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บทคัดยอ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษาถึงสภาพปญหาของมาตรการทางกฎหมายในการให
การศึกษาแกผูตองขังวัยหนุมในประเทศไทยเชิงเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมาย ฯ ของ
ตางประเทศ เนื่องดวยตามกฎหมายบังคับโทษของไทยไดกําหนดใหจําแนกผูตองขังวัยหนุมท่ีเปน
ผูกระทําความผิดครั้งแรก โดยมีชวงอายุระหวาง 18 ป ถึง 25 ป ออกจากผูตองขังเด็ดขาดในกรณีอ่ืน 
และการจําคุกผูตองขังวัยหนุมนั้นใหคํานึงถึงการศึกษาและการอบรมเปนพิเศษ แตจากการศึกษา
พบวา ในปจจุบันมิไดมีบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องการใหการศึกษาแกผูตองขังวัยหนุมไว
โดยเฉพาะ อีกท้ังพบวาการดําเนินการใหการศึกษานั้นยังประสบปญหาหลายประการ เพราะ       
ทัณฑสถานไมใชสถาบันศึกษาโดยตรงจึงไมมีหลักสูตรวิชาเรียนเปนของตนเอง ซ่ึงตองอาศัย
หลักสูตรของสถาบันศึกษาภายนอกใหเขาไปดําเนินการรวมมือกับทัณฑสถาน สงผลใหทัณฑ
สถานไมสามารถจัดการเรียนการสอนใหแกผูตองขังวัยหนุมไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกวิธีและ
เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการบังคับโทษจําคุกซ่ึงมีจุดมุงหมายเพ่ือปรับเปล่ียน บําบัด ฟนฟู
และแกไขพฤติกรรมของผูกระทําความผิด เพ่ือใหผูตองขังวัยหนุมสามารถดํารงชีวิตในอนาคตได
โดยปราศจากการกระทําความผิดซํ้า 

 สําหรับในตางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุนการบังคับโทษผูตองขังวัยหนุมได มี
“กฎหมายโรงเรียนฝกอบรมเยาวชน (The Juvenile Training School Law)” ซ่ึงเปนบทบัญญัติใช
ลงโทษแกผูกระทําความผิดท่ีเปนเยาวชนมีอายุตั้งแต 14 ปขึ้นไป ไปจนถึงผูตองขังวัยหนุมมีอายุไม
เกิน 26 ป โดยไดกําหนดขั้นตอนและสิทธิตาง ๆ ไวเพ่ือเปนหลักปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุมเปนการ
เฉพาะ อันมีจุดมุงหมายในการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดเปนสําคัญ และมีการจัดสถานท่ีควบคุม
ใหเปนโรงเรียนฝกอบรมสําหรับใหการศึกษาท่ีถูกตองแกผูตองขังวัยหนุม เพ่ือใหผูตองขังวัยหนุม
นั้นสามารถอยูรวมกันอยางมีระเบียบวินัย และปลูกฝงใหมีสามัญสํานึกในการชวยเหลือตนเอง อีก
ท้ังสามารถปรับตัวกลับเขาสูสังคมปกติไดอีกครั้งภายหลังพนโทษแลว 
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 ในสวนของประเทศอังกฤษ กระบวนการลงโทษผูกระทําความผิดวัยหนุมไดบัญญัติอยู
ในกฎทัณฑสถานผูตองขังวัยหนุม (The Young Offender Institution Rules 2000) เปนบทบัญญัติท่ี
บังคับใชแกผูกระทําความผิดท่ีมีอายุตั้งแต 18 ถึง 20 ป โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือชวยใหผูตองขังวัยหนุม
มีความพรอมในการกลับคืนสูสังคมได ท้ังปองกันการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบผูตองขังผูใหญท่ีถูก
จําคุกเปนเวลานาน และยังมีจุดมุงหมายเพ่ือแกไขฟนฟูผูตองขังวัยหนุมดวยวิธีใหการศึกษาและการ
ฝกอาชีพ เพราะถือวาการศึกษาอบรมเปนเสมือนเครือ่งมืออยางหนึ่งในการแสวงหางานทํา 

 ดวยเหตุนี้จึงตองกําหนดใหมีการจัดตั้งเรือนจําเพ่ือการศึกษาแกผูตองขังวัยหนุมเปน
การเฉพาะ และดําเนินการแกไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องระบบการใหการศึกษาแก
ผูตองขังวัยหนุม โดยการใหการศึกษาอบรมนั้นตองสอดคลองกับแนวทางการแกไขฟนฟูและ
พัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขังวัยหนุม 
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Abstract 
 
 This thesis aims at studying the problems deriving from the enactment of legal 
measures to provide education for young adult prisoners in Thailand by means of comparison 
with the legal measures in foreign countries.  According to the law in Thailand, it is stipulated 
that young adult offenders, in the age range of 18 to 25 years, who are first offenders, must be 
separated from those who have been convicted of other crimes, and when detaining young adult 
prisoners, it is important to take their education and special training into consideration.  However, 
it was found from this study that current procedures are not involved with the specific educational 
needs of young adult prisoners and that there are a number of problems in the educational process 
because correctional institutions are not educational institutions so they do not have educational 
programmes of their own.  Therefore, they have to depend on educational programmes from 
outside institutions which work in cooperation with the correctional institution.  This results in 
their being unable to come up with an efficient and correct way of teaching that can meet the 
objectives of the detention whose aim is to adjust, remedy, rehabilitate and correct the behaviour 
of young adult prisoners to enable them to live their lives in the future without repeating the same 
offence again.      
 The problems in Thailand are compared with those in foreign countries, for example 
in Japan, where the punishment of young offenders is conducted through the stipulation of “The 
Juvenile Training School Law,” which is applicable to young offenders from the age of 14 years 
to those who are not over 26 years old and specifies different stages and rights as the principles 
underlying the treatment of young adult offenders, which aims to change and restore them to a 
normal life.  A correctional institution is organized in the form of a training school to properly 
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educate the offenders enabling them to them to live in groups under a disciplined regime and 
instilling in them a sense of self-reliance that will allow them to adjust themselves to normal life 
after they have completed their term of punishment. 
 In England, the punishment process of young offenders is enforced by the Young 
Offender Institution Rules 2000 prescribed for offenders who are 18 to 20 years old.  It aims to 
help these young adult prisoners to return to society and to prevent them from imitating adult 
prisoners who have been imprisoned for a long time.  It also aims to correct and rehabilitate 
young adult prisoners through giving them education and professional training as tools for job 
opportunities. 

For this reason, it is appropriate that a correctional institution which specifically 
provides an education for young adult prisoners be established and the law relating to the 
educational system for young adult prisoners be improved to ensure that any education and 
training is in accordance with the guidelines for the improvement and development of the 
behaviour of young adult prisoners. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

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

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

ผู เขียนขอกราบขอบพระคุณ อาจารยนัทธี จิตสวาง  ท่ีกรุณารับเปนกรรมการ
วิทยานิพนธ โดยใหคําแนะนําและช้ีแนะแนวทางใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยอัจฉรียา ชูตินันท ท่ีกรุณารับเปน
กรรมการวิทยานิพนธ และไดสละเวลาอันมีคายิ่งในการใหขอคิดเห็นตอวิทยานิพนธฉบับนี้จน
สําเร็จไดอยางสมบูรณ 

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวท่ีใหโอกาสในการศึกษา ให
คําปรึกษา ใหคําแนะนํา และเปนกําลังใจใหกับผูเขียนเสมอมา รวมท้ังขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษา
ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สาขากฎหมายอาญาฯ รุน 54 ท่ีให
ความชวยเหลือในเรือ่งการเรียนและใหกําลังใจแกกันตลอดมาดวย 

ประการสุดทาย ผูเขียนไดมีโอกาสเขาไปในทัณฑสถานวัยหนุมกลาง อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี และไดรับการอํานวยความสะดวกเปนอยางดี อีกท้ังไดรับความชวยเหลือ
ดานขอมูลตาง ๆ ในการเขียนวิทยานิพนธเลมนี้จาก คุณสิรัฐภูมิ สินสมศักดิ์ เจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ
ตําแหนงนักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ รวมถึงเจาหนาท่ีอ่ืนทุกทานซ่ึงไดเสียสละเวลา
อันมีคา ใหคําปรึกษาและคําแนะนําอันทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูเขียน
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้

หากวิทยานิพนธฉบับนี้เกิดผลดีตอการศึกษาวิชานิติศาสตรอยูบาง ผูเขียนขอมอบ     
คุณงามความดีของวิทยานิพนธฉบับนี้ใหแกบิดา มารดา ครูบาอาจารย และผูมีพระคุณทุกทานท่ีได
อบรมส่ังสอนใหความรูแกผูเขียน แตหากเกิดขอบกพรองหรือผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอนอม
รับไวแตเพียงผูเดียว 
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บทท่ี 1  
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ผูตองขังวัยหนุม (Young Adult Prisoner) เปนผูกระทําผิดครั้งแรกและตองโทษตามคํา
พิพากษาศาล มีอายุระหวาง 18-25 ป ซ่ึงถูกควบคุมตัวอยูท่ีทัณฑสถานวัยหนุม โดยในปจจุบัน
มีทัณฑสถานวัยหนุมในประเทศไทยจํานวน 3 แหง คือ ทัณฑสถานวัยหนุมกลาง จังหวัดปทุมธานี 
ทัณฑสถานวัยหนุมพระนครศรีอยุธยา และทัณฑสถานวัยหนุมนครศรีธรรมราช ซ่ึงอยูในความ
รับผิดชอบของกรมราชทัณฑ ทัณฑสถานแตละแหงเปนท่ีคุมขังสําหรับผูตองขังวัยหนุม โดยมี
วัตถุประสงคก็เพ่ือท่ีจะปรับปรุงแกไขและฟนฟูผูกระทําผิดในชวงอายุวัยนี้ใหกลับตัวเปนพลเมืองดี
ยิ่งกวาการท่ีจะลงโทษใหสาสมกับความผิด ท่ีเปนเชนนี้เพราะผูกระทําความผิดในชวงอายุวัยนี้ เปน
ทรัพยากรมนุษยกลุมหนึ่งท่ีเคยกาวพลาดกระทําความผิด และอาจเปนการกระทําผิดท่ีมิไดเกิดจาก
ความตั้งใจหรือมีสันดานเปนผูราย แตกระทําผิดเพราะความรูเทาไมถึงการณ ขาดความคิดยับยั้งช่ัง
ใจ ดวยประสบการณ ออนไหวตอส่ิงยั่วยุ ถูกชักจูงไดงาย และไมสามารถปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมท่ีบีบบังคับได การปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุมจึงคํานึงถึงหลักการลดหยอนผอนผัน 
กลาวไดวาดวยชวงอายุท่ีคงเหลืออีกมากตลอดจนกําลังกายยังสามารถสรางประโยชนใหกับ
ประเทศได จึงควรไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองใหกลับเปนคนดีกลับคืนสูสังคมได 
 ในสภาพสังคมปจจุบัน ปญหายาเสพติดยิ่งทวีคูณมากขึ้น ผูตองขังวัยหนุมก็จะมีจํานวน
มากขึ้นตามไปดวย สืบเนื่องจากวัยรุนท่ีขาดการศึกษาจึงไมมีความรูท่ีจะสามารถไปประกอบอาชีพ
ท่ีใชความรูซ่ึงเปนอาชีพท่ีสุจริตได จึงเลือกท่ีจะใชเสนทางในการหารายไดแบบผิด ๆ เชน การไป
คาขายยาเสพติด ลักทรัพย วิ่งราว ชิงทรัพย ปลนทรัพย เลนการพนัน หรือแมกระท่ังไปคาประเวณี 
เปนตน ดั่งท่ีปรากฏจากหนาขาวหนังสือพิมพไมเวนแตวัน ซ่ึงปญหาในการกระทําผิดของวัยรุน
สวนใหญเกิดจากการขาดการอบรมศึกษา และรายไดท่ีไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต จึงเลือกท่ีจะคิด
ส้ันกระทําความผิด เพราะวัยรุนท่ีขาดการศึกษา ขาดรายได มีแนวโนมในการเขาไปยุงเกี่ยวยาเสพ
ติดมากขึ้น ไมวาจะในฐานะผูเสพ หรือผูคา เพราะยาเสพติดเปนส่ิงท่ีถูกเยายวนไดโดยงาย หาก
ปราศจากจิตใจท่ีเขมแข็งพอ ไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตาม เชน คบเพ่ือน สภาพแวดลอมความเปนอยู
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ในแหลงคายาเสพติด รายไดตอบแทนจํานวนมหาศาลท่ีคุมคาตอการเส่ียงในการกลาลองกระทํา
ความผิด เปนตน ปญหาเหลานี้นําไปสูจุดจบลงในเรือนจํานั่นเอง 
  
ตารางที่ 1.1 สถิตินักโทษเด็ดขาดแยกตามอายุ สํารวจ ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ 25581 
  

แยกตามอาย ุ ชาย หญิง รวม รอยละ 
ไมเกิน 18 ป 354 160 514 0.20 

กวา 18 – 20 ป 8,495 819 9,314 3.67 
กวา 20 – 21 ป 16,245 3,875 20,120 7.94 
กวา 21 – 25 ป 24,956 4,534 29,490 11.63 
กวา 25 – 30 ป 46,897 7,253 54,150 21.36 
กวา 30 – 35 ป 36,849 7,143 43,992 17.36 
กวา 35 – 40 ป 30,658 5,963 36,621 14.45 
กวา 40 – 45 ป 24,289 2,489 26,778 10.56 
กวา 45 – 50 ป 18,087 2,731 20,818 8.21 
กวา 50 – 60 ป 7,968 1,524 9,492 3.74 
กวา 60 ปขึน้ไป 1,890 295 2,185 0.86 

รวมท้ังส้ิน 216,688 36,786 253,474 100 
 
 ปญหาท่ีเกิดขึ้นส่ิงเหลานี้เปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาคน พัฒนาประเทศชาติ 
ดังนั้น การใหการศึกษาจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในการปองกันไมเกิดการกระทําความผิดขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนการสอนในชวยหัวเล้ียวหัวตอของชีวิต ก็คือ วัยรุน ท่ีจะสงผลตอ
ทัศนคติในการเลือกการดําเนินชีวิตตอไปในอนาคตวาจะเปนไปในทางทิศทางใด ซ่ึงถาหากมีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีดีแลว ปญหาการกระทําความผิดจะลดลงไดเปนอยางมากตามไปดวย 
  

                                                             
1 สถิตินักโทษเด็ดขาดแยกตามอายุ, สืบคน 28 พฤษภาคม 2558, จาก 

http://www.correct.go.th/correct2009/stat/rt103/rt103_1febuary2015.pdf. 
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ตารางที่ 1.2 สถิตินักโทษเด็ดขาด พรบ.ยาเสพติด ฯ แยกตามประเภทอายุ สํารวจ ณ 
 วันท่ี 1 กุมภาพันธ 25582 
 

อาย ุ ชาย หญิง รวม รอยละ 
18 – 25 ป 34,625 14,805 49,430 27.06 
เกิน 25 ป 117,402 15,860 133,262 72.94 
รวมท้ังส้ิน 152,027 30,665 182,692 100 

 
 จากการศึกษาพบวา บางเรือนจําผูตองขังวัยหนุมยังคงถูกขังปะปนในเรือนจําปกติ มิได
ถูกสงตัวไปยังทัณฑสถานวัยหนุม ท้ังนี้เนื่องจากทัณฑสถานวัยหนุมไมสามารถท่ีจะรองรับและ
ดูแลควบคุมผูกระทําผิดไดอยางเพียงพอ อันเนื่องมาจากปจจัยในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปน ในดาน
งบประมาณ ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ จํานวนผูกระทําผิด และท่ีสําคัญ คือ ไมมี
มาตรการทางกฎหมายหรือกฎหมายเฉพาะทางมาควบคุม เพ่ือบังคับโทษใหเปนไปตามแผนบังคับ
โทษ เหมือนอยางเชน พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2534 ซ่ึงเปนวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน ท่ีมีอายุไมถึง 18 ป โดยปจจัยตาง ๆ  
เหลานี้ลวนเปนสวนหนึ่งท่ีสงผลให ความมุงหมายท่ีจะแกไขผูกระทําความผิดในวัยหนุมนี้ลมเหลว  
 ซ่ึงความลมเหลวดังกลาวนี้ สืบเนื่องมาจากการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังวัยหนุม ของ
กรมราชทัณฑท่ีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทําใหผูตองขังวัยหนุมบางสวนตองหวนกลับมากระทํา
ผิดซํ้าอีก ท้ังนี้จากการศึกษาพบวา ปญหาและอุปสรรคท่ีเปนผลโดยตรง ทําใหการพัฒนาแกไข
ผูตองขังวัยหนุมขาดประสิทธิภาพ กลาวคือ กรมราชทัณฑไมใชสถาบันศึกษาจึงไมสามารถจัดทํา
งบประมาณสําหรับบริหารการศึกษาโดยตรงได ตองอาศัยงบประมาณจากหนวยงานท่ีเปนภาคี
เครือขายท่ีเขามารวมดําเนินการ ทําใหการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาใหกับผูตองขังไมท่ัวถึง 
ประกอบกับเจาหนาท่ีฝายการศึกษาสวนใหญขาดคุณวุฒิทางการศึกษา ทําใหการจัดการศึกษาใหกบั
ผูตองขังไมมีประสิทธิภาพ ดานหลักสูตรการศึกษากรมราชทัณฑไมมีหลักสูตรการศึกษาเปนของ
ตนเองตองอาศัยหลักสูตรของหนวยงานท่ีเขาไปดําเนินการรวม เชน สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานคณะกรรมการ

                                                             
2 สถิตินักโทษเด็ดขาด พรบ.ยาเสพติดฯ แยกตามประเภทอายุ, สืบคน 28 พฤษภาคม 2558, จาก 

http://www.correct.go.th/correct2009/stat/rt103/rt103_1febuary2015.pdf. 
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อาชีวศึกษา เปนตน หลักสูตรเหลานี้เปนหลักสูตรท่ีมีลักษณะเชนเดียวกันกับท่ีใชกับนักเรียน
นักศึกษาท่ัวไป แตในความเปนจริงลักษณะท่ัวไปของหลักสูตรท่ีจัดใหผูตองขังควรจะมีความ
เฉพาะหรือแตกตางไปจากสถานศึกษาอ่ืน ๆ เพราะองคประกอบทางดานกายภาพตลอดจน
ส่ิงแวดลอมหรือบรบิทของนักเรียนท่ีเปนผูตองขังกับนักเรียนท่ัวไปมีความแตกตางกันโดยส้ินเชิง3 
 
ตารางที่ 1.3 สถิตินักโทษเด็ดขาดท่ีกระทําความผิดซํ้า แยกตามอายุและจํานวนครั้งท่ีตองโทษ  
 สํารวจ ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ 25584 
 

ประเภท กวา 18 - 20 ป กวา 20 - 21 ป กวา 21 - 25 ป 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

กระทําผิดซํ้าครั้งท่ี 2 813 145 1,568 230 3,986 389 
กระทําผิดซํ้าครั้งท่ี 3 101 4 516 71 2,023 58 
กระทําผิดซํ้าครั้งท่ี 4 31 19 93 58 305 65 

กระทําผิดซํ้าตั้งแต 5 ครั้งขึ้นไป 12 - 15 - 266 11 
รวมท้ังส้ิน 957 168 2,192 359 6,580 523 

  
 งานราชทัณฑของเรือนจําตางประเทศแถบเอเชีย และยุโรป ตางมีจุดประสงคเดียวกัน 
คือ นําการศึกษาและการเรียนรู มาใชเปนกระบวนการในการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังใหกลับ
ตนเปนคนดี โดยถือเปนหนึ่งภารกิจหลักในการปฏิบัติตอผูตองขังระหวางตองโทษ หลักสูตร
การศึกษาสําหรับผูตองขังในเรือนจําตางประเทศมีรูปแบบท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันโดยมีการเรียน
สายสามัญ ตั้งแตการสอนใหอานออกเขียนไดจนถึงระดับอุดมศึกษา การเรียนสายวิชาชีพ เพ่ือให
ผูตองขังไดรับความรูและทักษะนําไปประกอบเปนอาชีพหลังพนโทษ กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ตามความสนใจ โดยการจัดการศึกษาใหกับผูตองขังในแตละประเทศไดนําหลักการเรียนรูของ
ผูใหญเขามาเปนแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญของ มัลคัม โนลส (Macolm Knowless) วา
ผูใหญจะถูกชักจูงใจใหเกิดการเรียนรูไดดีกวา หากวาตรงกับความตองการและความสนใจใน

                                                             
3 จาก “แนวทางการพัฒนาเรือนจําเพื่อสงเสริมการเรียนรูสาํหรับผูตองขังวัยหนุม”, โดย วันทนา 

เนืองอนันต, 2554, บทความ, น.8, กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
4 สถิตินักโทษเด็ดขาดท่ีกระทําความผิดซ้ํา แยกตามอายุและจํานวนครั้งท่ีตองโทษ, สืบคน 28 

พฤษภาคม 2558, จาก http://www.correct.go.th/correct2009/stat/rt103/rt103_1febuary2015.pdf. 
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ประสบการณท่ีผานมา และผูใหญไมเรียนรูส่ิงท่ีไมเกี่ยวของในชีวิต ส่ิงท่ีเกี่ยวของนั้นถาเปนความ
ตองการและความสนใจ ส่ิงนั้นจะทําใหเกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียน5 
 ดังนั้นจึงสมควร ตองดําเนินการแกไขปรับปรุงกฎหมายในเรื่องระบบการใหการศึกษา
ตอผูตองขังวัยหนุมโดยเฉพาะ ไมวาจะเปนการกําหนดจัดตั้งเรือนจําเพ่ือการศึกษา โดยนํา
กระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู เปนแนวทางปฏิบัติหลักในการแกไขฟนฟูและพัฒนาพฤติ
นิสัยผูตองขังไดอยางเปนรูปธรรม เปล่ียนแนวทางปฏิบัติในการใชเรือนจําเพ่ือการลงโทษผูตองขัง
วัยหนุม หรือเพ่ือมุงหารายไดจากการใชแรงงานผูตองขังวัยหนุมเปนหลัก มาเปนเพ่ือการแกไข
อบรมผูตองขังวัยหนุมใหกลับสูสังคมได สําหรับในดานรูปแบบและกิจกรรมการปฏิบัติตอผูตองขัง
วัยหนุมสมควรท่ีจะเปล่ียนแปลงจากการเนนการควบคุมอยางเครงครัดมาสูการจัดกิจกรรมในเชิง
แกไข ควรท่ีจะจัดโครงสรางระบบการปกครองและสภาพแวดลอมภายในเรือนจําใหเปนลักษณะ
โรงเรียนประจํา มีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู จัดแบงแตละแดนตามระดับการศึกษา 
ไดแก การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สําหรับผูเรียนท่ีไมรูหนังสือ มัธยมศึกษาตอนปลาย แดนอาชีวศึกษา
สําหรับผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
แดนอุดมศึกษาสําหรับผูตองขังวัยหนุมท่ีเรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท แดนพัฒนาศักยภาพ
ดานกีฬา แดนดนตรี สําหรับผูตองขังวัยหนุมท่ีสนใจศึกษาเปนการเฉพาะดานกีฬา ดนตรี รวมถึง
การจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะเพ่ือควบคุมดูแลภายหลังการปลอยตัว ซ่ึงอาจจะเปนการ
ดําเนินการในลักษณะชวยจัดหางานใหเหมาะสมกับความรูท่ีไดศึกษามาภายในเรือนจํา มอบเงินทุน
เพ่ือการศึกษาหรือศึกษาตอ มอบเงินทุนในการตั้งตนชีวิต เปนตน 
 ซ่ึงการกําหนดจัดสรางเรือนจําเพ่ือการศึกษาโดยเฉพาะดังกลาว ก็เพ่ือท่ีจะแยกผูตองขัง
วัยหนุมออกจากผูกระทําความผิดประเภทอ่ืนและแยกผูตองขังวัยหนุมตามอายุ เพ่ือปองกันการ
เรียนรูพฤติกรรมจากผูกระทําผิดท่ีมีสันดานเปนผูราย สามารถท่ีจะคนหาบุคลิกภาพตัวตนท่ีแทจริง 
ความสามารถพิเศษตาง ๆ ของผูตองขังวัยหนุมแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ และแกไขไดตรง
จุดท่ีสุด ซ่ึงส่ิงตาง ๆ เหลานี้สมควรท่ีจะเปนมาตรการทางกฎหมายซ่ึงมีสภาพบังคับใหกรม
ราชทัณฑปฏิบัติ เหมือนอยางในประเทศอังกฤษและญี่ปุน มิใชเปนเพียงแคนโยบายตาง ๆ ตามแต
งบประมาณจะเอ้ืออํานวย 
  
  

                                                             
5 รวมบทความแนวคิดทางอาชีวศึกษาและการศึกษาผูใหญ (น.68), โดย สุวัฒน วัฒนวงศ, 2551, 

กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (อางถึงใน วันทนา เนืองอนันต, 2554, น.5). 
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและการปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุม 
2. เพ่ือศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบังคับโทษ หลักกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

มาตรการตาง ๆ และสิทธิในดานการใหการศึกษาตอผูตองขังวัยหนุมในประเทศไทย 
3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบถึงระบบการจัดการใหการศึกษาตอผูตองขังวัยหนุมของประเทศไทย

เปรียบเทียบกับตางประเทศ 
4. เพ่ือนํามาเปนมาตรการทางกฎหมายใหผูตองขังวยัหนุมสามารถไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสม 

และสามารถกลับมาใชชีวิตในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพภายหลังการถูกปลอยตัว ไมหวน
กลับมากระทําความผิดซํ้าอีก 

 
1.3  สมมติฐานการศึกษา 

การศึกษาเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด ในการปองกันมิใหผูตองขังวัยหนุม ซ่ึงเปนทรัพยากร
มนุษยท่ีอยูในวัยเรียน และไดกาวพลาดไปกระทําความผิด อาจจะเพราะความตั้งใจหรือไมไดตั้งใจ 
หรือกระทําผิดเพราะความรูเทาไมถึงการณโดยไมไดมีสันดานเปนผูราย หรืออาจขาดความคิดยับยั้ง
ช่ังใจดวยประสบการณชีวิตนอย ออนไหวตอส่ิงยั่วยุ ถูกชักจูงไดงาย หรือไมสามารถปรับตัวใหเขา
กับสภาพแวดลอมท่ีบีบบังคับได ไมใหกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก จึงตองดําเนินการแกไข
ปรับปรุงกฎหมายในเรื่องระบบการใหการศึกษาตอผูตองขังวัยหนุมใหทันสมัยตอสภาพสังคม
ปจจุบัน จัดตั้งเรือนจําเพ่ือการศึกษา เพ่ือพัฒนาพฤตินิสัยและสรางความรูสําหรับผูตองขังวัยหนุม
โดยเฉพาะ และสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษ ทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศ 

 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยนี้ จะศึกษาถึงประวัติความเปนมาและการปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุม 
แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบังคับโทษ หลักกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการตาง ๆ 
และสิทธิในดานการศึกษาตอผูตองขังวัยหนุมในประเทศไทย รวมไปถึงระบบการจัดการให
การศึกษาตอผูตองขังวัยหนุมของประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ เพ่ือหาขอสรุปและ
ขอเสนอแนะ มาเปนมาตรการทางกฎหมายเพ่ือใหผูตองขังวัยหนุมไดชีวิตกลับคืนสูสังคมโดยปกติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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1.5  วิธีการดําเนินการศึกษา 
วิทยานิพนธเรื่องนี้ทําการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยอาศัยการ

คนควาและรวบรวมขอมูลทางดานเอกสารจากบทความ หนังสือ วิทยานิพนธ วารสาร ตัวบท
กฎหมาย และความเห็นของนักกฎหมายและผูท่ีเกี่ยวของกับการบังคับโทษ ท้ังท่ีเปนภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

 
1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือใหทราบและเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและการปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุม 
2. เพ่ือใหทราบแนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบังคับโทษ หลักกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ มาตรการตาง ๆ และสิทธิในดานการใหการศึกษาตอผูตองขังวัยหนุมในประเทศไทย 
3. เพ่ือใหทราบถึงระบบการจัดการใหการศึกษาตอผูตองขังวัยหนุมของประเทศไทย

เปรียบเทียบกับตางประเทศ 
4. เพ่ือสามารถหาแนวทางปรับปรุงแกไข ระบบการศึกษาของผูตองขังวัยหนุมใหมี

ประสิทธิภาพมากอยางขึ้น ท้ังนี้ภายหลังการถูกปลอยตัว ผูตองขังวัยหนุมจะสามารถกลับมาใชชีวิต
ในสังคมไดอยางปกตอีิกครั้ง 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการบังคับโทษ แนวคิดและความเปนมาของผูตองขังวัยหนุม 

 
ในบทนี้ ผูเขียนจะอธิบายถึงวัตถุประสงคของการลงโทษและวัตถุประสงคของการ

บังคับโทษจําคุก แนวคิดและความเปนมาของผูตองขังวัยหนุม กฎเกณฑและหลักสากลในการ
ปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุม รวมถึงกฎหมายในประเทศไทยท่ีเกี่ยวของกับการใหการศึกษาตอ
ผูตองขังวัยหนุม เพ่ือใหทราบถึงแนวคิด ประวัติความเปนมา กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการให
การศึกษาตอผูตองขังวัยหนุม และสามารถเขาใจ นํามาวิเคราะหถึงขอบกพรองในการจัดการศึกษา
ใหผูตองขังวัยหนุมตอไปได  
 
2.1  วัตถุประสงคของการลงโทษ 

การลงโทษ คือการปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งท่ีทําใหผูท่ีไดรับการปฏิบัตินั้นตอง
ไดรับผลราย เนื่องมาจากการท่ีบุคคลผูนั้นไดฝาฝนแนวปฏิบัติอันเปนกติกาของสังคม โดยท่ีรัฐจะ
เปนผูท่ีทําหนาท่ีจัดการใหผูกระทําผิดไดรับผลรายนั้นๆ การลงโทษเปนรูปแบบหนึ่งของการ
ปองกันสังคมจากผูกระทําความผิด ท้ังนี้การปองกันแบงออกเปน การปองกันท่ัวไป และการ
ปองกันพิเศษ มาตรการบังคับทางอาญาท่ีมีวัตถุประสงคเปนการท่ัวไป (General Prevention) คือ 
การลงโทษตามบทบัญญัติมาตรา 18 แหงประมวลกฎหมายอาญา ไดแก การประหารชีวิต จําคุก 
กักขัง ปรับ และริบทรัพยสิน เนื่องจากเปนมาตรการบังคับทางอาญาท่ีใชในการขมขูมิใหบุคคลอ่ืน
กระทําความผิดในทางเดียวกัน หรือเปนแบบอยางซ่ึงบังคับจิตใจของบุคคลท่ัวไปท่ีคิดจะกระทํา
ความผิดอยางเดียวกันใหยุติความคิดนั้น ๆ ในขณะท่ีวิธีการเพ่ือความปลอดภัย เปนมาตรการบังคับ
ทางอาญาซ่ึงมีวัตถุประสงคเปนการปองกันพิเศษ (Special Prevention) เนื่องจากวิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัยใชเพ่ือปองกันมิใหผูกระทําผิดกลับมากระทําความผิดเดียวกันซํ้าอีก และเพ่ือปองกันมิให
มีการกระทําความผิดท่ีอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกชีวิตและทรัพยสินของผูอ่ืนอันอาจจะเกดิขึน้
ในอนาคต วิธีการเพ่ือความปลอดภัยเปนทางเลือกท่ีศาลสามารถมีคําส่ังใชควบคูไปกับการลงโทษ 
ท้ังนี้ก็เพ่ือตอบสนองตอภารกิจหลักในการคุมครองสังคมและปองกันการกระทําความผิดของ
กฎหมายอาญา 
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กฎหมายอาญาคูขนาน ไมมุงเนนเพียงแตการใช “โทษ” เปนมาตรการบังคับทางอาญา
เพ่ือลงโทษแกบุคคลท่ีกระทําความผิด แตใหโอกาสบุคคลท่ีจะแกไขพฤตินิสัยใหกลับเปนคนดีและ
กลับคืนสูสังคมโดยการเลือกใชวิธีการเพ่ือความปลอดภัยเปนมาตรการปองกันพิเศษอีกประการ
หนึ่ง โดยการนํามาบังคับใชแทนมาตรการการลงโทษทางอาญาหรือใชควบคูไปเพ่ือการดําเนิน
คดีอาญาและการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาสามารถบรรลุวัตถุประสงค ท้ัง 2 ประการของ
กฎหมายอาญา ไดแก1 

1. “การปองกันท่ัวไป” กลาวคือ ลงโทษการกระทําท่ีละเมิดตอกฎหมายเพ่ือใหผูกระทํา
ความผิดทราบวาไดกระทําในส่ิงท่ีสังคมไมยอมรับและใหบุคคลอ่ืนเห็นวาหากมีการกระทําเชนนี้
เกิดขึ้น การกระทํานั้นก็จะไมเปนท่ียอมรับ บุคคลยอมจักตองไดรับจากการกระทําท่ีผิดตอกฎหมาย 

2. “การปองกันพิเศษ” กลาวคือ เปนการปองกันมิใหผูท่ีเคยกระทําความผิดกลับมากอ
อันตรายตอสังคมอีกในอนาคต โดยการใชมาตรการฟนฟูและปองกันประเภทตาง ๆ  

การลงโทษทางอาญาคือผลแหงความผิดท่ีผูกระทําจะไดรับเม่ือมีการฝาฝนกฎกติกา             
ท่ีรัฐกําหนดวางไวซ่ึงการลงโทษยอมจะกอใหเกิดความเจ็บปวดทุกขทรมานและเกิดความไมพึง
พอใจแกผูท่ีตองไดรับโทษดังกลาวโดยนักวิชาการมีความเห็นวาการลงโทษไมควรเปนเรื่องท่ี
กระทําเพ่ือการแกแคนผูกระทําความผิดเพียงอยางเดียวแตควรจะเปนการกระทําเพ่ือคุมครอง
ผูกระทําความผิดมิใหถูกแกแคนจากผูเสียหายเนื่องจากการแกแคนกันเองยอมกอใหเกิดความ              
ไมสงบสุขในสังคม ดังนั้นการยับยั้งไมใหมีการกระทําความผิดท่ีกฎหมายหามกอใหเกิดความทุกข
ทรมานนอยท่ีสุด ท้ังตอผูกระทําความผิดและตอผูอ่ืนในสังคม การใหผูกระทําความผิดสํานึกผิดใน
การกระทําของตนตลอดจนการแสดงออกวาสังคมไมยอมรับการกระทําความผิดนั้น2 

วัตถุประสงคของการลงโทษ แบงออกเปน 4 ประการ ดังตอไปนี ้
1. การลงโทษเพ่ือการแกแคนทดแทน (Retribution)  
ทฤษฎีในการลงโทษขอนี้เปนวัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับความรูสึกของประชาชน

สวนใหญในทุกสังคม แมวาจะเปนวัตถุประสงคท่ีปจจุบันเริ่มท่ีจะลดความสําคัญลงเพราะสังคมมี
เหตุผลหรือวัตถุประสงคอ่ืนในการท่ีจะใชลงโทษผูกระทําความผิดมากขึ้น ประกอบกับ
วัตถุประสงคในการลงโทษเพ่ือแกแคนทดแทนก็มีจุดออนหลายประการ คือ  

                                                             
1 จาก กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก (พิมพครั้งท่ี 2) (น.33-34), โดย ธานี วรภัทร, 2555, 

กรุงเทพฯ:วิญูชน. 
2 Walker Aims of Punishment (pp.48-65), 1971. (อางถึงใน ประธาน วัฒนวาณิชย, 2546, ความรู

เบ้ืองตนเกี่ยวกับอาชญาวิทยา (น.365), กรุงเทพฯ:ประกายพรึก).                                                                                                                             
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1) การลงโทษเพ่ือแกแคนทดแทนไมไดพิจารณาถึงประโยชนในอนาคต คือไมได
พิจารณาถึงวาการลงโทษนั้นจะมีผลในการปองกันไมใหมีการกระทําผิดเกิดขึ้นอีกหรือไม การ
ลงโทษเพ่ือการทดแทนมิไดทําใหเกิดผลอะไรกลับคืนมาในเชิงความคิดในการรักษาความสงบ
เรียบรอยของสังคมในอนาคต 

2) การลงโทษเพ่ือแกแคนทดแทนไมไดคํานึงถึงความจําเปนของสังคม แตคํานึงถึง
ความเหมาะสมของลงโทษกับความผิดท่ีกระทํา ฉะนั้นเม่ือไดลงโทษผูกระทําตามอัตราโทษแลว ก็
ตองปลอยตัวออกมาท้ังๆ ท่ียังเปนอันตรายตอสังคมอยู หรือเชนกรณีการตัดมือผูกระทําความผิด
ฐานลักทรัพย สังคมจะไมไดอะไรจากการลงโทษดังกลาวนอกจากคนพิการท่ีสังคมจะตองเปน
ภาระเล้ียงดูตอไป 

3) เปนการยากมากท่ีจะวัดขนาดความรุนแรงของโทษกับความผิดวามีความเทาเทียม
กันจริงหรือไม เพราะในสภาพความเปนจริง สังคมยังไมสามารถมีมาตรการใดๆ ท่ีจะลงโทษใหได
สัดสวนกับความผิดอยางแทจริงได เชน กรณีการลักทรัพย การจะลงโทษอยางไรจึงจะสาสมหากจะ
ใชโทษจําคุกจะตองจําคุกกี่ปจึงจะทดแทนกันได เปนเรื่องของความรูสึกท้ังส้ิน ยังไมมีมาตรฐาน
ใดๆ ท่ีจะวัดไดวาทดแทนกันได ปญหาจึงเกิดวาผูกระทําผิดลงโทษอยางยุติธรรมหรือผูเสียหาย
ไดรับการตอบแทนท่ียุติธรรมหรือไม 

ดวยเหตุดังกลาวนี้เองทําใหวัตถุประสงคในการลงโทษเพ่ือการแกแคนทดแทนลด
ความสําคัญลงในปจจุบันแตก็ยังคงมีอยู ท้ังนี้เพราะยังสอดคลองกับความรูสึกของผูเสียหายและ
ประชาชนท่ัวไปในการท่ีจะทําใหผูกระทําความผิดไดรับการลงโทษเพ่ือทดแทนใหสาสมกัน3 

2. การลงโทษเพ่ือปองกันหรือยับยั้งการกระทําความผิด (Deterrence) 
ทฤษฎีนี้จะเนนไปท่ีผลของการลงโทษเพ่ือเปนการลดการกระทําความผิดท่ีจะเกิดขึ้น

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

ทฤษฎีปองกันท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือลดแรงจูงใจในการกระทําความผิดโดยมีความคาดหวังวาการถูก
ลงโทษจะทําใหผูกระทําความผิดไมกลับไปกระทําความผิดซํ้าอีก ดังนั้นหนาท่ีสําคัญของ                   
ผูพิพากษาตามแนวความคิดนี้ก็คือการคาดการณและเลือกโทษท่ีจะสงผลกระทบดังกลาวมาแก
ผูกระทําความผิดใหมากท่ีสุดโดยผูกระทําความผิดบางคนท่ีไมมีแนวโนมจะกลับไปกระทํา
ความผิดอีกอาจไมตองรับโทษในขณะท่ีอาจตองใชโทษรุนแรงจนดูเหมือนไรความปราณีแก
                                                             

3 จาก หลักทัณฑวิทยา (น.24-25), โดย นัทธี จิตสวาง, (ม.ป.ป.), กรุงเทพฯ:มูลนิธิพิบูลสงเคราะห
กรมราชทัณฑ. 
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ผูกระทําความผิดอีกคนหนึ่ง อยางไรก็ตามมีการกลาวกันวาทุกครั้งท่ีมีการกระทําความผิดทฤษฎีนี้
จะถูกส่ันคลอนและมีความเห็นกันวาทฤษฎีนี้จะมีผลเม่ือใชกับผูกระทําความผิดซํ้านั้น คือ การท่ี
การลงโทษท่ีมีขึ้นในครั้งแรกลมเหลว 

2) การปองกันสวนท่ัวไป (General Deterrence) โดยเห็นวาการขูวาจะลงโทษจะมีผล
เปนการยับยั้งบุคคลไมใหกระทําความผิดในขั้นตอนการออกกฎหมายรัฐสภาจึงตองกําหนดโทษ
เอาไวเพ่ือขูไมใหบุคคลคิดไปกระทําความผิดและในขั้นตอนการลงโทษจะตองลงโทษผูกระทํา
ความผิดเพ่ือแสดงใหคนในสังคมเห็นและไมเอาเปนเยี่ยงอยาง 

3) การปองกันเนื่องจากบทเรียนท่ีเกิดขึ้น (Educative Deterrence) ทฤษฎีนี้อธิบายไปถึง
การแกปญหากรณีการกระทําความผิดเล็กๆ นอยๆ ของอาชญากรท่ีมีความรูความสามารถใน
สํานักงานหรือในโรงงานอุตสาหกรรมโดยการฟองคดีประเภทนี้ยังมีไมมากนักอาจจะเนื่องมาจาก
คนในสังคมยังไมเห็นวาการกระทําดังกลาวเปนเรื่องท่ีไมถูกตองจึงยังไมเกิดการยับยั้งทางจิตสานึก
ตอการกระทําความผิดเพราะเห็นวาเปนเพียงเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ทําใหไมมีพลังในการกระตุน
จิตสํานึกคนในสังคมวาควรมีการลงโทษการกระทําความผิดในลักษณะนี้อันจะสงผลในเชิงปองกนั
การกระทําความผิดในเรื่องอ่ืน ๆ ตอไป 

3. การลงโทษเพ่ือทําใหผูกระทําความผิดไมสามารถกลับไปกระทําความผิดไดอีก 
(Incapacitation) 

ทฤษฎีนี้เปนเรื่องการทําใหผูกระทําความผิดไมสามารถกระทําความผิดอีกซ่ึงจะทําโดย
การแยกบุคคลท่ีไมพึงประสงคออกจากสังคมอาจเปนการถาวรหรือเพียงช่ัวระยะเวลาหนึ่งเพ่ือให
คนในสังคมไดรับความปลอดภัยจากทุกขรอนท่ีจะเกิดขึ้นจากบุคคลท่ีไมพึงประสงคนั้น เนื่องจาก
ผูกระทําความผิดบางคนไมสามารถนําทฤษฎีปองกันหรือแกไขฟนฟูมาใชได ทําใหบุคคลดังกลาว
อาจไปกระทําความผิดหากมีโอกาสทําได ดังนั้นมาตรการคุมครองสังคมท่ีพอจะทําไดก็คือการ
ควบคุมบุคคลดังกลาวไวช่ัวระยะเวลาหนึ่งเพ่ือไมใหไปกอความเดือดรอนแกผูอ่ืน แตเดิมนั้นมีการ
ใชการประหารชีวิต ตัดแขน ตัดขา หรือเนรเทศ แกผูกระทําความผิดประเภทนี้ แตในปจจุบันอาจใช
การควบคุมบุคคลไวในเขตท่ีกําหนด (Curfew) ยึดใบอนุญาตหรือจําคุก ซ่ึงการจะนํามาตรการ
อยางไรมาใชนั้นขึ้นอยูกับความรายแรงของการกระทําความผิด 

4. การลงโทษเพ่ือแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด (Rehabilitation) 
การลงโทษตามทฤษฎีนี้ถือเปนพัฒนาการท่ีสําคัญของทฤษฎีการลงโทษทางอาญา โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีไมใชการสรางความหวาดกลัววาจะถูกลงโทษ
แตเปนการแกไขท่ีจิตสานึกของบุคคลทฤษฎีนี้เปนการขัดเกลาความประพฤติเพ่ือใหไมตองการ

DPU



12 

กลับไปกระทําความผิดอีกถึงแมวาบุคคลนั้นจะไมกลัวการลงโทษ4 จุดกําเนิดของทฤษฎีนี้มีความ
เกาะเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวทางมนุษยธรรมเพ่ือการปรับปรุงเรือนจําและกลุมผูเรียกรองใหมีการ
นําแนวความคิดนี้เพ่ือใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้นมาใช5 

ทฤษฎีการลงโทษตามท่ีไดกลาวมาขางตนเปนพ้ืนฐานสําคัญในการลงโทษทางอาญา
โดยในการนําไปใชนั้นจะเนนหนักไปในทางใดก็จะเปนไปตามลักษณะทางวัฒนธรรมของกลุมชน
นั้น ๆ สภาพชีวิตความเปนอยูศาสนาและแนวนโยบายแหงรัฐในบางชวงเวลาแนวคิดจากทฤษฎี 
ตาง ๆ เหลานีอ้าจเปนเครื่องมือของรัฐในการคุมครองปองกันสังคมในสถานการณท่ีวิกฤติได หาก
พิจารณาถึงประวัติการลงโทษทางอาญาตั้งแตในอดีตของประเทศไทยในยุคสุโขทัย ยุคอยุธยา 
เรื่อยมาจนถึงในยุคปจจุบัน จะพบวาไดมีการนําทฤษฎีตาง ๆ  มาใชการนําทฤษฎีดังกลาวนี้มาใชจะมี
ความผสมกลมกลืนกันอยูหลายทฤษฎี ซ่ึงปรากฏในการลงโทษและวิธีการลงโทษทางอาญาวิธีการ
ลงโทษท่ีมีประสิทธิภาพและเปนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายในปจจุบันก็คือ การลงโทษจําคุกโดย
การกันผูกระทําความผิดออกจากสังคมเพ่ือใหสังคมมีความปลอดภัยแตการจําคุกเปนวิธีการท่ีแยก
ผูกระทําความผิดออกจากสังคมไดเพียงช่ัวคราวทายท่ีสุดผูกระทําความผิดก็ยังคงกลับมาอยูใน
สังคมแมวาจะเปนการลงโทษจําคุกตลอดชีวิตแตตอมาก็อาจมีการลดโทษดวยวิธีการตาง ๆ จนท่ีสุด
แลวก็สามารถออกจากเรือนจํากลับเขามาสูสังคมไดอีกและเม่ือกลับมาแลวผูกระทําความผิดอาจ    
มีความโกรธแคนสังคมมากยิ่งขึ้นอันเปนผลตอเนื่องจากการท่ีเขาตองถูกลงโทษ หรือการถูกจําคุก
อยูในเรือนจําเปนระยะเวลานาน ๆ ทําใหบุคคลนั้นปรับตัวเขากับสังคมไดยากยิ่งขึ้นประกอบกับ
บุคคลท่ีผานการรับโทษจาคุกมาแลวนั้นมักจะไมไดรับการยอมรับจากคนในสังคม คนเหลานี้จึงมี
ตราบาปเปนคนขี้คุก6 ไมมีผูใดใหการยอมรับ การบังคับโทษทางอาญาจึงเปนสวนสาระสําคัญใน
การแกไขพฤติกรรมของอาชญากรหรือผูกระทําความผิดท่ัวไปใหสามารถกลับตัวมาเปนคนดีและ
สามารถท่ีจะกลับเขามาอยูรวมกับบุคคลท่ัว ๆ ไปในสังคมไดอยางสงบสุขภายหลังจากท่ีตองถูก
บังคับโทษทางอาญาแลว 
 
 
 

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

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

365). 
6 หลักทัณฑวิทยา (น.29). เลมเดิม. 
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2.2  วัตถุประสงคของการบังคบัโทษจําคุก 
 วัตถุประสงคของการบังคับโทษจําคุกท่ีสําคัญ มีดังตอไปนี ้

1. เพ่ือใหมีการดํารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระทําความผิดและความ
รับผิดชอบตอสังคม7 

วัตถุประสงคขอนี้มุงเนนการดํารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระทําความผิดและ
ใหมีความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงเปนขอท่ีสําคัญท่ีสุดและตรงกับความเปนจริงในการบังคับโทษ
ในทัณฑสถานท่ีวา “เม่ือมีการลงโทษจําคุกผูกระทําผิดครบระยะเวลาแลว ผูนั้นจะออกมาดํารงชีวิต
รวมกับผูอ่ืนในสังคมปกติอีกครั้ง” ดังนั้นในหลายประเทศในโลก เชน ประเทศญี่ปุน สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศอังกฤษ เปนตน ตางก็มีกฎหมายและหรือแนวนโยบายในการลงโทษ
จําคุกท่ีจะตองหลีกเล่ียงผลเสียหายกับบุคคลในการบังคับโทษจําคุก กลาวคือ ตองไมทําลาย
บุคลิกภาพของคนปกติและตองสอดคลองกับหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญอยูบน
พ้ืนฐานของการบังคับโทษ หลักการความใกลเคียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจําเพราะ
นักโทษทุกคนมีโอกาสกลับเขาสูสังคมอีกครั้ง หากการจําคุกทําลายบุคลิกภาพของคนใหเสียไป 
การฟนฟูก็จะทําไมไดผล สุดทายสังคมก็จะไดรับความเสียหายอีกตอไป 
 2. เพ่ือเปนการคุมครองสังคม8 
 การบังคับโทษมุงท่ีจะคุมครองสังคม อันเปนภารกิจเดียวกันกับภารกิจของกฎหมาย
อาญา ดังนั้นเม่ือปรากฏเปนท่ีแนชัดแลวโดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาวาบุคคลใดเปน
ผูกระทําความผิดและศาลไดพิพากษาลงโทษจําคุกแลว สวนของการบังคับโทษก็จะจํากัดเสรีภาพ
ของนักโทษผูนั้นเพ่ือเขาสูมาตรการในการแกไขในรูปแบบตาง ๆ ตามระยะเวลาท่ีสมควรโดย
พิจารณาจากเหตุปจจัยตาง ๆ เกี่ยวกับความบกพรองของนักโทษเปนราย ๆ ไป ใหเปนไปตาม
แผนการบังคับโทษ เม่ือบําบัดรักษาเปนปกติดีแลว จึงปลอยบุคคลนั้นกลับเขาสูสังคม วัตถุประสงค
ของการบังคับโทษจึงเปนการคุมครองสังคมไดอยางแทจริง ถาหากไดกระทําอยางมีประสิทธิภาพ 
 หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ภารกิจของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากล่ันกรองเอาคนท่ี
กระทําผิดกฎหมายเขารับโทษจําคุก ภารกิจของกฎหมายบังคับโทษจะทําการแกไขพฤติกรรมช่ัว
ของคนท่ีไดกระทําผิดกฎหมายอาญาใหเปนคนดีของสังคม 

                                                             
7 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยท่ีจํากัดเสรีภาพ ค.ศ.1976 

มาตรา 2 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี. (อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2555, น.39-40). 
8 When Prisoners Come Home, By Joan Petersilia, 2003, New York : Oxford. (อางถึงใน ธานี      

วรภัทร, 2555, น.41-42). 
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อยางไรก็ตามการแกไขผูกระทําผิดในปจจุบันแมจะเปนแนวทางท่ียอมรับกันในวงการ
ราชทัณฑโดยท่ัวไปแตก็ยังเปนท่ีสงสัยวาจะไดรับผลตามวัตถุประสงคเพียงใดเพราะการแกไขฟนฟู
ผูกระทําผิดจะมีอุปสรรคหลายประการ กลาวคือ9 

1) ผูกระทําผิดไดสูญเสียบุคลิกภาพไปแลวโดยถูกหลอหลอมและขัดเกลาใหมี
บุคลิกลักษณะเชนนั้นมาเปนเวลานาน แตใชเวลาในเรือนจําไมนานในการท่ีจะแกไขฟนฟูใหคืน         
จิตสํานึกท่ีดีกลับมา และปรับตัวเขากับคนโดยท่ัวไปในสังคมนั้นทําไดยาก 

2) การลงโทษเพ่ือการแกไขนั้นจะขัดกับความรูสึกของคนในสังคมวาผูกระทําผิดไม
ควรไดรับการปฏิบัติท่ีดีกวาคนปกติท่ัวไป ซ่ึงเปนไปตามหลักของเบนเท็ม (Bentham) ท่ีวา 
“หลักการไดรับประโยชนท่ีนอยกวา” (Principle of less eligibility) ท้ังนี้เพราะคนโดยท่ัวไปจะเห็น
วาเปนการไมเปนธรรมท่ีผูกระทําผิดจะไดรับประโยชนมากกวาคนท่ัวไป เชน ผูกระทําผิดจะไดรับ
การอบรมแกไขฝกวิชาชีพ สวัสดิการ อาหาร ท่ีอยูอาศัย ตลอดจนการจัดการศึกษา การหางาน 
ในขณะท่ีคนท่ัวไปในสังคมอีกจํานวนมากไมไดรับบริการดังกลาว ความรูสึกของคนท่ัวไปดงักลาว
เห็นไดวาเปนขัดกับหลักของการแกไขฟนฟู 

3) การแกไขฟนฟูเหมาะสมสําหรับผูกระทําผิดบางประเภทเทานั้น เชน ผูกระทําผิดครัง้
แรก ซ่ึงไดกระทําความผิดไปเพราะอารมณช่ัววูบหรือโดยพลาดพล้ัง หรือทําไปเพราะความจําเปน 
การแกไขฟนฟูไมใหกระทําผิดซํ้าขึ้นอีก ยอมมีทางทําสําเร็จไดมาก แตสําหรับผูกระทําผิดท่ีเคย
กระทําผิดและถูกลงโทษมาหลายครั้งแลว หรือพวกอาชญากรอาชีพหรือพวกทําผิดติดนิสัย โอกาส
ท่ีจะแกไขฟนฟูใหกลับตัว จะยอมเปนไปไดยาก ดังนั้น การแกไขฟนฟูจึงไมสามารถจะทําให
ผูกระทําผิดกลับตัวไดทุกกรณีไป 

3. ความสัมพันธและความขัดกันของเปาหมายตามวัตถุประสงคของการลงโทษและ
การบังคับโทษ10  

 ตามท่ีกลาวมาแลววาการแกไขนั้น ขัดกับความรูสึกของคนในสังคมวาผูกระทําผิดไม
ควรไดรับการปฏิบัติท่ีดีกวาคนท่ัวไป ตามหลักท่ีเรียกวา “หลักการไดรับประโยชนท่ีนอยกวา” 
(Principle of less eligibility) โดยคนในสังคมท่ัวไปจะเห็นวาเปนการไมเปนธรรมท่ีผูกระทําผิดจะ
ไดรับประโยชนมากกวาคนท่ัวไป เชน ผูกระทําผิดจะไดรับการอบรมแกไขฝกวิชาชีพ สวัสดิการ 
อาหาร ท่ีอยูอาศัย ตลอดจนการศึกษา การหางาน ในขณะท่ีคนท่ัวไปในสังคมอีกจํานวนมากไมได
รับบริการดังกลาว ความรูสึกของคนท่ัวไปดังกลาวเห็นไดวาขัดกับหลักของการแกไขฟนฟูตาม
วัตถุประสงคของการบังคับโทษ ซ่ึงขณะเดียวกันหากไมใหประโยชนในดานตาง ๆ อยางเหมาะสม
                                                             

9 หลักทัณฑวิทยา (น.30-31). เลมเดิม. 
10 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก (น.43). เลมเดิม. 
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ก็เปนการยากในการแกไขผูกระทําผิดใหมีจิตสํานึกและกลับตัวกลับใจไมกระทําความผิดซํ้าอีกได 
ดังนั้นจึงเกิดความสัมพันธและความขัดกันของเปาหมายตามวัตถุประสงคของการลงโทษและการ
บังคับโทษ 

 
2.3  แนวคิดและหลักการในการบังคับโทษตอผูตองขังวัยหนุม 

2.3.1   กฎเกณฑระหวางประเทศวาดวยการคุมครองสิทธิผูตองขังวัยหนุมในการใหการศึกษา 
 2.3.1.1 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights 
1948: UDHR)11 
 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไดรับการรับรองและประกาศโดยขอมติสมัชชา
สหประชาชาติท่ี 217 เอ (III) วันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 โดยท่ีการยอมรับศักดิ์ศรีแตกําเนิด และ
สิทธิท่ีเทาเทียมกันและท่ีไมอาจเพิกถอนไดของสมาชิกท้ังมวลแหงครอบครัวมนุษยชาติ เปน
พ้ืนฐานแหงอิสรภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพในโลก โดยท่ีการไมนําพาและการหม่ินในคุณคา
ของสิทธิมนุษยชน ยังผลใหมีการกระทําอันปาเถ่ือน ซ่ึงเปนการขัดอยางรายแรงตอมโนธรรมของ
มนุษยชาติ และการมาถึงของโลกท่ีไดมีการประกาศใหความมีอิสรภาพในการพูดและความเช่ือ 
และอิสรภาพจากความหวาดกลัวและความตองการของมนุษย เปนความปรารถนาสูงสุดของ
ประชาชนท่ัวไป โดยท่ีเปนการจําเปนท่ีสิทธิมนุษยชนควรไดรับความคุมครองโดยหลักนิติธรรม ถา
จะไมบังคับใหคนตองหันเขาหาการลุกขึ้นตอตานทรราชและการกดขี่เปนวิถีทางสุดทาย โดยท่ีเปน
การจําเปนท่ีจะสงเสริมพัฒนาการแหงความสัมพันธฉันมิตรระหวางชาติตาง ๆ โดยท่ีประชาชน
แหงสหประชาชาติไดยืนยันอีกครั้งไวในกฎบัตรถึงศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ในศักดิ์ศรี
และคาของมนุษย และในสิทธิท่ีเทาเทียมกันของบรรดาชายและหญิง และไดมุงม่ันท่ีจะสงเสริม
ความกาวหนาทางสังคมและมาตรฐานแหงชีวิตท่ีดีขึ้นในอิสรภาพอันกวางขวางยิ่งขึ้นโดยท่ีรัฐ
สมาชิกตางปฏิญาณท่ีจะบรรลุถึงซ่ึงการสงเสริมการเคารพและการยึดถือสิทธิมนุษยชนและ
อิสรภาพขั้นพ้ืนฐานโดยสากล โดยความรวมมือกับสหประชาชาติโดยท่ีความเขาใจรวมกันในสิทธิ
และอิสรภาพเหลานี้ เปนส่ิงสําคัญท่ีสุด เพ่ือใหปฏิญาณนี้สําเร็จผลเต็มบริบูรณ ฉะนั้นสมัชชาจึง
ประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนี้ ใหเปนมาตรฐานรวมกัน แหงความสําเร็จสําหรับ
ประชาชนท้ังมวลและประชาชาติท้ังหลาย เพ่ือจุดมุงหมายท่ีวาปจเจกบุคคลทุกคนและทุกสวนของ
สังคม โดยการคํานึงถึงปฏิญญานี้เปนเนืองนิตย จะมุงม่ันสงเสริมการเคารพสิทธิและอิสรภาพ
เหลานี้ ดวยการสอนและการศึกษา และใหมีการยอมรับและยึดถือโดยสากลอยางมีประสิทธิผล 
                                                             

11 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเมือง, สืบคน 6 พฤศจิกายน 2557, จาก 
http://www.mfa.go.th/humanrights/images/stories/udhrt.pdf. 
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ดวยมาตรการแหงชาติและระหวางประเทศอันกาวหนาตามลําดับ ท้ังในบรรดาประชาชนของรัฐ
สมาชิกดวยกันเอง และในบรรดาประชาชนของดินแดนท่ีอยูใตเขตอํานาจแหงรัฐนั้น 
 ผูเขียนขอกลาวถึงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนบางขอ ท่ีมีสวนรับรองสิทธิและ
เกี่ยวของกับผูตองขังวัยหนุมและการศึกษาไว เพ่ือท่ีจะนํามาวิเคราะหและศึกษาปญหาตอไปได 
ดังตอไปนี ้

ขอ 7 ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองของกฎหมาย
เทาเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองเทาเทียมกันจาก
การเลือกปฏิบัติใด อันเปนการลวงละเมิดปฏิญญานี้ และจากการยุยงใหมีการเลือกปฏิบัติดังกลาว 

ขอ 8 ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับการเยียวยาอันมี ประสิทธิผลจากศาลท่ีมีอํานาจแหงรัฐตอ
การกระทําอันลวงละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงตนไดรับตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

ขอ 9 บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศตามอําเภอใจไมได 
ขอ 10 ทุกคนยอมมีสิทธิในความเสมอภาค อยางเต็มท่ีในการไดรับการพิจารณาคดีท่ี

เปนธรรมและเปดเผยจากศาลท่ีอิสระและไมลําเอียงในการพิจารณากําหนดสิทธิและหนาท่ีของตน
และขอกลาวหาอาญาใดตอตน 

ขอ 26  
(1)  ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะตองให เปลาอยางนอยในขั้น

ประถมศึกษาและขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาระดับประถมจะตองเปนภาคบังคับ การศึกษาดานวิชาการ
และวิชาชีพจะตองเปดเปนการท่ัวไป และการศึกษาระดับสูง ขึ้นไปจะตองเขาถึงไดอยางเสมอภาค
สําหรับทุกคนบนพ้ืนฐานของคุณสมบัติความเหมาะสม 

(2)  การศึกษาจะตองมุงไปสูการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษยอยางเต็มท่ี และการ
เสริมสรางความเคารพตอสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาจะตองสงเสริมความ
เขาใจ ขันติธรรม และมิตรภาพระหวางประชาชาติกลุมเช้ือชาติหรือศาสนาท้ังมวล และจะตอง
สงเสริมกิจกรรมของสหประชาชาติเพ่ือการธํารงไวซ่ึงสันติภาพ 

(3)  ผูปกครองมีสิทธิเบ้ืองแรกท่ีจะเลือกประเภทการศึกษาท่ีจะใหแกบุตรของตน 
2.3.1.2 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 

Covenant on Civil and Political Rights) 
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) เปน

สนธิสัญญาพหุภาคีท่ีใหคําม่ันสัญญาวาภาคีจะเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของบุคคล 
ซ่ึงรวมถึงสิทธิในชีวิต เสรีภาพในศาสนา เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการรวมตัว สิทธิเลือกตั้ง 
และสิทธิในการไดรับการพิจารณาความอยางยุติธรรม สําหรับประเทศไทยเขาเปนภาคีเม่ือวันท่ี  29 
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ตุลาคม พ.ศ. 2539 และมีผลบังคับใชกับไทยเม่ือวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2540 ซ่ึงผูเขียนขอกลาวถึง
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองบางขอ ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการ
คุมครองสิทธิของผูตองขังวัยหนุม เพ่ือท่ีจะนํามาวิเคราะหและศึกษาปญหาตอไปได ดังตอไปนี1้2 

ขอท่ี 6 
(1)  มนุษยทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตมาแตกําเนิด สิทธินี้ตองไดรับการคุมครองโดย

กฎหมาย บุคคลจะตองไมถูกทําใหเสียชีวิตโดยอําเภอใจ 
(2)  ในประเทศท่ียังมิไดยกเลิกโทษประหารชีวิต การลงโทษประหารชีวิตอาจ

กระทําไดเฉพาะคดีอุกฉกรรจท่ีสุดตามกฎหมายท่ีใชบังคับในขณะกระทําความผิด และไมขัดตอ
บทบัญญัติแหงกติกานี้ และตอนุสัญญาวาดวยการปองกันและการลงโทษอาชญากรรมลางเผาพันธุ 
การลงโทษเชนวานี้จะกระทาไดก็แตโดยคาพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลท่ีมีอํานาจ 

(3)  ในกรณีท่ีการทําใหเสียชีวิตมีลักษณะเปนอาชญากรรมลางเผาพันธุ ยอมเปน
ท่ีเขาใจวาขอนี้มิไดใหอํานาจรัฐภาคีใดแหงกติกานี้ในอันท่ีจะเล่ียงจากพันธกรณีใดท่ีมีตาม
บทบัญญัติแหงอนุสัญญาวาดวยการปองกันและการลงโทษอาชญากรรมลางเผาพันธุ 

(4)  บุคคลใดตองคําพิพากษาประหารชีวิต ยอมมีสิทธิขออภัยโทษหรือลดหยอน
ผอนโทษตามคาพิพากษา การนิรโทษกรรม การอภัยโทษ หรือการลดหยอนผอนโทษตามคํา
พิพากษาประหารชีวิตอาจใหไดในทุกกรณี 

(5)  บุคคลอายุต่ํากวา 18 ป กระทําความผิดจะถูกพิพากษาประหารชีวิตมิได และ
จะดําเนินการประหารชีวิตสตรีขณะมีครรภมิได  

(6)  รัฐภาคีใดแหงกติกานี้จะยกขอนี้ขึ้นอางเพ่ือประวิง หรือขัดขวางการยกเลิก
โทษประหารชีวิตมิได 
 ขอท่ี 9 

(1)  บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของรางกาย บุคคลจะถูก
จับกุมหรือควบคุมโดยอําเภอใจมิได บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได ยกเวนโดยเหตุและ
โดยเปนไปตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย 

(2)  ในขณะจับกุม บุคคลใดท่ีถูกจับกุมจะตองไดรับแจงถึงเหตุผลในการจับกุม 
และจะตองไดรับแจงถึงขอหาท่ีถูกจับกุมโดยพลัน 

(3)  บุคคลใดท่ีถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในขอหาทางอาญา จะตองถูกนําตัวโดย
พลันไปยังศาลหรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีมีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะใชอํานาจทางตุลาการ และจะตองมี
                                                             

12 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, สืบคน 6 พฤศจิกายน 2557, จาก 
http://www.mfa.go.th/humanrights/images/stories/iccprt.pdf. 
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สิทธิไดรับการพิจารณาคดีภายในเวลาอันสมควร หรือไดรับการปลอยตัวไป มิใหถือเปนหลักท่ัวไป
วาจะตองควบคุมบุคคลท่ีรอการพิจารณาคดี แตในการปลอยตัวอาจกําหนดใหมีการประกันวาจะมา
ปรากฏตัวในการพิจารณาคดี ในขั้นตอนอ่ืนของกระบวนพิจารณา และจะมาปรากฏตัวเพ่ือการ
บังคับตามคําพิพากษา เม่ือถึงวาระนั้น 

(4)  บุคคลใดท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพโดยการจับกุมหรือควบคุม มีสิทธินําคดีขึ้นสู
ศาลเพ่ือใหศาลตัดสินโดยมิชักชาถึงความชอบดวยกฎหมายของการควบคุมผูนั้น และหากการ
ควบคุมไมชอบดวยกฎหมายก็ใหศาลมีคําส่ังปลอยตัวไป 

(5)  บุคคลใดท่ีถูกจับกุมหรือถูกควบคุมโดยไมชอบกฎหมายมีสิทธิไดรับคา
สินไหมทดแทน 
 ขอท่ี 10 

(1)  บุคคลท้ังปวงท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพตองไดรับการปฏิบัติดวยความมี
มนุษยธรรม และความเคารพในศักดิ์ศรแีตกําเนิดแหงความเปนมนุษย 

(2)  (ก) ยกเวนในสภาพการณพิเศษ ผูตองหาตองไดรับการจําแนกออกจากผู
ตองโทษ และตองไดรับการปฏิบัติท่ีแตกตางออกไปใหความเหมาะสมกับสถานะท่ีไมใชผูตองโทษ
  (ข) ตองแยกผูตองหาท่ีเปนเด็กและเยาวชนออกจากผูตองหาท่ีเปนผูใหญ 
และใหนําตัวขึ้นพิจารณาพิพากษาคดีใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

(3)  ระบบราชทัณฑตองประกอบดวยการปฏิบัติตอนักโทษ โดยมีจุดมุงหมาย
สําคัญท่ีจะใหนักโทษกลับตัวและฟนฟูทางสังคม ผูกระทําผิดท่ีเปนเด็กและเยาวชนตองไดรับการ
จําแนกออกจากผูกระทําผิดท่ีเปนผูใหญ และตองไดรับการปฏิบัติใหเหมาะสมกับวัยและสถานะ
ทางกฎหมาย 
 ขอท่ี 14 

(1)  บุคคลท้ังปวงยอมเสมอกันในการพิจารณาของศาลและคณะตุลาการ ในการ
พิจารณาคดีอาญาซ่ึงตนตองหาวากระทาผิด หรือการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิและหนาท่ีของตน 
บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิไดรับการพิจารณาอยางเปดเผยและเปนธรรม โดยคณะตุลาการซ่ึงจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย มีอํานาจ มีความเปนอิสระ และเปนกลาง ส่ือมวลชนและสาธารณชนอาจถูกหามเขา
ฟงการพิจารณาคดีท้ังหมดหรือบางสวนก็ดวยเหตุผลทางศีลธรรม ความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน หรือความม่ันคงของชาติในสังคมประชาธิปไตยหรือเพ่ือความจาเปนเกี่ยวกับสวนไดเสีย
ในเรื่องชีวิตสวนตัวของคูกรณี หรือในสภาพการณพิเศษซ่ึงศาลเห็นวาจาเปนอยางยิ่ง เม่ือการ
พิจารณาโดยเปดเผยนั้นอาจเปนการเส่ือมเสียตอประโยชนแหงความยุติธรรม แตคาพิพากษาใน
คดีอาญา หรือคาพิพากษาหรือคาวินิจฉัยขอพิพาทในคดีอ่ืนตองเปดเผย เวนแตจาเปนเพ่ือประโยชน
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ของเด็กและเยาวชน หรือเปนกระบวนพิจารณาเกี่ยวดวยขอพิพาทของคูสมรสในเรื่องการเปน
ผูปกครองเด็ก 

(2)  บุคคลทุกคนซ่ึงตองหาวากระทาผิดอาญา ตองมีสิทธิไดรับการสันนิษฐานวา
เปนผูบริสุทธ์ิจนกวาจะพิสูจนตามกฎหมายไดวามีความผิด 

(3)  ในการพิจารณาคดีอาญา บุคคลทุกคนซ่ึงตองหาวากระทาผิดยอมมีสิทธิท่ีจะ
ไดรับหลักประกันขั้นต่ําดังตอไปนี้โดยเสมอภาค 

(ก)  สิทธิท่ีจะไดรับแจงโดยพลันซ่ึงรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพและเหตุแหง
ความผิดท่ีถูกกลาวหา ในภาษาซ่ึงบุคคลนั้นเขาใจได 

(ข)  สิทธิท่ีจะมีเวลา และไดรับความสะดวกเพียงพอแกการเตรียมการเพ่ือตอสูคด ี
และติดตอกับทนายความท่ีตนเลือกได 

(ค)  สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาโดยไมชักชาเกินความจําเปน 
(ง)  สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาตอหนาบุคคลนั้น และสิทธิท่ีจะตอสูคดีดวย

ตนเอง หรือโดยผานผูชวยเหลือทางกฎหมายท่ีตนเลือก สิทธิท่ีบุคคลไดรับแจงใหทราบถึงสิทธิใน
การมีผูชวยเหลือทางกฎหมาย หากบุคคลนั้นไมมีผูชวยเหลือทางกฎหมาย ในกรณีใด ๆ เพ่ือ
ประโยชนแหงความยุติธรรมบุคคลนั้นมีสิทธิท่ีจะมีผูชวยเหลือทางกฎหมายซ่ึงมีการแตงตั้งใหโดย
ปราศจากคาตอบแทน ในกรณีท่ีบุคคลนั้นไมสามารถรับภาระในการจายคาตอบแทน 

(จ)  สิทธิท่ีจะซักถามพยานซ่ึงเปนปรปกษตอตน และขอใหเรียกพยานฝายตนมา
ซักถามภายใตเง่ือนไขเดยีวกับพยานซ่ึงเปนปรปกษตอตน 

(ฉ)  สิทธิท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากลามโดยไมคิดมูลคา หากไมสามารถเขาใจ
หรือพูดภาษาท่ีใชในศาลได 

(ช)  สิทธิท่ีจะไมถูกบังคับใหเบิกความเปนปรปกษตอตนเอง หรือใหรับสารภาพ
ผิด 

(4) ในกรณีของบุคคลท่ีเปนเด็กหรือเยาวชน วิธีพิจารณาความใหเปนไปโดย
คํานึงถึงอาย ุและความปรารถนาท่ีจะสงเสริมการแกไขฟนฟูความประพฤติของบุคคลนั้น 

(5) บุคคลทุกคนท่ีตองคาพิพากษาลงโทษในความผิดอาญา ยอมมีสิทธิท่ีจะให
คณะตุลาการระดับเหนือขึ้นไปพิจารณาทบทวนการลงโทษและคาพิพากษาโดยเปนไปตาม
กฎหมาย 

(6) เม่ือบุคคลใดตองคาพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษในความผิดอาญา และภายหลัง
จากนั้นมีการกลับคาพิพากษาท่ีใหลงโทษบุคคลนั้น หรือบุคคลนั้นไดรับอภัยโทษ โดยเหตุท่ีมี
ขอเท็จจริงใหมหรือมีขอเท็จจริงท่ีไดคนพบใหมอันแสดงใหเห็นวาไดมีการดาเนินกระบวนการ
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ยุติธรรมท่ีมิชอบ บุคคลท่ีไดรับความทุกขอันเนื่องมาจากการลงโทษตามผลของคาพิพากษาลงโทษ
เชนวา ตองไดรับการชดเชยตามกฎหมายเวนแตจะพิสูจนไดวา การไมเปดเผยขอเท็จจริงท่ียังไมรูให
ทันเวลาเปนผลจากบุคคลนั้นท้ังหมด หรือบางสวน 

(7)  บุคคลยอมไมถูกพิจารณา หรือลงโทษซํ้าในความผิดซ่ึงบุคคลนั้นตองคา
พิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษ หรือใหปลอยตัวแลวตามกฎหมายและวิธีพิจารณาความอาญาของแตละ
ประเทศ 
 2.3.1.3 ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง (Standard Minimum 
Rules for the Treatment of Prisoners)13 
 ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ไดรับการรับรองในการประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ วาดวยการปฏิบัติตอผูกระทําผิด ครั้งท่ี 1 ซ่ึงจัดขึ้นท่ีกรุงเจนีวา ในป พ.ศ. 
2498 และผานความเห็นชอบโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม ตามมติท่ี 663 C (XXVI) ลง
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2500 และ มติท่ี 2076 (LXII) ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2520 ซ่ึงขอกําหนด
มาตรฐานขั้นต่ําดังกลาวมิไดมุงท่ีจะกําหนดรายละเอียดของรูปแบบองคกรงานราชทัณฑ หากแตมุง
หมายท่ีจะแสวงหาหลักการพ้ืนฐานอันเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปของแนวคิดเบ้ืองตนและองคประกอบ
ท่ีสําคัญของระบบท่ีเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันมากท่ีสุด เพ่ือเปนแนวทางในการจัดวาง
หลักการและวิธีปฏิบัติท่ีดีในการดูแลผูตองขังและการบริหารจัดการท่ัวไปของหนวยงานราชทัณฑ 
ซ่ึงขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําฯ จะครอบคลุมถึงการบริหารงานท่ัวไปในเรือนจําและทัณฑสถาน ซ่ึง
นําไปใชกับผูตองขังทุกประเภท ผูท่ีถูกจําคุกไมวาในคดีแพงหรือคดีอาญา ไมวาจะมีคําพิพากษา
แลวหรือไม รวมถึงผูตองขังประเภทท่ีตองมีมาตรการคุมกันความปลอดภัยตามคํา ส่ังศาล แต
ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําฯ จะมินําไปใชกับการบริการสถานท่ีคุมขังเด็กและเยาวชน เชน สถาน
พินิจ โรงเรียนดัดนิสัยสําหรับเยาวชน กลาวคือ หลักการเบ้ืองจะตองใชอยางเสมอภาคโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ เพราะเหตุแหงความแตกตางในเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดทาง
การเมือง หรือความคิดเห็นทางอ่ืนๆ กําเนิดทางชาติ สังคม สถานะทางทรัพยสิน หรืออ่ืน ๆใด เปน
เรื่องท่ีตองหามท้ังส้ิน แตอยางไรก็ตาม มีความจําเปนท่ีตองใหความเคารพตอความเช่ือทางศาสนา
ของผูตองขังดวยเชนกัน14 

                                                             
13  ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง และขอเสนอแนะนําในสวนท่ีเกี่ยวของ 

(แปลและเรียบเรียงพิมพในสมัย นายสุวรรณ รื่นยศ เปนอธิบดีกรมราชทัณฑ พ.ศ.2504), สืบคน 6 พฤศจิกายน 
2557, จาก http://www.correct.go.th/lawcorrects/lawfile/50001.pdf. 

14 จาก มาตรฐานองคการสหประชาชาติวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (น.1), โดย กิตติพงษ 
กิตติยารักษ, ชาติ ชัยเดชสุริยะ, และ ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย, (ม.ป.ป.), กรุงเทพฯ:เดือนตุลา. 
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ผูเขียนขอกลาวถึงขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขังท่ีไดมีการวาง
หลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุมและการศึกษา เพ่ือท่ีจะนํามาวิเคราะหและศึกษา
ปญหาตอไปได ดังตอไปนี ้

(1) ในดานการแยกประเภทผูตองขัง 
ผูตองขังตางประเภทกันพึงแยกคุมขังไวคนละแหงหรือคนละสวนของทัณฑสถาน โดย

คํานึงถึง เพศ อาย ุประวัติในทางอาชญากรรม เหตุผลในทางคด ีและความจําเปนท่ีจะตองปฏิบัติตอ
ผูตองขังเหลานั้น ดังนั้น ผูตองขังชายและหญิงพึงแยกไวคนละทัณฑสถาน ทัณฑสถานแหงใดใช
ควบคุมท้ังสองเพศแลวไซร สถานท่ีท่ีคุมขังหญิงพึงแยกเปนเอกเทศโดยเด็ดขาด สวนคนตองขัง
ระหวางพิจารณาพึงแยกจากนักโทษเด็ดขาด สําหรับผูตองโทษกักขังเกี่ยวกับหนี้สินและคดีแพง  
อ่ืน ๆ พึงแยกจากผูกระทําความผิดอาญา และผูตองขังเยาววัยพึงแยกจากผูตองขังผูใหญ15 

(2) ในดานท่ีอยูอาศัย 
ทุกแหงท่ีใชเปนท่ีอยู และท่ีทํางานของผูตองขงั ตองมีลักษณะหนาตางใหแสงแดดสอง

สวางพอท่ีจะอานหนังสือ หรือทํางานได และให อากาศบริสุทธ์ิผานเขามา ท้ังนี้ ไมวาจะมีวิธีระบาย
อากาศอยางอ่ืนใดหรือไมก็ตาม แสงไฟสวางพอท่ีจะอานหนังสือ หรือทํางานโดยไมเปนอันตรายแก
สายตา16 
 (3) ในดานการบริหารรางกายและการเลนกีฬา  
 ผูตองขังท่ีไมไดทํางานออกกําลัง ควรใหบริหารรางกายกลางแจงอยางนอย วันละ 1 
ช่ัวโมง เม่ืออากาศอํานวย และผูตองขังเยาววัยหรือประเภทอ่ืน ท่ีวัยและสังขารอํานวยควรไดรับการ
ฝกทางพลศึกษา และการบันเทิงรื่นเริงในช่ัวโมงบริหารรางกาย โดยทางเรือนจําจัดหาสถานท่ีและ 
อุปกรณการเลนไวใหพรอม17 
 (4) ในดานการติดตอกับภายนอกเรือนจํา 
 พึงอนุญาตใหผูตองขังติดตอกับครอบครัว และเพ่ือนท่ีเช่ือถือไดของเขา ตามกําหนด
อยางสมํ่าเสมอ ท้ังทางจดหมายและโดยการเยี่ยมเยียนในความควบคุมของเจาหนาท่ีเทาท่ีจําเปน18 
ควรใหผูตองขังไดทราบขาวสําคัญเสมอ เชน ใหอานหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือส่ิงพิมพของ

                                                             
15 ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ขอ 8 
16 ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ขอ 11 
17 ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ขอ 21 
18 ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ขอ 37 
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เรือนจําเอง ใหฟงวิทยุ ปาฐกถา หรือโดยวิธีอ่ืนใด ซ่ึงอยูในการตรวจตราและควบคุม ของทางการ
เรือนจํา19 
 (5) ในดานหองสมุด  
 เรือนจําทุกแหงพึงมีหองสมุดท่ีเพียบพรอมท้ังหนังสือบันเทิงเริงรมยและสารคดี ตํารา
เรียน สําหรับผูตองขังทุกประเภทและสงเสริมใหเขาไดใชหองสมุดเต็มท่ี20 

(6) ในดานหลักการแนะแนวทางพิเศษท่ีใชแกผูตองขังคําพิพากษาใหจําคุก  
การลงโทษจําคุกหรือมาตรการอ่ืน ซ่ึงมีผลใหผูกระทําความผิดกฎหมายถูก ตัดขาดจาก

โลกภายนอก ยอมกอใหเกิดความกลุมใจ เพราะถูกตัดเสรีภาพขาดสิทธิท่ีจะตัดสินใจดวย ตนเอง 
เพราะฉะนั้น ระบบเรือนจําไมพึงทําใหสถานการณท่ีตองทนรับกรรมดังกลาวนี้เลวรายลงไปอีก 
เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุผลสมควรแยกควบคุมไวตางหาก หรือตองธํารงรักษาวินัยไว21 

วัตถุประสงค และเหตผุลสมควรแหงการลงโทษจําคุกหรือมาตรการท่ีลิดรอน เสรีภาพ
ในทํานองเดียวกัน ในท่ีสุดก็เพ่ือปองกันสังคมใหปลอดอาชญากรรมแตความประสงคนี้จะบรรลุผล
ไดก็อยูท่ีระยะเวลาแหงการจําคุกจะตองกําหนดใหเปนท่ีม่ันใจวาจะนานพอใหผูกระทํา ความผิด
กฎหมาย มีความปรารถนาในทางดี และใหสามารถดําเนินชีวิตตามครรลองกฎหมายและ ประกอบ
อาชีพเล้ียงตนเองได ในเม่ือกลับคืนเขาสูสังคมเทาท่ีสามารถจะทําได22 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ทัณฑสถานควรจะไดดําเนินการใหเปน ประโยชนแก
ผูตองขัง ดวยการชวยเหลือทุกแบบทุกวิธีท่ีสมควรและหามาใหเพ่ือการแกไขเยียวยา ใหการศึกษา
ท้ังทางศีลธรรม จิตใจและอ่ืนๆ และควรใชวิธีปฏิบัติเปนรายบุคคลใหตรงกับความจําเปน จะตองใช
แกผูตองขังแตละคน23 

การปกครองของทัณฑสถานควรทําใหชีวิตในเรือนจํา และชีวิตอิสระมีความ แตกตาง
กันนอยท่ีสุด เพ่ือจะมิใหผูตองขังเกิดความรูสึกวาตนขาดความรับผิดชอบ หรือขาดความ เคารพใน
ศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย กอนครบกําหนดโทษ ก็ใครท่ีจะใหดําเนินการเปนขั้นๆ ตามจําเปน 
เพ่ือให เปนท่ีม่ันใจวา ผูตองขังไดคอยๆ เคยชินชีวิตท่ีจะคืนไปสูสังคมตามลําดับ ความมุงหวังนี้ จะ
บรรลุผลก็อยูท่ีวิธีการกอนปลอยซ่ึงจัดทํา ณ ทัณฑสถานนั้นหรือแหงอ่ืนท่ีเลือกดีแลว หรือปลอย

                                                             
19 ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ขอ 39 
20 ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ขอ 40 
21 ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ขอ 57 
22 ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ขอ 58 
23 ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ขอ 59 
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ระหวางพิจารณา โดยใหมีการคุมประพฤติบางอยาง ซ่ึงมิใชเปนการมอบหมายใหเปนภาระของ
ตํารวจแตจะตองรวมถึง การสังคมสงเคราะหท่ีไดผล24 

การปฏิบัติตอผูตองขังนั้น ควรเนนใหเห็นวา เขาไมถูกกีดกันไวนอกสังคมแตยังคงเปน
สวนหนึ่งของสังคมเรื่อยไป ฉะนั้นองคการทางสังคมตาง ๆ ควรพรอมท่ีจะสนับสนุน ชวยเหลือเจา
พนักงานเรือนจํา ในการฟนฟูใหผูตองขังไดกลับเขาสูสังคมตามปกติ ท้ังนี้ ควรจะไดมี การติดตอ
กับนักสังคมสงเคราะหแหงสถาบันทุกแหง ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในการชวยธํารงรักษาหรือ สงเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางผูตองขังกับครอบครัวของเขา และกับองคการสังคมตาง ๆ ซ่ึงอาจ 
อํานวยประโยชนใหได ควรจะไดดําเนินการเปนขั้น ๆ อยางเต็มขนาด โดยสอดคลองตองกับ
กฎหมาย และคําพิพากษา เพ่ือปองกันรักษาไวซ่ึงสิทธิสวนไดเสียทางแพง สิทธิแหงความม่ันคง
ในทางสังคม และประโยชนในทางสังคมอยางอ่ืนของผูตองขัง25 

(7) ในดานการปฏิบัติตอผูตองขัง 
การปฏิบัติตอบุคคลซ่ึงตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือมาตรการอ่ืนท่ี คลายคลึงกนั 

ยอมมีวัตถุประสงคเทาท่ีระยะกําหนดโทษอํานวย เพ่ือปลูกฝงบุคคลดังกลาวใหมีความ ตั้งใจท่ีจะ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองไดเม่ือปลอยตัว และเตรียมเขาใหพรอมท่ีจะ
กระทําไดดังวานี้ การปฏิบัติจึงควรดําเนินไปในแนวทางสงเสริมใหเขาเกิดความรูสึกเคารพตนเอง 
และเพ่ิมพูนความสํานึกในความรับผิดชอบใหมากขึ้น26 

เพ่ือบรรลุจุดประสงคนี้ ควรจะใชวิธีการท่ีเหมาะสมทุกอยาง ซ่ึงรวมท้ัง การเอาใจใส
ทางศาสนาท่ีจะทําไดในประเทศนั้น ๆ การศึกษาวิชาสามัญ การฝกและแนะนําวิชาชีพ การสอบ
ประวัติทางสังคม ใหคําปรึกษาในเรื่องอาชีพ ทะนุบํารุงรางกายใหแข็งแรงและอบรมนิสัย ใหยึดม่ัน
ในศีลธรรมจรรยา ส่ิงดังกลาวนี้จะตองปฏิบัติใหตรงตามความตองการของผูตองขังเปน รายบุคคล 
โดยรวบรวมประวัติในทางสังคมและทางประกอบอาชญากรรม ความสามารถและทาทีทางกายและ
จิตอารมณประจําตัว กําหนดโทษ ตลอดจนความคาดหวังจะดําเนินชีวิตภายหลัง ปลดปลอย มา
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัย ผูตองขังทุกคนท่ีมีกําหนดโทษนานพอสมควร เม่ือรับตัวไวแลวผู
บัญชาการ เรือนจํา ควรไดรับรายงานเกี่ยวกับตัวผูตองขังตามขอความในอนุ (1) อยางพรอมมูล
โดยเร็ว รวมท้ัง รายงานของแพทย และถาตรวจทางจิตไดก็ยิ่งดีวาผูตองขังมีสภาพทางกายและจิต
อยางไร และรายงานและเอกสารอ่ืนท่ีเกี่ยวของนี ้ควรจะเก็บไวในแฟมเฉพาะตัวผูตองขัง เปนคน ๆ 

                                                             
24 ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ขอ 60 
25 ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ขอ 61 
26 ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ขอ 65 
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ไป ท้ังจะตองเก็บถึงเวลาปจจุบัน และจัดแยกไวใหดีพอท่ีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะหยิบยกมา 
พิจารณาไดทันทีเม่ือตองการ27 

(8) ในดานการจัดแยกช้ันผูตองขัง และการปฏิบัติเปนรายบุคคล  
วัตถุประสงคในการจัดแยกช้ันมีดังตอไปนี้ เพ่ือแยกตางหากจากผูตองขังจําพวกท่ีมี

ประวัติการประกอบอาชญากรรม หรือนิสัยอันช่ัวชาเลวทราม ซ่ึงจะโนมนาวผูอยูใกลใหช่ัวตาม 
และเพ่ือแบงผูตองขังออกเปนช้ัน ๆ ใหสะดวกในการปฏิบัติ เพ่ือฟนฟูใหเขา กลับสูสังคมไดโดย
ปกต2ิ8 

ควรแยกผูตองขังช้ันตาง ๆ ออกไปปฏิบัติ ณ เรือนจําตางแหงกัน หรือ ณ สวน ตาง ๆ 
ของเรือนจําเดียวกัน ถาแยกเปนสวน ๆ ได ท้ังนี้เทาท่ีสามารถจะปฏิบัติได29 

เม่ือไดรับผูตองขังเขาเรือนจํา และไดศึกษาถึงบุคลิกลักษณะของแตละคนโดยละเอียด 
สําหรับผูตองขังท่ีมีกําหนดโทษนานพอควรใหเตรียมวางแผนปฏิบัติเปนรายตัวมิชักชาโดยพิจารณา
ตามความรูท่ีไดในแงความตองการเฉพาะตัวของเขา ความสามารถและอารมณของเขา30 

(9) ในดานการศึกษาและการพักผอนหยอนใจ  
ควรมีขอกําหนดใหผูตองขังทุกคนไดศึกษาตอเทาท่ีเขาสามารถจะรับ การศึกษาได 

รวมท้ังการสอนศาสนาในประเทศท่ีพอจะดําเนินการได ผูท่ีอานหนังสือไมออกและ ผูเยาววัยตอง
บังคับใหเรียน และทางการราชทัณฑตองเอาใจใสเปนพิเศษ และการศึกษาของผูตองขัง พึงปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาของ ชาต ิเพ่ือวาเม่ือพนโทษแลวจะศึกษาตอไดสะดวก31 

ทุกเรือนจําควรจัดกิจกรรมตาง ๆ ในทางบันเทิง และทางวัฒนธรรม เพ่ือเสริม สุขภาพ
ทางกายและจิตของผูตองขัง32 
  

                                                             
27 ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ขอ 66 
28 ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ขอ 67 
29 ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ขอ 68 
30 ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ขอ 69 
 31 ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ขอ 77 
 32 ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ขอ 78 
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2.3.1.4 กฎเรือนจํายุโรป (The European Prison Rules : EPR)33 
 กฎเรือนจํายุโรป เปนกฎท่ีใหความสําคัญในการบังคับโทษในเรือนจํา การแกไขฟนฟู
ผูตองขัง โดยคํานึงถึงความจําเปนดานสุขภาพอนามัย การรักษาความปลอดภัย และระเบียบวินัย 
เพ่ือใหม่ันใจไดวาสถานภาพในเรือนจําจะไมละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีกิจกรรมการประกอบ
อาชีพท่ีมีความหมาย และโปรแกรมการรักษาเพ่ือเตรียมความพรอมใหผูตองขังกลับคืนสูสังคม 
 กฎเรือนจํายุโรปไดรับการรับรองเปนครั้งแรกโดยคณะกรรมการรัฐมนตรี (The 
Committee of Ministers) ในป ค.ศ.1973 มีประเทศสมาชิกเพียง 15 ประเทศ และไดถูกปฏิรูปครั้ง
แรกในป ค.ศ.1987 มีประเทศสมาชิกเพ่ิมขึ้นจากเดิมเปน 21 ประเทศ และตอมาในวันท่ี 11 มกราคม 
ค.ศ. 2006 คณะกรรมการรัฐมนตรีของยุโรปไดมีมติกฎดังกลาว จําเปนท่ีจะตองไดรับการปรับปรุง
แกไขบทบัญญัติเพ่ือใหตอบสนองตอการพัฒนาในเรือนจําท้ังในดานนโยบาย ขอปฏิบัติ และการ
บริหารจัดการโดยรวมของเรือนจําในยุโรป ซ่ึงในป ค.ศ. 2005 มีประเทศเขารวมเปนสมาชิกเพ่ิมขึ้น
อีก เปน 46 ประเทศ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการขยายตัวของสภายุโรป และจึงไดจัดรางกฎเรือนจํา
ยุโรป ค.ศ. 2006 เปนมาตรฐานใชบังคับแทนและยกเลิกฉบับเกาท้ังหมด ซ่ึงนับวามีความสําคัญใน
การบริหารดูแลสุขภาพอนามัยของผูตองขังในเรือนจํา เพราะเปนครั้งแรกท่ีผูตองขังจะไดรับสิทธิ
ในการดูแลสุขภาพ โดยเจาหนาท่ีเรือนจําจะปกปองสุขภาพของผูตองขังท้ังหมดท่ีอยูในความดูแล
ของพวกเขา และความจําเปนในการใหบริการทางการแพทยในเรือนจําจะไดรับการจัดดูแลอยาง
ใกลชิดกบัการบริหารสาธารณสุขท่ัวไป 
 กฎเรือนจํายุโรป จะอยูบนพ้ืนฐานของ ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอ
นักโทษ ถึงแมวาขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําฯ นี้จะมิใชขอกําหนดท่ีมีผลบังคับใชตามกฎหมายของ
รัฐสมาชิก แตมีมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับท่ีดีบนพ้ืนฐานของหลักการและวิธีปฏิบัติในการฟนฟู
ผูตองขัง และการจัดการส่ิงอํานวยความสะดวกของเรือนจํา ซ่ึงนักทัณฑวิทยาเห็นวาเกือบทุก
ประเทศในยุโรปมุงม่ันท่ีจะใชมาตรฐานเหลานี ้
 ในป ค.ศ. 2006 สภายุโรปเควเกอร (The Quaker Council for European) กําหนดวากฎ
เรือนจํายุโรปเปนสวนหนึ่งในการใชบังคับกับผูตองขังหญิงดวย โดยในปจจุบันกฎเรือนจํายุโรป 
ถูกบันทึกวาเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการรองเรียนและการบริการขอกฎหมายใหแกผูตองขัง 
ดังเชน ในเรือนจําของประเทศนอรเวย (Norway) และประเทศไอรแลนด (Ireland) อีกท้ังใน
ประเทศอารเมเนีย (Armenia) ไดมีการกําหนดมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับอยางเปนทางการ
สําหรับการปฏิรูปเรือนจําดวย 
                                                             

 33 จาก มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองการทํางานของผูตองขัง (น.34-36), โดย ปาริมา         
คงสุจริต, 2558, กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 
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 กฎเรือนจํายุโรป มีท้ังหมด 108 ขอ แบงเปน 9 หมวดดังนี้ 
 หมวด 1 ขอ 1-13 กําหนดหลักพ้ืนฐานรวมท้ังขอบเขตการบังคับใช 
 หมวด 2 ขอ 14-38 กําหนดสถานะในการถูกคุมขัง ตั้งแตขั้นตอนการรับตัว สุขภาพ 
โภชนาการ การแนะนําทางกฎหมาย การติดตอกับบุคคลภายนอก ระบบเรือนจํา การทํางาน การ
ออกกําลังกายและการพักผอน การศึกษา อิสระทางความคิดมโนธรรมและศาสนา ขอมูล สถานท่ี
ใหบริการ การโอนตัว การปลอยตัว ผูตองขังหญิง รวมไปถึงการควบคุมตัวเด็ก ชาวตางชาติ ชน
กลุมนอย 
 หมวด 3 ขอ 39-48 กําหนดเกี่ยวกับดานสุขภาพและการดูแลสุขภาพในเรือนจํา 
 หมวด 4 ขอ 49-70 กําหนดเกี่ยวกับคําส่ังและการรักษาความปลอดภัย 
 หมวด 5 ขอ 71-91 กําหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการและเจาหนาท่ีเรือนจํา 
 หมวด 6 ขอ 92-93 กําหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบและติดตาม 
 หมวด 7 ขอ 94-101 กําหนดเกี่ยวกับผูตองขังระหวางพิจารณา 
 หมวด 8 ขอ 102-107 กําหนดเกี่ยวกับนักโทษเด็ดขาด 
 หมวด 9 ขอ 108 กําหนดเกี่ยวกับความตองการสําหรับการปรับปรุง 
 ผูเขียนขอกลาวถึงกฎเรือนจํายุโรปบางขอ ในสวนท่ีเกี่ยวกับสิทธิและหนาท่ีใน
การศึกษาของผูตองขังวัยหนุม ซ่ึงไดบัญญัติไวในหมวด 2 และ 8 ในขอ 26, 28, 103, 106 และ 107 
เพ่ือท่ีจะนํามาวิเคราะหและศึกษาปญหาตอไปได โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี3้4 
 ขอ 26.16 ผูตองขังจะตองมีวันหยุดอยางนอยหนึ่งวันตอสัปดาห และเวลาท่ีเพียงพอ
สําหรับการศึกษาและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
 ขอ 28.1 ในเรือนจําทุกแหงจะพยายามใหผูตองขังทุกคนเขาถึงโปรแกรมการศึกษาเทาท่ี
เปนไปไดใหครอบคลุมและตอบสนองความตองการของผูตองขังแตละคน โดยคํานึงถึงแรงบันดาล
ใจของพวกเขา 
 ขอ 28.2 การเรียนหนังสือและการคํานวณ หรือการฝกวิชาชีพ จะถูกกําหนดให
ความสําคัญกับผูตองขังท่ีขาดพ้ืนฐาน 
 ขอ 28.3 การศึกษาจะตองถูกใหความสนใจเปนพิเศษและตองจัดใหผูตองขังวัยหนุม
และผูตองขังท่ีมีความตองการพิเศษ 
 ขอ 28.4 สถานะของการศึกษาจะตองมีความสําคัญไมนอยกวาการทํางาน บริบททาง
ราชทัณฑและผูตองขังจะตองไมเสียโอกาสทางการเงินหรือการมีสวนรวมในการศึกษา 
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 ขอ 28.5 ทุกเรือนจําจะตองมีหองสมุดสําหรับใหผูตองขังใชทุกคนอยางเพียงพอ มีความ
หลากหลายท้ังในดานสันทนาการและแหลงขอมูลการศึกษา หนังสือ และส่ือตาง ๆ 
 ขอ 28.6 หากเปนไปได หองสมุดควรจะจัดใหประสานงานรวมกับบริการหองสมุด
ชุมชน 
 ขอ 28.7 เทาท่ีจะปฏิบัติได การศึกษาของผูตองขังจะตอง 

(ก) ถูกรวมเขากับระบบการศึกษาและฝกอาชีพในประเทศ เพ่ือท่ีวาหลังจาก
การปลอยตัว พวกเขาอาจดําเนินการศึกษาหรือฝกอาชีพตอไดโดยสะดวก และ 

(ข) ใชสถานท่ีภายใตความดูแลของสถาบันการศึกษาภายนอก 
 ขอ 28.8 ผูตองขังท่ีตองดูแลบุตรควรจะไดรับอนุญาตใหไดรับการศึกษาตอเนื่อง หรือ
ดูแลบุตรของเขาเต็มเวลา 
 ขอ 103.3 ผูตองขังเด็ดขาดจะตองไดรับการสนับสนุนใหมีสวนรวมในการวางแผน
บังคับโทษสําหรับตนเอง 
 ขอ 103.4 เทาท่ีจําทําได ในแผนบังคับโทษจะตองมี 

(ก) การทํางาน 
(ข) การศึกษา 
(ค) กิจกรรมอ่ืน ๆ รวมถึงผูตองขังท่ีเปนเด็กและการฟนฟูสมรรถภาพผูท่ีติด

สารเสพติด 
(ง) การเตรียมความพรอมสําหรับการปลอยตัว 

 ขอ 106.1 ระบบโปรแกรมการศึกษา รวมท้ังการฝกอบรมทักษะ มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ปรับปรุงระดับการศึกษาโดยรวมของผูตองขัง เชนเดียวกับเปาหมายในการดํารงชีวิตอยางมีความ
รับผิดชอบและปราศจากอาชญากรรมท่ีเปนสวนสําคัญในการปฏิบัติตอผูตองขังเด็ดขาด 
 ขอ 106.2 ผูตองขังเด็ดขาดทุกคนจะตองไดรับการสนับสนุนและมีสวนรวมใน
การศึกษาและการฝกอบรม 
 ขอ 106.3 โปรแกรมการศึกษาสําหรับผูตองขังเด็ดขาด จะไดรับการปรับใหเหมาะสม
กับระยะเวลาของเขาท่ีถูกจําคุก 
 ขอ 107.4 เจาหนาท่ีเรือนจําจะทํางานอยางใกลชิดหนวยงานท่ีใหการบริการกํากับดูแล
และชวยเหลือผูตองขังเด็ดขาด เพ่ือใหพวกเขาทุกคนสรางชีวิตขึ้นใหมได โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง
เกี่ยวกับชีวิตครอบครัวและการจางงาน ถาเปนไปไดควรท่ีจะพยายามเพ่ือใหแนใจวา ผูตองขังใน
ระหวางการศึกษา การฝกอบรม การควบคุมตนเอง และแผนการปองกันยาเสพติด จะสามารถท่ีจะ
ดําเนินการตอไปไดภายหลังกลับเขาสูสังคมแลว 
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 ขอ 107.5b ผูตองขังควรจะไดรับขอมูลท่ีจําเปนในรูปแบบท่ีเขาเขาใจไดเกี่ยวกับท่ีอยู
อาศัย การจางงาน การศึกษา ผลประโยชน การดูแลเด็ก การดูแลผูสูงอายุ การดูแลผูพิการ เพ่ือเปน
แนวทาง และเพ่ือใหทราบ และเปนทางเลือกในการจัดการเกี่ยวกับอนาคตของเขาแตละคน และท่ี
อยูของบุตรหลานของเขา 

2.3.2   การวางแผนในการบังคับโทษ (Planning of the Execution)35 
ในลําดับแรกในการรับตัวผูตองขัง จะกระทําโดยมีผูตองขังอ่ืนอยูรวมดวยไมได 

ผูตองขังตองไดรับการแจงใหทราบถึงสิทธิและหนาท่ีของเขาหลังจากการรับตัว ผูตองขังจะตอง
ไดรับการตรวจรางกายทันที และตองนําตัวไปพบผูท่ีเปนผูบัญชาการเรือนจําหรือหัวหนาแผนกรับ
ตัว36 

ขั้นตอนตอมา คือ การสํารวจเพ่ือบําบัดและการมีสวนรวมของผูตองขัง หลังจากท่ีไดมี
การรับตัวผูตองขังแลวจะตองเริ่มดวยการคนหาบุคลิกภาพและความเปนไปของชีวิตผูตองขัง การ
คนหาดังกลาวอาจละเวนได เม่ือคํานึงถึงระยะเวลาของการบังคับโทษแลว กรณีไมเปดชองให
กระทําเชนนั้นได 

ในการตรวจสอบคนหาขอมูลของผูตองโทษจะตองครอบคลุมพฤติการณท้ังหลายซ่ึง
การไดรูถึงขอนี้จําเปนสําหรับใชในการบําบัดผูตองโทษเปนฐานขอมูลท่ีสําคัญเพ่ือจัดทําแผนบังคับ
โทษท่ีจะรวมกันสรางขึ้นเพ่ือใชสําหรับการดําเนินการในระหวางท่ีอยูในเรือนจํา อันจะยังใหผู
ตองโทษสามารถกลับสูสังคมภายหลังการพนโทษได ในการวางแผนการบําบัดจะตองปรึกษาหารือ
กับผูตองโทษดวย37 

“แผนบังคับโทษ” ในแผนบังคับโทษจะตองกําหนดจากผลท่ีไดจากการสํารวจเพ่ือ
บําบัด และอยางนอยตองระบุเกี่ยวกับมาตรการบําบัด ดังตอไปนี ้

1. การใหเขาอยูในการบังคับโทษท่ีปดหรือในการบังคับโทษท่ีเปด 
2. การยายไปอยูในสถานท่ีบําบัดทางสังคม 
3. การมอบตัวใหอยูรวมกันเปนกลุมหรือใหไปรับการบําบัดเปนกลุม 
4. งานท่ีจะมอบใหทํา ตลอดจนมาตรการของการฝกอาชีพ การศึกษา 
5. การเขารวมในกิจกรรมของการศึกษาตอเนื่อง 
6. มาตรการชวยเหลือและมาตรการการบําบัดพิเศษ 
7. การผอนปรนการบังคับโทษ 

                                                             
35 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก (น.94-95). เลมเดิม. 
36 Stvollzg § 5 (อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2555, น.94-95). 
37 Stvollzg § 6 (อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2555, น.94-95). 
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8. มาตรการท่ีจําเปนสําหรับการเตรียมการปลอย 
แผนบังคับโทษตองจัดใหสอดคลองกับพัฒนาการของผูตองขัง และผลของการสํารวจ

บุคลิกภาพสวนบุคคล ในการนี้ในแผนบังคับโทษจะตองกําหนดระยะเวลาท่ีคาดหมายเอาไวดวย 
2.3.3   การจําแนกลักษณะผูตองขัง (Prisoner Classification) 

การจําแนกลักษณะของผูตองขัง ถือวาเปนมาตรการในการปฏิบัติตอผูตองขังรายบุคคล
เพ่ือดําเนินการอบรมแกไขฟนฟูจิตใจผูตองขังใหเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะ พฤติกรรมและ
ความประพฤติของผูตองเปนขังรายบุคคล ซ่ึงในการจําแนกลักษณะของผูตองขังนอกจากจะกระทํา
เพ่ือประโยชนและความสะดวกแกการควบคุมและอบรมแกไขผูตองขังแลว ยังชวยลดความตึง
เครียดพรอมทําใหทัศนคติและความรูสึกของผูตองขังดีขึน้38 

วัตถุประสงคการจําแนกลักษณะผูตองขัง มีดังนี้ 
1. เพ่ือการศึกษาผูตองขังเปนรายบุคคล ไดแก การวิเคราะหขอมูลสวนตาง ๆ ของ

ผูตองขัง เชน ประวัติภูมิหลัง การศึกษา สภาพครอบครัว ประวัติทางสังคม สภาพจิตใจ ทัศนคติ 
ความเช่ือทางศาสนา ความรูความสามารถ ความถนัด ความสนใจในทางสันทนาการ และการใช
เวลาวางใหเปนประโยชน 

2. เพ่ือศึกษาพฤติการณและสาเหตุแหงการกระทําความผิดของผูตองขัง 
3. เพ่ือการวางแผนการปฏิบัติตอผูตองขัง 
4. เพ่ือจัดรูปแบบประเภทของกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการแกไขผูกระทําความผิดให

สอดคลองเหมาะสมกับความตองการ ความเปล่ียนแปลงทางจิตใจและพฤติกรรมของผูตองขังในแต
ละราย เชน การฝกอบรมฝกอาชีพผูตองขังดานตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ืออาศัยกิจกรรมหรือการ
อบรมและฝกอาชีพ เปนเครื่องมือในการกลอมเกลาแกไขผูตองขังใหสามารถเปล่ียนแปลงแกไข
พฤติกรรมตลอดจนทัศนคติความรูสึกนึกคิดท่ีบกพรอง หรือในทางลบ ท้ังนี้เพ่ือใหผูตองขังกลับตัว
เปนพลเมืองดีท่ีเปนประโยชนตอสังคมและอยูในสังคมอยางปกติสุข 

การแยกขัง เปนกระบวนการสวนหนึ่งและถือเปนกระบวนการแรกของการจําแนก
ลักษณะผูตองขัง กลาวคือ การแยกขังเปนการแยกแดนผูคุมขังเปนแดน ๆ แยกประเภทเรือนจํา
และทัณฑสถานอยางหยาบ ๆ โดยพิจารณาจากประเภทคดีและลักษณะกระทําความผิด ซ่ึงกระทํา

                                                             
38 จาก อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (น.196-197), โดย อัจฉรียา ชูตินันทน, 2555, กรุงเทพฯ:วิญู

ชน. 
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เพ่ือประโยชนในการควบคุม เชน ทัณฑสถานวัยหนุม ทัณฑสถานหญิง ทัณฑสถานของผูติดยาเสพ
ติด เรือนจํากลาง เปนตน39 

การจําแนกลักษณะซํ้า40 ถือวาเปนการจําแนกลักษณะของผูตองขังอีกครั้งหนึ่ง เพราะ
ไมแนใจวาการจําแนกลักษณะผูตองขังในครั้งแรกนั้นจะถูกตองสมบูรณหรือไม เพราะอาจมีบางส่ิง
บางอยางผิดพลาดไป และการท่ีผูตองขังเขามาสูส่ิงแวดลอมในทัณฑสถานจะทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในตัวผูนั้นท้ังในทางดีและไมดี ฉะนั้นจึงตองมีการติดตามผลเพ่ือจะดูวาการจําแนก
ลักษณะและแผนการแกไขอบรมท่ีปฏิบัติอยูนั้นถูกตองหรือไมประการใด ทําใหผูตองขังประพฤติ
ตัวดีขึ้นหรือเลวลง โดยการจําแนกลักษณะซํ้ากระทําโดยการพิจารณาจากรายงานของทุก ๆ ฝาย
รวมท้ังการเรียกตัวผูตองขังมาสอบถามถึงปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนความตองการและ
ความเห็นของผูตองขังเองวาแผนการอบรมท่ีจัดใหนั้นเหมาะสม หรือควรปรับปรุงเปล่ียนแปลง
อยางไร การจําแนกลักษณะซํ้าจะไดวางหลักเกณฑการปฏิบัติตอผูตองขังอีกครั้งใหสอดคลอง
เหมาะสมกับพฤติกรรม ความประพฤติของผูตองขังท่ีเปล่ียนแปลงไป หลังจากท่ีใชชีวิตอยูใน
เรือนจํามาระยะเวลาหนึ่งแลว การจําแนกลักษณะซํ้าจะกระทําทุก 6 เดือน หรือ 1 ป จนกวาผูตองขัง
จะไดรับการพักการลงโทษหรือพนโทษ 

อนึ่ง หลักของการจําแนกลักษณะซํ้า คือ เม่ือผูตองขังมีพฤติกรรมความประพฤติ
เปล่ียนแปลงไปจากระยะเวลาท่ีเขามาอยูในเรือนจํา ก็จะมีผลกระทบตอการควบคุมและโครงการ
ปฏิบัติท่ีใชในการปรับปรุงแกไขผูตองขังในระยะแรกวาไมเหมาะสมเสียแลว จําเปนตองปรับปรุง
การดําเนินการใหม  โดยเจาหนาท่ีควบคุมจะรายงานประมวลพฤติกรรมของผูตองขังแก
คณะกรรมการจําแนกลักษณะผูตองขัง เพ่ือดําเนินการจําแนกลักษณะผูตองขังซํ้าอีกครั้ง ในทาง
ปฏิบัติปกติจะมีการจําแนกลักษณะผูตองขังซํ้าปละครั้ง หรืออาจเร็วขึ้นในรายท่ีผูตองขังมีการ
เปล่ียนแปลงไปมาก และมีเหตุจําเปนโดยจะพิจารณาเปนรายบุคคล 

ประโยชนของการจําแนกลักษณะผูตองขัง มีดังตอไปนี ้
1. เปนประโยชนในการวางแผนและการปฏิบัติตอผูตองขังเปนรายบุคคล ตลอดจนการ

วิเคราะหและดําเนินการติดตามตรวจสอบพิจารณาผูตองขังแตละราย จนไดรับการลดวันตองโทษ
และพักการลงโทษ 

2. เปนผลดีแกการบริหาร การปกครอง การควบคุมผูตองขัง และทําใหระเบียบวินัย
ของผูตองขังดีขึ้น รวมท้ังเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายของราชทัณฑในระดับสูง 
                                                             

39 จาก อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (พิมพครั้งท่ี 6) (น.186), โดย ประเทือง ธนิยพล, 2552 , กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

40 แหลงเดิม. 
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3. ทําใหเกิดแรงจูงใจในการฝกวิชาชีพ หรือทําใหฝกวิชาชีพและใชแรงงานผูตองขังได
ถูกตองตามความถนัดของแตละคน 

4. ทําใหทัศนคติและความรูสึกของผูตองขังดีขึ้น เพราะเขาไดรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
จึงเปนการชวยลดปญหาความขัดแยงระหวางผูตองขังและเจาหนาท่ีควบคุม และเปนการลดความ
ตึงเครียดของผูตองขัง 

5. เปนประโยชนในการแยกประเภทผูตองขังตามหลักทัณฑปฏิบัติท่ีสมเหตุผลยิ่งขึ้น 
6. เปนการชวยลดภาวะความเส่ียงภัยในการหลบหนีและกอการจลาจลของผูตองขัง 
7. เปนประโยชนในการคัดเลือกผูตองขังออกทํางานสาธารณะ 

2.3.4   หลักการลงโทษใหเหมาะสมกับตวัผูกระทําผิดรายบุคคล (Individualization of 
Punishment) 

หลักการลงโทษใหเหมาะสมกับตัวผูกระทําผิด (Individualization) คือ จะตองมีการ
กําหนดโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวผูกระทําผิด (Punishment to Fit the Crime) โดยพิจารณาถึง
ความจริงท่ีวามนุษยแตละคนมีความสามารถไมเทาเทียมกันในการรับผิดชอบ ท้ังยังมีบุคคลหลาย
ประเภทท่ีควรจะไดรับการลดโทษหรือไมตองรับโทษเลย การลงโทษตามแนวคิดนี้จะมุงเนนท่ีตัว
ผูกระทําผิดโดยตรง หาไดตองการใหมีผลถึงบุคคลอ่ืนไม โดยมุงท่ีจะปรับปรุงแกไขอบรมบมนิสัย
ของผูกระทําผิดใหผูกระทําผิดสามารถกลับตนเปนพลเมืองดีและกลับคืนสูสังคมได เพราะการ
ลงโทษโดยการทําใหผูกระทําผิดไดรับความยากลําบากหรือไดรับผลรายนั้น ในบางกรณีก็ไม
เหมาะสมกับตัวผูกระทําผิดและไมสามารถทําใหผูกระทําผิดประพฤติตัวดีขึ้นได 

การลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดและตัวผูกระทําความผิด มีแนวคิดท่ีตั้งอยูบน
พ้ืนฐานท่ีวาการท่ีมนุษยแตละคนกระทําผิดนั้น ยอมเนื่องมาจากบุคลิกลักษณะอุปนิสัยของผูกระทํา
ผิดและพฤติการณภายนอก เชน ส่ิงแวดลอมรอบตัวผูกระทําผิด ซ่ึงอิทธิพลของส่ิงแวดลอมถือเปน
ปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจของบุคคลในการท่ีจะกระทําความผิด ฉะนั้นบุคคลจึงตองปรับ
บุคลิกลักษณะของตนใหเขากับส่ิงแวดลอมอยูเสมอ เพราะบุคลิกลักษณะกับส่ิงแวดลอมเปนส่ิงท่ีมี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันอยูตลอดเวลา แตบุคคลแตละคนยอมไมสามารถปรับตนใหเขากับ
ส่ิงแวดลอมหรือสภาวการณตาง ๆ ไดเหมือนกันเพราะบุคคลแตละคนตางมีบุคลิกลักษณะหรือสวน
ท่ีประกอบเขาเปนบุคลิกลักษณะแตกตางกันไป ดังนั้นแบบแหงความประพฤติของบุคคล     
(Pattern of Behavior) ยอมมีลักษณะแตกตางกันไปดวย ซ่ึงอาจเปนไปในทางเขากับสังคมและเปน
ปฏิปกษตอสังคม นักจิตวิทยาจึงเช่ือวาลักษณะของความประพฤติอันเปนปฏิปกษตอสังคมมีปรากฏ
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อยูในตัวบุคคลทุกคน ซ่ึงหมายความวาบุคคลทุกคนมีความเอนเอียงไปในทางประกอบ
อาชญากรรม (Tendency Towards Crime) ดวยกันท้ังส้ิน41 

การปรับใชโทษใหเหมาะสมกับนักโทษแตละคน หมายถึง การท่ีศาลหรือองคกรอ่ืน 
(ราชทัณฑ) ท่ีมีหนาท่ีควบคุมดูแลนักโทษปรับใชโทษใหเหมาะสมกับนักโทษแตละคน เพ่ือ
สงเสริมการฟนฟูปรับปรุงแกไขและเพ่ือใหผูกระทําความผิดพรอมท่ีจะกลับคืนสูสังคมอยางไมมี
ปญหา ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวการคํานงึถึงลักษณะสวนตัวของผูกระทําความผิดอาญานั้น สามารถแบง
ไดเปน 2 ชวง ชวงแรก คือ กอนการพิพากษา (Personnalisation des peines) โดยศาลจะเปนผูมี
บทบาทในการกําหนดโทษและระยะเวลาในการการลงโทษใหมีความเหมาะสมกับจําเลย โดยการ
พิจารณาถึงความหนักเบาของความผิดท่ีจําเลยไดกระทํา เหตุบรรเทาโทษตางๆ และลักษณะสวนตัว
ของจําเลย42 ชวงท่ีสอง คือระหวางการลงโทษ การลงโทษใหเหมาะสมกับตัวบุคคลระหวางท่ี
นักโทษตองรับโทษอยูในเรือนจํา การปรับใชโทษใหเหมาะสมกับนักโทษแตละคนไดถูกนํามาใช
อยางกวางขวางเพ่ือวัตถุประสงคในการฟนฟูและปรับปรงุแกไขใหจําเลยพรอมท่ีจะกลับเขาใชชีวิต
ในสังคมตอไปในอดีตเรามักจะตั้งสมมติฐานวาบุคคลท่ีกระทําความผิดรูปแบบเดียวกัน ควรจะ
ไดรับการโทษจําคุกเทากัน เพราะวัตถุประสงคของการลงโทษมุงเนนแตการลงโทษผูกระทําผิดให
สมกับการกระทําท่ีผูกระทําไดกอขึ้น ยับยั้งขมขูไมใหประชาชนกระทําความผิดรวมท้ังการกัน
ผูกระทําความผิดออกจากสังคมในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ดวยสมมติฐานเพียงเทานี้ จึงมีการลงโทษ
นักโทษท่ีกระทําความผิดแบบเดียวกันดวยหลักเกณฑเดียวกัน เชน การกําหนดระยะเวลาจําคุกท่ี
เทากัน แตดวยในปจจุบัน วัตถุประสงคในการลงโทษไดเปล่ียนไปในทิศทางของการมุงเนนการ
ฟนฟูแกไขตัวนักโทษ พรอมท้ังการพยายามทําใหนักโทษกลับคืนสูสังคม การลงโทษจําคุกจึงไมได
มีเพียงเพ่ือการแกแคนทดแทนการกระทําความผิดหรือเพียงเพ่ือการกันผูรายออกจากสังคมเทานั้น 
แตการจําคุกนั้น ยังหมายถึงการเปดโอกาสใหนักโทษไดรับการฟนฟูจิตใจและเตรียมพรอมกลับเขา
สังคมโดยท่ีไมทําใหสังคมเดือดรอน 

วัตถุประสงคของการลงโทษซ่ึงมุงเนนการฟนฟูแกไขตัวนักโทษ พรอมท้ังการพยายาม
ทําใหนักโทษกลับคืนสูสังคมไดรับการยอมรับในประเทศฝรั่งเศส ดังท่ีปรากฏในคําวินิจฉัยของ
ตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสท่ีไดกลาวไววา “การลงโทษทางอาญาท่ีเกี่ยวกับการจํากัดเสรีภาพนั้น

                                                             
41 จาก อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (น.204), โดย ชาย เสวิกุล, 2517, กรุงเทพฯ:

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
42 ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส มาตรา 132-24 บัญญัติวา “ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย ศาลมี

อํานาจพิจารณากําหนดโทษและรูปแบบการลงโทษโดยคํานึงถึงพฤติกรรมแหงความผิดและลักษณะของผูกระทํา
ความผิด เม่ือศาลกําหนดโทษปรับ ศาลจะพิจารณาถึงรายไดของผูกระทําความผิดดวย”  
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ยอมรับไดไมใชเพียงเพ่ือการปองกันสังคมและเพ่ือการลงโทษผูถูกศาลพิพากษา แตยังเปนไปเพ่ือ
การปรับปรุงแกไขบุคคลเหลานี้และเตรียมการใหพวกเขาสําหรับการกลับเขาสูสังคม” หลักการของ
ตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสท่ีวางไวนี้สะทอนใหเห็นถึงวัตถุประสงคในการลงโทษท่ียอมรับนับถือ
ในประเทศฝรั่งเศสเปนอยางดี กลาวคือ การปองกันสังคม การลงโทษคนกระทําความผิดและการ
ปรับปรุงแกไขและเตรียมการใหผูกระทําผิดกลับคืนสูสังคม ดังนั้นเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคใน
การฟนฟูแกไขนักโทษดังกลาว การปรับใชโทษใหเหมาะสมกับผูกระทําผิดแตละคนไมวาจะเปน
ชวงการกําหนดโทษ โดยศาลท่ีมีอํานาจตัดสินคดี (Personnalisation des peines) หรือชวงการ
ลงโทษในเรือนจํา (Individualisation des peines) จึงเปนวิธีการท่ีถูกนํามาใชอยางกวางขวาง กลาว
อีกนัยหนึ่ง คือ สภาวะทางอัตตวิสัย (Subjective) ของตัวนักโทษแตละคนมีผลกับระยะเวลาจําคุก 
และการกําหนดมาตรการพิเศษตาง ๆ ระหวางจําคุก เพ่ือการฟนฟูนักโทษ นักโทษท่ีรวมมือและมี
การพัฒนาการท่ีดียอมไดรับการสงตัวคืนสูสังคมไดเร็วกวานักโทษท่ัวไป43 

หลักการปรับใชโทษใหเหมาะสมกับตัวนักโทษแตละคนอยูในหลักการลงโทษตาม
วัตถุประสงคของการลงโทษทางทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแกไขฟนฟูผูกระทําผิด โดยการลงโทษเพ่ือ
แกไขฟนฟูมีหลักคิดวา การลงโทษเพ่ือแกไขฟนฟูมีหลักคิดวา “...ส่ิงใดก็ตามท่ีสามารถแกไข
ปรับปรุงผูกระทําผิดใหกลับตัวเปนคนดีไดส่ิงนั้นคือวิธีการท่ีดีท่ีสุดและควรนํามาใชเนื่องจาก
ผูกระทําผิดแตละคนมีปญหาแตกตางกันมีนิสัยใจคอแตกตางกันเราจึงตองใชวิธีปฏิบัตท่ีิแตกตางกนั
ขึ้นอยูกับวาวิธีการแบบใดจึงจะเหมาะสมกับผูกระทําผิดมากท่ีสุด..” ท้ังนี้ตามแนวคิดของแพ็กเกอร
(Herbert L. Packer) ท่ีสรุปวาวิธีการใดท่ีสามารถแกไขดัดแปลงผูกระทําผิดไดก็ควรเลือกใชวิธีนั้น 
การลงโทษจึงตองเหมาะสมกับการกระทําผิดเปนรายบุคคลตามแนวคิดนี้ท่ีวา “ในการกําหนดโทษ
และการพิจารณาความหนักเบาของการลงโทษขึ้นอยูกับระยะเวลาท่ีจําเปนตองใชในการแกไข
ดัดแปลงผูกระทําผิดไมใชความหนักเบาของการกระทําผิดดังนั้นจึงตองลงโทษใหเหมาะสมกับตัว
บุคคลผูกระทําผิดวาเขาควรไดรับการแกไขอยางไร”44 
  

                                                             
43 คําวินิจฉัยตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส หมายเลข 93-334 DC ลงวันท่ี 20 มกราคม 1994 (ราชกิจจา

นุเบกษา 26 มกราคม หนา 1380). (อางถึงใน ปกปอง ศรีสนิท, 2550, มิถุนายน, “การปรับใชโทษใหเหมาะสมกับ
นักโทษแตละคน”, บทบัณฑิตย, 63(2), น.34-35, กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย). 
 44 จาก แผนบังคับโทษจําคุกรายบุคคล (น.26), โดย อภิชาต ดํารงสันติสุข, 2556, กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
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2.4  ความเปนมา วัตถุประสงค และวิวัฒนาการการศึกษาของผูตองขังวัยหนุมในประเทศไทย 
2.4.1   ความเปนมาของผูตองขังวัยหนุม 

 การราชทัณฑในปจจุบันไดมุงความสนใจไปยังผูตองขังวัยหนุมท่ีมีอยูระหวาง 16-30 ป
มากเปนพิเศษ และไดมีการจัดตั้งทัณฑสถานวัยหนุมขึ้นเปนเอกเทศเพ่ือทําการแยกตองขังวัยหนุม
ออกจากผูตองขังท่ีเปนผูใหญ ท้ังนี้โดยคํานึ่งถึงเปาหมายแหงการพัฒนาพฤติกรรมของผูตองขัง
เหลานี้ใหมีโอกาสกลับตัวความประพฤติ ปรับปรุงใหเหมาะสม เม่ือไดรับการปลดปลอยไปแลว
เปนสําคัญ และเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการในขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอ
ผูตองขังกับขอเสนอแนะในสวนท่ีเกี่ยวขององคการสหประชาชาติ ขอ 8 ซ่ึงบัญญัติไววา “ผูตองขัง
ตางประเภทกันพึงแยกคุมขังไวคนละแหง หรือคนละสวนของทัณฑสถาน โดยคํานึงถึง เพศ อายุ 
ประวัติ ในทางอาชญากรรม เหตุผลในทางคดี และความจําเปนท่ีจะตองปฏิบัติตอผูตองขังเหลานั้น” 
และขอ 8 (ง) “ผูตองขังเยาววัยพึงแยกจากผูตองขังผูใหญ” แตเนื่องจากโครงสรางพ้ืนฐานในเรื่อง
ของสภาวะแวดลอมทางดานสังคม วัฒนธรรมของแตละประเทศมีความแตกตางกัน จึงมีการ
กําหนดชวงอายุ  “ผูตองขังวัยหนุมแตกตางกันไปดวย”45 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูตองขังวัยหนุม หมายถึงผูตองขังชายท่ีอายุระหวาง 16-30 ป 
ซ่ึงกระทําผิดเปนครั้งแรก และถูกคุมขังอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน 
 ในประเทศอังกฤษ ผูตองขังวัยหนุม (Young prisoner) หมายถึง ผูตองขังชายท่ีมีอายุ
ระหวาง 17-21 ป ซ่ึงรับโทษจําคุกในเรือนจําและทัณฑสถานตาง ๆ มิใชในโรงเรียนดัดสันดานหรือ
ศูนยควบคุมตัว 
 ในประเทศไทย คําวา  ผูตองขังวัยหนุม หมายถึง ผูตองขังชายท่ีมีอายุระหวาง 18-25 ป 
แตผูตองขังวัยหนุมท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาคุมขังในทัณฑสถานวัยหนุมนั้น จะตองเปนผูตองขัง
วัยหนุมท่ีกระทําความผิดครั้งแรก คดีเด็ดขาดแลว ดังนั้น จึงเห็นไดวาผูตองขังวัยหนุมนั้น จะมุงถึง
ผูตองขังท่ีมีอายุนอย แตสําหรับผูตองขังวัยหนุมท่ีจะแยกมาคุมขังรวมกันไวในทัณฑสถานวัยหนุม
นั้น จะตองไมใชพวกท่ีกระทําความผิดซํ้าซาก หรือกระทําความผิดติดนิสัย 
 การใหความหมายของคําวา  ผูตองขังวัยหนุมในประเทศไทยนั้น จัดไดวาสอดคลองกับ
นานาอารยะประเทศ คือ ถือเกณฑดานอายุเปนหลัก แมแตละประเทศจะมีการกําหนดอายุของ
ผูตองขังวัยหนุมท่ีแตกตางกันอยูบางก็ตาม เชน บางประเทศอาจกําหนดอายุของผูตองขังวัยหนุมไว
ระหวาง 18-22 ป เปนตน46 
                                                             

 45 จาก เอกสารการสอนชุดวิชาการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด (หนวยท่ี8-15) (พิมพครั้งท่ี1)           
(น.103), โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540, นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

46 แหลงเดิม. 
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 ปจจุบันมีผูกระทําความผิดท่ีอยูในวัยหนุมเปนจํานวนท่ีสูงมาก หากจะมองในแงของ
ปจจัยทางรางกาย (Physiological Factors) พลังกายสวนเกิน (Excessive Energy) นับวามีสวน
ผลักดันใหผูตองขังวัยหนุมโนมเอียงไปในทางท่ีจะกระทําผิดได โดยเฉพาะเด็กวัยหนุมท่ีกําลัง
เติบโตท้ังทางรางกายและจิตใจ แตก็ยังเติบโตไมเต็มท่ี ในระยะนี้รางกายตองการอาหารมากและ
กําลังกายท่ีมีอยูมาก เนื่องจากความเจริญเติบโตนี้ธรรมชาติไดกําหนดใหมีการออกกําลังกาย
มากกวาปกติ เด็กวัยหนุมจึงมีความตองการท่ีจะเคล่ือนไหวและทํากิจกรรมตาง ๆ ท้ังในดานเลน
และการงาน โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีตองใชกําลังกาย หากครอบครัว โรงเรียน หรือสังคมไมสามารถ
จัดหากิจกรรมหรือการเลนท่ีเปนประโยชนใหได เด็กเหลานี้ก็จะพยายามหากิจกรรมตาง ๆ ดวย
ตนเองเพ่ือระบายพลังสวนเกิน ซ่ึงถาหากไปเขากลุมเด็กท่ีไมดีก็อาจถูกชักนําใหกระทําผิดได เชน 
ลักขโมย วิ่งราว ปลนทรัพย หรือกอการทะเลาะวิวาท เปนตน เนื่องจากส่ิงเหลานี้กอใหเกิดความ
ตื่นเตน เด็กวัยหนุมชอบอยูแลว 
 แตท้ังนี้การท่ีคนจะประกอบอาชญากรรมนั้นมิใชอิทธิพลของปจจัยอยางหนึ่งอยางใด
เพียงอยางเดียว แตเปนอิทธิพลของปจจัยหลายอยางรวมปฏิสัมพันธกันตอบุคคลนั้นในระยะเวลา
อันยาวนานท้ังในดานดีและไมดี มีท้ังผลักดันและระงับยับยั้ง ในเม่ืออิทธิพลฝายต่ํามีอํานาจเหนือ
ฝายสูงได คนก็จะประกอบอาชญากรรมขึ้น47 
 ปจจัย อันมีสวนสัมพันธหรือโนมนาวให ผูตองขังวัยหนุมกระทํา ผิด หรือกอ
อาชญากรรมไดงายขึ้น สามารถแยกออกเปนประเภทใหญ ๆ ได 3 ประเภท คือ48 
 1. ปจจัยท่ีเกี่ยวกับตัวผูกระทําความผิด ไดแก 
     1) ปจจัยทางชีววิทยา (Biological Factors) คือ ความบกพรองทางจิตใจ ซ่ึงผูตองขัง
วัยหนุมไดรับการถายทอดจากบิดาและมารดา 
     2) ปจจัยทางรางกาย (Physiological Factors) คือความบกพรองทางรายกาย ระบบ
ประสาท ตอมไมมีทอตาง ๆ ตลอดจนพลังกายสวนเกิน 
     3) ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) ไดแก สัญชาตญาณ ความรูสึก อารมณ 
เจตคติ ความคิด ความผิดหวัง และความขัดแยง เปนตน 
 2. ปจจัยท่ีเกี่ยวกับสังคมและสภาพแวดลอม ไดแก 
     1) ปจจัยเกี่ยวกับครอบครัว (Family Factors) คือสภาพครอบครัวท่ีไมเหมาะสม 

                                                             
47 เอกสารการสอนชุดวิชาการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด (น.107). เลมเดิม.  
48 เอกสารการสอนชุดวิชาการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด (น.107-108). เลมเดิม. 
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     2) ปจจัยเกี่ยวกับความยากจน (Poverty Factors) ความยากจนหรือความขาดแคลน
โดยตัวของมันเองมิใชมูลเหตุท่ีจะทําใหเด็กและเยาวชนประกอบอาชญากรรม แตความยากจนทํา
ใหเกิดสภาวะอันเหมาะสมแกการท่ีจะประกอบอาชญากรรมงายขึ้นกวาปกต ิ
     3) ปจจัยเกี่ยวกับชุมชน (Community Factors) แหลงชุมชนท่ีเส่ือมโทรมหรือยาน
สลัมโดยตัวของมันเองมิใชมูลเหตุท่ีจะทําใหเด็กและเยาวชนประกอบอาชญากรรม แตกอใหเกิด
สภาวะอันเหมาะสมแกการท่ีจะประกอบอาชญากรรมงายขึ้นกวาปกต ิ
     4) ปจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม (Cultural Factors) เชน ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน 
หนังสืออานเลน และหนังสือพิมพ 
     5) ปจจัยเกี่ยวกับอบายมุข เชน สุรา ยาเสพติด การพนัน ฯลฯ 
 3. ปจจัยท่ีเกี่ยวกับประชาชน 

จากผลการศึกษาของเมนดาลสอหน (Mendalsohn) พนักงานอัยการชาวอิสราเอล 
พบวา “ประชาชน” อาจมีสวนผลักดันใหเกิดอาชญากรรมไดดังตอไปนี ้
     1) โดยการยั่วโทสะใหผูกระทําความผิดตอบโตจะเห็นไดจากกรณีทะเลาะวิวาททํา
รายรางกายจนถึงขั้นฆาคนตาย เม่ือคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งไมรูจักคําวายอมแพเสียขางหนึ่งก็ยอมจะ
เกิดการตอสูประหัตประหารกันขึ้น 
     2) การโนมนาวจิตใจผูกระทําความผิดไมวาจะดวยวาจา หรือปฏิกิริยาอยางใดอยาง
หนึ่ง ปจจัยขอนี้จะเห็นไดชัด ในกรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ การแตงกายยั่วยวนของสตรีวัยรุน การ
นุงกระโปรงส้ัน การปลอยตัวอยางมีอิสรเสรีเกินขอบเขตของสตรีวัยรุน ฯลฯ ส่ิงเหลานี้ยอมโนม
นาวจิตใจผูกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศไดอยางดียิ่ง ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดอีกประการหนึ่งก็คือ กรณี
ทุจริตตอหนาท่ี การเสนอเง่ือนไขตาง ๆ ของประชาชนโดยมีเจตนาท่ีจะติดสินบนเจาพนักงานเปน
สวนผลักดันท่ีสําคัญในสาเหตุการทุจริตตอหนาท่ีการงาน 
     3) ไมสมัครใจท่ีปองกันตนเอง จากคํากลาวแตโบราณกาลท่ีวา “รักวัวใหผูก รักลูกให
ตี”  เปนทีประจักษวา คนโบราณไดสอนลูกหลานรูจักปองกันเองมาชานาน แตดูเหมือนวาคําส่ัง
สอนดังกลาจะลบเลือนไปในสภาพของสังคมปจจุบัน วัวท่ีเคยผูกไวหรือตอนเขาคอบเม่ือตะวันตก
ดินก็ถูกทอดท้ิง เด็กท่ีพอแมเคยวากลาวตักเตือนดุดาใหไดดี ก็ถูกละเลยตามใจจนเสียคน และ
ในทางตรงกันขามการอวดความร่ํารวย หรือความม่ังมีในดานวัตถุ มักจะเปนการมีหนามีตาใน
สังคม คนเราไดเรียนรูถึงความปรารถนา หรือความตองการท่ีจะใหไดมาซ่ึงส่ิงตาง ๆ เพ่ือเปนท่ี
ยอมรับของสังคม แตในขณะเดียวกันคนเราไมไดเรียนรูถึงการระวังรักษาส่ิงของนั้น ๆ บานใดถา
ขาดการเอาใจใสดูแลถึงความม่ันคง กอใหเกิดกรณีตัดชองยองเบา ลักทรัพย ปลนทรัพย เม่ือทราบ
วามีคดีลักรถยนตเพ่ิมสูงขึ้น ก็มิไดสนใจหาวิธีการใด ๆ ในการระวังรักษาขาดความละเอียด
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รอบคอบ ตั้งอยูในความประมาท จอดรถท้ิงไวตามถนนหนทางโดยมิไดล็อกประตูรถ เปนตน 
ปจจัยตาง ๆ ท่ีกลาวมานี้เปนการท่ีประชาชนไมสมัครใจท่ีจะปองกันตนเอง 
     4) โดยการเห็นอกเห็นใจผูกระทําความผิด  การท่ีมนุษยอาศัยอยูรวมกันในสังคมตอง
พ่ึงพาอาศัยกันและกันนั้น เปนเรื่องธรรมชาติและความจําเปนของมนุษย แตการเห็นอกเห็นใจและ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันยอมจะตองมีขอบเขต การชวยเหลือผูกระทําความผิด ซ่ึงถูกลงโทษโดย
แกไขอบรมบมนิสัยจนสามารถกลับตัวได และใหความสงเคราะหชวยเหลือเม่ือพนโทษเปนการ
ปองกันมิใหกระทําผิดอีก เปนเรื่องท่ีควรยกยองสรรเสริญ แตในขณะเดียวกัน คนบางกลุมอาจมี
ความเห็นอกเห็นใจผูกระทําความผิดชวยปดบังความผิดท่ีผูรายไดกอขึ้น ชวยสงเคราะหใหหลบหนี
จากการจับกุมของเจาหนาท่ีตํารวจ แมวาตนเองจะไดรับผลประโยชนตอบแทนทางใดทางหนึ่ง
หรือไมก็ตาม พฤติกรรมเหลานี้ลวนแตเปนเหตุใหผูรายหรือผูกระทําความผิดไดใจ กําเริบกระทํา
การรุนแรงตาง ๆ หนักขึ้น 
 กลาวโดยสรุป ปจจัยเกี่ ยวกับตัวผูกระทําความผิด ปจจัยเกี่ ยวกับสังคมและ
สภาพแวดลอมตลอดจนปจจัยเกี่ยวกับประชาชน ลวนมีสวนโนมนาวใหเด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิดหรือประกอบอาชญากรรมไดงายขึ้น 

2.4.2   วัตถุประสงคของการแยกปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุม49 
 การจําแนกเรือนจําและทัณฑสถานเพ่ือแยกปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุมในประเทศไทย
ไดถือจําแนกตามระบบความแตกตางในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด (The Differentiated 
System) โดยเลือกปฏิบัติ 2 แนวทาง คือ  

1) การจําแนกเรือนจําและทัณฑสถาน ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคในการแกไข
ปรับปรุงแตงจิตใจผูกระทําความผิด 

2) การจําแนกเรือนจําและทัณฑสถาน โดยยึดถือประเภทของผูกระทําความผิดเปน
หลักเกณฑในการกําหนดประเภทเรือนจําและทัณฑสถาน 
 นอกจากนี้ ความมุงหมายสําคัญของเรือนจําและทัณฑสถานระบบนี้ ก็คือการบําบัด
แกไขความประพฤติของผูกระทําความผิด ยิ่งไปกวาความม่ันคงปลอดภัยในการควบคุม กลไก
สําคัญท่ีสุดของการจัดเรือนจําและทัณฑสถานระบบนี้ไดแก  การจัดตั้งศูนยวิเคราะหศึกษาประวัติ 
และพฤติกรรมของผูกระทําความผิดเพ่ือประโยชนในการกําหนดแผนการปฏิบัติตอผูกระทํา
ความผิดอยางเหมาะสมตอไป เรือนจําและทัณฑสถานระบบนี้ จึงตองอาศัยเจาหนาท่ีและหนวยงาน
ปฏิบัติยอย ๆ หลายสาขาวิชาชีพตามความจําเปนทางทัณฑปฎิบัติ อาทิ นักสังคมสงเคราะห 
นักจิตวิทยา แพทย ครู เปนตน 
                                                             

 49 เอกสารการสอนชุดวิชาการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด (น.115-117). เลมเดิม. 
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 สาระสําคัญของระบบความแตกตางในการปฏิบัติตอการกระทําผิดท่ีเกี่ยวของกับการ
การปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุม มีดังนี ้

1. แนบปรัชญาของการจําแนกเรือนจําและทัณฑสถาน ระบบความแตกตางในการ
ปฏิบัติตอผูกระทําความผิดมาจากขอสมมติฐานท่ีวา สาเหตุแหงการประกอบอาชญากรรมยอม
ประกอบดวยปจจัยหลายสวน อาทิ ความยากจน การวางงาน การอาศัยอยูในแหงเส่ือมโทรม การ
แตกแยกของครอบครัว การขาดปทัสถานความประพฤติท่ีดี การดวยสติปญญา การไรโอกาส การ
ขัดแยงระหวางคานิยมและวัฒนธรรมและอ่ืน ๆ  ดังนั้น การจะปฏิบัติตอผูกระทําความผิดใน
เรือนจําและทัณฑสถานใหมีประสิทธิภาพจึงจําเปนตองมีการศึกษาวิเคราะห และวางแผนปฏิบัติให
สอดคลองกับปจจัยและสาเหตุแหงการกระทําผิด เพราะเหนุยอมหมายถึงปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดผล 
เปรียบไดกับความจําเปนของแพทยท่ีจะตองทราบสมุฏฐานของโรคเสียกอนจึงจะเยียวยารักษา
คนไขใหหายได 

2. การกําหนดแนวทางปฏิบัติแตกตางกันโดยถือเอาเกณฑอายุเปนเครื่องวินิจฉัยในการ
กําหนดแนวทางปฏิบัติ กลาวคือ ผูกระทําความผิดท่ีเปนเด็ก หรือบุคคลวัยรุน ซ่ึงยอมมีพฤติกรรม
งายตอการแกไขสมควรแยกออกตางหากจากผูกระทําความผิดท่ีเปนผูใหญท่ีมีลักษณะอาชญากรแท 
เพ่ือปองกันการถายทอดความรูทางอาชญากรรมแกกัน จากการศึกษาพฤติกรรมของผูกระทํา
ความผิดท่ีเปนเด็กหรือบุคคลวัยรุนพบวา เปาหมายแหงการประกอบอาชญากรรมแตกตางกัน สวน
ใหญแลว เปนผลมาจากความคึกคะนอง การคบเพ่ือนไมดี แตอาชญากรผูใหญมีจุดมุงหมายเพ่ือให
ไดมาซ่ึงผลประโยชนจากการประกอบอาชญากรรมนั้น ๆ โดยตรง ในหลายประเทศนอกจากจะ
แยกผูกระทําความผิดระหวางเด็กและผูใหญเปนสัดสวนแลว ยังไดจัดตั้งทัณฑสถานสําหรับปฏิบัติ
ตอผูกระทําความผิดวัยหนุมแยกตามอายุแกออนลงไปอีก เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
อังกฤษ ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการแกไขฟนฟูจิตใจผูกระทําความผิดใหเปนไปตามหลักการท่ี
เหมาะสม ทํานองเดียวกันกับการจัดระบบการศึกษาท่ีสอดคลองกับอายุและความเจริญเติบโตของ
เด็ก เปนตน 

3. การกําหนดแนวทางปฏิบัติแตกตางกันโดยคํานึงถึงภูมิลําเนาของผูกระทําความผิด
ในกรณีนี้ไดแกการสรางเรือนจํา และทัณฑสถานแหงทองถ่ินเพ่ือใชควบคุมผูกระทําความผิดท่ีอยู
ในทองถ่ินนั้น ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเยี่ยมเยียนจากครอบครัว ญาติมิตร และเพ่ือ
เปนการประหยัดคาใชจายในการโยกยายผูกระทําความผิด เปนตน 

4. การกําหนดแนวทางปฏิบัติแตกตางกันโดยคํานึงถึงปจจัยดานการศึกษาและการฝก
อาชีพ เนื่องจากจํานวนผูกระทําความผิดสวนใหญเปนผูมีความบกพรองทางการศึกษาหรือการฝก
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อาชีพจึงเปนปญหาใหเกิดขึ้นไมวาจะเปนปญหาการกระทําความผิดตอทรัพย ชีวิต รางกาย เพศ 
หรืออ่ืน ๆ เปนตน 

5. หลักการสําคัญของระบบความแตกตางในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด ไดแก การ
กําหนดใหมีสถานแรกรับ (Reception Center) เพ่ือใชเปนศูนยจําแนกลักษณะผูกระทําความผิด โดย
ผูกระทําความผิดเขาใหมจะถูกควบคุมตัวอยูในสถานแรกรับกอนอยางนอยเปนเวลาประมาณ 6 
สัปดาห เพ่ือใหเจาหนาท่ีทําการสืบเสาะ วิเคราะหประวัติเกี่ยวกับตัวผูกระทําความผิดและวางแผน
ในการโยกยายผูกระทําความผิดไปควบคุมและฝกอาชีพในเรือนจําและทัณฑสถานอ่ืน ๆ ท่ี
สอดคลองกับความจําเปนในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดเปนรายบุคคลตอไป 

6. การปฏิบัติตอผูกระทําความผิดตามระบบความแตกตางเนนหนักไปในดานแกไข
ความประพฤติ แตก็มิไดละเลยถึงเหตุผลดานความม่ันคงปลอดภัยในการควบคุมผูกระทําความผิดมิ
ใหหลบหนี โดยนัยนี้ การจําแนกประเภทเรือนจําและทัณฑสถานตามระบบความแตกตาง ในการ
ปฏิบัติตอผูกระทําความผิดจึงมักนิยมจัดเรือนจํา ระดับความม่ันคงปานกลางเปนท่ีควบคุม และฝก
วิชาชีพผูกระทําความผิด 
 กลาวโดยสรุป การแยกปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุมมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญอยูหลาย
ประการ คือ 

1) ปองกันมิใหมีการถายถอดนิสัย และพฤติกรรมในการกระทําผิดระหวางผูตองขัง
ผูใหญท่ีมีความเช่ียวชาญดานอาชญากรรมใหกับผูตองขังวัยหนุม ซ่ึงกระทําผิดครั้งแรก โดยอาจ
กระทําผิดไปเพราะความรูเทาไมถึงการณหรือโดยประมาท หากไมมีการแยกคุมขังเฉพาะผูตองขัง
วัยหนุมแลว จะทําใหผูตองขังผูใหญสอนหรือครอบงําผูตองขังวัยหนุมได 

2) ปองกันมิใหเกิดการรังแกผูตองขังวัยหนุมโดยผูตองขังผูใหญ ซ่ึงอาจเกิดการรังแก
ในทางเพศหรือการรังแกอันเปนการขมขูทางรางกาย หรือการใชอิทธิพลครอบงําผูตองขังวัยหนุม
ใหรับใช หรือเปนลูกมือของผูตองขังผูใหญ 

3) เพ่ือใหการแยกปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุมสอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ผูตองขังวัยหนุมไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะหากไมมีการแยกปฏิบัติแลว การอบรมแกไขจะทํา
ใหยาก เพราะผูตองขังจะอยูปะปนกัน การจัดช้ันเรียน การฝกอาชีพ และการอบรมดานตาง ๆ จะทํา
ไดไมสะดวก เพราะกลุมเปาหมายจะตางกัน ในทัณฑสถานวัยหนุมจะเนนเรื่องการใหการศึกษา 
การออกกําลังกาย และเลนกีฬา เพ่ือใหผูตองขังวัยหนุมไดใชพลังงานอยางเต็มท่ี กิจกรรมการฝก
ลูกเสือเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม การฝกดนตรีเพ่ือใหดนตรีเปนเครื่องขัดเกลานิสัย และการอบรม
ทางศีลธรรมตาง ๆ เปนการฝกจิตใจ นอกจากนี้ การแยกปฏิบัติยังทําใหสามารถแยกบุคคลากรท่ีใช
ในการอบรมผูตองขังวัยหนุมออกจากผูตองขังผูใหญดวย 
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 ดังนั้น เม่ือมีความจําเปนดังกลาวขางตน จึงตองมีแยกปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุมออก
จากมาจากผูตองขังผูใหญ โดยมีวัตถุประสงคดังกลาวขางตน 

2.4.3   วัตถุประสงคในการจัดการศึกษาแกผูตองขังวัยหนุม50 
 การศึกษาเปนส่ิงจําเปน สําหรับประชาชนพลเมืองของชาติฉันใด ผูตองขังในฐานะเปน

สวนหนึ่งของสมาชิกในสังคม สมควรสงเสริมใหไดรับโอกาสในการศึกษาเทาท่ีบรรยากาศภายใน
เรือนจําและทัณฑสถานจะอํานวยใหฉันนั้น เปาหมายหลักในการจัดการศึกษาแกผูตองขังใน
เรือนจํา ก็เพ่ือเปนการพัฒนาผูตองขังใหมีทัศนคติท่ีดีมีทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถ
ปรับสภาพชีวิตใหสอดคลองกับความตองการของสังคมสวนรวมประกอบกับผูตองขังท่ีถูกควบคุม
ตัวอยูในเรือนจําและทัณฑสถานสวนใหญเปนผูไรการศึกษาหรือมีการศึกษาเพียงเล็กนอย การ
จัดบริการศึกษาในเรือนจําจึงทวีความสําคัญยิ่งขึ้นในสังคมปจจุบัน 

 เปาหมายในการจัดการศึกษาแกผูตองขัง มีดังตอไปนี ้
1) เพ่ือสงเสริมใหผูตองขังท่ีอานไมออกเขียนไมได ใหมีความรูความสามารถจนอาน

ออกเขียนได 
2) เพ่ือพัฒนาทัศนคติท่ีดีแหงการดํารงชีวิตของผูตองขังเชนเดียวกับประชาชนพลเมือง

ดีโดยท่ัวไป ดวยการมุงเนนใหผูตองขังมีความรูท่ัวไปท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน เชน เรียนรูเลขบวก
ลบคูณหาร ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร การรักษาอนามัย และหนาท่ีพลเมืองด ี

3) เพ่ือสงเสริมใหผูตองขังรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชนและเรียนรูถึงสภาพ
ความเปนไปแหงโลกปจจุบัน 

4) เพ่ือใชกระบวนการเรียนรูสงเสรมิใหผูตองขังมีวัฒนธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม 
5) เพ่ือสงเสริมใหผูตองขังมีความใฝใจในอันท่ีจะศึกษาเพ่ิมพูนความรูตอเนื่องอยูเสมอ 
6) เพ่ือประสานและพัฒนาโครงการศึกษาของผูตองขังในเรือนจํา รวมเขาไวในสวน

หนึ่งแหงแผนการศึกษาของชาต ิ
2.4.4   วิวัฒนาการการจัดการศึกษาของผูตองขังวัยหนุมในประเทศไทย 

 2.4.4.1 การจัดการศึกษาสําหรับผูตองขังในอดีต พ.ศ.2435-2479 
 การจัดการศึกษาสําหรับผูตองขังในอดีต นับแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุง
รัตนโกสินทรตอนตน ไมปรากฏหลักฐานวาไดมีการใหการศึกษาอบรมส่ังสอนนักโทษ อยางไรก็ดี 
ปรัชญาของงานราชทัณฑสมัยนั้นเนนการลงโทษผูกระทําผิดดวยการปฏิบัติใหผูกระทําผิดไดรับ
ความทุกขทรมาน เปนการลงโทษเพ่ือแกแคนขมขูใหเปนตัวอยางเพ่ือปราบปรามอาชญากรรม 

                                                             

 50 จาก หลักทัณฑวิทยา (น.466), โดย ประเสริฐ เมฆมณี, 2523, กรุงเทพมหานคร:บพิธการพิมพ. 
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จนถึงสมัยรัตนโกสินทรในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงไดมีการจด
บันทึกไวเปนหลักฐาน ดังตอไปนี5้1 
 สมัยรัตนโกสินทร (รศ.110) กรมพระยานเรศวรฤทธ์ิ เสนาบดีกรมพระนครบาลไดยก
รางขอบังคับสําหรับคุมขังนักโทษในกรมพระนครบาล ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายตอพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวเพ่ือทรงวินิจฉัย พระองคทรงมีแนวคิดริเริ่มท่ีจะปลูกฝงการใหการศึกษาแก
นักโทษเพ่ือใหเกิดคุณแกตัวนักโทษเองและชาติบานเมือง ดังนั้น ในขอบังคับดังกลาวจึงไดมีสวน
วาดวย  “การเรียนวิชา”  ของนักโทษ กลาวคือ การเลาเรียนในคุกนั้นถานักโทษอายุต่ํากวา 18 ปลง
มา ตองบังคับใหเรียนทุกคน  นักโทษท่ีอายุกวา 18 ปขึ้นไป ถาสมัครขอเลาเรียนใหอนุญาตใหเรียน
ได แตเฉพาะนักโทษท่ีมีกิริยาเรียบรอย เวลาเลาเรียนนั้นแบงสอนนักโทษคนหนึ่งวันละ 2 ช่ัวโมง 
เวลาเปดเรียนคือ 07.00-11.00 น. และ 12.00-16.00 น. โดยใหแบงเวลาใหนักโทษเลาเรียน
หมุนเวียนกันตามเวลา เม่ือเรียนเสร็จเรียบรอยแลวใหกลับไปทํางานอยางเดิม 
 ในการเรียนนั้นใหสอนเขียนหนังสืออยางหนึ่งกับสอนเลขใหรูคิดไดตลอดวิธีมาตราอีก
อยางหนึ่งเทานั้น สวนสมุดท่ีจะเรียนใหใชหนังสือแบบเรียนเร็ว 2 เลม สมุดเลขท่ีจะเรียนใหใช
หนังสือเลขวิธี 2 เลม กําหนดใหเรียนเพียง 1 ป ใหเรียนใหจบวิชาหนังสือตามแบบ 2 เลม วิชาเลข
ตามแบบ 2 เลม ถานักโทษท่ีอายุต่ํากวา 18 ป ไมหม่ันเรียนเกียจครานแลวตองลงโทษบังคับใหเรียน 
แตถาเปนนักโทษท่ีสมัครเรียนเองแลว ถานักโทษคนใดเรียน 5 เดือนไมจบเลม 1 ท้ังหนังสือและ
เลขก็ใหยกนักโทษนั้นออกจากการเลาเรียน 
 การท่ีจะหัดนักโทษเขียนหนังสือนั้นหามมิใหใชกระดาษ ใหใชกระดานชนวนใน
หองเรียน หามมิใหใชกระดาษเวนแตสมุดสําหรับเรียนท่ีมีอักษรตีพิมพอยูเทานั้นจึงใหเอาเขา
หองเรียน หามมิใหนักโทษพูดกัน ใหพูดไดแตกับครูสอนหนังสือเทานั้น 
 นักโทษตั้งแตมัธยมโทษขึ้นไป ถาเปนคนดีท่ีรูเลขรูหนังสือพอเปนครูไดและเปนคน
ประพฤติกิริยาดีเรียบรอย ควรยกมาเปนครูสอนเลข สอนหนังสือนักโทษ ถานักโทษคนใดไดมา
เปนผูชวยครูสอนหนังสือสอนเลขแลวใหมีรางวัลคะแนนพิเศษเพ่ิมขึ้นเดือนละ 1 คะแนน นักโทษ
ท่ีเรียนหนังสือนั้นจะเอาหนังสือท่ีเรียนไปเลาอานในหองขังแหงตนก็ได แตตองไดรับอนุญาตจาก
เจากรมกอนจึงจะเอาไปอานได นับแตนั้นมานักโทษก็ไดมีโอกาสเลาเรียนเขียนอานหนังสือ ซ่ึงเปน
การชวยสงเสริมสติปญญาใหแตกฉานยิ่งขึ้น 

                                                             

 51 ประวัติกรมราชทัณฑ 200 ป (น.598-602), โดย กรมราชทัณฑ, 2525, กรุงเทพฯ:โรงพิมพกรม
ราชทัณฑ. (อางถึงใน ณรงค สีใจออน, 2548, การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญสําหรับผูตองขัง (น.6-11), 
กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกริก). 
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 ตอมาภายหลังการเปล่ียนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชไปสูการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย เม่ือปพุทธศักราช 2475 ในป 2476 กรมราชทัณฑจึงไดตระหนักและมองเห็น
ความสําคัญในการใหการศึกษาอบรมส่ังสอนนักโทษมากยิ่งขึ้น จึงไดวางระเบียนวาดวยการอบรม
ส่ังสอนนักโทษขึ้น เพ่ือเปนแนวทางใหเรือนจําท้ังหลายไดนําไปเปนแนวทางปฏิบัติตอไป แลวจึง
ไดเสนอตอกระทรวงมหาดไทยส่ังการไปยังสมุหเทศาภิบาลวา  “กรมราชทัณฑเสนอวาการอบรม
ส่ังสอนนักโทษซ่ึงไดดําเนินการทดลองในท่ีบางแหงเปนผลดีใหไดท่ัวไป”  จึงไดวางระเบียบเรื่อง
นี้ขึ้นเพ่ือใหเรือนจําท้ังหลายปฏิบัติ ซ่ึงทางกระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาแลวเห็นวาอยูในนโยบาย
ของรัฐบาลและหลักการแตเดิม ๆ โดยใหผูบัญชาการเรือนจําจัดทําขึ้น 3 แผนก คือ 

1) แผนกศีลธรรมอันด ีจัดหาพระภิกษุเทศนาส่ังสอนในวันหยุดสัปดาหละครั้ง นักโทษ
คนใดท่ีนับถือศาสนาอ่ืนใหจัดนักบวชหรือครูสอนศาสนานั้น ๆ มาทําการอบรมส่ังสอน และใน
เวลา 19.00 น. ของทุกวัน เม่ือนักโทษเขาหองขังแลวใหเจาพนักงานเรือนจําผลัดกันส่ังสอนศีลและ
ธรรม และหนาท่ีพลเมืองดีแกนักโทษตามหองขังท่ังทุกแหงจนถึงเวลา 20.00 น. จึงใหสวดมนต
ไหวพระ นักโทษนับถือศาสนาอ่ืนสวดมนตไหวพระตามลัทธิศาสนาตน โดยในเวลาหยุดพัก
กลางวันใหเจาพนักงานผูคุมส่ังสอนนักโทษอยางนอยวันละ 30 นาที หรือผูปกครองเรือนจําตอง
เปนผูอบรมส่ังสอนนักโทษดวยตนเองอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง และในวันหยุดใหมีการประชุม
รวม 

2) แผนกวิชาสามัญ จัดใหมีสถานท่ีแหงหนึ่งเปนโรงเรียน พรอมอุปกรณกระดานดํา 
โตะ ครู เกาอ้ีผูเรียน และคัดเลือกนักโทษท่ีมีความรูเปนครู สําหรับเรือนจําใหญมีเจาพนักงานเรือน
จําเปนครูใหญ สําหรับวิธีสอนใหอาน เขียน คิดเลข จรรยา สุขวิทยา ความรูเมืองไทย ฯลฯ แบบ
ประถมศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงธรรมการ โดยคัดเลือกนักโทษท่ีมีกําหนดโทษหรือยัง
ตองโทษตอไปอีก 6 เดือน ผูตองขังระหวางคดีจะสมัครเรียนก็อนุญาต อยางไรก็ดี ในการเรียนการ
สอนอยาใหขาดกําลังนักโทษใชงาน ใหแบงแยกผลัดกันเรียนและทํางาน ถานักโทษทําผิดขอบังคับ
ของเรือนจําก็ใหตัดสิทธิการเลาเรียน ปหนึ่งมีการสอบไล 2 ครั้ง 

3) แผนกวิชาชีพ ในปพุทธศักราช 2477 รัฐบาลไดแถลงนโยบายตอสภาผูแทนราษฎร
เกี่ยวกับการใหการศึกษาวา “จะไดจัดใหมีการอบรมนักโทษในทางศีลธรรมจรรยาและส่ังสอน
วิชาชีพ พรอมท้ังการฝกฝน และจัดใหมีการทํางานท่ีเปนคุณประโยชนเพ่ือสุขภาพ เพ่ือปลูกฝงนิสัย
และการสงเสริมวิชาชีพแกนักโทษ” โดยดําเนินการดังนี้ 

(1)  ใหการอบรมส่ังสอนแกนักโทษไดรับความรูประเภทวิชาท่ีนักโทษสามารถ
นําไปใชประกอบอาชีพได และใหฝกจนมีความชํานาญในงานประเภทนั้น ๆ 

(2)  ใหทํางานท่ีเปนวิชาชีพในประเภทท่ีสรางเสริมรายไดเศรษฐกิจของชาต ิ
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(3)  ใหทํางานท่ีเปนการบริหารรางกายใหมีอนามัยดี เพ่ือเปนประโยชนทางดานสุขภาพ 
(4)  ใหทํางานเปนวิชาชีพท่ีเปนการชักนําสงเสริมใหราษฎรทําตาม 
(5)  ใหทํางานในประเภทท่ีไมตองใชความรูความชํานาญมากนัก เปนงานท่ีเหมาะกับ

นิสัยของนักโทษ เชน การทํากสิกรรม การปลูกพืชเล้ียงสัตว เชน สุกร ไก การทําเกษตรกรรม เชน 
การตัดไมมาขาย และการประมง การทําอุตสาหกรรม หรือการนําสรรพอาหารมาประดิษฐขึ้นหรือ
เอมของดิบมาประดิษฐขึ้นใหมีราคาและมีประโยชนมากกวาเดิม เชน เอาขาวมาทําเปนแปง หรือ
เอมไมมาตอเปนโตะ เกาอ้ี เอาดินมาเปนปนเปนอิฐ หมอ การเผาถานมาจําหนาย การโยธาภายนอก
บริเวณเรือนจํา เชน รับจางทําถนนเปนสาธารณประโยชน ทําการเบ็ดเตล็ด เชน ทําการตัดฟนและ
ยอยหิน เปนตน 
 2.4.4.2 การจัดการศึกษาสําหรับผูตองขัง พ.ศ.2479-ปจจุบัน 
 การจัดการศึกษาสําหรับผูตองขังในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 โดย
บัญญัติใหอธิบดีกรมราชทัณฑมีอํานาจออกขอบังคับวาดวยการศึกษาและอบรมผูตองขัง โดยกรม
ราชทัณฑไดวางระเบียบในการจัดการเรียนการสอนออกเปน 3 ดาน คือ52 

(1)  ดานพุทธศึกษา ไดแก การอบรมส่ังสอนในวิชาสามัญและวิชาชีพ 
(2)  ดานจริยศึกษา ไดแก การอบรมศีลธรรมจรรยาและหนาท่ีพลเมืองดี และ 
(3)  ดานพลศึกษา ไดแก การศึกษาอนามัยและสุขาภิบาล ตลอดจนการออกกําลังกาย 

 ในระยะแรกผูกระทําผิดท่ีเขามาอยูในเรือนจําและทัณฑสถานเปนจํานวนมากท่ีไมมี
ความรู ไมสามารถอาน เขียนหนังสือได กรมราชทัณฑจึงไดดําเนินการสอนโดยใชหลักสูตร
การศึกษาผูใหญขั้นมูลฐานของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลักในการเรียนการสอนในเรือนจํา โดย
ยึดหลักการและแนวทางในการจัดการเชนเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการ 
 การจัดการศึกษาวิชาสามัญและอบรมวิชาชีพสําหรับผูตองขังไดเริ่มรูปแบบท่ีชัดเจน
เปนครั้งแรก เม่ือป พ.ศ.2490 ท่ีเรือนจําจังหวัดนาน โดยไดรับความรวมมือจากแผนกศึกษาธิการ
อําเภอ เม่ือกระทรวงศึกษาธิการเห็นวากรมราชทัณฑมีนโยบายท่ีจะจัดการศึกษาผูใหญใหกับ
ผูตองขังอยางจริงจัง จึงไดมอบหมายใหแผนกศึกษาธิการจังหวัดประสานงานและใหความรวมมือ
ในการจัดการศึกษาและฝกวิชาชีพใหผูตองขังในเรือนจํา ดังนี ้

1) จังหวัดใดท่ีมีการดําเนินการจัดการศึกษาผูใหญอยูกอนแลว ถาทางเรือนจํามีความ
ประสงคจะเปดโรงเรียนสอนหนังสือใหกับผูตองขัง ใหขอความชวยเหลือไปยังแผนกศึกษาธิการ
จังหวัด จัดสงครูโรงเรียนผูใหญมาทําการชวยสอน และใหคําแนะนําทางวิชาการโดยจายเงินเดือน
                                                             

 52 กฐินพระราชทานกรมราชทัณฑ (น.122-144), โดย กรมราชทัณฑ, 2538, กรุงเทพฯ:โรงพิมพกรม
ราชทัณฑ. (อางถึงใน. ณรงค สีใจออน, 2548, น.8-11). 
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คาทําการสอนใหตามระเบียน แตถาแหงใดมีครูทําการสอนของเรือนจําอยูแลว ก็ใหเจาหนาท่ีแผนก
ศึกษาธิการจังหวัดชวยเหลือใหคําแนะนําการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร 

2) สําหรับจังหวัดท่ียังไมไดจัดการศึกษาผูใหญ เม่ือทางเรือนจําประสงคจะดําเนินการ 
พัศดีเรือนจําก็อาจติดตอขอคําแนะนําในทางวิชาการไดจากแผนกศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับการจัด
หองเรียน หลักสูตร และแบบเรียน แตทางเรือนจําเปนผูสอนเอง 
 ในระยะเริ่มแรกนี้การจัดการศึกษาสายสามัญสําหรับผูตองขัง กรมราชทัณฑมี
จุดมุงหมายเพ่ือใหผูตองขังไดรับความรูเพียงพอในระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ผูสําเร็จการศึกษาจะ
ไดรับประกาศนียบัตรไวเปนหลักฐาน การจัดการเรียนการสอนสายสามัญตามหลักสูตรการศึกษา
แบบเบ็ดเสร็จ ระดับ 1-2  ระดับ 1 (ประถมศึกษาปท่ี 2) ระดับ 2 (ประถมศึกษาปท่ี 4) ในเรือนจํา
และทัณฑสถานตาง ๆ ท่ีมีความพรอม ซ่ึงใชเวลาเรียนประมาณระดับละ 6 เดือน ในปพ.ศ.2518 
กรมราชทัณฑไดขยายการศึกษาสายสามัญในระดับสูงขึ้นอีก ไดแก ระดับ 3 (ประถมศึกษาปท่ี 6) 
ระดับ 4 (มัธยมศึกษาปท่ี 3) และระดับ 5 (มัธยมศึกษาปท่ี 6) 
 กรมราชทัณฑไดตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการศึกษาสําหรับผูตองขังมากยิ่งขึ้น 
โดยถือเปนภารกิจท่ีสําคัญนอกเหนือจากปฏิบัติตอผูตองขังตามคําพิพากษาของศาล โดย
ภาระหนาท่ีนี้ไดกําหนดอยูในอํานาจหนาท่ีและหนวยงานตาง ๆ ท่ีตองรับผิดชอบในการปฏิบัติตอ
ผูตองขัง จึงดําเนินการลักษณะผสมผสานระหวางการใชเรือนจําและทัณฑสถานเปนสถานท่ี
ควบคุม คุมขัง ตลอดจนแกไขความประพฤติของผูตองขังใหมีการพัฒนาการบริหารงานในรูปแบบ
ใหมของงานการศึกษา หนวยงานท่ีรับผิดชอบงานการศึกษาผูตองขัง คือสวนสงเสริมศึกษาอบรม 
สํานักพัฒนาพฤตินิสัย ไดจัดการศึกษาใหแกผูตองขังตามหลักสูตรกรมการศึกษานอกโรงเรียน ดงันี ้
 1) การจัดการศึกษาวิชาสามัญ ประกอบดวย (1) หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
พุทธศักราช 2530 (2) หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2530 และ (3) หลักสูตร
ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2531 
 หลักสูตรระดับประถมศึกษาเรือนจําและทัณฑสถานจัดสอนในระบบช้ันเรียน สวน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายใชวิธีเรียนดวยตนเอง ซ่ึงเปนวิธีท่ีเหมาะสมกับผูตองขัง
มาก และเปนวิธีท่ีประหยัดคาใชจายมากกวาเรียนดวยวิธีอ่ืน เนื่องจากการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน วิชาสามัญมีอยู 3 วิธีเรียน คือ การเรียนในช้ันเรียน (ชร.) การเรียน
ดวยตนเอง (ตอ.) และการเรียนแบบทางไกล (ทก.) ท้ังสามวิธีนี้เรือนจําและทัณฑสถานสามารถ
ดําเนินการไดตามความเหมาะสมและความพรอมของเรือนจําหรือทัณฑสถาน และเปนความ
ประสงคของผูตองขังท่ีจะสมัครเขาเรียนดวย โดยประสานงานกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัด (ศนจ.) หรือศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ (ศบอ.) ท่ีเรือนจําหรือทัณทสถานนั้น
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ตั้งอยู  ตลอดเวลาท่ีผานมาเรือนจําและทัณฑสถานไดรับความชวยเหลือการเรียนการสอน 
งบประมาณเพ่ือการศึกษาบางสวน ตลอดจนออกหลักฐานการศึกษาใหแกผูตองขังท่ีผานหลักสูตร 
โดยหลักฐานการศึกษามีศักดิ์และสิทธ์ิเชนเดียวกับสถานศึกษาภายนอกเรือนจําทุกประการ 
 2) การจัดการศึกษาวิชาชีพ กรมราชทัณฑไดมอบหมายใหเรือนจําและทัณฑสถาน
ดําเนินการฝกอบรมวิชาชีพสาขาตาง ๆ ใหกับผูตองขัง โดยมุงหมายใหผูตองขังมีอาชีพเล้ียงตนเอง
และครอบครัวเม่ือพนโทษแลว แจะไดไมหวนกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก โดยใหเรือนจําและทัณฑ
สถานคัดเลือกผูตองขังใหเหมาะสมกับงาน อาชีพ อายุ ภูมิลําเนา สุขภาพ รางกาย การศึกษา 
ประสบการณ ความสนใจ และความสมัครใจ เขารับการอบรมวิชาชีพระยะส้ันตาง ๆ ตามท่ีเรือนจํา
และทัณฑสถานกําหนดขึ้น โดยใหพิจารณาความพรอมดานสถานท่ี วัตถุดิบ และตลาด ผูตองขังท่ี
ฝกอบรมจบแลวจะไดรับวุฒิบัตรดวย ปจจุบันการจัดการศึกษาสายวิชาชีพแบงเปน 2 ประเภท คือ53 
 (ก) หลักสูตรกลุมสนใจ เปนหลักสูตรท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือใหการศึกษาอบรมผูท่ีสนใจ
ตองการศึกษาเนื่องใดเรื่องหนึ่ง ท่ีเปนประโยชนตอชีวิตและความเปนอยู ระยะเวลาในการจัดกลุม
สนใจ การสอนเรื่องหนึ่ง ๆ ใชเวลาไมเกิน 30 ช่ัวโมง ทําการสอนวันละไมเกิน 3 ช่ัวโมง ผูเรียนแต
ละกลุมไมนอยกวา 15 คน เชน การทําขนม การเล้ียงปลาสวยงาม การประดิษฐดอกไม ฯลฯ การจัด
กลุมสนใจนี้เปนวิชาท่ีมีเนื้อหาจบในตัวเอง ไมขัดตอศีลธรรม ความม่ันคงและสอดคลองกับ
นโยบายรัฐ โดยมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด เชน ก. เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ ข. เปน
ประโยชนตอการปรับปรุงชีวิตความเปนอยู ค. เปนประโยชนตอการทํานุบํารุงและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย และ ง. เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของทองถ่ิน 
 (ข) หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ผูตองขังไดมีโอกาสเรียนวิชาชีพระยะส้ันตามหลักสูตร
กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมอาชีวศึกษา สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ี
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน มีระยะเวลาระหวาง 30 ถึง 300 ช่ัวโมง ผูเรียนสามารถ
เลือกเรียนเฉพาะสวนท่ีตนตองการได เม่ือจบรายวิชาใดก็มีความรูเฉพาะเรื่องนั้น หรือจะเรียน
ตอเนื่องวิชานั้นจนครบกําหนดวิชาก็ถือวาจบหลักสูตรวิชาชีพนั้น จุดมุงหมายสําคัญ คือ การพัฒนา
ความรูและทักษะอาชีพพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน การประกอบวิชาชีพอิสระ การพัฒนาทักษะอาชีพ
เพ่ือรับจางในตลาดแรงงาน เชน วิชาชางซอมคอมพิวเตอร ชางไฟฟา ชางวิทยุโทรทัศน ชาง
เครื่องปรับอากาศ ชางตัดผม เปนตน 
 3) การพัฒนาจิตใจของผูตองขัง การพัฒนาจิตใจผูตองขังเพ่ือแกไขปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและความรูสึกนึกคิดของผูตองขังใหรูจักรับผิดชอบช่ัวดีในครรลองศีลธรรม จรรยา และ
                                                             

 53 ศึกษาความตองการการศึกษาของผูตองขังเรือนจําอําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา  (น.9-12), โดย 
นิมิต บุตรทิพย, 2544, สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ. (อางถึงใน. ณรงค สีใจออน, 2548, น.10-11). 
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วัฒนธรรมของสังคม โดยนําหลักการของศาสนาพุทธมาเปนหลักในการอบรมนับตั้งแตผูตองขังเขา
มาอยูในเรือนจําและทัณฑสถาน จนถึงระยะเวลาการอบรมเพ่ือเตรียมปลอยตัวพนโทษ โดยมี
อนุศาสนาจารยประจําอยูตามเรือนจําและทัณฑสถานทุกแหงเปนผูอบรม นอกจากนี้ยังมีการเปด
สอนธรรมศึกษา ตรี โท เอก ตามหลักสูตรแมกองสนามหลวง 
 4) การจัดบริการเสริมการศึกษา ไดแก หองสมุด เสียงตามสาย กิจกรรมพิเศษใน
วันหยุด นักขัตฤกษ และการศึกษาทางไกลระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(มสธ.) 
 2.4.4.3 ประวัติการศึกษาของผูตองขังโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช54 
 กรมราชทัณฑและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดรวมกันจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแกผูตองขัง โดยมีมูลเหตุสืบเนื่องจากในปพุทธศักราช 2527 ผูตองขังคนหนึ่งท่ีถูก
คุมขังอยูท่ีเรือนจํากลางบางขวางช่ือวา “บันเทิง ชูชาติ” ไดใหญาติของตนสมัครเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในสาขาวิชานิติศาสตร และแจงฐานะการเปนนักศึกษาใหเรือนจํา
กลางบางขวางทราบ พรอมท้ังยื่นคํารองตอเรือนจําขอใหตนไดมีโอกาสเขาสอบไลในภาคการศึกษา
นั้น อดีตผูบัญชาการเรือนจํากลางบางขวาง (นายสวัสดิ์ สรรเสริญ)ไดรายงานมายังกรมราชทัณฑ
เพ่ือใหประสานกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการพิจารณาหาแนวทางใหการดําเนินการท่ี
เหมาะสม  จากการท่ีกรมราชทัณฑมีนโยบายเนนหนักการแกไข พัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง และ
สงเสริมให ผูตองขังไดศึกษาในระดับกอนอุดมศึกษาอยางกวางขวางอยูกอนแลว อีกท้ัง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนระบบการศึกษาทางไกลท่ีทุกคนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง 
ไมตองเขาช้ันเรียนเหมือนสถาบันการศึกษาแหงอ่ืน อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ (นายสนิท รุจิณรงค) 
และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ดร.วิจิตร ศรีสะอาน) จึงมีความเห็นสอดคลอง
กันท่ีจะรวมกันจัดการศึกษาแกผูตองขังในระดับอุดมศึกษาโดยไมจํากัดอยูเฉพาะนักโทษชาย 
บันเทิง ชูชาติ เทานั้น ควรเปดโอกาสใหผูตองขังทุกคนท่ีมีความประพฤติดีและมีคุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สามารถสมัครเขาเปนนักศึกษาได นับตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ป
การศึกษา 2528 เปนตนมา โดยผูตองขังเปนผูออกคาใชจายในการศึกษาเองท้ังหมด และ
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหหนังสืออนุญาตใหสมัครเรียนจากกรมราชทัณฑเปนเอกสารประกอบการ
สมัครเรียนดวย ในเดือนตุลาคม 2530 ไดมีผูตองขังสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร เปน
บัณฑิตคนแรกช่ือวา “กุยแกว อินตะแกว” จากเรือนจํากลางบางขวาง จากการจุดประกายของ
ผูตองขังท้ังสองรายดังกลาว ทําใหการศึกษาระดับอุดมศึกษาของผูตองขังไดรับความสนใจจาก
                                                             

 54 ประวัติการศึกษา มสธ. ของผูตองขัง, สืบคน 7 พฤศจิกายน 2557, จาก 
http://br.correct.go.th/eduweb/index.php/eduessay/35-eduprisoner/46-2010-03-11-15-43-22.html 
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ผูตองขังคนอ่ืน ๆ เปนอยางมาก มีผูประสงคจะสมัครเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ ในปจจุบันมีผูตองขัง
หลายพันรายท่ัวประเทศท่ีเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 
 การจัดการเรียนการสอนของ มสธ. เปนการขยายโอกาสทางการศึกษาของผูตองขังให
สูงขึ้นถึงระดับปริญญาตรี กรมราชทัณฑจึงไดประสานความรวมมือ มสธ. ในการเปดโอกาส
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแกผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถาน โดยแบงออกเปน 2 หลักสูตร 
ไดแก หลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรโครงการการศึกษาตอเนื่องหรือสัมฤทธิบัตร โดยศึกษาใน
ระบบทางไกลจากส่ือการเรียนการสอนหรือชุดวิชาท่ี มสธ. จัดสงให นอกจากนี้ทางเรือนจํา
และทัณฑสถานไดจัดใหมีมุม มสธ. ไวภายในหองสมุดสําหรับเปนสถานท่ีในการศึกษาคนควา
เพ่ิมเติมสําหรับผูตองขังนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกคน55 
 2.4.4.4 การเรียนการสอนของนักศึกษา มสธ.ในเรือนจําและทัณฑสถาน56 
 สําหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา มสธ. ในเรือนจําและทัณฑสถานดําเนินการได
โดยการจัดหาสถานท่ีในแดนหนึ่งแดนใดท่ีเหมาะสม จัดทําเปนหองเรียน ติดตั้งโทรทัศน วิทยุเพ่ือ
การศึกษานี้โดยเฉพาะ  
 กําหนดเวลาเรียนในภาคเชาหรือภาคบายตามท่ีเห็นสมควร โดยใหเรียนเพียงครึ่งวัน 
และใหผูตองขังท่ีสมัครเรียนซ่ึงอยูตามแดนตาง ๆ เขาเรียนตามกําหนดวัน เวลา และสถานทีท่ีจัดไว 
สวนเวลาอ่ืนใหฝกวิชาชีพตามท่ีเรือนจํามอบหมาย 
 จัดเจาหนาท่ีควบคุมดูแลอยางใกลชิด โดยเปนผูเก็บรักษาวิทยุ เทป วีดีโอ โทรทัศน 
และควบคุมเวลาเปดปดใหเปนไปตามระเบียบของเรือนจํา 
 อุปกรณเพ่ือการศึกษาทุกชนิดใหผูตองขังจัดหามาเองโดยมอบใหเจาพนักงานท่ีเรือนจํา
แตงตั้งเปนผูเก็บรักษา ตรวจสอบ และควบคุมการใช หามมิใหผูตองขังนําติดตัวไปใชนอก
หองเรียนและนอกเวลาเรยีน 
 เม่ืออุปกรณการศึกษาท่ีนําเขามาเกิดชํารุดเสียหาย ผูเปนเจาของตองรับผิดชอบและ
นําไปซอมแซมเองจะเรียกรองคาใชจายใด ๆ จากเรือนจํามิได 

                                                             
55 จาก “การจัดการเรียนการสอนของ มสธ. สําหรับผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถาน”, โดย      

บุญเสริม หุตะแพทย, 2556, มกราคม-มิถุนายน, วารสารการจัดการสมัยใหม 11(1), น.38. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 56 จาก คูมือเจาพนักงานเรือนจําในการปฏิบัติตอผูตองขัง (น.88-89), โดย กรมราชทัณฑ, 2542, 
กรุงเทพฯ:โรงพิมพกรมราชทัณฑ. 

DPU



48 

 เทปคําบรรยายท่ีจะนําเขามาเพ่ือการศึกษานั้นใหผูเรียนติดตอทาง มสธ. ใหทาง มสธ. 
สงตรงไปเรือนจํา และมีหนังสือรับรองวาเปนเทปคําบรรยายทางวิชาการจริง หามมิใหนําเทปท่ีไมมี
การรับรองจากทางมหาวิทยาลัยท่ียังไมผานการตรวจสอบมาเปดใหนักศึกษาดูโดยเด็ดขาด 
 เม่ือผูตองขังจบการศึกษาหรือพนโทษก็ใหคืนส่ิงของนั้น ๆ ไป เวนแตมีความประสงค
จะบริจาคใหเพ่ือใชประโยชนในการศึกษาตอไป 
 2.4.4.5 การจัดการสนามสอบไลของนักศึกษา มสธ.57 
 สําหรับการสอบไล ใหเรือนจําติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัยในเรื่องการกําหนด
วัน เวลาสอบไล และเรื่องการแตงตั้งเจาหนาท่ีควบคุมการสอบไลโดยตรง ใหเรือนจําจัดสถานท่ี
เหมาะสมภายในเรือนจําเปนสนามสอบ ใหเรือนจําจัดเจาหนาท่ีประสานงานและควบคุมการสอบ
ไลอยางใกลชิด ระมัดระวังอยาใหเกิดความเสียหายแกราชการ โดยใหถือปฏิบัติตามนัยขอบังคับขอ
กรมราชทัณฑ เรื่องการเขาดูกิจการหรือติดตอกับการงานของเรือนจําและกงสุลเขาเยี่ยมผูตองขัง ลง
วันท่ี 1 มิถุนายน 2480 และใหเรือนจําแจงผลการสอบไลใหกรมราชทัณฑทราบ ภายหลังการ
ประกาศผลแลวภายใน 15 วัน เม่ือผูตองขังจบการศึกษา พนโทษ หรือยายเรือนจํา ใหเรือนจํา
รายงานใหกรมราชทัณฑทราบดวย โดยใหเรือนจํารายงานสถิตินักศึกษา มสธ. ใหกรมราชทัณฑ
ทราบทุกภาคการศึกษา ปละ 2 ครั้งเปนอยางนอยเพ่ือรวบรวมเปนสถิติตอไป58 
 
ตารางที่ 2.1 สถิติจํานวนผูตองขังวัยหนุมท่ีศึกษาใน มสธ. จําแนกตามสาขาวิชา สํารวจ ณ  
  วันท่ี 19 พฤศจิกายน 255759 
 
 
หลักสูตรปริญญาตรี/สาขา 

ทัณฑสถานวัยหนุม 
กลาง/คน 

 
นครศรีธรรมราช/คน พระนครศรีอยุธยา/คน 

 
ศิลปะศาสตร 3 - - 
นิเทศศาสตร 14 1 - 
ศึกษาศาสตร - - - 

                                                             

 57 แหลงเดิม. 
 58 หนังสือกรมราชทัณฑท่ี มท 1004/ว112 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2529 
 59 กรมราชทัณฑ:สํานึกพัฒนาพฤตินิสัยสวนสงเสริมการศึกษา. (2554).จํานวนผูตองขังนักศึกษา 
มสธ. จําแนกตามสาขาวิชา. สืบคน 19 พฤศจิกายน 2557, จาก 
http://br.correct.go.th/eduweb/index.php/2010-12-25-12-11-29/68-2010-03-21-12-49-45.html. 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 
 
 
หลักสูตรปริญญาตรี/สาขา 

ทัณฑสถานวัยหนุม 
กลาง/คน 

 
นครศรีธรรมราช/คน พระนครศรีอยุธยา/คน 

 
วิทยาการจัดการ 46 1 3 

นิติศาสตร 5 - 1 
วิทยาศาสตรสุขภาพ - - - 

เศรษฐศาสตร 2 - - 
มนุษยนิเวศศาสตร - - - 
คหกรรมศาสตร - - - 

รัฐศาสตร 6 3 - 
เกษตรศาสตรและสหกรณ 10 - 2 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2 - - 
รวมท้ังส้ิน 88 5 6 

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร 
(โครงการการศึกษาตอเนื่อง) 

 
15 

 
7 

 
- 

  
2.4.5   ความตองการพัฒนาตนเองของผูตองขังวัยหนุม 
 จากการศึกษา ถึงความตองการพัฒนาตนเองของผูตองขังวัยหนุม สํารวจ ณ ทัณฑสถาน

วัยหนุมกลาง สรุปไดดังนี6้0 
 1. ความตองการพัฒนาตนเองของผูตองขังทัณฑสถานวัยหนุมกลาง มีความตองการ

พัฒนาตนเองในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ผูตองขังมีความตองการ
พัฒนาตนเองอยูในระดับมาก เรียงลําดับไดดังนี้ ดานการเรียนรูดวยตนเอง ดานการศึกษา และดาน
การฝกอบรม ซ่ึงในแตละดานสรุปผลไดดังนี ้

 1.1 ดานการศึกษา ผูตองขังทัณฑสถานวัยหนุมกลาง มีความตองการพัฒนาตนเองใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตองขังทัณฑสถานวัยหนุมกลาง มีความ

                                                             

 60 จาก ความตองการพัฒนาตนเองของผูตองขังทัณฑสถานวัยหนุมกลาง (น.80-83), โดย อังคณา 
พงศพนิตานนท, 2548, กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
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ตองการพัฒนาตนเองในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 4 ขอ เรียงตามลําดับไดแก ตองการตํารา 
แบบเรียน และเอกสารประกอบการเรียนท่ีทันสมัย และมีจํานวนมากเพียงพอสําหรับผูเรียน 
ตองการสถานท่ีฝกภาคปฏิบัติ พรอมเครื่องมือและอุปกรณ ในการศึกษาสายอาชีพ ตองการใหทัณฑ
สถานสนับสนุน สงเสริม การศึกษาใหกับผูตองขังอยางท่ัวถึง เกี่ยวกับการศึกษาอยางตอเนื่อง
ภายหลังพนโทษและตองการใหเชิญอาจารยจากสถานศึกษาภายในมาใหความรูสายอาชีพ สวน
ความตองการพัฒนาตนเองดานการศึกษาอยูในระดับมาก 8 ขอ เรียงตามลําดับไดแก ตองการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานนอกระบบโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ตองการใหทัณฑสถาน
จัดเวลาใหการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางเพียงพอ ตองการใหเชิญอาจารยจากสถานศึกษา
ภายนอก เขามาสอนเสริมใหความรู การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตองการศึกษาสายอาชีพ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภายในทัณฑสถาน ตองการใหติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอกมาสนับสนุนทุนในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี ตองการศึกษาสายอาชีพหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภายในทัณฑสถาน  ตองการศึกษาตอแบบนอกระบบโดย
ทดสอบวัดความรูหรือสอบเทียบเพ่ือรับวุฒิบัตร และตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยเปด และความตองการพัฒนาตนเองในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 2 ขอ เรียง
ตามลําดับไดแก ความตองการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบโรงเรียนในระดับประถมศึกษา และ
ตองการใหจัดการเรียนการสอนสําหรับศึกษาทุกระดับการศึกษาในวันเสารอาทิตย 

 1.2 ดานการฝกอบรม ผูตองขังทัณฑสถานวัยหนุมกลาง มีความตองการพัฒนาตนเอง
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ แลวพบวา ผูตองขังทัณฑสถานวัยหนุมกลาง มี
ความตองการพัฒนาตนเองในระดับมากท่ีสุด 6 ขอ เรียงตามลําดับไดแก ตองการฝกอบรมหลักสูตร
ระยะส้ัน สาขาชางตาง ๆ ตองการฝกอบรมเพ่ือเสริมการเรียนรูดานคอมพิวเตอร ตองการใหจัดหา
อุปกรณในการฝกอบรม ท่ีทันสมัย และอํานวยความสะดวกในการเรียน เชน สไลดประกอบเสียง 
วีดิทัศน คอมพิวเตอร ตองการใหทัณฑสถานจัดสถานท่ีบริการชุมนุมในสาขาวิชาตาง ๆ เพ่ือเปด
โอกาสใหผูตองขังไดฝกงาน และตองการใหทัณฑสถานจัดศึกษาดูงานจากแหลงงานตาง ๆ กอน
พนโทษ สวนความตองการพัฒนาตนเองดานการฝกอบรมอยูในระดับมาก 11 ขอ เรียงตามลําดับ
ไดแก ตองการใหจัดวิทยากรบรรยายใหความรูดานกฎหมาย แหลงงาน การศึกษาตอภายหลังพน
โทษ เปนตน ตองการใหจัดเวลาการฝกอบรมใหเหมาะสมกับหลักสูตร และเนื้อหาวิชา ตองการให
มีความสะดวกสบาย ความเปนกันเอง เช่ียวชาญเฉพาะดานมาเปนวิทยากรพิเศษ ตองการใหจัดการ
แขงขันทักษะวิชาชีพในโอกาสพิเศษตาง ๆ ภายในทัณฑสถาน เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ 
ตองการใหจัดใหมีสถานท่ีฝกอบรมโดยเฉพาะ ตองการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการ
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การปฐมพยาบาล ตองการใหจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
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การฝกอบรม ตองการฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ันดานเกษตรกรรม ตองการฝกอบรมดานการพัฒนา
บุคลิกภาพ และมารยาทในการอยูรวมกับสังคมและตองการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาจิตใจดานศาสนา 
เชน จิตภาวนาฝกกรรมฐาน สวนในเรื่องตองการฝกอบรมกิจกรรมพิเศษ เชน ลูกเสือ ผูตองขังทัณฑ
สถานวัยหนุมกลาง มีความตองการพัฒนาตนเองในระดับปานกลาง 

 1.3 ดานการเรียนรูดวยตนเอง ผูตองขังทัณฑสถานวัยหนุมกลาง มีความตองการพัฒนา
ตนเองในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ แลวพบวา ผูตองขังทัณฑสถานวัยหนุม
กลาง มีความตองการพัฒนาตนเองในระดับมากท่ีสุด 3 ขอ เรียงตามลําดับ ตองการใหหองสมุดมี
หนังสือท่ีทันตอเหตุการณ ตองการแสวงหาความรู ตองการคนควาหาความรูตาง ๆ จากหองสมุด 
ตองการแสวงหาความรูขาวสารตาง ๆ ทางอินเทอรเน็ต ตองการแสวงหาความรูขาวสารจากซีดีรอม 
เชน สารคดี งานอาชี และตองการใหกระจายเสียงใหความรูดานตาง ๆ เชน ศาสนา ศีลธรรมจรรยา 
กฎหมาย วิชาชีพ ขาวสารท่ัวไป ตองการใหจัดวันวางให ผูตองขังมีกิจกรรมแลกเปล่ียน
ประสบการณ ตองการเขารับฟงการบรรยายพิเศษ ในเรื่องท่ีนาสนใจ ตองการสมัครเปนสมาชิก
วารสารท่ีเปนประโยชนดวยตนเอง ตองการใหจัดมุมอานหนังสือในเรือนนอน  

 
2.5  หลักกฎหมาย และนโยบายของกรมราชทัณฑที่เกี่ยวของกับการดําเนินการใหการศึกษาแก
ผูตองขังวัยหนุมในประเทศไทย 

2.5.1   พระราชบัญญัตริาชทัณฑ พ.ศ.2479 
 ในอดีตการราชทัณฑของประเทศไทยนั้น ไดใหความสนใจในปญหาการปฏิบัติตอ
ผูกระทําความผิดวัยหนุมสืบตอกันมาเปนเวลานานแลว อาทิ ภายหลังจากการยกฐานะแผนก
ราชทัณฑ จากกรมพลําภัง ตั้งขึ้นเปนกรมราชทัณฑ ใน พ.ศ.2479 แลว ไดมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 และประกาศใชกฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี 1) ออก
ตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ กําหนดใหแยกผูตองขังท่ีมีอายุต่ํากวา 25 ป 
และตองโทษเปนครั้งแรก โดยแยกออกจากผูตองขังประเภทอ่ืน แตก็ติดขัดดวยปญหาอาคาร
สถานท่ีไมเพียงพอ จึงจําเปนตองขังผูกระทําความผิดวัยหนุมรวมกับผูตองขังผูใหญอีก หรืออยาง
นอยท่ีสุดท่ีพยายามแยกผูกระทําความผิดดังกลาวออกจากกัน เทาท่ีสภาพการณของเรือนขังท่ีมีอยู
แลวจะอํานวยให จนกระท่ัง เม่ือวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ.2501 กรมราชทัณฑจึงไดจัดตั้ง “ทัณฑสถาน
วัยหนุมมีนบุรี” ขึ้น แหงแรกท่ีอําเภอมีนบุรี โดยใชตัวแบบระบบบอรสตัลของประเทศอังกฤษ ใช
เปนสถานท่ีแยกคุมขังผูตองวัยหนุมโดยเฉพาะ และในที พ.ศ.2507 ไดจัดตั้งสถานแรกรับผูตองขัง
วัยหนุมขึ้นท่ีเรือนจํากลางนครปฐม โดยใชช่ือวา “สถานแรกรับผูตองขังวัยหนุมนครปฐม” เพ่ือใช
เปนศูนยในการจําแนกลักษณะผูตองขังวัยหนุม ตอมาไดมีการจัดตั้งทัณฑสถานวัยหนุม
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พระนครศรีอยุธยา ทัณฑสถานวัยหนุมบางเขน (ปจจุบันคือทัณฑสถานวัยหนุมกลาง) ทัณฑสถาน
วัยหนุมนครศรีธรรมราช และทัณฑสถานวัยหนุมกําแพงเพชรขึ้น บทบาทของสถานแรกรับ
ผูตองขังวัยหนุมนครปฐม ในการเปนศูนยจําแนกลักษณะผูตองขังก็หมดไปและถึงแมวาจะมีทัณฑ
สถานวัยหนุมจํานวน 5 แหง และสถานแรกรับผูตองขังวัยหนุมจํานวน 1 แหง ในขณะนั้นก็ยังไม
เพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณผูตองขังวัยหนุมท่ีเพ่ิมขึ้น ดังนั้น ในป 2536 กรมราชทัณฑจึงไดกําหนด
พ้ืนท่ีสวนหนึ่งของเรือนจํากลางอุดรธานี เรือนจําจังหวัดบุรีรัมย เรือนจําจังหวัดรอยเอ็ด และ
เรือนจําจังหวัดตาก ขึ้นเปน  “สถานแรกรับผูตองขังวัยหนุมอุดรธานี สถานแรกรับผูตองขังวัยหนุม
บุรีรัมย สถานแรกรับผูตองขังวัยหนุมรอยเอ็ด และสถานแรกรบัผูตองขังวัยหนุมตาก”61 
 ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พุทธศักราช 2479 ไดบัญญัติถึงหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับผูตองขังวัยหนุม ไวดังตอไปนี ้
 1) สวนท่ี 4 การแยกผูตองขัง หมวด 1 ขอความท่ัวไป 
 ขอ 40 ภายใตบังคับมาตรา 11 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 
2479 ใหแบงผูตองขังออกเปนประเภท ดังตอไปนี ้

(1) ผูตองขังหญิง 
(2) ผูตองขังท่ีมีอายุต่ํากวา 25 ป และตองโทษเปนครั้งแรก 
(3) ผูตองขังท่ีตองโทษสําหรับความผิดท่ีกระทําอนาจาร 
(4) ผูตองขังท่ีตองโทษสําหรับความผิดท่ีประทุษรายแกชีวิตและรางกาย 
(5) ผูตองขังซ่ึงตองโทษสําหรับความผิดท่ีประทุษรายแกทรัพย 
(6) ผูตองขังซ่ึงศาลพิพากษาวาเปนผูมีสันดานเปนผูราย 
(7) ผูตองขังท่ีไมอยูในจําพวกท่ีไดระบุมาแลว 

 ขอ 41 ใหจัดแบงสถานท่ีของเรือนจําออกเปนสวน ๆ โดยใหมีส่ิงกีดกั้นหรือ ขอบเขต
อันแนนอนแสดงสวนแบงนั้น ๆ และจัดแยกผูตองขังแตละประเภทไวในสวนตาง ๆ ท่ีได จัดแบง
ขึ้นนั้น หากเรือนจําใดโดยสภาพการณไมอาจทําดั่งกลาวนี้ได ก็ใหพยายามแยกควบคุมกักขังให 
ใกลเคียงกับท่ีไดกลาวแลว 
 ขอ 42 ผูตองขังซ่ึงไมนาจะรวมอยูกับผูตองขังอ่ืนในประเภทของตน โดยจะกอการ ราย
หรือมีเหตุพิเศษอยางอ่ืนซ่ึงควรจะแยกควบคุมกักขัง ก็ใหแยกไปรวมไวในประเภทอ่ืนหรือสถานท่ี 
อ่ืน 
 ขอ 43 คนตองขังหลายคนในคดีเดียวกันนั้นโดยปกติใหแยกไวอยาใหปะปนกัน 
 2) สวนท่ี 5 การงาน หมวด 1 การจัดใหทํางาน  
                                                             

 61 เอกสารการสอนชุดวิชาการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด (น.133). เลมเดิม. 
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 ขอ 51 นักโทษเด็ดขาดอายุต่ํากวา 25 ป ใหคํานึงถึงการศึกษาและการอบรมเปนพิเศษ 
 ในปจจุบันวิธีปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุมในประเทศไทยไดเปล่ียนไปมาก ผูเขียนได
รวบรวมขอมูลใหเปนขอมูลปจจุบันมากท่ีสุด และผูเขียนขอสรุปแบงออกเปนหัวขอตาง ๆ เพ่ืองาย
ตอการทําการศึกษา ดังตอไปนี ้
 2.5.1.1 สถานท่ีคุมขังผูตองขังวัยหนุม 
 ตามพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน คําวา “ทัณฑสถาน” หมายถึง 
“เรือนจําพิเศษประเภทหนึ่ง ซ่ึงใชเปนท่ีควบคุมกักขังผูตองขังเฉพาะแตละประเภทใหเหมาะสมกับ
ประเภทผูตองขังนั้น ๆ เชน ทัณฑสถานวัยหนุม เปนสถานท่ีควบคุมกักขังและฝกอาชีพแกผูตองขัง
ท่ีอยูในวัยหนุม” ดังนั้น ทัณฑสถานวัยหนุม จะหมายถึง “ทัณฑสถานท่ีใชคุมขังเพ่ือใหการอบรม
แกไขผูตองขังวัยหนุมท่ีมีอายุระหวาง 18-25 ป ท่ีกระทําผิดครั้งแรก คดีเสร็จเด็ดขาด โดยไมจํากัด
ประเภทคดี” สวนสถานแรกรับผูตองขังวัยหนุม จะหมายถึง “สถานท่ีแยกรับผูตองขังวัยหนุมไว
เปนสัดสวนในเรือนจําเพ่ือการจําแนกลักษณะผูตองขังและการใหการปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุม 
และสงผูตองขังท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดไปรับการอบรมแกไขในทัณฑสถานวัยหนุม
อ่ืน ๆ ตอไป” ซ่ึงในปจจุบันกรมราชทัณฑมีสถานคุมขังผูตองขังวัยหนุมรวมท้ังส้ิน 3 แหง คือ 
 (1) ทัณฑสถานวัยหนุมกลาง ตั้งอยูท่ี เลขท่ี 22/4 หมู 3 ตําบลคลองหก อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อท่ีประมาณ 63 ไร เปนสถานท่ีคุมขังผูตองขังวัยหนุมท่ีอยูใน
กรุงเทพมหานครและท่ัวไป 
 (2) ทัณฑสถานวัยหนุมพระนครศรีอยุธยา  ตั้งอยู ท่ี  เลขท่ี 91 หมู ท่ี 2 ตําบล
หั น ต ร า  อํ า เ ภ อ พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธย า  จั ง ห วั ด พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธย า  มี เ นื้ อ ท่ี ท้ั ง ห ม ด  124 
ไร 3 งาน 65 ตารางวา แบงเปนเนื้อท่ีภายใน 9 ไร 3 งาน 60 ตารางวา เปนเนื้อท่ีภายนอก 
115 ไร 5 ตารางวา เปนสถานท่ีคุมขังผูตองขังวัยหนุมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 (3) ทัณฑสถานวัยหนุมนครศรีธรรมราช ตั้งอยูท่ี เลขท่ี 41 หมู 8 ตําบลทาง้ิว อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อท่ีประมาณ 9 ไร 3 งาน เปนสถานท่ีคุมขังผูตองขังวัยหนุมในเขต
ภาคใต 
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ตารางที่ 2.2 รายงานขอมูลสถิติผูตองราชทัณฑ เรือนจํา/ทัณฑสถานอิสระ สํารวจ ณ 
  วันท่ี 21 พฤษภาคม 255862 
 

ทัณฑสถานวัยหนุม นักโทษเด็ดขาด/คน 
กลาง 5,015 

นครศรีธรรมราช 865 
พระนครศรีอยุธยา 1,182 

รวมท้ังส้ิน 7,062 
  
 2.5.1.2 คุณสมบัติของผูตองขังวัยหนุม 
 ตามท่ีกรมราชทัณฑไดกําหนดหลักเกณฑการยายผูตองขังวัยหนุม ไปคุมขังท่ีทัณฑ
สถานวัยหนุมกลาง ทัณฑสถานวัยหนุมพระนครศรีอยุธยา ทัณฑสถานวัยหนุมกําแพงเพชร 
(ปจจุบันไมมีแลว) ทัณฑสถานวัยหนุมนครศรีธรรมราช และสถานแรกรับผูตองขังวัยหนุมจํานวน 
4 แหง ไดแก สถานแรกรับผูตองขังวัยหนุมเรือนจําจังหวัดบุรีรัมย สถานแรกรับผูตองขังวัยหนุม
เรือนจํากลางอุดรธานี สถานแรกรับผูตองขังวัยหนุมเรือนจําจังหวัดตาก และสถานแรกรับผูตองขัง
วัยหนุมเรือนจําจังหวัดรอยเอ็ด กรมราชทัณฑพิจารณาแลวเห็นวา ในปจจุบันผูตองขังวัยหนุมใน
เรือนจํา/ทัณฑสถานสวนใหญจะเปนผูตองขังวัยหนุมในคดี พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ (69%) ในขณะ
ท่ีทัณฑสถานวัยหนุมกําแพงเพชร ทัณฑสถานวยัหนุมนครศรีธรรมราช และสถานแรกรับผูตองขัง
วัยหนุม ยังมีพ้ืนท่ีวางสามารถรับคุมขังผูตองขังวัยหนุมเพ่ิมไดอีก แตหลักเกณฑกําหนดใหยาย
ผูตองขังคดียาเสพติดใหโทษไปคุมขังไดเฉพาะท่ีทัณฑสถานวัยหนุมกลาง และทัณฑสถานวัยหนุม
พระนครศรีอยุธยาเทานั้น ดังนั้น เพ่ือเปนการบริหารความจุของทัณฑสถานวัยหนุม และสถานแรก
รับผูตองขังวัยหนุม ใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน จึงไดกําหนดคุณสมบัติของผูตองขังวัย
หนุมท่ีจะไดรับการจําแนกใหยายไปคุมขังในทัณฑสถานวัยหนุม หรือเรือนจําท่ีกําหนดใหเปน
สถานแรกรับผูตองขังวัยหนุมจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้63 

(1)  อายุไมเกิน 25 ป คดีเด็ดขาด 

                                                             

 62 รายงานขอมูลสถิติผูตองราชทัณฑ เรือนจํา/ทัณฑสถานอิสระ, สืบคน 28 พฤษภาคม 2558, จาก 
http://www.correct.go.th/stat102/display/result_pdf.php?date=2015-05-21.  

 63 หนังสือกรมราชทัณฑ ท่ี ยธ 0706/ว32 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2546 เรื่อง “หลักเกณฑการยาย
ผูตองขังวัยหนุมไปคุมขังท่ีทัณฑสถานวัยหนุมและสถานแรกรับ” 
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(2)  มีโทษเหลือจําคุกตอไปเกิน 6 เดือน และไมเกินอํานาจการควบคุมของทัณฑสถาน
วัยหนุม หรือสถานแรกรับผูตองขังวัยหนุม 

(3)  ไมเปนผูตองขังท่ีปวยดวยโรคติดตอเรื้อรัง หรือโรคจิต โรคประสาท 
(4)  ไมเปนผูทุพพลภาพ 
(5)  ไมเปนผูตองขังท่ีมีพฤติการณเบ่ียงเบนทางเพศ 
(6)  ผานการจําแนกลักษณะผูตองขัง โดยคณะกรรมการจําแนกลักษณะผูตองขังของ

เรือนจํา 
 2.5.1.3 การยายผูตองขังวัยหนุม 
 เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 ในมาตรา 11 ท่ี
กําหนดให “รัฐมนตรีมีอํานาจแยกประเภทหรือช้ันของผูตองขังและวางเง่ือนไขในการยายจาก
ประเภทหรือช้ันหนึ่งไปยังอีกประเภทหรือช้ันหนึ่งโดยวิธีเล่ือนขั้นหรือลดลงตลอดจนการปฏิบัติ
ตาง ๆ สําหรับผูตองขังคนตองขังและคนฝากใหแยกขังไวตางหากจากนักโทษเด็ดขาดเทาท่ีจะ
กระทําได”  และ ในมาตรา 12  ท่ีกําหนดวา  “การยายผูตองขังจากเรือนจําหนึ่งไปยังอีกเรือนจําหนึ่ง
นั้นใหเปนไปตามคําส่ังของอธิบด”ี  จะเห็นไดวาการแยกผูตองขังวัยหนุมออกจากผูตองขังท่ัวไปจะ
ถูกกําหนดอยูในกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พุทธศักราช 2479 ซ่ึงอยูในลักษณะ 3 ในเรื่อง การรักษาพระราชบัญญัติ ในมาตรา 58 ไดกําหนดวา 
“ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ” และวรรคสอง
กําหนดวา  “กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได” 
 โดยกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พุทธศักราช 2479 ไดกําหนดการแยกผูตองขัง ไวในสวนท่ี 4 หมวด 1 ซ่ึงเปนเรื่อง ขอความท่ัวไป 
ในขอ 40 (2) “ผูตองขังท่ีมีอายุต่ํากวา 25 ป และตองโทษเปนครั้งแรก”  จึงกลาวโดยสรุปไดวาใน
ประเทศไทยก็ไดมีการแยกผูตองขังออกเปนหมวดหมูอยางชัดเจน และมีการจัดแบงสถานท่ีของ
เรือนจําออกเปนสวน ๆ โดยใหมีส่ิงกีดกั้นหรือขอบเขตอันแนนอนแสดงสวนแบงนั้นๆ และจัดแยก
ผูตองขังแตละประเภทไวในสวนตาง ๆ ท่ีไดจัดแบงขึ้นนั้น หากเรือนจําใดโดยสภาพการณไมอาจ
ทําดังกลาวนี้ได  ก็ใหพยายามแยกควบคุมกักขงัใหใกลเคียงกับท่ีไดกลาวแลว ท้ังนี้ตามความในขอ 
41 แหงกฎกระทรวงมหาดไทย ฯ ซ่ึงผูตองขังวัยหนุมทุกคนจะตองไดรับการคัดแยกออกจาก
ผูตองขังประเภทอ่ืนอยางเด็ดขาด ตองไมรวมอยูกับผูตองขังอ่ืน อีกท้ังมีเหตุพิเศษซ่ึงควรจะแยก
ควบคุมกักขัง ท้ังนี้ตามความในขอ 42 แหงกฎกระทรวงมหาดไทย ฯ  และเพราะนักโทษเด็ดขาดท่ี
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อายุต่ํากวา 25 ป ใหคํานึงถึงการศึกษาและการอบรมเปนพิเศษ ท้ังนี้ตามขอ 51 แหงกฎกระทรวง
มหาดไทย ฯ 
 การยายผูตองขังวัยหนุมนั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือการควบคุม และการใหการปฏิบัติท่ี
เหมาะสม หรือยายเพ่ือกลับภูมิลําเนา64 ดังนั้นเม่ือเรือนจํา/ทัณฑสถานใดรับตัวผูตองขังวัยหนุมไว 
หากพบวามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีไดกลาวขางตน ใหยายไปคุมขังยังทัณฑสถานวัยหนุม หรือ
สถานแรกรับผูตองขังวัยหนุม เพ่ือรับการศึกษาอบรมและพัฒนาการฝกวิชาชีพท่ีเหมาะสม สําหรับ
ทัณฑสถานวัยหนุมและสถานแรกรับผูตองขังวัยหนุม เม่ือไดรับตัวผูตองขังวัยหนุมไวใหถือปฏิบัติ
ตามหลักการจําแนกลักษณะผูตองขังและการติดตามผลการจําแนกลักษณะผูตองขังตามหนังสือ
กรมราชทัณฑ ท่ี มท 0905/ว65 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 254065 โดยเครงครัด รวมท้ังใหมีการแยกการ
คุมขังผูตองขังและแยกการปฏิบัติ เพ่ือปองกันการถายทอดพฤติกรรมระหวางกัน โดยแบงออกเปน 
4 กลุม ไดแก66 

 กลุมท่ี 1 ผูตองขังวัยหนุมคดีท่ัวไป ติดเสพ 
 กลุมท่ี 2 ผูตองขังวัยหนุมคดีท่ัวไป ไมติดเสพ 
 กลุมท่ี 3 ผูตองขังวัยหนุมคดียาเสพติด ติดเสพ 
 กลุมท่ี 4 ผูตองขังวัยหนุมคดียาเสพติด ไมติดเสพ 
 ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑโดยการไดรับมอบ

อํานาจ ในการกํากับ ดูแล วางแผนการยาย การสอบการยายของผูตองขังในเรือนจํา ทัณฑสถานซ่ึง
สังกัดเรือนจํากลางประจําเขต ไดแก การยายผูตองขังท่ีมีกําหนดโทษสูงเกินอํานาจการควบคุม การ
ยายผูตองขังวัยหนุม ผูตองขังคดีพระราชบัญญัติคดียาเสพติดใหโทษ (มีประวัติติดยาเสพติด) ตาม
ขั้นตอนและวิธีการตามคูมือการยายผูตองขัง ท้ังนี้เม่ือไดรับมอบอํานาจดังกลาวแลว ใหผูวาราชการ
จังหวัดมอบอํานาจตอใหผูบัญชาการเรือนจํากลางประจําเขต ท่ีตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีของจังหวัด ปฏิบัติ
ราชการแทนผูวาราชการจังหวัด ใหผูท่ีไดรับมอบอํานาจดังกลาว ปฏิบัติราชการใหเปนไปตาม
ระเบียบ ขอบังคับและนโยบายของกรมราชทัณฑท่ีไดวางขอกําหนด และแนวทางการปฏิบัติไวโดย
เครงครัด และเม่ือไดดําเนินการตามท่ีไดรับมอบอํานาจไปแลว ใหรายงานกรมราชทัณฑทราบดวย67 

                                                             
64 เอกสารการสอนชุดวิชาการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด (น.142). เลมเดิม. 
65 ดูในหัวขอ 2.5.1.4 เรื่อง มาตรฐานดานการจําแนกลักษณะผูตองขัง 
66 หนังสือกรมราชทัณฑ ท่ี ยธ 0706/ว32 
 67 หนังสือคําสั่งกรมราชทัณฑ ท่ี 1580/2551 เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ

แทนอธิบดีกรมราชทัณฑ สั่งวันท่ี 1 ธันวาคม 2551 
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 2.5.1.4 มาตรฐานดานการจําแนกลักษณะผูตองขัง68 
 ขอ 1 ตองมีนโยบายและแผนการจําแนกลักษณะผูตองขังอยางชัดเจน โดยนโยบายและ
แผนการจําแนกฯ ซ่ึงตองปฏิบัติดังนี ้

1) แตงตั้งคณะทํางาน 
2) จัดประชุมคณะทํางาน เพ่ือกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัต ิการจําแนกลักษณะ

ผูตองขัง 
3) จัดทํานโยบายและแผนการจําแนกฯ ของเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
4) การดําเนินงานตามนโยบายและแผน 
5) การติดตามและประเมินผล 

 ขอ 2 การจําแนกลักษณะผูตองขังตองกระทําโดยเร็วภายหลังการรับตัวผูตองขังเขาสู
เรือนจํา/ทัณฑสถานและตองดําเนินการอยางเปนระบบและมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
จนกวาผูตองขังถูกปลอยตัว ซ่ึงตองปฏิบัติดังนี ้

1. กระบวนการดําเนินงานจําแนกลักษณะผูตองขัง 6 ขั้นตอน 
1.1 การศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวตัิความเปนมาของผูตองขังตอง

ดําเนินการภายใน 1 เดือน 
1.2 การวางแผนปฏิบัติตอผูตองขังตามความเหมาะสมของแตละคน 
1.3 การนําแผนดังกลาวไปปฏิบัต ิ
1.4 การติดตามผลการจําแนกลักษณะผูตองขัง 
1.5 การจําแนกลักษณะผูตองขังซํ้า 
1.6 การวางแผนหรือโครงการเตรียมปลอยผูตองขังดังกลาว 

2. มีเอกสาร หรือแบบรายงานตางๆ ประกอบการดําเนินงาน ดังนี้ 
2.1 แบบสอบประวัติการจําแนกลักษณะผูตองขัง (จน.1) 
2.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจําแนกลักษณะผูตองขังของเรือนจํา/ทัณฑ

สถาน 

                                                             
68 แบบสํารวจผลการดําเนินงานตามมาตรฐานเรือนจําดานการจําแนกลักษณะผูตองขัง  อางถึง:

หนังสือกรมราชทัณฑท่ี ยธ 0715/1414 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2550 เรื่อง “การกํากับดูแลงานจําแนกลักษณะ
ผูตองขัง โดยไดกําหนดแนวทางใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน ศึกษาทําความเขาใจ วิธีการดําเนินงาน เพื่อใหการ
ดํา เนินงานจําแนกลักษณะผูตองขังเปนไปในแนวทางเดียวกัน ”,  สืบคน  9 พฤศจิกายน 2557,  จาก 
http://www.correct.go.th/correct2009/upload/files/download/53/download_24-06-2553.pdf. 
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2.3 แบบรายงานคณะกรรมการ (จน.1/1) และรายงานการประชุมตามแบบ 
จน.1/2,1/3 และ 1/5 

2.4 แบบติดตามผลการจําแนกลักษณะผูตองขัง (จน.1/4) 
2.5 สมุดบันทึกประจําตัวผูตองขัง 
2.6 แฟมจําแนกลักษณะผูตองขัง 

 ขอ 3 เจาหนาท่ีผูทําการจําแนกลักษณะผูตองขังจะตองเปนบุคคลท่ีจบการศึกษาอยาง
นอยระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตางๆ (สหวิชาชีพ) ดังนี้ 

1) จิตวิทยา 
2) สังคมสงเคราะห หรือสังคมวิทยา 
3) อาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา หรืองานราชทัณฑ 

ท้ังนี้ ถาไมมีผูจบในสาขาใดสาขาหนึ่งดังกลาว อาจใหผูท่ีผานการอบรมเกี่ยวกับการจําแนกลักษณะ
ผูตองขังจากกรมราชทัณฑแทนได 

และ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจําแนกลักษณะผูตองขังตองมีคุณลักษณะดังนี ้
1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาจิตวิทยา สังคมสงเคราะห หรือสังคม

วิทยาอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา หรืองานราชทัณฑ 
2) ผานการอบรมหลักสูตรการจําแนกลักษณะผูตองขัง 

 ขอ 4 ในการพิจารณากําหนดแผนการปฏิบัติตอผูตองขัง จะตองประกอบดวย คณะ
ผูบริหารเรอืนจํา และผูท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง ผูท่ีมีความรูทางดานสาขาจิตวิทยา สังคมสงเคราะห หรือ
สังคมวิทยา อาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา กระบวนการยุติธรรม หรืองานราชทัณฑ เปนตน 
นอกจากนี้ อาจเชิญบุคคล และหนวยงานภายนอก เขามามีสวนรวมในการพิจารณากําหนดแผนการ
ปฏิบัติตอผูตองขัง เชน จิตแพทย หรือผูท่ีเกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม โดยมีการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติตอผูตองขัง ประกอบดวย 

1) การกําหนดแผนการปฏิบัติตอผูตองขัง 
2) การกําหนดแผนการแกไขฟนฟูตามโปรแกรมเฉพาะ 
3) การกําหนดแผนการเตรียมความพรอมกอนปลอย 
4) การประชุมคณะกรรมการจําแนกลักษณะผูตองขัง 
5) คณะกรรมการจําแนกลักษณะผูตองขังตองมีความรู หรือเปนผูปฏิบัติงานดาน 

สาขาจิตวิทยา/ สังคมสงเคราะห/ สังคมวิทยา/ อาชญาวิทยา/ ทัณฑวิทยา/ กระบวนการยุติธรรม/ 
งานราชทัณฑ 
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6) เชิญบุคคลภายนอกมารวมเปนคณะกรรมการจําแนกลักษณะผูตองขังของ
เรือนจํา/ทัณฑสถาน 
 ขอ 5 การจําแนกลักษณะผูตองขังตองมีการจัดทําเปนรายบุคคลโดยตองมีขอมูล
รายละเอียด เชน การศึกษา ประวัติภูมิหลัง บุคลิกลักษณะ สาเหตุของการกระทําผิด พฤติการณใน
การกระทําผิด เปนตน ท้ังนี้ ในการศึกษาหาขอมูลของผูตองขังจะตองมีขอมูลท้ังจากการสัมภาษณ 
เอกสารทางราชการ เอกสารอ่ืน ๆ ขอมูลจากส่ือตาง ๆ และการประสานขอมูลจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเพ่ือนํามาวิเคราะห และวางแผนปฏิบัติตอผูตองขังท้ังในดานการควบคุม และการแกไข
ฟนฟูอยางถูกตองเหมาะสม โดยมีระบบขอมูลการจําแนกลักษณะผูตองขังประกอบดวย 

1) การไดมาของขอมูล เชน การสัมภาษณ การรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆท่ี
เกี่ยวของ การประเมิน และวิเคราะหทางจิตวิทยา 

2) การเก็บรักษา เชน จัดทําแฟมจําแนกลักษณะผูตองขัง มีตูจัดเก็บเอกสาร มีการ
จัดเก็บขอมูลสมบูรณครบถวน 

3) การนําขอมูลไปใช เชน กําหนดแผนการปฏิบัติตอผูตองขัง 
 ขอ 6  เรือนจํา/ทัณฑสถาน ตองจัดใหมีสถานท่ีเพ่ือการจําแนกลักษณะผูตองขังเปนการ
เฉพาะรวมถึงวัสด ุอุปกรณ อยางเพียงพอตอการดําเนินการ โดยมีการจัดสถานท่ี และวัสดุ อุปกรณ 
เพ่ือการจําแนกลักษณะผูตองขัง ประกอบดวย 

1) มีสถานท่ีสําหรับการสัมภาษณสอบประวัติผูตองขังสัดสวน 
2) มีสถานท่ี ในการจัดประชุมคณะกรรมการจําแนกลักษณะผูตองขังของเรือนจํา/

ทัณฑสถาน 
3) มีวัสดุ อุปกรณในการดําเนินงานอยางพอเพียง เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง

ถายเอกสาร ตูเก็บเอกสาร วัสดุเครื่องใชสํานักงาน เชน กระดาษพิมพ กระดาษถายเอกสาร หมึก
พิมพตางๆ เปนตน 
 ขอ 7  ผูตองขังตองมีโอกาสรับทราบถึงแผนการปฏิบัต ิมีความเขาใจ และสมัครใจท่ีจะ
เขารับการปฏิบัติตามแผน โดยมีชองทางใหผูตองขังรับทราบแผนการปฏิบัติฯ อยางนอย 2 ชองทาง  

1) มีการนําผูตองขังท่ีผานการสอบประวัติ (จน.1) เขารวมในการประชุม
คณะกรรมการจําแนกลักษณะผูตองขังของเรือนจํา/ทัณฑสถาน 

2) มีการติดประกาศผลการประชุม หรือมติของคณะกรรมการจําแนกลักษณะ
ผูตองขังใหผูตองขังทราบ 

3) มีการจัดประชุมผูตองขัง 
4) มีการจัดทํารายงานการประชุม 
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 ขอ 8 ตองมีการติดตามประเมินผล และทบทวนการปฏิบัติตอผูตองขังอยางนอย 6 
เดือน/ครั้ง เพ่ือจัดทําแผนการแกไขฟนฟูผูตองขังแตละประเภท (โปรแกรมเฉพาะ) และแผนการ
เตรียมความพรอมกอนปลอยตัว ท้ังนี้ตองมีการบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติตอผูตองขังลงในสมุด
บันทึกประจําตัวผูตองขัง ซ่ึงตองปฏิบัติดังนี ้

1) มีการติดตามผลการจําแนกลักษณะผูตองขัง ประกอบดวย 
1.1 นักโทษเด็ดขาดท่ีผานการจําแนกลักษณะผูตองขังแลวตองไดรับการ

ติดตามผล อยางนอย 2 ครั้ง/ป 
1.2 มีการจัดเก็บขอมูลการปฏิบัติตอผูตองขัง บันทึกลงในสมุดบันทึกประจําตัว

ผูตองขังทุกราย 
1.3 มีขอมูลตามแบบจําแนกลักษณะผูตองขังเพ่ือเตรียมความพรอมกอนปลอย 

2) มีแผน ในการแกไขฟนฟูและเตรียมความพรอมกอนปลอย ไดแก 
2.1 นักโทษเด็ดขาดไดรับการปฏิบัติตามแผนการแกไขฟนฟู 
2.2 นักโทษเด็ดขาด ไดรับการอบรมตามแผนเตรียมความพรอมกอนปลอย 

 2.5.1.5 ระเบียบการแตงกาย 
 ตามระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยเครื่องแตงกายสําหรับผูตองขัง พ.ศ.2538 ในขอ 10 
ผูตองขังในทัณฑสถานวัยหนุม ใหใชเครื่องแตงกายตามแบบท่ีกําหนดดังนี ้
 ก. เส้ือคอปกโปโลแขนส้ันเหนือศอกเล็กนอยสีขาว 
 ข. กางเกงขาส้ันแบบนกัเรียน เอวติดตะขอมียางยืดดานขางท้ังสอง สีกรมทา 
 2.5.1.6 มาตรการในการปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุม 
 กรมราชทัณฑตระหนักดีวาผูตองขังวัยหนุมเปนผูท่ีมีอายุนอย โอกาสท่ีจะออกไปชวย
เหลือรับใชประเทศชาติ หรือเวลาท่ีจะอยูรวมกับสังคมภายนอกยังเหลืออีกมาก  กอปรกับยังเยาววัย
โอกาสท่ีจะอบรมแกไขใหกลับตัวเปนคนดียังมีอยูอีกมากเปรียบเสมือนไมออนท่ียังดัดงาย ควรให
ความสนใจเปนพิเศษ จึงไดวางมาตรการเฉพาะในการใหการปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุม 
สําหรับทัณฑสถานวัยหนุมและสถานแรกรับผูตองขังวัยหนุมทุกแหงถือปฏิบัติ ดังนี ้

1. การสรางบรรยากาศภายในทัณฑสถานวัยหนุม และสถานแรกรับผูตองขังวัยหนุม
ใหมีลักษณะเหมือนโรงเรียนประจํามากกวาเรือนจํา โดยใหผูตองขังแตงกายคลายนักเรียนมัธยม คอื
ใสกางเกงขาส้ันสีดํา เส้ือเช้ิตแขนส้ันสีขาว ถุงเทายาวและรองเทาผาใบสีดํา สวนเจาหนาท่ีผูทํา
หนาท่ีเปนครูสอนวิชาสามัญ และธรรมศึกษาไมตองแตงเครื่องแบบ แตใหใสกางเกงขายาวสีกากี 
เส้ือแขนส้ันหรือแขนยาวสีขาว ตดิปายช่ือ เพ่ือเปล่ียนความสัมพันธระหวางผูคุมขังและผูตองขังท่ี
เปนอยูเดิมมาเปนความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน อันจะมีผลใหการศึกษาอบรมบังเกิดผลดี
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ยิ่งขึ้น สําหรับเจาพนักงานอ่ืนแมจะแตงเครื่องแบบของทางราชการก็ไมตองพกกระบอง การลงโทษ
ผูตองขังท่ีกระทําผิดวินัยใหปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 หามลงโทษทางรางกาย
หรือใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขังวัยหนุมโดยเด็ดขาด เวนแตเห็นวาจําเปนจริง ๆ เทานั้น และ
เม่ือมีการใชเครื่องพันธนาการตามนัยดังกลาวแลว จะตองดําเนินการเพ่ือใหมีการถอดเครื่อง
พันธนาการดังกลาวโดยเร็วท่ีสุด รายใดท่ีเห็นวาไมเข็ดหลาบและไมสมควรท่ีจะไดรับการปฏิบัติใน
ฐานะท่ีเปนผูตองขังวัยหนุมอีกตอไป ก็ควรเสนอขออนุมัติกรมราชทัณฑยายไปคุมขังท่ีเรือนจําอ่ืน
เพ่ือรับการปฏิบัติเชนเดียวกับผูตองขังท่ีเปนผูใหญ หรือขออนุมัติยายไปคุมขังท่ีทัณฑสถานวัยหนุม
กลางอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงจะมี แดนคุมขังพิเศษ (Security Block) สําหรับผูตองขัง
วัยหนุมโทษสูง หรือมีปญหาในการปกครองตอไป 

2. เนนในเรื่องการใหการศึกษาอบรมมากกวาการใชแรงงานผูตองขัง ทัณฑสถานวัย
หนุมทุกแหงตลอดจนเรือนจําท่ีเกี่ยวของ จะตองจัดใหมีสถานท่ีเรียนโดยเฉพาะ เพ่ือใหผูตองขังวัย
หนุมไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนใหมากท่ีสุด การเรียนวิชาสามัญ จะตองเริ่มจากการสอนใหอานออก
เขียนไดไปจนถึงการจบการศึกษาภาคบังคับเปนอยางนอย ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนใหมี
การศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา การเรียนวิชาชีพจะตองเปดสอนหลายสาขาตามความตองการของ
ผูตองขัง ผูท่ีใกลจะพนโทษควรไดรับการฝกสอนวิชาชีพตามความตองการของตลาดแรงงาน โดย
ประสานงานกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน และหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจะไดหางานทําไดงายขึ้น
ภายหลังพนโทษ ดานธรรมศึกษา จะตองเปดสอนทุกระดับ ไดแก ธรรมศึกษาตรี โท และเอก  
นอกจากนี้ จะตองจัดใหมีการฝกอบรมจิตภาวนา ดวยเพ่ือกลอมเกลาจิตใจผูตองขังวัยหนุมใหพรอม
ท่ีจะออกไปอยูรวมกับสังคมภายนอกไดโดยปกติสุข 

3. เนนการฝกวิชาชีพมวยไทยและมวยสากล เนื่องจากผูตองวัยหนุมเปนผูท่ีอยูในวัย
ฉกรรจ จึงมีพลังการสวนเกินอยูมาก พลังกายดังกลาวถาไดมีการใชไปในทางท่ีเหมาะสมก็จะเกิด
ประโยชนแกตัวผูตองขังดังกลาวเอง มวยไทยและมวยสากลจึงนับวาเหมาะสมแกการใชพลังกาย
สวนเกินของผูตองขังวัยหนุมเปนอยางมาก ซ่ึงนอกจากจะเปนการออกกําลังกายแลวยังสามารถยึด
เปนอาชีพสุจริตท่ีจะสรางช่ือเสียงและรายไดกับตนเองดวย จึงจําเปนจะตองมีการดําเนินการในเรื่อง
นี้อยางจริงจังและกวางขวาง โดยประสานงานกับหนวยงานภาคเอกชนในเรื่องครูผูฝกสอน และการ
นําผูตองขังออกไปรวมแขงขันชกมวยท่ีเวทีภายนอกดวยความเห็นชอบของกรมราชทัณฑ ตลอดจน
การจัดใหมีการแขงขันชกมวยระหวางผูตองขังวัยหนุมดวยกันเองดวย เปนท่ีนายินดีวา เอกชน
ภายนอกหลายรายไดใหความสนใจและยินดีใหการสนับสนุนในเรื่องการจัดมวยการกุศลแกกรม
ราชทัณฑ ตลอดจนการใหเงินสนับสนุนคาอุปกรณและการกอสรางเวที ในทัณฑสถานวัยหนุมและ
สถานแรกรับผูตองขังวัยหนุมทุกแหงและครูผูฝกสอนดวย 
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4. เนนในเรื่องดนตรีและวงโยธวาทิต เนื่องจากผูตองขังวัยหนุมเปนผู ท่ีมีอารมณ
สุนทรียคอนขางสูง จึงควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการใชอารมณดังกลาวไปในทางสรางสรรค โดย
การฝกสอนวิชาการดนตรีไทยและสากล ซ่ึงนอกจากจะชวยกลอมเกลาจิตใจผูตองขังใหเปนผูมี
อารมณเยือกเย็นแลว ยังอาจยึดเปนอาชีพสุจริตไดภายหลังพนโทษดวย ทัณฑสถานวัยหนุมและ
สถานแรกรับผูตองขังวัยหนุมทุกแหงจึงจําเปนท่ีจะตองจัดใหมีการฝกสอนวิชาชีพดนตรีไทยและ
ดนตรีสากลแกผูตองขัง นอกจากนี้ จะตองจัดใหมีการฝกสอนวงโยธวาทิต โดยการเดินพาเหรด
ประกอบดนตรี เพ่ือฝกใหผูตองขังรูจักและเคยชินกับการปฏิบัติงานรวมกันเปนทีมหรือเปนหมู
คณะอันจะเปนเปนประโยชนโดยตรงตอการออกไปดํารงชีวิตภายนอกหลังพนโทษดวย วงดนตรี
และวงโยธวาทิตดังกลาว นอกจากจะแสดงใหบุคคลภายนอกท่ีเขาเยี่ยมชมกิจกรรมของทัณฑสถาน
วัยหนุมหรือสถานแรกรับผูตองวัยหนุมชมแลวควรจะไดมีการนําออกไปแสดงใหบุคคลภายนอก
ชมเปนครั้งคราวเทาท่ีไมขัดตอระเบียบขอบังคับของกรมราชทัณฑดวย เพ่ือใหผูตองขังบังเกิดความ
ภาคภูมิใจ อันจะมีผลโดยตรงตอการอบรมแกไขฟนฟูจิตใจใหกลับประพฤติตนเปนคนดีตอไป 

5. เนนในเรื่องการกีฬาและนันทนาการ ผูตองขังวัยหนุมเปนผูอยูในวัยฉกรรจซ่ึงมีพลัง
กายสวนเกินและตองการเรียนรูอีกมาก ควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการเลนกีฬาหลาย ๆ ประเภทท้ัง
ในรมและกลางแจงเทาท่ีสภาพแวดลอมของทัณฑสถานวัยหนุมและสถานแรกรับผูตองขังจะ
เอ้ืออํานวยใหมีการใชพลังกายสวนเกินของตนใหเกิดประโยชนตอตัวเองและสังคมสวนรวม โดย
กําหนดเวลาใหเลนในชวงเชาหลังจากลงจากเรือนนอนในวันธรรมดา และตลอดท้ังวันใน
วันหยุดราชการจนกวาจะขึ้นเรือนนอน และเพ่ือใหผูตองขังวัยหนุมมีความตื่นตัวในเรื่องการกีฬา 
กรมราชทัณฑจึงไดจัดใหมีการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ ระหวางผูตองขังวัยหนุมเปนประจําทุกป
ดวย นอกจากนี้ จะตองจัดใหมีการดําเนินการดานนันทนาการแกผูตองขังดวย โดยเปดโอกาสให
พักผอนหยอนใจชมรายการวิทยุโทรทัศนและวีดิทัศน ในชวงท่ีไมไดรับการอบรมหรือฝกวิชาชีพ
และยังไมถึงเวลานอนดวย และถาหากเปนไปไดควรจัดวงดนตรี หรือการแสดงจากภายนอกเขาไป
แสดงใหผูตองขังชมเปนครั้งคราว เพ่ือเปนการผอนคลายความตึงเครียดอันจะเปน ผลดีตอการ
อบรมแกไขและฟนฟูจิตใจผูตองขังโดยตรง 

6. การนํากิจกรรมหรือวิชาลูกเสือมาใชในการอบรมแกไขผูตองขังวัยหนุม เนื่องจาก
ผูตองขังวัยหนุมเปนผูท่ีมีอายุนอย โอกาสท่ีจะออกไปรับใชประเทศชาติในภายภาคหนายังมีอยูมาก 
จึงควรฝกสอนใหเปนผูท่ีมี ความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย และเสียสละประโยชนสวนตน
เพ่ือประโยชนสวนรวมหรือประเทศชาติ วิชาลูกเสือจึงนับวาเปนวิชาท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะนํามาใช
ในการฝกสอนแกผูตองขังวัยหนุมดังกลาว กรมราชทัณฑจึงไดกําหนดแนวทางใหทัณฑสถานวัย
หนุมและสถานแรกรับผูตองขังวัยหนุมทุกแหง และเรือนจําท่ีเกี่ยวของนําวิชาหรือกิจกรรมลูกเสือ
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มาฝกสอนแกผูตองขังวัยหนุมอยางนอยปละ 6 รุน โดยใหมีการจัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญนอก
โรงเรียนขึ้นภายในทัณฑสถานวัยหนุมและสถานแรกรับผูตองขังวัยหนุมทุกแหง 

7. การแนะแนวผูตองขังวัยหนุมกอนพนโทษเพ่ือเตรียมความพรอมของบุคคลดังกลาว
ในการท่ีจะออกไปอยูรวมกับสังคมภายนอกไดดียิ่งขึ้น โดยไดจัดใหทีการแนะแนวแกผูตองขังวัย
หนุมท่ีใกลจะพนโทษเพ่ือใหคําปรึกษาหารือ และความอนุเคราะหในเรื่องตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับ
การท่ีจะออกไปอยูรวมกับสังคมภายนอกไดโดยปกติสุขตอไป 

8. การสงเคราะหผูตองขังวัยหนุมภายหลังพนโทษ แมจะมีการเตรียมความพรอมใหแก
ผูตองขังวัยหนุมท่ีจะไดรับการปลดปลอยโดยการแนะแนวและใหคําปรึกษาในเรื่องตาง ๆ ไปแลวก็
ตาม แตก็ยังไมเปนการเพียงพอ จําเปนตองมีมาตรการในการดําเนินการท่ีตอเนื่อง เนื่องจากชวง
ระยะเวลาหัวเล้ียวหัวตอในการไดรับอิสรภาพดังกลาวอาจทําใหผูตองขังวัยหนุมเกิดความวาวุน 
สับสน อันจะทําไปสูการกระทําความผิดซํ้าได จึงจําเปนท่ีจะตองใหความสงเคราะหแกบุคคล
ดังกลาวในเรื่องตาง ๆ อาทิ คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะเดินทางกลับบาน การจัดหางานใหทํา การจัดท่ีพัก
พิงใหช่ัวคราว ฯลฯ ไปอีกช่ัวระยะเวลาหนึ่งเพ่ือใหเขาสามารถยืนอยูบนลําแขงของตนเองไดอยาง
ม่ันคงเสียกอนมิฉะนั้น ก็จะหวนกลับไปกระทําความผิดอีก 

9. การฝกอบรมเจาพนักงานท่ีปฏิบัติงานในทัณฑสถานวัยหนุมและสถานแรกรับ
ผูตองขังวัยหนุมทุกแหง เนื่องจากการปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุมเปนละเอียดออน และมีลักษณะ
แบบแผนปฏิบัติการดังกลาว โดยเฉพาะผูท่ีปฏิบัติงานในทัณฑสถานวัยหนุมและสถานแรกรับ
ผูตองขังวัยหนุมทุกแหงจึงควรท่ีจะไดรับการฝกอบรมในเรื่องนี้โดยตรง 
 กลาวโดยสรุปไดวา การปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุมจะมีลักษณะแตกตางไปจากการ
ปฏิบัติตอผูตองขังท่ีเปนผูใหญในสาระสําคัญท่ีวา จะมีการสรางบรรยากาศภายในทัณฑสถานวัย
หนุมและสถานแรกรับผูตองขังวัยหนุม ใหมีลักษณะคลายคลึงกับโรงเรียนประจําใหมากท่ีสุด โดย
จะตองเปล่ียนความสัมพันธระหวางเจาพนักงานและผูตองขังท่ีมีอยูเดิมซ่ึงเปนความสัมพันธ
ระหวางผูมีฐานะเหนือกวา คือ “ผูคุม” กับผู ท่ีอยู ในฐานะดอยกวา คือ “ผูตองขัง” มาเปน
ความสัมพันธระหวางผูท่ีมีฐานะใกลเคียงกันคือระหวาง “ครู” กับ “นักเรียน” ซ่ึงจะชวยใหการ
อบรมและแกไขฟนฟูจิตใจบุคคลดังกลาวบังเกิดผลดียิ่งขึ้น เนื่องจากมีความเปนกันเองมากกวาแต
กอน และไมมีเครื่องแบบมาเปนส่ิงขวางกั้นสัมพันธภาพอันดีระหวางกัน ตลอดจนไมมีการใช
เครื่องพันธนาการและการลงโทษทางรางกาย ซ่ึงจะกอใหเกิดความเคียดแคนแกผูตองขัง นอกจากนี้
ยังไดเนนในเรื่องการเปดโอกาสใหไดรับการศึกษาอบรมท้ังดานวิชาสามัญ วิชาชีพ วิชาธรรมศึกษา 
และการฝกอบรมจิตภาวนาอยางเต็มท่ีเพ่ือใหมีความรูและวิชาชีพท่ีตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน ตลอดจนกลอมเกลาจิตใจใหพรอมท่ีจะออกไปอยูรวมกับสังคมภายนอกไดโดย   
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ปกติสุข นอกจากการดําเนินการในเรื่องดังกลาวแลว จะตองเปดโอกาสใหผูตองขังไดพักผอน โดย
การชมรายการวิทยุโทรทัศนและวดีิทัศน ตลอดจนเลนดนตรีไทย สากลและกีฬาประเภทตาง ๆ ท่ี
แตละคนชอบ และมีความถนัดซ่ึงนอกจากจะชวยผอนคลายความตึงเครียดแลวยังชวยใหผูตองขังมี
สุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัยตาง ๆ และยังสามารถยึดเปนอาชีพไดดวย 
 2.5.1.7 การศึกษาและอบรมผูตองขัง 
 ตามขอบังคับกรมราชทัณฑ ฉบับท่ี 8 เรื่องการศึกษาและอบรมผูตองขัง อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 2769 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 โดยกรมราชทัณฑออกขอบังคับ
การศึกษาและอบรมผูตองขังไว ดังตอไปนี ้ 
 ขอ 1 การศึกษาอบรมผูตองขังนัน้ ใหจัดเปน 3 สาขาดังนี้ คือ 
 ก. พุทธศึกษา ไดแก การศึกษาวิชาสามัญและวิชาชีพ 
 ข. จริยศึกษา ไดแก การอบรมศีลธรรมจรรยาและหนาท่ีพลเมืองด ี
 ค. พลศึกษา ไดแก การศึกษาการอนามัยและสุขาภิบาลตลอดจนการออกกําลังกาย และ
การเลนออกกําลังกายตาง ๆ  
 ขอ 2 การศึกษาในสาขานี้ แยกออกเปนดังนี ้

(1) วิชาสามัญ ผูตองขังท่ียังอานเขียนหนังสือไทยไมได และมีกําหนดโทษเหลือ
ซ่ึงจะตอง จําตอไปอีกตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป ตองจัดใหศึกษาวิชาสามัญตามท่ีทางการเรือนจําจัดให 
จนสามารถมีความรูอานเขียนหนังสือได 

(2) วิชาชีพ ผูตองขังท่ีเปนนักโทษเด็ดขาด และมิไดกําหนดใหมีหนาท่ีอันเกี่ยว
ดวยการงานท่ีมิใชเปนการหาผลประโยชน ตองจัดใหศึกษาวิชาชีพท้ังในทางทฤษฎีและในทาง
ปฏิบัติตามท่ี ทางเรือนจําจัดให 
 ขอ 3 ถาคนฝาก คนตองขัง สมัครเขารับการศึกษาดังกลาวไวในขอ (1) (2) ก็ใหผู
บัญชาการเรือนจําพิจารณาอนุญาตไดตามสมควรแกกรณ ี
 ขอ 4 ผูตองขังทุกคนจัดใหไดรับการอบรมศีลธรรม จรรยา และหนาท่ีพลเมืองดี และ
ตอง จัดใหฟงพระธรรมเทศนาตามลัทธิศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีทางการเรือนจําจัดให 
 ขอ 5 เรือนจําตองพยายามใหหรือใหความสะดวกผูตองขังไดประกอบพิธีกรรมในวัน
พระ และพิธีสําคัญในทางลัทธิศาสนาท่ีผูตองขังนับถือตามท่ีเห็นสมควร 
 ขอ 6 เรือนจําตองพยายามจัดใหผูตองขังไดรับคําแนะนําในการอนามัย และการ
สุขาภิบาล ตามสมควร 
                                                             

 69 พระราชบัญญัติราชทัณฑฯ มาตรา 27 “อธิบดีมีอํานาจออกขอบังคับวาดวยการศึกษาและการ
อบรมผูตองขัง” 
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 ขอ 7 ผูตองขังฝกหัดระเบียบแถว เลนกีฬาและการเลนออกกําลังกายตางๆ ตามท่ี
เรือนจําจัดให 
 ขอ 8 ผูตองขังท่ีไดรับการยกเวนมิตองศึกษาวิชาตามขอ 1,2,6 และ 7 นั้น ตองเปน 
คนชราทุพพลภาพ พิการหรือเจ็บปวย ซ่ึงแพทยประจําเรือนจํา หรือถาไมมีแพทยหรือแพทยประจํา
เรือนจําไมอยู เจาพนักงานผูบังคับบัญชาควบคุมตั้งแตตําแหนงพัศดีขึ้นไปรับรองวาไมสามารถจะ
รับ การศึกษาวิชาสามัญ หรือวิสามัญตามท่ีทางการจัดใหไดเปนครั้งคราวหรือตลอดไป 
 ขอ 9 เรือนจําตองจัดใหผูตองขังท่ีเขาใหมไดทราบ และเขาใจระเบียบขอบังคับของ
เรือนจําตามสมควร 
 ขอ 10 เรือนจําตองจัดใหมีตูสมุดและสถานท่ีอ่ืนหนังสือสําหรับผูตองขังและตอง
พยายาม จัดใหผูตองขังไดอานหนังสือตามระเบียบกรมราชทัณฑ 

2.5.2   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
 ผูเขียนขอกลาวถึงพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติบางมาตราท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา
ของผูตองขังวัยหนุม เพ่ือท่ีจะนํามาวิเคราะหและศึกษาปญหาตอไปได ดังตอไปนี ้
  ในหมวด 1 บทท่ัวไป ความมุงหมายและหลักการ 
 มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบรูณท้ัง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ 
หนาท่ี เสรีภาพความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทยรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล 
ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจัก
พ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
 มาตรา 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ 

(1)  เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
(2)  ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
(3)  การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 

 มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักดังนี ้
(1)  มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัต ิ
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(2)  มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(3)  มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับและประเภทการศึกษา 

(4)  มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(5)  ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา 
(6)  การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคการชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน 
 ในหมวด 2 สิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา 
 มาตรา 10 การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย 
 การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ 
สังคม การส่ือสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไมสามารถ
พ่ึงตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนพิเศษ 
 การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม
เสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ   ตองจัดดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม
โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
 ในหมวด 3 ระบบการศึกษา 
 มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

(1)  การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาท่ีกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา 
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเปนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ี
แนนอน 
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(2)  การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาท่ีมีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเปน
เง่ือนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลอง
กับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม 

(3)  การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตาม
ความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม 
สภาพแวดลอม ส่ือ หรือแหลงความรูอ่ืน ๆ สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรือท้ังสามรูปแบบก็ได 
 ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนท่ีผูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตาง
รูปแบบไดไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม รวมท้ังจากการเรียนรูนอก
ระบบ ตามอัธยาศัยการฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน 
 มาตรา 16 การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบดวย การศึกษาซ่ึงจัดไมนอยกวาสิบสองปกอน
ระดับอุดมศึกษา การแบงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปนสองระดับ คือ ระดับต่ํากวาปริญญา และระดับ
ปริญญา 
 การแบงระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให
เปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 
 มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 มาตรา 23 การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความ 
เหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี ้

(1)  ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก 
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู เกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของ
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สังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

(2)  ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังความรูความ
เข าใ จ และ ปร ะ สบ กา ร ณ เ รื่ อง ก าร จัด ก าร  กา ร บํา รุ ง รั กษ า และ กา รใ ช ปร ะ โย ช นจ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 

(3)  ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการ
ประยุกตใชภูมิปญญา 

(4)  ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทย
อยางถูกตอง 

(5)  ความรู  และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมี
ความสุข 
 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู  ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ดําเนินการดังตอไปนี ้

(1)  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด
ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

(2)  ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการ
ประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 

(3)  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทํา
ได คิดเปนและทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

(4)  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางได
สัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุก
วิชา 

(5)  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือ
การเรียน และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใช
การวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ท้ังนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือ
การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 

(6)  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือ
กับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุก
รูปแบบไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร 
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อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรู
อ่ืนอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
 มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 
 ใหสถานศึกษาใชวิธีการท่ีหลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และใหนํา
ผลการประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย 
 มาตรา 27 ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเปนไทย ความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ  การดํารงชีวิต และการประกอบ
อาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอ 
 ใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรค
หนึ่งในสวนท่ีเกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึง
ประสงคเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
 มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ รวมท้ังหลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคคลตาม
มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี ตองมีลักษณะหลากหลาย ท้ังนี้ ใหจัดตามความ
เหมาะสมของแตละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัย และศักยภาพ 
 สาระของหลักสูตร ท้ังท่ีเปนวิชาการ และวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล ท้ัง
ดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม 
 สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และ
วรรคสองแลว ยังมีความมุงหมายเฉพาะท่ีจะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพช้ันสูงและการคนควา วิจัย เพ่ือ
พัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม 
 มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคการชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพ่ือให
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญา
และวิทยาการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมท้ังหา
วิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 
 มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
การสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ
การศึกษา 
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บทท่ี 3 
กฎหมายในการใหการศึกษาผูตองขังวัยหนุมในตางประเทศ 

 
เนื่องจากระบบกฎหมายไทยเปนระบบกฎหมายซีวิลลอว ในการศึกษากฎหมายบังคับ

โทษในสวนท่ีเกี่ยวกับการใหการศึกษาผูตองขังวัยหนุม ผูเขียนขอหยิบยกตําราทางวิชาการและ
กฎหมายในสวนท่ีเกี่ยวกับการศึกษาครั้งนี้ คือ ประเทศญี่ปุนและประเทศอังกฤษ แมวาประเทศ
ดังกลาวจะมีท้ังท่ีใชระบบกฎหมายเชนเดียวกับประเทศไทยหรือใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว ก็
ตาม แตในสวนท่ีผูเขียนนํามาการศึกษาวิจัยสามารถนํามาเปนแนวทางในการปรับใชและพัฒนา
กฎหมายของไทยได 

 
3.1  ญี่ปุน 

3.1.1  กฎหมายบังคับโทษท่ัวไป 
 จากประวัติการพัฒนากฎหมายราชทัณฑของประเทศญี่ปุนมีความเข็มแข็ง มีการนํา
แนวคิดในเรื่องการบังคับโทษมาจากกฎหมายและระบบงานราชทัณฑของยุโรปและอเมริกาเนื้อหา
สาระตาง ๆ จะมีความใกลเคียงจนแทบจะไมพบความแตกตางกัน ในการราชทัณฑของญี่ปุนจะ
ดําเนินการอยูบนหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายราชทัณฑ ซ่ึงเกิดขึ้นและนํามาใชพรอม ๆ กับ
กฎหมายอาญาของญี่ปุนท่ีไดรับอิทธิพลแนวคิดมาจากประมวลกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนี 
ซ่ึงรวมตลอดถึงประกาศและกฎขอบังคับตาง ๆ ท่ีออกเพ่ิมเติมภายหลังจากระทรวงยุติธรรม1 
กฎหมายท่ีใชในปจจุบันไดมีพัฒนาการในการปรับปรุงแกไขมากกวา 100 ป โดยมีบุคคลท่ีมีความ
เช่ียวชาญในทางทฤษฎีของการลงโทษและมีการเรียนการสอนเรื่องนี้อยางตอเนื่องกันมาโดยตลอด 
ทําใหมีการสรางองคความรูและทรัพยากรบุคคลในดานนี้ไดอยางมีคุณภาพ ทําใหกฎหมาย
ราชทัณฑของญี่ปุนมีความทันสมัย2 

                                                             
1 Prison Systems & Correctional Laws:Europe, The United Stated, and Japan. A Comparative 

Analysis. (p.137), By Gunther Kaiser, 1984, U.S.A.:Transnational Publishers. (อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2549,    
น.161-162). 

2 Strafvollzug in Japan (p.2), By Bindzus.D., Ishii A. (อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2549, น.161-162). 
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 ปรัชญาของญี่ปุนในการปฏิบัติตอผูตองขัง การบังคับโทษจําคุกจะทําโดยหนวยงาน
ทางอาญาของรัฐเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งนักโทษเด็ดขาดท่ีมีความประสงคจะแยกผูกระทํา
ความผิดออกจากสังคม เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการของสังคมอันเปนการชดเชยและตอบ
แทนผลจากการกระทําผิด นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงคท่ีตองการปรับปรุงฟนฟูพฤติกรรมของ
ผูตองขังใหสามารถกลับเขาสูสังคมปกติได มีจิตสํานึกท่ีดีท่ีจะไมกระทําผิดซํ้าอีกตอไป3 และการ
ปฏิบัติตอผูกระทําความผิดในเรือนจําญี่ปุนมุงเนนการบําบัดฟนฟูแกไข เพ่ือการกลับคืนสูสังคม 
โดยมีพ้ืนฐานอยูบนระบบการจําแนกลักษณะนิสัย ซ่ึงงานราชทัณฑในประเทศญี่ปุนนั้นจะ
รับผิดชอบผูกระทําความผิดท่ีเปนผูใหญ รวมท้ังผูกระทําความผิดท่ีเปนเด็กและเยาวชน4 
 ระบบบริหารงานราชทัณฑของประเทศญี่ปุนนั้นมีระบบการบริหารงานราชทัณฑท่ีมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริหารงานราชทัณฑสําหรับผูกระทําความผิดท่ีเปนผูใหญและเด็กจะอยู
ภายใตสังกัดเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีลักษณะท่ีผสมผสานท้ังหลักของประเทศตะวันตกและ
วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุนเอง กอใหเกิดรูปแบบการบริหารงานราชทัณฑท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3.1.1.1 โครงสรางการบริหารงานราชทัณฑ 
 โครงสรางการบริหารงานราชทัณฑประเทศญี่ปุนจะอยูในสังกัดของกระทรวงยุติธรรม 
มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กรมราชทัณฑ (Correction Bureau) ซ่ึงรับผิดชอบดูแลการบริหารงาน
ของเรือนจํา ทัณฑสถานวัยหนุม และสถานคุมขังโดยตรง สวนงานดานการคุมประพฤติและการพัก
การลงโทษ มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กรมบําบัดฟนฟู (Rehabilitation Bureau) กรมราชทัณฑ
ประกอบดวยหนวยงานกลาง และหนวยงานราชทัณฑสวนภูมิภาคซ่ึงควบคุมดูแลงานเรือนจํา 
และทัณฑสถานในแตละภูมิภาคเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนางานราชทัณฑและการ
บริหารงานท้ังในดานบุคลากร งานอุตสาหกรรม การติดตามประเมินผล และการปองกันระงับ
เหตุราย จุดมุงหมายของงานราชทัณฑประเทศญี่ปุนนั้นมีหนาท่ีรับผิดชอบใหหนวยงานราชทัณฑ
ตาง ๆ ดําเนินงานตามวัตถุประสงคในดานการควบคุม และแกไขฟนฟูแนะแนวผูตองขัง5เรือนจําใน
ประเทศญี่ปุนตามกฎหมายแบงเปน 4 ประเภท คือ6 
 1) เรือนจําสําหรับนักโทษเด็ดขาดท่ีศาลพิพากษามีเง่ือนไขใหตองทํางาน 
 2) เรือนจําสําหรับนักโทษเด็ดขาดท่ีศาลพิพากษาไมมีเง่ือนไขใหตองทํางาน 

                                                             
3 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก (น.165). เลมเดิม. 
4 จาก งานราชทัณฑเปรียบเทียบ:มาตรการในการแกไขฟนฟูผูตองขัง (น.29),โดย กลุมงานพัฒนา

ระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ, 2551, นนทบุรี:กรมราชทัณฑ. 
5 งานราชทัณฑเปรียบเทียบ:มาตรการในการแกไขฟนฟูผูตองขัง (น.40). เลมเดิม. 
6 The Prison Law Article 1. (อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2549, น.166). 
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 โดย เรือนจํา (Prison) ตามประเภทท้ังสองกรณีดังกลาว มีหนาท่ีควบคุมนักโทษท่ีถูก
พิพากษาจําคุก ซ่ึงมีท้ังประเภทตองทํางานและไมตองทํางาน7 ขนาดของเรือนจําจะถูกแบงอยาง
กวาง ๆ ออกเปน 3 ประเภท คือ เรือนจําขนาดใหญ หรือเรือนจําท่ีควบคุมนักโทษจํานวนประมาณ 
1,000-2,500 คน เรือนจําขนาดกลางซ่ึงควบคุมนักโทษประมาณ 600-800 คน และเรือนจําขนาดเล็ก
ท่ีควบคุมนักโทษจํานวนนอยกวา 300 คน ทุกเรือนจําจะประกอบไปดวยสวนตาง ๆ คือ ฝายบริหาร
ท่ัวไป ฝายจําแนกลักษณะและการเตรียมการพักการลงโทษ ฝายดูแลทางการแพทย ฝายบริหาร
จัดการโปรแกรม และฝายบําบัดทางราชทัณฑนอกจากนี้ยังมีทัณฑสถานวัยหนุม (Juvenile Prison)
ซ่ึงมีหนาท่ีควบคุมนักโทษท่ีเปนเยาวชนหรือวัยหนุมอายุต่ํากวา  26 ป8 สําหรับกรณีเด็กและเยาวชน
ท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป ศาลอาจพิพากษาใหลงโทษจําคุกและบังคับใหตองทํางาน 2 เดือนหรือกวานั้น
ในระหวางกักขังอยูในทัณฑสถานวัยหนุม หรือท่ีตั้งขึ้นเปนพิเศษเฉพาะสวนในเรือนจํา สวนบุคคล
ท่ีอายุกวา 18 ป อาจคุมขังไวในสถานท่ีกักขังจนกระท่ังอายุครบ 20 ป9 
 3) สถานท่ีกักขังสําหรับผูท่ีตองคําพิพากษาใหลงโทษกักขัง 
 4) สถานท่ีกักกันหรือคุมขังสําหรับผูท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิด 
 โดยสถานท่ีกักกันหรือคุมขัง (Detention House) จะควบคุมผูกระทําผิดระหวาง
พิจารณาคดี สวนใหญจะเปนผูตองสงสัยในการกระทําผิดซ่ึงพิจารณาแลววาอาจหลบหนีหรือ
ทําลายพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับคดีหากไมคุมขังผูนั้นไว โดยผูตองขังเหลานี้จะไดรับการดูแล
อยางใกลชิดและคํานึงถึงสิทธิในการไดรับการชวยเหลือในดานกฎหมายและการพิจารณาคดีอยาง
เปนธรรม นอกจากสถานท่ีควบคุมขางตนแลว กรมราชทัณฑประเทศญี่ปุนยังดูแลสถานท่ีควบคุม
อ่ืน ๆ ดังนี1้0 
 1) สถานฝกอบรมเยาวชน (Juvenile Training Schools) 
 2) สถานจําแนกลักษณะเยาวชน (Juvenile Classification Homes) 
 3) สถานแนะแนวสตรี (Women’s Guidance Home) 
  

                                                             
7 ประมวลกฎหมายอาญาญ่ีปุน มาตรา 9 ไดแบงประเภทของโทษออกเปน 7 ประเภทดังนี้ 1) 

ประหารชีวิต, 2) จําคุกโดยบังคับใชแรงงาน, 3) จําคุกโดยไมบังคับใชแรงงาน, 4) ปรับ, 5) กักขัง, 6) ปรับเล็กนอย, 
7) ริบทรัพยสิน 

8 งานราชทัณฑเปรียบเทียบ:มาตรการในการแกไขฟนฟูผูตองขัง (น.30). เลมเดิม. 
9 The Prison Law Article 2. (อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2549, น.166). 
10 งานราชทัณฑเปรียบเทียบ:มาตรการในการแกไขฟนฟูผูตองขัง (น.30). เลมเดิม. 
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 3.1.1.2 ระบบการจําแนกลักษณะผูตองขัง11 
 การจําแนกลักษณะผูตองขังเพ่ือการปฏิบัติกับผูตองขังดวยวิธีตาง ๆ อยางเหมาะสมเปน
รายบุคคล โดยจะยึดหลักตามการหาขอมูลเกี่ยวกับผูตองขังเพ่ือใชในการจําแนกลักษณะ การใช
ความรูทางดานจิตวิทยา สังคมวิทยา การแพทย และหลักความรูอ่ืน ๆ การใหคําปรึกษา การหา
ขอมูล โดยการหาขอมูลจากผูตองขังเขาใหมและการหาขอมูลเพ่ิมเติมภายหลัง เพ่ือประเมิน
ความกาวหนาในการรวมกับโครงการตาง ๆ สําหรับเรือนจําในแตละภูมิภาคนั้นจะมีศูนยจําแนก
ลักษณะอยูดวยเพ่ือใหการบริการทางดานการจําแนกลักษณะ 
 กระบวนการจําแนกลักษณะจะตองจัดกลุมผูตองขังประเภทตาง ๆ ตามท่ีไดขอมูลมา 
และการจัดหาโปรแกรมการปฏิบัติท่ีเหมาะสมใหแกผูตองขังตามความตองการของผูตองขังในแต
ละกลุม เพ่ือท่ีจะใหผูตองขังสามารถแกไขฟนฟูตนเองได ระบบการจําแนกลักษณะผูตองขังนั้นใน
แตละภาคจะมีศูนยจําแนกลักษณะผูตองขัง การหาขอมูลจะตองประกอบไปดวยวิธีการใหคาํปรกึษา 
จิตบําบัด การแนะแนว และกิจกรรมการแกไขฟนฟูอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดยมีการหาขอมูลเพ่ือใชในการ
จําแนกลักษณะผูตองขังซ่ึงจะตองอยูบนพ้ืนฐานทางดานการแพทย จิตวิทยา สังคมวิทยา และความรู
ในสาขาวิชาชีพตาง ๆ ในตอนแรกนั้นจะหาขอมูลเพ่ือนํามาจําแนกลักษณะผูตองขังเขาใหม และใน
ตอนหลังจะตองหาขอมูลซํ้าเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือประเมินความกาวหนาของผูตองขัง โดย
การจัดกลุมแยกประเภทผูตองขังออกเปนช้ันตาง ๆ และใหการปฏิบัติแกไขฟนฟูผูตองขังในแตละ
ช้ันตามความเหมาะสมของการหาขอมูลนั้น ซ่ึงวิธีการดําเนินการในการจําแนกลักษณะผูตองขัง
ของประเทศญี่ปุนจะมีการทดสอบทางจิตวิทยาซ่ึงจะทําใหสามารถเขาใจบุคลิกภาพสวนบุคคลของ
ผูตองขังแตละคนไดเปนอยางดี รวมไปถึงขอมูลสวนบุคคล เทคนิค การวางแผน แบบทดสอบ
ทัศนคติ และสติปญญา การทดสอบขั้นพ้ืนฐานจะประกอบไปดวยการทดสอบความพรอม การ
ทดสอบบุคลิกภาพ และการทดสอบสติปญญา ซ่ึงในระหวางการจําแนกลักษณะผูตองขังจะ
ดําเนินการทดสอบในเรื่องดังกลาวกับผูตองขังท่ีเขาใหมทุก ๆ คนหรืออาจจะทดสอบในเรื่องอ่ืน
เพ่ิมเติมอีกไดถาจําเปน โดยจะมีการจัดกลุมแยกประเภทของผูตองขังออกเปนช้ันตาง ๆ เพ่ือใหการ
แกไขฟนฟูกับผูตองขังในแตละช้ันเปนไปอยางเหมาะสม12 

                                                             
11 งานราชทัณฑเปรียบเทียบ:มาตรการในการแกไขฟนฟูผูตองขัง (น.31-33). เลมเดิม. 
12 Corrections in Asia and Pacific (p.160), By Peter Kay, 1998, Canberra.Australian Institute of 

Criminology.และ 26th Asian and Pacific Conference of Correctional Administrators (pp.3-4), Agenda Item 4 
Improving the Reintegration of Offenders into the Community. By Correction Bureau, 2006, Ministry of 
Justice. (อางถึงใน กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ, 2551, น.
32). 
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 การจําแนกลักษณะผูตองขังนั้นจะตองกระทํากับผูตองขังเขาใหมทุก ๆ คน โดยจะมี
การจัดกลุมแยกประเภทผูตองขังออกเปนช้ันตาง ๆ เพ่ือใหการแกไขฟนฟูกับผูตองขังในแตละช้ัน
เปนไปอยางเหมาะสม ซ่ึงสามารถกําหนดเปนประเภทตาง ๆ ไดดังนี ้
 1) การจําแนกตามเพศ สัญชาติ ประเภทคดี อายุ และกําหนดโทษ 
 CLASS W : ผูตองขังหญิง 
 CLASS F : ผูตองขังตางประเทศ ซ่ึงจะตองไดรับการปฏิบัติท่ีแตกตางจากผูตองขัง
ญี่ปุน 
 CLASS I : ผูตองขังซ่ึงไมตองทํางานระหวางตองโทษ 
 CLASS J : ผูตองขังเยาวชน 
 CLASS L : ผูตองขังซ่ึงมีกําหนดโทษมากกวา 8 ป 
 CLASS Y : ผูตองขังวัยหนุมอายุต่ํากวา 26 ป 
 2) จําแนกตามแนวโนมของการกออาชญากรรม 
 CLASS A : ผูตองขังซ่ึงไมมีแนวโนมของความเปนอาชญากร 
 CLASS B : ผูตองขังซ่ึงมีแนวโนมของความเปนอาชญากรสูง 
 3) จําแนกตามความผิดปกติทางดานรางกายและจิตใจ 
 CLASS MX : ผูตองขังปญญาออน หรือผูตองขังท่ีจําเปนจะตองไดรับการปฏิบัติ
เชนเดียวกับผูตองขังปญญาออน 
 CLASS MY : ผูตองขังโรคจิตหรือมีแนวโนมของอาการประสาท 
 CLASS MZ : ผูตองขังท่ีมีอาการทางจิต หรือเคยเสพยาเสพติด หรือสุรา 
 CLASS PX : ผูตองขังท่ีมีความผิดปกติทางดานรางกาย กําลังตั้งครรภ หรือหลังคลอด 
และจําเปนตองรักษาพยาบาลหรือดูแลในชวงระยะเวลาหนึ่ง 
 CLASS PY : ผูตองขังพิการซ่ึงจําเปนตองไดรับการปฏิบัติเปนพิเศษ ผูตองขังตาบอด หู
หนวก หรือเปนใบ 
 CLASS PZ : ผูตองขังอายุเกิน 60 ป และมีอาการความจําเส่ือมและผูตองขังท่ีตองไดรับ
การดูแลเปนพิเศษ เนือ่งจากสุขภาพรางกายออนแอ 
 สําหรับประเภทของการปฏิบัติตอผูตองขัง ก็มีการกําหนดท่ีชัดเจนดังนี ้
 CLASS V : ผูตองขังท่ีตองรับการฝกวิชาชีพ 
 CLASS E : ผูตองขังท่ีตองรับการศึกษาดานวิชาความรู 
 CLASS G : ผูตองขังท่ีตองรับการศึกษาทางสังคม (การแนะแนว) 
 CLASS T : ผูตองขังท่ีตองรับการรักษาในทางอายุรเวช 
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 CLASS S : ผูตองขังท่ีตองไดรับการคุมครองเปนพิเศษ 
 CLASS O : ผูตองขังท่ีเห็นสมควรไดรับการปฏิบัติอยางทัณฑสถานเปด 
 CLASS N : ผูตองขังท่ีเหมาะสมในงานดูแลอาคารสถานท่ีเรือนจํา 
 นอกจากมีระบบจําแนกผูตองขังออกเปนช้ันตาง ๆ ประเทศญี่ปุนยังมีระบบการแบงช้ัน
ผูตองขัง (Progressive Grade System) ซ่ึงมีจุดมุงหมายใหผูตองขังไดรูจักแกไขปรับปรุงตนเอง จะ
กําหนดจากพฤติกรรมของผูตองขังแตละคน เชน การทํางาน ความประพฤติ ความรับผิดชอบ 
ความกาวหนาทางการศึกษา โดยระดับช้ันต่ําสุด คือ เกรด 4 เกรด 3 เกรด 2 และสูงสุดคือเกรด 1 
ตามลําดับ หากผูตองขังมีความประพฤติดีก็จะไดรับการเล่ือนช้ันในระดับท่ีสูงขึ้น แตหากผูตองขัง
คนใดท่ีไดรับการเล่ือนช้ันไปแลว กระทําผิดกฎระเบียบ ก็จะถูกพิจารณาลงโทษใหลดช้ันไดโดยมี
การตั้งคณะกรรมการและมีการดูแลใหคะแนนท่ีเขมงวด สําหรับสิทธิประโยชนท่ีผูตองขังจะไดรับ
จากการเล่ือนช้ัน คือ การใหโอกาสแกผูตองขังไดดําเนินชีวิตอยางอิสระ การไดรับสิทธิในดานการ
ติดตอกับสังคมภายนอก และการซ้ือส่ิงของเครื่องใชสวนตัวมากขึ้น จัดการอํานวยความสะดวกใน
เรื่องของใชสวนตัวให เปนตน13 
 จากการท่ีระบบงานราชทัณฑในประเทศญี่ปุนไดรับการพัฒนาเพ่ือใหสอดคลองกับ
นโยบายแกไขฟนฟูผูตองขัง รวมท้ังปจจัยอ่ืน ๆ ของประเทศญี่ปุนเอง เชน การเมือง เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและสังคม มีผลทําใหงานราชทัณฑมีความเจริญกาวหนา ผูตองขังท่ีไดรับการจําคุกใน
เรือนจําของญี่ปุนเปนผูท่ีไดรับการพิจารณาแลววาสมควรจะถูกจําคุกอยูในเรือนจําในชวงระยะเวลา
หนึ่ง ซ่ึงผูตองขังจะไดรับโทษจําคุกท่ีมีกําหนดระยะเวลาแนนอน14 

3.1.2   กฎหมายเกี่ยวกับการใหการศึกษาผูตองขังวัยหนุม 
 การศึกษาของผูตองขัง15 จัดใหมีการศึกษาท้ังในและนอกเรือนจํา ผูตองขังท่ียังไมสําเร็จ
การศึกษาภาคบังคับก็จะถูกบังคับใหเรียน และไดรับการรับรองผลการศึกษาไมวาในระดับพ้ืนฐาน
หรือระดับสูงในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ผูท่ีทําหนาท่ีเปนผูสอนจะเปนเจาหนาท่ีและอาสาสมัคร
จากภายนอกเรือนจํามาสอนให กรณีในการศึกษาภายนอกเรือนจํา มีหลักสูตรท่ีจัดขึ้นเพ่ือบริการ
และสรางสรรคสังคม การศึกษาดูงานในโรงงานตาง ๆ เปนตน 
 นอกจากนั้นยังมีการจัดกลุมอบรมเปนพิเศษ การอบรมเขมในเรื่องตาง ๆ ไดจัดการ
เรียนรูจาก Audio-Visual Education การจัดกลุมถกเถียงกนัหรือแลกเปล่ียนปรึกษาหารือ การแสดง 

                                                             
13 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก (น.166). เลมเดิม. 
14 จาก สารานุกรมงานราชทัณฑนานาชาติ (น.10-11), โดย กรมราชทัณฑ, 2541, กรุงเทพฯ:โรงพิมพ

ราชทัณฑ. 
15 The Prison Law Article 29-31. (อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2549, น.170). 
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จิตบําบัด การทําบันทึกประจําวัน การใหคําปรึกษาในการดําเนินชีวิต ซ่ึงมีการจัดกันอยาง
กวางขวาง16 
 3.1.2.1 ในดานการดําเนินการตามแผนการฟนฟูผูตองขังวัยหนุม 
 ผูตองขังท่ีเปนเด็กและเยาวชนนั้น จะถูกจําแนกโดยใชการศึกษาและเพศเปนเกณฑ
พ้ืนฐาน ซ่ึงตองเสนอสนองตอการแกไขฟนฟูสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีทําผิดกฎหมายจนกระท่ัง
อายุครบ 20 ป เด็กและเยาวชนจะถูกสงไปอยูในโรงเรียนฝกอบรมเยาวชนและผูตองขังวัยหนุม17 
เวนแตถามีเหตุพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีตองควบคุมจนมีอายุถึง 23 ป หรือท่ีตองดูแลทางกายภาพ อาจมีอายุถึง 
26 ป ก็ไดในสถานพยาบาลของโรงเรียน ฯ 
 การแกไขฟนฟูโดยการจัดการศึกษาใหแกผูตองขัง มีวัตถุประสงคท่ีเนนการแกไขฟนฟู
ผูกระทําความผิดโดยจัดครูผูสอนท่ีเปนเจาหนาท่ีเรือนจําและอาสาสมัครจากภายนอกเขารวม
ใหบริการการศึกษาแกผูตองขังในเรือนจํา เริ่มตั้งแตแรกรับตัวผูตองขังเขามาในเรือนจํา จะมีการ
แนะนําใหความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบตาง ๆ เพ่ือใหผูตองขังสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ภายในเรือนจําได และกอนท่ีจะมีการปลอยตัวพนโทษไดจัดใหมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ นอกจากนี้ภายในเรือนจําและทัณฑสถานไดมีโปรแกรมแกไขฟนฟูผูตองขังกลุม
พิเศษ เชน ผูตองขังยาเสพติด ผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมกาวราวรุนแรง ใหเหมาะสมกับความตองการ
ของผูตองขัง มีการบรรยายในช้ันเรียน การสัมมนากลุม การใหคําปรึกษาแนะนํา การใชบทบาท
สมมติในกรณีท่ีเกี่ยวของกับการบําบัดทางจิต ผูตองขังจะไดรับการศึกษาอบรมหลักสูตรตาง ๆ ท่ี
ควรรู การสอบเพ่ือเล่ือนระดับการศึกษาใหสูงขึ้น การจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกล หรือระดับ
ปริญญาตรี และหลักสูตรอ่ืน ๆ โดยมีเจาหนาท่ีเรือนจํา และอาสาสมัครจากภายนอกเปนผูฝกสอน
ให นอกจากนั้นยังมีการใหบริการสังคมในเรือนจําและทัณฑสถานวัยหนุมของประเทศญี่ปุน ไดจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลหลายหลักสูตรใหผูตองขังไดศึกษาเลาเรียนเพ่ือพัฒนาความรู
และทักษะในการทํางานซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ18 

                                                             
16 From Criminal Justice Legislation of Japan (p.36), By UNAFEI. (อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2549, 

น.170). 
 17 “โรงเรียนฝกอบรมเยาวชนและผูตองขังวัยหนุม”  คือ โรงเรียนท่ีควบคุมผูตองขังท้ังท่ีเปนเด็กและ
เยาวชนอายุ 14 ปข้ึนไป ไปจนถึงผูตองขังท่ีเขาชวงวัยหนุมท่ีอายุไมเกิน 26 ป ดวย (ตอไป “โรงเรียนฝกอบรม
เยาวชนและผูตองขังวัยหนุม” เรียกวา “โรงเรียน ฯ”).  

18 งานราชทัณฑเปรียบเทียบ:มาตรการในการแกไขฟนฟูผูตองขัง (น.35). เลมเดิม. 
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 การบําบัดฟนฟูท่ีมีประสิทธิภาพของผูตองขังวัยหนุมในโรงเรียนฝกอบรมเยาวชนและ
ผูตองขังวัยหนุม (Effective Treatment of Juveniles in Juvenile Training Schools)19 

 1) โครงสรางของโรงเรียนฝกอบรมเยาวชนและผูตองขังวัยหนุม 
 โรงเรียน ฯ เปนสถาบันราชทัณฑซ่ึงใหการศึกษาในเรือนจําหรือทัณฑสถานผูตองขังวัย
หนุมท่ีถูกตัดสินลงโทษจากศาลเยาวชนและครอบครัว อํานาจหนาท่ีของโรงเรียน ฯ นี้ เปนหนึ่งใน
สามรูปแบบของมาตรการปองกัน20 ท่ีออกโดยคําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว ในปค.ศ.
2010 มีโรงเรียน ฯ จัดตั้งขึ้นท่ัวไปประเทศญี่ปุนถึง 51 แหงกับอีก 1สาขา ซ่ึงในปค.ศ.2009 มี
ผูตองขังวัยหนุมซ่ึงเขามาใหมจํานวนถึง 3,962 คน เปนชายจํานวน 3,544 คน หญิงจํานวน 418 คน21 
 วัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียน ฯ ก็เพ่ือท่ีจะเปนท่ีรองรับผูตองขังวัยหนุมท่ีถูก
พิพากษาโดยศาลศาลเยาวชนและครอบครัวในฐานะท่ีเปนมาตรการปองกันและใหการศึกษาท่ี
ถูกตองแกผูตองขังเหลานั้น22 ซ่ึงโรงเรียน ฯ เปนเรือนจําของรัฐและอยูภายใตการบริหารของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม โดยรัฐมนตรี ฯ จะเปนผูรับผิดชอบในการบริหารหลักและ
ตรวจสอบโรงเรียน ฯ โดยตรง23 
 โรงเรียน ฯ มี 4 ประเภท ซ่ึงแบงตามอายุ ระดับความรายแรงของอาชญากรรม สภาพ
ทางจิตใจหรือรางกายของผูตองขังวัยหนุม โดยจะแบงเปน ช้ันตน ช้ันกลาง ช้ันพิเศษ และช้ันท่ีตอง
ไดรับการบําบัดรักษา ประเภทของโรงเรียน ฯ ท่ีผูตองขังวัยหนุมจะเขาไปอยูจะเปนไปตามคําส่ัง
ของศาลเยาวชนและครอบครัว เวนแตในโรงเรียน ฯ แบบบําบัดรักษา ท่ีแตละโรงเรียน ฯ จะคัดแยก
ผูตองขังนั้นเปนพิเศษ24 
 การแบงประเภทของฝกอบรมเยาวชนและผูตองขังวัยหนุม จะแบงออกดังตอไปนี2้5 

                                                             
19 Criminal Justice in Japan (p.39), By UNAFEI, Retrieved November 13, 2014, From 

http://www.unafei.or.jp/english/pdf/CJSJ_2011 
20 ศาลเยาวชนและครอบครัวจะพิพากษาคดีไดสําหรับใชมาตรการปองกันได 3 รูปแบบ คือ 1) นํา

เด็กและเยาวชนเขาสูกระบวนการมาตรการปองกัน, 2) สงตัวเด็กและเยาวชนเกลับไปยังอัยการ, 3) การสงตัวเด็ก
และเยาวชนไปศูนยแนะแนว (Child Guidance Centre). (As cited in UNAFEI, 2011, p.33). 

21 Criminal Justice in Japan (p.39). Op.cit. 
22 The Juvenile Training School Law Article 1 (The Juvenile Training School Law เปนกฎหมายท่ี

บังคับใชคาบเกี่ยวท้ังผูตองขังท่ีเปนเยาวชนและผูตองขังวัยหนุมดวย) 
23 The Juvenile Training School Law Article 3 
24 Criminal Justice in Japan (p.39). Op.cit. 
25 The Juvenile Training School Law Article 2 
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1. โรงเรียนฝกอบรมเยาวชนและผูตองขังวัยหนุมช้ันตน (Primary Juvenile Training 
School) จะรับผูตองขัง ผูซ่ึงมิไดมีความบกพรองทางจิตใจหรือรางกายอยางรุนแรง และมีอายุตั้งแต 
14 ปขึ้นไป แตไมเกิน 16 ป 

2. โรงเรียนฝกอบรมเยาวชนและผูตองขังวัยหนุมช้ันกลาง (Middle Juvenile Training 
School) จะรับผูตองขัง ผูซ่ึงมิไดมีความบกพรองทางจิตใจหรือรางกายอยางรุนแรง และโดยท่ัวไปมี
อายุ 16 ปขึ้นไป แตไมเกิน 20 ป 

3. โรงเรียนฝกอบรมเยาวชนและผูตองขังวัยหนุมช้ันสูง (Advanced Juvenile Training 
School) จะรับผูตองขัง ผูซ่ึงมิไดมีความบกพรองทางจิตใจหรือรางกายอยางรุนแรง แตมีแนวโนม
กออาชญากรรมสูงกวา และโดยท่ัวไปมีอายุ 16 ปขึ้นไป แตไมเกิน 23 ป 

4. โรงเรียนฝกอบรมเยาวชนและผูตองขังวัยหนุมช้ันบําบัดรักษา (Medical Juvenile 
Training School) จะรับผูตองขัง ผูซ่ึงมีความบกพรองทางจิตใจหรือรางกายอยางรุนแรง และอายุ 14 
ปขึ้นไป แตไมเกิน 26 ป 
 โรงเรียน ฯ จะตองกอตั้งตามเพศ แตอยางไรก็ตามมิใหใชบังคับในกรณีของโรงเรียน ฯ 
ช้ันบําบัดรักษาแตจะตองมีการแบงแยกผูตองขังชายและหญิง 
 โรงเรียน ฯ จะมีท้ังโปรแกรมระยะยาวและระยะส้ัน ซ่ึงแบบระยะส้ันสามารถแบง
ออกเปนสองรูปแบบคือ ระยะส้ันแบบท่ัวไป (General short-term programmes) การคุมขังสูงสุด 6 
เดือน และแบบระยะส้ันพิเศษ (Special short-term programmes) การคุมขังสูงสุด 4 เดือนสวน
โปรแกรมแบบระยะยาว (Long-term programmes) โดยกลักระยะเวลาการคุมขังสูงสุด 2 ป โดย
โรงเรียน ฯ ช้ันตนและช้ันกลางมีท้ังโปรแกรมรยะส้ันและระยะยาว ในขณะท่ีโรงเรียน ฯ ช้ัน
บําบัดรักษาจะมีแตโปรแกรมระยะยาวเพียงอยางเดียว26 โดยท้ังนี้ประเทศญี่ปุนจะจางครูผูสอนมา
จากภายนอก และมีอาสาสมัครเขามาชวยสอน การจัดการศึกษามุงเนนทางดานสังคมศึกษา และการ
ใชชีวิตประจําวันของสังคมท่ัวไปภายนอก เพ่ือใหผูตองขังวัยหนุมเขาใจและสามารถเขาอยูรวมกับ
สังคมภายนอกไดอยางปกติสุข มีการจัดกลุมเปนกลุมกิจกรรมประชุมสัมมนากลุมยอย27 
 แตอยางไรก็ดี ถาผูอํานวยการโรงเรียน ฯ เห็นวาเปนการจําเปนท่ีจะตองยายผูตองขังวัย
หนุมคนใดไปท่ีโรงเรียนอ่ืน เพ่ือความสะดวกในการใหการศึกษาในระหวางคุมขัง หรือดวยเหตุผล

                                                             
26 Criminal Justice in Japan (p.39). Op.cit. 
27 จาก รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องปญหาการกระทําผิดซ้ําจากรั้วสถาน

พินิจสูกําแพงเรือนจํา:ศึกษาเฉพาะกรณีผูตองขังวัยหนุม (น.38),โดย กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย 
สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ, 2552, ธันวาคม, นนทบุรี:กรมราชทัณฑ. 
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ประการใด ก็สามารถยายผูตองขังวัยหนุมผูนั้นได โดยไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมราชทัณฑสวน
ภูมิภาค28 
 2) เคาโครงขั้นตอนของการบําบัดฟนฟู29  
 การศึกษาในโรงเรียนฝกอบรมเยาวชนและผูตองขังวัยหนุม มี 5 องคประกอบ คือ 
 1. แนวทางการใชชีวิต (Living Guidance) 
 2. แนวทางการฝกวิชาชีพ (Vocational Guidance) 
 3. การศึกษาทางวิชาการ (Academic Education) 
 4. การศึกษาทางสุขภาพและรางกาย (Health and Physical Education) 
 5. กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ (Special Activities) 
 ในการใหองคประกอบเหลานี้มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนในการบําบัดฟนฟูสามารถ
แบงเปน ระยะขั้นตน ระยะขั้นกลาง และระยะขั้นกอนปลอยตัว ในระยะช้ันตนแผนการบังคับโทษ
ฟนฟูสวนบุคคล (Individualized Treatment Plan, ITP) ไดมีวัตถุประสงค เนื้อหาและวิธีการทางการ
ศึกษาท่ีวางแผนมาเพ่ือผูตองขังวัยหนุมแตบุคคล ในการปฏิบัติงานเหลานี้จะมีเจาหนาท่ีศาลเยาวชน
และครอบครัวซ่ึงมีหนาท่ีเกี่ยวกับทัณฑบนเปนผูพิจารณาแผนบังคับโทษเหลานี้ตอมาในระยะขั้น
กลางจะทํากิจกรรมใหสอดคลองกับแผนบังคับโทษแตละบุคคลนั้น และในระยะขั้นกอนปลอยตัว
จะมีการใหการศึกษาเพ่ือใหผูตองขังวัยหนุมกลับคืนสูสังคมได30 
 โดยหลักท่ัวไป ผูตองขังวัยหนุมจะตองอยูศึกษาท่ีโรงเรียน ฯ จนถึงอายุ 20 ป แตถาหาก
มีพฤติกรรมบางอยางก็สามารถขยายระยะเวลาการศึกษาออกไปได ในทางปฏิบัติผูตองขังวัยหนุม
สวนใหญมักจะถูกปลอยตัวกอน โดยมีทัณฑบนตามคําส่ังของคณะกรรมการทัณฑบนภาค (The 
Regional Parole Board) ซ่ึงในกรณีนี้ผูตองขังวัยหนุมจะอยูภายใตเง่ือนไขทัณฑบนโดยความดูแล
ของสํานักงานทัณฑบน (The Probation Office)31 
 การใหการศึกษาในระหวางควบคุมในโรงเรียน ฯ 32 จะตองประกอบดวย คอรสเรียน 
การฝกวิชาชีพและแนะแนว การฝกอยางเหมะสม และการบําบัดรักษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
ผูตองขังวัยหนุมสามารถอยูอาศัยอยางเปนระเบียบเรียบรอย โดยมีพ้ืนฐานจากการกระตุนใหมี
สามัญสํานึกในการชวยเหลือตนเอง ท้ังนี้ก็เพ่ือใหสามารถปรับตัวเขาสูสังคมได 

                                                             
28 The Juvenile Training School Law Article 10 
29 Criminal Justice in Japan (pp.39-40). Op.cit. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 The Juvenile Training School Law Article 4 
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1. ในโรงเรียน ฯ ช้ันตนหลักสูตรการเรียนจะตองเปนหลักสูตรในระดับเดียวกันกับ
โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

2. ในโรงเรียน ฯ ช้ันกลางหรือช้ันสูง หลักสูตรการเรียนจะตองเปนหลักสูตรใน
โรงเรียน ฯ ช้ันตน และถามีความจําเปน จะตองเปนหลักสูตรในระดับเดียวกันกับโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับเดียวกันกับโรงเรียนฝกวิชาชีพช้ันสูง หรือมหาวิทยาลัย 

3. ในโรงเรียน ฯ ช้ันบําบัดรักษา หลักสูตรการเรียนจะตองเปนหลักสูตรของโรงเรียน
สําหรับผูมีความบกพรองหรือพิการ หรือโรงเรียนอ่ืนท่ีใหการศึกษาแบบพิเศษ 
 ท้ังนี้ ผูอํานวยการในโรงเรียน ฯ จะตองไมใหผูตองขังวัยหนุมทํางานท่ีไมเกี่ยวของกับ
การใหการศึกษาในระหวางคุมขัง 
 3.1.2.2 ในดานวิธีการดําเนินการจัดหลักสูตรการฝกอบรม 
 การใหการศึกษาในระหวางควบคุมในโรงเรียน ฯ แบงออกเปน 5 องคประกอบ 
ดังตอไปนี3้3 
 1) แนวทางการใชชีวิต (Living Guidance) 
 แนวทางการใชชีวิตเปนหัวใจหลักในการวางแผนการใหการศึกษาภายในเรือนจํา โดย
จะมีวิธีการตาง ๆ เชน การใหการศึกษาตัวตอตัวหรือแบบกลุม แนวทางการเขียนเรียงความ ไดอารี่ 
การเขียนจดหมาย ซ่ึงส่ิงเหลานี้ จะชวยทําใหทราบถึง 
 (1) ปญหาในดานความคิดของผูตองขังวัยหนุม ทัศนคติและพฤติกรรม ท่ีนําไปสูการ
กระทําความผิดอาญา 
 (2) ปญหาในดานการจัดการทางอารมณ 
 (3) ความออนไหวทางอารมณ 
 (4) พฤติกรรมการใชชีวิต ทัศนคติในการปฏิบัติตามกฎหมาย การควบคุมตนเอง รวมถึง
ความสัมพันธตอบุคคลอ่ืน 
 (5) ปญหาในดานความสัมพันธระหวางผูตองขังวัยหนุมกับครอบครัวและเพ่ือน และ 
 (6) การเลือกอาชีพ การวางแผนชีวิต และการใชชีวิตรวมกันในสังคม 
 ในสวนของแนวทางการใชชีวิตนี้ ยังมี การศึกษาจากมุมมองของผูเสียหาย (Education 
from the Viewpoints of the Victims) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูตองขังวัยหนุมเขาใจถึงความรูสึก
และความเจ็บปวดของผูเสียหายจากการกระทําของพวกเขา ซ่ึงจะมีการสอนเชนนี้ในทุกโรงเรียน ฯ 
ทุกช้ัน 
  
                                                             

33 Criminal Justice in Japan (p.40). Op.cit. 
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 2) แนวทางการฝกวิชาชีพ (Vocational Guidance) 
 แนวทางการฝกวิชาชีพมีเจตนาใหผูตองขังวัยหนุมมีการทํางานและใหทักษะความรูท่ี
จําเปนในการฝกวิชาชีพ โดยจะมีการฝกวิชาชีพ เชน เช่ือมเหล็ก งานไม วิศวกรรมครัวเรือนและการ
กอสราง การสรางเครื่องจักร เกษตรกรรม การปลูกพืชในเรือนกระจก งานออฟฟศ  งานพยาบาล
และวิชาชีพอ่ืน ๆ ในปค.ศ. 2009 ผูตองขังวัยหนุมท่ีไดรับการปลอยตัวจํานวนถึง 46.6 เปอรเซ็นต มี
คุณสมบัติพรอม หรือไดรับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพจากการฝกในคอรสเรียนนั้น ๆ และอีก
จํานวนถึง 52 เปอรเซ็นต มีคุณสมบัติพรอม หรือไดรับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพอ่ืน 
นอกจากการฝกในคอรสเรียนนั้น ๆ 
 ท้ังนี้คาใชจายสวนใหญจะไดรับงบประมาณจากรัฐบาล แตบางคอรสผูตองขังวัยหนุม
ตองเสียคาใชจายเอง34 
 จุดเดนของงานราชทัณฑญี่ปุน คือ การอบรมและฝกอาชีพใหกับผูตองขังวัยหนุมซ่ึง
กฎหมายจะบัญญัติบังคับโดยแสดงในคําพิพากษาของศาลใหตองทํางานดวยหรือไม ซ่ึงมัก
กําหนดใหผูตองขังทํางานเปนสวนใหญ โดยเล็งเห็นวาการทํางานหนักจะชวยทําใหผูตองขังมีจิตใจ
ท่ีรักษาระเบียบวินัย ไดรับความรูและประสบการณ ผูตองขังทํางานสัปดาหละ 5 วัน วันละ 8 
ช่ัวโมง หรือ 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห มีวันหยุด 2 วัน กําไรท่ีไดจากการทํางานเปนของรัฐ ผูตองขังจะ
ไดเปนเงินรางวัลตอบแทนไมมีคาจาง35 
 โดยการจัดระบบอุตสาหกรรมในเรือนจําหรือการจัดระบบโรงงานอุตสาหกรรม 
(Prison Industry) เปนการเปดโอกาสใหเอกชนเขามาจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเรือนจํา ซ่ึง
เทากับเปนการเสริมตอการฝกวิชาชีพใหผูตองขัง นอกจากนั้นยังมีสวนชวยในดานการรับตัว
ผูตองขังท่ีมีความชํานาญเขาทํางานตอไปในโรงงานอุตสาหกรรมภายหลังท่ีพนโทษแลว การ
ราชทัณฑของญี่ปุนไดรับความรับมืออยางดีเอกชน เพราะเห็นวาทําใหรัฐประหยัดคาใชจายในการ
ฝกชางฝมือและกรมราชทัณฑก็ไมตองกังวลกับการหาตลาดจําหนายสินคาท่ีผลิตขึ้นมาได36 
 นอกจากนี้ในการฝกวิชาชีพผูตองขังจะไดรับใบประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเม่ือสําเร็จตามหลักสูตรดวย สําหรับการฝกวิชาชีพมีท้ังรัฐเปนผูจัดหาท้ังวัตถุดิบใน

                                                             
34 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องปญหาการกระทําผิดซ้ําจากรั้วสถานพินิจสู

กําแพงเรือนจํา:ศึกษาเฉพาะกรณีผูตองขังวัยหนุม (น.39). เลมเดิม. 
35 จาก “กฎหมายบังคับโทษจําคุกในประเทศญ่ีปุน”, โดย ธานี วรภัทร, 2549, มิถุนายน, บทบัณฑิตย

62(2), น.100, กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 
36 จาก นักโทษเด็ดขาดกับสิทธิทางกฎหมาย (น.154), โดย วรางคณา สุจริตกุล, 2539, กรุงเทพฯ:

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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การผลิตท้ังหมด หรือ บางสวนรวมท้ังจัดหาตลาดสําหรับขายดวย สวนอีกรูปแบบหนึ่ง คือ รัฐให
เอกชนผูทําสัญญาเปนผูจัดหาวัตถุดิบและส่ิงจําเปนอ่ืนๆ ในการผลิตท้ังหมด โดยจะตองจายเงินให
รัฐสําหรับคาจางแรงงานผูตองขังสําหรับผลิตภัณฑท่ีเกิดขึ้นจากการอุตสาหกรรมในเรือนจํา จะมี
องคกรท่ีมีช่ือเรียกวา “Japanese Correctional Association” หรือ “JCA” เพ่ือทําหนาท่ีใหการ
สนับสนุนชวยเหลือในการจัดจําหนายผลิตภัณฑท่ีเกิดจากฝมือของผูตองขัง โดยมีตราสินคาวา 
“CAPIC” การทํางานของผูตองขังในเรือนจํารัฐจะใหรางวัลตอบแทนเปนสินน้ําใจแกผูตองขัง โดย
จะจายใหเปนเบ้ียเล้ียง เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูตองขังมีความตั้งใจท่ีจะทํางานมากขึ้น เงินในสวนนี้
รัฐจะเปนผูเก็บไวและจายใหแกผูตองขังเม่ือพนโทษแลว แตผูตองขังก็สามารถเบิกเงินเพ่ือใชจาย
ซ้ือของจําเปนขณะท่ีอยูในเรือนจําได37 
 ซ่ึงอุตสาหกรรมในเรือนจํา แบงออกเปน 3 ประเภท คือ38 
 (1) การผลิต (Production) ผลิตภัณฑพ้ืนฐานท่ีอยูในการใชแรงงานประเภทนี้ก็คือ 
สินคาฝมือประเภทงานไม เฟอรนิเจอร ส่ิงพิมพ และผาท่ีใชตัดเส้ือ ซ่ึงโดยสวนมากแลวหนวยงาน
ของเรือนจําจะผลิตสินคาหรือสวนของสินคา หลังจากไดรับการส่ังซ้ือจากบริษัทเอกชน โดยหลัก
แลวสัญญาจางแรงงานจะเกิดขึ้นระหวางรัฐและเอกชน ดังนั้นจึงไมเคยเกิดกรณีท่ีผูตองขังทําสัญญา
กับเอกชน ผูตองขังจึงไมไดรับการจายคาจางโดยตรง คาจางท่ีบริษัทจายจะถือเปนรายไดของ
แผนดิน (National Treasury) 
 ในการพิจาณาถึงจํานวนคาจางแรงงาน เรือนจําจะตองพิจารณาถึงประเภทของงาน 
จํานวนช่ัวโมง และระดับของทักษะ ซ่ึงจะพยายามใหยุติธรรมท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได นอกจากนี้
การทํางานของผูตองขังในเรือนจํา มักจะดําเนินการโดยความรับผิดชอบของรัฐและอยูในการ
ควบคุมดูแลของเจาพนกังานเรือนจํา ซ่ึงบริษัทเอกชนจะไมเขาไปยุงเกี่ยว 
 (2) การฝกวิชาชีพ (Vocational Training) เนื่องจากวัตถุประสงคประการหนึ่งของการ
ใหผูตองขังทํางานในเรือนจํา ก็คือ การจัดใหผูตองขังไดรับทักษะและความรูทางดานอาชีพ ดังนั้น
การฝกวิชาชีพจึงเปนสวนหนึ่งของแรงงานผูตองขัง วิชาชีพท่ีจะใหผูตองขังฝกหรืองานท่ีจะ
มอบหมายใหผูตองขังนั้น ตองพิจารณาถึงองคประกอบหลายอยาง เชน ระยะเวลาของโทษจําคุก 
สุขภาพอนามัย ความสามารถ งานในอดีต  แผนการอาชีพในอนาคต เปนตน และสําหรับผูตองขังท่ี
มีอายุต่ํากวา 18 ป จะตองคํานึงถึงการฝกอบรมทางศีลธรรมเปนลําดับแรก ซ่ึงตอมาไดมีประกาศ
ของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับนโยบายเบ้ืองตนในการบังคับใชพระราชบัญญัติ
                                                             

37 งานราชทัณฑเปรียบเทียบ:มาตรการในการแกไขฟนฟูผูตองขัง (น.35-36). เลมเดิม. 
38 จาก การแกไขฟนฟูนักโทษ:ศึกษากรณีการฝกอาชีพและการบังคับใชแรงงาน (น.96), โดย       

เทิดศักด์ิ บุณยไวโรจน, 2540, กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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เรือนจํา โดยประกาศวาจะตองมีการประกอบกันระหวางการฝกอาชีพท่ีเปนประโยชนตอผูตองขัง
และเปนแนวทางในอนาคตตอผูตองขัง อีกท้ังตองปลูกฝงความสามารถในการดูแลควบคุมตนเอง 
นอกจากนี้ยังมีกฎเกณฑท่ีเกี่ยวกับการฝกอาชีพผูตองขัง คือ “The Vocational Training rules for 
prisoners” ซ่ึงออกโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ในค.ศ.1950 ไดใหคํานิยามของการฝก
อาชีพวา เปนสวนหนึ่งของการใชแรงงานผูตองขังและดําเนินการโดยผานระบบการฝกอบรม
 การฝกอาชีพสําหรับผูตองขังจะดําเนินการโดยเจาพนักงานเรือนจํา ซ่ึงจะตองไดรับการ
อนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมกอน โดยเจาพนักงานเรือนจําจะตองยื่นเอกสาร
รายละเอียดของโครงการ ซ่ึงจะตองกําหนดลักษณะการฝกอบรม จํานวนผูเขารวมอบรม และสวน
อ่ืนๆท่ีสําคัญ ซ่ึงผูเขารับการอบรมจะคัดเลือกจากผูตองขังซ่ึงมีคุณสมบัติดังนี ้คือ 

1. มีระยะเวลาการรับโทษท่ีเพียงพอตามท่ีกําหนดไวเพ่ือท่ีจะรวมโครงการ 
2. ตองจบการศึกษาอยางนอยระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือการศึกษาท่ีเทียบเทาใน

ระดับเดียวกัน 
3. ตองมีความประพฤติท่ีดีในขณะรับโทษและเปนผูท่ีไดรับการตัดสินวาเปนผูท่ีมี

ความตั้งใจอยางสูงในการฝกอบรม 
4. ตองเปนท่ียอมรับวามีคุณสมบัติท่ีจําเปนในการเขารวมโครงการ โดยตองมีการ

ทดสอบความรูทางอาชีพ 
5. ตองมีความตั้งใจท่ีจะนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมใชประกอบอาชีพภาย

หลังจากการพนโทษ 
 ในการฝกวิชาชีพ (Vocational Training) ดําเนินการภายในเรือนจํา 3 รูปแบบ39 ไดแก  
 1. การฝกพ้ืนฐานทางวิชาชีพแบบเรงรัด โดยศูนยฝกวิชาชีพท่ัวไป (General Vocational 
Training Center) ทําการฝกพ้ืนฐานทางวิชาชีพแบบเรงรัดใหกับผูตองขังท่ีเขาเรือนจําใหมๆซ่ึง
ไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ผูตองขังท่ีสําเร็จหลักสูตรการ
ฝกวิชาชีพในเรือนจําดังกลาวจะไดรับใบประกาศนียบัตรจากอธิบดีกรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
กระทรวงแรงงาน เรือนจําท้ัง 7 แหง ไดแก 
 1.1 ทัณฑสถานวัยหนุมคาวาโกเยะ (Kawagoe Juvenile Prison) 
 1.2 เรือนจําฟูกูอิ (Fukui Prison) 
 1.3 ทัณฑสถานวัยหนุมนารา (Nara Juvenile Prison) 
 1.4 เรือนจํายามากูอิ (Yamaguchi Prison) 
 1.5 ทัณฑสถานวัยหนุมซากา (Saga Juvenile Prison) 
                                                             

39 การบังคับโทษจําคุกในประเทศญ่ีปุน (น.101). เลมเดิม. 
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 1.6 เรือนจํายามากาตา (Yamagata Prison) 
 2. การฝกอบรมวิชาชีพเฉพาะดาน โดยสถาบันฝกวิชาชีพ (Concentrated Vocational 
Training Institute) โดยคัดเลือกผูตองขังของแตละเรือนจําในสวนภูมิภาคเขามาฝกวิชาชีพเฉพาะ
ดาน 
 3. การฝกอบรมตามงบประมาณของรัฐ จะมีการกระทําเปนครั้งคราวตามนโยบายและ
งบประมาณ โดยการคัดเลือกผูตองขังเขารับการอบรม  
 (3) งานบํารุงรักษา (Maintenance Work) จะมีผูตองขังเฉพาะบางคนท่ีจะเกี่ยวของกับ
การทํางานบางประเภท เชน งานทําอาหาร ลางจาน ทําความสะอาด นอกจากนี้ยังมีงานประเภทอ่ืน
ท่ีเกี่ยวของกบัการดําเนินงานของเรือนจํา เชน งานกอสราง ซอมแซมสถาบันตาง ๆ ซ่ึงงานเหลานี้
ทําใหคาใชจายในการดําเนินการลดลงและเปนการลดคาใชจายของรัฐ 
 3) การศึกษาทางวิชาการ (Academic Education) 
การศึกษาทางวิชาการจะถูกจัดใหกับผูตองขังวัยหนุมท่ีไมสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ คือ ช้ัน
ประถมศึกษาและช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สวนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจะถูกจัดใหแกผูตองขังวัย
หนุมท่ีสมัครใจเรียน และยังมีการสอนเสริมใหแก ผูตองขังวัยหนุมในเรื่องพ้ืนฐานการใช
ชีวิตประจําวันหรือเพ่ือเตรียมตัวสําหรับกลับสูโรงเรียนปกติดวย โดยการเรียนการสอนดานวิชา
สามัญ มักจะเปนภาษาอังกฤษ ญี่ปุน คณิตศาสตร และวิชาพ้ืนฐานอ่ืน ๆ คนไมจบประถมจะตองจบ
ประถมและมีการสบวัดผลการเรียนดวย40 
 4) การศึกษาทางสุขภาพและรางกาย (Health and Physical Education) 
 การศึกษาทางสุขภาพและรางกายจะเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ การเรียนสุขศึกษา การ
ปองกันโรค รวมถึงแนวทางในการควบคุมอาหาร การคุมน้ําหนัก อันตรายจากการใชยาเสพติด และ
การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในสวนพลศึกษาก็จะมีการจัดกิจกรรมทางกีฬาตาง ๆ เพ่ือให
มีสุขภาพแข็งแรง มีสมาธิ มีความอดทน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสงเสรมิใหมีสวนรวมในสังคม 
สําหรับการไดรับการรักษาทางการแพทย41 การรักษาโดยท่ัวไปจะถูกจัดอยูในแผนกงานแพทยของ
โรงเรียน ฯ นั้น ๆ ผูตองขังวัยหนุมท่ีตองไดรับการรักษาสวนใหญจะรักษาภายในโรงเรียน ฯ เวนแต
มีความจําเปนก็อาจไดรับการรักษาในโรงพยาบาลภายนอกได 
 5) กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ (Special Activities) 
 กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ รวมถึงกิจกรรมนอกสถานท่ี มีกิจกรรมชมรม และการสันทนาการ 
มีงานอาสาสมัคร การเรียนดานการทองเท่ียว ซ่ึงรวมอยูในกิจกรรมนอกสถานท่ี โดยจะมี
                                                             

40 แหลงเดิม. 
41 Criminal Justice in Japan (p.41). Op.cit. 
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อาสาสมัครจากบุคคลภายนอก บาทหลวง หรือสมาชิกของสมาคมตาง ๆ ใหการสนับสนุนกิจกรรม
เหลานี้ นอกจากนี้ยังมีบริการทางดานหองสมุด มีวารสาร หนังสือพิมพ ตําราการประกอบอาชีพให
ผูตองขังวัยหนุมอานเสริมความรูดวย42 
 3.1.2.3 ในดานการคุมครองสิทธิและการชวยเหลืออ่ืน ๆ 
 1) ในระหวางควบคุมตัว 
 ผูอํานวยการโรงเรียน ฯ ในช้ันตาง ๆ มีหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาในเรื่องเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนในระหวางท่ี
ผูตองขังวัยหนุมถูกควบขัง และยังมีหนาท่ีในการออกใบรับรองสําเร็จการศึกษาแกผูตองขังวัยหนุม
ท่ีสามารถสําเร็จหลักสูตรการเรียนได ซ่ึงใบรับรองดังกลาวจะมีผลเสมือนกับใบรับรองสําเร็จ
การศึกษา หรือใบรับรองอ่ืนท่ีออกโดยผูอํานวยการของโรงเรียนท่ีตั้งขึ้นภายใตกฎหมายวาดวย
การศึกษา (The School Education Law 1947)43 
 ในกรณีท่ีผูตองขังวัยหนุมมีความประพฤติดี ประวัติดี หรือมีการพัฒนาทักษะในดาน
ตาง ๆ ผูอํานวยการโรงเรียน ฯ อาจจะใหรางวัลแกผูตองขังวัยหนุมนั้น โดยอยูในรูปแบบของ
ส่ิงของท่ีแสดงความช่ืนชมสรรเสริญ เชน ใบรับรอง หรือตราดีเดน เปนตน หรือการไดรับการ
ปฏิบัติเปนพิเศษ เชน การปลอยตัวใหออกไปภายนอกเรือนจํา แตอยางไรก็ตามหากเปนการให
รางวัลอยางอ่ืนนอกเหนือจากนี้จะตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตีวาการกระทรวงยุติธรรมดวยแตท้ังนี้
เม่ือไดมีการใหรางวัลแกผูตองขังวัยหนุมคนใดไปแลว รางวัลนั้นก็ไมสามารถท่ีจะถูกเรียกคืนหรือ
เพิกถอนไดไมวาในกรณีใด44 
 การปลอยตัวและการคุมขังตอเนื่องผูอํานวยการโรงเรียน ฯ จะตองปลอยตัวผูตองขังวัย
หนุม เม่ือเขามีอายุ 20 ปบริบูรณ แตอยางไรก็ตามผูตองขังวัยหนุมท่ีไมไดใชชีวิตอยูในโรงเรียน ฯ 
กอนครบ 1 ปตั้งแตถูกพิพากษาวากระทําความผิด จะตองถูกคุมขังตออีกไมเกิน 1 ปนับจากวัน
ดังกลาว แตถาผูอํานวยการโรงเรียน ฯ เห็นวายังไมเหมาะสมท่ีจะปลอยตัวผูตองขังวัยหนุมจาก
โรงเรียน ฯ เนื่องจากเขามีความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจอยางมาก หรือแนวโนมความเปน
อาชญากรของเขายังไมถูกแกไข ผูอํานวยการโรงเรียน ฯ จะมีคํารองไปถึงศาลซ่ึงตัดสินผูตองขังวัย
หนุมผูนั้นใหเขาโรงเรียน ฯ ใหมีคําส่ังคุมขังผูตองขังวัยหนุมผูนั้นตอไปอีกก็ได เม่ือศาลไดรับคํา
รองแลว ศาลก็จะพิจารณาคํารองนั้นโดยรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลผูซ่ึงมีความรูทางการแพทย 

                                                             
42 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องปญหาการกระทําผิดซ้ําจากรั้วสถานพินิจสู

กําแพงเรือนจํา:ศึกษาเฉพาะกรณีผูตองขังวัยหนุม (น.39). เลมเดิม. 
43 The Juvenile Training School Law Article 5 
44 The Juvenile Training School Law Article 7 
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นักจิตวิทยา นักครุศาสตร นักสังคมศาสตร และผูเช่ียวชาญอ่ืน ๆ และเจาหนาท่ีของโรงเรียน ฯ ซ่ึง
ควบคุมผูตองขังวัยหนุมผูนั้น ถาศาลเห็นวาผูตองขังวัยหนุมผูนั้นมีลักษณะดังกลาวมาในคํารอง ศาล
ก็อาจมีคําส่ังใหมีการคุมขังตอไปไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด แตอยางไรก็ตามระยะเวลาดังกลาว 
จะตองไมเกินอายุ 23 ปของผูตองขังวัยหนุมผูนั้น แตถาหากในกรณีท่ีศาลเห็นวาแมอายุของผูตองขัง
วัยหนุมผูนั้นอายุครบ 23 ปแลว ยังไมดีขึ้นเพราะเขามีจิตบกพรองถึงขนาด หรือ ศาลเห็นวายังไม
สมควรท่ีจะปลอยตัว ศาลอาจออกคําส่ังใหควบคุมผูตองขังวัยหนุมผูนั้นในโรงเรียน ฯ ช้ัน
บําบัดรักษาตอไปได ในระยะเวลาท่ีกําหนด แตท้ังนี้ตองไมเกินอายุ 26 ป แตไมวากรณีจะเปน
อยางไรหากระยะเวลาท่ีศาลกําหนดส้ินสุดลงแลว ผูอํานวยการโรงเรียน ฯ จะตองปลอยตัวผูตองขัง
วัยหนุมผูนั้น45 
 2) ภายหลังการปลอยตัว 
 การดูแลภายหลังการปลอย (Aftercare of Discharged Offenders)46 ระบบการดูแล
ภายหลังการปลอยผูตองขังนั้น มีการออกกฎหมายใหบริการบําบัดฟนฟูผูกระทําความผิด The 
Offenders Rehabilitation Law เพ่ือชวยเหลือผูตองขังท่ีไดรับการปลอยตัวแลวโดยเฉพาะในระยะ 6 
เดือนแรก เพ่ือชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ งานสวนนี้อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติ 
เชน ในเรื่องของการจัดหาท่ีพักช่ัวคราว การเดินทางกลับสูภูมิลําเนา การจัดหาส่ิงจําเปนในการดํารง
ชีพตาง ๆ อาหาร ยารักษาโรค เปนตน นอกจากนั้นยังมีการชวยเหลือจากภาคเอกชนและอาสาสมัคร
ตาง ๆ ท่ีเขามาชวยเหลือ ซ่ึงถือเปนโอกาสสําคัญแกผูกระทําความผิดสามารถกลับเขามาใชชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางปกติ เชน 

1. บานพักชวยเหลือฟนฟูผูกระทําความผิด (Rehabilitation Aid Hostels) มีจํานวน
ประมาณ 105 แหงท่ัวประเทศ ภายใตการควบคุมดูแลสํานักงานคุมประพฤติ เพ่ือใหบริการในการ
จัดหาท่ีพักช่ัวคราวและจัดหาอาหารใหรวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การ
จัดหางานและปญหาตาง ๆ แกผูกระทําผิดท่ีเปนเด็กและผูใหญ ผูถูกคุมประพฤติ นอกจากนี้ บางกึ่ง
วิถีบางแหงจะมีลักษณะพิเศษออกไป เชน อาจจะมีสถาบันท่ีบําบัดทางจิต หรือบานพักคนชรา คอย
เปนแหลงใหความชวยเหลือแกคนปวยทางจิตและคนชราซ่ึงไมสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดอัน
เนื่องมาจากความเจ็บปวยหรืออายุมากแลว 

2. สมาคมชวยเหลือและฟนฟู (Rehabilitation Aid Association) สมาคมมีถึง 78 แหง
ท่ัวประเทศ เพ่ือชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนใหกับผูตองขังท่ีไดรับการปลอยตัว เชน 

                                                             
45 The Juvenile Training School Law Article 11 
46 การบังคับโทษจําคุกในประเทศญ่ีปุน (น.108-110). เลมเดิม. 
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อาหาร เส้ือผา เงิน การรักษาพยาบาล ตลอดท้ังการใหตําราเอกสารและการฝกอบรมตาง ๆ และส่ิง
อ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 

3. สมาคมสตรีชวยเหลือแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด (Rehabilitation Aid Woman’s 
Group) มีวัตถุประสงคท่ีจะเขามาชวยเหลือแกไขผูกระทําผิดและมีสวนรวมในการปองกัน
อาชญากรรม โดยเปนตัวแทนของมารดาและภรรยาในสังคมซ่ึงเกี่ยวของกับอาชญากรรม ปญหา
การกระทําผิดของเด็ก สวัสดิการของผูกระทําผิดและครอบครัว กิจกรรมขององคกร ใหความ
สนับสนุนดานการเงิน ส่ิงจําเปนตาง ๆ แกอาสาสมัครคุมประพฤต ิ

4. สมาคมพ่ีสาวและพ่ีชายคนโต (Big Brothers and Sisters) BBS เปนองคกรท่ีสมาชิก
อาสาสมัครเปนหนุมสาว อายุระหวาง 17-30 ป ท่ีตองการใหความชวยเหลือและปองกันปญหา
เยาวชนกระทําผิด สมาชิกจะทําหนาท่ีเปนเพ่ือนท่ีเขาใจปญหาและความตองการของเยาวชน 
ชวยเหลือพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติของสํานักงานคุมประพฤติกระทรวง
ยุติธรรม 

5. ความรวมมือกับนายจาง ผูพนโทษและผูถูกคุมประพฤติมักจะประสบปญหาการไม
ยอมรับเขาทํางานเพราะสาเหตุท่ีเคยตองโทษมากอน ดังนั้น ดวยความรวมมือของนายจาง บริษัท 
หางรานตาง ๆ รวมกับสํานักงานคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จะรวมมือกันทําการชวยเหลือ
แกไขฟนฟูผูกระทําผิดใหเปนคนดีและมีอาชีพทํา 

6. การปองกันการกระทําความผิด (Crime Prevention Activities) ประเทศญี่ปุนมีการ
รณรงคการปองกันอาชญากรรมประจําป เรียกวา “การปฏิบัติการเพ่ือสังคมท่ีดี” ภายใตการนําของ
กระทรวงยุติธรรม พยายามสงเสริมความเขาใจตอสาธารณชนในการฟนฟูผูกระทําผิด ใหสังคมมี
อาชญากรรมนอยลง ตามคําขวัญท่ีวา “รวมดวยชวยกันตอตานการกระทําผิดและชวยเหลือฟนฟู
ผูกระทําผิด” ภาคประชาชนจะมีสวนรวมในการชวยสอดสองและทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีชวยปองกัน
อาชญากรรมรวมกัน 
 3.1.2.4 ในดานการตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการศึกษา 
 งานบังคับโทษจําคุกจะไดรับความรวมมือจากชุมชนเปนอยางมากซ่ึงมีพัฒนาการและ
วิวัฒนาการท่ียาวนานและตอเนื่อง ไมวาจะเปนการแกไขฟนฟูปรับพฤตินิสัยหรือการคุมความ
ประพฤติ ในระหวางผูตองขังไดรับโทษและภายหลังการปลอยตัวแลว เปนสวนสําคัญท่ีทําให
ผูตองขังไมลนเรือนจํา จากการปรับพฤตินิสัยไดผลและมีประสิทธิภาพ กับท้ังยังเปนการตรวจสอบ
การทํางานของเรือนจําไปโดยระบบของตัวมันเองดวย หนวยงานราชทัณฑของรัฐบาลญี่ปุน
ตระหนักถึงขอดีของการมีสวนรวมของชุมชนอันเปนภาคประชาสังคมอยางยิ่ง ในปค .ศ.1992 
สํานักงานคุมประพฤติมีการออกนโยบายช่ือวา “Community Participation Program” ระบบการ
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ปรับพฤตินิสัยของผูกระทําความผิดในประเทศญี่ปุนจะมีลักษณะเปนกระบวนการยุติธรรมแบบ
ประชาชนมีสวนรวม (Participatory Justice) โดยมีลักษณะ 4 ประการ คือ47 

1. มีประเภทกิจกรรมหลากหลาย ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะใหชุมชนเขามามีสวนรวมตามท่ีแตละ
คนหรือแตละกลุมสนใจอาสาสมัครเขามาชวยเหลือและมีความถนัด 

2. การสรางระบบการติดตอประสานงานในการอํานวยความสะดวกเพ่ือใหเกิดความ
รวมมือท่ีดีระหวางองคกรอาสาสมัครตาง ๆ กับเรือนจํา 

3. ใหภาคประชาสังคมคิดริเริ่มสรางสรรคเอง โดยภาครัฐจะเปนฝายท่ีจะใหการ
สนับสนุนชวยเหลือตลอดท้ังการพัฒนา 

4. มุงเนนนโยบายระดับรากหญา และตองสามารถควบคุมปองกันอาชญากรรมไมใหมี
อิทธิพลเหนือชุมชน 
 ในประเทศญี่ปุนมีอาสาสมัครในกิจการราชทัณฑ ซ่ึงมีบทบาทคอนขางมากท้ังในการ
คุมประพฤติและกิจการราชทัณฑ โดยจะเขามามีสวนรวมกับเจาหนาท่ีราชทัณฑในการใหการศึกษา
ดานวิชาการ และศาสนาแกผูถูกคุมขัง รวมท้ังแกไขปญหาสวนตัว ปญหาทางบาน และการเตรียม
ตัววางแผนชีวิตภายหลังการถูกปลอยตัว นอกจากนั้นยังมีระบบอาสาสมัครจะเขาเยี่ยมผูตองขังและ
ใหความชวยเหลือดานกําลังใจ ใหคําแนะนํา ใหความบันเทิง รวมท้ังเขารวมกิจกรรมกับผูถูกคุม
ขัง48 
 การตรวจสอบและกํากับดูแลเรือนจํา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนผูมีอํานาจ
ส่ังใหเจาพนักงานตรวจสอบเรือนจํา อยางนอย 1 ครั้ง ในทุก 2 ป นอกจากนั้น ศาลและอัยการอาจ
เขาตรวจสอบเรือนจําได49 นอกเหนือจากมาตรการทางกฎหมายท่ีกลาวมาแลว ในเรื่องของการ
ตรวจสอบและกํากับดูแลเรือนจําของญี่ปุนนั้น เรือนจําจะถูกตรวจสอบและการกํากับดูแลจากสังคม 
โดยกลไกทางปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐ กลาวคือ เรือนจําอาศัยความรวมมือจากคนสังคม 
กําแพงเรือนจํามิไดกีดกั้นโลกของผูตองขังกับสังคมภายนอก เม่ือหนวยงาน องคกร บุคคลท่ัวไปใน
สังคมสามารถเขาไปชวยเหลือบําบัดฟนฟูผูตองขังได จึงเทากับวากลไกทางสังคมจะตรวจสอบ

                                                             
47 From Community Involvement in the Rehabilitation and Treatment of Criminal Offenders (20th 

ed.), By Kenji Teramura, 2000, APCCA, Retrieved from http://www.appca.org. (อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2549, 
น.104). 

48 การบังคับโทษจําคุกในประเทศญ่ีปุน (น.105). เลมเดิม. 
49 The Prison Law Article 4 (อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2549, น.106). 
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เรือนจํา การทํางานของเจาพนักงาน มาตรการตาง ๆ ดวย งานเรือนจําและทัณฑสถานจึงถูก
ตรวจสอบและดูแลโดยสายตาของคนในสังคมญี่ปุนตลอดเวลา50 
 
3.2  ประเทศอังกฤษ 

3.2.1   กฎหมายบังคับโทษท่ัวไป 
 การบริหารงานราชทัณฑของประเทศอังกฤษ มีรูปแบบในการบริหารงานเปนแบบ
คณะกรรมการ  และมีคณะทํางานทําหนาท่ีตรวจสอบหลายขั้นตอน เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เนนในเรื่องของความปลอดภัยในการควบคุม มีการนําเทคโนโลยีตลอดจนอุปกรณ
ปองกันการหลบหนีตาง ๆ มาชวย ทําใหการปฏิบัติงานสะดวกและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีความ
พรอมในดานของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน51 
 3.2.1.1 โครงสรางการบริหารงานราชทัณฑ52 
 ระบบการบริหารงานราชทัณฑของประเทศอังกฤษสามารถแบงกลุมไดสองประเภท 
ไดแก 

1. เรือนจําทองถ่ิน และศูนยสําหรับผูท่ียังอยูในระหวางพิจารณาคดี (Remand Centre) 
ซ่ึงมีภารกิจหลักในการรับสงนักโทษกับศาล และ 

2. เรือนจําสําหรับผูกระทําผิดวัยรุน (Young Offender Institution) และเรือนจําสําหรับ
ผูใหญ (Adult Training Prison) 
 ซ่ึงแบงออกไดเปนเรือนจําเปด และเรือนจําปด เรือนจําสําหรับผูชาย และเรือนจํา
สําหรับผูหญิง ซ่ึงเปนการจําแนกตามผูตองขัง และระดับของความม่ันคงปลอดภัย 
 จุดมุงหมายของงานราชทัณฑประเทศอังกฤษ มีจุดมุงหมายเพ่ือรับใชสังคม โดยการ
ควบคุมดูแลผูกระทําผิดตามคําส่ังศาล และมีหนาท่ีหลักในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดอยางมี
มนุษยธรรม สนับสนุนใหดํารงชีวิตภายใตกฎหมาย ประพฤติตนเปนประโยชนท้ังในขณะอยูภายใน
เรือนจําและภายหลังพนโทษ ประเทศอังกฤษมีแนวความคิดวาการจําคุกเพ่ือลงโทษผูกระทํา
ความผิดในคดีรายแรงเปนการปกปองสาธารณะจากอันตรายรุนแรงท่ีกระทําโดยผูกระทําความผิด
ซ่ึงเปนอันตรายตอชุมชน เพ่ือไมใหเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมในการกระทําความผิด และเปนการ
ปองปรามบุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจถูกยั่วยุใหประกอบอาชญากรรมรุนแรงโดยการใหเห็นบทลงโทษท่ีจะ
ไดรับ 
                                                             

50 การบังคับโทษจําคุกในประเทศญ่ีปุน (น.106). เลมเดิม. 
51 งานราชทัณฑเปรียบเทียบ:มาตรการในการแกไขฟนฟูผูตองขัง (น.18-20). เลมเดิม. 
52 แหลงเดิม. 
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 โครงสรางของหนวยงานราชทัณฑประเทศอังกฤษ จะบริหารงานโดยคณะกรรมการ
เรือนจํา (Prison Service)  ซ่ึงประกอบไปดวยกรรมการท่ีแตงตั้งโดยกระทรวงมหาดไทย 
คณะกรรมการเรือนจําจะทํางานโดยผานการตรวจสอบจากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน คือ 
คณะผูตรวจการราชทัณฑ (Her Majesty’s Chief Inspector of Prison) คณะผูตรวจการเรือนจํา 
(Prison Ombudsman) คณะผูตรวจเยี่ยม (Board of Visitors) ซ่ึงประกอบดวยอาสาสมัครจาก
ประชาชนท่ัวไปประจําอยูในทุก ๆ เรือนจํา ผูตรวจเหลานี้จะทําหนาท่ีตรวจสอบการทํางานของงาน
ราชทัณฑ และรับเรื่องรองทุกขของผูตองขัง รวมท้ังเสนอรายงายใหกับกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให
เรือนจําปฏิบัติ แตผูตรวจจะไมมีอํานาจทางการบริหารและจะตองปฏิบัติงานอยางเปนอิสระ 
 ปจจุบันงานราชทัณฑของประเทศอังกฤษ ไดใหเจาหนาท่ีเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาองคกร โดยการนําเสนอส่ิงใหม ๆ ในการทํางาน และการจัดการสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ส่ิงเหลานี้จะมีประโยชนตอตัวเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเอง นอกจากนี้งานราชทัณฑของ
ประเทศอังกฤษยังไดมีการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช โดยมีการพัฒนาระบบตาง ๆ 
ใหมีความสะดวกในการใชงาน เชน การเก็บขอมูลของผูตองขัง การติดตอประสานงาน 
 ประเภทของเรือนจําในประเทศอังกฤษนั้นสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท ไดแก 

1. เรือนจําทองถ่ิน ควบคุมดูแลผูตองขังระหวางพิจารณาคดี หรือกําหนดโทษต่ํา 
2. เรือนจําฝกอบรมระยะส้ัน ควบคุมดูแลผูตองขังท่ีโทษจําคุกต่ํากวา 18 เดือน 
3. เรือนจําฝกอบรมระยะปานกลาง ควบคุมดูแลผูตองขังท่ีรับโทษจําคุกระหวาง 18 

เดอืน ถึง 4 ป และผูตองขังวัยหนุมหรือผูตองขังหญิงท่ีรับโทษจําคุกไมเกิน 3 ป 
4. เรือนจําฝกอบรมระยะยาว ควบคุมผูตองขังท่ีรับโทษจําคุกเกิน 4 ป และผูตองขังวัย

หนุมหรือผูตองขังหญิงท่ีรับโทษจําคุกเกิน 3 ป 
 รูปแบบของเรือนจําในประเทศอังกฤษนั้นสวนใหญ จะมีองคประกอบ ดังนี้ 
 บริเวณทางเขาเรือนจํา จะเปนจุดท่ีตรวจสอบ เจาหนาท่ี นักโทษ ผูมาเยี่ยม ซ่ึงกําลังจะ
เขาหรือออกจากเรือนจํา 
 สถานท่ีแรกรับผูตองขัง เม่ือเขาสูเรือนจําแลวผูตองขังแตละคนจะถูกตรวจคน ท้ังใน
กรณีท่ีเขามาใหมหรือไดรับการปลอยตัวออก โดยมีการตรวจสอบหมายศาลและหมายเลขประจําตวั
ของผูตองขัง สําหรับผูตองขังท่ีเขาใหมจะถูกซักถามประวัติทางการแพทย การติดยาเสพติด หรือ
ความเส่ียงท่ีจะทํารายตัวเอง 
 สถานท่ีรักษาพยาบาล จะเปนบริเวณท่ีดูแลในดานสุขภาพ และสวัสดิการของผูตองขัง 
โดยมีผูเช่ียวชาญทางดานสุขภาพตาง ๆ ท่ีจําเปน 
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 สถานท่ีพักอาศัย ผูตองขังจะอยูอาศัยในบริเวณนี้ ซ่ึงจะมีลักษณะแตกตางกันออกไปใน
แตละเรือนจํา ประกอบไปดวยท่ีอยูอาศัยในลักษณะของหองขัง มีหองน้ํา บริเวณดูโทรทัศน 
โทรศัพทและสํานักงาน 
 บริเวณนันทนาการ พ้ืนท่ีสําหรับนันทนาการจะอยูบริเวณเดียวกับท่ีอยูอาศัยของ
ผูตองขัง ซ่ึงจะมีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ และพ้ืนท่ีเปดท่ัวไปท่ีผูตองขังสามารถรวมกลุมพูดคุย
กันได 
 บริเวณท่ีเยี่ยมญาติ บริเวณนี้จะเปนจุดตรวจเช็คกอนท่ีจะเขาเยี่ยมญาติในแตละเรือนจํา
จะมีลักษณะบริเวณเยี่ยมญาติตางกัน จะมีการพิจารณาวาบุคคลนั้นจะสามารถเขาเยี่ยมไดหรือไม 
สําหรับในกรณีของการมาเยี่ยมผูตองขังในคดีท่ีเด็ดขาดแลวจะตองไดรับการอนุญาตเสียกอน 
 บริเวณท่ีฝกอาชีพ สําหรับบริเวณท่ีฝกอาชีพนี้ จะมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน การฝก
ทําความสะอาด การเย็บผา การกออิฐ การซอมบํารุงรถยนต ซ่ึงผลงานของผูตองขังเหลานี้ สามารถ
จําหนาย เพ่ือนําเงินเขาองคกรการกุศลทองถ่ินได นักโทษสามารถเรียนฝกอาชีพจนถึงขั้นไดรับ
ประกาศนียบัตร หรือเรียนเพ่ิมเติมในระดับท่ีสูงขึ้นไปอีก 
 บริเวณท่ีฝกอบรม การใหบริการดานการฝกอบรมและการศึกษาจะมีไวสําหรับผูตองขงั 
โดยใชประเมินทักษะและสอนทักษะเบ้ืองตน บางเรือนจําจะมีการอบรมการศึกษาภาคบังคับใน
หลายระดับ รวมถึงประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ 
 บริเวณประกอบกิจกรรมทางศาสนา เปนบริเวณท่ีจัดการดูแลทางศาสนาใหแกผูตองขัง
และเจาหนาท่ี ปกติบริเวณประกอบกิจกรรมทางศาสนาจะใหบริการเต็มเวลา 
 แดนแยกขัง มีไวสําหรับผูตองขังท่ีถูกลงโทษทางวินัย ผูตองขังท่ีถูกควบคุมในหองขัง
จะไมไดรับอนุญาตใหปะปนกับผูตองขังคนอ่ืน ๆ และอาจถูกระงับสิทธิบางอยาง 
 3.2.1.2 ระบบการจําแนกลักษณะผูตองขัง 
 ในประเทศอังกฤษผูตองขังทุกคนจะถูกจําแนก ผูตองขังเด็ดขาดท่ีรับโทษจําคุกเกิน 3 
เดือน จะถูกสงไปยังศูนยจําแนกลักษณะซ่ึงประจําตามเรือนจําทองถ่ินและรับการจําแนกเปน 4 
ประเภท A, B, C, D ตามระบบการจําแนก ปจจุบันในประเทศอังกฤษจําแนกผูตองขังในการรับตัว
ผูตองขังเขาสูเรือนจํา แบงเปนประเภท ดังตอไปนี5้3 
 ประเภท A เปนประเภทของเรือนจําท่ีใชกับผูตองขังท่ีมีอันตรายตอความปลอดภัยมาก
ท่ีสุดกับสังคม และมีแนวโนมท่ีอาจหลบหน ี
 ประเภท B เปนประเภทของเรือนจําท่ีใชกับผูตองขังท่ีไมเปนอันตรายตอความปลอดภัย
มากนักตอสังคม และมีแนวโนมท่ีอาจหลบหน ี
                                                             

53 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก (น.194). เลมเดิม. 
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 ประเภท C เปนประเภทของเรือนจําท่ีใชกับผูตองขังท่ีไมสามารถกําหนดใหอยูใน 
ทัณฑสถานเปดได แตมีความเปนไปไดท่ีอาจพยายามหลบหน ี
 ประเภท D เปนประเภทของเรือนจําท่ีใชกับผูตองขังท่ีสามารถอยูในทัณฑสถานเปด 
ปราศจากขอกําจัดเทาท่ีทําได 
 สําหรับแนวความคิดและความเปนมา การจัดตั้งระบบทัณฑสถานวัยหนุมบอรสตัลใน
ประเทศอังกฤษนับเปนยุคทองแหงการปฏิรูปการแกไขปญหาอาชญากรรมวัยหนุมอยางแทจริง
สวนหนึ่ง สาเหตุสําคัญอันเปนตนกําเนิดของระบบนี้ เนื่องจากรายงานสถิติผูกระทําความผิดวัย
หนุมของคณะกรรมการเรือนจําอังกฤษ ค.ศ.1895 แสดงใหเห็นถึงความลมเหลวของการจําคุก
ผูกระทําความผิดวัยหนุมใหอยูรวมกับผูตองขังท่ีเปนผูใหญ ดังนี5้4 

1. ในแตละปไดมีผูกระทําความผิดอายุระหวาง 16-21 ป ถูกสงตัวไปคุมขังในเรือน
จําเปนจํานวนมาก 

2. ผูกระทําความผิดดังกลาวขางตน เม่ือไดรับการปลดปลอยพนโทษไปแลวกลับมี
สภาพการณเลวรายยิ่งกวา กอนเขามาตองโทษจําคุกในเรือนจําเสียอีก 

3. ผูกระทําความผิดติดนิสัย หรือผูมีสันดานเปนผูรายสวนมากมีประวัติอาชญากรเปน
ผูกระทําความผิดวัยหนุมอายุระหวาง 16-21 ป มากอน 
 จากขอมูลดังกลาว เปนผลสะทอนใหเห็นถึงผลเสียในการขังผูกระทําความผิดวัยหนุม
รวมกับผูตองขังผูใหญ ท้ังในขอเท็จจริงก็ปรากฏวา อาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นจากบุคคลวัยรุนอายุยังไม
ถึงภาวะเปนผูใหญเต็มตัว สวนมากเนื่องมาจากความพล้ังพลาด โดยเหตุท่ีคบคาสมาคมกับคนทุจริต
หรืออยูในสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม ผูกระทําความผิดวัยหนุมยอมมีโอกาสกลับความประพฤติ
เปนพลเมืองดีไดมากกวาผูกระทําความผิดท่ีเปนผูใหญ ฉะนั้นเพ่ือหวังผลในการอบรมผูกระทํา
ความผิดวัยหนุมและเพ่ือปองกันการถายทอดนิสัยช่ัวรายจากผูใหญท่ีเปนอาชญากรเรือนจําเบ็ด
ฟอรด (Bedford prison) จึงไดทดลองแยกผูตองขังกระทําความผิดวัยหนุมออกเปนสัดสวนตางหาก
จากผูตองขังผูใหญเปนแหงแรก ปรากฏวา ไดผลดีจนถึงสมัย เซอร อีเวอรลีนรักเกิลสไบรส        
(Sir Evelyn Ruggles-Brise)ไดดํารงตําแหนงอธิบดีกรมราชทัณฑแหงประเทศอังกฤษไดเดินทางไป
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดวัยหนุม ณ ทัณฑสถานฝกอบรมเอลมิราใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ.1897 หลังจากนั้น ก็ไดนําระบบดังกลาวมาใชในประเทศอังกฤษ 
โดยไดปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้นและไดจัดตั้งทัณฑสถานวัยหนุมบอรสตัล (Borstal School)
ขึ้นหลังป ค.ศ.1897 โดยมีอํานาจในการควบคุมผูตองขังวัยหนุมท่ีมีอายุ 16-21 ป ไวไดไมเกิน 4 ป 
                                                             

 54 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องปญหาการกระทําผิดซ้ําจากรั้วสถานพินิจสู
กําแพงเรือนจํา:ศึกษาเฉพาะกรณีผูตองขังวัยหนุม (น.36-37). เลมเดิม. 
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หากประพฤติตัวดีก็จะไดรับการพิจารณาพักการลงโทษหรือปลดปลอยกอนกําหนด การดําเนินงาน
ยึดหลักปฏิบัติภายใตระเบียบท่ีเหมาะสมไมเขมงวดกวดขันในเรื่องระเบียบวินัยมากจนเกินไป โดย
มีวัตถุประสงคท่ีจะใหผูตองขังวัยหนุมไดมีโอกาสรับผิดชอบ ในการตัดสินใจและควบคุมวินัยของ
ตนเอง ภายใตบรรยากาศท่ีเปนอิสระและไววางใจ มีการฝกสอนวิชาชีพ วิชาสามัญและศีลธรรม
จรรยาท่ีเหมาะสมกับสภาพปญหา ความตองการและความจําเปนของผูตองขังเปนรายบุคคลภายใต
ระบบการจําแนกลักษณะ และการใหคะแนนตามผลกาวหนาแหงความประพฤติการดําเนินงาน
ทัณฑสถานแหงนี้ประสบความสําเร็จเปนอยางยิ่ง และเปนท่ียอมรับกันอยางแพรหลายตราบจนทุก
วันนี้55 
 กลาวโดยสรุปแลว หลักการและวิธีการดําเนินงานของระบบบอรสตัน มีสวนละมาย
คลายคลึงกับวิธีการของทัณฑสถานฝกอบรมผูกระทําความผิดวัยหนุมในประเทศสหรัฐอเมริกา แต
ประสบผลสําเร็จดีกวา เนื่องจากระบบบอรสตันของประเทศอังกฤษ นอกจากจะไดดัดแปลง
แบบอยางของประเทศสหรัฐอเมริกามาใชไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสังคมอังกฤษเอง
แลว ยังไดเนนหนักในเรื่องตอไปนี้ คือ56 

1. กวดขันการสรรหาเจาหนาท่ี ผูมีความรูความสามารถ และเขาใจหลักปรัชญาการ
ปฏิบัติตอผูกระทําความผิดวัยหนุมเปนอยางด ี

2. กําหนดมาตรการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดวัยหนุม ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม และมี
ความเปนอิสระในการดําเนินงานอยางแทจริง 

3. ไดรับการสนับสนุน และมีการประสานงานอยางใกลชิด จากหนวยงานราชทัณฑ
ท่ัวไป และในผูบริหารระดับสูงของอังกฤษเปนอยางด ี
 การดําเนินงานของระบบบอรสตัล ซ่ึงไดประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวโดย
ตอเนื่อง จึงเปนท่ียอมรับและแพรหลายท่ัวไปวา เปนระบบแบบอยางท่ีมีหลักการปฏิบัติแกไขฟนฟู
จิตใจผูกระทําความผิดวัยหนุมท่ีดี 

3.2.2   กฎหมายเกี่ยวกับการใหการศึกษาผูตองขังวัยหนุม 
 การดําเนินกระบวนการลงโทษผูกระทําความผิดจะมีความแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกบั
อายุของผูกระทําความผิด โดยผูกระทําความผิดวัยหนุม (Young Adult Offenders) คือ ผูกระทํา
ความผิดท่ีมีอายุตั้งแต 18-20 ป จะเขาสูกระบวนการพิจารณาคดีของศาลผูใหญ (Adult Court) แตจะ
มีความแตกตางในเรื่องของคําส่ังของศาลบางอยาง โดยจะมีการแยกทัณฑสถานสําหรับการกักขัง 
                                                             

 55 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องปญหาการกระทําผิดซ้ําจากรั้วสถานพินิจสู
กําแพงเรือนจํา:ศึกษาเฉพาะกรณีผูตองขังวัยหนุม (น.36-38). เลมเดิม. 

 56 แหลงเดิม. 
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(Custody) ผูกระทําความผิดท่ีมีอายุต่ํากวา 21 ป ไวโดยเฉพาะ ปจจุบัน คือ (Young Offender 
Institution : YOI) เหตุผลในการแยกสถานท่ีควบคุมผูกระทําความผิดวัยหนุมโดยเฉพาะก็เพ่ือ
ปองกัน “การติดเช้ือ” (Contamination) จากผูกระทําความผิดท่ีมีอายุมากกวาและติดคุกมานาน 
(More Experienced Criminal) และเหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ เพ่ือสรางระบบท่ีเปนการใหการ
บําบัดแกไขฟนฟูมากขึ้นดวยการเนนการใหการศึกษาและการฝกอาชีพ57 
 ตามพระราชบัญญัติวาดวย อํานาจศาลอาญาในการพิพากษาลงโทษ ค.ศ.2000 (The 
Power of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000) กําหนดใหศาลอาญาไมมีอํานาจท่ีจะมีคําส่ังหรือ
คําพิพากษาใหจําคุกบุคคลผูกระทําความผิดซ่ึงมีอายุต่ํากวา 21 ป ในขณะกระทําความผิดได ไมวา
จะดวยเหตุผลใดก็ตาม58 หากบุคคลดังกลาว กระทําผิดฐานฆาผูอ่ืนหรือความผิดอ่ืนซ่ึงมีอัตราโทษ
จําคุกตลอดชีวิต ศาลอาจพิพากษาใหกักกันบุคคลนั้นตลอดชีวิต59 หากศาลพิจารณาแลวเห็นวาการ
ลงโทษดังกลาวนั้นมีความเหมาะสม60 ซ่ึงอาจถูกควบคุมตัวไวในทัณฑสถานวัยหนุม (YOI) ตลอด

                                                             

 57 Sentencing and Criminal Justice (p.401), By Andrew Ashworth, 2010. (อางถึงใน วชิราภรณ 
อนุกูล, 2557, กฎหมายวาดวยการบังคับโทษ:ศึกษากรณีทัณฑสถานวัยหนุม (น.131), กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต). 
 58 The Power of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 Section 89 

  “Restriction on imposing imprisonment on persons under 21. 
   (1) Subject to subsection (2) below, no court shall— 
  (a) pass a sentence of imprisonment on a person for an offence if he is aged under  
     21 when convicted of the offence; or 
  (b) commit a person aged under 21 to prison for any reason...”. 
 59 The Power of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 Section 93  
  “Duty to impose custody for life in certain cases where offender under 21. 
  Where a person aged under 21 is convicted of murder or any other offence the  
     sentence for which is fixed by law as imprisonment for life, the court shall sentence him to  
     custody for life unless he is liable to be detained under section 90 above”.  
 60 The Power of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 Section 94 
  “Power to impose custody for life in certain other cases where offender at least 18 
     but under 21. 
  (1) Where a person aged at least 18 but under 21 is convicted of an offence— 
  (b) for which a person aged 21 or over would be liable to imprisonment for life, 
      the court shall, if it considers that a sentence for life would be appropriate, sentence him to  
     custody for life…”. 
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ชีวิต เวนแตในกรณีท่ีกระทรวงมหาดไทยมีคําส่ังใหสงตัวผูตองขังวัยหนุมดังกลาวไปกักขังใน
เรือนจํา หรือสถานท่ีควบคุมอ่ืนแทนการกักขังท่ีในทัณฑสถานวัยหนุม61 หากผูตองขังวัยหนุมได
กระทําผิดอยางใดขึ้นอีกในระหวางท่ีถูกควบคุมตัวอยูในในทัณฑสถานวัยหนุม ศาลยอมมีอํานาจ
ส่ังใหควบคุมตัวบุคคลนั้นไวเสมือนหนึ่งถูกลงโทษจําคุกสําหรับความผิดท่ีไดกระทํานั้น เม่ือ
ผูตองขังวัยหนุมอายุครบ 21 ปบริบูรณ ในระหวางท่ีถูกคุมขังอยูนั้น แตยังไมครบกําหนดเวลาพน
โทษ ก็จะถูกสงตัวไปคุมขังตอท่ีเรือนจําสําหรับผูใหญ เพ่ือรับโทษตอจนครบ 62 และใหถือวา
ระยะเวลาท่ีถูกคุมขังในทัณฑสถานวัยหนุม เปนระยะเวลาท่ีถูกลงโทษจําคุกและนับระยะเวลาท่ี

                                                             

 61 The Power of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 Section 95 
  “Custody for life: place of detention. 
  (1) Subject to section 22(2)(b) of the Prison Act 1952 (removal to hospital etc.), an 
     offender sentenced to custody for life shall be detained in a young offender institution unless a 
     direction under subsection (2) below is in force in relation to him. 
  (2) The Secretary of State may from time to time direct that an offender sentenced 
      to custody for life shall be detained in a prison or remand centre instead of a young offender  
     institution”. 
 62 The Power of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 Section 97 
  “Term of detention in a young offender institution, and consecutive sentences. 
  (4) Where— 
  (a) an offender is convicted of more than one offence for which he is liable to a  
    sentence of detention in a young offender institution, or 
  (b) an offender who is serving a sentence of detention in a young offender  
     institution is convicted of one or more further offences for which he is liable to such a sentence, 
  the court shall have the same power to pass consecutive sentences of detention in a 
     young offender institution as if they were sentences of imprisonment.  
  (5) Subject to section 84 above (restriction on consecutive sentences for released  
     prisoners), where an offender who— 
  (a) is serving a sentence of detention in a young offender institution, and 
  (b) is aged 21 or over, 
  is convicted of one or more further offences for which he is liable to imprisonment, 
     the court shall have the power to pass one or more sentences of imprisonment to run  
     consecutively upon the sentence of detention in a young offender institution...”. 
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ตองโทษตอดวย63 ในทางปฏิบัติ ผูกระทําผิดวัยหนุมจะถูกควบคุมตัวอยูในเรือนจําหรือสถานกักกัน 
ก็ตอเม่ือมีพฤติการณพิเศษเกิดขึ้น เชน ทัณฑสถานวัยหนุมไมสามารถรองรับผูกระทําผิดวัยหนุม
เพ่ิมได เปนตน64 ท้ังนี้จะควบคุมตัวในเรือนจําหรือสถานกักกันไดไมเกิน 21 วัน เวนแตความผิดบาง
ประเภทเทานั้น65 
 ตามขอกําหนดในการปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุมอังกฤษ ไดบัญญัติอยูในกฎทัณฑสถาน
ของผูตองขังวัยหนุม (The Young Offender Institution Rules 2000)66 โดยมีเปาหมายและหลักการ
ท่ัวไป ดังตอไปนี6้7 

1) จุดมุงหมายของทัณฑสถานผูตองขังวัยหนุม เพ่ือจะชวยใหผูกระทําผิดเตรียมความ
พรอมในการกลับคนสูสังคมได 

2) จุดมุงหมายท่ีกลาวถึงในวรรค (1) จะตองประสบความสําเร็จโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
(ก) จัดใหมีโปรแกรมของกิจกรรม รวมท้ัง การศึกษา การฝกอบรม และการทํางาน 

ซ่ึงออกแบบมาเพ่ือชวยผูกระทําผิดใหไดรับหรือพัฒนาความรับผิดชอบสวนบุคคล ความมีวินัยใน
ตนเอง สมรรถภาพทางกาย ความสนใจและทักษะ และเพ่ือใหไดงานท่ีเหมาะสมหลังจากการปลอย
ตัว 

(ข) การสนับสนุนใหเกิดความสัมพันธระหวางผูกระทําความผิดและชุมชน และ 
(ค) ดําเนินการปฏิบัติการรวมกันกับองคกรภายนอกท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแล

ผูกระทําผิดภายหลังจากท่ีปลอยตัวไปแลว 
 ดังนั้น การใหการศึกษาอบรมแกผูตองขังวัยหนุมในเรือนจําและทัณฑสถานตาง ๆ ของ
กรมราชทัณฑอังกฤษ ถือวา การศึกษาอบรม (Education) เปนเสมือนเครื่องมืออยางหนึ่งในการ
แสวงหางานทํา การชวยเหลือในเรื่องการดํารงชีวิตตลอดจนการสงเสริมสนับสนุนในเรื่องคุณภาพ
ชีวิต การใหการศึกษาอบรมเปนหนาท่ีของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยใหงบประมาณของ
                                                             

 63 The Power of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 Section 99 

   “Conversion of sentence of detention or custody to sentence of imprisonment. 
  (3) …, the portion of the term of detention in a young offender institution imposed 
     by the sentence of detention in a young offender institution which he has already served shall  
     be deemed to have been a portion of a term of imprisonment…”. 
 64 From Prison Law Text and Materials (pp.147-148), By Stephen Livingstone & Tim Owen, 
1993, New York:OxFord University Press. 
 65 Prison Law Text and Materials (p.267). Op.cit. 

 66 Latest amendment came info force 1
st
January 2010 

 67 The Young Offender Institution Rules 2000 Rule 3 
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กรมราชทัณฑ ผูตองขังวัยหนุมทุกคนมีอิสระท่ีจะเลือกเรียนหรือไมก็ไดตามความพอใจของตน การ
เรียนสวนใหญจะดําเนินการนอกเหนือเวลาทํางานแตจะมีการศึกษาอบรมในเวลากลางวันแก
ผูตองขังท่ีขาดทักษะขั้นพ้ืนฐานในการอานและการเขียน ตลอดจนผูมีแววในการศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ้นไปดวย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจะเปนผูจัดหาครูผูสอนท้ังวิชาสามัญและวิชาชีพ และผูท่ี
สอบผานจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองจากทางราชการดวย นอกจากนี้ยังไดจัดใหมีการศึกษาดาน
พลศึกษา (Physical Education) และการบริหารรางกาย (Gymnastics) ซ่ึงถือวาเปนสวนสําคัญดาน
การปกครองอยางหนึ่ง และถือวาเปนขอผูกมัด (Obligation) สําหรับทุกคน โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะ
สงเสริมสุขภาพและพลานามัยของผูตองขังใหแข็งแรง และไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในทาง
สรางสรรค อีกท้ังมีสวนทําใหพวกเขาไดมีงานทําภายหลังการปลดปลอยดวย อาทิ การเปนครูสอน
วายน้ํา เปนตน68 
 การฝกวิชาชีพและการทํางานของผูตองขังวัยหนุมในประเทศอังกฤษ จะไดรับการ
ดําเนินการโดยชางฝมือท่ีมีความชํานาญ (Skilled Craftsman) ซ่ึงไดรับการสมัครเขาเปนครูชาง 
(Civilian Instructional Officers) หรือโดยเจาพนักงานเรือนจําท่ีมีคุณวุฒิในทางชาง และผูตองขังจะ
ไดรับประกาศนียบัตรจากสถานบันตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เม่ือสําเร็จวัตถุประสงคในการฝกวิชาชีพท่ี
สําคัญ ก็เพ่ือชวยสงเสริมสนับสนุนใหผูกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งไดมาซ่ึงทักษะ (Skill) ท่ีเขา
นําไปเสนอตอนายจางไดภายหลังการปลดปลอย นอกจากนี้ยังเปนประโยชนในการชวยฟนฟู
บุคลิกภาพและวินัยของผูตองขังดวย ซ่ึงกรมราชทัณฑมีขอผูกมัดตามกฎหมายท่ีจะตองจัดหางาน
บางอยางใหผูตองขังทุกคนทํา วัตถุประสงคในการจัดหางานใหผูตองขังทํามีอยู 2 ประการ คือ69 

1) บรรดาผูกระทําความผิดจะตองไดรับการฝกอบรมตลอดจนเพ่ิมพูนประสบการณซ่ึง
จะชวยใหพวกเขา สามารถหางานและครองงานไวได ภายหลังการปลดปลอย และ 

2) จะตองมีการใชแรงงานผูตองขังใหเกิดประโยชนสูงสุดในทางเศรษฐกิจ 
 งานราชทัณฑประเทศอังกฤษควบคุมดูแลเรือนจํา และทัณฑสถานท่ัวประเทศ ผูตองขัง
ในประเทศอังกฤษจะถูกจําแนกตลอดเวลา ผลของการจําแนกจะทําใหผูตองขังสามารถยายจากแดน
ท่ีมีการควบคุมเขมงวดไปยังท่ีมีการควบคุมเขมงวดนอยลง หรือยายเรือนจํา หรือออกไปอยูใน
ชุมชนได70 

                                                             

 68 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องปญหาการกระทําผิดซ้ําจากรั้วสถานพินิจสู
กําแพงเรือนจํา:ศึกษาเฉพาะกรณีผูตองขังวัยหนุม (น.36-38). เลมเดิม. 

69 แหลงเดิม. 
70 งานราชทัณฑเปรียบเทียบ:มาตรการในการแกไขฟนฟูผูตองขัง (น.22). เลมเดิม. 
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 การฝกวิชาชีพ และการทํางานของผูตองขังนั้นมีท้ังในระบบอุตสาหกรรมและการ
ทํางานภาคเกษตรกรรม เชน ชางไม ชางปูน เฟอรนิเจอร ตลอดจนการเล้ียงวัวเนื้อ วัวนม และปลูก
พืช สินคาจากการฝกวิชาชีพสามารถขายใหประชาชนท่ัวไปได งานราชทัณฑจะขยายการทํางาน
ของผูตองขังใหมากขึ้น เพ่ือจะนํารายไดจากการขายสินคาไปชดเชยคาเสียหายใหผู เสียหาย 
นอกจากนี้ในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ ๆ  ไดใหผูตองขังไดมีโอกาสเขารวมทํางานดวยเทาท่ีผานมา
นับไดวาประสบความสําเร็จไปไดดวยดี โดยการมีขอตกลงรวมกันระหวางสมาคมราชทัณฑของ
ประเทศอังกฤษ (Prison Officer Association POA) และสหภาพการคาสาธารณะ (Public 
Commercial Service Union) ในเรื่องของการเปนหุนสวน การปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน และใน
เรื่องของคาจางแรงงาน  
 ในการดําเนินกิจกรรมในการบริหารงานเรือนจํา และระบอบการปกครองในทัณฑ
สถานวัยหนุมของประเทศอังกฤษจะมีวิธีดําเนินการอยางเปนระบบ ซ่ึงผูเขียนสรุปแบงออกเปน
ดานตาง ๆ เพ่ือใหงายตอการทําการศึกษาเปรียบเทียบตอไป ดังตอไปนี ้
 3.2.2.1 ในดานการดําเนินการตามแผนการฟนฟูผูตองขังวัยหนุม 
 การใหการศึกษาของผูตองขังจะมุงเนนไปท่ีผูท่ีอานไมออกเขียนไมได นอกจากนี้ใน
เรือนจํายังเปดโอกาสใหมีการศึกษาวิชาสามัญ โดยสอบเทียบรับประกาศนียบัตรจากสถานบัน
ภายนอก ไดแก The City and Guilds of London และ The Royal Society of Arts สําหรับใน
หลักสูตรการเรียนระดับมหาวิทยาลัย ไดเปดโอกาสใหศึกษากับมหาวิทยาลัยเปดโดยทางไปรษณยี71 
ฉะนั้นการดําเนินการตามแผนการฟนฟูผูตองขังวัยหนุมของอังกฤษ จึงมีลักษณะดังตอไปนี7้2 

(1)  ผูตองขังจะตองเขารับโปรแกรมของกิจกรรมใหสอดคลองกับกฎในขอ 3 ซ่ึง
รวมถึงการศึกษา การฝกอบรม การทํางานและสุขศึกษา 

(2)  ในเรื่องการจัดกิจกรรมดังกลาวท้ังหมด จะตองผานการประเมินบุคคล และการ
พัฒนาสวนบุคคล 

(3)  แพทยประจําทัณฑสถานวัยหนุมอาจใหผูตองขังหยุดจากการทํางานหรือกิจกรรม
อ่ืน ๆ ไดหากตองรับการรักษา 

(4)  ผูตองขังอาจจะตองมีสวนรวมในกิจกรรมของทัณฑสถาน ไมเกินระยะเวลาในแต
ละวัน "ระยะเวลานั้น" ใหกําหนดดังนี้ 

(ก) ในวันท่ีมีช่ัวโมงการศึกษาใหจัดใหผูตองขังเปนจํานวน 11 ช่ัวโมง 
                                                             

 71 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องปญหาการกระทําผิดซ้ําจากรั้วสถานพินิจสู
กําแพงเรือนจํา:ศึกษาเฉพาะกรณีผูตองขังวัยหนุม (น.36-38). เลมเดิม. 
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(ข) ในวันท่ีไมมีการศึกษาดังกลาว ใหจัดใหผูตองขังเปนจํานวน 10 ช่ัวโมง หรือ 
(ค) ในวันท่ีมีระยะเวลานอยกวาจํานวนช่ัวโมงของการศึกษาดังกลาว ใหจัดให

ผูตองขังไดรับการศึกษาเปนจํานวนรวม 10 ช่ัวโมง  
ระยะเวลาของการศึกษาดังกลาวใหมีเง่ือนไขวาเขาไมจําตองมีสวนรวมในกิจกรรม

ของทัณฑสถานนานกวา 8 ช่ัวโมงในหนึ่งวัน 
(5)  ผูตองขังอาจจะถูกสงไปทํางานหรือการมีสวนรวมในกิจกรรมอ่ืน ๆ ของพวกเขา

ในอัตราท่ีไดรับอนุมัติจากเลขานุการของรัฐ (Secretary of State) โดยท่ัวไปหรือกรณีพิเศษ 
 สําหรับในสวนการศึกษา ทางเรือนจําจะดําเนินการใหผูตองขังวัยหนุมไดรับการปฏิบัติ 
ดังตอไปนี7้3 

(1) ผูตองขังทุกคนจะไดรับประโยชนจากส่ิงอํานวยความสะดวกทางการศึกษาท่ีจดัหา
ให ณ เรือนจํา และจะตองไดรับการสงเสริมใหดําเนินการเชนนั้น 

(2) หองเรียนจะตองไดรับการจัดการ ณ เรือนจําทุกแหงและตามคําส่ังใดๆ ของ
เลขาธิการแหงรัฐ ส่ิงอํานวยความสะดวกตามสมควรจะตองอํานวยใหแกผูตองขังท่ีประสงคจะ
ดําเนินการเชนนั้นเพ่ือพัฒนาการศึกษาของพวกเขา โดยการฝกอบรมผานการเรียนทางไกลการเรยีน
ดวยตนเอง และหองสันทนาการในเวลาวางของพวกเขา 

(3) จะตองใหความสนใจเปนพิเศษกับการศึกษาและการฝกอบรมของผูตองขังท่ีมี
ความตองการการศึกษาพิเศษพรอมท้ังความตองการในการศึกษา และหากจําเปน พวกเขาจะไดรับ
การสอนภายในช่ัวโมงท่ีจัดสรรจากการทํางานโดยปกติ 

(4) ในกรณีผูตองขังท่ีอยูในวัยเรียนภาคบังคับ ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 8 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาป 1996 จะตองมีการเตรียมการเพ่ือใหผูตองขังสวนรวมในหลักสูตร
การศึกษา หรือการฝกอบรมเปนเวลาอยางนอย 15 ช่ัวโมงตอสัปดาห ภายในสัปดาหการทํางานปกต ิ
 การใหการศึกษาในระหวางควบคุมไดมีการจัดการเรียนการสอนเปนระบบและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการลงโทษตอผูตองขังวัยหนุม ซ่ึงมีวิธีการดําเนินการ ดังตอไปนี7้4 

(1) วิธีการโปรแกรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน หรือการเรียนดวยตนเองในสัปดาห
การทํางานปกติ จะถูกเตรียมการโดยทัณฑสถานวัยหนุมนั้นเอง และเทาท่ีสามารถทําได ก็จะมี
โปรแกรมการเรียนในช้ันเรียนหรือการเรียนดวยตนเองในชวงเย็นและวันหยุดสุดสัปดาหดวย 

 กิจกรรมการศึกษา เทาท่ีสามารถทําได จะตองสงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบสวน
บุคคลผลประโยชนและทักษะ เพ่ือชวยใหผูตองขังเตรียมความพรอมในการกลับคืนสูสังคมได 
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(2) ในกรณีท่ีผูตองขังอยูในวัยภาคบังคับเรียน จะตองถูกบังคับใหเขารวมหลักสูตร
การศึกษาหรือการฝกอบรมเปนเวลาอยางนอย 15 ช่ัวโมงตอสัปดาหภายในสัปดาหการทํางานปกต ิ

(3) ในกรณีท่ีผูตองขัง มีอายุ 17 ปขึ้นไปหากเขามีความตองการท่ีจะศึกษาเปนพิเศษ
หากมีความจําเปนการเตรียมการจัดการศึกษาจะตองเหมาะสมกับความตองการของเขาภายใน
สัปดาหการทํางานปกต ิ

(4) ในกรณีท่ีผูตองขังหญิงอายุ 21 ปขึ้นไป ซ่ึงถูกตัดสินโทษจําคุก หรือจากการคุมขัง
ในเรือนจํา และผูซ่ึงถูกคุมขังอยูในทัณฑสถานวัยหนุมแทนการจําคุกส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
ท่ีเหมาะสมสามารถมีได ถาเธอตองการท่ีจะปรับปรุงการศึกษาของตน โดยการเรียนการสอนช้ัน
เรียนหรือการเรียนดวยตนเอง 
 3.2.2.2 ในดานวิธีการดําเนินการจัดหลักสูตรการฝกอบรม75 

(1) หลักสูตรการฝกอบรม จะถูกเตรียมการโดยทัณฑสถานวัยหนุมนั้นเองเพ่ือให
สอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลของเลขานุการของรัฐ (Secretary of State) 

(2) หลักสูตรการฝกอบรม จะตองสงเสริมให เกิดความรับผิดชอบสวนบุคคล 
ผลประโยชนและทักษะและเพ่ิมโอกาสของผูตองขังในการหางานท่ีเหมาะสมภายหลังการปลอยตัว
ได 

(3) หลักสูตรการฝกอบรมเทาท่ีสามารถทําได จะตองชวยใหผูตองขังมีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมดวย 
 สําหรับในดานพลศึกษา จะมีวิธีดําเนินการ ดังนี้76 

(1) พลศึกษาในสัปดาหการทํางานปกติ จะถูกเตรียมการโดยทัณฑสถานวัยหนุม 
เชนเดียวกับในชวงเย็นและวันหยุดพักผอนสุดสัปดาหดวย กิจกรรมพลศึกษาจะตองสงเสริมใหเกิด
ความรับผิดชอบสวนบุคคล ผลประโยชนและทักษะ เพ่ือสนับสนุนใหผูตองขังมีเวลาวางท่ีดีในการ
ปลอยตัว 

(2) การเตรียมการจะตองทําสําหรับผูตองขังแตละคน นอกเหนือจากผูตองขังตาม (3) 
และ (5) จะตองมีสวนรวมในพลศึกษาอยางนอยโดยเฉล่ีย 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือในกรณีท่ี
ผูตองขังถูกคุมขังในทัณฑสถานดังกลาว หรือเลขานุการของรัฐอนุญาตเปนเวลาอยางนอย โดยเฉล่ีย 
1 ช่ัวโมงในแตละวัน แตท้ังนี้ ตองอยูนอกช่ัวโมงการศึกษาภายใตขอ 38 (2) ในกรณีท่ีผูตองขังอยูใน
วัยภาคบังคับเรียน 

                                                             
75 The Young Offender Institution Rules 2000 Rule 39 
76 The Young Offender Institution Rules 2000 Rule 41 

DPU



101 

(3) หากกรณีแวดลอมสมควรอนุญาต ผูตองขังหญิงอายุ 21 ปขึ้นไปจะตองไดรับ
โอกาสท่ีจะมีสวนรวมพลศึกษาเปนเวลาอยางนอย 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

(4) ในกรณีท่ีผูตองขังมีความจําเปนท่ีจะตองออกกําลังกายสําหรับการบําบัดฟนฟู
รางกายจะตองมีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม 

(5) ถาสภาพอากาศเอ้ืออํานวย และมีความจําเปนในการรักษาความสงบเรียบรอย และ
ระเบียบวินัย ผูตองขังหญิงอายุ 21 ปขึ้นไป จะไดรับโอกาสท่ีจะใชเวลาอยูในภายนอกหองขังท่ีเปน
สถานท่ีเปดอยางนอย 1 ครั้งทุกวัน ระยะเวลาดังกลาวแลวแตความเหมาะสมตามสถานการณ 
 3.2.2.3 ในดานการคุมครองสิทธิและการชวยเหลืออ่ืน ๆ 
 1. ในระหวางคุมขัง 
 การจัดประเภทของผูตองขังวัยหนุม จะเปนไปตามคําแนะนําของกระทรวงมหาดไทย 
โดยคํานึงถึงอายุ บุคลิกลักษณะและส่ิงแวดลอม77 โดยการใชชีวิตในทัณฑสถานวัยหนุมจะไดรับ
การปฏิบัติท่ีมีความแตกตางจากเรือนจําสําหรับผูใหญ กลาวคือ มีการปฐมนิเทศในระหวาง 2-3 วัน
แรกท่ีผูตองขังวัยหนุมนั้นถูกสงตัวมายังทัณฑสถาน ซ่ึงเปนการเปดโอกาสในการพูดคุยถึงเรื่องราว
ตาง ๆ รวมท้ังการศึกษาและการฝกอาชีพในระหวางการคุมขัง นอกจากนี้มีการกําหนดแผนบังคับ
โทษ (A Sentence Plan) ซ่ึงใชในระบบการรายงานผูกระทําความผิด (The Offender Assessment 
System : OASys) ถูกจัดทําขึ้นสําหรับผูกระทําผิดวัยหนุมทุกคน ไมเพียงแตมีวัตถุประสงคเพ่ือให
ความชวยเหลือผูตองขังในระหวางการควบคุมเทานั้น แตยังเปนการชวยวางแผนอนาคตของ
ผูตองขังภายหลังจากการปลอยตัวแลว ทัณฑสถานทุกแหงจะมีเจาหนาท่ีท่ีไดรับการอบรมมาเปน
อยางดีเพ่ือมาทําหนาท่ี ซ่ึงเปนสวนสําคัญท่ีจะพัฒนาและใหความชวยเหลือแกผูตองขัง ระบบการ
รายงานผูกระทําความผิด จึงเปนเครื่องมือทีใชในการดําเนินการกับผูตองขังท่ีมีอายุ 18 ปขึ้นไป ซ่ึง
ถูกควบคุมตัวตามคําพิพากษา เพ่ือพิจารณาถึงความผิดท่ีไดกระทําขึ้นวาเกิดจากสาเหตุใด 
สภาพแวดลอมเชนใด เชนปญหาการขาดการศึกษา หรือปญหาดานสุขภาพจิตท่ีเปนตัวกอให
ผูตองขังวัยหนุมกระทําความผิด โดยขอมูลท่ีไดมานี้จะนําไปใชประกอบการพิจารณาของศาลใน
การกําหนดโทษและแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับผูตองขังวัยหนุมตอไป ซ่ึงจะชวยใหผูตองขังวัย
หนุมสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและลดความเส่ียงท่ีจะกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก จึงกลาว
ไดวาระบบการรายงานผูกระทําความผิด เปนเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหความตองการของ
ผูตองขัง และการบริหารจัดการตาง ๆ โดยการเสนอขอมูลในเรื่องเกี่ยวกับการกระทําความผิด    
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และตัวผูกระทําความผิดตอศาล และยังใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนบังคับโทษ (Sentence Plan) 
สําหรับผูตองขังท่ีศาลมีคําพิพากษาลงโทษจําคุกแลว78 
 หองสมุดจะถูกจัดใหในทุกทัณฑสถานผูตองขังวัยหนุม ภายใตการกับกําดูแลของ
เลขานุการของรัฐ (Secretary of State) ผูตองขังทุกคนจะไดรับอนุญาตใหมีหนังสือหองและ
แลกเปล่ียนหนังสือระหวางกันได79 
 การทํางาน เทาท่ีสามารถทําได จะตองสงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบสวนบุคคล 
ผลประโยชนและทักษะ เพ่ือชวยใหผูตองขังเตรียมความพรอมในการกลับคืนสูสังคมได 
 ผูตองขังจะไมไดรับอนุญาตใหทํางานท่ีไมไดรับการอนุมัติจากเลขานุการของรัฐ 
(Secretary of State)80 
 การติดตอกับภายนอก81 ผูวาราชการจังหวัดจะสนับสนุนใหเกิดความสัมพันธระหวาง
ทัณฑสถานวัยหนุมและชุมชน โดยการทําตามขั้นตอนในการสราง และรักษาความสัมพันธกับ
บุคคลท่ีเหมาะสม กับหนวยงานภายนอกทัณฑสถาน และผูวาราชการจังหวัดจะตองใหความสนใจ
เปนพิเศษวา การรักษาความสัมพันธดังกลาว ระหวางผูตองขังและครอบครัวของเขา เปนท่ีนาพอใจ
เปนผลดีท่ีสุดกับท้ังฝายสองสําหรับนโยบายใด ๆ ของเลขานุการของรัฐ จะตองไดรับการสนับสนุน
เทาท่ีทําได เพ่ือใหผูตองขังมีสวนรวมในกิจกรรมนอกทัณฑสถานซ่ึงจะเปนประโยชนกับชุมชน
หรือประโยชนตอผูตองขัง ในการชวยเขาเพ่ือเตรยีมความพรอมในการกลับคืนสูสังคม 
 2. ภายหลังการปลอยตัว 
 ผูตองขังท่ีมีอายุ 18-20 ป ทุกคนท่ีออกจากเรือนจําไดรับการควบคุมดูแลเปนพิเศษจาก
สถานคุมประพฤติ (Probation Service) เปนเวลาอยางนอย 3 เดือน ภายหลังการปลอยตัว อยางไรก็ดี 
แมวามีขอกําหนดในการควบคุมแยกตางหากสําหรับผูกระทําความผิดวัยหนุม แตก็ยังไมมี
ขอกําหนดในเรือนสถานคุมประพฤติแยกตางหาก ยกเวนทีมวัยรุน (Young Adult Teams) ในอิน
เนอร ลอนดอน82 
 ประเทศอังกฤษไดมีโครงการสวัสดิการการทํางาน สืบเนื่องมาจากการสงมอบผูตองขัง
โดยฝายบริหารเรือนจําหรือทัณฑสถาน เพ่ือใหเปนการเตรียมความพรอมการเขาสูโครงการเริ่มตน

                                                             

 78 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษ:ศึกษากรณีทัณฑสถานวัยหนุม (น.134-135). เลมเดิม. 
 79 The Young Offender Institution Rules 2000 Rule 26 
80 The Young Offender Institution Rules 2000 Rule 40 
81 The Young Offender Institution Rules 2000 Rule 42 
82 From Reducing re-offending by ex-prisoners (p.173), By The Social Exclusion Unit, 2002, July, 

Office of The Deputy Prime Minister. 
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ใหม (New Deal) ท่ีดําเนินงานโดย “Job Centre Plus” ซ่ึงไดดําเนินการในเรือนจําหลายแหง รวมท้ัง
ทัณฑสถานวัยหนุม (YOIs) มีการดําเนินการโดยวิธีประเมินผล มีการฝกอบรมท่ีไดรับการรับรอง
ท้ังทักษะพ้ืนฐานและทักษะทางดานอาชีพ มีการจัดตั้งเวทีเกี่ยวกับการบวนการเรียนรู การให
คําแนะนําและการเปนตัวแทนในการจัดหางาน และเปนสะพานสงกลับสูสังคม โดยมีวัตถุประสงค
มุง เปาหมายไปท่ีผูตองขังท่ีมีอายุ  18-24 ป ท่ีไดรับการปลอยตัวแลว เ พ่ือพัฒนาปรับปรุง
ความสามารถในการจางงาน เพ่ิมโอกาสในตลาดแรงงาน และชวยเหลือใหผูตองขังไดประโยชน
สูงสุดภายหลังปลอยตัว83 
 การบังคับโทษจําคุกของอังกฤษมีแนวปฏิบัติสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
ลงโทษ มีการใชมาตรฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังเปนแนวทาง 
โดยภาครัฐใหความสําคัญและเอาใจใสมาก มีการใหแนวนโยบายท่ีชัดเจนออกมาเปนลายลักษณ
อักษรเปนแบบ (White Paper) หรือ (Justice for All) อันยังใหเกิดความเขาใจตรงกันท้ังระบบของ
กระบวนการยุติธรรมและภาคสังคม ดวยมุงเนนการทํางานรวมกันของทุกฝายเปนสําคัญมีแนวทาง
ในการพยายามคุมครองสิทธิของผูตองขังในดานตางๆ ใหเปนไปตามหลักการพ้ืนฐานของ
สหประชาชาติและมีการพยายามใชมาตรการภายนอกเรือนจําเพ่ือลดปริมาณผูตองขัง แตมี
ประสิทธิภาพดีในการแกไขพฤตินิสัยมากกวาการแกไขผูกระทําความผิดภายในเรือนจํา เปนการ
ลงโทษและการแกไขฟนฟูสังคม (Punishment and Rehabilitation in the Community) เพ่ือลดการ
กระทําผิดอาญา โดยการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดและปกปองสังคมดวยวิธีการใหมท่ีเปนการ
ปฏิรูปการลงโทษท่ีทันสมัย ใชกลไกของสังคมเปนรากฐานในการแกไขพฤติกรรมผูกระผิด โดยมี
ระบบการประเมินผูตองขังกอนศาลออกคําส่ังพนโทษ (National Offender Assessment System)
ประเมินผูตองขังตามคําพิพากษาท่ีเปนกลุมเปาหมาย พิจารณาพิเคราะหพ้ืนฐานของบุคลิกภาพ 
ความประพฤติ เรือนจําและงานคุมประพฤติจะมอบหมาย “ใหทํางานอะไร” ท่ีเปนการปรับปรุง
แกไขผูตองโทษ  มีการกําหนดเง่ือนไขท่ีเปนสาระสําคัญ และมาตรฐานตางๆ เพ่ือเสนออนุมัติจัดทํา
แผนท่ีเรียกวา “What Works” เปนแผนท่ีมีลักษณะเฉพาะเปนรายบุคคล มีเหตุผลและทักษะทาง
สังคม มีโปรแกรมท่ีอบรมในพ้ืนท่ีตางๆ ภายหลังการปลอยตัวผูกระทําความผิดแลว เชน อบรม
เกี่ยวกับงานกอสราง มีการจัดหาส่ิงท่ีตองการให อบรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทําความสะอาด 
กีฬา วิธีการใชเวลาวาง เพ่ิมเติมทักษะท่ียังขาดอยูในเรื่องตางๆ เพ่ือเปนการเช่ือมตอการทํางานและ

                                                             
83 Reducing re-offending by ex-prisoners (p.174). Op.cit. 
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การใชชีวิตใหมภายนอกเรือนจํา เพ่ือใหไดงานทําท่ีเหมาะสมและใชชีวิตอยูในสังคมอยางอยูรอด
ปลอดภัยโดยปราศจากการกระทําความผิดอีก84 
 นอกจากนี้ประเทศอังกฤษ ยังมีโครงการอาสาสมัครของปริ๊นซทรัสท (The Prince’s 
Trust Volunteers Programme) ซ่ึงเปนโปรแกรมสนับสนุนชวยเหลือผูตองขังวัยหนุม ในเรื่องการ
ใหทักษะการทํางานเปนทีมความเปนผูนํา ความม่ันใจ และแรงจูงใจ มีการบันทึกประวัติและ
ติดตามผูตองขังวัยหนุมท่ีพนโทษอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเขาเหลานั้นไดงานทําหรือเขารับ
การศึกษาและฝกอบรมตอเนื่องตอ โดยมีทีมงานผูเชียวชาญในการดําเนินการในโครงการนี้ท้ังหมด 
และมีโครงการธอรนครอสในทัณฑสถานวัยหนุม (Thorn Cross YOI: High Intensity Training: 
HIT) มีจุดประสงคในการฝกฝน การออกกําลังกาย และการศึกษา มีระยะเวลาดําเนินการ 5 สัปดาห 
สําหรับพัฒนาการของผูตองขังวัยหนุม ในระหวางระยะสุดทายกอนปลอยตัวและผูตองขังวัยหนุมท่ี
เขารวมโครงการจะไดรับอนุญาตใหปลอยตัวเพ่ือเขาทํางานในชุมชนบานเกิดของพวกเขา85 
 3.2.2.4 ในดานการตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการศึกษา 
 ในประเทศอังกฤษจะมีระบบการประเมินผลเรือนจําสําหรับตรวจสอบการศึกษาและ
ทักษะของผูตองขัง โดยผูตรวจการของสมเด็จพระราชินี (Her Majesty’s Chief Inspector HMCI)
ท้ังนี้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาและการตรวจสอบ ค.ศ.2006 (The Education and Inspections 
Act 2006) มาตรา 133 โดยจะพิจารณาในประเด็นหลัก 3 ประการดัง ตอไปนี8้6 

1) ผลลัพธสําหรับผูตองขังท่ีเขารวมในกิจกรรมการเรียนและทักษะการทํางาน 
2) คุณภาพของกิจกรรมการเรียนและทักษะและการทํางานซ่ึงรวมถึงการสอน การ

ฝกอบรม การเรียนรู และการประเมินผล 
3) ความมีประสิทธิภาพในการจัดการกิจกรรมการเรียนและทักษะ และการทํางาน 

 ผูตรวจสอบจะตัดสินสรุปคุณภาพการศึกษา และการฝกอบรมท่ีจัดหาใหในเรื่องความมี
ประสิทธิผลในภาพรวมของผูจัดหาวา ขอบเขตของการศึกษา และการฝกอบรมเปนไปตามความ
ตองการตามลําดับของผูเรียนในเรือนจําหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการของผูเรียน กับ
ความยากงาย และความสามารถในการเรียนของผูเรียนนั้น 

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

วารสารกฎหมาย 7(1), น.57-58, กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
 85 Reducing re-offending by ex-prisoners (pp.177-178). Op.cit. 
86 From Handbook for the inspection of learning and skills training for young adults and adults in 

custody (pp.26-28), By Ofsted, 2014. 
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 ในเบ้ืองตน การตรวจสอบจะประเมินวา ผูเรียนรายบุคคลไดรับระโยชนจากหลักสูตร
และกิจกรรมการเรียนและการทํางานของพวกเขาเปนอยางไร มีการทดสอบการตอบรับของเรือนจํา
ตอความตองการรายบุคคล โดยสังเกตการณวามีการชวยเหลือผูเรียนทุกคนใหมีความกาวหนา และ
ปฏิบัติตามศักยภาพของพวกเขา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูท่ีมีความตองการ พ้ืนฐานนิสัย ความถนัด 
หรือพฤติการณท่ีตองการการรับรูและความเช่ียวชาญในการสอนโดยเฉพาะ มีการชวยเหลือเพ่ิมเติม
ท่ีดีหรือไมอยางไร ท้ังนี้ขึ้นอยูกับแตละประเภทของเรือนจํา 
 ในการตรวจสอบจะพิจารณาวาเปนผูตองขังเปนผูเรียนประเภทใด เชน ผูเรียนท่ีพิการ 
ผูเรียนผูชาย ผูเรียนผูหญิง ผูเรียนเปนผูตองขังวัยหนุมหรือสาว กลุมผูเรียนท่ีผานการศึกษามากอน
แลว ผูเรียนม่ีมีความสามารถทางการศึกษามากกวาหรือนอยกวา ผูเรียนซ่ึงเรียนภาษาอังกฤษเปนอีก
ภาษาเพ่ิมเติม ผูเรียนเปนชนกลุมนอย ยิปซี โรมัน นักเดินทาง ผูเรียนท่ีเปนเลสเบ้ียนเกย กระเทย 
แปลงเพศ ผูเรียนสูงอายุ ผูเรียนท่ีนับถือศาสนาและมีความเช่ือตางกัน ผูเรียนท่ีมีบุตร กลุมผูเรียน  
อ่ืน ๆ เปนตน 
 หลักสูตรในการเรียนในเบ้ืองตนจะใหความสําคัญทางดานภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 
และทักษะอ่ืนท่ีสามารถนําไปประยุกตใชประโยชนได โดยมุงหมายท่ีจะพัฒนาทักษะของผูเรียนใน
วิชาเหลานี้ สําหรับผูตองขังบางคนจะเปนการเริ่มตนเขาสูระดับความสามารถในการอาน การเขียน 
และความรูพ้ืนฐานท่ีดีทางการคํานวณ หรือสําหรับผูตองขังบางคนจะเปนการประยุกตใชทักษะ
เหลานี้ในบริบทของการทํางาน หรือสําหรับบางกรณีอาจจะเปนการประเมินในรูปแบบของการให
คะแนนเกรด A-C (GCSE) ในวิชาภาษาอังกฤษ หรือคณิตศาสตร 
 ท้ังนี้ ในการพิจารณาตัดสิน ผูตรวจสอบตองประเมินหลักฐานสําหรับการจัดหลักสูตร 
โดยจะมีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี ้ 

(1) ดีเยี่ยม  
(2) ดี  
(3) ตองการปรับปรุง 
(4) ปานกลาง 

 ในการประเมินผลผูตองขังท่ีเขารวมในกิจกรรมการเรียนและทักษะ และการทํางาน
ผูตรวจสอบจะพิจารณาถึงเปาหมายหลักของเรือนจําประเภทนั้น ๆ ภายในขอบเขต ดังตอไปนี8้7 

1. ผูเรียนประสบผลสําเร็จในเปาหมายการเรียนของพวกเขา รวมถึงคุณสมบัติและการ
จบหลักสูตร 
                                                             

87 Handbook for the inspection of learning and skills training for young adults and adults in 
custody (pp.26-28). Op.cit. 
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2. การทํางานของผูเรียน ประสบผลสําเร็จท่ีดีเปนไปตามเปาหมายของการเรียนหรือ
ความตองการของการจางงาน 

3. ผูเรียนเพลิดเพลินกับการเรียน และมีความกาวหนาท่ีดียิ่งขึ้นกวาแตกอน ท้ังในดาน
การจบหลักสูตรและศักยภาพ 

4. ผูเรียนมีความกาวหนาในภาคการศึกษา และ/หรือในสถานท่ีทํางาน และปรับปรุง
คุณภาพของการทํางานของเขาใหดีขึ้น 

5. เรียนเขาเรียน เขารวม มาถึงตรงเวลาและพัฒนาทัศนคติในการเรียนท่ีถูกตอง 
6. วัตถุประสงคในการเรียนท่ีสําคัญท่ีเพ่ิมเปาหมายในการเรียนของผูเรียน 
7. การพัฒนาทางสังคมและสวนตัว รวมถึงทักษะความสามารถในการจางงาน 
8. คุณภาพของการทํางานของผูเรียน ความสามารถในการแสดงใหเห็นถึงความรู 

ทักษะรวมถึงความเขาใจ และความใสใจเปนพิเศษในระดับทักษะท่ีกลุมผูเรียนท่ีตางกัน 
 ผูตรวจสอบจะพิจารณาวา ผู เรียนพัฒนาทักษะสวนตัวท้ังทางดานภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร และทักษะท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดตามหลักสูตรท่ีเรียน พัฒนาทางสังคม 
ความสามารถในการทํางาน ประสบการณท่ีไดรับในสถานท่ีทํางาน การติดตอส่ือสารกับทีมงาน 
ความเปนผูนํา การมีความรับผิดชอบ ความคิดท่ีแสดงออกมา การแกปญหา เปนตน นอกจากนี้ 
ผูเรียนจะตองมีความกาวหนาในการเรียนในหลักสูท่ีนําไปสูคุณสมบัติในระดับท่ีสูงขึ้น และ
เกี่ยวกับการงานตามความตองการของตลาดแรงงาน88 

                                                             
88 Handbook for the inspection of learning and skills training for young adults and adults in 

custody (pp.30-31). Op.cit. 
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บทท่ี 4 
วิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใหการศึกษา 

ผูตองขังวัยหนุมในประเทศไทยและตางประเทศ 
  

 โดยหลักตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนในขอ 26 ไดวางหลักวา “มนุษยทุกคน
มีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะตองใหเปลาอยางนอยในขั้นประถมศึกษาและขั้นพ้ืนฐาน การศึกษา
ระดับประถมจะตองเปนภาคบังคับ การศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพจะตองเปดเปนการท่ัวไป และ
การศึกษาระดับสูง ขึ้นไปจะตองเขาถึงไดอยางเสมอภาคสําหรับทุกคนบนพ้ืนฐานของคุณสมบัติ
ความเหมาะสม การศึกษาจะตองมุงไปสูการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษยอยางเต็มท่ี และการ
เสริมสรางความเคารพตอสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาจะตองสงเสริมความ
เขาใจ ขันติธรรม และมิตรภาพระหวางประชาชาติกลุมเช้ือชาติหรือศาสนาท้ังมวล และจะตอง
สงเสริมกิจกรรมของสหประชาชาตเิพ่ือการธํารงไวซ่ึงสันติภาพ”และตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 และมาตรา 7 ไดบัญญัติวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบรูณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข”และ “ในกระบวนการเรียนรู
ตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยรูจักรักษา
ผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การ
กี ฬา  ภู มิ ป ญ ญ า ท อ ง ถ่ิ น  ภู มิ ป ญ ญ า ไ ท ย  แ ละ ค ว า ม รู อั น เ ป น สา ก ล  ต ลอ ด จ น อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มีความ
ริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง” 

 จะเห็นไดวา การศึกษาเปนส่ิงหนึ่งท่ีเปนสวนสําคัญในการกําหนดทิศทางการเปนคนดี
ในสังคม โดยเฉพาะวัยรุนท่ีขาดประสบการณชีวิต ในบางครั้งไมอาจตัดสินใจไดวาส่ิงใดควร
กระทํา หรือส่ิงใดไมควรกระทํา อันเปนเหตุใหนํามาสูปญหาการกระทําความผิด และสงผลใหอาจ
ตองพบจุดจบในเรือนจําก็เปนได ซ่ึงทําใหชีวิตมนุษยวัยรุนคน ๆ หนึ่ง แทนท่ีจะสรางประโยชน
ใหกับตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติตอไป ตองหมดอนาคตและถูกจํากัดเสรีภาพเปนระยะ
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เวลานานหรืออาจถึงขั้นตลอดชีวิตก็เปนได ดวยเหตุนี้การปรับปรุงการศึกษาใหดีขึ้นในทุกดาน
เทาท่ีจะทําไดจึงเปนส่ิงจําเปนและตองรีบแกไขโดยดวน เพ่ือใหวัยรุนคนหนึ่งมีการศึกษาท่ีดีมีการ
พัฒนาการทางทักษะดานความคิดดี ทําดี หรือในกรณีวัยรุนท่ีหลงผิดกระทําความผิดไปแลว 
กลายเปนผูตองขังวัยหนุมไปแลว ไดกลับคืนสูสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ และอาจสามารถสราง
เปนประโยชนทางสังคมไดในอนาคตสืบตอไป 
 จากการศึกษา ผูเขียนจึงขออธิบายสรุป สภาพปญหาทางกฎหมายในการใหการศึกษา
ผูตองขังวัยหนุมในดานตาง ๆ โดยวิเคราะหถึงการใหการศึกษาและสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นใน
ประเทศไทย และเปรียบเทียบกับการใหการศึกษาผูตองขังวัยหนุมตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน
และประเทศอังกฤษ รวมถึงท้ังหลักสากลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะหหรือพัฒนา
ปรับปรุงการใหการศึกษาผูตองขังวัยหนุมในประเทศไทยตอไปใหมีความเหมาะสมและภาย
หลังจากการพนโทษเพ่ือท่ีผูตองขังวัยหนุมจะสามารถนําวิชาความรูจากการศึกษาเลาเรียนมาปรับ
ใชกับในการใชชีวิตในสังคมไดจริงอีกครั้ง 
  
4.1  วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการใหการศกึษาผูตองขังวัยหนุม 

4.1.1   การจําแนกผูตองขังวัยหนุมกอนใหการศึกษา 
จากการศึกษา ในดานการแยกประเภทผูตองขัง ผูตองขังตางประเภทกันพึงแยกคุมขงัไว

คนละแหงหรือคนละสวนของทัณฑสถานโดยคํานึงถึงเพศ อายุ ประวัติในทางอาชญากรรมเหตุผล
ในทางคดีและความจําเปนท่ีจะตองปฏิบัติตอผูตองขังเหลานั้น ผูตองขังชายและหญิงพึงแยกไวคน
ละทัณฑสถาน คนตองขังระหวางพิจารณาพึงแยกจากนักโทษเด็ดขาด สําหรับผูตองโทษกักขัง
เกี่ยวกับหนี้สินและคดีแพงอ่ืน ๆ พึงแยกจากผูกระทําความผิดอาญา และผูตองขังเยาววัยพึงแยกจาก
ผูตองขังผูใหญ 

การกําหนดแนวทางปฏิบัติแตกตางกันโดยถือเอาเกณฑอายุเปนเครื่องวินิจฉัยในการ
กําหนดแนวทางปฏิบัติ กลาวคือ ผูกระทําความผิดท่ีเปนเด็ก หรือบุคคลวัยรุน ซ่ึงยอมมีพฤติกรรม
งายตอการแกไขสมควรแยกออกตางหากจากผูกระทําความผิดท่ีเปนผูใหญ ท่ีมีลักษณะอาชญากร
โดยแท เพ่ือปองกันการถายทอดความรูทางอาชญากรรมแกกัน ปองกันมิใหมีการถายถอดนิสัย และ
พฤติกรรมในการกระทําผิดระหวางผูตองขังผูใหญท่ีมีความเช่ียวชาญดานอาชญากรรมใหกับ
ผูตองขังวัยหนุม ซ่ึงกระทําผิดครั้งแรก โดยอาจกระทําผิดไปเพราะความรูเทาไมถึงการณหรือโดย
ประมาท หากไมมีการแยกคุมขังเฉพาะผูตองขังวัยหนุมแลว จะทําใหผูตองขังผูใหญสอนหรือ
ครอบงําผูตองขังวัยหนุมได 
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 ในประเทศญี่ปุน ตามกฎหมายโรงเรียนฝกอบรมเยาวชน (The Juvenile Training 
School Law)1 ในมาตรา 1 - 3 ไดบัญญัติถึงวัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียนฝกอบรมเยาวชน
และผูตองขังวัยหนุมก็เพ่ือท่ีจะเปนท่ีรองรับผูตองขังวัยหนุมท่ีถูกพิพากษาโดยศาลศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในฐานะท่ีเปนมาตรการปองกันและใหการศึกษาท่ีถูกตองแกผูตองขังเหลานั้น ซ่ึง
โรงเรียน ฯ จะแบงตามอายุ ระดับความรายแรงของอาชญากรรม สภาพทางจิตใจหรือรางกายของ
ผูตองขังวัยหนุม โดยจะแบงเปน ช้ันตน ช้ันกลาง ช้ันพิเศษ และช้ันท่ีตองไดรับการบําบัดรักษา 
ประเภทของโรงเรียน ฯ ท่ีผูตองขังวัยหนุมจะเขาไปอยูจะเปนไปตามคําส่ังของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว เวนแตในโรงเรียน ฯ แบบบําบัดรักษา ท่ีแตละโรงเรียน ฯ จะคัดแยกผูตองขังนั้นเปน
พิเศษ การแบงประเภทของโรงเรียน ฯ จะแบงออกตามเกณฑ กลาวคือ โรงเรียน ฯ ช้ันตน อายุตั้งแต 
14 ปขึ้นไป แตไมเกิน 16 ป โรงเรียน ฯ ช้ันกลาง อายุ 16 ปขึ้นไป แตไมเกิน 20 ป โรงเรียน ฯ ช้ันสูง 
16 ปขึ้นไป แตไมเกิน 23 ป และโรงเรียน ฯ ช้ันบําบัดรักษา อายุ 14 ปขึ้นไป แตไมเกิน 26 ป 
 ในประเทศอังกฤษ ตามพระราชบัญญัติวาดวย อํานาจศาลอาญาในการพิพากษาลงโทษ 
ค.ศ.2000 (The Power of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000) ในมาตรา 89, 93, 94 และ 97 ได
บัญญัติ ใหศาลอาญาไมมีอํานาจท่ีจะมีคําส่ังหรือคําพิพากษาใหจําคุกบุคคลผูกระทําความผิดซ่ึงมี
อายุต่ํากวา 21 ป ในขณะกระทําความผิดได ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม ซ่ึงหากบุคคลดังกลาว 
กระทําผิดฐานฆาผูอ่ืนหรือความผิดอ่ืนซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกตลอดชีวิต ศาลอาจพิพากษาใหกักกัน
บุคคลนั้นตลอดชีวิต และหากศาลพิจารณาแลวเห็นวาการลงโทษดังกลาวนัน้มีความเหมาะสม ก็จะ
พิพากษาใหควบคุมตัวไวในทัณฑสถานวัยหนุม (Young Offender Institution : YOI) ไวเสมือน
หนึ่งถูกลงโทษจําคุกสําหรับความผิดท่ีไดกระทํานั้น เม่ือผูตองขังวัยหนุมอายุครบ 21 ปบริบูรณ ใน
ระหวางท่ีถูกคุมขังอยูนั้น แตยังไมครบกําหนดเวลาพนโทษ ก็จะถูกสงตัวไปคุมขังตอท่ีเรือนจํา
สําหรับผูใหญ เพ่ือรับโทษตอจนครบ และใหถือวาระยะเวลาท่ีถูกคุมขังในทัณฑสถานวัยหนุม เปน
ระยะเวลาท่ีถูกลงโทษจําคุกและนับระยะเวลาท่ีตองโทษตอดวย สําหรับเหตุผลในการแยกสถานท่ี
ควบคุมผูกระทําความผิดวัยหนุมโดยเฉพาะก็เพ่ือปองกัน “การติดเช้ือ” (Contamination) จาก
ผูกระทําความผิดท่ีมีอายุมากกวาและติดคุกมานาน (More Experienced Criminal) และเหตุผลอีก
ประการหนึ่ง คือ เพ่ือสรางระบบท่ีเปนการใหการบําบัดแกไขฟนฟูมากขึ้นดวยการเนนการให
การศึกษาและการฝกอาชีพ 
 สําหรับประเทศไทย ตามหนังสือกรมราชทัณฑ ท่ี ยธ 0706/ว32 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 
2546 เรื่อง “หลักเกณฑการยายผูตองขังวัยหนุมไปคุมขังท่ีทัณฑสถานวัยหนุมและสถานแรกรับ” 
                                                             

 1 The Juvenile Training School Law เปนกฎหมายท่ีบังคับใชคาบเกี่ยวท้ังผูตองขังท่ีเปนเยาวชนและ
ผูตองขังวัยหนุมดวย 
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และหนังสือกรมราชทัณฑท่ี ยธ 0715/1414 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2550 เรื่อง “การกํากับดูแลงาน
จําแนกลักษณะผูตองขัง โดยไดกําหนดแนวทางใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน ศึกษาทําความเขาใจ วิธีการ
ดําเนินงาน เพ่ือใหการดําเนินงานจําแนกลักษณะผูตองขังเปนไปในแนวทางเดียวกัน” ไดกําหนดให 
เม่ือรับตัวผูตองขังวัยหนุมแลว ใหมีการจําแนกและยายผูตองขังวัยหนุมออกจากผูตองขังผูใหญ
อยางชัดเจน และในทางปฏิบัติจะแยกผูตองขังวัยหนุมตามความรายแรงของโทษท่ีเขาแตละคน
ไดรับไปตามแดนตาง ๆ ในทัณฑสถานวัยหนุม แตหาไดมีการจําแนกผูตองขังวัยหนุมออกจาก
ผูตองขังวัยหนุมดวยกันโดยใชวิธีการพิจารณาจาก อายุ พฤติกรรมอุปนิสัย หรือความรู
ความสามารถไม จึงอาจสงผลใหผูตองขังวัยหนุมท่ีมีความประพฤติไมดีเส้ียมสอนผูตองขังวัยหนุม
ท่ีมีแนวโนมกลับเปนคนดีงายกวาตองถูกชักจูงไปในทางท่ีไมดีไปดวย อันเปนการเรียนรูพฤติกรรม
การกระทําความผิดจากผูตองขังวัยหนุมดวยกันเอง อีกท้ังผูตองขังวัยหนุมท่ีเขามากอน มีอิทธิพล
มากกวาอาจจะบังคับใหผูตองขังวัยหนุมท่ีเพ่ิงเขามาใหม มาเปนลูกนองหรือใหกระทําในทางไมดีก็
เปนได 
 ดังนั้น ผูเขียนเห็นวา เม่ือมีการจําแนกหรือยายผูตองขังวัยหนุมออกจากผูตองขังผูใหญ
แลว ควรจะมี กฎ ขอบังคับ ใหชัดเจนในเรื่องวิธีการจําแนกผูตองขังวัยหนุมอีกช้ันหนึ่ง โดย
คํานึงถึงอายุ พฤติกรรมอุปนิสัย หรือความรูความสามารถของผูตองขังวัยหนุม เพ่ือปองกันการ
ถายทอดพฤติกรรมท่ีไมดีจากผูตองขังวัยหนุมรุนพ่ีสูผูตองขังวัยหนุมรุนนอง ท้ังนี้จะเปนกลไก
สงเสริมการศึกษาอยูในตัว เพราะผูตองขังวัยหนุมท่ีอายุรุนราวคราวเดียวกันจะมีพฤติกรรม 
ความคิด สภาวะทางจิตใจและรางกาย คลายคลึงกัน ดวยเหตุวัยเดียวกัน จึงทําใหงายตอการเรียนรู 
หรือรับส่ิงใหม ๆ หรือการแกไขฟนฟูจะเปนไปในทิศทางเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา
การรวมผูตองขังวัยหนุมทุกวัย ตั้งแตอายุ 18 - 25 ป ไวดวยกันจะกอใหเกิดปญหาดังกลาว ซ่ึงผูเขียน
เห็นวา กฎหมายโรงเรียนฝกอบรมเยาวชน (The Juvenile Training School Law) ของญี่ปุนเปน
แนวทางท่ีดีในการพัฒนาระบบการจําแนกผูตองขังวัยหนุมอีกช้ันหนึ่ง และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการจําแนกผูตองขังและการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดไดเปนอยางดี หากจะ
สามารถนํามาปรับใชในประเทศไทยได 

4.1.2   วัตถุประสงคของการศึกษา หลักสูตรและวิธีดําเนินการจัดการศึกษาในระหวางการ
ลงโทษ 
 จากการศึกษาตาม ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง (Standard 
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) ในขอ 77 ในดานการศึกษาและการพักผอนหยอน
ใจควรมีขอกําหนดใหผูตองขังทุกคนไดศึกษาตอเทาท่ีเขาสามารถจะรับการศึกษาไดรวมท้ังการ
สอนศาสนาในประเทศท่ีพอจะดําเนินการไดผูท่ีอานหนังสือไมออกและผูเยาววัยตองบังคับใหเรียน
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และทางการราชทัณฑตองเอาใจใสเปนพิเศษและการศึกษาของผูตองขังพึงปฏิบัติใหสอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาของชาติเพ่ือวาเม่ือพนโทษแลวจะศึกษาตอไดสะดวก  
 และจากการศึกษากฎเรือนจํายุโรป (The European Prison Rules : EPR) ผูเขียนขอสรุป
ใจความสําคัญ ท่ีเปนแนวทางการจัดการศึกษาท่ีดี ดังตอไปนี ้ 

1. ผูตองขังจะตองมีวันหยุดอยางนอยหนึ่งวันตอสัปดาห และเวลาท่ีเพียงพอสําหรับ
การศึกษาและกิจกรรมอ่ืน ๆ 

2. ในเรือนจําทุกแหงจะพยายามใหผูตองขังทุกคนเขาถึงโปรแกรมการศึกษาเทาท่ี
เปนไปไดใหครอบคลุมและตอบสนองความตองการของผูตองขังแตละคน โดยคํานึงถึงแรงบันดาล
ใจของพวกเขา 

3. การเรียนหนังสือและการคํานวณ หรือการฝกวิชาชีพ จะถูกกําหนดใหความสําคัญ
กับผูตองขังท่ีขาดพ้ืนฐาน 

4. การศึกษาจะตองถูกใหความสนใจเปนพิเศษและตองจัดใหผูตองขังวัยหนุมและ
ผูตองขังท่ีมีความตองการพิเศษ 

5. สถานะของการศึกษาจะตองมีความสําคัญไมนอยกวาการทํางาน บริบททาง
ราชทัณฑและผูตองขังจะตองไมเสียโอกาสทางการเงินหรือการมีสวนรวมในการศึกษา 

6. ทุกเรือนจําจะตองมีหองสมุดสําหรับใหผูตองขังใชทุกคนอยางเพียงพอ มีความ
หลากหลายท้ังในดานสันทนาการและแหลงขอมูลการศึกษา หนังสือ และส่ือตาง ๆ หากเปนไปได 
หองสมุดควรจะจัดใหประสานงานรวมกับบริการหองสมุดชุมชน 

7. การศึกษาของผูตองขังจะตอง ถูกรวมเขากับระบบการศึกษาและฝกอาชีพใน
ประเทศ เพ่ือท่ีวาหลังจากการปลอยตัว พวกเขาอาจดําเนินการศึกษาหรือฝกอาชีพตอไดโดยสะดวก 
และ ใชสถานท่ีภายใตความดูแลของสถาบันการศึกษาภายนอก 

8. ในแผนบังคับโทษจะตองมี การทํางาน การศึกษา กิจกรรมอ่ืน ๆ รวมถึงผูตองขัง
เด็กและการฟนฟูสมรรถภาพผูท่ีติดสารเสพติด การเตรียมความพรอมสําหรับการปลอยตัว 

9. ระบบโปรแกรมการศึกษา รวมท้ังการฝกอบรมทักษะ มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุง
ระดับการศึกษาโดยรวมของผูตองขัง เชนเดียวกับเปาหมายในการดํารงชีวิตอยางมีความรับผิดชอบ
และปราศจากอาชญากรรมท่ีเปนสวนสําคัญในการปฏิบัติตอผูตองขังเด็ดขาด 

10.  ผูตองขังเด็ดขาดทุกคนจะตองไดรับการสนับสนุนและมีสวนรวมในการศึกษา
และการฝกอบรม 

11. โปรแกรมการศึกษาสําหรับผูตองขังเด็ดขาด จะไดรับการปรับใหเหมาะสมกับ
ระยะเวลาของเขาท่ีถูกจําคุก 
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12. เจาหนาท่ีเรือนจําจะทํางานอยางใกลชิดหนวยงานท่ีใหการบริการกํากับดูแลและ
ชวยเหลือผูตองขังเด็ดขาด เพ่ือใหพวกเขาทุกคนสรางชีวิตขึ้นใหมได โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง
เกี่ยวกับชีวิตครอบครัวและการจางงาน ถาเปนไปไดควรท่ีจะพยายามเพ่ือใหแนใจวา ผูตองขังใน
ระหวางการศึกษา การฝกอบรม การควบคุมตนเอง และแผนการปองกันยาเสพติด จะสามารถท่ีจะ
ดําเนินการตอไปไดภายหลังกลับเขาสูสังคมแลว 

13. ผูตองขังควรจะไดรับขอมูลท่ีจําเปนในรูปแบบท่ีเขาเขาใจไดเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 
การจางงาน การศึกษา ผลประโยชน การดูแลเด็ก การดูแลผูสูงอายุ การดูแลผูพิการ เพ่ือเปน
แนวทาง และเพ่ือใหทราบ และเปนทางเลือกในการจัดการเกี่ยวกับอนาคตของเขาแตละคน และท่ี
อยูของบุตรหลานของเขา 

 ในสวนของประเทศญี่ปุนจากกฎหมายโรงเรียนฝกอบรมเยาวชน (The Juvenile 
Training School Law) ในมาตรา 1 - 3 ดังท่ีกลาวไวแลวนั้น โรงเรียนฝกอบรมเยาวชนและผูตองขัง
วัยหนุม เปนเรือนจําของรัฐและอยูภายใตการบริหารของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม โดย
รัฐมนตรี ฯ จะเปนผูรับผิดชอบในการบริหารหลักและตรวจสอบโรงเรียน ฯ โดยตรง ดังนั้นในทาง
ปฏิบัติการแกไขฟนฟูผูตองขังในเรือนจําของประเทศญี่ปุนจะมุงเนนการบําบัดฟนฟูแกไขผูตองขัง 
มีการวางระบบโปรแกรมบําบัดฟนฟูท่ีเอ้ือตอการพัฒนาผูตองขังท้ังในดานการทํางาน การฝก
วิชาชีพ และการดํารงชีวิต ในระหวางถูกควบคุมอยูในโรงเรียน ฯ ผูตองขังวัยหนุมจะไดเขารวม
โปรแกรมระยะยาวหรือและระยะส้ัน เพ่ือใหผูตองขังวัยหนุมรูถึงแนวทางการใชชีวิต แนวทางการ
ฝกวิชาชีพ การศึกษาทางวิชาการ  การศึกษาทางสุขภาพและรางกาย กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ และ
ขั้นตอนในการบําบัดฟนฟู ซ่ึงสามารถแบงเปน ระยะขั้นตน ระยะขั้นกลาง และระยะขั้นกอนปลอย
ตัว ในระยะช้ันตนแผนการบังคับโทษฟนฟูสวนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค เนื้อหาและวิธีการ
ทางการศึกษาท่ีวางแผนมาเพ่ือผูตองขงัวัยหนุมแตบุคคล ในการปฏิบัติงานดังกลาว จะมีเจาหนาท่ี
ศาลเยาวชนและครอบครัวซ่ึงมีหนาท่ีเกี่ยวกับทัณฑบนเปนผูพิจารณาแผนบังคับโทษเหลานี้ ตอมา
ในระยะขั้นกลางจะทํากิจกรรมใหสอดคลองกับแผนบังคับโทษแตละบุคคลนั้น และในระยะขั้น
กอนปลอยตัวจะมีการใหการศึกษาเพ่ือใหผูตองขังวัยหนุมกลับคืนสูสังคมได ท้ังนี้หลักสูตรใน
โรงเรียน ฯ ช้ันตนจะเปนหลักสูตรในระดับเดียวกันกับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ในช้ันกลางหรือช้ันสูง หลักสูตรการเรียนจะเปนหลักสูตรในระดับเดียวกันกับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรอืระดับเดียวกันกับโรงเรียนฝกวิชาชีพช้ันสูง หรือมหาวิทยาลัย 
สวนในกรณีท่ีผูตองขังวัยหนุมมีความบกพรองทางรายกาย หรือจิตใจ หลักสูตรการเรียนจะเปน
หลักสูตรสําหรับผูมีความบกพรองหรือพิการหรือโรงเรียนอ่ืนท่ีใหการศึกษาแบบพิเศษ โดยการ
เรียนการสอนจะอยูภายใตการกํากับดูแลจากครูผูสอนภายนอก หรืออาสาสมัครท่ีเขามาชวยสอน 
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การใหการศึกษาจึงมุงเนนทางดานสังคมศึกษา และการใชชีวิตประจําวันของสังคมท่ัวไปภายนอก
เปนอยางมาก มีการจัดกลุมเปนกลุมกิจกรรมประชุมสัมมนากลุมยอยเพ่ือใหผูตองขังวัยหนุมเขาใจ
และสามารถเขาอยูรวมกับสังคมภายนอกไดอยางปกติสุข 
 นอกจากนี้ในประเทศญี่ปุนยังมีการทํางานในอุตสาหกรรมเรือนจํา อยางเปนระบบ โดย
การจัดระบบอุตสาหกรรมในเรือนจําหรือการจัดระบบโรงงานอุตสาหกรรม (Prison Industry) เปน
การเปดโอกาสใหเอกชนเขามาจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเรือนจํา ซ่ึงเทากับวาเปนการสงเสริม
ตอการฝกวิชาชีพใหผูตองขัง นอกจากนั้นยังมีสวนชวยในดานการรับตัวผูตองขังท่ีมีความชํานาญ
เขาทํางานตอไปในโรงงานอุตสาหกรรมภายหลังท่ีพนโทษแลว สวนในดานการฝกวิชาชีพนั้นมี
โปรแกรมการฝกอบรมท่ีดีซ่ึงการฝกอบรมในแตละวันจะชวยใหผูตองขังเพ่ิมความสามารถและ
เพ่ิมพูนทักษะในการทํางานซ่ึงนับวามีประโยชนอยางมากในการแกไขฟนฟูผูตองขังเม่ือพนโทษ
ออกจากเรือนจําไปแลว อีกท้ังยังมีการใหการสนับสนุนแรงงานผูตองขังในทองถ่ินตาง ๆ และการ
ใหผูตองขังมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน เพ่ือชวยใหผูตองขังไดมีโอกาสในการกลับเขา
สูสังคมไดอีกครัง้ 

ในประเทศอังกฤษ ตามกฎทัณฑสถานของผูตองขังวัยหนุม (The Young Offender 
Institution Rules 2000) ในขอ 3, 37, 39 และ 41 ไดกําหนดถึง จุดมุงหมายของทัณฑสถานผูตองขัง
วัยหนุมก็เพ่ือจะชวยใหผูกระทําผิดเตรียมความพรอมในการกลับคนสูสังคมได โดยจัดใหมี
โปรแกรมของกิจกรรม รวมท้ัง การศึกษา การฝกอบรม และการทํางาน ซ่ึงออกแบบมาเพ่ือชวย
ผูกระทําผิดใหไดรับหรือพัฒนาความรับผิดชอบสวนบุคคล ความมีวินัยในตนเอง สมรรถภาพทาง
กาย ความสนใจและทักษะ และเพ่ือใหไดงานท่ีเหมาะสมหลังจากการปลอยตัว มีการสนับสนุนให
เกิดความสัมพันธระหวางผูกระทําความผิดและชุมชน และดําเนินการปฏิบัติการรวมกันกับองคกร
ภายนอกท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแลผูกระทําผิดภายหลังจากท่ีปลอยตัวไปแลว โดยในการดําเนิน
กิจกรรมในการบริหารงานเรือนจํา และระบอบการปกครองในทัณฑสถานวัยหนุมของประเทศ
อังกฤษจะมีวิธีดําเนินการอยางเปนระบบ กลาวคือ ผูตองขังจะตองเขารับโปรแกรมของกิจกรรมให
สอดคลองกับวัตถุประสงคการศึกษา การฝกอบรม การทํางานและสุขศึกษา ในเรื่องการจัดกิจกรรม
ดังกลาวท้ังหมด จะตองผานการประเมินบุคคล และการพัฒนาสวนบุคคล และผูตองขังวัยหนุม
จะตองมีสวนรวมในกิจกรรมของทัณฑสถาน ไมนอยกวา 8-10 ช่ัวโมงในแตละวัน โดยผูตองขังวัย
หนุมทุกคนจะไดรับประโยชนจากส่ิงอํานวยความสะดวกทางการศึกษาท่ีจัดหาให หองเรียนจะตอง
ไดรับการจัดการอํานวยความสะดวกตามสมควรเพ่ือพัฒนาการศึกษาของพวกเขา โดยการฝกอบรม
ผานการเรียนทางไกลการเรียนดวยตนเอง และหองสันทนาการในเวลาวางผูตองขังท่ีมีความ
ตองการการศึกษาพิเศษพรอมท้ังความตองการในการศึกษา และหากจําเปน พวกเขาจะไดรับการ
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สอนภายในช่ัวโมงท่ีจัดสรรจากการทํางานโดยปกติ ในกรณีผูตองขังท่ีอยูในวัยเรียนภาคบังคับ จะมี
การเตรียมการเพ่ือใหผูตองขังสวนรวมในหลักสูตรการศึกษา หรือการฝกอบรมเปนเวลาอยางนอย 
15 ช่ัวโมงตอสัปดาห ภายในสัปดาหการทํางานปกต ิในสวนของวีธีการดําเนินการจัดหลักสูตรการ
ฝกอบรมจะถูกเตรียมการโดยทัณฑสถานวัยหนุมนั้นเองเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการกาํกบัดแูล
ของเลขานุการของรัฐ หลักสูตรการฝกอบรม จะตองสงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบสวนบุคคล 
ผลประโยชนและทักษะและเพ่ิมโอกาสของผูตองขังในการหางานท่ีเหมาะสมภายหลังการปลอยตัว
ได สําหรับพลศึกษาจะถูกเตรียมการโดยทัณฑสถานวัยหนุมเชนเดียวกันโดยสงเสริมใหเกิดความ
รับผิดชอบสวนบุคคล ผลประโยชนและทักษะ เพ่ือสนับสนุนใหผูตองขังมีเวลาวางท่ีดีในการปลอย
ตัว โดยเฉล่ีย 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตามความเหมาะสมแตละสถานการณ 
 นอกจากนี้การฝกวิชาชีพและการทํางานของผูตองขังวัยหนุมในประเทศอังกฤษ จะ
ไดรับการดําเนินการโดยชางฝมือท่ีมีความชํานาญ (Skilled Craftsman) ซ่ึงไดรับการสมัครเขาเปน
ครูชาง (Civilian Instructional Officers) หรือโดยเจาพนักงานเรือนจําท่ีมีคุณวุฒิในทางชาง และ
ผูตองขังจะไดรับประกาศนียบัตรจากสถานบันตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เม่ือสําเร็จวัตถุประสงคในการฝก
วิชาชีพท่ีสําคัญดวย 
 สําหรับประเทศไทยการจัดการศึกษาสําหรับผูตองขังวัยหนุมเปนไปตามขอบังคับกรม
ราชทัณฑ ฉบับท่ี 8 เรื่องการศึกษาและอบรมผูตองขัง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แหง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 ซ่ึงบัญญัติใหอธิบดีกรมราชทัณฑมีอํานาจออกขอบังคับวาดวย
การศึกษาและอบรมผูตองขัง โดยกรมราชทัณฑไดวางระเบียบในการจัดการเรียนการสอนออกเปน 
3 ดาน คือ ดานพุทธศึกษา ไดแก การอบรมส่ังสอนในวิชาสามัญและวิชาชีพ ดานจริยศึกษา ไดแก 
การอบรมศีลธรรมจรรยาและหนาท่ีพลเมืองดี และดานพลศึกษา ไดแก การศึกษาอนามัยและ
สุขาภิบาล ตลอดจนการออกกําลังกาย ในสวนการจัดการศึกษาวิชาสามัญประกอบดวย หลักสูตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตรระดับประถมศึกษา หลักสูตร
ระดับประถมศึกษาเรือนจําและทัณฑสถานจัดสอนในระบบช้ันเรียน สวนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลายจะใชวิธีเรียนดวยตนเองควบคูไปดวย การเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษานอกโรงเรียน วิชาสามัญมีอยู 3 วิธีเรียน คือ การเรียนในช้ันเรียน (ชร.) การเรียนดวย
ตนเอง (ตอ.) และการเรียนแบบทางไกล (ทก.) ท้ังสามวิธีนี้เรือนจําและทัณฑสถานสามารถ
ดําเนินการไดตามความเหมาะสมและความพรอมของเรือนจําหรือทัณฑสถาน และเปนความ
ประสงคของผูตองขังท่ีจะสมัครเขาเรียนดวย โดยประสานงานกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัด (ศนจ.) หรือศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ (ศบอ.) หรือสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในสวนของระดับอุดมศึกษาจะเปน
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การศึกษาทางไกลโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปนผูดูแลในสวนนี้ ในสวนของการ
จัดการศึกษาวิชาชีพ กรมราชทัณฑไดมอบหมายใหเรือนจําและทัณฑสถานดําเนินการฝกอบรม
วิชาชีพสาขาตาง ๆ ใหกับผูตองขัง โดยมุงหมายใหผูตองขังมีอาชีพเล้ียงตนเองและครอบครัวเม่ือ
พนโทษแลว และไดไมหวนกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก โดยใหเรือนจําและทัณฑสถานคัดเลือก
ผูตองขังใหเหมาะสมกับงาน อาชีพ อายุ ภูมิลําเนา สุขภาพ รางกาย การศึกษา ประสบการณ ความ
สนใจ และความสมัครใจ เขารับการอบรมวิชาชีพระยะส้ันตาง ๆ ตามท่ีเรือนจําและทัณฑสถาน
กําหนดขึ้น โดยใหพิจารณาความพรอมดานสถานท่ี วัตถุดิบ และตลาด ผูตองขังท่ีฝกอบรมจบแลว
จะไดรับวุฒิบัตรดวย ปจจุบันการจัดการศึกษาสายวิชาชีพแบงเปน 2 ประเภท คือ หลักสูตรกลุม
สนใจ เปนหลักสูตรท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือใหการศึกษาอบรมผูท่ีสนใจตองการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท่ี
เปนประโยชนตอชีวิตและความเปนอยู ระยะเวลาในการจัดกลุมสนใจ การสอนเรื่องหนึ่ง ๆ ใชเวลา
ไมเกิน 30 ช่ัวโมง ทําการสอนวันละไมเกิน 3 ช่ัวโมง ผูเรียนแตละกลุมไมนอยกวา 15 คน เชน การ
ทําขนม การเล้ียงปลาสวยงาม การประดิษฐดอกไม ฯลฯ การจัดกลุมสนใจนี้เปนวิชาท่ีมีเนื้อหาจบ
ในตัวเอง ไมขัดตอศีลธรรมความม่ันคงและสอดคลองกับนโยบายรัฐ และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ผูตองขังไดมีโอกาสเรียนวิชาชีพระยะส้ันตามหลักสูตรกรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมอาชีวศึกษา 
(ปวช.) หรือ (ปวส.) สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ีไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐและเอกชน มีระยะเวลาระหวาง 30 ถึง 300 ช่ัวโมง ผูเรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะสวนท่ีตน
ตองการได เม่ือจบรายวิชาใดก็มีความรูเฉพาะเรื่องนั้น หรือจะเรียนตอเนื่องวิชานั้นจนครบกําหนด
วิชาก็ถือวาจบหลักสูตรวิชาชีพนั้น 
 
ตารางที่ 4.1 กิจกรรมประจําวันของผูตองขังวัยหนุมกลาง2 
 

6.00 น. ตื่นนอน, อาบน้ํา** 
7.00 น. รับประทานอาหารเชา** 
7.45 น. เขาแถวเช็คยอด เคารพธงชาต ิ
8.30 น. เขาเรียน, เขากองงาน 
11.45 น. พักกลางวนั, ทานอาหาร** 
13.00 น. เช็คยอด, เขากองงาน 
15.30 น. เลิกงาน, อาบน้ํา** 

                                                             

 2 จาก สภาพและความตองการกิจกรรมนันทนาการของผูตองขังทัณฑสถานวัยหนุมกลาง จังหวัด
ปทุมธาน ี(น.23), โดย ทิวาวลี บุญญดิษฐ, 2548, กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
 

16.00 น. รับประทานอาหารเย็น** 
16.30 น. ขึ้นเรือนนอน** 

เสาร, อาทิตยและวันหยุดนกัขัตฤกษ หยดุการทํางานแตทํากิจกรรมประจําวัน (ตามเครื่องหมาย**) 
หมายเหตุ สํารวจเพ่ิมเติม เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558 

  
 จากการศึกษาจะเห็นไดวา ตามกฎหมายและในทางปฏิบัติไดพยายามวางหลักเกี่ยวกับ

การดําเนินการใหการศึกษาแกผูตองขังใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการลงโทษ แตยังขาดการ
ดําเนินการบริหารงานอยางเปนระบบและจํานวนช่ัวโมงในการเรียนท่ีนอยมากประมาณ 3 ช่ัวโมง
ตอวัน จึงทําใหการใหการศึกษาไมเปนไปตามแผนบังคับโทษแตละบุคคล เชน เม่ือรับตัวผูตองขัง
เขาสูเรือนจําแลวไมมีแผนการบังคับโทษ ไมไดมีการจําแนกลักษณะพฤติกรรมของผูตองขังวยัหนุม
วาเขาแตละคนนั้นควรท่ีจะตองไดรับการฟนฟูแกไข หรือควรท่ีจะไดรับการศึกษาดานใดเปนพิเศษ
โดยเฉพาะกอนท่ีเขาจะเขาโปรแกรมฟนฟูผูตองขังในดานตาง ๆ รวมถึงการศึกษาเพ่ิมเติมท่ีไมใช
การศึกษาภาคบังคับจะเปนไปตามความสมัครใจของผูตองขังวัยหนุมท่ีประสงคจะเรียน อีกท้ังขาด
เจาหนาท่ีหรือผูเชียวชาญโดยเฉพาะในการใหคําปรึกษาในการเรียน วาการเรียนนั้นภายหลังจบ
หลักสูตรแลวสามารถไปประกอบอาชีพภายหลังการปลอยไดหรือไมอยางไร ปญหาเหลานี้เปน
ปญหาสําคัญและสืบเนื่องมานานอันสงผลใหการเรียนการศึกษาในทัณฑสถานวัยหนุมสวนใหญไม
เกิดประโยชน ถึงแมวาทางทัณฑสถานวัยหนุมจะไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีใหการศึกษา
จากภายนอก เชน มสธ. แตก็เพียงจัดใหมีการศึกษาเทานั้น แมหลักสูตรจะเทียบเทากับการศึกษา
ภายนอก แตไมไดมีการแนะนําท่ีดีจากเจาหนาท่ีหรือผูเชียวชาญดังกลาว เชน การแนะนําในดาน
โอกาสในการนําความรูมาใชไดจริง เพราะบางอาชีพไมวาจะเปนขาราชการ หรือลูกจางของเอกชน
บางตําแหนง ผูกระทําความผิดท่ีเคยเปนผูตองขังจะถูกตองหามประกอบอาชีพนั้น ๆ อันเปนการ
กําจัดสิทธิหรือถูกสังคมกีดกันในการจางงาน เพราะในฐานะท่ีเคยเปนผูตองขังมากอน ซ่ึงตราบาป
เหลานีสั้งคมไทยไมไดใหการยอมรับเทาท่ีควรซ่ึงการไมทราบถึงคุณสมบัติในการประกอบอาชีพ 
เม่ือจบหลักสูตรไดรับการปลอยตัวจึงไมสามารถนําความรูท่ีไดศึกษามาไปใชประกอบอาชีพตาม
สายวิชาชีพท่ีไดเลาเรียนมา 

 ดังนั้นผูเขียนเห็นวา ควรจะมีการบัญญัติกฎกระทรวงในเรื่องการใหการศึกษาของ
ผูตองขังวัยหนุมโดยเฉพาะมุงเนนใหการศึกษาแกผูตองขังวัยหนุมเปนสําคัญ โดยจะตองบัญญัติถึง
วัตถุประสงคของการศึกษา วิธีดําเนินการ รวมถึงสิทธิตาง ๆ และขอยกเวนใหครบถวน ซ่ึงหลักการ
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ขอกฎเรือนจํายุโรป และตามกฎหมายโรงเรียนฝกอบรมเยาวชน (The Juvenile Training School 
Law) ของประเทศญี่ปุน และกฎทัณฑสถานของผูตองขังวัยหนุม (The Young Offender Institution 
Rules 2000) ของประเทศอังกฤษ เปนแนวทางแบบอยางท่ีดีท่ีในการจัดรางกฎกระทรวง ในเรื่อง
การจัดการและบริหารงานในดานการศึกษา ท้ังนี้เพ่ือปรับปรุงระบบงานราชทัณฑโดยเฉพาะในการ
วางแผนการจัดการแกไขฟนฟูผูตองขังวัยหนุม ใหมีการวางกฎเกณฑในการจัดใหการศึกษาท่ี
ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม มิใชวาใหผูตองขังวัยหนุมเรียนตามอําเภอใจโดยไมเกิดประโยชน หรือไม
บังคับเรียนอะไรเลย ซ่ึงหากเปนไปไดผูตองขังวัยหนุมทุกคนจะตองเขาเรียนและจบหลักสูตรอยาง
หนึ่งเปนอยางนอยเพ่ือใชในการประกอบอาชีพได แมวาเขาเหลานั้นจะไมมีคาเลาเรียนก็ตาม 

4.1.3   การตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการศึกษา 
 จากการศึกษาในประเทศญี่ปุนตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ (The Prison Law)    
มาตรา 4 ไดบัญญัติให การตรวจสอบและกํากับดูแลเรือนจํา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปน
ผูมีอํานาจส่ังใหเจาพนักงานตรวจสอบเรือนจํา อยางนอย 1 ครั้ง ในทุก 2 ป นอกจากนั้น ศาลและ
อัยการอาจเขาตรวจสอบเรือนจําได นอกเหนือจากมาตรการทางกฎหมายท่ีกลาวมาแลว ในเรื่องของ
การตรวจสอบและกํากับดูแลเรือนจําของญี่ปุนนั้น เรือนจําจะถูกตรวจสอบและการกํากับดูแลจาก
สังคม โดยกลไกทางปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐเรือนจําจะอาศัยความรวมมือจากคนสังคม 
กําแพงเรือนจํามิไดกีดกั้นโลกของผูตองขังกับสังคมภายนอก เม่ือหนวยงาน องคกร บุคคลท่ัวไปใน
สังคมสามารถเขาไปชวยเหลือบําบัดฟนฟูผูตองขังได จึงเทากับวากลไกทางสังคมจะตรวจสอบ
เรือนจํา การทํางานของเจาพนักงาน มาตรการตาง ๆ ดวย งานเรือนจําและทัณฑสถานจึงถูก
ตรวจสอบและดูแลโดยสายตาของคนในสังคมญี่ปุน ตลอดเวลางานบังคับโทษจําคุกจะไดรับความ
รวมมือจากชุมชนเปนอยางมากซ่ึงมีพัฒนาการและวิวัฒนาการท่ียาวนานและตอเนื่อง ไมวาจะเปน
การแกไขฟนฟูปรับพฤตินิสัยหรือการคุมความประพฤติ ในระหวางผูตองขังไดรับโทษและ
ภายหลังการปลอยตัวแลว เปนสวนสําคัญท่ีทําใหผูตองขังไมลนเรือนจํา จากการปรับพฤตินิสัย
ไดผลและมีประสิทธิภาพ กับท้ังยังเปนการตรวจสอบการทํางานของเรือนจําไปโดยระบบของตัว
มันเองดวย โดยมีอาสาสมัครในกิจการราชทัณฑ ซ่ึงมีบทบาทคอนขางมากท้ังในการคุมประพฤติ
และกิจการราชทัณฑ ซ่ึงจะเขามามีสวนรวมกับเจาหนาท่ีราชทัณฑในการใหการศึกษาดานวิชาการ 
และศาสนาแกผูถูกคุมขัง รวมท้ังแกไขปญหาสวนตัว ปญหาทางบาน และการเตรียมตัววางแผน
ชีวิตภายหลังการถูกปลอยตัว นอกจากนั้นยังมีระบบอาสาสมัครจะเขาเยี่ยมผูตองขังและใหความ
ชวยเหลือดานกําลังใจ ใหคําแนะนํา ใหความบันเทิง รวมท้ังเขารวมกิจกรรมกับผูถูกคุมขังดวย 

 สวนในประเทศอังกฤษ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาและการตรวจสอบ ค.ศ.2006 
(The Education and Inspections Act 2006) มาตรา 133 ไดกําหนดใหมีระบบการประเมินผล
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เรือนจําสําหรับตรวจสอบการศึกษาและทักษะของผูตองขัง โดยผูตรวจการของสมเด็จพระราชินี 
(Her Majesty’s Chief Inspector HMCI) จะพิจารณาในประเด็นผลลัพธสําหรับผูตองขังท่ีเขารวมใน
กิจกรรมการเรียนและทักษะการทํางาน คุณภาพของกิจกรรมการเรียนและทักษะและการทํางานซ่ึง
รวมถึงการสอน การฝกอบรม การเรียนรู และการประเมินผล ความมีประสิทธิภาพในการจัดการ
กิจกรรมการเรียนและทักษะ และการทํางาน ผูตรวจสอบจะตัดสินสรุปคุณภาพการศึกษา และการ
ฝกอบรมท่ีจัดหาใหในเรื่องความมีประสิทธิผลในภาพรวมของผูจัดหาวา ขอบเขตของการศึกษา 
และการฝกอบรมเปนไปตามความตองการตามลําดับของผูเรียนในเรือนจําหรือไม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งความตองการของผูเรียนกับความยากงาย และความสามารถในการเรียนของผูเรียนนั้น การ
ตรวจสอบจะประเมินวา ผูเรียนรายบุคคลไดรับระโยชนจากหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนและการ
ทํางานของพวกเขาเปนอยางไร มีการทดสอบการตอบรับของเรือนจําตอความตองการรายบุคคล 
โดยสังเกตการณวามีการชวยเหลือผูเรียนทุกคนใหมีความกาวหนา และปฏิบัติตามศักยภาพของ
พวกเขา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูท่ีมีความตองการ พ้ืนฐานนิสัย ความถนัด หรือพฤติการณท่ีตองการ
การรับรูและความเช่ียวชาญในการสอนโดยเฉพาะ มีการชวยเหลือเพ่ิมเติมท่ีดีหรือไมอยางไร ท้ังนี้
ขึ้นอยูกับแตละประเภทของเรือนจํา 

 สําหรับประเทศไทย ไมมีกฎหมายใดใหอํานาจหนวยงานใด สามารถตรวจสอบการ
จัดการใหการศึกษาผูตองขังวัยหนุมได ซ่ึงในทางปฏิบัติการจัดการศึกษาท้ังในระดับประถม 
มัธยมศึกษา อาชีวะ หรือในระดับอุดมศึกษา จะมีมาตรฐานเดียวกับภายนอก เพราะหนวยงานท่ีเขา
มารวมมือประสานงานกับกรมราชทัณฑก็เปนสถาบันศึกษาท่ีไดรับการยอมรับโดยท่ัวไป อาทิ 
กศน. หรือ มสธ. ซ่ึงหากผูตองขังวัยหนุมนั้นจบหลักสูตรก็จะไดรับปริญญาตามสาขานั้น ๆ ตามท่ี
เขาไดลงเลือกวิชาไว อันเปนระดับเดียวกับสังคมภายนอกมิไดแตกตางกัน จึงเห็นไดวาหลักสูตรท่ี
ทางหนวยงานดังกลาวไดดําเนินการจัดใหผูตองขังวัยหนุมจะเหมือนหลักสูตรท่ัวไปกับประชาชน
ผูเรียนในสังคมภายนอกนั่นเอง ซ่ึงผูเขียนเห็นวา แมวาจะเปนหลักสูตรท่ีดีแตมิไดเปนไปตาม
วัตถุประสงคในการลงโทษ กลาวคือ แมผูตองขังวัยหนุมผูนั้นจะเรียนและสามารถจบหลักสูตรนั้น
ได มีความรูในระดับท่ีจะสามารถประกอบอาชีพได แตดวยขอจํากัดสิทธิบางประการในการ
ประกอบอาชีพ อาจเรียนมาแลวไมสามารถไปประกอบอาชีพไดจริงตามท่ีไดเลาเรียนมา จึงอาจทํา
ใหเกิดปญหาการวางงาน เม่ือวางงานก็จะไมมีรายไดมาหาเล้ียงชีพ และอาจสงผลใหเกิดความคิดใน
การกระทําความผิดซํ้าอีกครั้งได 

 ดังนั้น ผู เขียนเห็นวาควรจะมีมาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบหลักสูตร
การศึกษา การฝกอบรมและการฝกวิชาชีพ ท่ีจัดใหผูตองขังวัยหนุม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคใน
การลงโทษเพ่ือเปนการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดใหกลับเปนคนดีคืนสูสังคมไดอีกครั้งมากกวา
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การจัดใหมีการเรียนการสอนเหมือนกับสังคมภายนอก แตขาดจดุมุงหมายหรือเปาหมายวา เม่ือจบ
หลักสูตรแลวจะนําความรูท่ีไดไปประกอบอาชีพใดไดจริงบาง ซ่ึงในบางหลักสูตรอาจเปนไดแค
เพียงหลักสูตรเสริมสรางใหมีความรูเทานั้น และในบางหลักสูตรจะตองมีการบังคับใหเรียน ใหเปน
พ้ืนฐานความรูติดตัวผูตองขังวัยหนุมแตละคน ฉะนั้นหากมีการเปดใหเรียนโดยมิไดมีการวางแผน
หรือมีการแนะนํา หรือตรวจสอบท่ีดี ตามท่ีผูเขียนไดวิเคราะหปญหาในขางตนแลว นอกจากจะทํา
ใหผูตองขังวัยหนุมเขาใจผิดถึงความตองการของตนเองไดวาเม่ือตนจบหลักสูตรการเรียนแลว ตน
อาจสามารถกลับมาประกอบอาชีพนั้นได ยังเปนการปองกันการสูญเสียคาใชจาย เสียโอกาสในการ
เรียนดานอ่ืน ๆ และเสียเวลาโดยไมจําเปนได 

4.1.4   การสนับสนุนการเรียนภายหลังการพนโทษ 
จากการศึกษาตาม ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง ขอ 61 ได

กําหนดวาในการปฏิบัติตอผูตองขังนั้น ควรเนนใหเห็นวา เขาไมถูกกีดกันไวนอกสังคม แตยังคง
เปนสวนหนึ่งของสังคมเรื่อยไป ฉะนั้นองคการทางสังคมตาง ๆ ควรพรอมท่ีจะสนับสนุน ชวยเหลือ
เจาพนักงานเรือนจํา ในการฟนฟูใหผูตองขังไดกลับเขาสูสังคมตามปกต ิท้ังนี้ควรจะไดมีการติดตอ
กับนักสังคมสงเคราะหแหงสถาบันทุกแหง ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในการชวยธํารงรักษาหรือ สงเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางผูตองขังกับครอบครัวของเขา และกับองคการสังคมตาง ๆ ซ่ึงอาจ 
อํานวยประโยชนใหได ควรจะไดดําเนินการเปนขั้น ๆ อยางเต็มขนาด โดยสอดคลองตองกับ
กฎหมาย และคําพิพากษา เพ่ือปองกันรักษาไวซ่ึงสิทธิสวนไดเสียทางแพง สิทธิแหงความม่ันคง
ในทางสังคม และประโยชนในทางสังคมอยางอ่ืนของผูตองขัง และตามกฎเรือนจํายุโรป ขอ 107.4 
ไดกําหนดวา “เจาหนาท่ีเรือนจําจะทํางานอยางใกลชิดหนวยงานท่ีใหการบริการกํากับดูแลและ
ชวยเหลือผูตองขังเด็ดขาด เพ่ือใหพวกเขาทุกคนสรางชีวิตขึ้นใหมได โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง
เกี่ยวกับชีวิตครอบครัวและการจางงาน ถาเปนไปไดควรท่ีจะพยายามเพ่ือใหแนใจวา ผูตองขังใน
ระหวางการศึกษา การฝกอบรม การควบคุมตนเอง และแผนการปองกันยาเสพติด จะสามารถท่ีจะ
ดําเนินการตอไปไดภายหลังกลับเขาสูสังคมแลว” และขอ 107.5b ไดกําหนดวา “ผูตองขังควรจะ
ไดรับขอมูลท่ีจํา เปนในรูปแบบท่ีเขาเขาใจไดเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย การจางงาน การศึกษา 
ผลประโยชน การดูแลเด็ก การดูแลผูสูงอายุ การดูแลผูพิการ เพ่ือเปนแนวทาง และเพ่ือใหทราบ 
และเปนทางเลือกในการจัดการเกี่ยวกับอนาคตของเขาแตละคน และท่ีอยูของบุตรหลานของเขา” 

 ในประเทศญี่ปุน ภายหลังจากท่ีผูตองขังวัยหนุมพนโทษแลว จะมีหนวยงานของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และอาสาสมัครตาง ๆ เชน บานพักชวยเหลือฟนฟูผูกระทําความผิด สมาคมชวยเหลือ
และฟนฟู สมาคมสตรีชวยเหลือแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด สมาคมพ่ีสาวและพ่ีชายคนโต หรือ
ความรวมมือกับนายจาง ซ่ึงเปนองคกรหนวยงานท่ีสนับสนุนและชวยเหลือท้ังผูตองขังธรรมดา 
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และผูตองขังวัยหนุมท่ัวประเทศ เพ่ือใหบริการในการจัดหาท่ีพักช่ัวคราวและจัดหาอาหารใหรวมท้ัง
ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การจัดหางานและปญหาตาง ๆ แกผูกระทําผิดท่ี
เปนเด็กและผูใหญ บรรเทาความเดือดรอนใหกับผูตองขังท่ีไดรับการปลอยตัว เชน อาหาร เส้ือผา 
เงิน การรักษาพยาบาล ตลอดท้ังการใหตําราเอกสารและการฝกอบรมตาง ๆ และส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน
ในการศึกษาตอดวย 

 สวนในประเทศอังกฤษ ภายหลังจากท่ีผูตองขังวัยหนุมพนโทษแลว จะมีโครงการ
อาสาสมัครของปริ๊นซทรัสท ซ่ึงเปนโปรแกรมสนับสนุนชวยเหลือผูตองขังวัยหนุม ในเรื่องการให
ทักษะการทํางานเปนทีมความเปนผูนํา ความม่ันใจ และแรงจูงใจ มีการบันทึกประวัติและติดตาม
ผูตองขังวัยหนุมท่ีพนโทษอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเขาเหลานั้นไดงานทําหรือเขารับการศึกษา
และฝกอบรมตอเนื่องตอ โดยมีทีมงานผูเชียวชาญในการดําเนินการในโครงการนี้ ท้ังหมด 
นอกจากนี้ยังมีโครงการธอรนคอรส ในทัณฑสถานวัยหนุม มีจุดประสงคในการฝกฝน การออก
กําลังกาย และการศึกษา มีระยะเวลาดําเนินการ 5 สัปดาห สําหรับพัฒนาการของผูตองขังวัยหนุม 
ในระหวางระยะสุดทายกอนปลอยตัวและผูตองขังวัยหนุมท่ีเขารวมโครงการจะไดรับอนุญาตให
ปลอยตัวเพ่ือเขาทํางานในชุมชนบานเกิดของพวกเขา ซ่ึงประเทศอังกฤษจะมุงเนนใหผูตองขังวัย
หนุมสามารถทํางานหรือฝกวิชาชีพไดเปนสําคญั ใหผูตองขังวัยหนุมนําความรูท่ีไดจากการทํางาน
หรือฝกวิชาชีพภายหลังจากพนโทษไดโดยในเรือนจําบางแหงมีระบบการทํางานในเรือนจํา
อุตสาหกรรมซ่ึงผูตองขังจะอยูในสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีผูตองขังนั้นจะไดเผชิญเม่ือทํางาน
ในโรงงานภายนอก 

 สําหรับประเทศไทย ไมมีกฎหมายบัญญัติถึงสิทธิผูตองขังในการไดรับความชวยเหลือ
ภายหลังการปลอย และไมมีอาสาสมัครเขามาชวยเหลือเหมือนอยางในประเทศญี่ปุนและอังกฤษ 
แตจะมีการติดตามโดยทัณฑสถานวัยหนุมหรือเจาหนาท่ีผูสอนนั้นเอง ท้ังนี้ขึ้นอยูกับนโยบาย
ของทัณฑสถานวัยหนุมนั้นดวย ซ่ึงในบางครั้งเปนท่ีนาเสียดายวา ผูตองขังวัยหนุมท่ีประสงคจะ
ศึกษาเลาเรียนตอ หรือกําลังอยูในระหวางสอบแตพนโทษไปแลว และกําลังจะจบหลักสูตร หรือ
กําลังจะมีอนาคตท่ีดี แตกลับตองสะดุดเพราะขาดการชวยเหลือหรือการสนับสนุนเงินทุนใน
เบ้ืองตน ดังนั้นเพ่ือใหสามารถใหผูตองขังวัยหนุมไดรับการศึกษาตอเนื่องไปไดและเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษา ผูเขียนเห็นวา ควรท่ีจะมีกฎหมายรับรองหนวยงานของภาครัฐหรือเอกชนใหเขามามี
บทบาททําหนาท่ีในการชวยเหลือผูตองขังวัยหนุมโดยเฉพาะในการศึกษาตอเนื่องภายหลังการ
ปลอยตัว และควบคุมดูแลความประพฤติใหสามารถเรียนจบได ท้ังนี้อาจกําหนดใหหนวยงาน
ขางตนมีอํานาจในการพิจารณาปลอยตัวผูตองขังวัยหนุมกอนกําหนดโดยพิจารณาถึงความประพฤต ิ
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ภายใตเง่ือนไขวา ผูตองขังวัยหนุมจะตองไปเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยเทานั้น โดยมีการ
ตรวจสอบและใหรายงานตัวและผลการเรียนทุกภาคเรียน 

4.1.5   ปญหาทางปฏิบัติจากการสัมภาษณเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑ 
 จากการท่ีผูเขียนไดมีโอกาสเขาไปภายในทัณฑสถานวัยหนุมกลาง จังหวัดปทุมธานี 
และไดสัมภาษณเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑตําแหนงนักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ ซ่ึง
ประจําอยูท่ีทัณฑสถานวัยหนุมกลางในสวนงานฝายการศึกษา ณ จังหวัดปทุมธานี เพ่ือใหทราบถึง
สภาพปญหา ณ ปจจุบัน โดยเจาหนาท่ี ฯ ไดกลาววา ในการจัดการเรียนการสอน ทางทัณฑสถานวัย
หนุมไดใหความสําคัญในเรื่องนี้ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ ฯ และสอดคลองกับ
นโยบายของทางกรมราชทัณฑ ซ่ึงผูเขียนขอกลาวถึงสภาพภายในของทัณฑสถานวัยหนุมกลางและ
สรุปใจความสําคัญของการสัมภาษณ ดังตอไปนี้ 
 1) โครงสรางและสภาพแวดลอมภายในทัณฑสถาน 
 ภายในทัณฑสถาน ฯ สภาพแวดลอมและบริเวณพ้ืนท่ีโดยรวม เม่ือเทียบกับจํานวน
ผูตองขังวัยหนุมท่ีมีประมาณเกือบหนึ่งหม่ืนคนแลว คอนขางแออัดมาก โดยเฉพาะตัวอาคารหรือ
โรงนอน (แดน) แมวาจะมีลานกิจกรรมตาง ๆ อาทิ สนามฟุตบอล เวทีมวย ลานกีฬาเซปกตระกอ 
เปนตน ก็ตาม ระบบการจัดการภายในบริเวณอาคารจะแบงแยกผูตองขังวัยหนุมออกไปตามแดน
ตาง ๆ โดยคํานึงถึงอัตราความรุนแรงของโทษ เชน แดน 1 จะควบคุมผูตองขังท่ีมีอัตราโทษสูง
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป, แดน 2 จะควบคุมผูตองขังท่ีมีอัตราโทษต่ําวา 2 ป, แดน 3 จะควบคุมผูตองขังท่ีมี
อัตราโทษปานกลางตั้งแต 4-5 ป เปนตน โดยเปนการจําแนกผูตองขังวัยหนุมตามอัตราโทษท่ีไดรับ
ไปตามเขตแดนตาง ๆ แตไมไดใชวิธีจําแนกผูตองขังตามลักษณะอายุ ดังนั้น ผูตองขังวัยหนุมท่ีมี
อายุนอยจึงอยูปะปนกับผูตองขังวัยหนุมท่ีมีอายุมาก รวมถึงผูตองขังวัยหนุมท่ีเปนผูใหญเต็มตัวแลว 
ท้ังนี้เพราะตามความเปนจริงในบางสวนผูตองขังวัยหนุมท่ีอายุเกิน 25 ป ไมไดถูกยายไปเรือนจํา
สําหรับผูใหญนั่นเอง 
 2) ดานโปรแกรมและหลักสูตรการศึกษาท่ีผูตองขังวัยหนุมไดรับ 
 ทางทัณฑสถาน ฯ ไดจัดใหมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนหลักสูตรของ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพ่ือใหผูตองขังวัยหนุมท่ี
อานหนังสือไมออก เขียนหนังสือไมได ไดอานหนังสือออกและเขียนไดและสามารถเรียนจนจบ
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย นอกจากนี้ผูตองขังวัยหนุมมีทางเลือกใน
การเรียนสายอาชีพ เชน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ซ่ึงไดรับความรวมมือจาก วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ในการจัดการฝก
วิชาชีพ อาทิ คอมพิวเตอรธุรกิจ ชางไฟฟา ชางอิเล็กทรอนิกส ชางยนต ชางกอสราง การบัญชี เปน
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ตน โดยมีการจัดสถานท่ีและหองเรียนอยูในแดน 4 ซ่ึงเปนแดนท่ีคุมขังผูตองขังวัยหนุมท่ีตองไดรับ
การศึกษาโดยเฉพาะ โดยไมคํานึงวาผูตองขังนั้นตองโทษเปนระยะเวลานานหรือส้ันเพียงใด 
กลาวคือ ผูตองขังวัยหนุมท่ีเรียนจะอยูรวมกันหมด ซ่ึงผูตองขังวัยหนุมท่ีไมเคยไดเลาเรียนสวนใหญ
จะถูกบังคับใหเรียนในภาคพ้ืนฐาน แตไมทุกคน ท้ังนี้เนื่องจากทัณฑสถานวัยหนุมกลางประสบ
ปญหาขาดแคลนเจาหนาท่ีในฝายการศึกษา เพราะมีจํานวนเจาหนาท่ีนอยมากเม่ือเทียบกับ
อัตราสวนกับผูตองขังท่ีมีเปนจํานวนมาก ทําใหไมสามารถตรวจสอบไดทุกคนวาผูตองขังเหลานั้น
คนใดจบการศึกษาอะไรมาบาง มีความรูมากนอยเพียงใด ดังนั้นขอมูลประวัติการศึกษาของผูตองขงั
แตละคนจึงไดมาจากคําบอกเลาของผูตองขังคนนั้นเอง ซ่ึงในบางครั้งผูตองขังไมพูดความจริง จึง
เปนการยากในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีจะนําผูตองขังวัยหนุมมาบังคับเรียนได 
 สําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือ ช้ันระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จะเปน
หลักสูตรของมหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ตามแตท่ีเปดหลักสูตรใหลงทะเบียน โดยไมมี
การบังคับเรียน เพราะคาใชจายตาง ๆ รวมถึงคาเทอม ผูตองขังวัยหนุมจะเปนผูจายเอง และการเรียน
จะเปนการศึกษาดวยตนเองโดยไมมีอาจารยหรือวิทยากรมาบรรยายภายในทัณฑสถาน ฯ จึงเปน
หนาท่ีของผูตองขังวัยหนุมท่ีจะตองรับผิดชอบตนเองในการศึกษาขวนขวายความรูเอาเองจาก
หองสมุด ซ่ึงจะจัดใหมีมุม มสธ. เปนมุมสําหรับผูเรียน มสธ. โดยเฉพาะ แตอยางไรก็ด ีการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาผูตองขังวัยหนุมจะเปนผูเลือกท่ีจะเรียนสาขาวิชาเอง โดยไมไดมีการไดรับ
คําแนะนํา หรือไดรับคําปรึกษาอยางเปนทางการจากเจาหนาท่ีครูผูสอนวา ควรจะเรียนอะไร เรียน
แลวไดอะไร จบมาแลวจะประกอบอาชีพอะไรไดบาง แตจะเปนการแนะนําในฐานะครูสูลูกศิษย
มากกวา แลวแตวาผูตองขังวัยหนุมนั้นจะเขามาปรึกษาปญหาในเรื่องใด ๆ 
 เม่ือป พ.ศ.2550 ไดพระกรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในพิธีเปด “หองสมุดพรอมปญญา” สําหรับใหผูตองขังวัย
หนุมไดมีมุมอานหนังสือ พักผอนหยอนใจ หรือคนควาหาความรู แลวแตเวลาวางของผูตองขังวัย
หนุมนั้น ๆ หากเขาวางเวนจากการเขากองงาน และยังมีหองสมุดขนาดเล็กตามแดน ตาง ๆ ดวย แต
ท้ังนี้จะเปนการหมุนเวียนหนังสือไปตามแตละแดนเพราะหนังสือไมเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีหอง
คอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการใชคอมพิวเตอร หรือการใชโปรแกรมตาง ๆ ดวย แตจะไมไดรับ
อนุญาตใหใชอินเตอรเนต และยังมีหองฝกวิชาชีพ อาทิ หองตัดผม หองตัดตอถายทําวีดีโอหรือ
คลิปอนิเมช่ันสําหรับการเรียนรู  เปนตน อีกดวย 
 ในสวนของทุนการศึกษา ผูตองขังบางคนก็ไดรับทุนเรียนฟรีจากกรมราชทัณฑหรือ 
มสธ. ซ่ึงผูตองขังตองทําเรื่องขอทุนการศึกษาเปนกรณี ๆ ไป จะไมไดทุกคน 
 3) วิธีการใหการศึกษาและสถานท่ีเรียน 
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 ผูตองขังวัยหนุมท่ีถูกบังคับใหเรียนทุกคน (ผูตองขังท่ีอานไมออกเขียนไมได) และ
ผูตองขังในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนถึงตอนปลาย จะตองเขาเรียนทุกวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 
8.30-12.00 น. ท้ังนี้เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมไดแลวแตวาในวันนั้นมีกิจกรรมใดเปน
พิเศษหรือไม ซ่ึงแลวแตกรณี ๆ ไป สวนในชวงบายผูตองขังวัยหนุมสวนใหญจะตองเขากองงาน
ตามหนาท่ีท่ีตนไดรับ สําหรับหลักสูตร ปวช.หรือ ปวส. จะไดเรียนทุกวันจันทรถึงวันศุกรเชนกัน 
แตจะเริ่มเรียน 8.30-15.00 น. ซ่ึงจํานวนช่ัวโมงเรียนจะมากกวาการเรียนในระดับพ้ืนฐาน โดย
ผูตองขังจะเรียนภายในอาคารแดน 4 นั้นเอง โดยมีการจัดสถานท่ีภายในอาคารเปนหองเรียน มี
อุปกรณการสอนในระดับหนึ่ง แตสวนใหญเกาและชํารุด อีกท้ังยังขาดแคลนโดยเฉพาะหนังสือ
ตําราเรียนมีไมครบคน ท้ังนี้เพราะขาดงบประมาณมาสนับสนุน 
 ในดานครูผูสอนหากเปนหลักสูตรพ้ืนฐานท่ัวไปจะเปนเจาหนาท่ีฝายการศึกษา
ของทัณฑสถานนั้นเอง สับเปล่ียนหมุนเวียนกันเปนครูผูสอน ซ่ึงมีอยูกันไมกี่คน หากในบางวัน
เจาหนาท่ีติดภารกิจ จะตองจัดหาบุคคลภายนอกเขามาเปนครูผูชวยสอน หรือในบางครั้งตองให
ผูตองขังวัยหนุมท่ีมีความรูมาเปนผูชวยสอน แตหากเปนหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะจะมีอาจารยจาก
วิทยาลัย ฯ ภายนอกเขามาชวยสอนใหแลวแตโอกาสไป 
 ในสวนของการสอบวัดผลก็จะสอบภายในอาคารแดน 4 เชนกัน โดยมีมาตรฐาน
เดียวกับภายนอก เพราะดําเนินการโดย กสน. หรือวิทยาลัย ฯ หรือ มสธ. นั่นเอง 
 4) ปญหาท่ีเกิดขึ้นในการจัดการศึกษาภายในทัณฑสถานวัยหนุมกลาง 
 ในการจัดการเรียนการสอนของทัณฑสถาน ฯ ประสบปญหาขาดแคลนบุคลากรในฝาย
การศึกษา กลาวคือ ไมมีผูสอนท่ีมีความรูในการใหความรูแกผูตองขังวัยหนุม เพราะเจาหนาท่ี ท่ีทํา
การสอนดังกลาวไมไดจบสาขาวิชาในดานครุศาสตรหรือศึกษาศาสตร หรือมีคุณลักษณะท่ีจะถาย
ถอดวิชาความรูใหผูตองขังวัยหนุมไดดี เพราะเจาหนาท่ีไมใชครูผูสอนมืออาชีพ จึงไมไดเชียวชาญ
ในการสอน และเนื่องจากจํานวนเจาหนาท่ีนอยมากนั่นเอง สงผลใหการจัดการและการบริหารงาน
การศึกษาจึงมีอุปสรรคและขาดตกบกพรอง ซ่ึงในบางครั้งไดใหผูตองขังวัยหนุมดวยกัน  มาสอน
แทน จึงทําใหเกิดความไมศักดิ์สิทธ์ิ ไมนาเช่ือถือ ดวยเหตุท่ีวา เปนผูตองขังเหมือนกัน ทําใหเกิด
ความไมเอาใจใสในการเรียนตามมา 
 ปญหาดานงบประมาณเปนปญหาสําคัญท่ีประสบมาตลอดทุกยุคทุกสมัย เพราะ
คาใชจายสวนใหญทัณฑสถาน ฯ จะเปนผูรับภาระ เชน ในการสมัครเขารับการศึกษาจากสถานบัน
ภายนอก ทัณฑสถาน ฯ จะเปนใหความชวยเหลือในการจัดหาหลักฐานตาง ๆ ทะเบียนบาน รูปถาย 
หรือในดานอุปกรณการเรียน อาทิ สมุด ปากกา หนังสือเรียนบางเลม เปนตน ปญหาดาน
งบประมาณจึงเปนสวนสําคัญทําใหการจัดใหการศึกษาไมบรรลุผลเทาท่ีควร 
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 ในสวนของระยะเวลาตองโทษของผูตองขังวัยหนุมก็เปนปญหาเชนกัน เพราะผูตองขัง
วัยหนุมท่ีไดรับโทษจําคุกเปนระยะเวลานานหลายป การจัดการศึกษาจึงตองเนนไปท่ีผูตองขังวัย
หนุมท่ีไดรับโทษส้ันกวา เพราะเขาเหลานั้นจะสามารถจบหลักสูตรไดเวลาพอเหมาะกับการพน
โทษออกไป และใชประโยชนจากการเรียนไดจริง จึงทําใหมีการเหล่ือมลํ้าในการเลือกปฏิบัติตอ
ผูตองขังวัยหนุมดังกลาวไมเทาเทียมกันนั่นเอง ผูตองขังวัยหนุมจึงไมไดรับการเรียนอยางท่ัวถึง 
 นอกจากนี้ ไมมีหนวยงานใดมาชวยเหลือภายหลังจากท่ีผูตองขังพนโทษไปแลว จะมีก็
แตทัณฑสถาน ฯ หรือเจาหนาท่ีผูสอนนั้นเอง ท้ังนี้เพราะความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีผูสอนกับ
ผูตองขังวัยหนุมมีลักษณะเหมือนครูกับลูกศิษยมาก มีความสนิมสนมกัน เนื่องจากมีเวลาอยูดวยกัน
เปนเวลานาน ท่ีจะสามารถดูพฤติกรรม รูจักอุปนิสัยใจคอและพัฒนาการทางดานความรู ความคิด 
ทัศนคติของผูตองขังวัยหนุมแตละคนไดเปนอยางดี จึงเกิดความผูกพันท่ีจะตองคอยใหความ
ชวยเหลือดูแลเหมือนกับลูกศิษยคนหนึ่ง ไมวาจะเปนการจัดหางานให หรือคอยติดตามใหผูตองขัง
วัยหนุมนั้นเรียนใหจบหลักสูตร ดังนั้น เจาหนาท่ีผูสอนจึงเปนผูมีสวนสําคัญในการปลูกฝงให
ผูตองขงัวัยหนุมเปนคนดีกลับคืนสูสังคมได 
 ปญหาดังท่ีกลาวมา เกิดขึ้นเนื่องจากกรมราชทัณฑไมใชสถาบันศึกษาแตเปนปลายทาง
ของกระบวนการยุติธรรม นั่นก็คือ การลงโทษควบคุมจึงไมมีส่ิงใดมาการันตีไดวา เม่ือผูตองขังเขา
มาในทัณฑสถานแลว ภายหลังพนโทษออกไปจะไมกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก ดั่งคํากลาววา 
“จะซักผาท่ีสกปรกใหสะอาดคงยาก เพราะคราบสกปรกฝงแนน จะซักอยางไรก็ไมออก แตก็จะซัก
ใหดีท่ีสุด บางคนก็สะอาดขึ้นมาบาง”3 
  

                                                             
3 นายสิรัฐภูมิ สนิสมศักด์ิ นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ ผูใหขอมูล 
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ตารางที่ 4.2 รายงานจํานวนผูตองขัง จําแนกวุฒกิารศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 ณ 
  ทัณฑสถานวัยหนุมกลาง สํารวจ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
 

 
 

ท่ี 

 
 

วุฒิการศึกษา 

จํานวน 
ผูตองขัง
ระหวางฯ 

ผูตองขัง
เด็ดขาด 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 ผูไมรูหนังสือ/ไมจบระดับประถม - - 313 - 313 
2 ระดับประถมศึกษา - - 2,754 - 2,754 
3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน - - 2,483 - 2,483 
4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. - - 666 - 666 
5 ระดับอนุปริญญา/ปวส. - - 71 - 71 
6 ระดับปริญญาตร ี - - 21 - 21 
7 ระดับสูงกวาปริญญาตร ี - - 1 - 1 
8 อ่ืน ๆ - - - - - 

รวมท้ังส้ิน - - 6,309 - 6,309 
 
4.2  วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใหการศึกษาผูตองขังวัยหนุมของประเทศไทยกับ
ตางประเทศ 

4.2.1   กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยและตางประเทศ 
 ในประเทศญี่ปุนการปฏิบัติตอผูตองขังจะทําโดยหนวยงานทางอาญาของรัฐ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งนักโทษเด็ดขาดท่ีมีความประสงคจะแยกผูกระทําความผิดออกจากสังคม เพ่ือเปนการ
ตอบสนองความตองการของสังคมอันเปนการชดเชยและตอบแทนผลจากการกระทําผิด 
นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงคท่ีตองการปรับปรุงฟนฟูพฤติกรรมของผูตองขังใหสามารถกลับเขาสู
สังคมปกติได มีจิตสํานึกท่ีดีท่ีจะไมกระทําผิดซํ้าอีกตอไปและการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดใน
เรือนจําญี่ปุนมุงเนนการบําบัดฟนฟูแกไข เพ่ือการกลับคืนสูสังคม โดยมีพ้ืนฐานอยูบนระบบการ
จําแนกลักษณะนิสัย ซ่ึงงานราชทัณฑในประเทศญี่ปุนนั้นจะรับผิดชอบผูกระทําความผิดท่ีเปน
ผูใหญ รวมท้ังผูกระทําความผิดท่ีเปนเด็กและเยาวชนระบบบริหารงานราชทัณฑของประเทศญี่ปุน
นั้นมีระบบการบริหารงานราชทัณฑท่ีมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริหารงานราชทัณฑสําหรับ
ผูกระทําความผิดท่ีเปนผูใหญและเด็กจะอยูภายใตสังกัดเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีลักษณะท่ี
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ผสมผสานท้ังหลักของประเทศตะวันตกและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุนเอง กอใหเกิดรูปแบบการ
บริหารงานราชทัณฑท่ีมีประสิทธิภาพงานราชทัณฑประเทศญี่ปุนจะอยูในสังกัดของกระทรวง
ยุติธรรม มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กรมราชทัณฑ (Correction Bureau) ซ่ึงรับผิดชอบดูแลการ
บริหารงานของเรือนจํา ทัณฑสถานวัยหนุม และสถานคุมขังโดยตรง สวนงานดานการคุมประพฤติ
และการพักการลงโทษ มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กรมบําบัดฟนฟู (Rehabilitation Bureau) กรม
ราชทัณฑประกอบดวยหนวยงานกลาง และหนวยงานราชทัณฑสวนภูมิภาคซ่ึงควบคุมดูแลงาน
เรือนจํา และทัณฑสถานในแตละภูมิภาคเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนางานราชทัณฑและ
การบริหารงานท้ังในดานบุคลากร งานอุตสาหกรรม การติดตามประเมินผล และการปองกันระงับ
เหตุราย โดย จุดมุงหมายของงานราชทัณฑประเทศญี่ปุนนั้นมีหนาท่ีรับผิดชอบใหหนวยงาน
ราชทัณฑตาง ๆ ดําเนินงานตามวตัถุประสงคในดานการควบคุม และแกไขฟนฟูแนะแนวผูตองขัง
เรือนจําในประเทศญี่ปุนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาผูตองขังวัยหนุมท่ีสําคัญคือ สถาน
ฝกอบรมเยาวชนและผูตองขังวัยหนุม (Juvenile Training Schools) 

 ในประเทศอังกฤษ จุดมุงหมายของงานราชทัณฑก็เพ่ือรับใชสังคม โดยการควบคุมดูแล
ผูกระทําผิดตามคําส่ังศาล และมีหนาท่ีหลักในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดอยางมีมนุษยธรรม 
สนับสนุนใหดํารงชีวิตภายใตกฎหมาย ประพฤติตนเปนประโยชนท้ังในขณะอยูภายในเรือนจําและ
ภายหลังพนโทษ ประเทศอังกฤษมีแนวความคิดวาการจําคุกเพ่ือลงโทษผูกระทําความผิดในคดี
รายแรงเปนการปกปองสาธารณะจากอันตรายรุนแรงท่ีกระทําโดยผูกระทําความผิดซ่ึงเปนอันตราย
ตอชุมชน เพ่ือไมใหเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมในการกระทําความผิด และเปนการปองปราม
บุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจถูกยั่วยุใหประกอบอาชญากรรมรุนแรงโดยการใหเห็นบทลงโทษท่ีจะไดรับงาน
ราชทัณฑประเทศอังกฤษ จะบริหารงานโดยคณะกรรมการเรือนจํา (Prison Service) ซ่ึงประกอบไป
ดวยกรรมการท่ีแตงตั้งโดยกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการเรือนจําจะทํางานโดยผานการ
ตรวจสอบจากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน คือ คณะผูตรวจการราชทัณฑ (Her Majesty’s Chief 
Inspector of Prison) คณะผูตรวจการเรือนจํา (Prison Ombudsman) คณะผูตรวจเยี่ยม (Board of 
Visitors) ซ่ึงประกอบดวยอาสาสมัครจากประชาชนท่ัวไปประจําอยูในทุก ๆ เรือนจํา ผูตรวจเหลานี้
จะทําหนาท่ีตรวจสอบการทํางานของงานราชทัณฑ และรับเรื่องรองทุกขของผูตองขัง รวมท้ังเสนอ
รายงายใหกับกระทรวงมหาดไทย เพ่ือใหเรือนจําปฏิบัติ แตผูตรวจจะไมมีอํานาจทางการบริหาร
และจะตองปฏิบัติงานอยางเปนอิสระโดยในประเทศอังกฤษมีเรือนจําท่ีสําคัญในการใหการศึกษา
ผูตองขังวัยหนุม คือ เรือนนําฝกอบรมระยะปานกลาง ควบคุมดูแลผูตองขังท่ีรับโทษจําคุกระหวาง 
18 เดือน ถึง 4 ป และผูตองขังวัยหนุมหรือผูตองขังหญิงท่ีรับโทษจําคุกไมเกิน 3 ป และเรือนจํา
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ฝกอบรมระยะยาว ควบคุมผูตองขังท่ีรับโทษจําคุกเกิน 4 ป และผูตองขังวัยหนุมหรือผูตองขังหญิงท่ี
รับโทษจําคุกเกิน 3 ป 
 สําหรับในประเทศไทย จุดมุงหมายของงานราชทัณฑ มีวัตถุประสงคเพ่ือการควบคุม 
และการใหการปฏิบัติตอผูตองขังท่ีเหมาะสมตามลักษณะอายุ ท้ังนี้เพ่ือใหไดรับการศึกษาอบรม 
และพัฒนาการฝกวิชาชีพท่ีเหมาะสม สําหรับทัณฑสถานวัยหนุมและสถานแรกรับผูตองขังวัยหนุม 
เม่ือไดรับตัวผูตองขังวัยหนุมไวใหถือปฏิบัติตามหลักการจําแนกลักษณะผูตองขังและการติดตาม
ผลการจําแนกลักษณะผูตองขัง รวมท้ังใหมีการแยกการคุมขังผูตองขังและแยกการปฏิบัติ เพ่ือ
ปองกันการถายทอดพฤติกรรมระหวางกันซ่ึงผูตองขังวัยหนุมทุกคนจะตองไดรับการคัดแยกออก
จากผูตองขังประเภทอ่ืนอยางเด็ดขาด ตองไมรวมอยูกับผูตองขังอ่ืน เพราะนักโทษเด็ดขาดท่ีอายุต่ํา
กวา 25 ป ใหคํานึงถึงการศึกษาและการอบรมเปนพิเศษ โดยผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑโดยการไดรับมอบอํานาจ ในการกํากับ ดูแล วางแผนการยาย การ
สอบการยายของผูตองขังในเรือนจํา ทัณฑสถานซ่ึงสังกัดเรือนจํากลางประจําเขต ไดแก การยาย
ผูตองขังท่ีมีกําหนดโทษสูงเกินอํานาจการควบคุม การยายผูตองขังวัยหนุม ผูตองขังคดี
พระราชบัญญัติคดียาเสพติดใหโทษ ตามขั้นตอนและวิธีการตามคูมือการยายผูตองขัง ท้ังนี้เม่ือ
ไดรับมอบอํานาจดังกลาวแลว ใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจตอใหผูบัญชาการเรือนจํากลาง
ประจําเขต ท่ีตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีของจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด ใหผูท่ีไดรับมอบ
อํานาจดังกลาว ปฏิบัติราชการใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับและนโยบายของกรมราชทัณฑท่ีได
วางขอกําหนด และแนวทางการปฏิบัติไวโดยเครงครัด และเม่ือไดดําเนินการตามท่ีไดรับมอบ
อํานาจไปแลว ใหรายงานกรมราชทัณฑทราบดวยโดยในปจจุบันมีทัณฑสถานวัยหนุมในประเทศ
ไทยท่ีสําคัญ คือ ทัณฑสถานวัยหนุมกลาง ทัณฑสถานวัยหนุมพระนครศรีอยุธยา และทัณฑสถาน
วัยหนุมนครศรีธรรมราช ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ 

4.2.2   การใหการศึกษาผูตองขังวัยหนุมของไทยและตางประเทศ 

 จากการศึกษาพบวาในประเทศญี่ปุนการบังคับโทษผูตองขังวัยหนุม ไดมีกฎหมาย
รองรับสิทธิกําหนดขั้นตอนไวเพ่ือเปนหลักปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุม ซ่ึงมีช่ือเรียกวา “กฎหมาย
โรงเรียนฝกอบรมเยาวชน (The Juvenile Training School Law)” โดยเปนกฎเกณฑท่ีจัดไดวามี
ความชัดเจนและชัดแจงเปนลายลักษณอักษร หรือเรียกไดวาเปนกฎหมายเฉพาะทางเพ่ือใชสําหรับ
ผูตองขังประเภทนี้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังเนนการแกไขและฟนฟูเปนผูตองขังวัยหนุมเปนอยาง
มากจะเห็นไดจาก วัตถุประสงคของโรงเรียนฝกอบรมเยาวชนและผูตองขังวัยหนุม จะเปนสถาบัน
สําหรับรับตัวผูตองขังวัยหนุม ซ่ึงถูกตัดสินใหรับโทษจากศาลเยาวชนและครอบครัว และอยูใน
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ฐานะท่ีเปนมาตรฐานท่ีจะปองกันมิใหมีความผิดเกิดขึ้น และใหการศึกษาท่ีถูกตองแกผูตองขังวัย
หนุมเหลานี ้

 ผูตองขังวัยหนุมของประเทศญี่ปุน จะตองถูกสงตัวไปยังโรงเรียนฝกอบรมเยาวชนและ
ผูตองขังวัยหนุม ตามประเภทท่ีกําหนดไวในกฎหมาย โดยดูเกณฑอายุเปนสําคัญ เชน ผูตองขังวัย
หนุมท่ีมีอายุ 14 ปขึ้นไป แตไมเกิน 16 ป จะถูกสงตัวไปโรงเรียน ฯ ช้ันตน หรือสําหรับผูตองขังวัย
หนุมท่ีมีอายุ 16 ปขึ้นไป แตไมเกิน 20 ป จะถูกสงตัวไปโรงเรียน ฯ ช้ันกลาง โดยโรงเรียน ฯ ในช้ัน
กลางนี้จะรับผูตองขังท่ีมีลักษณะเดียวกันกับในช้ันตน หรือสําหรับผูตองขังวัยหนุมท่ีมีอายุ 16 ปขึ้น
ไป แตไมเกิน 23 ป จะถูกสงตัวไปโรงเรียน ฯ ช้ันสูง โดยโรงเรียน ฯ ในช้ันสูงนี้จะรับผูตองขังท่ีมี
ลักษณะเดียวกันกับในช้ันกลางแตมีแนวโนมวาผูตองขังจะกออาชญากรรมท่ีสูงกวา นอกจากนี้ยัง
ไดมีโรงเรียน ฯ ช้ันบําบัดรักษา ซ่ึงจะรับผูตองขังท่ีมีจิตใจหรือรางกายบกพรองอยางรายแรง และ
ตองมีอายุ 14 ปขึ้นไป แตไมเกิน 26 ป โดยโรงเรียน ฯ ในช้ันนี้จะรับเฉพาะผูตองขังท่ีมีขอบกพรอง
ทางจิตใจ หรือรางกายอยางรุนแรง ดังนั้น ประเทศญี่ปุนจึงมีการแยกผูตองขังวัยหนุมออกจาก
ผูตองขังวัยหนุมดวยการแยกตามลักษณะอายุนั่นเอง 

1. เนื่องจากประเทศญี่ปุนใหความสําคัญในดานการแกไขและฟนฟูผูกระทําความผิด
ในวัยนี้เปนอยางมาก ในดานกฎหมายจึงไดวางหลักเกณฑใหโรงเรียน ฯ ตองใหการศึกษาท่ีถูกตอง 
ซ่ึงประกอบไปดวย คอรสเรียน การฝกวิชาชีพและแนะแนวอยางเหมาะสม และการรักษาพยาบาล 
โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูตองขังวัยหนุมเหลานี้สามารถอยูอาศัยรวมกันอยางเปนระเบียบเรียบรอย 
โดยสรางพ้ืนฐานใหมีสามัญสํานึกในการชวยเหลือตนเอง ท้ังนี้ก็เพ่ือใหสามารถปรับตัวกลับเขาสู
ชีวิตในสังคมตอไปได โดยในโรงเรียน ฯ ช้ันตน หลักสูตรในการเรียนจะเปนหลักสูตรในโรงเรียน
ประถมและมัธยมตน สําหรับโรงเรียน ฯ ช้ันกลางหรือช้ันสูง หลักสูตรในการเรียนจะเปนหลักสูตร
ในระดับเดียวกับโรงเรียนมัธยมปลาย หรือโรงเรียนฝกวิชาชีพช้ันสูง หรือมหาวิทยาลัย และสําหรับ
ในโรงเรียน ฯ ช้ันบําบัดรักษา หลักสูตรการเรียนจะตองเปนหลักสูตรของโรงเรียนสําหรับผูมีความ
บกพรองหรือพิการ หรือโรงเรียนอ่ืนท่ีใหการศึกษาแบบพิเศษ โดยท้ังนี้จะตองไมใหผูตองขังวัย
หนุมทํางานท่ีไมเกี่ยวของกับการใหการศึกษา ผิดไปจากวัตถุประสงคของโรงเรียนในช้ันตาง ๆ 

 โดยผลของกฎหมายจะตองปลอยตัวเม่ือผูตองขังมีอายุ 20 ป ในกรณีท่ีผูตองขังนั้นยัง
มิไดอยูในโรงเรียน ฯ ครบ 1 ป ตั้งแตกระทําความผิด ผูตองขังวัยหนุมนั้นจะตองถูกคุมขังตอไปอีก 
แตไมเกิน 1 ป ท้ังนี้ไมวากรณีจะเปนอยางไร ผูอํานวยการโรงเรียน ฯ มีอํานาจไมปลอยตัวผูตองหา
วัยหนุมนั้นไดหากเห็นวาไมเหมาะสม เนื่องจากผูตองขังวัยหนุมมีความบกพรองทางรางกายหรือ
จิตใจอยางมาก หรือมีแนวโนมวาความเปนอาชญากรยังไมถูกแกไข แตถาผูอํานวยการ ฯ เห็นวาได
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บรรลุวัตถุประสงคในการแกไขฟนฟูผูตองขังนั้น ก็สามารถทําคํารองตอคณะกรรมการทัณฑบน
สวนภูมิภาคใหปลอยตัวผูนั้นได 

 จากการศึกษาพบวา ในประเทศอังกฤษ การดําเนินกระบวนการลงโทษผูกระทํา
ความผิดจะมีความแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับอายุของผูกระทําความผิด โดยผูกระทําความผิดวัย
หนุม (Young Adult Offenders) คือ ผูกระทําความผิดท่ีมีอายุตั้งแต 18 - 20 ป ตามขอกําหนดในการ
ปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุมอังกฤษและเวลล ไดบัญญัติอยูในกฎทัณฑสถานของผูตองขังวัยหนุม 
(The Young Offender Institution Rules 2000) โดยมีจุดมุงหมายของทัณฑสถานผูตองขังวัยหนุม 
เพ่ือจะชวยใหผูกระทําผิดเตรียมความพรอมในการกลับคนสูสังคมได เหตุผลในการแยกสถานท่ี
ควบคุมผูกระทําความผิดวัยหนุมโดยเฉพาะก็เพ่ือปองกันการเลียนแบบพฤติกรรมจากผูกระทํา
ความผิดท่ีมีอายุมากกวาและติดคุกมานาน และเพ่ือสรางระบบท่ีเปนการใหการบําบัดแกไขฟนฟู
มากขึ้นดวยการเนนการใหการศึกษาและการฝกอาชีพ เพราะถือวาการศึกษาอบรมเปนเสมือน
เครื่องมืออยางหนึ่งในการแสวงหางานทํา เปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตตลอดจนการสงเสริม
สนับสนุนในเรื่องคุณภาพชีวิต 

 การใหการศึกษาอบรมเปนหนาท่ีของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยใหงบประมาณ
ของกรมราชทัณฑ ผูตองขังวัยหนุมทุกคนมีอิสระท่ีจะเลือกเรียนหรือไมก็ไดตามความพอใจของตน 
การเรียนสวนใหญจะดําเนินการนอกเหนือเวลาทํางานแตจะมีการศึกษาอบรมในเวลากลางวันแก
ผูตองขัง ท่ีขาดทักษะขั้นพ้ืนฐานในการอานและการเขียน ตลอดจนผูมีแววในการศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ้นไปดวย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจะเปนผูจัดหาครูผูสอนท้ังวิชาสามัญและวิชาชีพ และผูท่ี
สอบผานจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองจากทางราชการดวย นอกจากนี้ยังไดจัดใหมีการศึกษาดาน
พลศึกษาและการบริหารรางกายซ่ึงถือวาเปนสวนสําคัญดานการปกครองอยางหนึ่ง และถือวาเปน
ขอผูกมัดสําหรับทุกคน โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะสงเสริมสุขภาพและพลานามัยของผูตองขังให
แข็งแรง และไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในทางสรางสรรค อีกท้ังมีสวนทําใหพวกเขาไดมีงาน
ทําภายหลังการปลดปลอยดวย ดังนั้นการใหการศึกษาของผูตองขังจะมุงเนนไปท่ีผูท่ีอานไมออก
เขียนไมได นอกจากนี้ในเรือนจํายังเปดโอกาสใหมีการศึกษาวิชาสามัญ โดยสอบเทียบรับ
ประกาศนียบัตรจากสถานบันภายนอกสําหรับในหลักสูตรการเรียนระดับมหาวิทยาลัย และไดเปด
โอกาสใหศึกษากับมหาวิทยาลัยเปดโดยทางไปรษณีย ในสวนของการฝกวิชาชีพและการทํางานจะ
ไดรับการดําเนนิการโดยชางฝมือท่ีมีความชํานาญหรือโดยเจาพนักงานเรือนจําท่ีมีคุณวุฒิในทางชาง 
และผูตองขังจะไดรับประกาศนียบัตรจากสถานบันตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของเม่ือสําเร็จหลักสูตร โดย
วัตถุประสงคในการฝกวิชาชีพท่ีสําคัญ ก็เพ่ือชวยสงเสริมสนับสนุนใหผูกระทําความผิดคนใด     
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คนหนึ่งไดมาซ่ึงทักษะท่ีเขานําไปเสนอตอนายจางไดภายหลังการปลดปลอย นอกจากนี้ยังเปน
ประโยชนในการชวยฟนฟูบุคลิกภาพและวินัยของผูตองขังดวย 

 จากการศึกษาพบวา ในประเทศไทยในทางปฏิบัติ กรมราชทัณฑไดพยายามมุงเนน
แกไขฟนฟูผูตองขังวัยหนุมในระดับหนึ่ง โดยมีการวางนโยบายการบริหารทัณฑสถานวัยหนุมใน
ดานตาง ๆ เชน การฝกวิชาชีพ การทํางานภายในเรือนจํา การรวมมือกับ มสธ.ใหการศึกษา 
โครงการเยี่ยมผูตองขังวัยหนุมอยางใกลชิด เปนตน อีกท้ังตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ ฯ 
กฎกระทรวง ขอบังคับอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดวางหลักเกณฑปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุมโดยไดพยายาม
สรางบรรยากาศภายในทัณฑสถานวัยหนุม และสถานแรกรับผูตองขังวัยหนุมใหมีลักษณะเหมือน
โรงเรียนประจํามากกวาเรือนจํา เครื่องแบบการแตงกายจะไมเหมือนกับนักโทษเด็ดขาดท่ัวไป แต
จะมีลักษณะเหมือนการเขาคายฝกอบรม สวนเจาหนาท่ีผูทําการสอนไมตองแตง เพ่ือใหความรูสึก
เหมือนเปนความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน ทัณฑสถานวัยหนุมทุกแหง มีการจัดสถานท่ีเรียน
โดยเฉพาะการเรียนวิชาสามัญมีการบังคับเรียนสําหรับผูตองขังวัยหนุมท่ีอานไมออกเขียนไมไดให
จบการศึกษาภาคบังคับเปนอยางนอย มีการสงเสริมสนับสนุนใหมีการศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
โดย มสธ. ในดานธรรมศึกษามีการเปดการสอนทุกระดับ ไดแก ธรรมศึกษาตรี โท และเอก อยาง
สมํ่าเสมอ มีการฝกอบรมจิตภาวนา และเนนในเรื่องการกีฬาและนันทนาการหลาย ๆ ประเภทท้ังใน
รมและกลางแจงเทาท่ีสภาพแวดลอมของทัณฑสถานวัยหนุมจะเอ้ืออํานวยมีการแขงขันกีฬา
ประเภทตาง ๆ ระหวางผูตองขังวัยหนุมเปนประจําทุกปดวย นอกจากนี้ มีการเปดโอกาสใหพักผอน
หยอนใจชมรายการวิทยุโทรทัศนและวีดีทัศน ในชวงท่ีไมไดรับการอบรมหรือฝกวิชาชีพและยังไม
ถึงเวลานอนหรือพักดวย ในบางครั้งมีการจัดวงดนตรี หรือการแสดงจากภายนอกเขาไปแสดงให
ผูตองขังวัยหนุมชมเปนครั้งคราวอีกดวย 

 แตอยางไรก็ตาม ท่ีกลาวมาขางตน แมวาในบางกิจกรรมทัณฑสถานวัยหนุมจะสามารถ
จัดใหผูตองขังวัยหนุมไดอยางสมํ่าเสมอไดจริง แตวัตถุประสงคท่ีแทจริงของการแกไขฟนฟู
ผูตองขังวัยหนุม คือ การเนนการใหการศึกษาเปนหัวใจหลัก สวนในเรื่องอ่ืน ๆ เปนเพียง
องคประกอบในการใหความรู เพ่ิมทักษะการทํางาน และผอนคลายสภาพรางกายและจิตใจ เทานั้น 
ซ่ึงในความเปนจริงแมราชทัณฑจะมีมีนโยบายในเรื่องการใหการศึกษา แตก็เนนการใชแรงงาน
ผูตองขังวัยหนุมควบคูไปดวย ซ่ึงในหนึ่งวันผูตองขังวัยหนุมจะทํางานจากการท่ีราชทัณฑรับจาง
จากเอกชนภายนอก ไมต่ํากวา 6 ช่ัวโมง และในหนึ่งสัปดาหทํางานตั้งแตวันจันทรถึงวันเสาร ได
หยุดพักผอนในวันอาทิตย ซ่ึงผิดตอวัตถุประสงคในการแกไขฟนฟู และขัดตอกฎหมาย 4 โดย   
                                                             

4 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑพุทธศักราช 2479 
ขอ51 “นักโทษเด็ดขาดอายุตํ่ากวา25ปใหคํานึงถึงการศึกษาและการอบรมเปนพิเศษ” 

DPU



131 

ทัณฑสถานวัยหนุมคํานึงถึงยอดงานเปนเกณฑในแตละวันเปนสําคัญ ในขณะเดียวกันงานท่ีจัดให
ผูตองขังวัยหนุมทําเปนการแสวงหารายไดใหรัฐ หรือทัณฑสถานวัยหนุมแตเพียงอยางเดียว โดย
ลักษณะงานมิไดกอใหเกิดความรู มิไดกอใหเกิดการพัฒนาทางดานความคิดหรือทัศนคติท่ีดี  
เพ่ือใหกลับตัวกลับใจมาเปนคนดีของสังคมอีกครั้ง หากแตส่ิงท่ีผูตองขังวัยหนุมไดรับ คือ ความ
ชํานาญเฉพาะการทําหรือผลิตของโรงงานเทานั้น 

 จากปญหาดังกลาว ทําใหผูตองขังวัยหนุมท่ีพนโทษออกมาแลว กลับไมไดวิชาความรู
ติดตัวออกจากทัณฑสถานวัยหนุมเลย จึงไมสามารถไปประกอบอาชีพท่ีด ีและสุจริต หรืออาชีพท่ีมี
รายไดเพียงพอหาเล้ียงชีพตนเองและหาเล้ียงครอบครัวได นอกจากนี้ การทํางานในทัณฑสถาน ฯ 
แมวาผูตองขังวัยหนุมจะขยันทํายอดงานและไดยอดงานมากเทาใดก็ตาม แตผูตองขังวัยหนุมกไ็มได
คาจางตามยอดงาน หรือคาจางขั้นต่ํารายวัน เพราะผูตองขังทุกคนไมมีสิทธิไดรับคาจาง แตอาจ
ไดรับเปนเงินรางวัล ซ่ึงมีจํานวนท่ีต่ํามาก และมีความลาชาในการจายเงินรางวัลนั้น5 ปญหาดังกลาว
จึงสงผลโดยตรงและเปนปจจัยในการกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก โดยเฉพาะอยางยิ่งการหารายได
จากการคายาเสพติด ซ่ึงมีผลตอบแทนสูงมาก แมจะขายในปริมาณนอยเพราะอยางไรผลตอบแทนก็
ยังคงมากกวาคาจางขั้นต่ํารายวันนั่นเอง (อัตราคาจางขั้นต่ําในปจจุบันเทากับ 300 บาทตอวัน6)       

 ซ่ึงผูเขียนเห็นวา หากปราศจากการใหความรู การจัดใหการศึกษาท่ีดี เพ่ือปรับเปล่ียนวธีิ
คิด อุปนิสัยของผูตองขังวัยหนุมแลว จะไมสามารถลดปญหาการกลับมากระทําความผิดซํ้า และ
ปญหาผูตองขังลนเรือนจําไดเลย เพราะนอกจากผูตองขังวัยหนุมขาดความรูในการประกอบอาชีพ
แลว ยังตองเผชิญปญหาการปดกั้นทางสังคมสําหรับคนขี้คุกอีก ซ่ึงเปนปญหาสืบเนื่องมานาน และ
ไมมีทาที   จะแกไขทัศนคติของสังคมสวนใหญ ใหเปดโอกาสรับอดีตผูตองขังเขาทํางานไดเลย 

 ปญหาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ปญหาในการจัดใหการศึกษาใหสอดคลอง
เหมาะสมและตอเนื่องกับระยะเวลาตองโทษ ในกรณีท่ีหากระยะเวลาในการจําคุกนอยการจัดให
การศึกษา การฝกอบรมหรือฝกวิชาชีพระยะส้ันคงไมมีปญหาอะไรมาก ซ่ึงสามารถจัดใหสอดคลอง
เหมาะสมกับระยะเวลาตองโทษได แตหากในกรณีท่ีผูตองขังวัยหนุมตองโทษจําคุกเปนระยะ

                                                             
5 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑพุทธศักราช 2479 

ขอ59 “หากงานท่ีจัดใหผูตองขังทํามีกําไรผูตองขังและเจาพนักงานเรือนจําตอไปนี้จะไดรับการพิจารณาใหไดรับ
รางวัล 

(ก) ผูตองขังท่ีมีสวนรวมทํางานนั้น…” 
ขอ 60 “รางวัลท่ีจะจายตามขอ 59 (ก) และ (ข) นั้นใหอธิบดีพิจารณากําหนดตามท่ีเห็นสมควรแต

สําหรับผูตองขังใหจายไดไมเกินรอยละหาสิบ…” 
6 ประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่องอัตราคาจางข้ันตํ่า ฉบับท่ี 7 
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เวลานานหลายป เชน ตั้งแต 5 ปขึ้นไป นอกจากการศึกษาจะตองจัดใหสอดคลองเหมาะสมกับ
ระยะเวลาตองโทษแลว ยังตองใหความสําคัญในการทบทวนความรูการวางแผนท่ีดีนํามาปรับใชใน
สังคมไดจริง เพ่ือใหผูตองขังวัยหนุมซ่ึงในขณะพนโทษนั้น เปนผูใหญเต็มตัวแลว สามารถกลับมา
ใชชีวิตและนําความรูท่ีไดมาประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมกลายเปนบุคคลตกขอบ ตก
ยุค ตกสมัยของสังคมไป 

 จะเห็นไดวาท้ังประเทศญี่ปุน ประเทศอังกฤษ และประเทศไทย จะมีการจัดการศึกษา
ใหผูตองขังวัยหนุมแตกตางกันออกไป ซ่ึงในตางประเทศดังกลาวจะมีมาตรการทางกฎหมายเปน
ลายลักษณอักษรเปนจุดแข็งในการปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุมโดยเฉพาะอันมีลักษณะเดนเฉพาะตัว
ตามบริบททางสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประเทศนั้น ๆ แตกตางจากในประเทศไทยเปน
อยางมาก เพราะประเทศไทยมิไดมีกฎหมายบัญญัติถึงวิธีการใหการศึกษาแกผูตองขังวัยหนุม
โดยเฉพาะ แตอยางไรก็ตาม ขอท่ีเหมือนกันของทุกประเทศ คือ ตองการท่ีจะใหผูตองขังวัยหนุม
ไดรับประโยชนจากการศึกษาท่ีเรือนจําหรือทัณฑสถานจัดใหนั้นมากท่ีสุด และสามารถนําความรูท่ี
ไดรับไปประกอบอาชีพภายหลังจากการปลอยตัวไดจริง และมีโอกาสไดรับเขาทํางานในดานตาง ๆ  
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บทท่ี 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

สภาพสังคมไทยในปจจุบัน ปญหายาเสพติดยิ่งทวีคูณมากขึ้น ผูตองขังวัยหนุมก็จะมี
จํานวนมากขึ้นตามไปดวย สืบเนื่องจากวัยรุนท่ีขาดการศึกษาไมสามารถไปประกอบอาชีพท่ีใช
ความรูได จึงเลือกท่ีจะใชเสนทางในการหารายไดแบบผิด ๆ วัยรุนท่ีขาดการศึกษา ขาดรายได มี
แนวโนมในการเขาไปยุงเกี่ยวยาเสพติดมากขึ้น ไมวาจะในฐานะผูเสพ หรือผูคา เพราะยาเสพติด
เปนส่ิงท่ีถูกเยายวนไดโดยงาย หากปราศจากจิตใจท่ีเขมแข็ง หรือคบเพ่ือน หรือสภาพแวดลอม
ความเปนอยูในแหลงคายาเสพติด หรือแมกระท้ังส่ิงเรา ความช่ังใจจากรายไดตอบแทนจํานวน
มหาศาลท่ีคุมคาตอการเส่ียงการกลาลองกระทําความผิด ซ่ึงเปนปญหาสําคัญท่ีทําใหวัยรุนสวนใหญ
การกระทําความผิด และลงถูกลงโทษจําคุกเปนระยะเวลานานภายในทัณฑสถานวัยหนุมนั้น 

การใหการศึกษาจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในการปองกันไมเกิดการกระทําความผิดขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนการสอนในชวยหัวเล้ียวหัวตอของชีวิต ก็คือ วัยรุน ท่ีจะสงผลตอ
ทัศนคติในการเลือกการดําเนินชีวิตตอไปในอนาคตวาจะเปนไปในทางทิศทางใด ซ่ึงถาหากมีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีดีแลว ปญหาการกระทําความผิดจะลดลงไดเปนอยางมากตามไปดวย ท้ังนี้
รวมถึงการใหการศึกษา ฝกอบรมเลาเรียนแกผูตองขังวัยหนุมภายในทัณฑสถานวัยหนุมนั้นดวย 
หากเขาไดกาวพลาดกระทําความความผิดมาแลว ก็ควรท่ีจะแกไขฟนฟูดวยวิธีการใหการศึกษาเปน
หัวใจสําคัญในการดําเนินการตามแผนฟนฟูผูตองขังวัยหนุม 

 จากการศึกษาพบวาปญหาและอุปสรรคท่ีเปนผลโดยตรง ทําใหการพัฒนาแกไข
ผูตองขังวัยหนุมขาดประสิทธิภาพ ก็คือในปญหาในจัดการศึกษาใหผูตองขังวัยหนุม กลาวคือ ดาน
หลักสูตรการศึกษากรมราชทัณฑไมมีหลักสูตรการศึกษาเปนของตนเองตองอาศัยหลักสูตรของ
หนวยงานท่ีเขาไปดําเนินการรวม เชน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.)มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เปนตน 
หลักสูตรเหลานี้เปนหลักสูตรท่ีมีลักษณะเชนเดียวกันกับท่ีใชกับนักเรียนนักศึกษาท่ัวไป แม
ผูตองขังวัยหนุมผูนั้นจะเรียนและสามารถจบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได มีความรูในระดับท่ีจะ
สามารถประกอบอาชีพได แตดวยขอจํากัดสิทธิบางประการในการประกอบอาชีพ อาจเรียนมาแลว
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ไมสามารถไปประกอบอาชีพไดจริงตามท่ีไดเลาเรียนมา จึงอาจทําใหเกิดปญหาการวางงาน เม่ือ
วางงานก็จะไมมีรายไดมาหาเล้ียงชีพ และอาจสงผลใหเกิดความคิดในการกระทําความผิดซํ้าอีกได 

 วัตถุประสงคท่ีแทจริงของการแกไขฟนฟูผูตองขังวัยหนุม คือ การเนนการใหการศึกษา
เปนหัวใจหลัก เพ่ือใหผูตองขังวัยหนุมสามารถกลับมาใชชีวิตในสังคมไดอีกครั้ง โดยมีความรูติด
ตัวออกมาประกอบอาชีพและไมหวนกลับไปทํากระทําความผิดซํ้าอีก การศึกษาเลาเรียนจึงตองมี
ลักษณะท่ีไมเหมือนกับการเรียนท่ัวไปแตจะตองมีลักษณะจําเพาะตอการแกไขฟนฟูผูตองขังวัย
หนุมเทานั้น การท่ีราชทัณฑยังไดเนนการใชแรงงานผูตองขังวัยหนุมไปดวย ทําใหผูตองขังวัยหนุม
ท่ีพนโทษออกมาแลว กลับไมไดวิชาความรูภายหลังพนโทษ จึงทําใหไมสามารถไปประกอบอาชีพ
ท่ีดีท่ีมีรายไดเพียงพอหาเล้ียงชีพตนเองหรือหาเล้ียงครอบครัวได ปญหาดังกลาวจึงสงผลโดยตรง
และเปนปจจัยใหผูตองขังวัยหนุมกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก 

 ปญหาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ เม่ือรับตัวผูตองขังวัยหนุมแลวหาไดมีการจําแนก
ผูตองขังวัยหนุมออกจากผูตองขังวัยหนุมดวยกันไม จึงอาจสงผลใหผูตองขังวัยหนุมท่ีมีความ
ประพฤติไมดีเส้ียมสอนผูตองขังวัยหนุมท่ีมีแนวโนมกลับเปนคนดีงายกวาตองถูกชักจูงไปในทางท่ี
ไมดีไปดวย อันเปนการเรียนรูพฤติกรรมการกระทําความผิดจากผูตองขังวัยหนุมดวยกันเอง และ
ปญหาในการจัดใหการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมและตอเนื่องกับระยะเวลาตองโทษ เพราะ
การศึกษาจะตองจัดใหสอดคลองเหมาะสมกับระยะเวลาตองโทษแลว ยังตองใหความสําคัญในการ
ทบทวนความรูการวางแผนท่ีดีนํามาปรับใชในสังคมไดจริง เพ่ือใหผูตองขังวัยหนุมซ่ึงในขณะพน
โทษนั้น เปนผูใหญเต็มตัวแลว สามารถกลับมาใชชีวิตและนําความรูท่ีไดมาประกอบอาชีพไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ไมกลายเปนบุคคลตกขอบ ตกยุค ตกสมัยของสังคมไป ปญหาตาง ๆ เหลานี้เปน
ปญหาสําคัญและสืบเนื่องมานานอันสงผลใหการเรียนการศึกษาในทัณฑสถานวัยหนุมสวนใหญไม
เกิดประโยชน ถึงแมวาทางทัณฑสถานวัยหนุมจะไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีใหการศึกษา
จากภายนอก แตก็เพียงจัดใหมีการศึกษาเทานั้น แมหลักสูตรจะเทียบเทากับการศึกษาภายนอก แต
หาไดมีการแนะนําท่ีดีจากผูเช่ียวชาญ เจาหนาท่ี หรือนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะหในการเรียนไม 
อาทิ การแนะนําในดานโอกาสในการนําความรูมาใชไดจริง เพราะบางอาชีพไมวาจะเปนขาราชการ 
หรือลูกจางของเอกชนบางตําแหนง ผูกระทําความผิดท่ีเคยเปนผูตองขังจะถูกกําจัดสิทธิในการ
ประกอบอาชีพ หรือถูกรับเขาทํางาน เพราะในฐานะท่ีเคยเปนผูตองขังมากอน ซ่ึงตราบาปเหลานี้ใน
สังคมไทยไมไดใหการยอมรับ แตผูตองขังวัยหนุมเหลานั้นกลับไมทราบถึงขอจํากัดสิทธิและเขา
เรียนไป พอจบหลักสูตรไดรับการปลอยตัวออกมากลับไมสามารถนําความรู เหลานั้นไปใช
ประกอบอาชีพตามสายวิชาชีพท่ีไดเลาเรียนมา สําหรับประเทศไทยผูตองขังวัยหนุมท่ีประสงคจะ
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ศึกษาเลาเรียนตอ มิไดมีเจาหนาเรือนจําหรือหนวยงานของรัฐมาใหการสนับสนุนและดูแลภายหลัง
การปลอย และไมมีอาสาสมัครมาใหการชวยเหลือเหมือนอยางในประเทศญี่ปุนและอังกฤษ  
 ซ่ึงผูเขียนเห็นวา หากปราศจากการใหความรู การจัดใหการศึกษาท่ีดี เพ่ือปรับเปล่ียนวธีิ
คิด อุปนิสัยของผูตองขังวัยหนุมแลว จะไมสามารถลดปญหาการกลับมากระทําความผิดซํ้า และ
ปญหาผูตองขังลนเรือนจําไดเลย เพราะนอกจากผูตองขังวัยหนุมขาดความรูในการประกอบอาชีพ
แลว ยังตองเผชิญปญหาการปดกั้นทางสังคมสําหรับคนขี้คุกอีก ซ่ึงเปนปญหาสืบเนื่องมากนาน 
และไมมีทาทีจะแกไขทัศนคติของสังคมสวนใหญ ใหเปดโอกาสรับอดีตผูตองขังเขาทํางานไดเลย 

 
5.2  ขอเสนอแนะ 
 จากการท่ีไดศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายตาง ๆ เกี่ยวกับวิธีการใหการศึกษาแก
ผูตองขังวัยหนุม จะพบวามีขอบกพรองอยูบางประการ ซ่ึงหากไดมีการปรับปรุงกฎหมายท่ี
เกี่ยวของในพัฒนาระบบการดําเนินจัดการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองตามกฎกระทรวงมหาดไทย ซ่ึง
ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 ในขอ 51 ซ่ึงบัญญัติวา
“นักโทษเด็ดขาดอายุต่ํากวา 25 ป ใหคํานึงถึงการศึกษาและการอบรมเปนพิเศษ” แลวจะสามารถ
พัฒนาผูตองขังวัยหนุมไดเปนอยางดีไมวาในดาน บุคลิกภาพ พฤติกรรม อุปนิสัย ความรู หรือ
วิชาชีพ เปนตน และชวยลดปญหาการกลับมากระทําความผิดซํ้าอีกของผูตองขังวัยหนุมไดมาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 1. บัญญัติกฎกระทรวงในเรื่อง การใหการศึกษาของผูตองขังวัยหนุมโดยเฉพาะ ให
สอดคลองกับวัตถุประสงคการลงโทษเพ่ือแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด โดยมุงเนนใหการศึกษา
อบรมแกผูตองขังวัยหนุมเปนสําคัญ เพราะในชวงอายุของวัยนี้ ผูตองขังวัยหนุมยังสามารถกลับตัว
เปนคนดีของสังคมและสามารถเปนกําลังของชาติในอนาคตได ดังนั้นในการบัญญัติกฎกระทรวง
ดังกลาว จะตองบัญญัติถึงหลักการสําคัญตาง ๆ ดังตอไปนี ้

1.1 วัตถุประสงคของการศึกษา การฝกอบรม จะตองออกแบบมาเพ่ือชวยผูตองขังวัย
หนุมใหมีความรับผิดชอบตอสวนรวม มีวินัยในตนเอง มีจริยธรรม มีความรูและสามารถนําความรู 
ทักษะท่ีไดรับไปใชในชีวิตประจําวันภายหลังพนโทษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2 ตองมีการจําแนกลักษณะผูตองขังวัยหนุมอีกช้ันหนึ่งโดยแบงตามชวงอายุ 
จะตองไมรวมผูตองขังวัยหนุมทุกชวงวัยไวในแดนเดียวกัน เชน จะไมใหผูตองขังวัยหนุมอายุ 18 ป 
อยูรวมกับผูตองขังวัยหนุมอายุ 25 ป ท้ังนี้เพราะผูตองขังวัยหนุมท่ีมีอายุรุนราวคราวเดียวกันจะมี
พฤติกรรม ความคิด สภาวะทางจิตใจ อารมณและสภาพรางกาย ในลักษณะคลายคลึงหรือใกลเคียง
กัน ดวยเหตุวัยเดียวกันนี้เองจะทําใหงายตอการรับการเรียนรู รับส่ิงใหม ๆ ท่ีสรางสรรค ดังนั้นการ
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วางแผนและการดําเนินการใหการศึกษาแกผูตองขังวัยหนุมเพ่ือการแกไขฟนฟูจะกระทําไดงาย 
เปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากกวาการขังตามกําหนดระยะเวลาท่ีคงเหลือโทษ
จําคุก อีกท้ังยังเปนกระตุนใหเกิดกําลังใจในการชีวิตในทัณฑสถานใหเกิดประโยชนมากกวาท่ีจะ
รูสึกโดดเดี่ยว และไมรูวาจะดําเนินชีวิตตอไปเพ่ืออะไร 

1.3 วิธีการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคขางตน จะตองกําหนดถึงสิทธิ
ประโยชนท่ีไดรับ หนาท่ีตาง ๆ ขอหามและบทลงโทษทางวินัยสําหรับผูตองขังวัยหนุมท่ีฝาฝนขอ
หามนั้นใหชัดเจน อันเปนหลักปฏิบัติสําหรับผูตองขังวัยหนุมทุกคนอยางเทาเทียมกัน 
 2. ตองมีการจัดสรางเรือนจําเพ่ือการศึกษาอบรมแกผูตองขังวัยหนุมโดยเฉพาะ         
เพ่ือรองรับกับการดําเนินการใหการศึกษาดังกลาว ใหสามารถบรรลุผลได เรือนจํานี้จะสามารถแยก
ผูตองขังวัยหนุมออกจากผูกระทําความผิดประเภทอ่ืน และแยกผูตองขังวัยหนุมตามอายุ ปองกัน
การเรียนรูพฤติกรรมจากผูกระทําผิดท่ีมีสันดานเปนผูรายการ ปองกันการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม
ดีจากผูตองขังวัยหนุมรุนพ่ีสูรุนนอง  และยังสามารถท่ีจะคนหาบุคลิกภาพตัวตนท่ีแทจริง 
ความสามารถพิเศษตาง ๆ ของผูตองขังวัยหนุมแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนกลไก
สงเสริมการศึกษาอยูในตัว 
 3. ตองมีการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา การฝกอบรมและการฝกวิชาชีพ ท่ีจัดให
ผูตองขังวัยหนุมใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการลงโทษเพ่ือเปนการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด
ใหกลับเปนคนดีคืนสูสังคมไดอีกครั้ง อยางสมํ่าเสมออยางนอยปละครั้งถึงสองครั้ง เพ่ือใหเทาทัน
เหตุการณสังคมภายนอกและความกาวหนาของเทคโนโลยี ซ่ึงในบางหลักสูตรอาจเปนไดแคเพียง
หลักสูตรเสริมสรางใหมีความรูเทานั้น และในบางหลักสูตรจะตองมีการบังคับใหเรียนเพ่ือใหเปน
พ้ืนฐานติดตัวผูตองขงัวัยหนุมทุกคน การจัดใหมีการเรียนการสอนโดยมิไดมีการวางแผนหรือขาด
การแนะนําหรือขาดการตรวจสอบท่ีดี จะทําใหผูตองขังวัยหนุมเขาใจผิดถึงความตองการของตนเอง
ไดวา เม่ือตนจบหลักสูตรการเรียนแลว ตนจะสามารถกลับมาประกอบอาชีพนั้นได ท้ังท่ีจริง
กลับไปประกอบอาชีพตามท่ีตนหวังไวไมไดนอกจากนี้การตรวจสอบดังกลาวยังเปนการปองกัน
การสูญเสียคาใชจาย เสียโอกาสในการเรียนดานอ่ืน ๆ และเสียเวลาโดยไมจําเปนอีกดวย 
 4. ตองมีกฎหมายรับรองหนวยงานในภาครัฐและองคกรเอกชนใหเขามามีบทบาททํา
หนาท่ีในการชวยเหลือผูตองขังวัยหนุมโดยเฉพาะในการศึกษาตอเนื่องภายหลังการปลอยตัว และ
ควบคุมดูแลความประพฤติใหสามารถเรียนจบได ท้ังนี้อาจกําหนดใหหนวยงานหรือองคกรขางตน
มีอํานาจในการพิจารณาปลอยตัวผูตองขังวัยหนุมเปนรายบุคคลกอนกําหนดได ภายใตเง่ือนไข
ความประพฤติดี สํานึกดี การเรียนดี และผูตองขังวัยหนุมนั้นจะตองไปเรียนตอหรือทํางานเทานั้น
ท้ังนี้โดยมีการตรวจสอบ หรือใหรายงานตัว หรือรายงานผลการเรียนทุกภาคเรียนไป เพ่ือให
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ผูตองขังวัยหนุมไดทดลองการใชชีวิตในสังคมปกติอีกครั้ง และเปนการเพ่ิมโอกาสในการศึกษา
ตอเนื่องในระดับท่ีสูงขึ้น หรือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ในการศึกษาดานตาง ๆ เพ่ิมมากขึ้น DPU
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ประวัตผิูเขียน 
 
ช่ือ - นามสกุล  อธิชัย ยงคะอักษร 
ประวัตกิารศึกษา   พ.ศ. 2551 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
                                                        พ.ศ. 2553 สํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภา 

  ทนายความ 
  พ.ศ. 2556 สํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
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