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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาเร่ือง การบังคับโทษจําคุก : ศึกษากรณีการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจการในเรือนจํา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตางๆ รูปแบบ แนวทางในการ
ปรับปรุงกฎหมายบังคับโทษจําคุกของไทย ในการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานใน
กิจการของเรือนจํา และเพ่ือแสวงหาความเปนไปไดในการใหเอกชนเขามารวมบริหารงานเรือนจํา
ในประเทศไทย   
 ผลการศึกษาพบวา อุปสรรคสําคัญของการบังคับโทษจําคุกในประเทศไทย มีปญหาใน
เร่ืองของผูตองขังลนเรือนจํา อัตราสวนของผูตองขังท่ีเพิ่มมากข้ึนทําใหเจาหนาท่ีเรือนจําไมเพียงพอ
กับอัตราสวนของผูตองขัง ทําใหไมสามารถดูแลผูตองขังไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพได 
ท้ังปญหาในเร่ืองงบประมาณท่ีมีไมเพียงพอในการบริหารงานราชทัณฑในทุกดาน โดยเฉพาะ
งบประมาณดานการพัฒนาอบรมแกไขผูตองขัง และงบประมาณดานการบริหาร ทําใหงาน
ราชทัณฑไมสามารถบริหารจัดการงานไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการบังคับโทษจําคุก 
ท่ีมุงเนนการแกไขฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปนคนดีและสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติ
สุข เพ่ือเปนการบรรเทาอุปสรรคในการดําเนินงานดังกลาวและแสวงหาแนวทางในการเสริมสราง
สมรรถภาพในการบริหารงานราชทัณฑอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคเพ่ือแกไขฟนฟูผูกระทําผิดใหกลับตนเปนคนดี การปฏิรูปเรือนจําโดยการเปดโอกาส
ใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนนิงานในกิจการของเรือนจํา จึงเปนแนวความคิดท่ีนาํมาใชใน
การแกปญหาดังกลาว ซ่ึงเช่ือวาเอกชนนั้นมีความเปนมืออาชีพมากกวาภาครัฐ ไมวาทางดาน
การศึกษา ดานศาสนา ดานใหความรูในการประกอบอาชีพ ดานอุตสาหกรรม และดานการฟนฟู
จิตใจ ท้ังนี้เพราะเจาหนาท่ีของรัฐไมมีความรู ความชํานาญ หรือทักษะเฉพาะทางในดานตางๆ
ดังกลาว และเพื่อใหผูตองขังไดมีความรู มีทักษะ มีอาชีพ มีจิตสํานึก เม่ือออกมาจากเรือนจําแลว 

 

ฆ 

DPU



ง 

จะไดมีความรู มีอาชีพ เพื่อใชในการดําเนินชีวิตตอไปภายหลังจากพนโทษไปแลว อันเปนการ 
แบงเบาภาระของเรือนจําในระยะยาว    
 กรมราชทัณฑยังไมมีการบัญญัติกฎหมายใดท่ีใหอํานาจไวโดยเฉพาะในการใหเอกชน
เขามามีสวนรวมในการบังคับโทษจําคุกในเรือนจํา ซ่ึงในกฎหมายของตางประเทศ เชน ประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ มีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ
ในการที่จะใหเอกชนเขามาดําเนินงานในเรือนจําได ดังนั้น เพ่ือพัฒนางานราชทัณฑไทย โดยให
เอกชนเขามามีสวนรวมมากข้ึน ดวยการนําศักยภาพของภาคเอกชน ท่ีมีจุดเดนในดานประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารดําเนินงานในเรือนจํา  จึงเห็นวาควรมีการแกไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 โดยบัญญัติกฎหมายใหอํานาจและหนาท่ีภาคเอกชนเขามารวม
ดําเนินงานในเรือนจํา เพื่อใหมีกฎหมายบังคับใชอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 
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ABSTRACT 

 
 The Enforcement of  Punishment : The Study of Private Participation in Prison Affair. 
The purpose of this thesis is to study improvement concepts, theories, forms and guidelines about 
private participation in prison affair as well as possible application in Thailand. 
 From the study, prison overcrowding and increasing prisoners, causing non-
comprehensive and inefficient observation, are main obstructive problems. Therefore, owing to 
insufficient administrative prison budget, especially, in development of prisoner and adminis-
tration, the purposes of imprisonment enforcement, concentrated on rehabilitation for mitigation 
as well as efficient and effective of prison administration, are not achieved. Then, to reform, 
private participation having more professional in education, industry, religion, vocational training 
and mind-rehabilitation, is introduced for acquitted prisoner’s mentioned advantage and long-
term prison mitigation. 
 On the contrary to German, American and English Law, there is no provision about 
private participation in prison affair in Thailand now. That is why effective and efficient private 
section shall be introduced. For obvious and concrete enforcement, Corrections Act B.E. 2479 
shall be revised for power and duty of private participation. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การบริหารงานยุติธรรมทางอาญานั้น จําเปนอยางยิ่งตองดําเนินการในดานการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมไปพรอมๆ กัน ซ่ึงไมวาหนวยงานของกระบวนการยุติธรรมจะได
ดําเนินการอยางจริงจัง โดยใชหลักทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมและหลักทฤษฎีกระบวนการ 
นิติธรรม เพื่อลดหรือขจัดปญหาอาชญากรรมใหหมดส้ินไปจากสังคม อยางไรก็ตาม ในสถานการณ
ความเปนจริงของสังคม ยังปรากฎวาประชาชนยังรูสึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมอยูเชนเดิม ท้ังนี้
นาจะสืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีไมม่ันคง รวมท้ังการไมใหการยอมรับผูพน
โทษกลับสูสังคม  ทําใหตองกลับมากระทําผิดซํ้าอีก 
 กฎหมายบังคับโทษจําคุกเปนสวนหนึ่งในระบบกฎหมายอาญา ดังนั้น กฎหมายบังคับ
โทษจําคุกจึงมีบทบาทและมีความสําคัญในการสงเสริมภารกิจของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
กลาวคือ ภารกิจของกฎหมายอาญาน้ัน มีภารกิจในการคุมครองการอยูรวมกันของมนุษยในสังคม    
มีภารกิจในการปราบปรามและการปองกันการกระทําผิด รวมตลอดท้ังคุมครองคุณธรรมทาง
กฎหมายและในการคุมครองคุณภาพของการกระทําซ่ึงอาจไดแก ประมวลกฎหมายอาญา เปนตน 
เหตุผลท่ีมีการเรียกกันวากระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพราะเปนเร่ืองท่ีกฎหมายหลักสามสวน
จะตองทํางานรวมกันอยางเปนกระบวนการหรือเปนระบบตอกัน ในกระบวนการเดียวกันแตมี
หนาท่ีบทบาทแตกตางกัน บนพื้นฐานความสัมพันธทางกฎหมายท่ีเช่ือมตอกันและขับเคล่ือนดวย
องคกรหลายองคกรในบทบาทที่แตกตางกันในวัตถุประสงคของกระบวนการเดียวกัน จึงเรียกวา
กระบวนการทางอาญา1  นั่นคือ ระบบงานยุติธรรมของเราในปจจุบันไดมีการแบงแยกหนาท่ีกัน
โดยเด็ดขาด คือ การสืบสวน สอบสวน และจับกุม เปนหนาท่ีของพนักงานตํารวจและฝายปกครอง 
การฟองคดีและการดําเนินคดีในศาลเปนหนาท่ีของอัยการและทนายความ การพิจารณาพิพากษาคดี
เปนหนาท่ีของศาล  และการปฏิบัติตามคําพิพากษาเปนหนาท่ีของกรมคุมประพฤติและ 
กรมราชทัณฑ 

                                                 
1 จาก กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก  (น. 86), โดย ธานี วรภัทร, 2553, กรุงเทพฯ: วิญูชน.   
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 หลักการของการบังคับโทษจําคุก คือ ผูตองขังตองสามารถท่ีจะดําเนินชีวิตในอนาคต
โดยปราศจากความผิดอาญาอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม การบังคับโทษตองตอบสนองการ
คุมครองสาธารณะตอการกระทําความผิดของบุคคลนั้นวาจะไมกระทําความผิดซํ้าอีก ตองสามารถ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีบกพรองในการกระทําผิดกฎหมายของผูกระทําไดจริง มุงท่ีจะปรับปรุง
แกไขพฤติกรรมช่ัวหรือความบกพรองของผูกระทําความผิดนั้น ใหสามารถลับเขาสังคมไดอีก โดย
สามารถปรับตัวเองใหอยูกับผูอ่ืนและสามารถใชชีวิตไดอยางเปนปกติสุข ดังนั้น จึงสรุปไดวา
บทบาทของกฎหมายบังคับโทษจําคุกในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงเปนเร่ืองของการแกไข
บุคคลท่ีไดมีการพิสูจนแลวโดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสวนของการสืบสวนสอบสวน
สอบและจับกุม วาไดกระทําความผิดจริง ในระหวางเวลาท่ีอยูในเรือนจํามีวิธีการและข้ันตอนใน
การปรับปรุงแกไขฟนฟูในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหผูกระทําความผิดไมกลับไปกระทําความผิดอีกใน
ภายหลังเม่ือปลอยตัวบุคคลนั้นออกจากสังคมและเขาเปนสวนหนึ่งในสังคมแลว 

สําหรับภารกิจในการบังคับโทษจําคุกผูกระทําผิดในลักษณะตางๆ ตามวัตถุประสงค
ของการลงโทษและการบังคับโทษ ตองการที่จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแกไขผูท่ีกระทําผิดกฎหมาย
นั้นๆ มุงท่ีจะปรับปรุงแกไขพฤติกรรมหรือปรับปรุงส่ิงท่ีบกพรองของผูกระทําความผิดนั้น ให
สามารถกลับเขาสูสังคมและอยูกับผูอ่ืนไดอยางปกติสุขตอไป ไมกลับไปกระทําความผิดซํ้าอีก2 
กฎหมายบังคับโทษจําคุก ไดแก พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
ซ่ึงหนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจของการบังคับโทษ คือ 
กรมราชทัณฑ นั่นเอง  

กรมราชทัณฑเปนหนวยงานสุดทายของกระบวนการยุติธรรมซ่ึงตองรับภาระอันหนัก
ยิ่งในการควบคุมผูตองขังตามคําพิพากษาของศาล ตลอดจนการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขัง
ใหสามารถกลับเขาสูสังคมไดเม่ือพนโทษ กับท้ังยังตองใหการชวยเหลือในดานคุณภาพชีวิตใน
เรือนจํา การใหสวัสดิการ และการสงเคราะหในดานตางๆ ก็เพื่อตองการใหผูกระทําผิดซ่ึงผาน
กระบวนการขัดเกลาของกรมราชทัณฑแลว  กลับเขาสูการดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางเชนคนปกติ 
แตในขณะท่ีการบริหารงานของกรมราชทัณฑตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตองเผชิญกับปญหา
อุปสรรคตางๆ เชน ปญหาผูตองขังลนเรือนจํา ปญหาขาดแผนปฏิบัติงาน ปญหาขาดแคลน
อัตรากําลัง และอัตรากําลังท่ีมีอยูขาดประสิทธิภาพ ปญหารูปแบบเรือนจําท่ีลาสมัยไมเหมาะกับ
การปฎบัติตอผูตองขัง ปญหาการขาดรูปแบบวิธีการปฏิบัติตอผูตองขังอยางชัดเจน ตลอดจนปญหา 
 
                                                 

2 จาก “ปญหาการบังคับโทษจําคุกในประเทศไทย,” โดย  ธานี วรภัทร.  (2548, กรกฏาคม-ถึงธันวาคม).  
กฎหมายธุรกิจบัณฑิตย, 5(2),  น.61.  
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ท่ีถูกสาธารณะชนวิจารณอยู เสมอในเร่ืองบทบาทในการชวยผูตองขังใหกลับสังคมท่ียัง 
ไมเห็นผลชัด ปญหาเหลานี้นับวันทวีความรุนแรงข้ึนและหากไมไดรับการแกไขโดยเรงดวนอาจ
สงผลกระทบถึงภาพลักษณของประเทศได 
 การที่ผูตองขังลนเรือนจํามีสาเหตุท่ีสําคัญ ไดแก ชุมชนขาดความเขมแข็งท่ีจะเปน
ภูมิคุมกันภัยคุกคามจากส่ิงแวดลอมท่ีจะหลอหลอมหรือผลักดันใหไปสูการกระทําผิด นิยมใช
มาตรการทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมมากเกินไป ทําใหมีจํานวนคดีปริมาณมากเขาสู
กระบวนการยุติธรรมขาดกระบวนการกล่ันกรองคดี การใชมาตรการอ่ืนแทนการใชโทษจําคุกใน
คดีท่ีผูกระทําความผิดไมสมควรจําตองไดรับโทษจําคุก กระบวนยุติธรรมใหความสําคัญกับการ
สงเคราะหผูตองขังเม่ือกลับคืนสูสังคมนอยเกินไปเม่ือพนโทษแลว อาจถูกสถานการณบีบบังคับ มี
ความกดดัน ทําใหกระทําผิดกฎหมายอีก กระบวนการยุติธรรมขาดหนวยงานผูรับผิดชอบในเร่ือง
ชุมชนบําบัดอยางครบวงจร มีบทบาทในการสรางเครือขาย พัฒนาเอกชน และชุมชนใหเขามามี
สวนรวม ปญหาดานขอกฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซ่ึงใชระยะ
เวลานานในการแกไข ปรับปรุง หรือพัฒนาใหทันสมัยและสอดคลองกับวัตถุประสงคของกระบวน
ยุติธรรมโดยรวม3  

จํานวนผูตองขังท่ีเกินความจุของเรือนจําและทัณฑสถานในปจจุบันถือเปนอัตราท่ีเกิน
ความจุปกติ ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอการฟนฟู พฤตินิสัยของผูตองขัง สภาพความแออัด
กอใหเกิดความตึงเครียดในจิตใจ นอกจากนี้ยังกอใหเกิดปญหาสุขอนามัย การรักษาพยาบาล
ผูตองขังท่ีไมสามารถทําไดอยางท่ัวถึง สภาวะความแออัดยัดเยียดผูตองขังภายในเรือนจําสงผลให
ผูตองขังเจ็บปวยไดงาย ปญหาสุขภาพ โรคระบาด โรคติดตอ ประกอบกับการขาดแคลน
งบประมาณ การรักษาพยาบาลผูตองขังทําไดเพียงการรักษาโรคท่ัวไป อันเปนเหตุใหผูตองขัง
ระบายความเครียดดวยความรุนแรง  

จากปญหาของราชทัณฑกรณีเรือนจํามีผูตองขังมากเกินกวากําลังท่ีจะรับไดนั้น เปน
ภาระกับงานราชทัณฑไมสามารถบริหารจัดการงานบังคับโทษไดตามวัตถุประสงคของการบังคับ
โทษจําคุกได และมีผลกระทบกับเร่ืองอ่ืนๆ อีกมาก ไมวาจะเปนเร่ือง งบประมาณ บุคลากร ฯลฯ 
การเพิ่มข้ึนของจํานวนผูตองขังอยางรวดเร็ว และมีแนวโนมจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ทําใหระบบของ
ราชทัณฑไทยไดขยายตัวของงบประมาณและจํานวนเจาหนาท่ีเปนส่ิงท่ีตามมา ซ่ึงในสวนของ
เจาหนาท่ีในเรือนจํา การดําเนินงานราชทัณฑยังประสบขาดแคลนเจาหนาท่ีในสวยวิชาชีพดาน 
 
                                                 

3 “รายงานผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องปญหาคนลนคุกวิกฤติยุติธรรมที่ตองแกไข,” โดย   
อุดม คุยณรา. (2543), วารสารราชทัณฑ, 48 (1), น. 69-77.  
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ตางๆ ไมวาจะเปนนักสังคมสงเคราะห พนักงานอาสาสมัครคุมประพฤติ แพทย จิตแพทย พยาบาล
วิชาชีพ นักจิตวิทยาประจําเรือนจําหรือทัณฑสถาน รวมท้ังขาดแคลนเจาหนาท่ีหรือวิทยากรที่มี
คุณวุฒิในการสอนผูตองขัง อีกท้ังกระบวนการยุติธรรมในทุกระบบงานลวนเผชิญปญหาขาดแคลน
บุคคลากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานประกอบกับขอจํากัดตามเง่ือนไขตามนโยบายของรัฐท่ีไมมี
นโยบายเพิ่มกําลังคน 

องคกรราชทัณฑเปนองคกรท่ีใหญ เรือนจําหลายแหงมีจํานวนผูตองขังมากกวาท่ีจะ
ยอมรับไดในระดับสากลวาจะสามารถบริหารดูแลไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ การแกไข
ปรับปรุงสภาพภายในเรือนจําใหดีข้ึนกวาปจจุบัน รวมท้ังการกําหนดวิธีการปฏิบัติตอผูตองขังท่ี
เหมาะสม และการแกปญหาของกรมราชทัณฑดานอ่ืนๆ ไปพรอมกันนั้นเปนเร่ืองท่ีตองการ
ระยะเวลาและการวางแผนที่ดี เนื่องจากเปนการดําเนินการท้ังระบบ อีกท้ังยังมีอุปสรรคทางดาน
ความลาชา ข้ันตอนและความซํ้าซอนในการบริหารงาน นอกจากนี้กรมราชทัณฑไทยยังประสบ
ปญหาเชนเดียวกับกรมราชทัณฑในอีกหลายๆประเทศท่ัวโลก คือ การไมไดรับการสนับสนุนดาน
งบประมาณและความสนใจจากรัฐบาลเทาท่ีควร ประกอบกับงานในสวนของราชทัณฑยังขาดการ
ตรวจสอบ ประเมินผลที่เปนรูปธรรมในหลายสวนท่ีสําคัญ และขาดคูแขงท่ีจะมาเปรียบเทียบในเชิง
การบริหารจัดการทําใหการพัฒนาเปนไปอยางลาชา จึงเกิดแนวคิดในการปฏิรูปเรือนจําใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของภารกิจของกรมราชทัณฑเกี่ยวกับการควบคุมและแกไขพฤตินิสัยผูตองขัง 
โดยมุงพัฒนาองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อแกไขฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปนพลเมืองดีมี
สุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี ไมหวนกลับมากระทําผิดซํ้า ไดรับการพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพท่ีสุจริต และสามารถดําเนินชีวิตในสังคมภายนอกไดอยางปกติโดยสังคมใหการยอมรับ 
ดังนั้น แนวคิดการปฏิรูปเรือนจําในการปฏิบัติตอผูตองขังใหมีประสิทธิภาพและเปนระบบ ตาม
วัตถุประสงคของการการบังคับโทษจําคุก ท่ีเราจะทําการศึกษา คือ การใหเอกชนเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินงานของเรือนจําซ่ึงอาจเปนทางเลือกหนึ่ง อันอาจจะเปนหนทางท่ีแบงเบาภาระของ
เรือนจําในระยะยาว 

การใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจการบริหารเรือนจํา จึงมีความพยายาม
จากหลายฝายในการที่จะใหมีการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจการงานเรือนจํา ซ่ึงมี
เหตุผลสําคัญ คือ ปญหาผูตองขังลนคุก และอาชญากร ก็มีแนวโนมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ทําใหจํานวน
ผูตองขังกับจํานวนเจาหนาท่ีเรือนจํา ไมเพียงพอแกการดูแลผูตองขังไดดีพอ ไมวาในเร่ืองการให
ความรูในดานการศึกษา การใหความรูในดานอาชีพ หรือการใหคําปรึกษา ซ่ึงเหลานี้จําเปนตองใชผู
ท่ีมีความรู ความสามารถเฉพาะทาง เปนตน เหตุผลอีกประการหนึ่ง ในการใหเอกชนเขามาชวย 
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บริหารงานในเรือนจําบางสวนดังกลาว มีผลในดานของการแกไขฟนฟู ปรับพฤตินิสัยดวย ทําให 
ผูตองขังไดสัมผัสและใกลชิดกับภาคเอกชนท่ีเขามาชวยในงานบังคับโทษ ทําใหลดความแตกตาง
ในระหวางภายในกับภายนอกเรือนจําได อันเปนการชวยลดความเสียหายอันเกิดจากการบังคับโทษ
ได และยังใหเกิดการบังคับโทษทีมีประสิทธิภาพในการปรับพฤตินิสัยผูกระทําผิดได เพื่อประโยชน
แกสังคมและชวยใหผูตองขังกลับตัวเปนคนดี ท้ังยังเช่ือวาเอกชนสามารถบริหารงานไดมี
ประสิทธิภาพกวารัฐ  และเช่ือกันวาระบบการบริหารจัดการของเอกชนคลองตัวกวา ประหยัดกวา 
และชวยหยุดยั้งการขยายตัวของระบบราชการได ในตางประเทศพบวา บางประเทศใหโอกาส
ภาคเอกชนเขามาชวยบริหารจัดการงานราชทัณฑไดดวยในบางเร่ือง เชน เรือนจําเอกชน งานดาน
การรักษาความปลอดภัย อาหาร การฝกงาน การศึกษา ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อแบงเบาภาระของภาครัฐ4 
เหตุผลท่ีกรมราชทัณฑของรัฐตกลงวาจางใหเอกชนดําเนินงานเรือนจํา โดยมีเหตุผลตามลําดับ
ความสําคัญ คือ เพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน เพื่อลดสภาพความแออัดในเรือนจํา 
เพื่อความรวดเร็ว เพื่อความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน เพื่อลดคาใชจายในการดําเนินงาน เปนตน  

การบังคับโทษโดยใหเอกชนเขามารวมดําเนินกิจการในเรือนจํา ซ่ึงจะทําการศึกษานั้น
เปนการตัดโอนภารกิจบางอยางใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการบังคับโทษในเรือนจํา ไดแก  

1.  การใหเอกชนเขามามีสวนรวมทางดานการศึกษา  
2.  การใหเอกชนเขามามีสวนรวมทางดานศาสนา  
3.  การใหเอกชนเขามามีสวนรวมทางดานการใหความรูดานอาชีพ  
4.  การใหเอกชนเขามามีสวนรวมทางดานอุตสาหกรรมในเรือนจํา  
5.  การใหเอกชนเขามามีสวนรวมทางดานการฟนฟูจิตใจ  
ดังนั้น การใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจการเรือนจําขางตน ซ่ึงเราจะ

ทําการศึกษากันตอไป เปนทางเลือกประการหนึ่งท่ีภาครัฐควรนํามาใชในการบรรเทาหรือแกปญหา
การดําเนินงานของราชทัณฑ เปนรูปแบบแนวทางที่นาศึกษา เพื่อเปนการแกไขฟนฟูผูตองขัง ให
การศึกษาอบรม ฝกอาชีพใหผูตองขัง โดยผูท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะทางเฉพาะดาน ขัดเกลา
ใหเปนคนดี คืนกลับสูสังคม ทําประโยชนใหสังคมตามคุณคาของตนได ประกอบอาชีพเล้ียง
ครอบครัวไดโดยไมตองกลับไปกระทําความผิดอีก อันเปนไปตามวัตถุประสงคแหงการบังคับโทษ
จําคุกและพัฒนากระบวนยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยตอไป 

 
 
 

                                                 
4 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก  (น. 89). เลมเดิม.  
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีตางๆ ในการเขามามีสวนรวมในการบังคับโทษจําคุกของเอกชน
ในเรือนจํา   
 2. เพื่อศึกษาถึงมาตรการคุมครองสิทธิของผูตองขังในเรือนจําท่ีเอกชนสามารถเขามามีสวน
รวม  
  
 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจการในเรือนจําของเอกชน 
เปรียบเทียบกับตางประเทศ   
 4. เพื่อศึกษากฎหมายวาดวยการบังคับโทษของไทย และหาแนวทางในการแกไขปรับปรุง
กฎหมายบังคับโทษจําคุกของไทยในการใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจการ
ในรือนจํา    
  
1.3 สมมุติฐานของการศึกษา 
 ปจจุบันแนวคิดการปฏิรูปเรือนจําในการปฏิบัติตอผูตองขังใหเปนระบบมีประสิทธิภาพ
และมีมนุษยธรรม เพื่อใหการปฏิบัติตอผูตองขังบรรลุวัตถุประสงคในการคืนคนดีสูสังคม ลดการ
กระทําความผิดซํ้า และชวยใหนักโทษมีความรู มีทักษะ อาชีพ สามารถเล้ียงตนเองและดํารงชีวิตอยู
ในสังคมไดภายหลังพนโทษ มีหลายๆ แนวคิดในการปฏิรูปเรือนจําของไทย ซ่ึงแนวคิดสําคัญ
ประการหน่ึงท่ีทําใหการบริหารงานเรือนจํามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ แนวคิดในการเปด
โอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจการของเรือนจํา เพราะเช่ือวาเอกชนนั้นมี
ความเปนมืออาชีพมากกวาภาครัฐ เชน ดานการศึกษา ดานศาสนา ดานใหความรูในการประกอบ
อาชีพ ดานอุตสาหกรรม ดานการฟนฟูจิตใจ เปนตน เนื่องจากเจาหนาท่ีของรัฐไมมีความรู ความ
ชํานาญ หรือทักษะเฉพาะทางในดานตางๆดังกลาวขางตน ท้ังจํานวนเจาหนาท่ีมีไมเพียงพอกับ
อัตราสวนของผูตองขังซ่ึงมีจํานวนมาก ท้ังนี้ เพื่อใหผูตองขังไดมีความรู มีทักษะ มีอาชีพ และมี
จิตสํานึกเพื่อท่ีวาเม่ือออกมาจากเรือนจําแลวจะไดมีความรู มีอาชีพ เพื่อใชในการดําเนินชีวิตตอไป 
ภายหลังจากพนโทษไปแลว 
 ดังนั้น ภาครัฐจึงควรใหความสําคัญในการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการการบังคับ
โทษจําคุก เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการบังคับโทษจําคุกท่ีมุงเนนการแกไข
ฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปนคนดีและอยูรวมกับสังคมไดอยางปกติสุข 
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
ในการศึกษานี้มุงศึกษาถึง แนวคิดและทฤษฎีตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบังคับโทษจําคุก 

ตลอดจนศึกษาขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับกิจการราชทัณฑ ปญหาและอุปสรรคอันจะนําไปสูการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเขามามีสวนรวมในการบังคับโทษของเอกชนในเรือนจํา โดย
ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับการบริหารงานเรือนจําของตางประเทศ เพื่อเปนแนวทางในการนํามา
ประยุกต ปรับปรุง แกไขกฎหมายในประเทศไทย และเพื่อศึกษาหาความเหมาะสมและความเปนไป
ไดในการบังคับโทษโดยมีเอกชนเขามามีสวนรวมในเรือนจําของประเทศไทย  
 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
 ศึกษาวิจัยแบบเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากตําราวิชาการ บทความ
ทางวิชาการ วิทยานิพนธ ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ท้ังท่ีเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และ
รวบรวมแนวคิด ขอเสนอแนะ รวมท้ังผลงานของนักกฎหมาย สําหรับเปนแนวทางในการศึกษาตอ
สําหรับประเทศไทย   
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  ทําใหทราบถึง แนวคิด ทฤษฎีตางๆ ในการเขามามีสวนรวมในการบังคับโทษจําคุกของ
เอกชนในเรือนจํา   
 2.  ทําใหทราบถึงมาตรการคุมครองสิทธิของผูตองขังในเรือนจําท่ีเอกชนสามารถเขามามีสวน
รวม  
 3.  ทําใหทราบถึงการเขามามีสวนรวมของเอกชนในการดําเนินกิจการในเรือนจําของ
ตางประเทศ   
 4.  ทําใหทราบถึงกฎหมายวาดวยการบังคับโทษของไทย และแนวทางในการแกไขปรับปรุง
กฎหมายบังคับโทษจําคุกของไทยในการใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจการใน
เรือนจํา  

DPU



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีกฎหมายวาดวยการบังคับโทษและหลักการมีสวนรวม 

ของเอกชน 
 
 ในการบริหารงานเรือนจําโดยใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการบังคับโทษจําคุกให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับวัตถุประสงคแหงการราชทัณฑ จะตองคํานึงถึงทฤษฎี 
แนวคิด และหลักการตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจการใน
เรือนจําในประเทศไทย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
 
2.1  แนวคิดเก่ียวกับการคุมครองสิทธิของผูตองขัง  
 เนื่องจากไดมีการรณรงคทางดานสิทธิมนุษยชนจากองคการสหประชาชาติและรัฐบาล
ของประเทศตางๆ ประกอบกับความรูความเขาใจในสาขาวิชาทัณฑวิทยาไดพัฒนาตามลําดับ นานา
ประเทศจึงไดบัญญัติกฎหมายท่ีใหหลักประกันสิทธิมนุษยชนแกผูตองขังมากข้ึน1 ซ่ึงสอดคลองกับ
ปรัชญาในการแกไขฟนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูตองขังท่ีวา  พึงเปนท่ีตระหนักวาโทษจําคุก
และมาตรการอ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่องนั้น เปนโทษท่ีหนักอยูแลว ในแงท่ีวาเปนการทําใหผูกระทําความผิด
ตองถูกแยกออกจากโลกภายนอกโดยเปนการจํากัดอิสรภาพและเสรีภาพของผูนั้น ดังนั้น ระบบ
ราชทัณฑจึงไมควรจะไปเพ่ิมความทุกขใหแกนักโทษในเรือนจําหนักข้ึนไปกวาโดยสภาพของโทษ
จําคุกนั้นอีก เวนแตในกรณีของการคัดแยกประเภทของนักโทษโดยชอบธรรมหรือเพ่ือการรักษา
ระเบียบวินัย  
 การที่จะทําใหบรรลุผลดังกลาว เรือนจําพึงนําเอาการดําเนินการและรูปแบบของ 
การชวยเหลือทุกอยางท่ีมีอยูและเหมาะสมท้ังในดานการแกไขเยียวยา การศึกษา การอบรม 
ทางคุณธรรมและทางจิตวิญญาณมาใช ตลอดจนการจัดใหมีการชวยเหลือเชิงแกไขเยียวยานักโทษ 
ใหเหมาะสมกับความตองการของนักโทษรายบุคคลดวย กอนท่ีจะถึงกําหนดเวลาพนโทษจําคุก 
ทางเรือนจําจะตองจัดมาตรการท่ีจําเปนรองรับใหนักโทษผูนั้นไดกลับคืนสูสังคมเพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายนี้ ในแตละกรณีจะตองมีกระบวนการกอนการปลอยตัวท่ีจัดในเรือนจําหรือสถานท่ี 

                                                 
1  จาก สิทธิของผูตองขังในประเทศไทย  (รายงานผลการวิจัย)  (น. 40-42), โดย  ประธาน  วัฒนวานิชย,  

2526, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.     
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คุมขังอ่ืนท่ีหมาะสมหรือการปลอยตัวไปภายใตการควบคุมดูแล การบําบัดแกไขนักโทษไมได
ส้ินสุดลงเม่ือนักโทษไดรับการปลอยตัว ดังนั้น หนวยงานทั้งของทางราชการและเอกชนควร
ติดตามดูแลนักโทษอยางมีประสิทธิภาพหลังการพนโทษน้ันดวย เพื่อลดปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนแก
นักโทษและเพ่ือประโยชนในการบําบัดฟนฟูทางสังคมแกนักโทษนั้น และอนาคตหลังการพนโทษ 
ดังนั้น จึงตองสงเสริมและชวยเหลือใหนักโทษยังคงมีความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลและองคกร
ภายนอก ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางดีท่ีสุดสําหรับครอบครัวของนักโทษและตอการบําบัดฟนฟูทาง
สังคมแกนักโทษนั้นดวย2   
 โดยที่การยอมรับนับถือเกียรติศักดิ์ประจําตัวและสิทธิเทาเทียมกัน และโอนมิไดของ
บรรดาสมาชิกท้ังหลายของมนุษยเปนหลักมูลเหตุแหงอิสรภาพ ความยุติธรรมและสันติภาพของ
โลก และปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเปนมาตรฐานรวมกันแหงความสําเร็จสําหรับ
ประชากรและประชาชาติท้ังหลาย มีการยอมรับนับถือและการปฏิบัติโดยสากลและอยางจริงจัง 
 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ไดกลาวถึงสิทธิซ่ึงโอนมิไดหรือนัยหนึ่งเปนสิทธิ
ข้ันพื้นฐานท่ีมนุษยมีอยูและลวงละเมิดมิไดนั้น ความหมายของคํานี้ยังมีผูพิจารณาและตีความ
แตกตางกัน หลักปรัญชาสังคมของโทมัส ฮอบส (Thomas Hobbes) ซ่ึงสนับสนุนรัฐบาลท่ีเขมแข็ง
ในการปกครองและคุมครองเอกชนกลาววา ชีวิต เสรีภาพและทรัพยสิน ยังมิไดรับการยอมรับวา
เปนสิทธิท่ีโอนมิได อันปลอดจากการเขาแทรกแซงของรัฐแตตกอยูภายใตการควบคุมแทรกแซง
ดวยความเมตตากรุณาของรัฐ อํานาจรัฐตามปรัชญาสังคมของฮอบส มิไดตกอยูภายใตขอจํากัดของ
กฎหมายใดๆ ดังนั้น ความคิดในกฎหมายธรรมชาติของฮอบส จึงเปนเพียงการชี้นําทางศีลธรรม
ใหแกองคอธิปตย การพิจารณากฎหมายของฮอบสมีผูวิจารณวามิไดแตกตางจากสํานักปฏิฐานนิยม 
 ลุควิก กุมโปลวิคซ  (Ludwig Gumplowicz) นักสังคมวิทยาชาวออสเตรียกลาววา 
กฎหมายเปนการใชอํานาจของรัฐ การแกงแยงอํานาจระหวางกลุมบุคคลเพ่ือความเปนใหญในรัฐใน
อันท่ีจะใชกฎหมายเปนเคร่ืองมือในการบรรลุวัตถุประสงคของรัฐ ดังนั้น กฎหมายจึงเกิดจากความ
ขัดแยงระหวางกลุมตางๆ ในสังคมท่ีบุคคลมีความแตกตางกันและมีอํานาจไมเทาเทียมกัน กฎหมาย
เปนกลไกในการรักษาสภาวะทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ท่ีไมเสมอภาคใหดํารงอยูได
ตลอดไปในตัวเองกฎหมายมิไดแสดงออกทางดานความไมเสมอภาค แตดํารงอยูเพ่ือควบคุมหรือ
บังคับบุคคลท่ีไมมีความเสมอภาคทางเช้ือชาติและสังคมใหอยูรวมกันได ดังนั้น คํากลาวเกี่ยวกับ
กฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) และสิทธิท่ีไมอาจโอนกันได จึงเปนเร่ืองแปลกประหลาดซ่ึงเกิด 
 
                                                 

2 จาก มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   
(น. 16-167), โดย ชาติ  ชัยเดชสุริยะ, 2549, กรุงเทพฯ: เดือนตุลา. 
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จากมโนภาพอยางแทจริงเชนเดียวกบัมโนทัศนในเร่ืองเจตจาํนงท่ีเปนอิสระ (Free Will) หรือเหตุผล 
(Reason) แนวความคิดของกุมโปลวิคซเปนตัวอยางของผูตีความหมายในแนวทางสังคมวิทยา
และปฏิฐานนิยม (Sociological-Positivistic Interpretation of Law)  
 นักนิติศาสตรผูเสนอแนวทางกฎหมายธรรมชาติและสังคมนิยมคือ ลีออน ดูกุย (Leon 
Duguit) ชาวฝร่ังเศส ดูกุย ปฏิเสธแนวความคิดในเร่ืองสิทธิท่ีไมอาจโอนไดของบุคคลของสํานัก
กฎหมายธรรมชาติในศตวรรษท่ี 18 โดยพยายามจะนําหลักในเร่ืองหนาท่ีตามกฎหมาย (Legal 
Duties) มาใชแทนท่ีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) บุคคลทุกคนจะตองปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึง
ในสังคมภายใตบังคับแหงกฎหมาย สิทธิท่ีบุคคลจะพึงมีจึงไดแกสิทธิในการปฏิบัติหนาท่ีตาม
กฎหมาย อํานาจในการปกครองของรัฐตามความเห็นของดูกุยเปนหนาท่ีมิใชสิทธิเชนเดียวกับ
พลเมืองท่ีมีหนาท่ีนั่นเอง อยางไรก็ตาม นักนิติศาสตรจํานวนมากเม่ือกลาวถึงความยุติธรรมและ
เสรีภาพแลว ปรัชญากฎหมายจะเนนอยูในเร่ืองเสรีภาพ เพราะความปรารถนาเสรีภาพฝงรากลึกอยู
ในตัวมนุษย  

จอหน ลอค (John Locke) กลาววา จุดมุงหมายของกฎหมายมิไดอยูท่ีการยกเลิกหรือ
เหนี่ยวร้ังเสรีภาพของบุคคลแตเปนการรักษาและสงเสริมตางหาก สวน โธมัส เจฟเฟอรสัน 
(Thomas Jefferson) เช่ือม่ันวาเสรีภาพจะผูกพันกับสิทธิท่ีโอนมิไดหรือสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษย 
และนักปรัชญาอื่นๆ เชน รุสโซ (Rousseau) คานท (Kant) และเฮอรเบอรต สเปนเซอร (Herbert 
Spencer) ก็มีความคิดเห็นตอเสรีภาพของมนุษยอยางเดียวกัน ดังนั้น ไมวาจะพิจารณาสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลเปนท่ีเขาใจกันวา บุคคลมีสิทธิข้ันพื้นฐาน (Fundamental Rights) ซ่ึงมิอาจโอน
ได แมวาบุคคลจะถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เนื่องจากกระทําการฝาฝนกฎหมายของรัฐ หรือตกเปน
ผูตองหาจําเลย หรือผูตองขังในเรือนจํา3 
 2.1.1 สิทธิของผูตองขังตามหลักสากล 
 องคการสหประชาชาติใหการรับรองสิทธิมนุษยชนทางอาญาไวเปนมาตรฐานสากล
โดยบัญญัติไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights 
1948) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพง (พลเมือง) และทางการเมือง  (International 
Covenant on Civil and Political Rights 1966) และตอมามาตรฐานดังกลาวไดรับการบัญญัติรับรอง
สิทธิของภูมิภาคและองคกรตางๆ ของสิทธิมนุษยชน เชน The European Convention on Human 
Rights and Fundamental Freedoms 1950, The American Convention on Human Rights 1969 ซ่ึงมี
สาระสําคัญ ดังนี้  

                                                 
3  สิทธิของผูตองขังในประเทศไทย  (น. 18-19). เลมเดิม. 
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 1)  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights 1948) 
รับรองสิทธิของผูตองโทษไวในขอ 5 “บุคคลใดจะถูกทรมานหรือไดรับการปฏิบัติหรือลงทัณฑซ่ึง
ทารุณ โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือหยามเกียรติมิได” โดยท่ีหลักประกันสิทธิของผูตองขังไดถูก
บัญญัติไวอยางกวางๆ ในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซ่ึงบทบัญญัติในขอนี้ถือไดวาเปน
จุดเร่ิมตนของขบวนการมนุษยธรรมในการปรับปรุงความเปนอยูของผูตองขังใหไดรับการเอาใจใส
มากข้ึน4

 

 2) กติการะหวางประเทศว าดวยสิทธิทางแพง  (พลเมือง ) และทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights 1966)5 ไดรับรองสิทธิดังกลาวในขอ 7 การ
หามการลงโทษท่ีโหดรายไรมนุษยธรรม และไดเพิ่มเติมหลักประกันสิทธิในการปฏิบัติตัวผู
ตองโทษในขอ 10 ดังนี้ 
  (1) การรับรองสิทธิของผูตองขัง  

  บุคคลจะถูกทรมาน หรือไดรับการปฏิบัติ หรือการลงโทษท่ีโหดรายไร มนุษยธรรม
หรือตํ่าชามิได โดยเฉพาะอยางยิ่ง บุคคลจะถูกใชในการทดลองทางการแพทยหรือทาง วิทยาศาสตร
โดยปราศจากความยินยอมอยางเสรีของบุคคลนั้นมิได (ขอ 7)  
  (2) หลักประกันสิทธิในการปฏิบัติตอผูตองขัง  
  บุคคลท้ังหลายท่ีถูกริดรอนเสรีภาพตองไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมและ
ไดรับการเคารพในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย (ขอ 10(1)) 
  พึงจําแนกผูตองหาออกจากผูตองโทษในเรือนจําและพึงไดรับการปฏิบัติท่ีแตกตาง
กันตามความเหมาะสมแกสถานะอันมิใชเปนผูตองโทษ (ขอ 10(2) (ก)) 
  พึงแยกตัวผูตองหาวากระทําผิดท่ีเปนเยาวชนออกจากผูใหญและใหนําตัวข้ึน
พิจารณาพิพากษาคดีโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได (ขอ 10(2) (ข)) 
  ระบบราชทัณฑพึงประกอบดวยการปฏิบัติตอนักโทษดวยความมุงหมายสําคัญท่ีจะ
ใหมีการกลับเนื้อกลับตัวและการฟนฟูทางสังคม พึงจําแนกผูกระทําผิดท่ีเปนเด็กหรือเยาวชนออก
จากผูใหญและไดรับการปฏิบัติตามความเหมาะสมแกวัยและสถานะทางกฎหมาย (ขอ 10(3)) 
 3)  ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูตองขังคดีอาญา 
(Standard of Minimum Rules For the Treatment of Prisoners) ดังนี้  

                                                 
4  แหลงเดิม. 
5 (ฉบับแปลและเรียบเรียงโดยกระทรวงการตางประเทศ).  สืบคน 20 กุมภาพันธ 2558, จาก

http://www.mfa.go.th/humanrights/image/stories/iccprt.pdf. 
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  (1) การแยกประเภทของผูตองขัง ควรแยกผูตองขังเหลานี้ออกจากกัน คือ ผูตองขัง
เพศชายกับเพศหญิง ผูตองขังท่ีอยูในระหวางการพิจารณากับนักโทษเด็ดขาด ผูตองโทษกักขัง
เกี่ยวกับหนี้สินหรือคดีแพงอ่ืนๆ กับผูตองโทษคดีอาญา ผูตองขังท่ีเปนเยาวชนกับผูใหญ 
  (2)  หองพัก ไมควรใชหองนอนรวมกันต้ังแตสองคนข้ึนไปและจะตองมีพื้นท่ีแสง
สวาง หองน้ําตลอดจนควรมีการทําความสะอาดอยูเสมอ 
  (3)  อนามัยสวนบุคคล ผูตองขังควรไดรับบริการน้ําดื่ม กระดาษชําระ และส่ิงอ่ืนท่ี
ใชรักษาความสะอาดในรางกาย 
  (4)  เส้ือผาและท่ีนอน 
  ผูตองขังท่ีมิไดรับอนุญาตใหใชเส้ือผาของตนเอง จะไดรับบริการเส้ือผาท่ีเหมาะสม
และบริการซักรีดตามท่ีกําหนด 
  ผูตองขังท่ีอยูนอกเรือนจําไดรับอนุญาตท่ีจะใชเส้ือผาของตนเอง ผูตองขังทุกคนควร
ไดรับท่ีนอนสวนตัวและสะอาด 
  (5) อาหาร ผูตองขังควรไดรับประทานอาหารท่ีถูกสุขอนามัย ตลอดจนไดดื่มน้ําเม่ือ
รางกายตองการ 
  (6) การออกกําลังกายและเลนกีฬา ผูตองขังทุกคนท่ีมิไดทํางานกลางแจง ควรจะมี
เวลาออกกําลังกายกลางแจงอยางนอยวันละหนึ่งช่ัวโมง สวนผูตองขังท่ีเปนเยาวชนจะไดรับ การฝก
กายบริหาร 
  (7) การใหบริการทางการแพทย 
  ในทุกเรือนจําควรมีแพทยรักษาโรคท่ัวไปและพอมีความรูทางจิตเวช ตรวจรักษาอยู
เปนประจํา 
  ผูตองขังซ่ึงจําตองไดรับการรักษาพยาบาลเปนกรณีพิเศษจะไดรับการสงตัวไป
รักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลซ่ึงรักษาประชาชนท่ัวไปหรือไดรับการรักษาในท่ีท่ีจัดไวโดยเฉพาะ 
  ควรมีทันตแพทยใหบริการแกผูตองขังทุกคน 
  ควรมีการใหบริการดูแลหญิงมีครรภโดยพยาบาลผดุงครรภ 
  ผูตองขังทุกคนควรไดรับการตรวจรางกายหลังจากถูกสงตัวเขามาในเรือนจํา สวน
ผูตองขังท่ีพบวามีโรคติดตอตองแยกขัง 
  แพทยตองตรวจรางกายแกผูตองขังทุกวันไมวาจะไดรับการรองขอ หรือถูกสงตัวมา
ใหรักษา 
  แพทยตองรายงานตอพัศดีในกรณีท่ีสุขภาพของผูตองขังอาจเปนอันตรายจากการท่ี
จะใหจําคุกตอไป หรือภายใตการรับอาหาร อนามัย ท่ีนอน หรือเส้ือผาภายในเรือนจํา 
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  (8) วินัยและการลงโทษ 
  ขอกําหนดเกี่ยวกับการวินัยของผูตองขังไมควรจะเครงครัดไปกวาท่ีจําเปนเพื่อให
เขาอยูภายใตการควบคุมและปฏิบัติตามคําส่ัง 
  หามใชผูตองขังคนใดทํางานเกี่ยวกับการรักษาวินัย 
  การกระทําใดถือวาเปนการกระทําท่ีผิดวินัย และการรับโทษตองกําหนดไวใน
กฎหมายหรือขอบังคับ รวมท้ังผูตองขังสามารถตอสูขอกลาวหาได 
  หามมิใหลงโทษแกผูตองขังในลักษณะท่ีทารุณโหดรายไรมนุษยธรรมหรือลดความ
เปนมนุษยลง ซ่ึงหมายรวมถึงการเฆ่ียนตี การขังในหองมืด 
  กอนท่ีจะลงโทษตอรางกายของผูตองขังตองปรึกษาแพทยกอนวาการลงโทษ
ดังกลาวจะมีผลกระทบท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพทางกายหรือจิตใจของผูตองขังหรือไม 
  (9) การใชเคร่ืองพันธนาการหามใชกุญแจมือ ข่ือ คา และเส้ือทรมาน หรือเคร่ือง
พันธนาการอ่ืนๆ เพื่อการลงโทษ และหามมิใหใชโซหรือตรวนเปนเครื่องพันธนาการ เวนแต  
จะปองกันการหลบหนีในระหวางยายผูตองขังเพ่ือเหตุผลทางการแพทย หรือโดยคําส่ังของ 
ผูบัญชาการเรือนจําเพื่อปองกันการทําลายทรัพยสิน 
  (10) สิทธิในการไดรับแจงและการรองทุกข 
  เม่ือแรกรับเขามาในเรือนจํา ผูตองขังมีสิทธิไดรับการแจงในเร่ืองเกี่ยวกับระเบียบ
ขอบังคับในเรือนจําในสวนท่ีเกี่ยวของกับตน โดยพนักงานเจาหนาท่ีเองหรือโดยการรองขอของตน 
  ผูตองขังมีสิทธิรองทุกขตอผูบัญชาการเรือนจําในทองท่ีนั้น หรือในสวนกลาง หรือ
ตอศาลอยางเปนทางการโดยไมตองถูกตรวจสอบในเร่ืองราวท่ีรองทุกข และมีโอกาสท่ีจะแจงดวย
วาจาตอพนักงานสอบสวนในเร่ืองนี้โดยปราศจากการควบคุมของเจาหนาท่ีเรือนจํา 
  เวนแตจะปรากฏหลักฐานไมเพียงพอ คํารองทุกขทุกฉบับจะตองไดรับการ
ดําเนินการโดยทันทีและไดรับคําตอบโดยไมชักชา 
  (11) การติดตอกับภายนอก 
  ผูตองขังไดรับการอนุญาตใหติดตอกับครอบครัวและเพื่ออยางสมํ่าเสมอทั้งทาง
จดหมายและการเยี่ยมเยียน 
  ผูตองขังซ่ึงเปนชาวตางประเทศมีสิทธิติดตอกับเจาหนาท่ีของสถานทูตของตนหรือ
ขององคการระหวางประเทศท่ีมีผลประโยชนเกี่ยวกับตน 
  ผูตองขังจะตองไดรับขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณประจําวันหรือท่ีนาสนใจหนังสือ 
เรือนจําทุกแหงจะตองมีหองสมุดสําหรับใหผูตองขังไดอาน 
  (12) หนังสือ เรือนจําทุกแหงจะตองมีหองสมุดสําหรับใหผูตองขังไดอาน 
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  (13) ศาสนา 
  ถาเรือนจําใดมีผูตองขังท่ีนับถือศาสนาเดียวกันมากพอสมควรจะตองมีการตั้ง
ศาสนาจารยนั้นๆ เปนอนุศาสนาจารย เพื่อใหบริการแกผูตองขัง 
  ผูตองขังจะไมถูกบังคับใหเขารวมกิจกรรมทางศาสนา หรือปฏิเสธไมใหเขารวม
พิธีกรรมทางศาสนา 
  ถาสามารถปฏิบัติได ผูตองขังทุกคนจะตองไดอนุญาตดําเนินการในเร่ืองเก่ียวกับ
ศาสนาของตนจนเปนท่ีพอใจและสามารถครอบครองหนังสือท่ีเกี่ยวกับศาสนานั้นได 
  (14) การดูแลทรัพยสินของผูตองขัง 
  เงินหรือของมีคาของผูตองขัง ซ่ึงไมไดรับการอนุญาตใหเก็บไวเปนสวนตัว  
จะไดรับการเก็บรักษาในท่ีปลอดภัยจนกวาจะไดรับการปลอยตัว 
  เงินหรือส่ิงของอ่ืนท่ีผูตองขังไดรับจากบุคคลภายนอกจะไดรับการปฏิบัติเชนเดียว 
กับขอ (10.1) 
  แพทยจะเปนผูวินิจฉัยวา ผูตองขังสามารถนํายาประจําตัวเขามาในเรือนจําได
หรือไม 
  (15) การแจงเกี่ยวกับการตาย เจ็บปวย หรือการโอนตัวผูตองขัง 
  คูสมรสหรือญาติของผูตองขังจะไดรับการแจงวาผูตองขังถึงแกความตาย หรือ
เจ็บปวยอยางหนัก หรือการสงตัวผูตองขังไปยังเรือนจําเพื่อการบําบัดทางจิต 
  ผูตองขังจะไดรับการแจงขาวการตายหรือเจ็บปวยอยางหนักของญาติสนิทของตน
ในกรณีท่ีญาติเจ็บปวยอาการหนักมาก ผูตองขังมีสิทธิไดรับอนุญาตใหไปเยี่ยมได 
  ผูตองขังทุกคนมีสิทธิแจงใหครอบครัวของตนทราบในทันทีท่ีถูกสงตัวไปใน
เรือนจําหรือเม่ือถูกโอนไปยังเรือนจําอ่ืน 
  (16) การยายผูตองขัง 
  การยายผูตองขังเขาหรือออกเรือนจํา พึงระวังใหอยูในสายตาของประชาชนนอย
ท่ีสุด และการควบคุมจะตองกระทําไปในทางที่มิใหผูตองขังไดรับการดูหม่ินหรือเหยียดหยาม 
  ยานพาหนะท่ีใชลําเลียงผูตองขัง อยาใหอับลม มืดทึบ หรือเปนการทรมานรางกาย
โดยไมจําเปน 
  การลําเลียงผูตองขังนี้ ทางราชการตองเปนผูเสียคาใชจาย 
  (17) การตรวจเรือนจํา 
  ควรใหผูตรวจราชการท่ีทรงคุณวุฒิและชํานาญงานไปตรวจเรือนจําอยางสมํ่าเสมอ
และผูมีอํานาจบริหารตามกฎหมายเปนผูแตงต้ังผูตรวจราชการเรือนจํา ใหมีหนาท่ีโดยเฉพาะในการ
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ตรวจเพ่ือใหเรือนจําบริหารงานไปตามกฎหมายและขอบังคับท่ีตราไว และตรงตามความมุงหมาย
ของการลงโทษและวิธีการอบรมแกไข 
 4)  กฎมาตรฐานข้ันตํ่าขององคการสหประชาชาติวาดวยกระบวนการยุติธรรมสําหรับ
เยาวชน (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice: The 
Beijing Rules 1985)  

ขอ 26 สรุปสาระสําคัญไดวา “การฝกอบรมและบําบัดฟนฟูเยาวชนภายในสถานท่ีคุม
ขังสําหรับเยาวชนหรือสถานพินิจนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อการดูแลและคุมครอง ใหการศึกษาและ
เสริมสรางทักษะทางวิชาชีพเพื่อชวยใหเยาวชนดังกลาวสามารถท่ีจะกลับไปมีบทบาทท่ีดีและเปน
ประโยชนตอสังคมเยาวชนในสถานท่ีดังกลาวจึงพึงไดรับการดูแลและชวยเหลือท้ังในดาน สังคม 
การศึกษา การฝกอบรมอาชีพ จิตวิทยา การดูแลทางการแพทยและสุขภาพใหเหมาะสม ตามอายุ 
เพศ บุคลิกภาพ และประโยชนในเชิงพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผูนั้น การรวมมือกันระหวาง
หนวยงานตางกระทรวงและตางกรมกันเพื่อการคุมครองดูแลเยาวชนท่ีถูกคุมขังหรือจําคุกใหไดรับ
การศึกษาและการฝกอบรมทางวิชาชีพท่ีเพียงพอนั้นเปนส่ิงท่ีจําเปนและจะตองดําเนินการ เพื่อเปน
หลักประกันวาเยาวชนท่ีถูกคุมขังหรือจําคุกดังกลาวจะไมสูญเสียโอกาสทางการศึกษา6

 

5) กฎขององคการสหประชาชาติวาดวยการคุมครองเยาวชนที่ถูกจํากัดอิสรภาพ 
(United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty 1990)  

ขอ 37-51 ไดกําหนดหลักเกณฑสําคัญหลายประการในรายละเอียดเพื่อสงเสริมให
เยาวชนท่ีถูกคุมขังไดรับการดูแลคุณภาพชีวิต ท้ังในดานอาหาร การศึกษา การแสวงหาความรูใน
หองสมุด การฝกอาชีพ การออกกําลังกาย กีฬาและสันทนาการ การเขารวมกิจกรรมทางศาสนาและ
การดูแลดานสุขภาพ 

6) หลักการพื้นฐานวาดวยการปฏิบัติตอนักโทษ 
หลักการฉบับนี้ไดมีการรับรองและประกาศโดยท่ีประชุมสมัชชาท่ัวไป โดยมติท่ี 

45/111 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม ค.ศ. 1990 มีรายละเอียด ดังนี้  
  (1) นักโทษทุกคนพึงไดรับการปฏิบัติอยางเคารพตอศักดิ์ศรีและคุณคาแหงความ
เปนมนุษย 
  (2) การเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองของเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา 
ศาสนา ความคิดทางการเมือง หรือความคิดเห็นอ่ืนๆ แหลงกําเนิดทางชาติหรือสังคม สถานะทาง
ทรัพยสิน กําเนิดหรือทางอ่ืนใดนั้นจะกระทํามิได 
                                                 

6 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   
(น. 165-167). เลมเดิม. 
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  (3) เปนการสมควรอยางยิ่งท่ีจะเคารพตอความเช่ือทางศาสนาและกฎเกณฑทาง
วัฒนธรรมของกลุมชนท่ีนักโทษเปนสมาชิกอยูตามท่ีเง่ือนไขของสังคมนั้นกําหนด 
  (4) ความรับผิดชอบของเรือนจําในการคุมขังนักโทษและในการคุมครองสังคมให
ปลอดภัยจากอาชญากรรมจะตองเปนไปอยางสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงสังคมในดานอ่ืนของรัฐ 
และความรับผิดชอบข้ันพื้นฐานของรัฐ ในการสงเสริมความเปนอยูท่ีดีและการพัฒนาของสมาชิก
ท้ังหมดของสังคม 
  (5) เวนแตขอจํากัดซ่ึงเปนท่ีเห็นไดวามีความจําเปนเนื่องจากขอเท็จจริงวาจะตอง
จํากัดอิสรภาพของนักโทษนั้น นักโทษทุกคนพึงไดรับการคุมครองในเร่ืองของสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพข้ันพื้นฐานซ่ึงกําหนดโดยปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ตลอดจนกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิความ
เปนพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และพิธีสารตามสิทธิฉบับอ่ืนๆ ซ่ึงประเทศนั้นไดตกลงเปนภาคี 
อีกท้ังนักโทษทุกคนพึงไดรับการคุมครองสิทธิอ่ืนๆ ตามท่ีไดกําหนดไวในอนุสัญญาฉบับอ่ืนของ
องคการสหประชาชาติดวย 
  (6) นักโทษทุกคนพึงมีสิทธิท่ีจะเขารวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการศึกษา 
ท่ีมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย 
  (7) มาตรการลงโทษประเภทคุมขังใหโดดเดี่ยวนั้นควรถูกยกเลิกหรือถูกจํากัดการ
ใชลง ซ่ึงความพยายามท่ีจะยกเลิกหรือจํากัดการคุมขังใหโดดเดี่ยวดังกลาวพึงไดรับการผลักดันและ
สงเสริม 
  (8) พึงดําเนินการใหนักโทษสามารถทํางานท่ีมีคุณประโยชนและไดรับคาตอบแทน
ซ่ึงจะเอ้ือตอการเตรียมความพรอมท่ีจะกลับไปทํางานในสังคมเม่ือพนโทษตอไป อีกท้ังยังจะเปน
การทําใหนักโทษมีรายไดจุนเจือตนเองและครอบครัว 
  (9) นักโทษพึงมีสิทธิไดรับการบริการทางการแพทยท่ีมีอยูในประเทศโดยปราศจาก
การรังเกียจเดียดฉันทจากการที่มีฐานะเปนนักโทษ 
  (10) นักโทษท่ีพนโทษแลวพึงไดรับโอกาสและการปฏิบัติท่ีจะทําใหสามารถ
กลับไปใชชีวิตในสังคมในสภาวะท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ดวยการมีสวนรวมและความชวยเหลือ
ของชุมชนและองคกรตางๆ ในสังคม ท้ังนี้โดยคํานึงถึงประโยชนของผูเสียหายนั้นดวย 
  (11) หลักการทุกประการดังกลาวขางตนพึงมีการปฏิบัติอยางเท่ียงธรรม 
 7)  หลักการเพื่อการคุมครองผู ถูกคุมขังหรือถูกจําคุก (Body of Principles for the 
Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment 1988) 
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 ขอ 33 กําหนดวา “ผูท่ีถูกคุมขังหรือจําคุกหรือท่ีปรึกษาของผูนั้นมีสิทธิท่ีจะยื่นคํารอง
ขอหรือคํารองทุกขเกี่ยวกับส่ิงท่ีเขาไดรับการปฏิบัติโดยเฉพาะกรณีท่ีมีการกระทําทรมาน การ
ปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีเปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรมหรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ท้ังนี้โดยยื่นคํารองขอหรือคํารองทุกขดังกลาวตอองคกรตนสังกัดของหนวยงานท่ีคุมขังหรือจําคุก 
หรือองคกรท่ีเหนือข้ึนไปรวมถึงองคกรท่ีเกี่ยวของในกรณีจําเปนเพื่อใหทบทวนหรือแกไขการ
ปฏิบัติท่ีมิชอบนั้น ในกรณีท่ีผูท่ีถูกคุมขังหรือจําคุก หรือบุคคลอ่ืนท่ีรูขอเท็จจริงเกี่ยวกับเร่ืองนั้น
เปนผูมีสิทธิดําเนินการดังกลาวแทน องคกรท่ีรับคํารองขอหรือคํารองทุกขดังกลาวนั้นจะตองเก็บ
รักษาคํารองขอหรือคํารองทุกขดังกลาวเปนความลับ ท้ังนี้ใหเปนไปตามความประสงคของผูยื่นคํา
รองขอหรือคํารองทุกขดังกลาวนั้น องคกรท่ีรับคํารองขอหรือคํารองทุกขดังกลาวจะตองดําเนินการ
สอบสวนหาขอเท็จจริงและใหคําตอบแกผูยื่นคํารองขอหรือคํารองทุกขดังกลาวนั้นโดยไมชักชา 
หากคํารองขอหรือคํารองทุกขดังกลาวนั้นถูกปฏิเสธหรือไมไดรับการตอบสนองในเวลาอันสมควร 
ผูยื่นคํารองขอหรือคํารองทุกขดังกลาวมีสิทธิท่ีจะนําคดีไปยื่นตอองคกรศาลหรือองคกรอ่ืน การ
กระทําใดๆ ท่ีจะเปนการคุกคามตอผูท่ีถูกคุมขังหรือจําคุกหรือตอผูท่ีไดยื่นคํารองขอหรือคํารอง
ทุกขดังกลาวนั้นถือเปนการตองหามท้ังส้ิน”7  

8) Basic Principles of the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, 
1990  

ไดกําหนดหลักเกณฑท่ัวไปของการใชอาวุธปนตอผูถูกจับหรือนักโทษไว ดังนี้  
  (1) รัฐบาลและเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีบังคับใหเปนไปตามกฎหมายจะตองตรา
ขอบังคับและบังคับใหเปนตามหลักเกณฑนี้ 
  (2) ควรพัฒนาอาวุธท่ีไมเปนอันตรายตอชีวิต 
  (3) ในการปฏิบัติการตามหนาท่ีเจาพนักงานจะตองพยายามใชวิธีท่ีไมประทุษรายกอน
และถาจําเปนตองใชการใชกําลังเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 
   (3.1) กระทําใหเหมาะสมกับความรายแรงของความผิดและมีวัตถุประสงคท่ี
ชอบ 
   (3.2) พยายามใหไดรับอันตรายนอยท่ีสุด และรักษาไวซ่ึงชีวิตของมนุษย 
   (3.3) ตองใหการรักษาพยาบาลโดยดวนหลังจากการใชกําลัง 
   (3.4) จะตองแจงใหญาติ หรือเพ่ือนสนิทของผูไดรับบาดเจ็บโดยดวน 

                                                 
7 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   

(น. 145-147). เลมเดิม.   
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   (3.5) ในกรณี ท่ี มีความตายเกิด ข้ึนจากการใชอาวุธปนจะตองรายงาน
ผูบังคับบัญชาโดยพลัน 
   (3.6) รัฐบาลจะตองบัญญัติโทษทางอาญาสําหรับเจาพนักงานผูใชกําลังโดย
พลการหรือใชอํานาจเกินขอบเขตในกรณีสถานการณฉุกเฉิน หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศอาจยกเวนมาตราดังกลาวได  
 นอกจากกําหนดหลักเกณฑท่ัวไปของการใชอาวุธปนตอผูถูกจับหรือนักโทษแลว ยังได
กําหนดหลักเกณฑการใชอาวุธปนโดยเฉพาะไวดวย มีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) การใชอาวุธจากเจาหนาท่ีจะตองกระทําเฉพาะในกรณีจําเปนเพื่อปองกันสิทธิของ
ผูกระทําของผูอ่ืนหรือเพื่อปองกันชีวิตหรือภยันตรายตอรางกายของผูอ่ืน และตองกระทําโดยวิธี
ทางนอยท่ีสุดท่ีจะปองกันผลดังกลาว ในการใชอาวุธนี้ เจาพนักงานตองแสดงตัวและเตือนผูนั้นวา
จะใชอาวุธปนกอน และหากหลีกเล่ียงไมไดจึงตองใชอาวุธปน 
 (2) การใชกําลังของตํารวจกับผูถูกควบคุมหรือกักขัง 
  (2.1)  หามการใชอาวุธปนตอผูถูกควบคุมหรือตองขัง เวนแต จําเปนเพื่อการรักษา
ความสงบเรียบรอย หรือมีการขมขูตอชีวิตเกิดข้ึน 
  (2.2)  หามใชอาวุธปน เวนแตใชปองกันตัวหรือปองกันอันตราย 
 (3)  การอบรมเจาพนักงาน 
  (3.1) การคัดเลือกเจาพนักงานจากผูท่ีมีความเหมาะสมท้ังดานศีลธรรมจิตใจ และ
รางกายท่ีรับการอบรมอยางตอเนื่อง 
  (3.2) เจาพนักงานตองอบรมจิตใจใหมีความรูเขาใจในเรื่องการรักษาความสงบ
เรียบรอยเขาใจพฤติการณของการรวมกลุม รวมท้ังวิธีการจูงใจและการตอรองซ่ึงจะตองมีความ
เขาใจสําหรับการใชอาวุธปน 
 9)  The European Convention of Human Right  
 ขอ 3 ไดรับรองหลักประกันเสรีภาพท่ีจะไมไดรับการกระทําโดยทรมาน (Torture) หรือ
ไรมนุษยธรรม (Inhuman) หรือปฏิบัติหรือลงโทษอยางหยามเกียรติ (Degrading) ไว ความวา
“บุคคลทุกคนจะไมถูกทรมาน หรือการปฏิบัติอยางไรมนุษยธรรมและไมถูกลงโทษอยางหยาม
เกียรติ”  
 “การปฏิบัติท่ีไรมนุษยธรรม หมายถึง การกระทําท่ีมีผลเสียหายตอรางกาย หรือจิตใจ
ของบุคคลโดยไมชอบ สวนคําวา “ทรมาน” นั้น มักจะไดนํามาใชเปนกรณีหนึ่งของการปฏิบัติท่ีไร
มนุษยธรรม เชน การบังคับใหรับสารภาพหรือใหการอยางใดๆ หรือการลงโทษตอรางกายซ่ึงมักจะ
เปนกรณีท่ีถือวาเปนการปฏิบัติท่ีไรมนุษยธรรมอยางรายแรง สวนการปฏิบัติหรือลงโทษบุคคล
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อยางหยามเกียรตินั้นเปนกรณีท่ีปฏิบัติตอผูนั้นในลักษณะท่ีทําใหผูนั้นตกต่ํากวาบุคคลอ่ืน หรือ
บังคับใหบุคคลนั้นตองกระทําการท่ีขัดตอเจตจํานงหรือจิตสํานึกของผูนั้น”  
 สําหรับกรณีท่ีไดเคยวินิจฉัยตามหลักนี้มีดังตอไปนี้ สภาพในเรือนจําตองจัดใหมี
สถานท่ี ไมทําลายบุคลิกภาพและจิตใจของผูตองขัง ผูท่ีถูกคุมขังหรือจําคุกเปนเวลานานจะตอง
ไดรับการตรวจสภาพจิตใจจากแพทย การแยกขังเดี่ยว การควบคุมนักโทษโดยระบบวงจรปด การ
ไมอนุญาตใหฟงวิทยุหรือดูโทรทัศน การไมอนุญาตใหออกกําลังกายนั้น จะกระทําไดเฉพาะนักโทษ 
ท่ีมีพฤติการณนาอันตรายอยางรายแรง หรือเพื่อใหมีการรักษาวินัยของเรือนจําเครงครัดข้ึนเทานั้น 
การใสกุญแจมือนักโทษเขาไปในเมือง หรือการพานักโทษโดยใหสวมชุดของเรือนจํานั้น เปนส่ิงท่ี 
ไมสมควร แตไมถึงกับเปนการหยามเกียรติผูตองขัง 
 สิทธิของผูตองขัง8 (Prisoners’ Rights) อาจกลาวไดวามีท่ีมาจากสิทธิมนุษยชนและการ
รับรองสิทธิจาก European Convention ซ่ึงไมมีสภาพบังคับแนนอน สิทธิมนุษยชน มีท่ีมาจากสิทธิ
ของมนุษย (The Rights of Man) และ Bills of Rights ของอังกฤษและคําประกาศและอิสรภาพของ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนแนวความคิดทางการเมืองท่ีมีผูกลาวอางอยูเสมอ ในการนี้ที่ประชุมวาดวย
สิทธิมนุษยชนแหงยุโรปใหการรับรองสิทธิและเสรีภาพตางๆ เชน เสรีภาพจากความเปนทาส การ
ทรมาน การบังคับแรงงาน ความคิด จิตสํานึก ศาสนา การแสดงความคิดเห็นและการประชุม 
 ระบบการลงโทษในบางประเทศ เชน ประเทศฝรั่งเศสไดบัญญัติไวในกฎหมายอยาง
ชัดเจนวา“ผูกระทําผิดในคดีอาญาจะสูญเสียสิทธิตางๆ” สวนในประเทศอังกฤษและสกอตแลนดได
กําหนดไวชัดเจนวา “ผูกระทําผิดในคดีอาญาจะสูญเสียสิทธิในการเลือกต้ังในระหวางตองโทษ
จําคุก และผูตองโทษในคดีฉอโกงอาจถูกศาลตัดสิทธิเปนกรรมการในบริษัท” รวมท้ังผูเคยตองโทษ
มาแลวจะถูกตัดสิทธิมิใหไดรับใบอนุญาต เชน มีอาวุธปน แตการจํากัดสิทธิโดยกฎและระเบียบ
ขอบังคับของฝายบริหารซ่ึงไดรับการวิพากษวิจารณมากท่ีสุดเนื่องจากอยูภายใตการบังคับและ
ดุลพินิจของเจาหนาท่ีซ่ึงควบคุมไดยาก เชน การติดตอกับทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมาย และ
การรองทุกขตางๆ โดยเฉพาะการคุมครองผูตองขังจากการใชอํานาจของเจาหนาท่ีโดยไมเปนธรรม 
การทํารายและลงโทษทางวินัยโดยไมมีเหตุผลสมควร นอกจากนี้ ผูตองขังควรมีสิทธิท่ีจะไดรับการ
ดูแลตามสมควรมากนอยเพียงใดและสิทธิของผูตองขังควรจะมีขอบเขตเพียงใด การคุมครองสิทธิ
ของผูตองขังในสหรัฐอเมริกาอางวา นักโทษมีสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับประชาชน
ซ่ึงอยูภายนอกเรือนจําทุกประการ ยกเวนการใชสิทธินั้นจะขัดกับการปฏิบัติงานของเรือนจํา ดังนั้น  
 
                                                 

8 เรื่อง สิทธิผูตองหา จําเลย และผูตองโทษใน คดีอาญา  (รายงานผลการวิจัย) (น. 15-20), โดย  ณรงค 
ใจหาญ และคณะ, 2540, กรุงเทพฯ: สํานักนายกรัฐมนตรี.  
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เรือนจําจึงจําตองแสดงเหตุผลวา เหตุใดจึงมีความจําเปนจะตองตัดสิทธิบางประการของนักโทษ
มากกวาท่ีจะใหนักโทษเปนผูกลาวอางวา เหตุใดตนจึงไมควรถูกตัดสิทธิ ซ่ึงเห็นไดจากไดการจํากัด
สิทธิในการเยี่ยมเยียนของทนายความ คูสมรส และการส่ือสารทางจดหมายกับโลกภายนอก การ
บังคับใหทํางานในโรงงาน การรังเกียจเดียดฉันททางเช้ือชาติ ผิวเผาพันธุ ความเช่ือทางศาสนาและ
เหตุอ่ืน ดังนั้น บุคคลซ่ึงตองโทษตามคําพิพากษาของศาลยุติธรรมไมวาเปนผูตองขังหรือนักโทษ
เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ยังคงมีสิทธิในฐานพลเมือง ยกเวนสิทธินั้นจะถูก
จํากัดและลิดรอนโดยกฎหมาย สิทธิบางประการและเอกสิทธิของพลเมืองถูกเพิกถอนเนื่องจาก
บุคคลกระทําความผิดอาญา แตไมเคยมีกฎหมายบัญญัติใหเพิกถอนสิทธิของการเปนพลเมือง
หรือไมไดรับความคุมครองจากกฎหมาย 
 ในขณะเดียวกันผูบริหารงานราชทัณฑก็มีหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของเจาหนาท่ีและ
ผูตองขัง ปองกันการหลบหนีและการทํารายระหวางผูตองขังดวยกันเอง รวมทั้งการแกไข บําบัด
ผูตองขังกอนท่ีจะปลดปลอย ในดานการคุมครองสิทธิ ศาลมีหนาท่ีจะตองใหหลักประกันสิทธิของ
พลเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น รวมท้ังเขาแทรกแซงในกรณีบุคคลถูกละเมิด
สิทธิหรือกรณีการถูกควบคุมตัวโดยมิชอบ 
 2.1.2  สิทธิของผูตองขังในประเทศไทย 
 สิทธิของผูตองขังในประเทศไทยไดรับการคุมครองจากบทบัญญัติของกฎหมายหลาย
ฉบับท่ีบัญญัติรับรองสิทธิของผูตองขังในเร่ืองตางๆ ซ่ึงตองเปนสิทธิข้ึนมูลฐานท่ีผูตองขังพึงไดรับ 
ไดแก รัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 
กฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และขอบังคับ
กรมราชทัณฑฉบับตางๆ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  
 1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25509 ไดรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพ 
ดังนี้ 
  (1) การรับรองคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคล (มาตรา 4) เปนการรับรองหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลใน
รัฐ ซ่ึงรวมท้ังผูท่ีตองรับโทษจําคุกดวย  
  (2) ประชาชนชาวไทยตองรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน (มาตรา 5) 
เปนหลักที่ รับรองความเทาเทียมกันของประชาชนในรัฐ ไมวาจะตองโทษจําคุกหรือเปนบุคคลทั่วไป 
ก็ตาม 

                                                 
9  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 124 ตอนที่ 47 ก. หนา 1-127 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2550. 
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  (3) การใชอํานาจขององคกรของรัฐตองคํานึงถึง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและ 
เสรีภาพ (มาตรา 26) องคกรของรัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
  (4) การคุมครองการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล (มาตรา 28)   
  “มาตรา 28 บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนได 
เทาท่ีไม ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิป กษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรม 
อันดีของประชาชน  
 บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติ 
แหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได 
 บุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพ่ือบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวด
นี้ไดโดยตรง หากการใชสิทธิและเสรีภาพในเร่ืองใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแหงการใชสิทธิ
และเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวแลวใหการใชสิทธิและเสรีภาพในเร่ืองนั้นเปนไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ  
 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือจากรัฐ ในการใชสิทธิตาม
ความในหมวดนี้”  
  (5) บุคคลยอมเสมอกันในทางกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 
เทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุ
แหงความแตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางรางกาย หรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได (มาตรา 30)  
  (6) การคุมครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย (มาตรา 32) ดังขอความ
ตอไปนี้ 
 “มาตรา 32 บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม 
จะกระทํามิได แตการลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการ
ลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคน้ี 
 การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของศาลหรือมีเหตุ
อยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง  
จะกระทํามิได เวนแตมีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
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 ในกรณีท่ีมีการกระทําซ่ึงกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหน่ึง ผูเสียหาย พนักงาน
อัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูเสียหาย มีสิทธิรองตอศาลเพื่อส่ังระงับหรือเพิกถอน
การกระทําเชนวานั้น รวมท้ังกําหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนดวย 
ก็ได”  
  (7) การคุมครองเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินท่ีอยู (มาตรา 34) บุคคลทุก
คนยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินท่ีอยู เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอย และสวัสดิภาพของประชาชน  
การผังเมืองหรือเพ่ือสวัสดิภาพของผูเยาว  
  (8) การคุมครองเสรีภาพในการส่ือสาร (มาตรา 36)  
  (9) การคุมครองเสรีภาพในการนับถือศาสนา (มาตรา 37) ในเร่ืองนี้บุคคลท่ัวไปและ
บุคคลท่ีอยูในฐานะผูตองขัง ยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญอยางเทาเทียมกัน ในการมี
เสรีภาพในการนับถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนา มีเสรีภาพในการปฏิบัติ
ตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือของตน เม่ือไมเปนปฏิปกษตอหนาท่ีพลเมือง
และไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การใชเสรีภาพดังกลาวนี้ 
บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใดๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน 
อันควรมีควรไดเพราะเหตุท่ีถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตาม 
ศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือ แตกตางจากบุคคลอ่ืน  
  (10) การคุมครองเสรีภาพในการประกอบอาชีพ (มาตรา 43) 
  (11) การคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน (มาตรา 45) 
รัฐธรรมนูญไดใหความสําคัญและคุมครองในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ 
การโฆษณา และการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน การจํากัดเสรีภาพในเร่ืองนี้จะกระทํามิได เวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความ่ันคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ 
เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอ่ืน เพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือปองกันหรือระงับความเส่ือมทราม
ทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 
  (12) การคุมครองเสรีภาพในทางการศึกษา ทางวิชาการ ในรัฐธรรมนูญบัญญัติไวใน
มาตรา 49 และมาตรา 50 ซ่ึงคุมครองผูตองขังดวย คือ  
 “มาตรา 49 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบ
สองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
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 การจัดการศึกษาของรัฐจะตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และเอกชน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ยอม
ไดรับความคุมครอง ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”  
 “มาตรา 50 บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ 
 การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ 
ยอมไดรับความคุมครอง ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัดตอหนาท่ีพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 
  (13) การคุมครองความเสมอภาคกันในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน 
(มาตรา 51)  
 “มาตรา 51 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและ
ไดมาตรฐาน และผูยากไร มีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดย
ไมเสียคาใชจาย 
 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซ่ึงตองเปนไปอยางท่ัวถึงและมี 
ประสิทธิภาพ 
 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐอยางเหมาะสม 
โดยไมเสียคาใชจายและทันตอเหตุการณ ” 
  (14) สิทธิในการเสนอเร่ืองราวรองทุกข (มาตรา 59) และไดรับแจงผลการพิจารณา
ภายในเวลาอันสมควร ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ในเรื่องนี้การท่ีผูตองขังมีสิทธิยื่นเร่ืองราว 
รองทุกขไดเปนส่ิงท่ีดีและยกระดับมาตรฐานเรือนจําไทยไดอยางมาก ท้ังเปนการปฏิบัติใหเปนไป
ตามรัฐธรรมนูญดวย  
  (15) การคุมครองการบริโภคของบุคคล (มาตรา 61) ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็กลาวถึง 
เพื่อคุมครองและตองการยกระดับการบริโภคใหดีข้ึน 
  (16) หนาท่ีในการใชสิทธิเลือกต้ัง (มาตรา 68) ในหมวดที่ 4 หนาท่ีของชนชาวไทย 
ในรัฐธรรมนูญกําหนดให บุคคลมีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกตั้ง บุคคลซ่ึงไมไปเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุ
อันสมควรที่ทําใหไมอาจไปเลือกต้ังได ยอมเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายบัญญัติ การแจงเหตุท่ีทําใหไม
อาจไปเลือกตั้งและการอํานวยความสะดวกในการไปเลือกตั้งใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ใน
เร่ืองการเลือกต้ังนี้ รัฐธรรมนูญกําหนดเปนหนาท่ี แมวาจะไมเปนบทบัญญัติท่ีเด็ดขาดและมีสภาพ
บังคับทางกฎหมายท่ีรุนแรง 
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 2)  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ตามมาตรา 90 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดบัญญัติมาตการ ในการ
ใหความคุมครองผูท่ีถูกควบคุมหรือขังโดยผิดกฎหมายไววา “เม่ือมีการอางวาบุคคลใดตองถูก
ควบคุมหรือขังโดยผิดกฎหมายหรือถูกจําคุกผิดจากคําพิพากษาของศาล บุคคลเหลานี้มีอํานาจยื่นคํา
รองตอศาลขอใหปลอยคือ บุคคลท่ีถูกเขาเชนนั้น สามีภริยาหรือญาติของผูนั้นหรือผูมีประโยชน
เกี่ยวของ พนักงานอัยการ ผูบัญชาการเรือนจําหรือพัศดี เม่ือไดรับคํารอง ดังนั้น ใหศาลหมายเรียก
เจาพนักงานหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงกอใหเกิดการควบคุม ขัง หรือจําคุก และผูท่ีถูกควบคุม ขัง หรือจําคุก
มาพรอมกัน ถาเปนท่ีพอใจศาลวา การควบคุมหรือการขังนั้นผิดกฎหมายหรือการจําคุกนั้น ผิดจาก
คําพิพากษาก็ใหศาลส่ังปลอยตัวผูนั้นไป” จากบทบัญญัติดังกลาวไดรับรองและคุมครองใหผูตองขัง
รวมท้ังบุคคลอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดโดยเปดโอกาสใหสามารถรองขอตอศาลเพ่ือทําการไตสวน
ได ซ่ึงหากปรากฏวาการควบคุมหรือการขังนั้นผิดกฎหมายหรือการจําคุกนั้นผิดจากคําพิพากษา  
ก็จะไดปลอยตัวไป  
 3) พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 
  (1)  สิทธิในการไดรับประทานอาหารอยางเพียงพอ 
  การจัดบริการอาหารแกผูตองขังถือวามีความจําเปนสําคัญยิ่งตอผลสําเร็จในการ
อบรมแกไขผูตองขังและความสงบเรียบรอยภายในเรือนจําและทัณฑสถาน ท้ังยังเปนส่ิงท่ี
เกี่ยวเนื่องกับมนุษยธรรมท่ีพึงปฏิบัติตอผูตองขัง สําหรับการจัดเล้ียงผูตองขังท่ีอยูในเรือนจํา
และทัณฑสถานตางๆ ของไทยใหเปนการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง 
(ฉบับท่ี 1) ระเบียบกรมราชทัณฑและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวเน่ือง ซ่ึงไดกําหนดรับรองสิทธิของ
ผูตองหาไว เชน ขอ 77 ใหจัดใหผูตองขังรับประทานอาหารอยางนอย 2 ม้ือคือ เชาและเย็น อาหาร
ม้ือหนึ่งๆ ใหประกอบ ดวยขาว หรือส่ิงอ่ืนท่ีแทนขาว และกับขาว หรือส่ิงอ่ืนแทนกับขาว แตในทาง
ปฏิบัติท่ีเปนจริงกรมราชทัณฑไดจัดเล้ียงผูตองขังวันละ 3 เวลา คือ อาหารมื้อเชาเวลา 7.00 น. ม้ือ
กลางวันเวลา 12.00 น. และม้ือเย็น เวลา 15.30 น. เฉพาะอาหารม้ือเชาและเย็น มีขาวสวยและกับขาว 
1 อยางสวนม้ือกลางวันเปนขาวตมและกับ 1 อยาง อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติเนื่องจากงบประมาณ
คาอาหารผูตองขังมีจํานวนเพียง 21 บาทตอคนตอวัน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับคาครองชีพท่ีสูงข้ึน 
ทุกวันแลว จะเห็นไดวางบประมาณท่ีไดรับตํ่ามาก ดังนั้น เรือนจําจึงไมจัดอาหารท่ีมีปริมาณและ
คุณภาพสูงกวางบประมาณท่ีไดรับ แตอยางไรก็ตาม เรือนจําตางๆ ไดรับอนุญาตใหญาตินําอาหาร
มาฝากผูตองขังได 
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  (2)  การดูแลสภาพความเปนอยูในเรือนจํา 
  ความเปนอยูของผูตองขังในเรือนจํานับเปนส่ิงจําเปนแกการรักษาความสะอาดและ
อนามัย ตลอดจนเปนการฝกฝน อบรมรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในการแตงกายและวินัย
เกี่ยวกับเร่ืองนี้มีกําหนดไวในกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 1) ดังนี้  
 ขอ 69 โดยปกตินักโทษเด็ดขาดและคนตองขังระหวางอุทธรณฎีกาตองแตงเคร่ืองแตง
กายตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
 ขอ 70 โดยปกติในปหนึ่งๆ ใหจายเคร่ืองนุงหมหลับนอนแกนักโทษเด็ดขาดและคน
ตองขังระหวางอุทธรณฎีกา ดังนี้ 
 (ก) ถาเปนชายใหจายเส้ือและกางเกง 2 สํารับ ผาอาบน้ํา 1 ผืน ผาหมนอน 1 ผืน เส่ือปู
นอน 1 ผืน 
 (ข) ถาเปนหญิงใหจายเส้ือและเคร่ืองนุง 2 สํารับ ผาหมนอน 1 ผืน เส่ือปูนอน 1 ผืน  
ส่ิงใชเฉพาะหญิงตามท่ีอธิบดีเห็นจําเปน สําหรับการจัดสถานท่ีหลับนอน จัดใหผูตองขังนอนรวม
บนพื้นหองขังโดยใชเส่ือปูนอน หองนอนใชมุงลวดกันยุงพรอมกับฉีดยา ดี.ดี.ที เพ่ือกันยุงเปน
ประจํา นับเปนการปฏิบัติท่ีพอเหมาะแกสถานการณโดยท่ัวไปของประเทศแลว การจัดบริการ
เกี่ยวกับการบันเทิงและการพักผอนหยอนใจ การจัดใหมีการละเลนและพักผอนหยอนใจในเรือนจํา        
และทัณฑสถานถือเปนกิจกรรมสําคัญสวนหนึ่ง เนื่องจากวาผูตองขังเปนผูท่ีถูกจํากัดอิสรภาพยอม
ตองดิ้นรนและแสวงหาส่ิงทดแทน การที่เรือนจําและทัณฑสถานจัดใหมีกิจกรรมประเภทนี้ข้ึน  
จึงเปนการชวยลดหยอนความตึงเครียดของผูตองขังโดยตรง ทั้งเปนประโยชนตอการควบคุมและ
การรักษาระเบียบวินัยของเรือนจําและทัณฑสถานอีกดวย 
  (3)  สิทธิในการรับการดูแลดานสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล 
  พระราชบัญญัติราชทัณฑ มาตรา 29 บัญญัติวา “ใหผูตองขังท่ีเจ็บปวยหรือเปนหญิง
มีครรภไดรับการรักษาพยาบาลตามสมควร” และมาตรา 30 “เม่ือแพทยผูควบคุมการอนามัยของ
ผูตองขังยื่นรายงานแสดงความเห็นวาผูตองขังเจ็บปวย และถาคงรักษาพยาบาลอยูในเรือนจําจะไม
ทุเลาดีข้ึน อธิบดีจะอนุญาตใหผูตองขังคนน้ันไปรักษาตัวในสถานท่ีอ่ืนใดนอกเรือนจําโดยมี
เง่ือนไขอยางใดแลวแตจะเห็นสมควรก็ได... นอกจากนี้ ในมาตรา 10 ยังระบุวา “ใหแพทยตรวจ
อนามัยของผูท่ีถูกรับตัวเขาไวใหม...”  
 มาตรการดังกลาวไดวางหลักเกี่ยวกับการดูแลอนามัยของผูตองขัง การสุขาภิบาล
เรือนจําและการรักษาพยาบาลผูตองขังปวย อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติกรมราชทัณฑยังขาดแคลน
แพทยอยูมาก แตไดแกปญหาน้ีโดยไดจัดใหมีผูชวยพยาบาล ซ่ึงไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตร
ผูชวยพยาบาลใหอยูประจําปฏิบัติหนาท่ีรักษาพยาบาลเบ้ืองตนแกผูตองขังท่ีเจ็บปวย นอกเหนือจาก
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แพทยจากสาธารณสุขจังหวัดหรืออําเภอ ซ่ึงจะเขามาตรวจรักษาในเรือนจําตามควรแกกรณี เวนแต
ในเรือนจําสวนกลางขนาดใหญซ่ึงไดสรางสถานพยาบาลซ่ึงมีแพทยประจําข้ึนเพื่อใหการดูแลรักษา
ผูตองขังโดยเฉพาะ  
 นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 38 บัญญัติวา “ในระหวางท่ีเด็กหรือเยาวชนอยูในความ
ควบคุมของสถานพินิจ ใหผูอํานวยการสถานพินิจมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 (1) จัดใหเด็กหรือเยาวชนไดศึกษาเลาเรียนวิชาสามัญอยางนอยใหพออานออก เขียนได 
ฝกอาชีพหรือวิชาชีพ หรือใหปฏิบัติงานอ่ืนใด เพื่อมิใหมีเวลาวางโดยไมจําเปนใหเหมาะสมกับ
จิตใจและสุขภาพของเด็กหรือเยาวชนนั้น 
 (6) อนุญาตใหเด็กหรือเยาวชนในคดีท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเด็ดขาดแลวออกไป
ศึกษาในสถานศึกษาประเภทไปมานอกสถานพินิจตามท่ีอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือผูพิพากษาหัวหนาแผนก
คดีเยาวชนและครอบครัว แลวแตกรณีใหความเห็นชอบแลว” ตามหลักเกณฑของกฎหมายในสวน
ท่ีเกี่ยวของกับผูตองขังในเรือนจําและเยาวชนในสถานพินิจมุงหมายท่ีจะแสวงหาหนทางใหบุคคล
ดังกลาวมีโอกาสไดรับการศึกษาอบรม พรอมท้ังพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิสัยและสภาพท่ีจะเปนไป
ได เพ่ือมิใหเสียเปรียบแกบุคคลท่ัวไปมากจนเกินไปและเตรียมความพรอมสําหรับบุคคลเหลานั้น
สามารถที่จะกลับคืนสูสังคมไดเม่ือพนโทษหรือออกจากสถานท่ีดังกลาวไปแลว อยางไรก็ดี หลักเกณฑ 
ดังกลาวมีลักษณะเปนหลักเกณฑท่ีมุงหมายใหทางราชการออกระเบียบและขอบังคับในรายละเอียด
มารองรับ ซ่ึ งอาจมีการพัฒนาต อไปตามกาลเวลาตามมาตรฐานขององค การสหประชาชาติ 
ฉบับท่ีเกี่ยวของไดใหรายละเอียดในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับสวัสดิภาพของผูถูกคุมขัง ผูตองขัง และ
เยาวชนท่ีถูกคุมขังนั้นไวอยางชัดเจนมากอันควรจะเปนแนวทางท่ีดีประกอบการพิจารณาเพี่อการ
พัฒนากฎหมายไทยในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป10  
   (4)  การไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายหรือติดตอกับทนาย11  

  ผูตองขังท่ีถูกคุมขังระหวางพิจารณาคดีอยูในเรือนจําโดยเฉพาะผูตองขังท่ีเขาใหม
และไมเคยตองโทษจําคุกมากอนจะประสบปญหาความวาวุนในเร่ืองคดีเปนอยางยิ่งในการพิสูจน

                                                 
10  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   

(น. 165-167). เลมเดิม.   
11 จาก “การชวยเหลือทางกฎหมายแกผูตองขัง.”  เอกสารการเสวนาทางวิชาการเรื่องการชวยเหลือทาง

กฎหมายแกผูตองหาและจําเลย: การสรางความเสมอภาคและความยุติธรรมในระบบการดําเนินคดีอาญาของ
ไทย”, โดย  นัทธี จิตสวาง, 2546, กรุงเทพฯ: นิติบัณฑิตยสภา. 
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ความบริสุทธ์ิของตนเองหรือหาทางลดหยอนผอนโทษ จึงเห็นไดวา การใหบริการชวยเหลือดาน
กฎหมายตอผูตองขังถือเปนการใหหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในการ
พิสูจนความบริสุทธ์ิของตนเอง อยางไรก็ตาม กรมราชทัณฑยังไมมีหนวยงานชวยเหลือทาง
กฎหมายใหผูตองขังโดยตรง แตเปดโอกาสใหผูตองขังติดตอผานเรือนจํากับหนวยงานชวยเหลือ
ทางกฎหมายภายนอก ซ่ึงกรมราชทัณฑไดปรับปรุงการชวยเหลือทางกฎหมายตอผูตองขังอยางเปน
ระบบและครบวงจรอยางเปนทางการมากข้ึน โดยมีการสืบหาผูมีปญหาทางกฎหมาย การจัดบริการ
ใหคําปรึกษา การเปดโอกาสและอํานวยความสะดวกใหพบทนายความการจัดมุมหนังสือกฎหมาย
และการจัดบรรยายทางกฎหมายโดยวิทยากร เพื่อใหการถูกจองจําไมเปนการตัดโอกาสผูตองขังใน
การท่ีจะตอสูคดีอยางเทาเทียมกัน ในการตอสูคดีของผูตองขังสวนใหญมักพึ่งพาทนายความสวนตัว 
โดยเรือนจําจะเปดโอกาสใหผูตองขังไดพบทนายความไดสะดวกตามระเบียบโดยพบในสถานท่ี
เฉพาะแยกจากการเยี่ยมญาติอ่ืนๆ เพื่อมิใหเสียงจากญาติอ่ืนๆ มารบกวน โดยท่ีผูตองขังท่ีมีฐานะ
เทานั้นท่ีจะมีโอกาสหาทนายความสวนตัวได ในขณะท่ีผูตองขังบางสวนอาจขอรับบริการจาก
ทนายขอแรงแตยังมีผูตองขังในเรือนจําอีกจํานวนมากท่ีไมมีทนายความหรือนักกฎหมายใหความ
ชวยเหลือแนะนําในคดีความ การขาดบริการชวยเหลือทางกฎหมายอาจทําใหผูตองขังหมดโอกาสที่
จะตอสูคดี โดยเฉพาะหากเปนผูท่ีไมมีกําลังทรัพยดวยแลว มีบางกรณีท่ีผูตองขังยอมรับโทษทั้งท่ี
ไมไดทําผิดเพื่อท่ีจะรับโทษนอยแทนการตอสูคดีท่ีเสียคาใชจายสูง เม่ือเปนเชนนี้ ปญหาการจําคุก
โดยไมไดทําผิด (Wrongful Conviction) จึงเกิดมีความเปนไปไดสูง 
  (5) สิทธิในการประกอบกิจทางศาสนา 
  สถาบันทางศาสนาถือไดวามีอิทธิพลและมีความสําคัญตอการขัดเกลาความคิดและ
พฤติกรรมของผูตองขังอยางมาก การอบรมทางศาสนาแกผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถานมี
ขอบังคับกรมราชทัณฑ ฉบับท่ี 8 เร่ืองการศึกษาและอบรมผูตองขังวางขอกําหนดเปนหลักประกัน
สิทธิของผูตองขังในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและการอบรมทางศาสนาในขอ 5 กําหนดวา 
เรือนจําตองพยายามหรือใหความสะดวกผูตองขังไดประกอบพิธีกรรมในวันพระและพิธีสําคัญ
ในทางศาสนาท่ีผูตองขังนับถือตามท่ีเห็นสมควร ในทางปฏิบัติหากเปนผูตองขังในคริสตศาสนา 
ก็จะจัดใหพระคริสตมาอบรมกลอมเกลาจิตใจ ถาเปนผูตองขังท่ีนับถือศาสนาอิสลามก็จะอนุญาต
ใหปฏิบัติศาสนกิจ หรือถือบวชตามแนวความเชื่อถือของศาสนาอิสลาม สวนผูตองขังท่ีนับถือ
ศาสนาพุทธ ซ่ึงมีประมาณรอยละ 90 ของผูตองขังท้ังหมด กรมราชทัณฑไดจัดใหมีอนุศาสนาจารย
รับผิดชอบในการอบรม นอกจากนั้นยังไดสงเสริมและเปดโอกาสใหผูตองขังท่ีสนใจในหลักธรรม
ของพุทธศาสนาอยางแทจริงเขาสอบธรรมศึกษาตรีตามแนวการสอบพระปริยธรรมสนามหลวง 
 

DPU



 28 

  (6) สิทธิในการศึกษาอบรมหรือฝกอาชีพ 
  พระราชบัญญัติราชทัณฑ 2479 มาตรา 27 และ 28 ไดบัญญัติรับรองสิทธิในการ 
ศึกษาอบรมหรือฝกอาชีพไวอยางชัดเจน กลาวคือ 
  มาตรา 27 บัญญัติวา “อธิบดีมีอํานาจออกขอบังคับวาดวยการศึกษาและอบรม
ผูตองขัง” ซ่ึงกรมราชทัณฑก็ไดมีขอบังคับกรมราชทัณฑฉบับท่ี 8 กําหนดใหจัดการศึกษาอบรม
ผูตองขังเปน 3 สาขา คือ พุทธศึกษา ไดแก การศึกษาวิชาสามัญและวิชาชีพ จริยศึกษา ไดแก การ
อบรมศีลธรรมจรรยาและหนาท่ีพลเมือง และพลศึกษา ไดแก การศึกษาการอนามัยและสุขาภิบาล
ตลอดจนการออกกําลังกาย และการเลนออกกําลังกายตางๆ  
  ในทางปฏิบัติกรมราชทัณฑใหความสําคัญตอการใหการศึกษาท้ังสามสายเปนอยาง
ยิ่ง กลาวคือ ในการศึกษาพุทธศึกษามีการจัดการศึกษาสายสามัญถึงระดับมหาวิทยาลัย ในสาย
วิชาชีพจัดใหมีการฝกวิชาชีพในแขนงตางๆ เชน ชางเย็บผา ชางปูน ชางแกะสลัก ชางเหล็ก ชางปู
กระเบ้ือง และชางไม ในสวนของจริยศึกษาก็มีการนิมนตพระและอนุศาสนาจารยมาเทศนหรือ
อบรมอยูเปนประจํา และในดานพลศึกษาก็จัดใหมีการดูแลดาน อนามัย และการออกกําลังกายของ
ผูตองขังทุกเชาในทุกเรือนจํา 
  (7) สิทธิในการเยี่ยม การติดตอญาติพี่นองและบุคคลภายนอก 
  ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 33 บัญญัติวา “ใหผูตองขังไดรับ
การเยี่ยมเยียนหรือติดตอจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งจากทนายความตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 8 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท้ังนี้ ภายใตขอบังคับท่ีอธิบดีวางไว” 
  การเยี่ยมและการติดตอในกรณีนี้ หมายถึง การติดตอโดยท่ัวไปของญาติมิตร บุคคล
ในครอบครัว สามี ภรรยา บิดามารดา พระภิกษุสงฆ นักบวชในนิกายตางๆ ทนายความ ตลอดจน
การติดตอเพื่อการสงเคราะหแกผูตองขังภายในกรอบ  และระเบียบขอบังคับท่ีไดบัญญัติไว โดย
เจาหนาท่ีผูมีอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตอผูตองขัง ซ่ึงในเร่ืองนี้กรมราชทัณฑ
ไดมีขอบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑ (ฉบับท่ี 1) เร่ือง “การเยี่ยมเยียนและติดตอของบุคคลภายนอกตอ
ผูตองขัง” ลงวันที่ 24 มีนาคม 2482 และขอบังคับฉบับท่ี 2 เร่ือง “การเขาดูกิจการหรือติดตอกับการ
งานของเรือนจําและกงศุลเขาเยี่ยมผูตองขัง” ลงวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2480 เพื่อกําหนดระเบียบใน
การเขาเยี่ยมเยียนติดตอกับผูตองขังใหเปนระเบียบ 
  (8) การรองทุกขของผูตองขัง 
  สิทธิในการรองทุกขของผูตองขังเปนส่ิงจําเปนตอการคุมครองสิทธิของผูตองขังใน
ดานอ่ืนๆ มิใหถูกละเมิด ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 34 บัญญัติวา “ภายใต
บังคับบทบัญญัติในภาค 7 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยอภัยโทษ เปล่ียน
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โทษหนักเปนเบาและลดโทษ ผูตองขังยังมีสิทธิในอันท่ีจะยื่นคํารองทุกขหรือเร่ืองราวใดๆ ตอ
เจาหนาท่ีเรือนจํา อธิบดี รัฐมนตรี หรือทูลเกลาถวายฎีกาตอพระมหากษัตริยไดตามท่ีรัฐมนตรี
กําหนดไว”  
  การยื่นคํารองทุกขหรือเร่ืองราวใดๆ ของผูตองขังถือเปนมาตรการหน่ึงในการวาง
ระบบใหงานราชทัณฑมีการตรวจสอบและดูแลจากองคกรภายนอกและสังคมมากข้ึน ทําให
ผูตองขังท่ีรูสึกวาตนไมไดรับความเปนธรรมจากคําส่ังหรือคําวินิจฉัยภายในเรือนจําหรือหนวยงาน
ราชทัณฑยังมีทางออกท่ีจะเรียกรองหาความเปนธรรมตอไปได นอกจากนี้ ยังเปนการสะทอนจาก
บุคคลภายนอกท่ีอาจมีสวนสงเสริมการพัฒนางานของราชทัณฑในการคุมครองสิทธิมนุษยชนของ
ผูตองขังอีกทางหนึ่งดวย12

 

  (9) การตรวจเรือนจํา 
  การตรวจเรือนจําโดยบุคคลภายนอกเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญตอความเปนอยูของ
ผูตองขัง เนื่องจากจะเสริมสรางและควบคุมตรวจสอบใหกิจกรรมในการปฏิบัติตอผูตองขังให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การตรวจเรือนจําอยางสมํ่าเสมอของผูมีหนาท่ีรับผิดชอบจะ
เปนการดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานเรือนจําใหเปนไปตามกฎหมาย รวมท้ังเปน
หลักประกันในการคุมครองสิทธิของผูตองขัง ซ่ึงตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 44 
กําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจต้ังคณะกรรมการเรือนจําและกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ในการตรวจพิจารณากิจกรรมของเรือนจําและคําแนะนําแกเจาพนักงานเรือน ดังนั้น จึงเห็นไดวา 
การตรวจเรือนจําจากบุคคลหลายฝาย โดยเฉพาะจากหนวยงานอ่ืนๆ ในกระบวนการยุติธรรมและ
รวมถึงนักวิชาการ กลุมศาสนาหรือนักสิทธิมนุษยชนตามท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควรได 
  (10) สิทธิในการที่จะไมไดรับการปฏิบัติอยางทารุณโหดราย 
  ในการพิจารณาถึงการปฏิบัติอยางทารุณโหดรายครอบคลุมถึงประเด็นสําคัญ 
3 ประการ ไดแก การใชเคร่ืองพันธนาการเพ่ือเปนการประจานหรือลงโทษหรือใหไดรับความ
ยากลําบาก การใชอาวุธในการทํารายผูตองขัง และการลงโทษทางวินัยตอผูตองขังโดยการปฏิบัติ
ตอเนื้อตัวและการทรมาน พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 14 บัญญัติเกี่ยวกับการใช
เคร่ืองพันธนาการไววา “หามมิใหใชเคร่ืองพันธนาการแกผูตองขัง เวนแต  
   (1)  เปนบุคคลท่ีนาจะทําอันตรายตอชีวิต หรือรางกายของตนเองหรือผูอ่ืน 
   (2)  เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตไมสมประกอบ อันอาจเปนภยันตรายตอผูอ่ืน 
   (3)  เปนบุคคลท่ีนาจะพยายามหลบหนีการควบคุม 
                                                 

12  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   
(น. 145-147). เลมเดิม.  
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   (4)  เม่ือถูกคุมตัวไปนอกเรือนจําเจาพนักงานผูมีหนาท่ีควบคุมเปนการสมควร
ท่ีจะตองใชเคร่ืองพันธนาการ 
   (5)  เม่ือรัฐมนตรีส่ังวาเปนการจําเปนจะตองใชเคร่ืองพันธนาการ เนื่องแต
สภาพของเรือนจําหรือสภาพการณของทองถ่ิน 
 ภายใตบังคับอนุมาตรา (4) และ (5) แหงมาตราน้ีใหพัศดีเปนเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังใหใช
เคร่ืองพันธนาการแกผูตองขังและท่ีจะเพิกถอนคําส่ังนั้น” 
 จากบทบัญญัติดังกลาวแสดงถึงการใหการคุมครองสิทธิของผูตองขังเกี่ยวกับการ 
ใชเคร่ืองพันธนาการไวพอสมควร กลาวคือ เจาพนักงานเรือนจําจะใชเคร่ืองพันธนาการกับผูตองขัง
ไมได นอกจากจะเขากรณียกเวนท่ีกฎหมายระบุไวเทานั้น  
 ในสวนท่ีเกี่ยวกับการใชอาวุธตอผูตองขัง พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 
16 บัญญัติใหเจาพนักงานเรือนจําใชอาวุธ นอกจากอาวุธปนแกผูตองขังไดในกรณีตอไปนี้  
 (1) เม่ือปรากฏวาผูตองขังกําลังหลบหนี หรือพยายามจะหลบหนีและไมมีทาง 
จะปองกันอยางอ่ืนนอกจากใชอาวุธ 
 (2) เม่ือผูตองขังหลายคนกอการวุนวาย หรือพยายามใชกําลังเปดหรือทําลายประตูร้ัว
หรือกําแพงเรือนจํา 
 (3) เม่ือปรากฏวาผูตองขังจะใชกําลังกายทํารายเจาพนักงานหรือผูอ่ืน บทบัญญัติ
ดังกลาวใหการคุมครองสิทธิของผูตองขังในระดับหนึ่ง มิใหถูกทํารายโดยใชอาวุธกลาวคือ  
เจาพนักงานเรือนจําจะใชอาวุธตอผูตองขังไมได จะใชไดตอเมื่อเขากรณีท่ีกําหนดไวเทานั้น และ
จะตองมิใชอาวุธปน การที่กฎหมายบัญญัติไวเชนนี้เปนการปองกันมิใหเจาพนักงานท่ีมีความโกรธ
แคนผูตองขังเปนการสวนตัว อาจหาเร่ืองลงโทษผูตองขังโดยใชอาวุธ นอกจากนี้ ยังเปนคุมครอง
ผูตองขังท่ีพยายามหลบหนีหรือกอความวุนวาย หรือเหตุการณสงบลงแลวจะใชอาวุธทําราย
ผูตองขังท่ีกอเหตุโดยพลการไมได  
 อยางไรก็ตาม ในมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ไดบัญญัติ ใหเจา
พนักงานเรือนจําอาจใชอาวุธปนแกผูตองขังได ถาเขากรณี 
 (1)  ผูตองขังไมยอมวางอาวุธเม่ือเจาพนักงานส่ังใหวาง 
 (2)  ผูตองขังท่ีกําลังหลบหนีไมยอมหยุด ในเม่ือเจาพนักงานส่ังใหหยุดและไมมีทางอ่ืน
ท่ีจะจับกุมได 
 (3)  ผูตองขังตั้งแตสามคนข้ึนไปกอการวุนวาย หรือพยายามใชกําลังเปดหรือทําลาย
ประตูร้ัว หรือกําแพงเรือนจํา หรือใชกําลังทํารายเจาพนักงานหรือผูอ่ืน และไมยอมหยุดในเม่ือ 
เจาพนักงานส่ังใหหยุด  
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 ถามีเจาพนักงานเรือนจําผูมีอํานาจเหนือตนอยูในท่ีนั้นดวย จะใชอาวุธปนไดก็ตอเม่ือ
ไดรับคําส่ังจากเจาพนักงานผูนั้นแลวเทานั้น 
 แมบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวจะบัญญัติใหเจาพนักงานเรือนจําอาจใชอาวุธได แต
ก็มีขอจํากัดพอสมควรเปนการใหการคุมครองสิทธิของผูตองขังในระดับหนึ่ง ในทางปฏิบัติโอกาส
เกิดกรณีการใชอาวุธปนเพื่อยับยั้งการหลบหนีของผูตองขังจะเกิดข้ึนไดไมงายนัก ท้ังนี้เนื่องจากใน
เวลากลางวัน เจาพนักงานเรือนจําจะนําอาวุธปนเขาไปในเรือนจําไมได สวนในเวลากลางคืนจะใช
อาวุธในเวลาอยูเวรยามเทานั้นโอกาสท่ีผูตองขังจะแหกหักเรือนจําออกมาปะทะกับเจาพนักงาน
เรือนจําจึงมีนอย สวนในกรณีท่ีผูตองขังหลบหนีออกนอกเรือนจําไปแลวเกิน 24 ช่ัวโมง อํานาจการ
ติดตามจับกุมเปนของตํารวจในเร่ืองการลงโทษผูตองขังท่ีกระทําผิดวินัย มาตรา 35 แหงพระราช 
บัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 บัญญัติวา “เม่ือผูตองขังคนใดกระทําผิดวินัย ใหเจาพนักงานเรือนจําผูมี
หนาท่ีพิจารณาโดยถองแทแลวลงโทษสถานหน่ึงสถานใดหรือหลายสถาน ดังตอไปนี้ 
  (1) ภาคทัณฑ 
 (2) งดการเล่ือนช้ันโดยมีกําหนดระยะเวลา 
 (3) ลดช้ัน 
 (4) ตัดการอนุญาตใหไดรับการเยี่ยมหรือติดตอไมเกินสามเดือน เวนไวแตในกรณีท่ี
ระบุไวในมาตรา 8 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 (5) ลดหรืองดประโยชนและรางวัลท้ังหมด หรือแตบางสวน บางอยาง 
 (6) ขังเดี่ยวไมเกินสามเดือน 
 (7) ขังหองมืดไมมีเคร่ืองหลับนอนไมเกินสองวันในสัปดาหหนึ่งโดยความเห็นชอบ
ของแพทย 
 (8) เฆ่ียนคราวหน่ึงไมเกินยี่สิบที ในการควบคุมของแพทย แตหามเฆี่ยนคราวตอไป 
เวนแตจะลวงพนเวลาสามสิบวันนับจากวันเฆ่ียนคราวท่ีแลว ถาผูตองขังเปนหญิงหามเฆ่ียน 
 (9) ตัดจํานวนวันท่ีไดรับการลดวันตองโทษจําคุกตามมาตรา 32(6) ในกรณีและ
เง่ือนไขอยางใดจะลงโทษดังระบุไวขางตนใหกําหนดไวในกฎกระทรวง” 
 จะเห็นวาบทบัญญัติขางตนยังมีการอนุญาตใหลงโทษตอเนื้อตัวหรือเปนการทรมานอยู
กลาวคือ การขังหองมืดตามขอ (7) และการเฆ่ียนตามขอ (8) แมในทางปฏิบัติมาตรการลงโทษทาง
วินัยท้ัง 2 ประเภทนี้ไมไดมีการนํามาใชแลวก็ตาม กลาวคือ เรือนจําท่ีกอสรางหรือปรับปรุงใหมใน
ปจจุบันไดยกเลิกการสรางหองขังเด่ียวไปแลว สวนในเร่ืองเฆ่ียนก็มิไดมีการนํามาใชในการลงโทษ
ทางวินัยตอผูตองขังตอไปแลว อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการใหการคุมครองสิทธิของผูตองขังในเร่ือง
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นี้ชัดเจนยิ่งข้ึน และมิใหการลงโทษท่ีทารุณโหดรายปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายและปด
ชองทางที่จะใหมีการลงโทษตามกฎหมาย จึงควรท่ีจะไดมีการยกเลิกบทบัญญัติดังกลาว  
 การที่บุคคลตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุกและผูนั้นตกเปนนักโทษตาม 
คําพิพากษาแลว ไมไดหมายความวาภารกิจของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส้ินสุดลง เนื่องจาก
งานราชทัณฑก็เปนสวนหน่ึงของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อีกท้ังยังคงเปนข้ันตอนท่ีมีการ 
ใชอํานาจรัฐตอบุคคลและอาจมีการกระทําท่ีสงผลในทางละเมิดสิทธิของบุคคลไดเชนกัน 
จึงจําเปนตองมีมาตรการในการรับรองและคุมครองสิทธิของผูตองขัง เพื่อปองกันและยับยั้งการ
ละเมิดสิทธิ ซ่ึงการคุมครองสิทธิในขอนี้มิไดหมายความถึงการพิจารณาคดีท่ีใชในศาล หากแต
หมายความถึงการกระทําผิดวินัยซ่ึงจะเปนผลใหผูตองขังถูกลดช้ัน ไมไดรับการลดวันตองโทษและ
ประโยชนอ่ืน เชน การเยี่ยม การลา ซ่ึงจะตองพิจารณาโดยรับฟงพยานหลักฐาน รวบรวมและ
บันทึกหลักฐานไวสําหรับผูตรวจเรือนจําตรวจดูได ในกรณีท่ีผูตองขังมีอาการบกพรองทางจิตหรือ
ประสาทยอมไมควรถูกตัดสิทธิและประโยชนท่ีควรจะไดรับ เชน ลดวันตองโทษ  
 โดยสรุป สิทธิของผูตองขังเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญและควรไดรับการพัฒนาในระบบ
กฎหมายของประเทศตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาแนวคิดในการคุมครองสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ ซ่ึงกรมราชทัณฑไดนํามาใชปฏิบัติและยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอผูตองขัง 
ในประเทศไทยดวยในการดําเนินกิจการเรือนจําในประเทศไทยใหมีความเหมาะสมและเปนไป
อยางประสิทธิภาพจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับแนวคิดในการถายโอนภารกิจภาครัฐไปสู
ภาคเอกชน แนวคิดดานทัณฑวิทยา รวมท้ังแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิผูตองขัง ตามท่ีกลาวถึงขางตน 
นอกจากการสามารถประยุกตใชแนวคิดดังกลาว เพื่อเปนแนวทางในการการดําเนินการกิจการ
เรือนจําโดยเอกชนแลว การราชทัณฑก็ถือเปนหลักการสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีเปนปจจัยแหง
ความสําเร็จของการดําเนินกิจการเรือนจําโดยเอกชน  
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับกฎหมายบังคับโทษ 
 กฎหมายบังคับโทษ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และเปนสวน
หนึ่งของสาขากฎหมายอาญาในความหมายของกฎหมายอาญาในความหมายอยางกวาง ในสวน
เร่ิมตนนี้ จึงตองเร่ิมจากนิยามความหมายของกฎหมายอาญากอน ซ่ึงแยกพิจารณาเปน ๒ แบบ คือ  
 1.  กฎหมายอาญาในความหมายอยางแคบ คือ กฎหมายอาญาสารบัญญัติ 
 2.  กฎหมายอาญาในความหมายอยางกวาง จะหมายถึง  
 กฎหมายอาญาสารบัญญัติ หรือกฎหมายอาญา (Criminal Law) ซ่ึงเปนกฎหมายเนื้อหา 
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 กฎหมายอาญาวิธีสบัญญัติ หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Criminal Procedure 
Law) ซ่ึงเปนกฎหมายสําหรับวิธีการและข้ันตอนในการดําเนินคดี 
 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษหรือกฎหมายราชทัณฑ (Strafvollzugsrecht/Prison 
Law)13    
 การบังคับโทษจําคุกเปนศาสตรอยางหนึ่ง มีองคความรูเฉพาะท่ีมีการศึกษาอยางตอเนื่อง  
และพัฒนาการเปนกฎหมายหรือเปนหลักการท่ีแฝงอยูในกฎหมาย ดังเชนปรากฏวิชากฎหมาย
บังคับโทษในคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยตางๆในประเทศสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนีท่ีมีวิชา
กฎหมายบังคับโทษโดยเฉพาะ และมีประมวลกฎหมายบังคับโทษปรากฏเปนรูปธรรมอยางชัดเจน 
(Strafvollzugesetze, StVollzG) มีกฎหมายบังคับโทษท่ีมีเฉพาะของแตละมลรัฐ  เชน Bayern, 
Hamburg, Niedersachsen เปนตน  
 สภาพของศาสตรในการบังคับโทษมีลักษณะท่ีเปนศาสตร เนื่องจากการบังคับโทษ 
จะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการบังคับโทษหรือไม ตองใชความรูในหลายแขนงมา
ประกอบกัน การบังคับโทษจําคุกและกฎหมายบังคับโทษจําคุกมีเปาหมายที่ชัดเจน มีเหตุมีผลของ
วิชาการและทางปฏิบัติท่ีมีระบบและระเบียบที่เปนวิทยาศาสตร มีหลักการแนวคิดทฤษฎีท่ีเปน
นามธรรมและส่ิงท่ีเปนรูปธรรม คือ กฎหมายท่ีสอดคลองกับสมการทางความคิดท้ังหลายท่ีเกี่ยวกับ
การบังคับโทษจําคุก อันนําไปสูการปฏิบัติตอมนุษยดวยกัน และผลของการดําเนินการอันเปน
ปรากฏการณหรือปฎิกิริยาท่ีปรากฏภายหลังดําเนินการบังคับโทษจําคุกผานพนระยะเวลาที่กําหนด
แลว ตองสามารถประเมินผลไดตามตัวช้ีวัดท่ีอาจกําหนดข้ึนได ยกตัวอยางเชน การบังคับโทษจําคุก 
มิไดหมายความวาการเอาคนไปขังเพื่อจํากัดเสรีภาพของเขาเทานั้น แตจะตองมีการปรับพฤตินิสัย 
โดยการสรางจิตสํานึกใหรูสึกและรับรูไดในความถูกความผิดและมีความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือ
เปนการคุมครองสังคม14  
 2.2.1 ความหมายของการบังคับโทษ 
  “การบังคับโทษ” ตรงกับศัพทภาษาอังกฤษวา “Penalty” มีการใหนิยามความหมายตาม 
Black,s Law Dictionary15 ไววา “การบังคับโทษ” เปนการลงโทษท่ีมีกําหนดโทษผูกระทําความผิด
โทษจําคุกในเรือนจํา หรือการปรับและวิธีอ่ืนๆ รวมถึงการลงโทษเปนจํานวนเงินท่ีพิจารณาตาม

                                                 
13 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก (พิมพครั้งที่ 2) (น. 19), โดย ธานี วรภัทร, 2553, กรุงเทพฯ:  

วิญูชน.   
14 แหลงเดิม. 
15 Bryan A Garner. (2004). Black,s Law Dictionary. 8 Edition. USA. : Tomson. p. 1168 (อางถึงใน 

ธานี วรภัทร. เลมเดิม. น. 19).  
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ความเสียหายของแตละความผิดท่ีไดกระทํากับรัฐหรือพลเรือน เปนเร่ืองของการทดแทนชดเชย
ใหกับคูกรณีฝายท่ีรับความเสียหายและสูญเสียจากการกระทําอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน 
  คําวา “การบังคับโทษ” เปนมาตรการในการดําเนินการท่ีเกี่ยวกับโทษจําคุกและโทษ
อ่ืนๆ หรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยท่ีเปนการจํากัดเสรีภาพของบุคคล16 การบังคับโทษจะตอง
ดําเนินตาม “กฎหมายวาดวยการบังคับโทษ” (Strafvollzugsrecht หรือ Penalty Law หรือ Prison 
Law) กฎหมายวาดวยการบังคับโทษของประเทศไทยท่ีสําคัญ คือ พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.  
2479 และกฏกระทรวงซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติดังกลาว17   
  สําหรับคําวา “โทษ” ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ในสาขากฎหมายอาญาจะมีการ
เรียนการสอนเปนวชิาเลือกเพ่ิมข้ึนอีกวชิาหนึ่งเปนวชิาวาดวยโทษทางอาญา (Sanction/Strafrechtliche 
Sanktionen) แยกตางหาก 
  “โทษ” ถาพิจารณาลักษณะภายนอกของโทษ จะหมายถึง ผลรายท่ีผูกระทําไดรับ
เนื่องจากผลรายท่ีเขาไดกอใหเกิดข้ึน  (Malum passionis quod infligitur ob malum actionis)18 
นอกจากนั้น “โทษ” ยังเปนลักษณะของการสนองตอบทางสังคมวาโทษจะตองเกิดข้ึนกับบุคคลเม่ือ
มีการกระทําผิดกฎหมาย โดยจะตองถูกกําหนดและใชโดยผูท่ีมีอํานาจตองเปนผลรายตอผูกระทํา
ผิด ซ่ึงแสดงถึงการตําหนิผูกระทําผิด 
  ดังนั้น โทษจําตองกอใหเกิดผลรายหรือความเจ็บปวดกับผูกระทําผิดกฎหมาย หรือผล
อยางอ่ืนท่ีจะกอใหเกิดความไมพอใจ เพ่ือตอบแทนความผิดแกผูกระทําความผิดหรือสงสัยวาเปน
ผูกระทําความผิด ผูกําหนดโทษตองเปนเจาพนักงานท่ีกฎหมายใหอํานาจลงโทษเทานั้น  
  โทษถูกกําหนดข้ึนโดยท่ีผูมีอํานาจในการลงโทษไดรับผลราย ในทางกฎหมายอาญานัน้ 
เนื้อความของกฎหมายจะกําหนดวาอะไรบางเปนโทษ ซ่ึงนอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติแลวก็จะ
ไมใชโทษ และรัฐเทานั้นท่ีจะเปนผูลงโทษตามกฎหมาย ท้ังนี้ตองเปนไปตามวิธีท่ีกฎหมายกําหนด
ไวดวย ดังท่ีไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย มาตรา 2 ความวา “มาตรา 2 
บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเม่ือไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติ

                                                 
16  เปรียบเทียบ Etwa Claus Roxin. Strafverfahrensrecht, 24 Auflage. p. 430-431 (อางถึงใน  

คณิต  ณ นคร, 2555, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพครั้งที่ 8) (น. 46), กรุงเทพฯ: วิญูชน).   
17 จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (พิมพครั้งที่ 8) (น. 45), โดย คณิต ณ นคร, 2555, กรุงเทพฯ: 

วิญูชน.    

18  Walter Moberly.  (1968). The Ethics of Punishment.London : Faber and Faber. p. 35 (อางถึงใน  
ธานี วรภัทร. เลมเดิม. น. 20).  
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เปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดนั้น ตองเปนโทษท่ีบัญญัติไว
ในกฎหมาย”   
 หลักในมาตรา 2 นี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติรองรับไวเชนเดียวกันวา 
“บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทํานั้นบัญญัติ
เปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายซ่ึงใชอยูในเวลาท่ีกระทําความผิดมิได”19 การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรองรับหลักการนี้ไว 
มีผลในทางกฏหมาย  รัฐไมอาจออกกฎหมายใดมาลบลางหลักของมาตรา 2 ในประมวลกฎหมาย
อาญาได เพราะเทากับเปนการลบลางหลักของรัฐธรรมนูญนั่นเอง20 
 เชนเดียวกันกับในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ท่ีวาอํานาจตามกฎหมายท่ีทําใหรัฐ
สามารถที่จะลงโทษจําคุกผูกระทําความผิดไดนั้น เร่ิมมาจากประมวลกฎหมายอาญา21 มาตรา 122 
บทบัญญัตินี้ คือหลัก “ไมมีความผิด ไมมีโทษ โดยไมมีกฎหมาย” (nullum crimen, nulla poena sine 
lege) หรือหลักนี้ในทางวิชาการเรียกวา “หลักไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย” อันเปน “หลักประกันใน
กฎหมายอาญา” และเปน “หลักกฎหมายในรัฐธรรมนูญ” 
  โทษจําคุก23 เปนโทษทางรางกายอยางหนึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือจํากัดเสรีภาพของบุคคล  
ผูตองโทษตามคําพิพากษาใหจําคุก พบหลักฐานในอดีตคือ กฎหมายตราสามดวง ในกฎหมาย
ดังกลาวเรียกสถานท่ีคุมขังตางๆ กัน ไดแก ตรุ เรือนจํา คุก ตะราง และการลงโทษจําคุกแบง
ออกเปน 2 ลักษณะ คือ จําคุกตลอดชีวิต และ จําคุกมีกําหนดระยะเวลา 
  โทษ “จําคุก” เปนโทษชนิดหนึ่งในประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น อํานาจในการที่ศาล
พิพากษาลงโทษจําคุกผูกระทําความผิดได อันเปนผลใหบุคคลคนหน่ึงจะตองถูกบังคับโทษจําคุก
ในเรือนจํา จะตองมาจากหลักการพ้ืนฐานของหลักรัฐธรรมนูญและหลักประกันในทางกฎหมาย
อาญา เม่ือมีบทบัญญัติของกฎหมายอาญากําหนดฐานความผิดและโทษไวอยางชัดเจน ศาลก็มี

                                                 
19 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, มาตรา 39 วรรคหน่ึง. 
20 จาก กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป (พิมพครั้งที่ 3). (น. 59-72), โดย คณิต  ณ นคร, 2551, กรุงเทพฯ:  

วิญูชน. น. 59-72. 
21 Criminal Code (Strafgesetzbuch, StGB). As promulgated on 13 November 1998 Federal Law 

Gazette I, p. 945, p.3322 (อางถึงใน ธานี  วรภัทร. (น. 21). เลมเดิม). 
22 Section 1 No punishment without a law  (อางถึงใน ธานี  วรภัทร. (น. 21). เลมเดิม). 
23 จาก ประวัติการราชทัณฑ  200 ป (น. 69), โดย กรมราชทัณฑ, 2525, กรุงเทพฯ: ราชทัณฑ.  . 
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อํานาจพิพากษาลงโทษได24 ประเทศไทยปจจุบันโทษตามกฎหมายอาญามี 5 ประการ ตามท่ีบัญญัติ
ไวในมาตรา 18 คือ ประหาร จําคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพยสิน 
 สําหรับการบังคับโทษจําคุกนั้น กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุกของสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ปรากฏในกฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพื่อความปลอดภัย 
ท่ีจํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1976 (Strafvollzugsgesetz [StVollzG]/Execution of sentence Law) แกไข
เพิ่มเติมคร้ังลาสุด ค.ศ.2001 และใชบังคับมาถึงจนปจจุบัน ปรากฏสาระสําคัญดังนี้  
  การบังคับโทษ (Strafvollzug) มีความหมายเชนเดียวกับ Corrections หรือ Penal System  
ในภาษาอังกฤษ ซ่ึงหมายความถึงบริบทของการลงโทษทางอาญาเพ่ือแกไขพฤติกรรมท่ีผิดให
ถูกตอง โดยการจํากัดเสรีภาพของบุคคล การบังคับโทษตามกฎหมายของประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีมีความแตกตางจากการบังคับโทษในความหมายปกติ (Strafvollstreckung/ 
Execution of sentence) เพราะหมายถึงเฉพาะแตการบังคับโทษดวยวิธีการจํากัดเสรีภาพของบุคคล
ท่ีกระผิดอาญา ไมรวมถึงมาตรการลงโทษอ่ืนๆ เชน โทษปรับ โทษริบทรัพยสิน  
  สําหรับการบังคับโทษตามความหมายของนักวิชาการดานทัณฑวิทยาสามารถอธิบาย
ไดดังนี้  
  “กฎหมายวาดวยการบังคับโทษ” หมายความถึง กฎหมายท่ีเกี่ยวกับมาตรการบังคับโทษ
และการบังคับใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยท่ีจํากัดเสรีภาพ ซ่ึงเปนคําแปลจากช่ือกฎหมายโดยตรง 
StVollzG25  
  “การบังคับโทษ” คือ สวนหน่ึงของเคร่ืองมือทางกฎหมายวาดวยการดําเนินการให
เปนไปตามคําพิพากษาของศาล อันเกี่ยวของดวยการจํากัดเสรีภาพของบุคคลไวในเรือนจํา 
  “การบังคับโทษ” คือ การจํากัดเสรีภาพจากการกระทําความผิดอาญา โดยท่ัวไปเปนท่ี
เขาใจไดวา การบังคับโทษ คือ วิธีการและข้ันตอนของการจํากัดเสรีภาพจากการกระทําความผิด
อาญา และการเขาสูรูปแบบของการบังคับโทษตามคําพิพากษาของศาลตลอดจนถึงการปลอยตัว
ผูตองขังหลังพนกําหนดโทษ การบังคับโทษเปนการบรรยายใหเห็นถึงข้ันตอนที่เปนไปตาม 
ความจริงของการปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาล และทําใหเห็นถึงความแตกตางของการบังคับโทษ
จําคุกกับการบังคับโทษมาตรการอ่ืนๆ การบังคับโทษจําคุกมีองคประกอบ 4 ประการ ตอไปน้ี  

                                                 
24  See. Bernd Schunemann. (1978). Nulla poena sine lege?. Berlin : Waltwe de Gruyter  (อางถึงใน 

ธานี วรภัทร. (น. 21). เลมเดิม). 
25  Gesety uber den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden MaBregeln der 

Besserung und Sicherung  (อางถึงใน ธานี วรภัทร. (น. 22). เลมเดิม). 
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  1)  การบังคับโทษจําคุก จํากัดขอบเขตอยูเฉพาะแตการจํากัดเสรีภาพบุคคลจากการ
กระทําความผิดอาญา 
  2)  การบังคับโทษจําคุกไมไดเปนเพียงโทษจํากัดเสรีภาพ แตรวมถึงวิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัยวาดวยการจํากัดเสรีภาพภายใตบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันดวย 
  3)  การบังคับโทษจําคุก ตองประกอบดวยการกระทําความผิดอาญา 
  4)  การบังคับโทษจําคุกตองเปนไปภายใตหลักเกณฑของกฎหมายวาดวยการบังคับ
โทษ และกฎหมายอาญา เปนไปตามคํานิยามจากหนังสือ Strafvollzug  
  “การบังคับโทษจําคุก” คือ ข้ันตอนการจํากัดเสรีภาพอันเปนกระบวนการตามคําตัดสิน
ของศาล ท้ังในความหมายของโทษจํากัดเสรีภาพและวิธีการเพื่อความปลอดภัยวาดวยการจํากัด
เสรีภาพ เปนการทําใหบทลงโทษตามกฎหมายเกิดข้ึนจริง ซ่ึงเปนคํานิยามจากหนังสือนิยาม
ความหมายพ้ืนฐานในทางกฎหมายอาญา  
  “กฎหมายวาดวยการบังคับโทษ” คือ กฎหมายวาดวยมาตรการลงโทษซ่ึงบัญญัติถึงการ
บังคับโทษจํากัดเสรีภาพในเรือนจํา เนื่องจากอํานาจในการบังคับโทษเปนอํานาจของรัฐ กฎหมายวา
ดวยการบังคับโทษ จึงถือวาเปนกฎหมายปกครองพิเศษ กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุกมีความ
แตกตางจากกฎหมายวาดวยการบังคับโทษมาตการอ่ืนๆ เพราะมีบทบัญญัติเปนการเฉพาะถึงวิธีการ
และข้ันตอนการจํากัดเสรีภาพ  
  จึงอาจกลาวไดวาความหมายของการบังคับโทษจําคุกตามแนวของประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี มีความสอดคลองกับกฎหมายบังคับโทษจําคุกของประเทศไทย แตเนื่องจาก
แนวทางของกฎหมายเยอรมันมุงเนนในการคุมครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
ตามแนวแหงรัฐธรรมนูญจึงใชคําวา “การบังคับโทษจํากัดเสรีภาพ” แทน “การบังคับโทษจําคุก” 
และแบงแยกกฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพื่อความปลอดภัยท่ีจํากัดเสรีภาพออก
จากกฎหมายวาดวยการบังคับโทษมาตรการอ่ืนๆ26 
  “บุคคลท่ีตองถูกบังคับโทษจําคุก” คือ ผูตองขัง ท่ีมีสถานะเปนนักโทษเด็ดขาด ไดแก
บุคคลท่ีถูกขังตามหมายจําคุก ตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดและบุคคลซ่ึงถูกขังไวตามคําส่ังท่ีชอบดวย
กฎหมายใหลงโทษ27 

                                                 
26  กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก  (น. 21-23). เลมเดิม. 
27  มาตรา 4 แหงพระราชาบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 แกไขตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2522 มาตรา 3 ยกเลิกความใน (3) ของมาตรา 4.   
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  ในการบังคับโทษจําคุกตองชวยทําใหผูตองขังนั้น สามารถท่ีจะดําเนินชีวิตของตนใน
อนาคตไดโดยปราศจากการกระทําความผิดอาญาอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงการบังคับ
โทษจะตองตอบสนองการคุมครองสาธารณะตอการกระทําความผิดใดๆ ตอๆ ไปดวย28   
 2.2.2 วัตถุประสงคของการบังคับโทษ 
  การลงโทษ คือ การปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งท่ีทําใหผูท่ีไดรับการปฏิบัตินั้นตองไดรับ
ผลราย เนื่องจากการท่ีผูนั้นไดฝาฝนแนวปฏิบัติอันเปนกติกาของสังคม ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
อาญา แลบทบัญญัติตามกฎหมายไดกําหนดโทษไวขณะกระทํานั้นวาเปนความผิด โดยที่รัฐจะเปน
ผูทําหนาท่ีจัดการใหผูกระทําผิดไดรับผลรายนั้นๆ มีวัตถุประสงคใหผูไดรับโทษรูสึกสํานึกวาการ
กระทําของตนเปนการกระทําผิด เปนพฤติกรรมท่ีคนในสังคมสวนใหญไมประสงคใหเกิด
เหตุการณเชนนั้น และเขาสูกระบวนการแกไขพฤติกรรมมนุษยเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีไมดี
นั้นเสีย ในทางทฤษฎีหรือปรัชญาการลงโทษไดอธิบายถึงวัตถุประสงคของการลงโทษท่ีสําคัญมี
ดังนี้  
  2.2.2.1 การลงโทษเพ่ือเปนการทดแทน29 
 แนวคิดของการลงโทษเพ่ือเปนการทดแทน  (Retribution) ตามวัตถุประสงคนี้  
การลงโทษจะเปนไปเพื่อความยุติธรรม ผูใดกระทําความผิดก็จะตองไดรับโทษเปนการทดแทน 
หรือจะพูดอีกอยางหน่ึงคือ การกระทําความผิดเปนกรรมช่ัว เม่ือผูใดกระทําผิดก็ตองชดใชกรรม
ของตนโดยการรับโทษ นักปรัชญาชาวเยอรมัน Immanuel Kant ไดใหเหตุผลสนับสนุนความคิด
ตามทฤษฎีนี้ และยังมีความคิดวา ถาสังคมไมลงโทษผูกระทําความผิดก็เทากับสังคมยอมรับรองการ
กระทําของเขา และดวยเหตุผลอันนั้นก็มีผลเสมือนวาสังคมเปนผูสนับสนุนใหกระทําผิด และทาน
ไดกลาวไวในหนังสือ Philosophy of Law วา “จะใชการลงโทษเปนเพียงเคร่ืองมือเพื่อใหเกิด
ประโยชนอยางอ่ืนไมได ไมวาจะเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูลงโทษเองหรือแกสังคมเปนสวนรวม 
ก็ตาม การลงโทษในทุกกรณีจะตองเนื่องมาจากเหตุวาบุคคลท่ีถูกลงโทษไดกระทําผิดเทานั้น ท้ังนี้ 
เพราะเปนการไมบังควรท่ีจะปฏิบัติตอบุคคลหนึ่ง เพียงเพื่อจะเปนเคร่ืองมือใหบังเกิดผลแกบุคคล
อ่ืน ทุกคนมีสิทธิในฐานะท่ีเกิดมาเปนมนุษยในอันท่ีจะไมถูกปฏิบัติเชนนั้น” ความผิดท่ีไดกระทํา
และโทษท่ีไดรับจะตองเปนสัดสวนท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีแนวคิดเปน 2 ทางคือ 

                                                 
28 มาตรา 2 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและบังคับวิธีการเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 

1976 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี. 
29 Clemens Bartollas. (2002). Invitation to Correction. pp. 71-72 (อางถึงใน ธานี วรภัทร. (น. 34).  

เลมเดิม). 
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 แนวทางแรก เปนแนวคิดในสมัยดั้งเดิมวา ถาความผิดท่ีกระทําลงกอใหเกิดผลรายแรง
เพียงใด โทษท่ีผูกระทําความผิดจะไดรับก็จะรุนแรงเพียงนั้น ดังเชน Lex Talionis หรือหลักตาตอตา 
ฟนตอฟน เชนท่ี Kant กลาววาผูท่ีฆาคนตายจะตองถูกประหารชีวิตนั้นเปนผลของหลักทดแทน ซ่ึง
เปนหลักเหตุผลท่ีไมอาจโตแยงไดและไมมีขอยกเวน 
 แนวทางท่ีสอง มีแนวคิดท่ีละเอียดออนข้ึน โดยเนนหนักไปในทางศีลธรรมไมไดมอง
ผลของความผิดอยางแนวทางแรก แตมุงดูสภาพจิตใจของผูกระทําผิดมากกวาดูผลของความผิด 
พิจารณาจากหลักศีลธรรมที่วาทุกคนจะตองไดรับผลที่ตนพึงได ผูที่ทําดียอมไดรับผลดี ผูท่ีทําช่ัว
จะตองไดรับการประณามและโทษ 
 ในทางปฏิบัติจริงๆ ตั้งแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบันก็ยังคงตองใชทฤษฎีนี้มาโดยตลอด 
เพียงแตนํามาเปนหลักการในการพิจารณาลงโทษมากนอยเพียงใดนั้น จะเปนไปตามสภาพสังคม
และแนวนโยบายของผูปกครองตามยุคสมัย ประกอบกับในสภาพจิตใจของมนุษยท่ัวไปคงปฎิเสธ
ไมไดวายังมีความตองการใหผูกระทําความผิดไดรับโทษเพื่อเปนการแกแคนทดแทนดวยเสมอ 
 ปญหามีอยูวาทําไมสังคมตองเขาไปลงโทษผูกระทําผิด การที่รัฐเขามารับหนาท่ีลงโทษ
ผูกระทําผิดเพ่ือเปนการทดแทนเพ่ือเปนการปองกันมิใหมีการแกแคนกันเอง ทําใหสังคมวุนวาย
เพราะจะมีการแกแคนกันเองโดยไมส้ินสุด ซ่ึงแสดงถึงความไรประสิทธิภาพของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ในขณะเดียวกันก็เพ่ือเปนการชวยเหลือผูท่ีออนแอกวาใหไดรับความเปนธรรม
ดวย โดยการลงโทษผูกระทําผิดใหไดรับผลรายท่ีสาสม และทดแทนกันอยางยุติธรรม วัตถุประสงค
ในการลงโทษเพ่ือเปนวัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับความรูสึกของประชาชน ปมวาจะเปน
วัตถุประสงคท่ีลดความสําคัญลงเพราะสังคมมีเหตุ หรือวัตถุประสงคอ่ืนในการท่ีจะตองลงโทษ
ผูกระทําผิดเขามาประกอบ และวัตถุประสงคในการลงโทษเพ่ือแกแคนทดแทนก็มีจุดออนหลาย
ประการ คือ30  
  1) การลงโทษเพ่ือแกแคนทดแทนไมไดมองถึงประโยชนในอนาคต คือไมไดพิจารณา
ถึงวาการลงโทษนั้นจะมีผลในการปองกันใหมีการกระทําผิดเกิดข้ึนอีกหรือไม การลงโทษเพ่ือการ
ทดแทนมิไดทําใหเกิดผลอะไรกลับคืนมา 
  2) การลงโทษเพ่ือแกแคนทดแทนไมไดคํานึงถึงความจําเปนของสังคม แตคํานึงถึง
ความเหมาะสมของโทษกับความผิดท่ีกระทํา ฉะนั้นเม่ือไดลงโทษผูกระทําผิดตามอัตราโทษแลว  
ก็ตองปลอยตัวออกมาท้ังๆที่ยังเปนอัตรายตอสังคมอยู หรือเชนกรณีการตัดมือผูกระทําผิดฐาน 
ลักทรัพย สังคมจะไมไดอะไรจากการลงโทษดังกลาว นอกจากคนพิการ เปนภาระของสังคมในการ
เล้ียงดูตอไป 
                                                 

30 จาก หลักทัณฑวิทยา  (น. 24-25), โดย นัทธี  จิตสวาง, ม.ป.ป., กรุงเทพฯ: กรมราชทัณฑ .    
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  3) เปนการยากท่ีจะวัดขนาดความรุนแรงของโทษกับความผิดวามีความเทาเทียมกัน
จริงหรือไม เพราะในสภาพความเปนจริง สังคมยังไมสามารถมีมาตรการใดท่ีจะลงโทษใหได
สัดสวนกับความผิดอยางแทจริงได เชนกรณีลักทรัพย การจะลงโทษอยางไรจึงจะสาสม หากจะใช
โทษจําคุกจําตองจําคุกกี่ปจึงจะทดแทนกันได เปนเร่ืองของความรูสึกท้ังส้ิน ยังไมมีมาตรฐานใดๆ 
ท่ีจะวัดไดวาทดแทนกันได ปญหาจึงเกิดวาผูกระทําผิดถูกลงโทษอยางยุติธรรมหรือผูเสียหายไดรับ
การตอบแทนท่ียุติธรรมหรือไม 
  ดวยเหตุดังกลาวนี้เปนผลทําให วัตถุประสงคในการลงโทษเพื่อการแกแคนทดแทนลด
ความสําคัญลงในปจจุบัน แตก็ยังคงมีอยูท้ังนี้เพราะยังสอดคลองกับความรูสึกของผูเสียหายและ
ประชาชนท่ัวไปในการท่ีจะทําใหผูกระทําผิดไดรับการลงโทษเพ่ือแกแคนใหสาสม 
  2.2.2.2  การลงโทษเพ่ือเปนการขมขู31 
  แนวคิดในการลงโทษเพ่ือเปนการขมขู (Deterrence) มองวาการลงโทษจะคํานึงถึงแต
เพียงผลของการลงโทษตอตัวผูกระทําผิดเทานั้นไมได แตยังตองคํานึงถึงผลตอประชาชนท่ัวไปดวย 
วัตถุประสงคในการลงโทษผูกระทําความผิดก็เพื่อประโยชน 2 ประการ คือ  
  ประการแรก เพื่อใหมีผลแกตัวผูกระทําความผิดเอง ทําใหผูกระทําความผิดซ่ึงถูก
ลงโทษมีความเข็ดหลาบไมกลากระทําผิดซํ้าอีก 
  ประการท่ีสอง เพ่ือเปนตัวอยางใหกับคนท่ัวไปเห็นวา เม่ือกระทําผิดแลวจะตองไดรับ
โทษ เพื่อคนท่ัวไปจะไดทราบจะไดเกรงกลัวไมกลากระทําความผิดข้ึนอีก 
  เม่ือผูกระทําความผิดถูกลงโทษไปแลว ส่ิงท่ียังคงเหลืออยูคือความเกรงกลัวของผูถูก
ลงโทษและผูท่ีไดรูเห็นถึงการลงโทษน้ัน อันจะทําใหเกิดความยับยั้งช่ังใจไมกลากระทําความผิด
เชนนั้นอีก  ความกลัวท่ีจะถูกลงโทษนอกจากจะทําใหหลายคนไมกลากระทําความผิดแลว ยังมีผล
ทําใหคนท่ัวไปคิดวาการกระทําความผิดเปนส่ิงท่ีไมควรกระทําและพึงหลีกเล่ียงอันจะยังผลให
บุคคลไมกลาท่ีจะกระทําความผิด แตการท่ีจะทําใหการลงโทษมีผลในการขมขวัญและยับยั้งนั้น เรย
เจฟฟอรีย กลาวไววา จะตองทําใหการลงโทษมีความแนนอน รวดเร็ว เสมอภาค และโทษท่ีเหมาะสม  
กลาวคือ มีลักษณะ 4 ประการ32  
  1. การลงโทษตองมีความแนนอนในการนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ กลาวคือเม่ือมี
การกระทําผิดเกิดข้ึนแลว จะตองทําใหผูกระทําผิดมีโอกาสหลุดรอดจากการถูกจับกุมลงโทษไปได

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

A (2002). Invitation to Corrections. pp. 28-29 (อางถึงใน ธานี  วรภัทร. (น 35). เลมเดิม).  
32 หลักทัณฑวิทยา  (น. 26-27). เลมเดิม.   
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ยาก ซ่ึงจะมีผลในการขมขูและยับยั้งใหคนท่ัวไปและผูกระทําความผิดเกิดความเกรงกลัวไมกลา
เส่ียงกระทําผิดข้ึนอีก เพราะทําผิดแลวก็ถูกจับก็ไมคุมคา 
  2. การลงโทษจะตองกระทําอยางรวดเร็ว เม่ือมีการกระทําผิดเกิดข้ึนแลวจะตอง
สามารถนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษไดอยางรวดเร็วให “เห็นผลทันตา” จึงจะทําใหผูกระทําผิดและ
คนท่ัวไปเห็นเปนตัวอยางวาเม่ือกระทําผิดแลวจะไดรับผลรายอยางไร ในทางตรงกันขามหากมีการ
กระทําผิดเกิดข้ึนแลวอีก 3 ปตอมาจึงสามารถจับกุมตัวผูตองหาได หรืออีก 5 ปตอมา กวาศาลจะ
ลงโทษผูกระทําผิด ก็จะทําใหคนท่ัวไปลืมถึงเร่ืองราวการกระทําความผิดท่ีเกิดข้ึน และทําใหการ
ลงโทษไมมีผลในการขมขวัญยับยั้งเพราะไมเห็นผลทันตา ดังนั้น หากเปนกรณีการกระทําผิดในคดี
สะเทือนขวัญประชาชนหรือคดีท่ีประชาชนใหความสนใจ กระบวนการยุติธรรมโดยตํารวจ อัยการ 
ศาล อาจรวมมือกันในการเรงดําเนินคดีเพื่อใหผูตองหาไดรับการพิจารณาตัดสินโดยเร็ว ก็จะทําให
การลงโทษมีผลในการขมขวัญยับยั้งมากข้ึน  
 3. การลงโทษตองมีความเสมอภาค โดยท่ีผูกระทําผิดจะตองถูกลงโทษเทาเทียมกัน 
ไมมีการเลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะมีผลผูกระทําผิดหรือผูท่ีคิดจะทําผิดไมมีโอกาสแกตัว หรือหาทาง
หลีกเล่ียงหรือหาขอยกเวนจากการถูกลงโทษถาทําผิด การลงโทษจึงจะมีผลในการขมขวัญยับยั้ง
หากเม่ือมีการกระทําผิดแลวบางคนไดรับโทษ  บางคนมีขอยกเวน  ก็จะทําใหการลงโทษ 
ไมศักดิ์สิทธ์ิ ทําใหตางหาชองทางที่จะหลบหนีหรือหาขอยกเวนท่ีจะไมตองรับโทษ ทําใหไมมี
ความเกรงกลัวตอโทษ 
  4. การลงโทษจะตองมีบทลงโทษท่ีเหมาะสมและทัดเทียมกับความผิด หากบทลงโทษ
เบาเกินไปไมไดสัดสวนกับการกระทําผิด ก็จะทําใหผูกระทําผิดและคนท่ัวไปไมเกิดความเกรงกลัว
และคุมคาท่ีจะเสี่ยงกระทําผิด แตหากบทลงโทษหนักเกินไปก็จะทําใหผูกระทําผิดพยายามปกปด
การกระทําของตนเอง โดยการทํารายเหยื่อหรือทําใหเหยื่อไดรับผลรายมากข้ึน เชน หากใชโทษ
ประหารชีวิตกับการปลนหรือขมขืน จะมีการกระตุนใหมีการปลนแลวฆาเจาทุกขหรือขมข่ืนแลว
ฆาเพื่อปกปดการกระทําผิดของตนเองเพราะโทษเทากัน ในขณะเดียวกัน กระบวนการยุติธรรม
จะตองทํางานหนักมากข้ึนในการนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ เพราะยิ่งมีโทษหนักยิ่งตองมีการ
พิสูจนหรือมีพยานหลักฐานท่ีชัดแจง ศาลจึงจะสงลงโทษ หากพยานหลักฐานหรือการฟองรอง
ดําเนินคดีไมรัดกุมพอก็จะเปนโอกาสใหผูกระทําผิดหลุดรอดจากการถูกลงโทษไปได ดังนั้น โทษ
จึงตองมีความเหมาะสม และทัดเทียมกับการกระทําผิดจึงจะมีผลในการขมขวัญยับยั้ง 
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  2.2.2.3  การลงโทษเพ่ือเปนการปรับปรุงแกไข33  
  การลงโทษเพื่อเปนการปรับปรุงแกไขนั้น มีแนวคิดวาการลงโทษตามทฤษฎีปรับปรุง
แกไขประสงคเพียงเพื่อจะปองกันใหบุคคลที่ไดกระทําผิดมาแลวเกิดความยับยั้งช่ังใจไมกลับ
กระทําผิดซํ้าอีก ซ่ึงทฤษฎีนี้เกิดข้ึนภายหลังทฤษฎีท่ี 1 และ 2 ท่ีกลาวมาแลว แนวคิดทฤษฎีนี้เห็นวา
การทําใหผูกระทําผิดไดรับความยากลําบากหรือไดรับผลรายดวยการลงโทษไมนาจะทําใหคน
ประพฤติตัวดีข้ึน ประกอบกับการลงโทษเพ่ือการขมขูไมมีผลเปนการปองกันไมใหผูกระทําผิดท่ี
ไดรับโทษแลวกลับใจไมกระทําผิดซํ้าอีก ไมไดเปนส่ิงท่ีชวยใหผูกระทําความผิดมีความสามารถท่ี
จะกลับตัวเปนคนดีได ซ่ึงในวัตถุประสงคของการบังคับโทษในขอนี้จะไปสัมพันธหรือไปขยายผล
ในวัตถุประสงคของการบังคับโทษในหัวขอตอไป  
 2.2.2.4  การลงโทษเพ่ือเปนการตัดโอกาสกระทําความผิดไดอีก34 
 แนวคิดของทฤษฎีการลงโทษเพ่ือเปนการตัดโอกาสกระทําความผิดได อีกนี้ 
(Incapacitation) เปนทฤษฎีท่ีมุงปองกันการกระทําความผิดซํ้าข้ึนอีก โดยทําใหผูกระทําความผิด
หมดโอกาสกระทําความผิดไดอยางดีท่ีสุด วิธีการตัดโอกาสไมใหผูกระทําความผิดกระทําความผิด
ซํ้าอีก อาจไดแก การจําคุกผูกระทําความผิดไวตลอดชีวิต การประหารชีวิต เปนตน โดยประสงค 
จะกําจัดผูกระทําความผิดใหออกไปจากสังคมโดยถาวร อันเปนการปองกันคนในสังคมใหอยูได
อยางปลอดภัย การกําจัดตนเหตุแหงภัยต้ังแตเร่ิมแรกจะทําใหประชาชนไมตองหวาดระแวงภัยจาก
บุคคลนั้นๆ อีกตอไป  
 วัตถุประสงคของการลงโทษตามท่ีกลาวมาแลว เปนพื้นฐานสําคัญในการลงโทษทาง
อาญา โดยในการนําไปใชนั้น จะเนนหนักไปในทางใดก็จะเปนไปตามลักษณะของวัฒนธรรมของ
กลุมชนนั้น สภาพชีวิตความเปนอยู ศาสนา และแนวนโยบายแหงรัฐ ในบางชวงเวลาแนวคิดของ
ทฤษฎีตางๆ เหลานี้อาจเปนเคร่ืองมือของรัฐในการคุมครองปองกันสังคมในสถานการณท่ีวิกฤติได 
หากเราพิจารณาประวัติการลงโทษทางอาญาต้ังแตอดีตของประเทศไทย ในยุคสุโขทัย อยุธยา 
เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน จะพบวาการนําทฤษฎีตางๆ มาใชอยางเห็นไดอยางชัดเจน การนําแนวคิด
ดังกลาวมาใชนั้น จะผสมกลมกลืนกันอยูหลายแนวคิดทฤษฎี ปรากฏในโทษและวิธีการบังคับโทษ
ในทางอาญา 

                                                 
33  Stephen Livingstone and Tim Owen. B. (1999). Op.cit. p.452. and Clemens Bartollas B 

(2002).Op.cit.pp.52-54 (อางถึงใน ธานี  วรภัทร. (น. 37). เลมเดิม).  
34  Clemens Bartolles C (2002). Op.cit. pp 71-75. And Joan Petersilia. (2003). When Prisoners  

Come Home. pp. 12-13, 64-65 (อางถึงใน ธานี  วรภัทร. (น. 37). เลมเดิม).  
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 สําหรับวิธีการลงโทษท่ีสนองตอวัตถุประสงคนี้ และใชกันแพรหลายในปจจุบันก็คือ การ
จําคุกโดยการแยกผูกระทําผิดออกไปจากสังคมทําใหสังคมปลอดภัย แตการจําคุกเปนวิธีท่ีแยก
ผูกระทําผิดออกจากสังคมเปนการช่ัวคราว เพราะการลงโทษจําคุกเพื่อสนองตอวัตถุประสงคนี้
ไมไดเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด  เนื่องจากผูกระทําผิดยังคงตองกลับมาอยูในสังคมในทายท่ีสุด แมจะเปนโทษ
จําคุกตลอดชีวิตซ่ึงมักจะมีการลดโทษ และเม่ือกลับมาแลว ผูกระทําผิดอาจมีความโกรธแคนสังคม
มากยิ่งข้ึน เปนผลตอเนื่องจากการลงโทษที่เขาไดรับ หรือปรับตัวเขากับสังคมยากข้ึน เพราะสังคม
ไมยอมรับเนื่องจากมีตราบาปเปนคนข้ีคุก35    
 2.2.3  วัตถุประสงคของการบังคับโทษจําคุก 
  วัตถุประสงคของการบังคับโทษ หรือจุดมุงหมายของการบังคับโทษ จะไมเหมือนกับ
วัตถุประสงคของการลงโทษ ท่ีมุงเนนท่ีจะลงโทษใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลเปน
หลัก หากแตวัตถุประสงคของการบังคับโทษเปนการพัฒนาการจากแนวคิดในอดีตในการลงโทษ
เขามาสูยุคใหม ท่ีมีแนวคิดเปนเสรีนิยมในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ตลอดท้ังศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยมาก มุงท่ีจะปรับเปล่ียนบําบัดฟนฟูหรือแกไขพฤติกรรมของบุคคลท่ีบกพรองในเร่ืองตางๆ 
เปนเหตุใหกระทําผิดกฎหมายอาญาอันเปนกติกาสังคม ถึงขนาดไมสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับคน
ในสังคมปกติได จึงมีความจําเปนท่ีตองนําคนท่ีมีลักษณะดังกลาวนี้ไปปรับปรุง ซอมแซมยกระดับ
ความเจริญทางจิตใจและพฤติกรรม ใหอยูในระดับเกณฑมาตรฐานคนสังคมปกติในสังคมนั้นๆได 
ซ่ึงวัตถุประสงคของการบังคับโทษท่ีสําคัญมีดังตอไปนี้ 
 2.2.3.1 เพื่อใหผูตองขังในการดํารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระทําความผิดและ
มีความรับผิดชอบตอสังคม36  
 วัตถุประสงคของขอนี้มุงเนนการดํารงชีวิตในอนาคต โดยปราศจากการกระทําความผิด 
และมีความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงเปนขอสําคัญท่ีสุดและตรงกับความเปนจริงในการบังคับโทษ
ในทัณฑสถานที่วา “เม่ือมีการลงโทษจําคุกผูกระทําผิดครบระยะเวลาแลว ผูนั้นก็จะออกมาดํารงชีวิต 
รวมกับผูอ่ืนในสังคมปกติอีกคร้ัง” ดังนั้น ในหลายประเทศในโลก เชน ประเทศญ่ีปุน สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี เปนตน ตางก็มีกฎหมายและหรือแนวนโยบายในการลงโทษจําคุก ท่ีจะตอง
หลีกเล่ียงผลเสียหายในการบังคับโทษจําคุก กลาวคือ ตองไมทําลายบุคคลิกภาพของคนปกติและ
ตองสอดคลองกับหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ อยูบนพื้นฐานของการบังคับโทษ 

                                                 
35  หลักทัณฑวิทยา  (น. 29). เลมเดิม.  
36  มาตรา 2 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและบังคับวิธีการเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 

1976 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี.  
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ตามหลักความใกลเคียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจํา นักโทษทุกคนมีโอกาสกลับเขาสู
สังคม 
 การลงโทษอยางมีเหตุผลยอมไมลงโทษเพียงเนื่องจากวาไดมีการกระทําผิดข้ึนเทานั้น 
เพราะส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนแลวอาจแกไขใหกลับเปนดังเดิมได แตเขายอมลงโทษโดยคํานึงถึงอนาคต
เพื่อใหท้ังผูกระทําความผิดเองและผูท่ีรูเห็นวาผูกระทําความผิดถูกลงโทษไมกระทําความผิดข้ึนอีก  
โดยสรุปมีหลักเกณฑพื้นฐานการบังคับโทษท่ีตองนํามาใช ดังนี้37  
 1. หลักความใกลเคียงของชีวิตภายในและชีวิตภายนอกเรือนจํา กลาวคือ รัฐตอง
พยายามบริหารจัดการตางๆ ใหการใชชีวิตของผูตองขังภายในเรือนจํามีความใกลเคียงกับการใช
ชีวิตของบุคคลท่ัวไปภายนอกเรือนจํา นอกคุกในคุกตองใกลเคียงกัน มิฉะนั้น จะทําใหผูไดรับโทษ
จําคุกเสียบุคลิกภาพหรือวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตของการอยูรวมกันของสังคมภายนอกไป ทําให
ไมสามารถกลับคืนสูสังคมได เปนการทําลายวัฒนธรรมการใชชีวิตปกติของมนุษย 
 2. หลักการหลีกเล่ียงจากผลเสียจากการบังคับโทษ หมายความวา มาตรการหรือกลไก
ตางๆ ในการลงโทษและบังคับโทษจะตองหลีกเล่ียงผลเสียจากการบังคับโทษ อันเปนการทําลาย
บุคลิกลักษณะของความเปนมนุษย เชน การไมใหเกิดวัฒนธรรมคุกโดยไมจําเปนท่ีจะเปนผลมา
ละลายพฤติกรรมของผูตองขัง การตัดการรับรูขอมูลขาวสารภายนอกคุก การลงโทษดวยสวิธีทารุณ
โหดรายภายในเรือนจํา เปนตน เปนการกระทําท่ีทําใหผูตองขังรูสึกวาตนเองดอยกวาหรือตกตํ่ากวา
คนอ่ืนท่ัวไป เชน การเรียกช่ือหรือการใชสรรพนามตางๆ ในการเรียกผูตองขัง เปนตน  
 3. พยายามหลีกเล่ียงไมใหผูกระทําความผิดตองประสบกับส่ิงท่ีทําลายคุณลักษณะ หรือ
บุคลิกภาพประจําตัวของคนน้ันๆ กลาวคือ เม่ือผูกระทําความผิดถูกคุมขังในเรือนจํา ยอมเส่ือมเสีย
ฐานะและช่ือเสียงในสายตาของคนท่ัวไป ทําใหโอกาสที่จะกลับตัวเปนคนดีลดนอยลง ประกอบกับ
ในกรณีท่ีผูกระทําผิดไดรับโทษจําคุก ผูกระทําความผิดจะตองมาอยูปะปนกับผูกระทําความผิดท่ี
เปนอาชญากรอาชีพ ท่ีมีอิทธิพลที่สามารถครอบงําบุคคลอ่ืนไดงาย เพราะคนเรายอมซึมซับความ
เลวไดงายกวาส่ิงทีดีข้ึน ทําใหผูท่ีพอจะกลับตัวไดหมดโอกาสท่ีจะเปล่ียนแปลงเปนพฤติกรรมท่ีดี
และคนในสังคมสวนใหญพึงประสงคไมได วิธีการปองกันอาจไดแก การปลอยตัวผูกระทําความผิด
โดยการไมลงโทษจําคุก โดยพยายามใชบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการรอการลงโทษหรือรอ
การกําหนดโทษ หรือพยายามใชโทษปรับเปนหลักเพื่อหลีกเล่ียงการใชโทษจําคุกโดยไมจําเปน 
โดยเฉพาะโทษจําคุกระยะส้ัน การปลอยตัวกอนรับโทษจําคุกครบกําหนดเวลา เปนอํานาจ 
 
                                                 

37 มาตรา 3 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและบังคับวิธีการเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 
1976 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี.  
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ของเจาพนักงานในสวนราชทัณฑท่ีจะพิจารณาปลอยตัวผูตองโทษกอนครบกําหนด หากเห็นวา
ความเหมาะสมในอันท่ีจะมีชีวิตอยูในสังคมของผูนั้นจะเส่ือมทรามลงหากจําคุกอยูในเรือนจําตอไป
อีก และการปลอยตัวผูนั้นออกมาจะไมเปนอัตรายตอสังคม 
 การแยกประเภทนักโทษ เชน การแยกนักโทษโดยการพิจารณาจากอายุ แยกผูท่ีกระทํา
ความผิดคร้ังแรกออกจากพวกท่ีกระทําความผิดมาแลวหลายคร้ัง เปนตน 
 4. หลักการคืนคนดีสูสังคม การบังคับโทษมุงผลสําเร็จในการสรางจิตสํานึก ความรูผิด
ชอบช่ัวดี ใหเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีตองโทษใหได 
 2.2.3.2  เพื่อเปนการคุมครองสังคม38 
  การคุมครองสังคมเปนภารกิจเดียวกันกับภารกิจของกฎหมายอาญา เม่ือเปนท่ีแนชัด
แลวโดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาวาบุคคลใดเปนผูกระทําความผิด สวนของการบังคับโทษ 
ก็จะจํากัดเสรีภาพของนักโทษผูนั้นเพื่อเขาสูมาตรการในการแกไขชนิดตางๆ ตามระยะเวลาท่ี
สมควร โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยตางๆ เกี่ยวกับความบกพรองของนักโทษคนนั้น ใหเปนไปตาม
แผนการบังคับโทษ เม่ือบําบัดรักษาเปนปกติดีแลวจึงปลอยบุคคลนั้นกลับเขาสูสังคม วัตถุประสงค
ของการบังคับโทษจึงเปนการคุมครองสังคม หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ภารกิจของกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา คือ การเอาคนผิดกฎหมายเขาคุก แตภารกิจของกฎหมายบังคับโทษแกไขพฤติกรรมช่ัว
ของคนท่ีทําผิดกฎหมายอาญาใหเปนคนดีของสังคม 
 2.2.3.3 เพื่อปรับปรุงแกไข บําบัด พฤติกรรมท่ีผิดกฎหมาย39   
  การยกระดับสามัญสํานึกและพฤติกรรมที่ตกตํ่าของผูกระทําความผิด ใหข้ึนมาสูระดับ
ปกติ โดยมีหลักการท่ีมนุษยเปนประดิษฐกรมท่ีธรรมชาติสรางข้ึนเปนพิเศษใหสามารถเรียนรู 
ส่ิงใหมๆได และสามารถปรับเปล่ียนพฤตินิสัยและพฤติกรรมไดจึงตองมีการสงเสริมคุณคาในตัว
บุคคล สงเสริมความสามารถของบุคคล ตองแสดงผลลัพธของความคิดและการกระทํารวมท้ัง
ผลลัพธทางเศรษฐกิจสําหรับความเปนไปไดท่ีจะสามารถหาเล้ียงชีพ เพื่อชดเชยจุดออนหรือ 
ส่ิงบกพรองของแตละคน ซ่ึงการบําบัดปรับปรุงแกไขนี้นักโทษแตละคนจะไมเหมือนกัน ตองมีการ
วิเคราะหหาสาเหตุและวางแผนการบังคับโทษเปนรายไป อันจะยังผลสุดทายใหเกิดคือ เม่ือนักโทษ
พนโทษแลวไมกระทําความผิดซํ้าอีก  

                                                 
38 See Joan Petersilia. (2003). When Prisoners Come Home. New York: Oxford (อางถึงใน ธานี  วรภัทร  

(น. 41). เลมเดิม). 
39 See Clemens Bartollas.  (2002).  Invitation to Correction. Boston : USA. Allyn & Bacon  (อางถึงใน 

ธานี วรภัทร (น. 41). เลมเดิม).   
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  อยางไรก็ตาม การแกไขผูกระทําผิดในปจจุบัน แมจะมีแนวทางท่ียอมรับกันในวงการ
ราชทัณฑโดยทั่วไป  แตก็ยังเปนท่ีสงสัยวาจะไดรับผลตามประสงคเพียงไร เพราะการแกไขฟนฟู
ผูกระทําผิดมีอุปสรรคหลายประการ กลาวคือ40  
 1.  ผูกระทําผิดไดสูญเสียบุคคลิกภาพไปแลว เพราะไดถูกการหลอหลอมและขัดเกลา
ใหมีบุคคลิกลักษณะเชนนั้นมาเปนเวลานาน แตใชเวลาในเรือนจําไมนาน ในการที่จะแกไขฟนฟูให
ฟนคืนกลับมา และปรับตัวเขากับคนโดยท่ัวไปในสังคมนั้นทําไดยาก 
 2.  การลงโทษเพ่ือการแกไขขัดความรูสึกของคนในสังคม ในสวนท่ีวาผูกระทําผิด 
ไมสมควรไดรับการปฏิบัติท่ีดีกวาคนท่ัวปตามหลักของเบนธัม (Bentham) ท่ีเรียกวา “หลักการ
ไดรับประโยชนท่ีนอยกวา” (Principle of eligibility) ท้ังนี้เพราะคนโดยท่ัวไปจะเห็นวาเปนการ 
ไมเปนธรรมท่ีผูกระทําผิดจะไดรับประโยชนมากกวาคนท่ัวไป เชน ผูกระทําผิดจะไดรับการอบรม
แกไขฝกวิชาชีพ สวัสดิการ อาหาร ท่ีอยูอาศัย ตลอดจนการจัดการศึกษา การหางาน ในขณะท่ีคน
ท่ัวไปในสังคมจํานวนมากไมไดรับบริการดังกลาว ความรูสึกของคนท่ัวไปดังกลาวเห็นไดวาขัดกับ
หลักการแกไขฟนฟู 
 3.  การแกไขฟนฟูเหมาะสมกับผูกระทําผิดบางประเภทเทานั้น เชน ผูกระทําผิดคร้ัง
แรก ซ่ึงไดกระทําผิดไปเพราะอารมณช่ัววูบหรือโดยพลั้งพลาด หรือทําไปเพราะความจําเปน การ
แกไขฟนฟูไมไดกระทําผิดซํ้าข้ึนอีกยอมมีทางสําเร็จไดมาก แตสําหรับผูกระทําผิดท่ีเคยกระทําผิด
และถูกลงโทษมาหลายคร้ังแลว หรือพวกอาชญากรอาชีพหรือพวกทําผิดติดนิสัย โอกาสที่จะแกไข
ฟนฟูใหกลับตัวยอมเปนไปไดยาก ดังนั้น การแกไขฟนฟูจึงไมสามารถจะทําใหผูกระทําผิดกลับตัว
ไดทุกกรณีไป ในระหวางการคุมขังนั้นก็ควรมีการปรับปรุงและอบรมใหดีข้ึนเพื่อท่ีจะไดไมคิด
กระทําผิดข้ึนอีก และสามารถที่จะงดเวนไมกระทําผิดข้ึนอีกดวย วิธีการปรับปรุงผูตองโทษใน
ระหวางคุมขังตางๆ ซ่ึงอาจไดแก    
 1) การฝกหัดอาชีพ เปนการสรางทักษะในการประกอบอาชีพดานตางๆ ใหผูถูกคุมขัง
และยังเปนการสรางรายได และสรางโอกาสในการดํารงชีวิตใหมตอไป  
 2) การศึกษาโดยท่ัวไป ซ่ึงอาจเปนประโยชนในระหวางท่ีถูกคุมขังอยู และเม่ือพนจาก
การคุมขังก็สามารถนําวิชาความรูดังกลาวไปประกอบอาชีพได เชน การจบปริญญาตรี เปนตน  
 3) การอบรมทางศาสนาและศีลธรรม เปนการทําใหผูถูกคุมขังรูผิดชอบช่ัวดี แยกผิด
แยกถูกไดดวยตนเอง 
 4) การรักษาพยาบาลทางกายหรือทางจิตท่ีเปนสาเหตุใหเกิดการกระทําความผิด ให
การรักษาเพื่อแกไขความผิดปกติ 
                                                 

40  หลักทัณฑวิทยา  (น. 29). เลมเดิม.  
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 การแกไขสภาพแวดลอม โดยเฉพาะภายในครอบครัวของผูถูกคุมขังเพื่อใหสมาชิกใน
ครอบครัวมีความเขาใจผูกระทําความผิดดีข้ึน และมีสวนรวมชวยเหลือในการปรับปรุงตัวของ
ผูกระทําความผิดใหเขากับสังคมไดอันจะยังใหเกิดความรักความเขาใจ แลความอบอุนในชีวิตความ
เปนอยูของผูกระทําความผิดและไมกระทําความผิดซํ้าอีก การใหการชวยเหลือหลังพนโทษ  
อาจไดแก การใหคําแนะนําในการดําเนินชีวิตและใหความชวยเหลือในดานอาชีพ รวมตลอดท้ังการ
ใหการสนับสนุนทุนทรัพยซ่ึงอาจมาจากการทํางานในระหวางถูกคุมขังหรือจากภาครัฐหรือจากที่
อ่ืนๆในการใชจายกอนท่ีจะมีงานทําและมีรายได 
 
2.3 กฎหมายรัฐธรรมนูญกับการบังคับโทษ  
 ตั้งแตปพุทธศักราช 2475 ประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครองมาเปนระบอบ
ประชาธิปไตย  มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญเพื่อการปกครองหลายคร้ัง รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ถือเปนรัฐธรรมนูญท่ีมีความแปรผันมาจากรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ท่ีผานมา จุดสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนดรับรองสิทธิ
และเสรีภาพมากกวากฎหมายฉบับอ่ืน คือ การหนดรับรองความเปนมนุษยไว ดวยเหตุท่ีศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยเปนสิทธิท่ีมาจากธรรมชาติและมีอยูในตัวมนุษยทุกคน ถือไดวามนุษยทุกคนมีสิทธิ
ในชีวิต หมายถึง สิทธิในการดํารงชีวิตโดยไมมีอํานาจใดมาพรากไปได แมอํานาจรัฐก็ตาม  
 ปจจุบันคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติหรือคสช . ไดมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญช่ัวคราวแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 255741 ซ่ึงมีท้ังหมด 48 มาตรา โดยมีการ
บัญญัติในเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนไวในมาตรา 4 บัญญัติวา “ภายใตบังคับบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้ ศักดศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาท่ีชนชาวไทย 
เคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและตามพันธกรณีระหวางประเทศท่ีประเทศไทยมีอยูแลว  
ยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้”42 อันเปนบทบัญญัติท่ีคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยซ่ึง
เปนบทบัญญัติเกี่ยวของกับการบังคับโทษจําคุก และเพ่ือใหสามารถเห็นถึงการบัญญัติท่ีใหความ
คุมครองสิทธิ เสรีภาพ ความเปนมนุษยของบุคคลตามรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุด จึงจะขอ
ยกเอารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญท่ีมีแนวทางท่ี
คุมครองสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขังมากและไดกลาวถึงรายละเอียดไวในแต
ละมาตราแลว 
                                                 

41 ประกาศราชกิจจานุเบกษา. เลม 131. ตอนที่ 55 ก. น. 1-17. ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557. 
42 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2557, มาตรา 4. 
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 การบังคับโทษ ถือเปนการละเมิดตอสิทธิในชีวิตและรางกายของผูตองขัง จะตองมิได
ตั้งอยูบนพื้นฐานของแนวความคิดตาตอตาฟนตอฟน หรือการลงโทษเพื่อแกแคนทดแทนความผิด
เพียงอยางเดียว ดวยเหตุวาท้ังสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึงปจจัย
ภายนอกประเทศ ความสําคัญดานสิทธิมนุษยชนตางๆ ขององคการสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลฯ 
กติกา หรือตราสารระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ อาทิ ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติ
วาดวยการปฏิบัติตอผูตองขัง (Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners-SMR)  
 การบังคับโทษจะตองบังคับผูตองโทษใหอยูในเฉพาะเรือนจําโดยมีหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ คือ กรมราชทัณฑ โดยอาศัยอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 
2479 ในการปฎบัติตอผูตองโทษ โทษจําคุกจึงทําใหอาจไมสอดคลองกับหลักศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยตามรัฐธรรมนูญ ตอการปฏิบัติงานของราชทัณฑของผูตองขัง ดวยเหตุท่ีความคิดในเร่ือง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมาจากการติดตามความคิดเสรีนิยมของประชาชนในอดีตท่ีรัฐไมเคยให
ความเคารพในสิทธิหรือเกียรติของประชาชนเลย กลับกลายเปล่ียนความคิดมาเปนวารัฐไมมีอํานาจ
ท่ีจะกระทําการใดอันเปนการละเมิดตอความมีเกียรติของประชาชน ในการดําเนินชีวิตสวนตัวใน
สังคมรากเหงาของขอบัญญัติท่ีกําหนดใหตองเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” อาจมีความหมายวาเปนการใหการยกยองหรือเชิดชู “คุณคา
สากล” ของความเปนมนุษยมากกวาเปนเร่ืองของปจเจกบุคคล การละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
คือ การท่ีมนุษยผูหนึ่งไดกระทําการอันเปนการลดคุณคาแหงความเปนมนุษยของบุคคลอื่นลงใน
แงมุมหนึ่ง นอกจากความเทาเทียมกันในสังคมและในทางกฎหมายที่ผูถูกละเมิดไดรับการปฏิบัติ
โดยไมเทาเทียมกันกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในสังคม โดยท่ีไมใชเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเพราะสถานะในทาง
สังคมท่ีแตกตางกันแลว การกระทําเชนนั้นอาจกลาวไดวาเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ของบุคคลนั้นได เชน การใชอํานาจของพนักงานสอบสวน ท่ีกระทําตอผูตองหาหรือจําเลยใน
คดีอาญาเสมือนเปนบุคคลท่ีกระทําความผิดกอนท่ีศาลจะมีคําพิพากษาวาเปนผูกระทําความผิด ยอม
เปนการกระทําท่ีมิชอบ เชน การวิสามัญฆาตกรรม หรือการนําตัวผูตองหามาแถลงขาวตอหนา
ส่ือมวลชน เปนตน ในการพิจารณา “คุณคา” ของความเปนมนุษยนั้นสามารถท่ีจะพิจารณาเนื้อหา
ในการปฏิบัติ วาหากมาตรฐานท่ีใชในการปฏิบัติตอผูถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้น ไดถูก
นํามาเปนมาตรฐานในการปฏิบัติตอบุคคลอ่ืนเปนการท่ัวไป หรือถูกนํามาเปนมาตรฐานในการ
ปฏิบัติตอตัวเราเองแลวจะสามารถยอมรับไดหรือไม อาจกลาวไดวาความหมายของ “ศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย” ในแงมุมทางวัฒนธรรมและกฎหมายเปนเปนกระบวนการในทางความคิดท่ีพัฒนามา
จาก ศีลธรรมและจิตใจท่ีมีอยูในตัวมนุษย ซ่ึงกอใหเกิดความเปนเอกภาพท่ีอยูเหนือตัวบุคคลเหนือ
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เร่ืองสวนบุคคลใดๆ เปนสวนประกอบพิเศษท่ีอยูในตัวมนุษยโดยธรรมชาติ เปนศีลธรรมข้ันสูงและ
เปนหลักประกันในการดําเนินชีวิตของสมาชิกในสังคม43    
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติหลักการที่วาศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยไวในมาตรา 4 มาตรา 26 และมาตรา 28 และมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับการบังคับโทษ
จําคุก ดังตอไปนี้ 
 1.  ประชาชนชาวไทยตองรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน44 เปนหลักท่ี
รับรองความเทาเทียมกันของประชาชนในรัฐ ไมวาจะตองโทษจําคุกหรือเปนบุคคลทั่วไปก็ตาม 
และรัฐธรรมนูญยังกําหนดตอไปอีกวา บุคคลยอมเสมอกันในทางกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอ
บุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางรางกาย 
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได45 มาตรการท่ี
รัฐกําหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับ
บุคคลอ่ืน ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
 2.  การรับรองคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
บุคคล46 เปนการรับรองหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในรัฐ ซ่ึงรวมท้ัง 
ผูท่ีตองรับโทษจําคุกดวย ดังนั้น กฎหมายราชทัณฑและการบริหารงานราชทัณฑตองเปนไปตาม
หลักการท่ีสําคัญในรัฐธรรมนูญ 
 3.  การใชอํานาจขององคกรของรัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและ 
เสรีภาพ47 บทบัญญัตินี้เปนการตอกย้ําใหลึกซ้ึงลงไปอีกวา องคกรของรัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ดังนี้รวมถึงงานราชทัณฑดวย กรมราชทัณฑ หนวยงาน
ตางๆในเรือนจํา ในสังกัดกรมราชทัณฑ ซ่ึงตองปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ  

                                                 
43 จาก การแปรรูปเรือนจําในประเทศไทย  (รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย)  (น. 19), โดย

นคร  วัลลิภากร, 2549, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.  
44  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 5. 
45 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 30. 
46 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 4. 
47 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 26. 
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 4. การคุมครองการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล48 หมายความวา บุคคลซ่ึงถูก
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรองรับไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช
สิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได สิทธิอันนี้ก็ตองชัดเจนและไดรับการอํานวยความ
สะดวกกับผูตองขังในทัณฑสถานดวย  

5.  การคุมครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย49 เร่ืองนี้เปนบทบัญญัติท่ีสําคัญ
กับงานบังคับโทษจําคุกมาก ดังขอความตอไปนี้ 

“มาตรา 32 บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม 
จะกระทํามิได แตการลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการ
ลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคน้ี 
 การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของศาลหรือมีเหตุ
อยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง 
จะกระทํามิได เวนแตมีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 ในกรณีท่ีมีการกระทําซ่ึงกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหน่ึง ผูเสียหาย พนักงาน
อัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูเสียหาย มีสิทธิรองตอศาลเพื่อส่ังระงับหรือเพิกถอน
การกระทําเชนวานั้น รวมท้ังกําหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนดวยก็ได”  
 จากบทบัญญัติมาตรา 32 จะเห็นไดวาบทบาทของงานราชทัณฑ โดยเฉพาะการลงโทษ
จําคุก ตองปรับเปล่ียนตามรัฐธรรมนูญอยางหลีกเล่ียงไมได กฎหมายตางๆ แนวการปฏิบัติตางๆ ท่ี
เดิมเคยทํามา การปฏิบัติตอผูตองขังของเจาพนักงานเรือนจําท่ีขัดหรือแยงกับบทมาตรานี้จะตองมี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลง มิฉะนั้นขัดตอรัฐธรรมนูญ 
 6. การคุมครองเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินท่ีอยู50 บุคคลทุกคนยอมมี
เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินท่ีอยู เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพ่ือความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอย และสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมืองหรือ
เพ่ือสวัสดิภาพของผูเยาว กรณีของการบังคับโทษจําคุกนั้น ถือเปนขอยกเวนที่สามารถบังคับโทษ
ได แตก็เปนท่ีนาสงสัยวาถาผูตองขังขอยายไปอยูในเรือนจําจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งจะสามารถทําได

                                                 
48 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 28. 
49 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 32. 
50 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 34. 
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หรือไม ตัวอยางเชน นาย ก ติดคุกท่ีบางขวาง แตมีภูมิลําเนาท่ีจังหวัดพัทลุง ญาติพี่นอง บิดามารดา
ไมสามารถเดินทางมาเยี่ยมได นาย ก จะสามารถขอยายไปติดคุกท่ีเรือนจําจังหวัดพัทลุงไดหรือไม  
 7.  การคุมครองเสรีภาพในการส่ือสาร51 ในเร่ืองนี้บัญญัติไวในมาตรา 36 ความวา 
“บุคคลยอมมีเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยทางท่ีชอบดวยกฎหมาย 
 การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยส่ิงส่ือสารท่ีบุคคลติดตอถึงกันจะกระทําดวยประการ
อ่ืนใดเพื่อใหลวงรูถึงขอความในส่ิงส่ือสารท้ังหลายท่ีบุคคลมีติดตอถึงกันจะกระทํามิได เวนแต โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความม่ันคงของรัฐหรือเพื่อรักษาความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”  
 ตามบทบัญญัตินี้เกี่ยวของกับงานราชทัณฑในการลงโทษจําคุก เสรีภาพในการส่ือสาร
ตามรัฐธรรมนูญนั้นคุมครองบุคคลทุกคนในประเทศ การท่ีกฏหมายหรือขอบังคับอ่ืนๆ เกี่ยวกับงาน
ราชทัณฑจะออกมาเปนขอยกเวนนั้น ตองยกเวนเฉพาะเทาท่ีจะเปนในเง่ือนไขเพื่อรักษาความม่ันคง
ของรัฐหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเทานั้น การออกกฎหมาย
หรือขอบังคับอ่ืนๆ ของกรมราชทัณฑจะตองคํานึงถึงรัฐธรรมนูญมาตรานี้เชนกัน 
 8. การคุมครองเสรีภาพในการนับถือศาสนา52 ในเร่ืองนี้บุคคลท่ัวไปและบุคคลท่ีอยูใน
ฐานะผูตองขัง ยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญอยางเทาเทียมกัน ในการมีเสรีภาพในการ
นับถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนา มีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ
หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาท่ีพลเมืองและไมเปนการขัด
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การใชเสรีภาพดังกลาวนี้ บุคคลยอมไดรับ
ความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใดๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรไดเพราะ
เหตุท่ีถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติ
พิธีกรรมตามความเช่ือ แตกตางจากบุคคลอ่ืน  
 บทบาทของกรมราชทัณฑ โดยเฉพาะในเรือนจําตองสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
อยางมาก เพราะนอกจากจะปฏิบัติใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแลวยังเปนวิธีการหนึ่งในการแกพฤติ
นิสัยท่ีไดผลคอนขางมาก 
 9. การคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน53 ในเร่ืองนี้
รัฐธรรมนูญไดใหความสําคัญและคุมครองในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ 
การโฆษณา และการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน การจํากัดเสรีภาพในเร่ืองนี้จะกระทํามิได เวนแตโดย

                                                 
51  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 36. 
52  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 37. 
53  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 45. 
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อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ 
เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอ่ืน เพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือปองกันหรือระงับความเส่ือมทราม
ทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 
 ในเร่ืองนี้บทบาทของกฎหมายราชทัณฑก็ตองสอดคลองกับรัฐธรรมนูญมาตรานี้ดวย 
ในการท่ีผูตองขังตองมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน ฯลฯ ในขณะเดียวกัน
ผูตองขังก็ยังไดรับความคุมครองตามขอยกเวนของบทบัญญัตินี้ดวย 
 10. การคุมครองเสรีภาพในทางวิชาการ54 การศึกษา55 ในรัฐธรรมนูญบัญญัติไวใน
มาตรา 50 และมาตรา 49 ซ่ึงคุมครองผูตองขังดวย กลาวคือ  
 “มาตรา 50 บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ 
 การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ 
ยอมไดรับความคุมครอง ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัดตอหนาท่ีพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 “มาตรา 49 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวา 
สิบสองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
 การจัดการศึกษาของรัฐจะตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และเอกชน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐ 
ยอมไดรับความคุมครอง ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”  
 ในเร่ืองนี้ จึงเปนภารกิจท่ีงานราชทัณฑตองจัดใหกับผูตองขัง ไมวาเปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรณีท่ีผูตองขังคนใดยังไมไดผานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การใหการศึกษาอบรมตางๆ ในดานวิชาการ
หรือในการประกอบอาชีพตางๆ  
 11. การคุมครองเสรีภาพในการประกอบอาชีพ56 ผูตองขังก็ไดรับการคุมครองดวย
เชนกัน การทํางานของผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถานตางๆ ก็ตองอยูภายใตรัฐธรรมนูญเชนกัน 
 12. การคุมครองความเสมอภาคกันในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน57 
ผูตองขังตองไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญท่ีจะมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทาง

                                                 
54 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 50. 
55 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 49. 
56 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 43. 
57 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 51. 
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สาธารณสุขท่ีไดมาตรฐานและผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 การบริการทางสาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ โดยตอง
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนมีสวนรวมดวยเทาท่ีจะกระทําได 
 การปองกันและการขจัดโรคติดตออันตราย รัฐตองจัดใหแกประชาชนโดยไมคิดมูลคา
และทันตอเหตุการณ ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 ในเร่ืองนี้เปนสาระสําคัญท่ีกฎหมายราชทัณฑหรือกฎหมายบังคับโทษตองบัญญัติให
สอดคลองกัน และใหไดมาตรฐานตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปอยาง 
เทาเทียมกันทุกเรือนจําและทัณฑสถานตางๆ 
 13. การคุมครองการบริโภคของบุคคล58 ซ่ึงรวมท้ังผูตองขังดวยในการคุมครองการ
บริโภคท่ีมีมาตรฐานในดานงานสูทกรรม อาจกลาวไดวาการบริโภคของผูตองขังในเรือนจําปจจุบัน
ดีข้ึนมากเม่ือเทียบกับในอดีต แตในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็กลาวถึงเพื่อคุมครองและตองการยกระดับ
การบริโภคใหดีข้ึน 
 14. สิทธิในการเสนอเร่ืองราวรองทุกข59 และไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอัน
สมควร ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ในเร่ืองนี้การที่ผูตองขังมีสิทธิยื่นเร่ืองราวรองทุกขไดเปนส่ิงท่ี
ดีและยกระดับมาตรฐานเรือนจําไทยไดอยางมาก ท้ังเปนการปฏิบัติใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญดวย 
แตในเรือนจําและทัณฑสถานตองมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันทุกเรือนจํา จึงเปนเร่ืองท่ีตอง
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติราชทัณฑ  
 15. หนาท่ีในการใชสิทธิเลือกต้ัง60 ในหมวดท่ี 4 หนาท่ีของชนชาวไทย ในรัฐธรรมนูญ
กําหนดให บุคคลมีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกต้ัง บุคคลซ่ึงไมไปเลือกต้ังโดยไมแจงเหตุอันสมควรท่ีทํา
ใหไมอาจไปเลือกต้ังได ยอมเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายบัญญัติ การแจงเหตุท่ีทําใหไมอาจไปเลือกต้ัง
และการอํานวยความสะดวกในการไปเลือกต้ังใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ในเร่ืองการเลือกต้ัง
นี้ รัฐธรรมนูญกําหนดเปนหนาท่ี แมวาจะไมเปนบทบัญญัติท่ีเด็ดขาดและมีสภาพบังคับทาง
กฎหมายท่ีรุนแรง แตก็เปนส่ิงสําคัญท่ีงานราชทัณฑตองดูแลและใหความสะดวก ซ่ึงมีผลตอการ
บังคับโทษดวย 
 

                                                 
58  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 61. 
59  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 59. 
60  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 68. 
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 กลาวโดยสรุปไดวา รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญช่ัวคราวแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2557 ซ่ึงประกาศใชโดยคณะ
รักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติหรือคสช. อันเปนรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวและประกาศให
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ส้ินสุดลง โดยใหใชรัฐธรรมนูญช่ัวคราวแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2557 บังคับไปพลางกอน และจะไดมีการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมตอไป ซ่ึงในกรณีการศึกษานี้ตองอางอิงกฎหมายรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวของกับการบังคับ
โทษจําคุก จึงไดยกเอารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาเทียบเคียงแทน  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีแนวทางท่ีมุงคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนมาก ในขณะท่ีพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
หลายฉบับไดบัญญัติข้ึนมากอนหนาและมีมาเปนเวลานานแลว รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดกําหนดกรอบ
อันเปนสาระสําคัญไวหลายประการ ดังนั้น การพัฒนาปรับปรุงแกไขกฎหมายบังคับโทษจําคุกใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 จําเปนตองนํากฎหมายรัฐธรรมนูญมา
พิจารณาเปนเบ้ืองแรกดวย โดยเฉพาะการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขัง ซ่ึงผูตองขังก็เปน
บุคคลท่ีไดรับความคุมครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับประชาชนท่ัวไป สิทธิตางๆ ท่ีคน
ในประเทศจะไดรับ ผูตองขังก็จะไดรับสิทธิและเสรีภาพน้ันดวยเชนกัน เชน การคุมครองเสรีภาพ
ในการนับถือศาสนา การคุมครองเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษา เปนตน การพิจารณาบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และกฎหมายท่ีเกี่ยวของท้ังหมด จึงตองอยูในกรอบ
แนวทางของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ตองไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มิฉะนั้นบทบัญญัตินั้นๆ  
ยอมตกเปนโมฆะ คือนํามาใชบังคับไมได61 
 
2.4  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการงานราชทัณฑ62 
 ระบบงานราชทัณฑเปนระบบงานในการจัดการหรือปฏิบัติตอผูกระทําผิด เม่ือมีการ
กระทําผิดข้ึนในสังคม สังคมจะจัดการอยางใดอยางหน่ึงตอบุคคลท่ีละเมิดตอกฎหมาย แนวคิด
ดั้งเดิมตองการปฏิบัติตอผูกระทําผิดดวยมาตรการที่เขมงวดและรุนแรง เพื่อเปนการขมขู ยับยั้ง ให
เกิดความเกรงกลัวการกระทําผิดตามแนวคิดอาชญาวิทยาดั้งเดิม (Classic School of Criminology) 
ตอมาเม่ือสังคมเปลี่ยนแปลงไป ทําใหแนวคิดการปฏิบัติตอผูกระทําผิดเปล่ียนแปลงไปดวย  
 

                                                 
61 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก  (น. 84-84). เลมเดิม. 
62  จาก  เอกสารชุดวิชา การบริหารงานยุติธรรม หนวยที่ 9 -15 (พิมพครั้งที่ 2) (น. 466-472), โดย  

ประเสริฐ  เมฆมณี, 2529, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช.   
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กลาวคือ การลงโทษที่รุนแรงโหดรายยิ่งจะทําใหผูกระทําผิดเกิดความเคียดแคนชิงชันและกลับเปน
อันตรายตอสังคมมากยิ่งข้ึน การกระทําความผิดมีการใชวิธีการอันแยบยลและพยายามหลบหนีให
พนจากจับกุม การลงโทษในลักษณะดังกลาวจึงไมเปนผลดีตอสังคม สังคมเร่ิมคิดวาผูกระทําผิดมี
ความผิดปกติหรือเกิดจากส่ิงแวดลอมทําใหเกิดความจําเปนและกดดันอันนําไปสูการกระทําผิด 
ดังนั้น การปฏิบัติตอผูกระทําผิด จึงมุงแกไขความบกพรองหรือความผิดปกติดังกลาวเพื่อปองกัน
สังคมจากการกระทําความผิด โดยการอบรมแกไขผูกระทําผิดใหกลับไปใชชีวิตในสังคม สามารถ
ปรับตัวใหเขากับกฎเกณฑและเง่ือนไขของสังคมได  
 ราชทัณฑเปนสถาบันลําดับสุดทายของกระบวนการยุติธรรม โดยมีกรมราชทัณฑเปน
ศูนยกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ เพื่ออํานวยใหเรือนจําและทัณฑสถานซ่ึงทําหนาท่ี
รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดตามคําพิพากษาของศาลหรือกฎหมายท่ีบัญญัติให
อํานาจไวและไดกําหนดเปาหมายการบริหารไวอยางชัดแจง ประกอบดวยการลงโทษ การควบคุม 
การใหการศึกษา อบรมฝกวิชาชีพ การบําบัดรักษา การสงเคราะหและการจัดสวัสดิการแกผูตองขัง 
รวมท้ังการคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูตองขังในฐานะท่ีเปนพลเมืองดีภายใตรูปแบบการลงโทษท่ี
เหมาะสมแกผูตองขังเปนรายบุคคล ประเภทของอาชญากร ลักษณะความรายแรงแหงอาชญากรรม
และนโยบายอาญาของรัฐบาลท่ีสอดคลองกับภาวะแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจและระบบ 
ความเช่ือในสังคมเปนแนววินิจฉัยการปฏิบัติตอผูกระทําผิด โดยมุงประสานผลประโยชนระหวาง
การแกไขผูตองขังใหกลับประพฤติตนเปนพลเมืองดีกับคุมครองพิทักษความปลอดภัยผาสุกของ
ประชาชน ดังนี้ 
 1) การลงโทษและปฏิบัติตอผูกระทําความผิดตองเปนไปตามเจตนารมณแหงกฎหมาย 
 2) การลงโทษและปฏิบัติตอผูกระทําผิดจําตองคํานึงถึงหลักจิตวิทยาในการปฏิบัติตอ
ผูกระทําความผิดเปนรายบุคคล 
 3) การลงโทษและปฏิบัติตอผูกระทําความผิดเปนความรับผิดชอบรวมกันของสังคม
สวนรวมและควรเนนในหลักการปองกันมากเปนพิเศษ 
 4) การลงโทษและปฏิบัติตอผูกระทําความผิดไมอาจยึดถือในรูปแบบหรือทฤษฎีใด
ทฤษฎีหนึ่งเปนบรรทัดฐาน 
 5) การจับกุมผูกระทําความผิดดวยความรวดเร็วและแนนอนตลอดถึงการบังคับโทษที่
เหมาะสมเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่งตอการแกไขปญหาอาชญากรรม 
 6) ความสงบเรียบรอยและสถิติอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนเปนเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพ 
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมในสังคม 
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 งานราชทัณฑเปนงานท่ีเกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพของผูตองขัง ซ่ึงลักษณะงานราชทัณฑ
เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพบางประการของผูตองขัง จึงตองมีระบบหรือกระบวนการดําเนินงานท่ีมี
ความละเอียดออนรอบคอบอยางมาก เพื่อมิใหเกิดความบกพรองในการที่จะกระทบกับสิทธิ
เสรีภาพอ่ืนๆ ท่ีผูตองขังพึงมี โดยการกําหนดมาตรฐานเรือนจํา (Prison Standard) ซ่ึงเปนส่ิงท่ีทําให
หนวยงานหรือองคกรมีคุณภาพและสามารถดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถ
สัมฤทธ์ิผลตามจุดมุงหมายหรือวิสัยทัศนของหนวยงานหรือองคกรงานราชทัณฑมีหนวยงานในการ
ดําเนินการคือ เรือนจําและทัณฑสถาน ซ่ึงมาตรฐานเรือนจําท่ีดี ควรประกอบดวยความสอดคลอง
กับหลักอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา และตองสามารถปฏิบัติได  เนื้อหาท่ีครอบคลุมงานราชทัณฑ
ท้ังหมด สามารถปรับเปล่ียนได งายตอความเขาใจตอผูปฏิบัติงาน และมีมาตรการหรือตัวช้ีวัดท่ีเปน
รูปธรรม เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว  
 2.4.1 ความหมายของการบริหารงานราชทัณฑ 
 สถานะของกฎหมายราชทัณฑไทยอยูในระดั “พระราชบัญญัติ” ซ่ึงก็เทียบเทากับ
ประมวลกฎหมายอาญา63 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา64  
  พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 4 (1) บัญญัติวา “เรือนจํา” หมายถึง “ท่ีซ่ึง
ใชควบคุมกักขังผูตองขังกับท้ังส่ิงตอเนื่องกัน และใหหมายความรวมตลอดถึง ท่ีอ่ืนใด ซ่ึงรัฐมนตรี
ไดกําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตไวโดยชัดเจน” ฉะนั้น คําวา “เรือนจํา” 
ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ยอมหมายถึง 
 1) สถานท่ีควบคุมผูตองขังอันไดแก นักโทษเด็ดขาด คนตองขัง และคนฝากขัง รวมท้ัง 
ส่ิงท่ีใชตอเนื่องกัน ซ่ึงนาจะหมายถึง อาคารสถานท่ีทําการเรือนจํา กําแพง ปอมยาม เปนตน 
 2) ท่ีอ่ืนใด ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงบังคับบัญชากรมราชทัณฑได
กําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตไวโดยชัดเจน65 ยอมหมายถึง อาคารและ
บริเวณสถานที่ซ่ึงใชประโยชในกิจการเรือนจํา ซ่ึงไดทําแผนที่แสดงอาณาเขตกําหนดไวเปนการ
แนนอน และไดประกาศไวอยางชัดแจงในราชกิจจานุเษกษาแลว 

                                                 
63 พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 73 ตอน

ที่ 95 ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2499.  
64 พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2477 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 52  

น. 598 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2478.  
65 รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่บังคับบัญชาการราชทัณฑ ตามความหมายในมาตรา 4 (7) พระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ พ.ศ. 2479. 
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 สําหรับทางปฏิบัติตอผูกระทําความผิด ในทางทัณฑวิทยา66 ไดแบงทฤษฎีการปฏิบัติตอ
ผูกระทําความผิดออกเปน 2 กลุม คือ ทฤษฎีท่ีมุงตอการลงโทษกับทฤษฎีท่ีมุงตอการแกไขฟนฟู 
กลาวคือ ในยุคแรกการบริหารงานราชทัณฑในอดีต ยึดถือทฤษฎีท่ีมุงตอการลงโทษปฏิบัติตอ
ผูกระทําความผิด ในการบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวจึงควรเลือกใชแนวคิดทางดาน
การบริหารที่เนนงาน กลาวคือ นําหลักการบริหารทางดานการจัดการแบบวิทยาศาสตรของ เทเลอร 
หลักการบริหารและหนาท่ีทางดานการบริหารของฟาโยล กูลลิค และเออรวิค และแนวคิดทางดาน
อํานาจหนาท่ีและระบบราชการหรือองคการแบบมีแบบแผนเวเบอรมาใชเปนหลักในการ
บริหารงาน บริหารงานบุคคลและการบริหารงบประมาณ แตในปจจุบันไดยึดถือทฤษฎีท่ีมุงตอการ
แกไขฟนฟูปฏิบัติตอผูกระทําผิด จึงเลือกใชแนวความคิดทางดานการบริหารที่เนนการบริหารใน
เชิงระบบและการบริหารในเชิงสถานการณ กลาวคือ นอกจากจะนําหลักการบริหารดังกลาวมาใช
แลวยังจะตองใชหลักเกณฑทางวิทยาการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ   
 งานราชทัณฑคนท่ัวไปจะคิดถึงเร่ืองคุกหรือตาราง ซ่ึงเปนงานท่ีเกี่ยวของกับการ
ควบคุมดูแลผูท่ีสังคมไมตองการ เพราะกระทําผิดกฎหมายอาญา ซ่ึงบุคคลเหลานี้ควรจะตองถูก
ควบคุมหรือลงโทษชดใชการกระทําของตนใหสาสมกับการกระทําผิด เพื่อตองการใหเกิดความ
หลาบจํามิใหกระทําผิดอีกตอไป บางคร้ังจะตองมีการลงโทษ เชน การประหารชีวิต เพื่อใหสังคม
เกิดความสงบเรียบรอยและมิใหผูอ่ืนเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ซ่ึงความคิดดังกลาวถือวาไมผิดแต 
ก็ไมถูกตองท้ังหมด เพราะในสภาพปจจุบันการนําเอาชุมชนเขามาเกี่ยวของกับงานราชทัณฑไดรับ
ความนิยมสูงข้ึนโดยชุมชนมีสวนรวมดําเนินการและรวมรับผิดชอบในการแกไขและพัฒนาพฤติ
นิสัยของผูตองขัง  ดังนั้น งานราชทัณฑมิไดจํากัดอยูแตงานควบคุมและลงโทษผูตองขังใหสาสม
กับความผิดเทานั้น แตยังเกี่ยวของกับการดําเนินการใหชุมชนเขามามีสวนเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาและ
แกไขพฤตินิสัยของผูตองขังใหสังคมเกิดการยอมรับและผูตองขังสามารถปรับตัว รวมถึงการ 
ไมกระทําผิดซํ้าอีกจนเกิดปญหาเชิงลูกโซตอไป ดังนั้น การบริหารงานราชทัณฑ หรือ Correctional 
Administration หมายถึง “การดําเนินการของบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไปรวมกันดําเนินการเกี่ยวกับ
ผูตองขังและบุคลากรของกรมราชทัณฑ เพื่อตองการใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีตองการ  
โดยจะมีการประสมประสาน (integration) ทรัพยากรอยางเหมาะสม” 
 
 
 
                                                 

66 จาก การบริหารงานราชทัณฑ  (น. 5-7), โดย ไตรรัตน  โภคพลากรณ, เฉลิมพล  มีสมนัย,  
กอบเกียรติ  กสิวิวัฒน, 2540, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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 2.4.2 วัตถุประสงคของการบริหารงานราชทัณฑ 
 การบริหารงานราชทัณฑมีวัตถุประสงคท่ีอาจแบงได 3 ประการ ไดแก 
 2.4.2.1 ผลผลิต (Product) ถาเปนภาคธุรกิจแลวผลผลิตก็คือสินคาและบริการนั่นเอง 
ซ่ึงผลผลิตนี้ควรจะตองเพิ่มข้ึนท้ังในดานปริมาณและคุณภาพใหเกิดเปนท่ีพึงพอใจกับลูกคาท่ีมา
ติดตอกับธุรกิจนั้น แตในดานงานราชทัณฑนั้นผลผลิตก็ไดแกผูตองขังท่ีถูกควบคุมและแกไขพัฒนา
พฤตินิสัย ซ่ึงถาเปรียบเทียบกับภาคธุรกิจแลวผลผลิตของงานราชทัณฑมุงไปที่คุณภาพเปนสําคัญ 
ผูตองขังท่ีไดรับการปลดปลอยออกมาสูสังคมภายนอก ถาหากมีคุณภาพที่ดี กลาวคือ ไมกลับไป
กอใหเกิดปญหาแกสังคม แตกลับประพฤติตนใหสังคมยอมรับการดําเนินการดานงานราชทัณฑ 
ก็จะไดรับการสนับสนุนจากชุมชนในดานตางๆ ไมวาจะเปนการจัดหาอาสาสมัครคุมประพฤติ การ
บริหารงานบานกึ่งวิถี การบริจาค การรวมกิจกรรมกับกรมราชทัณฑและอ่ืนๆ  
 2.4.2.2 ประโยชน (Profit) การบริหารงานราชทัณฑควรจะคํานึงถึงประโยชนของสังคม
เปนท่ีตั้ง ดังนั้น อาจจะมีกิจกรรมตางๆ เพื่อทําประโยชนใหกับสังคม เชน การขุดลอกคูคลอง หรือ
กิจกรรมท่ีใชแรงงานอ่ืนๆ เปนตน การดําเนินการท่ีกอใหเกิดกับประโยชนกับสังคมน้ีแมวาจะเปน
เร่ืองท่ีไมงาย เปนนามธรรมและใชเวลานาน ก็เปนส่ิงจําเปนและสําคัญมิอาจหลีกเล่ียงได เพื่อให
สังคมอยูดวยความปกติสุขและเกิดความสงบเรียบรอย 
 2.4.2.3 บุคลากร (People) แมวาจะไดรับการยอมรับและสนับสนุนจากชุมชน รวมถึง
การดําเนินการท่ีเปนประโยชนตอสังคมดังกลาวแลวก็ตาม แตวัตถุประสงคอีกประการหน่ึงท่ีมี
ความสําคัญยิ่งไมนอยกวากัน ไดแก บุคลากรหรือพนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีดานงานราชทัณฑ ซ่ึง
บุคลากรเหลานี้ควรจะมีขวัญกําลังใจท่ีดี บุคลากรเกิดความพึงพอใจ รูสึกวางานราชทัณฑเปนงานท่ี
นาสนใจนาทาทาย มีเกียรติยศและศักดิ์ศรี ควรจะพัฒนาบุคลากรใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี (quality of  
life) หาทางกระตุนและจูงใจใหบุคลากรเกิดความกระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและ
สมัครใจ งานราชทัณฑก็จะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 
 2.4.3 ภารกิจในการบริหารงานราชทัณฑ67   
 ภารกิจของรัฐบาลนั้นมีจุดสําคัญตรงท่ีการดําเนินการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนใหถูกตองและเหมาะสม ความตองการของประชาชนอาจแบงไดเปนสองประเภทใหญๆ
ไดแก ความตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความตองการความสะดวกสบาย 
ดังนั้น รัฐมีภารกิจท่ีจะตองดําเนินการกอใหเกิดความปลอดภัย เพราะถาสังคมใดสมาชิกในสังคม 
 

                                                 
67

 การบริหารงานราชทัณฑ  (น. 10-11). เลมเดิม. 
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เกิดความรูสึกไมม่ันคงและปลอดภัยแลว สมาชิกของสังคมจะเรียกรอง เพราะเขาเปนเจาของสังคม 
ซ่ึงถารัฐบาลไมสามารถดําเนินการตอบสนองไดอยางทันทวงทีและเหมาะเพียงพอ สมาชิก 
ก็จะเรียกรองใหมีการตอบสนองไดอยางทันทวงทีและเพียงพอ สมาชิกก็จะเรียกรองใหเปล่ียน
รัฐบาลซ่ึงจะกลายเปนประเด็นทางการเมืองตอไป และบางคร้ังเม่ือสมาชิกเห็นวารัฐบาลไมสามารถ
ดําเนินการอันกอใหเกิดความปลอดภัยไดแลว สมาชิกของสังคมก็อาจจะโยกยายไปอยูสังคมอ่ืนท่ี
สมาชิกของสังคมพิจารณาเห็นวา จะชวยทําใหเกิดความปลอดภัยซ่ึงจะเปนผลเสียตอสังคมท่ี
สมาชิกของสังคมยายออกไปเพราะปจจัยการผลิตท่ีสําคัญ ไดแก แรงงาน ทุนและผูประกอบการ 
ขาดเพียงที่ดินเทานั้น จะมีการนําหรือยักยายถายเทไปสูสังคมใหมท่ีสมาชิกสังคมพิจารณาแลวเห็น
วาดีกวาและปลอดภัยมากกวา 
 การดําเนินการตอบสนองดานความปลอดภัยตอสมาชิกของสังคมจะตองอาศัยกลไก 
ท่ีสําคัญประการหนึ่ง ไดแก กระบวนการยุติธรรมซ่ึงราชทัณฑเปนกลไกหนึ่งนอกเหนือจากตํารวจ 
ศาลและอัยการ และการคุมประพฤติ งานราชทัณฑปจจุบันอยูในความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ  
กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงมีหนาท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับผูตองขัง โดยการบริหารงานราชทัณฑ
ใหบรรลุผลตามตองการ 
 2.4.4  ภารกิจในการบริหารงานเรือนจําและทัณฑสถาน 
 ในฐานะท่ีเปนสวนราชการกรมหน่ึงในสังกัดกระทรวงยุติธรรม การบริหารงานของ
กรมราชทัณฑไดยึดถือพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 เปนแนวทางในการบริหารงานตลอดมา 
ในสวนของการบริหารเรือนจําและทัณฑสถานซ่ึงเปนหนวยงานอีกหนวยงานหนึ่งในสังกัดของ
กรมราชทัณฑ มีภาระหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตอผูกระทําความผิดท่ีอยูในความรับผิดชอบตามวิธีการ
ท่ีกําหนดในกฎหมายราชทัณฑ โดยในระยะแรกมุงปฏิบัติตอผูกระทําความผิดอยางเขมงวดและ
เนนการลงโทษเพ่ือใหคนกลัว เรือนจําสวนใหญจึงมีลักษณะสกปรก เต็มไปดวยความทารุณ
โหดรายและโรคติดตอตางๆ เปรียบเสมือนนรกบนดิน การบริหารงานเรือนจําในยุคนั้นจึงมุงท่ีจะ
ใชเรือนจําเปนท่ีลงโทษนักโทษ โดยเนนในเร่ืองการคุมขังไวใหอยูเทานั้น  มิไดมีการบริหารงานใน
เร่ืองการดูแลสภาพความเปนอยูของผูตองขังใหถูกสุขลักษณะหรือมีการอบรมแกไขนักโทษแต
อยางใด  
 ตอมาเม่ือแนวความคิดในการลงโทษผูกระทําความผิดเปล่ียนจากการแกแคนทดแทน
มาเปนการอบรมแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด ในปจจุบันจึงไดมีการปฏิรูปโดยมีการปฏิบัติตอ
ผูกระทําความผิดแบบมีมนุษยธรรมมากข้ึน ปรับปรุงสภาพเรือนจําและทัณฑสถานใหดีข้ึน มีการ
อบรมแกไขผูตองขังเพื่อใหสามารถกลับสูสังคมไดและไมกระทําความผิดซํ้าอีก ในการปฏิบัติตอ
ผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถานนั้นผูบริหารงานจะตองบริหารงานในดานตางๆ 3 ดานหลัก 

DPU



 60 

ไดแก การบริหารงานท่ีเกี่ยวกับคน การบริหารงานระบบงานของเรือนจํา และการบริหารงาน
เกี่ยวกับท่ีดิน ทรัพยสิน และอาคารสถานท่ีของเรือนจําและทัณฑสถาน กลาวคือ 
  1) การบริหารงานท่ีเกี่ยวกับคน ซ่ึงจะมีอยู 3 กลุม คือ 
   1.1)  เจาพนักงานเรือนจํา มีกิจกรรมทางดานการบริหารงานบุคคลที่จะตองปฏิบัติ  
ไดแก การสรรหาบุคคลเขามาทํางาน การปฐมนิเทศและการฝกอบรม การสงเสริมสนับสนุนให
เจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน การปกครองบังคับบัญชาดวยความยุติธรรมและการเอาใจใสดูแล
ในเร่ืองสวัสดิการ 
   1.2) ผูตองขัง ซ่ึงผูบริหารจะตองเอาใจใสดูแลใหผูตองขังมีความเปนอยูท่ีดีตามควร
แกอัตภาพซ่ึงจะตองบริหารดานเรือนนอนของผูตองขัง โรงฝกวิชาชีพ โรงเล้ียงและโรงครัว ใหอยู
ในสภาพท่ีเรียบรอยและมีความเหมาะสมตอการอบรมแกไขผูตองขัง 
   1.3) บุคคลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับเรือนจํา ไดแก ทนายความ เจาหนาท่ีตํารวจหรือ
พนักงานสอบสวน พนักงานกงสุล ญาติมิตรของผูตองขัง บุคคลภายนอกท่ีเขาศึกษาดูงานกิจการ
เรือนจําและบุคคลภายนอกที่มีกิจธุระเกี่ยวของกับเรือนจําและทัณฑสถาน ซ่ึงกรมราชทัณฑไดวาง
ระเบียบปฏิบัติสําหรับบุคคลกลุมนี้ไวเพื่อถือปฏิบัติแลว 
 2) การบริหารระบบงานของเรือนจํา ประกอบดวย 
  2.1) การบริหารงานท่ัวไป ไดแก การบริหารเกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงินและ
บัญชี งานการเจาหนาท่ีและสวัสดิการขาราชการ งานรับเร่ืองราวรองทุกข งานประชาสัมพันธ และ
งานพัสดุและอาคารสถานท่ี  
  2.2) การบริหารงานทัณฑปฏิบัติ ไดแก การบริหารเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติ
ผูตองขัง งานทัณฑปฏิบัติ งานจําแนกลักษณะผูตองขัง และงานคุมประพฤติ 
  2.3) การบริหารงานควบคุมและรักษาการณ ไดแก การบริหารเกี่ยวกับงานควบคุม
และงานรักษาการณ 
  2.4) การบริหารงานฝกวิชาชีพ ไดแก การบริหารเกี่ยวกับงานฝกวิชาชีพ งานเงินทุน
ผลประโยชน งานพาณิชย งานวัสดุฝกวิชาชีพ งานยานพาหนะ และงานสาธารณะนอกเรือนจํา 
  2.5) การบริหารงานการศึกษาอบรม ไดแก การบริหารเกี่ยวกับงานการศึกษาและ
งานอบรมผูตองขัง 
  2.6) การบริหารงานสวัสดิการ ไดแก การบริหารเกี่ยวกับสูทกรรม งานเยี่ยมญาติ 
งานเงินฝากผูตองขัง งานรานสงเคราะหผูตองขัง งานสังคมสงเคราะห งานสันทนาการและงาน
สุขาภิบาล 
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 3) การบริหารงานเกี่ยวกับท่ีดิน ทรัพยสิน และอาคารสถานท่ีของเรือนจําและทัณฑ
สถาน ประกอบดวย 
  3.1) การบริหารงานเกี่ยวกับท่ีดินของเรือนจํา ไดแก การจัดหาท่ีดิน การใช
ประโยชนในที่ดิน การบํารุงรักษาและการปองกันการบุกรุกจากคนภายนอก 
  3.2) การบริหารเกี่ยวกับทรัพยสินของเรือนจําและทัณฑสถาน ไดแก ทรัพยสินท่ี
เกิดข้ึนจากเงินงบประมาณแผนดินและทรัพยสินท่ีเกิดข้ึนจากเงินนอกงบประมาณแผนดิน  
ซ่ึงจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของทางราชการโดยเครงครัด 
  3.3) การบริหารเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีของเรือนจําและทัณฑสถาน ไดแก การ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพเรียบรอยและม่ันคงแข็งแรงอยูเสมอ ปรับปรุงซอมแซมอาคารท่ีมีอยูเดิม 
การกอสรางอาคารสถานท่ีเพิ่มเติมตามความจําเปน 
 ในการบริหารงานตามภารกิจท้ัง 3 ดานของเรือนจําและทัณฑสถานดังกลาวนี้ใหบรรลุ  
ผูบริหารจําเปนตองทําหนาท่ีทางดานการบริหาร 7 ประการหลัก ไดแก การวางแผน (Planning) การ
จัดองคการ (Organization) การจัดหาคนเขามาทํางาน (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การ
ประสานงาน (Coordination) การรายงาน (Reporting) การงบประมาณ (Budgetting) ซ่ึงเปนหนาท่ี
ทางดานการบริหารตามแนวความคิด POSDCORB ของกูลิคและเออรวิค 
 2.4.5 ภารกิจในการบริหารงานราชทัณฑในชุมชน68 
 สําหรับในกรณีของประเทศไทยนั้นแมวาการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดในปจจุบัน 
จะเนนในเร่ืองการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดโดยใชเรือนจําเปนหลัก แตก็ไดมีการพัฒนางาน
ราชทัณฑไปสูการราชทัณฑในเชิงกาวหนา โดยยึดหลักการบริหารงานราชทัณฑสมัยใหมท่ีปฏิบัติ
ตอผูกระทําความผิดในชุมชน เปนการเปดโอกาสใหผูกระทําความผิดท่ีมีความประพฤติดีตองจําอยู
ในเรือนจํามาแลวในระยะหนึ่งไดมีโอกาสออกมาใชชีวิตกับสังคมภายนอกเรือนจํา เชน การพักการ
ลงโทษ การนําผูตองขังออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา การคุมประพฤติ และงานบานกึ่งวิถี 
ในการปฏิบัติตอผูตองขังในชุมชนนั้นผูบริหารงานราชทัณฑจะตองบริหารงานในดานตางๆ 4 ดาน 
คือ 
 1) การบริหารงานดานการพักการลงโทษ การพักการลงโทษ คือ การปลอยตัวผูตองขัง
อยางมีเง่ือนไขโดยคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษจะเปนผูพิจารณาและวินิจฉัยวาผูตองขัง
รายใดสมควรไดรับการพักโทษ ในการพิจารณาและวินิจฉัยนั้น คณะกรรมการพิจารณาพักการ 
ลงโทษจะพิจารณาตามหลักเกณฑตามท่ีกรมราชทัณฑกําหนด ฉะนั้น การบริหารงานดานการพัก 
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การลงโทษจึงเปนการวางแผน อํานวยการ และควบคุมใหคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษได
พิจารณาและวินิจฉัยผูตองขังท่ีสมควรไดรับการพักการลงโทษตามหลักเกณฑท่ีกรมราชทัณฑ
กําหนดและใหมีการดําเนินงานพักการลงโทษตามวิธีการที่กําหนด รวมท้ังการกํากับตรวจสอบการ
ดําเนินงานซ่ึงเปนมาตรการในการควบคุมดวย 
 2) การบริหารงานดานการนําผูตองขังออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา การให
ผูตองขังทํางานสาธารณะแทนการจําคุกนั้นเปนการเลือกใชวิธีปฏิบัติตอผูกระทําความผิดในชุมชน
อีกวิธีหนึ่ง โดยมอบหมายใหผูตองขังทํางานสาธารณะ นอกจากจะเปนการลงโทษอยางหน่ึงและ
เปนการอบรมแกไขฟนฟูจิตใจแลว ยังเพ่ือเปนการชดใชความผิดท่ีผูกระทําความผิดไดกอข้ึนแก
ชุมชนดวย การรับใชหรือการใหบริการชุมชนในรูปแบบตางๆ โดยไมมีคาจางเปนการตอบแทน 
นอกจากนี้ยังเปนการใหโอกาสผูกระทําความผิดไดติดตอสัมพันธกับสมาชิกของชุมชน ดังนั้น ใน
การบริหารงานดานการนําผูตองขังออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา จะตองมีการวางแผน 
ดําเนินงาน และควบคุมใหนําผูตองขังออกไปทํางานสาธารณะตามหลักเกณฑและวิธีการตาม
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2523)  
 3) การบริหารงานดานการคุมประพฤติ การคุมประพฤติเปนมาตรการหน่ึงในการ
ปฏิบัติตอผูกระทําความผิดในชุมชนโดยการอบรมแกไขและฟนฟูผูกระทําความผิดใหไดมีโอกาส
กลับตนเปนคนท่ีไมมีภัยตอสังคม การคุมประพฤติเปนวิธีการท่ีใหโอกาสแกผูตองขังท่ีมีความ
ประพฤติดี ตั้งใจรับการศึกษาอบรม ประพฤติตนอยูในกรอบของระเบียบวินัย และไดจําคุกมาแลว
ในระยะเวลาหนึ่ง ไดออกไปใชชีวิตกับครอบครัวและสังคมภายนอกเรือนจํากอนพนโทษ โดยมี
เง่ือนไขวาจะตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของพนักงานคุมประพฤติ เพราะฉะนั้นในการบริหาร 
งานทางดานการคุมประพฤติจึงตองมีการวางแผนและควบคุมใหมีการปฏิบัติตอผูตองขังตาม
กระบวนการขั้นตอนของการคุมประพฤติ ท้ังในข้ันตอนการสืบเสาะขอเท็จจริงและการติดตาม
สอดสองดูแล 
 4) การบริหารงานบานกึ่งวิถี บานกึ่งวิถีเปนท่ีพักอาศัยชั่วคราวของผูพนโทษท่ีมีความ
เดือดรอนเก่ียวกับท่ีอยูอาศัยไรท่ีพักพิง โดยการใชบานกึ่งวิถีในรูปแบบของการสงเคราะห บานกึ่ง
วิถีในประเทศไทยไดใหบริการแกผูพนโทษในดานตางๆดังนี้ 
  4.1) ใหท่ีพักอาศัยชั่วคราวแกผูพนโทษ 
  4.2)  ขณะท่ีพักอยูในบานกึ่งวิถีจะจัดอาหารใหสองม้ือ 
  4.3)  ติดตอจัดหางานใหทํา 
  4.4)  จัดสงกลับภูมิลําเนา โดยจายคาพาหนะและเบ้ียเล้ียงใหผูพนโทษรายท่ีไดรับ
ความเดือดรอน 

DPU



 63 

  4.5) ใหทุนประกอบอาชีพตามความจําเปน 
  4.6) ใหการสงเคราะหในเร่ืองอ่ืนๆ เชน การใหคําปรึกษาแนะนํา หรือเม่ือเจ็บไขได
ปวยก็สงไปรับการรักษายังสถานพยาบาล 
 ดังนั้น ในการบริหารบานกึ่งวิถีจึงตองบริหารงานเหมือนเชนองคการทั่วๆ ไป กลาวคือ
จะตองมีการวางแผน มีการจัดหนวยงาน จัดหาคนเขามาทํางาน การอํานวยการและการควบคุมให
บานกึ่งวิถีสามารถดําเนินงานใหเปนไปตามเจตนารมณของการจัดต้ัง คือการใหความชวยเหลือ การ
ใหความอนุเคราะหแกผูพนโทษท่ีเดือดรอนได อันจะเปนการปองกันมิใหผูพนโทษไดหวนกลับไป
กระทําผิดซํ้าอีก 
 2.4.6 การบริหารงานราชทัณฑ 
  ในการบริหารงานราชทัณฑใหบรรลุวัตถุประสงคแหงการราชทัณฑ กรมราชทัณฑใน
ฐานะหนวยราชการท่ีมีภารกิจดังกลาว จะตองดําเนินการบริหารจัดการกิจการเรือนจําหลายประการ
ท่ีสําคัญ ไดแก การแยกขัง การจําแนกลักษณะของผูตองขัง การจัดการศึกษา การฝกวิชาชีพและการ
ใชแรงงานผูตองขัง การทํางานสาธารณะ ดานอาคารสถานท่ี การสงเคราะหผูตองขังและผูตองขังท่ี
พนโทษแลว และการประสานงานกับสถาบันทางสังคมอ่ืน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1)  การแยกขัง 
 การลงโทษผูกระทําผิดในสมัยกอนจะใหผูตองขังอยูปะปนกันในหองขังตามสภาพ 
แหงเรือนจํา ซ่ึงยอมมีท้ังเด็ก ผูใหญ คนปวย คนพิการ และนักโทษท่ีมีความจัดเจนในการประกอบ
อาชญากรรม โดยมิไดแยกผูตองขังออกจากกันตามประเภทความผิด อายุ กําหนดโทษหรือแมแต
การแยกผูท่ีศาลไดพิพากษาตัดสินคดีแลวกับผูท่ีศาลยังไมไดมีพิพากษาตัดสินคดี ซ่ึงถือวายังไมใช
ผูกระทําผิด โดยมีการแบงแยกนักโทษชายและนักโทษหญิงออกจากกันเทานั้น ตอมาเม่ือไดมีการ
เปล่ียนแปลงแนวคิดท่ีปฏิบัติตอผูตองขังเปนเพื่อแกไขฟนฟู การปฏิบัติตอผูตองขังในลักษณะ
ดังกลาวอาจเปนผลราย ทําใหมีการถายเทนิสัยช่ัวรายสูบรรดาผูตองขังดวยกันอันเปนอุปสรรคใน
การกลับตนเปนพลเมืองดี เนื่องจากการอยูรวมกันในสถานท่ีท่ีจํากัด จึงไดมีการนําเอาวิธีการแยกขัง
มาใชอยางจริงจังในเรือนจําหลายประเภท  
 การแยกขัง69 (Segregation of Prisoners) หมายถึง การแยกขังผูตองขังออกตามประเภท
ความผิด ลักษณะความรายแรงแหงอาชญากรรม เพศ และอายุ นับต้ังแตวาระแรกท่ีผูตองขังถูกนํา
ตัวเขามาควบคุมในเรือนจํา โดยอาจจัดผูตองขังออกเปนประเภท ดังนี้ 
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  1.1) ผูตองขังหญิง 
  1.2)  ผูตองขังท่ีมีอายุต่ํากวา 25 ป และตองโทษเปนคร้ังแรก 
  1.3)  ผูตองขังท่ีตองโทษสําหรับความผิดท่ีกระทําอนาจาร 
  1.4)  ผูตองขังท่ีตองโทษสําหรับความผิดท่ีประทุษรายแกชีวิตและรางกาย 
  1.5)  ผูตองขังท่ีตองโทษสําหรับความผิดท่ีประทุษรายตอทรัพย 
  1.6)  ผูตองขังซ่ึงศาลพิพากษาวาเปนผูมีสันดานเปนผูราย 
  1.7)  ผูตองขังท่ีไมอยูในจําพวกท่ีไดระบุมาแลว 
 การแยกขังผูตองขังเปนไปเพื่อประโยชนในการควบคุม การรักษาความปลอดภัยการ
ฝกอบรมวิชาชีพ และการปองกันการถายทอดนิสัยหรือเลียนแบบระหวางผูตองขังดวยกัน ซ่ึงเปน
การสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติตอผูตองขังในขอ 8 ท่ีวางหลักการให
แยกนักโทษตางประเภทออกจากกัน โดยคํานึงถึงอายุ เพศ ประวัติในทางอาชญากรรม เหตุผล
ในทางคดี และความจําเปนทางทัณฑวิทยา 
 2) การจําแนกลักษณะของผูตองขัง70 
  การจําแนกลักษณะผูตองขัง หมายถึง กระบวนการในการปฏิบัติตอผูตองขังเปน
รายบุคคล โดยการศึกษา วิเคราะหประวัติ ภูมิหลัง บุคลิกลักษณะ สภาพท่ัวไปของผูตองขัง ประวัติ
การกระทําความผิด รวมท้ังสาเหตุแหงการกระทําความผิด เพื่อใหสามารถกําหนดแผนการบําบัด 
รักษา อบรม แกไขและฟนฟูจิตใจผูตองขังไดอยางถูกตองเหมาะสมตามสภาพของผูตองขังแตละ
คน (Individual Treatment) 
  2.1) วิธีจําแนกลักษณะของผูตองขัง 
 การจําแนกลักษณะผูตองขังเปนวิธีการดําเนินงานของคณะบุคคลท่ีรวมกันศึกษาวิจัย
และใหการปฏิบัติตอผูตองขังเปนรายบุคคล ดวยการสืบเสาะชีวประวัติและส่ิงท่ีสัมพันธกับบุคคล
ท้ังในอดีตและปจจุบันอันมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของผูตองขังแตละคนอยางละเอียดและตอเนื่อง 
เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุของความบกพรองและกําหนดวิธีแกไขฟนฟูบุคลิกภาพ รวมท้ังดําเนินการ
แกปญหาของแตละบุคคล เพื่อใหสามารถกลับเขาอยูรวมสังคมอยางปกติสุขภายหลังไดรับการ
ปลดปลอย กิจกรรมการจําแนกลักษณะผูตองขังจึงสอดรับกับขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับ
ปฏิบัติตอผูตองขัง (Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners) ซ่ึงไดกลาวถึงการ
จําแนกลักษณะผูตองขัง (Prisoner Classification) เม่ือไดรับผูตองขังเขาเรือนจําไว 
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 การจําแนกลักษณะผูตองขังถือเปนกิจกรรมอันดับแรกที่จะตองดําเนินการซ่ึงเปน
กระบวนการปฏิบัติตอผูตองขังเปนรายบุคคลท่ีสอดคลองกับหลักทัณฑปฏิบัติ สภาวการณของการ
คุมขัง การอบรมและฝกอาชีพ ท้ังนี้ มีการศึกษาวิเคราะหประวัติของผูตองขังเปนรายบุคคลจาก
ประวัติ ฐานโทษ กําหนดโทษ พฤติการณ และสาเหตุของการกระทําผิด จิตใจ นิสัย ความถนัด 
ความประพฤติและสุขภาพของผูตองขัง ซ่ึงดําเนินการโดยคณะกรรมการจําแนกผูตองขัง เพื่อ
กําหนดแผนการปฏิบัติตอผูตองขังระหวางตองโทษและพนโทษ เม่ือจําแนกลักษณะผูตองขังแลว 
จะไดขอมูลตางๆ เพื่อตัดสินใจแยกขังผูตองขังไดตามความเหมาะสม ซ่ึงในการควบคุมและพัฒนา
วินัยของผูตองขัง มีการกําหนดมาตรการควบคุมและรักษาระเบียบวินยัของเรือนจํา และทัณฑสถาน 
เพื่อปองกันการหลบหนี กอเหตุราย รวมท้ังใหผูตองขังรักษาระเบียบวินัยของเรือนจําและทัณฑสถาน 
  2.2) รูปแบบของการจําแนกลักษณะของผูตองขัง 
 สําหรับการจําแนกประเภทผูตองขังในเรือนจําประกอบดวยผูบัญชาการเรือนจํา 
คณะกรรมการและเจาหนาท่ีจะไดรับอํานาจตามกฎหมายในการพิจารณาสงนักโทษไปควบคุมยัง
เรือนจําใด รวมท้ังการยายผูตองขังไปยังท่ีใดไดภายในขอบเขตท่ีกฎหมายใหอํานาจในทางทฤษฎี
การจําแนกประเภทผูตองขังมี 4 รูปแบบ ไดแก 
 (1) ศูนยแรกรับและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  เชน  ผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย 
นักจิตวิทยา ทําหนาท่ีวินิจฉัยและใหคําแนะนําโครงการแกไขบําบัดใหแกผูบริหารเรือนจํา 
 (2) คณะกรรมการจําแนกประเภทผูตองขัง โดยคณะกรรมการจําแนกประเภทมีอํานาจ
ส่ังใหผูบริหารเรือนจําดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการจําแนกประเภทผูตองขังไดตรวจ วินิจฉัย
ผูตองขัง และเสนอแนะโครงการแกไขบําบัดผูตองขัง ไวแลว 
 (3) ศูนยตรวจวินิจฉัยแรกรับ ผูตองขังทุกคนจะถูกสงมาท่ีศูนยตรวจวินิจฉัยแรกรับ เพื่อ
การตรวจจําแนกประเภทและดําเนินการตางๆ เพื่อสงไปยังเรือนจําท่ีเหมาะสม 
 (4) การจําแนกผูตองขังในชุมชน เปนวิธีท่ีใชอยางจํากัดในงานเก่ียวของกับการรอการ
ลงโทษและพักการลงโทษ การรวบรวมประวัติทางสังคมของผูตองขัง และวิธีการอื่นท่ีใช สําหรับ
การแกไขบําบัดโดยชุมชน  
 การจําแนกประเภทผูตองขังอยางมีประสิทธิภาพจะทําใหการแกไขบําบัดผูตองขัง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เนื่องจากผูตองขังทุกคนจะไดรับการจําแนกประเภทเพื่อการ
ควบคุม หรือการรักษาความปลอดภัย เชน ผูกระทําผิดท่ีเปนอันตรายจะถูกสงไปอยูเรือนจําท่ีมี
ความม่ันคงแข็งแรงสูง การจําแนกประเภทจะสงผลตอในดานประโยชนตอผูตองขังรวมถึงโอกาส
ท่ีจะไดรับในขณะถูกจําคุกท่ีมีความเหมาะสมกับผูตองขังแตละประเภท ในปจจุบันกรมราชทัณฑมี
การจําแนกประเภทผูตองขังอยางจํากัดตามความสามารถและงบประมาณที่มีอยู ทําใหในการ
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ปฏิบัติงานจําแนกลักษณะผูตองขังประสบปญหาและอุปสรรคบางประการ71 เชน ผูรับผิดชอบยัง 
ไมสามารถนําขอมูลในการศึกษาเฉพาะรายมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานแกไขฟนฟูผูตองขัง
ไดมากนัก กลาวคือ ยังไมมีการนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหพฤติกรรม และหาจุดบกพรองของผูตองขัง 
แตละคน รวมท้ังการวางแผนแกไขฟนฟูอยางเปนระบบ ท้ังนี้ เพราะเจาหนาท่ีผูตรวจสอบประวัติ 
ยังขาดความรูความเขาใจในวิธีการจําแนกลักษณะผูตองขังและไมไดดําเนินการตามวิธีการที่
เหมาะสมจึงอาจทําใหการวินิจฉัยขอมูลผิดพลาดได ประกอบกับขอจํากัดในการประสานงานดาน
ขอมูล วัสดุอุปกรณ สถานท่ีไมเพียงพอท่ีจะควบคุมกักขังผูตองขังท่ียังมิไดผานการจําแนกกับ
ผูตองขังท่ีผานการจําแนกแลวอยางชัดเจน 
 3) การจัดการศึกษา 
 การศึกษาเปนส่ิงจําเปนสําหรับผูตองขังในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของสมาชิกในสังคม 
จึงสมควรสงเสริมใหไดรับโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงเปาหมายหลักในการจัดการศึกษาแกผูตองขัง 
คือ การพัฒนาผูตองขังใหมีทัศนคติท่ีดี มีทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถปรับสภาพชีวิต
ใหสอดคลองกับความตองการของสังคมสวนรวม ซ่ึงในการจัดการศึกษาอบรมผูตองขังสามารถ 
จําแนกไดเปน 3 สาขา ไดแก72  
  3.1) พุทธศึกษา คือการศึกษาวิชาสามัญและวิชาชีพ ในดานวิชาสามัญ มีกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียนเปนหนวงานของรัฐท่ีใหความชวยเหลือดานงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ วิทยากร 
และหลักสูตร ปจจุบันมีสถานศึกษาอยูในเรือนจําและทัณฑสถานและมีจํานวนผูตองขังเขารับ
การศึกษาวิชาสามัญในระดับตางๆ  
 สําหรับการจัดการศึกษาวิชาชีพ มีกรมพัฒนาฝมือแรงงานและกรมการศึกษานอก
โรงเรียนใหความชวยเหลือดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ วิทยากร และหลักสูตร โดยจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพท้ังในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติตามท่ีเรือนจําจัดใหแกผูตองขัง ซ่ึงในการศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ปวส.) มีผูตองขังไดรับการ
ฝกอบรมและจบหลักสูตร นอกจากนี้ กรมราชทัณฑยังจัดดําเนินการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและ
การศึกษาตอเนื่องตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซ่ึงแบงออกเปนหลักสูตร
โครงการการศึกษาตอเนื่อง (สัมฤทธิบัตร) และหลักสูตรปริญญาตรี  

                                                 
71 จาก “การจําแนกลักษณะผูตองขัง: มิติที่ถูกลืม,” โดย  ศักด์ิชาย สระแกว. (2540), วารสารราชทัณฑ  

45 (3), น. 57. 
72 จาก สวนมาตรการควบคุมผูตองขัง สํานักทัณฑวิทยา  (น. 86). คูมือเจาพนักงานเรือนจําในการปฏิบัติ 

ตอผูตองขัง, 2542, กรุงเทพฯ: กองทุนสวัสดิการขาราชการกรมราชทัณฑ.   
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  3.2) จริยศึกษา คือการศึกษาดานศีลธรรมจรรยา และหนาท่ีพลเมืองท่ีดี โดยผูตองขัง
จะไดรับการอบรมโดยใหฟงพระธรรมเทศนาตามลัทธิศาสนาท่ีตนนับถือ ซ่ึงนําหลักธรรมของ
ศาสนาตางๆ เชน ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม เขามาอบรมส่ังสอนใหผูตองขังนอม
นําไปปฏิบัติ รวมท้ังเรือนจํายังตองพยายามใหความสะดวกในการประกอบพิธีกรรมในวันสําคัญ
หรือพิธีสําคัญในทางศาสนาท่ีผูตองขังนับถือตามท่ีเห็นสมควร 
  3.3) พลศึกษา คือ ดานการอนามัย สุขาภิบาล และการออกกําลังกาย โดยเรือน
จําตองจัดใหผูตองขังไดรับคําแนะนําในเร่ืองดังกลาวตามสมควร จัดใหผูตองขังเลนกีฬา ฝกหัด
ระเบียบแถวตามท่ีเรือนจําจัดใหในการจัดการศึกษาแกผูตองขังประสบปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม
สวนตัวของผูตองขัง ระยะเวลาแหงการตองโทษจําคุก การขาดครูผูมีคุณวุฒิ และงบประมาณท่ีมีอยู
จํากัด ซ่ึงจะตองประสานงานขอความรวมมือจากในการจัดโครงการศึกษาของผูตองขังกับ
กระทรวงศึกษาธิการหรือสถาบันรับผิดชอบในการศึกษาอยางใกลชิด ท้ังในแงการจัดวิทยากร การ
ประเมินผลการศึกษา และการชวยเหลือเกื้อกูลในดานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน73  
 4) การฝกวิชาชีพและการใชแรงงานผูตองขัง 
 การฝกวิชาชีพและการใชแรงงานผูตองขังหมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือฝกวิชาชีพแก
ผูตองขังและการใชแรงงานโดยเจาหนาท่ีเรือนจําและทัณฑสถานภายใตหลักการและวิธีการปฏิบัติ
โดยมีวัตถุประสงคแหงการฝกวิชาชีพและการใชแรงงานผูตองขังประกอบดวยเปาหมายหลาย
ประการ ไดแก การลงโทษ ปลูกฝงนิสัยรักการทํางาน ชดเชยคาใชจายของรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศเน่ืองจากกอใหเกิดการหมุนเวียนในดานการผลิตและบริโภคทดแทนกัน ธํารงไวซ่ึงการ
ปกครองและรักษาระเบียบวินัยของผูตองขัง ใชเวลาวางในระหวางถูกควบคุมตัวใหเปนประโยชน
ทําใหเกิดความรู ความชํานาญในวิชาชีพท่ีอบรมสามารถนําไปใชเปนประโยชนเม่ือพนโทษ การ
ฝกอบรมวิชาชีพจึงเปนส่ิงท่ีทําใหผูตองขังไดรูถึงคุณคาและประโยชนของการประกอบอาชีพโดย
สุจริต และสามารถปรับตัวอยูรวมกับสังคมโดยสงบสุขซ่ึงเปนผลในระยะยาวตอการปองกันการ
กระทําผิดซํ้าอีก  
 1) ลักษณะของการฝกวิชาชีพผูตองขังและการใชแรงงานลักษณะการฝกวิชาชีพ
ผูตองขังและการใชแรงงานท่ีมีปรากฏอยูท่ัวไปในการราชทัณฑมีลักษณะเดนชัดอยู 4 ประการดังนี้ 
  (1) การฝกวิชาชีพเบ็ดเตล็ดโดยท่ัวไป เปนการใชแรงงานผูตองขังท่ีเกี่ยวกับการ
รักษาความสะอาด อนามัย สุขาภิบาล การบํารุงซอมแซมเรือนจําและทัณฑสถาน การใชแรงงาน
ตามความถนัดเฉพาะตัว การใชแรงงานเพ่ือประโยชนสาธารณะนอกเรือนจําและทัณฑสถานหรือ

                                                 
73 จาก หลักทัณฑวิทยา  (น. 470), โดย ประเสริฐ เมฆมณี, 2522, กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ.  
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เปนการทํางานตามคําส่ังของเจาพนักงานเรือนจําและทัณฑสถาน ซ่ึงการจัดกิจกรรมแกผูตองขัง
ลักษณะนี้มีกําหนดไวในมาตรา 22 และ 23 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2497 
  (2) การใชแรงงานและฝกวิชาชีพในสาขาเกษตรกรรมและเล้ียงสัตว การใชแรงงาน
และฝกวิชาชีพผูตองขังในลักษณะน้ี กระทําไดกวางขวางและประหยัด สงผลดีตอดานสุขภาพ
อนามัยและลดความแออัดยัดเยียดของผูตองขังไดสวนหนึ่ง เชน การนําผูตองขังทําการเพาะปลูก 
เล้ียงสัตว ในเนื้อท่ีภายในของเรือนจํา ทัณฑสถานเปดหรือเรือนจําช่ัวคราว 
  (3) การฝกวิชาชีพอุตสาหกรรมในเรือนจําและทัณฑสถาน การฝกวิชาชีพหลักท่ีเปน
ประโยชนยิ่งตอการประกอบอาชีพของผูตองขัง ภายหลังการปลดปลอยและเปนผลดีในดานการ
เพิ่มพูนเงินทุนฝกวิชาชีพตอผูตองขัง อันเกิดข้ึนจากการจําหนายผลิตภัณฑราชทัณฑ รวมท้ัง
สามารถแกไขปญหาการวางงานของผูตองขังท่ีถูกควบคุมอยูในเรือนจําเปนอยางดี เชน การฝก
วิชาชีพชางไม ชางมุก ชางหวาย แนวการฝกอาชีพดานนี้จะทวีความสําคัญยิ่งข้ึน เนื่องจากวัตถุดิบและ
ทรัพยากรธรรมชาติจะมีปริมาณลดลงและราคาสูงข้ึน มีผลกระทบตอกิจการฝกอาชีพของกรม
ราชทัณฑ ดังนั้น จึงสมควรท่ีจะไดจัดเตรียมแผนงานการฝกวิชาชีพ เพื่อรองรับแนวการฝกวิชาชีพ
ในระบบอุตสาหกรรม 
  (4) การสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพในระบบกาวหนา การดําเนินงานในลักษณะนี้ได
กําหนดทิศทางปฏิบัติอยู 2 ประการคือ การจัดต้ังเรือนจําและทัณฑสถานเพ่ือการฝกวิชาชีพโดยเฉพาะ  
เชน การจัดระบบเรือนจําอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา สวีเดน ซ่ึงมีการฝกวิชาชีพชางเหล็ก 
ชางยนต ชางวิทยุ ซ่ึงเปนงานทํารายไดแกเรือนจําอยางมาก รวมทั้งการจัดต้ังเรือนจําช่ัวคราว
เคล่ือนท่ีโดยคัดเลือกผูตองขังท่ีประพฤติตนดีและสนใจในการทํางานเพื่อปลูกปาหรือสรางทางแก
สวนราชการท่ีขอมา และประการที่ 2 คือ การสงเสริมใหผูตองขังท่ีมีความรูความสามารถ มีความ
สนใจในการฝกวิชาชีพไดมีโอกาสศึกษาและฝกฝนพัฒนางานวิชาชีพในสถาบันการศึกษา วิธีการนี้
ถือปฏิบัติอยางกวางขวางในญ่ีปุน อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา 
 2) รูปแบบการใชแรงงานและฝกวิชาชีพผูตองขัง ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีเหมาะสมกับระบบ
การราชทัณฑไทยมีอยู 4 ระบบ74 ดังนี้ 
  (1) ระบบการใชแรงงานผูตองขังผลิตภัณฑราชทัณฑ เปนการใชแรงงานผูตองขังท่ี
อยูในความรับผิดชอบของเรือนจําและทัณฑสถาน ท้ังในดานการผลิตและจําหนายและ ไดแบงเงิน
รางวัลปนผลแกผูตองขังตามคุณคาแหงการทํางาน ซ่ึงมิใชคาจาง 

                                                 
74 คูมือการราชทัณฑ: การปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถาน (น. 71-72), โดย  

ประเสริฐ  เมฆมณี, 2532, กรุงเทพฯ: กรมราชทัณฑ. 
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  (2) ระบบรัฐเกื้อกูล โดยรัฐสงเสริมใหหนวยงานของรัฐหรือสวนราชการตางๆ เปน
ผูส่ังจางหรือจัดซ้ือผลิตภัณฑจากฝมือของผูตองขังโดยตรง เชน การทํารองเทาหรือเครื่องแบบ
ราชการทหารตํารวจ เปนการชวยประหยัดเงินงบประมาณของรัฐ และเปนผลดีในการพัฒนา
สงเสริมการฝกวิชาชีพและการวางงานผูตองขังได 
  (3)  ระบบการใชแรงงานผูตองขังทํางานโยธาและกิจการสาธารณะ โดยการใช
แรงงานผูตองขังในกิจการสาธารณะหรืองานโยธา เชน การซอมแซมถนน การขุดคลอง ระบายนํ้า
สาธารณะและปลูกสวนปา 
  (4) ระบบการใชแรงงานผูตองขังทางเกษตรกรรมและเล้ียงสัตว โดยการใชแรงงาน
และฝกวิชาชีพผูตองขังทางเกษตรกรรมและเล้ียงสัตวในเรือนจําเปดหรือทัณฑสถานเปดและ
เรือนจําช่ัวคราว 
 3) วัตถุประสงคของการใชแรงงานผูตองขัง ตั้งอยูบนพ้ืนฐานทางกฎหมาย ระเบียบ
หรือการปฏิบัติ ซ่ึงวัตถุประสงคโดยท่ัวไปดังนี้ 
  (1) ใหผูตองขังไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนและไดสํานึกในความผิด 
  (2) ธํารงหรือเพิ่มพูนความรู ความสามารถของผูตองขัง เพื่อใหสามารถดํารงชีพอยู
ไดอยางมีเกียรติ หลังจากท่ีไดรับการปลดปลอยแลว 
  (3) จัดหาการฝกอบรมวิชาชีพใหแกผูตองขังในดานท่ีเปนประโยชนตอการ
ประกอบการคา  
 การที่ผูตองขังตองมาถูกคุมขังอยูในเรือนจํา ยอมทําใหสูญเสียแรงงานและชางฝมือ
ภายนอกในดานการพัฒนาจึงไดคาดหมายกันวา ควรจะไดนําแรงงานน้ีมาใชใหเปนประโยชน 
ตอรัฐ และนอกจากนั้นยังจะเปนการลดรายจายไดทางหนึ่ง การใชแรงงานเพ่ือเปนการแกไข 
ผูกระทําผิดโดยยึดหลักปฏิบัติตามแนวขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําขององคการสหประชาชาติดวย 
โดยการใหการฝกอบรมวิชาชีพแกผูตองขังไปพรอมกับการใชแรงงาน ซ่ึงในเร่ืองนี้ไดมีขอกําหนด
การใชแรงงานแกผูกระทําผิดในลักษณะตางๆ กันตามความเหมาะสม เชน การใชแรงงานหญิง ก็ให
เปนงานเบาตางจากการใชแรงงานชาย คนท่ีเจ็บปวยก็จะไดรับการยกเวนไมตองทํางาน ผูตองขัง
ระหวางอุทธรณ ฎีกา ก็จะถูกจัดใหใชแรงงานอีกประเภทหนึ่งซ่ึงแตกตางไปจากผูตองขังเด็ดขาด 
เพราะถือวายังไมไดเปนผูกระทําผิดโดยแทจริง อาจไดรับการปลดปลอยจากศาลได สําหรับผูตองขัง 
เด็ดขาดบุคคลประเภทน้ีเปนผูท่ีถือวาไดกระทําความผิดจริง และเปนพวกท่ีถูกใชแรงงานอยางเต็มท่ี
ตามระบบการใชแรงงานและในขณะเดียวกันก็จะไดรับการฝกอบรมวิชาชีพไปดวย เพื่อพัฒนา
ความรูความสามารถในวิชาชีพใหสามารถนําไปใชเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพภายหลัง
พนโทษได  
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 5) การทํางานสาธารณะ 
  5.1) แนวคิดและหลักการในการทํางานสาธารณะของผูตองขัง 
 การทํางานสาธารณะเปนมาตรการหน่ึงของการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชน 
(Community-Based Corrections) หรือการปฏิ บัติ ต อ ผู กระ ทํา ผิดโดยไม ใช เ รือนจํ า  (Non-
Institutional Treatment) ท่ีใหความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชนโดยผานกระบวนการของ
ศาลและราชทัณฑท่ีมีความมุงหมาย เพื่อเปนการลดความเสียหายของโทษจําคุกระยะส้ัน หรือลบ
รอยมลทินแกผูตองขังท่ีกระทําความผิดอันเปนลหุโทษจากการถูกคุมขังในเรือนจํา รวมท้ังเปนการ
เปดโอกาสใหผูกระทําผิดไดปรับสภาพชีวิตในชุมชนอิสระใหดียิ่งข้ึนและเปนการลดการแออัดยัด
เยียดของสถานท่ีคุมขังและประหยัดเงินงบประมาณของรัฐท่ีตองสูญเสียในการควบคุมกักขัง
ผูตองขังบางประเภทเกินความจําเปน 
 การสงผูตองขังออกทํางานสาธารณะ หมายถึง การที่กรมราชทัณฑไดอนุมัติใหนักโทษ
เด็ดขาดท่ีไดรับโทษจําคุกมาแลวระยะหนึ่ง เหลือโทษจําคุกตอไปอีกไมเกิน 2 ป และตองเปน
ผูตองขังต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป จนถึงช้ันเยี่ยมและเปนผูมีความประพฤติดีไมเปนผูท่ีตองโทษใน
ลักษณะความผิดท่ีตองหามโดยผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการใหสงออกไปทํางานสาธารณะ
นอกเรือนจําได ซ่ึงไดแก งานท่ีตองใชงบประมาณแผนดิน เงินของราชการ การบริหารสวนทองถ่ิน 
เงินของรัฐวิสาหกิจ หรืองานสาธารณะอ่ืนใดท่ีไมมีผลประโยชนตอบแทนดวย เชน งานท่ีดําเนินการ 
ใหวัดวาอารามหรือหนวยงานทางการศาสนาหรือมูลนิธิตางๆ 
  5.2) ประโยชนในการทํางานสาธารณะของผูตองขัง 
 การสงผูตองขังออกทํางานสาธารณะนอกเรือนจําเปนการเพิ่มกิจกรรมการฝกอบรม
และใชแรงงานนักโทษเด็ดขาดข้ึนมาอีกลักษณะหนึ่ง ใหเกิดประโยชนอันมีคุณคาแกสังคม 
ประเทศชาติและกิจการสาธารณะในชุมชน อีกท้ังยังเปนการจูงใจใหนักโทษเด็ดขาดประพฤติดี  
อยูในระเบียบวินัย มีความอุตสาหะต้ังใจรับการฝกอบรมและทํางานขยันขันแข็งยิง่ข้ึน เพื่อเตรียมตัว
กลับสูสังคมเม่ือพนโทษ รวมท้ังยังเกิดประโยชนแกตัวนักโทษเด็ดขาดเองในการท่ีจะไดรับเงิน
รางวัลปนผลจากกําไรสุทธิของงานท่ีทํารอยละ 80 และยังไดรับวันลดวันตองโทษจําคุกเทากับ
จํานวนวันท่ีออกทํางานสาธารณะน้ัน จะทําใหไดรับการปลอยตัวกลับออกมาสูสังคมภายนอกเร็ว
ข้ึน อันเปนการชวยลดภาวะความกดดันทางจิตใจสําหรับผูตองโทษระยะยาว หรือผูท่ีกระทําผิดโดย
ประมาทหรือไมไดตั้งใจ ใหไดรับการปลอยตัวออกมาสูสังคมและครอบครัวเร็วข้ึน และยังเปนการ
ประหยัดเงินงบประมาณในการเล้ียงดู และลดปญหาผูตองขังลนเรือนจําไดอีกทางหนึ่งดวย เปนการ
ชวยใหผูตองขังไดออกไปสัมผัสกับสังคมภายนอกกอนท่ีจะไดรับการปลอยตัวจากเรือนจํา ทําให
ผูตองขังสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดงายข้ึน ท้ังยังเปนการสรางความรูสึกท่ีดีแกผูตองขังวา 
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สังคมยังเห็นความสําคัญและยังใหการตอนรับเขาอยู ตลอดจนเปนการหารายไดเพิ่มใหกับเรือนจํา
เพื่อการฝกวิชาชีพของผูตองขัง สรางช่ือเสียงใหกับกรมราชทัณฑเพื่อใหประชาชนสนใจและเขามา
มีสวนรวมในกิจการราชทัณฑเพิ่มมากข้ึน75  
 สําหรับการทํางานสาธารณะของผูตองขังประสบปญหาบางประการ เชน การสง
ผูตองขังออกทํางานสาธารณะไมตอเนื่อง มีปญหาและอุปสรรคในเร่ืองการติดตองานใหผูตองขังทํา 
มีขอจํากัดทางกฎหมายใหรับงานสาธารณะเฉพาะภาครัฐหรือองคกรสาธารณกุศลเทานั้น ทําให 
ไมสามารถรับงานจากภาคเอกชนได สําหรับในดานการปฏิบัติงานมีปญหาในเร่ืองของการติดตอ
ประสานงาน การคัดเลือกงานท่ีเหมาะสม การจัดแบงอัตรากําลังเจาหนาท่ีไปควบคุมผูตองขัง 
ลักษณะงานไมสัมพันธกับความรูความสามารถของผูตองขัง ความลาชาในข้ันตอนของหนังสือและ
การส่ังการ การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ จายเงินคาจางลาชา ผูตองขังท่ีเขาหลักเกณฑมี
จํานวนนอย นอกจากนี้ การออกทํางานสาธารณะมีผลกระทบตอการควบคุมผูตองขังในเรือนจํา
และการขาดการประชาสัมพันธท่ีตอเนื่อง เปนอุปสรรคตอการพัฒนาระบบการทํางานสาธารณะ
ของผูตองขังดวย  
 6) อาคารสถานท่ี 
 อาคารหรือสถานท่ี76 หมายถึง ท่ีทําการหรือท่ีซ่ึงใชควบคุม กักขังผูตองขัง และใหหมาย
รวมถึงทุกส่ิงทุกอยางและส่ิงกอสราง ท่ีตั้งอยูในอาณาบริเวณท่ัวไปของเรือนจําและทัณฑสถาน  
ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดกําหนด และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามความใน
มาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 เชน หองเยี่ยมญาติซ่ึงอยูติดกับตึกท่ีทําการ
ดานนอกของเรือนจําหรือรานคาดานนอกเรือนจํา ตลอดจนบริเวณมุมอับดานนอกตึกขัง หรือใน
รองสวนพืชผัก ท่ีอยูในอาณาบริเวณรอบนอกกําแพงเรือนจําและทัณฑสถาน ซ่ึงงายตอการหลบหนี
หรือหางไกลจากสายตาของเจาหนาท่ี ก็นับเนื่องเปนอาณาเขตของเรือนจําและทัณฑสถาน กําแพง
หรือร้ัวของเรือนจําและทัณฑสถาน  
 กําแพงหรือร้ัว เปนเคร่ืองแสดงอาณาเขตการควบคุม ยับยั้งสกัดกั้นการหลบหนี และ
การแหกหักเรือนจําและทัณฑสถานไดอยางมาก นั่นคือ หากสถานท่ีควบคุมใดมีกําแพงหรือร้ัว 
ท่ีสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก  หรือกออิฐถือปูนม่ันคงแข็งแรง  ยอมจะมีผลตอขวัญของ 
เจาพนักงานเรือนจําและทัณฑสถาน 

                                                 
75 จาก รายงานประจําป 2530  (น. 2-4), โดย กรมราชทัณฑ กระทรวงมหาดไทย, 2530, กรุงเทพฯ: 

กรมราชทัณฑ. 
76 คูมือการราชทัณฑ: การปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถาน (น. 83-84). เลมเดิม. 
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 ตัวแบบโครงสรางอาคารสถานท่ีของเรือนจําจะตองสอดคลองกับการจัดระดับ 
ความม่ันคงแข็งแรงของเรือนจําและการควบคุมผูตองขังในแตละประเภทเปนองคประกอบสําคัญ
ในการพิจารณากอสรางหรือปรับปรุงซอมแซมเรือนจําใหมีมาตรฐานท่ีสมบูรณแบบ มีอาคารและ
สถานท่ีท่ีเหมาะสมกับการแกไขฟนฟูผูตองขัง เชน ในเรือนจําขนาดใหญท่ีมีความจุผูตองขังไมเกิน 
3,000 คน จึงตองมีการแบงบริเวณท่ีคุมขังผูตองขังใหเหมาะสมกับลักษณะผูตองขังและกิจกรรม
เรือนจําท่ีมีผูตองขังโทษสูงมีลักษณะเส่ียงตอการหลบหนี ตองการรักษาความปลอดภัยสูง อาจต้ัง
หางชุมชนได สําหรับเรือนจําขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีควบคุมผูตองขังไมเกิน 1,500 คน อาจมี
ท่ีตั้งใกลชุมชน เนื่องจากมีความจําเปนตองใชการปฏิบัติตอผูตองขังในชุมชน หากเปนเรือนจําเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรกรรม อาคารควรมีลักษณะเปนบานหรือกระทอมเล็กๆ มีความจุ  
10-20 คน เพื่อใหผูตองขังทํางานภายในพื้นท่ีเรือนจํา โดยเรือนจําตองมีมาตรการดานการควบคุม
และรักษาความปลอดภัย เชน หอควบคุมการปฏิบัติงานทรงสูงสําหรับเจาพนักงานใชในการ
สอดสองดูแลความเคล่ือนไหวของผูตองขังไดอยางชัดเจน รวมท้ังเปนการสรางระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการทํางานแกเจาพนักงานเรือนจําอีกดวย77     
 ความสอดคลองระหวางทําเลที่ตั้งอาคารสถานท่ีและอัตราความจุผูตองขัง ในระบบ
ราชทัณฑกาวหนามีความเห็นเปนเอกฉันทวา การเลือกทําเลที่ตั้ง การกําหนดอัตราความจุผูตองขัง 
การออกแบบแปลนอาคารสถานที่ และลักษณะความม่ันคงของเรือนจําและทัณฑสถานเปน
องคประกอบสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของการบริหารงานเรือนจําและทัณฑสถาน ซ่ึงในเร่ืองนี้
ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง กับขอเสนอแนะนําในเร่ืองท่ีเกี่ยวของของ
สหประชาชาติ คณะกรรมการท่ีปรึกษาวาดวยการกําหนดมาตรฐานและเปาหมายงานอาญายุติธรรม
แหงสหรัฐอเมริกาและสถานท่ีปรึกษากิจการท่ัวไปแหงยุโรปก็ไดประกาศรับรองเห็นพองดวยกับ
หลักการดังกลาวขางตน   
 7)  การสงเคราะหผูตองขังและผูตองขังท่ีพนโทษแลว 
  7.1) การสงเคราะหผูตองขัง78 

 งานสังคมสงเคราะหเปนงานสําคัญและสามารถชวยใหงานราชทัณฑดําเนินไปอยาง
สัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนตอสังคม ประเทศชาติ และผูกระทําผิด เนื่องจากทฤษฎีและหลักการ
ปฏิบัติของงานสังคมสงเคราะหประกอบดวยเทคนิคตางๆ ซ่ึงหนาท่ีสวนใหญของนักสังคม

                                                 
77 จาก “ตัวแบบเรือนจําที่เหมาะสมในการปฏิบัติตอผูตองขังในประเทศไทย,” โดย อายุตม  สินธพพันธุ, 

2545, วารสารราชทัณฑ, 50, 2, น. 59. 
78 จาก “การสังคมสงเคราะหกับกิจการราชทัณฑ”, โดย สกานต  ตามไท (2540, มกราคม- ภุมภาพันธ), 

วารสารราชทัณฑ, 27, น. 62. 
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สงเคราะหในเรือนจํา คือ การใหความชวยเหลือผูตองโทษภายใตขอบเขตของกฎเกณฑของเรือนจํา 
สรางสรรคกิจกรรมตางๆ ชวยสรางสัมพันธภาพทางสังคม ชวยใหผูตองขังเขาใจตนเองมีความรูสึก
ถึงภาระความรับผิดชอบของตนใหเกิดความมุงม่ันท่ีจะรับดําเนินการภาระรับผิดชอบตลอดจนให
ผูตองขังไดเรียนรูการท่ีจะใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน มิใชเก็บตัวลําพังแตผูเดียว  
 หนาท่ีของนักสังคมสงเคราะหในงานราชทัณฑมีดังนี้ เปนผูทําทะเบียนประวัติ ภูมิหลัง 
เปนพนักงานคุมประพฤติ พนักงานควบคุมการลงโทษ เตรียมประวัติของผูตองโทษ (Case 
Histories) เพื่อจะไดเขาใจในปญหาและสามารถวินิจฉัย ใหการบําบัดไดอยางเต็มท่ีตามสติกําลัง 
ชวยเหลือผูตองขังท่ีมีปญหา ชวยในดานการฝกอาชีพใหเปนไปตามความเหมาะสมและความ 
สามารถของผูตองขัง เพื่อเปนแนวทางการใหความชวยเหลือหลังจากปลดปลอย เปนส่ือกลาง
ระหวางผูตองขังกับเจาหนาท่ีอ่ืนๆ ในการประสานงานกัน เขียนรายงานซ่ึงมีคุณคาตอการปฏิบัติงาน 
และการใหการบําบัดการดําเนินงานสังคมสงเคราะหในเรือนจําเปนงานท่ีมุงชวยใหผูตองขังกลับ
เขาสูสังคม จึงเปนงานท่ีตองปรับใหเขากับขอจํากัดของการควบคุมในเรือนจําซ่ึงประสบปญหา
หลายประการ เชน การยอมรับจากผูบริหารงานเรือนจําและเจาหนาท่ีอ่ืนๆ การยอมรับและเช่ือถือ
ของผูตองขังตอนักสังคมสงเคราะห ขาดทีมงานท่ีจะดําเนินงานรวมกัน การประเมินผลสําเร็จของ
งาน เนื่องจากผูตองขังพนโทษแลวจึงเปนการยากท่ีจะติดตามตรวจสอบความประพฤติปริมาณงาน
ท่ีมีมาก ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี  
  7.2) การสงเคราะหผูตองขังท่ีพนโทษแลว 
 หนาท่ีของกรมราชทัณฑนาจะส้ินสุดลงเม่ือผูตองขังครบกําหนดพนโทษหรือไดรับ 
พักการลงโทษ เนื่องจากเรือนจําหรือทัณฑสถานควรจะมีหนาท่ีอยูแตภายในกําแพงของเรือนจํา
หรือทัณฑสถานเทานั้น แตโดยท่ีทางราชการมีความมุงหมายท่ีจะแกไขอาชญากรใหกลับตนเปนคน
ดี มีประโยชนตอสังคมโดยตลอดไป จึงไดชวยเหลือแกผูตองขัง ซ่ึงปรัชญาของการสงเคราะหผูท่ี
ไดรับการปลดปลอยดังนี้79  
 (1) Resocialization คือ การฟนฟูบูรณภาพทางสังคมของผูกระทําผิด 
 (2) Rehabilitation คือ การฟนฟูปรุงแตงจิตใจและอาชีพของผูกระทําผิดหลังปลอย 
 (3) Readjustment คือ การปรับสภาพของผูกระทําผิดภายหลังการปลอยซ่ึงเกี่ยวกับการ
ท่ีนักโทษจะปรับสภาพภายหลังการออกจากเรือนจําใหเปนพลเมืองดี ซ่ึงการท่ีจะชวยเหลือนักโทษ

                                                 
79 กรมราชทัณฑ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม. (2528, 

พฤศจิกายน). รายงานการสัมมนา การปฏิบัติตอผูกระทําผิดหลังปลอย. จัดโดยคณะสังคมสงเคราะหศาสตร. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. น. 10. 
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ข้ึนอยูกับปจจัย 2 สวน คือ การชวยเหลือบุคคลที่ควรชวยเหลือและการพึงระมัดระวังในการ
ชวยเหลือผูกระทําผิดท่ีควรชวยเหลือ จึงจะมีผลในการแกไขผูกระทําความผิดซํ้า 
 ดังนั้น กรมราชทัณฑจึงไดใหความชวยเหลือแกผูตองขังท่ีพนโทษแลวหลายประการ 
เชน จายเงินรางวัลปนผลอันเกิดจากการผลิตเนื่องในการฝกวิชาชีพของผูตองขังเทาท่ี ผูนั้นมีสวนจะ
พึงไดโดยจายใหเม่ือยังตองโทษอยูสวนหนึ่งกับจายใหทันทีเม่ือพนโทษอีกสวนหนึ่ง จายคาพาหนะ
และเบ้ียเล้ียงใหเพียงพอท่ีจะเดินทางถึงภูมิลําเนาเดิม โดยไมจํากัดวาใกลหรือไกลเพียงใด จายเคร่ือง
แตงกายอยางคนไทยท่ัวๆ ไปใช คือ ชายใหเส้ือเช้ิตแขนส้ัน กับกางเกงขาส้ัน สวนหญิงใหเส้ือใน 
เส้ือนอก และผาถึงคนละ 1 ชุด ถาผูพนโทษคนใดไมประสงคจะกลับภูมิลําเนา แตประสงค 
จะประกอบอาชีพ กรมราชทัณฑก็จะติดตอขอใหกรมแรงงานจัดหางานใหทํา ผูตองขังคนใดมีความ
ตั้งใจ ท่ีจะมีท่ีดินไวเปนกรรมสิทธ์ิ สําหรับใชประกอบอาชีพทางเกษตรเม่ือพนโทษ กรมราชทัณฑ
ก็จะติดตอไปยังกรมประชาสงเคราะห เพ่ือขอใหชวยเหลือรับเขาเปนสมาชิกในนิคมสรางตนเอง 
แตอยางไรก็ดี เม่ือเทียบกับความจําเปนแลวกน็ับวา การสงเคราะหผูพนโทษท่ีไดทําอยูยังไมเปนการ
เพียงพอ  
 นอกจากนี้ กรมราชทัณฑไดจัดต้ังมูลนิธิข้ึนเปนแบบองคการกึ่งราชการ (Semi-Oficial) 
เม่ือ พ.ศ. 2499 มีช่ือวา “มูลนิธิพิบูลสงเคราะห” ตามตราสารของมูลนิธิมูลนิธิพิบูลสงเคราะหมี
จุดประสงคจัดสวัสดิการแกบรรดาผูตองขังและผูพนโทษ ซ่ึงตองราชทัณฑตามกฎหมายแหง
ประเทศไทย โดยสงเคราะหใหกระทําทุกวิถีทางตามมติของคณะกรรมการของมูลนิธิ เชน การให
เคร่ืองอุปโภคบริโภค การศึกษา ท่ีอยูอาศัย คาพาหนะเบ้ียเล้ียงกลับภูมิลําเนา การจัดหาอาชีพ 
ตลอดจนเงินทุนและเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพ คณะกรรมการของมูลนิธิพิบูลสงเคราะหมี
จํานวนไมนอยกวา 9 คน แตไมเกิน 15 คน ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนผูแตงต้ัง แต
เนื่องจากมูลนิธิดังกลาวมีทุนนอย ในการปฏิบัติงานจึงเปนไปไดแตเพียงรวมดําเนินการกับกรม
ราชทัณฑในสวนท่ีเกี่ยวกับการสงเคราะห  
 การสงเคราะหผูพนโทษนับวาเปนส่ิงสําคัญและมีความจําเปนยิ่งข้ึนตามลําดับ ท้ังนี้ 
เนื่องจากสภาพของสังคมไดเปล่ียนแปลงไป ประเพณีท่ีเคยใชอยูในสมัยกอนเกี่ยวกับการชวยเหลือ
เกื้อกูลกันในระหวางญาติมิตร ในสมัยนี้ทําไดยาก เพราะฐานะทางเศรษฐกิจไมอํานวย สําหรับผู 
พนโทษท่ีมีหลักฐานทรัพยสินอยูก็ยอมชวยตนเองได สวนผูท่ีมีฐานะยากจนเม่ือพนโทษแลวมักจะ
มีปญหาเกิดข้ึนเสมอ เพราะในระยะหัวเล้ียวหัวตอท่ีผูตองขังกาวพนออกจากประตูเรือนจําหรือ 
ทัณฑสถาน หากไมมีท่ีหวังวาจะไปอยูท่ีไหน ประกอบอาชีพอะไร ชีวิตยอมมืดมน อาจเห็นผิดเปน
ชอบ และอาจหวนกลับไปประกอบอาชญากรรมข้ึนอีกก็ได เม่ือกาวพนจากเรือนจําหรือทัณฑสถาน
อันเปนการชวยเหลือในระยะหัวเล้ียวหัวตอกอนท่ีจะกาวออกไปสูโลกภายนอกหรือท่ีเรียกวา “Half 
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way-House” ใหไดเดินทางถึงฟากฝงหรือกลาวอีกนัยหนึ่งชวยใหผูพนโทษชวยตนเองไดตอไปใน
ทุกวิถีทาง เชน ชวยใหมีท่ีพักอาศัย ชวยใหไดมีงานทําอยางนอยในช่ัวระยะหนึ่งท่ีเขาจะพึงกาวไปสู
ชีวิตภายหนาดวยความม่ันใจ 
 8)  การประสานงานกับสถาบันทางสังคมอ่ืน 
 การปฏิบัติภารกิจของกรมราชทัณฑในฐานะกลไกสําคัญสุดทายแหงกระบวนการ
ยุติธรรมนับเปนสถาบันสังคมยอยท่ีมีสวนรับผิดชอบในการแกไขปญหาอาชญากรรมและการ
บังคับใชกฎหมายภายใตหลักนิติธรรมนั้นท่ีเกี่ยวเนื่องอยางใกลชิดกับกระบวนการยุติธรรมอ่ืนๆ  
ไดแก ตํารวจ ทนายความ อัยการ ศาล สําหรับหนาท่ีหลักของกรมราชทัณฑ ซ่ึงประกอบดวย 
การลงโทษ การควบคุม การใหการศึกษาอบรมวิชาสามัญ ศีลธรรมจรรยา ฝกหัดอาชีพและการ          
สงเคราะหผูตองขัง เพ่ือใหกลับประพฤติตนเปนพลเมืองดีท่ียึดม่ันในหลักการลงโทษ เพ่ือแกไข
ความประพฤติผูตองขังเปนรายบุคคลและมุงลงโทษอันเปนการสนองผลกรรมแกผูกระทําผิด  
เพื่อมิใหเปนเยี่ยงอยางอีกดวย ดังนั้น การปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑไมวาในสวนกลางหรือ 
สวนเรือนจําและทัณฑสถานไมอาจต้ังอยูโดยโดดเดี่ยวปราศจากการรวมมือประสานงาน ท้ังจาก
หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก ซ่ึงไดแก หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม สวนราชการ
ที่ เกี่ยวของการขอความรวมมือชวยเหลือจากชุมชนและประชาชนโดยท่ัวไป ลักษณะการ
ประสานงานของกิจการราชทัณฑสามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ การประสานงานภายใน
หนวยงานราชทัณฑ การประสานงานกับหนวยงานกระบวนการยุติธรรม สวนราชการท่ีเกี่ยวของ
และประชาชนทั่วไป และการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 
2.5 หลักการมีสวนรวมของเอกชน  
 การปรับเปล่ียนบทบาทของภาครัฐเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการ
พัฒนาประเทศ โดยรัฐเปนผูดําเนินการเฉพาะภารกิจหลักท่ีมีความจําเปน สงเสริมเอกชนท่ีมีความรู 
ความสามารถใหเขามามีสวนรวมในภารกิจท่ีเอกชนสามารถดําเนินการแทนได ทําใหภาครัฐมี
ขนาดและความซับซอนลดลง สามารถมุงเนนการพัฒนาในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวเนื่องกับการวาง
นโยบายไดอยางถูกตองเหมาะสม ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 
 2.5.1 ความหมายของการใหเอกชนดําเนินกิจการ 
 การใหภาคเอกชนดําเนินกิจการในเรือนจําแทนรัฐ หรือ การแปรรูปกิจกรรมของรัฐ 
ใหเปนกิจกรรมเอกชน มีความหมายหลากหลายแลวแตวัตถุประสงคของการใช ซ่ึงมุมมองในเชิง
การเมืองและเศรษฐกิจ คือ “การขยายบทบาทของเอกชนในภาครัฐ” หรือ “การผองถายให
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ภาคเอกชนไดเขาทําหนาท่ีแทนรัฐ” การใหเอกชนดําเนินกิจกรรมแทนรัฐหรือการแปรรูปกิจกรรม
ของรัฐ จึงสะทอนถึงบทบาทท่ีมากข้ึนของภาคเอกชนโดยเปรียบเทียบกับภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ 
 การโอนกิจการของรัฐเปนของเอกชน หรือ Privatization80 เปนกรณีหรือกระบวนการ
โอนความเปนเจาของธุรกิจ วิสาหกิจ หนวยงาน บริการสาธารณะหรือทรัพยสินจากภาครัฐ (รัฐหรือ
รัฐบาล) มาเปนภาคเอกชน (ธุรกิจซ่ึงดําเนินการเพื่อกําไรสวนตน) หรือองคการไมแสวงหาผลกําไร
เอกชน คําดังกลาวยังใชในความหมายท่ีแตกตางออกไปดวย โดยหมายถึง การท่ีรัฐบาลจางบริษัท 
เอกชนทํางานแทน เชน การเก็บรายไดและภาษีอากร การบังคับใชกฎหมาย การรวบรวมวิเคราะห
ขอมูลสารสนเทศ และการจัดการเรือนจําหรือสถานคุมขังกักกัน การแปรรูปกิจการของรัฐ
โดยท่ัวไปเช่ือกันวาจะเพิ่มผลผลิต กําไรและประสิทธิภาพขององคการท่ีถูกแปรรูป 
 คําวา “Privatization” หมายถึง กระบวนการใดๆ ท่ีจะลดบทบาทของรัฐหรือกิจการ
ภาครัฐบาลท่ีมีตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจและในบางคร้ังอาจมีขอบเขตกวางขวางถึงคําวา Divestiture 
ซ่ึงหมายถึง การปลดเปล้ืองภาระโดยการขายทรัพยสิน หรือหุนสวนของกิจกรรมท่ีรัฐบาลเปน
เจาของ หรือดําเนินการอยู81 ซ่ึงการพิจารณาเร่ือง Privatization ท้ังในระดับกวางและสัมพันธกับ
ระบบอ่ืนๆ จะตองพิจารณาประเด็นท่ีสําคัญ 3 ประการคือ การเปนเจาของกิจการ การควบคุม
กิจการโดยรัฐบาลและแหลงท่ีมาของเงินทุน ท้ังนี้ เพราะประเด็นดังกลาวเกี่ยวของกับเร่ืองบทบาท
หนาท่ีของรัฐบาล ระบบการตลาด การระดมเงินทุนและการกําหนดราคา  
 อาจกลาวไดวา หนาท่ี (Functional)82 เปนเคร่ืองชวยอธิบายเปาหมายสูงสุดของการ 
Privatization คือ การทดแทนหนาท่ีของรัฐบาลดวยการใชระบบการตลาดเปนเครื่องมือ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคในการจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้น อาจมีการแปรสภาพกิจการไดโดย
ไมจําเปนตองลดบทบาทหรือเปล่ียนแปลงการเปนเจาของโดยรัฐบาลก็ไดซ่ึงเรียกวา “Functional 
Substitute for Privatization” อันหมายถึง การใหเอกชนรับเหมาดําเนินการ ซ่ึงอาจจะตองมีลดความ
เครงครัดหรือปลอยใหมีความเปนอิสระและเกิดการแขงขันในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  
 Privatization เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงดานความคิดและสภาวะทางการเมืองท่ีมี 
ตอบทบาทของการตลาด บทบาทของรัฐตอสภาวะเศรษฐกิจและสังคม กลาวคือ การเปล่ียนแปลง

                                                 
80  การโอนกิจการของรัฐเปนของเอกชน. สืบคน 20 กุมภาพันธ 2558, จาก www.wikipedia.org/wiki/ 
81  จาก การศึกษาเปรียบเทียบ เรื่อง PRIVATISATION : ในประเทศสหราชอาณาจักรกับประเทศไทย  

(น. 1), โดย  พิพัฒน  ไทยอารี, 2528.   
82 Sato  Seizabburo, (1985, 31 January-1 Fabruary). Privatization in Industrialized Conference : The 

Experience of Japan, Conference on Privatization Policies, Methodes and Procedures, A sian Development 
Bank, Manila, Philippines. 
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หลักการเชิงสังคมนิยมเปนหลักการดานเสรีนิยมหรือทุนนิยม การเปล่ียนแปลงเชนนี้มักจะปรากฏ
ในกลุมประเทศพัฒนาแลว สําหรับประเทศกําลังพัฒนาท้ังหลายแนวคิดนี้เกิดข้ึนจากความไมม่ันใจ
ในประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุมการดําเนินงานของรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กิจการของรัฐบาลท่ีมีขอบขายในเชิงเศรษฐกิจ หรือตองการนําแนวทางดานการตลาดเปนเกณฑ
ปฏิบัติ นอกจากนี้ อาจเกิดข้ึนจากความพลาดพล้ังในเชิงนโยบายของรัฐบาลท่ีผานมาในอดีตอันเปน
ผลตอกระบวนการบริหาร การบริหารการเงินการคลัง และภาวะปญหาทรัพยากรมนุษยของ
องคการภาครัฐบาล จนทําใหรัฐบาลไมอาจหารายไดเพียงพอตอรายจายหรือไมอาจปรับกิจการให
ทันตอการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี รวมท้ังการเปล่ียนแปลงดานการตลาดของสินคาและบริการ
กาวหนาไปอยางรวดเร็วและตองการตอบสนองโดยฉับพลัน ทําใหองคการบางประเภทไมสามารถ
ดําเนินการไดทันตอเงื่อนไขเหลานี้ ตลอดจนภารกิจของภาครัฐบาลท่ีขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เชน 
คาใชจายดานการปองกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน การพัฒนาการศึกษา การสงเสริม
สุขภาพอนามัย และการบริการสังคมสงเคราะห ซ่ึงคาใชจายเหลานี้ยอมเปนภาระตอฐานะการเงิน
การคลังของรัฐบาล ทําใหรัฐบาลในชวงเวลาปจจุบันไมอาจรับภาระอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนได ดังนั้น รัฐบาล
จึงจําเปนตองปลดเปล้ืองภาระบางประเภท โดยแสวงหารูปแบบความเหมาะสมของโครงสราง
องคการและการดําเนินงาน และแหลงท่ีมาของเงินทุนท่ีกวางขวางข้ึน 
 Privatization จึงเปนเร่ืองท่ีมีขอบเขตครอบคลุมถึงนโยบายตางๆ ท่ีมีอยูมากมาย ซ่ึงมี
ความจําเปนท่ีจะตองประเมินใหชัดเจน ท้ังนี้ เพื่อปองกันมิใหนําหลักเกณฑเหลานี้มาใชประโยชน
เพื่อลดบทบาทของรัฐดวยการกลาวอางประเด็นเสรีภาพและประสิทธิภาพ ในทางปฏิบัติ 
Privatization อาจแบงออกเปน 4 ลักษณะ คือ 
 1) การนําระบบการตลาดมาใชในกิจการท่ีมิไดคํานึงถึงระบบการตลาดมากอน  
โดยเหตุท่ีวา มีกิจกรรมหลายอยางหลายประเภทท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานการกุศล ดําเนินการอยูซ่ึง
มิไดคํานึงถึงคุณลักษณะของตลาดหรือเชิงธุรกิจ การเปล่ียนแปลงหรือจัดระบบการตลาดใหมที่
จําเปนจะตองคํานึงถึงคุณลักษณะ โครงสรางขององคกรและความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ
กิจกรรมเพื่อเปล่ียนแปลงจากกิจกรรมของภาครัฐบาลเปนกิจกรรมภาคเอกชน การเปล่ียนแปลง
เชนนี้แสดงถึงลักษณะการเปล่ียนแปลงแหลงท่ีมาของเงินทุนดวย เชน การเปล่ียนแปลงแหลงท่ีมา
ของเงินทุนจากแหลงท่ีมาจากภาษีอากรเปนการคิดคาธรรมเนียมจากผูใชบริการ ประเด็นสําคัญ คือ 
การนําระบบราคาหรือคาธรรมเนียมมาใชประโยชนเพื่อเปนสวนหนึ่งของตนทุน 
 2) การแปรรูปกิจการของรัฐสูภาคเอกชนนั้น อาจกระทําโดยการแปรเปล่ียนดานการ
ดําเนินการหรือการผลิตโดยไมตองมีการเปล่ียนแปลงดานการเงิน อาจพิจารณาไดจากลักษณะการ
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จางดําเนินการ การจางทําของ หรือการใหสัมปทาน ดังนั้น การท่ีรัฐบาลจะเลือกดําเนินการตาม
แนวทางเชนนี้ข้ึนอยูกับแนวนโยบายและการวิเคราะหปญหา 
 3) การแปรสภาพกิจการของรัฐหรือการผลักภาระ (Load-Shedding) ซ่ึงหมายถึง การ
ขายกิจการรัฐวิสาหกิจและการลดหรือเลิกบทบาทของรัฐบาลท่ีมิไดคํานึงถึงการตลาด อาจมีความ
หมายถึงการปลดเปล้ืองภาระโดยการขายทรัพยสินหรือหุนสวนของกิจกรรม (Divestiture) หรือการ
โอนสภาพการเปนเจาของ (Ownership Transfer) 
 4) การเปดโอกาสหรือเปดการคาโดยเสรี  (Liberalization) สามารถพิจารณาได 
2 ลักษณะ คือ ในลักษณะอยางกวางเปนการมุงเนนการตลาดท่ีสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจของโลก
ดังเชนการพิจารณาการกําหนดอัตราแลกเปล่ียนใหสอดคลองกับภาวะของตลาดและการกําหนด
ราคาท่ีสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลก และในลักษณะเฉพาะเร่ืองหรืออยางแคบมีลักษณะ
มุงเนนในเร่ืองการลดหยอน ยกเลิกขอกําหนดท้ังทางกฎหมาย หรือระเบียบตางๆ เพื่อใหเกิดการ
แขงขันในกิจการรัฐวิสาหกิจ 
 กรอบความคิดเร่ือง Privatization เปนเร่ืองท่ีมีความซับซอน และคาบเก่ียวกันหลาย
เร่ือง นับแตระบบความคิดทางการเมือง กลไกทางการเมือง ระบบกฎหมาย กระบวนการทาง
เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนทัศนคติทางสังคมของมหาชน ทั้งนี้โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะแปรเปล่ียน
สภาวะ หรือภาระท่ีรัฐบาลมีตอกิจการหลายประเภทใหมีคุณลักษณะดําเนินงานเชิงธุรกิจเอกชนอัน
จะเปนการลดคาใชจายภาระทางการคลังและการควบคุม ดําเนินการของรัฐบาล และสนับสนุนการ
มีสวนรวมจากประชาชนโดยตรง 
 วัตถุประสงคหรือความมุงหมายของการใหเอกชนดําเนินกิจกรรมแทนรัฐอาจแบงเปน 
2 ระดับ กลาวคือ วัตถุประสงคระดับมหภาค ไดแก การขยายตัวของภาคเอกชนในฐานะเปนปจจัยท่ี
ขับเคล่ือนความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ การเพิ่มภาวะการแขงขันในระบบเศรษฐกิจ การ
เปล่ียนแปลงสัดสวนของบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชน การเพ่ิมประสิทธิภาพในภาครัฐ 
การลดอัตราการขยายตัวของรายจายสาธารณะ สําหรับวัตถุประสงคระดับจุลภาคเปนเร่ืองท่ีตอง
พิจารณาเปนรายกรณีเนื่องจากกิจกรรมแตละกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหเอกชนเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินการมีความแตกตางกัน เชน การกระจายหุนของรัฐวิสาหกิจใหประชาชนมีสวนรวมใน
การเปนผูถือหุน ยอมเปนการลดภาระทางการเงินของรัฐบาล มีการนําระบบการบริหารงานแบบมือ
อาชีพมาใช ทําใหคุณภาพและการใหบริการสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางรวดเร็วยิ่งข้ึน จะเห็นไดวา การใหเอกชนดําเนินกิจกรรมแทนรัฐตองพิจารณาในฐานะท่ีเปน 
“เคร่ืองมือ” (Mean หรือ Instrument) เพื่อจุดมุงหมายบางประการ 
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 2.5.2 รูปแบบของการดําเนินกิจการ 
 การใหเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินกิจการของรัฐสามารถดําเนินการไดหลาย
รูปแบบ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้83 
 1) การถอนตัวจากการจัดผลิตโดยรัฐ (Withdrawal from Service Provision) 
 การถอนตัวจากการจัดผลิตโดยรัฐ คือ การท่ีรัฐไมสนใจจัดผลิต (Public Provision) 
สินคาหรือบริการบางประเภทตอไปอีก ท้ังนี้ อาจเปนเพราะสินคาหรือบริการดังกลาวไมมีความ
จําเปนอีกตอไป หรือไดมีการเรียกรองผานกลไกทางการเมืองไมใหจัดผลิตอีกตอไป หรือรัฐไมมี
งบประมาณเพียงพอท่ีจะจัดผลิตตอไปอีกหรือไมมีอุปสงคสําหรับสินคาหรือบริการน้ันๆ หรือ
เอกชนเองก็ไดมีการจัดผลิตสินคาหรือบริการนั้นสนองผูบริโภคอยูแลว หากสินคาหรือบริการที่รัฐ
เลิกจัดผลิตนี้ยังคงเปนสินคาหรือบริการที่มีคุณคาและผูบริโภคยังมีความตองการอยู จะมีกลไก
บางอยางเกิดข้ึนตามครรลองระบบตลาดที่ทําใหเอกชนรวมมือกันจัดผลิตสินคาหรือบริการ ซ่ึงใน
กรณีนี้ผูบริโภคก็ตองเสียคาบริการแกผูผลิตเอกชนเพื่อใหไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการท่ีตนตองการ 
 2) การขายกิจการ (Divestiture) 
 การขายกิจการ คือ การแปรรูปกิจกรรมของรัฐในรูปแบบการขายทรัพยสินของรัฐใหแก
เอกชน จัดเปนการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินใหแกเอกชน โดยปกติแลวทรัพยสินของรัฐนี้จะ
หมายถึงรัฐวิสาหกิจ การขายกิจการจึงเปนการขายรัฐวิสาหกิจเปนสวนใหญ โดยรัฐวิสาหกิจท่ีวานี้
อาจเปนรัฐวิสาหกิจท่ียึดมาจากเอกชน ทําใหการขายคืนเปนกระบวนการแบบ Denationalization 
หรือเปนรัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนมาโดยการริเร่ิมของรัฐ การขายกิจการนี้อาจครอบคลุมบางสวนของ
รัฐวิสาหกิจ หรือเปนการขายกิจการท้ังหมดก็ไดสุดแลวแตกรณี ในกรณีท่ีมีการขายกิจการท้ังหมด 
รัฐปลดเปล้ืองภาระท่ีจะดําเนินการเองโดยสมบูรณ ทําใหรัฐมีรายไดจํานวนหน่ึงจากการขายกิจการ 
ถาหากเปนกิจการท่ีมีกําไรและบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ แมในกรณีของการขายกิจการท่ี
ขาดทุน รัฐก็ไดประโยชนในรูปของการออมเงินท่ีจะตองจายเปนเงินอุดหนุนใหแกกิจการท่ีขาดทุน
ดังกลาว  
 การขายกิจการของรัฐมีหลายลักษณะดวยกัน ในกรณีท่ีขายกิจการท้ังกิจการการขาย 
ก็อาจมาในรูปของการแตกกิจการนั้นเปนกิจการยอยหลายกิจการแลวขายเปนรายกิจการไปในกรณี
ท่ีขายกิจการเปนเพียงบางสวน รัฐอาจแยกกิจการท่ีตองการขายออกเปนหลายๆ กิจการ แลวขาย
เฉพาะสวนของกิจการท่ีสมควรขายและมีโอกาสในการขายได ในกรณีท่ีรัฐตองการใหเอกชนเขามา 
 
                                                 

83 จาก การใหเอกชนดําเนินกิจกรรมแทนรัฐ. รวมบทความเศรษฐศาสตรภาครัฐ (น. 164-167), โดย  
ไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันท, 2533, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   
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ถือหุนในกิจการของรัฐโดยท่ีรัฐไมตองการเปล่ียนแปลงกิจการในแงใดแงหนึ่งเลย รัฐก็สามารถขาย
หุนสามัญประเภทออกเสียงบริหารไดและออกเสียงไมไดในตลาดหลักทรัพยในสัดสวนท่ีได
วินิจฉัยแลววาเหมาะสมและในราคาที่ดึงดูดใจผูลงทุน สําหรับสัดสวนของหุนท่ีขายรูปแบบของ
หุนท่ีขายและวิธีจัดการขายหุนนั้นสามารถผสมผสานกันในลักษณะตางๆ ซ่ึงลักษณะท่ีเลือกใช
มักจะถูกกําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการกิจการนั้นเปนหลัก 
 รูปแบบสุดข้ัวของการขายกิจการคือ การเลิกกิจการ  (Liquidation) กิจการท่ีเลิก
ดําเนินการโดยปกติแลวมักอยูในฐานะการเงินท่ีไมม่ันคง เชน มีผลประกอบการขาดทุน มีหนี้สิน
เปนจํานวนมาก หรือการเลิกกิจการเน่ืองจากไมเหมาะสมท่ีรัฐจะมีบทบาทในกิจการนั้นในฐานะ
เปนผูประกอบการเปนสําคัญ ซ่ึงนักวิชาการหลายทานไมเห็นดวยกับการรวมรูปแบบ “การเลิก
กิจการ” นี้ไวในรูปแบบของการขายกิจการโดยวินิจฉัยวา นาจะนําไปรวมอยูในรูปแบบแรกคือ การ
ถอนตัวจากการจัดผลิตโดยรัฐ อยางไรก็ตาม ในท่ีนี้ก็จะถือเอาการยอมรับของนักวิชาการสวนใหญ
โดยจัดเอาการเลิกกิจการเปนสวนหนึ่งของรูปแบบการขายกิจการ ดวยเหตุผลท่ีวา เม่ือรัฐเลิก
รัฐวิสาหกิจซ่ึงมักจะมีสิทธิผูกขาดการใหบริการอยางหนึ่งอยางใดไปแลว ตลาดบริการดังกลาวก็
ขาดผูผลิตยอมเปดโอกาสใหผูประกอบการเอกชนเขามาดําเนินการจัดผลิตแทน ซ่ึงโดยปรัชญาของ
การใหเอกชนเขาดําเนินกิจการแทนรัฐแลว สภาวะวางผูผลิตในตลาดจะไมคงอยูแนนอน และ
จะตองมีผูประกอบการเอกชนซ่ึงพรอมท่ีจะเขาดําเนินการทันที 
 3) การรวมลงทุนระหวางรัฐกับเอกชน (Joint Public-Private Venture) 
 การรวมลงทุนระหวางรัฐกับเอกชน คือ การท่ีรัฐดําเนินกิจการโดยรวมลงทุนกับเอกชน
ในสัดสวนตางๆ เพ่ือประสานความเช่ียวชาญและเงินทุนของเอกชนและของรัฐในกิจการท่ีรัฐได
พิจารณาแลวเห็นวา เปนกิจการท่ีรัฐควรมีสวนผลักดันใหเกิดข้ึน ถือเปนการรวมดําเนินการระหวาง
รัฐกับเอกชนในกิจการเชนเดียวกับกรณีท่ีรัฐขายกิจการของรัฐท่ีมีอยูแลวเปนบางสวนซ่ึงการ 
รวมลงทุนในลักษณะนี้ อาจเปนการจัดต้ังกิจการใหมโดยตรงระหวางรัฐและเอกชนก็ได หรือการท่ี
รัฐวิสาหกิจจัดต้ังกิจการใหมในเครือโดยมีเอกชนเขารวมลงทุนในสัดสวนอีกดวยก็ได สําหรับ
สัดสวนของการรวมลงทุนแปลไดหลายลักษณะซ่ึงเปนประเด็นรายละเอียดท่ีจะตองวินิจฉัยเปนราย
กรณี 
 4) การจางเหมา (Contracting Out) 
 การจางเหมา คือ การใหบริการโดยรัฐในรูปแบบท่ีรัฐใหเอกชนเปนผูใหบริการแก
ประชาชน โดยสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูออกคาใชจายใหแกผูผลิตเอกชนแทนกลาวอีกนัย
หนึ่งคือ การท่ีรัฐจางเหมาเอกชนใหเปนผูผลิต (Contracting Out) ซ่ึงการใหบริการรูปแบบนี้มี
หลักการและแนวปฏิบัติท่ีเพ่ิมความนิยมมากข้ึนในทุกวันนี้ นอกจากจะเปนการจางเหมาใหเปน
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ผูผลิตสินคาหรือบริการแลว สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอาจจางเอกชนเปนคณะผูจัดการดําเนิน
กิจการแทนก็ได ท้ังนี้ การจางเหมาในบริบทของการแปรรูปกิจกรรมของรัฐนี้ผูรับจางไมจําเปนตอง
เปนผูประกอบการเอกชนแตอยางเดียวอาจเปนหนวยงานเอกชนอ่ืนท่ีไมแสวงหากําไร เชน มูลนิธิ  
 สําหรับการใหเอกชนรับจางเหมาเพ่ือดําเนินกิจการท่ีจะกอใหเกิดผลดีก็ตอเม่ือ
กระบวนการคัดเลือกผูประกอบการเพื่อการนี้ ไดเปดโอกาสใหแขงขันกันประมูลงานอยางโปรงใส 
เปนธรรม ผูใดเสนอราคารับจางท่ีต่ําท่ีสุดซ่ึงสามารถทํางานตามเง่ือนไขท่ีกําหนดก็จะเปนผูท่ีไดรับ
การคัดเลือกใหดําเนินการ ความมีประสิทธิภาพจากการจางเหมาจึงจะบังเกิดข้ึนแกรัฐ การใหเอกชน 
รับจางทํางานใหแกรัฐไมใชปรากฏการณใหมและก็นิยมทํากันอยูแลวกอนท่ีกระแสความคิด “การ
ใหเอกชนดําเนินกิจการแทนรัฐ” จะโดดเดนอยูในปจจุบัน เชน สวนราชการจางเอกชนใหซอมและ
บํารุงรักษาลิฟทเปนรายป รัฐวิสาหกิจจางเหมาท่ีปรึกษาให ฝกอบรมเจาพนักงาน แตกิจการวาจาง
เหมาใหทําในบริบทน้ีโดยมากแลวจะเปนกิจการท่ีมีลักษณะเปนสินคาข้ันกลาง (Intermediate 
Product) เพื่อการผลิตสินคาปลายทาง (Final Product) อีกตอหนึ่ง และมีอยูบางท่ีเปนกิจการท่ี
เกี่ยวพันกับสินคาปลายทาง เชน ทางหลวงสายตางๆ ท่ีกรมทางหลวง จางเหมาใหบริษัทเอกชนเปน
ผูกอสราง แตโดยท่ีเจตนารมณภายในกรอบของกระแสความคิด “การใหเอกชนดําเนินกิจการแทน
รัฐ” คือ การชี้ใหเห็นวาการจางเหมาเอกชนใหดําเนินกิจการปลายทางในขอบเขตท่ีกวางขวางและ
ในขนาดท่ีใหญมากข้ึนกวาท่ีไดปฏิบัติกันอยูในปจจุบันและสามารถนํามาใชไดอยางกวางขวาง
ยิ่งข้ึนกับการผลิตสินคาปลายทางท่ีเปนกิจกรรมการผลิตของรัฐบาลอยูในปจจุบัน 
 5)  การใหสัมปทาน (Concession) 
 การใหสัมปทานแกเอกชนเพ่ือมีสิทธิในการดําเนินกิจการท่ีเปนเอกสิทธิของรัฐก็เปน
รูปแบบหนึ่งของการดําเนินกิจกรรมของรัฐ กลาวคือ แทนท่ีรัฐจะใชเอกสิทธิดังกลาวดวยการ
ดําเนินการเองผานสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจและเปนผูรับภาระดานการเงิน รัฐโดยดําเนินการ
ผานสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีดูแลเอกสิทธิดังกลาว จะใหสัมปทานแกผูประกอบการเอกชน
ดําเนินการแทนโดยผูประกอบการเปนผูรับผิดชอบทุกอยางพรอมท้ังใหประโยชนแกรัฐในรูปของ
คาภาคหลวงหรือคาตอบแทนในลักษณะเดียวกัน เอกสิทธิท่ีผูประกอบการเอกชนไดรับนี้อาจเปน
สิทธิโดยสมบูรณแตเพียงผูเดียว ซ่ึงเปนสิทธิในลักษณะท่ีทําใหผูประกอบการเอกชนกลายเปน 
ผูผูกขาดหรือเปนสิทธิท่ีตองรวมใชกับผูประกอบการรายอ่ืนๆ ก็ได โดยรัฐจะไดรับประโยชนสูงสุด
ก็ตอเม่ือเกิดการแขงขันกันในระหวางผูประกอบการเอกชน เพื่อแยงชิงเอกสิทธิท่ีรัฐจะมอบใหโดย
รัฐจะมอบเอกสิทธิใหแกผูประกอบการท่ีเสนอใหประโยชนแกรัฐสูงสุดและสามารถดําเนินการได
ตามเง่ือนไขที่รัฐกําหนดไว กรณีดังกลาวเปนการใหสัมปทานแกผูประกอบการเอกชนเพื่อมี 
เอกสิทธิในการผลิตสินคาหรือบริการชนิดหนึ่งแทนรัฐเพื่อใหบริการแกประชาชนในฐานะ
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ผูบริโภค ดังนั้น ผูบริโภคจะไดรับบริการจากผูประกอบการเอกชนก็ตอเม่ือจายคาบริการตามท่ี
กําหนดไว การใหสัมปทานในลักษณะนี้จึงเปนการปลดเปล้ืองภาระของการผลิตสินคาหรือบริการ
ของรัฐใหแกเอกชนอีกวิธีหนึ่ง โดยรัฐมีหนาท่ีกํากับดูแลควบคุมใหเอกชนปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมีอยู
กับรัฐ  
 การใหสัมปทานแกเอกชนเพ่ือดําเนินการแทนรัฐนี้ไมจําเปนตองเก่ียงของกับการผลิต
สินคาหรือบริการใหแกผูบริโภคเทานั้น อาจเปนการใหสัมปทานเพ่ือผลิตบริการใหแกรัฐโดยตรง 
ก็ไดกลาวคือ เอกชนประมูลเอกสิทธิท่ีจะใหบริการแกรัฐ เชน การเก็บคาปรับจราจร การเก็บคาจอดรถ 
ริมถนน โดยสัญญาวาจะใหบริการดังกลาวเปนมูลคาระดับหนึ่ง วิธีการใหบริการดังกลาวและ
คาใชจายท่ีตองเสียเปนภาระของผูประกอบการเอกชนเอง ถาผูประกอบการเอกชนบริหารจัดการได
อยางมีประสิทธิภาพและมีคาใชจายท่ีต่ํากวามูลคาประโยชนท่ีจะตองจายใหแกรัฐ ผูประกอบการ
เอกชนก็มีกําไรอันเปนผลตอบแทนท่ีผูประกอบการจะพึงไดรับ แตถาคาใชจายสูงกวาประโยชนท่ี
ตองใหแกรัฐผูประกอบการเอกชนกข็าดทุนและตองแบกภาระขาดทุน เม่ือเปนเชนนี้ ผูประกอบการ
เอกชนก็ตองพยายามดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือประหยัดคาใชจาย ซ่ึงเปนตนทุน
ของการประกอบการใหลดลง และเปนรูปแบบหนึ่งของการใหสัมปทานท่ีเรียกวา “Farming Out” 
และเปนวิธีการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศไทยในยุคตนรัตนโกสินทร ทําใหมีระบบเจาภาษีนาย
อากรเกิดข้ึน 
 การใหสัมปทานจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกรัฐก็ตอเม่ือมีผูประกอบการเอกชน
แขงขันกันประมูลเพื่อใหไดมาซ่ึงเอกสิทธิดังกลาวเชนเดียวกับกรณีการจางเหมา แตมีลักษณะของ
การประมูลท่ีแตกตางกันกลาวคือ การจางเหมาเนนผูเสนอคาบริการที่ต่ําท่ีสุด สวนการใหสัมปทาน
เนนผูเสนอที่ใหประโยชนแกรัฐสูงสุด 
 6)  การใหเชา (Leasing) 
 การใหเอกชนเชาทรัพยสินบางอยางของรัฐ เชน ท่ีดิน โรงงาน สํานักงาน กิจการก็เปน
อีกรูปแบบหนึ่งของการแปรรูปกิจกรรมของรัฐ ทรัพยสินท่ีจะใหเชานั้นเปนทรัพยสินท่ีรัฐ 
ไมสามารถนําไปใชประโยชนไดเต็มท่ีโดยการดําเนินการของรัฐ หรือถูกปลอยใหอยูวางเปลา
เนื่องจากไมมีแนวคิดหรือไมพรอมท่ีจะเส่ียงในการพัฒนาสินทรัพยดังกลาว การใหเอกชนเชา
ทรัพยสินจึงเปนทางเลือกทางหนึ่งของรัฐ การใหเอกชนเชาทรัพยสินคํานึงถึงความชั่วคราวของการ
โอนภาระการจัดการทรัพยสินจากองคกรในภาครัฐไปอยูในมือขององคกรในภาคเอกชน ทําใหรัฐ
สามารถลดระดับทรัพยากรที่จะตองทุมเทกับการจัดการทรัพยสินช้ินนั้น ในขณะเดียวกันก็สามารถ
รับประกันรายไดจํานวนหน่ึงท่ีแนนอนซ่ึงรัฐจะไดรับจากการใหเชาทรัพยสินช้ินนั้นโดยสามารถ
เรียกคืนทรัพยสินเพื่อมาจัดการเองหรือเพ่ือทําประโยชนอ่ืนใดไดเม่ือสถานการณเหมาะสม สําหรับ
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เง่ือนไขการใหเชาและคาเชาทรัพยสินก็เปนส่ิงท่ีรัฐสามารถกําหนดใหสอดคลองกับจุดมุงหมายท่ีมี
ตอการใหเชาทรัพยสินช้ินนั้น  
 วิธีแบบเทิรนคี (Turn-Key) ในความหมายกวางจัดไดวาเปนการใหเชาในรูปแบบหนึ่ง 
การใหเชาแบบเทิรนคีหรือการเชาสมบูรณเปนวิธีท่ีรัฐใหเอกชนจัดการดําเนินการทรัพยสิน เชน 
ท่ีดิน นับต้ังแตข้ันพัฒนาจนใหอยูในสภาพที่สามารถดําเนินการได โดยผูประกอบการเอกชน
จะตองแบกภาระคาใชจายพัฒนา การลงทุน รวมท้ังการกอสราง จนทรัพยสินนั้นไดรับการพัฒนา
ตามท่ีมีขอตกลงกันไว เชน พัฒนาท่ีดินเปนศูนยการคา เปนศูนยบริการทาอากาศยาน โรงงานผลิต
กระแสไฟฟา โดยไดดําเนินกิจกรรมท่ีกอใหเกิดรายไดระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงรัฐในฐานะเปนเจาของ
ทรัพยสินพื้นฐานก็จะไดคาตอบแทนจํานวนหน่ึงเปนเงินกอนหรือเปนเงินรายปภายในระยะเวลา
หนึ่ง เม่ือส้ินสุดเวลาเชารัฐก็ไดทรัพยสินช้ินนั้นคืนในสภาพท่ีไดมีการพัฒนาแลว โดยนัยแลวคาเชา
สวนหนึ่งท่ีรัฐพึงจะไดรับรวมท้ังรายไดในการดําเนินกิจการนั้นเปนระยะเวลาหนึ่งจะตกเปนของ
ผูประกอบการเอกชนเพ่ือชดเชยคาใชจายในการพัฒนาและกอสรางรวมท้ังการบริหารจัดการวิธี
แบบเทิรนคีหรือวิธีเชาสมบูรณแบบเปนรูปแบบหน่ึงของการใหเอกชนดําเนินกิจการแทนรัฐท่ีลด
ภาระทางการเงินของรัฐในการพัฒนาและบริหารทรัพยสิน 
 7) การใหตั๋วรับบริการและเงินอุดหนุน (Voucher and Grant) 
 การใหตั๋วรับบริการแกผูบริโภค (Voucher) เพื่อใหซ้ือสินคาหรือบริการที่กําหนดไวใน
ตั๋วรับบริการก็เปนรูปแบบหนึ่งของการใหเอกชนดําเนินกิจการแทนรัฐ ตั๋วรับบริการเปนคูปองท่ีมี
มูลคาตามท่ีกําหนดไวท่ีรัฐแจกจายใหแกผูบริโภคท่ีมีสิทธิไดรับสินคาหรือบริการตามท่ีไดกําหนด
ไวในต๋ัวรับบริการ ผูบริโภคสามารถใชตั๋วรับบริการดังกลาวไปใชซ้ือสินคาหรือบริการจากผูผลิต
เอกชนในตลาดเฉพาะท่ียินยอมรับต๋ัวรับบริการดังกลาว ในกรณีนี้ผูบริโภคสามารถเลือกซ้ือจาก
ผูประกอบการเอกชนท่ีใหบริการไดดีท่ีสุด เชน มีคุณภาพดีท่ีสุด ราคาตํ่าท่ีสุด ผูผลิตเอกชนก็ยอม
ตองแขงขันกันเชนกรณีอ่ืนๆ เพื่อใหไดลูกคามากท่ีสุด ตั๋วรับบริการที่ไดมาจากการขายสินคาหรือ
บริการก็นําไปแลกเปนเงินสดจากรัฐ วิธีการนี้รัฐยังคงเปนผูจัดผลิตหรือจัดหาสินคาหรือบริการนั้น 
เพียงแตไมยอมเปนผูผลิตเองโดยตรง ผูบริโภคก็ยังคงมีเสรีภาพในการเลือกใชบริการจากระบบ
ตลาด อันเปนวิธีการหนึ่งท่ีสามารถสนับสนุนการขยายตัวของบทบาทผูผลิตเอกชนในการ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคโดยรัฐยังคงเปนผูเจือจุนทางการเงิน แตไมตองมีภาระในการ
ผลิต  
 การใหเงินอุดหนุน (Grant) เปนรูปแบบของการใหเอกชนดําเนินกิจการแทนรัฐใน
ทํานองเดียวกับการใหตั๋วรับบริการแตการใหเงินอุดหนุน โดยเปนการใหเงินอุดหนุนแกผูผลิต
สินคาหรือบริการที่เกี่ยวของโดยตรง ในขณะท่ีผูบริโภคตองซ้ือหาสินคาหรือบริการจากผูผลิตโดย
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จายราคาตามท่ีตลาดกําหนด อยางไรก็ตาม ราคาดังกลาวจะเปนราคาท่ีต่ํากวาท่ีควรจะเปนจริง 
เนื่องจากผูผลิตไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแลวเพื่อชดเชยสวนท่ีขาดไป วิธีการนี้ใชหลักการ
ทํานองเดียวกับการใหตั๋วรับบริการโดยรัฐสนับสนุนใหมีการจัดผลิตสินคาหรือบริการ แตรัฐไมได
ผลิตเองกลับใหเอกชนเปนผูดําเนินการแทนเงินอุดหนุนท่ีใหแกผูผลิตเอกชน ซ่ึงอาจเปนเพียงราย
เดียวหรือหลายรายก็ไดแลวแตลักษณะของสินคาหรือบริการรวมท้ังขนาดของการผลิต (Scale)  
ท่ีเหมาะสมจะเจือจุนสวนหนึ่งของคาใชจายในการผลิตเทานั้น คือ สวนตางระหวางราคาท่ีควรขาย
กับราคาที่ขายจริง จะเห็นไดวา การใหเงินอุดหนุนแกผูผลิตเอกชนจัดเปนวิธีหนึ่งท่ีรัฐสามารถลด
ภาระของรัฐท่ีจะตองดําเนินการผลิตสินคาหรือบริการเอง 
 8)  การเก็บคาบริการ (User Charge) 
 การเก็บคาบริการเปนวิธีการที่ใชในภาคเอกชนในการจัดผลิตสินคาหรือบริการเพื่อ
สนองตอบความตองการของผูบริโภค คาบริการท่ีเก็บไดจะเปนเงินท่ีนําไปเจือจุนคาใชจายในการ
ผลิตและการดําเนินงานเพื่อตอบสนองความตองการดังกลาวของผูบริโภค การใหบริการของรัฐเพื่อ
สนองความตองการของผูบริโภคโดยปกติจะอยูในรูปของการจัดผลิตและแจกจายใหประชาชนโดย
ไมเรียกเก็บคาบริการแตอยางใด สําหรับเงินท่ีใชจุนเจือคาใชจายในการผลิตและการดําเนินงาน 
มาจากการจัดเก็บภาษีจากประชาชนที่ใชบริการท่ีรัฐจัดผลิตซ่ึงอาจเสียเงินเพียงเล็กนอย เชน 
คาธรรมเนียมหรือไมเสียเลยก็ได  
 เม่ือรัฐหันมาใชวิธีการของเอกชนโดยเรียกเก็บคาบริการจากประชาชนที่ไดรับ
ประโยชนโดยตรงจากการบริโภคบริการนั้นๆ ทําใหผูบริโภคกลุมนี้เปนผูออกคาใชจายในการผลิต
บริการดังกลาว ซ่ึงอาจเปนท้ังหมดตามหลัก Full-Cost Recovery หรือบางสวนก็ไดสุดแลวแต
นโยบายท่ีเลือกใชโครงสรางของราคาคาบริการที่รัฐเรียกเก็บ โดยอาจเปนคาบริการราคาเดียวหรือ
ในลักษณะท่ีซับซอนโดยมีหลายราคาตามประเภทของผูบริโภคและตามปริมาณของการใช
ประโยชน การเสียคาบริการโดยตรงนี้จะชวยใหผูบริโภคเห็นมูลคาของรายจายในการผลิตบริการ
นั้นๆ และมีการปรับตัวในเชิงปริมาณท่ีใชตามระดับราคาท่ีเรียกเก็บ รัฐในฐานะผูผลิตโดยสวน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจสามารถรับรูระดับปริมาณท่ีควรผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค อันเปนรูปแบบหนึ่งของการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 9) การเพิ่มความเสรีในการดําเนินการ (Liberalization) 
 การเพิ่มความเสรีในการดําเนินการเปนรูปแบบหน่ึงของการใหเอกชนดําเนินกิจการ
แทนรัฐ มีความหมายเกี่ยวกับการยกเลิก ผอนคลายระเบียบกฎเกณฑตางๆ ท่ีมีอยูในระบบ ซ่ึงเปน
อุปสรรคในการดําเนินการของระบบ ทําใหการแขงขันในระบบตลาดไมบังเกิดข้ึนหรือมีการ
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แขงขันเพียงเล็กนอย หรือทําใหการบริหารงานขององคกรขาดความคลองตัวเพื่อสนองตอบความ
ตองการของผูบริโภค 
 การเพิ่มความเสรีในการดําเนินการมีความหมายท่ีใกลเคียงกับ “การยกเลิกการควบคุม” 
(Deregulation) มักนิยมใชควบคูกันไปในบริบทของการแปรรูปกิจกรรมของรัฐการยกเลิกการ
ควบคุมนี้ใชในสภาพการณท่ีอุตสาหกรรมหน่ึงกิจการหนึ่งท่ีถูกรัฐเขาควบคุมในแงมุมตางๆ เชน 
จํานวนผูประกอบการ ระดับราคาท่ีเรียกเก็บจากผูบริโภค อัตรากําไร ทิศทางการขยายตัวของกิจการ 
จนทําใหอุตสาหกรรมน้ันดําเนินการอยางขาดประสิทธิภาพ ไมมีการพัฒนาการเทาท่ีควร ผูบริโภค
ไดรับบริการท่ีคุณภาพตํ่า หรือไมไดรับการตอบสนองในลักษณะท่ีเพิ่มสวัสดิการของผูบริโภค 
ระเบียบกฎเกณฑท่ีรัฐกําหนดนี้โดยท่ัวไปทําใหเกิดภาวะการผูกขาดของผูผลิตเอกชน อันเปน
อุปสรรคของการแขงขันอยางเสรีและเปนผลเสียตอผูบริโภค ในกรณีท่ีรัฐเปนผูผลิตผูกขาดเสียเอง
ขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนก็ไมแตกตางไปจากกรณีของผูผลิตเอกชน ดังนั้น แนวความคิดของ “การ
ยกเลิกการควบคุม” ครอบคลุมไปถึงกรณีของรัฐวิสาหกิจท่ีผูกขาดดวย ซ่ึงในกรณีท่ีรัฐเปนผูผลิต
ผูกขาดซ่ึงผานรัฐวิสาหกิจเปนสําคัญ การยกเลิกการควบคุมส่ือการเปดโอกาสใหผูประกอบการ
เอกชนเขามาแขงขันไดเพื่อผลิตบริการสนองความตองการของผูบริโภคอันเปนการลดภาระของรัฐ
ในการที่ตองลงทุนขยายกิจการและการกระตุนใหรัฐวิสาหกิจปรับปรุงกิจการเพ่ือแขงขันกับผูผลิต
เอกชนอันเปนประโยชนตอผูบริโภคโดยสวนรวม  
 การเพิ่มความเสรีในการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจยังรวมถึงการยกเลิกหรือการผอน
คลายกฎระเบียบตางๆ ท่ีใชกํากับดูแลการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุนในการ
ปฏิบัติงานและความคลองตัวในการปรับตัวแขงขันกับผูผลิตเอกชน การเพ่ิมความเสรีในการ
ดําเนินการและการยกเลิกการควบคุมเปนรูปแบบของการแปรรูปกิจกรรมของรัฐเปนการเปด
โอกาสใหมีการแขงขันกันระหวางผูผลิตเพื่อสนองความตองการของประชาชนผูบริโภค โดยการ
ยกเลิกกฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคของการแขงขันซ่ึงจะนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต
และการเพิ่มพูนประโยชนในรูปตางๆ ท่ีผูบริโภคพึงไดรับ โดยท่ีการเพิ่มความเสรีในการดําเนินการ
และการยกเลิกการควบคุมนี้ไมไดครอบคลุมถึงการยุบเลิกกฎเกณฑท่ีเปนการใหหลักประกันหรือ
เพ่ิมผลประโยชนของผูบริโภค เชน คุณภาพของสินคาหรือบริการที่กระทบกับสวัสดิภาพของ
ผูบริโภค กฎเกณฑเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพของสินคาหรือบริการซ่ึงยังตองมีอยูและตองมีการ
บังคับใชอยางเขมงวดตามสภาพท่ีควรจะเปน 
 จากแนวความคิดการดําเนินกิจการของภาครัฐไปสูภาคเอกชน รัฐจะตองปรับเปล่ียน
บทบาทใหเหมาะสมโดยดําเนินการเฉพาะในภารกิจท่ีภาครัฐควรดําเนินการ พรอมท้ังเปดโอกาส
ใหแกภาคเอกชนมีสวนรวมเปนผูดําเนินการ (Operator) ในภารกิจท่ัวไปท่ีเอกชนมีศักยภาพและมี
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ความสามารถดําเนินการใหบริการได โดยรัฐเปนเพียงผูกําหนดแนวทางและนโยบาย (Policy 
Maker) ในการดําเนินการแกเอกชน ซ่ึงการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินการมีหลายรูปแบบตามรายละเอียดขางตน อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของการเปดโอกาสใหเอกชนดําเนินการในภารกิจของรัฐตองคํานึงถึงสภาวะแวดลอมหลายประการ
ท่ีเกี่ยวของ เชน ขอจํากัดโดยลักษณะภารกิจ ขอจํากัดทางดานองคกรของภาครัฐและเอกชน หรือ
ขอจํากัดจากภายนอกประการอื่น84  
 2.5.3 มาตรการควบคุมเอกชนในการดําเนินกิจการในเรือนจํา  
 1)  มาตรการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานเปนประเด็นท่ีสําคัญท่ีสุด85 เพื่อใหมีความ
ม่ันใจวาการบริหารงานของเอกชนจะตองมีมาตรฐานไมนอยกวาของรัฐ ไดแก การออกขอกําหนด
มาตรฐานในการดําเนินงาน (Operational Specifications) ซ่ึงจะกําหนดรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ 
ตอผูตองขังไวทุกข้ันตอน เร่ิมตั้งแตรับตัวจนถึงปลอยตัว ซ่ึงครอบคลุมถึงดานการศึกษา การฝก
วิชาชีพการรักษาพยาบาล ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมถึงดานเจาหนาท่ี และการบริหารดานอ่ืนๆ โดยฝาย
เอกชนจะใชขอกําหนดนี้เปนคูมือปฏิบัติงาน และฝายรัฐบาลใชเปนคูมือในการตรวจสอบ 
 การกํากับดูแลการดําเนินงานของเอกชนเปนมาตรการสําคัญท่ีภาครัฐใชในการกํากับ
ดูแลใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว รวมท้ังเปนการคุมครองสิทธิของผูตองขังตามหลักเกณฑ
สากลของสหประชาชาติ พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ท่ีวางหลักเกณฑใหการรับรองและ
คุมครองสิทธิไว สําหรับตัวบงช้ีประสิทธิภาพการบริหารงานของเรือนจําท่ีเอกชนดําเนินการ (Key 
Performance Indicator) อาจกําหนดเพื่อประเมินการดําเนินงานในดานตางๆ เชน จํานวนการ
หลบหนี การทํารายตนเอง การพยายามฆาตัวตาย จํานวนผูตองขังตายในเรือนจํา การถูกทํารายจาก
ผูตองขังดวยกันและจากเจาหนาท่ี อัตราการตรวจสอบพบสารเสพติดในเรือนจํา จํานวนช่ัวโมงท่ี
ไดรับการฝกอบรมของผูตองขัง จํานวนโปรแกรมท่ีดําเนินการ จํานวนช่ัวโมงการทํางานของ
ผูตองขัง 
 เม่ือรัฐตรวจสอบ (Monitoring) พบวา การดําเนินกิจการเรือนจําของเอกชนไมได
มาตรฐานตามท่ีกําหนดไว จะมีมาตรการลงโทษในระดับตางๆ เชน วากลาวตัก เตือน  การสง
รายงาน การวากลาวตักเตือนอยางเปนทางการ ภาคทัณฑ 3 คร้ัง ปรับ ยกเลิกสัญญา หากตกลงกัน
ไมไดก็จะตองเลิกสัญญา86 

                                                 
84  Rehfuss. J.A. (1989). Contracting Out in Government. 1st ed. Jossey-Bass.Inc.California. p. 66.  
85  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2548). รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการศึกษาเพ่ือจัดต้ังเรือนจําเอกชน.  

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บทที่ 8-37. 
86  จาก  “เรือนจําเอกชน ถึงเวลาหรือยัง,” โดย  นัทธี  จิตสวาง, (2544, 15 มีนาคม), มติชน, น. 6. 
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 2) สําหรับการประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนดไว อันเปนมาตรฐานข้ันตํ่าของการดําเนินงานท่ีไมควรต่ํากวาการดําเนินกิจการเรือนจําโดย
รัฐ จึงจําเปนตองมีการกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานในดานตางๆ เชน ดานคุณภาพ ผลการ
ดําเนินงาน เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของการดําเนินกิจการเรือนจํา87 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
 ดานการจัดระบบความปลอดภัย พิจารณาถึงมาตรการดานความปลอดภัย การใชสาร
เสพติดในเรือนจํา เหตุการณรุนแรงตางๆ ในเรือนจํา ความเหมาะสมของจํานวนเจาพนักงาน 
 ดานความปลอดภัย พิจารณาถึงความปลอดภัยของผูตองขัง ความปลอดภัยของ 
เจาพนักงาน สภาพแวดลอมโดยท่ัวไปภายในเรือนจํา 
 ดานกิจกรรมของผูตองขัง พิจารณาถึงการทํางาน การฝกอาชีพ การใหการศึกษา การ
ฝกอบรมกิจกรรมสันทนาการ การใหบริการทางศาสนา 
 ดานการอํานวยความยุติธรรม พิจารณาถึงความมีคุณธรรมของเจาพนักงานการควบคุม
การใชกําลังตอผูตองขัง อัตราความพึงพอใจของผูตองขัง มาตรการดานระเบียบวินัยกฎหมาย 
ระเบียบท่ีนํามาปฏิบัติ ความรวดเร็วหรือลาชาในการอํานวยความยุติธรรม 
 ดานระบบการควบคุม พิจารณาถึงการละเมิดกฎ ระเบียบของผูตองขัง การใชกําลังหรือ
ความรุนแรงตอผูตองขัง ความเขาใจและความเขมงวดในระบบการควบคุมและการใชกําลัง 
 ดานการใหบริการ พิจารณาถึงการใหการรักษาพยาบาล ความเจ็บปวย ความเครียด การ
ดูแลสุขภาพ การใหบริการคําปรึกษา การมีทีมท่ีปรึกษา 
 ดานสภาพแวดลอมท่ัวไป พิจารณาถึงขนาดพ้ืนท่ีความจุตอผูตองขัง ความหนาแนน
ของผูตองขัง ความเปนสวนตัว การใหบริการและการดูแลในเร่ืองอาหาร เสียงรบกวน การเยี่ยม 
รวมท้ังสุขลักษณะโดยท่ัวไป 
 ดานการบริหารจัดการ พิจารณาถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน 
ความเครียด การลาออกของเจาพนักงาน วิสัยทัศนหรือประสบการณของผูบริหาร การใหโอกาส 
เจาพนักงานในการศึกษาอบรม อัตราเงินเดือน คาจางนอกเวลา 
 3) การจําแนกผูตองขัง รัฐจะเปนผูดําเนินการจําแนกผูตองขังเองเพื่อปองกันการเลือก
ปฏิบัติ และการใชอํานาจในทางที่ผิด ขณะเดียวกันเรือนจําเอกชนก็มีสิทธิท่ีจะสงตัวผูตองขังบาง
รายท่ียากตอการควบคุม หรือมีพฤติการณหลบหนี หรือไมนาไววางใจ กลับมาคุมขังในเรือนจําของ
รัฐไดตลอดเวลา 
 

                                                 
87 From Prison Performance Measure (p.55), By Chales H. Logan, 1998, Oxford University Press. 
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 4) คาตอบแทน เอกชนจะไดรับคาตอบแทนตามระดับการมีสวนรวมในโครงการ หาก
เปนเพียงการออกแบบกอสรางก็จะไดรับคาตอบแทนตามจํานวนและระยะเวลาท่ีตกลงกันไว 
สําหรับกรณีท่ีเอกชนเปนผูบริหารเรือนจํานั้นจะไดรับคาตอบแทน 2 ประการ ไดแก คาตอบแทน
คิดตามจํานวนผูตองขัง (Per Diem) และคาตอบแทนในการรับบริหารเรือนจํา (Recurrent Costs) 
และอาจรวมถึงเงินรางวัลพิเศษ (Bonus) ตามท่ีตกลงกันไวในสัญญา 
 5)  อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติตอผูตองขัง เอกชนผูไดทําสัญญากับ
รัฐในการบริหารงานเรือนจําจะไดรับมอบอํานาจในการปฏิบัติตอผูตองขังเชนเดียวกับเจาพนักงาน
ของรัฐ ซ่ึงหากมีการประพฤติมิชอบ หรือใชอํานาจในทางที่ผิดก็สามารถดําเนินคดีอาญาได
เชนเดียวกับเจาพนักงานของรัฐทุกประการ ในกรณีท่ีมีผูตองขังหลบหนี หรือมีกรณีบกพรองไม
ปฏิบัติตามสัญญา มาตรการในการลงโทษคือ การปรับจนกระท่ังถึงการบอกเลิกสัญญา 
 6)  แรงงานผูตองขัง ผลงานอันเกิดจากการฝกวิชาชีพหรือการทํางานของผูตองขังถือวา
เปนรายไดของรัฐ เนื่องจากเกรงวาจะมีการใชประโยชนจากแรงงานผูตองขังไปในทางท่ีผิด แตก็มี
การกําหนดมาตรฐานในดานความปลอดภัยในการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางานไวดวย 
เพื่อประโยชนทางดานสุขอนามัยของผูตองขัง 
 2.5.4 ขอจํากัดในการใหเอกชนดําเนินกิจการในเรือนจํา88 
 ความเหมาะสมของการใหเอกชนดําเนินการในกิจการท่ีเปนภารกิจของรัฐข้ึนอยู
สภาพแวดลอมตางๆ หลายประการประกอบกัน การที่เอกชนจะไดรับประโยชนสัมฤทธ์ิผลตามท่ี
ควรจะไดก็ตอเมื่อมีการจัดการอยางเปนระบบ สภาวะของตลาดท่ีจะรองรับท่ีจะทําใหองคกรมี
โอกาสไดรับผลประโยชนจากการดําเนินการ รวมท้ังสามารถจัดหาสภาวะของตลาดเหลานั้นไดโดย
เสียคาใชจายท่ีสมเหตุสมผล ซ่ึงมีขอจํากัดในการใหเอกชนดําเนินการในกิจการท่ีเปนภารกิจของรัฐ 
ดังนี้ 
 1)  ความสามารถในการตรวจรับงาน 
 ปจจัยสําคัญเบ้ืองตนของการทําใหเอกชนมีโอกาสประสบความสําเร็จประการหนึ่งคือ 
การกําหนดขอกําหนดของสัญญา (Specification) จะตองทําอยางรอบคอบ เพื่อใหผูรับจางตาม
สัญญานั้นสามารถท่ีจะทําตามได และในขณะเดียวกันเจาหนาท่ีของรัฐก็สามารถท่ีจะควบคุมกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของผูรับจางใหเปนไปตามเจตนารมณแหงสัญญาได ลักษณะของสัญญาท่ีดี
จะตองทําใหรัฐสามารถควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามความตองการได ในขณะเดียวกันยัง 
ทําใหเอกชนมีความยืดหยุน เปนอิสระงายตอการเปล่ียนแปลงใหสอดคลองตามสถานการณท่ี
                                                 

88 สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. (2544). 
การเพ่ิมบทบาทใหเอกชนมีสวนรวมในกิจกรรมของรัฐที่เก่ียวของกับการกอสรางและบํารุงรักษา. น. 18-23. 
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เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงลักษณะของภารกิจบางประเภทเปนการยากท่ีจะวัดหรือประเมินคุณภาพจาก
ผลงานโดยตรง ในกรณีดังกลาวการกําหนดเงื่อนไขในสัญญาจําเปนจะตองระบุเปนขอกําหนดท่ี
ชัดเจนในการทํางาน และการวัดหรือประเมินผลงานจะประเมินท่ีข้ันตอนการทํางานแทนวาผูรับ
จางไดดําเนินการครบถูกตองตามข้ันตอนท่ีกําหนดหรือไม ซ่ึงการกําหนดข้ันตอนการทํางานใหกับ
ผูรับจางเชนนี้ ทําใหผูรับจางไม สามารถใชความรูความสามารถของตนไดอยางเต็มท่ี เพราะ 
ไมสามารถนําวิธีการแนวความคิดใหมเขามาใชในการดําเนินการได 
 2)  การแขงขันระหวางภาคเอกชน 
 การแขงขันอยางเต็มท่ีระหวางภาคเอกชน คือ จํานวนของผูท่ีเขามารับจางตองมีจํานวน
มากเพ่ือใหเกิดการแขงขันระหวางกัน ซ่ึงจะทําใหภาครัฐสามารถคัดเลือกเอกชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การสมยอมกันระหวางภาคเอกชนทําใหไมเกิดการแขงขันกันอยางเต็มท่ียอมสงผล
ใหภาครัฐจะไมไดรับผลประโยชนเทาท่ีควรเปน หากภาครัฐมีหนวยงานท่ีสามารถดําเนินการเองได
จะทําใหลดปญหาดังกลาวลงได เนื่องจากภาครัฐมีทางเลือกท่ีมากข้ึน 
 ในกรณีท่ีกระบวนการคัดเลือกผูรับจางไมไดใชการพิจารณาเพียงแคการเสนอราคา
ประมูลท่ีต่ําสุดแตมีการนําเอาคุณสมบัติ ประสบการณในอดีต ความนาเช่ือถือ และศักยภาพ 
ขีดความสามารถเขามาพิจารณาดวยนั้น ซ่ึงมีความยืดหยุน ทําใหสามารถสรรหาผูรับจางไดมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน แตก็อาจเส่ียงตอการทุจริตได จากการศึกษาขอมูลของการจางเหมาพบวา
แมวาการแขงขันระหวางภาคเอกชนจะทําใหราคาของการจางตํ่าลง แตไมไดสงผลใหคุณภาพการ
ทํางานลดลงแตประการใด นอกจากนี้ การจางเหมาท่ีจะประสบความสําเร็จตองมีการแขงขันของ
ตลาดรองรับท้ังท่ีเปนตลาดจริงๆ และตลาดท่ีมีแนวโนมวาจะเขามาแขงขันไดในอนาคต 
 3) การควบคุมงาน 
 การควบคุมงานมีความสําคัญมากในกระบวนการจัดจางภาคเอกชน ซ่ึงตองพิจารณาถึง
แนวโนมของทรัพยากรและระยะเวลาท่ีตองใช รวมท้ังการควบคุมงานมักจะทําไดอยางคอนขาง
ยากลําบาก เนื่องจากทักษะฝมือท่ีใชในการควบคุมตรวจสอบงานแตกตางจากทักษะฝมือท่ีใชใน
การดําเนินการในภารกิจดังกลาว ทําใหบุคลากรภาครัฐท่ีสามารถดําเนินการภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพอาจไมสามารถทําการควบคุมตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 ถึงแมวาข้ันตอนการควบคุมงานทําใหเกิดคาใชจายเพ่ิมมากข้ึน แตการไมควบคุม
ตรวจสอบงาน อาจทําใหเกิดความเสียหายท่ีมากกวาคาใชจายดังกลาว กระบวนการควบคุม
ตรวจสอบใหเปนไปตามสัญญาอยางมีประสิทธิภาพและซ่ือสัตยสุจริต รวมท้ังควบคุมตรวจสอบ
เร่ืองการเงินเพื่อใหม่ันใจวาการจายเงินไดดําเนินการอยางถูกตอง ผูรับจางไดรับเฉพาะในสวนท่ี
ควรจะไดรับตามเจตนารมณแหงสัญญา 
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 จากปจจัยตางๆ ขางตนแสดงใหเห็นวา ปจจัยสําคัญท่ีมีผลอยางมากตอความสําเร็จ 
ในการดําเนินการของภาคเอกชนในภารกิจตางๆ ไดแก ความสามารถในการจัดจางท่ีมีการระบุ
ขอกําหนดในสัญญาใหชัดเจน การควบคุมงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีการแขงขันของ
ภาคเอกชนรองรับ 
 2.5.5 ประโยชนของการใหเอกชนดําเนินกิจการในเรือนจํา89 
 จากลักษณะพื้นฐานท่ีแตกตางกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ทําใหเม่ือเอกชน
ดําเนินการแทนในภารกิจท่ีภาครัฐเคยดําเนินการอยูยอมเกิดผลดีและผลเสียท่ีแตกตางกันตามมา 
การพิจารณาวาภารกิจใดควรใหภาคเอกชนดําเนินการจึงควรพิจารณาถึงแนวโนมของผลดี ผลเสีย 
ไมวาจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจาย ความคลองตัวในการบริหารงาน การควบคุมหรือ
ความรับผิดชอบในการดําเนินภารกิจ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 1)  การประหยัดงบประมาณรายจาย 
 การจางเหมาใหภาคเอกชนดําเนินการแทนน้ันมีโอกาสเปนไปไดท้ังการประหยัด
งบประมาณหรือการส้ินเปลืองงบประมาณมากกวาการท่ีรัฐดําเนินการเอง ท้ังนี้ ยอมข้ึนอยูกับ
สภาพแวดลอมและขอจํากัดตางๆ แตโดยท่ัวไปภาครัฐมีโอกาสในการประหยัดงบประมาณจากการ
ใหเอกชนเขามาดําเนินการอยู 2 ประการคือ การประหยัดคาใชจายในการดําเนินการและการ
หลีกเล่ียงคาใชจายท่ีเกี่ยวกับการลงทุนเบ้ืองตน  
 การท่ีภาคเอกชนอาจมีโอกาสประหยัดคาใชจายกวาภาครัฐดําเนินการเอง เนื่องจาก
ปจจัย 3 ประการ คือ การดําเนินการปริมาณมากทําใหไดเปรียบเชิงปริมาณงาน ความแตกตางใน
การใชแรงงานและการแขงขันกันระหวางผูใหบริการการดําเนินการปริมาณมากน้ัน ทําใหสามารถ
มีอํานาจตอรองในการหาวัตถุดิบตนทุนในราคาท่ีต่ํากวา และทําใหมีโอกาสใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักร
อยางคุมคา นอกจากนี้ ยังมีโอกาสในการลงทุนเพื่อนําเทคโนโลยีหรือวาวิธีการทํางานที่ดีกวามาใช
ในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตดวย การดําเนินการในปริมาณมากทําใหมีโอกาสที่
จะดําเนินการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะฝมือแรงงานไดอยางคุมคา และทําใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางานได สําหรับแรงจูงใจในการทํางานของภาคเอกชนวาสวนหนึ่งมาจากขอสัญญาท่ีทําให
เอกชนตองพยายามดําเนินการใหไดตามสัญญา ในขณะท่ีโครงสรางของภาครัฐวาขาดลักษณะ
แรงจูงใจในการทํางานเนื่องจากมีลักษณะผูกขาดไมตองคํานึงเร่ืองความอยูรอดทางธุรกิจ จากการ
สํารวจเกี่ยวกับลักษณะการใชแรงงานของภาคเอกชนวา ถึงแมจะไมคํานึงถึงประเด็นเร่ืองแรงจูงใจ 
 
                                                 

89 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 : ศึกษากรณีการดําเนินกิจการเรือนจําเอกชน  (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต), โดย  ณิศวดี  กิตติภูมิชัย, 2549, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   
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ในการทํางานของบุคลากรในภาคเอกชน ภาคเอกชนมีแนวโนมในการใชแรงงานอยางคุมคา
มากกวาภาครัฐ การแขงขันกันเองระหวางผูใหบริการก็เปนแรงผลักดันท่ีสําคัญประการหนึ่งในการ
ท่ีทําใหภาคเอกชนตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถประหยัดคาใชจายในการ
ดําเนินการ 
 แมวาภาคเอกชนมีผลกําไรท่ีไดจากการประกอบการเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญในการ
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ แตแรงจูงใจในการทํางานท่ีแตกตางกันระหวางภาครัฐและเอกชน
วา แรงจูงใจของการทํางานอยางมีประสิทธิภาพมิไดมีแตเฉพาะจากการหวังผลกําไรเพียงอยางเดียว 
ถึงแมวาภาครัฐจะไมมีประเด็นเร่ืองผลกําไรเขามาเกี่ยวของแตบุคลากรภาครัฐก็มีแรงจูงใจท่ีตาง
ออกไป ไมวาจะเปนเกียรติ ศักดิ์ศรี หรืออํานาจช่ือเสียงตามระบบราชการ ส่ิงเหลานี้ลวนเปน
แรงผลักดันสวนบุคคลท่ีสําคัญ เชน การที่บุคคลจํานวนไมนอยยอมเสียโอกาสในการรับรายไดสูง
ในภาคเอกชนแลวเขามาทํางานในภาครัฐซ่ึงถือวา เปนอาชีพท่ีมีเกียรติทางสังคม ดังนั้น จึงไม
จําเปนเสมอไปท่ีบุคลากรภาคเอกชนจะมีแรงจูงใจในการทํางานดีกวาบุคลากรภาครัฐ 
 การที่ภาคเอกชนเขามาดําเนินการยังทําใหรัฐสามารถไดรับบริการจากเอกชนในงาน
ประเภทท่ีตองอาศัยความเช่ียวชาญหรือความชํานาญเฉพาะทาง หรือในงานประเภทท่ีมีการ
ดําเนินการเปนคร้ังคราวหรือไมไดมีการดําเนินการเปนประจํา ซ่ึงเปดโอกาสใหมีการนําเทคโนโลยี
และวิธีการใหมๆ ท่ีมีประสิทธิภาพมาใชในการดําเนินการโดยท่ีภาครัฐสามารถสงวนงบประมาณ
เอาไวลงทุนในเร่ืองท่ีจําเปนอ่ืนได แตในขณะเดียวกัน การท่ีภาคเอกชนตองมีการลงทุนสูงในการ
เขามาดําเนินการก็มีโอกาสที่ทําใหภาคเอกชนตองพยายามทํากําไร รวมท้ังขอกําหนดในสัญญา 
เร่ืองการติดตามควบคุมการทํางาน ซ่ึงตองอาศัยท้ังทรัพยากรและระยะเวลา นอกจากนี้ เอกชนยังมี
ความเส่ียงในการเกิดความเสียหายจากการท่ีเอกชนอาจไมปฏิบัติตามสัญญาหรืออาจประหยัด
คาใชจายในเร่ืองสภาวะการทํางานของคนงาน ซ่ึงการประหยัดตนทุนของภาคเอกชนอาจทําให
คุณภาพงานตํ่าลง เพื่อชดเชยการลงทุน ผลท่ีตามมาคือทําใหตองมีการใหสัญญาในระยะยาว ทําให
การแขงขันระหวางภาคเอกชนมีนอยลง ราคาของสินคาหรือบริการอาจสูงข้ึน ดังนั้น ในกิจการท่ีมี
ลักษณะท่ีตองการการลงทุนนอยมักมีโอกาสในการประสบความสําเร็จในการจัดซ้ือจัดจางมากกวา
ภารกิจท่ีตองการการลงทุนสูง 
 จากที่กลาวขางตนแสดงใหเห็นวา การถายโอนภารกิจใหภาคเอกชนเขามารวม
ดําเนินการนั้นมีท้ังโอกาสในการประหยัดคาใชจายงบประมาณไดมากกวาภาครัฐดําเนินการเอง 
และขณะเดียวกันก็มีโอกาสในการส้ินเปลืองคาใชจายมากกวารัฐดําเนินการเองไดเชนกัน ท้ังนี้ 
ยอมข้ึนอยูกับลักษณะภารกิจ สภาพแวดลอมและขอจํากัดประการอ่ืนประกอบกัน 
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 2)  ความยืดหยุนและความคลองตัวในการบริหารงาน 
 นอกจากท่ีภาครัฐมีโอกาสประหยัดงบประมาณจากการจางภาคเอกชนใหเขามา
ดําเนินการแลวนั้น การจางภาคเอกชนเปดโอกาสใหรัฐเกิดความคลองตัวในการบริหารงานมากข้ึน
สามารถรองรับตอปริมาณงานที่มีการเปล่ียนแปลงได เนื่องจากบางภารกิจมีปริมาณงานปล่ียน
แปลง บางชวงเวลาปริมาณงานมาก บางชวงเวลาปริมาณงานนอย การใหภาคเอกชนเขามารวม
ดําเนินการจึงเปนผลดี เนื่องจากบุคลากรของภาครัฐจะถูกจํากัดดวยกฎระเบียบในการทํางาน การ
เปล่ียนตําแหนงหนาท่ีการเล่ือนข้ัน ในขณะท่ีบุคลากรจากภาคเอกชนสามารถถายเทเปล่ียนแปลง
บทบาทหนาท่ีไดอยางดีกวา การเปดโอกาสใหภาคเอกชนมีสวนรวมในภารกิจของรัฐยังเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพและแกไขปญหาท่ีเกิดจากกฎระเบียบและรูปแบบปฏิบัติท่ีเครดครัดของภาครัฐ 
ซ่ึงการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐสามารถหลีกเล่ียงความยุงยากซับซอนของระบบราชการ ทําใหมีโอกาสที่
จะมุงเนนความสนใจไปที่งานท่ีมีความสําคัญและมีความจําเปนเรงดวนได  
 นอกจากนี้ยังทําใหภาครัฐสามารถจํากัดขอบขายงานท่ีภาครัฐควรเขาไปดําเนินการเอง
ได เชน ในบางกรณีมีปริมาณงานนอยเกินไปจนไมคุมคาในการที่ภาครัฐดําเนินการเอง ทําให
หนวยงานรัฐสามารถจํากัดขอบขายใหสามารถบริหารงานไดอยางเหมาะสม ซ่ึงสามารถลดภาระท่ี
จะตองดูแลจัดการควบคุมพนักงานท่ีปฏิบัติงาน ทําใหการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบแก
พนักงานและการควบคุมตรวจสอบการทํางานของพนักงานเปนไปตามเปาหมายมากข้ึนยอมทําให
ภาครัฐมีทางเลือกในการบริหารงานเพิ่มมากข้ึน 
 3) การเปรียบเทียบการดําเนินการ 
 การท่ีเอกชนเขามารวมดําเนินการกับรัฐยอมทําใหเกิดการเปรียบเทียบระหวางกัน 
ทําใหท้ังรัฐและเอกชนมีมาตรฐานหรือเกณฑท่ีใชในการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินการของ
ตนเอง นอกจากนี้ การที่รัฐดําเนินการในภารกิจเพียงลําพังยอมมีโอกาสดําเนินการดวยมาตรฐานท่ี
เกินความจําเปนได ซ่ึงในการดําเนินการของเอกชนจะทําใหมีการแบงแยกบทบาทของผูใหบริการ
และผูรับบริการออกจากกัน ตางจากเดิมท่ีภาครัฐตองดําเนินการท้ังสองบทบาทควบคูกันเปนรัฐ
ดําเนินบทบาทของผูรับบริการจากภาคเอกชน โดยกําหนดความตองการในสัญญาทําใหสามารถ
ปรับปรุงการใหบริการใหตอบสนองตอความตองการท่ีแทจริง ซ่ึงภาครัฐจะซ้ือบริการจาก
ภาคเอกชนเฉพาะท่ีควรซ้ือเทานั้น พรอมท้ังกํากับดูแลการดําเนินการของเอกชนใหสอดคลองกับ
สัญญาและนโยบายของรัฐในการใหบริการแกประชาชน ทําใหการดําเนินการไดรับการทบทวน 
ตรวจสอบและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีการใชจายงบประมาณอยางคุมคามากข้ึน 
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 4)  การสูญเสียความสามารถในการดําเนินการ 
 รัฐอาจสูญเสียความรูความเช่ียวชาญท่ีรัฐเคยมีอยูในการดําเนินการตามภารกิจท่ีเคย
ปฏิบัติ อยางไรก็ตาม การใหเอกชนดําเนินการไมไดทําใหความรูความเช่ียวชาญในการดําเนินการ
ภารกิจใดๆ ท่ีภาครัฐเคยมีอยูสูญหายไป เนื่องจากความรูความเช่ียวชาญดังกลาวไดถูกถายทอดไปสู
ภาคเอกชนในท่ีสุด ซ่ึงการท่ีความรูความเช่ียวชาญไดถายทอดไปสูภาคเอกชนน้ียอมมีโอกาสท่ีจะ
ทําใหไดรับการพัฒนาใหดียิ่งข้ึนไปอีก ดวยความสามารถของภาคเอกชนท่ีสามารถจะนําไปใชได
อยางหลากหลายมากข้ึนกวาท่ีภาครัฐเคยใช แตส่ิงท่ีตองพึงระมัดระวังมากกวาการสูญเสียความ
เช่ียวชาญก็คือ การที่ภาคเอกชนมีโอกาสในการตัดทอนความสามารถในการดําเนินการของภาครัฐ
โดยยอมลงทุนเสนอราคาประมูลตํ่าในชวงแรกเพื่อแลกกับการผูกขาดการดําเนินการเอาไว ซ่ึงการท่ี
ภาคเอกชนกลุมเดียวเปนผูผูกขาดการดําเนินการภารกิจใดก็ตามยอมสงผลเสียหายรายแรกกวาการท่ี
ภาครัฐเปนผูดําเนินการเองเพียงลําพัง เพื่อเปนการปองกันการผูกขาดของภาคเอกชน จึงควรมีการ
สงเสริมใหเกิดการแขงขัน รวมท้ังกําหนดใหการดําเนินการตามสัญญามีชวงระยะส้ันๆ หรือมีการ
แบงสวนสัญญาออกเปนสวนเล็กลงเพ่ือใหมีเอกชนเขามาดําเนินการหลายกลุมในเวลาเดียวกัน  
 อยางไรก็ตาม การใหเอกชนดําเนินการยังคงมีขอจํากดัในภารกิจท่ีเกี่ยวกับความเรงดวน
หรือฉุกเฉิน ซ่ึงทําใหรัฐยังคงตองรักษาความสามารถในการดําเนินการในภารกิจท่ีจําเปนเรงดวน
เอาไวเชนเดิม 
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บทที่ 3 
การมีสวนรวมในการบังคับโทษจําคุกของเอกชนในเรือนจําตางประเทศ  

 
 การใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจการเรือนจําเปนทางเลือกประการหนึ่ง 
ท่ีภาครัฐนํามาใชในการบรรเทาหรือแกไขปญหาการดําเนินงานราชทัณฑ ซ่ึงในตางประเทศได
นํามาใชเปนเวลานานแลว จึงมีรูปแบบแนวทางที่นาศึกษา เพื่อเปนการแสวงหาแนวทางดําเนินการ
ท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
3.1 ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
 ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีใชกฎหมายในระบบ Civil Law ท่ีเปนตนแบบท่ี
หลายๆ ประเทศลอกเรียนแบบมาใช มีแนวคิดทฤษฎีและหลักการตางๆ ท่ีเปนแนวทางในการ
ดําเนินการทางกฎหมายท่ีนาสนใจหลายประการรวมตลอดถึงเร่ืองของการบังคับโทษ ซ่ึงรวมท้ัง
การดําเนินการบังคับโทษโดยการใหเอกชนเขามามีสวนรวม 
 3.1.1 ลักษณะงานราชทัณฑโดยท่ัวไป 
 อํานาจตามกฎหมายท่ีทําใหสามารถท่ีจะลงโทษจําคุกผูกระทําความผิดไดนั้น เร่ิมมา
จากประมวลกฎหมายอาญา1 มาตรา 12 บทบัญญัตินี้เปนหลัก “ไมมีความผิด ไมมีโทษ โดยไมมี
กฎหมาย” (nullum crimen, nulla poena sine lege) หรือหลักนี้ในทางวิชาการเรียกวา “หลักไมมี
โทษโดยไมมีกฎหมาย” อันเปน “หลักประกันในกฎหมายอาญา” และเปน “หลักรัฐธรรมนูญ” 
ประกอบกับโทษจําคุกเปนโทษชนิดหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น อํานาจในการที่ศาล
พิพากษาลงโทษจําคุกผูกระทําความผิดไดอันเปนผลใหบุคคลหนึ่งตองถูกบังคับโทษจําคุกใน
เรือนจํา จะตองมาจากหลักพื้นฐานของหลักรัฐธรรมนูญ และหลักประกันในกฎหมายอาญา เม่ือมี
บทบัญญัติของกฎหมายอาญากําหนดฐานความผิดและโทษไวอยางชัดเจน ศาลก็มีอํานาจพิพากษา
ได 
 

                                                 
1  Criminal Code (Strafgesetzbuch, StGB). As promulgated on 13 November 1998 Federal Law 

Gazette I, p. 945, p. 3322. กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก  (น. 152). อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2553,  
2 Section 1 No punishment Without a Law. 
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 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี จะเร่ิมจากตํารวจ 
ทําหนาท่ีในการสืบสวนสอบสวนและจับกุมเม่ือเจาพนักงานตํารวจทําการตรวจสอบขอเท็จจริง 
อันเปนความจริงแทเบ้ืองตนแลว ก็จะจัดสงสํานวนการสอบสวนใหพนักงานอัยการ อัยการ 
จะดําเนินการคนหาความจริงเพิ่มเติมเพื่อยืนยันขอเท็จจริงแหงคดี และเพื่อเปนการแสวงหา
พยานหลักฐานใหเพียงพอตอการเสนอฟองตอศาล เม่ือพนักงานอัยการเห็นวาน้ําหนักพยานหลักฐาน 
พอสมควรแกการดําเนินคดีแลว ก็จะมีคําส่ังใหฟองคดีตอศาลท่ีมีเขตอํานาจตอไป 
 สําหรับระบบศาลนั้นผูพิพากษาสามารถเขามาคนหาพยานหลักฐานเพ่ือคนหาความจริง
แทได ศาลช้ันตนเปน “ศาลพิจารณา” (Trial Court) กลาวคือ เปนศาลท่ีตองพิจารณาขอเท็จจริงและ
เม่ือขอเท็จจริงฟงยุติอยางไร ศาลช้ันตนก็จะวินิจฉัยช้ีขาดประเด็นขอกฎหมายในเร่ืองนั้นตอไป  
ซ่ึงการท่ีศาลช้ันตนจะฟงขอเท็จจริงเปนยุติอยางไรนั้นตามปกติก็ตองอาศัยพยานหลักฐานเปน
สําคัญ การโตแยงคัดคานขอเท็จจริงซ่ึงจะนําไปสูการวินิจฉัยในขอกฎหมายนี้นั้น จะกระทําได 
คร้ังเดียว กลาวคือใน “ศาลพิจารณา” หรือชอบท่ีจะมีอยางมากเพียงสองช้ันเทานั้น คือ ศาลช้ันตน
และศาลอุทธรณ เพราะมิฉะนั้นแลวผลเสียก็จะเกิดแกท้ังคูความและรัฐ ดังนั้น กระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศทั้งหลายจึงมี “ศาลพิจารณา” (Trial Court) เพียงสองช้ันคือ “ศาลช้ันตน” และ 
“ศาลอุทธรณ ”3 
 เพื่อประกันความถูกตองในปญหาขอกฎหมายกรณีจึงเห็นกันโดยท่ัวไปวาขอกฎหมาย
นั้นชอบท่ีจะไดรับการทบทวนอีกคร้ังหนึ่งโดยศาลสูง เหตุนี้ศาลสูงสุดเปนศาลท่ีเกี่ยวกับ “การ
ทบทวนขอกฎหมาย (Revision หรือ revision)” หรือเปน “ศาลทบทวนกฎหมาย (Revisionsgericht 
หรือ Review Court)” เทานั้น เม่ือศาลช้ันตนไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังแลวและคูความยังคงติดใจ
เพียงขอกฎหมายในกรณีเชนนี้กฎหมายของหลายประเทศไดเปดโอกาสใหมีการทบทวน 
ขอกฎหมายกาวกระโดด (Sprungrevision หรือ Leapfrogging) กลาวคือ ใหสามารถนําขอกฎหมาย
ข้ึนสูศาลสูงสุดไดเลยทีเดียว 
 คําพิพากษาของศาลท่ีลงโทษจําคุกนั้น มีอิทธิพลตอการบังคับโทษและการบริหารงาน
เรือนจํามาก ศาลจะใชนโยบายการเล่ียงโทษจําคุก โดยการกําหนดเง่ือนไขในคําพิพากษาใหแปลง
โทษจําคุกเปนโทษชนิดอ่ืน เชน พิพากษาลงโทษจําคุกแตใหรอการลงโทษ หรืออาจเล่ียงโทษจําคุก
โดยใชโทษชนิดอ่ืน ท่ีใชมากคือโทษปรับ ขอเท็จจริงท่ีปรากฏในการที่ศาลพิพากษาลงโทษ ใน
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแตป ค.ศ. 1970 ถึงค.ศ. 2003 พบวาคําพิพากษาของศาล 

                                                 
3 จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (พิมพครั้งที่ 8) (น. 609-611), โดย คณิต ณ นคร, 2555, 

กรุงเทพฯ: วิญูชน.   
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จะรอการลงโทษมากกวาการลงโทษจําคุกจริงทุกป และรอการลงโทษในอัตราสวนท่ีมากข้ึนโดย
ตลอด 
 ในการลงโทษตามนโยบายการบริหารจัดการคดีอาญา จะมีหลักการของการบังคับโทษ
หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญาท่ีมุงเนนการใชโทษปรับและโทษจําคุก (ใชหรือไมใชวิธีการรอการ
ลงโทษหรือการคุมประพฤติ) กฎหมายอนุญาตในการกําหนดโทษเพิ่มในการหามกระทําบางอยาง 
เชน การหามขับรถ หามเขาเขตกําหนด การใหรายงานตัวตอเจาพนักงานมีกําหนดระยะเวลา เปน
ตน ถาผูท่ีถูกกลาวหาถูกศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกมีกําหนดโทษไมเกิน 2 ป การดําเนินการตาม
คําพิพากษาจะสามารถรอการลงโทษและหรือใหผูตองโทษจําคุกเขาสูระบบในการคุมประพฤติได 
ระยะเวลาการคุมประพฤติและเง่ือนไขการคุมประพฤติตางๆ นั้นจะกําหนดโดยศาล ซ่ึงระบุไวในคํา
พิพากษาของผูตองโทษแตละคน บุคคลท่ีตองโทษคําพิพากษาตองพิสูจนจนเปนท่ีพอใจตอศาลวา
จะไมกระทําผิดซํ้าอีกในอนาคต มาตรการในการเล่ียงโทษจําคุกทําใหบุคคลคนน้ันมีชีวิตท่ีไมตอง
รับโทษจําคุก มีงานทํา ยังมีชีวิตอยูกับครอบครัว และมีสังคมอยูตอไป แตถาหากผูตองโทษจําคุก
นั้นกระทําความผิดอาญาซํ้าอีกหรือกระทําผิดเง่ือนไขท่ีศาลกําหนดในระหวางคุมประพฤติ ผูนั้นจะ
ถูกถอนการพักการลงโทษจําคุกและบุคคลนั้นจะถูกนําตัวไปจําคุกตอไป4  
 การจําคุกท่ีมีกําหนดโทษสูงในความผิดรายแรงระยะเวลายาวนาน การจะพักการ
ลงโทษจําคุกไดจะตองมีการพิจารณามาก ถาศาลพิพากษาลงโทษจําคุกตํ่ากวา 6 เดือน ปกติศาลส่ัง
พักการลงโทษจําคุกไวไดทันที (ส่ังรอการลงโทษ) เวนแตในกรณีท่ีมีความจําเปนท่ีตองเอาตัว
ผูกระทําความผิดไวเพื่อปองกันเหตุอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ถาโทษจําคุกต้ังแต 6 เดือนถึง 1 ป ศาล
จะใชวิธีเดียวกัน เวนแต มีเหตุจําเปนหรือเพ่ือความปลอดภัย ศาลอาจส่ังควบคุมบุคคลนั้นไวก็ได 
การจําคุก 1-2 ป การพักการลงโทษก็อาจทําได โดยตองพิจารณาจากสภาพขอหาและฐานความผิด 
ตลอดท้ังพฤติการณ ความหนักเบา รวมท้ังเหตุผลอ่ืนๆ ดวย 
 การคุมประพฤติ เปนมาตรการท่ีนํามาใชกับผูท่ีไดรับการพักการลงโทษจําคุก โดยมี
วัตถุประสงคท่ีจะไมใหผูท่ีรับการพักการลงโทษจําคุกไปกระทําความผิดซํ้าอีก 
 ในการลงโทษจําคุกนั้น ถากําหนดโทษตามคําพิพากษาไมสามารถใชวิธีการพักการ
ลงโทษและคุมประพฤติไดหรือถูกเพิกถอน เชน ไปกระทําความผิดซํ้าอีก ผูนั้นตองถูกนําเขาไปสู
การจองจําในเรือนจําหรือกลาวอีกนัยหนึ่งกลับมารับโทษจําคุก 
 หลักการทั่วไปในการลงโทษจําคุก ผูตองขังคนใดตองโทษจําคุกมาแลว 2 ใน 3 สวน
เวลาท่ีเหลืออาจไดรับการพักการลงโทษจําคุกและมีการคุมประพฤติแทนได เม่ือมีขอเท็จจริง 
ปรากฏวาผูตองขังผูนั้นมีพัฒนาการปรับพฤตินิสัยดีข้ึนแลว และอยูในระดับท่ีสามารถกลับเขามาใช
                                                 

4 Jorg-martin Juhle. (2005). Ibid. p. 29 (อางถึงใน ธานี วรภัทร, น. 154. เลมเดิม).  
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ชีวิตรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได การปลอยตัวผูนั้นจะเปนประโยชนในเร่ืองความปลอดภัยของ
สังคมดวย ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรอภัย ผูตองโทษจําคุกจําคุกมาแลว 50 เปอรเซ็นตของกําหนดโทษ
ก็สามารถพักการลงโทษได 
 สําหรับโทษจําคุกตลอดชีวิต จะพักการลงโทษจําคุกไดก็ตอเม่ือไดจําคุกมาแลวไมนอย
กวา 15 ป ซ่ึงพิจารณาจากพฤติการณแลวไมจาํเปนตองเกบ็ผูนั้นไวในเรือนจาํอีก และเหตุอันสมควร
ท่ีเหมาะสมที่ควรจะปลอยใหไดรับอิสรภาพ นอกจากน้ันยังมีมาตรการอื่นๆ ท่ีสามารถมาใชเพ่ือ
ฟนฟูและปองกันสังคมนํามาใชกับผูตองโทษจําคุก เชน การเอาตัวผูตองขังท่ีมีอาการโรคจิตไปไว
ในโรงพยาบาลโรคจิตหรือสถานท่ีพักฟน สถานกักขังพิเศษเปนตน 
 ในป ค.ศ. 2003 จํานวนคดีท้ังหมด 634,735 คดี คดีท่ีศาลพิพากษาตามกฎหมายอาญา
โทษท่ีใชมากเปนโทษปรับ 80 เปอรเซ็นต จํานวน 507,086 คน ท่ีเหลือเปนโทษท่ีศาลพิพากษาจําคุก
และจํานวนผูตองขังท่ีไดพักการลงโทษมีอัตราเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องต้ังแตป 1970-2003 แสดงให
เห็นวาสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีใชนโยบายการเล่ียงโทษจําคุกอยางตอเนื่องและมีผลมาก ทําให
สามารถควบคุมปริมาณผูตองขังในเรือนจําไดเปนอยางดี 
 กรณีผูกระทําความผิดท่ีเปนผูเยาวตามกฎหมายแบงออกเปนสองสวน ไดแก เด็กอายุ  
14-17 ป  (juvenile offender) และเยาวชนอายุ  18-20 ป  (young adult) กฎหมายอาญากําหนด
มาตรการลงโทษผูเยาวไว ประการแรกไดแก การใหการศึกษา และการกระทําเชิงคุณธรรม ประการ
ท่ีสองไดแก การจําคุกผู เยาวแตมีเง่ือนไขของการพักการลงโทษและคุมประพฤติ โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อเปนการปรับปรุงพฤตินิสัยของผูเยาวเสียมากกวาท่ีจะพิจารณาในเชิงลงโทษ และการดําเนินคดี
อาญาท่ีผูเยาวไดกระทําความผิดนั้นจะตองใชกระบวนพิจารณาคดีอาญาสําหรับเยาวชน 
 การใหการศึกษาแกผูกระทําความผิดท่ีเปนผูเยาว เชน ในการส่ังใหผูเยาวตองเขารับการ
อบรมบางหลักสูตรหรือใหเขารวมกิจกรรมบริการสังคมในชุมชนที่อาศัยอยู สวนการกระทําเชิง
คุณธรรมนั้น ไดแก การกําหนดเง่ือนไขความประพฤติ การขอขมาผูเสียหาย การปรับ หรือการ
ทํางานชดใช เปนตน 
 สวนมาตรการในการจําคุกผูเยาวนั้น จะกระทําไดก็ตอเม่ือพิจารณาแลวพบวาการ
กระทําของผูเยาวเปนความผิดรายแรงจริงๆ ตามปกติศาลมักจะไมพิพากษาลงโทษจําคุกผูเยาวแตให
ใชมาตรการอยางอ่ืนแทน เวนแตการกระทําของผูเยาวเปนความผิดรุนแรงจริงๆ  
 การคุมประพฤติ5 (Probation) ในการคุมประพฤตินั้นจะนํามาใชเม่ือมีกระบวนการ 
รอการลงโทษหรือพักการลงโทษหลังจากท่ีไดจําคุกไปแลว หรือในกรณีเม่ือมีการเปล่ียนรูปแบบ
การลงโทษ (Detention) สามารถควบคุมตัวผูกระทําความผิดนอกเขตเรือนจําได อาจควบคุมท่ี
                                                 

5 Jorg-martin Juhle. (2005). Ibid. p. 41, 42 (อางถึงใน ธานี วรภัทร, น. 161, เลมเดิม).   
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สถานพยาบาล สถาบันตางๆ หรืออาจเปนท่ีอยูอาศัยของผูนั้นเอง ภายใตเ ง่ือนไขแหงการ 
คุมประพฤติ (Supervision of Conduct) และผูกระทําผิดจะถูกควบคุมความประพฤติโดยเจา
พนักงานคุมประพฤติ (Probation Officers) การคุมประพฤติใชไดกับผูใหญรวมทั้งเด็กและเยาวชน
ดวย กระบวนการคุมประพฤติจะส้ินสุดลงก็ตอเม่ือผูกระทําผิดไดปฏิบัติตามเง่ือนไขของการคุม
ประพฤติอยางถูกตองครบถวนตามเวลาท่ีกําหนดหรืออาจจะส้ินสุดเม่ือผูกระทําผิดฝาฝนเง่ือนไข
แหงการคุมประพฤติและตองถูกนํามาลงโทษจําคุกอีกคร้ัง 
 ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี จะคํานึงผลเสียของการลงโทษจําคุกท่ีมีกําหนด
ระยะเวลาท่ีส้ันอยางมาก ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 38 จึงไดบัญญัติวาโทษจําคุกนั้นตองจําคุก
อยางนอยหนึ่งเดือน และในวรรคสองกําหนดโทษจําคุกไวสูงสุดไวเพียง 15 ป6 
 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนั้น ไดปรากฏอยูใน
กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพื่อความปลอดภัยท่ีจํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1976 แกไข
เพิ่มเติมคร้ังลาสุด ค.ศ. 2001 ซ่ึงบังคับมาจนถึงปจจุบัน มีสาระสําคัญดังนี้  
 1. หลักเกณฑพื้นฐานการบังคับโทษจําคุก7 
  1.1  ภารกิจของการบังคับโทษจําคุก มี 5 ประการ ดังนี้ 
   1)  ผูตองขังตองสามารถท่ีจะดําเนินชีวิตในอนาคตตอไปโดยปราศจากความผิด
อาญาอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม 
   2) การบังคับโทษจําคุก ตองตอบสนองการคุมครองสาธารณะตอการกระทํา
ความผิดในตอๆไปดวย 
   3) การดําเนินชีวิตของบุคคลในการบังคับโทษ  ตองใหเปนไปตามปกติ
ธรรมดาใหมากท่ีสุดเทาท่ีสามารถจะทําได 
   4)  ผลรายท้ังหลายจากการสูญเสียเสรีภาพจะตองหลีกเล่ียงไมใหเกิดข้ึน 
   5)  การบังคับโทษจักตองกระทําเพื่อชวยเหลือใหผูตองขัง สามารถกลับมาใช
ชีวิตท่ีมีเสรีภาพตอไปได 
  1.2  ฐานะตามกฎหมายของผูตองขัง8 

                                                 
6 จาก กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป  (พิมพครั้งที่ 5) (น. 375), โดย  คณิต ณ นคร, 2556, กรุงเทพฯ:  

วิญูชน.   
7  กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1796,  

มาตรา 2 และมาตรา 3. 
8  กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1796, 

มาตรา 2 และมาตรา 4. 
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   1)  ผูตองขังตองรวมมือในการกําหนดการบําบัดของตน และในการบรรลุซ่ึง
จุดมุงหมายของการบังคับโทษ ความพรอมของผูตองขังสําหรับการบําบัดจักตองไดรับการปลุกเรา
และสงเสริมใหเกิดข้ึน 
   2)  ผูตองขังตองอยูภายใตการจํากัดเสรีภาพตามกฎหมายนี้ ถากฏหมายนี้มิได
ระบุหลักเกณฑพิเศษอยางใดไว ขอจํากัดตางๆ ท่ีจะกําหนดใชกับผูตองขังจะตองเปนขอจํากัด
สําหรับการรักษาความม่ันคงปลอดภัย หรือใชสําหรับการขจัดการกอกวนท่ีรายแรงตอความเปน
ระเบียบเรียบรอยของเรือนจําท่ีไมอาจหลีกเล่ียงไดเทานั้น 
 2.  การวางแผนการบังคับโทษ 
 ในการรับตัวผูตองขังจะกระทําโดยมีผูตองขังอ่ืนอยูรวมดวยไมได ผูตองขังตองไดรับ
การแจงใหทราบถึงสิทธิและหนาท่ีของเขา หลังจากการรับตัว ผูตองขังจะตองไดรับการตรวจ
รางกายทันทีและตองแนะนําตัวผูตองขังไปพบผูท่ีเปนผูบังคับบัญชาการเรือนจําหรือหัวหนาแผนก
รับตัว 
  2.1 การสํารวจเพื่อบําบัดหลังจากท่ีไดมีการรับตัวผูตองขังแลวจะตองเร่ิมดวยการ
คนหาบุคลิกภาพและความเปนไปของชีวิตของผูตองขัง การคนหาดังกลาวอาจละเวนได เมื่อ
คํานึงถึงระยะเวลาของการบังคับโทษแลวกรณีไมเปดชองใหกระทําเชนนั้นได 
 การตรวจสอบตองครอบคลุมพฤติกรรมท้ังหลาย ซ่ึงการไดรูถึงขอนี้จําเปนสําหรับการ
บําบัดผูตองขังอยางมีแผนในการบังคับโทษและสําหรับการกลับเขาสูสังคมหลังการพนโทษของ
ผูตองขัง9  
  2.2  แผนในการบังคับโทษ จําตองกําหนดจากผลของการสํารวจเพ่ือบําบัด ตองจัด
ใหสอดคลองกับการพัฒนาการของผูตองขัง กําหนดระยะเวลาท่ีคาดหมายได  
  2.3  การยายและการเปล่ียนท่ีคุมขัง10 ผูตองขังอาจถูกยายท่ีคุมขังไปบังคับโทษใน
เรือนจําอ่ืน เพื่อบําบัดหรือเตรียมการกลับเขาสูสังคม หรือจําเปนตองกระทําเนื่องจากเหตุผลของ
การจัดองคการบังคับโทษ หรือเหตุผลอ่ืนๆท่ีสําคัญ 
  2.4  การบังคับโทษท่ีเปดและปด ดวยความยินยอมของผูตองขังอาจถูกสงตัวไป
บังคับโทษในสถานท่ีเปดเปนการเหมาะสม และไมเปนท่ีเกรงวาจะหลบหนี หรือใชโอกาสไป
กระทําความผิดอาญาอีก ในกรณีอ่ืนผูตองขังตองอยูในการบังคับโทษปด 

                                                 
9 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1796, 

มาตรา 6 (2) และมาตรา 7. 
10 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1796, 

มาตรา 8-9. 
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  2.5  การผอนปรนการบังคับโทษ อาจกําหนดใหผูตองขังออกไปนอกเรือนเพ่ือ
ทํางานภายใตการควบคุมของเจาหนาท่ี หรือปราศจากการควบคุม การผอนปรนตองกระทําดวย
ความยินยอมของผูตองขังเม่ือไมเปนท่ีเกรงวาจะหลบหนีหรือไปกระทําความผิดอาญา 
  2.6  การลาการคุมขัง ผูตองขังอาจไดรับการลาการคุมขังไดไมเกิน 21 วัน ตอหนึ่งป 
เม่ือถูกจําคุกมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน กรณีจําคุกตลอดชีวิตจะลาจําคุกไดเม่ือรับโทษมาแลว 
ไมนอยกวา 10 ป นับวันลาเปนวันท่ีถูกบังคับโทษดวย 
  2.7  การเตรียมการปลอย ผูตองขังจะไดรับการผอนปรน และอาจถูกยายไปอยู
เรือนจําเปด ระหวางระยะเวลา 3 เดือนกอนปลอยตัวอาจอนุญาตใหลาเปนพิเศษไมเกิน 1 สัปดาห
เพื่อเตรียมการปลอยได ผูท่ีออกจากเรือนจําโดยไมตองควบคุมในระหวางเวลา 9 เดือนกอนการ
ปลอยตัว อาจไดรับอนุญาตใหลาเปนพิเศษไมเกิน 6 วันตอเดือน 
  2.8  วันเวลาปลอย ผูตองขังตองไดรับการปลอยตัวในวันสุดทายของเวลาการจําคุก
ตองกระทําตอนเชาตรู กรณีจะอยางไรก็ตามตองกระทํากอนเท่ียงวัน กรณีติดวันหยุด ผูตองขังอาจ
ไดรับการปลอยในวันนั้นหรือวันทํางานวันสุดทาย วันเวลาปลอยอาจเล่ือนข้ึนมาไดไมเกิน 2 วัน 
เม่ือมีเหตุผลสําหรับการปลอยนั้น 
 3.  ท่ีพักและสูทกรรมผูตองขัง11 
  3.1 ท่ีพักระหวางการทํางานและการใชเวลาวาง 
  3.2  ท่ีพักระหวางการพักผอน 
  3.3  การจัดหองขังและการครอบครองทรัพยสินผูตองขัง 
  3.4  อาหาร 
  3.5  การซ้ือส่ิงของ 
 4.  การติดตอส่ือสาร และการออกนอกเรือนจํา12 
 หลักเกณฑพื้นฐานในเร่ืองนี้ ตองไดรับการสงเสริม ภายใตกฎหมายนี้  
  4.1 การเยี่ยมและหามเยี่ยม 
  4.2  การส่ือสารทางจดหมาย 
  4.3  โทรศัพทและโทรเลข 
 

                                                 
11กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1796. 

ลักษณะที่ 3 มาตรา 17-22. 
12

 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1796, 
ลักษณะที่ 4 มาตรา 23-36. 
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  4.4  พัสดุไปรษณีย 
  4.5  การลา การออกนอกเรือนจําและการนําตัวออกนอกเรือนจํา 
 5.  การทํางาน การศึกษาและการศึกษาเพิ่มเติม13 
  5.1 การมอบหมาย เปนการใชการทํางานเพื่อบําบัด การอบรมและการศึกษาอบรม
เพิ่มเติม ตองตอนสนองจุดมุงหมายใหผูตองขังสามารถยึดเปนอาชีพหลังการปลอยตัวได ผูตองขังท่ี
มีความสามารถตองไดรับโอกาสในการฝกวิชาชีพไดจะตองมอบหมายงานอ่ืนให ถาผูตองขัง 
ไมสามารถทํางานท่ีมีการไดตองใหเขาทํางานท่ีเปนการบําบัดแทน 
  5.2  การศึกษา ผูตองขังท่ียังไมจบช้ันมัธยม ตองมีการศึกษาในวิชาท่ีจะนําไปสูการ
จบการศึกษา การศึกษาตองกระทําระหวางการทํางาน 
  5.3  การทํางาน ผูตองขังมีสิทธิเลือกทํางาน ฝกวิชาชีพ หรืออบรมอาชีพเพิ่มเติม
นอกเรือนจําไดอยางอิสระ ถาส่ิงดงักลาวอยูในแผนการบังคับโทษท่ีตอบสนองจุดมุงหมาย เพ่ือใหมี
ความสามารถทํา หรือยึดเปนอาชีพหลังการปลอยตัวและไมขัดตอเหตุผลของการบังคับโทษใน
ใบรับรองการจบการศึกษา หรือการศึกษาเพ่ิมเติมจะตองไมปรากฏขอความวาเปนความสําเร็จใน
ระหวางการคุมขังของผูไดรับ 
  5.4  เงินออม เงินรายไดใหแยกฝากไวเปนเงินออมสําหรับชวยเหลือผูตองขังในการ
ดํารงชีพท่ีจําเปนและเปนคาอุปการะเล้ียงดูใหเพียงพอสําหรับ 4 สัปดาหหลังการปลอย เงินออมให
จายเม่ือปลอยตัว เจาหนาท่ีบังคับโทษอาจโอนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหผูคุมประพฤติหรือองคกร
ชวยเหลือผูตองขัง เพื่อพิจารณาวาเงินดังกลาวจะใชอยางไรใน 4 สัปดาหแรกหลังการปลอยตัว โดย
ตองแยกเงินดังกลาว 
 6.  การปฏิบัติกิจในทางศาสนา14 
  6.1  การฝกจิต การปฏิบัติกิจในทางศาสนาจะถูกปดกั้นมิได ตองไดรับการชวยเหลือ
ในการติดตอกับนักบวชในทางศาสนา ผูตองขังมีสิทธิครอบครอบหนังสือเกี่ยวกับศาสนา กรณีอาจ
ถูกยึดหากใชโดยมิชอบ และอาจมีวัตถุทางศาสนาไดตามสมควร 
  6.2  พิธีกรรมในทางศาสนา ผูตองขังมีสิทธิเขารวมในพิธีกรรมศาสนาตามความเช่ือ
ของตนไดรับอนุญาตใหฟงสวดหรือรวมกิจกรรมของศาสนาอ่ืนเม่ือนักบวชศาสนานั้นเห็นชอบบาง
กรณีอาจตองหามไมใหรวมสวด หรือมีกิจกรรมทางศาสนาอ่ืน เม่ือเปนภัยรายแรงตอความปลอดภัย

                                                 
13 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1796, มาตรา 

38-41. 
14 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1796, มาตรา 

53-55. 
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และความสงบเรียบรอย อยางไรก็ตามจะตองฟงความเห็นของนักบวชแหงศาสดากอนการปฏิเสธ
เชนนั้น 
 7.  การดูแลสุขภาพอนามัย15 
 หลักการท่ัวไป สุขภาพอนามัยทางการและทางจิตใจของผูตองขัง จะตองไดรับการดูแล
ไมถูกกระทบกระเทือน ไดรับการดูแลดวยมาตรการที่จําเปนในการคุมครองสุขภาพอนามัยและ
ความสะอาด 
 8.  การใชเวลาวาง16 
 ผูตองขังตองไดรับโอกาสทํากิจกรรมในเวลาวาง ไดรับโอกาสในการหาความรูตลอด
ถึงการกีฬา การศึกษาทางไกล การสมาคมเปนกลุมในเวลาวาง หนังสือพิมพและวารสาร วิทยุและ
โทรทัศน การครอบครองส่ิงของสําหรับกิจสวนตัว เปนตน 
 9. การสังคมสงเคราะห17 
 ผูตองขังมีสิทธิไดรับการสงเคราะหจากเรือนจํา เพื่อแกปญหาสวนตัวของตน เชน  
ความชวยเหลือในการรับตัว ความชวยเหลือระหวางการบังคับโทษ ความชวยหลือในการปลอยตัว 
เปนตน  
 10. การบังคับโทษผูตองขังหญิง18 
 การทํางานของผูตั้งครรภและท่ีเปนแม ผูตองขังท่ีกําลังต้ังครรภและท่ีเพิ่งคลอดบุตร ให
นําบทบัญญัติของกฏหมายวาดวยการคุมครองแมท่ีทํางานอันเกี่ยวกับการจัดการสถานท่ีทํางาน 
มาใชบังคับโดยอนุโลม ระหวางการตั้งครรภ มีสิทธิท่ีจะไดรับการดูแลทางการแพทยและการผดุง
ครรภในเรือนจํา 
 ในการทําคลอดตองกระทําในโรงพยาบาลนอกเรือนจํา ถาไมอาจทําไดเนื่องจากเหตุผล
พิเศษ ใหทําคลอดในเรือนจําท่ีมีแผนกทําคลอด 
 

                                                 
15 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1796, มาตรา 

56. 
16 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1796, มาตรา 

67-70. 
17 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1796, มาตรา 

71-75. 
18 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1796, มาตรา 

78-80. 
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 11. การใชกําลังบังคับ19 
 ความท่ัวไป การท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรการบังคับโทษและมาตรการความม่ันคง
ปลอดภัย ภายกิจดังกลาวนั้นไมอาจจะใชวิธีอ่ืนใดไดแลว จึงจะมีอํานาจใชกําลังบังคับได การใช
กําลังบังคับอาจใชกับบุคคลอ่ืนท่ีมิใชผูตองขังไดดวย ถาบุคคลนั้นๆ ไดกระทําการใดๆเพ่ือท่ีจะให
ผูตองขังหลบหนี หรือมีการบุกรุกเขามาในเรือนจํา หรือเขามาอยูในเรือนจํา โดยไมมีอํานาจโดย
ชอบ การใชกําลังบังคับ หมายถึง การใชกําลังท่ีมีผลโดยตรงตอบุคคลหรือทรัพยโดยการใชกําลัง 
การใชอุปกรณชวยและการใชอาวุธ โดยการใชกําลัง หมายความวา การกระทําใดๆ ท่ีมีผลตอบุคคล
หรือตอทรัพย อุปกรณในการใชกําลัง เชน เคร่ืองพันธนาการ อาวุธ ซ่ึงอาจไดแก ตะบอง อาวุธปน 
สารท่ีมีผลตอรางกาย 
 12. การชวยเหลือทางกฎหมาย20 
 ผูตองขังตองไดรับโอกาสในการมีสิทธิในการรองเรียนในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับตน 
ตอผูบังคับบัญชาการเรือนจํา ซ่ึงตองจัดเวลาใหพบดวย ผูแทนผูตรวจการเรือนจําตรวจเรือนจํา
จะตองมีหลักประกันวาผูตองขังคนหนึ่งคนใดสามารถบอกกลาวเกี่ยวกับเร่ืองของตนตอเขาได 
 13. สถานบําบัดทางสังคม21 
 สถานบําบัดทางสังคมแยกตางหากจากเรือนจํา หากมีเหตุผลพิเศษจะจัดต้ังแผนกบําบัด
พิเศษในเรือนจําอ่ืนก็ได สําหรับแผนกเหลานี้ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับสถานบําบัดพิเศษมาใชบังคับ 
 14. การลาเพื่อเตรียมการปลอย 
 ผูบัญชาการเรือนจําอาจอนุญาตใหผูตองขังคนใดลาพิเศษเพื่อเตรียมการปลอยตัวได 
ไมเกิน 6 เดือน คําส่ังกับผูลาสําหรับการลาใหกระทําได ซ่ึงอาจไดรับคําส่ังวาตองอยูในความดูแล
ของบุคคลใดโดยเฉพาะและใหกลับมาในเรือนจําในระยะเวลาส้ันๆ การลาอาจถูกยกเลิกไดเม่ือการ
ยกเลิกจําเปนสําหรับการบําบัดตอผูตองขัง  
 ผูท่ีเคยเปนผูตองขัง อาจยื่นคํารองใหตนไดรับการบําบัดรักษาในสถานบําบัดทางสังคม
เปนการช่ัวคราวได เม่ือเปาหมายของการบําบัดเขาจะไมปลอดภยัและการเขาอยูในเรือนจําเนื่องดวย
เหตุนี้เปนส่ิงจําเปน จะใชมาตรการบังคับโทษดวยวิธีการใชกําลังโดยตรงกับเขาไมได 

                                                 
19 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1796, มาตรา 

94-101. 
20 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1796, มาตรา 

108-112. 
21 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1796, มาตรา 

123-126. 
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 การรับตัวนี้จะเพิกถอนเสียเม่ือไรก็ได และดวยคํารองตองปลอยตัวผูท่ีรับเขามาโดย 
ไมชักชา 
 15. การดูแลหลังการปลอยตัว 
 จะตองมีจํานวนนักวิชาการ สําหรับสถานบําบัดทางสังคมมากพอท่ีจะดูแลผูตองขังหลัง
การปลอยตัว ตราบเทาท่ีผลการบําบัดยังไมเปนท่ีม่ันใจพอที่จะปลอยตัวออกสูสังคม 
 การหางาน22 โอกาสการฝกงาน เจาหนาท่ีบังคับโทษโดยการรวมมือของสมาคมและ
สถาบันแรงงานและเศรษฐศาสตรตองจัดหางานใหกับผูตองขังท่ีมีความสามารถทํางานได  
ไดทํางานที่มีรายไดเหมาะสม และจักตองชวยเหลือ แนะนําและติดตอในเร่ืองอาชีพ 
 สถานท่ีทํางาน สถานท่ีฝกอาชีพ เรือนจําตองจัดใหมีสถานท่ีทํางาน สถานท่ีฝกอาชีพ 
และกิจกรรมการบําบัดดวยการทํางาน 
 สถานท่ีทํางานและสถานท่ีฝกอาชีพและสถานท่ีบําบัด จักตองมีความสัมพันธกับ
ภายนอกเรือนจํา บทบัญญัติการคุมครองแรงงานและความปลอดภัยในการทํางานจะตองไดรับการ
พิจารณาดวย 
 การฝกอาชีพและกิจกรรมบําบัดดวยการทํางาน อาจกระทําในสถานท่ีของผูประกอบ 
การเอกชนก็ได อาจมีการโอนการควบคุมทางเทคนิคและวิชาการใหผูประกอบการเอกชนดูแลได 
 เจาพนักงานบังคับโทษ23 เปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจของเรือนจํายุติธรรมเม่ือ
มีเหตุผลพิเศษอาจมีการมอบหมายภารกิจใหเจาพนักงานอ่ืนปฏิบัติได หรือใหบุคคลในตําแหนง
หนาท่ีอ่ืน หรือบุคคลท่ีมีหนาท่ีตามสัญญาปฏิบัติก็ได เรือนจําแตละแหงตองจัดผูทํางานท่ีเหมาะสม
มีกลุมอาชีพตางๆ เปนตนวา กลุมท่ัวไป กลุมธุรการ และกลุมโรงงาน กลุมจิตวิทยา กลุมแพทย 
กลุมครู นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห 
 การดูแลทางดานจิตใจ การแตงต้ังหรือการวาจางผูสอนศาสนาตองไดรับความเห็นชอบ
จากศาสนา กรณีท่ีจํานวนผูนับถือศาสนาใดมีไมมากพอสําหรับผูสอนศาสนาหน่ึง อาจจัดการดูแล
ทางดานจิตใจ โดยวิธีอ่ืนได ดวยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาเรือนจํา ผูสอนศาสนาอาจให
ผูชวยสอนแทนไดและสําหรับการสวดมนตตลอดจนกิจกรรมทางศาสนาอื่นอาจใชผูสอนศาสนา
ภายนอกได 

                                                 
22 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1796, มาตรา 

139-150. 
23 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1796, มาตรา 

154-161. 
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 การดูแลทางการแพทย แพทยใหญเปนผูรับผิดชอบดูแลทางการแพทย การดูแลทาง
การแพทยอาจมอบหมายใหแพทยรองหรือแพทยท่ีมีสัญญาจางปฏิบัติหนาท่ีแทนได 
 การรักษาผูปวยจะตองกระทําโดยผูมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป ตามกฎหมายวาดวย
สถานโรงพยาบาล ในกรณีท่ีบุคคลตามประแรกมีไมเพียงพอ ใหใชเจาหนาท่ีบังคับโทษท่ีไดรับการ
อบรมเก่ียวกับความรูในการดูแลผูปวยแทนได 
 3.1.2  การใหเอกชนเขามารวมดําเนินกิจการในเรือนจํา  
 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดเปดโอกาสใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนิน
กิจการเรือนจําเปนระยะเวลานานแลว ซ่ึงมีจะรายละเอียดในใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจการดังตอไปนี้  
 1. ขอบเขตของการแปรรูปเรือนจําใหเอกชนเปนผูดําเนินการบังคับโทษ24 
 การมอบอํานาจในการบังคับโทษท่ีเปนไปตามรัฐธรรมนูญและการดําเนินการตาม
กฎหมายการบังคับโทษทางอาญา ไมไดหมายความรวมถึงการกําหนดรูปแบบการบังคับโทษใน
รายละเอียด ซ่ึงถือเปนกิจการของแตละรัฐตามมาตรา 83 รัฐธรรมนูญ ดังนั้น จึงไมรวมถึงการมอบ
อํานาจในการบริหารงานเรือนจําของรัฐไปใหเอกชน จึงสงผลใหมีการผลักดันการนําระบบเรือนจํา
เอกชนท่ีดําเนินการในเชิงพาณิชย เพื่อลดคาใชจายดานงบประมาณในการดําเนินการบังคับโทษ 

การแกปญหาขอจํากัดทางกฎหมายของการขาดแคลนบุคคลากรของรัฐและการเกิดปญหานักโทษ
ลนเรือนจํา   
 สถานท่ีสําหรับดําเนินการบังคับโทษจํานวนหนึ่งไดมีการดําเนินการอยูแลวโดย
บริษัทเอกชนข้ึนอยูกับรูปแบบการจัด รัฐจะจายเงินคาเชาคงท่ีใหกับบริษัทเอกชนตอจาํนวนนักโทษ
และวันจําคุก หรือผูประกอบการจะดําเนินการดูแลเรือนจําของตนบนความเส่ียงของตนเอง โดย
อาศัยผลกําไรจากการขายผลิตภัณฑท่ีนักโทษผลิตได 
  กลับไปในยุค 80 ท่ีไดเร่ิมมีการพัฒนาจากการท่ีเรือนจําของรัฐมีการคุมขังนักโทษอยาง
แออัด และจากการกดดันของศาลตอขอรองเรียนเรื่องการประพฤติมิชอบในเรือนจํา รวมท้ังความ
กังวลตอสภาพชีวิตภายในเรือนจําท่ีต่ํากวามาตรฐานซ่ึงจะตองไดรับการดูแล การกอสรางเรือนจํา
เอกชนท่ีใหม สะอาดและมีความพรอมมากกวาในสหรัฐฯ ทําใหเกิดการอภิปรายเร่ืองการแปรรูป
เรือนจําแพรกระจายไปยังยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งในอังกฤษ และฝร่ังเศส ซ่ึงมีแนวโนมท่ีคลายคลึง
กันท่ีสามารถมองเห็นได ในชวงปลายป 1997 มีจํานวนสถานท่ีสําหรับจําคุกผูตองขังซ่ึงดําเนินการ
โดยเอกชนทั่วโลก 85.201 คน โดย 91% จากท้ังหมดอยูในอเมริกาเหนือ ในป 1999 จํานวนเรือนจํา 
 
                                                 

24  Kaiser/Schoch.  (2003).  Strafvollzug 5.Auflage. p. 25. 
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ท่ีดําเนินการโดยเอกชนไดเพิ่มจํานวนข้ึน โดยเฉพาะในสหรัฐฯ มีจํานวน 137 แหงซ่ึงสามารถจําคุก
ผูตองขังได 93,789 คน จํานวนตัวเลขท่ีเพ่ิมข้ึนแสดงใหเห็นวา การแปรรูปของเรือนจําในสหรัฐฯ 
ไดเกินจุดสูงสุดไปแลว ท้ังนี้ เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2001 มีนักโทษ 6.6% ไดถูกบังคับโทษใน
เรือนจําเอกชน ใน ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2002 จํานวนผูตองขังท่ีอยูในเรือนจําเอกชนลดลงเหลือ 
6.3% ในขณะเดียวกันความรุนแรงของการขาดทุนในการดําเนินธุรกิจเรือนจําเอกชนเพิ่มมากข้ึน 
 ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีการพัฒนาของการแปรรูปกิจการการบังคับโทษ ใน
รูปแบบแนวทางการดําเนินการทางธุรกิจมีผลตอบรับท่ีนอย แมวาในเยอรมันเองก็มุงเปาในการ
จัดรูปแบบการดําเนินการบังคับโทษท่ีมีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณ จากประสบการณการ
ดําเนินการในอเมริกาเหนือยังคงมีประเด็นท่ีไมสามารถอธิบายไดวา การแปรรูปกิจการราชทัณฑได
มีผลในการประหยัดคาใชจายอยางมีนัยยะสําคัญหรือไม เนื่องจากรัฐจะตองใชงบประมาณเพิ่มข้ึน 
โดยมีคาใชจายในการตรวจสอบการดําเนินการบังคับโทษในเรือนจําเอกชน ซ่ึงจะตองรวมเขาไปใน
คาใชจายท้ังหมด คําถามสําคัญท่ีเปดกวางคือ ประสิทธิภาพในการบังคับโทษไดเพิ่มข้ึน เนื่องดวย
เหตุผลจากแรงจูงใจในการทํางานท่ีมากกวาของผูคุมท่ีไมใชเจาหนาท่ีรัฐหรือไม นอกจากนี้ยังมีส่ิง
ท่ีตองพิจารณาวา การดําเนินการบังคับโทษโดยภาครัฐเองสามารถบรรลุประสิทธิภาพท่ีดีกวาทาง
เศรษฐศาสตรหรือไม  ซ่ึงเกิดจากการใชวิธีการเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการแบบใหม 
 ท้ังนี้ กฎหมายอาญาเยอรมันไดอนุญาตใหมีการมีสวนรวมในการบังคับโทษโดยเอกชน 
ตัวอยางเชน ตามมาตรา 35 BtMG ไดมีการอนุญาตใหสถาบันท่ีดําเนินการปรับปรุงผูตองขังใน
ระหวางการบังคับโทษสามารถดําเนินการในรูปแบบเอกชนไดตามกฎหมาย หลังจากนั้นจึงมีการ
อนุญาตใหดําเนินการไดเฉพาะโทษจําคุกท่ีมีระยะเวลาบังคับโทษไมเกิน 2 ป เม่ือเปนคดีท่ีเกี่ยวของ
กับการติดสารเสพติดและผูตองขังอยูในสถานะที่จะเขารับการบําบัด ซ่ึงเวลาท่ีใชในการบําบัดใน
สถานบําบัดเอกชนจะถูกนับวาเปนเวลาการรับโทษดวย 
 ในเดือนกรกฎาคม ป 1996 ไดมีการเปดเรือนจําซ่ึงลงทุนโดยเอกชนข้ึนเปนแหงแรกใน
เยอรมนี ท่ีเมืองวาลเด็ก ใกลกับเมืองรอสต็อก รัฐเมคเคลนบวรก-ฟอรพอรมเมิรน ไดทําขอตกลงท่ี
จะใชสถานท่ีเปนระยะเวลา 30 ป โดยจายคาเชาปละ 7 ลานมารก ป 1996 เชนกันไดมีการกอสราง
เรือนจําเอกชนแหงท่ีสองของรัฐเมคเคลนบวรก-ฟอรพอมเมิรน ท่ีเมือง นอย-สเตอรลิทซ รูปแบบ
ดังกลาวไดถูกนําไปใชเปนตนแบบในการสรางเรือนจําเมืองเกลเซนเคียรเชน รวมท้ังในรัฐบาเยิรน
ไดมีการดําเนินการกอสรางเรือนจําโดยการลงทุนของเอกชน ท้ังการวางแผน การกอสรางและการ
ลงทุนลวงหนา การกระทําดังกลาวไมถือวาเปนการแปรรูปใหเอกชนดําเนินการตามรูปแบบแอง
โกลซัคเซน เนื่องจากผูลงทุนภาคเอกชนจะไมมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการในเรือนจํา ในแง
ดังกลาวรูปแบบการลงทุนภาคเอกชนจะเปนไปเพื่อเปาหมายดานงบประมาณเพียงอยางเดียว 
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นอกจากนี้ยังมีการดําเนินการโดยเอกชนในเรือนจําเมืองกาบลิงเงน ใกลเอาสบวรก ตั้งแตการลงทุน 
การกอสราง รวมท้ังการกํากับดูแลทางเทคนิคภายในเรือนจํา (การบริหารส่ิงอํานวยความสะดวก)25   
 พื้นท่ีหลายสวนของกฎหมายการบังคับโทษทางอาญาไดเปดโอกาสสําหรับการใหมี
การดําเนินการการโดยเอกชนมาเปนระยะเวลานานแลว โดยผูประกอบการไดรับอนุญาตใหลงทุน
โดยใหนักโทษผลิตส่ิงของภายในเรือนจํา ผูตองขังไดรับอนุญาตใหรับโทษแบบการออกไปทํางาน
ภายนอกเรือนจําในสถานประกอบการเอกชน ผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน (หมอหรือนักจิตวิทยา) 
จะดําเนินการในการดูแลดานสุขภาพ หรือการดําเนินมาตรการการรักษาพิเศษนอกเวลาทําการ 
ภายใตขอตกลงตามกฎหมายเอกชน (มาตรา 155 วรรค 1 ขอ 2 กฎหมายการบังคับโทษทางอาญา 
มาตรา 176 วรรค 1 ขอ 2 กฎหมายการบังคับโทษทางอาญารัฐบาเยิรน มาตรา 106 วรรค 1 ขอ 2 
กฎหมายการบังคับโทษทางอาญารัฐฮัมบูกร มาตรา 177 วรรค 1 ขอ 2 กฎหมายการบังคับโทษทาง
อาญารัฐนีเดอรซัคเซน) เม่ือ 7 ธ.ค. 2005 รัฐเฮสเซนไดเปดเรือนจําเอกชนในเมืองฮึนเฟลด ซ่ึงใน
สวนของการดําเนินการสนับสนุน การอบรม การสรางส่ิงอํานวยความสะดวกในเวลาวาง รวมท้ัง
การดูแลทางสังคม โดยไดใหผูประกอบการเอกชนมีสวนรวมในการบริหารงานตอกัน 5 ป ซ่ึงมี
สัญญาท่ีจะทําใหภาครัฐสามารถประหยัดงบประมาณลงไดประมาณ 15% ของคาใชจายในการ
บริหารจัดการ (660,000 ยูโร/ป) ท้ังนี้ 2 ป หลังจากการเร่ิมดําเนินการของเรือนจําไดเกิดขอสงสัย
เพ่ิมมากข้ึนตอแนวโนมในการประหยัดคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการแปรรูปบางสวน  ในรัฐซัคเซน-
อันฮาลทไดมีการกอสรางเรือนจําในปราสาท ซ่ึงมีการดําเนินการโดยเอกชนไมเพียงแตในการ
กอสรางเทานั้น รวมถึงการดําเนินการตางๆ ในเรือนจําเชนเดียวกับท่ีเรือนจําฮืนเฟลด ท้ังนี้ มีการ
ดําเนินการกับเรือนจําในลักษณะท่ีใกลเคียงกันในเมืองออฟเฟนบวรก รัฐบาเดน-วืทเทนบวรก ซ่ึง
เปดในป 2009 
 การแปรรูปเรือนจําอยางสมบูรณ หรือระบบการบังคับโทษทางอาญาท้ังหมด ในแง
ธุรกิจ อาจสงผลในทางตรงขามตอคุณภาพและการขัดแยงกันตอหลักการทางกฎหมายและ
ภาระหนาท่ีของรัฐทางสังคมตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐภายใตองคกรท่ีมีอยูตามรัฐธรรมนูญไมมี
อํานาจตามกฎหมายท่ีจะกําหนดโครงสรางทางการบริหาร ซ่ึงสามารถเปดพื้นท่ีใหเอกชนเขามา
บริหารจัดการ นอกจากนี้ จะตองคํานึงถึงความสัมพันธระหวางบรรทัดฐานขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญและการรับประกันสิทธิข้ันพื้นฐานตามกฎหมาย ซ่ึงหมายความวาการแปรรูปไม
สามารถนับเปนการกระทําท่ีมีจุดยืนถูกตองตามกฎหมาย เสนแบงขอบเขตของการแปรรูป คือ การ
ปกปองการสูญเสียสิทธิ และการรักษาสิทธิ  
 

                                                 
25 Kaiser/Schoch. (2003). Strafvollzug 5.Auflage. p. 26. 
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 ดังนั้น ไดมีขอสรุปมาเปนระยะเวลานานแลววา การมีสวนรวมของเอกชนในงานท่ีเปน
หนาท่ีของรัฐจะยังคงตองลดการใหบริการท่ีออนแอที่อยูในอํานาจ และลดการดําเนินการท่ีมีการ
ตัดสินใจท่ีไมดี การดําเนินการทางปฏิบัติไมไดหยุด ในการแปรรูปการดําเนินการใหบริการ
สาธารณะจากการเปนหนาท่ีของรัฐ นอกเหนือจากการแปรรูป การรถไฟ ไปรษณีย และการส่ือสาร
โทรคมนาคม คือ ตัวอยางการอนุญาตใหมีการมอบงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการประสิทธิภาพใน
การปองกันการเกิดเหตุอันตรายในสนามบินและบริษทัการบิน (มาตรา 8, 9 กฎหมายความปลอดภัย
ในการเดินอากาศ)26 

 การโอนมอบงานใหบริษัทเอกชนในการบริหารในเรือนจําในการจัดระเบียบและ
ดําเนินการการบังคับโทษ ซ่ึงมีเปาหมายมุงหาผลกําไรเชิงธุรกิจ จะสงผลโดยตรงตอการเปนการ
เปนผูผูกขาดทางอํานาจของรัฐ ซ่ึงการบังคับโทษทางอาญานับเปนพื้นท่ีการใชอํานาจแบบคลาสสิก 
ระเบียบการดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับการผูกขาดอํานาจรัฐเปนสวนหน่ึงของหลักการพ้ืนฐานของ
การเปนรัฐ ทําใหโดยหลักการแลวการดําเนินการท่ีมีการบังคับโดยตรงจะตองกระทําโดยองคกร
ตามกฎหมายของรัฐเทานั้น และทําใหม่ันใจไดการดําเนินการจํากัดสิทธิภายใตขอบเขตของ
กฎหมาย สิทธิพื้นฐานของบุคคลตอการจับตัวช่ัวคราวตามมาตรา 127 วรรค 1 Stpc และการปองกัน
ตนเองตามมาตรา 32 StGB ตอการกระทําการรุนแรงที่ผิดกฎหมาย สงผลใหไมมีหลักการทาง
อํานาจที่เพียงพอในการใชมาตรการที่รุนแรงในการควบคุมโดยผูคุมท่ีเปนพนักงานเอกชน การแบง
ขอบเขตตามกฎหมายท่ีจําเปนระหวางการควบคุมปกครองและการเปนอิสระ ในสภาพแวดลอม
ของการถูกจํากัดอิสรภาพภายในเรือนจําซ่ึงไดมีการทําใหชัดเจน เม่ือมีการบังคับใชกฎหมายการ
บังคับโทษทางอาญาของสหพันธ และกฎหมายการบังคับโทษทางอาญาของรัฐในป 1977 
ตามลําดับ สงผลใหการดําเนินการแปรรูปถูกต้ังคําถามซ่ึงเปนปญหาทางกฎหมาย เนื่องจาก
กฎหมายฉุกเฉินของเอกชนมีความแตกตางจากมาตรฐานของการใชอํานาจของบุคคลากรภาครัฐ ซ่ึง
จะไมถึงมาตรฐานสัดสวนการดําเนินการ 

 การแปรรูประบบการบังคับโทษท้ังระบบจะถือวาเปนการกระทําท่ีขัดรัฐธรรมนูญ มัน
ยังเปนการปฏิเสธตอรัฐในการมอบอํานาจท้ังหมด ท้ังนี้ ใหมอบความไววางในตอบริษัทเอกชนใน
การดําเนินการบังคับโทษ เวนแตการตัดสินใจตอการดําเนินการบังคับโทษจะยังเปนความ
รับผิดชอบของรัฐ ในทางตรงกันขามในขอบเขตของกฎหมายมหาชน ซ่ึงสนับสนุนการแปรรูปใน
กระบวนการปรับปรุงระบบการทํางานภาครัฐ สงผลใหภาครัฐมีหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการแปรรูป
กิจการในควบคุม ซ่ึงกลาวไดวามีความสัมพันธกับศัพททางกฎหมายวาดวยความผูกพันในการ

                                                 
26 Kaiser/Schoch. (2003). Strafvollzug 5.Auflage. p. 28. 
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ดําเนินการใหสําเร็จ ความรับผิดชอบของรัฐในการควบคุมการแปรรูปท่ีดําเนินการโดยภาครัฐเองมี
สัญญาณท่ีแสดงใหเห็นวามีการพัฒนา เม่ือภาคสวนการบริหารที่เกี่ยวของไดแสดงใหเห็นวามีความ
เปนไปไดทางกฎหมายในการแปรรูป หนาท่ีตามกฎหมายพ้ืนฐานของรัฐในการคุมครองสําหรับ
พลเมืองท่ีไดรับผลกระทบจากการถอนตัวออกจากการรับรูหนาท่ีไดถูกทําใหเปนจริง ในมุมมอง
ของขอบังคับท่ีเขมงวดในการบังคับโทษทางอาญาของรัฐซ่ึงมีการดําเนินการหลากหลายรูปแบบ 
และมีผลกระทบตอสิทธิพื้นฐานของผูตองขัง มีผลตอเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีอํานาจในการควบคุมและ
กํากับดูแล รวมท้ังการดําเนินการในภาคสวนอ่ืนๆ ท่ีมีความกังวลหากจะทําการแปรรูป27 ในฐานะท่ี
ไดรับอนุญาตตามรัฐธรรมนูญรูปแบบองคกรจะถูกพิจารณา ในกรอบท่ีการบริหารจัดการการ
ดําเนินการของเรือนจําจะดําเนินการโดยเอกชน ในขณะท่ีหนาท่ีท่ีเปนกิจการสําคัญท้ังหมด 
โดยเฉพาะการใชมาตรการการบังคับโดยตรงและมาตรการการลงโทษทางวินัย จะยังคงเปนการ
ดําเนินการโดยเจาหนาท่ีของรัฐและอยูในขอบเขตอํานาจของผูอํานวยการเรือนจํา (มาตรา 156 
วรรค 2 ขอ 2 กฎหมายการบังคับโทษทางอาญา มาตรา 177 วรรค 2 ขอ 2 กฎหมายการบังคับโทษ
ทางอาญารัฐบาเยิรน มาตรา 105 กฎหมายการบังคับโทษทางอาญารัฐฮัมบูกร มาตรา 176 วรรค 1 
ขอ 1 กฎหมายการบังคับโทษทางอาญารัฐนีเดอรซัคเซน) ในเร่ืองของการอนุญาตใหเอกชน
ดําเนินการ สามารถทําไดในสวนของการใหบริการและการจัดการ ซ่ึงจะไมมีสวนในการบังคับใช
อํานาจทางกฎหมายตอผูตองขัง ส่ิงท่ีตองใหความสนใจ คือ การสงมอบขอมูลของผูตองขังใหกับ
เจาหนาท่ีเอกชนจะถูกจํากัด (มาตรา 180 วรรค 5 กฎหมายการบังคับโทษทางอาญา มาตรา 197 
วรรค 5 กฎหมายการบังคับโทษทางอาญารัฐบาเยิรน มาตรา 121 วรรค 5 กฎหมายการบังคับโทษ
ทางอาญารัฐฮัมบูกร มาตรา 192 วรรค 3 กฎหมายการบังคับโทษทางอาญารัฐนีเดอรซัคเซน)
เนื่องจากตามหลักการพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญของการเปนรัฐสังคมนิยม ทําใหหนาท่ีในการดูแล
รักษาและการสรางสภาพแวดลอมในการปรับตัวเขาสูสังคมแกผูตองขังไดรับการอนุญาตให
สามารถดําเนินการโดยเอกชนได โดยมีส่ิงท่ีเกี่ยวพันเพิ่มข้ึนอยางใกลชิดคือ มาตรการการแทรกแซง
และการดูแลในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการอนุญาตใหมีการบังคับโทษแบบผอน
ปรน การดําเนินการภายใตเขตอํานาจของผูอํานวยการเรือนจําจึงแสดงใหเห็นถึงความเหมาะสม  
ซ่ึงศาลไดพิจารณาตามกรอบอยางกวางของกฎหมายการบังคับโทษทางอาญามาตรา 109 ff. ตอกรณี
ท่ีไดรับการตรวจสอบแลวตอการมีสถานะเปนผูประสานงานกลาง อยางไรก็ตาม ยังเกิดขอสงสัย
ใหมข้ึนวา สามารถมีการแยกขอบเขตอยางชัดเจนระหวางการอํานวยการใหบริการและการ
แทรกแซงอยางเหมาะสมได หรือการออกแบบการบังคับโทษท่ีจะนํามาซ่ึงประโยชนในการบังคับ
โทษ การดูแลดานการจัดเล้ียงผูตองขังแสดงใหเห็นในส่ิงท่ีคิดถึงแรกวาไมเกี่ยวของกับการ
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ใหบริการท่ีมีผลตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวไดอยูภายใตการควบคุมของศาล 
ท่ีสามารถจะตรวจสอบได28   
 ในทุกกรณี การมอบอํานาจในการดําเนินการใหกับเอกชนจะตองมีการแกไขกฎหมาย 
ตามมาตรา 155 วรรค 1 ขอ 2 กฎหมายการบังคับโทษทางอาญา มาตรา 176 วรรค 1 ขอ 1 กฎหมาย
การบังคับโทษทางอาญารัฐบาเยิรน มาตรา 106 วรรค 1 ขอ 2 กฎหมายการบังคับโทษทางอาญา
รัฐฮัมบูกร จะอนุญาตใหมีการมอบงานท่ีเปนของเรือนจําใหกับผูท่ีไมใชเจาหนาท่ีรัฐหรือภายใต
สัญญา “เม่ือมีเหตุผลพิเศษเทานั้น” ในขณะท่ีในรัฐนีเดอรซัคเซนจะมีคําพูดท่ีวาเปน “ผูทํางาน 
นอกเวลา” (มาตรา 177 วรรค 1 ขอ 2 กฎหมายการบังคับโทษรัฐนีเดอรซัคเซน) มันแทบจะไมมี
ความหมายตอการมีขอยกเวนในขอเท็จจริงของการดําเนินการ สําหรับการทําใหการเปล่ียนผาน
ไปสูการแปรรูปการราชทัณฑบางสวนเปนจริง การทําหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 33 วรรค 4 
และ 5 กฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอการดําเนินการใชอํานาจควบคุมเปนหนาท่ีท่ีเจาหนาท่ีรัฐจะตอง
รับผิดชอบ ไมไดหมายความรวมถึงการอธิบายขอบเขตของการแปรรูปการบังคับโทษ การแกไขท่ี
จําเปนตอสถานะตามกฎหมายไดเกิดข้ึนในรัฐนีเดอรซัคเซน เนื่องจากตามมาตรา 178 กฎหมายการ
บังคับโทษรัฐนีเดอรซัคเซน ไดอนุญาตใหมีการมอบอํานาจหนาท่ีสําหรับเจาหนาท่ีราชทัณฑใหกับ
ภาคเอกชนท่ีเหมาะสม การตัดสินใจหรือการใชมาตรการแทรกแซงใดๆ ท่ีจะกระทบตอสิทธิของ
ผูตองขังจะยังคงเปนอํานาจของเจาหนาท่ีรัฐเชนเดมิ เชนเดียวกับการสงผานหนาท่ีในการดําเนินการ
บังคับโทษไมไดรับอนุญาต 
 ความสนใจหลักท่ีเปนประเด็นสําคัญ ถึงขอบเขตการทําหนาท่ีท่ีเกี่ยวพันกับการ
แทรกแซงสิทธิของผูตองขังท่ีสามารถถายโอนอํานาจไดดวยการแกไขกฎหมายในแนวทางแบบการ
ใหยืมสินเช่ือตอบริษัทยอยของเรือนจําซ่ึงความรับผิดชอบโดยท่ัวไปยังคงเปนของภาครัฐอยู ในแง
นี้ขอสงสัยไดปรากฏข้ึน โดยไดมีการแสดงใหเห็นในการพิจารณาหนาท่ีในการรักษาความปลอดภัย
การทาอากาศยาน โดยการออกกฎหมายกําหนดใหมีการแบงหนาท่ีท้ังในดานเขตอํานาจและ 
ความปลอดภัยของตนเอง โดยไมใชแนวทางการยึดหลักการผูกขาดอํานาจภาครัฐ ซ่ึงจะสามารถ
เปรียบเทียบความแตกตางกับโครงสรางสถาบันในการบังคับโทษไดเพียงเล็กนอย โดยผูโดยสาร
เคร่ืองบินเปนผูท่ีสมัครใจท่ีจะเดินทางโดยเคร่ืองบิน ซ่ึงจะตองผานกระบวนการตรวจสอบเพื่อการ
รักษาความปลอดภัยกอนการเดินทาง ในขณะท่ีผูตองโทษไดถูกตัดสินจําคุกโดยผูอ่ืนไมไดมีความ
สมัครใจ ท้ังนี้ การควบคุมรักษาความปลอดภัยในเรือนจํา ไมสามารถเปรียบเทียบกับการรักษา
ความปลอดภัยของคายทหารท่ีสามารถมอบหมายการดําเนินการใหกับบริษัทรักษาความปลอดภัย
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เอกชนไดตามกฎหมายการบุกรุก29 ในฐานะท่ีเปนกฎหมายพ้ืนฐานสําหรับทุกคนตามประมวล
กฎหมายอาญาและ StPO อนุญาตเพียงแตการปองกันการบุกรุกเทานั้น แตไมมีการอนุญาตตาม
กฎหมายสําหรับเอกชนท่ีจะมีสิทธิท่ีจะใชกําลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการบังคับผูตองขังใหคงอยูใน
เรือนจํา ดังนั้น จึงมีการพิสูจนวาการดําเนินการทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลนักโทษโดยเจาหนาท่ี
รักษาความปลอดภัยเอกชนในรัฐตางๆ เชน นอรดไรหน-เวสฟาเลน และไรหนลันด-ฟาลซ 
กอใหเกิดปญหาชัดเจน ดวยตัวมันเองเม่ือลูกจางเอกชนจะอยูภายใตการควบคุมของเจาหนาเรือนจํา 
และในเร่ืองสิทธิของบุคคลท่ีสามท่ีทําไดเพียงแนะนําในแตละกรณีเทานั้น แมวาเอกชนผูนั้นจะ
ไมไดมีฐานะเปนผูท่ีไดรับมอบอํานาจ แตเปนเพียงผูใหความชวยเหลือในการดําเนินการจะไมได
รับอนุญาตในการดําเนินการท่ีเปนไปตามมาตรฐานเขตอํานาจของการดําเนินการสาธารณะภาครัฐ 
แมวาจะมีความสงสัยไดมีการใหเอกชนเปนผูดําเนินการเฝาระวังดูแล หลังจากนั้น การดําเนินการ
ดังกลาวจะนําไปสูการอนุญาตใหดําเนินการเปนปกติภายในเรือนจํา (โดยปราศจากปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในในการปกปองขอมูลขาวสาร) การขนสงนักโทษยังถูกประเมินวาเปนการดําเนินการท่ีใชอํานาจ 
ทําใหการแปรรูปนอกเหนือจากจัดระบบ carpool และการจัดรถรับสงท่ัวไปไมไดรับอนุญาต 
 ในระบบการบริหารงานเรือนจําท่ีมุงเนนการจัดการทางธุรกิจจะกอใหเกิดปญหาความ
ขัดแยงกับหลักหนาท่ีของรัฐในการเปนรัฐสังคมนิยมตามรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้ เนื่องจากเปาหมายใน
การกลับคืนสูสังคมของการบังคับโทษและเง่ือนไขภายนอกท่ีตั้งอยูบนหลักการของการเปนรัฐ
สังคมนิยมจะนํากลับสูหลักการพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ หลังจากนั้นรัฐจะตองไมคํานึงถึงความ
ยุงยากท้ังดานการดําเนินการและดานการเงินในการบังคับโทษ หากเปนส่ิงจําเปนท่ีจะทําให
เปาหมายในการบังคับโทษสําเร็จเปนจริง มันเปนภาระหนาท่ีประการหน่ึงของรัฐ ท่ีจะจัดใหมี
บุคคลากรและเคร่ืองมือท่ีเพียงพอสําหรับการดําเนินการในการแปรรูปการบังคับโทษใหเปนการ
ดําเนินการโดยบริษัทเอกชนท้ังระบบจะกอใหเกิดปญหาตอความม่ันคงของผูตองขัง โดยหาก
บริษัทมุงหวังท่ีจะสรางกําไรสูงสุดในการดําเนินการดวยการประหยัดคาใชจาย ซ่ึงจะมีการลดคา
ดําเนินการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดจํานวนบุคคลากรและเวลาการทํางานของผูเช่ียวชาญใน
การดูแลอบรมเยียวยาผูตองขัง ท้ังนี้ เนื่องจากรูปแบบของมาตรการการดําเนินการอบรมฟนฟูไมได
มีการกําหนดรายละเอียดไวในกฎหมาย ซ่ึงเม่ือคํานึงถึงมาตรการบังคับใหอบรมฟนฟูผูตองขังท่ี
กระทําความผิดในคดีอาชญากรรมทางเพศท่ีจะตองดําเนินการในเรือนจําท่ีมีมาตรการฟนฟูทาง
สังคม (มาตรา 9 วรรค 1 กฎหมายการบังคับโทษทางอาญา มาตรา 11 วรรค 1 กฎหมายการบังคับ
โทษทางอาญารัฐบาเยิรน มาตรา 10 วรรค 1 กฎหมายการบังคับโทษทางอาญารัฐฮัมบูกร มาตรา 
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104 วรรค 1 กฎหมายการบังคับโทษทางอาญารัฐนีเดอรซัคเซน) นอกจากนี้ตามมาตรา 175 วรรค 1 
กฎหมายการบังคับโทษทางอาญา มาตรา 175 วรรค 1 กฎหมายการบังคับโทษทางอาญารัฐบาเยิรน 
มาตรา 106 วรรค 2 ขอ 2 กฎหมายการบังคับโทษทางอาญารัฐฮัมบูกร ถือวาบุคคลากรของเรือนจํา
จะตองทําหนาท่ีท้ังเปนผูดําเนินการอบรมฟนฟูและเปนผูควบคุมดูแล เนื่องจากไดรับแตงต้ังให 
ทําหนาท่ีเพื่อจุดมุงหมายดังกลาว ซ่ึงสงผลใหมีการกําหนดขอบเขตในการแปรรูปและการทํางาน
รวมกันระหวางรัฐ-เอกชน ในการดําเนินการบังคับโทษในทางปฏิบัติ30 
 การบริหารงานท่ีคํานึงถึงการใหไดกําไรสูงสุดจะพิจารณาถึงความตระหนักรูในการใช
จายท่ีจําเปนของการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการบังคับโทษ ซ่ึงในขณะเดียวกันอาจจะ
เกิดผลเสียจากการมุงเปาท่ีจะลดคาใชจายดําเนินการ โดยเฉพาะคาใชจายบุคคลากร โดยอาจจะ
สงผลตอคุณภาพของบุคคลากรที่รับสมัครเขามาดําเนินการดูแลการบังคับโทษในเรือนจําเอกชนท่ี
กอต้ังใหม นอกจากนี้ความตองการทางเศรษฐศาสตรในการลงทุนคือ การที่เรือนจําจะมีการจัดสรร
นักโทษใหเต็มจํานวนขีดความสามารถในการรับรองผูตองขัง ในหวงท่ีมีการตัดสินโทษจําคุกนอย 
อาจสงผลใหเกิดปรากฏการณท่ีหองขังในเรือนจําวางได ซ่ึงผูบริหารเรือนจําเอกชนไมไดมีสวน
เกี่ยวของหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินโทษของศาล ท้ังดานจํานวนและระยะเวลาการบังคับโทษ แต
จะมีอิทธิพลเฉพาะในเร่ืองระยะเวลาในการบังคับโทษท่ีเกดิข้ึนจริงเทานั้น การตัดสินใจอนุมัติใหใช
ระยะเวลาการบังคับโทษท่ีเหลือดวยการคุมประพฤติ ตามมาตรา 57, 57a ประมวลกฎหมายอาญา 
ถึงแมวาจะเปนไปตามการพิจารณาการบังคับโทษ การท่ีจะปลอยผูตองขังกอนระยะเวลาที่ถูกตัดสิน
โทษจะตองมีการเสนอขอพิจารณาทางกฎหมายท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ ตามมาตรา 57 วรรค 1 ขอ 2 
ประมวลกฎหมายอาญาไดกําหนดหลักเกณฑสําคัญท่ีจะตองคํานึงถึงประการนึง คือ ความประพฤติ
ของนักโทษระหวางถูกจําขังโดยจะตองถูกประเมินโดยผูอํานวยการเรือนจําท่ีเปนเจาหนาท่ี
ภาคเอกชน อันเปนหนาท่ีอีกประการนอกเหนือจากการกํากับดูแลการใหบริการ ในแงมุมของการ
ตีความโดยศาลรัฐธรรมนูญตอมาตรา 12 วรรค 3 ของรัฐธรรมนูญ ท่ีกําหนดใหการบังคับใหทํางาน
ในหวงการบังคับโทษจําคุกจะอนุญาตใหกระทําภายใตการควบคุมดําเนินการรับผิดชอบโดยภาครัฐ
เทานั้น ซ่ึงทําใหยังคงมีขอหวงใยในการแปรรูปการบังคับโทษในสวนของการควบคุมการให
ทํางาน ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการบริหารจัดการคูขนานระหวางรัฐและเอกชนในเรือนจํา ตั้งแตการ
จัดทําบัญชีผูตองขัง ท้ังนี้ มันเปนจริงอยางยิ่ง เม่ือมีผูประกอบการเอกชนหลายบริษัทท่ีมีเง่ือนไข
แตกตางกันการดําเนินการในการรับผูตองขังเขาเรือนจํา การเปล่ียนเรือนจํามีผลตามมาตรา 110 
วรรค 1 กฎหมายการบังคับโทษทางอาญา ซ่ึงเปนการเปล่ียนแปลงเขตอํานาจศาลตามปกติใน
                                                 

30  Kaiser/Schoch. (2003). Strafvollzug 5.Auflage. p. 32. 
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ระหวางกระบวนการตามมาตรา 109 ff. กฎหมายการบังคับโทษทางอาญา ในมุมมองซ่ึงอางถึง 
ผูพิพากษาท่ีกําหนดตามกฎหมาย (มาตรา 101 วรรค 1 ขอ 2 รัฐธรรมนูญ) การตัดสินใจในการยาย
เรือนจําจะตองมีการใหเหตุผลทางกฎหมายท่ีเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงทําใหการยายเรือนจําเพ่ือ
เหตุผลทางเศรษฐศาสตรสําหรับการดําเนินการของเอกชนไมสามารถทําได ไมเพียงแตเหตุผล
ดังกลาวการทําสัญญากับผูประกอบการเรือนจําเอกชนจะตองพิจารณาเหตุตางๆ และมีการเจรจา
ตอรองอยางรอบคอบ31 

 2.  อิทธิพลของการแปรรูปตอสถานะทางกฎหมายพ้ืนฐานของผูตองขัง32 

 การอภิปรายถึงระเบียบท่ัวไปและการถกเถียงเร่ืองการบริหารเพื่อผลทางเศรษฐศาสตร 
รวมท้ังการควบคุมดูแลผูกระทําความผิดเปนส่ิงท่ีสรุปเปนแนวทางสําหรับการบังคับโทษ ท้ังนี้ 
ในการถกแถลงในระดับนานาชาติไดมีความเห็นรวมกันวา การแปรรูปกิจการเรือนจําจะไมมี
ผลกระทบตอสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายของผูตองขังนานาชาติ (สหรัฐฯ ออสเตรเลีย แคนาดา 
ฝร่ังเศส อังกฤษ และนิวซีแลนด) ไดพัฒนาโมเดลเพื่อการสรางรูปแบบทางกฎหมาย การควบคุม
ความสามารถและการรับผิดชอบ รวมท้ังการรับประกันสิทธิพื้นฐานในระหวางการบังคับโทษ ซ่ึง
การดําเนินการในตางประเทศมักจะไมเปดโอกาสใหมีการวิพากษวิจารณ และประสบความสําเร็จ
ในการยืนยันการประเมินการดําเนินการเปรียบเทียบกับเรือนจําของรัฐท่ัวไป จากนั้นในฝร่ังเศสได
มีการใชรูปแบบการบริหารเรือนจําแบบเปนเอกชนสวนหนึ่ง เพื่อเปนการแสดงความชัดเจนตอ
หนาท่ีรับผิดชอบของรัฐในการดําเนินการและควบคุมการบังคับโทษ ในขณะท่ีเอกชนจะรับหนาท่ี
ดําเนินการดานงานบริการเทานั้น ในขณะท่ีโมเดลการแปรรูปบางรูปแบบรัฐจะยังคงมีหนาท่ี
รับผิดชอบในเร่ืองการใหบริการอยู ท้ังนี้ ไดมีการพูดคุยถึงแนวทางการเตรียมพรอมสําหรับการเขา
ปสหัสวรรษท่ี 3 สําหรับความกลาในการเปนโลกาภิวัฒนของการแปรรูปการบังคับโทษ โดยจะไม
มีปญหาสําหรับผูตองขังวาจะถูกบังคับโทษในเรือนจําของรัฐหรือเอกชน ผูตองขังจะยังคงอยูใน
ความรับผิดชอบของรัฐ และรัฐยังคงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุมและดูแลความเปนอยูของ
ผูตองขังไมเปล่ียนแปลง ซ่ึงเปนมุมมองถึงความรับผิดชอบเปนสําคัญ โดยข้ึนกับคุณภาพของผูท่ีมี
สวนเก่ียวของในการบังคับโทษ, บริษัทเอกชนผูท่ีปฏิบัติตามสัญญา, สิทธิผูตองขังและคาใชจายใน
การบังคับโทษ หลักเกณฑดังกลาว ท้ังในสวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามสงผลใหเกิดการ
อภิปรายในระดับนานาชาติ 

 ทายท่ีสุดจะตองมีการแยกแยะระหวางรูปแบบของการแปรรูปในลักษณะตางๆ จาก
มุมมองของผูคัดคานท้ังทางกฎหมายและการปฏิบัติ โดยพื้นฐานสามารถระบุแยกแยะไดระหวาง
                                                 

31  Kaiser/Schoch. (2003). Strafvollzug 5.Auflage. p. 33. 
32  Kaiser/Schoch. (2003). Strafvollzug 5.Auflage. p. 44. 
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รูปแบบการแปรรูปการบังคับโทษท่ีดําเนินอยูในยุโรปภาคพื้นทวีป ซ่ึงสวนใหญแลวในภาคสวน
การใหบริการรวมทั้งงานดานอ่ืนๆ ท่ีอยูในขอบขาย โดยไมมีการคัดคานจากมุมมองทางกฎหมาย 
ในทางตรงขามดวยเหตุผลทุกประการท่ีกลาวมาแลว การแปรรูปท่ีจะโอนมอบอํานาจการ
ดําเนินการบังคับโทษท้ังหมดใหตกอยูในมือของเอกชนน้ัน ในเยอรมนีถือเปนเปนการดําเนินการท่ี
ไมเพียงแตไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญแลวยังไมสงผลดีทางเศรษฐศาสตร รวมท้ังขัดตอหลักการ
แนวคิดในการบังคับโทษท้ังปวง 

 3. แนวโนมและโอกาสในการแปรรูปการบังคับโทษทางอาญาและทางวินัย33 

 เพื่อเปนการแกปญหาในการดําเนินการบังคับโทษซ่ึงเกิดข้ึนจากปญหาจํานวนนักโทษ
ลนเรือนจําและปญหาดานงบประมาณท่ีจํากัด ทําใหในปจจุบันนอกเหนือจากทางเลือกในการ
พิจารณาสนับสนุนการบังคับโทษแบบปลอยอิสระแลว คือ การดําเนินการตามแนวคิดการแปรรูป
กิจการราชทัณฑ ดังนั้น บทความนี้จะเปนการอธิบายถึงแนวความคิดในการดําเนินการดังกลาว 
ท้ังนี้ การประมาณการตอการแปรรูปไมไดมีการประเมินเปนไปในทิศทางเดียวกันวา การแปรรูปจะ
สงผลดีตอความคาดหวังในการท่ีจะประหยัดงบประมาณ รวมท้ังการดําเนินการที่จะมีมาตรฐาน
สูงข้ึน ท้ังในเร่ืองส่ิงกอสรางและความสะอาด ซ่ึงจากการประเมินท่ีผานมา การแปรรูปการ
ดําเนินการบังคับโทษในเรือนจําใหเอกชนไมไดสงผลดีมากนักในภาพรวมเม่ือเปรียบเทียบกับการท่ี
รัฐยังคงเปนผูดําเนินการจัดการบริหารเรือนจํา อคติท่ีเกิดข้ึนของนักวิชาการที่มีสวนรวมไดพิสูจน
วาเปนปญหาซ่ึงตรงขามกับขอเท็จจริงท่ีประเมิน เกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวรายงานเกี่ยวกับการละเลย
และการกระทําผิดตอผูตองขังเกิดข้ึนไมมากพอท่ีจะเปนเง่ือนไขในการปฏิเสธ ดังนั้น การแปรรูป
ระบบงานราชทัณฑในสหรัฐฯ จึงยังคงดําเนินการอยางตอเนื่องมาจนปจจุบัน 

 ในยุโรปไดมีการนําแนวคิดรูปแบบเสรีนิยมใหมมาเสนอในยุโรปอยางคอยเปนคอยไป 
ซ่ึงทําใหเกิดการอภิปรายถกเถียงเร่ืองการกระจายอํานาจและการแบงแยกการควบคุม สงผลใหการ
บังคับโทษทางอาญาซ่ึงถือวาเปนหนาท่ีของรัฐนั้น ไดถูกหยิบยกมาพิจารณาถึงเร่ืองดังกลาวดวย 
ดวยสถานการณท่ีมีปญหาใกลเคียงกัน จากเหตุผลของการมีปญหานักโทษลนเรือนจําและปญหา
ดานงบประมาณในการบริหารจัดการสงผลสนับสนุนตอการพัฒนาการดําเนินการตามแนวคิดการ
แปรรูป 

 ในเยอรมนีการบังคับโทษทางอาญาถือวาเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐเทานั้น อยางไรก็ตาม 
จะตองไมมีการเขาใจผิดตอการท่ีในประเทศนี้ไดมีโอกาสความเปนไปไดท่ีมีอยูแลวในการท่ี 
จะใหเอกชนเขามามีสวนรวมในกิจการของรัฐ  ตัวอยางเชน ตั้งแตทศวรรษที่ 70 ไดมีภาคเอกชน  
 
                                                 

33  Kaiser/Schoch. (2003). Strafvollzug 5.Auflage. p. 77. 
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โดยเฉพาะอยางองคกรท่ีไมหวังผลกําไรเขามามีสวนรวมในกระบวนการบังคับโทษ ในสวนของ
การสนับสนุนการทํางานสรางอาชีพ มาตรการการดําเนินการท่ีเปดใหเอกชนเขามาเปนผูรวม
ใหบริการฟรีตามมาตรการการรวม private-public partnership ซ่ึงมีอิทธิพลอยางมีนัยยะสําคัญตอ
การทําหนาท่ีของรัฐการดําเนินการบังคับโทษของเรือนจํา นอกเหนือไปจากการการใหบริการดูแล
ทางการแพทยและการใหความชวยเหลือทางศาสนา (มาตรา 53 I, 157, 158 กฎหมายการบังคับโทษ
ทางอาญา) มีการคิดท่ีจะใชบริการภายนอกในการทํางานรวมกันเพื่อบริหารส่ิงอํานวยความสะดวก
ในเรือนจําโดยบริษัทเอกชน (มาตรา 148, 149, 154 วรรค 2 กฎหมายการบังคับโทษทางอาญา) เม่ือ
ปราศจากการชวยเหลือจากภายนอก มันเปนไปไดยากท่ีจะเสนอแนวทางในการฝกอาชีพท่ี
หลากหลายใหผูตองขังในระหวางการบังคับโทษได ดังนั้น การแปรรูปในบางสวน เชน การผลิต
สินคาโดยนักโทษท้ังในและนอกเรือนจํา ท้ังนี้ การดําเนินมาตรการดานการสาธารณสุขสําหรับ
ผูตองขัง โดยบุคลากรวิชาชีพภายนอก ไดมีการดําเนินการมาเปนเวลานานและเปนท่ียอมรับ
เกี่ยวกับปรากฏการณท่ีเปนท่ียอมรับเหลานี้ ทําใหเร่ิมมีการพัฒนาต้ังแตตนทศวรรษท่ี 90 โดยมี
แนวโนมการพัฒนายึดโยงกับรูปแบบในอเมริกาและยุโรป โดยจากอรรถาธิบายท้ังหมดไดมีการ
อนุญาตใหเปดทําการเรือนจําแหงแรกซ่ึงมีการลงทุนโดยเอกชนในเยอรมนี ในป 1996 ท่ีเมืองวาล
เด็ก ใกลเมืองรอสต็อก และไดมีการรายงานถึงการดําเนินการในรูปแบบเดียวกันในสวิสเซอรแลนด 
 ในขณะเดียวกัน จากแนวความคิดท่ีแตกออกไปอยางกวาง ไดมีการดําเนินการอนุญาต
ใหการควบคุมผูตองขังของเรือนจําในรัฐนอรดไรหนขเวสฟาเลน (เมืองบือเรน) เปนการดําเนินการ
โดยเจาหนาท่ีบริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชน ซ่ึงการดําเนินการในลักษณะเดียวกันก็ไดมีรายงาน
จากรัฐฮัมบูกร อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวจะอยูภายใตการจัดการและกํากับดูแลของ
เจาหนาท่ีรัฐ34 ซ่ึงการดําเนินการการแปรรูปการบังคับโทษนั้นจะไมขัดตอหลักการท่ีการควบคุม 
ดูแลภายในกระบวนการบังคับโทษจะถือเปนหนาท่ีท่ีอยูในเขตอํานาจของรัฐ ภายใตการเปล่ียนแปลง 
อยางรวดเร็วไดเกิดผลท่ีตามมาดังเชนส่ิงท่ีรัฐบาลรัฐเฮสเซนไดวางแผนไวในข้ันตอไป คือ 
ไมเพียงแตการดูแลดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวกเทานั้น แตการดําเนินการบริหารเรือนจํา
บางสวนจะถูกดําเนินการโดยเอกชน การดําเนินการของเอกชนในการใหบริการและการจัดการ
เรือนจําจะถูกจํากัดขอบเขตและอยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐ ในฐานะที่เปนผูชวยเหลือในการ
บริหารจัดการและดําเนินการ ท้ังนี้ เจาหนาท่ีเอกชนจะไมไดรับอนุญาตใหมีอํานาจในการบังคับ
โทษโดยตรงตอผูตองขัง และจะมีจํานวนประมาณ 30-40% ของเจาหนาท่ีท้ังหมด 

 

                                                 
34  Kaiser/Schoch. (2003). Strafvollzug 5.Auflage. p. 78. 
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 งานวรรณกรรมที่เขียนในภาษาเยอรมันโดยมากมักจะไมแสดงความคิดเห็น หรือ
บางสวนจะปฏิเสธตอรูปแบบและแนวคิดในการแปรรูปการบังคับโทษ โดยมีการเสนอเหตุผลตางๆ 
เพื่อปฏิเสธแนวคิดดังกลาวเปนจํานวนมาก โดยท่ีในการถกเถียงตอเร่ืองดังกลาวจะเปนการนําเสนอ
ขอทวงติงในแงมุมของรัฐและหลักสิทธิข้ันพื้นฐานมากกวาขอทวงติงเร่ืองอ่ืนๆ บอยคร้ังท่ีเหตุผล
ของแนวโนมทางเศรษฐศาสตร และผลประโยชนทางงบประมาณจะถูกกลาวหาวาเปนส่ิงท่ี 
นารังเกียจ เนื่องจากการดําเนินการตามเหตุผลดังกลาวอาจจะกลายเปนส่ิงท่ีสนับสนุนการละเมิด
สิทธิข้ันพื้นฐานของผูตองขัง รวมท้ังการละเมิดตอการผูกขาดอํานาจของรัฐ จนกระท่ังการประเมิน
อยางระมัดระวังแสดงใหเห็นวาส่ิงดังกลาวเปนเร่ืองไมจําเปน การแปรรูปและการดําเนินการเพื่อ
ปรับปรุงใหผูตองขังพรอมกลับคืนสูสังคมไดเกิดปญหาขัดแยงกันในภายหลัง เสมือนวาหลักการ
พื้นฐานของทั้งสองส่ิงแยกจากกัน นักวิจารณและผูท่ีสงสัยในรูปแบบของกระบวนการฟนฟูดูแล
กลับกลายมาเปนผูปกปองแนวคิดในการฟนฟูผูตองใหกลับคืนสูสังคม เม่ือมันเกิดสัญญาณวาการ
แปรรูปจะสงผลลบตอกระบวนการฟนฟูดูแล จึงตองปองกันไมใหแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของการแปร
รูปเปนจริง 
 เม่ือการเปรียบเทียบทางเศรษฐศาสตร ภายใตการคํานึงถึงคาใชจายในการดําเนินการ
ของรัฐในการกํากับดูแลและควบคุม ไดแสดงใหเห็นถึงขอดีของการแปรรูป ไมไดสงผลใหการ
ทํางานรวมกันระหวางรัฐและเอกชนในการบังคับโทษดีข้ึน การดําเนินการดังกลาวจะตองไมทําให
เกิดการบ่ันทอนหนาท่ีในการเปนผูรับผิดชอบกิจการสาธารณะและการรักษามาตรฐานความ
รับผิดชอบ หรือจะสงผลใหการบังคับโทษกลับไปเปนการใชระบบฟวดัล35 

 ความบกพรองในการดําเนินการดวยความโปรงใสและการสูญเสียการควบคุมเปนส่ิงท่ี
จําเปนจะตองปองกัน นอกจากนี้ตองไมเกิดการละเมิดมาตรา 33 IV แหงกฎหมายรัฐธรรมนูญ จาก
การขาดเจาหนาท่ีของรัฐมืออาชีพ หรือการเกิดการสนับสนุนการทุจริต โดยใชประโยชนจากมาตรา 
33 IV แหงกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซ่ึงผูอํานวยการเรือนจําจะเปนผูที่มีอํานาจสูงสุดในการบังคับโทษ 
นอกจากนี้ปญหาในกระบวนการบังคับโทษท่ีเกิดจากการแปรรูปไมพบวาเกิดเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับ
สมมุติฐานการพิจารณา การแปรรูปการบังคับโทษอาจเปรียบเสมือนมาเมืองทรอยสําหรับแนวคิด
การรวบอํานาจในการบังคับโทษ เนื่องจากเปนรูปแบบในอุดมคติ สนับสนุนการเปล่ียนแปลง
รูปแบบของรัฐจากการรวมศูนยอํานาจบริหารเปนการกระจายอํานาจ แมวาในเยอรมนี กรอบตาม
กฎหมายจะถูกกําหนดอยางเขมงวด หัวขอการพิจารณาในการแปรรูปกระบวนการบังคับโทษทาง
อาญาและวินัยไมหายไปจากหัวขอการพิจารณาท้ังของนักการเมืองและนักวิชาการ 

 

                                                 
35  Kaiser/Schoch. (2003). Strafvollzug 5.Auflage. p. 79. 
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3.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาใชระบบกฎหมาย Common Law ซ่ึงเปนอีกระบบหนึ่งท่ีแตกตาง
จากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มีแนวคิดทฤษฎีและหลักการตางๆ ท่ีเปนแนวทางในการดําเนินการ 
ทางกฎหมายเร่ืองของการบังคับโทษที่นาสนใจหลายประการรวมตลอดถึงการดําเนินการบังคับ
โทษโดยการใหเอกชนเขามามีสวนรวม 
 3.2.1 ลักษณะงานราชทัณฑโดยท่ัวไป 

 ในการการจัดระบบเรือนจําและทัณฑสถานตลอดจนการจัดรูปแบบการบริหารงาน
ราชทัณฑเปนไปในลักษณะท่ีสอดคลองกับรูปแบบของการบริหารประเทศ ซ่ึงกรมราชทัณฑ
รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ไดจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาแหงชาติ (An Act of Congress) เม่ือ
วันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 เปนผลใหมีการจัดต้ังสํานักงานราชทัณฑแหงรัฐบาลกลาง เพื่อ
ปฏิบัติหนาท่ีคุมขังผูกระทําผิดกฎหมายพาณิชยระหวางรัฐ ตอมารัฐบาลกลางไดขยายขอบเขตการ
ปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบของเรือนจําใหกวางขวางข้ึน โดยจัดระบบโครงสรางเรือนจํา 
และทัณฑสถานไดเปนไปอยางสอดคลองกับรูปแบบการบริหารประเทศ โดยจัดรูปแบบการบริหาร
ราชทัณฑออกเปน 3 ระบบ คือ ระบบเรือนจํารัฐบาลกลาง ระบบเรือนจําระดับมลรัฐ และระบบ
เรือนจําทองถ่ิน มีรายละเอียดดังนี้36   
 ระบบเรือนจํารัฐบาลกลาง ไดจัดต้ังข้ึนสมัยประธานาธิบดีฮูเวอร โดยพระราชบัญญัติ
สภาแหงชาติ ทําใหมีการจัดต้ังสํานักงานราชทัณฑแหงรัฐบาลกลาง เพื่อปฏิบัติหนาท่ีคุมขังผูกระทํา
ผิดกฎหมายพาณิชยระหวางรัฐ และไดขยายขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบของเรือนจํา
ใหกวางขวางข้ึนโดย พระราชบัญญัติการแกไขผูกระทําผิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง ค.ศ. 1965 
กําหนดใหหนวยงานราชทัณฑของรัฐบาลกลางมีหนาท่ีประสานติดตอกับหนวยงานเรือนจําใน
ระดับมลรัฐและระดับทองถ่ินเกี่ยวกับการแกไขฟนฟูอบรมแกไขจิตใจผูกระทําผิด สวนระบบ
เรือนจําระดับมลรัฐ และระบบเรือนจําทองถ่ิน ไดแก การใชมาตรการจําคุก หรือมาตรการอ่ืนใดท่ี
เกี่ยวเนื่องลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายของมลรัฐหรือทองถ่ินนั้นๆ   

 ในสหรัฐอเมริกา โทษในคดีอาญามี 3 ประเภท ไดแก ประหารชีวิต จําคุก ปรับ ประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการใชโทษประหารชีวิตในแตละรัฐท่ีแตกตางกัน ในปจจุบันโดยท่ัวไปแลวโทษ
ประหารชีวิตเส่ือมความนิยมลงเปนอันมาก เพราะมีผูเห็นวาทารุณโหดรายผิดมนุษยธรรม และอาจ
มีการลงโทษผิดพลาดได สําหรับในสหรัฐอเมริกานั้นโทษประหารชีวิตเปนท่ีนิยมมากเม่ือ 200 ป 
 
                                                 

36 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงาน
ยุติธรรม 43301 หนวยที่ 9-15. น. 488-491. 
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มาแลว ซ่ึงโดยมากมักใชกับความผิดฐานฆาคน ขบถ โจรสลัดในทะเลหลวง วางเพลิงจนเปนเหตุ
ใหคนตาย ลักพาคนเพ่ือเรียกคาไถ ขมขืนกระทําชําเราเปนเหตุใหคนตาย และปลนรถไฟ เรือ 
ยานพาหนะสาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิงในความผิดฐานขบถนั้น บางรัฐถือวาโทษมีสถานเดียวคือ 
ประหารชีวิต  
 ความชอบธรรมของโทษประหารชีวิตมีมารวมสองศตวรรษ โดยไมมีผูใดทักทวงหรือ
คัดคาน จนกระท่ังเม่ือหลายสิบปมานี้จึงเร่ิมมีผูสงสัยวา โทษประหารชีวิตมีความชอบธรรมเพียงใด 
ยิ่งไปกวานั้นก็คือ เร่ิมมีผูสงสัยวาโทษประหารชีวิตนั้นชอบดวยกฎหมายโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญอัน
เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศหรือไมเพียงใด ฉะนั้น รัฐบาลจึงใหความสําคัญกับการลงโทษจําคุก
และการจัดการของระบบราชทัณฑ  

 ภารกิจหลักของกรมราชทัณฑของรัฐบาล มีการบริหารงานอยางตอเนื่องอยางเปน
วิชาชีพและคํานึงถึงภารกิจสําคัญ 5 ประการ 

 1.  ควบคุมผูตองขังไวมิใหหลบหนี โดยการปฏิบัติตอผูตองขังอยางมีมนุษยธรรม 
 2.  ใหโอกาสผูตองขังเขารวมการอบรมแกไขจิตใจผูกระทําผิด 
 3.  พัฒนามาตรการปฏิบัติตอผูตองขังท่ีผสมผสานระหวางการลงโทษ การควบคุม และ
การอบรมแกไขฟนฟู 
 4.  ใหการชวยเหลือและแนะนําเกี่ยวกับการบริหารเรือนจําของมลรัฐและทองถ่ิน 
 5.  พัฒนาสงเคราะหผูตองขังและบริการจัดหางานใหผูพนโทษ 

 นอกจากนั้น กรมราชทัณฑรัฐบาลยังมุงเนนตอเปาหมาย 6 ประการ ซ่ึงเปนปจจัย
สนับสนุนใหภารกิจประสบความสําเร็จ ดังนี้37 

 1. การจัดการดานผูตองขัง 

  1.1) จัดหางานท่ีเหมาะสมใหทํา และเปนไปตามความตองการและความถนัดตอ
ผูกระทําผิด 

  1.2)  ปรับเปล่ียนการลงโทษใหเกิดประโยชนตอผูตองขัง 
  1.3)  มีแผนพัฒนาท่ีสะดวกและเหมาะสมกับความสามารถของผูตองขัง 
 2.  การจัดการดานทรัพยากรดานบุคคล 
  2.1) สรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2.2) หามาตรการท่ีจะทําใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางต้ังใจ 
 
                                                 

37 จาก สารานุกรมงานราชทัณฑนานาชาติ  (น.143), โดย  มูลนิธิพิบูลยสงเคราะห กรมราชทัณฑ, 2541, 
กรุงเทพฯ: กรมราชทัณฑ 
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  2.3) เปดโอกาสใหสมาชิกองคกรไดแสดงศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี 
  2.4) ใหโอกาสในการฝกอบรมและสรางความสัมพันธอันดีในหมูเจาหนาท่ี 
  2.5) เคารพสิทธิและความสัมพันธอันดีในหมูเจาหนาท่ี 
  2.6) คํานึงถึงผลประโยชนของเจาหนาท่ี    
 3. การจัดการดานความม่ันคงและส่ิงอํานวยความสะดวก 
  3.1) ตองอํานวยความสะดวกในการดําเนินการดานความปลอดภัย สภาพแวดลอม 
  3.2) ปกปองสาธารณชน 
  3.3) สรางสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยในการทํางานของสมาชิก 
  3.4) สรางความเปนอยูท่ีดีใหแกผูตองขัง 
  3.5) บํารุงรักษาส่ิงอํานวยความสะดวกเหลานี้ใหมีอายุการใชงานท่ีเหมาะสม 
 4. การเปนผูนําดานราชทัณฑและมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  4.1) วางกลยุทธในการดําเนินงาน 
  4.2) นําเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใช 
  4.3) สรางความรูสึกรับผิดชอบใหเกิดข้ึน 
  4.4) ขยายโปรแกรมกิจกรรมตางๆ 
 5.  การจัดการโปรแกรมตางๆ และการจัดการตอผูตองขัง 
  5.1) จําแนกความตองการของผูตองขัง 
  5.2) ใหโอกาสในการศึกษาและฝกวิชาชีพ 
  5.3) ใหคําปรึกษาและการใหบริการดานสุขภาพและจิตใจ 
 6.  สรางความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืนๆ 
  6.1) กลุมชุมชนสัมพันธกับองคกร 
  6.2) กลุมอาสาสมัครและอาสาสมัครองคกร 
  6.3) กลุมตัวแทนทองถ่ิน 
 เรือนจําและทัณฑสถานภายในการบริหารงานของกรมราชทัณฑ รัฐบาลกลางมีท้ังหมด 
93 แหง ซ่ึงกรมราชทัณฑของรัฐบาลกลางสังกัดตอกระทรวงยุติธรรม มีหนวยงานท้ังหมด 9 
หนวยงาน โดยแตละสวนงานจะมีหนวยงานยอยลงไปในการบริหารจัดการ คือ  

 1)  สวนงานดานบริการ 
 2)  สวนพัฒนาและควบคุมผูตองขัง 
 3)  สํานักงานสวนภูมิภาค 
 4)  กองบริการทางการแผน 
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 5)  สวนบริหารทรัพยากรบุคคล 
 6)  สวนพัฒนาวิชาชีพและการศึกษา 
 7)  สวนนโยบาย ขอมูล และแผนงาน 
 8)  สวนโครงการ 
 9)  สวนงานราชทัณฑ 
 สวนดานระบบการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยภายในเรือนจําซ่ึงถูกจัดแบง
ออกเปน 4 ระดับ38 

 1) เรือนจําความม่ันคงต่ําสุด (Minimum Security) เปนเรือนจําท่ีมีลักษณะคลาย
กับทัณฑสถานเปด มีเรือนนอนแตไมมีร้ัวกั้น มีอัตราสวนระหวางเจาหนาท่ีกับผูตองขังสูงสุด 
เรือนจําประเภทนี้จะตองอยูใกลกับเรือนจําใหญหรือคายทหาร 

 2) เรือนจําความม่ันคงตํ่า (Low Security) เรือนจําประเภทความม่ันคงตํ่า จะมีร้ัวกั้น
อาณาเขต 2 ช้ัน มีเรือนนอนเปนหองขังรวม เนนกิจกรรมและการทํางาน มีเจาหนาท่ีมากกวา
เรือนจําความม่ันคงตํ่าสุด 

 3) เรือนจําความม่ันคงปานกลาง (Medium Security) เรือนจําประเภทนี้มีอาณาเขต
อยางแข็งแรง มีการติดต้ังระบบปองกันแบบอิเล็กทรอนิกส หองขังมีลักษณะแบบเดี่ยวและแบบคู 
การฝกอาชีพจะมีหลากหลาย และมีโครงการตางๆ ท่ีจัดข้ึนเพื่ออบรมแกไขหลายหลักสูตร มี
เจาหนาท่ีจํานวนมากในการควบคุมดูแล 

 4) เรือนจําความมั่นคงสูง (High Security) เปนเรือนจําท่ีมีความปลอดภัยสูง มีการกั้น
กําแพงสองช้ันลอมรอบ เรือนนอนเปนหองขังเดี่ยวหรือคู มีเจาหนาท่ีควบคุมดูแลอยางใกลชิด ซ่ึง
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานจะไดรับการฝกฝนเปนอยางดี และมีอัตราสวนระหวางเจาหนาท่ีกับผูตองขัง
ประมาณ 1 ตอ 2-2.5 เทานั้น 
 ประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบความม่ันคงปลอดภัยในเรือนจําสูงมาก ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอ รวมท้ังการนําเทคโนโลยีระดับสูง ระบบโทรทัศนวงจรปด 
ระบบขอมูลท่ีทันสมัย ระบบการเปดปดประตูอัตโนมัติ ระบบร้ัวไฟฟา ระบบการตรวจสอบการใช
โทรศัพทของผูตองขัง ซ่ึงทําใหระบบเรือนจํามีประสิทธิภาพมาก 
 ดานการอบรมแกไขผูตองขัง มีการฝกอาชีพแกผูตองขังในรูปแบบอุตสาหกรรมเรือนจาํ
โดยผลิตสินคาเพื่อจําหนายใหแกหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานที่ไมหวังกําไร และการ 
 
                                                 

38 จาก สารานุกรมงานราชทัณฑนานาชาติ  (น.143), โดย  มูลนิธิพิบูลยสงเคราะห กรมราชทัณฑ, 2541, 
กรุงเทพฯ: กรมราชทัณฑ  
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รับงานจากบริษัทเอกชน เพื่อใหผูตองขังไดทํางานระหวางตองโทษ โดยจะไดรับคาจางและตองเสีย 
ภาษีเงินไดเชนเดียวกับการอุตสาหกรรมภายนอก โดยมีองคการอุตสาหกรรมแรงงานผูตองขังเปน 
ผูวาจางและฝกวิชาชีพแกผูตองขัง และจัดหางานท่ีแตกตางจากงานของหนวยงานเอกชน นอกจากนี้
ยังมีโครงการบําบัดรักษาผูกระทําผิดทางเพศ เพื่ออบรมแกไขผูตองขังเนื่องจากการกระทําผิด 
ทางเพศ 
 ดานการจัดสวัสดิการ มีการบริการดานอาหารที่มีมาตรฐานสูง การใหบริการรักษา 
พยาบาลพิเศษแกผูตองขังท่ีมีความจําเปนตองใชการรักษาพยาบาลเปนกรณีพิเศษ คาทดแทนกรณี
ผูตองขังไดรับอุบัติเหตุจากการทํางาน การบริหารแกปญหาเร่ืองรองทุกข บริการจัดหาเครื่องใช
สวนตัวและการเก็บเครื่องใชสวนตัวของผูตองขัง บริการเยี่ยมญาติแบบตัวตอตัว การใหบริการ
โทรศัพทติดตอกับสมาชิกในครอบครัวและญาติมิตรดวยระบบการติดตอส่ือสารผานทาง
จอมอนิเตอรท่ีมีเจาหนาท่ีคอยกํากับอยู ซ่ึงคาใชจายท้ังหมดทางผูตองขังหรือผูรับสารจะเปน
ผูรับผิดชอบท้ังส้ินและบริการหองสมุดกฎหมายแกผูตองขังท่ีตองการความรูเกี่ยวกับกฎหมาย 

 ดานการเตรียมตัวและการปฏิบัติหลังพนโทษ การเตรียมการและการปฏิบัติหลังปลอย
ผูตองขัง โดยกอนที่จะไดรับการปลอยตัวเขาสูสังคม ผูตองขังจะไดรับการชวยเหลือและคําแนะนํา
อบรมในเร่ืองการดําเนินชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ โดยใหภาคชุมชนในสังคมมีสวน
รวมในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด39 

 3.2.2 การใหเอกชนเขามารวมดําเนินกิจการในเรือนจํา 
 แนวความคิดในการจัดต้ังเรือนจําเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เร่ิมมีมาตั้งแต
ในชวงกลางป ค.ศ. 1800 และมีพัฒนาการท่ีตอเนื่องจนถึงปจจุบัน สําหรับการจัดต้ังเรือนจําเอกชน
ในยุคแรก มีความมุงหมายเพื่อการแสวงหากําไรใหแกรัฐหรืออยางนอยท่ีสุดก็เพ่ือใหสามารถเล้ียง
ตนเองได โดยไมตองพึ่งพางบประมาณของรัฐแตอยางใด  

 การดําเนินการเรือนจําเอกชนในยุคแรกตองหยุดลง เนื่องจากสาธารณชนไดกดดันให
รัฐบาลออกกฎขอบังคับหามการใชแรงงานนักโทษอยางไมเหมาะสม การดําเนินการจัดต้ังเรือนจํา
เอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกาไดเร่ิมตนอีกคร้ังในยุคท่ี 2 ค.ศ. 1980 ซ่ึงปรากฏการณทางสังคมท่ี
สนับสนุนแนวความคิดเสรีทางการคา ช้ีใหเห็นในขอดีวา ภาคเอกชนสามารถท่ีจะดําเนินกิจการได
ดวยคาใชจายที่ถูกลงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ยิ่งไปกวานั้นการดําเนินนโยบายแข็งกราวตอ
อาชญากรรมไดสงผลใหจํานวนนักโทษเพิ่มข้ึน ทําใหภาครัฐตองเพิ่มคาใชจายในการควบคุมดูแล
ผูตองขัง จึงเปนเหตุผลท่ีสนับสนุนการจัดตั้งเรือนจําเอกชนในยุคท่ี 2 นี ้ 

                                                 
39 สารานุกรมงานราชทัณฑนานาชาติ  (น.274-375). เลมเดิม. 
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 ปจจุบันพบวาในประเทศสหรัฐอเมริกามีจํานวนผูตองขังท่ีอยูในเรือนจําเอกชนจํานวน
ท้ังส้ิน 52,370 คน หรือคิดเปนรอยละ 5 ของผูตองขังท้ังประเทศ และเรือนจําเอกชนเหลานี้ใน
ปจจุบันไดกอใหเกิดรายไดเปนเงินถึง 1 พันลานดอลลารสหรัฐ 

 นอกจากนี้ จากการวิจัยพบไดวาการดําเนินการของเรือนจําเอกชนในประเทศสหรัฐ 
อเมริกาสามารถประหยัดงบประมาณไดถึงรอยละ 20-30 ในจํานวนนี้เรือนจําเอกชนสามารถลด
คาใชจายและเพิ่มผลประโยชนท่ีอาจจะเกิดแกพนักงานไดมากข้ึนถึงรอยละ 70 -75 คือ 

 เรือนจําเอกชนสามารถจางและใชจํานวนบุคลากรไดนอยกวาเรือนจําของรัฐบาล 

 เรือนจําเอกชนสามารถกําหนดอัตราเงินเดือนท่ีต่ํากวาอัตราเงินเดือนของภาครัฐ 
 เรือนจําเอกชนสามารถประหยัดคาใชจายตอเนื่องดานบุคลากรไดมากกวาเรือนจําของ
รัฐในเร่ืองของคารักษาพยาบาล คาตอบแทนสําหรับวันลาและอ่ืนๆ40 
 ในขณะท่ีสถิติการจองจําเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วแตอัตราการเกิดอาชญากรรมกลับเพิ่มข้ึน
อยางชาๆ ในระหวางป 1975 ถึงป 1985 อัตราการเกิดอาชญากรรมรุนแรงลดลง ในขณะท่ีผูกระทํา
ผิดถูกสงตัวเขาเรือนจํานั้นมีสาเหตุมาจากนโยบายการเมือง และการหวังผลในทางการเมืองแบบ 
งายๆ มาใชนั่นเอง นักการเมืองไดออกมาตรการตาง ๆ เชน การกําหนดโทษขั้นต่ํา การกําหนดให
การทําทัณฑบนทําไดยากข้ึน และการออกแบบกฎเกณฑท่ีทําใหการไดรับพิจารณาเปนนักโทษ 
ช้ันดีเปนไปไดยากข้ึน และจากปญหาจํานวนประชากรแออัด การบังคับใชมาตรการตางๆ สงผลให
ผูกระทําความผิดประเภทไมรุนแรงถูกจับกุมจํานวนมาก เขาสูเรือนจําตาง ๆ ซ่ึงก็ประสบปญหา
ความแออัดของโทษในเรือนจําอยูเต็ม 
 ในรัฐคาลิฟอรเนีย ซ่ึงมีระบบเรือนจําของรัฐท่ีใหญท่ีสุดในประเทศ งบประมาณไดเพิ่ม
สูงข้ึนถึง 7 เทา คาใชจายจํานวนมหาศาลและวิธีแกปญหาอาชญากรรมในสังคม โดยการใชการจําคุก 
เพิ่มมากข้ึน แนวคิดแบบระบบการคาเสรี จํานวนประชากร รวมถึงจํานวนประชากรในเรือนจําท่ี
เพิ่มมากข้ึน กลายมาเปนสวนประกอบสําคัญท่ีทําใหเกิดกระแสปรากฏการณการเปล่ียนแปลงท่ี
สําคัญท่ีผลักดันใหเกิดเรือนจําเอกชน41 

 ความแออัดของนักโทษในเรือนจําไดสรางปญหาหลายดาน เรือนจําไมมีมาตรฐานใน 
ป 1985 ไดมีการสํารวจเรือนจําซ่ึงเรือนจําคร่ึงหนึ่งมีอายุมากกวา 35 ป และเรือนจําจํานวนมากมีอายุ
มากกวา 100 ป ผูบริหารเรือนจํามีความลําบากใจในการบริหารเพราะไมสามารถขยายเรือนจําใหพอ

                                                 
40  จาก “การดําเนินกิจการเรือนจําเอกชนในตางประเทศ,” โดย  กลุมพัฒนาระบบบริหาร, (2548, 

กันยายน), จุลสารอาชญาวิทยา, 2, 4, น. 7. 
41 จาก แนวคิดในการใหเอกชนเขามาดําเนินการกิจการเรือนจํา  (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต), โดย   

กิตติพร วานิชขจร, 2544, กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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กับจํานวนนักโทษท่ีเพิ่มข้ึน ทําใหหลายรัฐไดถูกบังคับใหปลอยนักโทษกอนเวลา หลายรัฐตอง
ควบคุมคาใชจายประกอบกับมีขอจํากัดเร่ืองรายรับ เงินชวยเหลือจากรัฐบาลกลางตอรัฐบาลทองถ่ิน
ลดลงตั้งแตป 1980 กระท่ังในป 1986 โครงการแบงปนรายรับท่ัวไปไดจบลงทําใหรัฐบาลทองถ่ิน
หลายแหงไมไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลกลาง หลายรัฐเปนหนี้มากและไมสามารถผลิต
พันธบัตรเพ่ือขายท่ีจะนําเงินมาใชสรางเรือนจํา การที่ภาคเอกชนจัดหาที่พักใหมใหภาคเอกชนเปน
ส่ิงตองใจท้ังรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ินท่ีกําลังเผชิญปญหาการขาดแคลนท่ีพักของนักโทษและ
ขอจํากัดเร่ืองหน้ี ดังนั้น บริษัทเอกชนจึงไดรับความสนใจใหมาดําเนินกิจการของเรือนจําในนาม
ของรัฐบาล เอกชนสามารถออกพันธบัตรเพ่ือหาเงินมาใชกอสรางเรือนจําใหม 
 ในกลางทศวรรษ 1980 รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ ไดให
ความสนใจเร่ืองโครงสรางสถาบันและหลักคิดในเร่ืองรัฐสวัสดิการ ความคิดริเร่ิมเร่ืองการแปรรูป
ไดรับการสนับสนุนท้ังๆ ท่ีโอกาสในการแปรรูปมีไมมากนักเพราะบริการสาธารณูปโภคของ
รัฐบาลหลายชนิด รัฐไดทําสัญญาใหเอกชนเขามาดําเนินกิจการไปนานแลว เปนความเช่ือท่ีวา
กิจการตาง ๆ ถาใหเอกชนเปนผูดําเนินการ เอกชนจะสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา
รัฐบาล เพราะหนายธุรกิจจะไมติดขัดเร่ืองระเบียบแบบแผน (red tape) ท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางาน
ของหนวยงานของรัฐ โดยเฉพาะในการจัดซ้ือจัดจางและแรงงานสัมพันธ ผูจัดการของเอกชน
สามารถจางพนักงานและใหพนักงานออกไดโดยไมมีขอจํากัดเร่ืองระเบียบของขาราชการพลเรือน 
และขอจํากัดในระบบงบประมาณสําหรับการจางพนักงานใหม การบริหารสามารถสรางความเปน
ระเบียบวินัยใหกับพนักงานไดงายกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งถาพนักงานไมไดรวมกันตั้งสหภาพ
กรรมกร 

 การบริหารจัดการเรือนจําโดยรัฐบาลจะมีลักษณะของการผูกขาด ดังนั้น จึงไมมี
แรงจูงใจใหคิดคนใหนําวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมาใช การท่ีอุปสงคตอการใชบริการของเรือนจํา 
ไมพยายามเพ่ิมผลผลิตแตจะพยายามรักษาสถานภาพของตนไว โดยการพยายามหลีกเล่ียงการ
กระทําท่ีมีความเสี่ยงตอสถานภาพของตน สําหรับงบประมาณเม่ือไดกําหนดไปแลวจะไมสามารถ
ทําใหลดลงอีก มีแตจะทําใหเพ่ิมข้ึนๆ ถาเปรียบเทียบกับการใหเอกชนเขามาดําเนินกิจการเรือนจํา
โดยการแขงขันกัน เอกชนกลัวความเส่ียงของการขาดทุน กลัวการลมละลาย กลัวการสูญเสียเงิน 
ส่ิงเหลานี้จะเปนแรงกระตุนใหเอกชนพยายามเพิ่มประสิทธิภาพของตน 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา “การแปรรูปเรือนจํา” หมายถึง การโอนหนาท่ีในเรือนจําจาก
ภาครัฐไปสูภาคเอกชน วัตถุประสงคหลักของการแปรรูปเรือนจํามี 3 ประการ 
 1.  เพื่อประหยัดคาใชจาย 

 2.  เพื่อใหนักโทษมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน ไมตองอยูกันอยางชุมชนแออัด 
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 3. เพื่อใหนักโทษไดรับบริการอยางรวดเร็วและมีคุณภาพ 
 ประเทศสาธารณรัฐอเมริกา มีกฎหมายเรือนจําเอกชนของรัฐบาลกลาง  ไดแก 
พระราชบัญญัติฟนฟูนครหลวงและปรับปรุงตนเองของรัฐบาล ค.ศ. 1997 และกฎหมายเรือนจํา
รัฐบาลบางมลรัฐ เชน พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัยการใหบริการของนักโทษเรือนจํารัฐ 
ค.ศ. 1851 สําหรับบางมลรัฐก็ไมไดจัดทํากฎหมายเรือนจําเอกชน แตก็มีการจัดต้ังเรือนจําเอกชนซ่ึง
เปนปกติของประเทศ ท่ีอยูในระบบกฎหมาย Common Law การจัดต้ังเรือนจําเอกชนก็โดยอาศัย
นโยบายของรัฐบางมลรัฐ ซ่ึงในสหรัฐอเมริกาหลายรัฐไดอนุญาตใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
บริการจัดการภายในสถานพินิจเด็กและเยาวชน บานกึ่งวิถี ในบางรัฐไดออกกฎหมายใหเอกชนมี
สวนรวมในการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกสบายในเรือนจํา เชน บริการทางการแพทย บริการ
รักษาสุขภาพจิต การฝกอบรมพนักงาน การฝกอาชีพ บริการดานอาหาร การสันทนการ รานขาย
อาหารและเสบียง อาหารภายในเรือนจํา  

 เม่ือเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการสามารถประหยัดเงินใหรัฐบาลได
มากกวาเมื่อภาครัฐเปนผูดําเนินการเอง กลาวคือ ในการดําเนินการบริหารจัดการเรือนจําของภาครัฐ 
คาใชจายโดยเฉล่ียประมาณ 40 ดอลลารตอนักโทษหนึ่งคนตอวัน ขณะท่ีการดําเนินการบริหาร
จัดการของภาคเอกชนคาใชจายต่ํากวานั้น เชน ในป 1986 บริษัท The US Correction Corporation 
ไดดําเนินการบริการจัดการท่ีศูนย  The Mario Adjustment Center ซ่ึง ต้ังอยู ท่ี  St.Mary ในรัฐ 
Kentucky ไดคิดคาบริการ 25 ดอลลารตอนักโทษหน่ึงคนตอวัน การดําเนินการบริหารจัดการโดย
ภาคเอกชนไดชวยประหยัดเงินใหกับภาครัฐประมาณ 400,000 ดอลลาร ในปเดียวกัน บริษัทของ
เอกชนช่ือ  The Correction of America (CCA) ไดคิดคาบริการกับ  Bay County ในรัฐ  Florida 
ประมาณ 29-31 ดอลลารตอนักโทษหนึ่งคนตอวัน บริษัทนี้ไดประหยัดเงินใหกับรัฐประมาณ 
700,000 ดอลลาร 
 เรือนจําอุตสาหกรรมมลรัฐแคลิฟอรเนีย42 การดําเนินงานเรือนจําอุตสาหกรรมของมล
รัฐแคลิฟอรเนีย เปนการดําเนินงานท้ังในลักษณะเรือนจําอุตสาหกรรมของรัฐและเรือนจํา
อุตสาหกรรมของเอกชน พบวาเรือนจําอุตสาหกรรมเอกชนของมลรัฐแคลิฟอรเนียดําเนินงาน
ภายใตความรวมมือกับเอกชน 2 กลุมใหญๆ คือ เรือนจําอุตสาหกรรมกลุมท่ีดําเนินงานภายใตความ
รวมมือกับบริษัทราชทัณฑอเมริกา (Corrections Corporation of America) หรือ (CCA) และเรือนจํา
ท่ีดําเนินงานภายใตความรวมมือกับกลุมจีโอ The GEO Group, Inc (GEO) นอกจากน้ันเปนการ
ดําเนินงานในเรือนจําอุตสาหกรรมของรัฐ  
                                                 

42 บทความเรื่อง: เรือนจําอุตสาหกรรม. จาก http://www.cdcr.ca.gov/Visitors/CA_Out_Of_State_ 
Facilities.html (อางถึงใน วินัย  เจริญเฉลิมศักด์ิ, 2556, วารสารราชทัณฑ, 2(61, น. 5-6). 
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 กฎหมายท่ีรองรับการดําเนินงานเรือนจําอุตสาหกรรมของมลรัฐแคลิฟอรเนีย เปนการ
ดําเนินงานโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 1982 บทท่ี 1549 และกฎหมายอาญา
แคลิฟอรเนีย มาตรา 2800 โดยมีสมาคมอุตสาหกรรมเรือนจําแคลิฟอรเนีย (PIA หรือ CALPIA) 
เปนองคกรอิสระ มีฐานะเปนนิติบุคคล ดําเนินงานอุตสาหกรรม โดยใชบริการแรงงานผูตองขัง
ภายใตการกํากับ ดูแล ของคณะกรรมการอุตสาหกรรมเรือนจํา (มี 11 คน) มีรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ยุติธรรมมลรัฐแคลิฟอรเนีย เปนประธาน โดยกฎหมายแคลิฟอรเนียไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐ
ซ้ือผลิตภัณฑ PIA และใหปรึกษากับพนักงานของ PIA ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมและปรับใหเขา
กับผลิตภัณฑท่ีมีอยู CALPIA รับผิดชอบในการดําเนินงานเรือนจําอุตสาหกรรมของมลรัฐ
แคลิฟอรเนีย ทําหนาท่ีในการควบคุม ดูแล มอบหมายงานการผลิตสําหรับผูตองขังผูใหญในสถาบัน
ราชทัณฑรัฐแคลิฟอรเนีย ท่ีผานมา CALPIA ไดมอบหมายงานการผลิตและอุตสาหกรรมเกษตร
ใหกับ 22 เรือนจํา ท่ัวแคลิฟอรเนีย ประกอบดวยบริการดําเนินงานกวา 60 บริการ มีผูตองขังเขารวม
การผลิตประมาณ 5,900 คน 
 CALPIA ทําหนาท่ีเปนตัวสนับสนุนแตไมไดรับการจัดสรรประจําปจากรัฐสภา รายได 
CALPIA มาจากการขายของสินคาและบริการไปยังหนวยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมภายใตการ
ดําเนินงาน CALPIA ทําการผลิตสินคากวา 1,400 สินคาและบริการ เชน เฟอรนิเจอรสํานักงาน 
เส้ือผา ผลิตภัณฑอาหาร รองเทา บริการพิมพปาย ชุดตา ถุงมือ จาน อุปกรณมือถือ ฯลฯ สําหรับ
ผลิตภัณฑ CALPIA จะจําหนายไปยังหนวยงานภาครัฐท้ังรัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐและหนวยงาน
ของรัฐในทองถ่ิน กฎหมายอาญาของมลรัฐแคลิฟอรเนียหาม CALPIA ขายผลิตภัณฑและบริการ
ของ บริษัท ใหกับประชาชนท่ัวไป โดยท่ีคาจางรอยละ 50 ของนักโทษจะถูกหักชดใชความเสียหาย
ตามท่ีศาลส่ัง คาปรับจะถูกโอนไปยังกองทุนชดเชยผูตกเปนเหยื่ออาชญากรรม ในปงบประมาณ 
2005-2006 มีกําไรจากงานผูตองขัง โปรแกรมชางไมมากกวา 700,000 ดอลลาร ตั้งแตปงบประมาณ 
1992-1993 CALPIA ไดฝากคาจางของผูตองขังไวในกองทุนสูงถึง 6,500,000 ดอลลารสําหรับ
ผูตองขังจะไดรับคาจาง 0.30 ถึง 0.95 ดอลลาร ตอช่ัวโมง 
 โปรแกรมการดําเนินงานของ CALPIA มีหลายโปรแกรม เชน โปรแกรมการจาง
แรงงานผูตองขัง โปรแกรมชางไม โปรแกรมดําน้ําในเชิงพาณิชย โปรแกรมการศึกษาสายอาชีพ 
ในป 2001 CALPIA ไดพัฒนาโปรแกรมการจางงานเพ่ือเพิ่มความสามารถของผูตองขังท่ีจะให
ไดรับงานภาคเอกชนเม่ือพนโทษจากคุก ชวยลดการกระทําผิดซํ้าและเอ้ือตอการมีชุมชนท่ีปลอดภัย 
โดย CALPIA จะกําหนดใหโรงงานเตรียมความพรอมประเมินทักษะงาน ประสบการณการศึกษา
และนิสัยการทํางาน และผูประกอบการจะตองจัดจัดใหมีเอกสารรับรองทักษะและนิสัยของ
ผูตองขังท่ีผานประสบการณการทํางานในเชิงบวก การมอบหมายงานจะใหเฉพาะผูตองขังท่ีสมัคร
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ใจท่ีจะเรียนรูทักษะการทํางานและการใชชีวิตในสังคม ดานการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
โรงงานจะตองดําเนินงานภายใตกฎระเบียบของรัฐบาลกลางและมลรัฐ ประโยชนท่ีผูตองขัง 
จะไดรับจากโปรแกรม ไดแก โอกาสท่ีจะไดเรียนรูทักษะการทํางาน การรับรองและการยอมรับจาก
อุตสาหกรรมเอกชนผูตองขังหลายคนไดรับการจางงานจากนายจางท่ีไมใชสมาชิกสหภาพ เพราะมี
ประกาศนียบัตรการฝกวิชาชีพ เชน ชางไม ชางเหล็ก แรงงานกอสราง ดําน้ําในเชิงพาณิชย ฯลฯ 
และปรากฏวาอัตราการกระทําผิดซํ้าสําหรับโปรแกรมการศึกษาสายอาชีพ มีนอยกวารอยละ 15 
เปนตน 

 3.2.2.1 ลักษณะของเรือนจําเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ลักษณะของเรือนจําเอกชนในสหรัฐอเมริกาคือ รัฐเปนผูใหสัญญา และเอกชนเปนผูรับ
สัญญาโดยเอกชนจะเขาไปบริหารเรือนจําท้ังหมด โดยมีกฎหมายรองรับอํานาจของเอกชน เรือนจํา
เอกชนในระยะแรก ไดแก เรือนจําแหงแรกของรัฐหลุยเซียนา เรือนจําออรเบรินในมลรัฐนิวยอรค
และทัณฑสถานชิงชิง สําหรับเอกชนท่ีเขามารับหนาท่ีในการบริหารงานเรือนจําแทนรัฐ มักจะเปน
บริษัทขนาดใหญ  เชน  บริษัท  Corrections Corporation of America, Wackenhut Corrections 
Corporation รองลงมาไดแก U.S. Corrections Corporations และ Pricor Corporation รวมตลอดไป
ถึงบริษัทขามชาติท่ีไดเขามาดําเนินการ ไดแก Bechtel Corporation ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท
รายใหญท่ีดําเนินกิจการเรือนจําเอกชน ดังนี้43 
 1) บริษัทแวคเคนฮัท (Wackenhut Corrections Corporation) กอต้ังเม่ือป 1954 โดย
จอรจ แวคเคนฮัท อดีตเจาหนาท่ี FBI จากจุดเร่ิมตนเปนบริษัทรักษาความปลอดภัยขนาดเล็กของ
เอกชน ตอมาพัฒนาเติบโตเปนบริษัทรักษาความปลอดภัยท่ีมีสาขาท่ัวโลก มีรายรับเปนจํานวนถึง 
630.3 ลานดอลลารตอป ในป 1992 การดําเนินกิจการเรือนจําเปนเพียงธุรกิจลาสุดท่ีเพิ่งเพิ่มเขามา 
สวนธุรกิจหลักของบริษัทยังคงเปนการรักษาความปลอดภัยและการบริการที่เกี่ยวของกัน เม่ือคอรัล 
เกเบิ้ลซ่ึงเปนบริษัทในเครือท่ีตั้งอยูท่ีฟลอริดาเขาดําเนินกิจการเรือนจําเปนคร้ังแรกในป ค.ศ. 1987  
โดยบริษัทไดเปดกิจการศูนยกักกันของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองแหงหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมี
จํานวนเตียง 250 เตียง และตอมาไดดําเนินกิจการทัณฑสถาน 11 แหงใน 5 รัฐ โดยมีนักโทษใน
ความควบคุมเกือบ 5,500 คน บริษัทแวคเคนฮัทยังไดดําเนินกิจการเรือนจําท่ีมีการควบคุมรักษา
ความปลอดภัยในระดับกลางอีก 2 แหง 

 สําหรับรายไดในป 1991 ของบริษัทแวคเคนฮัทมาจากธุรกิจอันหลากหลาย ดังนี้ 
งานรักษาความปลอดภัย ทํารายไดถึงรอยละ 43 ของยอดรายไดท้ังหมด ธุรกิจระหวางประเทศ 
 
                                                 

43 แนวคิดในการใหเอกชนเขามาดําเนินการกิจการเรือนจํา  (น. 62-64). เลมเดิม. 
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รอยละ 22 ธุรกิจรักษาความปลอดภัยสนามบินรอยละ 15 ธุรกิจรักษาความปลอดภัยใหแกสถานท่ี
ซ่ึงมีการผลิตพลังงานนิวเคลียรและสถานท่ีตางๆ ของกรมพลังงานรอยละ 10 และการดําเนินธุรกิจ
เรือนจํารอยละ 10 

 2) บริษัทคอร เรคชัน  คอร เปอเรชัน  ออฟ  อเมริกา  (Corrections Corporation of 
America) หรือ CCA กอต้ังในป 1983 มีสํานักงานใหญท่ี Nashville กับ Tennessee และมีลูกจาง
มากกวา 15,000 คน ท่ัวโลก    
 CCA ไดอาศัยความชํานาญของ Doctor R Crants ผูเปนนักการเงินและนายธนาคารของ
แนชวิลล (Nashville) ประกอบกับความชํานาญในการติดตอทางการเมืองของ Tom Beasley ซ่ึงเปน
อดีตประธานพรรครีพับลิกันของเทนเนสซ่ี และยังเปนผูเร่ิมกอตั้งบริษัท CCA ทําให CCA ประสบ
ความสําเร็จในการไดเขาทําสัญญา สําหรับงานใหญคร้ังแรก คือ การดําเนินการในศูนยกักกันของ
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองในฮูสตัน (Houston) และลาเรโด (Laredo) และไดดําเนินกิจการไร
เกษตรกรรมของเรือนจําแฮมิลตัน ในรัฐเทนเนสซ่ี ตอมาในชวงเวลาเพียง 9 ป CCA ไดเติบโตอยาง
ม่ันคงข้ึนเร่ือยๆ จนกลายเปนผูนําในธุรกิจดานน้ีมีทัณฑสถานถึง 21 แหง มีนักโทษท่ีอยูในความ
ควบคุมมากกวา 6,000 คนใน 6 รัฐของอังกฤษ และในออสเตรเลีย โดย CCA มีรายไดจากธุรกิจ
เรือนจําเพียงอยางเดียว CCA มีความชํานาญในการออกแบบ กอสราง และบริหารเรือนจํา ศูนย
กักกัน ใหบริหารขนสงนักโทษโดยใหความรวมมือกับภาครัฐ ใหบริการที่หลากหลายในการแกไข
ฟนฟูผูกระทําผิด ไมวาจะเปนโปรแกรมการศึกษา ทักษะท่ีสําคัญในการทํางานตางๆ การรัก
พยาบาลท้ังดานยารักษาโรค ทันตกรรม การอนามัย อาหาร การบําบัดตางๆ รวมท้ังเปนบริษัทท่ีมี
ขนาดใหญเปนอันดับ 5 ของระบบราชทัณฑในประเทศสหรัฐอเมริกา เปนรองจากรัฐบาลกลาง และ
รัฐอีก 3 รัฐ CCA เปนผูริเร่ิมธุรกิจเรือนจํามีความจุนักโทษไดประมาณ 69,000 คนใน 63 เรือนจํา ซ่ึง
เปนเจาของเอง 38 แหง บริหารตามสัญญาใน 19 รัฐ และใน District of Columbia ดวย 

 นอกจากการเปดโอกาสใหเอกชนดําเนินกิจการเรือนจําแลว ในสหรัฐอเมริกายังได
กําหนดหลักการของการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดวา ควรจะไดมีการกระตุนใหสังคมสวนรวมได
ตระหนักถึงหนาท่ีรับผิดชอบในภาวะแหงอาชญากรรมดวย หลักการนี้มีข้ึนตั้งแตป ค.ศ. 1870 
มาแลว ซ่ึงนับเปนกาวใหมของวิชาทัณฑวิทยา และนับตั้งแตนั้นเปนตนมา การพยายามท่ีจะนํา
มวลชนมาชวยในดานการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดมากข้ึน ผูตองโทษไดรับการดูแลแกไขในเชิง
สังคมสงเคราะหมากกวาในเชิงทัณฑวิทยาโดยแท เพื่อสนับสนุนการกลับตัวของผูตองโทษในทาง
ท่ีดี คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหม 
 สําหรับปญหาทางดานกฎหมายท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารงานเรือนจําเอกชนก็คือ ปญหา
ท่ีเกิดจากการรางสัญญาท่ีไมครอบคลุม สัญญาท่ีเสียเปรียบไมวาจะเปนของภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
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ปญหาความรับผิดชอบในคาใชจายท่ีไมถึงคาดหมายในอนาคต ปญหาของการตรวจสอบของ
ภาครัฐท่ีบางคร้ังไมไดกําหนดในสัญญา กอใหเกิดการละเมิดสัญญา หรือการไมปฏิบัติตามสัญญา
ในบางเร่ืองของเรือนจําเอกชน เชน การถายโอนนักโทษระหวางรัฐ การปฏิบัติงานเม่ือเกิดขอพิพาท
หรือเหตุสุดวิสัย 
 3.2.2.2  การแปรรูปเรือนจําสามารถจําแนกเปน 4 ลักษณะคือ44 
 1) ขอตกลงเอกชนเปนผูจัดบริการ (Contracting out service) เปนรูปแบบของการแปร
รูปท่ีนิยมมากท่ีสุดในสหรัฐอเมริกาประมาณ 39 รัฐ ไดทําสัญญาจางบริษัทเอกชนใหทําหนาท่ี
จัดบริการใหกับนักโทษในหลายดาน เชน การรักษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพจิต การบําบัด 
ผูติดยาเสพติด การศึกษา การฝกอบรมพนักงาน การฝกอาชีพ และการใหคําปรึกษา 
 2) ขอตกลงใหเอกชนเปนเจาของและดําเนินการบริหารจัดการเรือนจํา (Ownership and 
operation of prison) โดยเฉพาะอาคารท่ีไมตองการความม่ันคงและมีความม่ันคงนอย เชน บานกึ่ง
วิถี (halfway house) บานพักเด็กและเยาวชน ศูนยกักกัน เรือนจําสําหรับจองจําชาวตางชาติท่ีกระทํา
ผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกามีประมาณ 28 รัฐ ท่ีอนุญาตใหบริษัทเอกชนเขาดําเนินการจัดการ
อาคารเหลานี้ 
 3) ขอตกลงใหเอกชนสามารถจางแรงงานนักโทษ (Contracting out prison labor) รัฐ
ไดตกลงใหเอกชนสามารถจางแรงงานนักโทษไดโดยการจายเงินคาจางตามราคาตลาด วิธีนี้ทําให
เรือนจําสามารถประหยัดเงินใหกับรัฐบาลดวยการหักภาษี เงินคาท่ีพัก คาอาหาร จากรายไดของ
นักโทษ รัฐไมตองจายเงินอุดหนุนแกนักโทษท่ีไมมีงานทําและมีบุตร นอกจากนี้นักโทษยังมีเงิน
สําหรับจายใหกับเหยื่อหรือผูถูกกระทํา การจางแรงงานนักโทษเปนการเสริมสรางความชํานาญและ
ประสบการณในการทํางานใหกับนักโทษ เปนการเตรียมตัวของนักโทษเพื่อเขาสูตลาดแรงงานเม่ือ
นักโทษไดรับการปลอยตัวออกจากเรือนจํา      
 4)  ขอตกลงเกี่ยวกับการกอสรางและเชาซ้ือ (Constructon and lease/purchasing) การ
อนุญาตใหเอกชนสรางเรือนจํา สามารถชวยแกวิกฤตความแออัดของนักโทษในเรือนจําได ปกติรัฐ
เปนผูจายเงินเพื่อสรางเรือนจําตามความเหมาะสมหรือรัฐออกพันธบัตรท่ีมีขอผูกพัน เพื่อเปนการ
ระดมเงินทุนสําหรับสรางเรือนจํา ถาเปนกรณีแรก เงินท่ีนํามาจายสรางเรือนจําจะมาจากเงิน
งบประมาณประจําป ถาเปนกรณีท่ีสอง การออกพันธบัตรจะกระทําไดตอเม่ือไดรับมติจาก 
คณะกรรมการบริหารแหงรัฐใหออกพันธบัตรได จํานวนพันธบัตรท่ีออกจะถูกจาํกัดดวยขนาดของหนี้ 
 

                                                 
44 สารานุกรมงานราชทัณฑนานาชาติ  (น.280-281). เลมเดิม. 
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 การแกปญหาความเปนอยูอยางแออัดในเรือนจําของนักโทษ นอกจากจะแกจากสอง
แนวทางขางตนแลวยังอาจทําโดยการใหเอกชนทําสัญญา หรือสัญญาซ้ือ วิธีนี้คาใชจายจะไมข้ึนอยู
กับงบประมาณประจําป และไมตองการมติอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร ภายใตระบบการเชา
ซ้ือหนวยธุรกิจของเอกชนยินดีท่ีจะสรางเรือนจําดวยเงินทุนของตนเอง ถาสัญญาเชาซ้ือเปนสัญญา
ระยะยาว การจายเงินคาเชาลวงหนาโดยรัฐเปนวิธีชวยคาใชจายในการกอสรางกับหนวยธุรกิจของ
เอกชน เม่ือรัฐส้ินสุดการจายเงินตามพันธะ ซ่ึงไดแก หนี้สินและเงินทุน รัฐจะเปนผูตั้งช่ือใหกับ
อาคารนั้น ผลประโยชนท่ีหนวยธุรกิจเอกชนไดรับคือ ผลประโยชนดานภาษีและคาเชา สําหรับ
รัฐบาลจะไดประโยชนจากการกอสรางเรือนจําท่ีรวดเร็ว เพราะไมตองคอยมติของคณะกรรมการ 
บริหารแหงรัฐ และไมตองคํานึงถึงขีดจํากัดเกี่ยวกับภาระหนี้สินของรัฐ การเชาซ้ือเรือนจําของรัฐจะ
เปนไปตามกฎหมายของรัฐนั้นๆ  
    

3.3 ประเทศอังกฤษ  
 ประเทศอังกฤษใชระบบกฎหมาย Common Law ซ่ึงเปนอีกระบบหนึ่งท่ีแตกตางจาก
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มีแนวคิดทฤษฎีและหลักการตางๆ ท่ีเปนแนวทางในการดําเนินการ
ทางกฎหมายเร่ืองของการบังคับโทษท่ีนาสนใจหลายประการรวมตลอดถึงเร่ืองของการดําเนินการ
บังคับโทษโดยการใหเอกชนเขามามีสวนรวม 
 3.3.1 ลักษณะงานราชทัณฑโดยท่ัวไป 
 รากฐานทางกฎหมายในการบังคับโทษจําคุกในประเทศอังกฤษ45 โครงสรางสําคัญใน
การบังคับโทษจําคุกในประเทศอังกฤษใชกฎหมายเปนเคร่ืองมือในการกําหนดกฎเกณฑและกรอบ
แนวทางตางๆ จะบัญญัติไวในพระราชบัญญัติราชทัณฑ ป 1952 (Prison Act of 1952) และระเบียบ
ขอบังคับสวนหน่ึง ซ่ึงมีจุดมุงหมายไปเปนตามหลักการพื้นฐานของกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา กฎหมายวางกรอบขยายความเกี่ยวกับอํานาจการบริหารจัดการตามบทบัญญัติ
ของหมายท่ีอนุญาตใหทําไดตาม Prison Act of 1952 และ Prison Rules of 196446 ซ่ึงมีเปาหมายเพื่อ
อบรมและปฏิบัติตอผูตองขังเพื่อยังใหเกิดการกระตุนและสนับสนุนผูตองขังเพื่อนําไปสูการมีชีวิต
ท่ีดีและมีประโยชนตอไป  
 เดิมกิจการราชทัณฑของอังกฤษเปนกรมราชทัณฑแหงสมเด็จพระราชินี มีอธิบดีเปน 
ผูบัญชาการสูงสุด ข้ึนตอตรงกระทรวงมหาดไทย นับแตเดือนเมษายน 2536 โดยรัฐบาลไดเปล่ียน

                                                 
45 จาก กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก  (พิมพครั้งที่ 2) (น. 187), โดย  ธานี วรภัทร, 2553, 

กรุงเทพฯ: วิญูชน.   
46 แกไขเพ่ิมเติมป 1999. 
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สภาพเปนองคกรภายใตรัฐบาล และมีคณะกรรมการบริหาร มีอํานาจจัดการบริหารเรือนจําเรียกวา 
“Chief Exective” เพื่อเปนการหลีกเล่ียงอิทธิพลทางการเมืองใหมากท่ีสุด องคการบริหารราชทัณฑ
แหง สหราชอาณาจักรมีเรือนจําในความรับผิดชอบจํานวน 130 แหง เปนเรือนจําทองถ่ินและ
เรือนจําสําหรับผูตองขังระหวางพิจารณาคดี 40 แหง ภายหลังศาลพิพากษาแลวนักโทษจะถูกแยก
ออกเปน 4 ระดับ จากระดับ A ถึงระดับ D ซ่ึงระดับ A ถือวาตองการระดับความม่ันคงสูงสุด47  
 ระบบราชทัณฑของอังกฤษประสงคท่ีจะดูแลผูตองขังเด็ดขาด ผูตองขังระหวาง
พิจารณาโดยใชหลักมนุษยธรรม โดยมีการจําแนกลักษณะของเรือนจําตามความม่ันคงและความ
ปลอดภัย เพศและอายุ การปฏิบัติตอผูตองขังหญิง มีการแยกสถานท่ีคุมขังโดยเฉพาะเรือนจําหญิง
ในประเทศอังกฤษมี 2 ลักษณะ คือ เรือนจําปดธรรมดา และเรือนจําเปด 
 การปฏิบัติตอผูตองขังหญิง จะเนนหนักในดานการบําบัด และการฝกอาชีพท่ีเหมาะสม
กับสภาพความเปนอยูของผูตองขังหญิง เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการที่จะออกไปอยูรวม 
กับสังคมภายนอกตอไป สําหรับผูตองขังวัยสาว นอกจากจะถูกคุมขังรวมกันท่ีทัณฑสถานหญิง 
Styal แลว ยังมีโรงเรียนดัดสันดาน (Borstal Institutions) อีก 2 แหง ไดแก Bullwood Hall และ East 
Sutton Park 
 ในประเทศอังกฤษมีเรือนจําท่ีใชเปนสถานท่ีควบคุมผูตองขังหญิง ไดแก H.M. prisons 
Holloway เปนหองผูตองขังเดี่ยว สําหรับผูกระทําความผิด เรือนจํา 14 หองมีโรงฝกวิชาชีพ หองท่ี
ทําการของเจาหนาท่ี หองผูบัญชาการ หองครัว ผูตองขังท่ีอยูในเรือนจําสามารถโอนตัวไปยัง
เรือนจําเปดหรือเรือนจําท่ัวไปในภาคตางๆ ของประเทศได 
 การควบคุมดูแลผูตองขังในเรือนจําแหงนี้ พยายามท่ีจะใหผูตองขังรูจักรับผิดชอบ
ตัวเองเพื่อท่ีจะสามารถกระตุนและเตรียมพรอมใหผูตองขังเรียนรูและปรับตัวใหเขากับผูตองขังได 
และหลักเกณฑของเรือนจํา พยายามใหอิสระแกผูตองขังภายในความควบคุม สวนบทบาทการดูแล
ท่ีสําคัญ พยายามใชหลักมนุษยธรรมซ่ึงเปนหลักใหผูตองขังเปนผูเคารพกฎหมาย หลังจากท่ีไดรับ
การปลอยตัวใหกับผูอยูในชุมชน48 
 สําหรับผูตองขังชายท่ีผานระบบราชทัณฑอังกฤษประสบปญหาหลายดาน เชน 
ในแตละปมีผูกระทําความผิดอายุระหวาง 16-21 ป ถูกสงตัวไปคุมขังเปนจํานวนมาก และผูกระทํา
ความผิดดังกลาว เม่ือไดรับการปลอยตัวหลังพนโทษกลับมีสภาพที่ย่ําแยกวากอนเขามารับโทษ 

                                                 
47 จาก รายงานการศึกษาดูงานราชทัณฑในประเทศอังกฤษ โดย วิสัย  พฤกษะวัน, 2536, วารสาร

ราชทัณฑ, 41(3-4). น. 20. 
48  เอกสารการสอนชุดวิชา การปฏิบัติตอผูกระทําความผิด หนวยที่ 8-15  (พิมพครั้งที่ 1) (น. 180-183), 

2540, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   
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เสียอีก จากขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงผลเสียในการขังผูกระทําความผิดวัยหนุมรวมกับ
ผูตองขังผูใหญ ซ่ึงอาชญากรรมสวนใหญท่ีวัยรุนกระทําสวนมากเนื่องมาจากความพล้ังพลาดหรือ
อยูในสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม ผูกระทําความผิดวัยหนุมยอมมีโอกาสกลับความประพฤติเปน
พลเมืองดีได ในป ค.ศ. 1897 เร่ิมมีการใชระบบเรือนจําหรือการดําเนินงานแบบเดียวกับเรือนจําของ
สหรัฐอเมริกา โดยมีการควบคุมผูตองขังอายุระหวาง 16-21 ป ไวไดไมเกิน 4 ป หากประพฤติดี 
จะไดรับการพิจารณาพักการลงโทษหรือปลอยกอนกําหนด มีการฝกสอนวิชีชีพ วิชาสามัญ วิชา
ศีลธรรมจรรยาท่ีเหมาะสมกับสภาพปญหา ความตองการและความจําเปนของผูตองขังเปน
รายบุคคล ภายใตระบบการจําแนกลักษณะและการใหคะแนนตามผลการกาวหนาแหงความ
ประพฤติ 
 ดานการใหการศึกษา กรมราชทัณฑถือวาเปนเสมือนเคร่ืองมือในการแสวงหางานทํา 
การใหการชวยเหลือเร่ืองการดํารงชีวิต การใหการศึกษาอบรมเปนหนาท่ีของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดโดยงบประมาณของงานราชทัณฑ การเรียนสวนใหญจะดําเนินการนอกเหนือเวลาทํางาน 
นอกจากนี้ยังจัดใหมีการศึกษาดานพลศึกษาและการบริหารรางกาย 
 ดานการฝกวิชาชีพและการทํางานของผูตองขัง จะไดรับการดําเนินการโดยชางฝมือท่ีมี
ความชํานาญ ซ่ึงสมัครเขามา หรือพนักงานเรือนจําท่ีมีคุณวุฒิในทางการชาง และผูตองขังใน
เรือนจําท่ีมีคุณวุฒิทางดานการชาง กรมราชทัณฑมีขอผูกมัดตามกฎหมายท่ีจะตองจัดหางาน
บางอยางใหผูตองขังทํา 2 ประการ โดยมีวัตถุประสงค คือ บรรดาผูกระทําความผิดจะตองไดรับการ
ฝกอบรม ตลอดจนเพ่ิมพูนประสบการณ ซ่ึงจะชวยใหพวกเขาสามารถหางานทําไดภายหลังการ
ปลอยตัว และจะตองมีการใชแรงงานผูตองขังใหเกิดประโยชนสูงสุดในทางเศรษฐกิจ49  สําหรับ
ผูตองขังท่ีไมสามารถทํางานได จะถูกนําไปฝกอาชีพหรือสงไปชวยงานในสถานพยาบาล หรือ
โอนยายไปยังเรือนจําอ่ืนหรือเขาอบรมตามโปรแกรมทางการศึกษา ความประพฤติ โดยอาจารย
ทองถ่ินและความรวมมือของสถาบันการศึกษาภายนอกเรือนจําท่ีผานการคัดเลือกแลว   
 แพทยประจําเรือนจํามีอํานาจท่ีจะทําการทดสอบผูตองขัง เพื่อพิสูจนวาผูตองขัง
เจ็บปวยจริงหรือไม แสรงปวยหรือไม50 นโยบายของรัฐตองการใหทํางานเพื่อชวยแกปญหาทางจิต
และผูติดสารเสพติด ภาครัฐไดลงทุนในการปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับสถานท่ีใหผูตองขังไดรับความ
ปลอดภัยและทันสมัย สามารถตรวจรางกาย พบจิตแพทยไดมากยิ่งข้ึน มีการสรางศูนยชวยเหลือ 
Health Centres เพื่อใหบริการอํานวยความสะดวกในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกบัสารเสพติด คําแนะนํา 
ผานการบริการภายในเรือนจํา เพื่อเตรียมความพรอมในการท่ีจะออกไปสูสังคม 
                                                 

49  แหลงเดิม. 
50  Section 17. Prison Act 1952.  
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 การเตรียมตัวกอนปลอยมีเปาหมายในการชวยเหลือผูตองขัง โดยมีการกําหนดขอตกลง
ตางๆ กับครอบครัวและทองถ่ินท่ีผูตองขังอาศัยอยู  เกี่ยวกับสถานท่ีทํางานในอนาคต สํานักงาน
จัดหางานของรับจะเสนอแนะและหางานใหทํา ท้ังใหคําปรึกษา สามารถตกลงทํางานกับบริษัท
ภายนอกเรือนจําในระหวางเปนผูตองขังได51 
 เจาพนักงานเรือนจํา52 ตามกฎหมาย Prison Act 1952 กําหนดใหทุกเรือนจําตองมีเจา
พนักงานของรัฐ อนุศาสตราจารย เจาพนักงานทางการแพทย เจาหนาท่ีตําแหนงอ่ืนๆ ท่ีจําเปน 
สําหรับอนุศาสตราจารยและผูชวยอนุศาสตราจารย หมอสอนศาสนา และเจาหนาท่ีทางการแพทย 
ตองมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีรัฐกําหนดและไดข้ึนทะเบียนไวแลวตาม Medical Acts หนาท่ีโดย 
ท่ัวไปของเจาพนักงานเรือนจําคือ ปฎิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย Prison Act 1952 และ
ขอบังคับท่ีจําเปน Prison Rules 1964 ตามกฎหมายท่ีออกใชบังคับของรัฐสภา53 
 3.3.2 การใหเอกชนเขามารวมดําเนินกิจการในเรือนจํา 
  ประเทศอังกฤษไดเปดโอกาสใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจการเรือนจํา
ในหลายระดับ ซ่ึงมีมาตรการกํากับดูแลการดําเนินงานเรือนจําในหลายแนวทาง เพื่อรักษามาตรฐาน
ของเรือนจํา รวมท้ังคุมครองสิทธิผูตองขังและความปลอดภัยของสังคม   
  3.3.2.1 ความเปนมาและสาเหตุท่ีเอกชนเขามามีสวนรวมในกิจการเรือนจํา 
  ในชวงป 1986-1987 ไดตั้งคณะกรรมการพิจารณาในการใหเอกชนเขามาดําเนินกิจการ 
ซ่ึงมีขอดีคือ เปนการบรรเทาภาระของผูเสียภาษี กอสรางเรือนจําไดรวดเร็ว แข็งแรงและม่ันคง และ
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เปนตน  
 เอกชนเขามาบริหารเรือนจําในสหราชอาณาจักรในยุค 1990 แนวความคิดในการจัดต้ัง
เรือนจําเอกชนข้ึนในประเทศอังกฤษเกิดข้ึนจากปริมาณคดีอาชญากรรมเกิดข้ึนอยางมากท้ังในสวน
ของ England, Wales และ Scotland ถึงแมวากระบวนการยุติธรรมของประเทศอังกฤษจะไดพยายาม
ใชมาตรการหลีกเล่ียงการลงโทษจําคุก เชน การคุมประพฤติ หรือการทํางานบริการสาธารณะเพ่ือ
บรรเทาปญหาผูตองขังลนเรือนจําแลวก็ตาม นอกจากปญหาผูตองขังลนเรือนจําท้ังใน England และ 
Wales ซ่ึงยังไมสามารถหามาตรการแกไขไดแลว ปญหาท่ีตามมาอีกของประเทศอังกฤษก็คือ 
ปญหาเรือนจําเกา มีอายุการใชงานมานานมากและมีสภาพชํารุดทรุดโทรม ไมเหมาะในการคุมขัง
ผูตองขังท้ังในดานสุขอนามัยและความม่ันคงแข็งแรง จึงเกิดความจําเปนท่ีฝายรัฐบาลจะตองหา
เรือนจําใหมมารองรับ รัฐบาลอังกฤษไดพบกับปญหาเฉพาะอยู 2 ประการ ไดแก คากอสรางเรือนจํา

                                                 
51 Gunter Kaiser. (1998). Ibid. p. 62 (อางถึงใน ธานี วรภัทร. (น.198). เลมเดิม).   
52 Section 7. Prison Act 1952.  
53 Section 4. Prison Act 1952. 
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ใหมท่ีสูงมากและรายจายในการเล้ียงดูผูตองขังซ่ึงทวีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จากปญหาดังกลาวทําใหรัฐบาล
อังกฤษเกิดความจําเปนท่ีจะตองแปรรูปเรือนจําเพื่อใหเอกชนเขามาดําเนินการ 
 ประเทศอังกฤษไดออกกฎหมายสําหรับเรือนจําเอกชนเปนการเฉพาะ เพื่อใหระบบการ
ปฏิบัติงานมีกฎหมายรับรอง กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติท่ีแนชัดและมีการกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อ
ประเมินผลการทํางาน มีการทํางานรวมทุนกันของบริษัทในและนอกประเทศ นโยบายของภาครัฐ
เปดโอกาสใหมีการแขงขันกันไดระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน อันจะทําใหเกิดเรือนจํารูปแบบ
ใหม54 
  3.3.2.2 ลักษณะของเรือนจําเอกชนในประเทศอังกฤษ 
 บริษัทท่ีดําเนินกิจการเรือนจําเอกชน ไดแก Wackenhut Corrections Corporations 
Premier Prison Services Ltd. (PPS) เปนบริษัทท่ีไดทําสัญญามากท่ีสุดในสหราชอาณาจักร ใน
ปจจุบันมีเรือนจําท่ีบริหารโดยเอกชนหลายแหง มีเรือนจําท่ีเอกชนหาทุนออกแบบ กอสรางและ
บริหารดวย ซ่ึงรวมท้ังผูตองขังเยาวชนใน England Wales และ Scotland รวมมีเรือนจําเอกชนท้ังส้ิน 
10 กวาแหง55 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. HMP Altcourse บริหารโดย GSL เปนเรือนจําแหงแรกท่ีเอกชนหาทุนออกแบบ 
กอสราง และบริหารในสหราชอาณาจักร เม่ือป ค.ศ. 1995 ไดดําเนินการโดยความรวมมือในการ
กอสรางของ GSL และ Tarmac เปดรับนักโทษเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 1997 โดยจางทีมงานท่ีมี
คุณภาพกวา 400 คน โดยรับนักโทษจากศาลตางท่ีอยูใน Merseyside Cheshire รับเยาวชน นักโทษ
ชายท่ีศาลมีคําส่ังใหคุมขังไว จากการตรวจสอบ กํากับดูแลการดําเนินงานของเรือนจําแหงนี้พบวา 
ใหบริการที่ดี ปลอดภัย มีสภาพแวดลอมท่ีสามารถรักษาความม่ันคงภายในเรือนจําไดดี เชน ดาน
ความสัมพันธระหวางผูตองขังกับเจาพนักงาน การใชสารเสพติด การมีคณะทํางานหลายวิชาชีพ
รวมแกไขปญหา การใหการศึกษา คุณภาพทางสุขอนามัย 
 2. HMP Ashfield บริหารโดย Premier Custodial Group Ltd เปนศูนยควบคุมเยาวชน 
ตั้งอยูท่ี Gloucestershire รองรับเยาวชนชาย 360 คน ซ่ึงมีอายุระหวาง 15 ป ถึง 18 ป ท้ังอยูระหวาง
พิจารณาคดีและท่ีศาลพิพากษาแลว สวนใหญจะอยูในความรับผิดชอบของ HMP Ashfield ประมาณ  
4 เดือน ซ่ึงระหวางนี้จะมีโปรแกรม กิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนใหเยาวชนสามารถดําเนินชีวิตไดอยาง
ม่ันคง ปรับตัวใหเขากับสังคมตอไปในอนาคตไดภายหลังจากท่ีไดรับการปลอย และไมกลับไปทํา

                                                 
54  Secretary of State for the Home Department. (2002). Ibid. p. 113 (อางถึงใน ธานี วรภัทร.  (น. 207). 

เลมเดิม). 
55 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 : ศึกษากรณีการดําเนินกิจการเรือนจําเอกชน  (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต), โดย ณิศวดี  กิตติภูมิชัย, 2549, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.    
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ผิดกฎหมายอีก Ashfield เปดทําการเม่ือป ค.ศ. 1999 โดย Serco เปนผูดําเนินการตามสัญญาใน
ระยะเวลา 25 ป รวมลงทุนกับ Youth Justice Board of England and Wales ซ่ึงใหบริการและส่ิง
อํานวยความสะดวกในดานตางๆ เชน การจัดการศึกษา สุขอนามัย ศาสนา การอบรมทางดาน
วิชาชีพ 
 3. HMP Bronzefield บริหารโดย United Kingdom Detention Services (UKDS) เปน
เรือนจําใหมใน Middlesex ตามสัญญาออกแบบ กอสราง ลงทุน และบริหาร (DCMF) ในระยะเวลา 
25 ป สรางข้ึนเพื่อควบคุมผูตองขังหญิง 450 คน เปดใหบริการเม่ือ 17 มิถุนายน ค.ศ. 2004 เปน
เรือนจําท่ีควบคุมผูตองขังหญิงแหงแรกในสหราชอาณาจักรท่ีบริหารโดยเอกชน ผูตองขังท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบเปนผูตองขังท่ีอยูระหวางพิจารณาคดีหรืออยูระหวางการเคล่ือนยายไปเรือนจําอ่ืน 
เรือนจําแหงนี้ควบคุมผูตองขังโดยเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และฝกอบรมใหผูตองขังหญิงมี
โอกาสที่ดีข้ึนเม่ือพนโทษ 
 4. HMP and YOI Doncaster บริหารโดย  Premier Prison Services Ltd ซ่ึงมีสัญญา
กําหนดระยะเวลาใหเอกชนบริหารเรือนจํานานท่ีสุด เปดเม่ือ ค.ศ. 1994 ควบคุมนักโทษชายอายุต่ํา
กวา 25 ป รองรับผูตองขังจํานวน 1,120 คน สวนใหญเปนผูตองขังในระหวางพิจารณาคดีหรือรอคํา
พิพากษา ใหบริการดานการจัดการศึกษา เทคโนโลยี ทักษะท่ีสําคัญในการประกอบอาชีพ การ
อนามัย การใหคําปรึกษาดานยาเสพติดและแอลกอฮอล พฤติกรรมรุนแรง Doncaster เปนเรือนจําท่ี
บุกเบิกในดานชุมชนของทองถ่ิน เพ่ือลดโอกาสหรือการกระทําความผิดซํ้า โดยการกอต้ังรวมกับ
นายจางทองถ่ิน เจาของท่ีดิน รวมท้ังนายหนาตางๆ เพื่อสรางความม่ันใจแกผูพนโทษวาจะมีโอกาส
ท่ีดีในการไดงานทํา นอกจากนี้ เรือนจํายังใหความรวมมือกับบานกึ่งวิถี (halfway house) ในเมือง
ใกลเคียงท่ีผูพนโทษสามารถอาศัยอยูไดเพื่อปรับตัวหลังจากการพนโทษ 
 5. HMP Dovegate บริหารโดย Premier Prison Services Ltd เปดดําเนินการ เม่ือ ค.ศ. 
2001 ใหความดูแลนักโทษชายกวา 800 คน ซ่ึงมีคําพิพากษาใหจําคุกต้ังแต 4 ปข้ึนไปจนถึงตลอด
ชีวิต ภายใตสัญญากับ National Offender Management โดยใหการศึกษา ทักษะท่ีสําคัญในการ
ประกอบอาชีพ การอนามัย งานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การใหคําปรึกษาดานยาเสพติดและ
แอลกอฮอล พฤติกรรมรุนแรง มีหองขังแยกเดี่ยวเปนพิเศษจํานวน 200 หอง สําหรับผูตองขังท่ี
กระทําผิดซํ้าและรายแรง เปนเรือนจําเพียงแหงเดียวท่ีสรางโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะมีการจัดกลุม
บําบัด เพื่อลดอัตราการกระทําความผิดซํ้าและความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนอีก 
 6. HMP/YOI Forest Bank บริหารโดย United Kingdom Detention Services (UKDS) 
ท่ี Greater Manchester โดยสัญญาออกแบบ สราง ลงทุน และบริหารเรือนจําในระยะเวลา 25 ป 
ตั้งแตป ค.ศ. 1997 และเปดดําเนินการเม่ือเดือนมกราคม ค.ศ. 2000 คุมขังนักโทษชายท้ังผูใหญและ
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เยาวชนรวม 1,040 คน ภายใตสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย ใหคําปรึกษา การใหการศึกษา การ
รักษาพยาบาล การทํางาน รวมท้ังกีฬา กิจกรรมสันทนาการตางๆ โดยมีวัตถุประสงคหลักของการ
ดําเนินงาน คือ การลดความเปนไปไดของการกระทําความผิดซํ้า และสงเสริมใหผูพนโทษมีงานทํา 
 7. HMP Lowdham Grange บ ริ ห า ร โ ด ย  Premier Custodial Group Ltd ตั้ ง อ ยู ท่ี 
Nottinghamshire รับผิดชอบผูตองขังชายกวา  500 คน  ภายใต สัญญากับ  National Offender 
Management Service คุมขังผูตองขังท่ีศาลพิพากษาใหจําคุกตั้งแต 4 ปข้ึนไป เปดใหบริการเม่ือ ค.ศ. 
1998 เพื่อใหการศึกษาทักษะท่ีสําคัญในการประกอบอาชีพ การอนามัยเทคโนโลยี การทํางาน
อุตสาหกรรม การใหคําปรึกษาดานยาเสพติดและแอลกอฮอล พฤติกรรมรุนแรง และมีการขยายการ
ใหบริการพิเศษสําหรับผูตองขัง 
 8. HMP/YOI Parc บริหารโดย G4S Justice Services เปนเรือนจําท่ีรองรับผูตองขัง 
1,036 คน เปดเม่ือป ค.ศ. 1997 โดยการลงทุนของเอกชน ในป ค.ศ. 2005 โปรแกรมการฟนฟู
ผูกระทําผิดซ่ึงไดรับคะแนนเต็ม 100 เปนเรือนจําแหงเดียวในสหราชอาณาจักรท่ีไดรับคะแนน
สูงสุดเชนนี้ หนึ่งในสามของผูตองขังสามารถเลิกยาเสพติดไดภายหลังเขารับการบําบัด มีการ
ติดตามทดสอบผุตองขังทุกเดือน นอกจากนี้ ยังไดรับรางวัลจากการจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะ
พื้นฐานสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดรอยละ 10 ผูพนโทษสามารถหางานทําไดสูงกวารอยละ 25 
 9. HMP Peterborough บริหารโดย United Kingdom Detention Services (UKDS) เปน
เรือนจําท่ีควบคุมผูตองขังชายและหญิง มีความจุ 1,020 คน ควบคุมผุตองขังชาย 480-624 คน 
ผูตองขังหญิง 360-396 คน และสถานท่ีเฉพาะแมและทารกจนกวาจะมีอายุ 18 เดือน โดยแยก
ผูตองขังชายและหญิงออกจากกันอยางเด็ดขาดตลอดเวลา เรือนจําแหงนี้ออกแบบกอสราง ลงทุน 
และบริหารโดยเอกชนตามสัญญาท่ีกําหนดระยะเวลาไว 25 ป เร่ิมเปดดําเนินการเมื่อวันท่ี 28 
มีนาคม 2005 หลังจากใชเวลากอสราง 25 เดือน และรองรับนักโทษเต็มความจุ เม่ือสิงหาคม ค.ศ. 
2005 เรือนจําแหงนี้ดําเนินงานดวยความปลอดภัย เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย รวมท้ังชวยเหลือ
ผูตองขังใหสามารถเลิกยาเสพติด มีสุขภาพท่ีดีข้ึน พัฒนาทักษะการทํางาน การศึกษา ปรับทัศนคติ
ของตนเอง บําบัดความปวยทางจิต เพ่ือเปนการปกปองสังคมและชวยผูตองขังใหหลีกเล่ียงการ
กระทําความผิดภายหลังปลดปลอย 
 10. HMP Rye Hill บริหารโดย GSL ตั้งอยูท่ี Willougby เปนเรือนจําที่เอกชนลงทุน เร่ิม
กอสรางเม่ือเมษายน ค.ศ. 1999 และเปดดําเนินการในเดือนมกราคม ค.ศ. 2001 รองรับผูตองขัง 660 
คน สําหรับผูตองขังท่ีท่ีศาลมีคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแต 4 ปข้ึนไป 
 11. HMP Wolds บริหารโดย GSL ในป ค.ศ. 1991 GSL ไดรับรางวัลชนะเลิศเรือนจํา
บริหารโดยเอกชนในยุโรป เปดบริการเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1992 สัญญาแรกเร่ิมบริหารใน
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ระยะเวลา 5 ป และไดรับการตอสัญญาอีก 5 ป ในป ค.ศ. 1997 ในป ค.ศ. 2001 ไดเขาแขงขันในการ
ประมูลเพื่อดําเนินกิจการเรือนจําไดตอไปอีก 10 ป 
 เรือนจําเอกชนในประเทศอังกฤษเริ่มดําเนินการกับเรือนจําท่ีมีขนาดเล็กกอน เชน 
เรือนจํา Buckley Hall โดยเร่ิมดําเนินการใน ค.ศ. 1992 ตอมาในป ค.ศ. 1995 รัฐบาลอังกฤษได
อนุมัติใหบริษัท Private Finance Initiative เขามาลงทุนในเรือนจําเอกชนโดยไดใหบริษัทดังกลาว
ดําเนินการใน 4 ดานดวยกัน คือ การออกแบบ (Design) การกอสราง (Construct) การจัดการ 
(Manage) และการเงิน (Finance) ตอมารูปแบบหลักของการใหภาคเอกชนรายอ่ืนๆ เขามาลงทุนใน
การดําเนินกิจการเรือนจําเอกชนจะยึดเอารูปแบบของ Private Finance Initiative เปนหลัก และ
เรียกช่ือยอวา ระบบ DCMF Prison  ประเทศอังกฤษไดออกกฎหมายสําหรับเรือนจําเอกชนเปนการ
เฉพาะ เพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานบริษัทปฏิบัติหนาท่ีโดยมีกฎหมายรับรอง  
 สําหรับเง่ือนไขของสัญญาท่ีใหเอกชนเขามาดําเนินการเรือนจําเอกชนมีดังตอไปนี้ 
 1. มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการไว 25 ป หลังจากครบระยะเวลาแลวรัฐบาล
จะเปนผูพิจารณาใหมีการตออายุสัญญา ซ่ึงอาจจะเปนเอกชนรายเดิมหรือเอกชนรายใหมก็ไดตาม
ความเหมาะสมและดุลพินิจของรัฐบาล 
 2. เง่ือนไขในการดําเนินกิจการของเรือนจําเอกชน รัฐบาลเทานั้นเปนผูกําหนด 
 3. การปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจําเอกชนจะตองไมขัดตอคําพิพากษาของศาลและ 
อยูภายใตการตรวจสอบของรัฐบาล 
 4. ในการประเมินผลการดําเนินงานของเรือนจําเอกชน รัฐบาลจะเปนผูตรวจสอบเปน
ระยะๆ เพื่อใหไดมาตรฐานตามท่ีรัฐบาลกําหนด ถาผลการดําเนินงานไมเปนท่ีพึงพอใจของรัฐบาล 
รัฐบาลก็อาจเพิกถอนสัญญาและใหเอกชนรายใหมเขาดําเนินการแทนได แมยังไมครบกําหนดอายุ
สัญญาก็ตาม 
 เม่ือพิจารณาในแงการคุมครองสิทธิมนุษยชน การดําเนินกิจการเรือนจําในประเทศ
อังกฤษ รัฐบาลไมไดกําหนดเงื่อนไขใหเอกชนผูประกอบการในเร่ืองงบประมาณคาใชจายในการ
ดําเนินงาน รวมตลอดถึงตนทุนในดานการปรับปรุงกิจการเรือนจําของภาคเอกชน จึงทําใหไมมี
หลักประกันใดๆ ท่ีจะแสดงใหเห็นวาผูตองขังจะไดรับการดูแลอยางมีมาตรฐานและเหมาะสม 
เพราะเปนเร่ืองปกติธรรมดาในการดําเนินธุรกิจของเอกชนวาตองใชตนทุนท่ีต่ําท่ีสุด ในการกํากับ
ดูแลการดําเนินกิจการเรือนจําเอกชนมีหลายแนวทาง เพื่อใหเกิดความม่ันใจวาเรือนจําสามารถ
ดําเนินการดวยความปลอดภัย ม่ันคง ท้ังตอผูตองขังและผูท่ีเกี่ยวของ 
 1) คณะกรรมการตรวจสอบอิสระ (Independent Monitoring Board) คณะกรรมการ
ตรวจสอบอิสระน้ีเคยใชช่ือ คณะกรรมการเยี่ยมเยียน แตเปล่ียนช่ือเพื่อสะทอนใหเห็นถึงบทบาท
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ของคณะกรรมการและปองกันความเขาใจผิดกับการเยี่ยมผูตองขังตามปกติใน England และ Wales 
ตางมีคณะกรรมการอิสระของตนเอง มีผูแทนจากชุมชนท่ีถูกแตงต้ัง the Home Secretary เพื่อ
ตรวจสอบสวัสดิภาพของเจาหนาท่ีและผูตองขังตามท่ีกําหนดไวในสัญญา บุคคลตางๆ ไมถูกจํากัด
ในการเขาไปยังเรือนจําเอกชน เวนแตจะเปนเร่ืองของการรักษาความม่ันคงหรือความปลอดภัยสวน
บุคคล คณะกรรมการจะพิจารณาถึงการเพ่ิมข้ึนของนักโทษและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของในการ
บริหารงาน รัฐบาล ผูบริหารในเขตพื้นท่ี หรือแมแตรัฐมนตรี หากมีเหตุรายแรงเกิดข้ึนจะเชิญ
คณะกรรมการไปสังเกตการณการแกไขปญหาดังกลาว 
 2) ผูตรวจการแผนดินดานเรือนจําและคุมประพฤติ (Prisons and Probation Ombudsman 
(PPO)) ผูตรวจการแผนดินถูกแตงต้ังโดย Home Secretary และมีความเปนอิสระเพ่ือรับขอรองเรียน
จากผูตองขัง ในการดําเนินการเพื่อตรวจสอบ ผูตรวจการแผนดินมีสิทธิเขาถึงขอมูลจากเรือนจํา ท้ัง
ดานเอกสาร ประสานขอขอมูลและขอมูลการใหบริการขององคกรอ่ืนๆ เชน ตํารวจ บันทึกทาง
การแพทย ซ่ึงตองไดรับความยินยอมจากผูตองขังกอนท่ีจะถูกเปดเผย 
 3) ผูตรวจการเรือนจํา  (HM Chief Inspector of Prisons (HMCIP) for England and 
Wales) ผูตรวจการเรือนจําเปนอิสระในการดําเนินกิจการเรือนจํา และรายงานตรงไปยัง Home 
Secretary เกี่ยวกับการปฏิบัติตอนักโทษ เง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน England และ Wales หรือเร่ืองอ่ืนท่ี
เกี่ยวของท่ี Home Secretary มอบหมาย 
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บทที่ 4 
วิเคราะหเปรียบเทียบการมีสวนรวมของเอกชน 

ในการบังคับโทษจําคุกในเรือนจําไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ  
 
 รัฐมีหนาท่ีในการอํานวยความยุติธรรมในสังคม ท่ีตองจัดหาและบริการเพื่อให
ประชาชนในสังคมมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน ความสงบสุขและความเปนระเบียบเรียบรอย
ในสังคม กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยดําเนินการผานระบบราชการ โดยมีหนวยงานและ
เจาหนาท่ีของรัฐทําหนาท่ีบังคับใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อรักษาไวซ่ึงความ
ยุติธรรมและความสงบสุขในสังคม แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากการปฏิบัติงานราชทัณฑ ซ่ึงเปน
หนวยงานในกระบวนยุติธรรมช้ันบังคับโทษมีขอจํากัดหลายประการทั้งในดานทรัพยากร 
อัตรากําลังของบุคลากร รวมไปถึงความใกลชิดกับปญหาท่ีเกิดข้ึน สงผลใหการแกไขฟนฟูผูกระทํา
ผิดไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางท่ัวถึง รัฐจึงไดมีแนวนโยบายในการ
เปดโอกาสและสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในภารกิจของรัฐ และสนับสนุนใหเอกชนท่ี
มีความเชี่ยวชาญมาเปนผูดําเนินการในดําเนินกิจการเรือนจํา 
 สําหรับการบริหารงานของกรมราชทัณฑเทาท่ีผานมา ประสบปญหาในเร่ืองของ
จํานวนผูตองขังเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงพิจารณาไดจากสถิติผูตองขังท่ัวประเทศ1 มีผูตองขังท้ังส้ิน 329,792 
คน เปนผูตองขังชาย จํานวน 281,811 คน เปนผูตองขังหญิง จํานวน 37,981 คน เห็นไดวาจํานวน
ผูตองขังเฉล่ียเพิ่มข้ึน ทําใหจํานวนผูตองขังไมไดสัดสวนกับสภาพความจุของเรือนจําและทัณฑ
สถาน ดังนั้น จึงทําใหมีผูตองขังเกินความจุมาตรฐานท่ีเรือนจําและทัณฑสถานจะรับได ผูตองขังมี
จํานวนลนเรือนจํา ซ่ึงเปนอุปสรรคในการปฏิบัติตอผูตองขังไมวาจะเปนดานสภาพของเรือนจํา
และทัณฑสถาน การควบคุมการฝกวิชาชีพ และการศึกษาอบรม จากสภาพปญหาดังกลาว จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งท่ีกรมราชทัณฑจะตองมีการปรับกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ในการที่จะแกปญหาผูตองขังลนเรือนจํา เพ่ือชวยลดจํานวนผูตองขังลง ยายระบายผูตองขังจาก
เรือนจําท่ีแออัดไปสูเรือนจําท่ีไมแออัด สรางหรือขยายเรือนจําเพิ่มเติมเทาท่ีจําเปน และนํามาตรการ
ท่ีใหผูตองขังทํางานสาธารณะเพ่ือชําระคาปรับอันจะเปนการลดจํานวนผูตองขังลง  

                                                 
1 กรมราชทัณฑ.  (2558).  สถิติผูตองขังทั่วประเทศ.  สืบคน 12 มีนาคม 2558, จาก www.correct.go.th/.   
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 แนวทางหน่ึงท่ีสามารถใชบรรเทาปญหาได คือ การเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามา 
มีสวนรวมในการดําเนินกิจการของรัฐ แนวคิดการบริหารจัดการเรือนจําโดยโอนการดําเนินกิจการ
ของรัฐบางสวนไปใหภาคเอกชนดําเนินการ หรือการใหเอกชนเขามามีสวนในการบริหารงาน
กิจการของรัฐ ซ่ึงไดรับการยอมรับและนําไปปฏิบัติในหลายประเทศรวมท้ังประเทศไทยในชวง
ทศวรรษท่ีผานมา ดังจะเห็นไดวามีการโอนการดําเนินกิจการสาธารณูปโภคท่ีรัฐเคยผูกขาดมา
ตลอดไปใหเอกชนดําเนินการหลายประเภท ท้ังนี้ เปนผลมาจากภาคเอกชนไดแสดงใหเห็นถึง
ความสามารถในดานการบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพกวาภาครัฐ โดยการเปรียบเทียบกัน
ในดานคาใชจาย ประสิทธิภาพและความพอใจของผูรับบริการ2 การเปดโอกาสใหเอกชนเขามามี
บทบาทในภารกิจของรัฐเปนกระแสท่ีทําใหภาครัฐเร่ิมลดบทบาทมากข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานใหสูงข้ึน โดยการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนเปนแนวทางท่ีไดรับการพิจารณาเพื่อ
นํามาใชเปนนโยบายของภาครัฐอยางแพรหลายและสมํ่าเสมอ ซ่ึงหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของตาง 
ก็ไดพยายามศึกษาวิจัยถึงแนวทางในการใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวม ไมวาจะเปนภารกิจต้ังแต
กระบวนการกอนเกิดขอพิพาท เชน การรับรองใหมีวิชาชีพโนตารีปบลิกในประเทศไทย หรือ
ภารกิจภายหลังศาลมีคําพิพากษา เชน การใหมีเจาพนักงานบังคับคดีภาคเอกชน เปนตน 
 ตามแผนทิศทางของกรมราชทัณฑในภารกิจท่ีกําหนดในดานการแกไขพัฒนาพฤตินิสัย
ของผูตองขัง ตามวัตถุประสงคไดกําหนดใหสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการให
การศึกษาวิชาสามัญและวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
เชน การต้ังโรงงานฝกอาชีพในเรือนจํา และไดระบุใหเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวม 
ในการดําเนินงานของกรมราชทัณฑ ท้ังในเร่ืองการฝกวิชาชีพและการพัฒนาพฤตินิสัย และได
กําหนดใหมีการประชาสัมพันธโครงการและงานของกรมราชทัณฑตอภาคเอกชน เพื่อให
ภาคเอกชนและสังคมเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติตอผูตองขังกวางขวางยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ยังมี
แนวความคิดใหเอกชนเขารวมดําเนินการใหบริการทางการแพทย อนามัยแกผูตองขัง บริการดาน
การศึกษา บริการดานเตรียมการปลดปลอยและการสังคมสงเคราะหหลังปลอยอีกดวย3  
 จากแผนทิศทางและวัตถุประสงคดังกลาวแสดงใหเห็นวา มีการใหความสําคัญ 
ตอบทบาทของภาคเอกชน โดยเฉพาะในวัตถุประสงคดานการเสริมสรางสมรรถนะในการบริหาร
ไดเปดกวางมากในการสงเสริมให “ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติตอผูตองขังกวางขวาง
ยิ่งข้ึน” ซ่ึงอาจทําไดหลายแนวทาง เชน การใหเอกชนเขามาใหบริการทางการแพทยตอผูตองขัง 

                                                 
2 จาก “เรือนจําเอกชน ทางเลือกหน่ึงในการพัฒนากิจการราชทัณฑไทย,” โดย  วิทยา สุริยะวงค, 2540,  

วารสาราชทัณฑ, 45, น. 3. 
3 จาก “ราชทัณฑใน 3 มิติ,” โดย  ฐานิส ศรียะพันธ, 2538, วารสารราชทัณฑ, 43(1), น. 36-40. 
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การใหบริการดานการศึกษา ฝกวิชาชีพ ดานศาสนา การใหบริการดานการเตรียมการปลดปลอย 
การสงเคราะหผูพนโทษหลังปลอย โดยการทําสัญญาวาจางเอกชนใหเขามาบริหารงานเรือนจํา 
ซ่ึงแนวโนมดังกลาวนี้ไดเกิดข้ึนแลวในงานการราชทัณฑของประเทศตะวันตกหลายประเทศ และมี
แนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนในประเทศไทยตามแนวทางของแผนทิศทางดังกลาว4  
 สําหรับการเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามาบริหารจัดการเรือนจําหรือควบคุมดูแล
ผูตองขังในประเทศไทยนั้น ในอดีตอาจมองวาเปนไปไมได แตเม่ือปจจัยแวดลอมตางๆ เชน 
นโยบายและการสนับสนุนจากรัฐบาล คุณภาพบุคลากรเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ทําใหโอกาส
ในการเขามารวมดําเนินการโดยเอกชนในประเทศไทยมีความเปนไปไดสูง ท้ังนี้ จําเปนตองมี
การศึกษาข้ันตอนการดําเนินงานอยางรอบคอบจริงจังและกําหนดกลยุทธใหเหมาะสม โดยท่ีกรม
ราชทัณฑเปนองคกรท่ีมีการจัดโครงสรางแบบระบบราชการ มีสายการบังคับบัญชาหลายข้ันตอน 
ทําใหงานลาชาและอาจขาดประสิทธิภาพ ถาตองการเพิ่มเจาหนาท่ีใหมากข้ึนเพื่อสอดคลองกับ
ภาระงานจะทําไดยาก ประกอบกับปจจุบันระบบราชการจํากัดการเพิ่มอัตรากําลังและถาจะพัฒนา
องคความรูความสามารถตองใชเวลานาน ดังนั้นเพื่อเปนการแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
รวมทั้งเสริมสรางสมรรถนะในการบริหารงานราชทัณฑอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จึงควรดําเนินการใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมรับผิดชอบ โดยการโอนกิจกรรมบางอยางใหแก
ภาคเอกชนหรือหนวยงานอ่ืนไปดําเนินการ เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารงานลด
ปญหาการขาดแคลนเจาหนาท่ีในสายงานเฉพาะ และเพื่อใหผูตองขังไดรับการเรียนรู การฝกฝนจาก
เจาหนาท่ีผูท่ีมีความรูความสามารถ หรือผูท่ีมีเช่ียวชาญเฉพาะดาน โดยแนวคิดเร่ืองโอนกิจกรรม
ของรัฐใหภาคเอกชนหรือหนวยงานอ่ืนดําเนินการจะทําใหขนาดองคกรของรัฐเล็กลงและมี
ประสิทธิภาพการบริหารเพิ่มข้ึน  
 สําหรับประเทศไทยก็มีแนวคิดในการท่ีจะใหเอกชนเขามารวมดําเนินกิจการในเรือนจํา 
ไดมีการทําการศึกษาวิจัยกันอยางกวางขวางโดยเปรียบเทียบกับกฏหมายตางประเทศ แตสวนมาก
จะมีแนวความคิดในการเปดโอกาสใหเอกชนเขามามีสวนรวมในกิจการของเรือนจําในรูปแบบ 
การแปรรูปเรือนจําโดยใหมีลักษณะท่ีเปนเรือนจําเอกชน ซ่ึงกรมราชทัณฑเองก็มีแนวคิดใน 
การปรับเปล่ียนและพัฒนาองคกรใหสามารถรองรับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อใหการ
ดําเนินงานของกรมราชทัณฑมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาระบบ
ราชทัณฑ คือ การพยายามท่ีจะใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจการในเรือนจํา โดยมี

                                                 
4 จาก หลักการวิเคราะหระบบงานราชทัณฑ (น. 186), โดย นัทธี  จิตสวาง, 2541, กรุงเทพฯ: สถาบัน

พัฒนาขาราชการราชทัณฑ.   
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วัตถุประสงคท่ีสําคัญในการบริหารกิจการงานเรือนจําใหเอกชนดําเนินการเพื่อตองการลดภาระ
คาใชจายของภาครัฐในระยะยาวตอไป 
 ในการศึกษาวิเคราะหการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการบังคับโทษในเรือนจํานี้      
ผูศึกษาเห็นวา เรือนจําแตละประเภทควรจะไดมีการถายโอนงานบางประเภทที่ไมใชภารกิจหลัก
ของงานเรือนจําใหเอกชนเขามาดําเนินการ เพื่อท่ีจะนํากําลังเจาพนักงานเรือนจํากลับไปปฏิบัติ
หนาท่ีหลัก คือ การควบคุมผูตองขัง อาทิเชน งานดูแลอาคารสถานท่ีและรักษาการณบริเวณ
ภายนอกเรือนจํา งานขนยายผูตองขังไปศาลและขนยายไปตางเรือนจํา สวนการท่ีจะใหภาคเอกชน
เขามาดําเนินการท้ังระบบคงเปนไปไดยาก เนื่องจากเอกชนไมมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับใช
กฎหมายบานเมือง นอกจากนี้ เห็นวางานดานการใหบริการดานการศึกษา การบริการดานเตรียม
ความพรอมกอนปลอย ควรใหเอกชนเขามาดําเนินการในระหวางท่ีผูตองขังตองโทษจําคุกดวย และ
เห็นวางานดานการอบรมแกไข บําบัดฟนฟูผูตองขัง ก็ควรถายโอนงานใหภาคเอกชนเขามา
ดําเนินการแทน อาทิ การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมสําหรับฝกวิชาชีพ การจัดโปรแกรมการอบรมและ
ฝกวิชาชีพ โปรแกรมศาสนา งานบําบัดแกไขฟนฟูจิตใจและใหคําปรึกษา เปนตน เนื่องจากเห็นวา
อัตรากําลังเจาพนักงานท่ีจะดําเนินการดานนี้จํานวนไมเพียงพอ รวมท้ังจะตองทําหนาท่ีควบคุม
ผูตองขังในเรือนจําไปพรอมกันดวยจึงมีความจําเปนท่ีตองการเปล่ียนแปลงแนวทางปฏิบัติท่ีมีมาแต
เดิม โดยการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในบางภารกิจดังกลาว ซ่ึงสามารถ
ดําเนินการโดยการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 โดยบัญญัติกฎหมายมา
รองรับเกี่ยวกับการดําเนินงานในเรือนจําโดยเอกชนไวในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 
เพื่อใหภาคเอกชนท่ีเขามามีสวนรวมในการบังคับโทษจําคุกในเรือนจําไดมีอํานาจและหนาท่ี
โดยเฉพาะตามท่ีกฎหมายกําหนด   

 
4.1 การมีสวนรวมทางดานการศึกษา   
 การศึกษาอบรมผูตองขังเปนอีกส่ิงหนึ่ง ท่ีสําคัญในการพัฒนาสวนของความรู
ความสามารถและการมีชีวิตท่ีมีคุณคาของผูตองขัง การศึกษาอบรมจึงเปนกิจกรรมข้ันพื้นฐานของ
เรือนจําตางๆ ท่ัวโลก การมีความรูทําใหคนมีวุฒิภาวะ แยกผิดแยกถูกได การศึกษาชวยสงเสริมการ
มีชีวิตที่ดีงามของคน การศึกษาจึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับผูตองขังในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของสมาชิก
ในสังคม จึงสมควรสงเสริมใหไดรับโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงเปาหมายหลักในการจัดการศึกษาแก
ผูตองขัง คือ การพัฒนาผูตองขังใหมีทัศนคติท่ีดี มีทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถปรับ
สภาพชีวิตใหสอดคลองกับความตองการของสังคมสวนรวม  
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 งานราชทัณฑดานการศึกษา จึงตองเปดกวางและหลากหลายทางสาขาวิชาการให
โอกาสผูตองขังไดมีการศึกษาอบรมไดอยางเต็มท่ี ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือจากสถาบันการศึกษา
ภายนอกอยางมากดวย รวมตลอดท้ังการสงเสริมทุนการศึกษาโดยความรวมมือจากองคกรอ่ืนท่ี
เกี่ยวกับงานการศึกษาของรัฐและภาคเอกชน 
 ศาสตราจารย เอช. เอกูต กลาวถึงเร่ืองการศึกษาของนักโทษไววา5 “การที่ขาดการศึกษา
นี้เปนเหตุอันหนึ่งในบรรดาเหตุสําคัญท้ังหลายท่ีทําใหเกิดการกระทําความผิดอาญาและไดคิดวา 
วิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะทําใหการกระทําผิดอาญาลดลงหรือท่ีจะทําใหการกระทําผิดอาญาเจริญชาลงน้ัน 
ก็คือ จัดใหมีการสอนนักโทษ มีคํากลาววา “เปดโรงเรียนหนึ่งแหงเทากับปดเรือนจําหนึ่งแหง” 
 4.1.1 การใหการศึกษาสําหรับผูตองขังของประเทศไทย 
 พระราชบัญญัติราชทัณฑ ใหอํานาจอธิบดีมีอํานาจออกขอบังคับ วาดวยการศึกษาและ
อบรมผูตองขัง บรรดาเคร่ืองอุปกรณในการศึกษาและอบรม เชน เคร่ืองมือเคร่ืองใช สมุด หนังสือ
นั้น รัฐบาลจะเปนผูจัดการให แตผูตองขังจะนําของตนเองมาใชก็ไดเม่ือไดรับอนุญาตแลว การใช
ชีวิตอยูในเรือนจําของผูตองขังเพ่ือเปนการจํากัดเสรีภาพของผูตองขังคนน้ัน ผูตองขังก็ยังมีสิทธิ
เสรีภาพในการแสวงหาความรู ความรูจะชวยขัดเกลาจิตใจ ความประพฤติและจิตสํานึกของ
ผูตองขังได มีวิชาความรูและวิชาชีพติดตัวเม่ือพนโทษ สามารถประกอบสัมมาอาชีพไดไมเปนภาระ
แกสังคม  ไมตองถูกความจําเปนบังคับใหประกอบมิจฉาชีพเล้ียงตัวอีกตอไป6  
 สําหรับผูตองขังในเรือนจําของประเทศไทย ก็มีหลักประกันสิทธิของผูตองขังใน
การศึกษาอบรม ซ่ึงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานทางดานการศึกษาอบรมของไทย ไดแก  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49, มาตรา 50 
 “มาตรา  
 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 หมวด 6 การศึกษาและอบรม มาตรา 27 
และ มาตรา 28 
 “มาตรา 27 อธิบดีมีอํานาจออกขอบังคับวาดวยการศึกษาและการอบรมผูตองขัง” 
 “มาตรา 28 บรรดาเคร่ืองอุปกรณ ในการศึกษาและการอบรม เชน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช 
สมุดหนังสือนั้น รัฐบาลจะเปนผูจัดหาให แตผูตองขังจะนําของตนเองมาใชก็ไดเม่ือไดรับอนุญาต
แลว” 
 

                                                 
5  จาก อาชญาวิทยา. คําสอนปริญญาโททางนิติศาสตร (น. 225-227), โดย  เอช. เอกูต, 2480, กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง.   
6  จาก กฎหมายราชทัณฑ  (น. 130), โดย ธานี  วรภัทร, 2558, กรุงเทพฯ: วิญูชน.   
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 ขอบังคับกรมราชทัณฑ ฉบับท่ี 8 เร่ืองการศึกษาและการอบรมผูตองขัง  
 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พุทธศักราช 2479 วันท่ี 21 เมษายน พุทธศักราช 2480 ขอ 51 นักโทษเด็ดขาดอายุต่ํากวา 25 ป ให
คํานึงถึงการศึกษาและการอบรมเปนพิเศษ  
 ความเปนจริงประเทศไทยนั้นผูท่ีกระทําความผิดและตองโทษอยูในเรือนจําสวนใหญ
จะเปนผูมีการศึกษานอย และไมมีอาชีพเปนหลักแหลงหรือมีอาชีพรับจางรายวัน การศึกษาอบรมจึง
เปนเร่ืองท่ีจําเปนมาก เพราะเปนพื้นฐานท่ีทําใหผูกระทําความผิดมีสติปญญา คิดเปน รูส่ิงไหนถูก
ส่ิงไหนผิด แยกแยะความดีความช่ัวได เปนการปรับปรุงคุณภาพพลเมืองท่ีสําคัญของประเทศทาง
หนึ่ง เรือนจํามีหนาท่ีตองจัดใหมีตูสมุดและสถานท่ีอานหนังสือสําหรับผูตองขัง และตองพยายาม
จัดใหผูตองขังไดอานหนังสือตามระเบียบกรมราชทัณฑ  
 กรมราชทัณฑออกขอบังคับการศึกษาและการอบรมผูตองขังไว ตามขอบังคับกรม
ราชทัณฑ ฉบับท่ี 8 เร่ืองการศึกษาและการอบรมผูตองขัง7 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 
แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ดังนี้ 
 ขอ 1 การศึกษาอบรมผูตองขังนั้น ใหจัดเปน 3 สาขาดังนี้ คือ 
 ก.  พุทธศึกษา ไดแก การศึกษาวิชาสามัญและวิชาชีพ 
 ข.  จริยธรรมศึกษา ไดแก การอบรมศีลธรรมจรรยาและหนาท่ีพลเมืองดี 
 ค.  พละศึกษา ไดแก การศึกษาการอนามัยและสุขาภิบาลตลอดจนการออกกําลังกาย 
และการเลน ออกกําลังกายตางๆ 
 ในกรณีพุทธศึกษาในสาขานี้ กรมราชทัณฑมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานดานแกไข
พฤตินิสัย เปนการใหโอกาสกับผูกระทําผิดไดรับการศึกษาในระหวางท่ีอยูในเรือนจําโดยไดให
การศึกษาตามหลักสูตรตางๆ8 ไดแก   
 1) การจัดการศึกษาใหนักโทษเด็ดขาดท่ีไมรูหนังสือไดรับการศึกษาใหอานออกเขียน
ได จัดการเรียนการสอนในระดับผูไมรูหนังสือใหกับนักโทษเด็ดขาดท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน 
13 หลักในเรือนจํา/ทัณฑสถานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 11 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
 2) การจัดการศึกษาใหกับนักโทษเด็กขาดท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับภาคบังคับ (ม.3) ไดรับ
การศึกษาระดับสูงข้ึนและสอบผานเกณฑการประเมินของสํานักบริหารงานการศึกษานอกระบบ

                                                 
7  ขอบังคับน้ีใหใช ณ วันที่ 11 กันยายน พุทธศักราช 2483. 
8 จาก คูมือเจาพนักงานเรือนจําในการปฏิบัติตอผูตองขัง สวนมาตรการควบคุมผูตองขัง.  สํานัก 

ทัณฑวิทยา (น. 86), โดย  กองทุนสวัสดิการขาราชการกรมราชทัณฑ, 2542, กรุงเทพฯ:  กรมทัณฑ. 
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และการศึกษาตามอัธยาศัย จัดการเรียนการสอนใหกับนักโทษเด็ดขาดท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน 
13 หลักในเรือนจํา/ทัณฑสถานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
 3)  การจัดการศึกษาผูตองขังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
  3.1) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนตามหลักเกณฑและวิธีการจัด
การศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับ กลุมเปาหมายใน
เรือนจํา/ทัณฑสถาน ท้ังในสวนท่ีดําเนินการเองและรวมกับสํานักบริหารงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมกันดําเนินการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง และใหการสงเสริม
สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตอยางสมํ่าเสมอตลอดถึงปจจุบัน ไดแก 
 การศึกษาพื้นฐาน (สายสามัญ) จัดการศึกษาเพื่อใหกลุมเปาหมายนอกระบบโรงเรียน 
ไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานตามความตองการ ความสนใจ อยางมีคุณภาพและท่ัวถึง ดวย
รูปแบบ วิธีการที่เหมาะสม เพื่อใหกลุมเปาหมาย มีความรูและทักษะข้ันพื้นฐานในการดําเนินชีวิต 
ท่ีม่ันคง และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข วิธีการเรียนรู จัดใหมีการเรียนรูในรูปแบบ
บูรณาการเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิต เนนการคิด การทํา แกไขปญหา และพัฒนาตนเอง 
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพ (สายอาชีพ) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรู ทักษะใน
วิชาชีพสงผลใหกลมุเปาหมาย (ผูตองขัง) ไดนําความรูไปพัฒนาคุณภาพชีวิตภายหลังพนโทษอยูใน
สังคมไดอยางปกติสุขและยั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ชุมชน ทองถ่ิน  
  3.2) การศึกษาระดับอุดมศึกษา กรมราชทัณฑและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ไดรวมกันจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแกผูตองขัง ตั้งแตปพุทธศักราช 2527 เปนตนมา เพื่อเปน
การสนองนโยบายดานการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังของกรมราชทัณฑ สงเสริมใหผูตองขังไดเรียนรู
ในระดับท่ีสูงข้ึน สามารถนําไปประกอบอาชีพสุจริตไดภายหลังพนโทษ ไมหวนกลับมากระทําผิด
ซํ้าอีก การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงออกเปน หลักสูตรโครงการการศึกษาตอเนื่อง (สัมฤทธิบัตร) 
และหลักสูตรปริญญาตรี9 
 ในการบริหารจัดการเรือนจําโดยการใหการศึกษาอบรมดังกลาว พบวาเปนกิจกรรมใน
เรือนจําสามารถกระทําไดโดยภาครัฐ พันธมิตรเรือนจําและเครือขาย องคกรสาธารณกุศล และ
ภาคเอกชน โดยมีน้ําหนักการมีสวนรวมและความเหมาะสมของการเปดโอกาสใหเขารวมใน
กิจกรรมตางๆ แตกตางกันไป เชนในปจจุบันเปดโอกาสใหครูจากหนวยงานการศึกษานอกโรงเรียน
เขามาสอนวิชาสามัญและวิชาชีพ แกผูตองขังไดโดยผูตองขังไดรับประกาศนียบัตรจากหนวยงาน
ภายนอก เปนตน 
 
                                                 

9 รายงานการดําเนินงานของรัฐตอสาธารณะรายป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555. น. 38-40. 
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 4.1.2 การใหการศึกษาสําหรับผูตองขังเปรียบเทียบกับตางประเทศ 
 ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดกําหนดใหผูตองขังท่ียังไมจบช้ันมัธยมจะตองจัดให
มีการเรียนในวิชาท่ีจะนําไปสูการจบการศึกษา เรือนจําตองจัดใหมีส่ิงพิมพและวารสารใหผูตองขัง
ในจํานวนท่ีสมควร แตอาจตกอยูในขอหามได ถาส่ิงนั้นเปนภัยอยางมากตอจุดมุงหมายของการ
บังคับโทษหรือความสงบเรียบรอยของเรือนจําและผูตองขังอาจฟงวิทยุ ชมโทรทัศนได รายการ
ตางๆ จะตองเลือกโดยคํานึงถึงความประสงคและความตองการในการรับรูขาวสารของประชาชน 
การศึกษาและบันเทิง การรับฟงวิทยุและดูโทรทัศนอาจมีการส่ังหามช่ัวคราว หรือหามเฉพาะตัว
ผูตองขังคนหนึ่งคนใดก็ได    
 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี การบังคับโทษทางอาญาถือวาเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐ
เทานั้น แตก็ไดใหโอกาสในการท่ีจะใหเอกชนเขามามีสวนรวมในกิจการของรัฐ เชน ไดมี
ภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางองคกรท่ีไมหวังผลกําไรเขามามีสวนรวมในกระบวนการบังคับโทษ ใน
สวนของการสนับสนุนการทํางานสรางอาชีพ มาตรการการดําเนินการท่ีเปดใหเอกชนเขามาเปน    
ผูรวมใหบริการฟรีตามมาตรการการรวม private-public partnership ซ่ึงมีอิทธิพลอยางมีนัยยะสําคัญ
ตอการทําหนาท่ีของรัฐการดําเนินการบังคับโทษของเรือนจํา นอกเหนือไปจากการการใหบริการ
ดูแลทางการแพทยและการใหความชวยเหลือทางศาสนา มีการคิดท่ีจะใชบริการภายนอกในการ
ทํางานรวมกันเพื่อบริหารส่ิงอํานวยความสะดวกในเรือนจําโดยบริษัทเอกชน คงเปนไปไดยากท่ีจะ
เสนอแนวทางในการฝกอาชีพท่ีหลากหลายใหผูตองขังในระหวางการบังคับโทษได หากขาดการมี
สวนรวมของเอกชน10  
 เจาพนักงานบังคับโทษ เปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจของเรือนจํายุติธรรมเม่ือมี
เหตุผลพิเศษอาจมีการมอบหมายภารกิจใหเจาพนักงานอ่ืนปฏิบัติได หรือใหบุคคลในตําแหนง
หนาท่ีอ่ืน หรือบุคคลท่ีมีหนาท่ีตามสัญญาปฏิบัติก็ได เรือนจําแตละแหงตองจัดผูทํางานท่ีเหมาะสม
มีกลุมอาชีพตางๆ เปนตนวา กลุมท่ัวไป กลุมธุรการ และกลุมโรงงาน กลุมจิตวิทยา กลุมแพทย 
กลุมครู นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห   
 ในสหรัฐอเมริกาหลายรัฐไดมีกฎหมายอนุญาตใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริการ
จัดการภายในสถานพินิจเด็กและเยาวชน บานกึ่งวิถี ในบางรัฐไดออกกฎหมายใหเอกชนมีสวนรวม
ในการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกสบายในเรือนจํา โดยมีขอตกลงเอกชนเปนผูจัดบริการ โดยการ
ทําสัญญาจางบริษัทเอกชนใหทําหนาท่ีจัดบริการใหกับนักโทษในหลายดาน เชน การศึกษา การฝก
อาชีพ การใหคําปรึกษา การรักษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพจิต การบําบัดผูติดยาเสพติด  เปนตน  

                                                 
10 Kaiser/Schoch. (2003). Strafvollzug 5.Auflage. p. 78. 
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 ในประเทศอังกฤษ มีการอบรมโปรแกรมทางการศึกษาและความประพฤติ โดยอาจารย
ทองถ่ินและความรวมมือของสถาบันการศึกษาภายนอกเรือนจํา ท่ีผานการคัดเลือกแลว เรือนจําจะ
ใหความสะดวกกับผูตองขังท่ีประสงคจะศึกษาเฉพาะดาน หรือการฝกฝมือ หรือเนคนิคเฉพาะดาน 
ในประเทศอังกฤษจะมีการเปดโอกาสใหผูตองขังสอบเทียบรับประกาศนียบัตรจากสถาบันภายนอก
ได เชน บริษัท HMP Altcourse บริหารโดย GSL โดยจางทีมงานท่ีมีคุณภาพกวา 400 คน โดยรับ
นักโทษจากศาลตางท่ีอยูใน Merseyside Cheshire รับเยาวชน นักโทษชายท่ีศาลมีคําส่ังใหคุมขังไว 
จากการตรวจสอบ กํากับดูแลการดําเนินงานของเรือนจําแหงนี้พบวา ใหบริการท่ีดี ปลอดภัย มี
สภาพแวดลอมท่ีสามารถรักษาความมั่นคงภายในเรือนจําไดดี เชน ดานความสัมพันธระหวาง
ผูตองขังกับเจาพนักงาน การใชสารเสพติด การมีคณะทํางานหลายวิชาชีพรวมแกไขปญหา การให
การศึกษา คุณภาพทางสุขอนามัย เปนตน  
 ประเทศไทยก็มีหลักท่ีสอดคลองกับตางประเทศ ท่ีเรือนจําตองจัดใหกับผูตองขัง เรือน
จําตองจัดใหมีการศึกษาวิชาชีพและการสอนศาสนากับผูตองขังท่ีไมรูหนังสือ ตามหลักสูตร
การศึกษาผูใหญของกระทรวงศึกษาธิการ เรือนจําหลายแหงจัดใหมีหองสมุดใหผูตองขัง เชน 
โครงการหองสมุดเพิ่มปญญาซ่ึงกฏหมายและแนวทางปฎิบัติของเรือนจาํมีความชัดเจนและสามารถ
ดําเนินการตางๆไดตามมาตรฐานข้ันต่ําฯ11 เชนเดียวกับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศ
อังกฤษ  
 แมกรมราชทัณฑไดมีโครงการในการเรียนการสอนตางๆ แตก็ยังมีอุปสรรคในการจัด
ระเบียบการศึกษา การเขาเรียน เวลาเรียน ซ่ึงจําเปนตองอาศัยการบริการท่ีดี เพราะนักโทษทุกคน 
ก็ตองปฎิบัติตนใหเปนไปตามระเบียบและคําส่ังท่ีกําหนดไว การศึกษาตองการความตอเนื่องและ
เวลาในการศึกษาทบทวนดวยตนเอง แตผูตองขังจะตองมีกิจกรรมอ่ืนๆ ดวย และอาจเกิดความ 
ไมเสมอภาคกันระหวางผูท่ีเรียนหนังสือกับผูตองขังท่ีไมไดเรียนหนังสือข้ึนได เพราะผูตองขังตอง
ทํางาน ตองมีหนาท่ีตางๆ ประกอบกับบุคคลากรท่ีไมเพียงพอกับจํานวนผูตองขังซ่ึงมีจํานวนมากใน
การเรียนการสอน และแมจะไดมีโครงการฝกอบรมโดยผูเช่ียวชาญแตก็เปนเพียงระยะเวลาศึกษา
อบรมส้ันๆ ทําใหยังมีผูตองขังจํานวนมากขาดโอกาสในจุดนี้ ท้ังบุคลากรยังขาดความรูความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานในการศึกษาอบรม จึงเปนเหตุใหมีการสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวน
รวมในการใหการศึกษาท้ังสายสามัญและสายอาชีพ โดยใหการศึกษาอบรมแกผูตองขังท้ังหลาย 
ในเรือนจํา ซ่ึงทําการเรียนการสอน เชน ครูอาสาสมัคร หรือสถาบันการศึกษา อันเปนไปตาม
วัตถุประสงคในการบังคับโทษจําคุกท่ีเพื่อทําใหผูตองขังมีโอกาสไดความรูและจบการศึกษาตาม 
 
                                                 

11 มาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติวาดวยการในการปฎิบัติตอผูตองขัง, ขอ 77, 78. 
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หลักสูตรท่ีกําหนดไวเพิ่มมากข้ึนอันสงผลดีตอกระบวนการบังคับโทษของไทย ในการสงเสริมให
ผูตองขังไดมีความรูเพื่อนําไปประกอบอาชีพหรือหางานตอไป เปนการแกไขฟนฟูผูตองขังให
สามารถอยูในสังคมโดยปกติสุขไมตองถูกรังเกียจจากสังคม  
 ดังนั้น การใหเอกชนเขามามีสวนรวมทางดานการศึกษาในเรือนจํา จึงควรออกกฎหมาย
มารองรับอํานาจหนาท่ีของภาคเอกชนท่ีจะเขามามีสวนรวมในดานการศึกษาไว ใหมีความชัดเจน
ดวย เชน ครูอาสาสมัครท่ีจะเขามาสอนหนังสือ ก็มีกฎหมายใหเขามาโดยใหมีอํานาจและหนาใน
การใหการศึกษาใหความรูผูตองขังโดยเปนการเฉพาะ 
 
4.2 การมีสวนรวมทางดานการศาสนา 
 แนวคิดทฤษฎีท่ีรองรับการดําเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการมีสวนรวมดําเนินงาน
ทางศาสนาในเรือนจํา ดังกลาว เปนการดําเนินการภายใตแนวคิดทฤษฎี “หลักการมีสวนรวม” เพื่อ
เปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการภาครัฐ (อาสาสมัคร) และลดการ
กระทําความผิดซํ้า เพื่อการแกไขอยางยั่งยืน โดยกําหนดหลักเกณฑ แนวทางในการดําเนินงานทาง
ศาสนา ในเรือนจําใหมีความชัดเจน  
 4.2.1 การมีสวนรวมดานศาสนาสําหรับผูตองขังของประเทศไทย 
  สําหรับผูตองขังในเรือนจําของประเทศไทย ก็มีหลักประกันสิทธิของผูตองขังในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและการอบรมทางศาสนา ซ่ึงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ทางดานศาสนาของไทย ไดแก  
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 37  
  “มาตรา 37 บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการนับถือศาสนา.....ในการใชเสรีภาพตาม
วรรคหน่ึง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทาการใด ๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือเสีย
ประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุท่ีถือศาสนา.....” 
 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 หมวด 6 การศึกษาและอบรม (มาตรา 27 
และ มาตรา 28) 
 ขอบังคับกรมราชทัณฑ ฉบับท่ี 8 เร่ืองการศึกษาและการอบรมผูตองขัง  
 ขอ ข จริยศึกษา  
 ขอ 4 ผูตองขังทุกคนจัดใหไดรับการอบรมศีลธรรม จรรยา และหนาท่ีพลเมืองท่ีดี และ
ตองจัดใหฟงธรรม เทศนาตามลัทธิศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีเรือนจําทางการจัดให  
 ขอ 5 เรือนจําตองพยายามใหมีหรือใหความสะดวกผูตองขังไดประกอบพิธีกรรมในวัน
พระและพิธีสําคัญในทางลัทธิศาสนาท่ีผูตองขังนับถือตามท่ีเห็นสมควร  
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 ระเบียบกรมราชทัณฑ ฉบับท่ี 23 เร่ือง การไหวพระสวดมนตของผูตองขัง (ขอ 1-5)   
 ระเบียบกรมราชทัณฑ ฉบับท่ี 17/2482 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2482 เร่ือง การอบรม
ศีลธรรมผูตองขังซ่ึงเหลือโทษตองจําตอไปอีก 7 วัน (ขอ 1-7)  
 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พุทธศักราช 2479 วันท่ี 21 เมษายน พุทธศักราช 2480 ขอ 51 นักโทษเด็ดขาดอายุต่ํากวา 25 ป ให
คํานึงถึงการศึกษาและการอบรมเปนพิเศษ  
 สถาบันทางศาสนาถือไดวามีอิทธิพลและมีความสําคัญตอการขัดเกลาความคิดและ
พฤติกรรมของผูตองขังอยางมาก การอบรมทางศาสนาแกผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถานมี
ขอบังคับกรมราชทัณฑ ฉบับที่ 8 เร่ืองการศึกษาและอบรมผูตองขัง วางขอกําหนดเปนหลักประกัน
สิทธิของผูตองขังในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและการอบรมทางศาสนาในขอ 4 กําหนดวา
เรือนจําตองจัดใหมีการฟงพระธรรมเทศนาตามลัทธิศาสนาท่ีตนนับถือ และขอ 5 กําหนดวาเรือนจํา
ตองพยายามหรือใหความสะดวกผูตองขังไดประกอบพิธีกรรมในวันพระและพิธีสําคัญในทาง
ศาสนาท่ีผูตองขังนับถือตามท่ีเห็นสมควร ในทางปฏิบัติหากเปนผูตองขังในคริสตศาสนาก็จะจัดให
พระคริสตมาอบรมกลอมเกลาจิตใจ ถาเปนผูตองขังท่ีนับถือศาสนาอิสลามก็จะอนุญาตใหปฏิบัติ
ศาสนกิจ หรือถือบวชตามแนวความเช่ือถือของศาสนาอิสลาม สวนผูตองขังที่นับถือศาสนาพุทธ 
ซ่ึงมีประมาณรอยละ 90 ของผูตองขังท้ังหมด  
 กรมราชทัณฑมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานดานแกไขพฤตินิสัย เปนการใหโอกาส
กับผูกระทําผิดปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรม รวมท้ังการพัฒนาจิตใจของผูตองขัง เนื่องจากการ
สํารวจพบวาตองขังบางรายกระทําความผิด เพราะขาดความยั้งคิด หรือผูตองขังบางรายเกิดภาวะ
ความเครียดจากการตองถูกจํากัดบริเวณ ขาดอิสระภาพ อดทนยอมรับการถูกกักขังไมได ประกอบ
กับ ความแออัดในเรือนจํา/ทัณฑสถาน ทําใหกรมราชทัณฑตระหนักถึงความสําคัญ พัฒนาจิตใจ
ควบคูกับการพัฒนาดานความรู ความสามารถ การดําเนินการพัฒนาดานจิตใจไดใชวิธีดําเนินการ
หลากหลาย เชน การอบรมผูตองขังโดยใชคําสอนของศาสนา การฟนฟูจิตใจดวยวิธีชุมชนบําบัด 
การจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี การอบรมวิปสสนา การอบรมโดยวิทยากร และตัวแทน
หนวยงาน ภายนอกท่ีมีความรูดานจิตวิทยา การจัดกิจกรรมดานบันเทิงรวมท้ังการแกไขปญหาชีวิต
ผูตองขังเปนรายบุคคลโดยเจาหนาท่ีของกรมฯ ท่ีเปนนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห 
นอกจากนี้ มีการสํารวจวิจัยสาเหตุปญหาของผูตองขังทางดานจิตใจ เชน การวิจัยสาเหตุของการ 
ฆาตัวตายของผูตองขัง ความเครียดของผูตองขังภายในเรือนจํา/ทัณฑสถาน เชน โครงการอบรม
ธรรมปฏิบัติเรือนจําเรือนธรรม12 ผูตองขังชาวพุทธผานการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 เพื่อเปนการ
                                                 

12 กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม. รายงานประจําป 2556. 
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สงเสริมกิจกรรรมการอบรมพัฒนาใหกับผูตองขัง ดวยการปลูกฝงในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมใน
ศาสนาท่ีผูตองขังนับถือและเห็นความสําคัญของคุณคาการทําความดี การละท้ิงความช่ัว การทํา
จิตใจใหผองใสและเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติสืบไป แตปญหาสําคัญของการดําเนินการตาม
โครงการหรือกิจกรรมดังกลาว คือ งบประมาณไมเพียงพอ ตองใชเงินนอกงบประมาณท่ีไดรับ
สนับสนุนจากองคกรหรือหนวยงานภายนอก หรือเงินประเภทใดประเภทหน่ึงของเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
เปนตน   
 ทางปฎิบัติของเรือนจํา จะใหความสะดวกกับผูตองขังในการประกอบพิธีกรรมในวัน
พระและพิธีกรรมสําคัญในทางศาสนาท่ีผูตองขังนับถือ ไมวาพุทธ คริสต อิสลาม ฯลฯ มีการจัดใหมี
อนุศาสนาจารยซ่ึงเปนขาราชการประจํา และเปดโอกาสใหมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาดวย 
สงเสริมการศึกษาในการสอบธรรมศึกษาตามแนวการสอบปริยัติธรรมสนามหลวง เปนการเปด
โอกาสใหผูตองขังไดเขารับการอบรม และไดเขาปฏิบัติธรรม ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนเคารพ
นับถือซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาจิตใจ ใหเกิดความสงบรมเย็น เช่ือม่ันในกฎแหงกรรม 
ตั้งม่ันอยูในคุณความดีโดยยึดหลักธรรม การครองใจตน ตามวิถีชีวิตประชาชนชาวไทยท่ีดีงาม ลด
ปญหาดานการควบคุมดูแล กอใหเกิดความสงบเรียบรอยภายในเรือนจําอันเปนนโยบายและภารกิจ
หลักท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ในการพัฒนาพฤติกรรมและนิสัยของผูตองขังใหเปนทรัพยากรบุคคล
ท่ีมีประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ซ่ึงในทุกๆปมีผูสอบไดจํานวนมาก กรมราชทัณฑไดจัดใหมี
อนุศาสนาจารยรับผิดชอบในการอบรมและช้ีแนะแนวทาง อบรมศีลธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม
แกผูตองขัง นอกจากนั้นยังไดสงเสริมและเปดโอกาสใหผูตองขังท่ีสนใจในหลักธรรมของพุทธ
ศาสนาอยางแทจริงเขาสอบธรรมศึกษาตรีตามแนวการสอบพระปริยธรรมสนามหลวง ซ่ึงเปนไป
ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานข้ันตํ่าฯ13 
 4.2.2 การมีสวนรวมดานการศาสนาสําหรับผูตองขังเปรียบเทียบกับตางประเทศ  
 ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ใหเสรีภาพในการนับถือศาสนา ผูตองขังมีสิทธิ
ครอบครองหนังสือเกี่ยวกับศาสนา และอาจมีวัตถุประสงคทางศาสนาไดตามสมควร มีสิทธิเขารวม
ในพิธีกรรมทางศาสนาตามความเช่ือของตน การบังคับโทษทางอาญาถือวาเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐ
เทานั้น ในเร่ืองการดูแลทางดานจิตใจ การแตงตั้งหรือการวาจางผูสอนศาสนาตองไดรับความ
เห็นชอบจากศาสนา กรณีท่ีจํานวนผูนับถือศาสนาใดมีไมมากพอสําหรับผูสอนศาสนาหนึ่ง 
อาจจัดการดูแลทางดานจิตใจ โดยวิธีอ่ืนได ดวยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาเรือนจํา ผูสอน

                                                 
13 จาก ขอกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับปฎิบัติตอผูตองขังกับขอเสนอแนะในเรื่องที่เก่ียวของกับ

องคการสหประชาชาติ, กระทรวงมหาดไทย ขอ 41.โดย  กรมราชทัณฑ, 2524, กรุงเทพฯ: กรมราชทัณฑ  
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ศาสนาอาจใหผูชวยสอนแทนไดและสําหรับการสวดมนตตลอดจนกิจกรรมทางศาสนาอ่ืนอาจใช
ผูสอนศาสนาภายนอกได 
 อยางไรก็ตาม ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ก็ไดใหโอกาสในการท่ีจะใหเอกชน
เขามามีสวนรวมในกิจการของรัฐ  เชน มีภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางองคกรท่ีไมหวังผลกําไรเขามา
มีสวนรวมในกระบวนการบังคับโทษ ในสวนของการสนับสนุนการใหบริการดูแลทางการแพทย
และการใหความชวยเหลือทางศาสนา (มาตรา 53 I, 157, 158 กฎหมายการบังคับโทษทางอาญา)  
มีการคิดท่ีจะใชบริการภายนอกในการทํางานรวมกันเพื่อบริหารส่ิงอํานวยความสะดวกในเรือนจํา
โดยบริษัทเอกชน14 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีบริษัท CCA ประสบความสําเร็จในการไดเขาทําสัญญา 
สําหรับงานใหญ มีความชํานาญในการออกแบบ กอสราง และบริหารเรือนจํา ศูนยกักกัน ใหบริหาร
ขนสงนักโทษโดยใหความรวมมือกับภาครัฐ ใหบริการที่หลากหลายในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด 
ไมวาจะเปนโปรแกรมการศึกษา ทักษะท่ีสําคัญในการทํางานตางๆ การรักพยาบาลทั้งดานยารักษา
โรค ทันตกรรม การอนามัย อาหาร การบําบัดตางๆ เปนตน 
 ในประเทศอังกฤษ กฎหมายกําหนดใหมีอนุศาสนาจารย ผูรับใชพระผูเปนเจาท่ี
ผูตองขังเปนสมาชิกของศาสนาใดศาสนาหน่ึง และในประเทศอังกฤษการจางงานในเรือนจําเปน
วิธีการชวยเหลือเบ้ืองตนในการสงเคราะหผูตองขัง ในการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงพฤตินิสัยเพื่อ
การกลับคืนสูสังคมโดยปกติ สําหรับผูตองขังท่ีไมสามารถทํางานไดจะถูกนําไปฝกอาชีพ สงไป
ชวยงานในสถานพยาบาล หรือโอนยายไปเรือนจําอ่ืน หรือเขาอบรมตามโปรแกรมศาสนา ความ
ประพฤติโดยอาจารยทองถ่ินและความรวมมือของสถาบันการศึกษานอกเรือนจําท่ีผานการคัดเลือก
แลว เชน บริษัท HMP Ashfield มีโปรแกรม กิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนใหเยาวชนสามารถดําเนินชีวิต
ไดอยางม่ันคง ปรับตัวใหเขากับสังคมตอไปในอนาคตไดภายหลังจากท่ีไดรับการปลอย และ 
ไมกลับไปทําผิดกฎหมายอีก Ashfield โดย Serco เปนผูดําเนินการตามสัญญาในระยะเวลา 25 ป 
รวมลงทุนกับ Youth Justice Board of England and Wales ซ่ึงใหบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก
ในดานตางๆ เชน การจัดการศึกษา สุขอนามัย ศาสนา การอบรมทางดานวิชาชีพ เปนตน 
 การเผยแผพระพุทธศาสนา ในประเทศอังกฤษนั้น จากขาวของ พระเขมธัมโม  
(พระไทยชาวอังกฤษ ศิษยของหลวงพอชา) ซ่ึงไดเขาไปสอนปฏิบัติธรรมใหแกนักโทษในเรือนจํา
ของอังกฤษกวา 26 ป จนเกิดผลดีชวยลดปญหาของเรือนจําไดมาก กระท่ังไดรับพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ จากสมเด็จพระราชินีอลิซาเบ็ธท่ี 2 แหงสหราชอาณาจักร ไมเพียงแตเทานั้น  
 
                                                 

14 Kaiser/Schoch. (2003). Strafvollzug 5.Auflage. p. 78. . 
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ยังมีนักโทษจํานวนมากมายท่ีหันมานับถือพุทธศาสนา บางรายท่ีพนโทษ ออกมาก็ไดมาเปน
อาสาสมัครในการเผยแผพุทธธรรมดวย พุทธศาสนิกชน ชาวอังกฤษเช่ือวาศาสนาพุทธจะขยายตัว
ออกไปเร่ือยๆ และจะเปนศาสนาท่ีสําคัญท่ีสุดในตะวันตก โดยการสนับสนุนของรัฐบาล15  
 กฎหมายของตางประเทศ มีการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในทางศาสนา ซ่ึงอาจเปน
อาสาสมัครท่ีเขามา ทําใหทุกเรือนจํามีอาสาสมัครดําเนินงานทางศาสนาในเรือนจํา สวนกฎหมาย
ราชทัณฑของไทยไมมีกฎหมายเฉพาะใหมีอาสาสมัครดําเนินงานทางศาสนาในเรือนจํา แตใหเปน
อํานาจและหนาท่ีของเรือนจําท่ีจะตองจัดใหมีการดําเนินงานทางศาสนาตามท่ีเห็นสมควร    
 กรมราชทัณฑของไทย แมปจจุบันจะไดมีการจัดโครงการปฏิบัติธรรม 3 ศาสนา คือ 
พุทธ คริสต และอิสลาม ข้ึนเพื่อเปดโอกาสใหผูตองขังไดเขารับการอบรม และไดเขาปฏิบัติธรรม
อยูบางแลว แตเพื่อใหผูตองขังไดรับการพัฒนาพฤติกรรมและนิสัยของผูตองขังใหเปนคนดีใน
สังคม ตองอาศัยหลักธรรมคําสอนของแตละศาสนามาชวยช้ีแนะแนวทาง มอบทางสวางแก
ผูตองขัง จึงตองเปดโอกาสใหมีมืออาชีพทางศาสนา หรือมืออาชีพทางจิตวิญญาณ  สถาบันศาสนา 
เชน พระ บาทหลวง หรืออิหมาม เขามาเปนผูควบคุมและดําเนินงานทุกวันอยางสมํ่าเสมอใน
เรือนจํา เพื่อฝกอบรมความรูทางศาสนา หลักการใชชีวิตและทันคติในเชิงบวกแกนักโทษ สําหรับ
นําไปใชเปนหลักและแนวทางในการดําเนินชีวิตภายหลังพนโทษ รวมตลอดถึงการติดตามดูแล
นักโทษท่ีพนโทษไปแลวใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข    
 ดังนั้น  การนําหลักการมีสวนรวมในการดําเนินงานทางศาสนาในเรือนจํา  มี
วัตถุประสงคเพ่ือประโยชนในการแสดงใหเห็นถึงโครงสรางของพระราชบัญญัติฯ เพื่อประโยชน
ในการแกไขฟนฟู และลดการกระทําความผิดซํ้า ท้ังเปนการปลูกฝงใหผูตองขังรูจักผิดชอบช่ัวดี มี
จิตสํานึก มีสติปญญาในการดํารงชีวิต และใชชีวิตอยางไมประมาทเม่ือออกไปใชชีวิตนอกเรือนจํา 
และเพื่อใหเห็นแนวทางการดําเนินงานของกรมราชทัณฑในการใหเอกชนเขามามีสวนรวม
ดําเนินงานในเรือนจํา จึงเห็นวาเพื่อประโยชนดังกลาวขางตน กรมราชทัณฑของไทยควรออก
กฎหมายมารองรับอํานาจหนาท่ีของภาคเอกชนใหมีความชัดเจนดวย เชน กลุมอาสาสมัคร
ดําเนินงานทางศาสนา ก็มีกฎหมายใหเขามาบังคับโทษจําคุกในเรือนจําโดยใหมีอํานาจและหนาท่ี
ในการใหความรูทางดานศาสนาแกผูตองขังโดยเปนการเฉพาะ เพื่อเปดโอกาสใหองคกรหรือ
ภาคเอกชนซ่ึงมีความเปนมืออาชีพเขามามีสวนรวมในการใหความรูทางศาสนาใหแกผูตองขังใน
เรือนจํา  
 
                                                 

15 ศาสนาพุทธในมุมมองคนตางชาติ. สืบคน 5 มีนาคม 2558, จาก http://www.correct.go.th/ 
blogknowledge/index.php/.   
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4.3 การมีสวนรวมทางดานการใหความรูดานอาชีพ 
 การฝกวิชาชีพของผูตองขัง เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือฝกวิชาชีพแกผูตองขังโดยเจาหนาท่ี
เรือนจําและทัณฑสถาน ภายใตหลักการและวิธีการปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงคแหงการฝกวิชาชีพ
ผูตองขังประกอบดวยเปาหมายหลายประการ ไดแก การลงโทษ ปลูกฝงนิสัยรักการทํางาน ชดเชย
คาใชจายของรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเน่ืองจากกอใหเกิดการหมุนเวียนในดานการผลิตและ
บริโภคทดแทนกัน ธํารงไวซ่ึงการปกครองและรักษาระเบียบวินัยของผูตองขัง ใชเวลาวางใน
ระหวางถูกควบคุมตัวใหเปนประโยชนทําใหเกิดความรู ความชํานาญในวิชาชีพท่ีอบรมสามารถ
นําไปใชเปนประโยชนเม่ือพนโทษ การฝกอบรมวิชาชีพจึงเปนส่ิงท่ีทําใหผูตองขังไดรูถึงคุณคาและ
ประโยชนของการประกอบอาชีพโดยสุจริต และสามารถปรับตัวอยูรวมกับสังคมโดยสงบสุขซ่ึง
เปนผลในระยะยาวตอการปองกันการกระทําผิดซํ้าอีก 
 4.3.1 การมีสวนรวมทางดานการใหความรูดานอาชีพสําหรับผูตองขังของประเทศไทย 
 สําหรับผูตองขังในเรือนจําของประเทศไทย ก็มีหลักประกันสิทธิของผูตองขังใน
การศึกษาอบรม ซ่ึงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานทางดานการศึกษาอบรมของไทย ไดแก  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 43 
 พระราชบัญญัติราชทัณฑพุทธศักราช 2479 หมวด 5 การงาน มาตรา 22 มาตรา และ
มาตรา 23  
 ระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยเงินผลพลอยไดจากการฝกวิชาชีพและการใชแรงงาน
ผูตองขัง พ.ศ. 2548 ขอ 4 ขอ 7 ขอ 10  
 ขอบังคับกรมราชทัณฑฉบับท่ี 8 เร่ืองการศึกษาและอบรมผูตองขัง วันท่ี 11 กันยายน 
พุทธศักราช 2483 (2)  
  “(2) วิชาชีพ ผูตองขังท่ีเปนนักโทษเด็ดขาด และมิไดกําหนดใหมีหนาท่ีอันเกี่ยวดวยการ
งานท่ีมิใชเปน การหาประโยชน ตองจัดใหศึกษาวิชาชีพท้ังในทางทฤษฎีและในทางปฎิบัติตามท่ี
ทางเรือนจําจัดให” 
 การฝกอบรมวิชาชีพเปนบริการท่ีจัดข้ึนในกระบบการศึกษาในโรงเรียนปกติ เพื่อ
สงเสริมใหมีความรู ความสามารถดานวิชาชีพ เพิ่มพูนความรู และทักษะอาชีพท่ีเปนประโยชน 
ตอการทํางานและดํารงชีวิตเปนลักษณะของการจัดการศึกษาตามความตองการและความพรอมของ
แตละคน มุงใหผูเรียนเห็นชองทางและมีความพรอมในการประกอบอาชีพ ความยากจนและการ 
ไมมีงานทําหรือมีงานทําท่ีไมแนนอนยอมเปนปญหาหนึ่งท่ีจะกอใหเกิดอาชญากรรม เม่ือมี
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวย และมีแรงจูงใจมากพอ การสงเสริมใหผูตองขังมีงานทําจึงเปนส่ิงท่ี
จําเปนอยางยิ่งท่ีรัฐบาลตองทํา เพราะคนท่ีมีงานทําเปนกิจลักษณะยอมมีเงินซ้ือส่ิงของท่ีจําเปนใน
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การดํารงชีวิต การมีงานทําจึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหอาชญากรรมลดนอยลง การฝกอาชีพใหแก
ผูดอยโอกาสทางการศึกษา จึงเปนหนาท่ีท่ีสําคัญยิ่งของรัฐบาล   
 การใหการศึกษาวิชาชีพแกผูตองขัง มีสวนสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยใหผูตองขังประพฤติ
ตนเปนพลเมืองดี เนื่องจากผูตองขังสวนมากยากจน ไมไดประกอบอาชีพเปนหลักแหลงและขาด
ขาดฝมือในการทํางาน จึงเปนเหตุผลผลักดันใหกระผิดดวยความจําเปนทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การ
กําหนดระเบียบใหผูตองขังทํางานหรือฝกอบรมอาชีพในระหวางคุมขังจึงเปนไปเพื่อสรางทักษะ 
ฝมือแรงงาน ตลอดจนเปนงานเพาะนิสัยการทํางานใหแกผูตองขังใหผูตองขังดวย  
 กรมราชทัณฑมีแนวคิดในการจัดหาการฝกอบรมวิชาชีพใหแกผูตองขัง ใหผูตองขังได
มีวิชาชีพติดตัวเม่ือออกจากเรือนจําไปแลว เปนวัตถุประสงคในการดําเนินงานดานแกไขพฤตินิสัย  
 1)  ลักษณะของการฝกวิชาชีพผูตองขังและการใชแรงงาน 
 ลักษณะการฝกวิชาชีพผูตองขังและการใชแรงงานท่ีมีปรากฏอยูท่ัวไปในการราชทัณฑ
มีลักษณะเดนชัดอยู 4 ประการดังนี้16  
  1.1) การฝกวิชาชีพเบ็ดเตล็ดโดยท่ัวไป เปนการใชแรงงานผูตองขังท่ีเกี่ยวกับการ
รักษาความสะอาด อนามัย สุขาภิบาล การบํารุงซอมแซมเรือนจําและทัณฑสถานการใชแรงงาน 
ตามความถนัดเฉพาะตัว การใชแรงงานเพ่ือประโยชนสาธารณะนอกเรือนจําและทัณฑสถานหรือ
เปนการทํางานตามคําส่ังของเจาพนักงานเรือนจําและทัณฑสถาน ซ่ึงการจัดกิจกรรมแกผูตองขัง
ลักษณะนี้มีกําหนดไวในมาตรา 22 และ 23 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2497 
  1.2)  การใชแรงงานและฝกวิชาชีพในสาขาเกษตรกรรมและเล้ียงสัตว การใช
แรงงานและฝกวิชาชีพผูตองขังในลักษณะนี้ กระทําไดกวางขวางและประหยัด สงผลดีตอดาน
สุขภาพอนามัยและลดความแออัดยัดเยียดของผูตองขังไดสวนหน่ึง เชน การนําผูตองขังทําการ
เพาะปลูก เล้ียงสัตว ในเนื้อท่ีภายในของเรือนจํา ทัณฑสถานเปดหรือเรือนจําช่ัวคราว 
  1.3)  การฝกวิชาชีพอุตสาหกรรมในเรือนจําและทัณฑสถาน การฝกวิชาชีพหลักท่ี
เปนประโยชนยิ่งตอการประกอบอาชีพของผูตองขัง ภายหลังการปลดปลอยและเปนผลดีในดาน
การเพิ่มพูนเงินทุนฝกวิชาชีพตอผูตองขัง อันเกิดข้ึนจากการจําหนายผลิตภัณฑราชทัณฑ รวมท้ัง
สามารถแกไขปญหาการวางงานของผูตองขังท่ีถูกควบคุมอยูในเรือนจําเปนอยางดี เชน การฝก
วิชาชีพชางไมชางมุก ชางหวาย แนวการฝกอาชีพดานน้ีจะทวีความสําคัญยิ่งข้ึน เนื่องจากวัตถุดิบ
และทรัพยากรธรรมชาติจะมีปริมาณลดลงและราคาสูงข้ึน มีผลกระทบตอกิจการฝกอาชีพของกรม

                                                 
16  จาก คูมือการราชทัณฑ : การปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถาน (น. 71-72), โดย  

ประเสริฐ เมฆมณี, 2532, กรุงเทพฯ: กรมราชทัณฑ. 

DPU



 154 

ราชทัณฑ ดังนั้น จึงสมควรท่ีจะไดจัดเตรียมแผนงานการฝกวิชาชีพ เพื่อรองรับแนวการฝกวิชาชีพ
ในระบบอุตสาหกรรม 
  1.4) การสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพในระบบกาวหนา การดําเนินงานในลักษณะน้ี
ไดกําหนดทิศทางปฏิบัติอยู 2 ประการคือ การจัดต้ังเรือนจําและทัณฑสถานเพ่ือการฝกวิชาชีพ
โดยเฉพาะ เชน มีการฝกวิชาชีพชางเหล็ก ชางยนต ชางวิทยุ ซ่ึงเปนงานทํารายไดแกเรือนจําอยาง
มาก และประการที่ 2 คือ การสงเสริมใหผูตองขังท่ีมีความรูความสามารถ มีความสนใจในการฝก
วิชาชีพไดมีโอกาสศึกษาและฝกฝนพัฒนางานวิชาชีพในสถาบันการศึกษา วิธีการนี้ถือปฏิบัติอยาง
กวางขวางในญ่ีปุน อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา  
 2)  รูปแบบการใชแรงงานและฝกวิชาชีพผูตองขัง ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีเหมาะสมกับระบบ
การราชทัณฑไทยมีอยู 4 ระบบดังนี้ 
  2.1) ระบบการใชแรงงานผูตองขังผลิตภัณฑราชทัณฑ เปนการใชแรงงานผูตองขัง
ท่ีอยูในความรับผิดชอบของเรือนจําและทัณฑสถาน ท้ังในดานการผลิตและจําหนายและ ไดแบง
เงินรางวัลปนผลแกผูตองขังตามคุณคาแหงการทํางาน ซ่ึงมิใชคาจาง 
  2.2) ระบบรัฐเกื้อกูล โดยรัฐสงเสริมใหหนวยงานของรัฐหรือสวนราชการตางๆ 
เปนผูส่ังจางหรือจัดซ้ือผลิตภัณฑจากฝมือของผูตองขังโดยตรง เชน การทํารองเทาหรือเคร่ืองแบบ
ราชการทหารตํารวจ เปนการชวยประหยัดเงินงบประมาณของรัฐ และเปนผลดีในการพัฒนา
สงเสริมการฝกวิชาชีพและการวางงานผูตองขังได 
  2.3)  ระบบการใชแรงงานผูตองขังทํางานโยธาและกิจการสาธารณะ โดยการใช
แรงงานผูตองขังในกิจการสาธารณะหรืองานโยธา เชน การซอมแซมถนน การขุดคลอง ระบายนํ้า
สาธารณะและปลูกสวนปา 
  2.4)  ระบบการใชแรงงานผูตองขังทางเกษตรกรรมและเล้ียงสัตว โดยการใช
แรงงานและฝกวิชาชีพผูตองขังทางเกษตรกรรมและเล้ียงสัตวในเรือนจําเปดหรือทัณฑสถานเปด
และเรือนจําช่ัวคราว 
 3)  วัตถุประสงคของการใชแรงงานผูตองขัง ตั้งอยูบนพ้ืนฐานทางกฎหมาย ระเบียบ
หรือการปฏิบัติ ซ่ึงวัตถุประสงคโดยท่ัวไปดังนี้ 
  3.1)  ใหผูตองขังไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนและไดสํานึกในความผิด 
  3.2)  ธํารงหรือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถของผูตองขัง เพื่อใหสามารถดํารงชีพอยู
ไดอยางมีเกียรติ หลังจากท่ีไดรับการปลดปลอยแลว 
  3.3)  จัดหาการฝกอบรมวิชาชีพใหแกผูตองขังในดานท่ีเปนประโยชนตอการ
ประกอบการคา การที่ผูตองขังตองมาถูกคุมขังอยูในเรือนจํา ยอมทําใหสูญเสียแรงงานและชางฝมือ
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ภายนอกในดานการพัฒนาจึงไดคาดหมายกันวา ควรจะไดนําแรงงานน้ีมาใชใหเปนประโยชน 
ตอรัฐและนอกจากนั้นยังจะเปนการลดรายจายไดทางหนึ่ง การใชแรงงานเพ่ือเปนการแกไข
ผูกระทําผิดโดยยึดหลักปฏิบัติตามแนวขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําขององคการสหประชาชาติดวย 
โดยการใหการฝกอบรมวิชาชีพแกผูตองขังไปพรอมกับการใชแรงงาน ซ่ึงในเร่ืองนี้ไดมีขอกําหนด
การใชแรงงานแกผูกระทําผิดในลักษณะตางๆ กันตามความเหมาะสม เชน การใชแรงงานหญิง ก็ให
เปนงานเบาตางจากการใชแรงงานชาย คนท่ีเจ็บปวยก็จะไดรับการยกเวนไมตองทํางาน ผูตองขัง
ระหวางอุทธรณ ฎีกา ก็จะถูกจัดใหใชแรงงานอีกประเภทหนึ่งซ่ึงแตกตางไปจากผูตองขังเด็ดขาด 
เพราะถือวายังไมไดเปนผูกระทําผิดโดยแทจริง อาจไดรับการปลดปลอยจากศาลได สําหรับ
ผูตองขังเด็ดขาดบุคคลประเภทนี้เปนผูท่ีถือวาไดกระทําความผิดจริง และเปนพวกท่ีถูกใชแรงงาน
อยางเต็มท่ีตามระบบการใชแรงงานและในขณะเดียวกันก็จะไดรับการฝกอบรมวิชาชีพไปดวย เพื่อ
พัฒนาความรูความสามารถในวิชาชีพใหสามารถนําไปใชเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
ภายหลังพนโทษได17 
 การอบรมและฝกวิชาชีพผูตองขังในเรือนจําแตละประเภทนั้น ควรตองดําเนินการตาม
หลักปรัชญาการแกไขฟนฟู  (Rehabilitation) ท่ี เ ช่ือวาสาเหตุการประกอบอาชญาเกิดจาก
สภาพแวดลอมทางสังคมของบุคคลน้ัน หรือเกิดจากความบกพรองทางบุคลิกภาพ ดังนั้น โปรแกรม
สําหรับการฝกวิชาชีพจึงจําเปนตองสอดคลองกับประวัติ ภูมิหลัง การศึกษา อาชีพ สภาพแวดลอม
เดิมระดับสติปญญา อายุ อุปนิสัย ความถนัด และความสมัครใจของผูตองขัง โดยเรือนจําจะตองมี
ความพรอมท่ีจะดําเนินการตามโปรแกรมนั้นดวย ภายใตสภาพความเปนจริง (Realistic) เทาท่ี
เรือนจําแตละประเภทจะสามารถดําเนินการได 
 4.3.2  การมีสวนรวมทางดานใหความรูดานอาชีพสําหรับผูตองขังเปรียบเทียบกับตางประเทศ 
 กฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ผูตองขังมีสิทธิเลือกทํางานฝกวิชาชีพ หรือ
อบรมอาชีพเพิ่มเติมนอกเรือนจําไดอยางอิสระ หากวาส่ิงดังกลาวอยูในแผนการบังคับโทษท่ี
ตอบสนองตามจุดมุงหมาย หรือยึดถือเปนอาชีพภายหลังการปลอยตัว ใบรับรองการจบการศึกษา
หรือการศึกษาเพิ่มเติมจะตองไมปรากฎขอความวาเปนความสําเร็จระหวางการคุมขัง  การหางาน18 
โอกาสการฝกงาน เจาหนาท่ีบังคับโทษโดยการรวมมือของสมาคมและสถาบันแรงงานและ
เศรษฐศาสตรตองจัดหางานใหกับผูตองขังท่ีมีความสามารถทํางานได ไดทํางานท่ีมีรายได

                                                 
17 การฝกวิชาชีพผูตองขังในประเทศ (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต), โดย  สภา  จันทสาโร, 2516, 

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   
18 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1796, มาตรา 

139-150. 
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เหมาะสม และจักตองชวยเหลือ แนะนําและติดตอในเร่ืองอาชีพ การฝกอาชีพและกิจกรรมบําบัด
ดวยการทํางาน อาจกระทําในสถานท่ีของผูประกอบการเอกชนก็ได อาจมีการโอนการควบคุมทาง
เทคนิคและวิชาการใหผูประกอบการเอกชนดูแลได 
 ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี การบังคับโทษทางอาญาถือวาเปนอํานาจ
หนาท่ีของรัฐเทานั้น อยางไรก็ตาม ก็ไดใหโอกาสในการท่ีจะใหเอกชนเขามามีสวนรวมในกิจการ
ของรัฐ ตัวอยางเชน ตั้งแตทศวรรษท่ี 70 ไดมีภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางองคกรท่ีไมหวังผลกําไร
เขามามีสวนรวมในกระบวนการบังคับโทษ ในสวนของการสนับสนุนการทํางานสรางอาชีพ 
มาตรการการดําเนินการท่ีเปดใหเอกชนเขามาเปนผูรวมใหบริการฟรีตามมาตรการการรวม private-
public partnership ซ่ึงมีอิทธิพลอยางมีนัยยะสําคัญตอการทําหนาท่ีของรัฐการดําเนินการบังคับโทษ
ของเรือนจํา นอกเหนือไปจากการการใหบริการดูแลทางการแพทยและการใหความชวยเหลือทาง
ศาสนา (มาตรา 53 I, 157, 158 กฎหมายการบังคับโทษทางอาญา) มีการคิดท่ีจะใชบริการภายนอก
ในการทํางานรวมกันเพื่อบริหารส่ิงอํานวยความสะดวกในเรือนจําโดยบริษัทเอกชน (มาตรา 148, 
149, 154 วรรค 2 กฎหมายการบังคับโทษทางอาญา) เม่ือปราศจากการชวยเหลือจากภายนอก มัน
เปนไปไดยากท่ีจะเสนอแนวทางในการฝกอาชีพท่ีหลากหลายใหผูตองขังในระหวางการบังคับโทษ
ได ดังนั้น การแปรรูปในบางสวน เชน การผลิตสินคาโดยนักโทษท้ังในและนอกเรือนจํา ท้ังนี้ การ
ดําเนินมาตรการดานการสาธารณสุขสําหรับผูตองขัง โดยบุคลากรวิชาชีพภายนอก ไดมีการ
ดําเนินการมาเปนเวลานานและเปนท่ียอมรับเกี่ยวกับปรากฏการณท่ีเปนท่ียอมรับเหลานี้19  
 ในสหรัฐอเมริกาหลายรัฐไดอนุญาตใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริการจัดการ
ภายในสถานพินิจเด็กและเยาวชน บานกึ่งวิถี ในบางรัฐไดออกกฎหมายใหเอกชนมีสวนรวมในการ
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกสบายในเรือนจํา โดยทําเปนขอตกลงเอกชนเปนผูจัดบริการ เปน
รูปแบบท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด โดยไดทําสัญญาจางบริษัทเอกชนใหทําหนาท่ีจัดบริการใหกับ
นักโทษในหลายดาน เชน บริการทางการแพทย บริการรักษาสุขภาพจิต การศึกษา การฝกอบรม
พนักงาน การฝกอาชีพ การใหคําปรึกษา บริการดานอาหาร การสันทนการ รานขายอาหารและ
เสบียงอาหารภายในเรือนจํา  เชน บริษัท  CCA ท่ีใหบริการที่หลากหลายในการแกไขฟนฟูผูกระทํา
ผิด ไมวาจะเปนโปรแกรมการศึกษา ทักษะที่สําคัญในการทํางานตางๆ การรักพยาบาลทั้งดานยา
รักษาโรค ทันตกรรม การอนามัย อาหาร การบําบัดตางๆ เปนตน 
 ในประเทศอังกฤษ การจางงานในเรือนจําเปนวิธีการชวยเหลือเบ้ืองตนในการ
สงเคราะหผูตองขัง ในการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงพฤตินิสัยเพื่อการกลับคืนสูสังคมโดยปกติ  
 
                                                 

19 Kaiser/Schoch. (2003). Strafvollzug 5.Auflage. p. 78. 
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สําหรับผูตองขังท่ีไมสามารถทํางานไดจะถูกนําไปฝกอาชีพ สงไปชวยงานในสถานพยาบาล หรือ
โอนยายไปเรือนจําอ่ืน หรือเขาอบรมตามโปรแกรมศาสนา ความประพฤติโดยอาจารยทองถ่ินและ
ความรวมมือของสถาบันการศึกษานอกเรือนจําท่ีผานการคัดเลือกแลว20 เชน บริษัท HMP Ashfield 
มีโปรแกรม กิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนเพื่อใหปรับตัวเขากับสังคมตอไปในอนาคตไดภายหลังจากท่ี
ไดรับการปลอย และไมกลับไปทําผิดกฎหมายอีก ซ่ึงใหบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกในดาน
ตางๆ เชน การจัดการศึกษา สุขอนามัย ศาสนา การอบรมทางดานวิชาชีพ เปนตน  
 เม่ือเปรียบเทียบกับตางประเทศ ประเทศเยอรมนี ผูตองขังมีสิทธิเลือกทํางานฝกวิชาชีพ 
หรืออบรมอาชีพเพิ่มเติมนอกเรือนจําไดอยางอิสระ หากวาส่ิงดังกลาวอยูในแผนการบังคับโทษท่ี
ตอบสนองตามจุดมุงหมาย หรือยึดถือเปนอาชีพภายหลังการปลอยตัว มีการการผลิตสินคาโดย
นักโทษท้ังในและนอกเรือนจํา โดยบุคลากรวิชาชีพภายนอก ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ไดทําสัญญา
จางบริษัทเอกชนใหทําหนาท่ีจัดบริการใหกับนักโทษในดานการฝกอบรมพนักงาน การฝกอาชีพ 
เปนตน   
 ในงานราชทัณของไทย  การจัดระบบการศึกษาและวิชาชีพใหแกผูตองขังยังมี
ขอบกพรองบางประการ เชน ขาดอาคารเรียน มีขอขัดแยงระหวางเจาหนาท่ีเกี่ยวของในการจัด
การศึกษาใหแกผูตองขัง สําหรับการปลูกฝงทัศนคติท่ีถูกตองแกผูตองขังดําเนินการไมทั่วถึง การ
ประเมินผลการปฏิบัติตอผูตองขังระหวางอยูในเรือนจําและพนโทษเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถเฉพาะดานงบประมาณ ยังไมไดกําหนดภารกิจและเจาหนาท่ีท่ีชัดเจนในการ
ปฏิบัติตอผูตองขังระหวางตองโทษและพนโทษในการจัดเวลาใหผูตองขังไดเรียนวิชาสามัญและ
วิชาชีพไมมีขอบเขตอยางชัดเจน ระหวางฝายควบคุม ฝายฝกวิชาชีพ และฝายการศึกษา ทําให
ผูตองขังมีโอกาสไดเรียนไมมากเทาท่ีควร การเรียนการสอนจึงดําเนินการไดไมเต็มท่ี ในดานการ
ฝกวิชาชีพใหแกผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถานสวนมากมีวัตถุประสงคในการผลิตสินคาเพื่อ
การจําหนายและหารายมากกวาการใหการศึกษาวิชาชีพ ซ่ึงมีกระบวนการเรียนการสอนทางทฤษฎี 
หลักการและวิธีการกอนแลวจึงมีการฝกภาคปฏิบัติ เม่ือเปนเชนนี้จึงมีผูตองขังจํานวนหนึ่งท่ีไป
ทํางานฝกวิชาชีพ โดยไมไดรับการศึกษาวิชาชีพมากอน ทําใหผูตองขังบางคนท่ีพนโทษแลวไมมี
ความรูและไมมีงานทํา 
 กรมราชทัณฑ  ตองพยายามดําเนินการใหเปนไปตามแผนทิศทางของกรมราชทัณฑ 
ดานการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขัง ใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดใหการ
สนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการใหการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยปรับ

                                                 
20  Section 19. Prison Act 1952. 
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ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด เชน ในเรื่องของการจัดต้ังโรงงานฝกวิชาชีพในเรือนจํา  
ซ่ึงอาจจะเชิญผูมีความรูความชํานาญในดานอาชีพตางๆ มาใหความรู มาสอนดานอาชีพใหกับ
ผูตองขังในเรือนจํา กับท้ังคอยชี้แนะแนวทางในการประกอบอาชีพตามความถนัดของผูตองขัง 
แตละคน  และจัดใหผูตองโทษท่ีไดรับการฝกอบรมวิชาชีพมาแลวและสามารถทํางานไดนั้นไดรับ
การรับรองและไดรับการยอมรับ โดยมีประกาศนียบัตรการฝกวิชาชีพและควรเพิ่มในระเบียบใน
เร่ืองการเล่ือนช้ัน ใหผูตองขังท่ีไดประกาศรับรองการฝกวิชาชีพจากศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน ใหไดรับการพิจารณาประกอบการเล่ือนช้ันผูตองขังดวยจากแตเดิมท่ีพิจารณาให
แตเฉพาะผูตองขังท่ีไดรับใบประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ  และกรมราชทัณฑควรทําความ 
ตกลงกับกระทรวงแรงงาน และแรงงานจังหวัดในการประสานขอมูลดานความตองการของ
ตลาดแรงงาน รายช่ือผูประกอบการแตละจังหวัด เพื่อเปนแนวทางในการฝกวิชาชีพของเรือนจําวา
ควรฝกวิชาชีพดานใดใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในจังหวัด และเพิ่มโอกาสในการมี
งานทําของผูตองขังหลังพนโทษ   
 ดังนั้น จึงควรกฎหมายบัญญัติอยางชัดเจน ในการถายโอนภารกิจทางดานการใหความรู
ดานอาชีพใหภาคเอกชนมาดําเนินการฝกอาชีพผูตองขัง ไดแก การบัญญัติกฎหมายมาใหอํานาจและ
หนาท่ีแกองคกรเอกชนท่ีเขามามีสวนรวมในการบังคับโทษ ใหเขามาทําหนาท่ีดูแลเร่ืองการให
ความรูในการฝกวิชาชีพภายในเรือนจํา โดยใหมีอํานาจโดยเฉพาะ เพ่ือใหระบบการฝกอาชีพของ
เรือนจํา/ทัณฑสถาน ดําเนินการโดยทีมงานท่ีเปนมืออาชีพ ผูตองขังไดรับการฝกอาชีพท่ีทันสมัย 
สามารถนําใชไดจริงหลังพนโทษ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน รวมท้ังเปนการลด
ภาระงานเจาหนาท่ีราชทัณฑท่ีปจจุบันสัดสวนระหวางเจาหนาท่ีและผูตองขังไมไดสัดสวนกัน และ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหสูงข้ึนในการทํางานท่ีกอใหเกิดประโยชนหลังพนโทษ  
ซ่ึงเม่ือผูตองขังพนโทษออกมาและมีงานทําจากการฝกอาชีพในเรือนจํา ผูตองขังก็ไมไปกระทํา
ความผิดซํ้า เพราะการกระทําความผิดของผูตองขังสวนมากเกิดจากปญหาความยากจนและไมมีงาน
ทํา และเม่ือผูตองขังออกมามีงานทําก็ไมเปนท่ีรังเกียจของสังคม สามารถใชชีวิตรวมกับคนใน
สังคมไดอยางปกติสุข 
 
4.4  การมีสวนรวมทางดานอุตสาหกรรมในเรือนจํา  
 การมีสวนรวมในดานอุตสาหกรรมในเรือนจํา เนนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน
เขามามีสวนรวมในการทํางาน การจางงานนักโทษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ 
และเพื่อฝกอบรมความรู ทักษะ อาชีพใหนักโทษไดมีความรูความชํานาญ สําหรับนําไปใชประกอบ
อาชีพเล้ียงตนเอง ภายหลังพนโทษรวมตลอดถึงการติดตามดูแลนักโทษท่ีพนโทษแลวใหมีงานทํา 
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 การมีสวนรวมทางดานอุตสาหกรรม นั้นหมายถึง “อุตสาหกรรมในเรือนจํา” และ  
“อุตสาหกรรมนอกเรือนจํา” ซ่ึงมีความหมายใกลเคียงกับคําวา “เรือนจําอุตสาหกรรม” ซ่ึงจะได
อธิบายตอไป  
 อุตสาหกรรมในเรือนจํา หมายถึง เรือนจําของรัฐหรือเอกชนท่ีการดําเนินงานดาน
อุตสาหกรรมในเรือนจําแตไมไดมีนโยบายเนนหนักการดําเนินงานดานอุตสาหกรรม (ถามีนโยบาย
เนนหนักการดําเนินงานดานอุตสาหกรรมก็เปนเรือนจําอุตสาหกรรม) 
 อุตสาหกรรมนอกเรือนจํา หมายถึง การนํานักโทษออกไปทํางานอุตสาหกรรมนอก
เรือนจํา เชน ในระหวางป ค.ศ. 1868 ถึง ค.ศ. 1979 เกษตรกรและนักธุรกิจเอกชนในภาคใตของ
สหรัฐอเมริกา ทําสัญญาเชานักโทษออกไปทํางานในไรปศุสัตว ไรฝาย โรงงานทําเหมืองแร การ
กอสรางทางรถไฟ เปนตน 
 เรือนจําอุตสาหกรรม หมายถึง “เรือนจําของรัฐหรือเรือนจําเอกชนท่ีเนนหนักการ
ดําเนินงานดานอุตสาหกรรม หรือเนนกระบวนการแปรรูป การผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑจํานวน
มาก โดยการใชเคร่ืองจักรหรือแรงงานผูตองขัง” 
 เรือนจําอุตสาหกรรม หมายถึง “สถานท่ีท่ีใชควบคุม กักขังผูตองขัง ซ่ึงมีการดําเนินการ
เกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ โดยใชแรงงานผูตองขัง หรือใชแรงงานผูตองขังในการ
ควบคุมอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรท่ีเกี่ยวกับกิจการผลิตหรือการบริการ”21  
 4.4.1 การมีสวนรวมดานอุตสาหกรรมสําหรับผูตองขังของประเทศไทย 
 ในสมัยโบราณ การใชแรงงานนักโทษนั้น ถือเปนโทษอยางหน่ึง ซ่ึงใชควบคูกันไปกับ
การจําคุก เชน การทําความสะอาดสถานท่ีราชการ ทําถนนหลวง ทําการตอเรือรบ ซ่ึงการใชแรงงาน
นักโทษสมัยนั้นเปนประโยชนตอราชการแผนดิน22 
 ปจจุบันกรมราชทัณฑของประเทศไทย มีนโยบายในการแกไขฟนฟู และพัฒนาพฤติ
นิสัยผูตองขัง โดยสงเสริมใหเรือนจําและทัณฑสถานท่ัวประเทศ ดําเนินการจัดฝกอบรมวิชาชีพ
สาขาตางๆใหแกผูตองขัง เชน ชางไม ชางเช่ือม ชางสี ชางจักสาน ชางแกะสลัก การนวดแผนไทย 
ฯลฯ และเม่ือพิจารณากฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทํางานหาผลประโยชนท่ีมีรายไดของ
ผูตองขังในเรือนจํา อันประกอบดวย 
 พระราชบัญญัติราชทัณฑพุทธศักราช 2479 หมวด 5 การงาน มาตรา 24 มาตรา และ
มาตรา 25  

                                                 
21 จาก “บทความเรื่อง: เรือนจําอุตสาหกรรม,” โดย วินัย  เจริญเฉลิมศักด์ิ, 2556, วารสารราชทัณฑ, 

2(61), น. 1-2. 
22 จาก ประวัติกรมราชทัณฑ 200 ป (น. 548-589), โดย กรมราชทัณฑ, 2525, กรุงเทพฯ : กรมราชทัณฑ.   
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 ระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยเงินผลพลอยไดจากการฝกวิชาชีพและการใชแรงงาน
ผูตองขัง พ.ศ. 2548 ขอ 4 ขอ 7 ขอ 10  
 ขอบังคับกรมราชทัณฑฉบับท่ี 8 เร่ืองการศึกษาและอบรมผูตองขัง 11 กันยายน 
พุทธศักราช 2483 (2),  
 ระเบียบกรมราชทัณฑ ฉบับท่ี 1/2495 เร่ือง เงินรางวัลคนตองขังและคนฝากท่ีสมัครเขา
ทํางานประเภทหาผลประโยชนของเรือนจํา ขอ 1,  
 ระเบียบกรมราชทัณฑ (ฉบับท่ี 9) เร่ือง การจางผูรูผูชํานาญการพิเศษในงานหา
ผลประโยชน ลงวันท่ี 2 สิงหาคมพุทธศักราช 2481 ขอ 1,  
 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ
พุทธศักราช 2479 ลงวันท่ี 21 เมษายน พุทธศักราช 2480 ขอ 18 (8) ขอ 50 (1) - (7) ขอ 57, 
 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ
พุทธศักราช 2479 (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 27 กันยายน พุทธศักราช 2482 ขอ 58,  
 กฎกระทรวง  ฉบับท่ี 5 (พ.ศ . 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ
พุทธศักราช 2479 ขอ 59  
 กฎกระทรวง  ฉบับท่ี 7 (พ.ศ . 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พุทธศักราช 2479 ขอ 60, ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2520  
 กฎกระทรวง  ฉบับท่ี 9 (พ.ศ . 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พุทธศักราช 2479 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 ขอ 1 ขอ 2 
 กฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545 ขอ 1  
 จะเห็นไดวากฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานราชทัณฑของไทย
ดังกลาวไดกําหนดหลักการ แนวคิด ในการทํางานหาผลประโยชนท่ีมีรายไดของผูตองขังใน
เรือนจํา วาเรือนจําสามารถดําเนินการไดโดยชอบดวยกฎหมายและเปนภารกิจและหนาท่ีของ
เรือนจําท่ีจะตองกระทํา รวมท้ังไดกําหนดอํานาจหนาท่ี หลักเกณฑและแนวทางในการดําเนินงาน
ไวอยางชัดเจน 
 ปจจุบันมีสินคาหรือผลิตภัณฑหลายอยาง ท่ีเกิดจากฝมือของผูตองขังท่ีอาศัยอยูใน
เรือนจําจากท่ัวประเทศ เชน ประดิษฐดอกไม การทําขนม ผลิตภัณฑเคร่ืองเลนจากเหล็กของการฝก
อาชีพชางเช่ือมโลหะ ผลิตภัณฑสินคาเฟอรนิเจอรไมสักทอง และของท่ีระลึกจากงานไม งานฝมือ
ของผูตองขังประจําเรือนจําอําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนตน ซ่ึงเปนไปตามนโยบายของกรม
ราชทัณฑในโครงการเรือนจําอุตสาหกรรม     
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 เรือนจําอุตสาหกรรม เปนโครงการท่ีกอต้ังข้ึนโดยกรมราชทัณฑ ซ่ึงมีหนาท่ีดานการ
ควบคุม แกไขพฤตินิสัยผูตองขังและพัฒนาใหผูตองขังกลับเปนพลเมืองท่ีดีมีสุขภาพและจิตท่ีดี  
ไมหวนไปกระทําความผิดซํ้าหรือเปนภาระของสังคมอีก โดยกรมราชทัณฑไดมุงเนนการพัฒนา
ทักษะฝมือในการประกอบอาชีพท่ีมีความหลากหลายมาโดยตลอด เพื่อใหผูตองขังมีวิชาติดตัว
นําไปประกอบอาชีพเล้ียงตนเองและครอบครัวภายหลังพนโทษ ซ่ึงถือวาประสบความสําเร็จอยาง
มาก เพราไมเพียงแตจะชวยสรางรายไดแกผูตองขังแลว ยังไดกลายเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ี
รวบรวมเอาองคความรูดานการตลาด การบัญชี การพัฒนาวัตถุดิบ และแหลงผลิตสินคาคุณภาพอีก
แหงหนึ่งใหกับประเทศไทยดวย ท้ังไดมีการวิจัยตอการบริหารจัดการเรือนจําอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย23 พบวาในการจัดหาวัตถุดิบในการผลิต การจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ควรใหเอกชน
เปนผูลงทุน ตลอดจนการบํารุงรักษา เพราะวาเรือนจํามีกําลังเจาหนาท่ีนอย และเห็นวาการฝกสอน
การทํางานระบบอุตสาหกรรมควรใหเอกชนเปนผูรับผิดชอบ เพราะครูผสอนปจจุบันมีไมเพียงพอ
และไมมีความรูในเทคโนโลยีสมัยใหม  
 เรือนจําอุตสาหกรรม เปนท่ีเดียวกับท่ีคุมขังผูตองขัง ซ่ึงเรือนจําไดจัดหาอุปกรณ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เพ่ือกิจกรรมการผลิตหรือการบริการอยางครบครัน โดยเรือนจําเขตภาคกลาง
สวนใหญจะเปนบริการดานแรงงาน ซ่ึงผูวาจางท่ีตองการใหผลิตสินคาจะเปนผูจัดหาวัตถุดิบและ
กําหนดรูปแบบมาให และผูตองขังจะทําตามนั้น เชน การเย็บผา การประกอบหลอดไฟฟา การ
ประดิษฐดอกไมแหงและการประกอบจักรยาน เปนตน  
 4.4.2 การมีสวนรวมดานอุตสาหกรรมสําหรับผูตองขังเปรียบเทียบกับตางประเทศ 
 ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี การทํางานผูตองขังมีสิทธิเลือกทํางาน หรือ
อบรมอาชีพเพิ่มเติมนอกเรือนจําไดอยางอิสระ ถาส่ิงดังกลาวอยูในแผนการบังคับโทษท่ีตอบสนอง
จุดมุงหมาย เพ่ือใหมีความสามารถทํา หรือยึดเปนอาชีพหลังการปลอยตัวและไมขัดตอเหตุผลของ
การบังคับโทษในใบรับรองการจบการศึกษา หรือการศึกษาเพ่ิมเติมจะตองไมปรากฏขอความวา
เปนความสําเร็จในระหวางการคุมขังของผูไดรับ24 สถานท่ีทํางาน เรือนจําตองจัดใหมีสถานท่ี
ทํางาน และกิจกรรมการบําบัดดวยการทํางาน  
 สถานท่ีทํางานและสถานท่ีบําบัด จักตองมีความสัมพันธกับภายนอกเรือนจํา บทบัญญัติ
การคุมครองแรงงานและความปลอดภัยในการทํางานจะตองไดรับการพิจารณาดวย การฝกอาชีพ

                                                 
23 จาก แนวทางในการดําเนินการเรือนจําอุตสาหกรรมในประเทศไทย  (วิทยานิพนธ ปริญญา

มหาบัณฑิต), โดย นุชนารถ  วิเศษศิริ, 2545, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.   
24 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1796, มาตรา 

38-41. 
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และกิจกรรมบําบัดดวยการทํางาน อาจกระทําในสถานที่ของผูประกอบการเอกชนก็ได อาจมีการ
โอนการควบคุมทางเทคนิคและวิชาการใหผูประกอบการเอกชนดูแลได  เจาพนักงานบังคับโทษ25 
เปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจของเรือนจํายุติธรรมเม่ือมีเหตุผลพิเศษอาจมีการมอบหมาย
ภารกิจใหเจาพนักงานอ่ืนปฏิบัติได หรือใหบุคคลในตําแหนงหนาท่ีอ่ืน หรือบุคคลท่ีมีหนาท่ีตาม
สัญญาปฏิบัติก็ได เรือนจําแตละแหงตองจัดผูทํางานท่ีเหมาะสมมีกลุมอาชีพตางๆ เปนตนวา  
กลุมท่ัวไป กลุมธุรการ กลุมโรงงาน เปนตน 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาเรือนจําอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกามีลักษณะท่ี
หลากหลายอันเปนเร่ืองปกติของประเทศที่มีการปกครองแบบสหพันธรัฐ ไดแก อุตสาหกรรมใน
เรือนจําของรัฐ อุตสาหกรรมในเรือนจําของเอกชน (เรือนจํากึ่งเอกชน) เรือนจําอุตสาหกรรมของรัฐ 
และเรือนจําอุตสาหกรรมเอกชน (เรือนจําแปรรูปเต็มรูปแบบ) โดยมลรัฐสวนใหญจะมี “สมาคม
อุตสาหกรรมเรือนจํา” ซ่ึงแตงตั้งโดยสภานิติบัญญัติของมลรัฐ ดําเนินงานโดยอิสระ มีลักษณะ 
กึ่งราชการและกึ่งเอกชนมีฐานะเปนนิติบุคคลโดยอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
อุตสาหกรรมเรือนจําซ่ึงมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมลรัฐเปนประธาน ทําหนาท่ีในการ
แจกจายงานอุตสาหกรรมใหแกเรือนจําภายในมลรัฐ ท้ังนี้ ในการดําเดินงานอุตสาหกรรมในเรือนจํา
ของรัฐทองถ่ินและรัฐบาลกลางรวมถึงสมาคมอุตสาหกรรมเรือนจําของมลรัฐตางๆ จะตองถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเพิ่มประสิทธิภาพเรือนจําอุตสาหกรรม ค.ศ. 1979 ดังตัวอยางเรือนจํา
อุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาบางมลรัฐซ่ึงไดนํามาอธิบายโดยสังเขป เชน  
 เรือนจําอุตสาหกรรมมลรัฐแคลิฟอรเนีย26 การดําเนินงานเรือนจําอุตสาหกรรมของมล
รัฐแคลิฟอรเนีย เปนการดําเนินงานท้ังในลักษณะเรือนจําอุตสาหกรรมของรัฐและเรือนจํา
อุตสาหกรรมของเอกชน พบวาเรือนจําอุตสาหกรรมเอกชนของมลรัฐแคลิฟอรเนียดําเนินงาน
ภายใตความรวมมือกับเอกชน 2 กลุมใหญๆ คือ เรือนจําอุตสาหกรรมกลุมท่ีดําเนินงานภายใตความ
รวมมือกับบริษัทราชทัณฑอเมริกา (Corrections Corporation of America) หรือ (CCA) และเรือนจํา
ท่ีดําเนินงานภายใตความรวมมือกับกลุมจีโอ The GEO Group, Inc (GEO) นอกจากน้ันเปนการ
ดําเนินงานในเรือนจําอุตสาหกรรมของรัฐ  
 กฎหมายท่ีรองรับการดําเนินงานเรือนจําอุตสาหกรรมของมลรัฐแคลิฟอรเนีย เปนการ
ดําเนินงานโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 1982 บทท่ี 1549 และกฎหมายอาญา
แคลิฟอรเนีย มาตรา 2800 โดยมีสมาคมอุตสาหกรรมเรือนจําแคลิฟอรเนีย (PIA หรือ CALPIA) 

                                                 
25 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1796, มาตรา 

154-161. 
26 บทความเรื่อง: เรือนจําอุตสาหกรรม  (น. 5-6).  เลมเดิม. 
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เปนองคกรอิสระ มีฐานะเปนนิติบุคคล ดําเนินงานอุตสาหกรรม โดยใชบริการแรงงานผูตองขัง
ภายใตการกํากับ ดูแล ของคณะกรรมการอุตสาหกรรมเรือนจํา มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
มลรัฐแคลิฟอรเนีย เปนประธาน โดยกฎหมายแคลิฟอรเนียไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐซ้ือ
ผลิตภัณฑ PIA และใหปรึกษากับพนักงานของ PIA ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมและปรับใหเขากับ
ผลิตภัณฑท่ีมีอยู CALPIA รับผิดชอบในการดําเนินงานเรือนจําอุตสาหกรรมของมลรัฐแคลิฟอรเนีย 
ทําหนาท่ีในการควบคุม ดูแล มอบหมายงานการผลิตสําหรับผูตองขังผูใหญในสถาบันราชทัณฑรัฐ
แคลิฟอรเนีย ท่ีผานมา CALPIA ไดมอบหมายงานการผลิตและอุตสาหกรรมเกษตรใหกับเรือนจํา 
ท่ัวแคลิฟอรเนีย ประกอบดวยบริการดําเนินงานหลายบริการ  
 รายได  CALPIA มาจากการขายของสินคาและบริการไปยังหนวยงานภาครัฐ 
อุตสาหกรรมภายใตการดําเนินงาน CALPIA ทําการผลิตสินคาและบริการ เชน เฟอรนิเจอร
สํานักงาน เส้ือผา ผลิตภัณฑอาหาร รองเทา บริการพิมพปาย ชุดตา ถุงมือ จาน อุปกรณมือถือ ฯลฯ 
สําหรับผลิตภัณฑ CALPIA จะจําหนายไปยังหนวยงานภาครัฐท้ังรัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐและ
หนวยงานของรัฐในทองถ่ิน กฎหมายอาญาของมลรัฐแคลิฟอรเนียหาม CALPIA ขายผลิตภัณฑและ
บริการของ บริษัท ใหกับประชาชนท่ัวไป โดยท่ีคาจางรอยละ 50 ของนักโทษจะถูกหักชดใชความ
เสียหายตามที่ศาลส่ัง คาปรับจะถูกโอนไปยังกองทุนชดเชยผูตกเปนเหยื่ออาชญากรรม มีกําไรจาก
งานผูตองขัง โปรแกรมชางไม ตั้งแตปงบประมาณ 1992-1993 CALPIA ไดฝากคาจางของผูตองขัง
ไวในกองทุนสูงถึง 6,500,000 ดอลลาร สําหรับผูตองขังจะไดรับคาจาง 0.30 ถึง 0.95 ดอลลาร ตอ
ช่ัวโมง 
 โปรแกรมการดําเนินงานของ CALPIA มีหลายโปรแกรม เชน โปรแกรมการจาง
แรงงานผูตองขัง โปรแกรมชางไม โปรแกรมดําน้ําในเชิงพาณิชย โปรแกรมการศึกษาสายอาชีพ ใน
ป 2001 CALPIA ไดพัฒนาโปรแกรมการจางงานเพื่อเพิ่มความสามารถของผูตองขังท่ีจะใหไดรับ
งานภาคเอกชนเม่ือพนโทษจากคุก ชวยลดการกระทําผิดซํ้าและเอ้ือตอการมีชุมชนท่ีปลอดภัย โดย 
CALPIA จะกําหนดใหโรงงานเตรียมความพรอมประเมินทักษะงาน ประสบการณการศึกษาและ
นิสัยการทํางาน และผูประกอบการจะตองจัดจัดใหมีเอกสารรับรองทักษะและนิสัยของผูตองขังที่
ผานประสบการณการทํางานในเชิงบวก การมอบหมายงานจะใหเฉพาะผูตองขังท่ีสมัครใจท่ีจะ
เรียนรูทักษะการทํางานและการใชชีวิตในสังคม ดานการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย โรงงาน
จะตองดําเนินงานภายใตกฎระเบียบของรัฐบาลกลางและมลรัฐ ประโยชนท่ีผูตองขังจะไดรับจาก
โปรแกรมไดแก โอกาสที่จะไดเรียนรูทักษะการทํางาน การรับรองและการยอมรับจากอุตสาหกรรม
เอกชนผูตองขังหลายคนได รับการจางงานจากนายจาง ท่ีไมใชสมาชิกสหภาพ  เพราะมี
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ประกาศนียบัตรการฝกวิชาชีพ เชน ชางไม ชางเหล็ก แรงงานกอสราง ดําน้ําในเชิงพาณิชย ฯลฯ 
และปรากฏวาอัตราการกระทําผิดซํ้าสําหรับโปรแกรมการศึกษาสายอาชีพ มีนอยมาก 
 ในประเทศอังกฤษ การจางงานในเรือนจําเปนวิธีการชวยเหลือเบ้ืองตนในการ
สงเคราะหผูตองขัง ในการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงพฤตินิสัยเพื่อการกลับคืนสูสังคมโดยปกติ 
สําหรับผูตองขังท่ีไมสามารถทํางานไดจะถูกนําไปฝกอาชีพ สงไปชวยงานในสถานพยาบาล หรือ
โอนยายไปเรือนจําอ่ืน หรือเขาอบรมตามโปรแกรมศาสนา ความประพฤติโดยอาจารยทองถ่ินและ
ความรวมมือของสถาบันการศึกษานอกเรือนจําท่ีผานการคัดเลือกแลว เชน บริษัท HMP Lowdham 
Grange คุมขังผูตองขังท่ีศาลพิพากษาใหจําคุกต้ังแต 4 ปข้ึนไป เพ่ือใหการศึกษาทักษะท่ีสําคัญใน
การประกอบอาชีพ การอนามัยเทคโนโลยี การทํางานอุตสาหกรรม การใหคําปรึกษาดานยาเสพติด
และแอลกอฮอล พฤติกรรมรุนแรง เปนตน 
 ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ 
ไดเนนแนวคิดลดคาใชจายของเรือนจํามาใชในการปฎิรูปเรือนจําใชแรงงานนักโทษทํางานผลิต
สินคา (เกษตร ปศุสัตว อุตสาหกรรม) และไดมีการนําเงินท่ีไดจากการใชแรงงานนกัโทษดงักลาวมา
ใชพัฒนางานเรือนจําเพื่อชวยประหยัดการใชภาษีอากรของประชาชน สวนหนึ่งไดนํามาสมทบทุน
ในกองทุนชวยเหลือเหยื่อและอาชญากรรม และไวชวยเหลือครอบครัวรวมตลอดถึงการเก็บออมไว
ใชจายภายหลังพนโทษ 
 เม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ เห็นชัดท่ีสุดวาการดําเนินงานเรือนจํา
อุตสาหกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีเปนการดําเนินงานภายใตแนวคิดในการเปดโอกาสให
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวม โดยมีวัตถุประสงค เพื่อลดภาระดานงบประมาณของรัฐ ลดความแออัด 
ลดการกระทําความผิดซํ้า และเพื่อการแกไขฟนฟูผูตองขังใหมีวิชาชีพติดตัวสามารถเล้ียงตนเองได
ภายหลังพนโทษ โดยมีลักษณะการดําเนินงานในรูปแบบอุตสาหกรรมในเรือนจําของรัฐ และ
อุตสาหกรรมในเรือนจําของเอกชน ซ่ึงประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายท่ีรองรับการดําเนินงาน คือ
มีพระราชบัญญัติเพิ่มประสิทธิภาพเรือนจําอุตสาหกรรม ค.ศ. 1979 ท่ีออกโดยสภาคองเกรสใหการ
สนับสนุนและรองรับวาการดําเนินงานเรือนจําอุตสาหกรรมในเรือนจําสามารถกระทําไดโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ในประเทศอังกฤษก็เชนบริษัท HMP Lowdham Grange มาคอยชวยเหลือเบ้ืองตนใน
การสงเคราะหผูตองขัง มีโปรแกรมอบรม การทํางานอุตสาหกรรม เปนตน  
 สําหรับกรณีของประเทศไทย  ในงานอุตสาหกรรมและงานกสิกรรมเรือนจํา 
จะดําเนินการเองบางสวน บางสวนก็เปนการรับจางเอกชนโดยทํางานภายในเรือนจําและอยูในการ
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ควบคุมของเจาพนักงานเรือนจํา สําหรับคาจางของผูตองขังถูกกวาบุคคลภายนอก ซ่ึงถือประเทศ
ไทยก็ปฎิบัติตามเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าฯ27 ไดเพียงบางสวน  
 เม่ือพิจารณาถึงกฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติท่ีรองการดําเนินงานเรือนจํา
อุตสาหกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา กับกฎหมายเรือนจําของประเทศไทยแลว เห็นวา ใน
ปจจุบันแนวคิดเร่ืองเรือนจําเอกชนของประเทศไทยยังไมไดรับการผลักดันเชนเดียวกับประเทศ
ตางๆ ดังกลาว แตอยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังสามารถดําเนินงานอุตสาหกรรมในเรือนจําของรัฐ
ไดเชนเดียวกับเรือนจําอุตสาหกรรมของรัฐหลายแหงในมลรัฐแคลิฟอรเนีย ของสหรัฐอเมริกา คือ 
ประการแรก กรมราชทัณฑจะตองประกาศเร่ืองการดําเนินงานเรือนจําอุตสาหกรรมเปนนโยบาย
เนนหนักในการดําเนินการ ประการท่ีสอง กรมราชทัณฑจะตองประกาศจัดต้ังเปนกองหรือฝาย
เรือนจําอุตสาหกรรมข้ึนไวในราชการบริหารสวนกลางกรมราชทัณฑสําหรับไวใชรองรับการ
ดําเนินงานเรือนจําอุตสาหกรรม และประการสุดทาย กรมราชทัณฑจะตองประกาศจัดต้ังใหเรือนจํา
ใดเรือนจําหนึ่งหรือหลายเรือนจําเปนเรือนจําอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมในเรือนจําของรัฐ) ถาหาก
เรือนจํานั้นๆ ไดดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการแปรรูปการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑจํานวนมาก โดย
การใชเคร่ืองจักรหรือแรงงานผูตองขัง และไดดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกองหรือฝายเรือนจํา
อุตสาหกรรมของกรมราชทัณฑกําหนด  
 กรมราชทัณฑของไทยเรายังไมมีเรือนจําอุตสาหกรรมท่ีเปนทางการ สวนการจาง
แรงงานผูตองขังผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑ โดยการใชเคร่ืองจักรหรือแรงงานผูตองขังท่ีมีการ
ดําเนินการอยูในเรือนจําตางๆ ของไทยในปจจุบัน นั้น เรียกวา “อุตสาหกรรมในเรือนจํา” แตถาหาก
กรมราชทัณฑไดเนินการตามข้ันตอนท่ีกลาวมา 3 ประการขางตน “อุตสาหกรรมในเรือนจํา” 
ดังกลาว ก็จะกลายเปน “เรือนจําอุตสาหกรรม” ท่ีเปนทางการเชนเดียวกันกับเรือนจําอุตสาหกรรม
ของประเทศของสหรัฐอเมริกา 
 สําหรับการเขามามีสวนรวมของเอกชนในการบังคับโทษจําคุก ในสวนของดาน
อุตสาหกรรมในเรือนจําของไทย ซ่ึงกรมราชทัณฑเองก็มีนโยบายในการแกไขฟนฟู และพัฒนา
พฤตินิสัยผูตองขัง โดยสงเสริมใหเรือนจําและทัณฑสถานท่ัวประเทศ ดําเนินการจัดฝกวิชาชีพ
ระบบอุตสาหกรรมในเรือนจํา ซ่ึงเรือนจําจะตองมีความพรอมในทางดานสถานท่ี แหลงวัตถุดิบ 
เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และแรงงานผูตองขัง เรือนจําในรูปแบบนี้จะตองอาศัยภาคเอกชนเขามา
ดําเนินการ เนื่องจากกรมราชทัณฑไมมีความพรอมท้ังดานงบประมาณ และศักยภาพในการบริหาร
จัดการท่ีดี โดยใหเอกชนเปนผูลงทุนในการดําเนินการ การจัดหาเครื่องมือ เคร่ืองจักร วัตถุดิบ  
 
                                                 

27 มาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติวาดวยการในการปฎิบัติตอผูตองขัง, ขอ 72-76. 
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ดําเนินการฝกสอนโดยเอกชนผูมีความรูความชํานาญในวิชาชีพหรืออาชีพในทุกๆ ดาน สวนเรือน
จําเปนผูควบคุมดูแลการผลิตรวมกับเอกชน และปจจุบันกรมราชทัณฑยังมีประสบปญหาในการ
จําหนายผลิตภัณฑ และการสงเสริมหรือการเขามามีสวนรวมของภาพเอกชน ไมวาจะเปนบริษัท 
หางรานตางๆ , โรงงานอุตสหกรรม เปนตน ในการดําเนินงานดานอุตสาหกรรมในเรือนจํา กรม
ราชทัณฑตองเนนหนักในดานการทํางานในเรือนจําแกผูตองขังโดยเปนการเฉพาะ เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและอาจกําหนดแนวทางดําเนินงาน ไดแก   
 1) การกําหนดนโยบายใหเรือนจําและทัณฑสถานทุกแหง มาใหความสําคัญกับการ
สรางเครือขายพันธมิตร ไมวาจะเปนภาครัฐและภาคเอกชนในทุกๆ ดาน โดยการจัดทํากรอบ
แนวทางในการสรางเครือขายพันธมิตรเพ่ือใหเรือนจําไดปฏิบัติตอไป รวมทั้งประชาสัมพันธและ
สรางความรูความเขาใจในภารกิจของกรมราชทัณฑใหยอมรับผูตองขัง โดยผูบริหารงานราชทัณฑ
ควรไปใหความรูความเขาใจงานราชทัณฑนอกสถานท่ีเพื่อสรางเครือขายในระดับชุมชน  
 2) เปดโอกาสและสนับสนุนใหหนวยงานภาคเอกชน องคกร มูลนิธิตางๆ เขามามีสวน 
รวมในงานราชทัณฑและรับรูภารกิจของงานราชทัณฑ และควรดําเนินการใหความม่ันใจกับ
บริษัทเอกชนโดยการหาหลักประกันใหกับบริษัทเอกชน จัดหาบริษัทประกันเขามารองรับหรือให
รัฐบาลจัดสรรเงินมาเปนกองทุนหลักประกันใหกับบริษัทเอกชนท่ีรับผูพนโทษเขามาทํางาน  
 3) จัดต้ังอาสาสมัครงาน โดยใหเปนอาสาสมัครของกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงสามารถรวม
ทํางานใหกับทุกกรม และควรจะมีทุกเขตหรือทุกหมูบานโดยเทียบไดกับอาสาสมัครของกระทรวง
สาธารณสุข  
 4) จัดทําโครงการราชทัณฑสัญจร ใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองแกประชาชนในงาน
ราชทัณฑและนําประชาชนเขามาชวยฝกอาชีพ หาตลาดใหแกผูตองขัง และประสานความรวมมือ
โดยใหมีผูนํารวมในการสรางความเขาใจและช้ีใหประชาชนเห็นประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนใน
การมีสวนรวมกับกรมราชทัณฑ เชน ผูใหญบาน หรือผูนําชุมชน เปนตน  
 ดังนั้น กรมราชทัณฑจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามารวมใน
ดําเนินงานใหชัดเจนเปนรูปธรรม ในการใหเอกชนเขามามีสวนรวมดานอุตสาหกรรมในเรือนจํา 
โดยมีกฎหมายรับรองอํานาจหนาท่ีของภาคเอกชนใหมีความชัดเจนดวย เชน กลุมบริษัท หรือ
โรงงานอุตสาหกรรม ท่ีจะเขามาดําเนินงานทางดานอุตสาหกรรม ก็มีกฎหมายบัญญัติใหเขามาโดย
ใหมีอํานาจและหนาในการดําเนินงานทางดานการประกอบอาชีพอันเปนการเนนหนักในดานการ
ทํางานในเรือนจําแกผูตองขังโดยเปนการเฉพาะ  
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4.5 การมีสวนรวมทางดานการฟนฟูจิตใจ   
 กรมราชทัณฑมีการแกไขฟนฟูพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังใหกลับตนเปนคนดี โดยการจัด
โปรแกรมการแกไขฟนฟูพื้นฐาน คือ การใหการศึกษา การฝกวิชาชีพ การพัฒนาจิตใจ การจัด
สวัสดิการและนันทนาการ รวมท้ังการจัดโปรแกรมการแกไขฟนฟูเฉพาะตามประเภทคดี สาเหตุ
และพฤติกรรมของการกระทําผิด การเตรียมความพรอมกอนปลอย การนําประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแกไขผูกระทําผิด การสงเคราะหผูตองขัง การแกไขฟนฟูบําบัดผูตองโทษ โดยการ
ฝกอบรมพัฒนาจิตใจ ภาวนาสมาธิ การจัดฝกอบรมพัฒนาจิตใจโดยการมีโครงการปฏิบัติธรรมตาม
ศาสนาตางๆ เพื่อใหเขาใจและระลึกถึงศาสนกิจ ทําใหเกิดความสงบไมเกิดความทุกข สามารถ
ระลึกถึงส่ิงท่ีดําเนินไปของตนเอง รูผิด ชอบ ช่ัว ดี เพ่ือใหผูตองขังมีสมาธิและมีกําลังใจท่ีดีตอการ
ดํารงชีวิตประจําวัน ถือเปนการฟนฟูจิตใจของผูตองขัง เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
ของกรมราชทัณฑ  
 4.5.1 การมีสวนรวมดานการฟนฟูจิตใจสําหรับผูตองขังของประเทศไทย   
 บทบัญญัติท่ีเกี่ยวของในการแกไขฟนฟู ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 
2479 และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ พบในภาพรวมของกฎหมายในการบริหารจัดการตางๆ ท่ัวไป เชน 
ในเร่ืองการฝกอาชีพ การศึกษา การแนะแนวและฝกอบรมดานอาชีพ กิจกรรมสังคม การฝกฝนเพื่อ
พัฒนาบุคลิกภาพท่ีดี การกีฬา กิจกรรรมทางศาสนา เปนตน ซ่ึงแนวทางการปฎิบัติของประเทศไทย
ในปจจุบันตามกฎหมายและในทางปฎิบัติเรือนจําตองจัดทําประวัติผูตองขังและขอมูลตางๆ 
เกี่ยวกับตัวผูตองขัง เพื่อเปนฐานขอมูลในการวางแผนการควบคุม การศึกษา การฝกอาชีพ โดยรวม
เปนแฟมประวัติของผูตองขังแตละคน สําหรับรายงานทางการแพทยและการตรวจทางจิตยังไม
สามารถปฎิบัติไดเพราะขาดแคลนแพทย ดวยเหตุนี้ในทางปฎิบัติจึงดําเนินการใหเปนไปตาม
มาตรฐานข้ันตํ่าฯ28 ไดบางสวน  
 กรมราชทัณฑมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานดานแกไขพฤตินิสัย เปนการใหโอกาส
กับผูกระทําผิดปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรม รวมท้ังการพัฒนาจิตใจของผูตองขัง การดําเนินงาน
ดังกลาว การพัฒนาจิตใจผูตองขังการดําเนินพัฒนาจิตใจผูตองขัง เนื่องจากการสํารวจพบวาตองขัง
บางรายกระทําความผิด เพราะขาดความยั้งคิด หรือผูตองขังบางรายเกิดภาวะความเครียดจากการ
ตองถูกจํากัดบริเวณ ขาดอิสระภาพ อดทนยอมรับการถูกกักขังไมได ประกอบกับความแออัดใน
เรือนจํา/ทัณฑสถาน ทําใหกรมราชทัณฑตระหนักถึงความสําคัญ พัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนา
ดานความรู ความสามารถ การดําเนินการพัฒนาดานจิตใจไดใชวิธีดําเนินการหลากหลาย เชน การ 
 
                                                 

28 มาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติวาดวยการในการปฎิบัติตอผูตองขัง, ขอ 65, 66 (1), 66 (2), 66 (3).  
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อบรมผูตองขังโดยใชคําสอนของศาสนา การฟนฟูจิตใจดวยวิธีชุมชนบําบัด และตัวแทนหนวยงาน 
ภายนอกท่ีมีความรูดานจิตวิทยา การจัดกิจกรรมดานบันเทิงรวมท้ังการแกไขปญหาชีวิตผูตองขัง
เปนรายบุคคลโดยเจาหนาท่ีของกรมฯ ท่ีเปนนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห นอกจากนี้ มีการ
สํารวจวิจัยสาเหตุปญหาของผูตองขังทางดานจิตใจ เชน การวิจัยสาเหตุของการฆาตัวตายของ
ผูตองขัง ความเครียดของผูตองขังภายในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
 ประเทศไทยในชวงสิบปท่ีผานมายังไมมีการกําหนดกิจกรรมดานการดูแลสุขภาพจิต
ของผูตองขังท่ีชัดเจน กิจกรรมท่ีปฎิบัติอยู ไดแก กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจผูตองขังโดยใช
ศาสนาและการฝกวิชาชีพท่ีมุงเนนใหผูตองขังกลับตนเปนคนดีมากกวาการดูแลสุขภาพจิตของ
ผูตองขังและการสงตัวผูตองขังไปรับการบําบัดรักษาเม่ือผูตองขังปวยเปนโรคจิตแลวเทานั้น 
 ดังนั้นในป 2540 กรมราชทัณฑ โดยกองบริการทางการแพทยจึงไดเร่ิมกําหนดนโยบาย
และการจัดบริการดานสุภาพจิตผูตองขังเพื่อปองกันการเกิดปญหาสุขภาพจิตในกลุมผูตองขังและ
เพื่อใหผูตองขังไดใชชีวิตอยูในเรือนจําอยางมีความสุข ไดแก 
 1)  กําหนดนโยบายและจัดทําแผนงานการใหบริการดานสุขภาพจิตแกผูตองขัง 
 2)  จัดกิจกรรมและบริการดานสุขภาพจิตแกผูตองขัง 
 3)  ประเมินผลการดําเนินงานการใหบริการดานสุขภาพจิตแกผูตองขัง  
 กองบริการทางการแพทย ไดทําการสํารวจภาวะสุขภาพจิตของผูตองขัง พบวาผูตองขัง
มีภาวะเครียดสูงกวาประชาชนทั่วไป จึงไดกําหนดรูปแบบการสงเสริมสุขภาพจิตข้ึนโดยเจาหนาท่ี
ฝายตางๆ ของเรือนจําเปนผูดําเนินกิจกรรม ไดแก การใหคําแนะนําแกผูตองขังแรกรับ การจัดต้ัง
คลินิกสุขภาพจิตเพ่ือบริการการปรึกษาแนะนําแกผูตองขัง การจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือคลาย
เครียด การจัดบรรยายและจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพจิต การเตรียมตัวกอนพนโทษของผูตองขัง 
การฝกปฎิบัติเ ร่ืองการคลายเครียดใหกับผูตองขัง การสงตอผูตองขังปวยโรคจิตไปรับการ
บําบัดรักษา และการจัดกิจกรรมเพ่ือฟนฟูสุขภาพจิตใหกับผูตองขัง นอกจากนี้ยังมีการบรรจุแตงต้ัง
นักจิตวิทยาไปปฎิบัติหนาท่ีในเรือนจําตามภาคตางๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือใหบริการดูแลสุขภาพจิตแก
ผูตองขังในเรือนจํา การจัดอบรมใหแกเจาหนาท่ีเรือนจําท่ีไมมีนักจิตวิทยาปฎิบัติหนาท่ีใหมีความรู
เร่ืองการใหคําปรึกษาและการดูและสุภาพจิตผูตองขัง รวมท้ังมีการรวมมือกันระหวางโรงพยาบาล
นิติเวช และศูนยบริการสุขภาพจิตในบางเขต ท้ังในดานการพัฒนาบุคลากรและการจัดบริการดาน
สุขภาพจิตใหแกผูตองขัง 
 กรมราชทัณฑมีพยายามในการแกไข ปรับปรุงและพัฒนาพฤตินิสัยผูกระทําผิด ใหกลับ
สูสังคมไดอยางปกติสุข จึงไดนําโปรแกรมการแกไขฟนฟูสําหรับผูตองขัง และการพัฒนาจิตใจ 
ตามหลักศาสนา ซ่ึงเปนนโยบายของกรมราชทัณฑมาพัฒนาพฤตินิสัย ปรับเปล่ียนทัศนคติและ
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พฤติกรรมท่ีเคยกระทําผิด โดยอาศัยหลักสูตรการอบรมผานกิจกรรม กลุมในรูปแบบตางๆ เปน
เคร่ืองมือในการแกไขฟนฟู อาทิเชน ศาสนาบําบัด กีฬาบําบัด ครอบครัวบําบัด อีกท้ังยังเนนให
ผูตองขังไดรับการฝกวิชาชีพ เพื่อใหเกิดทักษะความรูในการประกอบอาชีพมีอาชีพเล้ียงตนเอง และ
ไมหวนกลับไปกระทําผิดซํ้าอีกภายหลังพนโทษ  
 4.5.2 การมีสวนรวมดานการฟนฟูจิตใจสําหรับผูตองขังเปรียบเทียบกับตางประเทศ 
 มาตรฐานองคการสหประชาชาติวาดวยการปฎิบัติตอผูตองขัง กําหนดใหการบําบัด
แกไขนักโทษตองดําเนินตลอดระยะเวลา มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมใหนักโทษเคารพตอกฎหมาย
และสามารถชวยเหลือตนเองไดเม่ือพนโทษ โดยกําหนดใหเรือนจําตองใชมาตรการทุกอยางรวมทั้ง
การอบรมทางศาสนาตามท่ีจัดให ใหการศึกษา การแนะแนวและการฝกดานอาชีพ กิจกรรมสังคม 
การฝกฝนเพ่ือพัฒนาบุคคลิภาพท่ีดี การกีฬา เพื่อใหเหมาะสมกับนักโทษรายบุคคล โดยคํานึงถึง
ประวัติทางสังคมและประวัติการกระทําความผิด ความพรอมของรางกายและจิตใจ ทัศนคติ อารมณ 
กําหนดระยะเวลาของโทษจําคุกและแนวโนมเกี่ยวกับอนาคตของนักโทษผูนั้นภายหลังการปลอย
ตัว29 
 ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กฎหมายจะกําหนดแนวทางเพ่ือความเขาใจรวมกันของ
ผูท่ีเกี่ยวของไมวาจะเปนเจาพนักงาน ผูตองขัง ฯลฯ ท่ีมุงการแกไขฟนฟู การปรับพฤตนิสัย การทํา
ใหผูไดรับโทษสามารถท่ีจะดําเนินชีวิตในอนาคตตอไปได โดยปราศจากความผิดอาญาอยางมีความ
รับผิดชอบตอสังคม ตอบสนองในการคุมครองสาธารณะในการกระทําผิดในตอๆ ไปดวย การ
บังคับโทษจะตองกระทําเพื่อชวยเหลือใหผูตองขังสามารถกลับมาใชชีวิตท่ีมีเสรีภาพ ซ่ึงเปนจุดเดน
ของกฎหมายสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี นอกจากน้ียังมีการสรางแผนบังคับโทษเปนรายบุคคลท่ี
เกิดข้ึนจากความรวมมือของผูตองขังกับเจาพนักงาน และบทบัญญัติตางๆ สวนมากเน้ือหาจะ
เช่ือมโยงเขาไปสูการแกไขผูตองขังเปนสวนใหญ มีความชัดเจนในแนวปฎิบัติ มีมาตรการและ
กลไกทางกฎหมายท่ีเปนเกณฑในการปฎิบัติท่ีทําใหเกิดผลการปฎิบัติ และการประกันสิทธิและ
เสรีภาพของผูตองขังไดอยางเหมาะสม 
 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ในเร่ืองสุขภาพอนามัยทางกายหรือทางจิตใจของผูตองขัง 
จะตองรับการดูแลดวยมาตรการท่ีจําเปนในการคุมครองสุขภาพอนามัยโดยแพทยใหญจะเปน
ผูรับผิดชอบดูแลทางการแพทย อาจมอบหมายใหแพทยรองหรือแพทยท่ีมีสัญญาจางปฎิบัติหนาท่ี
แทนได ระบบภายในการบริหารจัดการของการบังคับโทษจําคุก เจาพนักงานบังคับโทษ เปน
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจของเรือนจํายุติธรรมเม่ือมีเหตุผลพิเศษอาจมีการมอบหมายภารกิจ
ใหเจาพนักงานอ่ืนปฏิบัติได หรือใหบุคคลในตําแหนงหนาท่ีอ่ืน หรือบุคคลท่ีมีหนาท่ีตามสัญญา
                                                 

29 มาตรฐานขั้นตํ่าในการปฎิบัติตอนักโทษ, ขอ 66 (1), (2). 
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ปฏิบัติก็ได เรือนจําแตละแหงตองจัดผูทํางานท่ีเหมาะสมมีกลุมอาชีพตางๆ เปนตนวา กลุมท่ัวไป 
กลุมธุรการ และกลุมโรงงาน กลุมจิตวิทยา กลุมแพทย กลุมครู นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห 
ผูทํางานการบังคับโทษตองทํางานรวมกัน และปฎิบัติดวยกันใหภารกิจการบังคับโทษใหประสบ
ความสําเร็จ เจาหนาท่ีและหนวยงานการดูแลการปลอยตัวก็ดี การชวยเหลือดูแลไมใหหลบหนีก็ดี 
หนวยงานควบคุมก็ หนวยทํางานก็ดี ผูมีอํานาจในดานการประกันสังคมและชวยเหลือทางสังคมก็ดี 
หนวยงานชวยเหลืออ่ืนก็ดี และสมาคมการกุศลก็ดี ตองทํางานรวมกัน30 เชน ผูประกอบการไดรับ
อนุญาตใหลงทุนโดยใหนักโทษผลิตส่ิงของภายในเรือนจํา ผูตองขังไดรับอนุญาตใหรับโทษแบบ
การออกไปทํางานภายนอกเรือนจําในสถานประกอบการเอกชน ผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน เชน หมอ
หรือนักจิตวิทยา จะดําเนินการในการดูแลดานสุขภาพ หรือการดําเนินมาตรการการรักษาพิเศษนอก
เวลาทําการ ภายใตขอตกลงตามกฎหมายเอกชน (กฎหมายการบังคับโทษทางอาญา  มาตรา 155 
วรรค 1 ขอ 2) เปนตน  
 ในสหรัฐอเมริกาหลายรัฐไดอนุญาตใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริการจัดการ
ภายในสถานพินิจเด็กและเยาวชน บานกึ่งวิถี ในบางรัฐไดออกกฎหมายใหเอกชนมีสวนรวมในการ
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกสบายในเรือนจํา โดยทําเปนขอตกลงเอกชนเปนผูจัดบริการ เปน
รูปแบบท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด โดยไดทําสัญญาจางบริษัทเอกชนใหทําหนาท่ีจัดบริการใหกับ
นักโทษในหลายดาน เชน การรักษาพยาบาลหรือบริการทางการแพทย บริการรักษาสุขภาพจิต 
การศึกษา การฝกอบรมพนักงาน การฝกอาชีพ การใหคําปรึกษา บริการดานอาหาร การสันทนการ 
รานขายอาหารและเสบียงอาหารภายในเรือนจํา เม่ือเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
สามารถประหยัดเงินใหรัฐบาลไดมากกวาเม่ือภาครัฐเปนผูดําเนินการเอง 
 ประเทศตางๆ ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ไดใหความสําคัญตอปญหาสุขภาพจิตของ
ผูตองขังโดยไดกําหนดนโยบายรวมท้ังการจัดการดานสุขภาพจิตสําหรับผูตองขังมาเปนระยะ
เวลานานแลว ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ไดมีการเตรียมความพรอมในครอบครัวของผูตองขังโดย
ประสานความรวมมือกับอาสาสมัครท่ีอยูในทองถ่ิน 
 สําหรับประเทศอังกฤษ ในทางปฎิบัติพบวาผูตองขังจํานวนมากท่ียากจะแกไขฟนฟู 
เม่ือดูจากประวัติการกระทําความผิดอาญา จึงมีการออกกฎหมายแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดข้ึน 
The Rehabilitation of Offender Act 1974 ใหอํานาจเจาหนาท่ีสามารถตรวจสอบและใหคําแนะนํา
ในการแกไขปรับปรุงผูกระทําความผิดท่ีเหมาะสม เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงผูตองขังใหมีงานทํา
และไมกระทําความผิดซํ้าอีกมีอํานาจในการทดสอบผลของการใหคําปรึกษาหรือวิธีการแกไขได  
                                                 

30 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1796, มาตรา 
154-161. 
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 ในประเทศอังกฤษ จะมีแพทยประจําเรือนจําเพื่อตรวจรักษาผูตองขัง มีการสรางศูนย
ชวยเหลือ Health Centres ข้ึนเพื่อใหบริการ ตลอดท้ังมีการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการให
คําปรึกษาเกี่ยวกับสารเสพติด การประเมินผล การเสนอะแนะ คําแนะนําผานการบริการภายใน
เรือนจํา31 เชน บริษัท HMP Peterborough เปนเรือนจําท่ีควบคุมผูตองขังชายและหญิง โดยแยก
ผูตองขังชายและหญิงออกจากกันอยางเด็ดขาดตลอดเวลา เรือนจําแหงนี้ดําเนินงานดวยความ
ปลอดภัย เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย รวมท้ังชวยเหลือผูตองขังใหสามารถเลิกยาเสพติด มี
สุขภาพท่ีดีข้ึน พัฒนาทักษะการทํางาน การศึกษา ปรับทัศนคติของตนเอง บําบัดความปวยทางจิต 
เพื่อเปนการปกปองสังคมและชวยผูตองขังใหหลีกเล่ียงการกระทําความผิดภายหลังปลดปลอย 
เปนตน 
 เม่ือเปรียบเทียบกับตางประเทศ พบวาสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ใหความสําคัญใน
เร่ืองสุขภาพอนามัยทางกายหรือทางจิตใจของผูตองขังเปนสําคัญโดยจะตองรับการดูแลโดยแพทย
ใหญ ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบดูแลทางการแพทย อาจมอบหมายใหแพทยรองหรือแพทยท่ีมีสัญญาจาง
ปฎิบัติหนาท่ีแทนได สวนประเทศสหรัฐอเมริกา ในหลายรัฐไดใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
บริการจัดการภายในสถานพินิจเด็กและเยาวชน บานกึ่งวิถี ในบางรัฐไดออกกฎหมายใหเอกชนมี
สวนรวมโดยทําเปนขอตกลงเอกชนเปนผูจัดบริการ โดยไดทําสัญญาจางบริษัทเอกชนใหทําหนาท่ี
จัดบริการใหกับนักโทษในการรักษาพยาบาลหรือบริการทางการแพทย บริการรักษาสุขภาพจิต การ
ใหคําปรึกษา ท้ังก็ไดมีการเตรียมความพรอมในครอบครัวของผูตองขังโดยประสานความรวมมือ
กับอาสาสมัครท่ีอยูในทองถ่ิน และในประเทศอังกฤษ ก็มีแพทยประจําเรือนจําเพ่ือตรวจรักษา
ผูตองขัง มีการสรางศูนยชวยเหลือ Health Centres ข้ึนเพื่อใหบริการ ตลอดท้ังมีการอํานวยความ
สะดวกเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา การประเมินผล การเสนอะแนะ คําแนะนําผานการบริการภายใน
เรือนจํา  
 สําหรับประเทศไทย กรมราชทัณฑก็ไดพยายามแกไขฟนฟูผูตองขัง โดยมีแพทยไวให
การรักษาท้ังทางกายและะจิตใจประจําเรือนจํา แตปญหาของราชทัณฑ คือ จํานวนแพทยประจํา
เรือนจําไมเพียงพอแกการดูแลผูตองขังซ่ึงมีจํานวนมาก จึงตองอาศัยแพทยจากหนวยงานอ่ืน ปกติ
จะมาตรวจรักษา 1-2 คร้ัง ตอสัปดาห รัฐจึงตองแกปญหาโดยพยายามจัดหาแพทยเพ่ิมข้ึน ซ่ึงกรม
ราชทัณฑก็พยายามแกไขฟนฟูผูตองขังโดยการจัดการอบรมและฟนฟูจิตใจดวยวิธีชุมชนบําบัด 
และตัวแทนหนวยงาน ภายนอกท่ีมีความรูดานจิตวิทยา การจัดกิจกรรมดานบันเทิงรวมท้ังการแกไข
ปญหาชีวิตผูตองขังเปนรายบุคคลโดยเจาหนาท่ีของกรมราชทัณฑท่ีเปนนักจิตวิทยาและนักสังคม  
ซ่ึงเจาหนาท่ีของกรมราชทัณฑเองก็อาจยังยังไมมีความรูความเขาใจเพียงพอในการใหคําปรึกษา 
                                                 

31 Section 19. Prison Act 1952. 
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เสนอแนะแนวทางแกผูตองขัง ท้ังการจัดอบรมแตละคร้ังโดยบุคคลภายนอกท่ีมีความรูทางดาน
จิตวิทยา ไมวาจะเปนนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห ก็เปนเพียงหลักสูตรระยะส้ันๆ ในการ
แกไขฟนฟู ซ่ึงอาจไดผลบางไมไดผลบาง และทําใหส้ินเปลืองงบประมาณแผนดินในการบริหาร  
งานดังกลาว   
 กรมราชทัณฑ ตองจัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการบูรณาการเครือขายภาคสังคม ซ่ึงมีการ
สนับสนุนใหภาคประชาชน องคกรปกครองทองถ่ิน เครือขายเอกชน ชุมชน รวมทั้งสถาบัน
ครอบครัว  เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตสําหรับผูตองขัง เพื่อเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการแกไขฟนฟูพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขัง ใหบรรลุเปาประสงคมากยิ่งข้ึน 
สามารถลดอัตราการกระทําความผิดซํ้า อยางเปนรูปธรรมได พรอมท้ังการดําเนินการเตรียมความ
พรอมกอนปลอยโดยไดรับความรวมมือจากสวนตางๆ ของเรือนจํา/ทัณฑสถาน เชน การจัดการ
ศึกษาในหลักสูตรเรงรัดหรือพัฒนาจิตใจ การจัดกิจกรรมโดยมีนักสังคมสงเคราะหและนักจิตวิทยา
ทํากลุมใหคําปรึกษา/กลุมบําบัด รวมทั้งการเชิญญาติหรือวิทยากรจากภายนอกเรือนจํา เขามาให
ความรู ในการจัดกลุมสงเสริมความสัมพันธใน ครอบครัว และกลุมแนะแนว เปนตน  
 ดังนั้น จึงควรมีกฎหมายมารองรับในการเปดโอกาสใหเอกชนเขามามีสวนรวมในแกไข
ฟนฟูทางดานจิตใจของผูตองขัง เชน นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห อาสาสมัคร มูลนิธิตางๆ 
องคกรท่ีมีความถนัดเกี่ยวกับกับการแกไขฟนฟูผูตองขัง เปนตน โดยใหมีอํานาจและหนาท่ี
โดยเฉพาะในการชวยเหลือแกไขฟนฟูจิตใจผูตองขัง ใหเขามาบริหารงานควบคุมดูแลรับผิดชอบ
โดยตรง โดยรัฐเปนผูควบคุมการปฎิบัติของเอกชน เพื่อแกไขบําบัดฟนฟูจิตใจของผูตองขัง ซ่ึง
ผูตองขังบางรายอาจเกิดความเครียดจากการตองถูกจํากัดบริเวณ ขาดอิสระภาพ รูสึกกดดันเม่ืออยู
ในเรือนจํา และผูตองขังบางรายกระทําความผิด เพราะขาดความยั้งคิด การขอคําปรึกษาจากเจาหนา
ดานตางๆ เม่ือเกิดความเครียด  เชน นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห อนุศาสนาจารย อาสาสมัคร 
ฯลฯ ก็ชวยแกไขปญหาทางดานจิตใจและใหคําแนะนํา พูดคุย ช้ีแนะแนวทาง ใหคําปรึกษาท่ีเปน
ประโยชน เปนการใหโอกาสกับผูกระทําผิดปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรม รวมท้ังการพัฒนา
จิตใจของผูตองขัง ท้ังเม่ือผูตองขังไดรับคําปรึกษาที่ถูกตองก็จะไมกลับมากระทําผิดซํ้าอีกเพราะ 
ไมอยากท่ีจะเขามาอยูในเรือนจําอีก 
 
4.6 เหตุผลและความจําเปนในการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจการในเรือนจํา 
 แนวทางการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในการเขามามีสวนรวมในภารกิจของภาครัฐ
นั้นไดรับความสนใจในการนําไปใชเปนแนวนโยบายอยางแพรหลาย ในการจางภาคเอกชนเขามามี
สวนรวมในการดําเนินกิจการบางอยางในเรือนจํานั้น จากการศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินกิจการใน
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เรือนจําโดยเอกชนเขามามีสวนรวมซ่ึงเปนการถายโอนภารกิจของภาครัฐ จะกอใหเกิดประโยชน
หลายประการดังนี้ 
 1)  เสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารงาน  
 ในการปฏิบัติงานของของเอกชนตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะหากเอกชน
ดําเนินกิจการไมดีหรือไมไดมาตรฐานตามท่ีทางการกําหนดไว เอกชนอาจถูกปรับหรือถูกยกเลิก
สัญญาวาจางได ดังนั้น เอกชนจึงตองพยายามบริหารจัดการใหการปฏิบัติงานของเรือนจําเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพที่สุด นอกจากนี้ โดยสภาพของการบริหารงานของภาคเอกชนแลวจะมีความ
คลองตัวในการบริหารงาน เชน การเลิกจางพนักงานท่ีไรประสิทธิภาพ การสรรหาบุคลากรที่มี
คุณภาพเขามาทํางานดวยอัตราคาจางท่ีดึงดูดกวาภาครัฐ และมีการบริหารงานท่ีมีความยืดหยุนกับ
กฎระเบียบตางๆ ทําใหการบริหารมีความคลองตัว กอใหเกิดประสิทธิภาพและสรางผลิตผล
มากกวาเรือนจําท่ีบริหารตามระบบราชการ นอกจากนี้ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเอกชนสามารถเพ่ิม
อุปทานไดงายกวา และสามารถบริหารตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการเสริมความรวมมือ 
เนื่องจากอยากตอสัญญากับรัฐอีก ประสิทธิภาพ เปนวัตถุประสงคแหงการดําเนินกิจการของรัฐบาล
ทุกแหง เพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหบริการโดยไมเปนการเพิ่มงบประมาณ หรือลดตนทุนคาใชจาย
โดยคงไวซ่ึงคุณภาพของการดําเนินการ การใหเอกชนดําเนินกิจการเรือนจํามิใชเพียงทําใหผูเสีย
ภาษีจายเงินนอยลง แตยังทําใหเรือนจํารัฐสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 2)  เปนการลดภาระงานของภาครัฐ 
 การใหเอกชนเขามาบริหารงานเรือนจําโดยถายโอนงานเรือนจําบางสวนใหเอกชน
ดําเนินการเปนการลดภาระงานของภาครัฐ ทําใหการบริหารงานของภาครัฐในภาพรวมมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ยังทําใหภาครัฐไมตองรับภาระในการขยายขอบเขตของงานไปอยางไมจํากัด เชน 
เม่ือผูตองขังเพิ่มข้ึนทําใหตองมีการกอสรางเรือนจําเพิ่มข้ึน หรือเพิ่มเจาหนาท่ีใหมากข้ึนเพิ่ม
หนวยงาน ขยายหนวยงาน แตหากใหภาคเอกชนรับภาระในสวนนี้ไปแลว จะทําใหรัฐไมตอง
รับภาระในสวนท่ีเพิ่มข้ึนดังกลาว และไมจําเปนขยายตัวตามปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึนตอไปดวย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจะชวยลดภาระเกี่ยวกับความแออัดของผูตองขังในเรือนจําลงไดเพราะรัฐไมตอง
รับภาระผูตองขังในสวนท่ีเพิ่มข้ึน ในขณะเดียวกันยังเปนการสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล
ท่ีตองการลดจํานวนขาราชการลง พรอมท้ังสรางความยืดหยุนขององคกรภาครัฐในการบริหารงาน 
นอกจากนี้ การใหเอกชนเขาดําเนินงานในกิจกรรมเรือนจําเปนการลดความรับผิดชอบของภาครัฐ
ลง โดยมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของภาคเอกชน และภาครัฐทําหนาท่ีกํากับดูแลการ
ดําเนินการของเอกชนใหเปนไปตามสัญญาและนโยบายของรัฐ 
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 3) สรางความยืดหยุน 
 เอกชนมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการ สรางทางเลือกหรือสรางสรรคทางเลือก
ใหมๆ กับการบริหารกิจการเรือนจําไดสะดวกกวาภาครัฐ เชน การปรับปรุงกฎ ระเบียบ การขยาย 
การลด การยกเลิกมาตรการตางๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน ทําใหสามารถจัดกิจกรรมให
เหมาะสมกับความตองการและการพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขังไดดีกวา 
 4) ดานคาใชจาย 
 เอกชนเสียคาใชจายในการบริหารเรือนจําตํ่ากวาคาใชจายในการบริหารงานโดยภาครัฐ
โดยเฉพาะคาจางเจาหนาท่ีเรือนจํา เนื่องจากใชคนนอยกวาราชการแตสามารถทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพกวา หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามขอตกลงในสัญญา เชน มีคาใชจายท่ีสูง
เกินไป อาจเปนเหตุใหภาครัฐบอกเลิกสัญญาได ซ่ึงแตกตางจากการดําเนินงานของภาครัฐท่ี
เจาหนาท่ีมีสถานะเปนขาราชการ การยุติการดําเนินงานแทบจะเปนไปไมไดเลย นอกจากนี้ ความ
แตกตางดานโครงสรางขององคกรระหวางภาครัฐและภาคเอกชนยอมสงผลกระทบโดยตรงตอ
ความมีประสิทธิภาพและคาใชจายในการดําเนินการการทําสัญญาวาจางใหเอกชนเขามาดําเนินงาน
จะทําใหสามารถหลีกเล่ียงกระบวนการที่มีความยุงยากและไมมีความยืดหยุนได   
 5) เปนการเสาะแสวงหามาตรการในการปฏิบัติตอผูตองขัง 
 งานปฏิบัติตอผูตองขังของกรมราชทัณฑยังขาดความชัดเจนและเปนรูปธรรมการมี
สวนรวมของภาคเอกชนจะชวยถายทอดเทคโนโลยี หลักการแนวคิดในการปฏิบัติตอผูตองขังท่ีรวม
สมัยใหแกกรมราชทัณฑ เชน รูปแบบการปฏิบัติตอผูตองขังอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนางาน
โดยรวม 
 6) เปนการสรางระบบแรงจูงใจ 
 ทําใหเกิดแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาปรับปรุงระบบงานใหดีข้ึน นอกจากนี้ ยังเปนการสราง
ตลาดแรงงานและวิชาชีพเพิ่มข้ึน อันจะสงผลสะทอนถึงความสนใจและกอใหเกิดแรงผลักดันใน
การพัฒนาสรางสรรคงานราชทัณฑใหเปนวิชาชีพแขนงหนึ่งตอไป และเปนการแกไขปญหาการ
ขาดแคลนอัตรากําลังเจาหนาท่ีท่ีมีคุณภาพในการปฏิบัติงานราชทัณฑได เนื่องจากภาคเอกชนมี
ระบบงานและแรงจูงใจท่ีดี  
 7)  เรือนจําท่ีมีมาตรฐานข้ึน 
 เปนการช้ีนําใหรัฐบาลเห็นถึงคุณลักษณะและสภาพเรือนจําท่ีดีมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติตอผูตองขังและเหมาะสมกับสภาวะของประเทศไทยได โดยเสียคาใชจายท่ีเทาเทียมกันหรือ
มากกวาเพียงเล็กนอย ซ่ึงทําใหรัฐบาลและกรมราชทัณฑไดมีเรือนจําอันเปนมาตรฐานของไทยได
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รวดเร็วข้ึน และทําใหเกิดการเปรียบเทียบในมาตรฐานการทํางานซ่ึงเปดโอกาสใหมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินการได 
 ฉะนั้น เพื่อเปนการแกปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน รวมท้ังเสริมสรางสมรรถนะ
ในการบริหารงานราชทัณฑอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยท่ีกรมราชทัณฑเปนองคกรท่ี
มีการจัดโครงสรางแบบระบบราชการ มีสายการบังคับบัญชาหลายข้ันตอน ทําใหงานลาชาและอาจ
ขาดประสิทธิภาพ ถาตองการเพิ่มเจาหนาท่ีใหมากข้ึนเพื่อสอดคลองกับภาระงานจะทําไดยาก 
ประกอบกับปจจุ บันระบบราชการจํากัดการเพ่ิมอัตรากําลังและถาจะพัฒนาองคความรู
ความสามารถตองใชเวลานาน ในสถานการณเชนนี้ อาจดําเนินการใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวม
รับผิดชอบ โดยการโอนกิจกรรมบางอยางใหแกภาคเอกชนหรือหนวยงานอื่นเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินการ เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารงาน ลดปญหาการขาดแคลนเจาหนาท่ีใน
สายงานเฉพาะ จะทําใหขนาดองคกรของรัฐเล็กลงและมีประสิทธิภาพการบริหารเพิ่มข้ึน 
 
4.7 รูปแบบและวิธีดําเนินกิจการในเรือนจํา 
 รูปแบบและวิธีการการดําเนินกิจการในเรือนจํา โดยการใหเอกชนเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินงานในเรือนจําของแตละประเทศ มีดังนี้ 
 1. ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี   
  1.1) รูปแบบของการดําเนินการแปรรูปกิจการเรือนจําของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี มีลักษณะคลายกับรูปแบบของประเทศอ่ืนๆ คือ การใหเอกชนเขามามีสวนรูปแบบเต็ม
รูปแบบ ออกแบบ ลงทุน กอสราง จัดการ ภายใตขอกําหนดมาตรฐานท่ีรัฐระบุไวในสัญญา การการ
มอบอํานาจในการบังคับโทษที่เปนไปตามรัฐธรรมนูญและการดําเนินการตามกฎหมายการบังคับ
โทษทางอาญา ไมไดหมายความรวมถึงการกําหนดรูปแบบการบังคับโทษในรายละเอียด ซ่ึงถือเปน
กิจการของแตละรัฐตามมาตรา 83 ของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น จึงไมรวมถึงการมอบอํานาจในการ
บริหารงานเรือนจําของรัฐไปใหเอกชน จึงสงผลใหมีการผลักดันการนําระบบเรือนจําเอกชนท่ี
ดําเนินการในเชิงพาณิชย เพื่อลดคาใชจายดานงบประมาณในการดําเนินการบังคับโทษ  การ
แกปญหาขอจํากัดทางกฎหมายของการขาดแคลนบุคคลากรของรัฐและการเกิดปญหานักโทษลน
เรือนจํา 
  1.2) วิธีการดําเนินการ รัฐเปนผูใหสัญญา และเอกชนเปนผูรับสัญญาโดยเอกชน 
จะเขาไปบริหารเรือนจําท้ังหมด โดยมีกฎหมายรองรับอํานาจของเอกชน การดําเนินการของเอกชน
จะอยูภายใตการจัดการและกํากับดูแลของเจาหนาท่ีรัฐ ซ่ึงการดําเนินการแปรรูปการบังคับโทษนั้น
จะไมขัดตอหลักการที่การควบคุมดูแลภายในกระบวนการบังคับโทษจะถือเปนหนาท่ีท่ีอยูในเขต
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อํานาจของรัฐ แตการดําเนินการบริหารเรือนจําบางสวนจะถูกดําเนินการโดยเอกชน การดําเนินการ
ของเอกชนในการใหบริการและการจัดการเรือนจําจะถูกจํากัดขอบเขตและอยูภายใตการ
ควบคุมดูแลของรัฐ ในฐานะท่ีเปนผูชวยเหลือในการบริหารจัดการและดําเนินการ ท้ังนี้ เจาหนาท่ี
เอกชนจะไมไดรับอนุญาตใหมีอํานาจในการบังคับโทษโดยตรงตอผูตองขัง  
 2. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  2.1) รูปแบบของการดําเนินการแปรรูปกิจการเรือนจํามีองคประกอบ 4 อยาง 
คือ  การออกแบบ  (Design) การเงิน  (Finance) การกอสราง  (Construction) และการบริหาร 
(Management) หรือท่ีเ รียกโดยรวมวา  ระบบ  "DFCM" ซ่ึงรัฐบาลจะเปนผูกําหนดวาจะให
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานเรือนจําในระดับใดหรือในข้ันตอนใด เชน เอกชนเขา
มามีสวนเพียงแคเปนผูออกแบบและลงทุนกอสราง (Party Privatization) โดยรัฐทําสัญญาการเงิน
ระบบผอนชําระ หรือการทําสัญญาเชาใชในระยะเวลาท่ีกําหนด (Leased Purchase) หรือ เอกชนเขา
มาบริหารเรือนจําท่ีรัฐสรางข้ึนโดยใชระบบวิธีการและเจาหนาท่ีของเอกชน (Contract Management) 
ภายใตขอกําหนดมาตรฐานท่ีรัฐระบุไวในสัญญา หรือเอกชนเขามาดําเนินการครบทั้ง 4 ประการ 
(Privately Run Prison) โดยรัฐเปนผูเสียคาใชจายท้ังหมด ซ่ึงประเทศสหรัฐอเมริกาเปนตนแบบของ
การทําสัญญาจางประเภทออกแบบ กอสราง ลงทุนและจัดการ (DCFM) อยางเต็มรูปแบบเปน
ประเทศแรก สวนใหญเอกชนดําเนินการเรือนจําในเรือนจําระดับความม่ันคงตํ่าและระดับความ
ม่ันคงกลาง  
 ลักษณะของเรือนจําเอกชนในสหรัฐอเมริกา คือ รัฐเปนผูใหสัญญา และเอกชนเปนผูรับ
สัญญาโดยเอกชนจะเขาไปบริหารเรือนจําท้ังหมด โดยมีกฎหมายรองรับอํานาจของเอกชน เรือนจํา
เอกชนในระยะแรก ไดแก เรือนจําแหงแรกของรัฐหลุยเซียนา เรือนจําออรเบรินในมลรัฐนิวยอรค
และทัณฑสถานชิงชิง สําหรับเอกชนท่ีเขามารับหนาท่ีในการบริหารงานเรือนจําแทนรัฐ มักจะเปน
บริษัทขนาดใหญ รวมตลอดไปถึงบริษัทขามชาติท่ีไดเขามาดําเนินการ  
  2.2) วิธีดําเนินกิจการในเรือนจํา มีดังตอไปนี้ 
   (1) มาตรการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน มาตรการตรวจสอบติดตามการ
ปฏิบัติงานเปนประเด็นท่ีสําคัญท่ีสุด เพื่อใหมีความม่ันใจวาการบริหารงานของเอกชนจะตองมี
มาตรฐานไมนอยกวาของรัฐ ไดแก การออกขอกําหนดมาตรฐานในการดําเนินงาน (Operational 
Specifications) ซ่ึงจะกําหนดรายละเอียดวิธีการปฏิบัติตอผูตองขังไวทุกข้ันตอน เร่ิมตั้งแตรับตัว
จนถึงปลอยตัว ซ่ึงครอบคลุมถึงดานการศึกษา การฝกวิชาชีพการรักษาพยาบาล ฯลฯ นอกจากนี้ยัง
รวมถึงดานเจาหนาท่ี และการบริหารดานอ่ืนๆ โดยฝายเอกชนจะใชขอกําหนดนี้เปนคูมือปฏิบัติงาน 
และฝายรัฐบาลใชเปนคูมือในการตรวจสอบการกํากับดูแลการดําเนินงานของเอกชนเปนมาตรการ
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สําคัญท่ีภาครัฐใชในการกํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว รวมทั้งเปนการคุมครอง
สิทธิของผูตองขังตามหลักเกณฑสากลของสหประชาชาติ เม่ือรัฐตรวจสอบ (Monitoring) พบวา 
การดําเนินกิจการเรือนจําของเอกชนไมไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดไว จะมีมาตรการลงโทษในระดับ
ตางๆ เชน วากลาวตักเตือน การสงรายงาน การวากลาวตักเตือนอยางเปนทางการ ภาคทัณฑ 3 คร้ัง 
ปรับ ยกเลิกสัญญา หากตกลงกันไมไดก็จะตองเลิกสัญญา 
   (2) การประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนดไว อันเปนมาตรฐานข้ันตํ่าของการดําเนินงานท่ีไมควรต่ํากวาการดําเนินกิจการเรือนจําโดย
รัฐ จึงจําเปนตองมีการกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานในดานตางๆ เชน ดานคุณภาพ ผลการ
ดําเนินงาน เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของการดําเนินกิจการเรือนจํา ซ่ึงมีรายละเอียดคือ ดานการ
จัดระบบความปลอดภัย ดานความปลอดภัย ดานกิจกรรมของผูตองขัง ดานการอํานวยความ
ยุติธรรม ดานระบบการควบคุม ดานการใหบริการ ดานสภาพแวดลอมท่ัวไป ดานการบริหารจัดการ  
 3. ประเทศอังกฤษ  
  3.1) มีรูปแบบการดําเนินการโดยรัฐบาลอังกฤษไดอนุมัติใหบริษัท Private Finance 
Initiative เขามาลงทุนในเรือนจําเอกชนโดยไดใหบริษัทดังกลาว ตอมารูปแบบหลักของการให
ภาคเอกชนรายอ่ืนๆ เขามาลงทุนในการดําเนินกิจการเรือนจําเอกชนจะยึดเอารูปแบบของ Private 
Finance Initiative เปนหลัก และเรียกช่ือยอวา ระบบ DCMF Prison สําหรับเง่ือนไขของสัญญาท่ีให
เอกชนเขามาดําเนินการเรือนจํามีบริษัทท่ีดําเนินกิจการเรือนจําเอกชน  ไดแก  Wackenhut 
Corrections Corporations Premier Prison Services Ltd. (PPS) เปนบริษัทท่ีไดทําสัญญามากท่ีสุด
ในสหราชอาณาจักร ในปจจุบันมีเรือนจําท่ีบริหารโดยเอกชนโดยมีเรือนจําท่ีเอกชนหาทุนออกแบบ 
กอสราง และบริหารดวย ซ่ึงรวมท้ังผูตองขัง เยาวชน ใน England Wales และ Scotland  
  3.2) วิธีดําเนินกิจการในเรือนจํา สําหรับเง่ือนไขของสัญญาท่ีใหเอกชนเขามา
ดําเนินการเรือนจําเอกชนมีดังตอไปนี้ 
   (1) มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการไว 25 ป หลังจากครบระยะเวลา
แลวรัฐบาลจะเปนผูพิจารณาใหมีการตออายุสัญญา ซ่ึงอาจจะเปนเอกชนรายเดิมหรือเอกชนรายใหม
ก็ไดตามความเหมาะสมและดุลพินิจของรัฐบาล 
   (2) เงื่อนไขในการดําเนินกิจการของเรือนจําเอกชน รัฐบาลเทานั้นเปน 
ผูกําหนด 
   (3) การปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจําเอกชนจะตองไมขัดตอคําพิพากษาศาล
และอยูภายใตการตรวจสอบของรัฐบาล    
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   (4) ในการประเมินผลการดําเนินงานของเรือนจําเอกชน รัฐบาลจะเปนผู
ตรวจสอบเปนระยะๆ เพื่อใหไดมาตรฐานตามท่ีรัฐบาลกําหนด ถาผลการดํานินงานไมเปนท่ีพึง
พอใจของรัฐบาล รัฐบาลก็อาจเพิกถอนสัญญาและใหเอกชนรายใหมเขามาดเนินการแทนได แมยัง
ไมครบกําหนดอายุสัญญาก็ตาม       
 เม่ือพิจารณาในแงการคุมครองสิทธิมนุษยชน การดําเนินกิจการเรือนจําในประเทศ
อังกฤษ รัฐบาลไมไดกําหนดเงื่อนไขใหเอกชนผูประกอบการในเร่ืองงบประมาณคาใชจายในการ
ดําเนินงาน รวมตลอดถึงตนทุนในดานการปรับปรุงกิจการเรือนจําของภาคเอกชน จึงทําใหไมมี
หลักประกันใดๆ ท่ีจะแสดงใหเห็นวาผูตองขังจะไดรับการดูแลอยางมีมาตรฐานและเหมาะสม 
เพราะเปนเร่ืองปกติธรรมดาในการดําเนินธุรกิจของเอกชนวาตองใชตนทุนท่ีต่ําท่ีสุด ในการกํากับ
ดูแลการดําเนินกิจการเรือนจําเอกชนมีหลายแนวทาง เพื่อใหเกิดความม่ันใจวาเรือนจําสามารถ
ดําเนินการดวยความปลอดภัย ม่ันคง ท้ังตอผูตองขังและผูท่ีเกี่ยวของ  
 จะเห็นไดวารูปแบบและลักษณะของการดําเนินการโดยใหเอกชนเขามารวมดําเนินการ
ในตางประเทศนั้น จะเปนรูปแบบการใหใหเอกชนเขามารวมในการบริหารจัดการเรือนจําใน
ลักษณะเปนเรือนจําเอกชน ดังนั้น รูปแบบในการใหเอกชนเขามารวมดําเนินการในเรือนจําของ
ตางประเทศ จึงมีท้ังการใหเอกชนเปนผูจัดการบริการ หรือใหเอกชนเปนเจาของและดําเนินการ
บริหารจัดการเรือนจํา หรือใหเอกชนกอสรางและการเชาซ้ือเรือนจํา หรือใหเอกชนสามารถจาง
แรงงานผูตองขัง เปนตน  
 4. ประเทศไทย  
  4.1) รูปแบบท่ีเหมาะสมในการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจการใน
เรือนจําท่ีเราไดศึกษากันนี้ การที่จะใหเอกชนเขามาบริหารดําเนินกิจการในเรือนจําท้ังระบบคง
เปนไปไดยาก เพราะอํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้น รัฐเทานั้น
ควรเปนผูดําเนินการมิใชเอกชน ซ่ึงรูปแบบท่ีเหมาะสมในการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจการในเรือนจํานี้ มิไดเปนกรณีการแปรรูปเรือนจําไปเปนเรือนจําเอกชน แตเปนกรณีของ
การใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการภารกิจบางอยางในเรือนจําเทานั้น โดยรูปแบบ
ท่ีเหมาะสมที่ใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการเรือนจํา คือ การถายโอนภารกิจบางอยาง
ใหเอกชนดําเนินการ (Contracting Out) เชน การดําเนินงานดานการศึกษา โปรแกรมดานศาสนา 
การใหความรูทางดานอาชีพ โปรแกรมอุตสาหกรรม การฟนฟูจิตใจผูตองขัง ฯลฯ เนื่องจากเอกชน
อาจมีประสบการณ ความสามารถมีศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมนี้มากกวา ซ่ึงจะชวยแบงเบา
ภาระงาน และแกไขปญหาบางประการของกรมราชทัณฑ แตการควบคุมยังคงเปนหนาท่ีของรัฐ  
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  4.2) วิธีดําเนินกิจการในเรือนจํา เพื่อรองรับใหเอกชนเขาดําเนินกิจการเรือนจําตาม
แนวทางการศึกษานี้แลว ปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จของการดําเนินกิจการเรือนจําเอกชนอีก
ประการคือ สัญญาระหวางรัฐกับเอกชนในการดําเนินกิจการ เรือนจํา ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีกําหนดสิทธิ 
หนาท่ี รวมท้ังความรับผิดของคูสัญญาแตละฝายโดยขอตกลงดังกลาวตองมีขอความชัดแจง กําหนด
ขอบเขตแหงความรับผิดชอบของคูสัญญาแตละฝายไวอยางชัดเจน ไมเคลือบคลุม อันจะกอใหเกิด
ปญหาในการตีความอันเปนปญหาในทางปฏิบัติงานตอไปในอนาคต ท้ังยังตองมีความยืดหยุนโดยมี 
ขอกําหนดใหสามารถแกไขสัญญาไดหากมีสภาวการณท่ีมิอาจคาดหมายเกิดข้ึน เชน การเลิกสัญญา เอกชน
ลมละลาย นอกจากนี้ สัญญาควรไดรับความเห็นชอบจากกรมราชทัณฑ เพื่อควบคุมมาตรฐานของ
สัญญา และสัญญาดังกลาวยังมีลักษณะของสัญญาทางปกครอง ซ่ึงเปนสัญญาประเภทหยุดการ
ดําเนินการทันทีไมได เม่ือเลิกสัญญาแลวเอกชนจะตองดําเนินงานตอไปอีกระยะหนึ่งจนกวารัฐ 
จะเขามาบริการแทน สวนผูรับผิดชอบคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนยอมข้ึนอยูกับพฤติการณเปนรายกรณี32 
 การกํากับดูแลการดําเนินงานของเอกชนเปนมาตรการสําคัญท่ีภาครัฐใชในการกํากับ
ดูแลใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว เม่ือรัฐตรวจสอบพบวา การดําเนินกิจการเรือนจําของ
เอกชนไมไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดไว จะมีมาตรการลงโทษในระดับตางๆ เชน วากลาวตักเตือน 
การสงรายงาน การวากลาวตักเตือนอยางเปนทางการ ภาคทัณฑ 3 คร้ัง ปรับ ยกเลิกสัญญา หาก 
ตกลงกันไมไดก็จะตองเลิกสัญญา เปนตน  
 รัฐยังคงมีภารกิจในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจการเรือนจํา
เอกชนใหเปนไปตามตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานและขอกําหนดในสัญญาท่ีกําหนดไวนอกจากการ
ตรวจสอบโดยภาครัฐตามแนวทางดังกลาวแลว ยังควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขาไปเยี่ยมชม
กิจการเรือนจําเอกชน ท้ังนี้ เปนไปตามความเหมาะสมของหลักการควบคุมผูตองขังและสวัสดิภาพ
ของประชาชนประกอบดวย เพื่อสะทอนใหเห็นถึงผลดีและผลเสียของการดําเนินกิจการโดยเอกชน
อีกแนวทางหนึ่ง 
 
4.8 บทบัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวของเพื่อรองรับการดําเนินกิจการในเรือนจํา 
 การบังคับโทษจําคุกโดยการเปดโอกาสใหเอกชนสามารถเขามาบริหารงานเรือนจําใน
ประเทศไทยนั้น จะตองพิจารณากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจการเรือนจําวามีประเด็น
ใดบาง และหากมีไดจะใชวิธีใด เพื่อรองรับการใหอํานาจและหนาท่ีของเอกชนในการดําเนินกิจการ
ในเรือนจําไดอยางเปนรูปธรรม    
                                                 

32 จาก รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการศึกษาเพ่ือจัดต้ังเรือนจําเอกชน (บทที่ 6-2), โดย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548, สถาบันวิจัยสังคม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
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 เม่ือพิจารณากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการราชทัณฑแลว จะเห็นไดวาจําเปนตองแกไข
ปรับปรุงตัวบทกฎหมายสําคัญท่ีใชในการดําเนินกิจการเรือนจํา คือ พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 
2479 เพ่ือใหสามารถรองรับการดําเนินกิจการเรือนจําเอกชน เนื่องจากพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พ.ศ. 2479 ไดวางหลักเกณฑการดําเนินการบริหารเรือนจําและทัณฑสถานไวเปนระยะเวลานาน
แลว ทําใหมีระเบียบ ขอบังคับ ท่ีวางขอปฏิบัติในรายละเอียดไวอยางครบวงจรและมีมาตรฐาน ซ่ึง
เอกชนสามารถนํามาใชเปนแนวทางดําเนินกิจการเรือนจําได นอกจากน้ี การท่ีผูปฏิบัติงานท้ังใน
เรือนจําท่ีบริหารโดยรัฐและเอกชนใชกฎหมายหลักในการปฏิบัติหนาท่ีดวยกฎหมายฉบับเดียวกัน
ยอมทําใหการบริหารงานเรือนจํามีความเปนเอกภาพ ผูปฏิบัติงานมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 นอกจากนี้ มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2549 ยังมีขอกําหนดใหอํานาจ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมซ่ึงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสามารถ
ออกกฎกระทรวงได ซ่ึงเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีชวยสรางความยืดหยุนใหรัฐสามารถกําหนดหลักเกณฑ
ท่ีเปนแนวปฏิบัติในรายละเอียดของการดําเนินกิจการเรือนจําโดยเอกชนเขามามีสวนรวม
โดยเฉพาะ หรือกําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน รวมท้ังตัวช้ีวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
เอกชน  
 สําหรับการใหเอกชนเขามามีสวนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในบางภารกิจ  
กรมราชทัณฑเองยังไมมีการบัญญัติกฎหมายใดท่ีใหอํานาจไวโดยเฉพาะในการใหเอกชนเขามามี
สวนรวมในการบังคับโทษจําคุกในเรือนจํา ซ่ึงในกฎหมายของตางประเทศมีกฎหมายบัญญัติไว
โดยเฉพาะในการที่จะใหเอกชนเขามาดําเนินงานในเรือนจําได เชน ประเทศสาธารณรัฐอเมริกา มี
กฎหมายเรือนจําเอกชนของรัฐบาลกลาง ไดแก พระราชบัญญัติฟนฟูนครหลวงและปรับปรุงตนเอง
ของรัฐบาล ค.ศ. 1997 และกฎหมายเรือนจํารัฐบาลบางมลรัฐ เชน พระราชบัญญัติรักษาความ
ปลอดภัยการใหบริการของนักโทษเรือนจํารัฐ ค.ศ. 1851 สําหรับบางมลรัฐก็ไมไดจัดทํากฎหมาย
เรือนจําเอกชน แตก็มีการจัดต้ังเรือนจําเอกชนซ่ึงเปนปกติของประเทศ ท่ีอยูในระบบกฎหมาย 
Common Law การจัดตั้งเรือนจําเอกชนก็โดยอาศัยนโยบายของรัฐบางมลรัฐ หรือในประเทศ
อังกฤษ ไดออกกฎหมายสําหรับเรือนจําเอกชนเปนการเฉพาะ เพื่อใหการปฎิบัติหนาท่ีของพนักงาน
บริษัทปฎิบัติหนาท่ีโดยมีกฎหมายรับรอง และประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ก็มีกฎหมายการ
บังคับโทษทางอาญา โดยการมอบอํานาจในการบังคับโทษใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายการ
บังคับโทษทางอาญาไดเปดโอกาสสําหรับการใหมีการดําเนินการโดยเอกชน ภายใตขอตกลงตาม
กฎหมายเอกชน เปนตน  
 ประเทศไทยเองแมกรมราชทัณฑจะพยายามใหเอกชนเขามามีสวนรวมในเรือนจํา เชน 
เขามาอบรมใหการศึกษาใหความรู เขามาใหความรูทางดานศาสนา การใหความรูในการประกอบ

DPU



 181 

วิชาชีพและการทํางานในเรือนจํา และกรมราชทัณฑเองก็พยายามมีโครงการตางๆ เขามาชวยในการ
ฟนฟูบําบัดผูตองขังก็ตาม ซ่ึงก็ใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมราชทัณฑในการจัดดําเนินการ แต 
ก็ไมไดมีกฎหมายใหอํานาจภาคเอกชนในการเขามาดําเนินการบังคับโทษในเรือนจําอยางชัดเจน
หรือเปนรูปธรรม    
 ดังนั้น เพื่อพัฒนางานราชทัณฑไทย โดยใหเอกชนเขามามีสวนรวมมากข้ึน ดวยการนํา
ศักยภาพของภาคเอกชน ท่ีมีจุดเดนในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารดําเนินงาน
ในเรือนจํา จึงเห็นวาควรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายราชทัณฑ โดยบัญญัติกฎหมายใหอํานาจและ
หนาท่ีของภาคเอกชนในการเขามารวมดําเนินงานในเรือนจําไวในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 
2479 เพื่อใหเอกชนไดดําเนินงานในเรือนจําตามอํานาจและหนาท่ีไดโดยมีกฎหมายมารองรับอยาง
ชัดเจนและเปนรูปธรรมในการปฏิบัติงาน  
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ  

 
5.1 บทสรุป 
 การท่ีผูตองขังลนเรือนจํามีสาเหตุท่ีสําคัญ ไดแก ชุมชนขาดความเขมแข็งท่ีจะเปน
ภูมิคุมกันภัยคุกคามของส่ิงแวดลอมท่ีจะหลอหลอมหรือผลักดันใหไปสูการกระทําผิด นิยมใช
มาตรการทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมมากเกินไป ทําใหมีปริมาณคดีจํานวนมากเขาสู
กระบวนการยุติธรรมขาดกระบวนการกล่ันกรองคดี การใชมาตรการอ่ืนแทนการใชโทษจําคุกใน
คดีท่ีผูกระทําความผิดไมสมควรจะตองไดรับโทษจําคุก กระบวนการยุติธรรมใหความสําคัญกับ
การสงเคราะหผูตองขังเม่ือกลับคืนสูสังคมนอยเกินไปเม่ือพนโทษแลว อาจถูกสถานการณบีบ
บังคับ มีความกดดัน ทําใหทําผิดกฎหมายอีก กระบวนการยุติธรรมขาดหนวยงานผูรับผิดชอบใน
เร่ืองชุมชนบําบัด (Community based Treatment) อยางจริงจัง โดยการพัฒนางานชุมชนบําบัดอยาง
ครบวงจร มีบทบาทในการสรางเครือขาย พัฒนาเอกชน และชุมชนใหเขามามีสวนรวมปญหาดาน
ขอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตางท่ีเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซ่ึงใชระยะเวลานานในการ
แกไข ปรับปรุง หรือพัฒนาใหทันสมัยและสอดคลองกับวัตถุประสงคของกระบวนการยุติธรรม
โดยรวม 

นอกจากนี้ การดําเนินงานราชทัณฑยังประสบความขาดแคลนเจาหนาท่ีในสายวิชาชีพ
ดานตางๆ ไมวาจะเปนนักสังคมสงเคราะห พนักงานอาสาสมัครคุมประพฤติ แพทย จิตแพทย 
พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยาประจําเรือนจําหรือทัณฑสถาน รวมท้ังขาดแคลนเจาหนาท่ีหรือ
วิทยากรท่ีมีคุณวุฒิในการสอนผูตองขัง อีกท้ังกระบวนการยุติธรรมในทุกระบบงานลวนเผชิญ
ปญหาความขาดแคลนบุคลากรที่จําเปนตอการปฏิบัติงานประกอบกับขอจํากัดดวยเงื่อนไขตาม
นโยบายของรัฐท่ีไมมีนโยบายการเพิ่มกําลังคนดวยความขาดแคลนดังกลาว การนําขาราชการฝาย
อ่ืนมาทําหนาท่ีทดแทนก็มีสวนชวยไดมากโดยตองมาจดัการฝกอบรม สรางทักษะในการปฏิบัติงาน
อีกระยะหนึ่ง ทําใหเสียเวลาและประการสําคัญการอบรมระยะส้ันอาจไมไดรับพื้นฐานเชิงวิชาชีพ
เทาท่ีควรอาจกอใหเกิดปญหาเชิงจรรยาวิชาชีพได เม่ือพิจารณาถึงขาราชการของกรมราชทัณฑท่ี
ปฏิบัติงานอยูในเรือนจําและทัณฑสถาน ซ่ึงตองรับผิดชอบงานท่ีมีความเหนื่อยยากและมีความเส่ียง
ภัย ท้ังยังมีชวงระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ียาวนานกวาขาราชการพลเรือนโดยท่ัวไป ตองอยูเวรยาม 
ท้ังยังเส่ียงอันตรายตอการปฏิบัติหนาท่ีควบคุมผูตองขังหลายประการ เม่ือจํานวนเจาหนาท่ีไมได
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สัดสวนกับภาระงาน ทําใหทุกคนตองทํางานหนักและเปนงานท่ีเส่ียงภัย ตองเขาเวรยามบอยคร้ัง
และตอเนื่อง จนไมมีเวลาใหแกครอบครัว ทําใหเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑขอโอนไปรับราชการใน
หนวยงานอื่นหรือลาออก ซ่ึงสวนใหญเปนขาราชการที่ปฏิบัติงานในเรือนจําและทัณฑสถาน 
สาเหตุมาจากความไมพอใจในเร่ืองการบริหารงาน ความกาวหนาในงาน ภาพพจนของกรม
ราชทัณฑ และการขาดแคลนเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทํางาน ลักษณะงาน สภาพของงานตองอยูเวร
ยามเปนประจํา งานเส่ียงตองรับผิดชอบสูง งานท่ีทําไมตรงกับความรูความสามารถและวุฒิ
การศึกษาการขาดขวัญและกําลังใจของเจาหนาท่ีเรือนจําและทัณฑสถาน ยังมีสาเหตุท่ีสําคัญมาจาก
การถูกลงโทษทางวินัย มีหนี้สินมาก การปฏิบัติหนาท่ีเกินความสามารถและความรับผิดชอบ 
สวัสดิการที่เหมาะสมกับสภาพการทํางาน ทัศนคติเชิงอํานาจนิยมของบุคลากรระดับปฏิบัติการ ทํา
ใหมีการใชอํานาจและใชกําลังรุนแรงกับผูตองขัง บุคลากรบางสวนถูกระแวงสงสัยเร่ืองความ
ซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ีอีกดวย  

ในสวนงบประมาณก็ไมเพียงพอในทุกดาน ไมวาจะเปนดานอัตรากําลังเจาหนาท่ี การ
กอสรางปรับปรุงเรือนจํา การนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช โดยเฉพาะงบประมาณดานการ
พัฒนาอบรมแกไขผูตองขัง เชน ดานการศึกษา การฝกวิชาชีพ สวัสดิการผูตองขัง และงบประมาณ
ดานการบริหาร สาเหตุก็เนื่องมาจากภาวะทางเศรษฐกิจของชาติประสบปญหาในดานการเงิน การ
คลัง การขาดดุลทางการคาระหวางประเทศ ซ่ึงกรมราชทัณฑก็พยายามแกปญหานี้โดยจัดทําแผน
ทิศทางข้ึนเพื่อการวางแผนของบประมาณ โดยการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณมา
สนับสนุน  

จากปญหาดังกลาวขางตนอาจทําใหการบริหารงานของกรมราชทัณฑไมบรรลุ
เปาหมายของภารกิจในการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังตามวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงคและยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวเทาท่ีควร ดังนั้น เพื่อเปนการบรรเทาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานดังกลาว และแสวงหาแนวทางในการเสริมสรางสมรรถนะในการบริหารงานราชทัณฑ
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน ท้ังใหเปนไปตามวัตถุประสงคเพ่ือแกไขฟนฟูผูกระทํา
ความผิดใหกลับตนเปนพลเมืองดีและสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมไดหลังพนโทษ ซ่ึงดําเนินการ
โดยกรมราชทัณฑ ในฐานะท่ีเปนหนวยงานในกระบวนยุติธรรมทางอาญาในช้ันบังคับโทษ จึง
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะแสวงหามาตรการทางเลือกตางๆ เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
โดยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายอยางครบถวนสมบูรณภายใตสภาวะอันจํากัด  
 แนวความคิดท่ีนํามาใชเพื่อแกปญหาดังกลาว คือ การปฏิรูปเรือนจําโดยการเปดโอกาส
ใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจการในเรือนจํา โดยการโอนการดําเนินกิจการของรัฐ
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บางสวนไปใหภาคเอกชนดําเนินการหรือการใหเอกชนเขามามีสวนในการบริหารงานกิจการของ
รัฐ ซ่ึงไดรับการยอมรับและนําไปปฏิบัติในหลายประเทศ การใหเอกชนซ่ึงมีความเปนมืออาชีพ
มากกวาภาครัฐเขามามีสวนรวมในการฝกอบรมความรู ทักษะ อาชีพ ใหแกนักโทษเพื่อประโยชน
ในการแขงขันเปรียบเทียบและเพิ่มประสิทธิภาพงานราชทัณฑ  

1. การใหเอกชนเขามามีสวนรวมทางดานการศึกษา 
 ประเทศไทยก็มีหลักท่ีสอดคลองกับตางประเทศ ท่ีเรือนจําตองจัดใหกับผูตองขัง เรือน
จําตองจัดใหมีการศึกษาวิชาชีพและการสอนศาสนากับผูตองขังท่ีไมรูหนังสือ ตามหลักสูตร
การศึกษาผูใหญของกระทรวงศึกษาธิการ เรือนจําหลายแหงจัดใหมีหองสมุดใหผูตองขัง เชน 
โครงการหองสมุดเพ่ิมปญญา ซ่ึงกฏหมายและแนวทางปฏิบัติของเรือนจํามีความชัดเจนและ
สามารถดําเนินการตางๆ ไดตามมาตรฐานข้ันต่ําฯ ในตางประเทศไดมีกฎหมายบัญญัติไวอยาง
ชัดเจนในการใหเอกชนเขามาดําเนินงานในเรือนจํา เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาหลายรัฐ ไดมี
กฎหมายอนุญาตใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริการจัดการภายในสถานพินิจเด็กและเยาวชน 
โดยมีขอตกลงเอกชนเปนผูจัดบริการ โดยการทําสัญญาจางบริษัทเอกชนใหทําหนาท่ีจัดบริการ
ใหกับนักโทษในหลายดาน เชน การศึกษา การฝกอาชีพการใหคําปรึกษา การรักษาพยาบาล และ
การดูแลสุขภาพจิต เปนตน ซ่ึงประเทศไทยยังไมมีกฎหมายมารองรับท่ีชัดเจนในการใหเอกชนเขา
มารวมดําเนินงานในเรือนจํา   
 แมกรมราชทัณฑไดมีโครงการในการเรียนการสอนตางๆ แตบุคคลากรก็ไมเพียงพอกับ
จํานวนผูตองขังซ่ึงมีจํานวนมากในการเรียนการสอน และแมจะไดมีโครงการฝกอบรมโดย
ผูเช่ียวชาญแตก็เปนเพียงระยะเวลาศึกษาอบรมส้ันๆ ทําใหยังมีผูตองขังจํานวนมากขาดโอกาสในจุด
นี้ ท้ังบุคคลากรยังขาดความรูความเชียวชาญเฉพาะดานในการศึกษาอบรม จึงเปนเหตุใหมีการ
สนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการใหการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยให
การศึกษาอบรมแกผูตองขังท้ังหลายในเรือนจํา เชน ครูอาสาสมัคร หนวยงานภาคเอกชน ทําให
ผูตองขังมีโอกาสไดความรูและจบการศึกษาตามหลักสูตรท่ีกําหนดไวเพิ่มมากข้ึนอันสงผลดีตอ
กระบวนการบังคับโทษของไทย ในการสงเสริมใหผูตองขังไดมีความรูเพื่อนําไปประกอบอาชีพ
หรือหางานตอไป อันเปนการแกไขฟนฟูผูตองขังใหสามารถอยูในสังคมโดยปกติสุขไมตองถูก
รังเกียจจากสังคม  
 ดังนั้น กรมราชทัณฑจึงควรออกกฎหมายมารองรับอํานาจหนาท่ีของภาคเอกชนที่จะ
เขามามีสวนรวมในการใหความรูดานการศึกษาอบรมไว ใหมีความชัดเจนดวย เชน ครูอาสาสมัครท่ี
จะเขามาสอนหนังสือ ก็ใหมีการบัญญัติกฎหมายใหเขามาโดยใหมีอํานาจและหนาในการให
การศึกษาใหความรูแกผูตองขังโดยเปนการเฉพาะ 
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 2. การใหเอกชนเขามามีสวนรวมทางดานศาสนา 
   กฎหมายราชทัณฑของไทยไมมีกฎหมายเฉพาะใหมีอาสาสมัครดําเนินงานทางศาสนา
ในเรือนจํา แตใหเปนอํานาจและหนาท่ีของเรือนจําท่ีจะตองจัดใหมีการดําเนินงานทางศาสนาตามท่ี
เห็นสมควร ซ่ึงตางกับกฎหมายของตางประเทศมีการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในทางศาสนา ซ่ึง
อาจเปนอาสาสมัครท่ีเขามาให ใหทุกเรือนจํามีอาสาสมัครดําเนินงานทางศาสนาในเรือนจํา หรือ
อยางประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ก็ไดใหโอกาสในการท่ีจะใหเอกชนเขามามีสวนรวมใน
กิจการของรัฐ  เชน มีภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางองคกรท่ีไมหวังผลกําไรเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการบังคับโทษ ในสวนของการสนับสนุนการใหความชวยเหลือทางศาสนา  
 กรมราชทัณฑของไทย จึงควรมีกฎหมายบัญญัติโดยเปดโอกาสใหมีมืออาชีพทาง
ศาสนา หรือมืออาชีพทางจิตวิญญาณ สถาบันศาสนา เชน พระ บาทหลวง หรืออิหมาม หรือองคกร
ท่ีเกี่ยวของซ่ึงไมหวังผลกําไร เขามาเปนผูควบคุมและดําเนินงานเพ่ือฝกอบรมความรูทางศาสนา 
หลักการใชชีวิตและทันคติในเชิงบวกแกนักโทษโดยเฉพาะ สําหรับนําไปใชเปนหลักและแนวทาง
ในการดําเนินชีวิตภายหลังพนโทษ รวมตลอดถึงการติดตามดูแลนักโทษท่ีพนโทษไปแลวให
สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข 
 3. การใหเอกชนเขามามีสวนรวมทางดานการใหความรูดานอาชีพ 
 การจัดระบบการศึกษาและวิชาชีพใหแกผูตองขังยังมีขอบกพรองบางประการ เชน ขาด
อาคารเรียน มีขอขัดแยงระหวางเจาหนาท่ีเกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหแกผูตองขัง สําหรับการ
ปลูกฝงทัศนคติท่ีถูกตองแกผูตองขังดําเนินการไมท่ัวถึง การประเมินผลการปฏิบัติตอผูตองขัง
ระหวางอยูในเรือนจําและพนโทษเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถโดยเฉพาะ
ดานงบประมาณ 
 กรมราชทัณฑ จึงตองเปดโอกาศใหภาคเอกชนเขามาใหความรูทางดานการประกอบ
อาชีพแกผูตองขัง โดยใหความรูท้ังสายสามัญและสายอาชีพ ซ่ึงอาจจะเชิญผูมีความรูความชํานาญ
ในดานอาชีพตางๆ มาใหความรู มาสอนดานอาชีพใหกับผูตองขังในเรือนจํา กับท้ังคอยช้ีแนะ
แนวทางในการประกอบอาชีพตามความถนัดของผูตองขังแตละคน และจัดใหผูตองโทษท่ีไดรับ
การฝกอบรมวิชาชีพมาแลวและสามารถทํางานไดนั้นไดรับการรับรองและไดรับการยอมรับ โดยมี
ประกาศนียบัตรการฝกวิชาชีพ ดานการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขัง ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดใหการสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวม  
 ดังนั้น จึงควรมีการถายโอนภารกิจดานการใหความรูในการฝกอาชีพใหภาคเอกชนมา
ดําเนินการฝกอาชีพผูตองขัง โดยบัญญัติกฎหมายมารองรับอํานาจและหนาท่ีขององคกรเอกชนใหมี
ความชัดเจน เชน องคกรเอกชน หรือผูท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดานตางๆ เขามาทําหนาท่ีดูแล
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เร่ืองการฝกวิชาชีพภายในเรือนจํา เพ่ือใหระบบการฝกอาชีพของเรือนจํา/ทัณฑสถาน ดําเนินการ
โดยทีมงานท่ีเปนมืออาชีพ ผูตองขังไดรับการฝกอาชีพท่ีทันสมัย สามารถนําใชไดจริงหลังพนโทษ 
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน รวมท้ังเปนการลดภาระงานเจาหนาท่ีราชทัณฑท่ี
ปจจุบันสัดสวนระหวางเจาหนาท่ีและผูตองขังไมไดสัดสวนกัน และเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหสูงข้ึน การทํางานที่กอใหเกิดประโยชนหลังพนโทษ ซ่ึงเม่ือผูตองขังพนโทษออกมาแลวมี
งานทําจากการฝกอาชีพในเรือนจํา ผูตองขังก็ไมไปกระทําความผิดซํ้าและสามารถใชชีวิตรวมกับ
คนในสังคมไดอยางปกติสุข  
 4. การใหเอกชนเขามามีสวนรวมทางดานอุตสาหกรรม 
 การเขามามีสวนรวมของเอกชนในการบังคับโทษจําคุก ในสวนของดานอุตสาหกรรม
ในเรือนจําของไทย ซ่ึงกรมราชทัณฑก็มีนโยบายในการแกไขฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง 
โดยสงเสริมใหเรือนจําและทัณฑสถานท่ัวประเทศ ดําเนินการจัดฝกวิชาชีพระบบอุตสาหกรรมใน
เรือนจํา ซ่ึงเรือนจําจะตองมีความพรอมในทางดานสถานท่ี แหลงวัตถุดิบ เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และ
แรงงานผูตองขัง เรือนจําในรูปแบบนี้จะตองอาศัยภาคเอกชนเขามาดําเนินการ เนื่องจากกรม
ราชทัณฑไมมีความพรอมท้ังดานงบประมาณ และศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี โดยใหเอกชน
เปนผูลงทุนในการดําเนินการ การจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัตถุดิบ ดําเนินการฝกสอนโดยเอกชน
ผูมีความรูความชํานาญในวิชาชีพหรืออาชีพในทุกๆ ดาน สวนเรือนจําเปนผูควบคุมดูแลการผลิต
รวมกับเอกชน 
 ปจจุบัน กรมราชทัณฑยังมีประสบปญหาในการจําหนายผลิตภัณฑ และการสงเสริม
หรือการเขามามีสวนรวมของภาพเอกชนตางๆ ในการดําเนินงานดานอุตสาหกรรมในเรือนจํา กรม
ราชทัณฑจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชน เชน องคกร มูลนิธิตางๆ อาสาสมัคร บริษัท 
หางรานตางๆ เปนตน เขามารวมในดําเนินงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยกรม
ราชทัณฑจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามารวมในดําเนินงานใหชัดเจนเปน
รูปธรรม โดยมีกฎหมายรับรองอํานาจหนาท่ีของภาคเอกชนใหมีความชัดเจนดวย เชน กลุมบริษัท 
หรือโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีจะเขามาดําเนินงานทางดานอุตสาหกรรม ก็มีการบัญญัติกฎหมาย
บัญญัติใหเขามาโดยใหมีอํานาจและหนาในการดําเนินงานทางดานการประกอบอาชีพอันเปนการ
เนนหนักในดานการทํางานในเรือนจําแกผูตองขังโดยเปนการเฉพาะ 
 5. การใหเอกชนเขามามีสวนรวมทางดานการฟนฟูจิตใจ 
 กรมราชทัณฑ ก็ไดพยายามแกไขฟนฟูผูตองขัง โดยมีแพทยไวใหการรักษาท้ังทางกาย
และจิตใจประจําเรือนจํา แตปญหาของราชทัณฑ คือ จํานวนแพทยประจําเรือนจําไมเพียงพอแกการ
ดูแลผูตองขังซ่ึงมีจํานวนมาก จึงตองอาศัยแพทยจากหนวยงานอ่ืน ซ่ึงกรมราชทัณฑก็พยายามแกไข
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ฟนฟูผูตองขังโดยการจัดการอบรมและฟนฟูจิตใจดวยวิธีชุมชนบําบัด การจัดกิจกรรมดานบันเทิง
รวมทั้งการแกไขปญหาชีวิตผูตองขังเปนรายบุคคล โดยเจาหนาท่ีของกรมราชทัณฑท่ีเปน
นักจิตวิทยาและนักสังคม ซ่ึงเจาหนาท่ีของกรมราชทัณฑเองก็อาจยังยังไมมีความรูความเขาใจ
เพียงพอในการใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทางแกผูตองขัง ท้ังการจัดอบรมแตละคร้ังโดย
บุคคลภายนอกท่ีมีความรูทางดานจิตวิทยา ไมวาจะเปนนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห ก็เปน
เพียงหลักสูตรระยะสั้นๆ ในการแกไขฟนฟู ทําใหประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีนอย และทําให
ส้ินเปลืองงบประมาณแผนดินในการบริหารงานดังกลาว ตัวอยางเชน ประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี เรือนจําแตละแหงตองจัดผูทํางานท่ีเหมาะสมมีกลุมอาชีพตางๆ เชน กลุมท่ัวไป กลุมธุรการ 
กลุมจิตวิทยา กลุมแพทย กลุมครู นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห ซ่ึงผูทํางานการบังคับโทษ
ตองทํางานรวมกันและปฏิบัติดวยกันใหภารกิจการบังคับโทษใหประสบความสําเร็จ  
 กรมราชทัณฑ จึงควรเปดโอกาสใหเอกชนเขามามีสวนรวมในแกไขฟนฟูทางดานจิตใจ
ของผูตองขัง เชน นักจิตวิทยา, นักสังคมสงเคราะห, อนุศาสนาจารย, อาสาสมัคร, มูลนิธิตางๆ, 
องคกรท่ีมีความถนัดเกี่ยวกับกับการแกไขฟนฟูผูตองขัง เปนตน โดยบัญญัติกฎหมายใหมีอํานาจ
และหนาท่ีโดยเฉพาะในการชวยเหลือแกไขฟนฟูจิตใจผูตองขัง ใหเขามาบริหารงานควบคุมดูแล
รับผิดชอบโดยตรง โดยรัฐเปนผูควบคุมการปฏิบัติของเอกชน เพื่อแกไขบําบัดฟนฟูจิตใจของ
ผูตองขัง ซ่ึงบุคคลเหลานี้สามารถชวยแกไขปญหาทางดานจิตใจ ใหคําแนะนํา พูดคุย ช้ีแนะ
แนวทาง และใหคําปรึกษาท่ีเปนประโยชน เปนการใหโอกาสกับผูกระทําผิดปรับปรุงเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม รวมท้ังการพัฒนาจิตใจของผูตองขัง ท้ังเม่ือผูตองขังไดรับคําปรึกษาท่ีถูกตองก็จะไม
กลับมากระทําผิดซํ้าอีกเพราะไมอยากท่ีจะเขามาอยูในเรือนจําอีก 
 6. ผลดีของการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการบังคับโทษจําคุกในเรือนจํา 
  1)  กรมราชทัณฑสามารถถายโอนภารกิจในการควบคุมดูแลผูตองขังบางประเภท
ไปใหเอกชนดําเนินการ โดยกรมราชทัณฑยังคงทําหนาท่ีในดานการควบคุมผูตองขังอันเปนภารกิจ
หลักไดอยางสมบูรณ เพียงแตมีภาคเอกชนเขามาเปนสวนหนึ่งของระบบงานในเรือนจํา 
  2) เปนการสรางตลาดแรงงานและวิชาชีพเพิ่มข้ึน กอใหเกิดแรงผลักดันในการ
พัฒนาสรางสรรคงานราชทัณฑใหเปนวิชาชีพแขนงหนึ่งตอไป และเปนการแกไขปญหาการขาด
แคลนอัตรากําลังเจาหนาท่ีท่ีมีคุณภาพในการปฏิบัติงานราชทัณฑได เนื่องจากภาคเอกชนมี
ระบบงานท่ีดีในการสรางสรรคงานและแรงจูงใจที่ดี 
  3) กรมราชทัณฑมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพราะจะใชผลสําเร็จของเอกชนท่ี
ดําเนินการมาเปนมาตรฐานสําหรับเรือนจําของรัฐดวย ท้ังยังชวยพัฒนาระบบการบริหารเรือนจํารัฐ 
เพราะรัฐก็ตองมีการพัฒนาตนเองใหเทียบเทา หรือมีมาตรฐานเดียวกัน  

DPU



 188 

  4)  เปนการสนองนโยบายภาครัฐเร่ืองการลดกําลังคน ลดงบประมาณรายจายในการ
ดูแลผูตองขังของรัฐ อีกท้ังกรมราชทัณฑสามารถบริหารจัดการกับทรัพยากรที่มีอยูจํากัดท้ังในดาน
สถานท่ีคุมขังและอัตรากําลังเจาหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
  5)  เปนการเสาะแสวงหามาตรการในการปฏิบัติตอผูตองขัง งานปฏิบัติตอผูตองขัง
ของกรมราชทัณฑยังขาดความชัดเจนและเปนรูปธรรม การมีสวนรวมของภาคเอกชนจะชวย
ถายทอดเทคโนโลยีตางๆ แนวคิดและหลักการในการปฏิบัติตอผูตองขังท่ีรวมสมัยใหแกกรม
ราชทัณฑ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนางานตอไป 
  6)  ทําใหผูตองขังมีโอกาสไดรับการดูแลท่ีดีมากยิ่งข้ึน ไดรับสวัสดิการ เกิดวิธีการ
หรือนวัตกรรมใหมๆ ในการควบคุมดูแล พัฒนาผูกระทําผิดใหมีโอกาสที่จะเพิ่มสวัสดิภาพ 
สวัสดิการผูตองขังใหดีข้ึน และอาจมีการสรางงานตอยอดใหหลังจากการพนโทษ  
  7)  มีการคุมครองสิทธิและความเปนมนุษยของผูตองขังในแนวทางท่ีดีมากยิ่งข้ึน 
  8)  มีการนําวิธีการใหมๆ เขามาบริหารจัดการ เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ตอผูตองขัง โดยภาคเอกชนสามารถใชศักยภาพที่มีอยู เชน ความคลองตัวในการบริหารและการ
จัดการ สรางสรรคและพัฒนางานใหดีข้ึนภายในวงเงินคาใชจายท่ีใกลเคียงกัน ทําใหผูตองขังไดรับ
ประโยชนในดานคุณภาพและบริการ 
  9) กรมราชทัณฑไมตองดําเนินการในลักษณะผูกขาด แตมีการแขงขันเปรียบเทียบ
ระหวางการดําเนินงานของรัฐกับเอกชนข้ึนในระบบงานราชทัณฑของประเทศไทย ทําใหเกิดความ
กระตือรือรนเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีเพื่อท่ีจะพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานมากยิ่งข้ึน 
สําหรับประเทศไทย การใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจการในเรือนจํา จะเปนการสราง
ระบบแขงขันเปรียบเทียบ รวมท้ังกระตุนใหเรือนจําของรัฐปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการ 
โดยใชศักยภาพของภาคเอกชนท่ีอยูเขามาชวยในการบริหารงานเรือนจํา ท้ังยังเปนมาตรฐานท่ีกรม
ราชทัณฑตองการไดเปนอยางดี และถือเปนสวนหนึ่งของระบบเรือนจําของรัฐ เพ่ือใหมีกฎหมาย
รองรับการดําเนินกิจการเรือนจําโดยการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการบังคับโทษในเรือนจําท่ี
เหมาะสมในประเทศไทย  
 7. รูปแบบท่ีเหมาะสมในการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจการใน
เรือนจําของประเทศไทย 
 รูปแบบท่ีเหมาะสมในการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจการในเรือนจําท่ี
เราไดศึกษากันนี้ เปนกรณีของการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการภารกิจบางอยาง
ในเรือนจําเทานั้น ซ่ึงรูปแบบท่ีเหมาะสมในการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการเรือนจํา
ของประเทศไทย คือ การถายโอนภารกิจบางอยางใหเอกชนดําเนินการ (Contracting Out) เชน 
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การดําเนินงานดานการศึกษา โปรแกรมดานศาสนา การใหความรูทางดานอาชีพ โปรแกรม
อุตสาหกรรม การฟนฟูจิตใจผูตองขัง เปนตน เนื่องจากเอกชนอาจมีประสบการณ ความสามารถมี
ศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมนี้มากกวา ซ่ึงจะชวยแบงเบาภาระงาน และแกไขปญหาบางประการ
ของกรมราชทัณฑ แตการควบคุมยังคงเปนหนาท่ีของรัฐ   
 สําหรับวิธีดําเนินกิจการในเรือนจํา เพื่อรองรับใหเอกชนเขาดําเนินกิจการเรือนจํานั้น 
สัญญาระหวางรัฐกับเอกชนในการดําเนินกิจการเรือนจํา เปนขอตกลงท่ีกําหนดสิทธิ หนาท่ี รวมท้ัง
ความรับผิดของคูสัญญาแตละฝายโดยขอตกลงดังกลาวตองมีขอความชัดแจง กําหนดขอบเขตแหง
ความรับผิดชอบของคูสัญญาแตละฝายไวอยางชัดเจน ไมเคลือบคลุม อันจะกอใหเกิดปญหาในการ
ตีความอันเปนปญหาในทางปฏิบัติงานตอไปในอนาคต ท้ังยังตองมีความยืดหยุนโดยมีขอกําหนด 
ใหสามารถแกไขสัญญาไดหากมีสภาวการณท่ีมิอาจคาดหมายเกิดขึ้น เชน การเลิกสัญญา นอกจากนี้ 
สัญญาควรไดรับความเห็นชอบจากกรมราชทัณฑ เพื่อควบคุมมาตรฐานของสัญญา และสัญญา
ดังกลาวยังมีลักษณะของสัญญาทางปกครอง ซ่ึงเปนสัญญาประเภทหยุดการดําเนินการทันทีไมได 
เม่ือเลิกสัญญาแลวเอกชนจะตองดําเนินงานตอไปอีกระยะหนึ่งจนกวารัฐจะเขามาบริการแทน สวน
ผูรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดข้ึนยอมข้ึนอยูกับพฤติการณเปนรายกรณีไป 
 รัฐยังคงมีภารกิจในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจการเรือนจํา
ใหเปนไปตามตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงานและขอกําหนดในสัญญาท่ีกําหนดไวนอกจากการ
ตรวจสอบโดยภาครัฐตามแนวทางดังกลาวแลว ยังควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขาไปเยี่ยมชม
กิจการเรือนจํา ท้ังนี้ เปนไปตามความเหมาะสมของหลักการควบคุมผูตองขังและสวัสดิภาพของ
ประชาชนประกอบดวย เพื่อสะทอนใหเห็นถึงผลดีและผลเสียของการดําเนินกิจการโดยเอกชนอีก
แนวทางหนึ่ง 
 สรุปไดวา ในการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในเรือนจํา เห็นควรมีการ
สํารวจและจัดเก็บขอมูล และเชิญชวนภาคเอกชนท่ีสนใจใหมาเขารวมโครงการโดยคัดเลือก
ภาคเอกชนท่ีตองการทํางานเพ่ือสังคม มีจิตอาสาทํางานเพ่ือสาธารณชน เอกชนท่ีเขามาตองมิได
มุงหวังเพื่อผลตอบแทนทางการเงินอยางเดียว แตเนนการทํางานเพ่ือประโยชนแกสังคม เปนการ
สรางช่ือเสียงใหเปนท่ียอมรับในสังคม โดยเนนเอาผูตองขังเปนตัวต้ังไมไดเอาผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจเปนตัวตั้ง ตองการแบงเบาภาระรัฐและยกระดับมาตรฐานใหดีข้ึน ตองการแกปญหาความ
ยุติธรรม แกไขฟนฟูผูตองขัง การคืนคนดีสูสังคม แกปญหาการทุจริตของเจาหนาท่ีในเรือนจํา 
ตองการลดปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ท้ังเพื่อใหชีวิตความเปนอยูของผูตองขังภายในเรือนจํา
กับภายนอกเรือนจําไมใหมีความแตกตางกัน และจะไดดํารงชีวิตภายหลังพนโทษในสังคมไดอยาง
ปกติสุข โดยองคกร มลูนิธิ หรือเอกชนที่ไมแสวงหาผลกําไร 
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 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานราชทัณฑ สําหรับการใหเอกชนเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินงานในบางภารกิจนั้น กรมราชทัณฑเองยังไมมีการบัญญัติกฎหมายใดท่ีใหอํานาจไว
โดยเฉพาะในการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการบังคับโทษจําคุกในเรือนจํา ซ่ึงในกฎหมายของ
ตางประเทศมีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะในการท่ีจะใหเอกชนเขามาดําเนินงานในเรือนจําได เชน 
ประเทศสาธารณรัฐอเมริกา มีกฎหมายเรือนจําเอกชนของรัฐบาลกลาง ไดแก พระราชบัญญัติฟนฟู
นครหลวงและปรับปรุงตนเองของรัฐบาล ค.ศ. 1997 และกฎหมายเรือนจํารัฐบาลบางมลรัฐ เชน 
พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัยการใหบริการของนักโทษเรือนจํารัฐ ค.ศ.1851 สําหรับบางมล
รัฐก็ไมไดจัดทํากฎหมายเรือนจําเอกชน แตก็มีการจัดต้ังเรือนจําเอกชนก็โดยอาศัยนโยบายของรัฐ
บางมลรัฐ หรือในประเทศอังกฤษ ไดออกกฎหมายสําหรับเรือนจําเอกชนเปนการเฉพาะ เพื่อใหการ
ปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานบริษัทปฏิบัติหนาท่ีโดยมีกฎหมายรับรอง และประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ก็มีกฎหมายการบังคับโทษทางอาญา โดยกฎหมายการบังคับโทษทางอาญาได
เปดโอกาสใหมีการดําเนินการโดยเอกชน ภายใตขอตกลงตามกฎหมายเอกชน เปนตน  
 ดังนั้น เพ่ือเปนการพัฒนาระบบงานราชทัณฑไทย โดยใหเอกชนเขามามีสวนรวมมาก
ข้ึน ดวยการนําศักยภาพของภาคเอกชน ท่ีมีจุดเดนในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารดําเนินงานในเรือนจํา จึงเห็นวาควรมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายราชทัณฑ โดยบัญญัติ
กฎหมายเกี่ยวกับการใหอํานาจและหนาท่ีภาคเอกชนเขามารวมดําเนินงานในเรือนจําไวใน
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 เพ่ือใหมีกฎหมายท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรมในการใหเอกชน
เขามารวมดําเนินกิจการในเรือนจําของราชทัณฑไทย ไดแก การบัญญัติใหอํานาจและหนาท่ี
ภาคเอกชนในการเขามามีสวนรวมทางดานการศึกษา ดานศาสนา ดานการใหความรูดานอาชีพ ดาน
อุตสาหกรรมในเรือนจํา ดานการแกไขฟนฟูผูตองขัง เพื่อใหเอกชนท่ีเขามาบริหารงานเรือนจําได
ปฏิบัติงานเหลานี้ไดโดยมีกฎหมายรองรับใหมีอํานาจดําเนินงานในเรือนจําโดยเฉพาะตามกฎหมาย
ราชทัณฑ และเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการบังคับโทษจําคุกท่ีมุงเนนการ
แกไขฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปนคนดีและอยูรวมกับสังคมไดอยางปกติสุขภายหลังพนโทษแลว  

    
5.2  ขอเสนอแนะ    
 ในการดําเนินกิจการโดยการเขามามีสวนรวมของเอกชนในการบังคับโทษในเรือนจํา
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและมีความเหมาะสม  
 1. ควรมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 โดยการ
บัญญัติกฎหมายออกมารองรับการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานเรือนจํา โดยเพิ่ม
บทบัญญัติใหอํานาจและหนาท่ีเกี่ยวกับการใหเอกชนเขามามีสวนรวมทางดานการศึกษา การให
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เอกชนเขามามีสวนรวมทางดานศาสนา การใหเอกชนเขามามีสวนรวมทางดานการใหความรูดาน
อาชีพ การใหเอกชนเขามามีสวนรวมทางดานอุตสาหกรรมในเรือนจํา และการใหเอกชนเขามามี
สวนรวมทางดานการฟนฟูจิตใจผูตองขัง โดยบัญญัติไวในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 
2479 เพื่อจะไดนํามาใชบังคับไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 
 2. ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑท่ีเปนแนวปฏิบัติในรายละเอียดของการดําเนิน
กิจการเรือนจําโดยเอกชนเขามามีสวนรวมโดยเฉพาะ กําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน กําหนดแผน
หรือนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของเอกชนใหมีความชัดเจน รวมท้ังตัวช้ีวัดประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานของเอกชน โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ 2479 
ท่ีมีขอกําหนดใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมซ่ึงเปนผูรักษาการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหสามารถออกกฎกระทรวงได ซ่ึงเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีชวยสรางความยืดหยุนให
รัฐสามารถกําหนดหลักเกณฑท่ีเปนแนวปฏิบัติได  
 3. สัญญาท่ีระหวางรัฐกับเอกชนในการดําเนินกิจการเรือนจํา เพื่อรองรับใหเอกชน 
เขาดําเนินกิจการเรือนจํา ซ่ึงเปนขอตกลงที่กําหนดสิทธิ หนาท่ี ความรับผิดของคูสัญญาแตละฝาย
โดยขอตกลงดังกลาวตองมีขอความชัดแจง รวมท้ังตองกําหนดขอบเขตแหงความรับผิดชอบของ
คูสัญญาแตละฝายไวอยางชัดเจน ไมเคลือบคลุม อันจะกอใหเกิดปญหาในการตีความอันเปนปญหา
ในทางปฏิบัติงานตอไปในอนาคต และตองมีความยืดหยุนโดยมีขอกําหนดใหสามารถแกไขสัญญา
ไดหากมีสภาวการณท่ีมิอาจคาดหมายเกิดข้ึน เชน การเลิกสัญญา มีการลมละลายของเอกชน โดย
สัญญาควรไดรับความเห็นชอบจากกรมราชทัณฑ เพื่อควบคุมมาตรฐานของสัญญา นอกจากนี้ 
สัญญาดังกลาวยังมีลักษณะของสัญญาทางปกครอง ซ่ึงเปนสัญญาประเภทหยุดการดําเนินการทันที
ไมได เม่ือเลิกสัญญาแลวเอกชนจะตองดําเนินงานตอไปอีกระยะหนึง่จนกวารัฐจะเขามาบริการแทน 
สวนผูรับผิดชอบคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนยอมข้ึนอยูกับพฤติการณเปนรายกรณีไป   
 4. ใหมีหนวยงานรับผิดชอบการประสานงานระหวางเรือนจํารัฐกับภาคจําเอกชน 
การมีหนวยงานรับผิดชอบการประสานงานระหวางเรือนจํารัฐกับภาคจําเอกชนจะทําใหการ
ดําเนินงานมีความสะดวกและชัดเจน เชน การใหความรวมมือดานเทคโนโลยีท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
การถายทอดประสบการณ นวัตกรรมตางๆ ท่ีนํามาใชในการปฏิบัติงาน เรียนรูระหวางเจาหนาท่ี
ของรัฐและเจาหนาท่ีเอกชน ซ่ึงเปนการเรียนรูจากประสบการณตรง สามารถนําไปใชประโยชน 
ในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี รวมท้ังเปนศูนยกลางในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร 
การกํากับดูแลสัญญาและรับเร่ืองราวรองทุกขจากผูมีประโยชนเกี่ยวของได 
 5. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนและชุมชน ผูตองขังสวนใหญในเรือนจํา คือ 
ผูตองขังในคดียาเสพติด ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันการประกอบอาชญากรรม จึงควรมีการกระตุน
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ใหสังคมและสวนรวมไดตระหนักถึงหนาท่ีความรับผิดชอบของสังคมที่ มีตอภาวะแหง
อาชญากรรมดวย เนื่องจากหากชุมชนมีความเขมแข็งปญหายาเสพติดหรือปญหาอาชญากรรมตางๆ 
ก็จะแทรกเขามาในชุมชนไดยาก มาตรการในการเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชน จึงถือเปนการ
ปองกันอาชญากรรมต้ังแตเร่ิมแรก รวมท้ังการสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไข
ผูกระทําผิดมากข้ึน สงผลใหคนในชุมชนกระทําความผิดนอยลงหรือไมกระทําความผิดซํ้าอีก 
นําไปสูจํานวนผูตองขังในเรือนจําท่ีลดลง 
 6. การประชาสัมพันธ จะเปนส่ือกลางในการเผยแพรใหสาธารณชนทราบถึงภารกิจ
ของการปฏิบัติงานราชทัณฑวา เปนหนวยงานสําคัญในการปองกันและสรางเสริมสังคม สราง
ภาพพจนท่ีดีใหแกประชาชน รวมท้ังยังไดรับขอคิดเห็น ขอวิจารณท่ีเปนประโยชนนํามาใช
ปรับปรุงระบบงานใหพัฒนายิ่งข้ึน นอกจากนี้ ควรมีการเผยแพรหรือช้ีแจงใหสังคมและประชาชน
มีความเขาใจในการเขามาดําเนินกิจการของเอกชน วาเปนการพัฒนาระบบงานราชทัณฑโดยเฉพาะ
ในเร่ืองการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และมีแนวทางปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเพียง
พอท่ีจะกอใหเกิดความนาเช่ือถือได ซ่ึงถือเปนนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย อันจะนําไปสูความ
เขาใจและการยอมรับของประชาชน  
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