระท าโดยเปิดเผย มีความเป็นภาวะวิสัยที่สามารถตรวจสอบได้ 
โดยมีการตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร และจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์ เป็นต้น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย และคณะกรรมการ
ดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ อันจะท าให้การเลื่อนและลดชั้นมีความโปร่งใส
และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ที่ส าคัญการพิจารณาของคณะกรรมการในการเลื่อนและลดชั้น 
ของผู้ต้องขังจะต้องมีความเหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคน โดยพิจารณาข้อมูลประวัติของผู้ต้องขัง
จากข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดและตัวผู้กระท าความผิดประกอบกันอันจะเป็นผลดี 
แก่ผู้ต้องขังทุกคนอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม  อันจะเป็นการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
   5.  ประเทศไทยควรแยกผู้ต้องขังที่อยู่ในชั้นเดียวกันอยู่ด้วยกันอย่างชัดเจนและ  
ในสถานที่คุมขังจะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับสภาพของผู้ต้องขังในแต่ละชั้น   
เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ นอกจากนี้แล้วการให้
สิทธิประโยชน์ตอบแทนนั้นจะต้องมีความเท่าเทียมกันและเหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละชั้น 
อย่างชัดเจน ไม่ควรให้ผู้ต้องขังต่างชั้นกัน สิทธิประโยชน์ต่างกันต้องอยู่ในสถานที่คุมขัง 
อย่างเดียวกัน เพราะจะท าให้ไม่เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังแต่อาจเป็นการเลียนแบบ
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พฤติกรรมของอาชญากรซึ่งกันและกันได้ ท าให้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่เกิดประโยชน์เพื่อการ 
จูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดีได้ ดังนั้น การให้สิทธิประโยชน์ตอบแทนจะต้องค านึงถึงการพัฒนา 
ในด้านพฤติกรรมโดยพิจารณาจากพฤติกรรมก่อนเข้าสู่เรือนจ า  ขณะอยู่ในเรือนจ าและพฤติกรรม
ในอนาคตที่ จะมีการเปลี่ ยนแปลง  รวมทั้ งสถานที่ควบคุม  ประเภทของผู้ต้องขั ง  และ 
ความรับผิดชอบของผู้ต้องขังแต่ละคนอันจะท าให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้ต้องขังเพื่อแลกกับสิทธิ
ประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นตามล าดับชั้นอย่างชัดเจน นอกจากนี้แล้ว ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ต้องขังให้มากขึ้นกว่าในปัจจุบันโดยให้เกิดความแตกต่างกันไปในแต่ละชั้นอย่างชัดเจนขึ้น 
อยู่กับระดับความก้าวหน้าทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขังแต่ละคนอย่างเหมาะสม 
   6.  ในเร่ืองของสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้น  ควรมีการแก้ไข
กฎหมายให้มีสภาพบังคับเป็นการทั่วไป ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความชัดเจนทุกขั้นตอน  
โดยยึดทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู และวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจ าคุก การให้สิทธิแก่
ผู้ต้องขังในการกลับตัวเป็นดี โดยจะต้องมีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองหลักเกณฑ์ในการเลื่อนและลดชั้นของผู้ต้องขัง คณะกรรมการในการพิจารณาเลื่อนและลดชั้น
หรือในส่วนของสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังในแต่ละชั้น ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากนี้
แล้วกฎหมายจะต้องบัญญัติให้องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมด้วยอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการ
ถ่วงดุลอ านาจหน้าที่ซึ่งกันและกัน อีกทั้งการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในทุกขั้นตอนจะต้องค านึงถึง
ลักษณะการกระท าความผิดและประวัติเกี่ยวกับตัวผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ต้องขัง และเป็นการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังอย่างแท้จริง  
   7.  ควรเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่เรือนจ าให้แต่ละเรือนจ าในอัตราที่เหมาะสมกับจ านวน
ผู้ต้องขังในปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล อันจะท าให้สิทธิ
ประโยชน์ของผู้ต้องและระบบการจัดชั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
การบริหารระบบราชทัณฑ์ 
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CALIFORNIA PENAL CODE 
PART 3.  OF IMPRISONMENT AND THE DEATH PENALTY 

TITLE 1.  IMPRISONMENT OF MALE PRISONERS IN STATE PRISONS 
CHAPTER 7.  EXECUTION OF SENTENCES OF IMPRISONMENT 

Article 2.5.  Credit on Term of Imprisonment 
 
2933.   

(a)  It is the intent of the Legislature that persons convicted of a crime and sentenced 
to the state prison under Section 1170 serve the entire sentence imposed by the court, except for a 
reduction in the time served in the custody of the Secretary of the Department of Corrections and 
Rehabilitation pursuant to this section and Section 2933.05. 

(b)  For every six months of continuous incarceration, a prisoner shall be awarded 
credit reductions from his or her term of confinement of six months. A lesser amount of credit 
based on this ratio shall be awarded for any lesser period of continuous incarceration. Credit 
should be awarded pursuant to regulations adopted by the secretary. Prisoners who are denied the 
opportunity to earn credits pursuant to subdivision (a) of Section 2932 shall be awarded no credit 
reduction pursuant to this section. Under no circumstances shall any prisoner receive more than 
six months' credit reduction for any six-month period under this section. 

(c)  Credit is a privilege, not a right. Credit must be earned and may be forfeited 
pursuant to the provisions of Section 2932. Except as provided in subdivision (a) of Section 2932, 
every eligible prisoner shall have a reasonable opportunity to participate. 

(d)  Under regulations adopted by the Department of Corrections and Rehabilitation, 
which shall require a period of not more than one year free of disciplinary infractions, credit 
which has been previously forfeited may be restored by the secretary. The regulations shall 
provide for separate classifications of serious disciplinary infractions as they relate to restoration 
of credits, the time period required before forfeited credits or a portion thereof may be restored, 
and the percentage of forfeited credits that may be restored for these time periods. For credits 
forfeited as specified in paragraph (1) of subdivision (a) of Section 2932, the Department of 
Corrections and Rehabilitation may provide that up to 180 days of lost credit shall not be restored 
and up to 90 days of credit shall not be restored for a forfeiture resulting from conspiracy or 
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attempts to commit one of those acts. No credits may be restored if they were forfeited for a 
serious disciplinary infraction in which the victim died or was permanently disabled. Upon 
application of the prisoner and following completion of the required time period free of 
disciplinary offenses, forfeited credits eligible for restoration under the regulations for 
disciplinary offenses other than serious disciplinary infractions punishable by a credit loss of 
more than 90 days shall be restored unless, at a hearing, it is found that the prisoner refused to 
accept or failed to perform in a credit qualifying assignment, or extraordinary circumstances are 
present that require that credits not be restored.  

"Extraordinary circumstances" shall be defined in the regulations adopted by the 
secretary. However, in any case in which credit was forfeited for a serious disciplinary infraction 
punishable by a credit loss of more than 90 days, restoration of credit shall be at the discretion of 
the secretary.  

The prisoner may appeal the finding through the Department of Corrections and 
Rehabilitation's review procedure, which shall include a review by an individual independent of 
the institution who has supervisorial authority over the institution. 

(e)  The provisions of subdivision (d) shall also apply in cases of credit forfeited 
under Section 2931 for offenses and serious disciplinary infractions occurring on or after January 
1, 1983. 
 
 

www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/calawquery?codesection=pen 

ค้นวันที่ 14 สิงหาคม 2557 
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California Code of Regulations 

Division 3.Adult Institutions, Programs and Parole 
Chapter 1. Rules and Regulations of Adult Operations and Programs 

Article 3.5 Credits 
§ 3043. Credit Earning 

Presentence. Credit for time served on a term prior to sentencing shall be awarded by 
the sentencing court pursuant to sections 2900.1, 2900.5 and 4019 of the Penal Code. 

(a)  Behavior. All inmates serving a determinate term of imprisonment for a crime 
committed before January 1, 1983, who have not waived the time credit provisions of Penal 
Code section 2931, shall be credited with a one-fourth reduction on their term of imprisonment, 
unless all or part of such good behavior credit is denied or forfeited as the result of disciplinary 
action in the amounts listed in section 3323. Such credit shall be calculated from July 1, 1977 or 
the date of reception by the department, whichever is later. 

 (1)  Except where otherwise prohibited by law, inmates sentenced under Penal 
Code section 190 to an indeterminate term of 15 years-to-life or 25 years-to-life and received by 
the department on or after May 27, 1987 shall be credited with a one-fourth reduction on their 
minimum eligible parole date, unless all or part of such good behavior credit is denied or 
forfeited as the result of disciplinary action in the amounts listed in section 3323. 

(b)  Participation. All inmates described in subsection (a) shall be credited with a 
one-twelfth reduction on their term unless all or part of such participation credit has been denied 
or forfeited as the result of disciplinary action for failure or refusal to participate and perform 
work and/or program assignments as ordered or directed. 

(c)  Milestone completion credits. 
 (1)  Milestone means the achievement of a distinct objective of a rehabilitative 

program as established by CDCR in the Milestone Completion Credit Schedule (see 3043(c)(6)). 
If an inmate is eligible for program credits pursuant to PC section 2933.05, reaching a milestone 
allows for awarding of such credits. 

  (A) Milestone completion credits for GED academic achievements shall 
not be awarded to inmates already possessing a GED, high school equivalency/diploma or 
college degree. 
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  (B) All inmates must sign the CDCR Form 2233 (Rev. 06/11), Inmate 
Declaration Of General Education Development (GED) Eligibility, which is hereby incorporated 
by reference, prior to taking any portion of the GED exam. 

 (2)  In addition to any credit awarded pursuant to section 3042, credit 
reductions to reduce an eligible inmate's term of confinement may be awarded in increments of 
not less than one week, but no more than six weeks in a twelve-month period for achievement of 
specific program performance milestones concluding with the successful completion of in-prison 
or Alternative Custody Program (ACP), pursuant to Chapter 1, Article 6.8, section 3078, 
rehabilitative programs approved and listed by CDCR on the Milestone Completion Credit 
Schedule (see 3043(c)(6)). One week is equivalent to 7 calendar days. 

 (3) Inmates who have received involuntary civil commitment for narcotic 
addiction for an offense perpetrated on or after January 1, 1983 are not entitled to milestone 
completion credits as defined in subsection 3043(c)(1). 

 (4)  For the purposes of this section, in-prison or ACP rehabilitative programs 
shall include, but are not limited to academic programs, Career Technical Education programs, 
Cognitive Behavioral Treatment programs, substance abuse treatment, social life skills, and 
Enhanced Outpatient Program (EOP) group module treatment. 

 (5)  Each program milestone shall identify the applicable credit reduction, and 
shall specify the performance measurement necessary for attainment. Performance measurements 
include the mastery/understanding of course curriculum demonstrated by completion of 
assignments, instructor evaluation and standardized testing. For EOP group module completions, 
in lieu of standardized testing, inmates must participate and successfully complete a minimum of 
80 percent of all required group module treatment sessions in accordance with their mental 
health treatment plan within a 6-month period. 

 (6)  Specific milestone completions and credits awarded are established by the 
Division of Rehabilitative Programs on the Milestone Completion Credit Schedule (Rev. 04/14), 
which is incorporated by reference. All changes to the Milestone Completion Credit Schedule 
shall be adopted in accordance with rulemaking requirements of the Administrative Procedures 
Act (Government Code sections 11340 through 11364). 
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 (7)  Program milestones earned in excess of six weeks within a twelve-month 
period shall be applied at the beginning of the next twelve-month period of continuous 
incarceration. 

  (A)  For the purposes of this section, the 12-month period shall begin on 
the date when the first milestone completion credits are completed and verified by the Inmate 
Assignment Lieutenant. For ACP Participants, the 12-month period shall begin on the date when 
the first milestone completion credits are completed and verified by the ACP Program Manager 
or designee. 

  (B) Within 3 business days of completion of an approved performance 
milestone, the approved program instructor will certify completion of a milestone via a CDC 
Form 128-B (Rev. 4/74), General Chrono and forward the document to the Inmate Assignment 
Office. ACP Participants shall notify the ACP Case Manager or designee of completion of an 
approved performance milestone in writing and provide documentation of completion. The ACP 
Case Manager or designee will verify completion of the performance milestone and, upon 
verification, notify the ACP Program Manager of completion of a performance milestone within 
3 business days via a CDCR Form 1502 Activity Report (Rev. 10/06). 

  (C)  Upon receipt of General Chrono, within 3 business days, the inmate 
assignment lieutenant or custody staff member not less than the rank of lieutenant, or the ACP 
Program Manager or designee, will verify the inmate's eligibility for milestone completion 
credits and complete a CDC Form 128-G (Rev. 10/89), Classification Chrono and forward to 
Case Records. 

 (8) No milestone completion credits shall be awarded for incomplete 
performance milestones under any circumstances. 

 (9) Milestone completion credits awarded may be denied or forfeited due to 
disciplinary action. 

 (10)  Inmates shall not be eligible for program milestone completion credits that 
result in an inmate being overdue for release. 

 (11) Upon parole or discharge, any program milestone completion credits 
unapplied shall be voided. 
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(d)  Inmates assigned to the Western Interstate Corrections Compact or the Interstate 
Corrections Compact Agreement are eligible to earn Milestone Completion Credits in 
accordance with section 3042(b). 

(e)  Jail confinement. A reentry inmate who is confined in a local jail pending an 
investigation or disciplinary action, shall be classified and placed in an appropriate work group 
pursuant to section 3045.1. 

(f) Return from work furlough. An inmate returned to an institution due to 
disciplinary action or refusal to participate in assigned work, education or vocational assignment 
shall be placed in work group A-2, or to workgroup C (non-credit earning) by a re-entry 
classification committee. 

(g)  Heroic acts and exceptional assistance. Up to 12 months reduction of sentence 
may be awarded for the following acts: 

 (1)  Acts preventing loss of life or injury to the public, staff, or other inmates. 
 (2)  Acts preventing significant loss or destruction of property. 
 (3)  Providing sworn testimony in judicial proceedings involving prosecution 

of a felony offense which occurred within the prison. 
(h) Case records staff shall process and calculate inmate Milestone Completion 

Credits in accordance with subsection 3042(d). 
(i)  Reentry Hub inmates removed from the program adversely shall be classified 

and placed in an appropriate work group as described in Section 3044. 
 
California Code of Regulations Division 3.Adult Institutions, Programs and ParoleChapter 1. 
Rules and Regulations of Adult Operations and ProgramsArticle 3.5 Credits 

§ 3043.4. Non-Credit Earning. 
An inmate eligible to earn credit who refuses a full-time qualifying assignment, or is 

placed on non-credit earning status (Work Group C) by a classification committee for frequent 
work/training violations due to serious disciplinary infractions, shall not receive earned credit. 

(a)  Inmates placed in SHU, PSU, BMU, or ASU for misconduct due to a serious 
disciplinary infraction are ineligible to earn credits for a period not to exceed the number of 
disciplinary credits forfeited. 
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(b)  An inmate who is placed in SHU, PSU, or ASU for misconduct described in 
subsection (c) or upon validation as a prison gang member or associate is ineligible to earn 
credits pursuant to section 2933 or 2933.05 during the time he or she is in the SHU, PSU, or 
ASU for that misconduct. 

(c)  The following offenses shall exclude an inmate from earning credit: 
 (1)  Murder, attempted murder, and solicitation of murder. For purposes of this 

paragraph, solicitation for murder shall be proven by the testimony of two witnesses, or of one 
witness and corroborating circumstances. 

 (2)  Manslaughter. 
 (3)  Assault or battery causing serious bodily injury. 
 (4)  Assault or battery on a peace officer or other non-prisoner which results in 

physical injury. 
 (5)  Assault with a deadly weapon or caustic substance. 
 (6) Rape, attempted rape, sodomy, attempted sodomy, oral copulation, or 

attempted oral copulation accomplished against the victim's will. 
 (7)  Taking a hostage. 
 (8)  Escape or attempted escape with force or violence. 
 (9)  Escape from any departmental prison or institution other than a camp or 

reentry facility. 
 (10)  Possession or manufacture of a deadly weapon or explosive device. 
 (11)  Arson involving damage to a structure. 
 (12)  Possession of flammable, explosive material with intent to burn any 

structure of property. 
 (13)  Solicitation of assault with a deadly weapon or assault by means of force 

likely to produce great bodily injury, arson, or a forcible sex act. 
 (14)  Intentional destruction of state property in excess of four hundred dollars 

($400) during a riot or disturbance. 
(d)  If a Rules Violation Report (RVR) finding of the misconduct is not guilty or 

dismissed, or if the inmate is criminally prosecuted for the misconduct and is found not guilty, 
the inmate may remain eligible for credit earning. 
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California Code of Regulations Division 3. Adult Institutions, Programs and 
ParoleChapter 1. Rules and Regulations of Adult Operations and ProgramsArticle 3.5 Credits 

§ 3044. Inmate Work Groups. 
(a)  Full-time and half-time defined. 
 (1)  Full-time work/training assignments normally mean eight (8) hours per day 

on a five day per week basis, exclusive of meals. 
 (2)  Half-time work/training assignments normally mean four (4) hours per day 

on a five day per week basis, exclusive of meals. 
(b) Consistent with the provisions of section 3375 of these regulations, all 

assignments or reassignments of an inmate to a work group shall be by a classification 
committee action in accordance with this section. 

 (1) Work Group F: Full-time conservation camp worker, or correctional 
institution inmate firefighter who has completed training for an assignment to a conservation 
camp or correctional institution inmate firefighter. Inmates eligible to earn day-for-day credits 
under Penal Code section 2933 shall be awarded two days credit for each day of qualifying 
performance. An inmate's ability to earn two-for-one credit shall not begin until he/she has 
completed conservation camp training or is assigned as an institutional firefighter. Pursuant to 
Penal Code section 2933.3, effective July 1, 2009, inmates eligible and assigned as institutional 
firefighters shall receive two-for-one credit. Conservation camp and correctional institution 
firefighter inmates eligible for two-for-one credit, as defined in this section, may be eligible for 
Work Group F credit during temporary removals from the conservation camp or correctional 
institution inmate firefighter setting. Inmates who become ineligible for continued conservation 
camp placement or as a correctional institution inmate firefighter for any reason shall be 
removed from Work Group F and assigned to an appropriate Work Group consistent with the 
remaining provisions of this section. 

 (2)  Work Group A-1: Full-time assignment. Inmates eligible to earn Penal 
Code section 2933 credits shall be awarded one day credit for each day assigned to this work 
group. The work day shall not be less than 6.5 hours of work participation and the work week no 
less than 32 hours of work participation, as designated by assignment. Those programs requiring 
an inmate to participate during other than the normal schedule of eight-hours-per-day, five-days-
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per-week (e.g., 10-hours-per-day, four-days-per-week) or programs that are scheduled for seven-
days-per-week, requiring inmate attendance in shifts (e.g., three days of 10 hours and one day of 
five hours) shall be designated as “special assignments” and require departmental approval prior 
to implementation. “Special assignment” shall be entered on the inmate's timekeeping log by the 
staff supervisor. 

(A) Full-time Cognitive Behavioral Treatment or Transitions programs, 
substance abuse treatment, educational and Career Technical Education programs shall not be 
less than 3 hours of work participation per programming day. 

(B)  Combination programs qualifying as full-time. Any combination of 
half-time work, educational or training program resulting in full-time assignment requires the 
same minimum participation as a regular full-time work assignment. Each combination half-time 
assignment requires the same minimum participation as a half-time work assignment. 

(C)  A full-time college program may be combined with a half-time work 
or Career Technical Education program equating to a full-time assignment. The college program 
shall consist of 12 units in credit courses only leading to an associate degree in two years or a 
bachelor's degree in four years. 

(D) An inmate diagnosed by a physician and/or psychiatrist as totally 
disabled and therefore incapable of performing an assignment, shall remain in Work Group A-1 
throughout the duration of their total disability. 

(E) An inmate when diagnosed by a physician and/or psychiatrist as 
partially disabled shall be assigned to an assignment within the physical and/or mental capability 
of the inmate as determined by the physician and/or psychiatrist, unless changed by disciplinary 
action. 

(3)  Work Group A-2: Involuntarily unassigned. 
An inmate willing but unable to perform in an assignment shall be placed in 

Work Group A-2. Inmates eligible to earn Penal Code section 2933 credits shall be awarded one 
day credit for each day assigned to this work group, in the following status: 

(A)  The inmate is placed on a waiting list pending availability of an 
assignment. 

(B)  An unassigned inmate awaiting adverse transfer to another institution. 
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(4)  Work Group B: Half-time assignment. Half-time programs shall normally 
consist of an assignment of four hours per workday, excluding meals, five-days-per-week, or 
full-time enrollment in college consisting of 12 units in credit courses leading to an associate or 
bachelor's degree. Inmates eligible to earn Penal Code section 2933 credits shall be awarded one 
day credit for each day assigned to this work group. The work day shall be no less than three 
hours and the work week no less than 15 hours. 

(5)  Work Group C: Disciplinary unassigned. Zero credit. 
 (A)  Any inmate who refuses to accept or perform in an assignment, or 

who is deemed a program failure as defined in section 3000, shall be placed in Work Group C 
for a period not to exceed the number of disciplinary credits forfeited due to the serious 
disciplinary infraction(s). 

 (B)  An inmate shall remain in zero credit earning status, not to exceed 
the amount of disciplinary credits forfeited, and shall revert to his/her previous workgroup upon 
completion of the credit forfeiture. Inmates shall be returned to a classification committee for 
placement on an appropriate waiting list. 

(6)  Work Group D-1: Lockup status. Inmates assigned to a segregated housing 
program, except for reasons specified within section 3043.4, shall be awarded one day credit for 
each day assigned to this work group. Segregated housing shall include, but not be limited to, the 
following: 

 (A)  Administrative Segregation Unit (ASU). 
 (B)  Security Housing Unit (SHU). 
 (C)  Psychiatric Services Unit (PSU). 
 (D)  Non-Disciplinary Segregation (NDS) 
(7)  Work Group D-2: Lockup Status. Inmates placed in SHU, PSU, or ASU 

for disciplinary related offenses described in Penal Code section 2933.6 or upon validation as a 
prison gang member or associate are ineligible to earn credits during placement in SHU, PSU, or 
ASU. Inmates placed in SHU, PSU, or ASU following the commission of any other serious 
disciplinary infraction(s) are ineligible to earn credits for a period not to exceed the number of 
disciplinary credits forfeited. Zero credit. 
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 (A)  An inmate assigned to a determinate SHU term which included a 
forfeiture of credits shall not be placed in a credit earning assignment during the period of credit 
forfeiture or 180 days, whichever is less, starting from the date of change in custodial 
classification. An inmate confined in a secure housing unit for a division A-1 offense, as 
designated in section 3323(c) of these regulations, and which included great bodily injury on a 
non-prisoner shall not receive participation or work-time credits for up to 360 days. Upon 
completion of the period of credit forfeiture, the inmate shall be re-evaluated by a classification 
committee. 

 (B)  An inmate's status in Work Group D-2 may be extended, in up to six-
month increments, by a classification committee in unusual cases where no credit qualifying 
program can be assigned the inmate without causing a substantial risk of physical harm to staff 
or others. At the end of the designated period (six months or less), the determination shall be 
reviewed by an institution classification committee. 

 (C)  An inmate in, ASU, SHU, or PSU, on indeterminate or determinate 
lockup status, who is deemed a program failure as defined in section 3000, may be assigned 
Work Group D-2 by a classification committee. An inmate assigned to Work Group C at the 
time of placement in ASU, SHU, or PSU, or who refuses to accept or perform work assignments, 
shall be assigned Work Group D-2. An inmate released from ASU, SHU, or PSU may be placed 
back into Work Group C by a classification committee not to exceed the remaining number of 
disciplinary credits forfeited due to the serious disciplinary infraction(s). 

 (D)  If the administrative finding of the misconduct is overturned or if the 
inmate is criminally prosecuted for the misconduct and is found not guilty, credit earning status 
shall be restored to the inmate's previously-designated workgroup at the time of placement into 
segregated housing. 

(8)  Work Group U: Unclassified. An inmate undergoing reception center 
processing is in this status from the date of their reception until classified at their assigned 
institution. Inmates eligible to earn Penal Code section 2933 credits shall be awarded one day 
credit for each day assigned to this work group. 

(c)  Privileges. Privileges for each work group shall be those privileges earned by 
the inmate. Inmate privileges are administratively authorized activities and benefits required of 
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the secretary, by statute, case law, governmental regulations, or executive orders. Inmate 
privileges shall be governed by an inmate's behavior, custody classification and assignment. A 
formal request or application for privileges is not required unless specified otherwise in this 
section. Institutions may provide additional incentives for each privilege group, subject to 
availability of resources and constraints imposed by security needs. 

 (1)  To qualify for privileges generally granted by this section, an inmate shall 
comply with rules and procedures and participate in assigned activities. 

(2) Privileges available to a work group may be denied, modified, or 
temporarily suspended by a hearing official at a disciplinary hearing upon a finding of an 
inmate's guilt for a disciplinary offense as described in sections 3314 and 3315 of these 
regulations or by a classification committee action changing the inmate's custody classification, 
work group, privilege group, or institution placement. 

(3)  Disciplinary action denying, modifying, or suspending a privilege for 
which an inmate would otherwise be eligible shall be for a specified period not to exceed 30 
days for an administrative rule violation or 90 days for a serious rule violation. 

(4)  A permanent change of an inmate's privilege group shall be made only by 
classification committee action under provisions of section 3375. Disciplinary or classification 
committee action changing an inmate's privileges or privilege group shall not automatically 
affect the inmate's work group classification. 

(5)  No inmate or group of inmates shall be granted privileges not equally 
available to other inmates of the same custody classification and assignment who would 
otherwise be eligible for the same privileges. 

(6)  Changes in privilege group status due to the inmate's placement in lockup: 
 (A) An inmate housed in an ASU, SHU, or PSU shall be designated 

Privilege Group D with the exception of inmate designated as NDS who shall retain their 
privilege group prior to ASU placement. 

(7) An inmate in a Reentry Hub assignment shall be eligible for available 
privileges subject to participating in assignment programs and shall not require a privilege group 
designation. 

(8)  An inmate's privileges shall be conditioned upon each of the following: 
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 (A)  The inmate's compliance with procedures governing those privileges. 
 (B)  The inmate's continued eligibility. 
 (C) The inmate's good conduct and satisfactory participation in an 

assignment. 
(9) Inmates returned to custody from parole may be eligible to receive 

privileges based upon their satisfactory participation in an assignment. 
(d)  Privilege Group A: 
 (1)  Criteria: 
  (A)  Full-time assignment as defined in section 3044(a). 
  (B)  An inmate diagnosed by a physician and/or psychiatrist as totally 

disabled shall remain in Privilege Group A unless changed by disciplinary action. 
  (C)  An inmate designated by a physician and/or psychiatrist as partially 

disabled pursuant to section 3044(a) shall remain in Privilege Group A unless changed by 
disciplinary action. 

 (2)  Privileges for Privilege Group A are as follows: 
  (A)  Family visits limited only by the institution/facility resources, security 

policy, section 3177(b), or other law. 
  (B)  Visits during non-work/training hours, limited only by availability of 

space within facility visiting hours, or during work hours when extraordinary circumstances exist 
as defined in section 3045.2(e)(2). NDS inmates in Privilege Group A are restricted to non-
contact visits consistent with those afforded to other inmates in ASU. 

  (C)  Maximum monthly canteen draw as authorized by the secretary. 
  (D)  Telephone access during the inmate's non-work/training hours limited 

only by institution/facility telephone capabilities. Inmates identified as NDS are permitted one 
personal telephone access per week under normal operating conditions. 

  (E)  Access to yard, recreation and entertainment activities during the 
inmate's non-working/training hours and limited only by security needs. 

  (F)  Excused time off as described in section 3045.2. 
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  (G)  The receipt of four inmate packages, 30 pounds maximum weight 
each, per year. Inmates may also receive special purchases, as provided in subsections 3190(j) 
and (k). 

(e)  Privilege Group B: 
 (1)  Criteria, any of the following: 
  (A)  Half-time assignment as defined in section 3044(a) or involuntarily 

unassigned as defined in section 3044(a) or involuntarily unassigned as defined in section 
3044(b). 

  (B)  A hearing official may temporarily place an inmate into the group as a 
disposition pursuant to section 3314 or 3315. 

 (2)  Privileges for Privilege Group B are as follows: 
  (A)  One family visit each six months, unless limited by section 3177(b) or 

other law. 
  (B)  Visits during non-work/training hours, limited only by availability of 

space within facility visiting hours, or during work hours when extraordinary circumstances 
exist, as defined in section 3045. NDS inmates in Privilege Group B are restricted to non-contact 
visits consistent with those afforded to other inmates in ASU. 

  (C)  One-half the maximum monthly canteen draw as authorized by the 
secretary. 

  (D)  One personal telephone access period per month under normal 
operating conditions. 

  (E)  Access to yard, recreation, and entertainment activities during the 
inmate's non-working/training hours and limited only by institution/facility security needs. 

  (F)  Excused time off as described in section 3045.2. 
  (G)  The receipt of four inmate packages, 30 pounds maximum weight 

each, per year. Inmates may also receive special purchases, as provided in subsections 3190(j) 
and (k). 
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(f)  Privilege Group C: 
 (1)  Criteria, any of the following: 
  (A)  The inmate who refuses to accept or perform in an assignment or is 

deemed a program failure as defined in section 3000. 
  (B)  A hearing official may temporarily place an inmate into the group as a 

disposition pursuant to section 3314 or 3315. 
  (C)  A classification committee action pursuant to section 3375 places the 

inmate into the group. An inmate placed into Privilege Group C by a classification committee 
action may apply to be removed from that privilege group no earlier than 30 days from the date 
of placement. Subsequent to the mandatory 30 days placement on Privilege Group C, if the 
inmate submits a written request for removal, a hearing shall be scheduled within 30 days of 
receipt of the written request to consider removal from Privilege Group C. 

 (2)  Privileges and non-privileges for Privilege Group C are as follows: 
  (A)  No family visits. 
  (B)  One-fourth the maximum monthly canteen draw as authorized by the 

secretary. 
  (C) Telephone calls on an emergency basis only as determined by 

institution/facility staff. 
  (D)  Yard access limited by local institution/facility security needs. No 

access to any other recreational or entertainment activities. 
  (E)  No inmate packages. Inmates may receive special purchases, as 

provided in subsections 3190(j) and (k). 
(g)  Privilege Group D: 
 (1)  Criteria: Any inmate, with the exception of designated NDS inmates, 

housed in a special segregation unit, voluntarily or under the provisions of sections 3335-3345 of 
these regulations who is not assigned to either a full-time or half-time assignment. 

 (2) Any inmate removed from the general population due to disciplinary or 
administrative reasons, shall forfeit their privileges within their general population privilege 
group pending review by a classification committee. 

 (3)  Privileges and non-privileges for Privilege Group D are as follows: 
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  (A)  No family visits. 
  (B)  One-fourth the maximum monthly canteen draw as authorized by the 

secretary. 
  (C)  Telephone calls on an emergency basis only as determined by 

institution/facility staff. 
  (D)  Yard access limited by local institution/facility security needs. No 

access to any other recreational or entertainment activities. 
  (E)  The receipt of one inmate package, 30 pounds maximum weight each, 

per year. Inmates shall be eligible to acquire an inmate package after completion of one year of 
Privilege Group D assignment. Inmates may also receive special purchases, as provided in 
subsections 3190(j) and (k). 

(h)  Privilege Group U: 
 (1)  Criteria: Reception center inmates under processing. 
 (2)  Privileges and non-privileges for Privilege Group U are: 
  (A)  No family visits. 
  (B)  Canteen Purchases. One-half of the maximum monthly canteen draw 

as authorized by the secretary. 
  (C)  Telephone calls on an emergency basis only as determined by 

institution/facility staff. 
  (D)  Yard access, recreation, and entertainment limited by local 

institution/facility security needs. 
  (E)  Excused time off as described in section 3045.2. 
  (F)  No inmate packages. Inmates may receive special purchases, as 

provided in subsections 3190(j) and (k). 
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Chapter 1. Rules and Regulations of Adult Operations and Programs 
Subchapter 4. General Institution Regulations 

Article 10. Classification 
 

§ 3375. Classification Process. 
(a)  The classification process shall be uniformly applied, commencing upon 

reception of a person committed to the custody of the Secretary and shall continue throughout 
the time the individual remains under the Secretary's jurisdiction. Each inmate shall be 
individually classified in accordance with this article. Senate Bill 618 Participants, as defined in 
section 3000 and pursuant to subsection 3077.1(a)(1)(C), shall receive a preliminary 
classification at a county facility prior to reception at a departmental institution. 

(b)  The classification process shall take into consideration the inmate's needs, 
interests and desires, his/her behavior and placement score in keeping with the Department and 
institution's/facility's program and security missions and public safety. 

(c)  Each determination affecting an inmate's placement within an 
institution/facility, transfer between facilities, program participation, privilege groups, or custody 
designation shall be made by a classification committee composed of staff knowledgeable in the 
classification process. 

(d)  The classification of felon inmates shall include the classification score system 
as established. A lower placement score indicates lesser security control needs and a higher 
placement score indicates greater security control needs. 

(e)  When possible, the inmate shall be given sufficient advance written notice of 
any classification committee hearing to provide the inmate reasonable preparation time to discuss 
the matter to be considered. An inmate appearing before a classification committee shall be 
informed of the inmate's next classification committee hearing date when it is known or can be 
anticipated. 

(f)  The classification of inmates shall provide the following procedural safeguards: 
 (1)  Inmates shall be given written notice at least 72 hours in advance of a 

hearing which could result in an adverse effect. Adverse effect is defined as: 
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(A)  Involuntary transfer to a higher security level institution/facility, 
which is not consistent with the inmate's placement score. 

(B)  Increase in the inmate's custody designation. 
(C)  Involuntary placement in segregated housing. 
(D)  Involuntary removal from an assigned program. 
(E)  Placement in a reduced work group. 
(F)  Involuntary transfer to another institution/facility because of the 

inmate's misbehavior or receipt of new information that may affect staff, inmates, the public, or 
the safety and security of the institution/facility, whether or not his/her placement score is 
consistent with the receiving institution's/facility's security level. 

(G)  Transfer of an inmate to a more restrictive institution or program 
where the security level is higher. 

(2)  Except as provided in subsection 3375(f)(3), the inmate shall be present at 
all initial classification committee hearings and at any other classification committee hearing 
which could result in an adverse effect upon the inmate. 

(3)  An in absentia (without inmate's presence) classification hearings may be 
held only when: 

(A)  The inmate refuses to appear before the committee. 
(B)  The inmate is physically incapable of appearing before the 

committee, or is determined by a psychiatrist to be mentally incompetent and cannot understand 
the purpose of the hearing. 

(C)  The purpose of the hearing is to: 
1.  Improve the inmate's conditions of confinement by reducing or 

removing a previously imposed restriction. 
2.  Approve an action requested in writing by the inmate. 
3.  Determine the need for scheduling, or to schedule, a future 

classification committee action. 
(4)  If the inmate was not previously notified and during the classification 

committee hearing an unanticipated adverse effect emerges, the hearing shall be postponed for at 
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least 72 hours and the inmate shall be referred to the inmate's counselor for assistance when the 
inmate is illiterate, or the issues are complex unless: 

(A)  The hearing cannot be postponed because of safety or security 
factors. 

(B)  The inmate waives the 72-hour postponement. 
(5)  The inmate shall be permitted to contest the preliminary score or 

placement score in the hearing. 
(6)  Each inmate appearing before a classification committee shall be: 

(A)  Introduced to the committee members. 
(B)  Informed of the purpose of the hearing. 
(C)  Encouraged to participate in the hearing discussion. 
(D)  Informed of the committee's decision. 

(7)  Classification committee decisions shall be based on evaluation of 
available information and mutual agreement of the committee members. 

(g)  Every decision of a classification committee shall be documented on a CDC 
Form 128-G, Classification Chrono. 

 (1)  Each classification committee's documentation shall include, but not be 
limited to the following: 

(A)  The reason or purpose for the committee hearing. 
(B)  The action taken. 
(C)  The specific reasons for the action including the information upon 

which the decision was based. 
(D)  The inmate's stated preferred action, the reasons for the preference, 

and his/her agreement or disagreement with the committee action. 
(E)  If applicable, the use of any reasonable accommodation to ensure 

effective communication. 
(F)  If during the committee discussion, a member of the committee 

disagrees with a decision or the basis for a decision reached by the committee, he or she may 
provide language to the recorder to document his or her opinion for inclusion in the CDC Form 
128-G. 
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(G)  The reason(s) for the omission of any of the classification procedural 
safeguards identified in subsection 3375(f). 

(H)  If an in absentia hearing is held, reason(s) for the inmate being 
absent. 

(I)  The name, title, and signature of the committee's chairperson. 
(J)  The names and titles of staff who participated in the decision. 
(K)  The name, title, and signature of the committee's recorder. 
(L)  The date of the action. 

(2)  In addition to the preceding, documentation for transfer reviews shall also 
include the following: 

(A)  The inmate's requested transfer preference(s) and stated reason(s) for 
preferring that location. 

(B)  The institution to which the committee recommends transfer with an 
alternate recommendation, if different from those requested by the inmate, and the specific 
reasons for both recommendations. 

(C)  A statement of the inmate's work group upon transfer based on 
adverse or non-adverse transfer circumstances. 

(3) When the inmate is treated under the Mental Health Services Delivery 
System (MHSDS) and is at the Enhanced Outpatient Program (EOP) or the Mental Health Crises 
Bed (MHCB) level of care, regardless of the inmate's housing, a clinician is required as a 
committee member at all hearings. When the inmate is in segregated housing and treated under 
the MHSDS at any level of care, a clinician is required as a committee member at all hearings. 
Documentation shall include, but not be limited to the following: 

(A)  The inmate's current medical/psychiatric status/level of care. 
(B)  MHSDS treatment needs. 
(C)  The inmate's ability to understand and participate in the classification 

hearing. 
(4)  In all hearings when the inmate is treated under the MHSDS and is housed 

in segregated housing, documentation shall include the requirements indicated in subsection 
3375(g)(3) as well as the following: 
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(A)  A clinical assessment of the inmate's likelihood of decompensation if 
retained in segregated housing. 

(B)  A summary of the clinical information provided by the clinician 
when an actively decompensating mentally ill inmate is recommended for transfer to a mental 
health program by the clinician and the decision of the committee is to retain the inmate in 
segregated housing. 

(5)  Documentation from each institution's initial classification reviews shall 
include the following case factors: 

(A)  Date of birth or age on the date of committee. 
(B)  Term status (first, second, etc.) 
(C)  County(ies) of commitment. 
(D)  Commitment offense(s) (include parole revocation offense(s) 

resulting in good cause/probable cause findings if a parole violator.) 
(E)  Length of sentence. 
(F)  When the inmate was received by the Department for the current 

incarceration. 
(G)  County of last legal residence. 
(H)  Escape related conviction(s). 
(I)  Current or potential hold(s). 
(J)  Arson related arrest(s) or conviction(s). 
(K)  Sex-related arrest(s) or conviction(s) by date. 
(L)  The current placement score, security level, and custody designation. 
(M)  The reason(s) the inmate was transferred to the current location. 
(N)  Current eligibility status for special programs such as camp, 

minimum support facility, or community correctional facility. If not eligible, the reason for each 
shall be noted. 

(O)  Current assignments (including work group and privilege group). 
(P)  Enemy, gang, or disruptive group concerns. 
(Q)  The existence of, and committee review of, confidential information. 
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(R)  Any medical/psychiatric/disability concerns, including tuberculosis 
tracking code and date of the most current documentation. 

(S)  Any other pertinent case information and/or casework follow-up 
needed. 

(6) Documentation for each classification committee review for transfer to the 
COCF program shall include the case factors listed in 3375(g)(5) and; 

(A)  Attorney consultation. 
(B)  Conviction history. 

(h)  An inmate shall be provided a copy of all non-confidential CDCR staff-
generated documentation and reports placed in the inmate's central file unless otherwise 
requested in writing by the inmate. 

(i)  An inmate shall not remain at an institution/facility with a security level which 
is not consistent with the inmate's placement score unless approved by a Classification Staff 
Representative (CSR) or a staff person designated to serve in that capacity. 

(j)  A CDCR Form 839, (Rev. 07/12), CDCR Classification Score Sheet, shall be 
prepared pursuant to section 3375.3 on each newly received felon. 

(1)  In completing the CDCR Form 839, all relevant documents available 
during the reception center process shall be reviewed. The inmate shall be interviewed, informed 
of the purpose of the form, and allowed to contest specific item scores and other case factors on 
the form. Factors for which documentation is absent or conflicting shall be discussed during the 
interview. 

(2)  The inmate is responsible for providing documentation to support their 
challenge of any information on the CDCR Form 839. 

(3)  An effort shall be made to obtain verifiable documentation of all items on 
the CDCR Form 839. The probation officer's report (POR) shall be the document of choice to 
resolve any conflicting information received. Credit shall be given only upon verifiable 
documentation and shall not be given based solely on an inmate's statements. 

(4)  A corrected CDCR Form 839 shall be initiated when the inmate or another 
party presents verifiable documentation to support the change. When the change results in a 
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placement score which falls into the range for a different facility security level, the inmate's case 
shall be referred to a CSR for transfer consideration. 

(k)  A CDCR Form 840 (Rev. 07/12), CDCR Reclassification Score Sheet shall be 
prepared pursuant to section 3375.4 as part of the regular, continuous classification process. If an 
inmate's recalculated placement score is not consistent with the institution/facility security level 
where the inmate is housed, the case shall be presented to a CSR for transfer consideration. 

(1)  A CDCR Form 840 shall be completed: 
(A)  Twelve months after the date that the inmate physically arrived in the 

reception center and annually thereafter. 
(B)  Any six-month period when favorable points are granted or 

unfavorable points are assessed which would cause the inmate's placement score to fall outside 
of the facility security level. 

(C)  Each time a case is presented to a CSR for placement consideration. 
(2)  A CDCR Form 841 (Rev. 07/12), CDCR Readmission Score Sheet, shall 

be completed pursuant to section 3375.5 as part of the readmission process when a parolee is 
returned to prison. 

(l) An automated needs assessment tool that identifies an inmate's criminogenic 
needs shall be administered pursuant to Section 3375.6. 
Note: Authority cited: Sections 5058 and 5058.3, Penal Code. Reference: Sections 1203.8, 3020, 
5054, 5068 and 11191, Penal Code; Section 8550 and 8567, Government Code; and Governor's 
Prison Overcrowding State of Emergency Proclamation dated October 4, 2006; Wright v. 
Enomoto (1976) 462 F.Supp. 397;Stoneham v. Rushen (1984) 156 Cal.App.3d 302; and Castillo 
v. Alameida, et al., (N.D. Cal., No. C94-2847). 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
นายประเสริฐ อยู่สุภาพ ผู้อ านวยการส านักทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ 

วันพฤหัสบดีท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ กรมราชทัณฑ์ 
ค าถามท่ี1การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังมีผลต่อการจัดชั้นของผู้ต้องขังในปัจจุบันอย่างไร 

 
การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเป็นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของเรือนจ าหรือทัณฑสถาน  

การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังนั้นมีความส าคัญมากต่องานราชทัณฑ์ เพราะว่าเรือนจ าหรือทัณฑสถาน
จะต้องรู้ประวัติความเป็นมา ภูมิหลังต่าง ๆ ของผู้ต้องขังทั้งหมดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังขณะที่อยู่ในเรือนจ า ดังนั้นเรือนจ าหรือทัณฑสถานจะต้องให้ความส าคัญเนื่องจาก  
ถ้าไม่สามารถรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของผู้ต้องขัง ลักษณะท่าทาง กิริยาอาการก็ไม่สามารถที่จะให้การ
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับผู้ต้องขังได้ในขณะที่อยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน ซึ่งการจ าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขังจะต้องมีการสอบประวัติอย่างละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ สถานที่เกิด ที่อยู่อาศัย มีครอบครัวหรือ 
มีญาติพี่น้องมีความสัมพันธ์กับใครที่ไหน ลักษณะการกระท าผิด ประวัติการกระท าผิด หรือจะต้อง
ค้นหาตัวตนของผู้ต้องขังให้ได้ รวมทั้งการประเมินผู้ต้องขังว่าระหว่างที่ผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจ า 
เรือนจ าควรจะปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างไรบ้าง ซึ่งการปฏิบัติต่าง ๆ ก็เพื่อประโยชน์ของผู้ต้องขังเอง
ในการที่จะแก้ไขฟื้นฟู พัฒนาผู้ต้องขังโดยให้แน่ใจว่าขณะที่อยู่ในเรือนจ าก็ดี พ้นโทษออกไปแล้วก็ดี 
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของกรมราชทัณฑ์ คือ คืนคนดีสู่สังคม 
  การแยกเรือนจ าในปัจจุบันคงไม่อาจกระท าได้ในระบบราชทัณฑ์ในประเทศไทย 
เพราะว่าผู้ต้องขังขณะที่เข้ามาบางคนคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา ยังไม่มีค าพิพากษา ส่วนใหญ่ใน
ระหว่างการสอบสวน การพิจารณาคดีของศาลก็จะต้องอยู่ในเรือนจ าจนกระทั่งศาลได้มีค าพิพากษา
ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร ซึ่งจะมีการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังตั้งแต่ผู้ต้องขังเข้ามาในเรือนจ าหรือ
ทัณฑสถานเลย โดยภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์เรือนจ าหรือทัณฑสถานจะต้องจ าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขังก่อน เช่น ในระหว่างพิจารณาคดีก็มีการจัดให้ผู้ต้องขังอยู่ในพื้นที่ที่ก าหนดไว้เพราะว่า 
ในเรือนจ าหนึ่ง ๆ ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีทั้งผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ผู้ต้องขังที่ศาลชั้นต้นตัดสิน
แล้วผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างอุทธรณ์ฎีกา หรือผู้ต้องขังที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 
 ถ้าเรือนจ าไหนมีแดนมากกว่าหนึ่งแดนก็จะมีการแยกแดน เช่น ในเรือนจ าใหญ่ ๆ ก็จะ
มีการแยกเรือนจ าเป็นแดนต่าง ๆ หลายแดนเช่น เรือนจ าบางขวางมีการแยกเรือนจ าเป็นหลายแดนมี
ถึงประมาณสิบแดน หรือเรือนจ ากลางคลองเปรมมีถึงประมาณแปดถึงเก้าแดน บางเรือนจ าก็มีแดน
เดียวเพราะสภาพเรือนจ ามีขนาดเล็ก สภาพคับแคบซึ่งไม่แน่นอน บางเรือนจ ามีแดนเดียวโดย
เรือนจ านั้น ๆ อาจแยกพื้นที่ โดยให้ผู้ต้องขังเข้าใหม่จัดให้นอนในตึกหนึ่งเมื่อศาลพิพากษาแล้ว 
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ก็ต้องไปอยู่อีกตึกหนึ่ง ซึ่งอาจมีหลายตึกผู้ต้องขังที่คดีถึงที่สุดแล้วก็ไปอยู่อีกตึกหนึ่งสภาพเรือนจ า
ในปัจจุบันจ านวนผู้ต้องขังมีจ านวนมาก โดยประมาณสามแสนหนึ่งหมื่นคนท าให้ผู้ต้องขังล้น
เรือนจ าเกินกว่าอัตราความจุปกติไปถึงสองเท่า  เพราะเรือนจ าปัจจุบันทั่วประเทศน่าจะรับได้
ประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นคน โดยหลักทั่วไปแล้วแต่ละเขตจังหวัดหรือเขตพื้นที่หรือเขตอ านาจ
ศาลเวลามีการด าเนินคดีอาญาผู้ต้องขังจะต้องถูกคุมขังในเรือนจ าในเขตนั้น ๆ โดยจะต้องอยู่ใน
พื้นที่ของศาลนั้น ๆ สมมติว่าคดีเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่จะต้องมีการด าเนินคดีที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่
เรือนจ ากลางเชียงใหม่ก็จะรับตั้งแต่ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ผู้ต้องขังที่ศาลชั้นต้นตัดสินแล้ว 
ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างอุทธรณ์ฎีกา รวมทั้งผู้ต้องขังที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว โดยอ านาจการ
ควบคุมของแต่ละเรือนจ าไม่เหมือนกัน อย่างเช่น เรือนจ ากลางเชียงใหม่กระทรวงยุติธรรม
ก าหนดให้มีอ านาจการควบคุมผู้ต้องขังที่ต้องโทษจ าคุกไม่เกินยี่สิบปี  โดยถ้าเกินกว่านั้นก็จะต้อง 
ถูกส่งไปยังเรือนจ าที่มีอ านาจการควบคุมที่สูงกว่านั้นขึ้นอยู่กับแต่ละเรือนจ า หรือกล่าวอีกนักหนึ่ง
คือแต่ละเรือนจ ามีอ านาจการควบคุมตามอัตราโทษจ าคุกของแต่ละเรือนจ า  ส่วนอัตราโทษที่เกิน
ก าหนดก็จะมีเรือนจ าที่มีอ านาจรองรับผู้ต้องขังที่เกินอัตราดังกล่าวตามล าดับโดยจะต้องพิจารณา
รายละเอียดของแต่ละเรือนจ าไป ซึ่งมีหนึ่งร้อยกว่าแห่งมีอ านาจการควบคุมเท่าไหร่ โดยกระทรวง
ยุติธรรมก็จะออกประกาศก าหนดอ านาจการควบคุมผู้ต้องขังของแต่ละเรือนจ า 
  ปัจจุบันปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ าท าให้ไม่สามารถจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่ต้องได้จริง ซึ่งในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังจะด าเนินการให้ผู้ต้องขังไปอยู่ตามที่ก าหนด
นั้นท าได้ยากด้วยสภาวะที่เกิดขึ้นจากผู้ต้องขังล้นเรือนจ า กล่าวคือถ้ามีพื้นที่ตรงไหนก็หาพื้นที่ให้
ผู้ต้องขังได้นอน ได้อาศัย แต่ในการที่จะแยกว่าผู้ต้องขังจ าพวกหนึ่ง หรือประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับคดี
ยาเสพติดอยู่กับพวกยาเสพติดพวกคดีเกี่ยวกับเพศอยู่กับพวกที่เกี่ยวกับเพศคงไม่ได้อย่างที่ต้องการ
เพราะสภาพเรือนจ าหนึ่งพื้นที่เรือนจ ากับจ านวนผู้ต้องขังไม่สมดุลกัน จึงไม่ได้แยกตามประเภท
ความผิด อัตราโทษของผู้ต้องขังแต่อยู่แบบรวม ๆ กัน 
  ปัจจุบันในการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังนั้น ไม่อาจจะแยกผู้ต้องขังที่มีฐานความผิด
เดียวกันอยู่ด้วยกันได้ หรือในกรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็ไม่อาจจะแยกพวกคดียาเสพติดไปไว้
ด้วยกันได้ เพราะสภาพของพื้นที่ภายในเรือนจ าจึงต้องเอาไปอยู่รวม ๆ กัน หรือกรณีจะจ าแนกว่า
ผู้ต้องขังกลุ่มนี้จะต้องไปเรียนหนังสือมีหน้าที่เรียนหนังสือก็จะให้ไปอยู่แดนที่พวกนักศึกษาก็ไม่ได้อีก 
ต้องให้ผู้ต้องขังคนอ่ืนเข้ามาอยู่ด้วยผสมผสานผู้ต้องขังด้วยกัน ปัจจุบันอยู่รวมกันแม้โดยหลักแล้ว
จะต้องแยกออกจากกันตามประเภทของความผิด อัตราโทษ ประเภทของการที่จะให้การศึกษาอบรม 
ซึ่งจริง ๆ แล้วเมื่อมีการจ าแนกแล้วผู้ต้องขังที่ต้องน าไปฝึกวิชาชีพ ก็จะต้องมีแดนฝึกวิชาชีพเฉพาะ  
โดยไม่ต้องไปอยู่รวมกับคนอ่ืนเมื่อถึงเวลาตอนเช้าตื่นขึ้นมาแปดโมงคร่ึงเข้าโรงงานเสร็จจาก
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โรงงานก็อยู่เรือนนอนนั้น ๆ ไม่ต้องไปรวมกับคนอ่ืน พวกที่จะเรียนหนังสือก็ให้ไปเรียนหนังสือ 
แต่ก็ไม่อาจท าได้จึงต้องคุมขังรวม ๆ กัน เพราะฉะนั้นเร่ืองของการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังท าให้
เรือนจ ายังไม่อาจปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามที่จ าแนกลักษณะผู้ต้องขังได้อย่างเหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่
ละคน แต่ทางเรือนจ าหรือทัณฑสถานก็พยายามท าให้ได้มากที่สุด โดยให้ผู้ต้องขังกลุ่มนี้ควรจะให้
ได้รับการศึกษาอบรม การเรียนหนังสือ การฝึกวิชาชีพ การปฏิบัติตามลัทธิศาสนาตามที่ผู้ต้องขัง
เหล่านั้นนับถือ ให้มากที่สุดตามที่สภาพเรือนจ าจะรองรับได้ 
  การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังจะมีผลในกรณีการจัดชั้นผู้ต้องขังอยู่  กล่าวคือ สมมติ
ต้องการให้ผู้ต้องขังชั้นกลางอยู่กับชั้นกลาง ชั้นดีอยู่กับพวกชั้นดี ชั้นดีมากอยู่กับพวกชั้นดีมาก  
ชั้นเยี่ยมอยู่กับชั้นเยี่ยมก็ไม่อาจกระท าได้ซึ่งทางเรือนจ าก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่อาจท าได้  
  การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเราจะจ าแนกคร้ังแรกก่อนตอนเข้ามาใหม่  และเมื่อผ่านไป
หกเดือนก็จะมีการจ าแนกซ้ า หนึ่งปีมีการจ าแนกซ้ า ปีหกเดือนจ าแนกซ้ า ซึ่งผู้ต้องขังหนึ่งคนใน
ระหว่างที่อยู่ในเรือนจ าอาจถูกจ าแนกหลายคร้ังแล้วแต่เรือนจ า ซึ่งการจ าแนกซ้ านั้น เช่น กรณีที่
ผู้ต้องขังคนนี้เคยส่งไปฝึกวิชาชีพแล้วผ่านไปสองปีเมื่อมีการจ าแนกซ้ าเมื่อผ่านการฝึกวิชาชีพ
มาแล้วก็ให้ไปเรียนหนังสือต่อ บางคร้ังการจ าแนกซ้ าก็อาจเอาผู้ต้องขังชั้นกลางมาจ าแนกลักษณะ 
การจ าแนกในขั้นตอนแรกรับก็จะมีการเขียนประวัติว่าควรจะให้การศึกษาอบรม หรือควรจะให้การ
ปฏิบัติอย่างไรบ้าง เมื่อผ่านไประยะหกเดือนเอามาจ าแนกอีกคร้ังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อ
ผู้ต้องขังอย่างไร เมื่อมีการจัดชั้นของผู้ต้องขัง อาจจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังตามชั้นนั้น ๆ ก็ได้ เช่น 
ผู้ต้องขังชั้นด ีซึ่งถ้าอยู่ชั้นดีแล้วควรเอาผู้ต้องขังชั้นดีมาจ าแนกทุกคนว่าสมควรจะปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ชั้นดีอย่างไร 
  การจ าแนกตามชั้นก็มีผลต่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามชั้นให้เหมาะสมซึ่งวิธีการปฏิบัติ
อาจจะใกล้เคียงหรือได้ประสิทธิภาพมากว่าเมื่อมีการจ าแนกตามชั้น  ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเรือนจ ามี
ความขยันในการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังยิ่งมากเท่าไหร่ผู้ต้องขังก็จะได้รับการปฏิบัติที่ตรงกับตัว
ของผู้ต้องขังนั้น ๆ มากที่สุดแต่เนื่องจากผู้ต้องขังเยอะบางทีก็ไม่สามารถที่จะจ าแนกได้อย่างที่ได้
คาดหมายไว้ ซึ่งบางคร้ังผู้ต้องขังหนึ่งคนผ่านการจ าแนกแค่คร้ังหรือสองคร้ังเท่านั้น เรือนจ าไม่มี
เวลาที่จะไปจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังได้ตามนโยบาย ซึ่งโดยหลักแล้วทางเรือนจ าจะต้องพยายาม
จ าแนกลักษณะผู้ต้องขังให้มากเท่าที่จะท าได้ เช่น จ าแนกคร้ังหนึ่งแล้วผ่านไปหกเดือนก็จ าแนก
ใหม่อีกคร้ังว่าผู้ต้องขังที่เข้าใหม่มีพฤติกรรมที่จะปรับเปลี่ยนอย่างไร ควรจะปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
อย่างไร หรือจะให้มีการปฏิบัติตามเดิมหรือไม่ ผ่านไปหนึ่งปีก็เอามาจ าแนกใหม่ตามชั้น หรือ 
เอาผู้ต้องขังชั้นดีมากมาจ าแนก ซึ่งแล้วแต่เรือนจ าจะจ าแนกหลังจากที่อยู่หกเดือน ปีหนึ่งแล้วแต่
เรือนจ าจะก าหนด แต่กรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดให้มีการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังแรกรับเข้ามา และ 
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มีการจ าแนกซ้ า ซึ่งการจ าแนกซ้ าก็แล้วแต่ทางเรือนจ าจะก าหนดไว้เมื่อไหร่  ว่าจะจ าแนกตาม
ระยะเวลาหรือจ าแนกตามชั้นแล้วแต่ละเรือนจ าจะก าหนดไว้ แล้วแต่ผู้บัญชาการเรือนจ า และมีการ
จ าแนกอีกคร้ังก่อนที่จะมีการส่งตัวไปท างานสาธารณะนอกเรือนจ า หรือจะย้ายไปเรือนจ าชั่วคราว 
ไปอยู่ทัณฑสถานเปิดก็จะมีการจ าแนกอีกครั้ง  
  ปัจจุบันผู้ต้องขังต่างชั้นกันอยู่รวมกันซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังต่างกันแต่ อย่างไร
ก็ตามในเร่ืองของสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังเกือบจะไม่ต่างกันมากนัก ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 32 จะก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังไว้ เช่น 
ผู้ต้องขังจะได้รับความสะดวกในระหว่างที่อยู่ภายในเรือนจ า ได้รับการเลื่อนชั้น การพักการลงโทษ 
การลดวันต้องโทษโดยผู้ต้องขังจะต้องประพฤติดีจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว 
  ด้วยข้อจ ากัดของสภาพเรือนจ าในปัจจุบัน ผู้ต้องขังต่างชั้นกัน สิทธิประโยชน์ต่างกันอยู่
รวมกัน โดยสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ต้องขังได้รับขึ้นอยู่กับความประพฤติของผู้ต้องขังระหว่างที่
อยู่ภายในเรือนจ า 
 
ค าถามท่ี 2 ปัญหานักโทษล้นเรือนจ าส่งผลต่อการจัดชั้นของผู้ต้องขังอย่างไรบ้าง 
  การจัดชั้นของผู้ต้องขังนั้น เรือนจ ามีกฎกระทรวง มีระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการ
เลื่อนและลดชั้นของนักโทษเด็ดขาดแล้ว เรือนจ าก็จะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ โดย
ผู้ต้องขังที่จะมีการจัดชั้นได้จะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดแล้วเท่านั้น เพราะฉะนั้นผู้ต้องขังล้นเรือนจ า
ก็จะส่งผลต่อการจัดชั้นก็คือเรือนจ าจะต้องจัดชั้นให้นักโทษเด็ดขาดทั้งหมดทุกคน โดยจะต้องอยู่
ชั้นกลาง เว้นแต่ นักโทษเด็ดขาดได้กระท าผิดภายในห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ และศาลได้พิพากษาให้
ต้องรับผิดเพิ่มขึ้นตามมาตรา 92 ก็จะถูกจัดอยู่ในชั้นเลวแต่เมื่อประพฤติดี มีความวิริยอุตสาหะแล้ว 
ผ่านไปหกเดือนก็จะได้รับการเลื่อนชั้น จากชั้นกลางเป็นชั้นดี จากชั้นดีเป็นชั้นดีมาก จากชั้นดีมาก
เปน็ชั้นเยี่ยม แต่ถ้าท าผิดก็จะถูกลดชั้นจากชั้นกลางเป็นชั้นเลว จากชั้นเลวเป็นชั้นเลวมากซึ่งแล้วแต่
ว่าได้กระท าผิดวินัยในระหว่างที่อยู่ในเรือนจ าหรือไม่ การกระท าผิดวินัยที่ต้องถูกลดชั้น จะมี
กฎหมายรองรับทั้งหมดในการที่เลื่อนชั้นก็ดี  ลดชั้นก็ดี การเลื่อนชั้นในปัจจุบันเรือนจ าได้ใช้
ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด  พ.ศ. 2556 โดยสามารถ 
ดูรายละเอียดได้จากระเบียบดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวจะพิจารณาจาก  
  1.  ก าหนดระยะเวลา 
  2.  ความประพฤติของนักโทษเด็ดขาด ผลการศึกษาอบรม 
  3.  การทดสอบและประเมินผล 
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  ตามระเบียบใหม่จะมีความเข็มข้นในการเลื่อนลดชั้นมากขึ้นกว่าเดิม  การเลื่อนชั้น 
จะประกอบไปด้วยการประเมินผลในเร่ืองของการฝึกอบรม ในเร่ืองของความประพฤติ ตัวอย่างเช่น 
ข้อ 16 ของระเบียบดังกล่าว การพิจารเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดให้ค านึงถึงว่าการที่นักโทษเด็ดขาด
คนใดจะได้เลื่อนชั้นสูงขึ้นนั้น จะก่อให้เกิดผลดีแก่การปกครองบังคับบัญชาและการรักษาวินัยของ
เรือนจ าตลอดทั้งเป็นประโยชน์แก่การขัดเกลานิสัย ความประพฤติ พฤติกรรม ของนักโทษเด็ดขาด
ผู้นั้นให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งตนอยู่ในระเบียบ
วินัยของเรือนจ า มีความเสียสละท างานเพื่อส่วนรวม มีความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร มานะ
อดทน ท าการงานบังเกิดผลดีแก่ทางราชการและส่วนรวม โดยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
  1.  นักโทษเด็ดขาดชั้นเลวมาก ชั้นเลว หรือชั้นกลาง จะได้รับการเลื่อนชั้นต่อเมื่อ 
 ก.  ตั้งใจรับการศึกษาอบรมทั้งวิชาสามัญ วิชาชีพ ศีลธรรม และวัฒนธรรมมาด้วยดี 
 ข.  ผ่านการทดสอบหรือประเมินผล 

ฯลฯ 
  วิธีการทดสอบประเมินผลก็จะมีแบบฟอร์มท้ายระเบียบดังกล่าว โดยแบบที่หนึ่งจะเป็น
การประเมินพฤตินิสัยนักโทษกระท าโดยเจ้าหน้าที่เรือนจ า เช่น พิจารณาจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ  
  1.  ไม่ตัดผมตามระเบียบของเรือนจ าก็จะถูกตัดคะแนน นักโทษเด็ดขาดชั้นกลางหรือ
ต่ ากว่าหากถูกตัดเกิน 25 คะแนนจะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเป็นชั้นดี นักโทษเด็ดขาดชั้นดี
หากถูกตัดคะแนนเกิน 20 คะแนนจะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเป็นชั้นดีมาก นักโทษเด็ดขาด
ชั้นดีมากหากถูกตัดคะแนนเกิน10 คะแนนจะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเป็นชั้นเยี่ยม  ซึ่ง
หลักเกณฑ์การตัดคะแนนจะก าหนดไว้ท้ายระเบียบดังกล่าว ซึ่งหลักเกณฑ์การตัดคะแนนจะมีการ
ตัดคะแนนแตกต่างกันไป การไม่ตัดผมถูกตัด 3 คะแนน  
  2. การสวมใส่สิ่งของที่ดูเป็นเคร่ืองประดับร่างกาย ถูกตัด 3 คะแนน เนื่องจากการอยู่
ในเรือนจ าห้ามมีสร้อย ก าไร ถ้ามีถือว่าผิดวินัยถูกตัดคะแนน  
  3. ฝ่าฝืนระเบียบทางราชการที่เป็นความผิดเล็กน้อย เช่น ลักลอบติดต่อกันระหว่าง
แดน สูบบุหร่ีนอกเขตที่เรือนจ าหรือทัณฑสถานก าหนด ไม่รักษาความสะอาด การไม่ทิ้งขยะลงใน
สถานที่ก าหนด เป็นต้น จะถูกตัด 3 คะแนน  
  4.  การมีกิริยาก้าวร้าว ไม่สุภาพต่อผู้ต้องขังอ่ืน แต่ยังไม่ถึงขั้นทะเลาะวิวาท ถูกตัด  
3 คะแนน  
  การประเมินดังกล่าว จะด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่เรือนจ า ซึ่งมีหลักเกณฑ์ถึง 10 ข้อ ซึ่ง
การประเมินของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะมีกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ การเลื่อนชั้นจะมีคณะกรรมการ
ในการพิจารณา คณะกรรมการก็จะมาพิจารณาแบบประเมินส่วนที่  1 จากเจ้าหน้าที่เรือนจ า โดย
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เจ้าหน้าที่ก็จะเสนอผ่านหัวหน้าฝ่าย ผอ.ส่วน จนถึงผู้บัญชาการเรือนจ า เมื่อมีการเลื่อนชั้นก็จะส่งให้
คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นนั้นผู้บัญชาการเรือนจ าของแต่ละเรือน
จ าเป็นผู้แต่งตั้งตามระเบียบ  
  ส่วนที่ 2 การเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักโทษเด็ดขาด นักโทษเด็ดขาดชั้นดี  
ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเป็นชั้นดีมากจะต้องได้รับคะแนนเพิ่ม 10 คะแนนและจะต้องผ่าน
การอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร นักโทษเด็ดขาดชั้นดีมากจะได้รับการพิจารณาเป็นชั้นเยี่ยม
จะต้องได้รับการเพิ่มคะแนน 20 คะแนน และผ่านการอบรมอย่างน้อย 2 หลักสูตร จะเห็นได้ว่า
จะต้องผ่านการอบรมด้านการฝึกวิชาชีพ ด้านการพัฒนาจิตใจ การศึกษา หรือการฝึกอบรมตาม
โปรแกรมที่ทางเรือนจ าได้ก าหนดไว้ เป็นต้น ซึ่งผู้ต้องขังจะต้องเข้ารับการอบรมถ้าไม่เข้ารับการ
อบรมก็จะไม่ได้รับการเลื่อนชั้น 
  ในแต่ละเรือนจ าจะมีการมอบหมายให้ผู้ต้องขังได้ท างาน ซึ่งถ้ามีรายได้จากการท างาน 
ผู้ต้องขังจะได้รับเงินปันผล 50 เปอร์เซ็นต์ของก าไร งานบางงานไม่ได้มีรายได้แต่เพื่อฝึกทักษะของ
ผู้ต้องขัง การท างานตามที่เรือนจ ามอบหมายเป็นเร่ืองที่อยู่ เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะได้รับการ
พิจารณาเลื่อนชั้นอยู่แล้วเพราะเนื่องจากว่าผู้ต้องขังจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของเรือนจ าคือต้อง
ปฏิบัติตามที่เรือนจ ามอบหมายเพราะถ้าไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็นการท าผิดวินัย เช่น นักโทษเด็ดขาด
คนหน่ึงต้องฝึกวิชาชีพช่างไม้แต่ไม่ไปไม่อยากท าถือว่าเป็นการขัดค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นการ
ผิดวินัย จึงส่งผลกระทบต่อการเลื่อนชั้นเพราะผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ าจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยของทางเรือนจ าที่ก าหนดไว้ให้ การท างานตามที่เรือนจ าก าหนดการฝึกวิชาชีพ การฝึกอบรม
ตามที่เรือนจ ามอบหมายนั้นผู้ต้องขังต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ท าก็ต้องถือว่าผิดวินัยจะส่งผลกระทบต่อ
การเลื่อนชั้น ดังนั้น ไม่ว่าผู้ต้องขังล้นเรือนจ าอย่างไรก็ต้องมีการจัดชั้นให้ผู้ต้องขังอยู่ดีเพราะ
นักโทษเด็ดขาดจะต้องมีชั้นทุกคน แต่สิ่งที่มีผลมากคือเจ้าหน้าที่ต้องท างานมากขึ้น เพราะต้อง
ประเมินผู้ต้องขังให้ได้รับการเลื่อนชั้น 
 
ค าถามท่ี 3 การจัดชั้นของผู้ต้องขังท าอย่างไร 
  การจัดชั้นของผู้ต้องขังนั้นมี 6 ชั้น เร่ิมจากชั้นกลางก่อน โดยนักโทษเด็ดขาดที่เข้าใหม่
จะถูกจัดให้อยู่ในชั้นกลางก่อนยกเว้นผู้ต้องขังคนนั้นเคยต้องโทษมาแล้ว เมื่อพ้นโทษแล้วได้กระท า
ความผิดอีกภายในระยะเวลา 5 ปี และถูกศาลพิพากษาให้ต้องโทษเพิ่มขึ้นตามมาตรา 92, 93 ถ้าไม่มี
การต้องโทษซ้ าก็จะจัดให้อยู่ในชั้นกลาง แต่ถ้าต้องโทษซ้ าก็จะให้อยู่ในชั้นเลว เมื่อครบระยะเวลา
หกเดือนก็จะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้น  การเลื่อนชั้นจะกระท าปีหนึ่งมีสองคร้ังคือสิ้นเดือน
มิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ก าหนดว่าการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด
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จะมีในกรณีปกติตั้งแต่ข้อ 9 เป็นต้นไป โดยพิจารณาจากระเบียบ และในกรณีที่มีเหตุพิเศษ โดย 
ทุกเรือนจ าจะต้องปฏิบัติเหมือนกัน  
  ก่อนแก้ไขระเบียบปี 56 การท่องศีล 5 การท่องข้อบังคับเรือนจ าเป็นเร่ืองที่เรือนจ า
ก าหนดไว้ในเร่ืองของการมีวิริยะอุตสาหะ มีการศึกษาอบรมไม่ได้มีการก าหนดรายละเอียดของ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนชั้นไว้เหมือนระเบียบกรมราชทัณฑ์ปี  56 โดยระเบียบกรม
ราชทัณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นมีการแก้ไขหลายคร้ังด้วยกันจ านวน3 ฉบับ เร่ิมตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2536 มาเป็น พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2555 มีการแก้ไขไปบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่พอมาปี  
พ.ศ. 2556 มีการยกเลิกระเบียบเก่า 3 ฉบับนั้นทั้งหมดมาเป็นระเบียบใหม่ที่เกี่ยวกับการเลื่อนชั้น ซึ่ง
เมื่อก่อนนั้นทางเรือนจ าจะก าหนดไว้ เช่น เมื่อมีการเลื่อนชั้นก็จะให้ผู้ต้องขังชั้นกลางทั้งหมดชั้นดี 
ชั้นดีมาก ฯลฯ โดยให้ผู้ต้องขังมาปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการ ทางเรือนจ าก็จะพิจารณาว่า
ผู้ต้องขังนับถือศาสนาอะไร กรณีนี้จะมีผลเกี่ยวกับการนับถือศาสนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
พิจารณาในการเลื่อนชั้น นอกจากดูความประพฤติที่มีการรับรองมาจากหน่วยงานแล้วขณะที่อยู่
ภายในเรือนจ าถ้าไม่ปรากฏว่ามีการประพฤติผิดวินัย  กรณีที่นับถือศาสนาพุทธจะให้ท่องศีล 5  
ได้หรือไม่ เพราะในเรือนจ าจะมีการสวดมนต์ไหว้พระ ถ้าผู้ต้องขังมีความสนใจย่อมรู้ว่าศีล 5 น่าจะ
พูดได้จ าได้ว่ามีอะไรบ้าง เพราะถ้าจ าไม่ได้แสดงว่าไม่ ได้สนใจในเร่ืองของการอบรมเลย โดยทาง
เรือนจ านั้นในวันศุกร์จะมีการนิมนต์พระมาเทศน์ ก่อนที่จะเทศน์ก็จะมีการอาราชธนาศีล ซึ่งอย่าง
น้อยถ้านับถือศาสนาพุทธก็ต้องท่องศีล 5 ให้ได้แค่ห้าข้อ ถ้าท่องไม่ได้ก็ให้ไปท่องมาใหม่ หรือให้
ร้องเพลงชาติได้หรือไม่ ซึ่งแล้วแต่คณะกรรมการจะพิจารณาแล้วแต่ละเรือนจ าจะได้ก าหนดไว้ว่า
การทดสอบผู้ต้องขังชั้นกลาง ชั้นดีมีอะไรบ้าง หรือบางเรือนจ าก็มีการทดสอบ การเก็บคะแนน ซึ่ง
เป็นกรณีของแต่ละเรือนจ าไป เรือนจ าไหนเข้มมากก็จะก าหนดรายละเอียดเข้ม แต่เมื่อระเบียบ
ออกมาก าหนดรายละเอียดดังกล่าวทุกเรือนจ าก็จะต้องปฏิบัติตาม แม้เมื่อก่อนหน้านี้จะมีการปฏิบัติ
ที่ลักลั่นกันไม่เหมือนกันก็ตาม คือมีการเลื่อนชั้นไม่เข้มข้น ซึ่งแล้วแต่ผู้บัญชาการเรือนจ าของแต่ละ
เรือนจ าไปซึ่งปัจจุบันจะต้องมีมาตรฐานขั้นต่ าตามนี้  ไม่มีการเลื่อนขึ้นโดยอัตโนมัติ  ท าให้มี
มาตรฐานมากขึ้นในการเลื่อนชั้น 
 
ค าถามท่ี 4 การจัดชั้นของผู้ต้องขังในปัจจุบันสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายหรือไม่ มีปัญหา
ขัดข้องใดบ้าง 
  สอดคล้องและไม่มีปัญหาขัดข้องเพราะว่ามีความชัดเจนอยู่แล้วตามระเบียบและ
กฎกระทรวงที่ก าหนดไว้ 
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ค าถามท่ี 5 ผู้ต้องขังต่างชั้นกันอยู่รวมกันหรือแยกสถานท่ีคุมขังต่างหากจากกันหรือไม่ อย่างไร 
  เจตนารมณ์ของกรมราชทัณฑ์ต้องการให้ผู้ต้องขังในเรือนจ าแต่ละชั้นไม่ว่าจะเป็นชั้น
เลวมาก ชั้นเลว ชั้นกลาง ชั้นดี ชั้นดีมาก ชั้นเยี่ยม แยกออกจากกัน แต่ในภาวะปัจจุบันท าไม่ได้
เพราะผู้ต้องขังเยอะถ้าไปท าอย่างนั้นก็จะไม่มีที่คุมขังอย่างเพียงพอ หาที่คุมขังกับผู้ต้องขังไม่ได้ 
กรมราชทัณฑ์จึงพยายามจัดโดย ในเบื้องต้นให้ผู้ต้องขังแรกรับจะอยู่แยกต่างหากจากกันจาก
ผู้ต้องขังอ่ืน ๆ ทั่วไปเมื่อมีการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังแล้วก็จะให้ไปอยู่เรือนนอนต่าง ๆ ซึ่งเป็น
เร่ืองของที่อยู่ก่อน เร่ืองของการฝึกอบรม ให้ไปเรียนหนังสือสายสามัญ คนนี้ให้ไปฝึกวิชาชีพระยะสั้น 
คนนี้ไปฝึกวิชาชีพระยะยาว เช่น ช่างไม้ แล้วแต่เรือนจ าจะมีหรือไม่ เกือบทุกเรือนจ าไม่สามารถให้
ผู้ต้องขังต่างชั้นกันแยกที่กันได้เพราะฉะนั้นต้องอยู่รวม ๆ กันเว้นแต่ผู้ต้องขังเข้าใหม่จะแยกออก
จากผู้ต้องขังทั่วไปประมาณ หนึ่งเดือน 
  กรณีเรือนนอนนั้นถ้าเรือนจ านั้นมีหลายเรือนนอนก็สามารถให้ผู้ต้องขังชั้นเยี่ยมอยู่
เรือนนอนหน่ึงโดยให้พวกคดีหนึ่งอยู่ห้องหนึ่ง คดีอีกประเภทอยู่อีกห้องหนึ่ง ซึ่งแล้วแต่สภาพของ
เรือนจ า แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะรวมกันไม่สามารถจะแยกได้อย่างเด็ดขาดจากกัน การจัดโครงการ 
การฝึกวิชาชีพ การศึกษาจะมีการจัดไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในเรือนจ าแล้ว แต่เมื่อเสร็จจากภารกิจ
ดังกล่าว จากนั้นก็จะกลับมานอนในอีกที่หนึ่งที่ได้มีการจัดไว้ตามเรือนนอนที่กล่าวมาแล้ว การจัด
ประเภทของการฝึกอบรม จะด าเนินการโดยคณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังจะเป็น 
ผู้ก าหนดการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังแต่ละคน คณะกรรมการดังกล่าวจะมีผู้บัญชาการเรือนจ าเป็น
ประธาน ผู้อ านวยการส่วนต่าง หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ มีกลุ่มสหวิชาชีพเข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วย  
บางเรือนจ ามีปัญหาคือไม่มีสหวิชาชีพครบ ไม่ว่าจะเป็นพวกนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ โดย
กลุ่มที่ขาดคือพวกนักจิตวิทยา พยาบาล อาจจะมีผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งสายบุคลากรทางการแพทย์ยังขาด
แคลนโดยเฉพาะนักจิตวิทยาจะขาดแคลนมาก ซึ่งนักจิตวิทยาแต่ละเรือนจ าควรจะต้องมีอย่างน้อย  
2 คนเป็นอย่างน้อย เรือนจ าเล็กก็มี 2 คน เรือนจ าใหญ่ก็มี 3 คน แล้วแต่กรณี 
  ส่วนคณะกรรมการจัดชั้นก็เฉพาะเจ้าหน้าที่ภายในเรือนจ านั้น  ๆ โดยผู้บัญชาการ
เรือนจ าแต่งต้ังตามระเบียบ 
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ค าถามท่ี 6 กรณีท่ีผู้ต้องขังต่างชั้นกันอยู่ในสถานท่ีคุมขังเดียวกันสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขัง
เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง 
  ผู้ต้องขังจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามชั้นของผู้ต้องขังอยู่แล้ว ไม่ว่าจะอยู่รวมกันหรือ
แยกกันก็ไม่มีผลปกติสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังจะใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการเยี่ยมญาติ
ผู้ต้องขังชั้นดีมากถึงชั้นเยี่ยมอาจจะได้รับการเยี่ยมเยียนเดือนละ  4 คร้ัง สัปดาห์ละคร้ังหรือ 
สัปดาห์ละ 2 คร้ัง แล้วแต่กรณีแต่ปัจจุบันมีสิทธิเกือบเท่า ๆ กันแล้วแต่เรือนจ า โดยทั่วไปเรือนจ า 
ก็จะเปิดให้มีการเยี่ยมสัปดาห์ละ 1 คร้ังอยู่แล้ว ส่วนการพักโทษหรือการลดวันต้องโทษก็อยู่ที่ชั้น
ของผู้ต้องขังอยู่แล้ว ลดหลั่นตามชั้นของผู้ต้องขัง ชั้นดีได้แค่ 3 วัน ชั้นดีมากได้ 4 วันชั้นเยี่ยมได้  
5 วัน ดังนั้นไม่ว่าขังรวมกันหรือแยกกันก็ไม่มีผลเนื่องจากสิทธิประโยชน์แตกต่างกันตามชั้นของ
ผู้ตอ้งขังอยู่แล้ว  
  โดยทั่วไปไม่มีการไม่พอใจกันในเร่ืองชั้น ส่วนมากจะมีการทะเลาะกันในเร่ืองอย่างอ่ืน
มากกว่า เช่น ทะเลาะวิวาทกันเสียส่วนใหญ่ซึ่งถ้าทะเลาะกันดังกล่าวก็จะมีการจับแยกผู้ต้องขังออก
จากกัน ถ้ามีแดนก็แยกกันคนละแดน ถ้าไม่มีแดนก็แยกห้องกัน 
  เช่น ในเรือนจ ากลางคลองเปรมมีประมาณ10 แดน เรือนจ าก็จะก าหนดว่าแดน 1  
จะควบคุมผู้ต้องขังประเภทใดบ้าง ฝึกวิชาชีพอะไร แดน 2 คุมผู้ต้องขังประเภทไหน ก าหนดโทษ
เท่าไร เรือนจ าจะก าหนดไว้ในแต่ละเรือนจ า ซึ่งไม่เหมือนกันแล้วแต่เรือนจ า โดยผู้บัญชาการ
เรือนจ าและเจ้าหน้าที่จะก าหนดว่าแต่ละแดนจะคุมผู้ต้องขังประเภทใด ใช้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
อย่างไร บางแห่งจะมีการฝึกวิชาชีพเฉพาะแดน 4 แดน 5 แดน 6 หรือแดน 1 มีแต่การเรียนหนังสือ 
ผู้ต้องขังที่จ าแนกให้เรียนหนังสือก็ให้ไปอยู่แดน 1 เป็นต้น ซึ่งอาจจะอยู่ในนั้นนอนในนั้น แต ่
บางเรือนจ าที่มีเรือนนอนแยกต่างหากจากแดนการฝึกวิชาชีพเมื่อฝึกวิชาชีพเสร็จหรือปฏิบัติภารกิจ
เสร็จก็กลับมานอนตามเรือนนอนที่ได้ก าหนดไว้ให้แล้วแต่สภาพเรือนจ า  ดังนั้น ผู้ต้องขังแต่ละชั้น
ย่อมได้สิทธิประโยชน์ต่างกันตามที่ก าหนดไว้อยู่แล้ว การที่ผู้ต้องขังอยู่รวมกันหรือแยกกันจึงไม่มีผล 
 
 ค าถามท่ี 7 หลักเกณฑ์การเลื่อนและลดชั้นของผู้ต้องขัง พิจารณาจากอะไรบ้าง และใช้วิธีการ
ประเมินผู้ต้องขังอย่างไร 
  หลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นก็ต้องดูว่าระหว่างที่อยู่ในเรือนจ าผู้ต้องขังมีความประพฤติ
อย่างไร ปฏิบัติตามระเบียบวินัยหรือไม่ มีการท างาน มีความวิริยะอุตสาหะ มีความพากเพียรมานะ
อดทนท างานให้เกิดผลดีแก่ทางเรือนจ าหรือไม่  รายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว 
โดยเฉพาะข้อ 16 โดยวิธีการประเมินจะพิจารณาหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบฯ 
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ค าถามท่ี 8 เห็นด้วยหรือไม่กับการก าหนดชื่อชั้นของผู้ต้องขังในปัจจุบัน 
  เห็นด้วยกับการเรียกชื่อชั้นดังกล่าวว่ามี 6 ชั้นเร่ิมต้นที่ชั้นกลางเลื่อนชั้นเป็นชั้นดี  
ชั้นดีมาก ชั้นเยี่ยม หรือกรณีลดชั้นเป็นชั้นเลว ชั้นเลวมาก แต่การที่ผู้ต้องขังต่างชั้นกันอยู่รวมกัน 
เสียอย่างเดียวคือการโดนประณาม เช่น ผู้ต้องขังที่อยู่ในชั้นเลวมาก อาจจะส่อให้เห็นว่าผู้ต้องขัง
ดังกล่าวเป็นคนแย่มากท าให้อาจถูกแบ่งแยกหรือประณาม แต่ถ้าหากมีการก าหนดชื่อชั้นเป็นอย่างอ่ืน 
เช่น ก าหนดเป็น 1 ถึง 6 เมื่อมีการถามว่าเป็นผู้ต้องขังชั้น 6 ก็ต้องไปตีความว่าชั้นหกคืออะไรแต่ถ้า
เรียกชื่อเหมือนในปัจจุบันจะท าให้เกิดความชัดเจนถ้าเรียกอย่างอ่ืนอาจท าให้สับสน หรือถ้าเป็น
ผู้ต้องขังชั้นเยี่ยมก็แสดงให้เห็นว่าผู้ต้องขังดังกล่าวประพฤติดีแสดงออกมาชัดเจนว่าผู้ต้องขังคนนั้น
มีความประพฤติดี 
  เนื่องจากในระหว่างที่ผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจ าจะต้องปฏิบัติให้ชัดเจนการก าหนดชื่อชั้น
อย่างอ่ืนนั้นถือว่าไม่ชัดเจน ซึ่งการที่ผู้ต้องขังที่อยู่ในชั้นเลวหรือเลวมากไม่ได้อยู่ในชั้นดังกล่าว
ตลอดไป โดยอยู่ในชั้นดังกล่าวเฉพาะช่วงระยะเวลาเท่านั้น เพราะถึงก าหนดเมื่อถึงหกเดือนก็จะ
พิจารณาเลื่อนชั้นคร้ังหนึ่งซึ่งพวกที่อยู่ในชั้นเลวหรือเลวมากก็อาจได้รับการเลื่อนชั้นเป็นชั้นกลาง  
ชั้นด ีตามล าดับก็ได้ถ้าท าตัวดีกลับตัวกลับใจประพฤติดี วิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติตามระเบียบวินัยก็จะ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นที่สูงขึ้นตามที่ก าหนดไว้  ซึ่งการก าหนดชื่อชั้นดังกล่าวนั้นเท่ากับเป็น
การเตือนผู้ต้องขังเองอยู่ในตัวด้วยซ้ า 
 
ค าถามท่ี 9 เห็นด้วยหรือไม่กับการให้ผู้ต้องขังเข้าใหม่อยู่ในชั้นกลาง 
  เห็นด้วยเนื่องจากหากผู้ต้องขังประพฤติตัวดีก็จะได้รับการเลื่อนชั้นสูงขึ้น ถ้าประพฤติ
ตัวไม่ดีก็ลดชั้นลงมา แต่หากผู้ต้องขังที่ต้องโทษจ าคุกอีกภายในห้าปี ต้องจัดให้อยู่ในชั้นเลว ซึ่ง
เท่ากับว่าผู้ต้องขังเคยต้องโทษแล้วเคยท าผิดแล้วออกไปยังไม่เป็นคนดีกลับเข้ามาก็ควรจะไปอยู่ชั้น
เลวก่อน 
  ตามระเบียบข้อหนึ่งที่ว่าผู้กระท าความผิดหลายคดี แต่คดีใดคดีหนึ่งตัดสินเป็นนักโทษ
เด็ดขาดก็จะได้รับการพิจารณาเลื่อนลดชั้นปกติ  แต่ถ้าหากว่าอีกคดีหนึ่งศาลตัดสินทีหลังและ 
มีความผิดอีกจะไม่มีผลต่อการเลื่อนลดชั้นเนื่องจากถือเอาคดีแรกเป็นหลักแม้อัตราโทษหรือก าหนด
โทษต่างกันก็ตามแม้ว่าคดีแรกโทษจะน้อยกว่าคดีหลังก็ตามถือว่าผู้ต้องขังเป็นนักโทษเด็ดขาดไป
แล้ว โดยถือว่าคดีที่หนึ่งศาลตัดสิน เช่น มีห้าคดี คดีที่หนึ่งตัดสินโทษแค่หกเดือนให้อยู่ในชั้นกลาง
แล้วเมื่อครบระยะเวลาหกเดือนก็จะพิจารณาเลื่อนชั้นเป็นชั้นดี แม้คดีที่สองตัดสินจ าคุกตลอดชีวิต
หรือประหารชีวิตก็ไม่เกี่ยวข้องเพราะผู้ต้องขังอาจอยู่ในชั้นเยี่ยมในโทษจ าคุกตลอดชีวิตก็ได้  ถือคดี
แรกที่เป็นนักโทษเด็ดขาดเป็นหลัก 
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ค าถามท่ี 10 มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง ในเร่ืองสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้น 
  ในปัจจุบันเร่ืองสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังในเร่ืองของการลดวันต้องโทษนั้นควรจะ
เพิ่มขึ้นเช่นชั้นเยี่ยมได้แค่ 5 วัน นั้นควรจะเพิ่มขึ้น โดยควรจะให้ได้มากกว่า 5 วัน ลดหลั่นกันมา
ตามล าดับชั้น เช่น 8 วัน 7 วัน เป็นต้น เนื่องจากว่าการจัดชั้นของผู้ต้องขังมีความเข้มมากขึ้น หรือ
กรณีของการพักการลงโทษก็ควรได้สิทธิเพิ่มมากขึ้นด้วย เช่น ชั้นเยี่ยมให้ได้รับการพักการลงโทษ
ได้ไม่เกิน 1 ใน 3 อาจจะก าหนดว่าชั้นเยี่ยมให้ได้รับการพักการลงโทษได้ไม่เกิน 1 ใน 2 คือจ าคุกมา
คร่ึงหนึ่งแล้วพักการลงโทษได้ ซึ่งควรจะมีสิทธิเพิ่มมากขึ้น  
  เร่ืองของวันลาเพื่อไปประกอบกิจก็ควรจะมีเพิ่มขึ้น เร่ืองของการใช้จ่ายในเรือนจ าควร
จะให้ตามล าดับชั้น ปัจจุบันสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังในเร่ืองการใช้เงินที่ฝากไว้กับเรือนจ าควร
จะก าหนดใหม่ปัจจุบันก าหนดให้ใช้จ่ายไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน ของการใช้เงินของผู้ต้องขังที่
ฝากไว้กับเรือนจ า ควรจะก าหนดการใช้จ่ายตามชั้นมากกว่า ปัจจุบันใช้จ่ายเหมือนกันหมดทุกชั้น 
ชั้นเยี่ยมก็ได้ 200 บาท ชั้นเลวมากก็ได้ 200 บาท โดยสามารถออกเป็นระเบียบในเร่ืองของการใช้
จ่ายเงินได ้ดังนั้นควรปรับเปลี่ยนในเร่ืองของสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังใหม่ให้สัมพันธ์กับชั้นของ
ผู้ต้องขังอย่างไรก็ตามสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการพักการลงโทษ การลดวันต้องโทษ ความสะดวก
ในเรือนจ าซึ่งเกือบจะเท่ากัน หรือในเร่ืองของการเยี่ยมญาติก็เกือบจะเท่า ๆ กัน  
  สิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนควรมีการปรับปรุงกันใหม่ ตามตัวอย่าง ไม่ว่าในเร่ืองของการ
พักการลงโทษ การลดวันต้องโทษให้เพิ่มมากขึ้นตามชั้นของผู้ต้องขัง เร่ืองของการใช้จ่ายเงินใน
เรือนจ าเร่ืองของการเยี่ยมญาติใกล้ชิดควรจะเพิ่มขึ้น เช่นในเร่ืองการเยี่ยมญาติใกล้ชิดที่ปีหนึ่งจัดให้
หนึ่งคร้ัง ควรจะก าหนดว่าผู้ต้องขังที่อยู่ในชั้นเยี่ยมให้สามารถเยี่ยมญาติใกล้ชิดได้เดือนละหนึ่งคร้ัง 
ญาติสามารถมาเยี่ยมได้โดยไม่ต้องผ่านลูกกรงหรือก าแพง โดยให้แตกต่างกันตามชั้น ชั้นเยี่ยมเดือน
ละคร้ัง หรือชั้นดีมากสองเดือนคร้ัง ชั้นดีสามเดือนคร้ัง ชั้นกลางยังไม่ต้องมีการเยี่ยมญาติใกล้ชิด
ฯลฯ 
  กรณีการพิจารณาเลื่อนและลดชั้นผู้ต้องขังโดยให้กลุ่มสหวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
นั้นถือว่าอาจจะก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซึ่งเร่ืองของการเลื่อนลดชั้นนั้นเรือนจ าจะต้องมีความเข้มงวด 
จริงจัง โดยเรือนจ าย่อมรู้อยู่แล้วถ้าท าโดยสุจริต ไม่กินสินบาทคาดสินบนซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บัญชาการ
เรือนจ าแต่ละแห่ง ซึ่งจะต้องรับผิดชอบ โดยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกขั้นตอนจะต้องไม่ให้
เจ้าหน้าที่ไปมีผลประโยชน์ อย่าไปเรียกรับผลประโยชน์ จะต้องมีความเอาใจใส่ การเลื่อนลดชั้น
บุคคลอ่ืนไม่สามารถจะรู้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ภายในเรือนจ าซึ่งแม้บุคคลภายนอกมาร่วมพิจารณาด้วย 
ก็ท าได้แค่พิจารณาจากเอกสารถ้าเอกสารครบถ้วนก็ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้น แต่ไม่อาจทราบได้
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จริง ๆ เกี่ยวกับตัวผู้ต้องขังดังกล่าว ตัวอย่างเช่น นาย ก. ผ่านการประเมินจากหัวหน้างานที่ควบคุม
ว่าดีหมดทุกอย่างผ่านการประเมินแต่คณะกรรมการเห็นว่านาย ก. เป็นคนชั่ว เป็นคนไม่ดี เคยเห็น
ท าผิดวินัย มีพฤติกรรมไม่ดีต่าง ๆ ก็จะพิจารณาไม่ให้ได้รับการเลื่อนชั้น จะเห็นได้ว่าบุคลากร
ภายในเรือนจ าย่อมทราบถึงพฤติกรรมของผู้ต้องขังมากกว่าบุคคลภายนอก 
  จะเห็นได้ว่าผู้บัญชาการเรือนจ ามีความส าคัญต่อการบริหารเรือนจ า  ขึ้นอยู่กับว่า 
ผู้บัญชาการเรือนจ าแต่ละเรือนจ ามีความเอาใจใส่แค่ไหน บุคคลภายนอกไม่อาจรู้ได้ชัดเจนว่า
ผู้ต้องขังเป็นอย่างไร ซึ่งปัจจุบันการตรวจสอบนั้นผู้ต้องขังต้องตรวจสอบกันเอง  เจ้าหน้าที่ 
ก็ตรวจสอบผู้ต้องขังให้กับเรือนจ า  ดังนั้น ถ้าผู้บัญชาการเรือนจ าเอาใจใส่ก็จะทราบความ
เคลื่อนไหวของผู้ต้องขังภายในเรือนจ า ผู้บัญชาการเรือนจ า ผู้อ านวยการเรือนจ ามีความส าคัญมาก
หากไม่ดูแลปล่อยให้ลูกน้องท าก็อาจจะท าให้เกิดปัญหาได้ ดังนั้นไม่ควรให้บุคคลภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมทุกเร่ืองควรเป็นบางเร่ืองมากกว่าซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ที่มาร่วมด้วยก็พิจารณาเฉพาะเอกสาร 
รายงานของเรือนจ าเท่านั้น ตัวผู้ต้องขังจะดีหรือไม่ไม่อาจทราบได้แท้จริง  
  ควรจะมีการเพิ่มจ านวนบุคลากร เพิ่มเจ้าหน้าที่ผู้คุมให้ไปดูแลผู้ต้องขังเพื่อให้ได้
สัดส่วนกับจ านวนของผู้ต้องขัง ซึ่งปัจจุบันนักโทษประมาณ 300,000 กว่าคน ซึ่งตอนนี้อัตราส่วน
เจ้าหนา้ที่ต่อผู้ต้องขังประมาณ 1/30 แต่เจ้าหน้าที่มีประมาณ 11,000 คน ซึ่งในต่างประเทศมาตรฐาน 
1/5 ดังนั้นปัจจุบันเกินมาตรฐานทั่วไปอยู่ 2 เท่า แต่ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอกับเรือนจ าในปัจจุบัน ซึ่ง
ปัจจุบันผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นเดือนละ 3,000 คน โดยปัจจุบันได้มีการใช้มาตรการทางเลือกอ่ืนเพื่อระบาย
ผู้ต้องขังออกจากเรือนจ า ด้วยกระบวนการพักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ ต่าง ๆ เท่าที่กระท าได้
ตามกรอบของกฎหมาย ซึ่งควรจะให้มีสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเหมือนกรณีพักการลงโทษ
ผู้ต้องขังชั้นเยี่ยมก็ให้ไป 1 ใน 2 แต่ต้องมีระยะเวลาคุมประพฤติกี่ปีก็ว่าไป ไม่เกิน 5 ปี เป็นต้น 
  แม้ว่าจะมีการพักการลงโทษจ านวนมากแต่ก็ไม่อาจระบายผู้ต้องขังออกไปได้ เนื่องจาก
จ านวนผู้ต้องขังเข้ามาตลอด และเพิ่มจ านวนมากขึ้นเร่ือย ๆ  
  ปัจจุบันเรือนจ าเองยังไม่สามารถสร้างเรือนจ าตามศาลที่เกิดได้  เรือนจ า 100 กว่าแห่ง
นั้นเป็นเรือนจ าที่สร้างมานานแล้วถ้าจะสร้างเรือนจ าใหม่จะต้องใช้งบประมาณที่มหาศาล และเมื่อ
สร้างเรือนจ าใหม่ก็มีปัญหาเร่ืองเจ้าหน้าที่ที่จะท างาน โดยหลักเรือนจ าจะต้องมีประจ าศาลจังหวัด
แต่ละศาล เรือนจ าต้องเกิดขึ้นตามศาล 
  ปัญหาหลัก คือ  

1. ติดขัดเร่ืองงบประมาณการก่อสร้างเรือนจ า 
2. เร่ืองเจ้าหน้าที่ที่จะไปบริหารงานเรือนจ า 
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  เรือนจ าพยายามให้ความเป็นธรรมให้กับผู้ต้องขังในเร่ืองการจัดชั้น เลื่อนลดชั้นของ
ผู้ต้องขังให้มากที่สุด ให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้ดีที่สุด เพื่อให้คืนคนดีสู่สังคม แต่นับว่าเป็นเร่ือง
ยาก ซึ่งการที่ผู้ต้องขังกลับตัวเป็นคนดีได้ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ก็นับว่าเป็นที่พอใจแล้ว แม้จะมี
ผู้ต้องขังที่กระท าความผิดซ้ าในเชิงที่รวบรวมได้ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ แต่ข้อมูลอาจไม่ครบก็รวม
แล้วประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ก็ตาม ก็นับว่าเป็นที่น่าพอใจตามสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันที่ขาด
แคลนเจ้าหน้าที่ ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาผู้ต้องขัง โดยในปัจจุบันการพัฒนาผู้ต้องขังนั้น
ต้องอาศัยศักยภาพของผู้บัญชาการเรือนจ าในการติดต่อขอความร่วมมือในการพัฒนาอบรมผู้ต้องขัง
กับองค์กรต่าง ๆ เช่น ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานศึกษาในการฝึกวิชาชีพ ซึ่งในด้านต่าง ๆ 
นัน้ควรจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อร่วมกันแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง เช่น ในประเทศสิงคโปร์
ถ้าเป็นเร่ืองของการฝึกวิชาชีพก็มีหน่วยงานมาดูแลการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง  การจ าหน่ายสินค้าการ
รับจ้างต่าง ๆ มีหน่วยงานรับผิดชอบคล้าย ๆ เป็นองค์กรมหาชนแต่ของไทยผู้บัญชาการเรือนจ าเป็น
ผู้ด าเนินการทั้งสิ้น เรือนจ าต้องด าเนินการเองแต่ต่างประเทศมีหน่วยงานของรัฐเข้ามามีบทบาท
แล้วแต่กรณี ๆ ไป หน้าที่ของเรือนจ าแค่ควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ าให้อยู่ในระเบียบวินัยเพียง
อย่างเดียว หรือในกรณีของการพัฒนาคนควรมีหน่วยงานของรัฐเข้ามามีส่วนร่วม เช่นกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานเข้ามาสอนการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง ดูแลในเร่ืองนี้ กรมอาชีวะมาดูแลผู้ต้องขัง
เกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพในเรือนจ า หรือในเร่ืองการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา  
ก็ให้สถานศึกษาต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมด้วย เป็นต้น โดยจะต้องมีการก าหนดเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ
หน้าที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน แต่ในปัจจุบันเรือนจ าต้องด าเนินการเองทั้งสิ้นและจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วย ดังนั้น ควรก าหนดหน้าที่เป็นกฎหมายให้ชัดเจนของแต่ละหน่วยงานของรัฐแต่
ละด้านที่เกี่ยวข้องและรัฐควรจะจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เหมาะสมและ
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อ-นามสกุล นายสัญชัย ดุจด าเกิง  

คุณวุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2550  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พ.ศ. 2552  เนติบัณฑิต ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง

เนติบัณฑิตยสภา 

ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน นิติกร ปฏิบัติการ ส านักงานศาลยุติธรรม 
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