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บทคดัย่อ 
 

ในปัจจุบันการลงโทษจ าคุกเป็นบทลงโทษท่ีศาลของประเทศไทยใช้เป็นส่วนใหญ่ 
เพราะเห็นว่าเป็นบทลงโทษท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของคนในสงัคมคือความตอ้งการท่ีจะเห็น
ผูก้ระท าความผดิไดรั้บการลงโทษ การลงโทษจ าคุกก็คือการแยกตวับุคคลออกจากสงัคมท่ีใชชี้วิต
ปกติ แมว้่าการลงโทษจ าคุกจะเป็นบทลงโทษท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะตอบสนองต่อ
วตัถุประสงค์ของการลงโทษไดดี้ท่ีสุด ซ่ึงคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าการลงโทษจ าคุกนั้นเป็นการ
ลงโทษท่ีสาสมกบัการกระท าความผดิของบุคคลนั้น กระบวนการยติุธรรมจึงตอ้งมีความมัน่ใจแลว้
ว่าการด าเนินคดีอาญาและลงโทษกบับุคคลใดบุคคลหน่ึงดว้ยการลงโทษจ าคุกนั้น บุคคลนั้นจะตอ้ง
เป็นผูท่ี้กระท าความผิดจริงและมีเหตุสมควรท่ีจะไดรั้บการลงโทษดว้ยวิธีการน้ีจริงๆ หากแต่ว่า
วตัถุประสงคข์องการในบงัคบัโทษในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปมิไดมุ้่งเนน้ไปท่ีการลงโทษเพื่อ
แกแ้คน้ทดแทนอีกต่อไป หากเปล่ียนเป็นการลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดให้สามารถ
กลบัสู่สงัคมไดต่้อไปในอนาคต การก าหนดโทษใหเ้หมาะสมกบัผูก้ระท าความผดิเป็นรายบุคคลจึง
มีความส าคญัมาก เพราะมนุษยแ์ต่ละคนมีบุคลิกลกัษณะอุปนิสัยของผูก้ระท าผิดและพฤติการณ์
ภายนอกท่ีแตกต่างกนั การจะแกไ้ขฟ้ืนฟูหรือปรับปรุงพฤติกรรมไดจ้ะตอ้งเหมาะกบัผูต้อ้งขงัเป็น
รายบุคคล การใชห้ลกัการน้ีจะตอ้งพิจารณาถึงความจริงท่ีว่ามนุษยแ์ต่ละคนมีความสามารถในการ
รับผิดชอบไม่เท่าเทียมกัน ทั้งยงัมีบุคคลหลายประเภทท่ีควรจะไดรั้บการลดโทษหรือไม่ตอ้งรับ
โทษเลย การลงโทษตามแนวคิดน้ีจะต้องมุ่งเน้นท่ีตวัผูก้ระท าผิดโดยตรง มุ่งท่ีจะปรับปรุงแก้ไข
อบรมบ่มนิสัยของผูก้ระท าผิด เพราะการลงโทษโดยการท าให้ผูก้ระท าผิดไดรั้บความยากล าบาก
หรือไดรั้บผลร้ายนั้น ในบางกรณีไม่เหมาะสมกบัตวัผูก้ระท าผิดและไม่สามารถท าใหผู้ก้ระท าผิด
ประพฤติตวัดีข้ึนได ้และกระบวนการท่ีจะท าใหเ้จา้หนา้ท่ีของเรือนจ าสามารถปฏิบติักบัผูต้อ้งขงัได้
อย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคลนั้นคือ การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั ซ่ึงว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุด 
เพราะเป็นการกลัน่กรองผูต้อ้งขงั จะท าให้ทราบถึงสถานภาพและขอ้มูลของผูต้อ้งขงั แต่ตอ้งท า
ความเขา้ใจก่อนว่าการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัแตกต่างจากการแยกขงั การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั
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นั้นถือว่าเป็นมาตรการในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเป็นรายบุคคล เพ่ือด าเนินการอบรมแกไ้ข และฟ้ืนฟู
จิตใจของผูต้อ้งขงัใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมและความประพฤติผูต้อ้งขังเป็นรายบุคคล 
เพ่ือท่ีจะใชป้ระกอบในการก าหนดแผนหรือโปรแกรมในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้ ้องขงัเป็นรายบุคคล 
เพราะบางคนควรท่ีจะใชไ้มน้วม แต่ในขณะท่ีบางคนก็ควรท่ีจะตอ้งใชไ้มแ้ข็ง การจ าแนกลกัษณะ
ผูต้อ้งขงัจึงเขา้มามีบทบาทในขั้นตอนน้ีซ่ึงจะท าใหก้ารแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัเกิดผลสมัฤทธ์ิ และสร้าง
พลเมืองท่ีเป็นผูเ้คารพกฎหมายและสามารถใชชี้วิตอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข 
 จากการศึกษาปัญหาในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัในประเทศไทย พบว่าประเทศไทย
มีมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัโดยตรงอยูใ่นพระราชบญัญัติ
ราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 11 และไดก้  าหนดถึงรายละเอียดไวใ้นกฎกระทรวงมหาดไทยออกตาม
ความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 โดยไดม้ีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการ
แยกผูต้อ้งขงั และการแยกผูต้อ้งขงัออกเป็นแต่ละประเภท เป็นการแบ่งประเภทท่ีค านึงถึงเร่ืองของ
เพศ อาย ุประเภทความผิด และระดบัของความเป็นอาชญากร แต่ก็ไม่ไดม้ีบญัญติัหรือมาตรการทาง
กฎหมายใดๆ ท่ีก  าหนดเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์หลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และวิธีการในการจ าแนกลกัษณะ
ผูต้อ้งขงัเอาไว ้อีกทั้งตามหลกัการในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงันั้น การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั
จะตอ้งจ าแนกโดยค านึงถึงการบริหารควบคุมผูต้อ้งขงั และการจ าแนกเพ่ือการฟ้ืนฟูแกไ้ขผูต้อ้งขงั 
ในส่วนน้ีเรือนจ าของประเทศไทยยงัไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับการปฏิบติัต่อ
ผูต้อ้งขงัของสหประชาชาติ เพราะตามมาตรฐานขั้นต ่าของสหประชาชาติก  าหนดไวว้่า การจ าแนก
นั้นตอ้งจ าแนกตามเพศชายหญิง โดยแยกเรือนจ าหรือแยกแดน อายุ ประวติัการกระท าความผิด 
เหตุผลในการตอ้งโทษ และความจ าเป็นในการปรับปรุงแกไ้ข ผูคุ้มขังระหว่างคดีตอ้งแยกจาก
นกัโทษเด็ดขาด นักโทษคดีแพ่งตอ้งแยกกบันกัโทษคดีอาญา นกัโทษเยาวชนตอ้งแยกจากนกัโทษ
ผูใ้หญ่ จึงท าให้เจา้พนักงานราชทณัฑ์ท่ีรับหนา้ท่ีในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัไม่สามารถจ าแนก
ลกัษณะผูต้อ้งขงัไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นรายบุคคล ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดการละเมิดต่อศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยข์องและสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งขงัตามรัฐธรรมนูญได ้
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ABSTRACT 
 
 Nowadays prison sentence is the penalty that the court in Thailand enforces the most, 
because prison sentence responds to the need of citizen that want to see the offender being 
punished. In a way, prison sentence separates an individual from the society. Even though the 
prison sentence seems to be the most effective kind of penalty, since it achieves the purpose of 
penalty, and lives up the expectation of the majority that an offender should receives a 
punishment for his crime, the criminal justice should be confident that the individual is suitable 
for a criminal procedure and prison punishment. However, the purpose of penalty at the present 
has been changed from the need to revenge to rehabilitate the convict, so that he can come back to 
the society and live peacefully in the future. A proper penalty for each individual is therefore 
essential, since each human being has a different personality and behavior in committing a crime. 
A rehabilitation or behavior change should be executed individually. To perform this principle, 
the fact that each human being does not have the same capability to take responsibility equally 
should be taken into account. Also, there are some kinds of individuals that do not deserve an 
amnesty. 
 This penalty principle must directly put a concentration on the convict by improving 
his behavior and attitude, because the penalty that aims to cause difficulties or negative effects is 
not appropriate in some case and does not lead to the change in behavior of a convict. The 
procedure that prison staff should follow is “Prisoner’s Classification”, which is the most 
important process, as it scrutinizes prisoners and reveals the status as well as information of the 
prisoners. Nevertheless, the Prisoner’s classification should not be confused with separate 
imprisonment. Prisoner’s Classification is the measure in treating the prisoners on an individual 
basis, in order to plan and customize a rehabilitation program for each prisoner. Some prisoners 
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should receive a soft stick, while some prisoners should be given a hard stick. As a result, 
Prisoner’s classification is crucial at this stage, where rehabilitation effectively carries out and 
produces citizens that respect the law and are capable of living with other inhabitants in the 
society harmoniously.  
 The study of inmate classification in Thailand shows that the country has a legal 
measure for Prisoner’s classification as found in the Corrections Act B.E. 2479, Section 11. The 
details are identified in the Ministry of the Interior laws in Section 58, in which the classification 
rules are specified and categorized. The categorization takes gender, age, severity of offense, 
level of criminal into consideration. However, the law does not enact the objective, rule, 
procedure and measure of classifying the inmate. Moreover, according to the Prisoner’s 
classification measure, prisoner management and control must be considered in the inmate 
classification process. In this case, the prison in Thailand does not abide by the United Nations’ 
standard minimum rules for the Treatment of Prisoners, because the standard minimum rules of 
the United Nations imposes that the classification should contain factors in gender, age, criminal 
record, reason for conviction, and need to adjustment. A convict must be separated from a 
prisoner completely. The prisoner in a civil case should be parted from the prisoner in a criminal 
case. In addition, the juvenile prisoner should be isolated from the adult prisoner. Otherwise, the 
prison staff will not be able to classify the Prisoner individually, which might violate the dignity 
of human beings and right to freedom of prisoners, according to the constitution. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์เล่มน้ีไดน้ี้ส าเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งสูง 
จากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธานี วรภัทร์ ท่ีให้ความกรุณารับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ให้ความเมตตาและค าแนะน าในการคดัเลือกเร่ืองท่ีจะท าการศึกษาคน้ควา้ ให้ความรู้ดา้นวิชาการ 
แนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และข้อคิดต่างๆ รวมทั้งแนะน าหนังสือท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
คน้ควา้ในคร้ังน้ี  
 ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร.คณิต ณ นคร ท่ีให้ความกรุณารับเป็น
ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ ซ่ึงได้ให้ค  าช้ีแนะในเชิงวิชาการท่ีเป็นปัญหาในการจัดท าวิทยานิพนธ ์ 
และค าแนะน าในการปรับปรุงและพฒันาวิทยานิพนธเ์ล่มน้ี 
 ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ นัทธี จิตสว่าง และรองศาสตราจารย ์
อจัฉรียา ชูตินันท์ ท่ีกรุณารับเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ ให้ค  าช้ีแนะแนวทางในการคน้ควา้ศึกษา 
รวมทั้งให้ค  าแนะน าและขอ้สังเกตต่างๆ ตลอดจนข้อคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงวิทยานิพนธ์เล่มน้ีจน
ส าเร็จอยา่งสมบูรณ์ 
 วิทยานิพนธน้ี์ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากส านกังานกิจการยติุธรรม กระทรวงยติุธรรม 

ขอขอบพระคุณ เจา้หน้าท่ีส่วนจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั และห้องสมุด กรมราชทณัฑ์ 
ท่ีให้ความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือในดา้นขอ้มูล และช่วยประสานในการเขา้เก็บขอ้มูลในกรมราชทณัฑ์
 นอกจากน้ีผูเ้ขียนขอขอบคุณพ่ีๆ และเพ่ือนๆ ท่ีช่วยเหลือในการแปลบทความท่ีเป็น
ภาษาต่างประเทศ ร่วมกันหาและช่วยกันแบ่งปันข้อมูล ขอบพระคุณพี่ๆ ท่ีห้องบัณฑิตวิทยาลยั 
ทุกท่าน ท่ีอ  านวยความสะดวกและช่วยเหลือผูเ้ขียนทุกๆ เร่ือง 

สุดท้ายน้ีผู ้เขียนขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวท่ีคอยให้การ
สนบัสนุนและเป็นก าลงัใจใหก้บัผูเ้ขียนในการท าวิทยานิพนธฉ์บบัน้ีจนส าเร็จดว้ยดี 
 
 

ธีราสิทธิ  สุขสมจิตวิชยั 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 อาชญากรรมคือ การละเมิดกฎหมายอาญา หากในสังคมมีการก่ออาชญากรรมมาก
เกินไปก็จะเป็นอนัตรายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน ฉะนั้นจึงตอ้งหามาตรการเพื่อควบคุม
อาชญากรรมโดยท าใหก้ารก่ออาชญากรรมลดน้อยลงในระดบัท่ีสังคมยอมรับได ้ส่วนการท่ีจะท า
ให้อาชญากรรมหมดไปจากสังคมนั้นยอ่มเป็นไปไดย้าก1 ดว้ยเหตุท่ีอาชญากรรมกบัสงัคมเป็นส่ิง 
ท่ีมีอยู่ควบคู่กันมานาน สังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยจึงพยายามหาหนทางในอันท่ีจะระงับการ 
ก่ออาชญากรรมตามรูปแบบและวิธีท่ีสังคมแต่ละแห่งเห็นว่าเหมาะสมกบัสภาพหรือความตอ้งการ
ของสงัคมนั้นๆ กระบวนการยติุธรรมจึงตอ้งรับหน้าท่ีในการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมให้หมดส้ิน
ไป การลงโทษจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัของกระบวนการยุติธรรมท่ีจะตอบโตก้ารก่ออาชญากรรม 
และเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพของกฎหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมด้วย
ประสงคจ์ะอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข  
 การลงโทษเป็นการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีท าให้ผูท่ี้ไดรั้บการปฏิบัตินั้นตอ้ง
ไดรั้บผลร้าย อนัเน่ืองมาจากการท่ีบุคคลนั้นไดฝ่้าฝืนแนวปฏิบติัอนัเป็นกติกาของสังคม โดยท่ีรัฐ 
จะเป็นผูรั้บหน้าท่ีในการจดัการให้ผูก้ระท าผิดไดรั้บผลร้ายของการกระท านั้นๆ การลงโทษเป็น
รูปแบบหน่ึงของการป้องกนัสงัคมจากผูก้ระท าความผดิ ทั้งน้ีการป้องกนัแบ่งออกเป็น “การป้องกนั
ทัว่ไป” และ “การป้องกนัพิเศษ”2 ซ่ึงตามกฎหมายอาญานั้นจะเห็นไดว้่าการลงโทษตามบทบญัญติั
ในมาตรา 18 ของประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ การประหารชีวิต จ  าคุก กักขัง ปรับ และริบ
ทรัพยสิ์น แต่ในปัจจุบนัมาตรการลงโทษส่วนใหญ่ท่ีศาลเลือกใชคื้อการลงโทษจ าคุก ซ่ึงจะเห็นได้
จากจ านวนนักโทษท่ีมีอตัราเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในแต่ละปี ดงันั้นราชทณัฑจึ์งเป็นหน่วยงานสุดทา้ยใน
กระบวนการยติุธรรมทางอาญา ซ่ึงภารกิจหลกัส าคญัคือการควบคุมและพฒันาพฤตินิสัยนักโทษ
เด็ดขาดท่ีศาลพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก และควบคุมผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีอยูร่ะหว่างการพิจารณาคดี  
 
                                                             

1 จาก การควบคุมอาชญากรรมในสังคม เอกสารการสอนชุด การบริหารงานยติุธรรม.  หน่วยที่ 1 - 8  
(น. 5), โดย อณัณพ ชูบ ารุง, 2529, กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ.์ 

2 จาก กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจ าคุก  (น. 33), โดย ธานี วรภทัร์, 2554, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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ผูต้อ้งกกัขงัและผูต้อ้งกกักนั โดยมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกนัมิใหผู้ต้อ้งขงัหลบหนีออกไปสร้าง
ความเดือดร้อนเสียหายใหก้บัสงัคมและประชาชนสุจริต ตลอดทั้งการพฒันาจิตใจผูต้อ้งขงัให้กลบั
ตนเป็นคนดีหลงัจากท่ีไดรั้บการปล่อยตวัจากเรือนจ า3 
 ในปัจจุบนัแมโ้ทษจ าคุกจะเป็นบทลงโทษท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะตอบสนอง
ต่อวตัถุประสงคข์องการลงโทษไดดี้ท่ีสุด ซ่ึงคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าการลงโทษจ าคุกนั้นเป็นการ
ลงโทษท่ีสาสมกบัการกระท าความผดิของบุคคลนั้น กระบวนการยติุธรรมจึงตอ้งมีความมัน่ใจแลว้
ว่าการด าเนินคดีอาญาและลงโทษกบับุคคลใดบุคคลหน่ึงดว้ยการลงโทษจ าคุกนั้น บุคคลนั้นจะตอ้ง
เป็นผูท่ี้กระท าความผดิจริงและมีเหตุสมควรท่ีจะไดรั้บการลงโทษดว้ยวิธีการน้ีจริงๆ เพราะส่ิงท่ีคน
ส่วนใหญ่มกัไม่ค  านึงถึงก็คือการลงโทษจ าคุกนั้นเป็นการสร้างตราบาปให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บการลงโทษ
จ าคุก อีกทั้งยงัเป็นสาเหตุหน่ึงของการกระท าความผิดซ ้ าอีกด้วย ด้วยเหตุท่ีว่าเรือนจ านั้นเป็น
สถานท่ีซ่ึงรวบรวมผูก้ระท าความผดิไวจึ้งมีโอกาสสูงท่ีผูท่ี้ไดรั้บโทษจ าคุกในเรือนจ าจะซึมซบัหรือ
เรียนรู้พฤติกรรมของอาชญากรท่ีมีความหลากหลายซ่ึงบางคนมีความเป็นมืออาชีพและมีความ
ร้ายแรง และดว้ยการท่ีตอ้งอยู่อาศยัด้วยกนัเป็นเวลานานการท่ีได้เขา้ไปคลุกคลีกบัอาชญากรมือ
อาชีพท าใหก้ารถ่ายทอดความรู้หรือวิธีการก่ออาชญากรรมท่ีเพ่ิมความร้ายแรงเป็นไปไดไ้ม่ยาก ทั้ง
ยงัจะถูกประณามจากสังคมภายนอกว่าเป็นคนข้ีคุก และถูกปฏิเสธการเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคมท าให้โอกาสท่ีจะกลบัตัวเป็นคนดีนั้นถูกปิดลง การพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นพ้ืนฐาน
ส าคญัท่ีน าไปสู่การพฒันาประเทศดา้นอ่ืนๆ ดงันั้นการลงโทษจ าคุกจึงควรท่ีจะตอ้งมีวิธีการจ าแนก
หรือแยกแยะผูต้อ้งขงั เพื่อท่ีจะช่วยแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ไม่ให้กระท า
ความผิดอีกและกลบัตนเป็นพลเมืองดีของสังคม ดังนั้ นก่อนท่ีกระบวนการยุติธรรมจะด าเนิน
คดีอาญาและน าตวับุคคลใดบุคคลหน่ึงเขา้สู่เรือนจ าจึงตอ้งมีความแน่ใจแลว้หรือเป็นท่ีเช่ือไดว้่า
บุคคลนั้นสมควรท่ีจะได้รับโทษจ าคุกจริง เพราะคดีอาญาเป็นเร่ืองของ “หลกัการตรวจสอบ” 
(Untersuchungsgrundsatz/Examination principle) การตรวจสอบความจริงในคดีอาญาเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญั ไม่ว่าจะในชั้นเจา้พนักงานหรือชั้นศาลคดีอาญาจึงเป็นเร่ืองของ “ขอ้เท็จจริง” “การแสวงหา
ขอ้เท็จจริง” “การพิสูจน์ขอ้เท็จจริง” และ “การชัง่น ้ าหนกัพยานหลกัฐาน”  
 “ข้อเท็จจริงในคดีอาญา” มีหลกัท่ีส าคัญอยู่ 2 ส่วนคือ “ข้อเท็จจริงของเร่ืองท่ีมีการ
กล่าวหา” หรือขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิดของผูถู้กกล่าวหา และ “ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั
ตวัผูถู้กกล่าวหา” ในการรวบรวมหลกัฐานเพื่อท่ีจะทราบ “ข้อเท็จจริงของเร่ืองท่ีมีการกล่าวหา”  
 
                                                             

3 จาก วิกฤตราชทัณฑ์ วิกฤตกระบวนการยติุธรรมทางอาญา  (น. 13), โดย ธานี วรภทัร์, 2555,  
กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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กฎหมายบัญญัติให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานทุกชนิดเท่าท่ีสามารถจะท าได้
เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงข้อเท็จจริงของเร่ืองท่ีมีการกล่าวหา และในการรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อ 
จะทราบ “ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัตัวผูถู้กกล่าวหา” กฎหมายก็บัญญัติให้พนักงานสอบสวนรวบรวม
พยานหลกัฐานทุกชนิดเท่าท่ีสามารถจะท าได ้เพื่อทราบพฤติการณ์ต่างๆ อนัเก่ียวกบัความผิดท่ีถูก
กล่าวหา กบับญัญติัใหพ้นกังานสอบสวนมีอ  านาจท่ีจะสอบสวนเพื่อทราบความเป็นมาแห่งชีวิตและ
ความประพฤติอนัเป็นอาจิณของผูต้อ้งหาดว้ย4 หากแต่ในความเป็นจริงแลว้การด าเนินคดีอาญาใน
ประเทศไทยยงัประสบกบัปัญหาในการสืบเสาะประวติัภูมิหลงัของผูก้ระท าความผิดก่อนท่ีจะท า
การสืบสวน ฟ้องร้อง และพิพากษา เพราะในกระบวนการยุติธรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นชั้นสอบสวน
หรือชั้นสืบพยานจะสืบกนัเฉพาะในเร่ืองท่ีเรียกว่า ขอ้เท็จจริงของการกระท าความผิดแต่ไม่มีการ
สืบในเร่ืองของขอ้เท็จจริงของผูต้อ้งหาท่ีจะตอ้งน ามาใชใ้นคดีอาญาว่าผูก้ระท าผดิมีประวติัอย่างไร 
ประกอบอาชีพอะไร มีความรับผดิชอบต่อสงัคมหรือต่อครอบครัวยา่งไร ซ่ึงการคน้หาความจริงนั้น
จะต้องกระท าทั้ง 2 ส่วน เราจะอา้งว่าเมื่อรับสารภาพโดยตลอดแลว้ก็จะลดโทษให้ก่ึงหน่ึง เต็ม
ตามท่ีกฎหมายใหอ้  านาจไว ้หรือสารภาพในชั้นสอบสวนหรือปฏิเสธในชั้นศาล ก็ลดโทษให ้1 ใน 3 
ก็จริงอยู่หากมองในแง่ของกฎหมาย แต่หากมองในแง่ของตัวผูก้ระท าความผิดการท่ีได้รับโทษ
เต็มท่ีหรือโทษก่ึงหน่ึงถือว่าเป็นธรรมต่อสังคมหรือไม่ เพราะหากการกระท านั้นเป็นเหตุส่วนตวั
ของผูก้ระท าผูน้ั้นก็อาจไม่ต้องรับโทษเลยก็ได ้การให้ความเป็นธรรมจึงตอ้งดูทั้ง 2 ส่วน คือให้
ความเป็นธรรมแก่ตวัผูก้ระท าความผดิและใหค้วามเป็นธรรมกบัสงัคมดว้ย 
 หากแต่ในปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมนั้ นไม่ได้มุ่งท่ีจะค้นหาความจริงในทุกคดี 
เพราะในบางคดีหากจ าเลยรับสารภาพ ศาลก็ไม่สืบพยานและพิพากษาเลย หรือหากมีการค้นหา
ความจริงก็เป็นเพียงการคน้หาความจริงในส่วนท่ีเก่ียวกบัความผดิท่ีถูกกล่าวหาหรือหาขอ้เท็จจริง
เพ่ือเอาผิดกบัผูต้อ้งหาเท่านั้น เพราะทศันคติของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมยงัเป็นไปใน
แนวทางท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อผูถู้กกล่าวหา ซ่ึงเม่ือขั้นตอนมาสู่ชั้นศาลระบบการก าหนดโทษของศาล
ในปัจจุบนัจะพบไดว้่ายงัมีการน าภูมิหลงัของผูก้ระท าความผิดมาประกอบการพิจารณาค่อนขา้ง
น้อย แมใ้นกฎหมายจะเปิดช่องให้กระท าได้และมีการน ารายงานของพนักงานคุมประพฤติมา
ประกอบการพิจารณาอยูบ่า้ง แต่ก็ยงัไม่ไดม้ีการใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในทุกกรณี อีกทั้งยงัมีขอ้จ  ากดั
เก่ียวกบัระบบขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผูก้ระท าความผดิท่ีสมบูรณ์และรวดเร็ว ท าใหร้ะบบของการก าหนด
โทษส าหรับผูก้ระท าความผิดจะเน้นไปท่ีความรุนแรงของการกระท าความผิด จึงท าใหก้ารก าหนด

                                                             
4 จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 207), โดย คณิต ณ นคร, 2555, กรุงเทพฯ: วิญญูชน.  

DPU



4 

 
 

โทษอาจไม่เหมาะส าหรับผูก้ระท าความผดิ5 ซ่ึงเมื่อการพิจารณาคดีของศาลไม่ไดเ้นน้เพื่อท่ีจะคน้หา
ความจริงในทุกคดี แต่เนน้ไปท่ีการพิจารณาจากความรุนแรงของการกระท าความผดิท าใหผู้ก้ระท า
ความผดิส่วนใหญ่มกัจะไดรั้บการลงโทษจ าคุกจึงท าใหภ้าระหนา้ท่ีพุ่งตรงมาท่ีหน่วยงานปลายทาง
ของกระบวนการยติุธรรม  
 โดยในท่ีน้ีหน่วยงานปลายทางท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการลงโทษจ าคุกและเป็นขั้นตอน
สุดทา้ยของกระบวนการยุติธรรมน้ีก็คือ กรมราชทณัฑ ์ซ่ึงงานราชทณัฑ์น้ีเป็นงานป้องกนัสังคมให้
ปลอดภัยจากอาชญากรรม ทั้งน้ีโดยการควบคุมผูก้ระท าผิดไวมิ้ให้หลบหนี และโดยการแกไ้ข
อบรมให้ผูก้ระท าผิดสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมและกลบัไปใชชี้วิตในสังคม เช่นบุคคลผูเ้คารพ
กฎหมายโดยทัว่ไป ในการควบคุมผูก้ระท าผิดมิใหห้ลบหนีก็ดี หรือในการอบรมแกไ้ขเพ่ือให้กลบั
เขา้สู่สังคมไดก้็ดี จะท าไดแ้ค่ไหนเพียงไรนั้นก็ข้ึนอยู่กบัว่า “เรารู้จกัผูก้ระท าผิดเหล่านั้นแค่ไหน
เพียงไร” เพราะเราจะอบรมแกไ้ขบุคคลใดไดก้็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเขาเป็นคนอยา่งไร เสียมาเพราะอะไร 
มีความบกพร่องในเร่ืองใด หรือการท่ีเราจะควบคุมผูต้อ้งขงัมิใหห้ลบหนี เราก็ควรจะรู้ว่าผูใ้ดควรท่ี
จะควบคุมอยา่งเขม้งวด หรือผูใ้ดควรผอ่นปรน เพราะผูต้อ้งขงัก็เหมือนกบับุคคลอ่ืนๆ โดยทัว่ไปใน
สังคมไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนของเรา ซ่ึงก็ย่อมท่ีจะมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ 
ตามแต่พ้ืนเพและการศึกษาอบรมของแต่ละคน  
 แต่ปัญหาในขา้งตน้ท่ีหน่วยงานของกระบวนการยติุธรรมก่อนท่ีจะมายงักรมราชทณัฑ์
ยงัไม่มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงของผูก้ระท าความผดิท่ีเพียงพอ อาจจะเน่ืองมากจาก
ไม่มีหน่วยงานท่ีจะรวบรวมขอ้มูลของผูก้ระท าความผดิจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือไม่มีกฎหมายท่ีใช้
บงัคบัในส่วนน้ี ท าใหเ้มื่อผูก้ระท าความผดิถูกศาลพิพากษาให้ตอ้งรับโทษจ าคุก และถูกส่งตวัมายงั
ราชทณัฑ์แลว้นั้นขอ้มูลของตวัผูต้ ้องขงัก็ยงัไม่มีการส่งมาถึงกรมราชทณัฑ์หรือหากส่งมาก็เป็น
เพียงขอ้มูลเบ้ืองตน้ซ่ึงไม่เพียงพอท่ีกรมราชทณัฑ์ตอ้งใช ้ขั้นต่อมาจึงอยู่ท่ีว่า “เราจะรู้ไดอ้ย่างไรว่า
ผูต้อ้งขงัแต่ละคนเป็นอย่างไร” และ “ควรท่ีจะได้รับการปฏิบัติอย่างไร จึงจะเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อตวัเขาและสังคม” นั่นก็คือ การศึกษาและท าความรู้จกั เพ่ือท่ีจะปฏิบติัต่อเขาเหล่านั้น
ไดอ้ย่างเหมาะสม วิธีการดงักล่าวจะตอ้งท าต่อเน่ืองกนัตั้งแต่ผูต้อ้งขงัเขา้มาสู่เรือนจ า จนกระทั่ง
ผูต้อ้งขงัไดรั้บการปลดปล่อย 

กระบวนศึกษาการดงักล่าวน้ีเราเรียกว่า “การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั”6   

                                                             
5  จาก ยทุธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมทางอาญาไทย (น. 39), โดย กิตติพงษ ์กิตติยารักษ,์ 

2544, กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบนักฎหมายอาญา. 
6  จาก แนวความคิดเบ้ืองตน้เกี่ยวกบัการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั, (น. 1-2), โดย นทัธี จิตสวา่ง, 2525, 

กรกฎาคม-สิงหาคม, วารสารราชทัณฑ์, 30 (4). 
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 แนวความคิดเร่ืองการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัไดม้ีการพฒันามาเป็นระยะเวลานาน แต่
ท่ีสามารถเห็นไดเ้ด่นชดัมากท่ีสุดคือช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แนวความคิดเร่ืองการจ าแนก
ลกัษณะผูต้อ้งขงัไดรั้บความสนใจ เป็นท่ียอมรับและน าไปสู่การปฏิบติัในหลายประเทศ ปรัชญา
ของการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขงั ถือว่ามนุษยมี์ศกัด์ิศรีแต่ก  าเนิด มีศกัยภาพสูง และหากยงัมิได้
น ามาใช ้จ  าเป็นต้องได้รับการแนะแนวและส่งเสริมให้มีการใช้ได้อย่างเต็มท่ี มนุษยแ์ต่ละคนมี
ความสามารถเฉพาะอย่างท่ีแตกต่างกันไป ดังนั้นในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขังจึงตอ้งมีการค านึงถึง
ศกัยภาพของผูต้อ้งขงัดว้ย โดยไม่ละเมิดต่อคุณสมบติัแห่งการเป็นมนุษย ์นอกจากน้ียงัถือว่าสงัคมมี
ส่วนในความรับผดิชอบเบ้ืองตน้ในการคุม้ครองและใหก้ารศึกษาแก่เยาวชน แมผู้ก้ระท าความผดิซ่ึง
เป็นผูใ้หญ่ ก็ถือว่าสังคมตอ้งรับผิดชอบดว้ย สังคมสามารถท่ีจะเอาผิดต่อผูก้ระท าความผิดไดแ้ต่
มิใช่จงเกลียดจงชงัผูก้ระท าความผิด การลงโทษควรใชเ้พื่อป้องกนัสงัคม มิใช่เพื่อแกแ้คน้ ผูต้อ้งขงั
ควรไดรั้บการแกไ้ขความผิด หรือปรับปรุงตนเองก่อนไดรั้บอิสรภาพกลบัไปสู่สังคมอีกคร้ัง เพ่ือท่ี
บุคคลเหล่าน้ีจะไม่ก่อปัญหาและเป็นอนัตรายต่อสงัคมอีก 

การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัในประเทศไทย ไดเ้ร่ิมด าเนินการข้ึนเป็นคร้ังแรกท่ีเรือนจ า
กลางนครปฐม เมื่อปี พ.ศ. 2507 โดยจดัสถานท่ีส่วนหน่ึงภายในเรือนจ ากลางนครปฐมใหม้ีลกัษณะ
ท านองเดียวกบัสถานแรกรับเพื่อการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 13-25 ปี และ
ก าหนดโทษ 1-10 ปี แลว้ส่งตวัไปควบคุม ณ ทณัฑสถานวยัหนุ่มมีนบุรีและทณัฑสถานวยัหนุ่ม
พระนครศรีอยธุยาตามล าดบั โดยมีคณะกรรมการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัร่วมด าเนินการพิจารณา
คดัเลือกผูต้อ้งขงัดงักล่าว ประกอบดว้ย รองอธิบดีกรมราชทณัฑฝ่์ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการ 
ผูอ้  านวยการส่วนอาชญาวิทยา หัวหน้ากอง ผูบ้ัญชาการเรือนจ า หรือผูป้กครองทัณฑสถานท่ี
เก่ียวข้อง ร่วมเป็นกรรมการ นอกจากนั้ น ยงัมีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการแพทย ์นักสังคมสงเคราะห์ 
อนุศาสนาจารย ์และครูฝึกวิชาชีพ ร่วมในโครงการน้ีอยา่งใกลชิ้ด7 
การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัเป็นกระบวนการในการท่ีจะท าความรู้จกักบัผูต้อ้งขงัเป็นรายกลุ่มและ
รายบุคคล เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเหล่านั้นใหเ้หมาะสมเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล
แลว้แต่กรณี ได้มีนักวิชาการและผูท้รงคุณวุฒิให้ค  าจ  ากัดความและความหมายของการจ าแนก
ลกัษณะผูต้อ้งขงัไวห้ลากหลาย แต่โดยสรุปแลว้ หมายถึง “กระบวนการในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั
เป็นรายบุคคล โดยการศึกษาวิเคราะห์ประวติัภูมิหลงั บุคลิกลกัษณะและสภาพทัว่ไปของผูต้อ้งขงั 
รวมทั้งประวติัการกระท าความผิด และสาเหตุแห่งการกระท าความผิด เพ่ือให้สามารถก าหนด

                                                             
7 จาก หลกัทัณฑวิทยา  (น. 330), โดย ประเสริฐ เมฆมณี, 2523, กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ.์ 
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แผนการบ าบดัรักษา อบรมแกไ้ข และฟ้ืนฟูจิตใจของผูต้อ้งขงัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมตามสภาพ
ของผูต้อ้งขงัแต่ละคน (Individual Treatment)8  
 นอกจากน้ียงัเห็นได้ว่า การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัไม่ใช่การแยกขัง แต่การแยกขัง
จดัเป็นส่วนในการเสริมการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั กล่าวคือ ในการท่ีจ  าศึกษาประวติัผูต้อ้งขงัเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่ม และในการท่ีจะปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงักลุ่มต่างๆ แตกต่างกนันั้น จ  าเป็นตอ้งมี
การแยกขงั ดงันั้นการแยกจึงเป็นเพียงส่วนเสริมการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัเท่านั้น และการแยกขงั
ก็ไม่ไดห้มายถึงจะตอ้งแยกแดน อาจแยกโดยอาศยัห้องนอน หรือเขตแดน หรืออาณาบริเวณหน่ึง 
ก็ได้9 
 แต่ปัจจุบนัจากการศึกษาสถิติและขอ้มูลจะพบว่า จ  านวนของผูต้อ้งขงัไม่ได้ลดจ านวน
ลงตามท่ีคาดไวเ้ท่าใดนกั แต่ในทางกลบักนัจ านวนผูต้อ้งขงัท่ีอยูใ่นการควบคุมของกรมราชทณัฑ์มี
จ  านวนเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละปี เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจจะเน่ืองมาจากว่ากระบวนการยุติธรรมยงัไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร หรืออาจจะเป็นเพราะกรมราชทณัฑ์มีจ  านวนผูต้อ้งขงัท่ีรับมาจากศาลมี
มากเกินกว่าอตัราก าลงัของเจา้หน้าท่ี และเกินกว่าอตัราท่ีเรือนจ าในแต่ละแห่งของราชทณัฑ์จะรับ
ได ้ซ่ึงท าให้กระบวนการตั้งแต่ท่ีรับตวัผูต้อ้งขงัมา หลงัจากท่ีศาลมีค  าพิพากษาใหจ้  าคุก จนถึงวนัท่ี
ผูต้อ้งขงัไดรั้บการปลดปล่อยจากการจ าคุก กระท าไดไ้ม่ครบถว้นหรือไม่ไดป้ระสิทธิภาพเพียงพอ 
ซ่ึงหากเทียบกับงานราชทัณฑ์ของต่างประเทศ เมื่อพิจารณาแลว้จะเห็นไดว้่ากระบวนการท่ีจะ
ควบคุมดูแลหรือแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงันั้น จะเร่ิมจากกระบวนการในขั้นตอนแรกนัน่ก็คือ การจ าแนก
ลกัษณะผูต้อ้งขงั ซ่ึงในประเทศไทยขั้นตอนแรก คือ การท่ีเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ์จะสอบถามหรือท า
การสัมภาษณ์ผูต้ ้องขัง โดยจะใช้แบบสอบถาม (จน.1) ซ่ึงเป็นค าถามท่ีเพื่อสอบถามถึงข้อมูล
พ้ืนฐานของตวัผูต้อ้งขงัแต่ละคน แต่ก็เน่ืองจากจ านวนผูต้อ้งขงัท่ีเขา้มาสู่ราชทณัฑ์ในแต่ละวนัมี
จ  านวนมาก จึงท าใหก้ารสมัภาษณ์หรือสอบถามประวติัของผูต้อ้งขงัตอ้งกระท าดว้ยความรวดเร็วซ่ึง
ตามกฎหมายไดก้  าหนดไวว้่าให้มีการสัมภาษณ์เพื่อให้แลว้เสร็จภายใน 4 สปัดาห์ แต่ในทางปฏิบติั
เจา้หนา้ท่ีจ  าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัจะสมัภาษณ์และสอบประวติัของผูต้อ้งขงัท่ีเขา้ใหม่ใหเ้สร็จภายใน
ไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ ซ่ึงจะท าให้ขาดความรอบคอบ และการส่งตวัผูต้อ้งขงัหลงัจากศาลพิพากษาให้
จ  าคุกนั้นก็จะถูกส่งตวัมาก่อนท่ีทะเบียนประวติัจะตามมา ซ่ึงท าให้เกิดปัญหาหรือความล่าชา้ในการ
รวบรวมข้อมูล อีกทั้งยงัในการสอบประวติัหรือการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีจะใช้แบบสอบประวติั 
 
                                                             

8  จาก คู่ มือการจ าแนกลกัษณะผู้ ต้องขงั (น.1), โดยส่วนจ าแนกลกัษณะและยา้ยผูต้อ้งขงั ส านกัทณัฑ
ปฏิบติั กรมราชทณัฑ.์ 

9  จาก หลกัทัณฑวิทยา  (น. 47-48), โดย นทัธี จิตสว่าง, 2541, มูลนิธิพิบูลสงเคราะห์ กรมราชทณัฑ.์  
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การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั (แบบจน.1) และใชเ้พียงดุลพินิจในการพิจารณาจากค าพูดหรือการตอบ
ค าถามหรือการเล่าประวติัของตวัผูต้ ้องขงั ซ่ึงการใชดุ้ลพินิจของเจา้หน้าท่ีน้ีก็อาจจะท าให้ไม่ได้
ขอ้มูลของตวัผูต้อ้งขงัท่ีเพียงพอ หรืออีกทางหน่ึงอาจจะเป็นช่องทางใหม้ีการใชดุ้ลพินิจไปในทางท่ี
ไม่ถูกไม่ควร  

ในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั ซ่ึงกระท าในคร้ังแรกท่ีรับตวัเขา้สู่เรือนจ านั้น ผูท่ี้ท าการ
สมัภาษณ์หรือจ าแนก นอกจากท่ีจะเป็นเจา้หนา้ท่ีของราชทณัฑซ่ึ์งจบการศึกษาหรือไดรั้บการอบรม
เก่ียวกบัดา้นจิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ หากมีการเจา้หน้าท่ีผูช้  านาญในสาขาอาชีพซ่ึงประกอบดว้ย 
นักจิตวิทยา จิตแพทย ์แพทย ์นักสังคมสงเคราะห์ และอนุศาสนาจารย์หรือผูช้  านาญในสาขา 
ฝึกวิชาชีพ ร่วมท าการสมัภาษณ์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผูต้อ้งขงั ก็จะท าใหร้ะบบการจ าแนกลกัษณะ
ผูต้อ้งขงันั้นกระท าไดร้วดเร็ว และขอ้มูลประวติัของผูต้อ้งขงัคนนั้นมีความน่าเช่ือถือ เพราะในการ
จ าแนกลกัษณะของไทยนั้นเม่ือผ่านการสัมภาษณ์หรือเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานของตวัผูต้อ้งขงัแลว้ หาก
เจา้หนา้ท่ีพิจารณาแลว้เห็นว่าผูต้อ้งขงัมีความผดิปกติทางจิตใจ ก็จะส่งตวัไปหาจิตแพทยต่์อไปซ่ึงจะ
ท าให้กระบวนการมีความล่าชา้ออกไปอีก และการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของไทยนั้นยงัไม่ได้
มาตรฐานเท่าท่ีควรเพราะส่วนใหญ่จะพิจารณาแค่ลกัษณะความผิดท่ีไดก้ระท า โดยไม่พิจารณาใน
รายละเอียดของเหตุผลในการกระท าผดิ ประวติัการกระท าผดิ พ้ืนฐานครอบครัว อาจจะเน่ืองมาจาก
สาเหตุท่ีว่ามีผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่ท่ีรอเขา้รับการจ าแนกในแต่ละวนัเป็นจ านวนมาก หากจะสอบถาม
ประวติัหรือสมัภาษณ์แบบเก็บทุกรายละเอียดก็จะท าใหเ้สียเวลา และท าให้ในแต่ละวนัการจ าแนก
ลกัษณะผูต้อ้งขงันั้นกระท าไดจ้  านวนไม่ก่ีคน ซ่ึงในวนัถดัไปก็จะมีผูต้อ้งขงัท่ีเขา้มาสู่ราชทณัฑ์อีก 
จึงท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลของผูต้ ้องขังในเชิงลึกได้ ซ่ึงหากมีข้อมูลเชิงลึกจะท าให้สามารถ 
จดัโปรแกรมท่ีเหมาะสมกับตัวผูต้ ้องขังแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ งยงัราชทัณฑ์ยงัไม่มี
กฎหมายท่ีก  าหนดไวถึ้งหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีเรือนจ าในเร่ืองของการประเมินผูต้อ้งขงั ปัจจยัต่างๆ ท่ี
ตอ้งใชพ้ิจารณาเพื่อหาขอ้มูลผูต้อ้งขงัมาประกอบในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั 
 เมื่อผูต้อ้งขงัไดรั้บการจ าแนกตามกฎหมายแลว้ จะถูกแยกขงัเพื่อท่ีจะไดม้ีการจดัหรือ
ก าหนดโปรแกรมแกไ้ขฟ้ืนฟูท่ีเหมาะสมและเป็นเฉพาะรายส าหรับผูต้อ้งขัง ซ่ึงจะพิจารณาโดย
คณะกรรมการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงัก็จะไดรั้บการควบคุมดูแลโดยเจา้พนักงานเพื่อให้
โปรแกรมส าหรับผูต้อ้งขงัแต่ละรายเป็นไปโดยความเรียบร้อย และในทุกๆ 6 เดือน ถึง 1 ปี ผูต้อ้งขงั 
แต่ละรายก็จะไดรั้บการจ าแนกอีกคร้ังเพ่ือพิจารณาว่าโปรแกรมท่ีจดัให้ในการจ าแนกคร้ังแรกนั้น
ประสบความส าเร็จหรือไม่ หากมีปัญหาหรือไม่ไดป้ระสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรก็จะมีการพิจารณาเพื่อ
จดัโปรแกรมใหใ้หม่อีกคร้ังหน่ึง แต่หากรายใดโปรแกรมฟ้ืนฟูแกไ้ขเป็นไปโดยความเรียบร้อยและ
ประสบผลส าเร็จ ก็จะรอเวลาเพ่ือเขา้สู่การจ าแนกอีกคร้ังเม่ือใกลร้ะยะเวลาท่ีจะพน้จากเรือนจ าไป 

DPU



8 

 
 

กระบวนการต่างๆ เหล่าน้ีหากในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัในคร้ังแรกมีระบบท่ีไดม้าตรฐาน มี
ความแน่นอนเช่ือถือได ้และสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูต้อ้งขงัไดท้ั้งท่ีเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานและ
ขอ้มูลเชิงลึก การจัดโปรแกรมเพ่ือฟ้ืนฟูแก้ไขผูต้ ้องขังก็จะสามารถท าได้เพ่ือให้เหมาะสมและ
เฉพาะส าหรับผูต้อ้งขงัแต่ละราย และเมื่อโปรแกรมท่ีจดัให้ผูต้อ้งขงัแต่ละรายมีความเหมาะสมแลว้
เวลาท่ีผูต้อ้งขงัพน้จากการจ าคุกก็จะสามารถแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่ดีหรือนิสยัชัว่ร้ายออกไปได ้และ
ยงัคงไวซ่ึ้งบุคลิกลกัษณะเดิมของผูต้อ้งขงัคนนั้น 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพื่อศึกษาถึงความเป็นมา วตัถุประสงค์ แนวคิด และทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการในการ
จ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของไทย  
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัในประเทศไทย 
 3. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขังตามหลกักฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น 
สหรัฐอเมริกา และประเทศองักฤษ เพื่อน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัประเทศไทย 
 4. เพื่อศึกษาถึงขอ้แตกต่าง และขอ้ดีขอ้เสียของการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัในต่างประเทศและ
เสนอแนะแนวทางตลอดจนกฎหมาย มาตรการหรือขั้นตอนต่างๆ ท่ีจะน ามาพฒันาเพื่อใหเ้หมาะสม
ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั 

 
1.3 สมมุตฐิำนของกำรศึกษำ 
 แมว้่าประเทศไทยจะมีกฎหมายเก่ียวกบัการจ าคุกคือ พระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ. 
2479 แต่ในปัจจุบนัระบบการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีความรวดเร็วในการ
จ าแนกลกัษณะผูต้อ้งแต่ละคน เพราะเหตุท่ีว่าในแต่ละวนัจ านวนผูต้อ้งขงัท่ีศาลมีค  าพิพากษาให้
ต้องโทษจ าคุกมีจ  านวนมาก เพียงพอ ซ่ึงท าให้การจ าแนกลักษณะผู ้ต้องขังไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค ์
ของการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขังโดยแท้จริงเท่าไรนัก อีกทั้งจ  านวนของเจา้หน้าท่ีราชทณัฑ์ท่ีท า
หน้าท่ีในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัยงัมีจ  านวนท่ีไม่ ปัญหาดงักล่าวน้ีจากการศึกษาในเบ้ืองต้น 
พบว่าการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขังของประเทศญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศองักฤษนั้นมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการน ามาใช ้ซ่ึงหากน ามาประยุกต์ปรับปรุงแกไ้ขในการจ าแนก
ลกัษณะผูต้ ้องขังของประเทศไทยน่าจะท าให้การจ าแนกลักษณะผูต้ ้องขังในประเทศไทยมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนกว่าปัจจุบนั ท าให้ผูต้อ้งขงัแต่ละรายไดรั้บการจดัโปรแกรมท่ีเหมาะสมเป็น
การเฉพาะตวั โดยไม่ใช่เป็นการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัเพียงเพื่อใชใ้นการควบคุมเท่านั้น แต่ยงัเนน้
ไปท่ีการฟ้ืนฟูแกไ้ขผูต้อ้งขงัท่ีแทจ้ริงตามวตัถุประสงคข์องการลงโทษ และท าใหเ้มื่อพน้เวลาจ าคุก
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ผูต้อ้งขงัสามารถออกมาใชชี้วิตในสงัคมไดอ้ยา่งคนปกติท่ีเคารพกฎหมายดงัเช่นบุคคลทัว่ไป อีกทั้ง
ยงัสามารถประกอบอาชีพและท าให้ตนเองพน้จากสภาวะแวดล้อมแล้วสังคมท่ีอาจท าให้ต้อง
กลบัมาอยูใ่นเรือนจ าอีก 

 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ  

ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขัง ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญใน
จ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขัง ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ในเน้ือหาของการศึกษาจะ
กล่าวถึงกฎหมายเก่ียวกบัการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัรวมทั้งมาตรการต่างๆ โดยศึกษาเปรียบเทียบ
กับการจ าแนกลกัษณะของผูต้ ้องขังของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา และ
ประเทศองักฤษ ทั้งน้ีเพ่ือน ามาวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขมาตรการใน
การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัท่ีจะน ามาบงัคบัใชใ้นงานราชทณัฑ ์ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 
2479 ใหเ้หมาะสมและชดัเจนต่อไป   
 
1.5 วธิีด ำเนินกำรศึกษำ 
 การศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีเป็นตวับทกฎหมาย ต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ ์บทความต่างๆ 
ตลอดจนขอ้มูลทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรืออินเตอร์เน็ต (Internet) รวมทั้งค  าพิพากษาของศาล   
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. เพื่อใหท้ราบถึงความเป็นมา วตัถุประสงค ์แนวคิด และทฤษฎีตลอดจนกระบวนการในการ
จ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของไทยตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 และสิทธิความเสมอภาค
ตามหลกัสากล 
 2. เพื่อใหท้ราบถึงมาตรการและกฎหมายในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั และการจดัโปรแกรม
แกไ้ขและฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัในประเทศไทย 
 3. ท าให้ทราบถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางในการจ าแนกลักษณะผูต้ ้องขังของ
ต่างประเทศ ตลอดจนกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ในการปรับปรุงแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัท่ีจะน ามา
บงัคบัใชใ้นในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 ให้เหมาะสม
ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการบงัคบัโทษต่อไป 
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บทที่ 2 
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง 

 
2.1 แนวความคดิและทฤษฎีของการจ าแนกลกัษณะผู้ต้องขัง 
 การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงันั้นถือว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นการกลัน่กรอง
ผูต้อ้งขงั ซ่ึงจะท าใหท้ราบถึงสถานภาพและขอ้มูลของผูต้อ้งขงั การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงันั้นถือ
ว่าเป็นมาตรการในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเป็นรายบุคคล เพ่ือด าเนินการอบรมแกไ้ข และฟ้ืนฟูจิตใจ
ของผูต้ ้องขังให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะ พฤติกรรมและความประพฤติผูต้ ้องขังเป็น
รายบุคคล1 เพ่ือท่ีจะใชป้ระกอบในการก าหนดแผนหรือโปรแกรมในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัเป็น
รายบุคคล  
 แนวความคิดในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงันั้นมิใช่กระบวนการหรือขั้นตอนท่ีเพ่ิงมี
การคิดคน้หรือยดึถือและปฏิบติัไดไ้ม่นาน หากแต่กระบวนการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัเป็นขั้นตอน
ท่ีมีการคิดคน้และพฒันามาเป็นระยะเวลาหลายศตวรรษ โดยเช่ือกนัว่าบุคคลผูท่ี้ถูกศาลพิพากษาให้
ตอ้งโทษจ าคุกนั้นไม่ไดห้มายความว่าจะเป็นคนเลวไปหมดเสียทุกคน บางคนอาจจะเป็นเด็กฮาร์ด
มาตั้งแต่เด็ก ๆ บางคนอาจเป็นคนท่ีมีจิตใจชั่วร้าย บางคนก็อาจจะกระท าผิดไปเพราะความพลั้ง
พลาด บางคนอาจจะท าผดิเพราะมีนิสัยชอบลกัขโมยของผูอ่ื้น แต่บางคนอาจจะท าไปเพราะความ
จ าเป็นบังคับ ซ่ึงบางคนก็พอท่ีจะแก้ไขได้ แต่ในขณะท่ีบางคนไม่สมควรท่ีจะได้รับการปล่อย
ออกไปเพราะอาจจะสร้างความเดือดร้อนต่อสงัคมอีกในอนาคต และซ่ึงบางคนควรท่ีจะใชไ้มน้วม 
แต่ในขณะท่ีบางคนก็ควรท่ีจะต้องใช้ไมแ้ข็ง2 การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัจึงเข้ามามีบทบาทใน
ขั้นตอนน้ีซ่ึงจะท าใหก้ารแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัเกิดผลสมัฤทธ์ิ และสร้างบุคคลท่ีเป็นผูเ้คารพกฎหมาย
และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข 
 2.1.1 ความเป็นมาและวิวฒันาการของการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั 
 การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงันั้นมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนานซ่ึงจะสามารถอธิบายได้
โดยมีการแบ่งเป็น 2 ยคุ คือ 

                                                             
1 จาก อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  (น.196), โดย อจัฉรียา ชูตินนัท,์  2554, กรุงเทพฯ: วิญญูชน.  
2  จาก “แนวความคิดเบ้ืองตน้เกี่ยวกบัการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั,”  โดย นทัธี จิตสว่าง,  (2525, 

กรกฎาคม-สิงหาคม), วารสารราชทัณฑ์, 30 (4), น. 1-2. 
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 1. ยคุสมยัก่อนการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั3 (THE PRE-CLASSIFICATION ERA)  
 ในระยะก่อนศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงเป็นยุคเร่ิมแรกก่อนท่ีจะมีการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขัง 
การลงโทษนั้นจะกระท าข้ึนเพ่ือให้ผูก้ระท าผิดไดห้ลาบจ า เพราะในยุคนั้นมองว่าผูต้อ้งขงัมีจิตใจ 
ชัว่ร้าย จึงสมควรไดรั้บการลงโทษเพ่ือให้สาสมกบัอาชญากรรมท่ีกระท าข้ึน โดยรัฐมีหนา้ท่ีตอ้งน า
ตวัผูก้ระท าผิดมาลงโทษ ในยุคสมยันั้นการลงโทษถือว่าเป็นการไถ่บาปของผูท่ี้กระท าผิด ซ่ึง
เป็นไปตามกฎของพระคมัภีร์เก่า (The Old Testament) โดยหมายถึงผูก้ระท าผิดเป็นผูท่ี้มีบาปตอ้ง
ไดรั้บการลงโทษเพ่ือช าระจิตใจให้บริสุทธ์ิ แต่ในช่วงปลายยคุเร่ิมมีการเปล่ียนความคิด โดยมองว่า
ผูต้อ้งขงัท่ีกระท าผิดนั้นเพราะถูกส่ิงชัว่ร้ายชกัจูงไป เรือนจ าบางแห่งจึงเร่ิมมีการใชว้ิธีพกัฟ้ืนทาง
ศีลธรรมส าหรับผูต้อ้งขัง เช่น การศึกษาพระคมัภีร์ และการฝึกสมาธิเพื่อกล่อมเกลาจิตใจ จึงเป็น
การเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลง 
 2. ยคุปรัชญาการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั (PHILOSOPHY OF THE CLASSIFICATION 
ERA) 
 ในต้นศตวรรษท่ี 19 ปรัชญาของการลงโทษมีเปล่ียนแนวความคิดโดยเน้นธรรมชาติ
ของมนุษยแ์ละความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสังคม ซ่ึงท าให้มีการเปล่ียนแปลงดา้นนโยบายและ
วิธีปฏิบัติต่อผูต้ ้องขัง โดยในปี ค.ศ. 1870 ผูน้  าของทัณฑสถานต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาไดม้ีการ
ประชุมกนัท่ีรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไดม้ีการวางหลกัเกณฑ์ 36 ขอ้ ในวิธีการปฏิบติั
ต่อผูต้อ้งขงัซ่ึงมีผลมาจนถึงปัจจุบนั4 
 เมื่อแนวความคิดในการลงโทษเปล่ียนแปลงไป จากการแก้แคน้โดยลงโทษเพื่อให้ 
สาสมกบัความผิดมาเป็นเร่ืองของการให้โอกาสในการแกไ้ขปรับปรุง จึงน ามาสู่ปรัชญาของการ
จ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั โดยวิวฒันาการของการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัแบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะ คือ 
 1. การจ าแนกเพื่อแยกขงั 
 2. การจ าแนกเพื่อหาสาเหตุแห่งการกระท าผดิ และวางแผนแกไ้ข 
 3. การจ าแนกเพื่อการบ าบดัแกไ้ข 
 1. การจ าแนกเพื่อการแยกขงั (Classification for Segregation) ในระยะเร่ิมแรกน้ีการ
แยกขงัเป็นไปแบบง่าย ๆ เพราะในสมยันั้นมีความเป็นห่วงเก่ียวกับสภาพความแออดัในเรือนจ า 

                                                             
3 From Handbook on Correctional Classification : Programming for treatment and Reintegration, 

(p. 1), By The committee on Classification and Treatment of the American Correctional Association, 1978.  
(อา้งถึงใน การศึกษาระบบการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต) (น.18), โดย จารุนนัท ์
ฤาไชคาม, 2527).  

4 แหล่งเดิม.   
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และการขาดสุขลกัษณะเพราะผูต้อ้งขงัทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น เด็ก ผูใ้หญ่ คนพิการ คนวิกลจริต จะถูก
ขงัรวมกนั จึงเกิดแนวคิดท่ีจะแยกประเภทของผูต้อ้งขงัออกจากกนั โดยใหแ้ต่ละประเภทไปอยูใ่นท่ี
ควบคุมเฉพาะ และมีการฝึกอบรมใหก้ารศึกษาตั้งแต่นั้นมา 
 2. การจ าแนกเพื่อหาสาเหตุแห่งการกระท าผิดและวางแผนแกไ้ข 5 (Classification for 
Diagnosis and Treatment Planning) เป็นระยะท่ีเร่ิมในช่วงก่อนและหลกัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เป็น
ช่วงท่ีวิทยาการในดา้นการสงเคราะห์ จิตวิทยาและจิตแพทยมี์ความเจริญกา้วหน้ามากข้ึน จึงมีการ
น าวิทยาการดงักล่าวมาใชใ้นการแกปั้ญหาผูก้ระท าผดิ โดยมีการจดัตั้งคลินิกเพ่ือการจ าแนกข้ึนตาม
เรือนจ าต่างๆ โดยมีการตรวจสภาพจิตของผูต้อ้งขงั มีการบ าบดัรักษาผูต้อ้งขงัท่ีมีอาการทางจิต และ
การแนะแนวเป็นรายบุคคล 
 ในระยะต่อมาความคิดเร่ืองการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัไดข้ยายไปถึงการจากจ าแนก
ลกัษณะผูต้อ้งขังเพื่อวางแผนเป็นราบุคคล โดยดูจากพ้ืนฐานของผูต้อ้งขงัแต่ละราย ทั้งทางดา้น
ร่างกาย จิตใจ อาชีพ การศึกษา สงัคม ศาสนา และมีการจดัสถานท่ีและการบ าบดัรักษาใหเ้หมาะสม
กบัผูต้อ้งขงัแต่ละราย  
 ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แนวความคิดน้ีมีการพฒันาจนถึงขั้นมีการจดัตั้งศูนยแ์รก
รับพิเศษ เพื่อใหผู้ต้อ้งขงัใหม่ไดรั้บการปฐมนิเทศ และการแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัตนในเรือนจ า 
โดยมีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นคอยศึกษา สงัเกต และจดัแยกประเภทต่อไป 
 3. การจ าแนกเพื่อการบ าบดัแกไ้ข6 ในตน้ศตวรรษท่ี 1950 ไดเ้ร่ิมเน้นดา้นการปฏิบัติ
เพื่อบ าบดัแกไ้ขผูก้ระท าผิด โดยผูน้  าทณัฑสถานต่าง ๆ เกิดความคิดว่า การจ าแนกโดยไม่มีวิธีการ
ปฏิบติัเพ่ือฟ้ืนฟูนั้นไม่เกิดผลแต่ประการใด ค  าว่า “วิธีบ าบดัแกไ้ข” มีความหมายรวมถึงความจ าเป็น
ดา้นร่างกายและจิตใจ ตลอดจนพฤติกรรม ทศันคติและสงัคมของผูก้ระท าผดิ 
 จากวิวฒันาการของปรัชญาในเร่ืองการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั จากการจ าแนกเพื่อ  
แยกขงั จนถึงการจ าแนกเพื่อหาสาเหตุแห่งการกระท าผิดและวางแผนแกไ้ข และการจ าแนกเพื่อ
บ าบดัแก้ไขในทา้ยท่ีสุด จึงท าให้เกิดแนวทางปฏิบัติเพ่ือการฟ้ืนฟูอบรมจิตใจผูต้ ้องขงั ซ่ึงทฤษฎี
หน่ึงท่ีเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป คือ แนวคิดว่าดว้ยระบบการจ าแนกลกัษณะตามหลกัทณัฑวิธี
แบบก้าวหน้า (advanced penological classification) โดยแนวคิดน้ีจะต้องอาศยัระบบการจ าแนก
ลกัษณะซ่ึงจะมีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 
 1. การจ าแนกลกัษณะเรือนจ า (prison classification) 
 2. การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั (prisoner classification) 
                                                             

5  แหล่งเดิม.   
6  แหล่งเดิม.   
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 3. การจ าแนกบุคลากร (prisonel classification) 
 1. การจ าแนกลกัษณะเรือนจ า โดยเรือนจ าจะถูกแยกออกเป็น 4 ประเภท7 คือ 
  1.1 เรือนจ าระดับความมัน่คงสูงสุด เป็นสถานท่ีควบคุมท่ีมีการใช้ระบบความ
มัน่คงปลอดภยัสูง เรือนจ าจะมีลกัษณะลอ้มดว้ยก าแพงสูง มีหอ้งเป็นสดัส่วน มีอุปกรณ์แจง้เหตุร้าย 
และเคร่ืองมือสังเกตความเคล่ือนไหวของผูต้ ้องขังอย่างทั่วถึง รวมถึงมีเจ้าหน้าท่ีถืออาวุธบน 
ป้อมยาม และตรวจตราดูแลผูต้อ้งขงัอยา่งใกลชิ้ด เรือนจ าความมัน่คงสูงน้ีจะใชส้ าหรับผูต้อ้งขงัท่ีมี
พฤติกรรมด้ือดา้นและตอ้งโทษจ าคุกเป็นระยะเวลานาน เช่น 20 ปี 
   1.2 เรือนจ าระดับความมั่นคงปานกลาง เป็นสถานท่ีควบคุมตัวท่ีมีลักษณะ 
ผ่อนคลายมากกว่าเรือนจ าระดับความมัน่คงสูงสุด คือ มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจตราควบคุมอยู่ห่างๆ 
และอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการรักษาความปลอดภยัก็มีอยู่พอสมควร ใชส้ าหรับผูต้อ้งขงัท่ีมี
ความประพฤติและกระท าความผิดร้ายแรงน้อยกว่า และเหลือโทษจ าคุกน้อยกว่าในประเภทแรก 
เช่น ก  าหนดโทษจ าคุก 20 ปีลงมา 
  1.3 เรือนจ าระดบัความมัน่คงต ่า เป็นสถานท่ีควบคุมท่ีมีระบบรักษาความปลอดภยั
ต ่า และเป็นเรือนจ าขนาดเลก็ อตัราก าลงัเจา้หน้าท่ีควบคุมก็น้อยกว่า เพราะใชส้ าหรับผูต้อ้งขงัท่ีมี
ความประพฤติดี ดูแลผูต้อ้งขงัดว้ยกนัในการรักษาระเบียบวินัยต่างๆ ของเรือนจ า และใชค้วบคุม
ผูต้อ้งขงัท่ีมีโทษจ าคุกต ่ากว่า 5 ปีลงมา 
  1.4 เรือนจ าเปิด เป็นสถานท่ีควบคุมซ่ึงให้ อิสระแก่ผูต้ ้องขังมากท่ีสุด เพราะ
ลกัษณะเรือนจ าไม่มีร้ัว ไม่มีก  าแพง ไม่มีผูคุ้มถืออาวุธ อีกทั้งสถานท่ีตั้งอยู่ห่างไกลจากตวัเมือง 
สภาพพ้ืนท่ีโดยทัว่ไปจดัหาไวเ้พ่ือด าเนินเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมเบา เป็นเรือนจ าท่ีมีการใช้
ทรัพยากรดา้นการบริหารน้อยมาก ผูต้อ้งขงัจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความประพฤติดีสามารถไวว้างใจได ้
และใกลจ้ะพน้โทษแลว้จึงจะถูกคดัเลือกมาเพ่ือควบคุมในเรือนจ าเปิดน้ี ซ่ึงเรือนจ าเปิดน้ีจะช่วย
ส่งเสริมใหผู้ต้อ้งขงัมีความรู้สึกรับผดิชอบต่อตนเอง 
 การจ าแนกประเภทเรือนจ าหรือทัณฑสถานออกเป็น 4 ประเภทนั้ น ใช้การยึด
หลกัเกณฑ์ก  าหนดความมัน่คงแข็งแรงในการควบคุม ท่ีจะลดระดบัไปตามความร้ายแรงของการ
กระท าความผิด และระยะเวลาของการถูกลงโทษเป็นส าคญั การจดัจ  าแนกประเภทเรือนจ ากระท า
เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีรองรับผูต้อ้งขังให้เหมาะสมกบัลกัษณะพฤติกรรมต่าง ๆ การจ าแนกประเภท
เรือนจ าเป็นปัจจยัท่ีจูงใจให้ผูต้ ้องขงัปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และมีการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
เรือนจ า เพ่ือจะไดมี้โอกาสยา้ยหรือไดรั้บคัดเลือกเพ่ือไปควบคุมในเรือนจ าท่ีมีระดบัความมัน่คง

                                                             
7  หลกัทัณฑวิทยา  (น. 193). เล่มเดิม. 
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ต ่าลง แต่ในทางกลบักนัหากผูต้อ้งขงัรายใดมีความประพฤติผดิระเบียบวินยั หรือก่อความยุง่ยากใน
การควบคุม ก็จะถูกส่งตวักลบัไปควบคุมในเรือนจ าท่ีมีระดบัความมัน่คงสูงตามเดิม 
 2.  การจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขัง การจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขังนั้นก็เพ่ือการวินิจฉัยถึง
ขอ้มูลของผูต้อ้งขงัและวางแผนปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสาเหตุแห่งการกระท าผดินั้น 
โดยอาศยัหลกัการ 3 ประการ8 คือ 
  2.1 การจ าแนกตามอายุ (classification by age) เป็นการจ าแนกโดยถือเอาอายุเป็น
เกณฑ์ โดยสมมุติฐานว่า ผูต้อ้งขงัท่ีเป็นเด็กหรือวยัรุ่นยอ่มมีพฤติกรรมท่ีง่ายต่อการแกไ้ข สมควรท่ี
จะตอ้งแยกออกมาต่างหากจากผูต้อ้งขงัท่ีเป็นผูใ้หญ่ ซ่ึงจะลกัษณะท่ีเป็นอาชญากรแท ้อีกทั้งยงัเป็น
การป้องกนัการถ่ายทอดความรู้ทางอาชญากรรม และเพ่ือประโยชน์ในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัให้
เป็นไปตามหลกัการท่ีเหมาะสมต่อไป 
  2.2 การจ าแนกตามก าหนดโทษ (classification by term of imprisonment) ผูต้อ้งขงั
ท่ีมีก  าหนดโทษสูงจะถูกส่งตวัไปควบคุมยงัเรือนจ าท่ีมีความมัน่คงสูง เพ่ือความปลอดภยัในการ
ควบคุม และการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัท่ีมีก  าหนดโทษสูงก็จะแตกต่างจากผูต้อ้งขงัท่ีมีก  าหนดโทษใน
ระยะสั้น 
  2.3 การจ าแนกตามประเภทความผิด (classification by offence) การจ าแนกตาม
ประเภทหรือลกัษณะแห่งการกระท าผิดนั้นก็เพราะว่า ประเภทของความผิดแตกต่างกนั ลกัษณะ
ของผูต้อ้งขงัก็แตกต่างกนัดว้ย เช่น ผูต้อ้งขงัความผดิลหุโทษ ยอ่มท่ีจะมีลกัษณะต่างจากผูก้ระท าผิด
ท่ีเป็นอาชญากรอาชีพ หรือผูก้ระท าผิดเก่ียวกับชีวิตและร่างกาย ย่อมท่ีจะมีลกัษณะพฤติกรรม
แตกต่างจากผูก้ระท าผดิเก่ียวกบัทรัพย ์เป็นตน้ จึงจ  าเป็นตอ้งมีการจ าแนกผูต้อ้งขงัออกตามประเภท
ความผดิต่างๆ เมื่อความผดิแตกต่างกนั ลกัษณะของผูต้อ้งขงัก็แตกต่างกนัไปดว้ย มีนกัอาชญาวิทยา
ไดท้ าการวิเคราะห์ศึกษาประเภทของการเป็นอาชญากรอาชีพ ซ่ึงพบว่า แมแ้ต่กลุ่มของอาชญากร  
ก็ยงัมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น อาชญากรอาชีพประเภทชอบความรุนแรง ก็จะมีลกัษณะใน
การประกอบอาชญากรรมท่ีไม่เหมือนกบัอาชญากรอาชีพประเภทท่ีปลอมแปลงเอกสาร เป็นต้น 
กลุ่มอาชญากรอาชีพท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มน้ี ก็สมควรท่ีจะตอ้งไดรั้บการจ าแนกไปสู่สถาน
รองรับต่างกนัรวมถึงการวางแผนฟ้ืนฟูและบ าบดัท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย 
 3.  การจ าแนกลกัษณะบุคลากร (personnel classification) เป็นการจัดเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมี
คุณสมบัติตามความตอ้งการของหน่วยงานบริหารต่างๆ ส าหรับปฏิบัติหน้าท่ีประจ าในเรือนจ า 
 
                                                             

8 จาก ข้อวิเคราะห์เสนอแนะเกี่ยวกับการจ าแนกลกัษณะผู้ ต้องขงั  (น.1-2), โดย ธงชนั ทศพล, 2522, 
(อา้งถึงใน จารุนนัท ์ฤาไชคาม, น. 24. เล่มเดิม).  
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ประเภทต่างๆ ทั้ง 4 ระดบั เช่น เรือนจ าท่ีมีความมัน่คงสูงสุดจะตอ้งเลือกเจา้หน้าท่ีซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความ
เสียสละเด็ดเด่ียว กลา้หาญ และรักษาระเบียบวินยัอย่างเคร่งครัด แต่ในเรือนจ าเปิดหรือทณัฑสถาน
เปิด ซ่ึงโดยทัว่ไปจะเป็นเรือนจ าเกษตรกรรมนั้น ควรท่ีจะเลือกเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีความประพฤติดีอยูใ่น
ระเบียบวินัย และมีความรู้ความช านาญในด้านวิชาชีพด้านการเกษตร เป็นต้น การจดับุคลากร
เพื่อให้เหมาะสมในการด าเนินการดา้นต่างๆ ในเรือนจ า ย่อมเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะส่งเสริมให้
การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน9   
 นอกเหนือจากกระบวนการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัท่ีบุคคลทัว่ไปเขา้ใจแลว้ ยงัมีอีก
กระบวนการหน่ึงท่ีเรียกว่า “การแยกขงั” บุคคลโดยทัว่ไปจะเขา้ใจว่าการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั
กบัการแยกขงัเป็นส่ิงเดียวกนั แต่แทจ้ริงแลว้การแยกขงันั้นแตกต่างจากการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั 
เพราะการแยกขงัหมายถึง การแยกผูต้อ้งขงัไวต้ามเพศ อายุ ประเภท และลกัษณะแห่งการกระท า
ความผดิ เพื่อประโยชน์ในดา้นการควบคุม และเพื่อป้องกนัการมัว่สุมและการถ่ายทอดลกัษณะนิสยั
อาชญากรแก่กัน  โดยเป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่ง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศกัราช 247910 ทั้ งน้ีจะต้องข้ึนอยู่ก ับความพร้อมในด้านอาคาร
สถานท่ีท่ีเรือนจ าและทณัฑสถานแต่ละแห่งท่ีจะด าเนินการตามความเหมาะสม11 โดยการแยกขงันั้น
เมื่อศึกษาแลว้สามารถแยกประโยชน์ออกเป็นขอ้ๆ ไดด้งัน้ี 
 1. เพื่อศึกษาชีวประวติัและบุคลิกลกัษณะของผูต้ ้องขงัแต่ละรายอย่างละเอียด เพื่อ
ประโยชน์ในการอบรม แกไ้ข ฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัเป็นรายบุคคล 
 2. เพื่อประโยชน์ในการฝึกวิชาชีพ โดยการแบ่งผูต้ ้องขังออกเป็นประเภทตามแนว
ความถนดัท่ีมีมาก่อนตอ้งโทษ 
 3. ความปลอดภยัในการควบคุม โดยมีลกัษณะเป็นสดัส่วน 
 4. เพ่ือป้องกนัการถ่ายทอดนิสยัอาชญากร โดยแยกผูก้ระท าผดิคร้ังแรกออกจากอาชญา
กรมืออาชีพ หรือแยกผูต้อ้งขงัเด็กออกจากผูใ้หญ่ หรือผูต้อ้งขงัปัญญาอ่อนออกจากผูท่ี้อาจชกัชวน
ใหก้ระท าผดิ12 

 

                                                             
9  แหล่งเดิม.   
10 จาก กฎกระทรวงมหาดไทย  ออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 

2479, ขอ้ 40. 
11

 จาก กฎกระทรวงมหาดไทย  ออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 
2479, ขอ้ 41. 

12 การศึกษาระบบการจ าแนกลกัษณะผู้ ต้องขงั (น. 96). เล่มเดิม. 
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2.2 ขั้นตอนและวธิีด าเนินการจ าแนกลกัษณะผู้ต้องขังในประเทศไทย 
 การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัเป็นกระบวนการในการท่ีจะท าความรู้จกักบัผูต้อ้งขงัเป็น
รายกลุ่มและรายบุคคล เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเหล่านั้นให้เหมาะสมเป็นรายกลุ่ม
หรือรายบุคคลแลว้แต่กรณี ขั้นตอนการด าเนินงานจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัมีกระบวนการในการ
ด าเนินงาน 7 ขั้นตอน13 ดงัน้ี 
 1. การรับตวัผูต้อ้งขงัใหม่เขา้สู่เรือนจ า  
 2. การศึกษารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของผูต้อ้งขงั 
 3. การวางแผนปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามความเหมาะสมแค่ละคน 
 4. การน าแผนดงักล่าวไปปฏิบติั 
 5. การติดตามผลการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั 
 6. การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัซ ้า 
 7. การวางแผนหรือโครงการเตรียมปล่อยผูต้อ้งขงั 
 1. การรับตัวผูต้ ้องขังใหม่เข้าสู่เรือนจ า (Admission) กระบวนการจ าแนกลกัษณะ
ผูต้อ้งขงัจะเร่ิมตั้งแต่การรับตวัผูต้อ้งขงัเขา้สู่เรือนจ าหรือทณัฑสถานต่างๆ โดยมีการจดัท าทะเบียน 
การท าบัตร การเปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย เม่ือผ่านขั้นตอนเหล่าน้ีแลว้ผูต้ ้องขังจะถูกส่งตวัไปอยู่ใน
สถานวิเคราะห์ผูต้ ้องขัง หรือศูนย์แรกรับผู ้ต้องขัง  (Reception Center) เพื่อด าเนินการศึกษา 
ตรวจสอบ วิเคราะห์ประวติัผูต้อ้งขงัเป็นรายบุคคล  
 ศูนย์แรกรับผูต้ ้องขัง (Reception Center) ควรจะเป็นสถานท่ีท่ีแยกตัวออกมาจาก
เรือนจ า หรือในกรณีจ าเป็นต้องอยู่ในเรือนจ า ควรจัดให้มีสัดส่วนและบริเวณต่างหาก และมีส่ิง
อ  านวยความสะดวกต่างๆ อย่างเพียงพอส าหรับการสัมภาษณ์ประวติัและสังเกตพฤติกรรมของ
ผูต้อ้งขงัอยา่งใกลชิ้ด ระยะเวลาท่ีผูต้อ้งขงัอยูใ่นศูนยแ์รกรับผูต้อ้งขงัน้ีรวมกนัประมาณ 4-8 สปัดาห์ 
เพื่อใหเ้วลาแก่เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัมีเวลาพอในการวิเคราะห์ผูต้อ้งขงั
แต่ละราย รวมทั้งการปฐมนิเทศ แจง้ระเบียบขอ้บงัคบั และชีวิตความเป็นอยูใ่นสถานท่ีควบคุม เพื่อ
ช่วยใหผู้ต้อ้งขงัเกิดความเคยชินจนสามารถปรับสภาพชีวิตในเรือนจ าและทณัฑสถานไดใ้นขั้นตน้  
 2. การศึกษารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับประวติัความเป็นมาของผูต้ ้องขงั (Fact Finding) 
เพ่ือให้ทราบถึงพ้ืนฐานความรู้ ความถนัด ประวติัการประกอบอาชีพ ประวติัครอบครัว การคบหา
เพ่ือน บุคลิกภาพโดยทัว่ไป ระดบัสติปัญญา ขอ้มูลเก่ียวกบัการกระท าความผดิและสาเหตุแห่งการ
กระท าความผดิ ตลอดจนขอ้มูลในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตาม
                                                             

13 จาก คู่ มือการจ าแนกลกัษณะผู้ ต้องขงั (น.3), โดยส่วนจ าแนกลกัษณะและยา้ยผูต้อ้งขงั, 2547, 
ส านกัทณัฑปฏิบติั กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม. 
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ความเหมาะสมเป็นรายบุคคล ขั้นตอนน้ีจะด าเนินการโดนเจา้หนา้ท่ีจ  าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั ซ่ึงเป็น
ผูท่ี้มีความรู้พ้ืนฐานทางดา้นสังคมสงเคราะห์หรือดา้นจิตวิทยา หรือไดรั้บการฝึกฝนอบรมในเร่ือง
ดงักล่าวมา โดยเจา้หน้าท่ีจะตอ้งพยายามศึกษาหาขอ้มูลรายละเอียดท่ีตอ้งการให้ไดม้ากท่ีสุดโดน
เฉพาะในเร่ืองของสาเหตุแห่งการกระท าความผดิ การรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เพ่ือมาวินิจฉยับุคคลนั้น 
เม่ือไดข้อ้มูลทั้งหมดแลว้และแน่ใจว่าถูกตอ้งแน่นอนมีความน่าเช่ือถือ เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งท าการเรียบ
เรียงเพ่ือท าเป็นรายงานเพ่ือเสมอต่อคณะกรรมการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั โดยเน้ือหาของรายงาน
จะประกอบไปดว้ย ขอ้มูลพ้ืนฐานทั่วไปของผูต้อ้งขงั ประวติัการตอ้งคดีคร้ังก่อน ขอ้มูลจากการ
สมัภาษณ์ การทดสอบ และการสงัเกตสืบเสาะของเจา้หนา้ท่ี ขอ้มูลเก่ียวกบัความสมบูรณ์และความ
บกพร่อง อาชีพ การท างาน ความสนใจ ความประพฤติในสถานกกักนั แผนการหลงัปลดปล่อยและ
ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็น ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ (Diagnosis) เพื่อวางแผนการ
ปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคล  
 3. การวางแผนการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังตามความเหมาะสมของแต่ละคน ( Individual 
Treatment Planning) รวมถึงการก าหนดกิจกรรมปฏิบติั (Treatment Activities) เพื่อให้การบ าบัด
อบรมแก้ไขฟ้ืนฟูจิตใจของผูต้ ้องขังมีความสอดคลอ้งกับสภาพร่างกาย จิตใจ ระดบัสติปัญญา  
พ้ืนฐานความรู้ ความถนัด รวมทั้งสาเหตุแห่งการกระท าความผิด ภูมิหลงัของครอบครัวและ
สภาพแวดลอ้มของสงัคมภายนอก โดยน าขอ้มูลของผูต้อ้งขงัทั้งหมดท่ีไดม้า ท าการสรุป วิเคราะห์ 
และก าหนดแผนงานแนวทางหรือมาตรการในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามความเหมาะสมของแต่ละ
คน โดยมีการจัดล  าดับของความส าคัญก่อนหลงั (Priority) ของมาตรการดังกล่าวไวต้ลอดจน
ก าหนดหน่วยงานท่ีจะรับผดิชอบ และระยะเวลาของกิจกรรมปฏิบติัใหช้ดัเจนดว้ย 
 4. การน าแผนไปปฏิบัติ เมื่อเรือนจ าหรือทัณฑสถานได้มีการก าหนดแผนการหรือ
มาตรการในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามความเหมาะสมของแต่ละคนแลว้ จะตอ้งมีการด าเนินการ
เพื่อให้มีการปฏิบติัตามแผนดงักล่าวอย่างจริงจงั โดยเจา้หน้าฝ่ายต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งจะตอ้ง
ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยปฏิบัติตามล าดับของความส าคัญท่ีได้มีการก าหนดไวใ้นแผนและ
ระยะเวลาท่ีก  าหนด ทั้งในเร่ืองของการบ าบดัรักษา การอบรมแกไ้ข พฒันาจิตใจ การให้การศึกษา 
วิชาสามญั วิชาชีพ ฯลฯ14 
 2. การติดตามผลการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั เมื่อไดม้ีการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามแผนท่ี
ไดม้ีการก าหนดและน าไปปฏิบติัไดร้ะยะหน่ึงแลว้ จะตอ้งมีการติดตามผลว่าการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั
รายดงักล่าวไดผ้ลหรือไม่เพียงใด มีปัญหาขดัขอ้งในเร่ืองใด ทั้งในดา้นส่วนตวัผูต้อ้งขงั หรือดา้น 
 
                                                             

14 แหล่งเดิม. 
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การก าหนดแผนการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขัง รวมทั้ งความพร้อมในด้านการน าแผนไปปฏิบัติของ
เจา้หน้าท่ี ซ่ึงหากเห็นว่าการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัยงัไม่ไดผ้ลหรือผลท่ีไดย้งัไม่เป็นท่ีพอใจ จะตอ้งมี
การด าเนินการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัซ ้ าอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือหาขอ้บกพร่องของการจ าแนกลกัษณะใน
คร้ังแรก เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปในใชก้ารวางแผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัดงักล่าวให้เหมาะสมยิ่งข้ึน
ต่อไป 
 3. การจ าแนกลักษณะผูต้ ้องขังซ ้ า (Re-Classification of Prisoners) โดยปกติแล้ว
จะต้องด าเนินการในทุกๆ 6 เดือนหรือ 1 ปี หลงัจากท่ีไดมี้การด าเนินการในเรืองน้ีไปแลว้ หรือ
ด าเนินการในทันทีเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนจากการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังดังกล่าว เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
แผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัใหเ้กิดผลดียิง่ข้ึน 
 4. การวางแผนหรือโครงการเตรียมปล่อยผูต้ ้องขัง เมื่อผูต้ ้องขังใกลท่ี้จะได้รับการ
ปล่อยตวั โดยเหลือก าหนดโทษจ าคุกอีกไม่เกิน 6 เดือน จะต้องมีการน าข้อมูลต่างๆ ท่ีใช้ในการ
ก าหนดแผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในขณะท่ีตอ้งโทษอยู่ในเรือนจ า น ามาใชใ้นการจดัท าแผนหรือ
โครงการเตรียมการปล่อยผูต้อ้งขงัตามความเหมาะสมของแต่ละคน โดยการให้การสงเคราะห์ใน
เร่ืองต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการท่ีผูต้อ้งขงัจะออกไปอยู่ร่วมกบัสังคมภายนอกไดต้ามปกติภายหลงัจาก
พน้โทษ เป็นการเช่ือมโยงแผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขังในเรือนจ าเขา้กบัแผนการเตรียมความพร้อม
ของผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั ซ่ึงจะมีผลใหก้ารปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
ไม่มีผูท่ี้กลบัมาตอ้งโทษอีกหรือกลบัมาอีกเพียงส่วนนอ้ย15 

 
2.3 ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องกับการจ าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขัง 
 การปฏิบัติต่อผูก้ระท าผิดหรือผูท่ี้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดมีด้วยกันหลายวิธี เช่น  
ในส่วนท่ีเป็นการควบคุมตัวก็อาจมีการควบคุมไวใ้นสถานท่ีควบคุมโดยเฉพาะ (Institutional 
Treatment) หรือการควบคุมตวัแบบไม่ใชส้ถานท่ีควบคุม (Non-Institutional Treatment) ซ่ึงทั้งหมด
น้ีจะข้ึนอยู่ก ับว ัตถุประสงค์ของการควบคุม แต่อย่างไรก็ตามการน าบุคคลมาควบคุมตัวไว้ในสถานท่ี 
คุมขงั โดยหลกัแลว้ยอ่มเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล จึงตอ้งมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ไว้
เพื่อให้ประเทศต่างๆ น าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปทั้งในดา้น
ยุติธรรมและด้านมนุษยธรรม ซ่ึงในเร่ืองน้ีก็มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานขั้นต ่าของ
องคก์ารสหประชาชาติ ซ่ึงมาตรฐานขั้นต ่าท่ีองคก์ารสหประชาชาติและองคก์รในสงักดัไดจ้ดัท าข้ึน
น้ี มีดว้ยกนัหลายลกัษณะหลายรูปแบบ อาทิ ค  าประกาศ อนุสัญญา ขอ้ตกลง ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

                                                             

 15 แหล่งเดิม. 
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การปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิ ซ่ึงแต่ละฉบบันั้นก็ก  าหนดข้ึนโดยมุ่งก่อให้เกิดการรับรองคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชนของผูก้ระท าผดิและผูต้อ้งขงัเป็นหลกั16   
 2.3.1 ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 
 สิทธิมนุษยชน (Human Right) เป็นผลพวงท่ีเกิดข้ึนจากความพยายามของคนใน
สมยัก่อน โดยในสมยัยคุกรีกและโรมนัไดม้ีการพยายามเรียกร้องและแสวงหาสิทธิต่างๆ ซ่ึงบุคคล
ทุกคนจะพึงไดรั้บจากรัฐในฐานะท่ีเป็นมนุษย ์ดว้ยเหตุท่ีว่าในยุคดงักล่าวนั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือ
กษัตริยไ์ดม้ีการปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนในลกัษณะท่ีเป็นการกดข่ีข่มเหง และขาดไร้ซ่ึงมนุษยธรรม  
จึงไดเ้กิดแนวความคิดท่ีว่ามนุษยทุ์กคนควรมีสิทธิบางประการท่ีเป็นสิทธิประจ าตวัซ่ึงไม่อาจโอน
ใหแ้ก่กนัได ้และไม่อาจถูกท าลายลา้งโดยอ านาจใดๆ ซ่ึงนกัปรัชญาในสมยันั้นนั้นเรียกว่า เป็นสิทธิ
ธรรมชาติ จึงไดม้ีการพยายามเรียกร้องกนัอย่างต่อเน่ืองเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิดงักล่าว17 และแนวคิด
ดงักล่าวไดม้ีวิวฒันาการมายาวนานอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Right)18 เป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมี
ความส าคญัในการวางกรอบเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนและเป็นเอกสารหลกัดา้นสิทธิมนุษยชน
ฉบบัแรก โดยหลกัการส าคญัการประชุมของสมชัชาสหประชาชาติไดป้รากฏอยูใ่นค าปรารภ ดงัน้ี 
 “โดยท่ีการยอมรับศกัด์ิศรีแต่ก  าเนิด และสิทธิท่ีเท่าเทียมกนัและท่ีไม่อาจเพิกถอนได้
ของสมาชิกทั้ งมวลแห่งครอบครัวมนุษยชาติ เป็นพ้ืนฐานแห่งอิสรภาพ ความยุติธรรม และ
สนัติภาพในโลก”19  
 เหตุท่ีสหประชาชาติต้องมีการก าหนดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้ึนมา 
ก็เน่ืองจากว่า ในอดีตสมัยท่ีมีการสู้รบของสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึงและคร้ังท่ีสอง ผลพวงจาก
สงครามทั้งสองคร้ังนั้นไดก่้อให้เกิดความเสียหายอยา่งมากมาย อีกทั้งยงัไดส่้งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่และศกัด์ิศรีของมนุษย ์ทั้งในรูปแบบของความอดอยาก การทรมานนกัโทษ การใชแ้รงงาน
เยีย่งทาส และการฆ่าลา้งเผา่พนัธุ ์ดงันั้น หลงัจากท่ีไดมี้การก่อตั้งองคก์ารสหประชาชาติข้ึนภายหลงั 
การส้ินสุดของสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ประเทศสมาชิกสหประชาชาติจึงไดใ้ห้ค  ามัน่ว่าจะร่วมกนั

                                                             
16  จาก มาตรฐานกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของสหประชาชาติ เอกสารการสอนชุดวิชา  การ

บริหารงานยติุธรรมเปรียบเทียบขัน้สูง หน่วยที่ 3 (น.80), โดย รัชนีกร โชติชยัสถิตย,์ 2553, นนทบุรี: มหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช. 

17 แหล่งเดิม.  
18 ที่ชุมสมชัชาสหประชาชาติไดรั้บรองปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนเม่ือวนัที่ 10 ธนัวาคม 2491 

(ค.ศ. 1948) ซ่ึงประเทศไทยไดใ้หก้ารรับรองดว้ย. 
19 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (ม.ป.พ.).  สืบคน้ 20  มิถุนายน 2557, จาก  www.mfa.go.th/ 

humanrights/ images/stories/book.pdf   
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ป้องกนัมิให้เกิดโศกนาฏกรรมดงักล่าวข้ึนอีก20 แต่อยา่งไรก็ตามในทางกฎหมายระหว่างประเทศ
นั้น ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนไม่ใช่สนธิสัญญาจึงไม่มีผลผกูพนัทางกฎหมาย และไม่ถือ
ว่าเป็นการบังคบัให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศต้องปฏิบัติตาม เป็นแต่เพียงการ
ประกาศมาตรฐานกลางของสหประชาชาติในเร่ืองของการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
เพื่อเป็นแนวทางใหส้หประชาชาติและรัฐสมาชิกในไปปฏิบติั21 
หลกัการของปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัในส่วนท่ีเก่ียวกบักบัผูต้อ้งขงัไดแ้ก่ 

ขอ้ 1 มนุษยท์ั้งหลายเกิดมาอิสรเสรี และเท่าเทียมกนัทั้งศกัด์ิศรีและสิทธิ ทุกคนไดรั้บ
การประสิทธิประสาทเหตุผล และมโนธรรม และควรปฏิบติัต่อกนัอยา่งฉนัพี่นอ้ง22 

ขอ้ 2 บุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิและเสรีภาพประดาท่ีระบุไวใ้นปฏิญญาน้ี ทั้งน้ีโดยไม่มีการ
จ าแนกความแตกต่างในเร่ืองใดๆ เช่น เช้ือชาติ สีผวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือ
ทางอ่ืนใด ชาติหรือสงัคมอนัเป็นท่ีมาเดิม ทรัพยสิ์น ก  าเนิด หรือสถานะอ่ืนใด นอกจากน้ีการจ าแนก
ขอ้แตกต่างโดยอาศยัมูลฐานแห่งสถานะทางการเมืองทางดุลอาณา หรือทางเร่ืองระหว่างประเทศ
ของประเทศ หรือดินแดนซ่ึงบุคคลสังกดัจะท ามิได ้ทั้งน้ีไม่ว่าดินแดนดงักล่าวจะเป็นเอกราชอยูใ่น
ความพิทกัษม์ิไดป้กครองตนเอง หรืออยูภ่ายใตก้ารจ ากดัแห่งอธิปไตยอ่ืนใด23 
 ขอ้ 3 บุคคลมีสิทธิในการด ารงชีวิตในเสรีธรรมและในความมัน่คงแห่งร่างกาย24 

ขอ้ 4 บุคคลใดจะถูกบงัคบัให้เป็นทาส หรืออยูใ่นภาวะจ ายอมใดๆ มิได ้การเป็นทาส
และการคา้ทาสจะมีไม่ไดใ้นทุกรูปแบบ25 
 ข้อ 5 บุคคลใดจะถูกทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติ หรือลงทัณฑ์ซ่ึงทารุณโหดร้าย  
ไร้มนุษยธรรมหรือหยามเกียรติมิได้26 
 
                                                             

20  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (ม.ป.ป.).  สืบคน้ 20  มิถุนายน 2557, จาก http://www.mfa.go.th/ 
humanrights/human-rights-obligation/udhr   

21 มาตรฐานกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของสหประชาชาติ (น.80). เล่มเดิม. 
22  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (ม.ป.ป.).  สืบคน้  20  มิถุนายน 2557, จาก  http://www.lexilogos. 

com/declaration/thai.htm  
23 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน  (ม.ป.ป.).  สืบคน้  20  มิถุนายน 2557, จาก  http://www.lexilogos. 

com/declaration/thai.htm  
24  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (ม.ป.ป.).  สืบคน้  20  มิถุนายน 2557, จาก  http://www.lexilogos. 

com/declaration/thai.htm  
25  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (ม.ป.ป.).  สืบคน้  20  มิถุนายน 2557, จาก  http://www.lexilogos. 

com/ declaration/thai.htm  
26  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (ม.ป.ป.).  สืบคน้  20  มิถุนายน 2557, จาก  http://www.lexilogos. 

com/declaration/thai.htm  
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 ขอ้ 6 ทุกๆ คนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการยอมรับว่าเป็นบุคคลในกฎหมายไม่ว่า ณ ท่ีใด27 
ขอ้ 7 ทุกๆ คนต่างเสมอกนัในกฎหมายและชอบท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย

เท่าเทียมกนัโดยปราศจากการเลือกปฏิบติัใดๆ ทุกๆ คนชอบท่ีไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเสมอหนา้จาก
การเลือกปฏิบติัใดๆ อนัเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญาน้ี และต่อการยยุงส่งเสริมใหเ้กิดการเลือกปฏิบติั
เช่นนั้น28  

ขอ้ 8 บุคคลมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการเยียวยาอย่างได้ผลโดยผลศาลแห่งชาติ ซ่ึงมีอ  านาจ
เน่ืองจากการกระท าใดๆ อันละเมิดต่อสิทธิขั้นมูลฐาน ซ่ึงตนได้รับจากรัฐธรรมนูญหรือจาก
กฎหมาย29 
 ขอ้ 9 บุคคลใดจะถูกจบั กกัขงั หรือเนรเทศโดยพลการมิได้30 
 ขอ้ 10 บุคคลชอบท่ีจะเท่าเทียมกนัอยา่งบริบูรณ์ในอนัท่ีจะไดรั้บการพิจารณาอย่างเป็น
ธรรมและเปิดเผยโดยศาลซ่ึงเป็นอิสระและไร้อคติ ในการวินิจฉัยช้ีขาดสิทธิและหน้าท่ี ตลอดจน 
ขอ้ท่ีตนถูกกล่าวหาใดๆ ทางอาญา31 
 ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนแมจ้ะไม่ใชก้ฎหมายท่ีจะมีผลผูกพนัให้รัฐสมาชิก
สหประชาชาติตอ้งปฏิบติัตาม แต่ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนมีความส าคญัในฐานะท่ีเป็น
พ้ืนฐานของสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน โดยประเทศต่างๆ ได้มีการน าเอาสาระส าคัญของ
ปฏิญญาน้ีไปเป็นส่วนหน่ึงของรัฐธรรมนูญภายในประเทศจึงอาจถือไดว้่าปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิ 
มนุษยชนน้ีมีฐานะเป็นกฎหมายจารีต (custom law) ท่ีรัฐไม่อาจละเมิดได ้
 2.3.2 กฎมาตรฐานขั้นต ่าของการปฏิบติัต่อนกัโทษ (Standard minimum rules for the treatment 
of prisoners 1995)32 

                                                             
27  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (ม.ป.ป.).  สืบคน้  20  มิถุนายน 2557, จาก  http://www.lexilogos. 

com/declaration/thai.htm  
28 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (ม.ป.ป.).  สืบคน้ 20  มิถุนายน 2557, จาก  http://www.lexilogos. 

com/declaration/thai.htm  
29 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (ม.ป.ป.).  สืบคน้ 20  มิถุนายน 2557, จาก  http://www.lexilogos. 

com/declaration/thai.htm  
30 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน  (ม.ป.ป.).  สืบคน้ 20  มิถุนายน 2557, จาก  http://www.lexilogos. 

com/declaration/thai.htm  
31 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (ม.ป.ป.).  จาก  http://www.lexilogos.com/declaration/thai.htm  
32  สืบคน้ 20  มิถุนายน 2557, สหประชาชาติไดใ้หก้ารรับรองในการประชุมเร่ืองการป้องกนั

อาชญากรรมและการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผิด ณ นครเจนีวาและประกาศใชใ้นปี พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955) ไดรั้บ 
การรับรองโดยคณะมนตรีความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมในปี พ.ศ. 2500 (1957) และ 2520 (1977). 
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 เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรวมทั้ ง 
การแสวงหามาตรการอนัเหมาะสม เพื่อด าเนินการกับผูก้ระท าความผิดนั้นมีมานานแลว้ตั้งแต่ 
ยคุโบราณเพราะเน่ืองจากว่าอาชญากรรมเป็นส่ิงท่ีมีอยูคู่่กบัมนุษยชาติมาแต่เร่ิมตน้ ความร่วมมือใน
ลกัษณะดังกล่าวมีมาก่อนท่ีจะมีการจดัตั้งสหประชาชาติ ในสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 19 อตัราการ 
ก่ออาชญากรรมในประเทศต่างๆ ไดเ้พ่ิมมากข้ึนและทวีความรุนแรงจนก่อใหเ้กิดความต่ืนตระหนก 
ทัว่โลก ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปจึงมีการร่วมกนัจดัให้มีการประชุมระดบัระหว่างประเทศข้ึน
เป็นคร้ังแรกท่ีกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ในปี ค.ศ. 1812 เพื่อพิจารณาแนวทางแกปั้ญหาท่ี
เรียกว่ า “The First International Congress on the Prevention and Repression of Crime” ในการ
ประชุมคร้ังนั้นได้มีการจดัตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยนักโทษ หรือท่ีเรียกว่า 
International Prison Commission (IPC) และในปี ค.ศ. 1950 ก็ได้มีการเปล่ียนแปลงกลายมาเป็น
สหประชาชาติ การประชุมของสหประชาชาติในคร้ังแรกนั้นเป็นการพยายามจดัวางแนวปฏิบัติ
ระหว่างประเทศเก่ียวกบัคดีอาญาเพื่อให้การปฏิบติัเป็นไปในแนวทางเดียวกนั โดยร่างกฎระเบียบ
มาตรฐานใหป้ระเทศสมาชิกยอมรับปฏิบติั โดยกฎระเบียบดงักล่าวแยกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
 1. มาตรฐานทางปฏิบติัเก่ียวกบัระบบบริหารงานยติุธรรม 
 2. สนธิสญัญามาตรฐานว่าดว้ยความร่วมมือระหว่างประเทศในการด าเนินคดีอาญากบั
อาชญากร 
 ผลท่ีไดรั้บคือ การยอมรับหลกัเกณฑม์าตรฐานขั้นต ่าในการปฏิบติัต่อนกัโทษท่ีเรียกว่า 
“The 95 Standard minimum rules for the treatment of prisoners”33 

กฎทัว่ไป หลกัการทัว่ไป เร่ืองการจ าแนกประเภทของนกัโทษ 
ขอ้ 8 นักโทษต่างประเภทกันพึงถูกจ าคุกในสถานจ าคุกแยกจากกนัโดยค านึงถึงเพศ 

อายุ ประวติัการกระท าความผิด เหตุผลในการต้องโทษและความจ าเป็นในการปรับปรุงแก้ไข 
ดงันั้น 

(ก) นกัโทษชายและหญิงตอ้งแยกจ าคุกต่างเรือนจ ากนัหากเป็นไปได ้แต่หากเรือนจ าใด
รับทั้งนกัโทษชายและหญิงจะตอ้งแยกแดนจ าคุกส าหรับชายและหญิงออกจากกนัโดยเด็ดขาด  

(ข) ผูท่ี้ถูกคุมขังระหว่างการด าเนินคดีจะต้องถูกแยกคุมขังต่างหากไม่ไปปะปนกับ
นกัโทษเด็ดขาดท่ีตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกแลว้นั้น 

 

                                                             
33  จาก การลงโทษและการแก้ไขผู้กระท าผิด (น.117 - 118), โดย พเยาว ์ศรีแสงทอง, 2554, กรุงเทพฯ: 

จรัญสนิทวงศก์ารพิมพ.์ 
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(ค) นกัโทษท่ีตอ้งโทษจ าคุกจากเหตุทางคดีแพ่งจะตอ้งแยกจ าคุกต่างหากไม่ไปปะปน
กบันกัโทษท่ีตอ้งค าพิพากษาจ าคุกอนัเน่ืองมาจากไดก้ระท าความผดิทางอาญา34 

(ง) นกัโทษท่ีเป็นเยาวชนจะตอ้งแยกจากนกัโทษท่ีเป็นผูใ้หญ่ 
กฎท่ีตอ้งใชเ้ฉพาะกรณีพิเศษ การจ าแนกประเภทของนกัโทษและการคดัแยกนักโทษ

รายบุคคล 
ขอ้ 67 วตัถุประสงคข์องการจ าแนกประเภทของนกัโทษคือ 
(ก) เพื่อคดัแยกนักโทษออกจากบรรดานักโทษอ่ืนท่ีมีประวติัอาชญากรรมและความ

ประพฤติท่ีไม่ดีซ่ึงอาจชกัน าไปในทางท่ีเลวร้ายนั้น 
(ข) เพ่ือประโยชน์ในการจดัมาตรการบ าบัดฟ้ืนฟูทางสังคมแก่นักโทษ จึงตอ้งมีการ 

คดัแยกประเภทของนกัโทษหลายประเภท 
 ขอ้ 68 การจดัมีเรือนจ าหลายประเภทและการจดัให้มีแดนต่างๆ ของเรือนจ าแยกเป็น
หลายแดนตามประเภทของนักโทษ เป็นเร่ืองท่ีควรด าเนินการเพื่อประโยชน์แก่การบ าบดัแกไ้ข
นกัโทษใหเ้หมาะสมแก่ลกัษณะของนกัโทษนั้น 
 ขอ้ 69 ในทนัทีท่ีรับนกัโทษผูน้ั้นเขา้สู่เรือนจ าและไดศึ้กษาบุคลิกภาพของนกัโทษผูน้ั้น
แลว้ การจดัรายการฝึกอบรมและบ าบัดแกไ้ขนักโทษผูน้ั้น ให้อาศยัขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการ
เฉพาะส าหรับนกัโทษผูน้ั้น ตลอดจนความสามารถและแนวโนม้ของนกัโทษผูน้ั้นเป็นฐานในการ
พิจารณา35 
 
2.4  แนวความคดิเกีย่วกบัการลงโทษผู้กระท าผดิกฎหมาย 
 2.4.1 ทฤษฎีการลงโทษ 
                    ในการควบคุมสมาชิกของสังคมหน่ึงสังคมใดให้อยู่ในระเบียบวินัย ไม่ก่อความ
เดือดร้อนแก่ตนเองและผูอ่ื้นนั้น อาจจะกระท าได ้2 วิธีคือ การให้รางวลัอยา่งหน่ึง และการลงโทษ
อีกอยา่งหน่ึง การใหร้างวลัหมายถึงการใหส่ิ้งต่างๆ ซ่ึงท าใหผู้รั้บเกิดความพอใจ ผูรั้บอาจจะเป็นคน
ท่ีบริการดี ท าประโยชน์แก่ผูอ่ื้น หรือประสบความทุกขย์ากล าเค็ญ เป็นตน้ รางวลัท่ีใหจึ้งอาจจะเป็น
เสียงสรรเสริญเยนิยอ การปลอบอกปลอบใจ ส่ิงของตลอดจนเงินทอง มีนักจิตวิทยาบางท่านไดใ้ห้
ความส าคญัแก่การให้รางวลัมากกว่าการลงโทษ สกินเนอร์ (skinner) ไดก้ล่าวไวว้่า การให้รางวลั
เป็นการกระท าท่ีมีเหตุผลและให้ประโยชน์มากยิ่งกว่าการลงโทษหรือการใช้อ  านาจบังคับ การ

                                                             
34  จาก มาตรฐานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบติัต่อผู้ ต้องขงั (น.2), โดย กรมราชทณัฑ์ 

(ม.ป.พ). 
35  แหล่งเดมิ.. 
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ลงโทษนั้นแมว้่าจะกระท าเพียงบางเบาเพียงใด ก็ย่อมท าให้เกิดอารมณ์ต่อต้านได้ ผูถู้กลงโทษ 
ก็อยากท่ีจะหนีไปเสียให้พน้หรือมิฉะนั้นก็กระท าการต่อตา้นการลงโทษ แต่การใหร้างวลัจะท าให้
เขา้เป็นอิสระและมีความพอใจ ดงันั้นการท่ีจะท าให้คนเป็นสุข มีความรู้ มีความช านาญ มีความ
ประพฤติดี และมีความสามารถในการผลิต จึงตอ้งมีการส่งเสริมหรือควบคุมโดยใหร้างวลั 
 อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติัโดยทัว่ๆ ไปในโลกแลว้ มนุษยย์งัจ  าตอ้งลงโทษผูท่ี้กระท า
ผดิกฎท่ีวางไว ้ซ่ึงกฎท่ีวางไวน้ั้นอาจจะเป็นกฎท่ีเกิดข้ึนจากผูมี้อ  านาจในการปกครอง ไม่ว่าจะเป็น 
การปกครองในกลุ่มเล็กๆ เช่น ครอบครัว โรงเรียน วดั สมาคมต่างๆ หรือแมแ้ต่กลุ่มท่ีใหญ่ เช่น 
ประเทศก็ตาม แต่กฎของประเทศเป็นกฎท่ีใชไ้ดท้ัว่ไปกบัสมาชิกทุกคนภายในประเทศ กฎเช่นน้ีเรา
เรียกว่ากฎหมายอาญา36 การลงโทษตามกฎหมายอาญามีอยู่หลายวิธี เร่ิมตั้งแต่ความรุนแรงสูงสุด
จนกระทัง่ความรุนแรงต ่าสุด  การลงโทษตามกฎหมายอาญานั้น กรับ (Groupp) ไดส้รุปไวว้่ามีอยู ่ 
4 ทฤษฎีดว้ยกนัคือ  
 2.4.1.1 เพื่อเป็นการแกแ้คน้ทดแทน 
 มีพ้ืนฐานความคิดมาจาก ลทัธิเจตจ านงเสรีท่ีเรียกว่า Freewill เป็นลทัธิท่ีมีความเช่ือว่า
มนุษยทุ์กคนมีเหตุผล และมีอิสรเสรีภาพท่ีจะคิด มีอิสรเสรีภาพท่ีจะกระท าการใดๆ ภายใตค้วามคิด
ความเช่ือและการตดัสินใจของตนเอง การกระท าส่ิงใดมนุษยย์อ่มมีเหตุผลของตนเอง ดงันั้น มนุษย์
จึงตอ้งรับผดิชอบต่อการกระท าของตนเอง ซ่ึงหากเป็นการกระท าท่ีดีก็ย่อมท่ีจะไดรั้บผลตอบแทน
ท่ีดี แต่ถา้หากว่าเป็นการกระท าท่ีไม่ดี หรือมีการฝ่าฝืนต่อกฎเกณฑ์ของสังคมก็สมควรท่ีจะไดรั้บ
การต าหนิ หรือได้รับการลงโทษจากสังคมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงการท่ีสังคมจะลงโทษบุคคล  
ผูน้ั้นก็เน่ืองมาจากการกระท าของเขาเอง เมื่อกระท าความผิดก็สมควรท่ีจะถูกลงโทษ การลงโทษจึง
เป็นการทดแทนการกระท าผดิของเขานั้นเอง37        
  ในสมยัเร่ิมแรกนั้น ถา้ใครถูกท าร้าย ก็จะไดรั้บการแกแ้คน้อยา่งสาสม การตอบแทน 
แกแ้คน้ในสมยัก่อนเป็นเร่ืองเฉพาะตวัไม่เก่ียวกบัรัฐ แต่ในบางคร้ังการตอบแทนแกแ้คน้อาจจะมี
ความรุนแรงยิ่งกว่าความเสียหายท่ีตนเองไดรั้บ ในระยะต่อมาจึงมีความคิดข้ึนมาว่า การแกแ้คน้นั้น
ไม่ควรจะให้รุนแรงมากเกินกว่าความเสียหายท่ีตนไดรั้บ ซ่ึงเร่ืองน้ีก็ปรากฏอยู่ในลทัธิยูดา (Judai 
Doctrine) โดยมีค  ากล่าวไวว้่า ตาต่อตา ฟันต่อฟัน (an eye for an eye, a tooth for a tooth) ซ่ึงลทัธิน้ี
ยงัมีความเข้าใจท่ีผิด โดยมกัจะมีความคิดว่าถา้เสียลูกตาไปก็จะต้องควกัลูกตาของคนท่ีท าร้าย
ออกมาดว้ย ซ่ึงตามความเป็นจริงลทัธิน้ีช้ีใหเ้ห็นถึงการลงโทษเพ่ือแกแ้คน้ทดแทนนั้นเอง 

                                                             
36 การลงโทษและการแก้ไขผู้กระท าผิด (น. 51). เล่มเดิม. 
37 จาก ทฤษฎีการลงโทษ เอกสารการสอนชุด กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาช้ันสูง หน่วยที่ 6, (น.12), 

โดย ณัฐฐ์วฒัน์ สุทธิโยธิน, 2555, กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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 ในระยะต่อมา เมื่อรัฐได้เข้ามาท าด าเนินการแก้แคน้ต่อผูก้ระท าผิดแทนบุคคลหรือ
ผูเ้สียหาย เพราะความผดิท่ีไดก้ระท าลงไปนั้นกระทบกระเทือนต่อส่วนรวม มิใช่เร่ืองส่วนตวั และ
การลงโทษก็ตอ้งท าภายในกรอบของกฎหมาย การลงโทษประหารชีวิตดูเหมือนจะเป็นการลงโทษ
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด การลงโทษแบบน้ีใชว้ิธีการต่างๆ ซ่ึงจะมีประจกัษพ์ยานเห็นไดใ้นยคุกลาง การทรมาน
ก็ถือเป็นการลงโทษประเภทหน่ึง ซ่ึงกระท าลงไปก็เพื่อให้ผูก้ระท าความผิดได้สารภาพผดิและให้
เปิดเผยช่ือผูส้มรู้ร่วมคิด 
 การลงโทษเพ่ือแกแ้คน้ทดแทนนั้น แนวความคิดทางอาชญาวิทยาสมยัดั้งเดิมถือว่าการ
แกแ้คน้เป็นวตัถุประสงค์ขั้นสุดทา้ยของการลงโทษ ไม่มีความคิดใดๆ ท่ีสูงไปกว่านั้น คริสเตียน
เซ็น (Christiansen) ไดส้รุปลกัษณะทฤษฎีของการลงโทษเพื่อการแกแ้คน้ทดแทนไวด้งัน้ี 
                (1)  การแกแ้คน้ถือเป็นวตัถุประสงคก์ารลงโทษ 
                (2)  การแก้แค้นเป็นวัตถุประสงค์ขั้นสุดท้าย ไม่ได้เป็นหนทางเพื่อวตัถุประสงค์ 
อ่ืนใดอีก 
                (3)  เหตุผลส าคญัของการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนก็เพราะคนท าผิดศีลธรรมของ
สงัคม 
                (4)  การลงโทษผูก้ระท าผดิตอ้งไดส้ดัส่วนกบัความผดิทางศีลธรรม 
                (5)  การลงโทษเป็นการประณามอยา่งบริสุทธ์ิ ไม่ไดห้วงัท่ีจะพฒันา แกไ้ข ใหก้ารศึกษา 
หรือฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิแต่ประการใด 
 สรุปว่า วตัถุประสงคข์องทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทนคือ เพื่อเป็นการทดแทน
การกระท าผิดซ่ึงผูก้ระท าผิดได้กระท าลงไป เพราะผูก้ ระท าผิดสมควรท่ีจะได้รับการลงโทษ 
อนัเน่ืองมาจากการกระท าความผดิของเขานัน่เอง38 
 2.4.1.2 เพื่อข่มขู่ยบัย ั้ง 
 ในบรรดานกัปราชญ์พวกแรกๆ ท่ีให้ความสนใจต่อปัญหาการลงโทษเพื่อการป้องกนั
หรือยบัย ั้งอาชญากรรม ก็คือ เจเรมี เบนแธม (Jeremy Bentham) ได้กล่าวไวว้่า วตัถุประสงค์ขั้น
สุดทา้ยของการลงโทษก็คือ สวสัดิภาพของสังคม ความจริงแล้วในเร่ืองของสวสัดิภาพของสังคม
นั้นไม่ไดมี้ดว้ยการลงโทษแต่เพียงอย่างเดียว แต่ไดม้าดว้ยการให้รางวลัอีกดว้ย การลงโทษเองเป็น
ส่ิงท่ีไม่ดีเลย แต่ก็เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและมีประโยชน์ต่อสังคมในแง่ท่ีว่าช่วยป้องกนัความเลวร้ายท่ีจะ
บงัเกิดข้ึนต่อไป และเม่ือมีอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ เกิดมากข้ึน ก็ย่อมกระทบกระเทือนต่อ
ความสงบสุขของคนส่วนใหญ่ ทฤษฎีน้ีจึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานท่ีว่า การกระท าผดิท่ีเกิดข้ึนในสงัคมนั้น 
เม่ือเกิดข้ึนแลว้ไม่สามารถท่ีจะยอ้นเวลากลบัไปแกไ้ขไม่ให้การกระท านั้นเกิดข้ึนได ้ดงันั้นเม่ือมี
                                                             

38  แหล่งเดิม.. 
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การกระท าผิดเกิดข้ึน เราจึงควรหาทางป้องกนัเพื่อมิให้เกิดการกระท าผิดลกัษณะนั้นข้ึนมาอีก 
มากกว่าท่ีจะแกแ้คน้ทดแทนผูก้ระท าผดิ39  
 ซีซาร์ เบ็คคาเรีย เห็นว่าการลงโทษเป็นส่ิงจ  าเป็น เพราะการลงโทษสามารถช่วยปกป้อง
สงัคมไดโ้ดยการลงโทษเพ่ือข่มขู่ยบัย ั้งผูก้ระท าผดิ โดยเบ็คคาเรียไดอ้ธิบายถึงการลงโทษเพื่อข่มขู่
ยบัย ั้งว่า ควรจะตอ้งมีลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ 
 1. การลงโทษตอ้งลงดว้ยความรวดเร็ว (swiftness of punishment) โดยเบ็คคาเรียไดใ้ห้
เหตุผลไวส้องประการ ประการแรกคือ ผูก้ระท าผดิบางรายกระบวนการยติุธรรมใชเ้วลาหลายปีกว่า
จะน าตวัมาพิพากษาลงโทษ ซ่ึงจะท าให้เหตุการณ์เร่ืองการกระท าผดิถูกลืมเลือนไปหมดแลว้ การ
ลงโทษนั้นก็จะไม่มีประโยชน์อะไรในดา้นการป้องกนัอาชญากรรม40 
 2. ความแน่นอนในการลงโทษ (Certainty of Punishment) เบ็คคาเรียเห็นว่าเป็น
คุณภาพท่ีส าคญัท่ีสุดของการลงโทษ “แมก้ระทัง่ความชัว่ร้ายท่ีนอ้ยท่ีสุด..แต่เม่ือผูก้ระท าผิดไดรั้บ
โทษแน่นอน ย่อมจะมีผลในการสร้างความน่าเกรงขามในจิตใจคนได้ดียิ่ง...” เพราะหากบุคคล
กระท าผดิแลว้ไม่สามารถจบักุมได ้บุคคลทัว่ไปก็จะคิดว่าโอกาสท่ีจะไดรั้บความทุกข์นั้นมีนอ้ย ซ่ึง
จะท าใหเ้ลือกตดัสินใจท่ีจะกระท าความผดิแมว้่าโทษนั้นจะใหผ้ลร้ายมากกว่าผลดีก็ตาม แต่ถา้หาก
ว่ากระท าผดิแลว้ถูกจบัเสมือนคนก็จะชัง่ผลไดผ้ลเสียก่อน41 
 3. ความเคร่งครัดหรือความรุนแรงในการลงโทษ (Severity of Punishment) เบ็คคาเรีย
เนน้ว่า การลงโทษท่ีมีประสิทธิผล โทษท่ีเป็นไปไดน้ี้จะตอ้งมากกว่าประโยชน์ท่ีผูก้ระท าผดิไดรั้บ
จากการประกอบอาชญากรรม ซ่ึงจะตอ้งค านวณดูจากความเสียหายท่ีสงัคมไดรั้บจากอาชญากรรม42 
 อาชชาฟเฟนบูร์ก (Aschaffenbrug) กล่าวไวว้่า “ผลของการข่มขู่จากการลงโทษ ควรมี
สองทาง คือ ควรท าให้ประชาชนทัว่ไปรู้สึกเป็นการป้องกนัและเป็นการเตือนแต่ละบุคคลไม่ให้
กระท าผดิอีก แต่ประโยชน์ท่ียิง่ใหญ่ของการข่มขู่ว่าจะลงโทษนั้น อยูท่ี่การอบรมเก่ียวกบัความรู้สึก
นึกคิดในเร่ืองชีวิตโดยทัว่ไปของประชาชน การก าหนดว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นความผดิ ซ่ึงถา้ผูใ้ด
กระท าข้ึนรัฐก็จะลงโทษ จะท าใหเ้กิดความรู้สึกแก่คนทัว่ไปว่าการกระท าเช่นนั้นไม่เหมาะสม ไม่

                                                             
39  แหล่งเดิม. 
40 จาก อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (น.180.), โดย ชาย เสวิกุล, 2517, กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์.  
41 การลงโทษและการแก้ไขผู้กระท าผิด (น. 65). เล่มเดิม. 
42 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (น.180.). เล่มเดิม. 
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เป็นท่ียอมรับนับถือ เป็นท่ีเสียหายและขดักับหน้าท่ีของประชาชน ดังนั้น การป้องกันทัว่ไปจึง
ด าเนินไปอยา่งเงียบๆ ชา้ๆ และลึกซ้ึง ท าใหค้วามรู้สึกว่าอะไรชอบอะไรควรแจ่มแจง้ข้ึน”43 
 การลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพ่ือข่มขู่ยบัย ั้งนั้น ไม่ไดค้  านึงถึงแต่ประโยชน์เฉพาะ
การลงโทษเพ่ือยบัย ั้งตัวผูก้ระท าผิดเท่านั้น แต่ยงัค  านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและสังคม
โดยรวมอีกดว้ย การลงโทษตามทฤษฎีน้ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของ “ทฤษฎีอรรถประโยชน์” (Utilitarian 
Theory) ตามแนวคิดของ จอห์น สจ๊วต มิลล์ และ “ทฤษฎีเจตจ านงเสรี” (Free Will) โดยทฤษฎี
อรรถประโยชน์นั้นมีแนวคิดท่ีว่า การจะตดัสินว่าการกระท าอย่างใดอยา่งหน่ึงนั้นเป็นการกระท าท่ี
ถูกตอ้งชอบธรรมหรือไม่ ซ่ึงจะตอ้งดูจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อสังคมโดยรวมเป็นส าคญั หากการ
กระท านั้นสงัคมไดป้ระโยชน์ ก็จะถือว่าเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งชอบธรรม โดยทัว่ไปแลว้การตามทฤษฎีน้ี
เห็นว่าการลงโทษเป็นส่ิงท่ีเลวร้าย แต่เป็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งกระท าเพ่ือป้องกนัสังคมจึงตอ้งมี
การลงโทษ ดงันั้นหากจะมีการลงโทษก็จะต้องเป็นไปเพ่ือเหตุผลในการป้องกนัสังคมเป็นหลกั 
ไม่ใช่เพื่อแกแ้คน้ผูก้ระท าผดิ44  
 ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือป้องกนัอาชญากรรมนั้นสรุปลกัษณะไดด้งัน้ี 

 (1) การป้องกนัคือจุดมุ่งหมายของการลงโทษ 

     (2) การป้องกันไม่ใช่จุดหมายขั้นสุดท้าย แต่เป็นหนทางส าหรับจุดหมายท่ีสูงกว่า  
นัน่คือ สวสัดิภาพของสงัคม 
     (3) การละเมิดกฎหมายเท่านั้นท่ีจะเป็นเหตุให้ผูล้ะเมิด ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือ
ความประมาท ตอ้งไดรั้บโทษตามสมควรแก่เหตุ 
 (4) การลงโทษเป็นส่ิงท่ีจะท าให้เกิดความหวงัในภายภาคหนา้ แมว้่าจะตอ้งท าเพ่ือการ
ประณาม แต่ก็น่าจะยอมรับไดว้่าเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง ถา้หากกระท าลงไปเพ่ือป้องกนัอาชญากรรมอนั
จะส่งผลต่อสวสัดิภาพของสงัคมต่อไป 
 ผลของการลงโทษตามวตัถุประสงค์การป้องกันเป็นการลงโทษโดยเน้นการข่มขู่ 
เป็นส าคญั โดยจะเห็นไดว้่าการลงโทษประหารชีวิตท่ีท ากนัอย่างเปิดเผยในท่ีสาธารณะเพื่อให้
ประชาชนไดม้ีโอกาสเห็น คนทัว่ไปจะไดเ้กิดความรู้สึกกลวัและไม่คิดท่ีจะเอาเยีย่งอยา่ง แต่ปัจจุบนั
ไม่นิยมท่ีจะลงโทษในลกัษณะนั้น เน่ืองจากเป็นความขดัแยง้ทางความคิดในเร่ืองมนุษยธรรมและ
ศกัด์ิศรีของมนุษย ์อีกทั้งยงัอาจมีผลท าใหผู้ค้นทัว่ไปรู้สึกชินชาหรือคุน้เคยกบัความเห้ียมโหด ซ่ึงจะ
เป็นผลร้ายมากกว่าผลดี ดงันั้นในสมยัใหม่น้ีจึงถือเอาการป้องกนัโดยการก าหนดโทษว่าส าคญักว่า

                                                             
43 จาก กฎหมายอาญา ภาค 1 (น. 24), โดย อุทิศ แสนโกศิก, 2525, ศูนยบ์ริการเอกสารและวิชาการ กอง

วิชาการ กรมอยัการ  (อา้งถึงใน ณัฐฐ์วฒัน์ สุทธิโยธิน. (น.21). เล่มเดิม). 
44  แหล่งเดิม. 
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การลงโทษ คือถือเอาการบญัญติักฎหมายเพื่อเอาโทษแก่การกระท าผิดเป็นเคร่ืองมือในการยบัย ั้ง
ไม่ใหค้นกลา้ท่ีจะกระท าผดิ การลงโทษเป็นเพียงการท าใหก้ารบญัญติัของโทษมีน ้ าหนกัมากยิง่ข้ึน 
ซ่ึงกฎหมายอาญาและการใชก้ฎหมายน้ี โดยต ารวจและศาลน่าจะมีผลอยา่งยิ่งต่อความมีศีลธรรม
จรรยาของสาธารณชน แมว้่าการลงโทษอย่างรุนแรงเฉพาะคดีบางประเภทอาจจะมีผลเลก็น้อยต่อ
การป้องกนัอาชญากร แต่การมีกฎหมายอาญาและการลงโทษเอาไวจ้ะประสบผลดีท่ีสุดในการ
ป้องกนัอาชญากรรมก็ต่อเม่ือมีประสิทธิภาพในการใชบ้งัคบั นัน่ก็คือ มีการใชบ้งัคบักฎหมายอยา่ง
รวดเร็วและแน่นอน ซ่ึงจะท าใหส้ามารถป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนาและไม่เหมาะสมได้45 
 2.4.1.3 เพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิ 
 ความคิดในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด มีมาตั้งแต่สมยันีโอคลาซิคลั สคูล (Neoclassical 
School) เป็นความคิดส่วนใหญ่ของนักคิดชาวองักฤษ ซ่ึงใหค้วามส าคญัแก่การปฏิบติัต่อผูก้ระท า
ผดิเป็นรายบุคคล แต่ความคิดในสมยันั้นไม่ไดเ้ป็นความคิดท่ีเขา้หลกัวิทยาศาสตร์ เป็นความคิดท่ี
เจริญรุ่งเรืองอยู่ในราวๆ กลางคริสตวรรษ ท่ี19 ต่อมาในราวปลายคริสตวรรษท่ี 19 ก็ เกิดแนวความคิด 
ท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ในทางอาชญาวิทยาข้ึนซ่ึงน าโดย ซีซาร์ ลอมโบรโซ (Cesare Lombroso) นัก
อาชญาวิทยาชาวอิตาลี ส านักน้ีมีความคิดว่าการลงโทษผูก้ระท าผิดกฎหมายอาญาควรจะให้มีความ
เหมาะสมกบัอาชญากรแต่ละราย ซ่ึงแตกต่างจากความคิดในสมยัคลาสซิคลั สคูล ซ่ึงเจริญรุ่งเรือง
ในปลายปลายคริสตวรรษ ท่ี 18 ท่ีเนน้ว่าการลงโทษตอ้งให้เหมาะกบัอาชญากรรม โดยไม่ค  านึงถึง
บุคลิกภาพของผูก้ระท าผิด ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผูใ้หญ่ ผูห้ญิง ก็อาจจะลงโทษรุนแรงได ้แต่ส านักโพส
ซิทีฟ สคูล ไม่เห็นดว้ยกบัแนวความคิดน้ี 
 ตามทฤษฎีน้ีเช่ือว่า การลงโทษควรเป็นไปเพ่ือการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดให้กลบัตัว
เป็นคนดี เพ่ือไม่ใหผู้ก้ระท าผิกกลบัมากระท าผดิซ ้า รวมทั้งพยามท่ีจะช่วยให้ผูก้ระท าผดิกลบัคืนสู่
สังคมได้ตามปกติ จึงตอ้งให้มีการเรียนรู้การอบรมให้เพียงพอท่ีเขาจะใช้ในการด าเนินชีวิตได้46  
ประเด็นส าคญัของแนวความคิดน้ีก็คือ ประการแรกถือว่าพฤติกรรมของคนเป็นผลจากเหตุต่างๆ ท่ี
มีมาก่อน หมายความว่าคนจะประพฤติอยา่งไรก็เน่ืองจากเหตุท่ีเกิดข้ึนก่อนนั้น สาเหตุน้ีเป็นส่ิงท่ีมี
อยูใ่นจกัรวาล ประการท่ีสองการท่ีจะรู้ว่าอะไรคือสาเหตุของพฤตกรรมของบุคคลก็เป็นหนา้ท่ีของ
นักวิทยาศาสตร์ท่ีจะค้นหาและอธิบายให้ชัดเจนลงไป ความรู้ในเร่ืองสาเหตุน้ีจะท าให้สามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของคนได ้เป็นการควบคุมโดยอาศยัหลกัวิทยาศาสตร์ ในประการสุดทา้ยซ่ึงถือ
เป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากก็คือว่า มาตรการท่ีจะน ามาใชใ้นการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิควรจะเป็นมาตรการ
ท่ีกระท าลงไปเพื่อการบ าบดัรักษา เพื่อให้พฤติกรรมของผูก้ระท าผิดเปล่ียนแปลงไปในลกัษณะท่ี
                                                             

45  การลงโทษและการแก้ไขผู้กระท าผิด (น. 60-61). เล่มเดิม.  
46  ทฤษฎกีารลงโทษ  (น. 28). เล่มเดิม. 
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เขาได้รับความสุข มีสุขภาพดี และมีความพอใจต่อการบ าบัดนั้น ทั้งจะตอ้งมีผลต่อการป้องกัน
สงัคมใหป้ลอดภยัจากอาชญากรรมดว้ย 
 การลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูนั้ นมีหลกัคิดว่า “ส่ิงใดก็ตามท่ีสามารถแก้ไขปรับปรุง
ผูก้ระท าผดิใหก้ลบัตวัเป็นคนดีได ้ส่ิงนั้นคือวิธีการท่ีดีท่ีสุด และควรน ามาใช ้เน่ืองจากผูก้ระท าผิด
แต่ละคนมีปัญหาแตกต่างกนั มีนิสยัใจคอแตกต่างกนั เราจึงตอ้งใชว้ิธีปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บั
ว่าวิธีการแบบใดจึงจะเหมาะสมกบัตวัผูก้ระท าผดิมากท่ีสุด”47 
 ลกัษณะส าคญัของการลงโทษเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟู 
 (1) การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิคือจุดมุ่งหมายของการลงโทษ  
 (2) การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิไม่ใช่จุดมุ่งหมายสุดทา้ย แต่เป็นหนทางส าหรับจุดหมาย
ท่ีสูงกว่า นัน่คือการป้องกนัสงัคมใหป้ลอดภยัจากอาชญากรรม 
 (3) การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิตอ้งแกไ้ขไปตามสาเหตุ 
 (4) เหตุผลส าคญัท่ีตอ้งลงโทษเพื่อการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดก็เพราะว่า ผูก้ระท าผิด
มิไดม้ีสนัดานเป็นผูร้้าย แต่ตอ้งกระท าผดิเพราะสภาพแวดลอ้มรอบตวั 
 (5) การลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูกระท าลงไปโดยอาศัยหลกัมนุษยธรรม และหลัก
พฤติกรรมศาสตร์เป็นท่ีตั้ง        
 2.4.1.4 การลงโทษท่ีมีจุดมุ่งหมายรวม 
 ทฤษฎีท่ีมีจุดมุ่งหมายรวมนั้นจะถือว่า ทฤษฎีหน่ึงทฤษฎีใดควรจะมีความมุ่งหมายหลาย
อย่าง การตอบแทนแก้แค้นให้แก่สังคม  การป้องกันอาชญากรรม การแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด 
ลว้นเป็นจุดมุ่งหมายของโครงการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิ  
 การลงโทษจะต้องกระท าในลกัษณะท่ีจะส่งผลให้ผูก้ระท าผิดสามารถปรับตัวเขา้สู่
สังคมได้ น่ีก็เข้าลกัษณะการแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด ในขณะเดียวกันสังคมหรือประชาชนก็จะ
สอบถามหรือติดตามว่าไดม้ีการลงโทษผูก้ระท าผดิอย่างพอเหมาะพอควรแก่โทษหรือไม่ ถา้หากว่า
จะไม่ลงโทษหนกัอยา่งทีเดียว ลกัษณะของการถามเช่นน้ีเขา้ลกัษณะว่าไดแ้กแ้คน้แก่สงัคมแลว้หรือ
ยงั ซ่ึงก็จะหวงัต่อไปอีกว่าผูก้ระท าผดิจะไดรั้บการปฏิบติัท่ีจะไม่ท าให้กลายเป็นคนร้ายกาจไดอี้ก
ต่อไป เขา้ลกัษณะการป้องกนัอาชญากรรม การลงโทษผูก้ระท าผิดสามารถท าไดห้ลายรูปแบบ ซ่ึง
ผูก้ระท าผดิแต่ละคนยงัมิไดรั้บการปฏิบติัเพื่อการลงโทษท่ีเหมือนกนั จึงมีนกัคิดบางท่านกล่าวไวว้่า
การลงโทษเป็นเร่ืองของศิลปะ หมายถึงความละเอียดอ่อนของการลงโทษ 

                                                             
47  From The Limits of the Criminal sanction. California. By Herbert L. Packer, 1979, Standford 

University Press. p. 54 (อา้งถึงใน ณัฐฐ์วฒัน์ สุทธิโยธิน. (น. 31). เล่มเดิม). 
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 เก่ียวกบัความคิดน้ีในทางทฤษฎีมีหลายจุด คอดดิงตนั (Coddington) ไดก้ล่าวไวว้่า การ
ลงโทษควรจะมีการนึกถึงการผสมผสานกนัในเร่ืองการป้องกนั การแกไ้ขฟ้ืนฟู และการแกแ้ค้น 
แก่สังคม การท่ีคิดเช่นน้ีไม่ควรจะหยุดอยู่แค่เร่ืองของศาล หรือผูก้ระท าความผิด แต่ควรจะ
ครอบคลุมถึงสาธารณชนและสังคมดว้ย ในการลงโทษนั้นไม่ควรจะมีกฎตายตวั แมว้่าจะมีทฤษฎี
อยูก่็ตามแต่ควรจะกระท าอยา่งมีศิลปะ เป็นศิลปะท่ียากแก่การปฏิบติัในสงัคม 
 ในเร่ืองทฤษฎีการลงโทษท่ีมีจุดมุ่งหมายรวมน้ี จะสามารถยกตวัอย่างการลงโทษได้
โดยการจ าคุก การลงโทษจ าคุกนั้นจะครอบคลุมทั้งสามทฤษฎีดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ คือทฤษฎีการ
ป้องกนัอาชญากรรม เพราะการน าคนเขา้ไปไวใ้นคุกจะป้องกนัเขาไม่ให้กระท าความผิดอีก และ  
ก็ยงัป้องกนัไม่ใหค้นอ่ืนกลา้ท่ีจะกระท าความผดิอีกดว้ย เพราะถา้หากกระท าผดิในลกัษณะเดียวกนั
ก็จะถูกลงโทษในลกัษณะเดียวกนั ทั้งน้ีเพราะกฎหมายและแนวทางในกางปฏิบติัเพ่ือลงโทษคนมี
อยู่อย่างนั้น ประการต่อมาการลงโทษก็ยงัเป็นการแก้แคน้ให้แก่สังคม เพราะผูก้ระท าผิดมีความ
ทุกข์ทรมาน ขาดอิสรภาพ  เหมือนกับท่ีคนในสังคมขาดอิสรภาพในการไปไหนมาไหนอย่าง
ปลอดภยั และมีความทุกขท์รมานใจจากการกระท าความผดิของอาชญากร ประการสุดทา้ยนั้นการ
ลงโทษจ าคุกไดย้ดึหลกัมนุษยธรรมและหลกัพฤติกรรมศาสตร์ในการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิ 
 สาระส าคญัของทฤษฎีจุดมุ่งหมายรวมนั้นสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 (1) การแกแ้คน้ให้แก่สังคม การป้องกนัอาชญากรรม และการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด 
คือจุดมุ่งหมายของการลงโทษ 
 (2) การลงโทษตอ้งมีการผสมผสานกนัในเร่ืองของการแกแ้คน้แก่สังคม การป้องกัน
อาชญากรรม และการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิ 
 (3) จุดมุ่งหมายทั้งสามประการดงักล่าวไม่ได้เป็นจุดมุ่งหมายสุดทา้ย แต่เป็นเพียงแค่
หนทางท่ีไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีสูงกว่า นัน่คือความสงบเรียบร้อยและสวสัดิการของสงัคม 
 (4) ในการลงโทษผูก้ระท าผิดนั้นไม่ควรจะวางกฎตายตวั ทั้งน้ีเพราะสภาพแวดลอ้ม
และบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกนั 
 (5) ลงโทษผูก้ระท าผดิจะประสบผลส าเร็จไดข้ึ้นอยู่กบัศิลปะ และความรู้ท่ีจะน ามาใช้
ปฏิบติั48 
   ทฤษฎีทั้งหมดดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น เป็นส่ิงท่ีควรแก่การท่ีจะน ามาพิจารณา
เพื่อท่ีจะได้มีการลงโทษผูก้ระท าผิดได้อย่างเหมาะสม และเป็นการคุม้ครองสังคมดว้ยในขณะ 
เดียวกนั เพราะหากหยบิยกเพียงทฤษฎีหน่ึงทฤษฎีใดมาใชน้ั้น ก็จะเป็นการลงโทษท่ีไดผ้ลเพียงส่วน
เดียว จะไม่ครอบคลุมถึงความเหมาะสมและความมีมนุษยธรรมท่ีผูก้ระท าผดิควรจะไดรั้บ ดงันั้น 
                                                             

48 การควบคุมอาชญากรรมในสังคม (น. 142-143). เล่มเดิม. 
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การน าทฤษฎีทั้งหมดมาผสมผสานกนัเพ่ือท่ีจะไดล้งโทษผูก้ระท าผดิไดโ้ดยเฉพาะรายบุคคล ก็จะท า
ใหส้งัคมมีความปลอดภยัมากข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมพลเมืองหรือประชากรท่ีมีคุณภาพเขา้สู่สงัคม
ไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
 2.4.2 วตัถุประสงคก์ารลงโทษ 
                เม่ือมีการกระท าผิดข้ึนในสังคม สังคมจะตอ้งหาวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใดในการท่ีจะ
จดัการกบัผูก้ระท าผิดซ่ึงละเมิดต่อกฎเกณฑ์ของสงัคม เพราะหากสังคมไม่จดัการกบัผูท่ี้กระท าผิด 
ก็เท่ากบัว่าสงัคมใหก้ารยอมรับในการกระท าผดิดงักล่าว และการท่ีสงัคมจะจดัการกบัผูท่ี้กระท าผิด
อยา่งไรนั้นก็จะข้ึนอยู่กบัความเช่ือของสงัคมในแต่ละยุคสมยัเก่ียวกบัสาเหตุของการกระท าผิดและ 
เหตุผลท่ีจะต้องจดัการหรือปฏิบัติต่อผูก้ระท าผิด ซ่ึงก็จะปรับเปล่ียนไปตามแต่ละยุคแต่ละสมยั
เพราะแต่ละยุคสมยันั้นจะมีจุดเน้นในวตัถุประสงค์และวิธีการท่ีจะปฏิบติัต่อผูก้ระท าผิดหรือการ
ลงโทษท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 2.4.2.1 เพื่อตอบแทนแกแ้คน้ใหแ้ก่สงัคม (Retribution) 
 การลงโทษเพื่อเป็นการแกแ้คน้ทดแทนเป็นทฤษฏีการลงโทษท่ีมีมาแต่โบราณสมยัท่ี
มนุษยย์งัเป็นสงัคมดั้งเดิม การลงโทษน้ีเป็นไปเพ่ือความยติุธรรม โดยมีความเช่ือกนัว่าผูท่ี้กระท าผดิ
เป็นผูท่ี้มีความคิดชัว่ร้าย จึงจ  าเป็นท่ีจะตอ้งลงโทษใหส้าสมกบัความชัว่ร้าย รูปแบบของการลงโทษ
จึงมีลกัษณะรุนแรง ป่าเถ่ือน มีนักปรัชญาชาวเยอรมนั Immanuel Kant ได้สนับสนุนทฤษฎีการ
ลงโทษน้ี และยงัไดก้ล่าวไวใ้นหนังสือ Philosophy of Law ว่า “จะใชก้ารลงโทษเป็นเพียงเคร่ืองมือ
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งอ่ืนไม่ได ้ไม่ว่าจะเพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูล้งโทษเองหรือแก่สังคมเป็น
ส่วนรวมก็ตาม การลงโทษในทุกกรณีตอ้งเน่ืองมาจากเหตุว่าบุคคลท่ีถูกลงโทษไดก้ระท าผดิเท่านั้น 
ทั้งน้ีเพราะเป็นการไม่บงัควรท่ีจะปฏิบัติต่อบุคคลหน่ึงเพียงเพื่อจะเป็นเคร่ืองมือให้บังเกิดผลแก่
บุคคลอ่ืน ทุกคนมีสิทธิในฐานะท่ีเกิดมาเป็นมนุษยใ์นอนัจะไม่ถูกปฏิบัติเช่นนั้น”49 แต่หากจะ
พิจารณาว่าทฤษฎีแกแ้คน้ทดแทนมีความทารุณโหดร้ายและป่าเถ่ือนอย่างเดียวก็คงจะไม่ถูกเท่าใด
นกั เพราะถือว่าเป็นวตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัความรู้สึกของผูเ้สียหายและประชาชนโดยทัว่ไปท่ี
ตอ้งการจะเห็นผูท่ี้กระท าผดิไดรั้บผลร้ายตอบแทน จึงจะถือว่าเกิดความยติุธรรมตามหลกั “ตาต่อตา 
ฟันต่อฟัน” (An eye for an eye, a tooth for a tooth) คือเมื่อปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอย่างไรก็ควรท่ีจะไดรั้บ
การปฏิบติัเช่นเดียวกนัตอบแทน 
 ปัญหามีอยู่ว่าเหตุใดรัฐจึงตอ้งรับหน้าท่ีลงโทษผูก้ระท าผดิเอง การท่ีรัฐเขา้ไปลงโทษ
ผูก้ระท าผดินั้นเป็นเพราะการลงโทษผูก้ระท าผดิเพ่ือเป็นการแกแ้คน้ทดแทนนั้น รัฐตอ้งการป้องกนั
เพื่อมิให้มีการแกแ้คน้กนัเองซ่ึงจะท าใหส้ังคมวุ่นวายหากเพราะจะมีการแกแ้คน้กนัเองไมมีส้ินสุด 
                                                             

49 จาก กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจ าคุก  (น.34), โดย ธานี วรภทัร์, 2554, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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ในขณะเดียวกนัก็เพื่อช่วยเหลือผูท่ี้อ่อนแอกว่าให้ไดรั้บความเป็นธรรม โดยการลงโทษผูล้ะเมิดให้
ได้รับผลร้ายท่ีสาสมและทดแทนกันอย่างยุติธรรม โดยเหตุผลของการลงโทษตามทฤษฎีเพื่อ 
แกแ้คน้ทดแทนนั้นแบ่งไดเ้ป็น 2 ประการ คือ 
 1. เหตุผลเพื่อความยุติธรรม การกระท าความผิดเป็นการฝ่าฝืนต่อหลกัความยุติธรรม 
เมื่อฝ่าฝืนผูก้ระท าผดิจึงตอ้งถูกลงโทษเพื่อท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความยติุธรรม  
 2. เหตุผลเพ่ือทดแทนความผิดตามกฎหมาย เม่ือมีการกระท าผิดกฎหมายเกิดข้ึน เรา 
ก็จะลงโทษผูก้ระท าผิด ด้วยเหตุเพราะผูน้ั้นสมควรท่ีจะไดรั้บการลงโทษเน่ืองจากการกระท าผิด
กฎหมาย ไม่ใชเ้พ่ือความยุติธรรม ทั้งน้ี เพราะอาชญากรรม (crime) และการลงโทษ (punishment) 
เป็นของคู่กนั50 
 แต่ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทนน้ีในปัจจุบนัจะเร่ิมลดความส าคัญลงเพราะ
สงัคมมีเหตุผลหรือทฤษฎีอ่ืนแทนท่ี ประกอบกบัทฤษฎีการลงโทษน้ียงัมีจุดอ่อนหลายประการคือ 
 (1) การลงโทษเพื่อเป็นการแกแ้คน้ทดแทนไม่ไดพ้ิจารณาถึงประโยชน์ในอนาคต คือ 
ไม่มีการพิจารณาว่าการลงโทษนั้นจะมีผลในการป้องกนัไม่ให้มีการกระท าผิดเกิดข้ึนอีกหรือไม่ 
การลงโทษเพื่อเป็นการแกแ้คน้ทดแทนมิไดท้ าให้เกิดผลอะไรกลบัคืนมาในเชิงความคิดในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของสงัคมในอนาคต 
 (2) การลงโทษแกแ้คน้ทดแทนไม่ไดค้  านึงถึงความจ าเป็นของสังคม แต่นึกถึงความ
เหมาะสมของโทษกบัความผิดท่ีกระท า ฉะนั้นเม่ือไดล้งโทษผูก้ระท าผดิตามอตัราโทษแลว้ ก็ตอ้ง
ปล่อยตวัออกมาทั้งๆ ท่ียงัเป็นอนัตรายต่อสังคมอยู่ เช่น กรณีการตดัมือผูก้ระท าผิดฐานลกัทรัพย ์
สงัคมก็ไม่ไดอ้ะไรนอกจากการลงโทษดงักล่าวนอกจากคนพิการท่ีตอ้งเป็นภาระแก่สังคมในการ
เล้ียงดูต่อไป 
 (3) เป็นการยากท่ีจะวดัขนาดความรุนแรงของโทษกบัความผิดว่ามีความเท่าเทียมกนั
จริงหรือไม่ เพราะในสภาพความเป็นจริงสงัคมยงัไม่มีมาตรการใดๆ ท่ีจะลงโทษใหไ้ดส้ัดส่วนกบั
ความผิดท่ีแท้จริง เช่น กรณีการลกัทรัพย ์ต้องลงโทษอย่างไรจึงจะสาสม หากจะใช้โทษจ าคุก
จะตอ้งจ าคุกก่ีปีจึงจะทดแทนกนัได ้เป็นเร่ืองของความรู้สึกทั้งส้ิน ยงัไม่มีมาตรฐานใดท่ีจะวดัว่า
ทดแทนกันได้ ปัญหาจึงเกิดว่าผูก้ระท าผิดถูกลงโทษอย่างยุติธรรมหรือผูเ้สียหายได้รับการ  
ตอบแทนท่ียติุธรรมหรือไม่51 

                                                             
50 ความประสงค์ของการลงโทษอาญา : ศึกษาเฉพาะประเทศไทยสมยัใช้กฎหมายลกัษณะอาญาและ

ประมวลกฎหมายอาญา  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, โดย 
 สหธน รัตนไพจิตร, 2527  (อา้งถึงใน ณัฐฐ์วฒัน์ สุทธิโยธิน (น. 13). 

51 กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจ าคุก (น.35). เล่มเดิม. 
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 ดว้ยเหตุดังกล่าวน้ีประกอบกบัสังคมมีความเจริญรุ่งเรืองข้ึน และมีการกล่าวถึงเร่ือง
สิทธิมนุษยชนมากข้ึน ท าให้การลงโทษแบบแกแ้ค้นทดแทนลดความส าคัญลง แต่ยงัคงมีอยู่ใน
ปัจจุบนัเหตุเพราะว่ายงัมีความสอดคลอ้งกบัความรู้สึกของผูเ้สียหายและประชาชนในการท่ีจะท าให้
ผูก้ระท าผดิไดรั้บการลงโทษเพ่ือทดแทนใหส้าสมกนั แต่ทฤษฎีแกแ้คน้ทดแทนนั้นยอ่มมีผลทั้งใน
ดา้นความกรุณาปรานี และมีส่วนท่ีเรียกไดว้่าเป็นการแกแ้คน้ตอบแทน อนัท าให้สังคมส่วนใหญ่
พอใจ ตลอดจนตัวผูก้ระท าผิดก็ยินดีท่ีจะรับโทษตามสัดส่วนของความผิดท่ีตนได้กระท าลง 
นอกจากน้ียงัมีผลในทางป้องกันสังคมอีกด้วย เพราะว่าการใช้วิธีการลงโทษแบบน้ีย่อมมีผล 
ทั้งในทางท าใหผู้ก้ระท าผดิรู้สึกส านึกตวัและท าใหบุ้คคลภายนอกเกรงกลวัต่อโทษนั้นดว้ย52 
 2.4.2.2 เพ่ือยบัย ั้งหรือปราบปรามการกระท าผดิ (Deterrence) 
  แนวความคิดของวตัถุประสงคก์ารลงโทษแบบน้ีนั้น เป็นผลมาจากแนวความคิดของ
ส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิม (Classical School) ท่ีมีความเช่ือว่าการกระท าผิดเกิดข้ึนจากการท่ีคน 
ไม่เกรงกลวักฎหมายหรือการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีอ่อนแอเกินไป ทั้งน้ีเพราะมนุษยม์ีเหตุผลและมี
เจตจ านงอิสระ (Free will) ท่ีจะเลือกหรือไม่เลือกท าส่ิงใดก็ได ้โดยจะเลือกท าในส่ิงท่ีตนเองไดรั้บ
ประโยชน์และพอใจ แต่จะไม่เลือกท าส่ิงท่ีท าให้เกิดความทุกข์และความเจ็บปวด มนุษยจึ์งตอ้ง
รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง การกระท าความผิด จึงเกิดจากการเลือกกระท าของเขาเอง
เน่ืองจากเห็นว่าไดป้ระโยชน์มากกว่าจึงกลา้เส่ียงท่ีจะกระท าผดิ การลงโทษจึงควรมีเพื่อป้องกนัการ
กระท าความผิด โดยการท าให้ผูก้ระท าผิดรู้สึกว่าผลการกระท าก่อให้เกิดความเจ็บปวดและไม่
ก่อใหเ้กิดผลดีเลย เมื่อมนุษยไ์ดรั้บความเจ็บปวดจากการกระท าผดิมากกว่าไดรั้บความพอใจแลว้ก็มี
ความรู้สึกท่ีอยากจะหลีกเล่ียงการกระท าความผิด  วตัถุประสงค์ของการลงโทษนั้นก็เพ่ือเกิด
ประโยชน์ 2 ประการคือ   
 (1) มีผลแก่ตวัผูก้ระท าผิด (Special Deterrence) เพื่อให้ผูก้ระท าผิดรู้สึกความกลวัต่อ
การลงโทษและรู้สึกเข็ดหลาบต่อการกระท าผิดซ ้ า เน่ืองจากไดรู้้สึกถึงความยากล าบากและความ
เจ็บปวดจากการถูกลงโทษ เป็นผลใหต้อ้งไตร่ตรองในการท่ีจะกระท าความผดิว่าจะคุม้ค่าหรือไม่
กบัความเจ็บปวดท่ีไดรั้บมา 
 (2) เป็นตัวอยา่งให้กบัคนทัว่ไป (General Deterrence) เพื่อข่อขวญัหรือป้องกนัไม่ให้
ใหค้นทัว่ไปกระท าความผดิแบบเดียวกนัอีก เพราะเห็นว่าเมื่อกระท าผดิแลว้จะตอ้งไดรั้บโทษท าให้
เกิดความยบัย ั้งชัง่ใจไม่กลา้กระท าความผดิเช่นนั้นอีก 

                                                             
52 จากทฤษฎอีาญา  (น.89), โดย อภิรัตน์ เพช็รศิริ, 2552, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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 การท่ีจะท าให้การลงโทษมีผลในการข่มขวญัและยบัย ั้ง เรย ์เจฟฟอรีย ์ไดก้ล่าวไวว้่า
จะต้องท าให้การลงโทษนั้นมีความแน่นอน รวดเร็ว เสมอภาค และโทษท่ีเหมาะสม กล่าวคือมี 
4 ประการ53 
 (1) การลงโทษตอ้งมีความแน่นอน กล่าวคือ เม่ือมีการกระท าความผดิข้ึนแลว้จะตอ้งท า
ใหผู้ก้ระท าผดิมีโอกาสหลุดรอดจากการจบักมุลงโทษไปไดย้าก ซ่ึงจะมีผลในการข่มขวญัและยบัย ั้ง
ใหค้นทัว่ไปและผูก้ระท าผดิเกิดความเกรงกลวัไม่กลา้เส่ียงกระท าความผดิอีก เพราะท าผดิแลว้ตอ้ง
ถูกจบัก็ไม่คุม้ค่า 
 (2) การลงโทษต้องท าได้อย่างรวดเร็ว เม่ือมีการกระท าผิดเกิดข้ึนแลว้จะตอ้งน าตัว
ผูก้ระท าผดิมาลงโทษไดอ้ย่างรวดเร็วให ้“เห็นผลทนัตา” จึงจะท าใหผู้ก้ระท าผดิและคนทัว่ไปเห็น
เป็นตัวอย่างว่าเมื่อกระท าผิดแลว้จะได้รับผลร้ายอย่างไร ในทางตรงกันข้ามหากมีการกระท า
ความผิดเกิดข้ึนแลว้ อีก 3 ปีต่อมาจึงสามารถจบัตัวผูก้ระท าผิดได้ หรืออีก 5 ปีต่อมา กว่าศาลจะ
พิพากษาลงโทษผูก้ระท าผดิ ก็จะท าใหค้นทัว่ไปลืมเร่ืองราวการกระท าความผดิท่ีเกิดข้ึน และท าให้
การลงโทษไม่มีเป็นในการข่มขวญัและยบัย ั้งเพราะไม่เห็นผลทนัตา ดงันั้นหากเป็นกรณีการกระท า
ผิดในคดีท่ีสะเทือนขวญัประชาชนหรือคดีท่ีประชาชนให้ความสนใจ กระบวนการยติุธรรมโดย
ต ารวจ อยัการ ศาล อาจร่วมมือกันในการเร่งด าเนินคดีเพื่อให้ผูต้อ้งหาได้รับการพิจารณาตัดสิน
โดยเร็ว ก็จะท าใหก้ารลงโทษมีผลเป็นการข่มขวญัยบัย ั้งมากข้ึน 
 (3) การลงโทษตอ้งมีความเสมอภาค โดยท่ีผูก้ระท าผดิตอ้งถูกลงโทษเท่าเทียมกนัไม่มี
การเลือกปฏิบติั ซ่ึงจะมีผลให้ผูก้ระท าผิดหรือผูท่ี้คิดจะกระท าผิดไม่มีโอกาสแกต้วั หรือหาทาง
หลีกเล่ียงหรือหาขอ้ยกเวน้จากการถูกลงโทษถา้ท าผิด การลงโทษจึงจะมีผลในการข่มขวญัยบัยงั 
หากเมื่อมีการกระท าผิดแลว้บางคนไดโ้ทษ บางคนมีขอ้ยกเวน้ ก็จะท าให้การลงโทษไม่มีความ
ศกัด์ิสิทธ์ิ ท าให้ต่างพยายามหาช่องทางท่ีจะหลบหนีหรือหาขอ้ยกเวน้ท่ีไม่ตอ้งรับโทษท าให้ไม่มี
ความเกรงกลวัต่อโทษ 
 (4) การลงโทษตอ้งมีบทลงโทษท่ีเหมาะสมและทดัเทียมกบัความผิด หากบทลงโทษ
เบาเกินไปไม่ไดส้ัดส่วนกบัการกระท าความผิด จะท าใหผู้ก้ระท าผดิและคนทัว่ไปไม่เกิดความเกรง
กลวัและรู้สึกคุม้ค่าท่ีจะเส่ียงกระท าผดิ แต่หากบทลงโทษหนกัเกินไปก็จะท าใหผู้ก้ระท าผดิพยายาม
ปกปิดความผดิของตนเอง โดยการท าร้ายเหยือ่หรือท าใหเ้หยือ่ไดรั้บผลร้ายมากข้ึน เช่น หากใชโ้ทษ
ประหารชีวิตกบัการปลน้หรือข่มขืน จะเกิดการกระตุน้ใหม้ีการปลน้แลว้ฆ่าเจา้ทุกขห์รือข่มขืนแลว้
ฆ่าเพื่อปกปิดการกระท าผิดของตนเองเพราะโทษเท่ากนั ในขณะเดียวกันกระบวนการยุติธรรม
จะตอ้งท างานหนักมากข้ึนในการน าตวัผูก้ระท าผิดมาลงโทษ เพราะยิ่งมีโทษหนักก็ยิ่งตอ้งมีการ
                                                             

53 หลกัทัณฑวิทยา  (น. 26-27). เล่มเดิม. 
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พิสูจน์หรือมีพยานหลกัฐานท่ีชดัแจง้ศาลจึงจะสั่งลงโทษ แต่หากพยานหลกัฐานหรือการฟ้องร้อง
คดีไม่รัดกุมพอ ก็จะเป็นโอกาสใหผู้ก้ระท าผดิหลุดรอดจากการถูกลงโทษไปได ้ ดงันั้นโทษจึงตอ้ง
มีความเหมาะสมและทดัเทียมกบัการกระท าผดิ จึงจะมีผลในการข่มขวญัยบัย ั้ง54 
 อย่างไรก็ตามแม้หลักการของการลงโทษเพ่ือข่มขวัญยบัย ั้งจะมุ่งในการป้องกัน
อาชญากรรม แต่ก็ปรากฏว่าในบางประเทศท่ีมีการลงโทษอย่างเฉียบขาดและรุนแรงก็ยงัมี
อาชญากรรมเกิดข้ึนทัว่ไป ท าใหเ้กิดขอ้สงสยัว่าการลงโทษจะมีผลในการข่มขวญัยบัย ั้งการกระท า 
ผิดได้จริงหรือไม่ หรือแค่ไหน และเพียงใด นอกจากน้ีการลงโทษเพ่ือมุ่งข่มขวญัยบัย ั้งนั้นยงั 
ไม่สามารถท าให้ผูก้ระท าผดิเกิดความรู้สึกท่ีจะยงัย ั้งได ้เพียงแต่ท าให้เกิดความเกรงกลวั ซ่ึงอาจไม่
เพียงพอท่ีจะท าให้เกิดการยบัย ั้งได ้เช่น กรณีผูท่ี้กระท าผิดเพราะมีบุคลิกภาพบกพร่องหรือขาด
ความรู้ หรือทักษะการประกอบอาชีพอนัจะน าไปสู่การกระท าผิด ดงันั้น ไม่ว่าโทษจะรุนแรง
เพียงใดก็จะเพียงพอให้เกิดความเกรงกลวัเท่านั้น แต่ไม่สามารถเกิดความรู้สึกยบัย ั้งได ้คือ ไม่ไดท้  า
ใหเ้หตุท่ีผลกัดนัไปสู่การกระท าผดิหมดไป 
 ขอ้จ ากดัของวตัถุประสงคใ์นการลงโทษเพ่ือข่มขวญัยบัย ั้งอีกประการหน่ึงก็คือ การใช้
โทษเป็นเคร่ืองมือในการยบัย ั้งนั้น เป็นการยบัย ั้งท่ีเกิดจากความเกรงกลวัการลงโทษ ไม่ไดเ้กิดจาก
จิตใจท่ีดีงามหรือมีการยบัย ั้งจากภายใน เพราะการเป็นผูท่ี้มีวินยัหรือมีจิตใจท่ีไม่คิดกระท าความผิด
แม้มีโอกาส ซ่ึงเป็นเร่ืองของการขัดเกลาทางสังคม และเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการท่ีจะป้องกัน
อาชญากรรม ทฤษฎียบัย ั้งน้ีจะไดผ้ลท่ีไม่เท่าเทียมกบัทุกกรณี ซ่ึงอาจพิจารณาไดคื้อ  
 (1) พิจารณาจากตวับุคคล โทษไม่มีผลในการข่มขู่ บุคคลท่ีกลา้กระท าผิดเท่าเทียมกนั
ทุกคนไป โทษจะมีผลเป็นการข่มขู่ไม่ให้กลา้ท่ีจะกระท าผดิก็ต่อเมื่อ บุคคลนั้นสามารถเขา้ใจถึงภยั
ท่ีจะตอ้งรับโทษ ส าหรับเด็ก คนวิกลจริต หรือคนปัญญาอ่อนย่อมไม่มีความสามารถดงักล่าว หรือ
ถา้มี ก็จะนอ้ยกว่าคนปกติ ในกรณีเช่นน้ี โทษก็ยอ่มท่ีจะมีผลเป็นการป้องกนัการกระท าผิดไดน้อ้ย 
แต่กบับุคคลทัว่ไปการข่มขู่ของโทษจะมีผลอยา่งมาก ฉะนั้นทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่หรือป้องกนั
น้ีมีความประสงค์ท่ีจะไม่ให้คนส่วนใหญ่กระท าผิด แต่ส าหรับบุคคลท่ีมีความเข้าใจถึงภัยน้อย  
ก็อาจจะตอ้งใชว้ิธีอ่ืนควบคู่เขา้ไปดว้ย 
 (2) พิจารณาจากลกัษณะการกระท า คือ ผูก้ระท าผดิมีเวลาคิดไตร่ตรองก่อนการกระท า
ผดิหรือไม่ และการกระท าผดิโดยเจตนากบัโดยประมาท 
  (2.1) ผูก้ระท าผิดมีเวลาคิดไตร่ตรองก่อนการกระท าผิดหรือไม่ การกระท าผิดท่ี
ผูก้ระท ามีเวลาคิดไตร่ตรองนานก่อนท่ีจะลงมือ โทษอาจจะมีผลเป็นการป้องกนัไดอ้ยา่งมาก เพราะ
ผูท่ี้จะกระท าผิดมีเวลาคิดถึงผลเสียในการกระท าไดม้าก แต่ในทางตรงกนัขา้มกรณีท่ีผูก้ระท าผดิมี
                                                             

54 กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจ าคุก (น.36 -37). เล่มเดิม. 
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อารมณ์รุนแรงเป็นเคร่ืองชกัจูง การลงโทษย่อมมีผลเป็นการป้องกนัไดน้้อยหรืออาจไม่มีเลยก็ได ้
เพราะเมื่อกระท าผิดโดยมีอารมณ์รุนแรงชกัจูง โดยปกติแลว้ย่อมท่ีจะกระท าผิดโดยฉับพลนัไม่มี
เวลาย ั้งคิดถึงผลไดผ้ลเสีย เพราะอารมณ์เป็นเคร่ืองถ่วงไม่ใหคิ้ดถึงผลเสียของการถูกลงโทษอีกดว้ย 
  (2.2) การกระท าความผดิโดยประมาทและโดยเจตนา การลงโทษจะมีผลเป็นการ
ป้องกนัไม่ใหก้ระท าผดิโดยประมาทไดน้อ้ยกว่าเจตนา เน่ืองจากว่าผูก้ระท าผดิคิดเปรียบเทียบผลได้
ผลเสียของการกระท าผดิ การท่ีจะมีโอกาสตรึกตรองไดน้ั้น โดยขั้นแรกบุคคลนั้นจะตอ้งรู้เสียก่อน
ว่าส่ิงท่ีจะกระท าลงไปเป็นความผดิ ส าหรับการกระท าผดิโดยเจตนา โดยปกติผูก้ระท ารู้อยูแ่ลว้ว่ า
ส่ิงท่ีตนก าลงัจะกระท าเป็นความผดิ อาจจะคิดไดว้่าควรกระท าผดิหรือไม่ 
 แต่ส าหรับการกระท าผิดโดยประมาทนั้ น โดยปกติแล้วต้องเกิดผลร้ายท่ีกฎหมาย
ประสงคจ์ะป้องกนัจึงจะเป็นความผดิ หากเพียงแต่กระท าโดยประมาทเฉย ๆโดยไม่เกิดผลร้ายยงัไม่
เป็นความผดิ หรือในบางกรณีเป็นความผดิท่ีมีโทษเลก็นอ้ย ซ่ึงโดยปกติผูก้ระท าก็จะกระท าไปโดย
ไม่นึกว่าการกระท าของตนจะเป็นความผดิ เพราะมกัจะนึกว่าการกระท าของตนจะไม่เกิดผลร้ายข้ึน 
แต่อยา่งไรก็ตามไม่ไดห้มายความว่าการลงโทษจะไม่มีผลเป็นการป้องกนัไม่ใหค้นกระท าผดิ แต่ผล
ในการป้องกนัอาจจะมีนอ้ย55 
 สรุปได้ว่าว ัตถุประสงค์ของการลงโทษเพ่ือป้องกันน้ี เป็นการลงโทษโดยมีความ 
มุ่งหมายท่ีจะให้ผูก้ระท าผิดท่ีไดรั้บโทษไปแลว้เกิดความหลาบจ า เกรงกลวัท่ีจะได้ รับโทษจน 
ไม่กลา้ท่ีจะกระท าผดิอีก และในขณะเดียวกนั ผลของการลงโทษผูก้ระท าผดิผูห้น่ึงจะมีผลเป็นการ
ยบัย ั้งและป้องปรามไม่ใหบุ้คคลอ่ืนกระท าผดิอีก56 
 2.4.2.3 เพื่อป้องกนัสงัคม (Incapacitation) 
 เป็นวตัถุประสงค์หรือแนวคิดท่ีท าให้ผูก้ระท าผิดหมดโอกาสในการกระท าความผิด  
ซ่ึงอาจไดแ้ก่ การจ าคุกไวต้ลอดชีวิต จ  าคุกมีก  าหนดระยะเวลา การประหารชีวิต เป็นตน้ การป้องกนั
สงัคมหรือการตดัโอกาสกระท าผดิน้ีมีหลกัการว่า อาชญากรรมยอ่มไม่เกิดข้ึนถา้ไม่มีอาชญากรหรือ
อาชญากรไม่มีโอกาสกระท าผิด การลงโทษเพ่ือตดัโอกาสผูก้ระท าผดิน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์คลา้ยกบั
วตัถุประสงค์ของการลงโทษเพ่ือข่มขวญัยบัย ั้ง คือ เพ่ือเป็นการป้องกนัอาชญากรรม แต่แตกต่างกนั
ตรงท่ีว่าหลกัการของการข่มขวญัยบัย ั้งนั้นมุ่งให้เกิดความเกรงกลวัไม่กระท าความผิดข้ึนอีก ส่วน
การลงโทษเพ่ือตดัโอกาสนั้น มุ่งป้องกันการกระท าความผิดซ ้ าโดยการท าให้ผูก้ระท าผิดหมด
โอกาสท่ีจะกระท าผิดข้ึนได้อีก ซ่ึงวิธีท่ีจะจ ากัดผูก้ระท าผิดนั้น อาจท าได้โดยการเนรเทศเพ่ือ
ป้องกันสังคมออกจากอาชญากรโดยการกันอาชญากรออกไปท่ีอ่ืนเพื่อให้สังคมปลอดภัย  โดย
                                                             

55 การลงโทษและการแก้ไขผู้กระท าผิด (น. 66-67). เล่มเดิม. 
56 ทฤษฎกีารลงโทษ (น. 20). เล่มเดิม. 
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ประสงคจ์ะก าจดัผูก้ระท าผดิใหอ้อกไปจากสงัคมอยา่งถาวรหรือชัว่คราวก็ตาม เป็นการท าใหส้งัคม
รู้สึกปลอดภยัไม่ตอ้งหวาดระแวงภยัจากบุคคลเหล่านั้นอีกต่อไป เหมือนในบางประเทศท่ีอดีตเคยมี
การใชว้ตัถุประสงค์การลงโทษน้ี เช่น องักฤษเคยส่งนักโทษไปไวท่ี้ออสเตรเลีย หรือ การท าลาย
อวยัวะเพื่อตดัโอกาสผูก้ระท าผดิในการประกอบอาชญากรรม  
 ส าหรับวิธีการลงโทษท่ีสนองต่อวตัถุประสงค์น้ีนิยมใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน  
ซ่ึงก็คือ การจ าคุกโดยการกนัผูก้ระท าผดิออกจากสังคมเพื่อให้สงัคมปลอดภยั แต่การจ าคุกเป็นวิธี
แยกผูก้ระท าผิดออกจากสังคมเป็นการชัว่คราว เพราะการลงโทษจ าคุกเป็นการลงโทษเพ่ือสนอง 
ต่อวตัถุประสงคน้ี์ไม่ใช่เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากในทา้ยท่ีสุดผูก้ระท าผดิก็ตอ้งกลบัมาใชชี้วิตอยูใ่น
สังคมร่วมกบัผูอ่ื้นอยู่เช่นเดิม หรือแมจ้ะเป็นการลงโทษจ าคุกตลอดชีวิตซ่ึงก็มกัจะมีการลดโทษ 
และเม่ือถึงเวลาพน้จากการจ าคุกออกมาแลว้ผูก้ระท าผดิก็อาจท่ีจะมีความโกรธแคน้สงัคมมากยิง่ข้ึน 
เน่ืองมาจากการลงโทษท่ีได้รับซ่ึงอาจท าให้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ยากมากยิ่งข้ึนเพราะสังคม 
ไม่ยอมรับผูท่ี้มีตราบาปหรือผูท่ี้เคยไดรั้บโทษจ าคุกมาก่อน 
 2.4.2.4 เพื่อการแกไ้ขปรับปรุงจิตใจผูก้ระท าผดิ (Rehabilitation)  
 แนวความคิดเก่ียวกบัการลงโทษเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดนั้น ผูท่ี้ให้ค  าจ  ากัดความ
เป็นท่านแรก คือ นักวิชาการชาวอเมริกนัช่ือ ศาสตราจารยเ์อเลน 57 ซ่ึงพอจะสรุปหลกัการได้ว่า
ทฤษฎีการแกไ้ขผูก้ระท าผดิน้ีเป็นการรวมเอาแนวความคิดหลายแนวความคิดเขา้ไวด้ว้ยกนั แต่มีส่ิง
ท่ีเห็นพอ้งกนัว่าพฤติกรรมของมนุษยน์ั้นเป็นผลของเหตุท่ีสืบเน่ืองจากอดีต เหตุเหล่าน้ีเป็นส่วน
หน่ึงของสภาพทางธรรมชาติของมนุษย ์ดว้ยประการน้ีจึงเป็นหน้าท่ีของนักวิทยาศาสตร์ท่ีต้อง
ค้นควา้หาค าอธิบายว่า เหตุผลเหล่าน้ีมีความเป็นมาอย่างไร ความรู้ท่ีได้มาจากการศึกษาถึง
พฤติกรรมอนัสืบเน่ืองมาจากอดีตน้ีจะท าให้มนุษยส์ามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ควบคุม
พฤติกรรมของมนุษยไ์ด ้และท่ีเห็นเป็นลกัษณะเด่นชดัของทฤษฎีน้ีคือ วิธีการทั้งหลายท่ีจะน ามาใช้
ปฏิบติัต่อผูต้อ้งโทษน้ี จะตอ้งมีสภาพเป็นตวับ าบดัตดัโอกาสหรือจ ากดัความสามารถในการกระท า
ผดิ วิธีการเหล่าน้ีจะตอ้งเป็นตวัก  าหนดให้เกิดการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของผูต้อ้งโทษเพ่ือ
ความสุข ความพึงพอใจของผูน้ั้นและเพ่ือป้องกันสังคมจากอาชญากรรมอนัจะพึงมีข้ึน58 เป็น
แนวคิดของส านักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม (Positive School) ซ่ึงมีความเช่ือในเร่ืองเก่ียวกับ
เจตจ านงก าหนด (Determinism) กล่าวคือการกระท าของมนุษยถู์กก าหนดจากปัจจยัต่างๆ โดยท่ี
มนุษยไ์ม่สามารถเลือกการกระท าไดอ้ยา่งอิสระหรือใชเ้หตุผลในการเลือก แต่มนุษยถู์กกดดนัและ

                                                             
57 ทฤษฎอีาญา  (น. 91). เล่มเดิม. 
58 From Criminal Justice Legal Values and Rehabilitative Ideal. By Allen  (อา้งถึงใน ทฤษฎีอาญา, 

โดย อภิรัตน์ เพช็รศิริ, น. 91-92. เล่มเดิม). 
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หล่อหลอมมาจากส่ิงแวดลอ้มและปัจจยัต่าง ๆ จนมีบุคลิกภาพท่ีบกพร่องและหนัไปสู่การกระท าผดิ 
ดงันั้น การกระท าของมนุษยเ์ป็นผลมาจากหลายปัจจยัรวมกนั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางจิตวิทยา ปัจจยัทาง
ชีวภาพ และปัจจยัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม ปัจจยัเหล่าน้ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย ์
ดงันั้น การกระท าความผิดจึงเกิดจากปัจจยัหลายอยา่งรวมกนัดว้ย ซ่ึงอาจแตกต่างกนัไปตามแต่ละ
บุคคล การลงโทษจึงไม่ควรมุ่งเน้นท่ีการกระท าความผิดเป็นหลกั แต่ควรพิจารณาจากสาเหตุท่ี  
ท าใหเ้กิดการกระความผดิและแกไ้ขไปท่ีสาเหตุนั้น  
 วตัถุประสงคข์องการลงโทษตามทฤษฎีเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูน้ีมีดงัน้ี 
 1. มุ่งท่ีจะศึกษาท าความเขา้ใจถึงสาเหตุแห่งการกระท าผดิ โดยเนน้ท่ีตวับุคคลผูก้ระท า
ผดิ และสภาพแวดลอ้ม 
 2. เพื่อท่ีจะหาทางแกไ้ขผูก้ระท าผดิ มากกว่าท่ีจะลงโทษ 
 3. การท าให้ผูก้ระท าผิดกลบัคืนสู่สังคมของตนเองได ้และมีชีวิตร่วมกบับุคคลอ่ืนใน
สงัคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข59 
 การลงโทษเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดเป็นการเน้นท่ีตวัผูก้ระท าผิดมากกว่าการกระท า
ความผดิ โดยเป็นการศึกษาผูก้ระท าผดิเป็นรายบุคคลหรือการจ าแนกลกัษณะ เพื่อหาสาเหตุของการ
กระท าผิดและหาทางแกไ้ข ทั้งน้ีเพราะสังคมก าหนดให้มีการลงโทษข้ึนก็เพ่ือเปิดโอกาสให้สงัคม
ได้แก้ไขผูก้ระท าผิด ดังนั้ น ระยะเวลาของการลงโทษจ าคุกจึงข้ึนอยู่ก ับความสามารถของตัว
ผูก้ระท าผดิท่ีตอ้งการจะแกไ้ขตนเอง เช่น ผูต้อ้งขงัคดีฆ่า อาจไดรั้บการปล่อยตวัก่อนผูต้อ้งขงัคดีลกั
ทรัพยท่ี์กระท าความผิดซ ้ าซาก ถา้หากว่าผูต้อ้งขงัคดีฆ่าสามารถส านึกผิดและมีพฤติกรรมตามท่ี
สงัคมตอ้งการโดยท่ีไม่มีแนวโนม้ท่ีจะกระท าความผดิซ ้าอีก 
 แนวความคิดในการลงโทษเพ่ือไขฟ้ืนฟูเป็นแนวคิดท่ีให้โอกาสคนกลบัตวั ให้โอกาส
แกไ้ขปรับปรุงตวัโดยการท าใหค้นท่ีกระท าผดิไม่ถล  าตวัลึกไปสู่การกระท าผดิมากข้ึน ทั้งน้ีโดยการ
พยายามหลีกเล่ียงไม่ใหผู้ก้ระท าผดิถูกลงโทษในลกัษณะท่ีเป็นการท าลายคุณลกัษณะหรือศกัยภาพ
ในการกลบัเขา้สู่สงัคม โดยการใชม้าตรการหลีกเล่ียงโทษจ าคุก เช่น การรอลงอาญาโดยมีเง่ือนไข
ในการคุมประพฤติ การใชโ้ทษปรับและการใชม้าตรการในชุมชนอ่ืนๆ ทั้งน้ี เพ่ือมิให้ผูก้ระท าผิด
ไดรั้บผลกระทบในทางลบจากเรือนจ า นอกจากน้ียงัใชว้ิธีหลีกเล่ียงโทษจ าคุกในกรณีท่ีได้เขา้ไป 
รับโทษในเรือนจ ามาระดับหน่ึงแลว้ ก็ให้อยู่ในเรือนจ าน้อยท่ีสุดเพื่อให้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด
เช่นกนั โดยใชว้ิธีการพกัการลงโทษ การลดวนัตอ้งโทษ หรือการท างานบริการสาธารณะและศูนย์
ควบคุม ในขณะท่ีบุคคลท่ีไดรั้บโทษจ าคุกในเรือนจ าให้มีการอบรมแกไ้ขโดยการฝึกวิชาชีพ ให ้
 
                                                             

59 ทฤษฎกีารลงโทษ (น. 29). เล่มเดิม. 
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การศึกษา การอบรมทางศีลธรรมและศาสนา การจดัการสวสัดิการ การใหก้ารบ าบดัแกไ้ขเป็นกลุ่ม
และเป็นรายบุคคล ทั้งน้ีเพ่ือมุ่งแก้ไขสาเหตุท่ีท าให้ผูก้ระท าผิดมีความบกพร่องและเป็นเหตุให้
กระท าผดิ 
 วตัถุประสงค์ของการลงโทษท่ีกล่าวมาแลว้ เป็นพ้ืนฐานท่ีส าคัญในการลงโทษทาง
อาญา โดยในการน าไปใชน้ั้นจะเนน้หนกัไปในทางใดก็เป็นไปตามลกัษณะทางวฒันธรรมของกลุ่ม
ชนนั้น สภาพชีวิตความเป็นอยู ่ศาสนา และแนวนโยบายแห่งรัฐ ในบางช่วงเวลาแนวคิดของทฤษฎี
ต่างๆ เหล่าน้ีอาจเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการคุม้ครองป้องกนัสังคมในสถานการณ์ท่ีวิกฤตได ้หาก 
เราพิจารณาประวติัการลงโทษทางอาญาตั้งแต่อดีตของประเทศไทย ในยุคสุโขทยั อยุธยา เร่ือยมา
จนถึงปัจจุบนั จะพบว่ามีการน าทฤษฎีต่างๆ มาใชอ้ยา่งเห็นไดช้ดั การน าแนวคิดดงักล่าวมาใชน้ั้น
จะผสมกลมกลืนกนัอยูห่ลายแนวคิดทฤษฎี ปรากฏในโทษและวิธีการบงัคบัโทษทางอาญา60 
 ตามทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูนั้น จะมีหลกัการส าคญัท่ีควรค านึงถึงและควร
ปฏิบติั61 คือ 
 1. พยายามหลีกเล่ียงไม่ให้ผูก้ระท าผิดประสบกับส่ิงท่ีเป็นการท าลายคุณลกัษณะ
ประจ าตวัของเขา 
 2. ให้ใช้วิธีการอ่ืนแทนการลงโทษระยะสั้น โดยหันมาใช้วิธีการอย่างอ่ืนแทนการ
จ าคุก เพราะการจ าคุกระยะสั้นไม่ท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิ การจ าคุกระยะ
สั้นยิ่งเป็นการท าให้ผูถู้กลงโทษกลายเป็นผูร้้ายถาวร เพราะเคยผ่านการจ าคุกมาแลว้ กลายเป็นคน 
ข้ีคุกและยงัอาจไดเ้รียนรู้พฤติกรรมโจรจากในคุกมาดว้ย  
 3. การลงโทษตอ้งเหมาะสมกบัการกระท าผิดเป็นรายบุคคล การก าหนดโทษและการ
พิจารณาความหนกัเบาของการลงโทษ ตอ้งข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีจ  าเป็นตอ้งแกไ้ข ไม่ใช่ความหนัก
เบาของการกระท าผดิ การลงโทษจึงตอ้งเหมาะสมกบัตวับุคคลผูก้ระท าผิดว่าควรไดรั้บการแกไ้ข
อยา่งไร 
 4. เมื่อผูก้ระท าผิดได้แก้ไขดีดังเดิมแลว้ให้หยุดการลงโทษ เมื่อเห็นว่าผูก้ระท าผิด
สามารถแกไ้ขตนเองไดดี้แลว้ก็ไม่ควรลงโทษต่อ ควรท่ีจะระงบัโทษเพราะถึงลงโทษต่อไปก็ไม่ได้
ประโยชน์ใดข้ึนมา 
 5. ให้มีการปรับปรุงการลงโทษระหว่างท่ีมีการคุมขัง เน่ืองจากทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟู
ผูก้ระท าผดิน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะคืนผูก้ระท าผิดกบัสู่สังคม จึงตอ้งหาวิธีช่วยเหลือให้ผูก้ระท า

                                                             
60 กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจ าคุก  (น.38.)  เล่มเดิม. 
61 จาก กฎหมายอาญา ภาค 1. อุทิศ แสนโกศิก. พระนคร ศูนยบ์ริการเอกสารและวิชาการ กองวิชาการ 

กรมอยัการ, 2525. น. 34 (อา้งถึงใน ณัฐฐ์วฒัน์ สุทธิโยธิน, น. 31. เล่มเดิม). 
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ผิดสามารถใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได้ มีอาชีพ มีงานท า มีรายได ้เล้ียงตนเองได ้และไม่เป็น
ภาระของผูอ่ื้น62 
 2.4.3 ทฤษฎีท่ีมุ่งต่อการแกไ้ขฟ้ืนฟู 
  2.4.3.1 ทฤษฎีแกไ้ขฟ้ืนฟูโดยเจา้พนกังาน 
 ปฏิกิริยาท่ีมุ่งต่อการลงโทษอนัเป็นท่ีมาของทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทนนั้น 
ไม่ได้ผลในการลงโทษอาชญากรรมในสังคม และทฤษฎีการลงโทษเพ่ือการยบัย ั้งอาชญากรรม 
ซ่ึงเป็นการปฏิรูปการลงโทษจากการแกแ้คน้ทดแทนมาเป็นการลงโทษแบบมีมนุษยธรรมและให้
การลงโทษจ าคุก แทนการลงโทษเนรเทศ ประหารชีวิต หรือการทรมานร่างกายอนัเป็นแนวคิด 
และทฤษฎีของส านักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาส านักคลาสสิก และต่อมาในสมยัส านักนีโอ - 
คลาสสิก ซ่ึงไดค้งหลกัการและทฤษฎีการลงโทษเพ่ือยบัย ั้งอาชญากรรมไว ้แต่ก็ไดมี้มาตรการผอ่น
คลาย โดยมีการค านึงถึงเหตุยกเวน้ความผิด เหตุยกเวน้โทษ และเหตุลดหยอ่นโทษดว้ย ในยุคของ
ส านักนีโอ-คลาสสิก ได้มีการพฒันาระบบต ารวจท่ีทันสมยัข้ึนในประเทศองักฤษ มีการพฒันา
เรือนจ ามากข้ึน มีการพฒันาระบบคุมประพฤติ และระบบพกัการลงโทษ แต่ถึงกระนั้นก็ดีการ
ลงโทษเพื่อปรับปรุงผูก้ระท าผดิไม่ไดผ้ลในการยบัย ั้งอาชญากรรม เพราะผูท่ี้พน้โทษไปแลว้จ านวน
มากหวนกลวัมากระท าความผิดซ ้ าอีก และการลงโทษก็ไม่สามารถยงัย ั้งบุคคลอ่ืนในสังคมท่ีจะ
ไม่ให้ประกอบอาชญากรรม เน่ืองจากปรากฏว่าอาชญากรเพ่ิมข้ึน จึงเกิดการปฏิรูปการปฏิบัติต่อ
ผูก้ระท าผิดเป็นคร้ังท่ี 2 จากข้อเขียนของนักวิชาการ เหตุท่ีกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปการปฏิบัติ 
ต่อผูก้ระท าผิดเป็นคร้ังท่ี 2 อีกประการหน่ึงก็คือ ความก้าวหน้าของทฤษฎีจิตวิทยาของซิกมนัด ์
ฟรอยด์ (Sigmund Freud) และสังคมศาสตร์แขนงต่างๆ ตัวอย่างของทฤษฎีของฟรอยด์เสนอว่า 
อาชญากรรมไม่ใช่การกระท าโดยเจตนาฝ่าฝืนบรรทดัฐานของสงัคมเสมอไป แต่อาจเป็นปฏิกิริยา
สนองตอบโดยไร้ส านึกต่อปัญหาส่วนบุคคล ผูก้ระท าผดิอาจเป็นคนเจ็บป่วยมากกว่าเป็นคนชัว่ร้าย 
การฝ่าฝืนกฎหมายน่าจะเป็นการเจ็บป่วยมากกว่าเจตนากระท าผดิอยา่งแจง้ชดั 
 ในขณะเดียวกนั สงัคมศาสตร์ต่างๆ ช้ีให้เห็นอิทธิพลของกระบวนการเรียนรู้ ช้ีให้เห็น
อิทธิพลของวฒันธรรมย่อย และช้ีให้เห็นถึงสภาพชนชั้น ตลอดจนเช้ือชาติว่าเป็นท่ีมาของการไม่
ปฏิบติัตามกฎหมายมมากกว่าการจงใจกระท าความผิด ผลก็คือมีแนวโนม้ท่ีจะมองผูก้ระท าผิดเป็น  
ผูถู้กเอาเปรียบในสงัคมหรือทางสติปัญญา ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความบกพร่องทางกายและทางจิตใจ 
 แนวความคิดดังกล่าวน้ี โดยส่วนใหญ่เช่ือว่ามีท่ีมาจากการเกิดข้ึนของส านักอาชญา
วิทยาและทณัฑวิทยา ส านักโปซิทิฟ ซ่ึงมีซีซาร์ ลอมโบรโซ (Cesare Lombroso) เป็นผูน้  าและของ
ส านักป้องกันสังคมซ่ึงมี มาร์ค แอนเซล (Marc Ancel) เป็นผูน้  า เน่ืองจากทั้ ง 2 ส านักน้ีเห็นว่า
                                                             

62 ทฤษฎกีารลงโทษ  (น. 32). เล่มเดิม. 
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อาชญากรรมไม่ใช่เป็นการกระท าโดยเจตนา การปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิจึงควรเน้นท่ีการแกไ้ขฟ้ืนฟู
มากกว่าการลงโทษ และตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิชาชีพเฉพาะทางมาแกไ้ขปัญหาดงักล่าว การท่ี
เน้นการแกไ้ขฟ้ืนฟูก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง 2 ประการคือ ศาลมีค  าพิพากษาไม่แน่นอนตายตัว 
(Indeterminate sentence) และการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างบุคคลต่างๆ ท่ีจะต้องตัดสินใจ
เก่ียวกบัผูก้ระท าผดิ63 
 อย่างไรก็ดีควรจะกล่าวไวใ้นท่ีน้ีอีกคร้ังหน่ึงว่า ก่อนการปฏิรูปการปฏิบติัต่อผูก้ระท า
ผดิคร้ังท่ี 2 น้ี ชะตาชีวิตของผูก้ระท าผิดน้ีจะถูกก าหนดทนัทีท่ีพบไดว้่ากระท าผิดตามฟ้อง ศาลเป็น
ผูก้  าหนดโทษดงัท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย ถา้ศาลจะลงโทษจ าคุก ศาลก็จะก าหนดระยะเวลาจ าคุกไว้
ตายตวัแน่นอนและยงัอาจก าหนดเรือนจ าท่ีจะใชใ้นการลงโทษจ าคุกอีกดว้ย เช่น ใหข้งัเด่ียว หรือให้
ท างานหนัก แต่เมื่อมีการปฏิรูปการปฏิบัติต่อผูก้ระท าผิดคร้ังท่ี 2 แลว้ เหตุการณ์ต่างๆ เหล่าน้ี 
ก็ เปล่ียนไป กฎหมายยอมให้ศาลรอการก าหนดโทษได้ จนกว่าจะมีการท ารายงานข้อเท็จจริงเก่ียวกับ 
จ าเลยพร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะต่อศาล พนักงานคุมประพฤติ จิตแพทย ์และคนอ่ืนๆ 
กลายมาเป็นท่ีปรึกษาของศาล ความรับผิดชอบในการตดัสินใจจึงแบ่งแยกกนัออกไป ไม่เฉพาะ
ระหว่างบุคคลท่ีท างานใกลชิ้ดกบัศาลเท่านั้น แต่ยงัแบ่งไปให้บุคลากรของหน่วยงานราชทัณฑ์ 
ทุกระดบัดว้ย ค  าพิพากษาก าหนดโทษท่ีไม่ตายตวัแน่นอน ไดถู้กน ามาใชเ้พื่อใหห้น่วยงานราชทณัฑ์
เป็นผูก้  าหนดชะตาชีวิตของผูก้ระท าผดิโดยผา่นกระบวนการจ าแนกประเภทและแกไ้ขฟ้ืนฟู 
 ระบบงานราชทณัฑม์ากมายหลายแห่งไดเ้พ่ิมโครงการแกไ้ขฟ้ืนฟูพิเศษและแกไ้ขฟ้ืนฟู
ผูก้ระท าผิดในสถานแก้ไขฟ้ืนฟูมากมายหลายประเภท ได้มีการจัดสร้างเรือนจ าความมัน่คงสูง  
ปานกลาง และต ่า ตลอดจนค่ายป่าไม ้สถานประกอบการเกษตร และกระท่อมเลก็ๆ โดยสมมุติฐาน
ท่ีว่า สถานท่ีต่างๆ ดงักล่าวออกแบบเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิประเภทต่างๆ เช่น เด็กและเยาวชนท่ี
กระท าผิด ผูติ้ดยาเสพติด ผูก้ระท าความผดิทางเพศ อาชญากรติดนิสัย เป็นตน้ ในการแกไ้ขฟ้ืนฟู
ผูก้ระท าผดิดงักล่าว จะตอ้งใชก้ารใหค้  าแนะน าปรึกษา ใหก้ารเยยีวยาทางจิตใจและการรักษาดว้ยยา 
ตลอดจนการสอนวิชาการและการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผูก้ระท าผิดแบบเก่าดว้ย ผลท่ีตามมาก็คือมี
บทบาทพิเศษส าหรับเจา้หน้าท่ีราชทณัฑ์ เช่น การเป็นผูบ้ริหาร การเป็นผูดู้แลรักษาและเล้ียงดู การ
เป็นผูค้วบคุม การเป็นผูแ้กไ้ขเยยีวยา และเป็นผูใ้ห้การศึกษาและการเป็นผูอ้บรมวิชาชีพแก่ผูก้ระท า
ผดิ ไดมี้การแยกฝ่ายวางแผนออกจากฝ่ายปฏิบติัการ และแยกฝ่ายแกไ้ขฟ้ืนฟูออกจากฝ่ายควบคุม 
ยิง่กว่านั้นภายหลงัรับตวัผูก้ระท าผิดไวจ้  าคุกแลว้ ผูก้ระท าผิดท่ีประพฤติปฏิบติัตนดีก็จะไดรั้บการ
พิจารณาพกัโทษ โดยคณะกรรมการพกัการลงโทษและพนกังานพกัการลงโทษ ดงันั้นในการปฏิรูป
                                                             

63 จาก ทฤษฎกีารแก้ไขผู้กระท าผิด เอกสารการสอนชุด กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง หน่วยที่ 
7, (น.12), โดย ลาวลัย ์หอนพรัตน์, 2555, นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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ยุคท่ี 2 น้ี หน่วยงานราชทัณฑ์ได้มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผูก้ระท าผิดเป็นรายบุคคลมากกว่าเน้นท่ี
ความผดิของผูก้ระท าผดิ 
 ถึงกระนั้นแมว้่าจะไดใ้ชม้าตรการต่างๆ ดงักล่าวแลว้ แต่จากหลกัฐานขอ้มูลท่ีรวบรวม
ได้ การปฏิรูปในการปฏิบัติต่อผูก้ระท าผิดด้วยการแก้ไขฟ้ืนฟู ถึงแมจ้ะมีมนุษยธรรมมากกว่า
รูปแบบการลงโทษแบบอ่ืนๆ ท่ีมีมาแต่ก่อน แต่ทว่าอตัราอาชญากรรมในสงัคมก็ยงัคงสูงอยู ่ส าหรับ
การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิเป็นรายบุคคลเท่าท่ีมีขอ้มูลก็ยงัไม่ไดผ้ลท่ีน่าพอใจเท่าใดนกั 
 ถึงกระนั้นก็ดี มีข้อมูลบางประการท่ีแสดงให้เห็นว่าโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
ราชทณัฑท์ าใหผู้ก้ระท าผิดท่ีถูกจ าคุกมีทกัษะทางอาชีพและทางการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน และไดม้ีการ
เปล่ียนแปลงจากเจตคติไปในทางท่ีดีข้ึน แต่การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนของผูก้ระท าผิด
เหล่าน้ีไม่ไดมี้การถ่ายทอดไปให้ประชาชนและชุมชนทราบ อนัเป็นเหตุใหป้ระชาชนและชุมชนไม่
ค่อยยอมรับผูก้ระท าผดิกลบัคืนเม่ือพน้โทษไปแลว้ และดงันั้นจึงท าใหก้ารปรับตวัเขา้กบัชุมชนของ
อดีตผูต้อ้งโทษเป็นไปไดย้ากข้ึน  
 กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดโดยเจา้พนักงานนั้นเน้นการแกไ้ขฟ้ืนฟู
เป็นรายบุคคล ทั้งในสถานควบคุม (จ  าคุก) และในชุมชน (พกัการลงโทษและคุมความประพฤติ) 
โดยมีบุคลากรแขนงต่างๆ เข้าไปช่วยในการแก้ไขฟ้ืนฟูท่ีใช้มาตั้งแต่เร่ิมปฏิรูปการปฏิบัติต่อ
ผูก้ระท าผดิดว้ยการลงโทษคร้ังท่ี 2 ก็ยงัไม่ไดผ้ลในการลดอาชญากรรมเท่าท่ีควร เพราะผูก้ระท า
ความผดิจ านวนไม่นอ้ยแกไ้ขฟ้ืนฟูไม่ไดแ้ละยงัคงกระท าความผดิซ ้าข้ึนเม่ือพน้โทษไปแลว้ 
 2.4.3.2 ทฤษฎีแกไ้ขฟ้ืนฟูโดยประชาชนและชุมชน64 
 เม่ือเร่ิมเขา้สู่การปฏิรูปคร้ังท่ี 3 แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติต่อผูก้ระท าผิดเปล่ียนไป 
กล่าวคือ การใหป้ระชาชนและชุมชนเขา้มามีส่วนรวมในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิ สาเหตุประการ
หน่ึงท่ีก่อให้เกิดการปฏิรูปคร้ังท่ี 3 ก็คือ ความลม้เหลวในการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิดว้ยการแกไ้ข
ฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิโดยเจา้พนักงานของรัฐ ไม่ไดผ้ลในการลดอาชญากรรมในสงัคม และอีกประการ
หน่ึง แนวความคิดท่ีว่าระบบงานยุติธรรมเป็นระบบงานย่อยของชุมชน จึงตอ้งท างานให้ประสาน
สอดคลอ้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ตลอดจนการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด และอีกแนวความคิดหน่ึงก็คือ ในระบอบประชาธิปไตยนั้น 
ประชาชนเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย ประชาชนจึงควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของรัฐดว้ย เพื่อ

                                                             
64  แหล่งเดิม.   
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ช่วยแกปั้ญหาท่ีเจา้พนักงานของรัฐไม่อาจกระท าไดโ้ดยล าพงั เช่น ในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม และการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิใหก้ลบัตนเป็นคนดี65  
 ดงันั้น ในด้านเศรษฐกิจจึงมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนท่ีเรียกว่า กรอ. 
ในทางสังคมโดยเฉพาะในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) และแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 
(พ.ศ. 2545-2549) ก็ได้บรรจุไวใ้นแผนเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม และการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด และตวัอย่างท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบติั อาทิ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีโครงการต ารวจชุมชนสัมพนัธ์ (Police community relations) และการ
ต ารวจชุมชน (Community policing) กรมคุมประพฤติชักชวนประชาชนเข้าไปเป็นอาสาสมคัร 
คุมประพฤติ เพื่อช่วยพนกังานคุมประพฤติในการควบคุมความประพฤติจ าเลยตามค าพิพากษาของ
ศาล และนักโทษเด็ดขาดท่ีได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจ า โดยการพักการลงโทษและลดวัน
ตอ้งโทษ  
 ดงันั้นการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด ถา้จะให้ได้ผลดีประชาชนและชุมชนท่ีผูก้ระท าผิด
เมื่อพน้โทษแลว้จะกลบัไปอยู่ด้วย จะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดดังกล่าวให ้
มีงานท า และมีหน้าท่ีเช่นเดียวกับสมาชิกของชุมชนคนอ่ืนๆ โดยประสานความร่วมมือกับ 
เจา้พนักงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พนักงานคุมประพฤติ พนักงานพกัการลงโทษและเจา้หน้าท่ี
ราชทณัฑ ์ถึงกระนั้นควรจะระวงัว่าบางชุมชนอาจไม่ตอ้นรับผูพ้น้โทษหรือพกัโทษ และก่อนปล่อย
ตวัผูก้ระท าผดิกลบัคืนสู่ชุมชน ควรมีการเตรียมผูก้ระท าผิดและชุมชนใหพ้ร้อมทั้ง 2 ฝ่าย โดยท าให้
ครบวงจร 
 กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีท่ีมุ่งต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูมี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูโดย 
เจา้พนักงาน และทฤษฎีแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดโดยประชาชนและชุมชนร่วมกบัเจา้หน้าท่ี ซ่ึงทั้ง 
2 ทฤษฎีนั้นมีใชอ้ยูใ่นหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยดว้ย66 
 2.4.3.3 ทฤษฎีสงัคมสงเคราะห์เฉพาะราย 
 งานสงัคมสงเคราะห์มีรากฐานมาจากงานการกุศลและการจดัหาบริการท่ีเป็นรูปธรรม
ใหก้บับุคคลท่ีตอ้งการแกปั้ญหามากกว่าท่ีจะเปล่ียนบุคลิก 

                                                             
65  จาก แนวคิดและทฤษฎีการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิด เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา “การปฏิบติั

ต่อผู้กระท าความผิด” หน่วยที่ 1, (น.19), โดย สุพจน์ สุโรจน,์ 2540, นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
66 จาก การบริหารงานและกระบวนการยติุธรรม.  เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา  “การบริหารงาน

ยติุธรรม” หน่วยที่ 2  (น.19-21), โดย สุพจน์ สุโรจน,์ 2550, นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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 Mary Richmond ซ่ึงเป็นผูใ้หก้  าเนิดงานสงัคมสงเคราะห์เฉพาะราย ไดใ้ห้ความหมายไว้
ว่า สังคมสงเคราะห์เฉพาะรายเป็นศิลปะของการให้ความช่วยเหลือบุคคลแต่ละคนเป็นรายๆ ไป 
โดยการช่วยเหลือให้เขาไดพ้ฒันาบุคลิกภาพของตัวเอง และปรับตนเองให้เขากบัสภาพแวดลอ้ม 
เพื่อใหส้ามารถมีชีวิตอยูใ่นสงัคมไดด้ว้ยความผาสุก 
 นงลกัษณ์ เทพสวสัด์ิ ไดก้ล่าวถึงการสงัคมสงเคราะห์เฉพาะรายไดด้งัน้ี  
 การสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายนั้นเป็นวิธีท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ จุดมุ่งหมายหลกัก็เพื่อช่วยเหลือบุคคลและครอบครัวท่ีประสบความทุกขย์าก เดือดร้อน 
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นรายๆ ไป ทั้ งน้ีโดยอาศัยสัมพันธภาพทางวิชาชีพระหว่าง 
นักสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย (Social Casework) กับผูรั้บความช่วยเหลือ หรือผูป้ระสบปัญหา  
 
(Client) เป็นส่ือกลางท่ีส าคญัในการด าเนินงานช่วยเหลือทั้งอาศยัศิลปะ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific method) ทักษะ และเทคนิคให้ความช่วยเหลือตลอดจนการน าทรัพยากรต่างๆ 
(Resource) ทั้งทรัพยากรในตวัผูมี้ปัญหา โดยหาทางตอบสนองความตอ้งการของบุคคล ครอบครัว
ท่ีประสบความเดือดร้อน ทั้งน้ีเพื่อช่วยให้เขาสามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบาททางสังคมไดอ้ย่าง
เหมาะสม มีความสัมพนัธ์ทางสังคมอย่างราบร่ืน สามารถเผชิญปัญหาในการด ารงชีวิต โดยรู้จัก
ปรับปรุงและพฒันาบุคลิกภาพ สามารถเปล่ียนแปลงทศันคติ จิตใจ และพฤติกรรมของตนเองใหเ้ขา้
กบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม ตลอดจนมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และเป็นท่ียอมรับของสังคม 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ไดด้้วยความสงบเรียบร้อย มัน่คง และผาสุกตามอตัภาพโดยไม่สร้างภาระ
ใหก้บัสงัคม แต่เป็นการช่วยสงัคมใหพ้ฒันาต่อไปอีกดว้ย67 
 2.4.3.4 ทฤษฎีเผชิญความจริง68 
 การใหบ้ริการปรึกษาแบบเผชิญความจริงเปรียบเสมือนเป็นกา้วใหม่ของการผสมผสาน 
แนวคิดของเอลลิส (Ellis) ในเร่ืองของการให้บริการแบบพิจาณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 
และแนวคิดของโรเจอร์ส (Rogers) ในเร่ืองการให้บริการปรึกษาเป็นศูนยก์ลางได้เป็นอย่างดี 
น่าสนใจ และมีชีวิตชีวา นอกจากต าราดงักล่าวแลว้กลาสเซอร์ยงัไดแ้ต่งต าราข้ึนอีก 2 เล่ม คือ “The 
Identity Society” และ (Positive Addition) กลาสเซอร์และเพื่อนร่วมงานของเขาไดจ้ดัท าวารสารช่ือ 
“Journal of Reality Therapy” ข้ึนในปี ค.ศ. 1981 ค าพูดท่ีว่า “จงรับผิดชอบและควบคุมชีวิตของ

                                                             
67 จาก การสังคมสงเคราะห์กับการบ าบดัรักษาผู้ ติดยาและสารเสพติด (น. 6 -7), โดย  

จรรยา  เจตนสมบูรณ์, 2547, สงขลา: กระทรวงสาธารณสุข. 
68 From PROBATION & PAROLE: THEORY & PRACTICE  (p. 308), By Abadinsky Howard. 1997, 

New Jersey : Prentice Hall PTR. 
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ท่านและเผชิญกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการกระท า ของท่าน” ค าพูดน้ีเป็นตวัแทนของการใหบ้ริการแบบ
เผชิญความจริง  
 การพิจารณามนุษยแ์ละหลกัการของทฤษฎีใหบ้ริการปรึกษาแบบเผชิญความจริง 
 1. พฤติกรรมของมนุษยม์ีเป้าหมายคือ การสนองความตอ้งการและควบคุมวิถีชีวิตของ
ตนความตอ้งการหลกัของมนุษย  ์คือ ความตอ้งเป็นส่วนหน่ึง ความตอ้งการอ านาจ ความตอ้งการ
เป็นอิสระ ความตอ้งการความสนุกสนาน ความตอ้งการความอยูร่อด สมองของมนุษยท์ าหนา้ท่ีเป็น
ระบบควบคุม เพ่ือใหไ้ดส่ิ้งท่ีตอ้งการ เม่ือเราไม่ไดส่ิ้งท่ีตอ้งการ เราจะรู้สึกเจ็บปวด เมื่อเราสามารถ
สนองความตอ้งการไดเ้ราจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและรู้สึกใน ทางท่ีดีกบัตนเอง 
 2. การควบคุมพฤติกรรมมนุษย ์มีพ้ืนฐานมาจากการท่ีมนุษยส์ร้างโลกส่วนตวั คนเรา
สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ ทฤษฎีการให้บริการปรึกษาแบบเผชิญความจริงเน้นการ
กระท าในปัจจุบนัและความคิด ในปัจจุบนัมากกว่าประสบการณ์ท่ีผา่นไปแลว้ หรือการจูงใจโดย 
ไม่รู้ตวั มนุษยส์ามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเองไดด้ว้ยการประเมินตนเองตามท่ีเป็น  จริง
อะไรท่ีดีแลว้ก็เก็บไวเ้ป็นความภูมิใจอะไรไม่ดีก็วางแผนปรับเปล่ียน 
 3. มนุษยทุ์กคนมีความสามารถในการตดัสินใจแกปั้ญหาและใชว้ิจารณญาณเก่ียวกบั
เร่ืองต่างๆ มนุษยแ์ต่ละคนมีความสามารถท่ีจะตดัสินใจไดด้ว้ยตนเองมากกว่าข้ึนกบัอิทธิพลของ
ส่ิงแวดลอ้มหรือสภาพการณ์ต่างๆ มนุษยม์ีแรงจูงใจท่ีจะประสบความส าเร็จ มีความรับผิดชอบต่อ
พฤติกรรมของตนเอง และมีสมัพนัธภาพท่ีดีต่อผูอ่ื้น  
 4. มนุษยรู้์สึกว่าตนเองมีความสามารถท่ีจะกระท าส่ิงต่างๆ ได ้หรือความรู้สึกว่าตน
ประสบความส าเร็จ และสร้างก าลงัใจใหบุ้คคลกลา้สู้กบัปัญหา การท่ีจะท าตนใหมี้ค่าข้ึนอยูก่บัการ
กระท าของบุคคลนั้นเองว่าท าส่ิงต่างๆ ไดส้ าเร็จมากนอ้ยเพียงใด 
 5. การได้รับความรักและโอกาสให้ความรักแก่ผูอ่ื้น  เป็นความต้องการของมนุษย ์
บุคคลท่ีรักผูอ่ื้นจะได้ความรักจากผูอ่ื้นจะรู้สึกว่าตนมีค่า กลาสเซอร์  พิจารณาความรักจากการ
กระท าของบุคคลมากกว่าความรู้สึกของบุคคล  ความเหว่หวา้เป็นผลมาจากการประสบความ
ลม้เหลวในการมีสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้น การขจดัความหวา้เหว่ท าไดโ้ดยการท่ีบุคคลนั้นมีทกัษะใน
การสร้างสมัพนัธภาพกบั ผูอ่ื้นดว้ยความเป็นจริงใจ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในตนเอง ลดความ
คบัขอ้งใจ 
 6. ปัญหาในการปรับตวัหลายประการเกิดจากการไร้ความสามารถในการตอบสนอง
ต่อความตอ้งการ อาการจากการปรับตวัจะไม่ไดห้ายไปเมื่อบุคคลสามารถสนองความตอ้งการของ
ตนเองได ้เมื่อบุคคลท่ีมาสามารถสนองต่อความตอ้งการมีแนวโน้มท่ีจะบิดเบือนสภาพความเป็น
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จริงเขาจะต าหนิผูอ่ื้นและลืมว่าเขามีความรับผิดชอบท่ีจะแกไ้ขปัญหาโดยพิจารณาจากสภาพความ
เป็นจริง 
 7. แม้ว่าอารมณ์จะเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้แต่เหตุผลเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีจะท าให้
พฤติกรรมของบุคคลมีประสิทธิภาพและท าให้บุคคลประสบความส าเร็จ การปล่อยให้อารมณ์
ครอบง าจะน าไปสู่ความลม้เหลว อารมณ์ส่งผลถึงพฤติกรรม  ดงันั้นการจะปรับปรุงพฤติกรรมจึง
จ าเป็นตอ้งหลีกเล่ียงอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม 
 8. คนท่ีมีเอกลักษณ์แห่งความส าเร็จ  (success identity) คือคนท่ีได้รับการท าเกิด
ความรู้สึกดี มีความไวว้างใจ รู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่อผูอ่ื้นตนมีค่า ตนมีความเขม้แข็ง มีความคิด
ท่ีมีเหตุผลและแกปั้ญหาโดยใชเ้หตุผลท าส่ิงต่างๆ เพื่อสุขภาพอนัดี 
 9. คนท่ีมีเอกลกัษณ์แห่งความลม้เหลว (failure identity) คือบุคคลท่ียอมแพต่้อความ
รับผิดชอบท่ีจะมีพฤติกรรมตามท่ีคาดหวงั เน่ืองจากความลม้เหลวทั้งหลายท าให้เขาเกิดความ
หงุดหงิด ไม่มีความรับผดิชอบ ไม่ยดืหยุน่ ปฏิเสธความเป็นจริง 
 10. ความอบอุ่นและบรรยากาศท่ียอมรับผูรั้บบริการ เป็นหลกัการท่ีส าคญัของทฤษฎี
การใหบ้ริการปรึกษาแบบเผชิญความจริง69 
 11. การใหบ้ริการปรึกษาแบบเผชิญความจริงเป็นกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงเนน้การพูดคุย 
เหตุผลกบัผูท่ี้มารับบริการ โดยสนทนากบัผูท่ี้มารับบริการเก่ียวกบัสภาพการณ์ต่างๆ ในชีวิตของ
ผูรั้บบริการ เพื่อใหผู้ม้ารับบริการตระหนกัในพฤติกรรมของตนเอง สามสารถพิจารณาส่ิงถูกผดิ ส่ิง
ท่ีควรท าหรือพึงละเวน้ตลอดจนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองไดอ้ยา่ง มีประสิทธิภาพ 
 12. เราเลือกพฤติกรรมของเราเอง  ดังนั้นเราต้องรับผิดชอบต่อการกระท านั้น  คนท่ี
รับผิดชอบคือคนท่ีรู้ว่าตอ้งท าอะไรในชีวิต  และวางแผนเพ่ือให้ไดส่ิ้งนั้น กลาสเซอร์ให้ค  าจ  ากัด
ความว่า “ความรับผดิชอบ” (Responsibility) คือการท่ีบุคคลสามารถสนองความตอ้งการของตนซ่ึง
การกระท านั้นจะตอ้งไม่กระทบ กระเทือนสิทธิของผูอ่ื้น ความรับผิดชอบท่ีจะสนองความตอ้งการ
เกิดจากการเรียนรู้และไดรั้บการสั่งสอนคน ท่ีสามารถท่ีจะรับผิดชอบได ้คือคนท่ีมีความบกพร่อง
ทางจิต ทางประสาท หรือมีสุขภาพจิตท่ีไม่ดี 
 13. การเผชิญสภาพความเป็นจริง (Reality) คือการท่ีบุคคลจะสามารถแก้ปัญหาของ
ตนเองไดถ้า้เขาเผชิญสภาพความจริง พิจารณาส่ิงต่างๆ ตามท่ีเป็นจริงและตระหนกัในความเป็นจริง
แมว้่าหนทางนั้นมีอุปสรรคอยูก่็ตาม 
 14. การประเมินความถูกผิดของพฤติกรรม (Right and Wrong) บุคคลจะตอ้งรู้จกัและ
พิจารณาส่ิงท่ีถูกกับส่ิงท่ีผิด การประเมินพฤติกรรมจะเป็นการกระตุ้นให้บุคคลเปล่ียนแปลง
                                                             

69 สืบคน้ 30  มิถุนายน 2557, จาก http://childhood281.blogspot.com/2010/01/william-glasser.html  

DPU



47 

พฤติกรรมไปสู่แนวทางท่ีถูกตอ้ง แมว้่ากลาสเซอร์จะไม่ไดต้ั้งหลกัเกณฑข้ึ์นมาว่าอะไรถูกแต่เขาเช่ือ
ว่าผูใ้ห้บริการควรสนับสนุนหลกัการทางศีลธรรมจรรยาท่ียอมรับกนัทั่วไปและระมดัระวงัท่ีจะ 
ไม่ใชค่้านิยมของตนไปมอบใหผู้รั้บบริการ ผูใ้ห้ค  าปรึกษาอาจอภิปรายกบัผูรั้บบริการถึงการเลือก
ค่านิยมและช้ีใหเ้ห็นถึงผลท่ีตามมาจาการเลือกค่านิยมนั้น 
 15. ผูใ้หบ้ริการปรึกษาควรน าวิธีการของทฤษฎีใหบ้ริการแบบเผชิญความจริงไปปฏิบติั 
อย่างยืดหยุ่น โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพของผูรั้บบริการแต่ละราย
พฒันาการดา้นบุคลิกภาพตามแนวคิดทฤษฎีให้บริการปรึกษาแบบเผชิญความจริง  กลาสเซอร์ให้
ความส าคญัว่าช่วง 10 ปีแรกของชีวิตว่ามีอิทธิพลในการหล่อหลอมบุคลิกภาพเพราะเป็นช่วงท่ีเด็ก 
เร่ิมเขา้สู่โครงสร้าง ทางสงัคม คือ บา้น และโรงเรียน เน่ืองจากการสนองความตอ้งการเป็นส่ิงท่ีตอ้ง
เรียนรู้พ่อแม่มีหนา้ท่ีสอนและฝึกทกัษะท่ีจ  าเป็นแก่เด็กการท่ีจะช่วยใหเ้ด็กพฒันาหรือทกัษะ พ่อแม่
ตอ้งเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดป้ฏิสมัพนัธเ์ชิงสงัคมกบับุคลทัว่ไป พ่อกบัแม่ควรท่ีจะรู้จกัสอนใหลู้กรู้จกั
การพูดและการฟัง เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการท่ีเด็กจะไดติ้ดต่อกบัผูอ่ื้น ส่ิงท่ีส าคญัอีกอยา่ง
คือความสามารถเชิงเหตุผลและการแกปั้ญหาของบุคล พ่อแม่ตอ้ง ใจแข็งพอท่ีจะไม่ช่วยลูกในกรณี
ท่ีลูกสามารถช่วยตนเองได ้นอกจากน้ีพ่อแม่ควรสร้างนิสยัท่ีดีงามใหแ้ก่ลูกและปฏิเสธท่ีจะใหค้วาม
ช่วยเหลือลูกโดยไม่จ  าเป็น เวลาส่วนใหญ่ของเด็กนั้นจะอยูท่ี่โรงเรียนดงันั้นโรงเรียนจึงเป็นแหล่ง
ส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของเด็ก ถา้พ่อแม่และครูเขา้ใจเด็กรู้วิธีหล่อหลอมบุคลิกภาพท่ีพึง
ปรารถนาของเด็ก จะช่วยท าให้เด็กมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตไปสู่การท่ีเป็นบุคลท่ีมี “วุฒิภาวะ” คือ 
เป็นบุคคลท่ีสามารถยนือยูไ่ดด้ว้ยตนเองมีความเป็นตวัของตนเอง ตระหนกัถึงคุณค่าของตนเอง การ
อบรมอยา่งถูกวิธีและเด็กมีโอกาสท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มอนัเหมาะสมจะสามารถป้องกนัปัญหาได  ้
 2.4.3.5 ทฤษฎีการเรียนรู้70 
 อธิบายไดว้่าเป็นขอ้ความรู้ท่ีใชใ้นการพรรณนา อธิบาย หรืออา้งอิง ถึงท่ีมาและสาเหตุ
ของการเกิดการเรียนรู้ของมนุษย ์โดยไดรั้บการพิสูจน์ ทดสอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และไดรั้บการยอมรับว่าเช่ือถือได ้รวมทั้งสามารถน าไปใชใ้นการอา้งอิงเพ่ือเป็นหลกัในการจดัการ
เรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนได ้
 ในส่วนหัวขอ้ของทฤษฎีการเรียนรู้น้ี ทฤษฏีการเรียนรู้จะมีความสอดคลอ้งกบัพ้ืนฐาน
ทางดา้นจิตวิทยา ซ่ึงมีแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้แตกต่างกนัออกไปในแต่ละกลุ่ม โดยแนวคิด
ของนกัจิตวิทยาท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้มี 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดว้ยกนั  ดงัน้ี 
 
                                                             

70  From PROBATION & PAROLE : THEORY & PRACTICE. (p. 299), By Abadinsky Howard. 1997, 
New Jersey : Prentice Hall PTR. 
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 (1) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
 นกัจิตวิทยาในกลุ่มน้ีมีความเช่ือว่าปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษยน์ั้นน่าจะ
มาจากส่ิงเร้าภายใน  สภาพแวดลอ้มนั่นคือ ถา้ครูสามารถจัดส่ิงเร้าในสภาพแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสมแลว้ก็จะสามารถท าใหเ้ด็กเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นักจิตวิทยาท่ีมีช่ือเสียงท่ีมกัเป็น
ท่ีกล่าวถึงในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ วตัสัน (Watson) กาเย่ (Gagne) สกินเนอร์ (Skinner) พาฟลอฟ (Parlot) 
ธอนร์นไดค ์(Thorndike) กทัทรี (Guthrie) 
 (2) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (Cognitivism) 
 นกัจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยมใหค้วามสนใจในการศึกษาปัจจยัภายในตวับุคคลท่ีเรียกว่า
โครงสร้างทางปัญญา (cognitive  structure) ท่ีมีผลต่อความจ า การรับรู้และการแกปั้ญหาของบุคคล 
และมีความเช่ือว่าการกระท าต่างๆ ของบุคคลนั้นเกิดข้ึนจากตวับุคคลนั้นเองไม่ใช่เกิดจากเง่ือนไข 
และสภาพแวดลอ้มท่ีจะท าใหบุ้คคลเรียนรู้ไดดี้นั้นจะตอ้งเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีบุคคลไดรั้บรู้และมี
ความหมายต่อบุคคลเท่านั้น อีกทั้งส่ิงใดท่ีบุคคลไดเ้รียนรู้มาก่อนจะมีผลต่อการเรียนรู้ในปัจจุบนั 
นกัจิตวิทยาในกลุ่มน้ีท่ีนิยมกล่าวถึงไดแ้ก่ เกสตอลส์ (Gestalt) วิลเล่ียม เจม (William Jame) จอห์น 
ดิวอ้ี (John Dewey) เอดวาร์ด โทลแมน (Edward Tolman) พีอาเจต ์ (Piaget) บรูเนอร์ (Burner) 
 (3) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) 
 นักจิตวิทยากลุ่มน้ีค  านึงถึงความเป็นคนของคน มองธรรมชาติของมนุษยใ์นลกัษณะ
ท่ีว่ามนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัความดี มนุษยเ์ป็นผูอิ้สระสามารถน าตนเองและพึ่งตนเองได ้เป็นผูท่ี้มี
ความคิดสร้างสรรคท์ าประโยชน์ให้สงัคม มีอิสระท่ีจะเลือกท าส่ิงต่างๆ ยดึการเรียนรู้จากแรงจูงใจ
เป็นหลกั สนใจในลกัษณะเฉพาะซ่ึงเป็นลกัษณะของปัจเจกบุคคลโดยเนน้ส่ิงท่ีเรียกว่าตวัตน (self) 
ตลอดจนความมีอิสรภาพการท่ี บุคคลไดม้ีโอกาสเลือกการก าหนดดว้ยตนเอง (self-determinism) 
และการเจริญงอกงามส่วนตน  (growth) นักจิตวิทยาท่ีส าคัญในกลุ่มน้ีได้แก่ โรเจอร์ (Rogers)  
มาสโลว ์(Maslow) 
 (4) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มสรรคส์ร้างองคค์วามรู้ดว้ยปัญญา (Constructivism) 
 แนวคิดน้ีมีรากฐานมาจากปรัชญา Constructivism ท่ีเช่ือว่าความรู้เดิมมีส่วนเก่ียวข้อง
และเสริมสร้างความเขา้ใจของผูเ้รียน โดยมองว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในผูเ้รียน 
ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้าง (Construct) ความรู้จากความสมัพนัธ์ระหว่างส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจท่ี
มีอยู่เดิมกล่าวคือ ผูเ้รียนใชค้วามรู้เดิมของตนท านายเหตุการณ์ไดถู้กตอ้ง จะท าให้โครงสร้างทาง
ปัญญาของเขาคงเดิมและมัน่คงมากยิ่งข้ึน แต่ถา้การคาดคะเนไม่ถูกต้อง ผูเ้รียนจะประหลาดใจ 
สงสยั และคบัขอ้งใจหรือท่ีเพียเจต์กล่าวว่าเกิดภาวะไม่สมดุล (disequilibrium) เมื่อเกิดความขดัแยง้
ผู ้เรียนมีทางเลือก 3 ทางคือ 1) ไม่สนใจท่ีจะท าความเข้าใจ 2) ปรับความคิดให้เป็นไปตามโครงสร้าง 
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ทางปัญญาตามประสบการณ์ 3) ปฏิเสธและไม่ปรับโครงสร้างทางปัญญาตามประสบการณ์ 
นกัจิตวิทยาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในกลุ่มน้ีคือ ไวกอตสกี (Vygotsky)71 
 การปรับพฤติกรรมคือ การน าเอาแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกตใ์ชอ้ย่างเป็น
ระบบ เพ่ือช่วยเพ่ิมศกัยภาพ ความสามารถ ความเป็นตวัของตัวเองและเพ่ิมความสามารถในการ
ควบคุมตนเองของบุคคล การปรับพฤติกรรมนั้นสามารถท าได ้2 ทางคือ บุคคลปรับพฤติกรรมของ
ตนเองและบุคคลถูกผูอ่ื้นปรับพฤติกรรมทั้ง 2 วิธีน้ีใช้หลกัและกระบวนการเดียวกนั เพียงแต่ว่า
วิธีการแรกนั้นบุคคลจะเป็นผูด้  าเนินการตามขั้นตอนดว้ยตนเองทั้งหมด ในขณะท่ีวิธีการท่ีสอง  
 
บุคคลอ่ืนจะเป็นผูด้  าเนินการตามขั้นตอนการปรับพฤติกรรมให้ แต่ถา้กรณีท่ีบุคคลยงัไม่สามารถ
ด าเนินการปรับพฤติกรรมได้ด้วยตนเองนั้น อาจจะมีบุคคลภายนอกมาช่วยได้ จนกระทั่งเขา
สามารถด าเนินการไดด้ว้ยตนเอง 
 บุคคลต่างๆ ในสังคม มีอิทธิพลต่อการควบคุมและปรับพฤติกรรมของคนเราอยู่
ตลอดเวลา เท่ากบัว่าวิธีการปรับพฤติกรรมนั้นมิใช่ส่ิงใหม่เลย และเม่ือเป็นเช่นน้ีการปรับพฤติกรรม
ไม่น่าท่ีจะไดผ้ล เพราะถา้พิจารณาใหดี้จะพบว่าปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสงัคมก็ยงัคงมีอยู ่ 
 ความจริงแลว้ถา้ลองวิเคราะห์ดูจะพบว่าเหตุท่ีท าให้สังคมปัจจุบนัไม่ไดผ้ล เพราะว่า
การปรับพฤติกรรมในสังคมนั้นเป็นการปรับอย่างไม่เป็นระบบ ผูด้  าเนินการปรับไม่รู้ว่าจะปรับ
อะไร เช่นตอ้งการให้บุคคลนั้นเป็นคนดีมีวินยั ซ่ือสตัย ์ส่ิงเหล่าน้ีจดัไดว้่าเป็นเป้าหมายท่ีหละหลวม
มาก เพราะไม่รู้ว่าจะถึงเป้าหมายไดอ้ยา่งไรเหมือนกบัการนดัใครสกัคนหน่ึงไปพบกนัท่ีสวนลุมพินี 
คงจะไม่มีโอกาสเจอกนัอย่างแน่นอนถา้ไม่มีการก าหนดว่าพบกนัท่ีประตูดา้นใดของสวนลุมพินี 
นอกจากน้ีวิธีการด าเนินการปรับพฤติกรรรมในสังคมยงัคงท าไม่สม  ่าเสมอ นั่นคือบางคร้ังก็ท า 
บางคร้ังก็ไม่ท า บุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมจึงเกิดความคิดสับสนไม่รู้ว่าควรจะท าตวัอย่างไรดี ซ่ึง
แน่นอนถา้สามารถจดัใหเ้ป็นระบบไดแ้ละท าไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ ปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ก็
จะหมดไป 
 การปรับพฤติกรรมเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไดม้ีการทดลองและพิสูจน์มาแลว้ว่า
ได้ผล ไม่ว่าจะใช้กับเด็กปกติหรือไม่ปกติ เด็กหรือผูใ้หญ่ เน่ืองจากทุกวิธีการของการปรับ
พฤติกรรมไดผ้่านขั้นตอนและวิธีการวิจยัมาเป็นช่วงระยะเวลาอนัยาวนาน ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัเป็น
ข้อพิสูจน์ได้ดีว่า วิธีการปรับพฤติกรรมนับว่าเป็นวิธีการหน่ึงท่ีใช้ได้ผลในการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของบุคคล 
 
                                                             

71 ทฤษฎกีารเรียนรู้.  สืบคน้ 30  มิถุนายน 2557, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/      .  
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 2.4.3.6 ทฤษฎีเด็ดขาด (Absolute Theory) 
 ทฤษฎีเด็ดขาด หมายถึงทฤษฎีท่ีอา้งว่าเป็นทฤษฎีท่ีถูกตอ้ง โดยไม่ค  านึงถึงกาลเทศะ
หรือพฤติการณ์แวดลอ้มใด ๆ ทั้งส้ิน กล่าวคือเป็นทฤษฎีท่ียนืยนัว่าตวัเองถูกตอ้ง ไม่ว่าจะน าไปใช้
ในสถานการณ์ใดเมื่อใด หรือจะกล่าวอีกอยา่งหน่ึงว่าเป็นทฤษฎีท่ีใชไ้ดเ้สมอไป และใชไ้ดต้ลอดไป 
 ในส่วนของจุดประสงคก์ารลงโทษนั้น ทฤษฎีเด็ดขาดถือว่าการท่ีกฎหมายอาญาบญัญติั
ให้ลงโทษผูก้ระท าผิดนั้น ก็เพราะเหตุท่ีไดมี้การกระท าผดิข้ึนอยา่งเดียว ถือว่าการลงโทษเป็นการ
ตอบแทนการกระท าผิด การลงโทษจะหนักหรือเบา ย่อมตอ้งแลว้แต่ความชัว่ของผูก้ระท าผิดซ่ึง
ปรากฏในการกระท าผิดนั้นๆ การลงโทษจึงเหมือนเป็นการใชบ้าปท่ีผูก้ระท าผดิไดก้ระท าไป ซ่ึงมี
ผูใ้หค้วามเห็นแนวเดียวกนัน้ี 
 คนัท ์(Kant) ส าหรับคนัท์เห็นว่า โทษเป็นส่ิงจ  าเป็นในทางความรู้สึกผิดชอบ โทษเป็น
การตอบแทนความยติุธรรมท่ีถูกประทุษร้าย 
 เฮเกล (Hegel) เฮเกลเห็นว่า การกระท าความผดิอาญาเป็นการปฏิเสธกฎหมาย ฉะนั้นจึง
เป็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งตอบแทนต่อผูป้ฏิเสธกฎหมายดว้ยการลงโทษ 
 สตาล (Stahl) สตาลเป็นผูน้ับถือศาสนาโดนเคร่งครัด จึงมีความเห็นว่า จุดประสงค์ใน
การลงโทษก็คือ เพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของพระเจา้ 
 ในทางปฏิบติันั้นหากจะน าทฤษฎีเด็ดขาดมาใช ้ก็จะตอ้งลงโทษให้เป็นการตอบแทน 
แกแ้คน้การกระท าความผดิ ซ่ึงหมายความว่าจะตอ้งลงโทษใหไ้ดส้ดัส่วนกบัผลร้ายท่ีเกิดข้ึนจากการ
กระท าความผิด กล่าวคือ ถา้ก่อให้เกิดผลร้ายแรงมากก็ตอ้งลงโทษหนักมาก ความคิดท่ีจะให้การ
ลงโทษเป็นการตอบแทนแกแ้คน้นั้นมีอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น ถา้
ประมาทท าใหเ้ขาถึงตายก็ลงโทษแรง แต่ถา้ท าให้ผูอ่ื้นไดรั้บอนัตรายแก่กายหรือจิตใจโดยประมาท
ก็เป็นความผดิลหุโทษเท่านั้น ซ่ึงเป็นการตอบแทนแกแ้คน้การกระท าความผดิโดยแท ้
 2.4.3.7 ทฤษฎีสมัผสั (Relative Theory) 
 ทฤษฎีน้ีถือว่าทุกอยา่งในโลกน้ีไม่เด็ดขาด ทฤษฎีน้ียอ่มถูกตอ้งต่อเม่ือค านึงถึงกาลเทศะ
และพฤติการณ์แวดลอ้มต่างๆ ส่วนจุดประสงคข์องการลงโทษตามทฤษฎีน้ีนั้น ไม่ไดพิ้จารณาในแง่
การกระท าความผดิ แต่ไดพ้ิจารณาในแง่ท่ีว่าควรจะลงโทษอยา่งใดจึงจะเกิดประโยชน์ และโดยเหตุ
นั้นการลงโทษจะต้องค านึงถึงตวัผูก้ระท าผิดกับเพื่อนมนุษยอ่ื์นๆ โทษนั้นควรจะมีผลเป็นการ
กระท าให้ผูก้ระท าผิดหวาดกลวั ท าใหผู้ก้ระท าผิดกลบัตนเป็นคนดี หรือท าให้สังคมปลอดภยัจาก
การกระท าความผิด ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการป้องกนัขดัขวางมิให้มีการกระท าความผดิเกิดข้ึนอีก การท่ีจะ
ป้องกนัขดัขวางการกระท าความผดินั้นมีอยู ่2 ประการคือ 
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 1. ใหมี้ผลเป็นการป้องกนับุคคลทัว่ๆ ไป (General Prevention) คือการลงโทษตอ้งเป็น
การป้องกนัมิใหบุ้คคลทุกๆ คนกระท าความผดิ หมายความว่าจะตอ้งลงโทษเพื่อใหบุ้คคลทุกๆ คน
หวาดกลวัไม่กลา้กระท าความผดิอยา่งเดียวกนัข้ึนอีก หรือจะกล่าวอีกอยา่งหน่ึงก็คือ จะตอ้งลงโทษ
ผูก้ระท าความผิดเพ่ือให้เป็นแบบอย่างซ่ึงบงัคบัจิตใจบุคคลทัว่ๆ ไป ท่ีคิดจะกระท าความผิดอย่าง
เดียวกนัใหง้ดเวน้ความคิดนั้น ๆ เสีย 
 2. ใหมี้ผลเป็นการป้องกนัผูก้ระท าผดินั้นเอง (Special Prevention) การลงโทษเป็นการ
ป้องกนัผูก้ระท าผดิไม่ใหก้ระท าความผิดข้ึนอีก เพราะการกระท าความผดิเกิดข้ึนแลว้ การลงโทษ 
จึงควรเป็นการป้องกนัมิใหผู้ก้ระท าผดิกลา้กระท าความผิดข้ึนอีก โดยตอ้งแยกผูก้ระท าผดิออกเป็น 
2 ประเภท (1) ผูก้ระท าผดิโดยโอกาส คือ ไดก้ระท าความผิดเพราะส่ิงรบเร้าภายนอก ผูก้ระท าผิด 
โดยโอกาสน้ีถา้ลงโทษใหห้วาดกลบัก็สามารถลบัเป็นคนดีได ้(2) ผูก้ระท าผิดเสมอ คือ ซ่ึงแยกเป็น
ผูท่ี้สามารถกลบัตัวได้จ  าพวกหน่ึง ต้องลงโทษในทางท่ีจะให้กลับตนเป็นคนดี และพวกหน่ึง 
ไม่สามารถกลบัตวัได ้พวกน้ีตอ้งแยกไปจากสังคม ทฤษฎีการลงโทษท่ีเป็นการป้องกนัพิเศษนั้นยงั
แยกไดอี้ก 3 ทฤษฎี 
 (1) ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการลงโทษควรจะเป็นการกระท าให้หวาดกลวั เจา้ของทฤษฎีน้ีคือ 
โกรลมนั (Grolmann) มีความเห็นว่า การลงโทษควรจะท าให้ผูก้ระท าผิดหวาดกลวัไม่กลา้กระท า
ความผดิอีก 
 (2) ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการลงโทษควรจะเป็นการกระท าให้ผูก้ระท าผิดกลบัตนเป็นคนดี 
เจา้ของทฤษฎีคือ เรแดร์ (Raeder) มีความเห็นว่า จะตอ้งลงโทษเพื่อใหผู้ก้ระท าผดิกลบัตนเป็นคนดี 
และเป็นผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะกลบัเขา้สู่สงัคมอยา่งเดิม 
 (3) ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการลงโทษควรจะเป็นการท าใหส้ังคมปลอดภยั ทั้งน้ีหมายความว่า 
การลงโทษเป็นการท าให้สังคมพ้นจากภยนัตรายอนัจะถึงบังเกิดจากการกระท าความผิดของ
ผูก้ระท าผดิซ ้าอีกในเวลาภายหนา้72 
 ตามความเห็นของศาสตราจารย ์ดร.หยุด แสงอุทัย เห็นว่า  ดุลพินิจในการลงโทษ
ผูก้ระท าผดิ จะตอ้งเอาทฤษฎีเด็ดขาด และทฤษฎีสมัผสัมาใชป้ระกอบกนัซ่ึงจะตอ้งตั้งตน้ดว้ยทฤษฎี
เด็ดขาด คือ การลงโทษเป็นการตอบแทนการกระท าความผดิ และศาลจะตอ้งลงโทษหนกัเบาใหไ้ด้
สัดส่วนกับความชัว่ของผูก้ระท าผิด กล่าวคือ ถา้มีความชั่วมากก็ควรลงโทษหนักมาก ในขณะ  
เดียวกนัการลงโทษจะบรรลุวตัถุประสงคข์องการลงโทษตามทฤษฎีสมัผสัหรือไม่นั้น เป็นเร่ืองท่ีมี
ความส าคญัเป็นล าดบัสอง เพราะการท่ีกฎหมายได้มีการก าหนดให้มีโทษทางอาญาข้ึน ก็เพ่ือให้
                                                             

72 จาก กฎหมายอาญา ภาค 1 (น.250-253), โดย หยดุ แสงอุทยั, 2547, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์. 
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ผูก้ระท าผิดเองไดส้ านึกตนว่าไดก้ระท าความชัว่ และเป็นกรณีผูก้ระท าผิดควรจะรู้สึกเสียใจส านึก
ผดิเอง และผูใ้ดมีความชัว่มากก็ตอ้งรับโทษมากเป็นธรรมดา ดว้ยเหตุน้ีการลงโทษจึงตอ้งเหมาะสม
กบัตวัผูก้ระท าผิดเป็นคนๆ ไป เพราะผูก้ระท าผิดดว้ยกนัอาจมีบางคนมีความชัว่น้อย เช่น ไม่เคย
กระท าผิดมาก่อนเลย แต่ถูกผูร้้ายชกัจูงไปส่วยบางคนมีความชัว่มาก เพราะเป็นหัวหน้าชกัชวนให้
ผูอ่ื้นกระท าผิดเป็นตน้ คนท่ีมีความชัว่นอ้ยศาลก็ลงโทษนอ้ย ส่วนคนท่ีมีความชัว่มากศาลก็ลงโทษ
มาก ทั้งน้ีตามหลกัท่ีว่าจะตอ้งลงโทษให้เหมาะสมกบัผูก้ระท าผดิเป็นคนๆ ไป (Individualization of 
punishment)  
 2.4.4 วตัถุประสงคก์ารบงัคบัโทษจ าคุก 
 วตัถุประสงค์ของการบงัคบัโทษจ าคุกจะไม่เหมือนกบัวตัถุประสงค์ของการลงโทษท่ี
มุ่งเนน้ท่ีจะลงโทษเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาล แต่วตัถุประสงค์ของการบงัคบั
โทษจ าคุกท่ีคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพตลอดทั้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยม์ากข้ึน มุ่งเน้นท่ีจะเปล่ียน 
บ าบดัฟ้ืนฟูหรือแกไ้ขพฤติกรรมของบุคคลท่ีบกพร่องในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงวตัถุประสงคข์องการบงัคบั
โทษจ าคุกมีดงัน้ี73 
 1. เพื่อให้ด  ารงชีวิตได้ในอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผิดและมีความ
รับผดิชอบต่อสงัคม 
 2. เพื่อเป็นการคุม้ครองสงัคม 
 1. เพื่อให้ด  ารงชีวิตได้ในอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผิดและมีคว าม
รับผิดชอบต่อสังคม วตัถุประสงค์ในขอ้น้ีมุ่งเน้นถึงการด ารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการ
กระท าความผิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในหลายประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็น ญ่ีปุ่น 
สหรัฐอเมริกา องักฤษ ต่างก็มีกฎหมายหรือแนวนโยบายในการลงโทษจ าคุกท่ีจะตอ้งหลีกเล่ียงผล
เสียหายกับบุคคลในการบังคับโทษจ าคุกคือ ต้องไม่ท าลายบุคลิกภาพของคนปกติและต้อง
สอดคลอ้งกบัหลกัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยต์ามรัฐธรรมนูญ หากการจ าคุกท าลายบุคลิกภาพของ
บุคคลการฟ้ืนฟูก็จะไม่ไดผ้ล สุดทา้ยสงัคมก็จะไดรับความเสียหายต่อไป 
  การลงโทษอยา่งมีเหตุผลท่ีเป็นภาวะวิสยัยอ่มท่ีจะไม่ลงโทษเพียงเพราะมีการกระท า
ความผิดข้ึนเท่านั้น เพราะส่ิงใดเกิดข้ึนแลว้ย่อมไม่อาจแกไ้ขกลบัเป็นดงัเดิมได ้แต่การลงโทษท่ี
ค านึงถึงอนาคตหรือมองไปขา้งหน้าเพื่อให้ผูก้ระท าความผดิเองและผูท่ี้รู้เห็นว่าผูก้ระท าความผิด
ไดรั้บการลงโทษจะไม่กระท าความผดิข้ึนอีก มีหลกัเกณฑพ้ื์นฐานการบงัคบัโทษท่ีตอ้งน ามาใชคื้อ 
  1.1 หลกัความใกลเ้คียงของชีวิตในเรือนจ าและนอกเรือนจ า กล่าวคือ รัฐจะตอ้ง
บริหารจดัการส่ิงต่างๆ ใหก้ารด าเนินชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจ ามีความใกลเ้คียงกบัการใชชี้วิตของ
                                                             

73 กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจ าคุก (น.39) เล่มเดิม. 
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บุคคลภายนอกเรือนจ าให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพื่อท่ีจะไม่ท าให้ผูต้อ้งโทษเสียบุคลิกภาพ 
และไม่สามารถกลบัคืนสู่สงัคมได ้
  1.2 หลกัการหลีกเล่ียงผลเสียจากการบงัคบัโทษ หมายความว่า มาตรการหรือกลไก
ต่างๆ ในการลงโทษและการบังคับโทษต้องหลีกเล่ียงผลเสียจากการบังคบัโทษอนัจะเป็นการ
ท าลายบุคลิกลกัษณะของความเป็นมนุษยไ์ป เช่น การตดัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารภายนอกคุก การ
ลงโทษดว้ยวิธีทารุณโหดร้าย เป็นตน้ หรือการท าให้ผูต้อ้งขงัรู้สึกว่าตวัเองดอ้ยกว่าหรือตกต ่ากว่า
คนอ่ืน  
  1.3 พยายามท่ีจะหลีกเล่ียงไม่ให้ผูก้ระท าความผิดได้ประสบกับส่ิงท่ีท าลาย
คุณลกัษณะประจ าตวัของคนๆ นั้น กล่าวคือ เมื่อผูก้ระท าผดิถูกจ าคุกในเรือนจ าย่อมท่ีจะเส่ือมเสีย
ฐานะและช่ือเสียงในสายตาคนทัว่ไป ท าให้โอกาสกลบัตวัเป็นคนดีน้อยลง ประกอบกบัผูไ้ดรั้บ
โทษจ าคุกคร้ังแรกหรือความผิดเล็กๆ น้อยๆ ตอ้งมาอยู่ปะปนกบัผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นอาชญากร
มืออาชีพ ซ่ึงมีอิทธิพลครอบง าบุคคลอ่ืนได้ง่าย ท าให้ผูท่ี้มีโอกาสกลับตัวหมดโอกาสท่ีจะ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขพฤติกรรมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสงัคมส่วนใหญ่ไม่ปรารถนา  
 การบังคบัโทษจ าคุกต้องพยายามมุ่งยกระดบัสามญัส านึกและพฤติกรรมท่ีตกต ่าของ
ผูก้ระท าความผดิใหอ้ยูใ่นระดบัคนปกติได ้โดยหลกัการท่ีว่ามนุษยเ์ป็นประดิษฐกรรมท่ีธรรมชาติ
สร้างข้ึนเป็นพิเศษสามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และพฒันาปรับเปล่ียนพฤติกรรมและพฤตินิสัยได ้จึง
ตอ้งมีการส่งเสริมคุณค่าในบุคคล ส่งเสริมความสามารถของบุคคลซ่ึงการบ าบดัแกไ้ขนกัโทษแต่ละ
คนจะไม่เหมือนกนั แต่จะตอ้งมีการวิเคราะห์หาสาเหตุและวางแผนบงัคบัโทษเป็นรายๆ ไป เพื่อ
ใหผ้ลสุดทา้ยเม่ือนกัโทษพน้โทษแลว้จะไม่กระท าความผดิซ ้าอีก 
 1. เพื่อเป็นการคุม้ครองสังคม การบงัคบัโทษท่ีมุ่งคุม้ครองสังคมเป็นภารกิจเดียวกบั
ภารกิจของกฎหมายอาญา เมื่อเป็นท่ีแน่ชดัแลว้โดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาว่าบุคคลใดเป็น
ผูก้ระท าความผดิและศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกแลว้ ส่วนของการบงัคบัโทษก็จะจ ากดัเสรีภาพของ
บุคคลนั้นเพ่ือเขา้สู่มาตรการแกไ้ขรูปแบบต่างๆ ตามระยะเวลาท่ีสมควรโดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ 
ท่ีเก่ียวกับความบกพร่องของนักโทษเป็นรายๆ ไป เพื่อให้เป็นไปตามแผนบังคับโทษ เมื่อ
บ าบดัรักษาใหเ้ป็นปกติดีแลว้จึงปล่อยบุคคลนั้นกลบัเขา้สู่สงัคม กล่าวอีกนยัหน่ึงคือเม่ือภารกิจของ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากลัน่กรองน าคนท่ีกระท าผดิเขา้รับโทษจ าคุก ภารกิจของการบงัคบั
โทษก็คือการแกไ้ขพฤติกรรมชัว่ของคนท่ีกระท าผดิกฎหมายอาญาใหเ้ป็นคนดีของสงัคม 
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 การแก้ไขผูก้ระท าความผิดในปัจจุบันแม้จะเป็นแนวทางท่ียอมรับกันในวงการ
ราชทัณฑ์ทั่วไป แต่ก็ยงัเป็นท่ีสงสัยว่าจะได้รับผลตามวตัถุประสงค์เพียงไร เพราะการแก้ไขมี
อุปสรรคหลายประการ กล่าวคือ74  
 1. ผูก้ระท าความผิดสูญเสียบุคลิกภาพไปแลว้โดยถูกหล่อหลอมและขัดเกลาให้มี
บุคลิกลกัษณะเช่นนั้นมาเป็นเวลานาน แต่ใชเ้วลาในเรือนจ าไม่นานการท่ีจะแกไ้ขฟ้ืนฟูคืนจิตส านึก
ท่ีดีกลบัมาและปรับตวัเขา้กบัสงัคมเป็นไปไดย้าก 
 2. การลงโทษเพ่ือการแกไ้ขนั้น ขดักบัความรู้สึกของคนในสังคมว่าผูก้ระท าความผิด
ไม่ควรไดรั้บการปฏิบติัท่ีดีกว่าคนทัว่ไป ซ่ึงเป็นไปตามหลกัของเบนเท็ม (Bentham) ท่ีว่า “หลกัการ
ไดรั้บประโยชน์ท่ีนอ้ยกว่า” (Principle of less eligibility) เพราะคนทัว่ไปจะเห็นว่าเป็นการไม่เป็น
ธรรมท่ีผูก้ระท าความผิดจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนทัว่ไป เช่น ผูก้ระท าผิดไดรั้บการอบรม
แกไ้ขฝึกวิชาชีพ สวสัดิการ อาหาร ท่ีอยู่อาศยั ตลอดจนการจดัการศึกษา ในขณะท่ีคนทัว่ไปใน
สงัคมจ านวนมากท่ีไม่ไดรั้บบริการดงักล่าว ความรู้สึกของคนทัว่ไปจดัขดักบัหลกัของการแกไ้ข
ฟ้ืนฟู 
 3. การแกไ้ขฟ้ืนฟูเหมาะสมส าหรับผูก้ระท าความผิดบางประเภทเท่านั้น เช่น ผูก้ระท า
ความผิดคร้ังแรกท่ีกระท าความผิดเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือพลั้งพลาด หรือกระท าเพราะความ
จ าเป็น การแกไ้ขฟ้ืนฟูไม่ให้กระท าผิดซ ้ าย่อมส าเร็จได้โดยง่าย แต่ผูท่ี้เคยกระท าความผิดและถูก
ลงโทษมาหลายคร้ังแลว้ หรืออาชญากรมืออาชีพหรือพวกท าผดิติดนิสยั โอกาสแกไ้ขฟ้ืนฟูตวัยอ่ม
เป็นไปไดย้าก ดงันั้นการแกไ้ขฟ้ืนฟูจึงไม่สามารถท าใหผู้ก้ระท าความผดิกลบัตวัไดทุ้กกรณีไป75 
 
2.5  หลกัการลงโทษให้เหมาะสมกบัตวับุคคล (Individualization)76 

การลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและตวัผูก้ระท าผิด มีแนวคิดท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ท่ีว่าการท่ีมนุษยแ์ต่ละคนกระท าผดินั้น ย่อมเน่ืองมาจากบุคลิกลกัษณะอุปนิสยัของผูก้ระท าผดิและ
พฤติการณ์ภายนอก เช่น ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัผูก้ระท าผิด ซ่ึงอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มถือเป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของบุคคลในการท่ีจะกระท าความผิด ฉะนั้ นบุคคลจึงต้องปรับ
บุคลิกลกัษณะของตนใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มอยู่เสมอ เพราะบุคลิกลกัษณะกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีมี

                                                             
74  จาก หลกัทัณฑวิทยา  (น.30 - 31), โดย นทัธี จิตสวา่ง  (อา้งถึงในกฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษจ าคุก, 

โดย  ธานี วรภทัร์,  น. 42).   
75 แหล่งเดิม. 
76 From The Individualization of Punishment Criminology, Law Enforcement and Social Problem (p. 

177-179), by Raymond Saleilles, 1986, Publication No.15 : Patterson Smith Reprint Series.   
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ความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกันตลอดเวลา แต่ละบุคคลแต่ละคนย่อมไม่สามารถปรับตนให้เข้ากับ
ส่ิงแวดลอ้มหรือสภาวการณ์ (Situation) ต่าง  ๆได้เหมือนกัน เพราะบุคคลแต่ละคนต่างมีบุคลิกลกัษณะ 
หรือส่วนท่ีประกอบเขา้เป็นบุคลิกลกัษณะแตกต่างกนัไป ดงันั้นแบบแห่งความประพฤติของบุคคล 
(Pattern of Behavior) ยอ่มมีลกัษณะแตกต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงอาจเป็นไปในทางเขา้กบัสงัคมและเป็น
ปฏิปักษต่์อสงัคม นกัจิตวิทยาจึงเช่ือว่าลกัษณะของความประพฤติอนัเป็นปฏิปักษต่์อสงัคมมีปรากฏ
อยู่ในตัวบุคคลทุกคน ซ่ึงหมายความว่าบุคคลทุกคนมีความเอนเอียงไปในทางประกอบ
อาชญากรรม (Tendency Towards Crime)77 ดว้ยกนัทั้งส้ิน 

การลงโทษตามหลกัการน้ี จะตอ้งมีการก าหนดโทษให้เหมาะสมกับตัวผูก้ระท าผิด 
(Punishment to Fit the Criminal) โดยพิจารณาถึงความจริงท่ีว่ามนุษยแ์ต่ละคนมีความสามารถ 
ไม่เท่าเทียมกนัในการรับผดิชอบ ทั้งยงัมีบุคคลหลายประเภทท่ีควรจะไดรั้บการลดโทษหรือไม่ตอ้ง
รับโทษเลย การลงโทษตามแนวคิดน้ีมุ่งเนน้ท่ีตวัผูก้ระท าผดิโดยตรง หาไดต้อ้งการใหมี้ผลถึงบุคคล
อ่ืนไม่ โดยมุ่งท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขอบรมบ่มนิสยัของผูก้ระท าผิด ใหผู้ก้ระท าผดิสามารถกลบัตนเป็น
พลเมืองดีและกลบัคืนสู่สังคมได ้เพราะการลงโทษโดยการท าใหผู้ก้ระท าผดิไดรั้บความยากล าบาก
หรือไดรั้บผลร้ายนั้น ในบางกรณีไม่เหมาะสมกบัตวัผูก้ระท าผิดและไม่สามารถท าใหผู้ก้ระท าผิด
ประพฤติตวัดีข้ึนได ้ซ่ึงการท่ีจะท าใหไ้ดข้อ้มูลของผูก้ระท่ีเพียงพอนั้นหน่วยงานของกระบวนการ
ยติุธรรมจะตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูก้ระท าความผดิ 
 ส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของบุคคลให้กระท าผิด  โดย
ส่ิงแวดลอ้มเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจของบุคคลใหก้ระท าผดิ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีความผิด
ท่ีจะกระท าอยู่ก่อนแลว้หรือไม่ก็ตาม ซ่ึงท่ีถูกตอ้งแลว้มนุษยจ์ะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและปฏิบติั
ตนให้ถูกกฎหมาย อน่ึงการตดัสินใจของบุคคลจะข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลาย อย่างเช่น สังคม จิตวิทยา 
วิทยาศาสตร์ เป็นตน้ และการตดัสินใจของบุคคลซ่ึงแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล โดยส่ิงแวดลอ้ม
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมากระตุน้ให้คนกระท าผิด ดงันั้นการกระท าความผดิของบุคคลจึงมีส่ิงแวดลอ้ม 
เขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น บุคคลท่ีพกัอาศยัอยูใ่นชุมชนแออดั หรือพบเห็นการกระท าความผดิฐานวิ่งราว
ทรัพยอ์ยูเ่ป็นประจ าจนเกิดความเคยชิน ท าให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบอาชญากรข้ึน โดยไดล้งมือ
กระท าความผิดเช่นนั้นบา้ง เป็นตน้ ประกอบกบัอิสระและเสรีภาพเป็นส่ิงส าคญัและมีอยู่ในการ
กระท าของบุคคลทุกคนนั้น บุคคลจะเลือกกระท าความผิดหรือไม่จึงข้ึนอยู่ก ับการตดัสินใจของ
ตนเองเป็นส าคญั  
 หลกัการของการใช้มาตรการบังคับทางอาญาท่ี เป็นเสรีนิยมและสอดคลอ้งกับหลกั 
นิติธรรม ตามรัฐธรรมนูญผูถู้กบงัคบัโทษจะตอ้งเป็น “ประธานของการบงัคบัโทษ” เสมอ แมบุ้คคล
                                                             

77 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (น. 204). เล่มเดิม. 
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นั้นกระบวนการยติุธรรมจะไดพ้ิสูจน์แลว้ว่ามีความผดิ แต่ผูก้ระท าความผดิก็เป็น “มนุษย”์ ยอ่มตอ้ง
เป็นประธานของการบงัคบัโทษ ซ่ึงถือเป็นหลกัประกนัการถูกบงัคบัโทษตามกฎหมายและตามหลกั
รัฐธรรมนูญ เหตุผลในการบังคบัโทษจึงตอ้งมีความเป็นภาวะวิสัยอย่างมาก และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลกั 
“ประชาธิปไตย” ท่ีให้ความเสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ อนักระท าเพื่อประโยชน์สังคมเป็นส าคัญ 
“หลกัการพิจารณาคดีและบงัคบัโทษท่ีเหมาะสมกบับุคคล” (Individualization of punishment) เป็น
สมการความสมัพนัธท่ี์เหมาะสมของการก าหนดโทษท่ีจะใชก้บัผูก้ระท าความผดิกบัความผิดอาญา
ท่ีเกิดข้ึนท่ีถูกต้องเหมาะสมกับคนๆ นั้ น เป็นเร่ืองท่ีแสดงและยืนยนัว่าผูก้ระท าความผิดเป็น 
“ประธานของการบงัคบัโทษ” เพราะวตัถุของการถูกบงัคบัโทษคือ ตวัผูก้ระท าความผดิ ตวัผูก้ระท า
ความผดิมีความส าคญัต่อการป้องกนัมิใหเ้กิดการกระท าความผิดซ ้าอีก จึงเป็นเร่ืองของการมุ่งท่ีจะ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขตวับุคคลผูก้ระท าความผดิเป็นหลกัการก าหนดโทษ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้
และเขา้ใจผูก้ระท าความผดิอยา่งลึกซ้ึง78 
 สภาพพฤติการณ์แห่งคดี ประวติัการกระท าความผดิ อาย ุสุขภาพทางกายและภาวะแห่ง
จิต ประวติัการศึกษาและครอบครัว ส่ิงแวดลอ้ม ภูมิหลงั ประวติัการท างาน สถานภาพทางการเงิน  
นิสัย ภาวะแห่งจิตและความประพฤติเป็นอาจิณ ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เหตุอ่ืนกนัควรปราณี 
โดยตามความจริงท่ีว่ามนุษยแ์ต่ละคนมีความสามารถและความรับผิดชอบท่ีไม่เท่าเทียมกัน ซ่ึง
บุคลิกลกัษณะนิสยัแสดงออกทางพฤติกรรมภายนอก จึงตอ้งมุ่งเนน้ท่ีตวัผูก้ระท าความผิดโดนตรง
เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขบุคลิกนิสัย (Character Building) ผูก้ระท าความผิดให้สามารถกลบัตนเป็น 
พลเมืองดีและสามารถอยู่ได้ในสังคม ผูก้ระท าความผิดจึงเป็นประธานของการบังคับโทษใน
หลกัการน้ี79 
 ดงันั้น ขอ้เท็จจริง 2 ส่วนท่ีส าคญัในการพิจารณาพิพากษาในการบงัคบัโทษคือ 
 1. ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นพฤติการณ์ของการกระท าความผดิ 
 2. ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นส่วนบุคคล กล่าวคือ ความเป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติเป็น
อาจิณของผูต้อ้งหา 
 ทั้ง 2 ขอ้น้ีจะน าไปสู่การพิจารณาในการก าหนดโทษ และการบงัคบัโทษใหเ้หมาะสม
กบัผูก้ระท าความผดิเป็นรายบุคคล เพราะถือว่ามีความส าคญัต่อการปรับปรุงแกไ้ขผูก้ระท าความผดิ
และเป็นการป้องกนัสงัคมจากอาชญากรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอีกดว้ย 
 กระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันยงัประสบกับปัญหาในเร่ืองการลงโทษให้มีความ
เหมาะสมกบัความผิดและตวัผูก้ระท าความผิด ซ่ึงในหลกัความจริงยงัไม่มีหลกัการลงโทษให้มี
                                                             

78 จาก หลกักฎหมายมาตรการบงัคับทางอาญา (น. 64-65), โดย ธานี วรภทัร์, 2557, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
79 กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจ าคุก (น. 46). เล่มเดิม. 
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ความเหมาะสมกบัตวับุคคลโดยกฎหมาย เน่ืองจากกฎหมายสามารถใชบ้ังคบัแตกต่างกนัไปตาม
ประเภทของคดี ซ่ึงกฎหมายไม่สามารถท่ีจะรับรองลกัษณะเฉพาะของแต่ละคดีได้ ซ่ึงหลกัการ
ลงโทษให้มีความเหมาะสมกบัตวับุคคลโดยกฎหมายนั้น จะพิจารณาเมื่อมีเหตุส าหรับบรรเทาโทษ
หรือเหตุเพ่ิมโทษ โดยอาศยัความสัมพนัธ์ระหว่างความผิดว่าเป็นความผิดท่ีร้ายแรงหรือไม่และ
ระดบัของความรับผิดชอบ ดังนั้นหลกัการลงโทษให้มีความเหมาะสมกบัตวับุคคลท่ีอาศยัความ
รับผิดชอบ จึงเป็นการกลบัไปสู่หลกัของส านักนิโอคลาสิก ซ่ึงเป็นการใช้หลกัการลงโทษให้
เหมาะสมกบัตวับุคคลทีไม่ถูกตอ้ง เพราะการน ากฎหมายมาใชจ้ะตอ้งยอมรับถึงเหตุบรรเทาโทษ  
กล่าวคือ เม่ือมีการกระท าความผิดเกิดข้ึน จะต้องน าบุคลิกลกัษณะของผูก้ระท าความผิดมาเป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาดว้ย เพื่อให้การก าหนดโทษเกิดความเป็นธรรมต่อตวัผูก้ระท าความผดิ80 ซ่ึง
ในชั้นสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131 เมื่อมีการกระท าความผิด
อาญาเกิดข้ึน กฎหมายไดก้  าหนดให้พนักงานสอบสวน81เป็นผูม้ีอ  านาจในการสืบสวนสอบสวน
คดีอาญาทั้งปวง ซ่ึงการรวบรวมพยานหลกัฐานของพนักงานสอบสวนกระท าไปเพื่อท่ีจะทราบ
ขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ อนัเก่ียวกบัความผิดท่ีถูกกล่าวหา เพื่อท่ีจะรู้ตวัผูก้ระท าความผิด
และพิสูจน์ให้เห็นถึงความผิดนั้น พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลกัฐานต่างๆ ท่ีเป็นโทษ
หรือเอาผิดผูก้ระท าความผิดอย่างเดียวไม่ได้ พนักงานสอบสวนจะตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐาน 
ท่ีเป็นผลดีหรือเป็นประโยชน์กบัผูก้ระท าความผดิดว้ย ดว้ยเหตุท่ีว่าคดีอาญาเป็นเร่ืองของการพิสูจน์
และตดัสินดว้ยความจริง และการท่ีวินิจฉัยว่าส่ิงใดจริงหรือไม่ จะตอ้งฟังความจากทุกฝ่าย ซ่ึงใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131 ได้บัญญัติไวว้่า “ให้พนักงานสอบสวน
รวบรวมหลกัฐานทุกชนิดเท่าท่ีสามารถจะท าได ้เพื่อประสงค์จะทราบขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์
ต่างๆ อนัเก่ียวกบัความผดิท่ีถูกกล่าวหา เพื่อจะรู้ตวัผูก้ระท าผดิและพิสูจน์ใหเ้ห็นความผดิหรือความ
บริสุทธ์ิของผูต้ ้องหา” การสอบสวนของเจ้าพนักงานจึงเป็นการคน้หาความจริงท่ีเก่ียวข้องกับ 
ตวัผูต้อ้งหาและการกระท าของผูต้อ้งหาดว้ย82 การสอบสวนเป็นการคน้หาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการ
กระท าของผูต้อ้งหาและขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัตวัผูต้อ้งหา การสอบสวนจึงเป็นการตรวจสอบความจริง
ในชั้นน้ีพยานหลกัฐานท่ีตอ้งรวบรวมมี 3 ชนิดคือ  
 

                                                             
80 จาก ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับผู้กระท าความผิดเพ่ือประกอบการด าเนินคดอีาญา  (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต) (น.29), โดย พรธิดา เอี่ยมศิลา, 2549, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
81 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (6) บญัญติัว่า “พนกังานสอบสวน” หมายความถึง 

เจา้พนกังานซ่ึงกฎหมายใหมี้อ  านาจและหนา้ที่ท  าการสอบสวน 
82 จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (น. 450), โดย คณิต ณ นคร, 2555, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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 1. พยานหลกัฐานท่ีเป็นผลร้ายหรือยนักบัผูต้อ้งหา 
 2. พยานหลกัฐานท่ีเป็นผลดีหรือเป็นประโยชน์กบัผูต้อ้งหา 
 3. พยานหลกัฐานท่ีเป็นเหตุบรรเทาโทษหรือเพ่ิมโทษ 

 การรวบรวมพยานของพนักงานสอบสวนดงักล่าวจะท าให้ทราบถึงความเป็นมาแห่ง
ชีวิตและความประพฤติเป็นอาจิณของผูต้อ้งหา แต่ทั้งน้ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 13883 ไดม้ีการก าหนดไวถึ้งหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวนท่ีจะตอ้งแจง้ขอ้ความทุกขอ้ท่ีไดม้า 
อนัเก่ียวกบัความเป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติเป็นอาจิณใหผู้ต้อ้งหาทราบดว้ย จะเห็นไดว้่า
กฎหมายไดม้ีการก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนถึงหน้าท่ีและขอบเขตการสอบสวนของพนกังานสอบสวน 
ซ่ึงพนกังานสอบสวนจะตอ้งสอบสวนและรวบรวมพยานหลกัฐานทุกชนิด ในกรณีท่ีผูต้อ้งหาไม่มี
ความผิดหรือได้รับการยกเวน้โทษด้วย มิใช่มุ่งแต่จะค้นหาพยานหลกัฐานท่ีพิสูจน์ให้เห็นถึง
ความผิดของผูต้อ้งหาแต่เพียงอยา่งเดียว ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวัผูก้ระท าความผิดท่ีพนักงานสอบสวน
จะตอ้งท าการเก็บรวบรวมคือ ขอ้มูลประวติัอาชญากรรม เพราะถือว่าเป็นข้อมูลของตวัผูก้ระท า
ความผิดอีกประการหน่ึง เน่ืองจากขอ้มูลประวติัอาชญากรรมสร้างข้ึนเพ่ือประโยชน์ในดา้นการ
สืบสวน การค้นหาตัวผูก้ระท าความผิด เพื่อให้ทราบถึงประวติัการต้องโทษต้องของผูก้ระท า
ความผดิ การคน้หาตวัผูห้ลบหนีคดี ในประกอบการพิจารณาความผิด ก  าหนดบทลงโทษ ตลอดจน
ก าหนดวิธีการลงโทษผูก้ระท าความผิด แต่ขอ้มูลท่ีจะน ามาใชไ้ดน้ั้นจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีเป็นระบบ
และมีรูปแบบชดัเจน 
 ดังนั้น จึงจ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีพนักงานสอบสวนจะต้องวางตัวเป็นกลาง จะถือว่าการ
ด าเนินคดีของประเทศไทยเป็นแบบระบบกล่าวหา พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลกัฐาน
เพื่อท่ีจะน าตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษแต่เพียงดา้นเดียวไม่ได้ จะตอ้งไม่ลืมท่ีจะให้สิทธิและ
เสรีภาพท่ีจะตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ84 ท าให้พนักงานสอบสวนจะตอ้งท า
ทุกวิถีทางเพื่อท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงความจริงว่าผูต้อ้งหานั้นกระท าความผิดจริงตามท่ีถูกกล่าวหาหรือไม่ 
และหากกระท าผิดจริงการกระท านั้นเกิดข้ึนจากสาเหตุใด และมีเหตุบรรเทาโทษหรือไม่ ในส่วน
ของความเป็นมาแห่งชีวิตนั้นหมายความถึงประวติัและวิถีชีวิตของผูต้อ้งหาก่อนการกระท าความผดิ 
เช่น มีการศึกษาอยา่งไร เคยประกอบอาชีพใดมาบา้ง เคยกระท าความผดิมาก่อนหรือไม่ ส่วนความ

                                                             
83 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 138 บญัญติัว่า “พนกังานสอบสวนมีหนา้ที่สอบสวน

เองหรือส่งประเดน็ไปสอบสวนเพื่อทราบความเป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติอนัเป็นอาจิณของผูต้อ้งหา แต่
ตอ้งแจง้ใหผู้ต้อ้งหาทราบขอ้ความทุกขอ้ที่ไดม้า”  

84 จาก รายงานการเสวนาทางวิชาการ เร่ือง กระบวนการยติุธรรมจะร่วมมือกันค้นหาความจริงใน
คดอีาญาได้อย่างไร (น. 85), โดยสถาบนักฎหมายอาญา ส านกังานอยัการสูงสุด, 2540, กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 

DPU



59 

ประพฤติอนัเป็นอาจิณ เช่น เป็นคนเสพสุรายาเมาเป็นปกติวิสยั หรือเป็นคนมีเมตตา หรือเกะกะเกเร 
เป็นต้น การท่ีกฎหมายบัญญัติให้อ  านาจพนักงานสอบสวนในการสอบสวนเร่ืองเหล่าน้ีเพราะ
อ านาจสอบสวนโดยปกติย่อมตอ้งมุ่งหมายเพื่อท่ีจะคน้หาความจริง หรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อ 
เอาตวัผูก้ระท าความผดิมาลงโทษในความผดิท่ีกล่าวหา  
 หลกัการพิจารณาคดีและบงัคับโทษท่ีเหมาะสมกบับุคคล เป็นขอ้มูลท่ีเป็นส่วนของ
เน้ือหาท่ีส าคญั ท่ีตอ้งใชต้ั้งแต่เร่ิมกระบวนการยติุธรรมและใชใ้นทุกขั้นตอนและทุกมาตรการจนถึง
ชั้นบงัคบัโทษ ทั้งกระบวนการขอ้มูลตามหลกัการน้ีจะช่วยสร้างความเป็นภาวะวิสัยของขั้นตอน
ต่างๆ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีจะช่วยบอกไดว้่าบุคคลน้ีควรท่ีจะตอ้งรับโทษจ าคุกหรือไม่ ดว้ยเหตุผลอะไร  
ใชม้าตรการอ่ืนๆ แทนไดห้รือไม่ เช่นวิธีการเพื่อความปลอดภยั หรือโทษทางเลือกอ่ืนๆ เป็นตน้ ซ่ึง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย ยงัมิไดน้ าหลกัการน้ีมีใชอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์
และถูกตอ้ง กล่าวคือ ในการด าเนินคดีจะมีแต่ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นส่วนของการกระท าความผิดเพื่อ
พิจารณาองคป์ระกอบความผดิ แต่ขอ้เท็จจริงส่วนบุคคลยงัไม่ค่อยไดม้ีการเก็บรวบรวมและน ามาใช้
ตั้งแต่ชั้นสอบสวน ชั้นพิจารณาพิพากษา และชั้นบงัคบัโทษ เพราะแต่ละหน่วยงานต่างรับผิดชอบ
ขอ้มูลเฉพาะส่วนท่ีตนมีและจ าเป็นตอ้งน ามาใชป้ระโยชน์ส าหรับส่วนงานของตนเองเท่านั้น จึงท า
ใหไ้ม่มีขอ้มูลบุคคลมาใชใ้นการวินิจฉยัแต่ละขั้นตอน แต่ละมาตรการ การตดัคดี การกรองคดี การ
ผนัคดี จึงไม่มีขอ้มูลพ้ืนฐานในการพิจารณาคดีโดยทัว่ไป ต ารวจ อยัการ และศาล จะพิจารณาเพียง
ขอ้เท็จจริงในส่วนของการกระท าความผดิแต่เพียงอยา่งเดียวในการตดัสินคนๆ หน่ึง แต่ขอ้มูลใน
อดีต ประวติัความเป็นมาของบุคคล และความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคตท าไดย้ากเพราะไม่มี
ขอ้มูลพ้ืนฐาน เรือนจ าหรือราชทณัฑ์ก็ไม่มีประวติัความเป็นมาของชีวิต ความประพฤติเป็นอาจิณ
ของผูก้ระท าความผดิเพียงพอท่ีจะน าไปสู่การท าแผนบงัคบัโทษรายบุคคลได้85  

                                                             
85 กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจ าคุก  (น. 66-67). เล่มเดิม. 
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บทที ่3 
การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังในต่างประเทศ 

 
 เน่ืองจากกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของประเทศไทยยงัเป็นการ
จ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัท่ีเน้นไปในทางการจ าแนกเพื่อควบคุมมากกว่าการจ าแนกเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟู 
ในการศึกษากฎหมายและกระบวนการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัคร้ังน้ี จึงหยบิยกต าราและเอกสาร
ทางวิชาการท่ีเก่ียวกบัการศึกษาโดยเนน้ประเทศท่ีมีกฎหมายและระบบการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั
ท่ีมีความชดัเจน ถูกต้องตามหลกัมาตรฐานขั้นต ่าและมีผลส าเร็จในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้ ้องขงั เป็น
ประเทศในกลุ่มซีวิลลอว ์เช่น องักฤษ ญ่ีปุ่น และกลุ่มประเทศคอมมอนลอว ์เช่น สหรัฐอเมริกา  
(มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขงัของ
ประเทศไทย  
 
3.1 กระบวนการยุตธิรรมทางอาญาของสหรัฐอเมริกา   
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของมลรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นจะข้ึนอยู่ก ับค าพิพากษา 
ของศาลในคดีอาญาและตัวบทของกฎหมายจะก าหนดถึงความผิดและระบุบทลงโทษส าหรับ
ความผิดนั้นๆ ซ่ึงเป้าหมายหลกัของระบบยุติธรรมทางอาญาของรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นคือการสร้าง
ความปลอดภยัให้กบัประชาชนโดยการยบัย ั้งและป้องกนัการก่ออาชญากรรม ดว้ยการลงโทษผูท่ี้
กระท าความผดิแต่ละรายและปรับปรุงแกไ้ขฟ้ืนฟูเพ่ือส่งกลบัเขา้สู่ชุมชน 

 ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียอาชญากรรมจะถูกจ าแนกประเภทไวต้ามความร้ายแรงของการ
กระท าดงัต่อไปน้ี1 
 คดีอาญา เป็นความผดิท่ีมีความร้ายแรงท่ีสุดในประเภทของอาชญากรรม โดยผูก้ระท า
ผิดอาจถูกศาลพิพากษาให้ต้องโทษจ าคุกในเรือนจ าของรัฐเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี ในประมวล
กฎหมายอาญาของแคลิฟอร์เนียไดม้ีการก าหนดความผดิอาญาบางประเภทโดยถือว่ามีความร้ายแรง
หรือรุนแรงเทียบเท่ากบัความผดิอาญาร้ายแรงประเภทการฆาตกรรม การปลน้ทรัพย ์และการข่มขืน 
เป็นตน้ คดีอาญาท่ีมีความร้ายแรงนั้นรวมไปถึงคดีอาญาท่ีมีความรุนแรง ตลอดจนอาชญากรรมอ่ืน 
เช่น การลกัทรัพยใ์นเคหสถาน ตลอดจนถึงการท าร้ายร่างกายเพื่อตอ้งการปลน้ทรัพย ์
                                                             

1 From California’s Criminal Justice System The California Legislature's Nonpartisan Fiscal and 
Policy Advisor (p. 5), By Legislative Analyst’s Office, 2013.  
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 ความผิดลหุโทษ เป็นความผดิท่ีมีความรุนแรงนอ้ยกว่าคดีอาญา ซ่ึงผูก้ระท าผดิอาจถูก
ศาลตัดสินให้ถูกคุมประพฤติ จ  าคุกในเรือนจ าของรัฐ หรือปรับ หรือทั้ง 3 อย่างรวมกัน ความผิด 
ลหุโทษนั้นรวมถึงอาชญากรรมทัว่ไป เช่น การท าร้ายร่างกาย ลกัทรัพยเ์ลก็ๆ นอ้ยๆ และเมาสุราใน
ท่ีสาธารณะ คดีลหุโทษนั้นเป็นความผดิส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาสู่กระบวนการยติุธรรมของแคลิฟอร์เนีย 
 การละเมิดต่อกฎหมาย เป็นความผิดท่ีไม่ร้ายแรงและโดยส่วนมากศาลจะลงโทษโดย
การปรับ ซ่ึงการกระท าความผดิเก่ียวกบัยานพาหนะโดยส่วนใหญ่แลว้จะไดรั้บการพิจารณาว่าเป็น
เพียงแค่การละเมิดต่อกฎหมายเท่านั้น2 
 ระบบยุติธรรมทางอาญาของแคลิฟอร์เนียนั้ นจะมีองค์ประกอบใหญ่ 3 ประการ 
คือ การบงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล และงานราชทณัฑ ์ 
 การบงัคบัใชก้ฎหมาย กฎหมายการพิจารณาคดีของรัฐนั้นจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ระดบั
ทอ้งถ่ินไปจนถึงระดบัรัฐ แต่จะเร่ิมในระดบัทอ้งถ่ินเป็นหลกัโดยนายอ าเภอและเจา้หน้าท่ีต  ารวจ
เป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีสืบสวนอาชญากรรมและจบักุมผูท่ี้กระท าผิด การบงัคบัใชก้ฎหมายนั้นเป็นความ
รับผิดชอบในระดบัทอ้งถ่ินของแคลิฟอร์เนีย ซ่ึงจะไดรั้บการสนับสนุนโดยมีการระดมเงินทุนมา
จากทั้งในระดบัรัฐและในระดบัประเทศ โดยในระดบัรัฐนั้นอยัการสูงสูดจะเป็นผูท่ี้มีอ  านาจโดย 
ให้ความช่วยเหลือและใชค้วามรู้ความเช่ียวชาญดา้นกฎหมายในการบงัคบัใชก้ฎหมายของทอ้งถ่ิน 
ในกรณีท่ีมีการสืบสวนอาชญากรรมท่ีเกิดในหลายท้องท่ี (หรือในหลายจังหวดั) เช่น องค์กร
อาชญากรรมรัฐยงัมีการให้เงินสนับสนุนและอุดหนุนแก่ทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมเพื่อต่อตา้นการ
ก่ออาชญากรรมประเภทต่างๆ  

 การจับ โดยปกติแลว้ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียผูท่ี้มีหน้าท่ีจบักุมผูก้ระท าผิดน้ีเป็นของ 
เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย รัฐแคลิฟอร์เนียนั้นมีเจา้หนา้ท่ีทั้งหมดประมาณ 600 นาย ซ่ึงรวมทั้ง
เจ้าหน้าท่ีต  ารวจกับนายอ าเภอ สถานะของการกระท าความผิดในแคลิฟอร์เนียในปี 2011 ผูท่ี้ 
ถูกจบักุมมีประมาณ 1.3 ลา้นคนโดยรวมทั้งการกระท าความผิดทางอาญาและความผดิลหุโทษ ซ่ึง
ความผิดส่วนใหญ่ท่ีจบัไดน้ั้นจะเป็นความผิดลหุโทษ โดยประมาณ 3 ใน 4 จะเป็นการจบักุมการ
กระท าความผิดอาญาท่ีไม่มีความรุนแรงแต่จ านวน 9 ใน 10 ของการก่ออาชญากรรมท่ีจบัไดน้ั้น
ผูก้ระท าผดิจะเป็นผูใ้หญ่ และการจบักุมผูก้ระท าผดิเกือบทั้งหมดนั้นเป็นผลงานของกรมต ารวจรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ในปี 2007 นั้นรัฐไดมี้การจา้งงานเจา้พนักงานบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ิมประมาณ 300 คน
ต่อจ านวนประชากร 100,000 คน ซ่ึงถือว่าค่อนขา้งต ่ากว่าค่าเฉล่ียของทั้งประเทศ ถึงอยา่งไรก็ตาม
แมจ้  านวนของเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายจะลดลงก็ตาม แต่รัฐก็ยงัใชเ้งินมากกว่าถึง 1 ใน 3 ใน

                                                             
2 Ibid. (p.7-8). 
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การท่ีจะบงัคบัใชก้ฎหมายต่อจ านวนประชากรแต่ละราย ซ่ึงถือว่ามากกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ3 เมื่อ
ผูก้ระท าความผดิถูกจบักุม เจา้หนา้ท่ีต  ารวจจะท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัตวัผูก้ระท าความผดิ
ทั้งหมด โดยจะเรียกว่าทะเบียนประวติัอาชญากร หรือท่ีเรียกว่า “rap sheets” โดยจะมีหน่วยงาน
กลางท่ีท าหน้าท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับประวติัอาชญากรรมทั้งหมดคือ ศูนยข์้อมูล
อาชญากรแห่งชาติ The National Crime Information Center (NCIC) โดยอยูใ่นความรับผดิชอบของ
หน่วยงานท่ีเรียกว่า The Identification Division ของส านักงานสืบสวนสอบสวนกลาง (FBI) ซ่ึง
สหรัฐอเมริกาน้ีไดมี้การมีการผา่นกฎหมายท่ีช่ือว่า The Law Enforcement Assistance Act of 1965 
เพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประวติัอาชญากรรมทั้งหมดของทุกรัฐ โดยจะท าการรวบรวม
ขอ้มูลทั้งหมดลงคอมพิวเตอร์ ซ่ึงทุกองคก์รในกระบวนการยติุธรรมต่างมีส่วนร่วมในการรายงาน
ขอ้มูลดา้นอาชญากรรมสู่ส านักสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา ท าให้ในแต่ละรัฐสามารถท่ีจะ
เขา้ถึงขอ้มูลน้ีไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าให้สามารถพิสูจน์ไดว้่าผูก้ระท าความผดินั้นมีประวติัเคยกระท า
ความผิดมาก่อนหรือไม่ เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมสามารถใช้ดุลพินิจได้ว่าควรท่ีจะ
ด าเนินการอยา่งไรใหเ้หมาะสมต่อผูก้ระท าความผดิเป็นรายบุคคล 
 การฟ้องคดีอาญา เมื่อมีการจบักุมผูก้ระท าความผดิแลว้เจา้หนา้ท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายจะ
ด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อบุคคลนั้น ถา้ผูก้ระท าผิดนั้นเป็นผูใ้หญ่อยัการเขตจะท าการตั้ง
ขอ้หาเพื่อด าเนินคดีและฟ้องร้องผูถู้กกล่าวหาต่อศาลของรัฐท่ีตั้งอยู่ทั้ง 58 เขต หากเมื่อเปรียบเทียบ
แลว้ผูก้ระท าผดิท่ีเป็นเยาวชนคดีส่วนใหญ่จะอยูใ่นอ  านาจของศาลเด็กและเยาวชน ซ่ึงกระบวนการ
พิจารณาของศาลเด็กและเยาวชนจะมีความแตกต่างจากกระบวนการพิจารณาของผูใ้หญ่คือ 
จะมุ่งเน้นเพ่ือการปรับเปล่ียนและฟ้ืนฟูพฤติกรรมมากกว่าท่ีจะเป็นการลงโทษ แต่ในบางกรณี
ผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเยาวชนมีโอกาสท่ีจะถูกด าเนินคดีในศาลผูใ้หญ่ไดม้ากกว่าท่ีจะถูกด าเนินคดีใน
ศาลเด็กและเยาวชน ซ่ึงปัจจยัท่ีจะท าให้ผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเยาวชนจะตอ้งถูกด าเนินคดีในศาลของ
ผูใ้หญ่ คือ  
 1. อายขุองเยาวชนในขณะท่ีกระท าความผดิ 
 2. ความรุนแรงของอาชาญกรรม 
 ผูพิ้พากษาและอยัการเขตนั้นมีดุลพินิจท่ีจะยืน่ค  าร้องเพ่ือโอนส านวนคดีต่างๆ ระหว่าง
ศาลผูใ้หญ่และศาลเยาวชนได ้ซ่ึงในปี ค.ศ. 2011 มีคดีท่ีผูก้ระท าผดิเป็นเยาวชนประมาณ 74,000 คดี
ท่ีไดรั้บการพิจารณาโดยศาลเด็กและเยาวชน และมีคดีจ  านวน 548 คดีท่ีถูกโอนจากศาลเด็กและ
เยาวชนไปเขา้สู่กระบวนการพิจารณาโดยศาลผูใ้หญ่4 
                                                             

3  Ibid. (p.22). 
4 Ibid. (p.30). 
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 ศาล เม่ือบุคคลใดถูกจบัและตั้งถูกขอ้หาเก่ียวกบัการก่ออาชญากรรมแลว้นั้น บุคคลนั้น 

ก็จะตอ้งเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของศาล อยัการเขตซ่ึงท่ีท างานใหก้บัเขตจะเป็นผูต้ ั้งขอ้กล่าวหา
โดยเฉพาะเจาะจงส าหรับความผิดนั้นและด าเนินคดีกบัผูน้ั้น แต่หากบุคคลนั้นไม่สามารถหาหรือ
ว่าจา้งทนายความไดท้างเขตก็จะแนะน าทนายความของรัฐให้แทน ผูพ้ิพากษาหัวหน้าศาลจะเป็น
หวัหน้าคณะในการดูแลคดี เงินเดือนของผูพ้ิพากษาและการระดมหาเงินทุนอ่ืนๆ ส าหรับใชใ้นการ
พิจารณาคดีของศาลนั้นจะอยูใ่นความรับผดิชอบของรัฐทั้งหมด ซ่ึงระบบนั้นถูกออกแบบมาเพ่ือให้
มีความยดืหยุน่ส าหรับอยัการเขตและผูพ้ิพากษาในการท่ีจะติดสินใจว่าจะด าเนินคดีแบบรายคดีและ
จดัการคดีโดยรวมทั้งหมดอยา่งไร 
 ราชทณัฑ์ เป็นองค์ประกอบของระบบท่ีท าหน้าท่ีในการก ากบัดูแลผูท่ี้กระท าความผิด 

ซ่ึงจะเรียกว่า “งานราชทัณฑ์” หรือ “ระบบราชทัณฑ์” ในรัฐแคลิฟอร์เนียผูท่ี้ถูกตัดสินหรือถูก
พิพากษาจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของทั้งระดบัทอ้งถ่ิน (การจ าคุกและการคุมประพฤติ) และ
ระดบัรัฐ (จ  าคุกและพกัการลงโทษ)5 โดยจะข้ึนอยู่กบัความรุนแรงของการก่ออาชญากรรมและ
ระยะเวลาในการจ าคุก โดยทัว่ไปแลว้ผูท่ี้กระท าผดิท่ีมีความรุนแรงนอ้ยจะถูกควบคุมดูแลในระดบั
ทอ้งถ่ิน แต่ส าหรับผูท่ี้กระท าผดิท่ีมีความรุนแรงและถูกศาลพิพากษาใหต้อ้งจ  าคุกมากกว่า 1 ปี ก็จะ
ถูกควบคุมดูแลโดยระดบัรัฐ ซ่ึงตามกฎหมายแลว้ผูท่ี้ถูกจ  าคุกนั้นหากจะไดรั้บการพกัการลงโทษ
จะตอ้งไดรั้บการจ าคุกมาแลว้อยา่งนอ้ย 3 ปี ถึงแมว้่าผูท่ี้ถูกพิพากษาใหต้อ้งจ  าคุกนั้นตามกฎหมายจะ
ไม่ถูกคุมประพฤติ แต่ในความเป็นจริงแลว้บุคคลเหล่านั้นจะถูกคุมประพฤติเสมอหลงัจากไดรั้บการ
ปล่อยจากเรือนจ าแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

5 Ibid. (p.9). 
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ตารางที่ 3.1 ระบบกระบวนการยติุธรรมของรัฐแคลิฟอร์เนีย 
 
เจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมาย 

เขตอ านาจ อ านาจหน้าที ่

ต ารวจ/ 
นายอ าเภอ 

เมือง / ประเทศ - บงัคบัใชก้ฎหมาย 
- สืบสวนคดีอาญา 
- คน้ตวับุคคล / เคหสถาน 
- จบักุม และ กกัขงั 
- ควบคุมดูแลผูก้ระท าผิดในเรือนจ าทอ้งถิ่น (นายอ าเภอประจ าเขต) 

อยัการ เขต - ตั้งขอ้กลา่วหา 
- ด าเนินคดีผูถู้กกล่าวหา 
- ลด, แกไ้ข, ยกเลิกขอ้กลา่วหา 

ผูพิ้พากษา รัฐ - ก าหนดวงเงินการประกนัตวัหรือตั้งเง่ือนไขส าหรับการปล่อยตวั 
- รับค าใหก้าร 
- ก าหนดความผิดส าหรับเดก็และเยาวชน 
- ยกเลิกขอ้กล่าวหา 
- ก าหนดโทษ 
- เพิกถอนการคุมประพฤต ิ

เจา้หนา้ท่ีคุม
ประพฤต ิ

เขต/ผูพิ้พากษา - แนะน าค าพิพากษาใหก้บัผูพิ้พากษา 
- ควบคุมดูแลผูก้ระท าผิดท่ีไดรั้บการปลอ่ยโดยถูกคุมประพฤติ 
- ควบคุมดูแลผูก้ระท าผิด (โดยเฉพาะเยาวชน) ในคา่ยและฟาร์ม 
- แนะน าการเพิกถอนการคุมประพฤติแก่ผูพิ้พากษา 

เจา้หนา้ท่ี
ราชทณัฑ ์

รัฐ - จ าแนกผูก้ระท าผิดในเรือนจ า 
- ควบคุมดูแลผูต้อ้งขงั 
- ใหร้างวลัหรือลงโทษแก่ผูท้  าผิดระเบียบวนิยั 

เจา้หนา้ท่ีพกั
การลงโทษ 

รัฐ - ก าหนดเง่ือนไขในการพกัการลงโทษ 
- ควบคุมดูแลผูท่ี้ไดรั้บการพกัการลงโทษ อาศยัในชุมชน 
- เพิกถอนการพกัการลงโทษและส่งตวัผูก้ระท าผิดกลบัสู่เรือนจ า 
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3.2  การจ าแนกลกัษณะผู้ต้องขังของสหรัฐอเมริกา6 
 รัฐแคลิฟอร์เนียแมว้่าจะมีฐานะเป็นเพียงมลรัฐหน่ึงของสหรัฐอเมริกา แต่ในดา้นงาน
ราชทัณฑ์แลว้แคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นมลรัฐท่ีความส าคัญและน่าสนใจ เน่ืองจากว่ากรมราชทณัฑ์
ของรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นถือไดว้่าใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก ซ่ึงรองลงมาจากกรมราชทณัฑ์ของจีน
และกรมราชทัณฑ์ของสหรัฐอเมริกาเท่านั้ น ในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ของรัฐแคลิฟอร์เนียมี 
ผูต้อ้งขงักว่า 187,000 คน การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั (Inmate Classification) ของกรมราชทณัฑ์
แคลิฟอร์เนียนั้นไดมี้การน าเอาระบบการศึกษาผูต้อ้งขงัเป็นรายบุคคลมาใช ้เพ่ือใหส้ามารถประเมิน
ผูต้อ้งขงัไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์เก่ียวกบัพฒันาการในอดีต ความตอ้งการในปัจจุบนั และศกัยภาพ
ในอนาคต ขอ้มูลลกัษณะองคก์รรวมทั้งทางดา้นกายภาพ - จิตใจ - สงัคม (Physical - psycho - social 
Approach) ท่ีไดจ้ากวิธีการจ าแนกลกัษณะน้ี จะท าให้เจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งได้มีความเขา้ใจในตัว
ผูต้ ้องขงัได้ชดัเจนยิ่งข้ึนและสามารถวางแผนเตรียมการบ าบัดฟ้ืนฟูเฉพาะราย และวางรูปแบบ
สถานท่ีคุมขังอย่างมีความมัน่คงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการจ าแนกลกัษณะ
ผูต้อ้งขงัของแคลิฟอร์เนียนั้นมีการบญัญติัไวใ้นกฎหมายถึงขั้นตอน วิธีการ หลกัเกณฑแ์ละอ านาจ
หน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีราชทณัฑ์ในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั ซ่ึงก  าหนดไวใ้นมาตรา  33757 โดย
ภารกิจหลกัของกรมราชทณัฑแ์คลิฟอร์เนียท่ีมีบทบาทส าคญัในการปกป้องสาธารณชนไดแ้ก่ 
 1. กกัขงัอาชญากรท่ีกระท าผดิรุนแรงไวใ้นเรือนจ าท่ีมีความมัน่คง ปลอดภยั และไดรั้บ
การฝึกฝนดา้นระเบียบวินยั 
 2. จดัหาดา้นการท างาน การให้การศึกษา การฝึกวิชาชีพ และการบ าบดัพิเศษส าหรับ
ผูต้อ้งขงัในเรือนจ า 
 3. จดัเตรียมบริการด้านการปล่อยการพกัการลงโทษ ซ่ึงรวมถึงการติดตามสอดส่อง
และบริการพิเศษท่ีจดัข้ึนตั้งแต่แรกเร่ิมเขา้สู่เรือนจ า เพ่ือช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บการปล่อยจากการพกัการ
ลงโทษให้กลบัเขา้สู่สังคมได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยการให้การศึกษา การฝึกวิชาชีพ และเตรียมจัด
โครงการการใหค้  าปรึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 4. วิจัยเพื่อพัฒนายุทธวิธีแก้ไข (ในเรือนจ าและในชุมชน) ท่ีสามารถส่งเสริมการ
ป้องกนัสาธารณชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยความพยายามให้เกิดความร่วมมือกบัตวัแทนของ
ระบบกระบวนการยติุธรรมและตวัแทนองคก์รอ่ืนๆ  

                                                             
6  จาก สารานุกรมงานราชทัณฑ์นานาชาติ  (น. 181), โดยส านกังานผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นทณัฑวิทยา 

กรมราชทณัฑ,์ 2541, มูลนิธิพิบูลสงเคราะห์. 
7  California Code of Regulations. Title 15. Crime Prevention and Corrections Article 10. Classification 

§3375. 
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 5. จดัเตรียมใหก้ารศึกษาแก่สาธารณชนเก่ียวกบับทบาทในการแกไ้ขผูก้ระท าผดิ 
 นอกจากน้ีกรมราชทณัฑ์และประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนียไดมี้การประสานงานหรือ
ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนให้เกิดโครงการแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด (Correctional Program) ภายใต้
ปรัชญา “Public Safety, Public Service” เพราะกรมราชทัณฑ์และประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนีย
ตระหนกัดีว่าการท่ีศาลตดัสินลงโทษจ าคุก เป็นเพียงการกนัอาชญากรออกจากสงัคมเท่านั้น แต่ก็ท า
ไดเ้พียงไม่นานและจะไม่ไดยุ้ติลงเพียงแค่การลงโทษเท่านั้น โดยกรมราชทณัฑ์มีความคาดหวงัว่า
จะให้ผูต้อ้งขงัแต่ละรายมีความรับผิดชอบและมีส านึกในอาชญากรรมท่ีตวัเองก่อข้ึน ทั้งในขณะท่ี
อยูใ่นเรือนจ าและเม่ือออกมาสู่สงัคมภายนอก โดยให้มีความพร้อมและมีความมุ่งมัน่หรือตั้งใจท่ีจะ
ไม่กลบัไปกระท าความผดิอีก 
 3.2.1 มาตรการในจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของสหรัฐอเมริกา 
 รัฐแคลิฟอร์เนียถือเป็นรัฐแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีการใชแ้ละพฒันามาตรฐาน
การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั โดยกรมราชทณัฑข์องแคลิฟอร์เนียเร่ิมตน้ใชร้ะบบการจ าแนกลกัษณะ
ผูต้อ้งขงัแบบใชค้ะแนนในปี 1980 โดยอาศยัความคิดเห็นหรือดุลพินิจของคนส่วนใหญ่มากกว่า
หลกัฐานในเชิงประจกัษ ์และตั้งแต่นั้นมาระบบคะแนนจ าแนกผูต้อ้งขงัไดม้ีการศึกษาพฒันาและมี
การตรวจสอบอยูเ่ป็นระยะ โดยไดม้ีการออกแบบและปรับปรุงความเช่ือมโยงกนัระหว่างคะแนน
การจ าแนกและความไม่เหมาะสมของทณัฑสถาน8 เหตุท่ีกรมราชทณัฑ์ของรัฐแคลิฟอร์เนียตอ้งใช้
ระบบการให้คะแนนจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัก็เพ่ือท่ีจะไดม้ัน่ใจว่าผูต้อ้งขงัแต่ละรายนั้นไดรั้บการ
แยกไวใ้นทณัฑสถานหรือสถานท่ีคุมขงัซ่ึงเหมาะสมเฉพาะรายและสามารถควบคุมดูแลผูต้อ้งขงัได้
อย่างทัว่ถึง ระบบการให้คะแนนการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขังนั้นจะข้ึนอยู่กบัหลายตวัแปรซ่ึงจะ
รวมถึงปัจจยัทางสงัคมของผูต้อ้งขงัและประวติัของพฤติกรรมท่ีถูกกกัขงั ระบบการให้คะแนนน้ีมี
การสร้างข้ึนโดยมีระดบัของคะแนนอยู่ 4 ระดบัซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัระดบัของความปลอดภยัของ
เรือนจ าหรือทณัฑสถานท่ีมีดว้ยกนั 4 ระดบัเช่นกนัเดียวกนั คะแนนการจ าแนกลกัษณะเบ้ืองตน้นั้น
จะคาดการณ์ความเส่ียงท่ีไม่เหมาะสมของทณัฑสถานโดยใชห้ลายตัวแปรท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับ
ประวติัภูมิหลงัของผูต้อ้งขงัและพฤติกรรมก่อนท่ีจะถูกตดัสินให้รับโทษจ าคุก โดยคะแนนขั้นต ่าท่ี
เพ่ิมข้ึนนั้นจะน าไปใชก้บัผูต้อ้งขงัผูท่ี้องค์ประกอบของคดีมีส าคญัและมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัให้
อยูใ่นเรือนจ าท่ีมีความปลอดภยัในระดบัท่ีไม่ต ่ากว่าระดบัของความปลอดภยัของเรือนจ าท่ีไดม้ีการ
ก าหนดไว ้(เช่น มีเหตุอนัจะเช่ือไดว้่าจะก่อความรุนแรง หรือก่ออาชญากรรมทางเพศ หรือก่อให ้
เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม หรือถูกตดัสินประหารชีวิต) คะแนนการจ าแนกลกัษณะขั้นสุดทา้ย
นั้นจะข้ึนอยูก่บัว่าระหว่างคะแนนเบ้ืองตน้หรือคะแนนขั้นต ่านั้นคะแนนประเภทใดจะมากกว่ากนั 
                                                             

8  Ibid. (p.12). 
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ในขณะท่ีคะแนนการจ าแนกลกัษณะนั้นจะเป็นตวัก  าหนดระดบัของทณัฑสถานหรือสถานท่ีกกัขงั
ท่ีผูต้อ้งขงัจะตอ้งถูกก าหนดหรือจดัวางใหอ้ยู ่ส่วนต่อมาจะเป็นหนา้ท่ีของการก าหนดระดบัของการ
ควบคุมดูแลซ่ึงจะเป็นตวัท่ีจะก าหนดระดบัของการควบคุมดูแลผูต้อ้งขงั ซ่ึงผูต้อ้งขงัทุกรายจะตอ้ง
ไดรั้บการก าหนดโดยทนัทีเมื่อเขา้มาสู่เรือนจ าหรือทณัฑสถาน 

เหตุผลท่ีกรมราชทณัฑ์ของแคลิฟอร์เนียนั้นใชร้ะบบการจ าแนกผูต้อ้งขงัก็เพ่ือท่ีจะท า
ให้แน่ใจว่าผู ้ต้องขังแต่ละรายนั้ นได้รับการควบคุมดูแลและฟ้ืนฟูอย่างถูกต้อง โดยมุ่งหวัง
เพ่ือท่ีจะใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัในการก่อตั้งงานราชทณัฑน์ั่นก็คือ การปกป้องเจา้หนา้ท่ี
และผูต้อ้งขงัจากพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติภายในเรือนจ า ปกป้องชุมชน
หรือประชาชนจากการหลบหนีของผูต้ ้องขัง และการคุ้มครองดูแลฟ้ืนฟูเพ่ือให้ผูต้ ้องขังได้รับ
ประโยชน์จากโปรแกรมฟ้ืนฟูต่างๆ ซ่ึงท่ีเป้าหมายทั้งสามประการน้ีถูกก าหนดหรือสร้างข้ึนเพ่ือ
รักษาไวซ่ึ้งความปลอดภยัของประชาชนโดยการสนับสนุนและส่งเสริมความส าคญัของเรือนจ า
หรือทณัฑสถานและกระบวนการในการฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงั9 โดยกระบวนการจ าแนกผูต้อ้งขงัน้ีจะถูก
น ามาใชทุ้กคร้ังเร่ิมตั้งแต่เมื่อผูต้อ้งหาถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด และก าหนดโทษโดยให้รับโทษ
จ าคุกก็จะถูกส่งตัวมายงัเรือนจ าหรือทัณฑสถาน ซ่ึงอยู่ภายใต้อ  านาจหน้าท่ีของเลขาธิการกรม
ราชทณัฑ์10 ซ่ึงกระบวนการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงันั้นจะตอ้งกระท าโดยค านึงถึงความตอ้งการ 
ความสนใจ รวมไปถึงพฤติกรรมของผูต้อ้งขงั และคะแนนการก าหนดต าแหน่งของผูต้อ้งขงั ซ่ึงจะ
สอดคลอ้งกบัโปรแกรมการฟ้ืนฟูและการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัของเรือนจ าหรือทณัฑสถาน การรักษา
ความปลอดภยั และความปลอดภยัของประชาชน11 

ปัจจุบนักรมราชทณัฑข์องรัฐแคลิฟอร์เนีย ใชก้ระบวนการการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั
โดยใชร้ะบบฐานขอ้มูลของสองระบบมาประกอบกนั คือ ระบบก าหนดคะแนนระดบัผูต้อ้งขงั และ
ระบบก าหนดระดบัการควบคุมซ่ึงคะแนนการก าหนดระดบัของผูต้อ้งขงัน้ีจะถูกก าหนดโดยระบบ
คะแนนการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั (ICSS)12 (ICSS) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ คะแนนขั้นตน้ 
(ปฐมภูมิ) และคะแนนขั้นต ่าซ่ึงจ  าเป็นและสามารถน าไปปรับใช้ได้ ในส่วนของคะแนนขั้นต้น 

                                                             
9 From Expert panel study of the inmate classification score system. By California Department of 

Corrections and Rehabilitation. Office of Research/Research and Evaluation Branch. (2011). p.10. 
10 From California Code of Regulations  TITLE 15. Crime Prevention and Corrections §3375. (a).  
11  Ibid. §3375. (b). 
12  Ibid. §3375. Classification Process. The classification of felon inmates shall include the classification 

score system as established. A lower placement score indicates lesser security control needs and a higher placement 
score indicates greater security control needs. 
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(ปฐมภูมิ) นั้นจะเป็นการคาดการณ์ถึงความเส่ียงของความไม่เหมาะสมของทณัฑสถานโดยใชต้วั
แปรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของผูต้อ้งขงั เช่น ประวติัภูมิหลงัของผูต้อ้งขงัและความประพฤติของผูต้อ้งขงั
ก่อนถูกตดัสินจ าคุก ในส่วนของคะแนนขั้นต ่าท่ีน ามาปรับใชเ้พ่ิมเติมโดยจะใชใ้นกรณีท่ีผูต้อ้งขงัถูก
ตัดสินจ าคุกในข้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรงหรืออาชญากรรมทางเพศ อาชญากรรมท่ีมีความ
ประพฤติไม่เหมาะสมในท่ีสาธารณะ หรือความผดิทางอาญาท่ีมีโทษจ าคุกตลอดชีวิต คะแนนขั้นต ่า
จะเป็นการจ ากดัระดบัของการควบคุมผูต้อ้งขงัซ่ึงจะถูกก าหนดไว ้คะแนนการจ าแนกขั้นสุดทา้ยคือ
คะแนนท่ีสูงท่ีสุดของทั้งคะแนนขั้นตน้ (ปฐมภูมิ) และ คะแนนขั้นต ่าท่ีสามารถน าไปปรับใชไ้ด ้
คะแนนการจ าแนกขั้นสุดทา้ยจะเป็นส่ิงท่ีก  าหนดสถานท่ีคุมขงัหรือระดบัท่ีใชคุ้มขงัซ่ึงผูต้อ้งขงัจะ
ถูกระบุต าแหน่งซ่ึงจะถูกก าหนดโดยคะแนน 4 ระดบัและจะสอดคลอ้งกบัความปลอดภยั 4 ระดบั
ของทณัฑสถานท่ีใชค้วบคุมผูต้อ้งขงั การก าหนดระดับของการควบคุมเป็นการพยายามท่ีจะลด
ความเส่ียงของผูต้อ้งขงัจากการหลบหนีและปกป้องชุมชนหากเกิดเหตุการณ์ผูต้อ้งขงัหลบหนีออก
จากท่ีคุมขงั ระบบจะก าหนดระดบัของการควบคุมดูแลในเรือนจ าโดยผูต้อ้งขงัจะถูกบนัทึกขอ้มูล
เพ่ือเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลและระดบัของท่ีคุมขงัโดยขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกก าหนดไวส้ าหรับผูต้อ้งขงั
เรียบร้อยแลว้13 
 3.2.2 ขั้นตอนในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั 
 ในระบบงานราชทณัฑ์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อผูต้ ้องหาถูกศาลพิพากษาให้ตอ้งโทษ
จ าคุก ในขั้นตอนแรกผูต้อ้งขงัทุกรายจะตอ้งถูกส่งตวัมาท่ีศูนยแ์รกรับหรือแดนแรกรับ (Reception 
Center) ซ่ึงจะตั้งอยูภ่ายในเรือนจ า เมื่อผูต้อ้งขงัท่ีเขา้ใหม่ทุกรายไดเ้ขา้มาสู่ระบบของงานราชทณัฑ์
ก็จะไดรั้บการประเมินผลทางสุขภาพร่างกายและจิตใจโดยพอสังเขป และการประเมินผลส าหรับ
ดา้นความปลอดภยั นอกจากน้ีข้อมูลด้านกฎหมายของผูต้ ้องขงัจะไดรั้บการตรวจสอบโดยการ
วิเคราะห์และท าการบนัทึก และจะส่งขอ้มูลของนักโทษไปยงัฝ่ายรวบรวมขอ้มูลเพื่อด าเนินการต่อ 
เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูลจะน าขอ้มูลไปรวมกบัขอ้มูลส่วนกลางส าหรับผูต้อ้งขงัแต่ละคน โดยผูต้อ้งขงั
ทุกรายจะใช้เวลาในศูนยแ์รกรับหรือแดนแรกรับน้ีเป็นระยะเวลาประมาณ 3-6 สัปดาห์ โดย
ระยะเวลาท่ีอยู่ในศูนยแ์รกรับน้ีจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่ก ับหลายปัจจยัไม่ว่าจะเป็นจ านวนของ
ผูต้อ้งขงัท่ีอยู่ในแดนแรกรับและจ านวนของขอ้มูลหรือคดีท่ีอยูใ่นอ  านาจและความรับผิดชอบของ
เจา้หน้าท่ี ในขณะท่ีอยู่ในศูนยแ์รกรับหรือแดนแรกรับน้ีผูต้อ้งขงัจะได้รับการประเมินในเชิงลึก
เก่ียวกบัเร่ืองของสภาพร่างกาย จิตใจ ทนัตกรรม และการศึกษาท่ีตอ้งการ ขอ้มูลท่ีไดรั้บการประเมิน
น้ีจะถูกบันทึกเข้าสู่ข้อมูลหลัก14 และจ าแนกลักษณะด้วยวิธีการสังเกตพฤติกรรม การใช้แบบทดสอบ 
                                                             

13  Ibid. (p.10). 
14  Ibid. p.28). 
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ทางจิตวิทยาและการสัมภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเฉพาะบุคคล (Case Study) โดยประวติัของบุคคลจะ
เก่ียวกบั 
 ประวติัทางกฎหมายและประวติัอาชญากรรม 
 ประวติัการประกอบอาชีพ  
 ประวติัทางการศึกษา 
 ประวติัทางศาสนาและทศันคติ 
 การปรับตวัในเรือนจ า 
 หลงัจากท่ีขอ้มูลกลางของผูต้อ้งขงัแต่ละรายได้รับการรวบรวมและประมวลผลเสร็จ
เรียบร้อยแลว้นั้น เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปรึกษาของราชทัณฑ์ (a Correctional Counselor I) จะด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลของผูต้อ้งขงัเฉพาะรายลงเอกสารคะแนนการจ าแนก CDC 839 
(เอกสารใช้ส าหรับผูต้ ้องขังท่ีเข้าใหม่) เอกสารกลบัเข้าเรือนจ าซ ้ า CDC 841 เป็นเอกสารท่ีใช้
ส าหรับผูต้อ้งขงัท่ีถูกค าสัง่ใหก้ลบัเขา้เรือนจ าอีกคร้ัง ถา้ผูต้อ้งขงัฝ่าฝืนการพกัการลงโทษและไดรั้บ
การก าหนดระยะเวลาจ าคุกใหม่หรือฝ่าฝืนการพกัการลงโทษและถูกส่งตัวกลบัมายงัเรือนจ า 
เจา้หน้าท่ีฝ่ายปรึกษาของราชทณัฑ์จะด าเนินการสรุปค าแนะน าแบบย่อส าหรับเจา้หน้าท่ีเรือนจ า
หรือสรุปผลการกลบัเขา้เรือนจ าซ ้า (CDC-816) ซ่ึงจะเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงตวัเลือกของเรือนจ าท่ี
เหมาะสมส าหรับตวัผูต้ ้องขงัแต่ละราย ส าหรับสรุปค าแนะน าแบบย่อส าหรับเจ้าหน้าท่ีเรือนจ า 
จะได้รับการวิเคราะห์และตรวจสอบโดยเจ้าหน้าท่ีควบคุมดูแลของราชทัณฑ์ (Supervising 
Correctional Counselor II) และจะจดัให้ตวัแทนของเจา้หนา้ท่ีเรือนจ าด าเนินการยนืยนัตวัผูต้อ้งขงั
และพาไปยงัทณัฑสถานท่ีคุมขงัท่ีเหมาะสมต่อไป ระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดเมื่อผูต้ ้องขงัเขา้มาท่ี
ศูนยแ์รกรับน้ีคือ 30 วนัก่อนท่ีจะถูกส่งตัวไปยงัทัณฑสถานต่างๆ แต่ก็ยงัมี อีกหลายปัจจัยท่ีจะ
สามารถยดืเวลาออกไปได ้เช่น ความขาดแคลนบุคลากรหรือแมก้ระทัง่ความแออดัของเรือนจ าหรือ
ทณัฑสถานนั้นๆ นอกจากน้ีคะแนนในการจดัต าแหน่งของปัจจยัต่างๆ อาจไดรั้บการการพิจาณา
เม่ืออยูใ่นขั้นตอนสุดทา้ยของการจดัต าแหน่ง รวมไปถึงสิทธิต่างๆ ของผูต้อ้งขงั เขตท่ีกฎหมายใช้
บงัคบัล่าสุด ความตอ้งการทางดา้นสุขภาพจิตใจ หรือความพิการต่างๆ โปรแกรมท่ีต้องใช ้และ
จ านวนของท่ีว่างภายในหอ้งขงัท่ียงัคงเหลืออยู ่
 การยืนยนัและส่งตวัผูต้ ้องขงัจากศูนยแ์รกรับน้ีโดยปกติแลว้เม่ือมาถึงยงัทัณฑสถาน 
จะมีผลไปถึงผูต้อ้งขงัทัว่ไปท่ีไดรั้บโทษจ าคุกระยะยาวและอาศยัอยู่ในทณัฑสถานนั้นๆ ผูต้อ้งขงั 
จะไดรั้บการก าหนดในเรือนจ านั้นโดยจะข้ึนอยูก่บัการยนืยนัตวัและจ านวนของท่ีว่างภายในหอ้งขงั
ท่ียงัคงเหลืออยู่ หลงัจากนั้นผูต้อ้งขงัจะไดรั้บการก าหนดส่ิงต่างๆ โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปรึกษาของ
ราชทณัฑ์ซ่ึงจะเป็นผูท่ี้พิจารณาและตรวจสอบขอ้มูลกลางของผูต้อ้งขงัแต่ละราย เพื่อเตรียมความ
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พร้อมส าหรับการประชุมคณะกรรมการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขังในคร้ังแรก การประชุมของ
คณะกรรมการจ าแนกลักษณะผูต้ ้องขังนั้ นควรจะเร่ิมด าเนินการภายใน 14 วนั นับตั้งแต่วนัท่ี
ผูต้อ้งขงัมาถึงยงัทณัฑสถานแลว้ ในการพิจารณาในเร่ืองของการจ าแนกลกัษณะน้ีจะมีการจดัระดบั
ของการคุมขงั การท างานเป็นกลุ่ม (ทั้งน้ีจะข้ึนอยู่กบัระดบัของความน่าไวว้างใจของผูต้อ้งขงั) กลุ่ม
ท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษ และรวมไปถึงก าหนดระดับหรือระยะเวลาในการเยี่ยมหรือพบญาติ15 ในการ
จ าแนกผูต้อ้งขงัของกรมราชทณัฑ์ของแคลิฟอร์เนียนั้นจะมีคณะกรรมการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั
ดว้ยกนัหลายระดบัชั้น โดยระดบัชั้นแรกและระดบัชั้นท่ีสองน้ีจะมีการจดัประชุมคณะกรรมการข้ึน
ในเรือนจ าหรือทณัฑสถาน และระดบัท่ีสูงข้ึนไปจะมีจดัประชุมคณะกรรมการท่ีกรมราชทณัฑ ์โดย
อ านาจหนา้ท่ีจะแบ่งไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. คณะกรรมการจ าแนกผูต้อ้งขงั (UCC) เป็นคณะกรรมการท่ีด าเนินการพิจารณาใน
ส่วนท่ีเก่ียวกับการใช้ชีวิตประจ าว ันของผูต้ ้องขังตามเพื่อให้เป็นไปตามโปรแกรมหรือตาม  
แต่ละทัณฑสถาน ประธานผูรั้บผิดชอบของคณะกรรมการชุดน้ีน้ีคือผูอ้  านวยการเรือนจ าหรือ 
ทณัฑสถานหรือตวัแทนท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
 2. คณะกรรมการจ าแนกผูต้ ้องขังประจ าทัณฑสถาน (ICC) เป็นคณะกรรมการท่ี
ด าเนินการพิจารณาในส่วนข้อมูลของผูต้อ้งขังท่ีส่งมาจากหน่วยคณะกรรมการจ าแนกลกัษณะ
ผูต้อ้งขงั และเตรียมท่ีจะท าการแยกขงัหรือก าหนดระดบัของการรักษาความปลอดภยั ประธาน
ผูรั้บผดิชอบของคณะกรรมการน้ีคือพศัดีหรือตวัแทนท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
 3. คณะกรรมการตรวจสอบ (DRB) เป็นคณะกรรมการท่ีด าเนินการพิจารณาในส่วน
ของขอ้มูลท่ีถูกส่งมาจากคณะกรรมการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขังประจ าทัณฑสถาน ในกรณีท่ีมี
ความเห็นขดัแยง้กนัของคณะกรรมการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัประจ าทณัฑสถาน หรือจะมีการ
โอนตวัผูต้อ้งขงัไปเพื่อเขา้กระบวนการของรัฐบาลกลางหรือของรัฐอ่ืน หรือกรณีท่ีมีการลดระยะเวลา
ในการจ าคุ ก หรือในกรณี ท่ี คดี มี ความซับซ้อน คณะกรรมการตรวจสอบน้ี ท าหน้ าท่ี เสมื อน 
เลขาธิการของกรมราชทัณฑ์โดยจะประกอบไปดว้ยเจ้าหน้าฝ่ายบริหารในส่วนต่างๆ ของกรม
ราชทณัฑข์องแคลิฟอร์เนีย 
 เมื่อศึกษาข้อมูลเฉพาะรายข้อผูต้อ้งขงัแลว้ ทีมสหวิชาชีพ16 ทั้ งหมดจะน าข้อมูลของ
ผูต้ ้องขังท่ีได้จากทุกส่วนมาผสมผสานกันและน าเขา้ท่ีประชุม (Case Conference) ในขั้นตอนน้ี
ขอ้มูลจากส่วนต่างๆ ของผูต้อ้งขงัจะถูกรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการรับทราบเพื่อศึกษาและ

                                                             
15  Ibid. (p.28). 
16  ทีมสหวิชาชีพจะประกอบดว้ย จิตแพทย ์นกัจิตวิทยา นกัสังคมสงเคราะห์ นกัอาชีวะบ าบดั 

อนุศาสนาจารย ์จะเป็นผูศ้ึกษาขอ้มูล 
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ท าความเขา้ใจถึงพฤติกรรมต่อตา้นสังคมของผูต้อ้งขงั โดยพยายามท่ีจะเข้าใจความตอ้งการของ
ผูต้ ้องขังท่ีไม่ได้รับการตอบสนองในวยัเด็ก ซ่ึงเม่ือผูต้ ้องขังโตข้ึนอาจน าไปสู่ความขัดแยง้ใน
บุคลิกภาพจนสั่งสมเป็นพฤติกรรมอาชญากร เกณฑ์ท่ีใช้ในการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขังนั้ น 
จะข้ึนอยูก่บั 
 อาย ุ
 เพศ  
 ความรุนแรงของการกระท าความผดิ 
 ประสบการณ์ดา้นการท างาน 
 ประวติัการกระท าความผดิในอดีต 
 การประชุมขอ้มูลเฉพาะรายของผูต้อ้งขัง (Case Conference) มีจุดประสงค์เพื่อตอบ
ค าถามดงัน้ี 
 1. คน้หาขอ้มูลเพ่ือพิจารณาตดัสินก าหนดแผนของการฟ้ืนฟู 
 2. มีความจ าเป็นมากนอ้ยเพียงใดท่ีจะใหค้  าแนะน าปรึกษาเพ่ือการบ าบดัฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงั 
 3. ตดัสินใจถึงระดบัของความมัน่คงของเรือนจ าในการควบคุมผูต้อ้งขงั 
 ในขณะเดียวกนันั้นก็จะมีการสร้างคะแนนการจ าแนกลกัษณะเบ้ืองตน้ส าหรับผูต้อ้งขงั
เป็นรายบุคคลไว ้ซ่ึงเกณฑท่ี์ใชใ้นการก าหนดคะแนนการจ าแนกลกัษณะน้ีจะข้ึนอยูก่บั 
 อายขุณะถูกจบัคร้ังแรก 
 อายขุณะอยูท่ี่ราชทณัฑ ์
 ระยะเวลาการถูกตดัสินจ าคุก 
 อยูใ่นแก๊งหรือกลุ่มท่ีก่อกวนความสงบ 
 ประวติัการถูกจ าคุกคร้ังก่อน (รวมทั้งศาลเด็กและเยาวชน ศาลของรัฐ และศาลของรัฐ
อ่ืนๆ) 
 พฤติกรรมก่อนถูกตดัสิน 
 พฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์นอดีต 
 พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคใ์นอดีต 
 นอกจากน้ี ผูต้อ้งขังท่ีมีขอ้เท็จจริงของคดีจะไดรั้บการก าหนดระดบัคะแนนขั้นต ่าท่ี
แตกต่างกนัไปซ่ึงจะถูกก าหนดใหอ้ยูใ่นสถานท่ีคุมขงัซ่ึงจะมีระดบัความปลอดภยัท่ีไม่ต ่ากว่าระดบั
ท่ีก  าหนดไว ้คะแนนขั้นต ่าน้ีจะถูกก าหนดมาเพ่ือลดระดบัของความปลอดภยัท่ีไม่มีความจ าเป็น  
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ตารางที่ 3.2 ระดบัคะแนนขั้นต ่าท่ีผูต้อ้งขงัจะไดรั้บเป็นไปตามเหตุผล17 
 

เหตุผล คะแนน 
ประหารชีวิต 60 
จ าคุกตลอดชีวิตโดยไม่รอลงอาญา 36 
ประวติัการหลบหนี 19 
มีหมายในคดีความผดิเก่ียวกบัเพศ 19 
ไม่มีการใชค้วามรุนแรง 19 
โทษจ าคุกตลอดชีวิตในความผดิฐานอ่ืนๆ  19 

 

 คะแนนการจ าแนกลกัษณะในขั้นตอนสุดทา้ยนั้นจะข้ึนอยู่กบัว่าคะแนนในขั้นตน้กบั
คะแนนต ่าสุด คะแนนใดจะมากกว่ากนั ซ่ึงในปัจจุบนัคะแนนการจ าแนกนั้นจะมีดว้ยกนั 4 ระดบั
และระดับของทัณฑสถานก็จะมีด้วยกัน  4 ระดับเช่นเดียวกัน  ซ่ึงระดับความปลอดภัยของ 
ทณัฑสถานจะไดรั้บการก าหนดไว ้
 

ตารางที่ 3.3 ระดบัความปลอดภยัของผูต้อ้งขงั  
 

ระดับ คะแนน ลกัษณะของทัณฑสถาน 
1 0 - 18 เป็นทณัฑสถานแบบเปิด มีลกัษณะเป็นหอพกัมกีารรักษาความ

ปลอดภยัโดยรอบในระดบัต ่า  
2 19 - 35 เป็นทณัฑสถานแบบเปิด มีการรักษาความปลอดภยัโดยรอบ  

ซ่ึงรวมถึงเจา้หนา้ท่ีมีการติดอาวุธ 
3 36 - 59 เป็นทณัฑสถานแบบปิด มีหอ้งขงัส าหรับนกัโทษ มกีารรักษา 

ความปลอดภยัโดยรอบรวมถึงเจา้หนา้ท่ีมกีารติดอาวุธ 
4 60 + เป็นทณัฑสถานแบบปิด มีหอ้งพกัหรือเป็นท่ีพกัส าหรับนกัโทษ 

ซ่ึงจะอยูห่่างจากก าแพง มกีารรักษาความปลอดภยัโดยรอบและ
เจา้หนา้ท่ีมีการติดอาวุธคอยรักษาความปลอดภยัทั้งขา้งนอกและ 
ขา้งใน   

                                                             
17 INFORMATION RE: NEW CLASSIFICATION REGULATIONS.  สืบคน้ 25  ตุลาคม 2557, จาก  

http://www.prisonlaw.com/research.php    
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 3.2.2.1 การจ าแนกผูต้อ้งขงัซ ้า 
 เมื่อผูต้อ้งขงัอยู่ในเรือนจ าและมีการก าหนดโปรแกรมหรือแผนฟ้ืนฟูโดยเฉพาะแต่ละ
รายแลว้นั้น ผูต้อ้งขงัทุกรายจะไดรั้บการจ าแนกซ ้ าอย่างนอ้ยหน่ึงคร้ังต่อปี โดยส่วนใหญ่จะไดรั้บ
การจ าแนกซ ้าหลงัจาก 6 เดือน เม่ือพฤติกรรมหรือปัจจยัต่างๆ ของผูต้อ้งขงัมีการเปล่ียนไปในทางท่ี
ดีข้ึน หรือเม่ือโปรแกรมหรือการฟ้ืนฟูมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน ามาใชก้บัผูต้อ้งขงั (โดยจะใชเ้อกสาร
การจ าแนกซ ้าท่ีเรียกว่า CDC 840) 
 3.2.2.2 ผลท่ีไดจ้ากการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั 
 1. ผู ้ต้องขังท่ีผ่านการจ าแนกลักษณะจะได้ทราบถึงข้อมูลของเรือนจ าห รือ  
ทัณฑสถานท่ีตนเองจะต้องอยู่ ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบวินัยประจ าว ัน สิทธิประโยชน์  และ
สวสัดิการท่ีพึงจะได้รับ นโยบาย การจดัองค์กร รวมไปถึงวตัถุประสงค์ในการจ าแนกลกัษณะ
ผูต้อ้งขงัของกรมราชทณัฑ ์
 2. ท าใหท้ราบถึงความสามารถและความสนใจของผูต้อ้งขงั ตลอดจนความตอ้งการใน
ดา้นต่าง ๆ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัของเรือนจ า 
 3. เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนฟ้ืนฟูต่อผูต้ ้องขังตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ในเรือนจ า 
อนัไดแ้ก่ การใหก้ารศึกษา การฝึกวิชาชีพดา้นงานฝีมือหรือท างานในอุตสาหกรรม การท างานดา้น
การเงิน เป็นตน้ 
 4. ในทุกๆ 6 เดือนหลงัจากการจ าแนกคร้ังแรก คณะกรรมการจะพิจารณาโครงการท่ี
ผูต้ ้องขังถูกก าหนดและได้ปฏิบัติเพ่ือจ  าแนกลกัษณะซ ้ า (Re-Classification) ในกรณีท่ีเกิดความ 
ไม่เหมาะสมในประเภทหรือวิธีการบ าบัดฟ้ืนฟู ผูต้ ้องขังจะได้รับการส่งตัวไปรับการปรึกษา 
แนะน าเป็นการส่วนตวั เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการและศกัยภาพท่ีแทจ้ริง 
 5. มีประโยชน์ต่อการเตรียมการปล่อยพกัการลงโทษ เพื่อวางแผนช่วยเหลือผูต้อ้งขงั
ให้มีความเหมาะสมดา้นสภาพแวดลอ้ม อาชีพการท างาน การปรับตวัเมื่อได้รับการปล่อยกลบัสู่
สงัคม 
 
3.3 กระบวนการยุตธิรรมทางอาญาของญี่ปุ่น 
 เม่ือกล่าวถึงกระบวนการยติุธรรมของประเทศญ่ีปุ่นนั้น จะเห็นไดว้่าหน่วยงานต่างๆ ใน
กระบวนการยุติธรรมมีการวางแผนและมีการแบ่งหน้าท่ีได้อย่างมี คุณภาพ ด้วยเหตุท่ีว่า
กระบวนการยติุธรรมของประเทศญ่ีปุ่นนั้นมีความพยายามท่ีจะมิใหบุ้คคลใดตอ้งอยูใ่นกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเป็นระยะเวลานาน เพราะทราบดีว่าจะท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลนั้ น
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มากมายหลายประการ เพราะตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของญ่ีปุ่นนั้นไดมี้การ
บญัญติัถึงหลกัการพ้ืนฐานของกระบวนการยติุธรรมทางอาญาไว้18 กล่าวคือ 
 1. การพิสูจน์ความจริงท่ีถูกตอ้ง 
 2. การปรับใชก้ฎหมายอาญาดว้ยความยติุธรรมและรวดเร็ว 
 3. การรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ 
 4. เป็นหลกัประกนัพ้ืนฐานส่วนบุคคลตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

 จากการศึกษาจะทราบไดว้่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศญ่ีปุ่น มีการ
ก าหนดวิธีการและช่องทางเพื่อท่ีจะให้ผูต้อ้งหาสามารถออกจากกระบวนการยุติธรรมไดห้ลาย
ช่องทาง (diversion)19 ผลจากการท่ีกระบวนการยุติธรรมของประเทศญ่ีปุ่นนั้นมีมาตรการในการ
หลีกเล่ียงโทษจ าคุกโดยหาวิถีทางเพื่อเบ่ียงเบนผูก้ระท าความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมได้
หลายทาง ท าให้ผูท่ี้กระท าความผิดไม่ร้ายแรงและไม่เป็นภยนัตรายต่อสังคม  จะถูกผลักหรือ
เบ่ียงเบนออกจากกระบวนการยุติธรรมซ่ึงท าให้ไม่ก่อให้ เกิดผลเสียต่อบุคคลนั้ นมากเกิน 
ความจ าเป็น ตวัอยา่งเช่น ในชั้นของพนักงานอยัการจะใชก้ระบวนการชะลอการฟ้อง (Suspension 
Prosecution) ส่วนในชั้ นศาลจะใช้วิ ธีการลงโทษปรับ  (Fine) ห รือรอการจ าคุก  (Suspend 
Imprisonment) ร่วมกบัการใชแ้รงงานและไม่ใชแ้รงงาน โดยโทษจ าคุกจะใชเ้ฉพาะกบัผูก้ระท าผดิท่ี
เลือกสรรมาแลว้เท่านั้น ประกอบกบัหน่วยงานต ารวจสามารถติดตามจบักุมผูก้ระท าผิดมาลงโทษ
ไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญาท่ีน ามาตรการดงักล่าวมาใช้20 ดงันั้นงานราชทณัฑข์องประเทศญ่ีปุ่นจึงมกัไม่ค่อย
ประสบปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ า ยกเวน้ในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  
 องค์กรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศญ่ีประเทศญ่ีปุ่นนั้ น มีการ
ประสานงานและท างานสมัพนัธก์นัอยา่งเป็นระบบ เพราะทุกองคก์รท่ีอยู่ในกระบวนการยุติธรรม
ทราบดีถึงสภาพหรือสภาวะของกระบวนการยุติธรรม ทุกองค์กรจึงมุ่งเน้นเพื่อท่ีจะค้นหาความจริงแท ้

                                                             
18 The Code of Criminal Procedure 
 Article 1. The purpose of this Code, with regard to criminal cases, is to reveal the true facts of cases 

and to apply and realize criminal laws and regulations quickly and appropriately, while ensuring the 
maintenance of public welfare and the guarantee of the fundamental human rights of individuals. 

19 จาก “การบงัคบัโทษจ าคุกในประเทศญ่ีปุ่ น.” บทบณัฑิตย์ (น.87), โดย ธานี วรภทัร์, 2549,   
เนติบณัฑิตยสภา.  

20 สารานุกรมงานราชทัณฑ์นานาชาติ (น. 7). เล่มเดิม. 
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และพยายามใชม้าตรการเล่ียงโทษจ าคุก (Diversion)21 ให้ไดม้ากท่ีสุด มาตรการเล่ียงโทษจ าคุกจึง
ถือว่ามีผลโดยตรงต่องานราชทณัฑ์เพราะท าให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศญ่ีปุ่น
สามารถท่ีจะควบคุมปริมาณของผูก้ระท าผิดให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม  และพยายามใชโ้ทษจ าคุก
เท่าท่ีจ  าเป็นโดยใชก้บัผูก้ระท าผิดบางรายเท่านั้น เพราะหากพิจารณาแลว้เห็นว่าการลงโทษจ าคุก
บุคคลใดๆ นั้นไม่สามารถแก้ไขหรือช่วยให้ผูก้ระท าผิดมีความประพฤติท่ีดีข้ึนมาได้ก็จะไม่ใช้
วิธีการจ าคุกน้ี และเมื่อใดท่ีกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลถึงกระบวนการบงัคบั
โทษจ าคุก 
 3.3.1 การบงัคบัโทษจ าคุก 
 เมื่อได้ศึกษาถึงกฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่นแลว้นั้นจะทราบได้ว่ามีความ
แข็งแรงมาก เพราะมีการน าแนวคิดมาจากกฎหมายและระบบราชทณัฑข์องยโุรปและอเมริกา จึงท า
ให้มีความใกลเ้คียงกันมากจนแทบไม่สังเกตเห็นถึงความแตกต่าง ทั้งน้ีระบบงานราชทณัฑ์ของ
ประเทศญ่ีปุ่นนั้นจะด าเนินการอยูบ่นหลกัการพ้ืนฐานของกฎหมายราชทณัฑท่ี์เกิดข้ึนและน ามาใช้
พร้อมกบักฎหมายอาญาของญ่ีปุ่น โดยไดรั้บอิทธิพลมาจากกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนี และ
รวมถึงประกาศขอ้บังคบัต่างๆ22 งานราชทัณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่นอยู่ในความรับผิดชอบของกรม
ราชทณัฑ ์(Kyousei Kyoku, Correctional Bureau) ซ่ึงเป็นกรมหน่ึงในสังกดัของกระทรวงยติุธรรม 
โดยรับผิดชอบการบริหารงานเก่ียวกับการปฏิบัติต่อผูก้ระท าความผิดภายในทัณฑสถาน (keiji 
Shisetsu, Penal Institution) อนัไดแ้ก่ สถานคุมขงั เรือนจ า และเรือนจ าเยาวชน ทั้งผูก้ระท าวามผดิท่ี
เป็นผูใ้หญ่และเยาวชน  ระบบราชทณัฑ์สมยัใหม่ของประเทศญ่ีปุ่นเร่ิมในปี ค.ศ. 1872 เมื่อมีการ
ประกาศใชก้ฎว่าดว้ยเรือนจ า (Kangoku Soku, Prison Rule) มีการแบ่งเรือนจ าออกเป็น 2 ประเภท
คือ เรือนจ าในสังกดัรัฐบาลกลาง และเรือนจ าในสังกดัทอ้งถ่ิน โดยกระทรวงยุติธรรมก ากบัดูแล
เรือนจ าทั้ง 2 ประเภท ต่อมาไดม้ีการโอนการก ากับดูแลเรือนจ าให้กับกระทรวงมหาดไทย แต่
ภายหลงัไดโ้อนกลบัมาใหก้บักระทรวงยติุธรรมในปี ค.ศ. 1903 และต่อมาไดมี้การจดัตั้งส านักงาน
ท่ีรับผิดชอบงานราชทณัฑ์ส าหรับผูใ้หญ่ โดยได้ตั้งเป็นกรมราชทัณฑ์และแกไ้ขฟ้ืนฟูในปี ค.ศ. 
1949 มีอ  านาจในการก ากบัดูแลโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชนและบา้นจ าแนกเยาวชนดว้ย แต่ต่อมาได้
แยกออกมาเป็นกรมราชทณัฑแ์ละกรมแกไ้ขฟ้ืนฟูในปี ค.ศ. 1952 จนถึงปัจจุบนั23 

                                                             
21 Akio Yamaguchi. UNAFEI. Op. cit (อา้งถึงใน ธานี วรภทัร์. น. 91.  เล่มเดิม).  
22 Gunther Kaiser.  Prison System & Correctional Laws : Europe. United State, and Japan (อา้งถึงใน

ธานี วรภทัร์, น. 92 เล่มเดิม). 
23  จาก กระบวนการยติุธรรมทางอาญาของประเทศญีปุ่่ น ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารงานยติุธรรม

เปรียบเทียบช้ันสูง (น. 60-61), โดย ศิระ บุญภินนท,์ 2555, นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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 3.3.2 ปรัชญาในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั 
 การบังคับโทษจ าคุกจะต้องด าเนินการโดยหน่วยงานในทางอาญาของรัฐเท่านั้ น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักโทษเด็ดขาดท่ีรัฐมีความตอ้งการจะแยกผูก้ระท าความผิดออกจากสงัคม เพื่อ
เป็นการตอบสนองความตอ้งการของสังคมอนัเป็นการชดเชยและตอบแทนผลจากการกระท าผิด 
และนอกจากนั้นยงัมีวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการจะปรับปรุงฟ้ืนฟูและแกไ้ขพฤติกรรมของผูต้อ้งขงัให้
สามารถกลบัเขา้สู่สงัคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มีจิตส านึกท่ีดีและไม่คิดท่ีจะหวนกลบัไปกระท าความผดิ
ซ ้าอีก24 โดยมีกฎหมายก าหนดหลกัการพ้ืนฐานในการบริหารงานของทณัฑสถานและการปฏิบติัต่อ
ผูต้อ้งขงัดงัต่อไปน้ี 
 วตัถุประสงคข์องกฎหมายฉบบัน้ี เพ่ือการกระท าและปฏิบติัต่อนกัโทษอยา่งพอสมควร 
โดยมีความเคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชนและมีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์นั้นๆ เช่นเดียวกบัการ
จดัการและการบริหารสถานกกักนั เช่น ทณัฑสถานเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อนกัโทษท่ีถูกศาลพิพากษา
ใหจ้  าคุกมีกฎหมายไดก้  าหนดไวด้งัน้ี 
 ในการปฏิบัติ ต่อนักโทษท่ีถูกตัดสินให้ต้องจ าคุกนั้ น จะต้องด าเนินการโดยมี
วตัถุประสงค์ในการสร้างแรงจูงใจในการปรับตวัและการฟ้ืนฟูและการพฒันาการในการปรับตวั
เพื่อใหใ้ชชี้วิตในสงัคมไดโ้ดยการท าใหรู้้ส านึกซ่ึงจะเป็นไปตามสภาพนิสยัและสถานการณ์ของตวั
นกัโทษ25 

เรือนจ าเป็นสถานท่ีใช้ส าหรับคุมขงัผูต้อ้งขงั มีอ  านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติเพื่อแกไ้ข
ผูต้ ้องขังซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติเรือนจ า (kangoku hou, Prison Law) ค.ศ. 1908 ซ่ึงต่อมา 
ไดย้กเลิกและบญัญติักฎหมายใหม่แทนคือ พระราชบญัญติัส่ิงอ  านวยความสะดวกของทณัฑสถาน 
และการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังและผูต้ ้องคุมขัง  (keiji shuuyou shisetsu oyobi hishuuyousha tou no 
shoguu ni kansuru houritsu, Act on Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates and 
Detainees) ค.ศ. 2005 ซ่ึงบญัญติัถึงวตัถุประสงค์ของการปฏิบติัเพื่อการแกไ้ขผูต้อ้งขงั26 แนวคิดใน
การแกไ้ขฟ้ืนฟูพฤตินิสยัน้ีเร่ิมในช่วงแรกๆ เมื่อ 100 กว่าปีท่ีผา่นมา โดยหน่วยงานทางอาญาไดเ้ร่ิม
ใชแ้นวความคิดในการปรับปรุงแกไ้ขพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั โดยมีการท าแผนปรับพฤตินิสัยของ
ผูต้อ้งขงั ต่อมาในปี ค.ศ. 1930 ไดมี้การส่งเสริมการฟ้ืนฟูแกไ้ขพฤตินิสัยอย่างเป็นระบบ และไดม้ี
การพัฒนามาโดยตลอดจนเป็นท่ียอมรับว่าประสบความส าเร็จอย่างมาก ด้วยวิธีการรวบรวม
หลกัการพ้ืนฐานในวิธีการจ าแนกลกัษณะหรือการจดัชั้นผูต้อ้งขงั ในปี ค.ศ. 1949 ประเทศญ่ีปุ่นได้

                                                             
24  การบงัคับโทษจ าคุกในประเทศญีปุ่่ น (น. 96). เล่มเดิม. 
25  Criminal Justice in Japan. UNAFEI.  (p.36). 
26 กระบวนการยติุธรรมทางอาญาของประเทศญีปุ่่ น (น. 66). เล่มเดิม. 
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สร้างกลไกทางกฎหมายเป็นพิเศษเพ่ือใชใ้นเร่ืองน้ี กล่าวคือมีการออกกฎหมายการแก้ไขฟ้ืนฟู
นกัโทษโดยเฉพาะ (The offenders Rehabilitation Law 1949) ต่อมาไดม้ีการแกไ้ขเพื่อใหเ้หมาะสม
ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน27 
 3.3.3 การจดัประเภทเรือนจ า 
 จะแยกเพศชายและเพศหญิง28 แบ่งเป็น 4 ประเภท29 คือ 
 1. เรือนจ าส าหรับนกัโทษเด็ดขาดท่ีศาลพิพากษามีเง่ือนไขใหต้อ้งท างาน 
 2. เรือนจ าส าหรับนกัโทษเด็ดขาดท่ีศาลพิพากษาไม่มีเง่ือนไขใหต้อ้งท างาน 
 3. สถานท่ีกกักนัส าหรับผูท่ี้ตอ้งค าพิพากษาใหล้งโทษกกัขงั 
 4. สถานท่ีกักกนัส าหรับผูท่ี้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด ได้รับอนุญาตให้กักกัน  
กกัตวัไวต้ามอ านาจการจบักุม และผูท่ี้ศาลพิพากษาใหล้งโทษประหารชีวิต 
 กรณีเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุต  ่ากว่า 18 ปี และศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกอาจบงัคบัให้
ท างาน 2 เดือนหรือกว่านั้น ในระหว่างท่ีถูกกกักนัอยูใ่นทณัฑสถานวยัหนุ่ม หรือท่ีตั้งข้ึนเป็นพิเศษ
เฉพาะส่วนในเรือนจ า ส าหรับบุคคลท่ีอายกุว่า 18 ปี อาจคุมขงัไวใ้นสถานกกักนัจนกระทัง่อายคุรบ 
20 ปี 
 3.3.4 การเอาตวับุคคลเขา้เรือนจ าและการใชชี้วิตในเรือนจ า 
 ในกรณีท่ีจะน าตวับุคคลใดเขา้รับโทษจ าคุกในเรือนจ านั้น จะตอ้งมีการตรวจเอกสาร 
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการส่งบุคคลนั้นสู่เรือนจ าก่อน และเม่ือมีการตรวจเอกสารและไดรั้บการ
ยนืยนัเอกสารนั้นจากศาล ตลอดทั้งขอ้ก  าหนดต่างๆ ท่ีไดด้  าเนินการ รวมทั้งเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
จึงจะสามารถน าบุคคลนั้นเขา้สู่เรือนจ าได้30 โดยผูต้อ้งขงัจะตอ้งผา่นการตรวจร่างกายและตอ้งไม่มี
โรค ถา้หากพบว่าเป็นโรคติดต่อก็จะถูกส่งต่อไปยงัสถานท่ีอ่ืนเพื่อท าการรักษาก่อน 31 โดยเรือนจ า
จะจัดให้มีการปฐมนิเทศส าหรับผูต้ ้องขังใหม่เพื่อเป็นการแนะน าการใช้ชีวิตในเรือนจ า รวมถึง
ระเบียบขอ้บงัคบัและระบบต่างๆ ของเรือนจ า 
 ตอ้งขงัท่ีเป็นหญิงอาจไดรั้บอนุญาตใหเ้ล้ียงลูกภายในเรือนจ าไดใ้นกรณีท่ีพิจารณาแลว้
เห็นว่ามีความจ าเป็นจนกระทัง่เด็กมีอายคุรบ 1 ปี ซ่ึงหมายรวมถึงเด็กท่ีเกิดในเรือนจ าดว้ย32 

                                                             
27 Criminal Justice in Japan. UNAFEI  (อา้งถึงใน ธานี วรภทัร์. น. 96  เล่มเดิม).  
28 Article 4 Act on Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates and Detainees. 
29 Article 3 Act on Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates and Detainees. 
30 Article 11. The Prison Law. 
31 Article 13, 14. The Prison Law. 
32 Article 3. The Prison Law. 
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 ผูต้ ้องขังอาจถูกขงัเด่ียวได้ เวน้แต่พิจารณาแลว้เห็นว่าไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อ
ผูต้อ้งขงัเพราะเหตุดว้ยสภาพจิตใจหรือสภาพร่างกาย 
 การอยู่รวมกันในเรือนจ าของผูต้อ้งโทษนั้น จะพิจารณาจากลกัษณะของการกระท า
ความผิด ตลอดถึงบุคลิกลกัษณะของแต่ละบุคคล ประวติัการกระท าผิด อายุของผูต้ ้องขังท่ีอยู่
รวมกนั เป็นส่ิงท่ีน ามาวิเคราะห์เพ่ือจดัให้ผูต้ ้องขังอยู่ในแดนต่างๆ ท่ีเหมาะสมภายในเรือนจ า33 
ผูต้อ้งขงัทุกคนจะไดรั้บการดูแลเร่ืองสุขอนามยั การรักษาพยาบาล การปฏิบติักิจทางศาสนา34 
 3.3.5 ความกา้วหนา้ในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั35 
 ใน ค.ศ. 1934 มีการเร่ิมใชว้ิธีการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือตอ้งการกระตุ้นให้ผูต้อ้งขังมีความพยายามในการฟ้ืนฟูแก้ไขพฤตินิสัยดว้ยตนเอง เป็นการ
ปรับปรุงตัวเองด้วยตัวเองเพื่อท่ีจะสามารถใช้ชีวิตปกติในสังคมได้เมื่อพ้นโทษจากเรือนจ า 
ความก้าวหน้าในการปฏิบติัต่อผูต้ ้องขังดูได้จาก การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงันับตั้งแต่ระยะเวลา
เร่ิมแรกท่ีถูกจ าคุก ไปจนถึงระยะเวลาของการส้ินสุดการจ าคุก โดยจะพิจารณาจากพ้ืนฐานความ
ประพฤติท่ีค่อยๆ เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงอาจข้ึนอยูก่บัระดบัชั้นโทษ ผูต้อ้งขงัจะมีจุดดีท่ี
ค่อยๆ เกิดข้ึนจากการปรับตวัโดยปราศจากการบงัคบัซ่ึงตั้งอยู่บนหลกัความอิสระ ท าให้ผูต้อ้งขงั
สามารถปรับเปล่ียนพฤตินิสยัหรือชีวิตของตนเองเพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมได ้รู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่าและมีความรับผดิชอบต่อการด าเนินชีวิตในสงัคมต่อไปได  ้
 การกระท าดังกล่าวแม้จะเป็นส่ิงท่ียากแต่อย่างไรก็ตาม แต่ละหน่วยงานไม่ได้ด  าเนินการ 
ในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัโดยล าพงั และจะตอ้งเลือกแผนการบงัคบัโทษท่ีพิจารณาแลว้ว่าเหมาะสม
ส าหรับผูต้อ้งขงัแต่ละคน โดยข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัของ เพศ ชาย หญิง อุปนิสัย ปัญหา ตลอดทั้งการ
ท่ีผูต้อ้งขังตอ้งมีส่วนร่วมหรือตอ้งให้ความร่วมมือในแผนการบงัคบัโทษทั้งนั้น พ้ืนฐานของการ
ปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัโดยระบบการจ าแนก เป็นหน่ึงในวิธีท่ีท าให้เจา้หน้าท่ีเรือนจ าสามารถก าหนด
หรือออกแบบแผนบังคับโทษ เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม 
(Individual Treatment) การจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขังนั้ นจะด าเนินการโดยการค้นหาเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัของผูก้ระท าความผดิ และออกแบบไวเ้ฉพาะตวัผูต้อ้งขงัหลายๆ แผน โดยจะเลือกใชแ้ผน
ท่ีพิจารณาแลว้เห็นควรว่าเหมาะสมและดีท่ีสุดในการท่ีจะน ามาใชป้ฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัแต่ละคน โดย
อยู่บนพ้ืนฐานของการตรวจสอบประวติัผูต้ ้องขงั กบัเป้าหมายท่ีจะกระตุน้ให้มีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมเพื่อการกลบัเขา้สู่สงัคม 

                                                             
33  Article 16. The Prison Law. 
34  Article 18. The Prison Law. 
35  Criminal Justice in Japan. UNAFEI  (อา้งถึงใน ธานี วรภทัร์. น. 98 เล่มเดิม).   
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ในระหว่างปี ค.ศ. 1948-1949 ไดม้ีการใชแ้ผนการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัท่ีนับได้ว่า 
มีประสิทธิภาพฉบับแรกของญ่ีปุ่นและได้น ามาใชท้ั่วประเทศ ซ่ึงสามารถน ามาพฒันาปรับใช ้
ได้จนถึงปัจจุบัน ในปี ค.ศ. 1972 มีการออกข้อบังคับว่าด้วยการจ าแนกผูต้ ้องขัง (Prisoners’ 
Classification Rules in 1972) เพื่อใหเ้กิดมาตรฐานและมีการใชแ้ผนท่ีเหมือนกนั 

ระบบการจ าแนกลักษณะผูต้ ้องขังเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
ปรับเปล่ียนพฤตินิสัยของผูต้ ้องขังรายบุคคลท่ีเป็นระบบของประเทศญ่ีปุ่น ท าให้มีการสร้าง
จิตส านึกท่ีดีและพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองของผูต้อ้งขงัแต่ละราย 

   
3.4 การจ าแนกลกัษณะผู้ต้องขังของญี่ปุ่น 
 3.4.1 มาตรการในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของญ่ีปุ่น 

เม่ือบุคคลใดต้องโทษจ าคุกขั้นตอนแรกเม่ือเข้ามาสู่เรือนจ าจะถูกแยกกักตัวเพ่ือ
ตรวจสอบจ าแนกลกัษณะนิสยัส่วนตวั สภาพร่างกายและจิตใจ ประวติัอาชญากรรม สภาพแวดลอ้ม
ท่ีอาศยั แนวโนม้ความเส่ียง สมรรถภาพและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกกัขงัและการปฏิบติั
ในเรือนจ า36 มีลกัษณะคลา้ยแผนบงัคบัโทษของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซ่ึงใชพ้ื้นฐานทฤษฎี
การปรับใช้โทษให้เหมาะสมกับตัวผูก้ระท าความผิด และกระบวนการรับตัวของผูต้ ้องขังใน
ประเทศญ่ีปุ่นสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีกฎหมายอ่ืนจะละเมิดไม่ได้37 
  3.4.1.1 แนวความคิดในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั 

แนวความคิดท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในเรือนจ า คือการแยก
ผูก้ระท าผดิออกจากสงัคมและตอบสนองความตอ้งการของสงัคมท่ีตอ้งการเห็นผูก้ระท าผิดไดรั้บก่ี
ลงโทษ ขณะเดียวกนัก็มีความคาดหวงัว่าการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในเรือนจ าจะสามารถแกไ้ขและ
ฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิเพื่อให้กลบัเขา้สู่สงัคมไดโ้ดยปกติสุขในประเทศญ่ีปุ่น แนวคิดในการแกไ้ขฟ้ืนฟู
ผูก้ระท าผดิไดเ้ร่ิมข้ึนตั้งแต่ตน้ศตวรรษประมาณ พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) โดยหน่วยงานราชทณัฑ์
ของญ่ีปุ่นต่างก็มีโครงการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัแลว้ และไดพ้ฒันาเร่ือยมาตั้งแต่สงครามโลกคร้ังท่ี 2 
จนถึงปัจจุบัน มีการพฒันาปรับปรุงมาตรการต่างๆ เพื่อใช้ปฏิบัติกบัผูต้อ้งขังมาโดยตลอด ซ่ึง
รวมถึงการน าระบบจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัมาใชใ้นเรือนจ าดว้ย 

                                                             
36 จาก แผนบงัคับโทษจ าคุกรายบคุคล  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต) (น.104), โดย  

อภิชาต  ด  ารงสันติสุข, 2556,  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
37 The Constitution of Japan. Article 11.  The people shall not be prevented from enjoying any of the 

fundamental human rights. These fundamental human rights guaranteed to the people by this Constitution shall 
be conferred upon the people of this and future generations as eternal and inviolate rights. 

DPU



80 

  3.4.1.2 ระบบการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั (Classification System) 
การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั มีจุดมุ่งหมายท่ีจะปฏิบติักบัผูต้อ้งขงัดว้ยวิธีการต่างๆ อยา่ง

เหมาะสมเป็นรายบุคคล (Individual Treatment) และเป็นไปตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้
ผูต้อ้งขงัสามารถพฒันาแกไ้ขและฟ้ืนฟูตนเองได ้ 
 ระบบการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขัง ได้เร่ิมน ามาใชใ้นประเทศญ่ีปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2491 
(ค.ศ.1948) และแพร่หลายทัว่ประเทศในปี พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) โดยมีการร่างเป็นระเบียบว่าดว้ย
การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัเมื่อประมาณ พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) ซ่ึงมีเน้ือหาสาระท่ีส าคญัประกอบ
ไปดว้ย  
 1. การหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขัง ต้องอยู่บนพ้ืนฐานทางด้าน
การแพทย ์จิตวิทยา สงัคมวิทยา และความรู้ในสาชาวิชาชีพต่างๆ และเทคนิค 
 2. การหาขอ้มูลตอ้งประกอบไปดว้ยวิธีการใหค้  าปรึกษา จิตบ าบดั การแนะแนว และ
การแกไ้ขฟ้ืนฟูอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็น 
 3. การหาข้อมูลมีอยู่ 2 วิธีการ คือ การหาข้อมูลเพื่อน ามาจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขัง 
เขา้ใหม่ และการหาขอ้มูลซ ้าๆ เป็นระยะ อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือประเมินความกา้วหนา้ของผูต้อ้งขงั 
 4. ในแต่ละภาค จะตอ้งจดัใหม้ี “ศูนยจ์  าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั” (Classification Center) 
เพื่อหาขอ้มูลตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์ การแนะแนว และบริการบ าบดัลกัษณะอ่ืนๆ ส าหรับ
ผูต้ ้องขงัอย่างเหมาะสม ซ่ึงมีทั้งหมดรวม 8 ศูนย ์ท่ีจะเป็นบ้านแห่งแรกส าหรับผูต้ ้องขังทุกคน 
เพ่ือใหก้ารแกไ้ขฟ้ืนฟูบรรลุผลส าเร็จ  
 5. วิธีด  าเนินการดา้นการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัมี 2 ขั้นตอน ซ่ึงขั้นตอนแรกคือ การ
จดักลุ่มแยกประเภทผูต้ ้องขังออกเป็นชั้นต่างๆ โดยวิธีการตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์ และ
ขั้นตอนท่ีสองคือ การปฏิบติัแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัในแต่ละชั้นตามความเหมาะสม 
 3.4.2 ขั้นตอนในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั 
 วิธีด  าเนินการดา้นการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั เร่ิมแรกเม่ือบุคคลใดถูกศาลพิพากษา 
ใหต้อ้งโทษจ าคุกและไดถู้กส่งตวัมายงัเรือนจ าแลว้ จะตอ้งถูกแยกกกัตวัเพื่อตรวจสอบและจ าแนก
ลกัษณะ โดยจะมีการทดสอบทางจิตวิทยาซ่ึงจะท าให้สามารถเขา้ใจบุคลิกภาพแทจ้ริงส่วนบุคคล
ของผูต้อ้งขงัแต่ละรายไดเ้ป็นอย่างดี รวมไปถึงขอ้มูลส่วนบุคคล เทคนิคการวางแผน แบบทดสอบ
ทศันคติและสติปัญญา การทดสอบขั้นพ้ืนฐานจะประกอบไปดว้ย 3 ลกัษณะคือ การทดสอบความ
พร้อม การทดสอบบุคลิกภาพ และการทดสอบสติปัญญา ซ่ึงในระหว่างการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั
จะด าเนินการทดสอบในเร่ืองดงักล่าวกบัผูต้อ้งขงัท่ีเขา้ใหม่ทุกๆ คน หรืออาจจะมีการทดสอบใน
เร่ืองอ่ืนๆ เพ่ิมเติมไดอี้กถา้จ  าเป็น กระบวนการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขังของประเทศญ่ีปุ่นน้ีจะมี
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ลกัษณะคลา้ยการก าหนดแผนบงัคบัโทษของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แมจ้ะไม่มีการ
ระบุไวเ้ป็นรายลกัษณ์อกัษรดงัเช่นของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แต่ก็มีพ้ืนฐานการใชม้าจาก
ทฤษฎีการปรับใชโ้ทษใหเ้หมาะสมกบัตวัผูก้ระท าผิด38 ท่ีสอดคลอ้งกบัการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด
ในทางอาชญาวิทยาและทณัฑวิทยาของสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี 
 ดงัท่ีได้กล่าวแลว้ว่า ขั้นตอนต่อมาเป็นการด าเนินการจดักลุ่มแยกประเภทผูต้ ้องขัง
ออกเป็นชั้นต่างๆ เพ่ือให้การแกไ้ขฟ้ืนฟูกบัผูต้อ้งขงัในแต่ละชั้นเป็นไปอยา่งเหมาะสม ซ่ึงก  าหนด
เป็นประเภทต่างๆ ตามเกณฑไ์ดด้งัน้ี 
 (1) จ าแนกตามเพศ สญัชาติ ประเภทคดี อาย ุและก าหนดโทษ 
  CLASS W : ผูต้อ้งขงัหญิง   
  CLASS F   : ผูต้ ้องขังต่างประเทศ ซ่ึงจะต้องได้รับการปฏิบัติท่ีแตกต่างจาก 
ผูต้อ้งขงัญ่ีปุ่น 
  CLASS I  : ผูต้อ้งขงัซ่ึงไม่ตอ้งท างานระหว่างตอ้งโทษ 
  CLASS J : ผูต้อ้งขงัท่ีเป็นเยาวชน 
  CLASS L : ผูต้อ้งขงัซ่ึงมีก  าหนดโทษมากกว่า 8 ปี 
  CLASS Y : ผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มอายตุ  ่ากว่า 26 ปี 
 (2) จ าแนกตามแนวโนม้การก่ออาชญากรรม 
  CLASS A : ผูต้อ้งขงัซ่ึงไม่มีแนวโนม้ของความเป็นอาชญากร 
  CLASS B  : ผูต้อ้งขงัซ่ึงมีแนวโนม้ของการเป็นอาชญากร 
 (3) จ าแนกตามความผดิปกติทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
  CLASS MX : ผูต้อ้งขงัปัญญาอ่อน หรือผูต้อ้งขงัท่ีจ  าเป็นจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติั
เช่นเดียวกบัผูต้อ้งขงัปัญญาอ่อน  
  CLASS MY : ผูต้อ้งขงัโรคจิตหรือมีแนวโนม้ของการประสาท 
  CLASS MZ : ผูต้อ้งขงัท่ีมีอาการทางจิต หรือเคยเสพยาเสพติด หรือสุรา 
  CLASS PX : ผูต้อ้งขงัท่ีมีความผดิปกติทางดา้นร่างกาย ก  าลงัตั้งครรภ ์หรือหลงั
คลอด และจ าเป็นตอ้งรักษาพยาบาลหรือดูแลชัว่ระยะเวลาหน่ึง 
  CLASS PY : ผูต้อ้งขงัพิการซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการปฏิบติัเป็นพิเศษ ผูต้อ้งขงัตา
บอด หูหนวก หรือเป็นใบ ้

                                                             
38 จาก การปรับใชโ้ทษใหเ้หมาะสมกบันกัโทษแต่ละคน (น.33), โดย ปกป้อง ศรีสนิท, 2550,  

บทบณัฑิตย์.  
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  CLASS PZ : ผูต้อ้งขงัอายุเกิน 60 ปี และมีอาการความจ าเส่ือม และผูต้อ้งขงัท่ี
ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษเน่ืองจากสุขภาพร่างกายอ่อนแอ 
 ส าหรับประเภทของการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ก็มีการก าหนดท่ีชดัเจน ดงัน้ี 
  CLASS V : ผูต้อ้งขงัท่ีตอ้งไดรั้บการฝึกวิชาชีพ 
  CLASS E : ผูต้อ้งขงัท่ีตอ้งไดรั้บการศึกษาดา้นวิชาความรู้ 
  CLASS G     : ผูต้อ้งขงัท่ีตอ้งไดรั้บการศึกษาทางสงัคม (การแนะแนว) 
  CLASS T : ผูต้อ้งขงัท่ีตอ้งไดรั้บการรักษาในทางอายุรเวช 
  CLASS S : ผูต้อ้งขงัท่ีตอ้งไดรั้บการคุม้ครองเป็นพิเศษ 
  CLASS O     : ผูต้อ้งขงัท่ีเห็นว่าสมควรไดรั้บการปฏิบติัอยา่งทณัฑสถานเปิด 
  CLASS N    :  ผูต้ ้องขังท่ี เหมาะสมกับงานด้านการดูแลอาคารสถานท่ีของ
เรือนจ า 

โดยสรุปแลว้ ประเทศญ่ีปุ่นมีการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัท่ีเป็นระบบและมีความชดัเจน 
กล่าวคือ การจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขังประจ าภาคต่างๆ แนวทางหลักคือ การแยกประเภทของ
ผูต้อ้งขงัออกเป็นชั้น ซ่ึงผูต้ ้องขงัแต่ละคนจะถูกก าหนดประเภทตามลกัษณะต่างๆ เช่น เพศ อาย ุ
สญัชาติ ก  าหนดโทษ ประเภทคดี ความผดิปกติทางดา้นร่างกายและจิตใจ เป็นตน้ เพ่ือใหก้ารปฏิบติั
ต่อผูต้อ้งขงัเป็นไปอยา่งเหมาะสมและถูกตอ้งในแต่ละราย ปัจจยัท่ีเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งพิจารณาในการ
จ าแนกลกัษณะคือ ปัจจยัทางดา้นร่างกาย  จิตใจ และสังคม ส าหรับบริการต่างๆ ท่ีจะน ามารองรับ
ในการด าเนินการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงันอกเหนือจากการศึกษา หรือการฝึกวิชาก็คือ การบริการให้
ค  าปรึกษา การปฏิบติัการทางจิตวิทยา และการแนะแนว ซ่ึงประเทศญ่ีปุ่นมีสถาบนัและอตัราก าลงั
เจา้หน้าท่ีรองรับอย่างเพียงพอ การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัจึงด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 

3.5 กระบวนการยุตธิรรมทางอาญาขององักฤษ 
กระบวนการยุติธรรมของประเทศองักฤษนั้นสร้างข้ึนก็เพ่ือท่ีจะต่อสู้และลดการเกิด

อาชญากรรม เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ผูเ้สียหาย จ าเลย หรือสงัคม โดยจะตอ้งลงโทษผูท่ี้กระท า
ความผิดหรือปล่อยตวัผูท่ี้ไม่มีความผิด จะตอ้งบงัคบัใชโ้ทษเพื่อลงโทษผูท่ี้กระท าผิดและลดการ
กลบัมากระท าผิดอีก ในการท างานนั้นหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรม ไม่ว่าจะเป็นเจา้หน้าท่ี
ต  ารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์จะต้องให้ความส าคัญกับผูเ้สียหายและพยานให้มากท่ีสุด 
กระบวนการยติุธรรมจะตอ้งรักษาไวซ่ึ้งความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อประสิทธิภาพในการต่อสูก้บั
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ผูก้ระท าผิดและน าความความยุติธรรมกลบัคืนสู่สังคม39 ประเทศองักฤษมีแนวคิดและการปฏิบติั 
ท่ีมองความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการยุติธรรม สังคม แนวคิดใหม่ การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท า
ความผดิ เป็นวงจรท่ีเช่ือมโยงสมัพนัธก์นัดงัน้ี 

 

 
 วงจรดงักล่าว เป็นกระบวนการท่ีสามารถลดปริมาณของคดีอาญา และปกป้องคุม้ครอง
สงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สาเหตุเน่ืองมาจากว่าในประเทศองักฤษนั้นมุ่งเน้น
ในเร่ืองของการป้องกนัมากกว่าการแก้ไข กล่าวคือ เป็นกลไกการท างานของ 2 ภาคส่วนผสานกนั 
คือ ในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาและนอกกระบวนการยติุธรรม ซ่ึงเป็นความร่วมมือของภาค
สงัคมกล่าวคือ 
 การป้องกนัเบ้ืองตน้ (Primary Prevention) เป็นการพยายามในการสร้างแนวทางในการ
ป้องกนัเยาวชนเพ่ือใหห่้างจากอาชญากรรมทุกประเภท และเพ่ิมมาตรการในการตรวจจบัยาเสพติด
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 กระบวนการป้องกันอย่างทันที (Immediate Prevention) เป็นกระบวนการท่ีจะสร้าง
สงัคมใหมี้ความปลอดภยัมากยิง่ข้ึน และปราบปรามองคก์รก่อการร้าย 

                                                             
39  Secretary of State for the Home Department. (2002). Justice for all.  p. 30. 
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 อยัการ (Prosecution) เป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการท างานระหว่าง
ต ารวจกบัระบบของกระบวนการยติุธรรมทางอาญา ประสิทธิภาพของศาลในการบริหารจดัการการ
พิจารณาคดีท่ีดีข้ึนและการใหเ้กิดความสมดุลในการพิสูจน์พยานหลกัฐานท่ีแทจ้ริง 
 การลงโทษ (Punishment) มีการก าหนดโทษจากศาลตามค าพิพากษา และเป็นท่ียอมรับ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและยติุธรรม มีการน ากระบวนการลงโทษทางเลือกมาใช ้
 การปรับพฤตินิสัย (Rehabilitation) คือกระบวนการปรับปรุงปรุงหรือฟ้ืนฟูพฤตินิสัย 
โดยภาคสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและเข้ามาร่วมจดัการดว้ยความร่วมมืออย่างใกลชิ้ด
ระหว่างเรือนจ าและคุมประพฤติ ในการช่วยเหลือผูต้อ้งขงัเพื่อใหเ้กิดทกัษะในการท างานและมีการ
ท างาน 

วงจรดงักล่าวนั้นหมุนไปในทิศทางเดียวกนั คือเป็นทิศทางของการร่วมมือกนัเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสงัคม และท าใหก้ระบวนการยติุธรรมเกิดความแข็งแกร่งมากยิง่ข้ึน40   

ซ่ึงภาพรวมสถิติของอาชญากรรมในองักฤษนั้นถือว่ามีความคงท่ีและมีแนวโน้มท่ีจะ
ลดลงอยา่งต่อเน่ือง หากแต่อาชญากรรมประเภท Street Crime นั้นถือว่ามีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงถือว่าเป็น
ปัญหาท่ีส าคญัอีกทั้งยงัมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ Street Crime ถือว่าเป็นความผิดท่ีร้ายแรง
เพราะโดยส่วนใหญ่ผูเ้สียหายจะไดรั้บบาดเจ็บ และในหลายคดียงัไม่สามารถท่ีจะระบุตวัผูท่ี้กระท า
ความผดิและน าตวัมาเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมได ้ซ่ึงท าใหผู้เ้สียหายไม่ไดรั้บการเยยีวยา ประเทศ
องักฤษจึงมีนโยบายในการคุม้ครองผูเ้สียหายและสร้างความเขม้แข็งของกระบวนการโดยลดการ
เกิดอาชญากรรมและน าตวัผูก้ระท าผดิมาลงโทษ ดงัน้ี 

ลดการกระท าผิดเมื่อได้รับการประกันตัว เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีจะป้องกนัไม่ให้จ  าเลยกระท าความผิดก่อนท่ีจะมีการพิจารณาคดี 
และกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะตอ้งสร้างความมัน่ใจให้กบัสังคมว่าจ  าเลยจะไม่ไปคุกคาม
หรือข่มขู่พยานหากไดรั้บการประกนัตวัไปแลว้ และในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอาจจะน าตวัจ  าเลยไป
กกัขงัหรือจ ากดัเสรีภาพในรูปแบบอ่ืนๆ แทน 
 จัดเตรียมพยานหลกัฐานต่างๆ ให้พร้อมก่อนเสนอคดีต่อศาล เป้าหมายคือเพื่อให้
กระบวนการศาลเป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง การด าเนินในการตรวจสอบและการเตรียมพร้อมใน
การด าเนินคดีเป็นพ้ืนฐานส าคัญท่ีท าให้กระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดความเป็นธรรม เพราะการสร้างพ้ืนฐานคดีท่ีแข็งแรง ย่อมดีกว่าการพยายามหาหลุมและ 
 
                                                             

40 Ibid. (p.30) (อา้งถึงใน ธานี วรภทัร์, 2555, กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษจ าคุก, น. 181-182.  
เล่มเดิม).   
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ซ่อมแซมในเวลาท่ีมีการด าเนินคดีไปแลว้ เพื่อท่ีจะให้เกิดการตดัสินไดดี้ท่ีสุด การตรวจสอบและ
จดัเตรียมพยานหลกัฐานท่ีดีสามารถช่วยกนัใหผู้ท่ี้ไม่มีความผดิออกจากกระบวนการยติุธรรมทาง
อาญาไดเ้ร็วและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมาก การจดัเตรียมพยานหลกัฐานทั้งหมดน้ีโดยส่วนใหญ่
จะไดม้าจาก นิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละการพฒันาทางไอที และหลกัฐานจากกลอ้งวงจรปิด
ต่างๆ รวมถึงการรวบรวมขอ้มูลทะเบียนประวติัอาชญากรรม ซ่ึงในประเทศองักฤษนั้นมีการบญัญติั
กฎหมายเพื่อใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลทะเบียนประวติัอาชญากรรมคือ The Criminal Law Act of 
1967 โดยมีหน่วยงานกลางท่ีท าหนา้ท่ีในการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูก้ระท าความผดิ คือส านกังาน
พิสูจน์หลกัฐานแห่งชาติ The National Identification Bureau (NIB) แต่ในสถานีต ารวจบางแห่งมี
การจดัเก็บขอ้มูลประวติัเป็นของตนเอง การรวบรวมขอ้มูลทะเบียนประวติัอาชญากรรมน้ีนอกจาก
จะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนและป้องกันอาชญากรแลว้ ยงัมีส่วนช่วยศาลในการ
ก าหนดบทลงโทษท่ีเหมาะสมกบัผูก้ระท าความผดิแต่ละรายดว้ย 
 การด าเนินคดีรูปแบบใหม่ท่ีท าใหก้ารพิจารณาคดีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว เพื่อลดโอกาสท่ี
ถูกกล่าวหาจะหลบหนีจากกระบวนการยุติธรรม ความพร้อมและการด า เนินคดีท่ีรวดเร็วช่วยลด
ความเครียดให้กบัผูเ้สียหาย พยาน และจ าเลยท่ีเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ เป็นกระบวนการท่ีเน้นความรวดเร็ว 
เรียบง่าย และความยุติธรรมท่ีมีคุณภาพ ระบบน้ีควรจะท าใหเ้กิดความชดัเจนว่าค  ารับสารภาพของ
จ าเลยว่ากระท าความผดิมีความเหมาะสมกบัการลดส่วนของค าพิพากษา ศาลเด็กและเยาวชนควรมี
อ  านาจในการพิจารณาคดีท่ีมากข้ึนและผูพิ้พากษาท่ีมีประสบการณ์เพ่ือท่ีจะจดัการกบัคดีท่ีมีความ
รุนแรงมากข้ึน กระบวนการพิจารณานั้นควรท่ีจะเป็นอิสระจากหลกัวิชาการมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
และอยัการควรท่ีมีสิทธิยืน่อุทธรณ์ต่อผูพ้ิพากษาก่อนท่ีคณะลูกขุนจะมีค  าตดัสิน 
 ท าให้กระบวนการพิสูจน์พยานหลักฐานมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ การ
ด าเนินคดีควรท่ีจะคน้หาความจริงเพื่อใหเ้ป็นไปตาม 2 หลกัการใหญ่คือ โจทกต์อ้งพิสูจน์ใหเ้ห็นถึง
ความจริง และจ าเลยจะตอ้งไม่ด าเนินคดีโดยปรักปร าตวัเอง พยานหลกัฐานจะตอ้งท าใหผู้ก้ระท าผดิ
ถูกลงโทษและผูท่ี้ไม่มีความผดิไดรั้บการปล่อยตวั  
 การลงโทษท่ีมีประสิทธิภาพ วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของค าพิพากษาคือลงโทษผูท่ี้กระท า
ผิด ปกป้องสังคมจากอนัตราย การคุกคามทางเพศ และผูท่ี้ก่อความรุนแรงรวมทั้งลดการกระท า
ความผิดซ ้ า การลงโทษจะต้องเหมาะสมกับผูท่ี้กระท าผิดและความผิดท่ีกระท า โดยจะต้องมี
นโยบายของค าพิพากษาท่ีท าใหเ้ช่ือถือไดว้่าสอดคลอ้งกบัการลงโทษท่ีรุนแรงและมีผลกระทบต่อ
ค าตดัสินของชุมชน ซ่ึงเป้าหมายคือการท่ีจะไม่เพ่ิมจ านวนประชากรในคุก แต่เพ่ือให้แน่ใจว่า
ผูก้ระท าผดิไดรั้บการลงโทษท่ีเหมาะสมและมุ่งเน้นการจ าคุกส าหรับผูท่ี้กระท าผดิและเป็นอนัตราย
อยา่งมากต่อชุมชนอีกทั้งผูท่ี้ละเมิดต่อค าตดัสินของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
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 ทุกองค์กรท่ี เป็น ส่วนประกอบของกระบวนการยุติธรรมท างอาญาน้ีจะต้อง
ประสานงานและท างานร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นท่ีเป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ียึดถือไว้
ร่วมกัน ในการจัดการแต่ละคดีในส่วนของผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบแต่ละขั้นตอนจะต้องมีความ
ชดัเจน และทุกหน่วยงานจะตอ้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนทุกขั้นตอนเพ่ือให้สามารถจดัการ
กับคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการยุติธรรมทางอาญามิใช่หน้าท่ีของหน่วยงานใด
หน่วยงานหน่ึง หากแต่เป็นของสงัคมโดยแท ้กระบวนการยติุธรรมทางอาญามีกระบวนการท างาน
เป็นระบบและปกป้องความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษา อัยการ และเพื่อประสิทธิภาพในการ
ปราบปรามอาชญากรรม คุม้ครองผูเ้สียหายและสงัคม41 
 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ว่ากระบวนการยติุธรรมในประเทศองักฤษนั้นจะเน้นในเร่ืองของการ
ป้องกันมากกว่าการแก้ไข จึงมีการใชม้าตรการลงโทษอย่างอ่ืนมากกว่าการจ าคุก เช่นในกรณีท่ี
ผูก้ระท าความผิดเป็นเด็กและเยาวชนโดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นผูท่ี้มีลกัษณะต่อตา้นสังคม จึงตอ้งมี
การใชว้ิธีการทางสังคมในการแกไ้ขเยยีวยาซ่ึงจะเป็นผลดีในการท่ีจะป้องกนัการกระท าความผิด
จากเยาวชนได ้กระบวนการจ าคุกส าหรับเยาวชนนั้นจะตอ้งเป็นหนทางสุดทา้ยท่ีจะน ามาใช ้จึงควร
ใชม้าตรการในการใหก้ารศึกษาอบรมหรือการปรับปรุงพฤตินิสยัก่อน มีการน าเทคโนโลยสีมยัใหม่
มาใชใ้นการควบคุมตวัภายนอกเรือนจ าซ่ึงถือว่าเป็นกระบวนการอ่ืนนอกจากการจ าคุก เพราะการ
ลงโทษผูก้ระท าผิดโดยการจ าคุกนั้นท าให้เกิดความแตกแยกในครอบครัว ซ่ึงโดยสถิติแลว้นั้นการ
ใชโ้ทษในประเทศองักฤษ 3 ใน 5 ของคดีทั้งหมดจะเป็นโทษปรับ และมีการปรับจริงเพียงร้อยละ 
59 ของอตัราโทษเต็ม42 

ประเทศองักฤษนั้นมีการปรับปรุงกระบวนการศาลเพ่ือท่ีจะสามารถจดัการกบัคนท่ีเป็น
ผูก้ระท าผิดตัวจริงมาลงโทษซ่ึงจะท าให้เกิดความยุติธรรมและน าโทษท่ีเหมาะสมส าหรับการ
กระท าผิดมาใช ้การลงโทษท่ีถูกต้องนั้นจะเป็นส่วนส าคญัในการรักษาความสงบของสังคม ซ่ึง
ในขณะน้ีคนในประเทศองักฤษเช่ือว่าวิธีการลงโทษท่ีใช้อยู่นั้นยงัไม่เหมาะสม เช่น ผูท่ี้กระท า
ความผดิยงัไม่ไดรั้บโทษท่ีสาสมหรือไดรั้บโทษท่ีนอ้ยเกินไปจึงยงัไม่มีความชดัเจนในอ านาจศาล 
ส่วนน้ีท าใหป้ระชาชนไม่มีความเช่ือถือในระบบและงานของเจา้หนา้ท่ี 
 3.5.1 หลกัการพ้ืนฐานและวตัถุประสงคข์องค าพิพากษาของศาล 
  ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ค าพิพากษาของศาลจะตอ้งปกป้องสงัคม 
  การก าหนดบทลงโทษจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัความผดิของอาชญากร 
 
                                                             

41  Ibid. (p.33) (อา้งถึงใน ธานี วรภทัร์. เล่มเดิม. น. 183). 
42  Ibid. (p.85) (อา้งถึงใน ธานี วรภทัร์. เล่มเดิม. น. 184). 
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  การก าหนดแนวทางในการแกไ้ขเยยีวยาผูก้ระท าผดิ 
  น าตวัผูก้ระท าผดิออกจากสงัคมเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 
  การก าหนดวิธีการฟ้ืนฟูปรับปรุงพฤตินิสัยผูก้ระท าผิด เพ่ือให้เกิดการกระท าผิด 
ซ ้าอีก 
  สร้างจิตส านึกใหก้บัผูก้ระท าผดิโดยใหเ้กิดความรับผดิชอบต่อความผดิท่ีกระท าข้ึน 

การก าหนดความรุนแรงของโทษ ความรุนแรงจะวดัไดจ้ากความเสียหายทีเกิดข้ึนกบั
เหยื่อหรือผูเ้สียหาย โดยตอ้งให้ความส าคญักบัการป้องกนัการกระท าความผิดและไม่ให้เกิดการ
กระท าผิดซ ้ าอีก โทษท่ีรุนแรงนั้ นจะต้องน ามาใช้ต่อเม่ือการลงโทษในคร้ังแรกประสบความ
ลม้เหลวเท่านั้น 
 รูปแบบแนวทางในการลงโทษสมยัใหม่ 
 การบริการสงัคม 
 การจ าคุกระยะสั้นพร้อมทั้งการบริการสงัคม ตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 12 เดือน 
 การพกัการลงโทษและใหบ้ริการสงัคมส าหรับโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี 
 การจ าคุกในวนัสุดสปัดาห์และบริการสงัคมในวนัธรรมดา 
 กรณีการจ าคุกตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป ศาลอาจสั่งจ  าคุกคร่ึงหน่ึงและบริการสังคมอีก
คร่ึงหน่ึง 
 ใหจ้  าคุกทนัทีไม่ตอ้งรอส าหรับผูก้ระท าผดิท่ีเป็นอนัตรายหรือทารุณกรรมทางเพศ 
 แมก้ารจ าคุกระยะสั้นจะเหมาะส าหรับในหลายคดี แต่จะตอ้งท าพร้อมไปกบัการฟ้ืนฟู
บ าบดั การอบรมและการใหก้ารศึกษา รวมถึงการปลูกฝังให้มีจิตส านึกรับผดิชอบต่อสงัคมดว้ย 

 
3.6 การจ าแนกลกัษณะผู้ต้องขังขององักฤษ 
 รากฐานทางกฎหมายในการบงัคบัโทษจ าคุกในประเทศองักฤษ โครงสร้างท่ีส าคญัใน
การบังคับโทษจ าคุกในประเทศองักฤษและเวลส์ จะถูกบญัญัติไวใ้นพระราชบญัญัติราชทัณฑ ์ 
ปี 1952 (Prison Act of 1952) และระเบียบข้อบังคับอีกส่วนหน่ึง ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเป็นไปตาม
หลกัการพ้ืนฐานของกฎหมายเก่ียวกบักระบวนการยติุธรรมทางอาญา กฎหมายวางกรอบขยายความ
เก่ียวกบัอ  านาจการบริหารจดัการตามบทบญัญัติของกฎหมายท่ีอนุญาตใหท้ าไดต้าม Prison Act of 
1952 และ Prison Rule of 1964 ซ่ึงก  าหนดหลักการพ้ืนฐานต่างๆ ตลอดทั้ งข้อบังคับเก่ียวกับ
โรงเรียนฝึกอบรมเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิด Borstal Rule of 1964 และ Detention Center  
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Rule of 1952 เน้ือหาสาระของกฎหมายราชทัณฑ์มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเปล่ียนแปลงใน
ระหว่างปี 1968 และปี 1972 โดยเฉพาะในช่วงหลกัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง มีการปรับปรุงแกไ้ขจาก
สภาพปัญหาท่ีพบในทางปฏิบติันั้น และแกไ้ขดว้ยวิธีการท่ีพิสูจน์และประเมินผลไดจ้ริงสามารถ
น ามาปฏิบติัแลว้เกิดผลไดจ้ริงภายในเวลาท่ีก  าหนด43  

ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของงานราชทณัฑต์ามขอ้ 1 ของ Prison Rule of 1964  
โดยส่วนใหญ่แลว้จะมีเป้าหมายเพื่ออบรมและปฏิบัติต่อผูต้อ้งขงั เพื่อให้ผูต้อ้งขงัเกิดแรงกระตุ้น
และใหก้ารสนบัสนุนผูต้อ้งขงัเพื่อน าไปสู่การมีชีวิตท่ีดีและมีประโยชน์ต่อไป44 หลงัจากท่ีไดรั้บการ
ปล่อยตวัจากเรือนจ าแลว้ 

เป้าหมายแรก ตอ้งเปล่ียนทศันคติของผูก้ระท าความผดิให้มีผลเหมือนกบัคนทัว่ไป มี
การเยยีวยาเพื่อปรับปรุงตวั มีการแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลง 

เป้าหมายท่ีสอง ตอ้งวิเคราะห์เก่ียวกบัการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขงั โดยเฉพาะของ Anglo - 
american และวิเคราะห์การก าหนดและไม่ก  าหนดระยะเวลาการจ าคุกทั้งหมด มีแนวคิดในการ
ปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิดในการเบ่ียงเบนโทษจ าคุกและน าสิทธิต่าง ๆ ในเร่ืองของมนุษยธรรม 
เมตตา กรุณา อยา่งมีขอบเขตมาใชภ้ายใตก้ารบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย (Home Office)  

เป้าหมายท่ีสาม ภารกิจท่ีรองรับการด าเนินการตามค าพิพากษาของศาลให้เป็นไปอยา่ง
มีสิทธิมนุษยชนและเป็นท่ีเช่ือถือไดใ้นการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั มีมาตรการป้องกนัการหลบหนีจาก
เรือนจ า 
 3.6.1 มาตรการในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัขององักฤษ 
 ระบบและองค์กรในการบงัคบัโทษทางอาญา ตั้งแต่ปี 1963 กรมราชทณัฑ์ขององักฤษ
และเวลส์บริหารจดัการโดยกระทรวงมหาดไทย (Home Office) มีผูบ้งัคบับญัชา General Director 
ซ่ึงไม่ไดรั้บผดิชอบดูแลเฉพาะการบงัคบัโทษตามกฎหมายอาญาเท่านั้น แต่รวมถึงอ  านาจในการพกั
การลงโทษ แลการคุมประพฤติ และสวสัดิการความปลอดภยัของสังคมให้กบัผู ้ตอ้งขงัในเรือนจ า 
และการปล่อยตวั องคก์รกรมราชทณัฑ์ด  าเนินการโดยคณะกรรมการราชทณัฑ์ โดยกรมราชทณัฑ์
จะแบ่งการบริหารออกเป็น 4 ส่วน (เหนือ กลาง ตะวนัตกเฉียงใต ้ใต ้ขององักฤษ) แต่ละส่วนภาค 

                                                             
43  กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจ าคุก  (น. 188). เล่มเดิม.   
44  Purpose of prison training and treatment 
 The purpose of the training and treatment of convicted prisoners shall be to encourage and assist 

them to lead a good and useful life. 
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จะมีผูบ้ังคับบัญชา Regional director ด าเนินการบริหารจดัการกับผูต้ ้องขังท่ีอยู่ในเรือนจ า45 ใน
ปัจจุบนัประเทศองักฤษการจ าแนกผูต้อ้งขงัเมื่อเขา้สู่เรือนจ าแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
 1. ประเภท A เจา้หน้าท่ีเรือนจ าพิจารณาแลว้ว่ามีความเส่ียงในการหลบหนีและเป็น
บุคคลอนัตราย สามารถท่ีจะก่ออนัตรายต่อสังคม และพยายามท่ีจะหาทางหลบหนีออกจากเรือนจ า 
ดงันั้นจ  าตอ้งมีการท าทุกวิธีเพ่ือท่ีจะยบัย ั้งคุณจากการหลบหนีจากเรือนจ า 
 2. ประเภท B ท่ีเจ้าหน้าท่ีเรือนจ าพิจารณาแลว้เห็นว่ามีเง่ือนไขในการรักษาความ
ปลอดภยันอ้ยหรือไม่มีโอกาสท่ีจะหลบหนี 
 3. ประเภท C เจา้หนา้ท่ีเรือนจ าพิจารณาแลว้เห็นว่าไม่สามารถหลบหนีจากเรือนจ า แต่
ไม่อาจไวว้างใจใหอ้ยูใ่นเรือนจ าแบบเปิดได ้
 4. ประเภท D เจา้หน้าท่ีเรือนจ าพิจารณาแลว้มีเหตุเช่ือถือไดว้่าสามารถไวว้างใจให้อยู่
ในเรือนจ าแบบเปิดได ้

สถานท่ีควบคุมผูต้ ้องขัง ประกอบไปดว้ยผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณา ส าหรับนักโทษ
เด็ดขาดท่ีศาลพิพากษาแลว้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผูส่้งมอบผูต้อ้งขงัใหโ้ดยมี
ก  าหนดเวลาแน่นอนในการควบคุม ปรากฏตามหมายศาลยนืยนัหรือเอกสารอ่ืนใดตามกฎหมายของ
รัฐสภาระบุเหตุผลเป็นการเฉพาะราย46 

เรือนจ าทอ้งถ่ินมกัจะเก่ียวขอ้งกบัศาลเป็นเรือนจ าปิด และจะเป็นเรือนจ าประเภท “B”  
มีหน้าท่ีหลกัในการกกัขงัผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณา ถา้ในเวลาต่อมามีค  าพิพากษาว่ากระท าผิดจริง
ผูต้อ้งขงัจะถูกยา้ยไปอยูเ่รือนจ าอีกประเภทหน่ึง ข้ึนอยูก่บัการจ าแนกลกัษณะการกระท าความผดิซ่ึง
จะไดรั้บการปฏิบติัและการปรับพฤตินิสยัในรูปแบบต่างๆ อยา่งไรก็ตามผูต้อ้งขงัท่ีศาลพิพากษาให้
จ  าคุกระยะสั้นๆ อาจอยูใ่นเรือนจ าทอ้งถ่ินต่อไปจนครบก าหนดโทษ 

เรือนจ าของประเทศองักฤษประกอบไปดว้ยเรือนจ าปริมณฑลท่ีมีกระจายอยู่ทัว่ ๆ ไป 
และเป็นเรือนจ าประเภท “B” ส าหรับนกัโทษท่ีมีอนัตรายมากๆ ตั้งแต่ปี 1968 จะถูกจดัแยกกลุ่มเป็น
จ านวนนอ้ยๆ เขา้ไวใ้นเรือนจ าประเภท “A” เพื่อความเหมาะสมจากเหตุผลท่ีว่าดว้ยเร่ืองของความ
ปลอดภยั 

การมีเรือนจ ามากก็ย่อมท่ีจะมีผลต่อจ านวนของเจา้หน้าท่ี ค่าใชจ่้ายต่างๆ การควบคุม
และการบริหารจดัการต่างๆ ท่ีผูก้ระท าผดิมีจ  านวนมากๆ จึงมีการพยายามท่ีจะใชม้าตรการภายนอก
เรือนจ าเพ่ือลดปริมาณผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงัจ  านวนมากสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยระยะเวลาสั้นๆ แต่ปรากฏ

                                                             
45 Gunther Kaiser.  (1989). Prison System & Correctional Laws . Europe, The United States, and 

Japan. A Comparative Analysis. p.55 (อา้งถึงใน ธานี วรภทัร์. น. 191. เล่มเดิม).   
46 Ibid. (p.55). Prison System & Correctional Laws  (น.191). เล่มเดิม.   
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ว่าผูต้อ้งขงัท่ีตอ้งค าพิพากษาใหล้งโทษจ าคุกระยะสั้นนั้น มีอตัราการกระท าผิดซ ้าสูงกว่าผูต้อ้งขงัท่ี
ตอ้งโทษจ าคุกระยะเวลานาน เน่ืองมาจากว่าการใชโ้ปรแกรมแกไ้ขพฤตินิสัยในการจ าคุกระยะสั้น
จะไม่ครบสมบูรณ์ ผูต้อ้งขงัดงักล่าวตนเองถูกยา้ยไปเรือนจ าท่ีไกลจากภูมิล  าเนา ผูต้อ้งขงัร้อยละ 43 
บอกว่าพวกเขาต้องสูญเสียไปซ่ึงการติดต่อและความสัมพันธ์กับครอบครัวตั้ งแต่เข้าไปอยู ่
ในเรือนจ า ส าหรับผูต้ ้องขงัระหว่างพิจารณาร้อยละ 48 พบว่ายงัพอรักษาการติดต่อสัมพนัธ์กับ
ครอบครัวไดอ้ยู่47 
 3.6.2 ขั้นตอนในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั 

โดยปกติแล้วเมื่อผูต้ ้องขังเข้ามาสู่เรือนจ าหรือทัณฑสถานจะต้องผ่านการจ าแนก
ลกัษณะและความเส่ียงทุกราย เพื่อท่ีจะไดม้ีการพิจารณาก าหนดหรือจดัประเภทผูต้อ้งขงัให้อยู่ใน
เรือนจ าท่ีเหมาะสมเฉพาะราย การจ าแนกลกัษณะนั้นจะถูกก าหนดโดยเจา้หน้าท่ีราชทณัฑ์จากการ
ประเมินปัจจยัหลายๆ อย่างอาทิเช่น ประวติัส่วนตวัและบนัทึกการกระท าความผิดของผูต้อ้งขงัแต่
ละราย ซ่ึงรวมถึงสุขภาพจิต และผูใ้ห้ค  าปรึกษา กระบวนการจ าแนกน้ีจะมีผลไปถึงประสบการณ์
ของผูต้อ้งขงั การก าหนดระดับความปลอดภัย การศึกษา โปรแกรมการท างาน และสถานะทาง
จิตใจ อีกทั้งยงัรวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ การจ าแนกลกัษณะน้ีเป็นหน่ึงในขั้นตอนพ้ืนฐานท่ีผา่นการบริหาร
จดัการเรือนจ าเพื่อควบคุมจ านวนผูต้ ้องขังเพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มในเรือนจ าให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมีความปลอดภยั 
 ระดบัของความปลอดภยันั้นจะแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ แต่ก็ยงัมีส่ิงท่ียึดถือ
ปฏิบัติท่ีคลา้ยคลึงกนั ระดบัของเรือนจ าท่ีมีการรักษาความปลอดภยัสูงสุด “เรือนจ าความมัน่คง
สูงสุด” ไวส้ าหรับคุมขงัผูต้อ้งขงัท่ีถือว่าเป็นอนัตราย และชอบก่อความวุ่นวายหรือมีความพยายามท่ี
จะหลบหนีออกจากเรือนจ า นอกจากน้ีในอดีตนั้นเรือนจ าความมัน่คงสูงสุดสร้างข้ึนเพ่ือคุมขัง
ผูต้อ้งขังท่ีเป็นผูก่้อการร้ายหรือนักโทษทางการเมืองท่ีเป็นภยัคุกคามต่อความมัน่คงของประเทศ 
และผูต้อ้งขงัจากเรือนจ าอ่ืนซ่ึงมีประวติัก่อความรุนแรงหรือมีพฤติกรรมท่ีชอบก่อความวุ่นวายใน
เรือนจ าหรือไดรั้บการสนันิษฐานว่าเป็นหน่ึงในสมาชิกแก๊งกลุ่มอาชญากรรม ผูต้อ้งขงัเหล่าน้ีจะถูก
คุมขงัไวใ้นหอ้งขงัเฉพาะตวัมีการลอ๊คอยา่งแน่นหนาเป็นเวลา 23 ชัว่โมงต่อวนั อาหารจะถูกส่งโดย
ผา่นทางช่องท่ีเจาะไวเ้ป็นพิเศษท่ีประตู และผูต้อ้งขงัแต่ละรายจะไดรั้บอนุญาตให้ออกจากห้องขงั
เพื่อออกก าลงักายเป็นเวลา 1 ชัว่โมงต่อวนั ผูต้อ้งขงัจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหติ้ดต่อส่ือสารกบัผูต้อ้งขงั
รายอ่ืน อีกทั้งจะถูกติดตามเฝ้าระวงัอยา่งต่อเน่ืองผ่านกลอ้งวงจรปิด ในอีกทางหน่ึงจะเป็นหอ้งขงั 
 
                                                             

47 Secretary of State for the Home Department. (2002). Justice for all. p. 106 (อา้งถึงใน ธานี วรภทัร์. 
น. 193. เล่มเดิม).  

DPU



91 

ท่ีมีความปลอดภยัต ่าซ่ึงเรือนจ าส่วนใหญ่นั้นจะใช้เป็นแบบบ้านพกัหรือสถานท่ีกักขังซ่ึงความ
ปลอดภยัและความเขม้งวดไม่ถือว่าจ  าเป็นมากนกั ตวัอย่างเช่น อาชญากรรมปกขาว (white - collar) 
ซ่ึงมกัจะไม่ไดรั้บโทษจ าคุกแต่จะถูกส่งไปรับโทษยงัเรือนจ าท่ีมีการรักษาความปลอดภยัระดบัต ่า 
เน่ืองมาจากว่าเป็นผูต้อ้งขงัท่ีมีความเขา้ใจในวฒันธรรมของผูท่ี้มีฐานะดี มีการศึกษาในระดบัดีและ
เป็นอนัตรายน้อยกว่า เรือนจ าความปลอดภยัต่อน้ีไดรั้บการออกแบบให้มีความเขม้งวดท่ีน้อยกว่า 
ซ่ึงผูต้อ้งขงัแต่ละรายจะตอ้งอยู่ในหอ้งขงัในเวลากลางคืนแต่ในเวลากลางวนัจะไดรั้บอนุญาตใหท้ า
กิจกรรมหรือท างานไดอ้ยา่งอิสระ  

การลงโทษจ าคุกในยคุปัจจุบนันั้นโดยส่วนใหญ่แลว้จะมาพร้อมกบัความตอ้งการท่ีจะ
แยกและจ าแนกประเภทผูต้อ้งขงั เพื่อให้เป็นไปตามเหตุผลหรือวตัถุประสงค์ในการจ าคุกและการ
ปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังเพื่อให้อยู่ในการควบคุมและอยู่ในระเบียบวินัยของการบังคับโทษจ าคุก 
พระราชบญัญติัราชทณัฑ์ ค.ศ. 1865 นั้นตอ้งการให้ผูต้อ้งขงันั้นแยกกนัอยู่โดยอาศยัเร่ืองของเพศ
เป็นเกณฑเ์พศ ไม่ว่าจะเป็นผูต้อ้งขงักระท าความผดิอาญาหรือเป็นความผดิทางแพ่ง และไม่ว่าจะอยู่
ระหว่างถูกลงโทษหรือไม่ ซ่ึงหอ้งขงันั้นจะตอ้งจดัใหมี้ท่ีว่างเพียงพอส าหรับผูต้อ้งขงัทุกรายท่ีไดรั้บ
การจ าแนกลกัษณะ กฎหมายท่ีประกาศใชใ้นสมยันั้นมีความซบัซอ้นและละเอียดถ่ีถว้น ซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงการถูกครอบง าดว้ยเคร่ืองหมายและการควบคุมของกระบวนการลงโทษรวมทั้งการลงโทษ
ส าหรับผูท่ี้เป็นหน้ี 

ในปี ค.ศ. 1950 การจดัชั้นการบงัคบัโทษของเรือนจ าในประเทศองักฤษจะพิจารณาตาม
หลกัการพ้ืนฐานของระบบการจ าแนกผูต้อ้งขงั โดยจ าแนกเป็นชั้นพิเศษและชั้นธรรมดา ตั้งแต่ปี 
1960 พ้ืนฐานของการแยกขงัและการฟ้ืนฟูรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับผูต้อ้งขงัชายนั้นเป็นไปตามการ
จ าแนกประเภทโดยเนน้ในเร่ืองของความปลอดภยั การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงันั้นเป็นพ้ืนฐานของ
การรักษาความปลอดภยั ซ่ึงเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่หรือสร้างความมัน่ใจในการ
รักษาความปลอดภยัของผูต้อ้งขงัในเรือนจ า และการท างานเพ่ือการปรับปรุงฟ้ืนฟูพฤตินิสยัจะตอ้ง
มีความเหมาะสม ซ่ึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระบบของการจ าแนกเพื่อความปลอดภยัท่ีมีมา
ตั้งแต่ช่วงกลางปี 1960 ซ่ึงท าให้ขั้นตอนนั้นได้รับการน ามาพฒันาและปรับปรุงให้ดีข้ึนเพ่ือให้
เหมาะสมกบัผูต้อ้งขงัแต่ละราย48  
 พระราชบญัญัติราชทณัฑ์ ปี 1952 (The Prison Act of 1952) ให้อ  านาจแก่รัฐมนตรีใน
การท่ีจะก าหนดกฎเกณฑ์ในการบริหารและการควบคุมเรือนจ า การจ าแนก การจา้งงาน ระเบียบ

                                                             
48 From Prison Law : Second Edition (p. 123), Stephen Livingstone, Tim Owen, 1999, Oxford 

University Press.  Inc. New York United states.    
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วินยัและการควบคุมส าหรับผูต้อ้งขงัท่ีอยูใ่นเรือนจ านั้น49 ซ่ึงในขอ้ท่ี 1 ของ Prison Rule of 1964 ได้
มีการวางหลกัเพ่ิมเติมในส่วนของพ้ืนฐานในการจ าแนกประเภทผูต้อ้งขงั 
 (1) Prisoners shall be classified, in accordance with any directions of the Secretary of 
State, having regard to their age, temperament and record and with a view to maintaining good 
order and facilitating training and, in the case of convicted prisoners, of furthering the purpose of 
their training and treatment as provided by rule 3. 
 (2) Unconvicted prisoners  
  (a) shall be kept out of contact with convicted prisoners as far as the governor 
considers it can reasonably be done, unless and to the extent that they have consented to share 
residential accommodation or participate in any activity with convicted prisoners; and 
  (b) shall under no circumstances be required to share a cell with a convicted 
prisoner. 
 (3) Prisoners committed or attached for contempt of court, or for failing to do or 
abstain from doing anything required to be done or left undone: 
  (a)  shall be treated as a separate class for the purposes of this rule; 
  (b)  notwithstanding anything in this rule, may be permitted to associate with any 
other class of prisoners if they are willing to do so; and 
  (c)  shall have the same privileges as an unconvicted prisoner under rules 20 (5), 
23 (1) and 35 (1). 
 (4) Nothing in this rule shall require a prisoner to be deprived unduly of the society 
of other persons. 
 ในรูปแบบเดิมของกฎข้อ 3 ได้มีการห้ามไวโ้ดยชดัแจง้ในเร่ืองของการคุมขงัว่าห้าม 
ให้ผูต้ ้องขังระหว่างพิจารณากับผูต้ ้องขังเด็ดขาดอยู่รวมในเรือนจ าเดียวกัน  ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้
สถานการณ์ใดๆ ก็ตาม Prison Rule ในปัจจุบนันั้นมีการปรับเปล่ียนและวางหลกัมาเพ่ือลดความตึง
เครียดและแรงกดดนัภายในเรือนจ าทอ้งถ่ินอนัเน่ืองมาจากปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ า โดยการให้
ผูต้อ้งขงัแบ่งปันหอ้งขงัหรือท่ีพกัอาศยั แต่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูต้อ้งขงัก่อน และเป็นท่ีทราบ
กนัดีว่าการแยกผูต้ ้องขังนั้นจะข้ึนอยู่ก ับเพศไม่ว่าผูต้ ้องขังนั้ นจะถูกศาลตัดสินให้เป็นนักโทษ
เด็ดขาดแลว้หรือมีความเห็นสมควรว่าจะตอ้งคุมขงัต่อก็ตาม ประเภทของการจดัระบบรักษาความ  
 
                                                             

49 The Prison Act 1952 Rules for the management of prisons and other institutions 47(1). 
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ปลอดภัยน้ีก่อให้เกิดความขัดแยง้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรจดัระบบน้ีส่งผลไปถึงการจ าแนก
ลกัษณะประเภท A ซ่ึงรัฐมนตรีได้มีการจัดท าเอกสารข้ึนเพ่ือเผยแพร่ และได้มีการอธิบายถึง
หลกัการพ้ืนฐานในการจ าแนกผูต้ ้องขังโดยเรียกว่า “หลักเกณฑ์  Mountbatten” ซ่ึงเร่ิมมาจาก
ค าแนะน าของ Earl mountbatten จากไต่สวนในเร่ืองของเรือนจ าเก่ียวกบัการหลบหนีและการรักษา
ความปลอดภยั และไดรั้บการยอมรับซ่ึงเป็นผลมาจากจากการไต่สวนในคดีของ George Blake ซ่ึง
หลบหนีออกมาจากเรือนจ า Wormwood ในปี 1966 และหลกัเกณฑ์ในปัจจุบันน้ีก็แทบจะไม่ได้
เปล่ียนแปลงไปจากหลกัเกณฑ ์Mountbatten เท่าไรนกั50 
 3.6.2.1 ประเภท B, C, และ D 
 แนวทางการบริหารจดัการ 
 แนวทางการบริหารจดัการในส่วนของการจ าแนกและการแยกผูต้อ้งขงัเพศชายประเภท 
B, C และ D มีอยู่ในคู่มือการจดัการของเรือนจ า “manual on sentence Management and planning” 
ซ่ึงวิธีการจดัการทัว่ไปนั้นมีก  าหนดไวใ้นวรรคท่ี 7.1.3 คือ 
 “ผูต้อ้งขงัจะตอ้งไดรั้บการจดัประเภทซ่ึงจะเป็นไปตามวตัถุประสงค ์คือความน่าจะเป็น
ว่าผูต้อ้งขงัพยายามท่ีจะหาทางหลบหนีหรือความเส่ียงท่ีอาจจะกระท าการหลบหนีส าเร็จ การจดั
ประเภทผูต้อ้งขงันั้นควรเนน้ท่ีจะพิจารณาเพียงขอ้เท็จจริงเหล่าน้ี ตวัอยา่งเช่น ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบั
ความเส่ียงของการหลบหนี  ความสามารถในการอยู่ร่วมกบัผูต้อ้งขงัรายอ่ืนได้ การฝึกอบรมหรือ
ความตอ้งการทางการแพทย ์แต่ความพร้อมหรือจ านวนท่ีว่างของเรือนจ าหรือทณัฑสถานจะไม่ถูก
น ามาพิจารณาในขั้นตอนน้ี ผูต้อ้งขงัทุกรายจะตอ้งไดรั้บการจดัประเภทของความปลอดภยัในระดบั
ต ่าแต่จะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการรักษาความปลอดภยั” 
 เกณฑ์ท่ีจะน ามาพิจารณาเพื่อการจดัประเภทของผูต้อ้งขงัซ่ึงก  าหนดไวใ้นวรรคท่ี 7.1.4 
ผูต้อ้งขงัทุกรายจะไดรั้บการจดัใหอ้ยูใ่นระดบัความปลอดภยัประเภท D เป็นอนัดบัแรก เวน้แต่ว่าจะ
มีกรณีดงัต่อไปน้ี 
 1. ตอ้งค าพิพากษาใหจ้  าคุกมากกว่า 12 เดือน ส าหรับความผดิในเก่ียวกบัความรุนแรง 
 2. ถูกตดัสินคดีความผดิเก่ียวกบัเพศต่อผูเ้ยาว ์
 3. ตอ้งค าพิพากษาในคดีก่อนใหจ้  าคุกมากกว่า 12 เดือน ส าหรับความผดิเก่ียวกบัความ
รุนแรงหรือความผดิทางเพศ และไม่ประสบความส าเร็จในการจ าคุกในทณัฑสถานเปิด 
 4. ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีปัจจุบันหรืออดีตซ่ึงเก่ียวกับการลอบวางเพลิงหรือ 
ความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นผูน้  าเขา้หรือเป็นผูจ้  าหน่าย 
                                                             

50 From Prison Law : Second Edition  (p. 125), By Stephen Livingstone, Tim Owen, 1999. Oxford 
University Press Inc. New York United states.    
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 5. มีประวติัเคยหลบหนีจากเรือนจ าหรือทณัฑสถาน 
เม่ือเกณฑ์เหล่าน้ีไดถู้กน ามาใช ้หากผูต้อ้งขงัท่ีไม่ไดรั้บให้จดัอยูใ่นประเภท D ก็จะถูก

จดัใหอ้ยูใ่นประเภท C เวน้แต่ว่าจะมีกรณีดงัน้ี 
1. ตอ้งค าพิพากษาให้จ  าคุกมากกว่า 7 ปี ในความผดิเก่ียวกบัความรุนแรงหรือเก่ียวกบั

เพศ 
2. เคยต้องค าพิพากษาให้จ  าคุกมากกว่า 7 ปี ในความผิดเก่ียวกับความรุนแรงหรือ

เก่ียวกบัเพศ แต่ไม่ประสบความส าเร็จในการจ าคุกตามค าพิพากษาในเรือนจ าประเภท C  
3. ตอ้งค าพิพากษาในคดีปัจจุบนัเกินกว่า 10 ปี 
4. มีประวติัการหลบหนีจากเรือนจ าหรือทณัฑสถาน หรือมีบุคคลภายนอกจะพยายาม

ช่วยเหลือในการหลบหนี 
การจดัแบ่งประเภท B จะเกิดข้ึนโดยกระบวนการตามเกณฑ์ขา้งตน้ ในทางปฏิบติันั้น

จะถูกเตรียมการไวส้ าหรับผูต้ ้องขังท่ีถูกตัดสินแลว้ว่ามีความผิดไม่ว่าจะปัจจุบันหรือความผิด  
คร้ังก่อน ซ่ึงเป็นความผิดท่ีมีความรุนแรง ความผิดเก่ียวกบัเพศ หรือความผิดท่ีเก่ียวกบัยาเสพติด 
ส่วนผูท่ี้ถูกตัดสินแลว้ว่ามีความผิดแต่เป็นความผิดท่ีไม่มีความรุนแรงหรือถูกตัดสินจ าคุกใน
ระยะเวลาสั้น โดยปกติแลว้จะไม่ไดรั้บการจดัให้อยูใ่นประเภทของการรักษาความปลอดภยัท่ีสูง
กว่าประเภท C51 
 3.6.2.2 กระบวนการพิจารณา 
 การพิจารณาเก่ียวกบัการก าหนดระดบัของความปลอดภยัประเภท B-D เป็นหนา้ท่ีของ 
“Observation, Classification and Allocation Unit” (OCA) ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ปัจจยัในการพิจารณา
จะข้ึนอยู่กบับนัทึกการคุมขงัทั้งในปัจจุบนัและในอดีต รายงานก่อนการพิจารณาคดี บุคลิกลกัษณะ
ในอดีต ขอ้เท็จจริงของขอ้หา รวมถึงขอ้สงัเกตอ่ืนใดท่ีผูพิ้พากษาผูพิ้จารณาคดีท าข้ึน กระบวนการ
จ าแนกนั้ นจะมีด้วยกัน 2 ขั้ นตอน ในขั้ นแรกการประเมินจะใช้แบบฟอร์ม ICA 1 (Initial 
Categorization and allocation document) โดยวิธีการสัมภาษณ์ผูต้ ้องขังซ่ึงโดยส่วนมากแลว้นั้ น
มักจะกระท าในกรณีท่ีผู ้ต้องขังถูกตัดสินจ าคุกน้อยกว่า 6 เดือน เจ้าหน้าท่ีฝ่าย OCA นั้ นจะ
ด าเนินการจ าแนกผูต้ ้องขังโดยใช้เอกสาร ICA 1 ซ่ึงจะเป็นขั้นตอนโดยใช้รายละเอียดของการ
กระท าความผิดในปัจจุบนั ค  าพิพากษาของศาล ความผดิท่ีถูกตดัสินในคร้ังก่อน และระยะเวลาการ
จ าคุก (โดยเฉพาะผูท่ี้กระท าความผดิเก่ียวกบัเพศและหรือการใชค้วามรุนแรง) ประกอบกบัประวติั
การหลบหนี ความเส่ียง หรือแนวโน้มท่ีจะหลบหนี เป็นฐานขอ้มูลในการพิจารณา  เจา้หน้าท่ีฝ่าย 
OCA จะบนัทึกข้อมูลเสร็จส้ินและขั้นตอนในการจดัประเภทผูต้อ้งขงัแบบชั่วคราว แต่เจา้หน้าท่ี
                                                             

51  Ibid. (p.126).  
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สามารถท่ีจะแสดงให้เห็นถึงเหตุผลหรือระบุไดว้่าการจะประเภทแบบชัว่คราวนั้นอาจถูกน ามาใช้
หรือไดรั้บการปรับเปล่ียน ตวัอยา่งเช่น ผูท่ี้กระท าความผดิเลก็น้อยมีแนวโน้มท่ีจะก่อความรุนแรง 
หรือปัจจยัอ่ืนท่ีบ่งช้ีว่าจะต้องแยกออกจากขั้นตอนวิธีการ ซ่ึงคู่มือการใช้งานนั้นระบุไวว้่าการ
จ าแนกประเภทนั้นจะตอ้งเนน้เร่ืองความปลอดภยัเท่านั้น 
 ผูต้อ้งขงัทั้งหมด หรือผูท่ี้ถูกตดัสินแลว้ว่ามีความผิดรวมถึงผูต้อ้งขังระหว่างพิจารณา 
(ยกเวน้ผูต้อ้งขงัท่ีไดรั้บการสันนิษฐานแลว้ว่าควรจะถูกก าหนดให้อยูใ่นประเภท A) จะไดรั้บการ
จ าแนกใหอ้ยูใ่นประเภท U (Unclassified) และโดยปกติแลว้จะไดรั้บการสันนิษฐานไวก่้อนว่าควร
จ าแนกให้อยู่ในประเภท B แต่ในคู่มือการจดัการของเรือนจ า “manual on sentence Management  
and planning” ให้เหตุผลไวอ้ย่างชดัเจนว่าท าไมผูท่ี้ยงัไม่ถูกตดัสินหรือผูต้อ้งขงัไม่เด็ดขาดจะไม่
สามารถจดัให้อยู่ในประเภท C ไดห้ากมีเรือนจ าท่ีเหมาะสมอยู่ เพราะอ านาจการตดัสินใจดงักล่าว
ควรจะเป็นอ านาจของผูว้่าการรัฐและจะตอ้งผา่นการอนุมติัโดยผูว้่าการเขตเท่านั้น52 

การจดัแยกผูต้อ้งขงัเพ่ือส่งไปยงัเรือนจ าท่ีมีการฝึกอบรมตามค าติดสินของศาลนั้น เป็น
กระบวนการท่ีแยกต่างหากจากการจ าแนกประเภทผูต้ ้องขัง แต่ในทางปฏิบัตินั้ นทั้ งสองกระบวนการ 
จะมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั และเป็นหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีฝ่าย OCA เช่นเดียวกันซ่ึงจะใช้วิธีการ
สมัภาษณ์ผูต้อ้งขงัเช่นเดียวกนั การแยกผูต้อ้งขงันั้นอาจไดรั้บอิทธิพลในหลายๆ ปัจจยั ซ่ึงบางคร้ัง
อาจเกิดความขดัแยง้กนั เช่น ความตอ้งการดา้นการรักษาความปลอดภยั ความตอ้งการในดา้นการ
ควบคุม ความตอ้งการใช้พ้ืนท่ีท่ีมีอยู่ของเรือนจ าฝึกอบรมได้อย่างเต็มท่ี และความต้องการของ
ผูต้อ้งขงัแต่ละราย โดยคู่มือยงัระบุอีกว่าแมปั้จจยัหลกัจะมีอิทธิพลต่อการแยกผูต้อ้งขงั แต่การจดั
ประเภทของผูต้อ้งขงัจะตอ้งน าหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีมาใช ้
 1. มีแนวโน้มท่ีจะประพฤติตวั เช่น แสดงให้เห็นว่ารับไมได้กบัการจดัการปัญหาใน
สถานท่ีนั้นๆ  
 2. ความเหมาะสมของท่ีพกัอาศยั (เช่น ความเส่ียง หรือ อาย)ุ 
 3. ความตอ้งการดา้นการแพทยห์รือทางจิตของผูต้อ้งขงัซ่ึงอาจจะตอ้งไดรั้บการดูแล
เป็นพิเศษ 
 4. การระบุถึงความผิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมฟ้ืนฟูพฤติกรรม เพ่ือประเมินถึงความ
เส่ียง 
 5. บริเวณท่ีพกัอาศยัและรวมไปถึงผูอ้าศยัรอบท่ีพกั 
 6. การศึกษา หรือการฝึกอบรม หรือตามศกัยภาพของแต่ละราย 

                                                             
52 Ibid. (p.127). 
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 7. ขอ้จ ากดัอ่ืนใดในเร่ืองของเกณฑ์การแยกผูต้อ้งขังโดยท าความตกลงกบัเจา้หน้าท่ี
ทอ้งถ่ิน 
 ผูต้อ้งขงัทุกรายจะไดรั้บการจดัประเภทตามระดบัของความปลอดภยัโดยกระบวนการ
จะเร่ิมตน้ตั้งแต่การรับตวัผูต้อ้งขงัเขา้สู่เรือนจ า ซ่ึงผูต้อ้งขงัท่ีไดรั้บโทษจ าคุกนอ้ยกว่า 2 ปี จะไดรั้บ
การจ าแนกประเภทใหม่ทุกๆ 12 เดือน แต่ส าหรับผูต้อ้งขงัท่ีไดรั้บโทษจ าคุก 4 ปีข้ึนไป การจ าแนก
ประเภทผูต้อ้งขงัซ ้ าจะด าเนินการโดยคณะกรรมการจ าแนกประเภทผูต้อ้งขงัท่ีอยู่ภายในเรือนจ า 
โดยกระบวนการจ าแนกนั้นก็จะเป็นการประเมินในดา้นความเส่ียงในลกัษณะเดียวกนั และส าหรับ
ผูต้อ้งขังท่ีไดรั้บโทษจ าคุกน้อยกว่า 4 ปีนั้นการประเมินจะเป็นของเจา้หน้าท่ีฝ่ายบุคคล ส าหรับ
พ้ืนฐานการจ าแนกประเภทซ ้ าจะท าเป็นรายงานโดยเป็นส่วนประกอบของการวางแผนตาม 
ค าพิพากษาของผูต้ ้องขังแต่ละราย ซ่ึงจะรายงานส่วนอ่ืนๆ และความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีมา
ประกอบในการก าหนดแผนด้วย นอกจากน้ียงัมีรายงานเก่ียวกับความคืบหน้าท่ีเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของสิทธ์ิของผูต้อ้งขงัในเรือนจ าซ่ึงจะน ามาประกอบในขอ้มูลของผูต้อ้งขงัดว้ย 
 3.6.2.3 ประเภท A53 
 ในเรือนจ าของประเทศองักฤษนั้น การจ าแนกประเภทของผูต้อ้งขงัมีอยู่หลายประเภท 
แต่ประเภทของระดบัความปลอดภยัขั้นสูงสุดคือ ประเภท A เป็นท่ีส าหรับผูต้อ้งขงัท่ีเป็นอนัตราย
ร้ายแรงและหากหลบหนีออกจากเรือนจ าได ้จะเป็นภยัต่อส่วนร่วม หรือต่อเจา้หน้าท่ีต  ารวจ หรือ
ความปลอดภัยของรัฐ และไม่ว่าผูต้ ้องขังนั้นอาจจะไม่หลบหนีหรือแมแ้ต่มีแนวโน้มท่ีอาจจะ
หลบหนีจะตอ้งท าให้การหลบหนีนั้นเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได  ้ความปลอดภยัประเภท A น้ีถือเป็น
หลกัสากลในส่วนท่ีว่าเป็นระดบัความปลอดภยัประเภทเดียวท่ีสามารถใชไ้ดก้บัผูต้อ้งขงัทุกรายไม่
ว่าจะเป็นผูท่ี้ถูกตดัสินแลว้ว่ามีความผดิหรือถูกกกัขงัไว ้ถูกตดัสินจ าคุกตลอดชีวิตหรือจ าคุกแบบมี
ก  าหนดระยะเวลา เพศชายหรือเพศหญิง และผูใ้หญ่หรือเด็ก เมื่อรายงานของ Mountbatten ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในปี 1966 มีเพียงผูต้ ้องขังจ  านวน 120 รายท่ีได้รับการพิจารณาแล้วว่า
สมควรท่ีจะตอ้งถูกจดัใหอ้ยูใ่นระดบัความปลอดภยัสูงสุด 
 อ านาจการพิจารณาและตดัสินใจในการจดัประเภทของผูต้อ้งขงัให้อยู่ในประเภท A 
นั้น เป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการประเภท A โดยจะประกอบไปดว้ยเจา้หนา้ท่ีเรือนจ าอาวุโส
ท่ีจะมีการประชุมกนัอยูต่ลอด เม่ือเรือนจ าหรือทณัฑสถานรับตวัผูต้อ้งขงัท่ีเป็นความผดิร้ายแรงคร้ัง
แรกจะตอ้งมีการรายงานไปยงัคณะกรรมการประเภท A ซ่ึงคณะกรรมการจะพิจารณาว่าควรท่ีจะจดั
ผูต้อ้งขงัไวใ้นประเภท A เป็นการชัว่คราวในเบ้ืองตน้ ถา้หากผูต้อ้งขงัไดรั้บการจ าแนกประเภทแบบ 
 
                                                             

53  Ibid. (p.130). 
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ชัว่คราวและถูกจดัให้อยู่ในประเภท A โดยทั่วไปแลว้ผูต้ ้องขังจะต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขของการ
รักษาความปลอดภยัเช่นเดียวกนักบัผูต้อ้งขงัท่ีไดรั้บการยนืยนีแลว้ว่าควรไดรั้บการจ าแนกใหอ้ยูใ่น
ประเภท A ตามความผดิและตามค าพิพากษาของศาล  
 เมื่อไดรั้บการตดัสินความผิดแลว้ทุกๆ คดีของผูต้อ้งขังท่ีได้รับการจัดประเภทแบบ
ชัว่คราวให้อยู่ในประเภท A จะไดรั้บการพิจารณาตรวจสอบโดยคณะกรรมการจ าแนกประเภท A 
ซ่ึงจะพิจารณาขอ้มูลของผูต้อ้งขงักบัรายงานการรับตวัท่ีรับมาจากผูบ้ญัชาการเรือนจ า ไปยงัเรือนจ า
ท่ีผูต้อ้งขงัจะถูกยา้ยไป รายงานจะตอ้งยื่นต่อทีมตรวจสอบการจ าแนกประเภท A ซ่ึงจะท าหน้าท่ี
เป็นฝ่ายเลขาธิการของคณะกรรมการจ าแนกประเภท A โดยจะตอ้งยืน่ภายใน 10 วนันับแต่วนัท่ีรับ
ตวัผูต้อ้งขงัมาและจะตอ้งต่อทา้ยมาจากค าสัง่จ  าคุก เอกสารบนัทึกการพิจารณาคดี ประวติัความผิด
และขอ้มูลส่วนอ่ืนท่ีน ามาพิจารณาโดยจะมีความเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดเพื่อจ  าแนกประเภทของ
ความปลอดภยั กระบวนการตรวจสอบน้ีเป็นไปตามนโยบายท่ีออกโดยรัฐสภา ในเดือนธนัวาคม 
1992 นโยบายน้ีพูดเก่ียวกับการปฏิบติัต่อผูต้ ้องขังท่ีได้รับการจ าแนกประเภทอย่างคร่าวๆ และ
คณะกรรมการประเภท A จะตรวจสอบการจ าแนกประเภทตามความผิดท่ีถูกตดัสินโดยทนัที แต่
หลงัจากนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาขอ้มูลของผูต้อ้งขงัอีกคร้ังหน่ึงหากไดรั้บขอ้เสนอแนะจาก
ผูว้่าราชการ และระดบัของความปลอดภยันั้นสามารถปรับลดไดห้ากประเมินแลว้ว่าความอนัตราย
ในการหลบหนีของผูต้ ้องขังมีระดับลดลง  หรือภายใน 5 ปี นับแต่วนัท่ีคณะกรรมการจ าแนก
ประเภท A ไดท้  าการพิจารณาขอ้มูลของผูต้อ้งขงั แต่ในกรณีท่ีไม่มีขอ้เสนอแนะให้มีการลดระดบั
ความปลอดภยัทีมตรวจสอบการจ าแนกประเภท A จะท าการตรวจสอบประจ าปีและหากไม่มีการ
เปล่ียนแปลงผูต้อ้งขงัก็จะตอ้งอยูท่ี่ระดบัความปลอดภยัน้ีต่อไป54 
 3.6.2.4 การจ าแนกความเส่ียงของผูต้อ้งขงัประเภท A 
 ผูต้อ้งขงัท่ีไดรั้บการก าหนดใหอ้ยูใ่นความปลอดภยัประเภท A (รวมทั้งผูต้อ้งขงัเด็ดขาด
และไม่เด็ดขาด) จะไดรั้บการก าหนดระดบัของความเส่ียงโดยคณะกรรมการประเภท A ซ่ึงระดบั
ของความเส่ียงน้ีจะมีดว้ยกนั 3 ระดบัคือ ความเส่ียงระดบัมาตรฐาน ความเส่ียงระดบัสูง และความ
เส่ียงแบบพิเศษ เกณฑท่ี์ประกาศไดโ้ดยคณะกรรมการประเภท A ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการ
จ าแนกลกัษณะความเส่ียงมีดงัน้ี 

 ระดบัความเส่ียงมาตรฐาน55  

ผูต้อ้งขังประเภท A โดยส่วนใหญ่แลว้จะไดรั้บการจ าแนกให้อยู่ในความเส่ียงระดับ
มาตรฐาน ผูต้อ้งขงัท่ีอยูใ่นความเส่ียงระดบัมาตรฐานน้ีเป็นผูต้อ้งขงัท่ีไม่มีขอ้มูลหรือความสงสยัว่า
                                                             

54 Ibid. (p.131). 
55 Ibid. (p.132). 
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จะมีผูใ้ห้ความช่วยเหลือหรือมีทรัพยากรท่ีจะสามารถใช้ในการวางแผนเพื่อหลบหนีออกจาก
เรือนจ าได ้ไม่มีประวติัในการหลบหนีหรือมีความตั้งใจในการท่ีจะหาทางหลบหนี แต่ถึงอย่างไร 
ก็ตาม เจา้หน้าท่ีเรือนจ าจะตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบอยูเ่สมอว่าผูต้อ้งขงัอาจจะใชโ้อกาสใดก็ตาม
เพื่อจะหลบหนี แต่หากผูต้อ้งขงัหลบหนีออกไปไดจ้ะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อบุคคลภายนอกไม่ว่าจะ
เป็นประชาชน เจา้หนา้ท่ีต  ารวจ หรือแมแ้ต่ความมัน่คงของรัฐ 
 ระดบัความเส่ียงสูง 
 ผูต้อ้งขงัประเภท A ท่ีไดรั้บการจ าแนกให้อยู่ในความเส่ียงประเภทน้ีมีจ  านวนเล็กน้อย 
ซ่ึงผูต้อ้งขงัท่ีไดรั้บการจ าแนกให้อยูใ่นความเส่ียงประเภทน้ีจะเป็นผูต้อ้งขงัท่ีมีประวติัแสดงใหเ้ห็น
ว่ามีทั้งความสามารถท่ีจะวางแผนเพ่ือหลบหนีและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะกระท าการหลบหนี อีกทั้งยงัมี
ผูท่ี้คอยใหค้วามช่วยเหลือและมีทรัพยากรท่ีจะสามารถใชใ้นการวางแผนหลบหนี ผูต้อ้งขงัประเภท 
A ท่ีอยูใ่นความเส่ียงระดบัสูงโดยส่วนมากแลว้จะเป็นอาชญากรคนส าคญั ตวัอยา่งเช่น ผูก่้อการร้าย
ท่ีอยูใ่นองคก์รก่อการร้ายระดบัใหญ่ หรือการปลน้ทรัพย ์หรือผูค้า้ยาเสพติดรายส าคญั เป็นตน้ 
 ระดบัความเส่ียงเฉพาะ 

มีผูต้อ้งขงัจ  านวนน้อยมากท่ีไดรั้บการก าหนดให้อยูใ่นความเส่ียงประเภทน้ี ซ่ึงผูต้อ้งขงั
ท่ีไดรั้บการก าหนดใหอ้ยูใ่นความเส่ียงเฉพาะนอกจากจะเป็นผูท่ี้มีความเส่ียงในการหลบหนีสูงแลว้
โดยส่วนใหญ่จะเป็นผูก้ระท าความผดิหรืออาชญากรท่ีก่ออนัตรายร้ายแรงต่อประชาชน และเป็นผูท่ี้
ไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกในองคก์ร 

การจ าแนกระดับความเส่ียงน้ีผูต้อ้งขงัอาจไดรั้บการปรับลดระดบัลงจากระดบัความ
เส่ียงเฉพาะเป็นความเส่ียงระดบัสูง หรือจากความเส่ียงระดับสูงเป็นความเส่ียงระดบัมาตรฐาน ซ่ึง
การปรับหรือลดระดับการจ าแนกความเส่ียงน้ีเป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการประเภท A 
เท่านั้น โดยจะด าเนินการต่อเม่ือไดรั้บการแนะน าซ่ึงจะมีลกัษณะของการด าเนินงานท่ีคลา้ยๆ กบั
การจ าแนกประเภทของผูต้อ้งขังท่ีจะสามารถปรับลดหรือเพ่ิมระดบัความปลอดภยัของผูต้อ้งขัง 
ก็ต่อเมื่อไดรั้บการแนะน ามาเช่นเดียวกนั  
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บทที่ 4 
วิเคราะห์เปรียบเทียบการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังในประเทศไทย 

กับต่างประเทศ 
 

 งานราชทัณฑ์ในปัจจุบันยงัคงเป็นขั้นตอนสุดท้ายของระบวนการยุติธรรม เป็น
หน่วยงานท่ีคอยท าหน้าท่ีในการปรับปรุงฟ้ืนฟูหรือแก้ไขพฤตินิสัยของผูต้ ้องขังทุกราย ซ่ึง
กระบวนการท่ีเป็นเสมือนเป็นด่านตรวจท่ีไวค้อยคดักรองคนนั้นก็คือ การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั 
และกระบวนการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขังของประเทศไทยนั้นมีส่ิงท่ีดีหรือส่ิงท่ีสมควรพฒันา
ปรับปรุงมากเพียงใด และมีหลกัเกณฑใ์ดบา้งท่ีใชใ้นการพิจารณาเพื่อจ  าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั  

 
4.1 วตัถุประสงค์ของการจ าแนกลกัษณะผู้ต้องขัง 
 4.1.1 วตัถุประสงคก์ารจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัตามมาตรฐานขั้นต ่า 

ผูต้อ้งขังแต่ละรายลกัษณะเฉพาะตวัในเร่ืองของความตอ้งการ ความเส่ียง ซ่ึงมีความ
ซบัซอ้นมากนอ้ยไปตามแต่ละบุคคล การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัจึงเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการท่ี
ส าคญัของเรือนจ าหรือทณัฑสถานในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ซ่ึงขอ้ก  าหนดมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับ
การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัขององค์กรสหประชาชาติขอ้ท่ี 67 ไดก้  าหนดถึงวตัถุประสงค์หลกัในการ
จ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขงั1 และข้อ 682 ได้ก  าหนดไวถึ้งวิธีการจดัเรือนจ าหรือทัณฑสถานเพื่อให้

                                                             
1 ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัขององคก์รสหประชาชาติ ภาคท่ีสอง กฎที่ใช้

เฉพาะกบักรณีพิเศษ ขอ้ 67 ก) นกัโทษที่ตอ้งโทษจ าคุกตามค าพิพากษา พิเศษ การจ าแนกประเภทของนกัโทษและ
การคดัแยกนกัโทษรายบุคคล. 

 ขอ้ 67 วตัถุประสงคข์องการจ าแนกประเภทของนกัโทษคือ 
 (ก) เพื่อคดัแยกนกัโทษออกจากบรรดานกัโทษอื่นที่มีประวติัอาชญากรรมและความประพฤติที่ไม่ดี
ซ่ึงอาจชกัน าไปในทางท่ีเลวร้ายนั้น 
 (ข) เพื่อประโยชน์ในการจดัมาตรการบ าบดัฟ้ืนฟูทางสังคมแก่นกัโทษ จึงตอ้งมีการคดัแยกประเภท
ของนกัโทษหลายประเภท 

2 ขอ้ 68 การจัดมีเรือนจ าหลายประเภทและการจดัให้มีแดนต่าง ๆ ของเรือนจ าแยกเป็นหลายแดนตาม
ประเภทของนักโทษ เป็นเร่ืองท่ีควรด าเนินการเพื่อประโยชน์แก่การบ าบดัแกไ้ขนักโทษให้เหมาะสมแก่ลกัษณะ
ของนกัโทษนั้น 
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เหมาะสมส าหรับความตอ้งการของผูต้อ้งขังแต่ละราย เพราะองค์การสหประชาชาติมุ่งเน้นถึง
ความส าคญัของการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั และการแยกขงัของผูต้อ้งขงัแต่ละรายเน่ืองจากเขา้ใจดี
ว่าหากการจ าแนกลกัษณะในขั้นตอนศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผูต้อ้งขงัทั้งหมด และไดมี้การก าหนด
แผนการปฏิบติัหรือฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัข้ึนแลว้ไม่ว่าขั้นตอนน้ีจะเก็บขอ้มูลไดม้ากนอ้ยเพียงใด หรือมีการ
ก าหนดแผนการปฏิบติัท่ีดีเพียงใด แต่หากในขั้นตอนของการแยกขงัหรือการก าหนดประเภทของ
ผูต้อ้งขงัไม่สามารถแยกหรือก าหนดประเภทของผูต้อ้งขงัไดดี้เพียงพอ ท าใหผู้ต้อ้งขงับางประเภท
ตอ้งใชชี้วิตอยู่ร่วมกบัผูต้อ้งขงัอีกประเภทหน่ึงซ่ึงอาจเป็นประเภทท่ีไม่สมควรจะอยู่ดว้ยกนั เช่น 
ผูต้อ้งขังท่ีกระท าความผิดคร้ังแรกหรือกระท าความผิดด้วยความพลั้งเผลอ ตอ้งอาศยัอยู่ร่วมกับ
ผูต้อ้งขงัท่ีเป็นอาชญากรมืออาชีพ จะเกิดการถ่ายทอดนิสยัและเกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ข้ึนได ้

 4.1.2 วตัถุประสงคก์ารจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัตามกฎหมายไทย 
 ในประเทศไทยก็ไดม้ีการก าหนดไวถึ้งวตัถุประสงค์ของการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั
โดยบัญญัติไวใ้นพระราชบัญญติัราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 ในเร่ืองของการแยกและยา้ยผูต้อ้งขัง3 แต่ 
ก็ก  าหนดเพียงประเภทหรือชั้นของเรือนจ า หรือให้มีการจดัอาณาเขตของเรือนจ าออกเป็นส่วนๆ 
โดยค านึงประเภท ชั้น และเพศของผูต้อ้งขงั หรือเพ่ือประโยชน์ในการอบรมผูต้อ้งขงั4 ซ่ึงเป็นท่ี
ทราบกนัดีว่ากระบวนการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัน้ีจะช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถควบคุมผูต้อ้งขงัเพือ่
ไม่ให้มีการหลบหนีหรือก่อความวุ่นวายข้ึนในเรือนจ า อีกทั้งยงัท าให้สามารถปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัแต่
ละคนไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพและเหมาะสมซ่ึงจะท าให้ผูต้อ้งขงัแต่ละรายไดรั้บการอบรม
แกไ้ข พฒันาจิตใจ รวมทั้งมีวิชาความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ซ่ึงผูต้อ้งขงัสามารถออกไปใชชี้วิตและอยู่
ในสังคมภายนอกไดเ้มื่อพน้โทษ ซ่ึงวตัถุประสงค์ของการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงันั้นแมจ้ะมีการ
ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 แต่หากพิจารณาให้ดีจะพบว่าเป็นเพียงการ
ก าหนดท่ีเนน้ในเร่ืองของการแยกขงัส าหรับผูต้อ้งขงัเป็นส าคญั ซ่ึงจะพิจารณาเพียงเพศของผูต้อ้งขงั  
อายุ ระดบัความเป็นอาชญากร โทษ หรือนิสัยตามค าพิพากษาของศาล แต่ไม่มีการก าหนดไวใ้น
เร่ืองของการแยกผูต้อ้งขงัออกตามความเหมาะสมของผูต้อ้งขงัแต่ละรายหรือ แยกตามความจ าเป็น
ในการปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงถือว่าไม่ตรงตามหลกัของมาตรฐานขั้นต ่าของสหประชาชาติ การบงัคบั
โทษเป็นการกระท าต่อ “มนุษย”์ จึงเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญเป็น

                                                             
3  มาตรา 11 รัฐมนตรีมีอ  านาจแยกประเภทหรือชั้นของผูต้อ้งขงัและวางเง่ือนไขในการ ยา้ยจากประเภท

หรือชั้นหน่ึงไปยงัอีกประเภทหรือชั้นหน่ึงโดยวิธีเลื่อนข้ึนหรือลดลงตลอดจนการ ปฏิบติัต่างๆ ส าหรับผูต้อ้งขงั 
คนตอ้งขงัและคนฝากใหแ้ยกขงัไวต่้างหากจากนกัโทษเดด็ขาดเท่าที่จะกระท าได้ 

4 จากวิกฤตราชทัณฑ์ วิกฤตกระบวนการยติุธรรมทางอาญา (น.169), โดย ธานี วรภทัร์, 2555, 
กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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อย่างมาก การจะบงัคบัโทษกบับุคคลใดควรท่ีจะมีกฎหมายเพ่ือรองรับการกระท านั้น ซ่ึงในส่วน
ของประเทศไทยการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขังมีการก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 
2479 แต่ก็เป็นการก าหนดท่ีเน้นในเร่ืองของการควบคุมผูต้อ้งขงัคือการแยกขงั ซ่ึงในส่วนของการ
จ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูนั้นยงัไม่มีการก าหนดไว ้อีกทั้งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์
พ.ศ. 2479 ในเร่ืองของการแยกและยา้ยผูต้ ้องขังก็เป็นการก าหนดแบบกว้างๆ โดยก าหนด
รายละเอียดในส่วนย่อยไวใ้นประกาศกฎกระทรวง ประกาศค าสัง่กรมราชทณัฑ์ ฯลฯ แต่ก็เป็นเพียง
กฎหมายในฝ่ายบริหารเท่านั้น ซ่ึงแตกต่างจากของประเทศอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น ญ่ีปุ่น องักฤษ หรือ 
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีการก าหนดไวเ้ป็นกฎหมายท่ีออกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพราะใน
ต่างประเทศถือว่าเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของ “บุคคล” ตามรัฐธรรมนูญ การ
ด าเนินการใดๆ ต่อ “บุคคล” จะตอ้งเป็นตามกฎหมายท่ีออกโดยฝ่ายนิติบญัญติัเท่านั้น5 
 หากแต่ในประเทศไทยนั้นในชั้นบงัคบัโทษยงัไม่มีการน าขอ้เท็จจริงของผูต้อ้งขงัมาใช้
ประกอบในการพิจารณาเท่าใดนัก โดยส่วนมากแลว้จะใชเ้พียงขอ้มูลในอดีต ประวติัความเป็นมา 
แต่ขาดขอ้มูลพ้ืนฐานหรือลกัษณะท่ีแท้จริงของตวัผูต้อ้งขงัท่ีเพียงพอจะน ามาก าหนดแผนบงัคับ
โทษรายบุคคลได ้ท าให้การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของประเทศไทยยงัไม่ประสบความส าเร็จใน
การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัเท่าท่ีควร เพราะอตัราการกระท าความผิดซ ้ าของผูต้อ้งขงัท่ีพน้จากเรือนจ า
ไปแลว้ยงัคงเพ่ิมข้ึนอยู่อย่างต่อเน่ือง เมื่อข้อมูลของผูต้ ้องขังยงัไม่เพียงพอในการวิเคราะห์เพื่อ
ก  าหนดวิธีปฏิบัติและแผนฟ้ืนฟูท่ีเหมาะสมกับผูต้ ้องขังแต่ละรายท าให้เรือนจ าของไทยยงั 
ไม่สามารถท่ีจะแกปั้ญหาท่ีแทจ้ริงของผูต้อ้งขงั หรือความตอ้งการของผูต้อ้งขงัไดเ้ท่าท่ีคาดหวงัไว ้ 
อีกทั้งการแยกขงัของผูต้อ้งขงันั้นในประเทศไทยก าหนดประเภทหรือชั้นของเรือนจ าไวซ่ึ้งค านึงถึง
เพียงประเภท ชั้น และเพศของผูต้อ้งขัง ซ่ึงในทางปฏิบติัโดยส่วนใหญ่แลว้แต่ละเรือนจ าจะแยก
ผูต้อ้งขงัโดยพิจารณาเร่ืองของความร้ายแรงของการกระท าความผิด และระยะเวลาในการจ าคุกตาม
ค าพิพากษาของศาล ซ่ึงถือว่าขดัต่อหลกัของมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั เพราะ
มาตรฐานขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัขอ้ท่ี 8 ก  าหนดใหต้อ้งจ าแนกตาม
เพศชายหญิง โดยแยกเรือนจ าหรือแยกแดน อาย ุประวติัการกระท าความผดิ เหตุผลในการตอ้งโทษ 
และความจ าเป็นในการปรับปรุงแกไ้ข ผูคุ้มขงัระหว่างคดีตอ้งแยกจากนกัโทษเด็ดขาด นักโทษคดี
แพ่งตอ้งแยกกบันักโทษคดีอาญา นักโทษเยาวชนตอ้งแยกจากนักโทษผูใ้หญ่ ซ่ึงหากไม่สามารถ
กระท าไดต้ามมาตรฐานขั้นต ่าจะท าให้ประสิทธิภาพในการบงัคบัโทษผูต้อ้งขงัหรือผลสมัฤทธ์ิใน
การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละความตั้งใจตั้งแต่แรกท่ีมีการริเร่ิมการ
จ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัข้ึนมา 
                                                             

5 แหล่งเดิม.   
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 4.1.3 วตัถุประสงคก์ารจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา (มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) 
 ในส่วนของสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ไดใ้ชร้ะบบการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั
โดยท าการศึกษาผูต้อ้งขงัเป็นรายบุคคล เพื่อให้สามารถประเมินผูต้อ้งขงัไดอ้ย่างสมบูรณ์ถูกตอ้ง
เก่ียวกบัพฒันาการในอดีต ความตอ้งการในปัจจุบนั และศกัยภาพในอนาคต กรมราชทณัฑข์องมล
รัฐแคลิฟอร์เนียใชร้ะบบการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัโดยใช้ควบคู่ไปกบัระบบการให้คะแนนการ
จ าแนกลกัษณะโดยคะแนนการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัจะข้ึนอยู่กบัปัจจัยหลายๆ ประการของ
ผูต้อ้งขงัไม่ว่าจะเป็นกระวติัทางสงัคมหรือพฤติกรรมของผูต้อ้งขงัทั้งในอดีตและปัจจุบนั เหตุท่ีตอ้ง
ใชร้ะบบคะแนนก็เพ่ือท่ีจะไดเ้กิดความมัน่ใจว่าผูต้อ้งขงัแต่ละรายไดรั้บการแยกไวใ้นเรือนจ าหรือ
ทณัฑสถานท่ีเหมาะสม และเจา้หน้าท่ีสามารถท่ีจะควบคุมดูแลผูต้ ้องขงัไดอ้ย่างทั่วถึง อีกทั้งยงั
สามารถติดตามผลของการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัแต่ละรายได ้ซ่ึงวตัถุประสงคข์องการจ าแนกลกัษณะ
ผูต้อ้งขงัตามท่ีไดก้ล่าวไปในขา้งตน้แลว้ว่าเป็นไปเพื่อการแยกควบคุมดูแลผูต้อ้งขงั และการแยก
เพ่ือฟ้ืนฟูแกไ้ขผูต้อ้งขงัแต่ละราย โดยการท่ีจะบงัคบัโทษบุคคลใดนั้นจะตอ้งใชก้ฎหมายในการ
บังคับและควบคุมบุคคลนั้ นดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้มีการก าหนดถึง
วตัถุประสงค์หลกัทั้ง 2 ขอ้น้ีไวใ้นกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เร่ืองการป้องกนัอาชญากรรม
และการฟ้ืนฟู โดยอยู่ในส่วนของการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขัง ข้อท่ี §33756 โดยก าหนดไวว้่า
กระบวนการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงันั้นจะตอ้งมีการน ามาใชทุ้กคร้ังเม่ือรับตวัผูต้อ้งขงัเขา้สู่เรือนจ า 
และตลอดใชเ้วลาท่ีผูต้อ้งขงัอยูใ่นเรือนจ าโดยผูต้อ้งขงัทุกรายจะตอ้งไดรั้บการจ าแนกลกัษณะตาม
กฎหมายน้ี7 และมีการก าหนดถึงวตัถุประสงคข์องการจ าแนกในส่วนของการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัไว ้
ว่าขั้นตอนการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัจะตอ้งมีการค านึงถึงความตอ้งการ ความสนใจ พฤติกรรม
ของผู ้ต้องขัง และคะแนนการก าหนดระดับโดยต้องสอดคล้องกับระดับของเรือนจ าหรือ  
ทณัฑสถาน รวมถึงความปลอดภัยของส่วนรวม8 และรายละเอียดของปัจจัยในการพิจารณาเพื่อ
ก  าหนดวิธีปฏิบติัใหเ้หมาะสมกบัผูต้อ้งขงัแต่ละราย9 เมื่อพิจารณาแลว้จะเห็นว่ากรมราชทณัฑข์อง
แคลิฟอร์เนียใหค้วามส าคญักบัตวัผูต้อ้งขงัในเร่ืองของขอ้มูลพ้ืนฐานและขอ้มูลรายละเอียดแทจ้ริง
ของตัวผูต้ ้องขังในการพิจารณาเพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติการแผนฟ้ืนฟู เพราะมีการก าหนดไวใ้น
กฎหมายถึงวิธีการในการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขังซ่ึงเป็นไปตามหลกัของมาตรฐานขั้นต ่าของ

                                                             
6  California Code of Regulations Title 15. Crime Prevention and Corrections Article 10. 

Classification §3375. 
7  Ibid. §3375 (a) 
8  Ibid. §3375 (b). 
9  Ibid. §3375 (g) (5). 
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สหประชาชาติ และในส่วนของการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัเพื่อการควบคุมนั้นยงัไดมี้การก าหนด
ไวใ้นกฎหมายด้วยเช่นกันโดยก าหนดไวว้่า  ผูต้ ้องขังแต่ละรายจะได้รับการจัดให้แยกให้อยู่ใน
เรือนจ าหรือทัณฑสถานท่ีเหมาะสม โดยจะต้องสอดคลอ้งกับคะแนนการก าหนดต าแหน่งของ
ผูต้อ้งขงั10 และระดบัของเรือนจ าหรือทณัฑสถานนั้นก็จะมีความปลอดภยัท่ีเขม้งวดมากข้ึน หรือ
น้อยลงตามระดับของคะแนนการจ าแนกผูต้ ้องขัง  เมื่อพิจารณาแลว้การบังคับโทษของมลรัฐ
แคลิฟอร์เนียถือว่าใหค้วามส าคญักบัสิทธิของผูต้อ้งขงัแต่ละราย เพราะมีการบญัญติัในเร่ืองของการ
จ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัไวใ้นกฎหมายของมลรัฐซ่ึงถือว่าเป็นการออกกฎหมายเพื่อใชใ้นการปฏิบติั
กบัผูก้ระท าความผิดหรือกระทัง่เป็นผูต้อ้งขงัแลว้ อีกทั้งยงัยึดถือตามหลกัของมาตรฐานขั้นต ่าของ
สหประชาชาติโดยมีการก าหนดวิธีการจ าแนกเพื่อนแยกการควบคุม และมีการก าหนดถึงวิธีการ
จ าแนกเพ่ือการแกไ้ขฟ้ืนฟู เมื่อพิจารณาแลว้การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของมลรัฐแคลิฟอร์เนียมี 
ทั้งส่วนท่ีเป็นจุดเด่นและจุดดอ้ย คือ  
  4.1.3.1 จุดเด่น  
 การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของแคลิฟอร์เนียเป็นการศึกษาประวติัของผูก้ระท าผิดเป็น
รายบุคคล (Case Study) แบบองค์รวม โดยพิจารณาถึงลกัษณะทางกายภาพ (Physical) ทางจิตใจ 
(Psycho) และทางสังคม (Social) โดยคณะกรรมการประชุมร่วมกนัท่ีศูนยแ์รกรับน าไปสู่มุมมอง 
ต่อผูก้ระท าความผิดท่ีมีความหลากหลาย ทั้งพฤติกรรมอาชญากรรม การต่อตา้นสังคม โดยการ
พิจารณาการจ าแนกตามการใหค้ะแนน (Score Test) การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัตามกระบวนการน้ี
จะช่วยใหส้ามารถวางแผนแกไ้ขและอบรมผูก้ระท าผดิไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นรายบุคคล11 
 4.1.4 วตัถุประสงคก์ารจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัตามกฎหมายญ่ีปุ่น 
 ในส่วนของประเทศญ่ีปุ่นนั้นมีการใชก้ระบวนการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขงัอย่างเป็น
รูปธรรม โดยเป้าหมายของการบังคับโทษในประเทศญ่ีปุ่นนั้ นกระท าเพื่อต้องการกระตุ้นให้
ผูต้อ้งขงัมีความพยายามในการแกไ้ขฟ้ืนฟูนิสยัดว้ยตนเองได ้เป็นการปรับปรุงพฒันาตวัเองเพ่ือใช้
ชีวิตปกติในสังคมเมื่อพน้โทษต่อไปได  ้ดงัท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้แลว้ว่าการบงัคบัโทษต่อบุคคลใด
จะตอ้งมีการออกกฎหมายมาเพื่อใชบ้งัคบั เพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนหากไม่มีการออก
กฎหมายมาเพื่อใชบ้งัคบั การบงัคบัใชก้ฎหมายกบับุคคลนั้นก็ไม่สามารถท่ีจะกระท าได ้เพราะเป็น
การผิดต่อหลกัในกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศ และยงัขัดต่อหลักของมาตรฐานขั้นต ่าท่ี
สหประชาชาติได้ก  าหนดข้ึนและในหลายๆ ประเทศให้การยอมรับ ซ่ึงกฎหมายบงัคบัโทษของ

                                                             
10  Ibid. §3375.1. (a) 
11 จาก สารานุกรมงานราชทัณฑ์นานาชาติ  (น.197), โดยส านกังานผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นทณัฑวิทยา 

กรมราชทณัฑ์, 2541, มูลนิธิพิบูลสงเคราะห์. 

DPU



104 
 
ประเทศญ่ีปุ่นนั้นไดใ้ห้ความส าคญักบัตวัผูก้ระท าความผดิเป็นหลกัเพราะมีการออกกฎหมายท่ีระบุ
เก่ียวกบัเร่ืองของวตัถุประสงค์ในการบงัคบัโทษโดยบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญัติส่ิงอ  านวยความ
สะดวกของทณัฑสถานและการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัและผูต้อ้งคุมขงั12 โดยก าหนดว่าวตัถุประสงคน์ั้น
เป็นการกระท าต่อผูต้อ้งขงัอย่างพอสมควร โดยมีความเคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชนและมีความ
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์นั้นๆ และยงัไดม้ีการก าหนดถึงวตัถุประสงค์ในการปฏิบติัต่อผูต้ ้องขัง 
ไวใ้นมาตรา 3013 ของพระราชบัญญัติน้ีด้วยเช่นเดียวกันซ่ึงระบุไวว้่า การปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังมี
วตัถุประสงค์เพ่ือกระตุน้แรงจูงใจของผูต้อ้งขงัในการปรับปรุงและฟ้ืนฟูและพฒันาการปรับตัว 
เขา้กบัชีวิตในสังคม ดงัน้ีจะเห็นไดว้่าประเทศญ่ีปุ่นนั้นให้ให้ความส าคญักบัผูต้อ้งขงัเพราะมีการ
ก าหนดไวถึ้งวตัถุประสงค์และการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัซ่ึงในเร่ืองของวตัถุประสงคข์องการจ าแนก
ลกัษณะผูต้อ้งขงัน้ีในส่วนของการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัเพ่ือการฟ้ืนฟูประเทศญ่ีปุ่นถือว่ามีการ
ปฏิบติัตามหลกัของมาตรฐานขั้นต ่าของสหประชาชาติ และเป็นไปตามหลกัสิทธิมนุษยชนอีกทั้ง 
ยงัไม่เป็นการขดัต่อหลกัรัฐธรรมนูญของตวัเองดว้ย และในส่วนวตัถุประสงค์การจ าแนกลกัษณะ
เพื่อการควบคุมโดยการแยกขังนั้นมีการก าหนดไวใ้นมาตรา 414 ของพระราชบัญญัติส่ิงอ  านวย 
ความสะดวกของทณัฑสถานและการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัและผูต้อ้งคุมขงัเช่นเดียวกนั  เมื่อศึกษาแลว้
การบังคับโทษของประเทศญ่ีปุ่นเป็นกระบวนการท่ีเน้นตัวผู ้กระท าความผิดเป็นหลกั เพราะ
วตัถุประสงคข์องกฎหมายท่ีไดมี้การก าหนดไวน้ั้นบญัญติัถึงมาตรการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัโดยท าให้
ผูต้อ้งขงัสามารถแกไ้ขฟ้ืนฟูพฤตินิสยัขงตนเอง โดยการก าหนดแผนปฏิบติันั้นประเทศญ่ีปุ่นมีการ
ปรึกษาและตกลงกนัระหว่างเจา้หน้าท่ีผูท้  าการปฏิบติักบัตวัผูต้อ้งขังท่ีถูกปฏิบติั ให้ผูต้ ้องขงัเกิด
ความพร้อมแลว้ยินยอมด้วยตนเองท่ีจะพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ดีข้ึน เพราะมนุษยแ์ต่ละคนมี
ความสามารถและความรับผิดชอบไม่เท่ากนั หากการบงัคบัโทษเป็นไปเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข
บุคลิกนิสยัผูก้ระท าความผดิได ้การบงัคบัโทษนั้นก็จะเกิดประสิทธิภาพในการสร้างพลเมืองท่ีดีได้
อีกคนหน่ึง 
  4.1.4.1 จุดเด่น  

การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของประเทศญ่ีปุ่น ถือว่าเป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบและมี
ความชัดเจนมาก กล่าวคือ มีศูนย์จ  าแนกลักษณะผูต้ ้องขังประจ าภาคต่างๆ รวม 8 แห่ง และ
ด าเนินการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัใน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกจะจดักลุ่มแยกประเภทผูต้อ้งขงั
ออกเป็นชั้นต่างๆ โดยพิจารณาจากปัจจยัทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม เช่น เพศ อายุ ก  าหนด

                                                             
12 Article 1.  Act on Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates and Detainees. 
13  Ibid. Article 30. 
14  Ibid. Article 4. 

DPU



105 
 
โทษ ประเภทคดี ความผดิปกติทางร่างกายและจิตใจ เป็นตน้ ขั้นตอนท่ีสองคือ ให้การปฏิบติัแกไ้ข
ฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัในแต่ละชั้นตามความเหมาะสม ซ่ึงจะท าการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่ทุกคน 
และมีการจ าแนกซ ้าเป็นระยะๆ อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือประเมินความกา้วหนา้ของผูต้อ้งขงั15 
 4.1.5 วตัถุประสงคก์ารจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัตามกฎหมายองักฤษ 

กระบวนการยุติธรรมของประเทศองักฤษนั้นเน้นไปในแนวทางการป้องกนัมากกว่า
การแกไ้ข โดยทุกหน่วยงานท่ีอยูใ่นกระบวนการยติุธรรมมีการประสานงานและใหค้วามร่วมมือกนั
เป็นอยา่งดี ในชั้นบงัคบัโทษนั้นประเทศองักฤษใชก้ฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการก าหนดกฎเกณฑ์
และกรอบแนวทางต่างๆ โดยจะบัญญัติไวใ้นพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ปี 1952 (Prison Act of 
1952) และระเบียบข้อบังคับ (Prison Rule of 1964) ซ่ึงก  าหนดหลกัการพ้ืนฐานต่างๆ ใน Prison 
Rule นั้นไดมี้การก าหนดไวถึ้งวตัถุประสงค์ในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัโดยบญัญติัไวใ้นมาตรา 116 
เป็นการกระตุน้และสนับสนุนผูต้อ้งขงัเพื่อให้มีการพฒันาและปรับปรุงพฤตินิสยัอนัจะน าไปสู่การ
มีชีวิตท่ีดีและมีประโยชน์ต่อไป ดังท่ีได้กล่าวไปแลว้ในตอนต้นว่ากระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศองักฤษเนน้ในเร่ืองของการควบคุมหรือป้องกนัเป็นหลกั ท าใหเ้รือนจ าหรือทณัฑสถานของ
ประเทศองักฤษนั้นจะแบ่งเป็นระดบัตามความเส่ียงและการรักษาความปลอดภยัของเรือนจ าแต่ละ
แห่ง โดยในขั้นแรกนั้นผูต้อ้งขงัทุกรายจะตอ้งไดรั้บการจ าแนกลกัษณะโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกนั 
เมื่อเจา้หน้าท่ีของเรือนจ าไดม้ีการพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ของตวัผูต้อ้งขงัแลว้ก็จะยา้ยไปยงัเรือนจ า
ต่างๆ ตามระดบัความปลอดภยัของผูต้อ้งขงัอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงในส่วนของวตัถุประสงค์การจ าแนก
ลกัษณะผูต้อ้งขงันั้นไดมี้การก าหนดหลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมไวใ้นมาตรา 7 ของ Prison Rule โดยระบุไว้
ว่าผูต้อ้งขงัจะตอ้งไดรั้บการจ าแนกลกัษณะซ่ึงเป็นไปตามแนวทางท่ีรัฐมนตรีก าหนดไว ้โดยจะตอ้ง
ค านึงถึง อายุ ลกัษณะนิสยัท่ีแทจ้ริง ขอ้มูลต่างๆ และวิธีการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงันั้นจะเป็นไปตามท่ี
วตัถุประสงคท่ี์กฎหมายน้ีก  าหนดไว้17 การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของประเทศองักฤษนั้นจะเป็นไป
ในแนวทางท่ีเน้นเร่ืองของจ าแนกลกัษณะเพื่อการควบคุมมากกว่า โดยผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่แลว้เมื่อ
เข้าสู่เรือนจ าหรือทัณฑสถานจะได้รับการจดัแยกไปตามระดับของความปลอดภยัของผูต้อ้งขัง  
แต่ละราย แต่ในกฎหมาย Prison Act 1952 ไดก้  าหนดไวถึ้งหลกัในการแยกผูต้อ้งขงัคือ ผูต้อ้งขงัชาย
จะตอ้งแยกกบัผูต้อ้งขงัหญิง18 และใน The Prison Rules ก็ไดมี้การก าหนดเพ่ิมเติมถึงรายละเอียดใน
การแยกผูต้อ้งขงัคือ ผูต้ ้องขังยงัไม่เด็ดขาดจะตอ้งแยกกบัผูต้ ้องขังเด็ดขาดโดยทั้งน้ีจะข้ึนอยู่ก ับ 

                                                             
15 สารานุกรมงานราชทัณฑ์นานาชาติ  (น.197). เล่มเดิม. 
16 Article 1 The Prison Rules of 1964. 
17 Article 7 The Prison Rules of 1964. 
18 Section 13 Prison Act 1952. 
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ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีควบคุม  ซ่ึงระบบการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขังของประเทศองักฤษเน้น 
ในเร่ืองของการควบคุมผูต้ ้องขงัเพื่อป้องกันมากกว่า แต่ระบบการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขงัของ
องักฤษมีการแยกเรือนจ าหรือทณัฑสถานอย่างเป็นระบบ มีการออกแบบระดบัของความปลอดภยั
ของแต่ละเรือนจ า ซ่ึงถือว่าให้ความเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพราะการบงัคบัโทษหรือ
ด าเนินการใดๆ ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายท่ีออกโดยฝ่ายนิติบญัญติัเท่านั้น 
และประเทศองักฤษก็ไดม้ีการก าหนดถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัต่างๆ ต่อผูต้อ้งขงัไวใ้นกฎหมาย 

เมื่อพิจารณาถึงวตัถุประสงคข์องการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัดงักล่าวน้ีจะตอ้งตั้งอยูบ่น
ขอ้สมมุติฐานท่ีว่า ผูต้ ้องขงัจะต้องสามารถกลบัเขา้สู่สังคมไดอ้ย่างคนปกติทั่วไปซ่ึงการจ าแนก
ลกัษณะผูต้อ้งขงันั้นเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ์ควรท่ีจะค านึงถึงวตัถุท่ีถูกบงัคบัโทษนั่นก็คือ ตวัผูก้ระท า
ความผิดนั่นเองเพราะวตัถุประสงค์ของการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัคือการมุ่งเน้นท่ีตวัผูก้ระท า
ความผิด เพ่ือให้บุคคลนั้นสามารถปรับปรุงและฟ้ืนฟูแก้ไขพฤตินิสัยของตนเองได้เป็นส าคัญ 
ฉะนั้นการจะพิจารณาหรือการก าหนดวิธีปฏิบติัหรือโปรแกรมส าหรับตวัผูต้อ้งขงัควรท่ีจะพิจารณา
ขอ้มูลท่ีเป็นองค์ประกอบของตวัผูต้อ้งขงัเอง ไม่ว่าจะเป็นประวติัการกระท าความผิด อายุ สุขภาพ
ทางกายและภาวะแห่งจิต ประวติัการศึกษาและครอบครัว ส่ิงแวดลอ้ม ภูมิหลงั และปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึง
ถือว่าเป็นขอ้เท็จจริงส่วนบุคคลของตวัผูต้อ้งขงั จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนและตามหลกั
ของรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศนั้นคือการจะด าเนินการใด ๆ ต่อบุคคลใดนั้นจะต้องมีการ
ออกเป็นกฎหมายเพ่ือใชใ้นการบงัคบัเท่านั้น 
 4.1.5.1 จุดเด่น  
 เน่ืองจากกระบวนการยติุธรรมของประเทศองักฤษเนน้ในดา้นการป้องกนัมากกว่า เมื่อ
ผูต้อ้งขงัเขา้สู่เรือนจ าจะไดรั้บการจ าแนกเพื่อแยกตามเรือนจ าท่ีมีการแยกประเภทไว ้ซ่ึงมีทั้งหมด  
4 ประเภท คือประเภท A, B, C และ D เรือนจ าแต่ละประเภทนั้นจะมีระดบัของความปลอดภยัท่ี
แตกต่างกัน การแยกประเภทเรือนจ าท าให้ผูต้ ้องขังแต่ละรายได้รับการแยกไปอยู่ในเรือนจ าท่ี
เหมาะสมไม่อยู่ปะปนกนัจึงไม่เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ เมื่อผูต้อ้งขงัเขา้สู่เรือนจ าแต่ละประเภทจะ
ได้รับการจ าแนกลกัษณะอีกคร้ังหน่ึงโดยค านึงถึง อายุ ลกัษณะนิสัยท่ีแท้จริง ข้อมูลต่างๆ ของ
ผูต้อ้งขงัเพื่อก  าหนดวิธีการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเป็นรายบุคคล 
  
4.2 ขั้นตอนและวธิีการจ าแนกลกัษณะผู้ต้องขัง  
 การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัเป็นกระบวนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเป็นรายบุคคล ดว้ยการ
วิเคราะห์ประวติัปัญหาทัว่ไปของผูต้อ้งขงั (Diagnosis) การวางแผนปฏิบติั (Treatment Planning) 
และการก าหนดกิจกรรมปฏิบติั (Treatment Activities) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและการ
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เปล่ียนแปลงของผูต้อ้งขงั นับตั้งแต่วาระแรกท่ีเขา้สู่เรือนจ าจนถึงวนัท่ีไดรั้บการปลดปล่อยพน้โทษ 
การด าเนินการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขังของแต่ละประเทศขั้นตอนโดยพ้ืนฐานแล้วจะมีความ
คลา้ยคลึงกนั หากจะแตกต่างกนัก็ในส่วนของรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนเท่านั้น ซ่ึงขั้นตอนการ
จ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัโดยเกือบทั้งหมดแลว้นั้นจะมีดว้ยกนั 7 ขั้นตอน คือ 
 1. การรับตวัผูต้อ้งขงัใหม่เขา้สู่เรือนจ า  
 2. การศึกษารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของผูต้อ้งขงั 
 3. การวางแผนปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามความเหมาะสมแต่ละคน 
 4. การน าแผนดงักล่าวไปปฏิบติั 
 5. การติดตามผลการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั 
 6. การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัซ ้า 
 7. การวางแผนหรือโครงการเตรียมปล่อยผูต้อ้งขงั 
 4.2.1 ขั้นตอนและวิธีการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของไทย 
 กระบวนการจ าแนกลักษณะผูต้ ้องขังในประเทศไทยโดยหลักๆ แล้วมีด้วยกัน 7 
ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การรับตัวผูต้ ้องขังใหม่เข้าสู่เรือนจ า (Admission) กระบวนการจ าแนกลกัษณะ
ผูต้อ้งขงัจะเร่ิมตั้งแต่การรับตวัผูต้อ้งขงัเขา้สู่เรือนจ าหรือทณัฑสถานต่างๆ โดยมีการจดัท าทะเบียน 
การท าบัตร การเปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย เม่ือผ่านขั้นตอนเหล่าน้ีแลว้ผูต้ ้องขังจะถูกส่งตวัไปอยู่ใน
สถานวิเคราะห์ผูต้ ้องขัง หรือศูนย์แรกรับผู ้ต้องขัง (Reception Center) เพื่อด าเนินการศึกษา 
ตรวจสอบ วิเคราะห์ประวติัผูต้อ้งขงัเป็นรายบุคคล 
 2. การศึกษารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของผูต้ ้องขงั (Fact Finding) 
เพ่ือให้ทราบถึงพ้ืนฐานความรู้ ความถนัด ประวติัการประกอบอาชีพ ประวติัครอบครัว การคบ
เพ่ือน บุคลิกภาพโดยทัว่ไป ระดบัสติปัญญา ขอ้มูลเก่ียวกบัการกระท าความผดิและสาเหตุแห่งการ
กระท าความผิด ตลอดจนขอ้มูลในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั
ตามความเหมาะสมทั้งในดา้นการควบคุมและแกไ้ขฟ้ืนฟูพฤตินิสัยเป็นรายบุคคล ขั้นตอนน้ีจะ
ด าเนินการโดยเจา้หน้าท่ีจ  าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัท่ีมีความรู้พ้ืนฐานทางดา้นสังคมสงเคราะห์หรือ
ดา้นจิตวิทยา อาชญาวิทยาหรือกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หรืองานราชทัณฑ์ ท่ีได้รับการ
ฝึกอบรมมาเป็นอยา่งดี เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งพยายามศึกษาขอ้มูลของผูต้อ้งขงัใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 3. การวางแผนการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังตามความเหมาะสมของแต่ละคน ( Individual 
Treatment Planning) รวมถึงการก าหนดกิจกรรมปฏิบติั (Treatment Activities) เพื่อให้การบ าบัด
อบรมแกไ้ขฟ้ืนฟูจิตใจของผูต้อ้งขัง มีความสอดคลอ้งกับสภาพร่างกาย จิตใจ ระดับสติปัญญา 
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พ้ืนฐานความรู้ ความถนัด รวมทั้งสาเหตุแห่งการกระท าความผิด ภูมิหลงัของครอบครัวและ
สภาพแวดลอ้มของสังคมภายนอก โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการสรุป วิเคราะห์ และก าหนดแผนงาน
แนวทางหรือมาตรการในการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังตามความเหมาะสมของแต่ละคน โดยมีการ
จดัล  าดบัของความส าคญัก่อนหลงั (Priority) ของมาตรการดงักล่าวไวต้ลอดจนก าหนดหน่วยงานท่ี
จะรับผดิชอบ และระยะเวลาของกิจกรรมปฏิบติัใหช้ดัเจนดว้ย 
 4. การน าแผนไปปฏิบติั เมื่อเรือนจ าหรือทณัฑสถานไดม้ีการก าหนดแผนการปฏิบติั
ต่อผูต้อ้งขงัตามความเหมาะสมของแต่ละคนแลว้ จะตอ้งมีการด าเนินการเพื่อให้มีการปฏิบติัตาม
แผนดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยเจ้าหน้าฝ่ายต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องจะต้องจัดกิจกรรมปฏิบัติ
ตามล าดบัของความส าคญัท่ีไดม้ีการก าหนดไวใ้นแผนและระยะเวลาท่ีก  าหนด ทั้งในเร่ืองของการ
บ าบดัรักษา การอบรมแกไ้ข พฒันาจิตใจ การใหก้ารศึกษา วิชาสามญั วิชาชีพ ฯลฯ 
 5. การติดตามผลการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั เมื่อไดม้ีการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามแผนท่ี
ไดม้ีการก าหนดและน าไปปฏิบติัไดร้ะยะหน่ึงแลว้ จะตอ้งมีการติดตามผลว่าการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั
ดงักล่าวไดผ้ลหรือไม่เพียงใด มีปัญหาขดัขอ้งในเร่ืองใด ทั้งในดา้นส่วนตวัผูต้อ้งขงั หรือดา้นการ
ก าหนดแผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั รวมทั้งความพร้อมในดา้นการน าแผนไปปฏิบติัของเจา้หน้าท่ี 
ซ่ึงหากเห็นว่าการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังยงัไม่ ได้ผลหรือผลท่ีได้ยงัไม่เป็นท่ีพอใจ จะต้องมีการ
ด าเนินการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัซ ้าอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือหาขอ้บกพร่องของการจ าแนกลกัษณะในคร้ัง
แรก เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปในใชก้ารวางแผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัดงักล่าวใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึนต่อไป 
 6. การจ าแนกลักษณะผูต้ ้องขังซ ้ า (Re-Classification of Prisoners) โดยปกติแล้ว
จะต้องด าเนินการในทุกๆ 6 เดือนหรือ 1 ปี หลงัจากท่ีไดมี้การด าเนินการในเรืองน้ีไปแลว้ หรือ
ด าเนินการในทันทีเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนจากการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังดังกล่าว เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
แผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัใหเ้กิดผลดียิง่ข้ึน 
 7. การวางแผนหรือโครงการเตรียมปล่อยผูต้ ้องขัง เมื่อผูต้ ้องขังใกลท่ี้จะได้รับการ
ปล่อยตวั โดยเหลือก าหนดโทษจ าคุกอีกไม่เกิน 6 เดือน จะตอ้งมีการน าขอ้มูลต่างๆ ท่ีก  าหนดไวใ้น
แผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในขณะท่ีตอ้งโทษอยูใ่นเรือนจ า ไปใชใ้นการจดัท าแผนหรือโครงการ
เตรียมการปล่อยผูต้อ้งขงัตามความเหมาะสมของแต่ละคน โดยการให้การสงเคราะห์ในเร่ืองต่างๆ 
ท่ีจ  าเป็นต่อการท่ีผูต้อ้งขงัจะออกไปอยูร่่วมกบัสงัคมภายนอกไดต้ามปกติภายหลงัจากพน้โทษ เป็น
การเช่ือมโยงแผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในเรือนจ าเขา้กบัแผนการเตรียมความพร้อมของผูต้อ้งขงั
ก่อนปล่อยตัว ซ่ึงจะมีผลให้การปฏิบัติต่อผูต้ ้องขงัประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ไม่มีผูท่ี้
กลบัมาตอ้งโทษอีกหรือกลบัมาอีกเพียงส่วนนอ้ย 
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 มาตรการในการรวบรวมขอ้มูลผูก้ระท าความผดิของกระบวนการยติุธรรมของประเทศ
ไทยนั้นยงัขาดการประสานงานกนัระหว่างองคก์รในกระบวนการยติุธรรม เพราะการด าเนินการ
เป็นไปในรูปแบบท่ีแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบขอ้มูลในส่วนท่ีตนท าการบนัทึกไวแ้ละจ าเป็นตอ้ง
ใชส้ าหรับภายในหน่วยงานของตนเท่านั้น ประกอบกบัยงัไม่มีหน่วยงานกลางท่ีท าหน้าท่ีในการ
รวบรวมขอ้มูลทะเบียนประวติัอาชญากรรม ท าให้ขอ้มูลท่ีมีกระจายกันอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ  
ท าให้การรวบรวมขอ้เท็จจริงต่างๆ ของผูก้ระท าความผิดเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาและด าเนิน
กระบวนการในแต่ละขั้นตอนท าให้เกิดความยุง่ยากซบัซอ้นหรือเกิดความล่าชา้ อีกทั้งในประเทศ
ไทยยงัไม่มีบทบญัญติัของกฎหมายท่ีจะน ามาใชบ้งัคบัเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลผูก้ระท าความผิด 
ซ่ึงจะมีก็แต่เพียงระเบียบขอ้บงัคบัของภายในหน่วยงานเท่านั้นจึงท าให้ขาดการเช่ือมโยงขอ้มูลของ
ผูก้ระท าความผิดท่ีจะท าให้แต่ละหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมสามารถน ามาใชป้ระกอบการ
พิจารณาได้ ท าให้เมื่อผูก้ระท าความผิดถูกศาลตัดสินจ าคุกและถูกส่งตัวมายงัเรือนจ าหรือ  
ทณัฑสถาน เจ้าหน้าท่ีผูท้  าหน้าท่ีเรือนจ าผูม้ีท่ีหน้าท่ีในการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขงัจะต้องมีการ
รวบรวมขอ้เท็จจริงทั้งหมดของผูก้ระท าความผิด ใหม่ทั้งหมด เพราะกระบวนการก่อนท่ีจะมาถึง
ราชทณัฑน์ั้นไม่มีการรวบรวมขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบัตวัผูก้ระท าความผดิท่ีเพียงพอ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่
ขอ้มูลท่ีมาถึงราชทณัฑจ์ะเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความผิดท่ีผูต้อ้งขงักระท ามา ท าให้ราชทณัฑ์ตอ้งท า
การรวบรวมขอ้เท็จจริงของผูต้อ้งขงัใหม่ทั้งหมด แต่ในทางปฏิบติัแลว้เจา้หน้าท่ีผูจ้  าแนกลกัษณะ
ผูต้อ้งขงัจะสอบถามประวติัเบ้ืองตน้ และลกัษณะของการกระท าความผดิซ่ึงเป็นขอ้มูลเพียงผิวเผิน
เท่านั้น และเจา้หน้าท่ีจะท าการก าหนดให้ผูต้อ้งขงัอยู่ในแดนใดจะใชร้ะยะเวลาของการจ าคุกเป็น
ตวัก  าหนดระดบัของการแยกผูต้อ้งขงั ซ่ึงวิธีดงักล่าวยงัไม่ใช่การปรับใชโ้ทษเพื่อให้เหมาะสมกบั
ผูต้อ้งขงัแต่ละราย อีกทั้งยงัเป็นการขดัต่อมาตรฐานขั้นต ่าของการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในขอ้ 5819 ใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัวตัถุประสงค์การลงโทษจ าคุก ขั้นตอนต่อจากนั้นเจา้หน้าท่ีท ารวบรวมขอ้มูลของ
ผูต้อ้งขงัแลว้ท ารายงานส่งถึงคณะกรรมการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั ซ่ึงจะเป็นผูพ้ิจารณาสรุปและ
วิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อ้งขงั เพื่อท าการก าหนดวิธีปฏิบัติหรือโปรแกรมการฟ้ืนฟูพฤตินิสัยของ
ผูต้อ้งขงัใหเ้หมาะสมแต่ละรายแลว้ส่งผูต้อ้งขงัไปยงัแดนต่างๆ ท่ีไดรั้บการก าหนดไวต้ั้งแต่ตน้ ซ่ึง
แตกต่างกบัการบงัคบัโทษของต่างประเทศ  
 ในส่วนของกระบวนการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของแคลิฟอร์เนียเมื่อผูต้อ้งขงัถูกส่งตวั
มายงัศูนยจ์  าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั (Reception Center) ซ่ึงจะตั้งอยู่ในทุกเรือนจ าหรือทณัฑสถาน
โดยจะไม่ใชส้ถานท่ีร่วมกบัแดนของผูต้อ้งขงั โดยผูต้อ้งขงัจะอยู่ในศูนยน้ี์เป็นระยะเวลาประมาณ 
 
                                                             

19 ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัขององคก์รสหประชาชาติ ภาคสอง, ขอ้ 58.  
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3-6 สัปดาห์ ขณะท่ีผูต้อ้งขงัอยู่ในศูนยน้ี์จะไดรั้บการประเมินผลเก่ียวสุขภาพทั้งทางร่างกายและ
จิตใจประกอบกบัการประเมินดา้นความเส่ียงหรือความปลอดภยัของผูต้อ้งขงั เจา้หน้าท่ีจะท าการ
จ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั โดยการสมัภาษณ์ สงัเกตพฤติกรรม และมีการทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อท่ีจะ
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลเฉพาะบุคคลของผูต้อ้งขงั โดยขอ้มูลของบุคคลจะเก่ียวกบั ประวติัทางกฎหมายและ
ประวติัอาชญากรรม การประกอบอาชีพ การศึกษา ศาสนา ทศันคติและการปรับตวัในเรือนจ า โดย
ผูต้ ้องขังแต่ละรายจะได้รับการบันทึกข้อมูลลงเอกสารการจ าแนก CDC 839 เมื่อศึกษาข้อมูล
ผูต้อ้งขังเรียบร้อยแลว้ เจา้หน้าท่ีฝ่ายปรึกษาของราชทัณฑ์จะเป็นผูพ้ิจารณาและด าเนินการสรุป
ขอ้มูลของผูต้อ้งขงัเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมของคณะกรรมการจ าแนกลกัษณะ
ผูต้อ้งขงั ซ่ึงการประชุมของคณะกรรมการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงันั้นจะตอ้งเร่ิมด าเนินการภายใน 
14 ว ันนั้ นแต่ผูต้ ้องขังเข้าสู่เรือนจ าหรือทัณฑสถาน ในการประชุมของคณะกรรมการจ าแนก
ลกัษณะผูต้ ้องขังน้ีจะพิจารณาข้อมูลทั้ งหมดของผูต้ ้องขังเพ่ือพิจารณาถึงพฤติกรรมและความ
ตอ้งการของผูต้อ้งขงัแต่ละราย ในชั้นน้ีจะมีการก าหนดคะแนนการจ าแนกลกัษณะซ่ึงจะมี 2 ส่วน
คือ คะแนนการจ าแนกลกัษณะเบ้ืองตน้ซ่ึงจะมาจากปัจจยัต่างๆ ของขอ้มูลผูต้อ้งขงั และคะแนนขั้น
ต ่าซ่ึงจะมาจากเกณฑข์องค าพิพากษาท่ีราชทณัฑไ์ดม้ีการก าหนดไว ้เมื่อมีการรวบรวมคะแนนแลว้
คณะกรรมการจะท าการก าหนดระดบัของเรือนจ าหรือทณัฑสถาน โดยจะข้ึนอยู่กบัคะแนนทั้ง 2 
ส่วนของผูต้อ้งขงัซ่ึงระดบัของเรือนจ าข้ึนอยูก่บัคะแนนของผูต้อ้งขงั หากผูต้อ้งขงัรายใดคะแนนสูง
ก็จะถูกก าหนดใหอ้ยูใ่นเรือนจ าท่ีมีความมัน่คงสูงหรือผูต้อ้งขงัมีคะแนนต ่าก็จะถูกก าหนดใหอ้ยูใ่น
เรือนจ าท่ีมีระดับความมัน่คงต ่ า หลังจากได้รับการก าหนดระดับความมั่นคงของเรือนจ าแล้ว
ผูต้อ้งขงัก็จะถูกส่งไปยงัเรือนจ าท่ีถูกก  าหนดไว ้ซ่ึงคะแนนของผูต้อ้งขงัน้ีนอกจากจะใชเ้พ่ือก  าหนด
ระดับความมัน่คงของเรือนจ าแลว้ก็ยงัใช้ในรูปแบบการฟ้ืนฟูหรือการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขัง เมื่อ
ผูต้อ้งขงัใชชี้วิตอยูใ่นเรือนจ าแลว้จะไดรั้บการจ าแนกลกัษณะซ ้าอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปีหรือจะไดรั้บ
การจ าแนกลกัษณะซ ้าหลงั 6 เดือนเมื่อผูต้อ้งขงัมีพฤติกรรมหรือปัจจยับางอยา่งเปล่ียนแปลงไป 
 ในส่วนของขั้นตอนการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของประเทศญ่ีปุ่นนั้นจะเร่ิมตั้งแต่เม่ือ
ผูต้อ้งขงัเขา้สู่เรือนจ า จะถูกส่งเขา้สู่ศูนยจ์  าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั  (Classification Center) ซ่ึงจะมีอยู่
ในแต่ละภาคโดยทงัประเทศมีทั้งหมด 8 ศูนย ์เมื่อผูต้อ้งขงัเขา้สู่ศูนยจ์  าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัจะถูก
แยกกกัตวัเพื่อพิจารณาตรวจสอบและท าการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัซ่ึงจะมีการทดสอบทางร่างกาย
และทางจิตวิทยา เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงบุคลิกภาพแท้จริงส่วนบุคคลของผูต้ ้องขังได้ โดยการ
ทดสอบจะประกอบไปดว้ยการทดสอบดา้นความพร้อม บุคลิกภาพ และสติปัญญา ท่ีศูนยแ์รกรับน้ี
มีสถานท่ีต่างๆ ของจิตแพทย ์นักสังคมสงเคราะห์ หอ้งส าหรับส าภาษณ์และการทดสอบต่างๆ ซ่ึง
เป็นการน าทฤษฎีการปรับใชโ้ทษใหเ้หมาะสมกบัตวัผูก้ระท าผดิมาใช ้เมื่อผูต้อ้งขงัไดรั้บการจ าแนก
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ลกัษณะเรียบร้อยแลว้จะถูกจดักลุ่มโดยแยกประเภทผูต้ ้องขงัออกเป็นชั้นต่างๆ เพ่ือให้การฟ้ืนฟู
เป็นไปอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการแยกโดยเพศ สัญชาติ ประเภทคดี อายุ หรือก าหนดโทษ 
รวมถึงแนวโน้มของการกระท าความผดิและความผิดปกติทางดา้นร่างกายและจิตใจของผูต้อ้งขงั  
แต่ละราย เมื่อผูต้อ้งขงัไดรั้บการจ าแนกลกัษณะและไดรั้บการแยกประเภทแลว้ก็จะถูกส่งตวัไปยงั
เรือนจ าหรือทณัฑสถานหรือแดนท่ีเหมาะสมส าหรับผูต้อ้งขงัแต่ละราย เมื่อผูต้อ้งขงัอยูใ่นเรือนจ า
จะได้รับการประเมินผลการจ าแนกลกัษณะใหม่ทุกๆ 6 เดือนเพ่ือให้การปฏิบัติหรือฟ้ืนฟูได้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนและตรงต่อความตอ้งการและความเส่ียงของผูต้อ้งขงัท่ีตอ้งการจะแกไ้ขได ้

ต่อมาในส่วนของขั้นตอนการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขังของประเทศองักฤษนั้นจะเร่ิม
ตั้งแต่ผูต้อ้งขงัเขา้สู่เรือนจ าหรือทณัฑสถาน จะไดรั้บการจ าแนกลกัษณะทุกรายเพื่อท่ีจะไดม้ีขอ้มูล
ในการจัดผูต้ ้องขังให้อยู่ในเรือนท่ีมีระดับความปลอดภยั ท่ีเหมาะสมกับผูต้ ้องขังแต่ละราย โดย
ปัจจยัท่ีใชใ้นการประเมินเช่น ประวติัส่วนตวั บนัทึกการกระท าความผดิ สุขภาพจิต ความเส่ียงของ
การหลบหนีหรือความเส่ียงในการก่ออนัตรายต่อผูอ่ื้นของผูต้อ้งขงัแต่ละราย อีกทั้งในมาตรา 7 ของ 
Prison Rule ระบุไวว้่าผูต้อ้งขงัจะตอ้งไดรั้บการจ าแนกลกัษณะโดยจะตอ้งค านึงถึง อายุ ลักษณะ
นิสัยท่ีแทจ้ริง ขอ้มูลต่างๆ เมื่อเจา้หน้าท่ีไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการแลว้จะท าการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั
โดยก าหนดระดบัความปลอดภยัของเรือนจ าท่ีผูต้อ้งขงัจะตอ้งไปใชชี้วิตอยู ่ 
 เม่ือพิจารณาขั้นตอนการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของแต่ละประเทศในหลายๆ ขั้นตอน
จะมีกระบวนการท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่หากพิจารณาถึงขั้นตอนท่ีมีความแตกต่างในแต่ละประเทศนั้น
จะมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลของผูต้อ้งขงัซ่ึงใน
หลายๆ ประเทศส่วนใหญ่แลว้องค์กรในกระบวนการยุติธรรมจะมีการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ  
ตวัผูต้ ้องขัง ซ่ึงท าให้เมื่อมาถึงราชทัณฑ์ท าให้ข้อมูลของผูต้ ้องขงัมีรายละเอียดท่ีเพียงพอท าให้
เจา้หนา้ท่ีสามารถวิเคราะห์และจดัโปรแกรมฟ้ืนฟูหรือวิธีปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัผูต้อ้งขงัแต่ละรายได ้
แต่ของประเทศไทยองค์กรในกระบวนการยุติธรรมยงัไม่มีการรวบรวมขอ้มูลผูต้อ้งขงัท่ีเพียงพอ  
ท าให้ราชทัณฑ์ต้องรวบรวมข้อมูลท่ีมากพอจะก าหนดวิธีการปฏิบัติแต่โปรแกรมฟ้ืนฟูได้ แต่
เจา้หน้าท่ีเรือนจ าก็ยงัไม่อาจท่ีจะรวบรวมขอ้มูลขอ้ผูต้อ้งขงัให้ไดม้ากพอ อาจจะเน่ืองดว้ยสาเหตุ
หลายประการไม่ว่าจะเป็นความแออดัของเรือนจ าท าให้เจา้หน้าท่ีต้องรีบท าการจ าแนกลกัษณะ
เพราะมีผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่ทุกวนั อีกทั้งยงัขาดเจา้หน้าท่ีผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญในการรวบรวม
ขอ้มูลของผูต้อ้งขงัในแต่ละดา้น แต่ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ท าใหร้าชทณัฑข์องประเทศไทยยงั
ไมสามารถใช้หลกั Individualization of Punishment ในขั้นตอนการแรกรับตัวและการรวบรวม
ขอ้มูลของผูต้อ้งขงัได ้ซ่ึงเมื่อพิจารณากระบวนการรวบรวมขอ้มูลของผูต้อ้งขงัในต่างประเทศแลว้
ไม่ว่าจะเป็น แคลิฟอร์เนีย ญ่ีปุ่นหรือองักฤษ มีการใชท้ั้งวิธีการสมัภาษณ์ การสงัเกตพฤติกรรมของ
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ผูต้ ้องขัง และมีการใช้วิธีการทดสอบซ่ึงจะเป็นการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ท าให้ข้อมูลของ
ผูต้ ้องขงัมีมากพอท่ีจะก าหนดวิธีปฏิบัติหรือโปรแกรมการฟ้ืนฟูให้เหมาะสมกับผูต้ ้องขงัแต่ละ
รายได ้  
 
4.3 หลกัเกณฑ์ในการจ าแนกลกัษณะผู้ต้องขัง 
 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้นั้น การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัเป็นกระบวนการท่ีส าคญั
ของงานราชทณัฑ์ เป็นการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเป็นรายบุคคล ดว้ยการศึกษาวิเคราะห์ประวติั ปัญหา
ทั่วไปของผูต้ ้องขัง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนปฏิบัติและก าหนดกิจกรรมปฏิบัติเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความเปล่ียนแปลงของผูต้อ้งเป็นรายบุคคล นับตั้งแต่วาระแรกท่ี
ผูต้อ้งขงัถูกควบคุมตวัในเรือนจ าจนถึงวนัปลดปล่อยพน้โทษ หลกัเกณฑก์ารจ าแนกลกัษณะจึงเป็น
เร่ืองส าคญัเพราะจะช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถเขา้ใจถึงตวัตนของผูต้อ้งขงัแต่ละรายไดอ้ยา่งละเอียด 
และสามารถท่ีจะก าหนดแผนหรือวิธีปฏิบติัไดอ้ย่างเหมาะสมกบัผูต้อ้งขงัแต่ละราย ดงัท่ีไดก้ล่าว
มาแลว้ว่าวตัถุประสงคก์ารจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัมีด้วยกนั 2 ประการคือ การจ าแนกลกัษณะเพื่อ
ควบคุมโดยการแยกขงั และการจ าแนกลกัษณะเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟู หลกัเกณฑข์องวตัถุประสงค์แต่ละ
ข้อนั้ นก็แตกต่างกันในส่วนของการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขังโดยการแยกขังมีแนวทางและ
หลกัเกณฑคื์อ 
 1. การจ าแนกตามเพศ ถือเป็นหลักการท่ีต้องยึดถือปฏิบัติกันทุกประเทศ เพราะ
ผูต้อ้งขงัเพศชายจะต้องแยกโดยเด็ดขาดจากผูต้ ้องขังท่ีเป็นหญิงดว้ยเหตุผลหลายประการ ไม่ว่า  
จะเป็นการใชชี้วิตในเวลากลางวนัและในเวลากลางคืน การท ากิจกรรมบางประเภท 
 2. การจ าแนกตามอายุ เป็นการถือเอาอายุเป็นเกณฑ์ในการก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบติั เพราะผูต้อ้งขงัท่ีเป็นเด็ก ย่อมมีพฤติกรรมท่ีง่ายต่อการแกไ้ขกว่าผูต้อ้งขงัท่ีเป็นผูใ้หญ่ และ
เพื่อป้องกนัการถ่ายทอดความรู้ทางอาชญากรรม 
 3. การจ าแนกตามก าหนดโทษ ผูต้ ้องขังท่ีมีก  าหนดโทษสูงจะต้องถูกส่งตัวไปยงั
เรือนจ าท่ีมีความมัน่คงสูง เพื่อความปลอดภยัในการควบคุม 
 4. การจ าแนกตามความผิด ด้วยเหตุท่ีว่าประเภทของความผิดท่ีแตกต่างกันลกัษณะ
ของผูก้ระท าความผดิก็แตกต่างกนัไปดว้ย  
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ในส่วนของการจ าแนกลกัษณะเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูมาตรฐานขั้นต ่าของการปฏิบัติ 
ต่อผูต้อ้งขงัมีการก าหนดไวถึ้งหลกัเกณฑ์ในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัโดยก าหนดไวใ้นขอ้ท่ี 820 
และมีแนวทางหรือหลกัเกณฑท่ี์ตอ้งพิจารณาเพ่ิม คือ 
 1. ความเส่ียง คือ เป็นส่ิงท่ีเจา้หน้าท่ีต้องพิจารณาและคาดการณ์ถึงความเส่ียงของ
พฤติกรรมของผูก้ระท าความผดิในอนาคตท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรม และก าหนดวิธีปฏิบติั
หรือแผนฟ้ืนฟูท่ีเหมาะสมกบัระดบัของความเส่ียงของตวัผูต้อ้งขงั 
 2. ความต้องการ  คือ ผูต้ ้องขังแต่ละรายมีเหตุผลและพ้ืนฐานท่ีแตกต่างกนั การจัด
โปรแกรมฟ้ืนฟูหรือวิธีปฏิบติัจึงตอ้งใหม้ีความสอดคลอ้งกบัพ้ืนฐานของความตอ้งการในการบ าบดั
ของตวัผูต้อ้งขงัแต่ละราย 
 3. ความรับผดิชอบ คือ เม่ือบุคคลใดกระท าความผดิข้ึนแลว้ยอ่มท าใหบุ้คคลอ่ืนไดรั้บ
ผลกระทบมากนอ้ยและแต่ความร้ายแรงของการกระท าความผดิ ผลของการกระท านั้นยอ่มส่งผลให้
มีผูเ้สียหาย หรือในบางกรณีเกิดความเสียหายต่อสังคมและส่วนรวม การก าหนดโปรแกรมฟ้ืนฟู
หรือวิธีการปฏิบติัจึงต้องก าหนดวิธีการเพื่อให้ผูก้ระท าผิดเกิดความรู้สึกรับผิดชอบ และวิธีการ
เรียนรู้ แต่ตอ้งค านึงว่าแต่ละบุคคลอาจตอบสนองต่อวิธีปฏิบติัท่ีต่างกนั 
 4. ดุลพินิจ คือ การพิจารณาถึงความเส่ียง ความตอ้งการ ความรู้สึกรับผิดชอบ โดย
พิจารณาและก าหนดโปรแกรมแกไ้ขฟ้ืนฟูหรือวิธีปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัผูต้อ้งขงัภายใตเ้ง่ือนหรือ
ขอ้มูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ของผูต้อ้งขงัท่ีมีอยู ่
 5. ประโยชน์  คือ เพื่อให้ระบบการจ าแนกลักษณะผูต้ ้องขังมีประโยชน์ และเกิด
ผลสัมฤทธ์ิ เจา้หน้าท่ีจะต้องบรรลุถึงวตัถุประสงค์ของการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัและเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 
 6. การปฏิบัติ คือ เพื่อให้สามารถน าไปใช้ไดจ้ริงเกิดประโยชน์ การจ าแนกลกัษณะ
ผูต้อ้งขงัจะตอ้งสามารถน าไปปฏิบัติไดจ้ริง และมีความเป็นไปได้แต่กระบวนการจ าไม่สามารถ  
เกิดประโยชน์ไดห้ากกระท าโดยหน่วยงานท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งในเร่ืองน้ี 
 7. ความยุติธรรม คือ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ การจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขังควรจะ
ค านึงถึงผลลพัธ ์โดยการก าหนดประเภทของตวัผูก้ระท าผดิควรจะอยูบ่นพ้ืนฐานของความแตกต่าง
ตามแต่ละบุคคล โดยไม่ควรท่ีจะค านึงถึงแต่เพียงขอ้เท็จจริงในการกระท าความผดิ21 

                                                             
20  ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัขององคก์รสหประชาชาติ ภาคสอง ขอ้ 8 

นกัโทษต่างประเภทกนัพึงถูกจ าคุกในสถานจ าคุกแยกจากกนัโดยค านึงถึงเพศ อาย ุประวติัการกระท าความผิด 
เหตุผลในการตอ้งโทษ และความจ าเป็นในการปรับปรุงแกไ้ข. 

21  Best Practices of Classification and assessment. Edward J.Latessa. PDF 
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 หลกัเกณฑก์ารจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของประเทศไทยจะเป็นการก าหนดหลกัเกณฑ์
เพื่อใชใ้นการแยกขงัของผูต้อ้งขงัแต่ละราย โดยอยูใ่นขอ้ 40 ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตาม
ความในมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479 ก าหนดแยกเป็น  
 1. ผูต้อ้งขงัหญิง 
 2. ผูต้อ้งขงัท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 25 ปี และตอ้งโทษเป็นคร้ังแรก 
 3. ผูต้อ้งขงัท่ีตอ้งโทษส าหรับความผดิท่ีกระท าอนาจาร 
 4. ผูต้อ้งขงัท่ีตอ้งโทษส าหรับความผดิท่ีประทุษร้ายแก่ชีวิตและร่างกาย 
 5. ผูต้อ้งขงัซ่ึงตอ้งโทษส าหรับความผดิท่ีประทุษร้ายแก่ทรัพย ์
 6. ผูต้อ้งขงัซ่ึงศาลพิพากษาว่าเป็นผูม้ีสนัดานเป็นผูร้้าย 
 7. ผูต้อ้งขงัท่ีไม่อยูใ่นจ  าพวกท่ีไดร้ะบุมาแลว้ 

แต่ในทางปฏิบติันั้นผูท่ี้ก  าหนดในการแยกขงัในแต่ละแดนของผูต้อ้งขงัคือ เจา้หน้าท่ี
เรือนจ ากบันกัจิตวิทยาของโรงพยาบาลเรือนจ า ซ่ึงการแยกประเภทผูต้อ้งขงันั้นเจา้หนา้ท่ีเรือนจ าจะ
พิจารณาโดยค านึงถึงเพียง ประเภทของผูต้อ้งขงั ชั้น และเพศ ตามท่ีไดม้ีการบญัญติัไวใ้นมาตรา 11 
ในพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479 แต่หลกัการจ าแนกน้ีเป็นเพียงการจ าแนกเพ่ือผลใน
ด้านการควบคุมเท่านั้น ส่วนในด้านของการจ าแนกลกัษณะเพ่ือฟ้ืนฟูประเทศไทยยงัไม่มีการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์ไว้ในกฎหมายโดยเฉพาะว่าเจ้าหน้าท่ีจะต้องใช้หลกัเกณฑ์จ  าแนกลกัษณะ
ผูต้อ้งขงัเพ่ือการฟ้ืนฟู จะมีแต่เพียงระเบียบหรือขอ้บงัคบัของเจา้หน้าท่ีราชทณัฑ์เท่านั้น ซ่ึงถือว่า
เป็นการขดัต่อหลกัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเร่ืองของการปฏิบติัหรือด าเนินการใดๆ ต่อบุคคล
จะตอ้งเป็นการปฏิบติัตามกฎหมายซ่ึงออกโดยฝ่ายนิติบญัญติัเท่านั้น 
    หลกัเกณฑ์ต่างๆ ของการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัน้ีเป็นส่ิงท่ีเจา้หน้าท่ีจ  าแนกลกัษณะ
ตอ้งค านึงถึงเพื่อท่ีจะไดท้ าความเขา้ใจถึงแก่นแทห้รือเน้ือแทข้องผูต้อ้งขงัว่ามีลกัษณะหรืออุปนิสัย
อยา่งไร โดยมุ่งเนน้ไปท่ีตวัผูก้ระท าความผดิเป็นส าคญัถือเป็นส่ิงส าคญัท่ี และเจา้หนา้ท่ีของเรือนจ า
จะตอ้งค านึงถึงอยูเ่สมอคือตวัผูต้อ้งขงัเป็นประธานของของการบงัคบัโทษ เพราะวตัถุประสงคข์อง
การบงัคบัโทษจ าคุกคือการแกไ้ขผูต้อ้งขงัเพื่อใหก้ลบัตนเป็นพลเมืองท่ีดีและสามารถกลบัมาใชชี้วิต
อยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนในสงัคมไดอ้ยา่งปกติ โดยไม่มีความคิดท่ีจะหวนกลบัไปกระท าความผดิซ ้าอีก  
 
4.4 วเิคราะห์การจ าแนกลกัษณะผู้ต้องขังและกฎหมายที่เกีย่วข้องของประเทศไทยกบัต่างประเทศ 
 กระบวนการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขังนั้นเป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 
ท่ีเก่ียวกบัตวัผูต้อ้ง ซ่ึงการน าขอ้เท็จจริงขอ้มูลผูต้อ้งขงัและพฤติการณ์ต่างๆ ใชใ้นการพิจารณาก็จะ
เป็นผลดีต่อตวัผูต้อ้งขงั แต่ในทางปฏิบติัของประเทศไทยนั้นกระบวนการรวบรวมขอ้เท็จจริงของ
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ผูก้ระท าความผิดซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนของพนักงานสอบสวนไม่มีขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบัตวัผูก้ระท า
ความผดิอย่างสมบูรณ์ โดยจะมีแค่เพียงขอ้มูลท่ีเป็นพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัผูก้ระท าความผดิ เพื่อ
ใชใ้นการฟ้องคดี และเน้นไปในทางท่ีจะพิสูจน์ว่าผูต้อ้งหาเป็นผูท่ี้กระท าความผดิจริงเท่านั้น เม่ือ
ขอ้มูลในชั้นสอบสวนไม่มีขอ้เท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นผลดีกบัตวัผูก้ระท าความผดิ เม่ือถึง
ชั้นพนักงานอยัการส่วนใหญ่มกัไม่มีการสั่งให้พนักงานสอบสวนท าการสอบสวนขอ้มูลผูต้อ้งหา
เพ่ิมเติมตามกฎหมายท าให้ผูพิ้พากษาไม่ได้ทราบถึงข้อมูลท่ีแท้จริงของตัวผูต้ ้องขังอนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีและมีค  าพิพากษาตัดสินผูต้อ้งหารายนั้นๆ เมื่อศาลมีค  าพิพากษาให้
ตอ้งโทษจ าคุกแลว้นั้นผูต้อ้งขงัก็จะมาสู่กระบวนการของราชทณัฑ์ ซ่ึงพบว่าขอ้มูลท่ีมาถึงในชั้น
บงัคบัโทษของราชทัณฑ์นั้นไม่เป็นประโยชน์ท าให้เจา้หน้าท่ีราชทัณฑ์ต้องด าเนินการรวบรวม
ขอ้มูลของผูต้อ้งของใหม่อีกคร้ังหน่ึงโดยจะเป็นการสอบถามในส่วนของประวติัผูต้อ้งขงั ลกัษณะ
การกระท าความผดิ จึงถือว่าไม่ไดม้ีการใชห้ลกั การปรับใชโ้ทษให้เหมาะสมกับผูต้อ้งขงัแต่ละคน 
Individualization of Punishment เพราะการแยกผูต้อ้งขงัเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูนั้นจะตอ้งค านึงถึงประเภท
ของความผิด เพศ อาย ุและระดบัของความเป็นอาชญากร รวมถึงขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อ้งไม่ว่าจะ
เป็นในเร่ืองของความตอ้งการ ความถนัด ความสนใจ หรือพฤติกรรมท่ีแทจ้ริง จึงจะถึงว่าเป็นการ
ยดึหลกัการบงัคบัโทษท่ีเหมาะสมกบัผูต้อ้งขงัแต่ละราย อีกทั้งในประเทศไทยกฎหมายบงัคบัโทษท่ี
ใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัไดก้  าหนดแต่ในส่วนของประเภทหรือชั้นของเรือนจ า หรือจดัแบ่งอาณาเขต
ออกโดนค านึงถึงประเภท ชั้น และเพศของผูต้อ้งขงั หรือเพ่ือประโยชน์ในการอบรมผูต้อ้งขงั แต่ใน
เร่ืองของการประเมินผูต้อ้งขงัหรือหลกัเกณฑ์ในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัยงัไม่มีการก าหนดไว้
ในกฎหมายของประเทศไทย เจา้หน้าท่ีปฏิบติัตามระเบียบท่ีออกมาใชเ้ป็นการภายใน ท าให้กระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพของผูต้ ้องขังตามรัฐธรรมนูญ หากจะปฏิบัติตามกฎหมายโดยกระทบต่อ
เสรีภาพของบุคคลนั้ นกฎหมายจะต้องออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติและออกมาในรูปแบบของ
พระราชบญัญติั เพราะระเบียบท่ีออกมานั้นมีล  าดบัท่ีต  ่ากว่าพระราชบญัญติัราชทณัฑ์เจา้หน้าท่ีจึง 
ไม่มีอ  านาจเพียงพอท่ีจะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ งหมดของผูต้ ้องขงัเพ่ือใช้พิจารณาในการจ าแนก
ลกัษณะผูต้อ้งขงัและซ่ึงมาตรฐานขั้นต ่าในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัขงสหประชาชาติไดมี้การก าหนด
ไวถึ้งวิธีการและหลกัเกณฑ์ในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั ซ่ึงประเทศไทยไม่สามารถปฏิบติัตาม
หลกัของมาตรฐานขั้นต ่าน้ีได ้
 ในส่วนของการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขังในต่างประเทศ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐ 
อเมริกา ไดม้ีการก าหนดไวถึ้งปัจจยัท่ีเจา้หนา้ท่ีจ  าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัจะตอ้งค านึงถึงโดยบญัญติั
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ไวใ้นมาตรา 337522 ของกฎหมายมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยก าหนดไวว้่าการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขัง
นั้นเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการ ความสนใจ ความปรารถนา และพฤตินิสยัท่ีแทจ้ริงของ
ผูต้ ้องขัง พิจารณาประกอบกับคะแนนการจ าแนกลักษณะท่ีผูต้ ้องขังถูกก าหนดไว้ ถือว่าแคลิฟอร์เนีย 
ค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของตวัผูก้ระท าความผดิจึงไดม้ีการออกกฎหมายเพื่อใชใ้นการบงัคบัโทษ
และเป็นหลกัในการการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขังดว้ย ในส่วนของหลกัเกณฑ์การจ าแนกลกัษณะ
ผูต้อ้งขงัของประเทศญ่ีปุ่นนั้นมีการก าหนดไวใ้นกฎหมายในเร่ืองของปัจจยัท่ีตอ้งท ามาพิจารณา 
ในการจัดผูต้ ้องขังให้อยู่ในแดนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการกระท าความผิดตลอดถึง
บุคลิกลกัษณะของแต่ละบุคคล ประวติัการกระท าความผดิ อายุของผูต้อ้งขงั23 เป็นการก าหนดถึง
หลกัเกณฑแ์ละส่ิงท่ีเจา้หนา้ท่ีตอ้งน ามาพิจารณาเพ่ือจ าแนกลกัษณะ และการก าหนดหลกัเกณฑใ์น
เร่ืองของการแยกขังก  าหนดไว้ในมาตรา 424 ของพระราชบัญญัติส่ิงอ  านวยความสะดวกของ 
ทณัฑสถานและการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัและผูต้อ้งคุมขงัไม่ว่าจะเป็นการแยก เพศ ระหว่างผูต้อ้งขงั
เด็ดขาดกบัผูต้อ้งขงัไม่เด็ดขาด ผูต้อ้งขงัเด็ดขาดท่ีมีเง่ือนไขตอ้งท างานกบัผูพ้ิพากษาเด็ดขาดท่ีไม่มี
เง่ือนไขตอ้งท างาน และมีส่วนของหลกัเกณฑก์ารจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัในประเทศองักฤษนั้นใน
เร่ืองของหลกัเกณฑ์ในดา้นการจ าแนกลกัษณะเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟู โดยในมาตรา 725 ของ Prison Rule 
โดยระบุไวว้่าผูต้อ้งขงัจะตอ้งไดรั้บการจ าแนกลกัษณะซ่ึงเป็นไปตามแนวทางท่ีรัฐมนตรีก าหนดไว ้
โดยจะต้องค านึงถึง อายุ ลักษณะนิสัยท่ีแทจ้ริง ข้อมูลต่างๆ และวิธีการปฏิบติัต่อผูต้ ้องขงันั้นจะ
เป็นไปตามท่ีวตัถุประสงคท่ี์กฎหมายน้ีก  าหนดไวด้งัน้ีจะเห็นไดว้่าแต่ละประเทศท่ีกล่าวถึงนั้นมีการ
ออกกฎหมายโดยฝ่ายนิติบญัญติัเพื่อใชใ้นการบงัคบัโทษและเป็นหลกัเกณฑใ์นการจ าแนกลกัษณะ
เพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัซ่ึงถือว่าเป็นการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามท่ีรัฐธรรมนูญ
ของแต่ละประเทศไดมี้การก าหนดไว ้และถือว่าเป็นการปฏิบติัท่ีตรงตามหลกัมาตรฐานขั้นต ่าของ
การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัท่ีก  าหนดใหก้ารจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัจะตอ้งจ าแนกตามเพศ อาย ุประวติั
การกระท าความผดิ เหตุผลในการตอ้งโทษ และความจ าเป็นในการปรับปรุงแกไ้ข เป็นการก าหนด
กฎหมายโดยค านึงถึงตัวผูต้ ้องขังเป็นรายบุคคล เพราะวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษคือ 
ตวัผูก้ระท าความผดิหรือผูต้อ้งขงั  

                                                             
22  California Code of Regulations Title 15. Crime Prevention and Corrections Article 10. 

Classification §3375 
23  Article 16. The Prison Law. 
24  Article 4. Act on Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates and Detainees. 
25  Article 7 The Prison Rules of 1964. 
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 ในส่วนของการเก็บรวมรวบขอ้มูลนั้นเจา้หน้าท่ีของราชทณัฑ์จะตอ้งด าเนินการโดย
จะตอ้งพยายามศึกษาหาขอ้มูลรายละเอียดท่ีตอ้งการให้ไดม้ากท่ีสุดโดยเฉพาะในเร่ืองของสาเหตุ
แห่งการกระท าความผิด การรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เพ่ือมาวินิจฉัยบุคคลนั้น สามารถแบ่งวิธีการหา
ขอ้มูลท่ีส าคญัและใชก้นัอยู ่3 ประเภท คือ การสมัภาษณ์, การสงัเกต และการทดสอบ 
 1. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการหาข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้ง หรือเร่ืองราวท่ี
ตอ้งการน ามาประกอบในการวินิจฉัยหาสาเหตุเพื่อหาทางป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหา การสัมภาษณ์
เป็นวิธีการบ าบดั หรือแกปั้ญหาไปในตวั คือการพูดคุยนั้นจะช่วยให้ผูถู้กสัมภาษณ์รู้สึกผอ่นคลาย
ความตึงเครียด และอาจให้ความร่วมมือในการแกปั้ญหา แต่การสัมภาษณ์ท่ีจะให้ไดค้วามร่วมมือ
นั้นตอ้งมีส่วนประกอบอ่ืนดว้ย เช่น การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างผูส้มัภาษณ์และผูถู้กสมัภาษณ์ 
การใชค้  าพูดหรือค าถามซ่ึงความจะเป็นค าถามท่ีแสดงความเป็นมิตรท่ีดีและแสดงความเห็นอกเห็น
ใจ การรู้จกัใชไ้หวพริบในการสังเกตกริยาท่าทางและการแสดงออกของผูถู้กสัมภาษณ์ การแปล
ความหมายของกริยาท่าทางหรือการแสดงออกนั้น ผูส้ัมภาษณ์ไม่ควรใชค้  าถามน าหรือขดัจงัหวะ
การสนทนาและผูส้มัภาษณ์นั้นควรท่ีมีการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตนเองไม่คลอ้ยตามกบั
ผูถู้กสมัภาษณ์ และประการสุดทา้ย เมื่อไดข้อ้มูลจากการสมัภาษณ์แลว้ขอ้มูลท่ีไดอ้าจไม่เพียงพอใน
การวิเคราะห์วินิจฉยั เจา้หน้าท่ีจะตอ้งออกไปสืบหาขอ้เท็จจริงภายนอกจากบุคคลในครอบครัวและ
บุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูต้อ้งขงั 
 2. การสังเกต เป็นอีกวิธีการหน่ึงในการหาขอ้มูลและขอ้เท็จจริง การสังเกตมี 2 อย่าง
คือ การปลอมตวัเขา้ไปอยูใ่นกลุ่ม และการสงัเกตอยา่งห่างๆ แต่การสังเกตอยา่งห่างๆ อาจเกิดความ
ผดิพลาดไดง่้าย เจา้หนา้ท่ีตอ้งบนัทึกพฤติกรรมอยา่งละเอียดเพื่อน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ 
 3. การทดสอบ การสมัภาษณ์หรือการสังเกตนั้นอาจไม่รู้ถึงแก่นแทข้องผูท่ี้จะศึกษา จึง
มีการคิดคน้วิธีการวดัจิตใจและความสามารถข้ึนเพ่ือคน้หาส่ิงท่ีซ่อนเร้นภายใน โดยหลกัท่ีส าคญั
นั้นมีอยู ่4 ประการคือ 
  3.1 วดัความสามารถ (Ability) เพื่อให้ทราบถึงความสูงต ่าของเชาวปั์ญญา เพราะ
เชาวปั์ญญาเป็นส่ิงท่ีติดตวัมาแต่ก  าเนิดและเปล่ียนแปลงยาก การวดัความสามารถ เช่น ความจ า การ
อ่าน การกระท าบางส่ิงบางอยา่ง การค านวณ เป็นตน้ 
  3.2 วดัพฤติกรรม (Behavior) เพื่อให้ทราบถึงบุคลิกลกัษณะ อารมณ์ จิตใจ ว่ามี
ระดบัอยา่งไร 
  3.3 วัดแนวถนัด (Aptitude) เพ่ือให้ทรายว่าบุคคลนั้ น มีแนวความถนัดและ
ความสามารถในทางใด 
  3.4 วดัความสนใจ (Interest) เพ่ือใหท้ราบว่าบุคคลนั้นสนใจวิชาชีพแขนงใด 
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 ในการวดัระดบัหรือการทดสอบทั้ง 4 ประการน้ี ผูท่ี้ท าการทดสอบจะตอ้งเป็นผูท่ี้ศึกษา
มาโดยเฉพาะ เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีความซบัซอ้นตอ้งใชเ้วลา แต่ในทางปฏิบติันั้นยงัขาดเจา้หนา้ท่ี 
ผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในเร่ืองเหล่าน้ี และเม่ือไดข้อ้มูลทั้งหมดแลว้และแน่ใจว่าถูกตอ้งแน่นอนมีความ
น่าเช่ือถือ เจา้หน้าท่ีจะตอ้งท าการเรียบเรียงเพื่อท าเป็นรายงานเพื่อเสมอต่อคณะกรรมการจ าแนก
ลกัษณะผูต้ ้องขัง โดยเน้ือหาของรายงานจะประกอบไปด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของผูต้อ้งขัง 
ประวติัการต้องคดีคร้ังก่อน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การทดสอบ และการสังเกตสืบเสาะของ
เจา้หน้าท่ี ขอ้มูลเก่ียวกบัความสมบูรณ์และบกพร่อง อาชีพ การท างาน ความสนใจ ความประพฤติ
ในสถานกกักนั แผนการหลงัปลดปล่อยและขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็น ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์
ต่อการวิเคราะห์ (Diagnosis) เพือ่วางแผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคล 
 การรวมรวบข้อมูลและข้อเท็จจริงของผูต้ ้องขังเป็นส่ิงท่ีส าคัญและเป็นประโยชน์ 
ต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของการบังคับโทษ หากในประเทศไทยมีการก าหนดถึงหลกัในการ
ประเมินผูต้อ้งของเพื่อท่ีจะไดพ้ิจารณาและก าหนดถึงวิธีปฏิบติัการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั เพื่อท่ีจะ
ไดก้  าหนดวิธีการฟ้ืนฟูและสามารถแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล
และสามารถคืนคนดีกลบัสู่สงัคมไดต่้อไป 
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 มาตรการในการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขังนั้ นต้องท าความเข้าใจก่อนว่าเป็นกลไก 
ท่ีส าคัญของงานราชทัณฑ์ เพราะเป็นกระบวนการท่ีจะท าให้เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ได้พูดคุยกับ 
ตวัผูต้อ้งขงั และท าการสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์ถึงประวติัภูมิหลงั บุคลิกลกัษณะและสภาพทั่วไป 
เพื่อท่ีจะท าความเข้าใจหรือรู้จักกับตวัตนของผูต้อ้งขังทั้งแบบเป็นกลุ่มและแบบเป็นรายบุคคล 
เพื่อท่ีเจ้าหน้าท่ีเรือนจ าสามารถท่ีจะก าหนดถึงวิธีการปฏิบัติและก าหนดแผนการฟ้ืนฟูให้กับ
ผูต้อ้งขงัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัปัญหาและเหมาะสมเป็นรายบุคคล นับตั้งแต่วาระแรกท่ีผูต้อ้งขงัถูก
ควบคุมอยูใ่นเรือนจ า จนกระทัง่ไดรั้บการปล่อยตวัออกจากเรือนจ า การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัน้ี
จึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัเพื่อช่วยใหผู้ต้อ้งขงัสามารถกลบัตวัเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคมไดไ้ปใน
อนาคต ซ่ึงเป็นเป้าหมายของกรมราชทณัฑ ์
 จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของต่างประเทศ  
ทั้งในกลุ่มประเทศซีวิลลอว ์เช่น องักฤษ ญ่ีปุ่น และกลุ่มประเทศคอมมอนลอว ์เช่น สหรัฐอเมริกา 
(มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) ท าใหท้ราบไดว้่ามาตรการในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของเรือนจ าเจา้หนา้ท่ี
ในกระบวนการยุติธรรมจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุกชนิดของผูต้อ้งขงัซ่ึงจะเร่ิมตั้งแต่หน่วยงาน
ท่ีอยู่ต้นกระบวนการยุติธรรมคือเจ้าหน้าท่ีต  ารวจ อัยการ ไปจนถึงหน่วยงานปลายทางของ
กระบวนการยุติธรรมคือราชทัณฑ์และในแต่ละประเทศนั้นจะมีการก าหนดไวถึ้งวิธีการและ
วตัถุประสงคข์องการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัในกฎหมาย เพราะแต่ละประเทศนั้นถือว่าการบงัคบั
โทษนั้นเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน หากไม่มีการออกกฎหมายมาเพื่อใชใ้นการบงัคบัโทษ 
การบงัคบัโทษกบับุคคลนั้นก็จะไม่สามารถกระท าได ้และยงัขดัต่อหลกัของมาตรฐานขั้นต ่าของ
การปฏิบติัต่อผูต้ ้องขังของสหประชาชาติท่ีก  าหนดไวว้่าการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขงันั้นจะตอ้ง
จ าแนกเพ่ือควบคุมและจะตอ้งจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัเพ่ือการแกไ้ขฟ้ืนฟูดว้ย ซ่ึงกฎหมายท่ีออกนั้น
จะตอ้งเป็นกฎหมายท่ีออกโดยฝ่ายนิติบญัญติั เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นส่ิงท่ีเจา้หนา้ท่ีผูท่ี้ใชก้ฎหมาย
เพ่ือบงัคบัโทษกบับุคคลใดนั้นจะตอ้งค านึงถึงเป็นอนัดบัแรก และขั้นตอนในการจ าแนกลกัษณะ
ผูต้อ้งขงัของแต่ละประเทศนั้นเมื่อผูต้อ้งขงัถูกส่งตัวเขา้มายงัเรือนจ าจะได้รับการรวบรวมขอ้มูล
เจา้หน้าท่ีของเรือนจ า และสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในแต่ละดา้น 
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ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม สุขภาพทางร่างกายและจิตใจ เพื่อท่ีจะได้น าข้อมูลท่ีได้จากผูต้ ้องขังมา  
ท าการวิเคราะห์และประเมินเพ่ือท่ีจะไดก้  าหนดแผนการแกไ้ขฟ้ืนฟูและการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัได้
อยา่งเหมาะสมเป็นการเฉพาะราย 
 แต่กระบวนการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของประเทศไทยนั้นยงัไม่ประสบความส าเร็จ
ได้มากเท่าท่ีควร เน่ืองด้วยปัจจัยหลายประการซ่ึงมีผลกระทบกับหน้าท่ีและจ านวนเจ้าหน้าท่ี
ราชทณัฑ์ของแต่ละเรือนจ า อาทิเช่น จ  านวนผูต้อ้งขงัท่ีมีมากเกินจ านวนท่ีเรือนจ าในแต่ละแห่งของ
ประเทศไทยจะสามารถรับได้ เมื่อจ  านวนผูต้อ้งขงัมีมากเกินกว่าเรือนจ าแต่ละแห่งจะรับได ้ท าให้
อตัราส่วนของเจา้หน้าท่ีเรือนจ าต่อจ านวนผูต้อ้งขงัมีความแตกต่างกนัมากเกินไป และปัญหาอีก
ประการหน่ึงคือการขาดการประสานงานหรือการให้ความร่วมมือกันระหว่างองค์กรในกระบวนการ 
ยติุธรรม หรือยงัไม่มีกฎหมายท่ีออกโดยฝ่ายนิติบญัญัติท่ีก  าหนดไวถึ้งหลกัเกณฑ์ วิธีปฏิบติั และ
วตัถุประสงค์ท่ีแน่นอนของการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขัง เป็นต้น ผูศ้ึกษาจึงได้พยายามศึกษาถึง
มาตรการทางกฎหมายในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของต่างประเทศว่าในแต่ละประเทศนั้นมี
กฎหมายท่ีก  าหนดถึงวตัถุประสงค์และหลกัเกณฑ์ในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัท่ีเหมาะสมเป็น
การเฉพาะรายอยา่งไรเมื่อเปรียบเทียบกบัมาตรการในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของประเทศไทย  
 การบงัคบัโทษเป็นการกระท าต่อบุคคลหรือมนุษย ์จึงเป็นเร่ืองท่ีถือว่ากระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงการด าเนินการใดๆ ต่อบุคคลควรท่ีจะมีกฎหมาย
ออกมาเพ่ือรองรับการกระท านั้นๆ และกฎหมายท่ีใช้บังคับนั้นจะต้องเป็นกฎหมายท่ีออกหรือ
บญัญติัโดยฝ่ายนิติบญัญติั และจากท่ีไดท้ าการศึกษามาแลว้นั้นท าให้ทราบไดว้่าในประเทศไทยนั้น
มีกฎหมายท่ีบญัญติัเก่ียวกับการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของประเทศไทยนั้นมีการก าหนดไวใ้น
มาตรา 11 ของพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 ในหมวดท่ี 3 เร่ืองของการแยกและยา้ยผูต้อ้งขงั 
และไดม้ีการก าหนดไวถึ้งรายละเอียดของการแยกผูต้อ้งขังในกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตาม
ความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 แต่ก็เป็นการก าหนดเพียงประเภทหรือ
ชั้นของเรือนจ า หรือการก าหนดให้มีการจดัหรือแบ่งอาณาเขตของเรือนจ าออกเป็นส่วนๆ โดยจะ
ค านึงถึงเพศ อายุ ชั้น และฐานความผิด และระดบัความเป็นอาชญากรของผูต้อ้งขงัเป็นส่วนใหญ่ 
หรือเพื่อประโยชน์ในการอบรมผูต้อ้งขงั ซ่ึงการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั
ตามกฎกระทรวงน้ีน้ีเป็นบญัญติัท่ีเน้นไปในดา้นของการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัเพื่อการควบคุม
เสียมากกว่า โดยท่ีไม่มีการค านึงถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงแก้ไขหรือความเหมาะสมของ
ผูต้อ้งขงัแต่ละราย ซ่ึงจากวตัถุประสงคข์องจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัตามท่ีไดม้ีการศึกษามาจะแบ่ง
ไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัเพื่อการควบคุม และการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัเพื่อ
การแกไ้ขฟ้ืนฟู การท่ีประเทศไทยใชร้ะบบการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัท่ีเนน้ในดา้นการควบคุมนั้น
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ถือว่าไม่ตรงตามหลกัมาตรฐานขั้นต ่าของสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขงัท่ีก  าหนด 
ไวว้่า การจ าแนกนั้นจะตอ้งจ าแนกตามเพศชายหญิง โดยแยกเรือนจ าหรือแยกแดน อายุ ประวติัการ
กระท าความผิด เหตุผลในการตอ้งโทษ และความจ าเป็นในการปรับปรุงแกไ้ข ผูคุ้มขงัระหว่างคดี
ตอ้งแยกจากนักโทษเด็ดขาด นกัโทษคดีแพ่งตอ้งแยกกบันกัโทษคดีอาญา นกัโทษเยาวชนตอ้งแยก
จากนกัโทษผูใ้หญ่ การด าเนินจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของประเทศไทยท่ีเนน้ในดา้นของการบริหาร
และควบคุมถือว่าเป็นการบงัคบัโทษโดยท่ีไม่ไดค้  านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์เพราะทศันคติของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยยงัเน้นไปในดา้นของการลงโทษ
ผูก้ระท าความผิดดว้ยการแกแ้คน้ทดแทน แต่ในส่วนของการแกไ้ขฟ้ืนฟูเป็นส่ิงท่ีค  านึงถึงรองลงมา 
การจะจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงันั้นเป็นการจ าแนกเพ่ือก าหนดวิธีการฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัเป็นเฉพาะราย 
การจะท่ีจะท าให้ผูต้อ้งขงัแต่ละรายไดรั้บการปฏิบติัและวิธีการฟ้ืนฟูท่ีเหมาะสมในแต่ละรายนั้น  
ส่ิงท่ีกระบวนการยติุธรรมจะตอ้งค านึงเป็นอนัดบัแรกคือ ประธานของการบงัคบัโทษ ซ่ึงในท่ีน้ีคือ 
ตวัผูก้ระท าความผดิหรือตวัผูต้อ้งขงั เพราะตามหลกัการของการบงัคบัโทษทางอาญาท่ีเป็นเสรีและ
มีความสอดคลอ้งกบัหลกันิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ ตวัผูก้ระท าจะตอ้งเป็นประธานของการบงัคบั
โทษเสมอ เพราะวตัถุของการถูกบังคบัโทษคือตัวผูก้ระท าความผิดเอง ตวัผูก้ระท าความผิดจึงมี
ความส าคญัท่ีจะช่วยป้องกนัไม่ให้เกิดการกระท าความผดิซ ้ าอีก การมุ่งท่ีจะเปล่ียนแปลงแกไ้ขตวั
ผูก้ระท าความผดิถือว่ามีความส าคญัจึงจะเป็นท่ีจะตอ้งรู้และเขา้ใจตวัผูก้ระท าความผิดอย่างลึกซ้ึง 
และกฎหมายท่ีเจ้าหน้าท่ีเรือนจ าใช้ในการบังคับโทษต่อผูต้ ้องขังก็เป็นเพียงกฎหรือร ะเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีออกโดยกระทรวงเท่านั้น ไม่ไดเ้ป็นกฎหมายท่ีออกโดยฝ่ายนิติบญัญติัท าให้การบงัคบั
โทษของประเทศไทยน้ีถือว่าขดัต่อหลกัเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ  
 ปัญหาท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของกาจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของประเทศไทยนั้นก็คือ 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูต้อ้งขงั เมื่อหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมก่อนท่ีจะมาถึงราชทณัฑ์
ไม่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของตัวผูก้ระท าความผิดท่ีเพียงพอ และข้อมูลของตัวผูก้ระท า
ความผิดท่ีแต่ละหน่วยงานได้บันทึกนั้ น ไม่มีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการรวบรวมข้อมูลของ
ผูก้ระท าความผิดแต่เป็นในรูปแบบของแต่ละหน่วยงานท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลไม่เพื่อใชเ้ฉพาะ
ในหน่วยงานของตน ไม่มีระบบในการรวบรวมขอ้มูลของผูก้ระท าความผดิเพื่อใหห้น่วยงานอ่ืนใน
กระบวนการยุติธรรมสามารถน าไปใช้ได้ อีกทั้งยงัไม่มีกฎหมายท่ีออกมาเพ่ือใช้บังคับในการ
รวบรวมขอ้มูลหรือประวติัอาชญากรรมของผูก้ระท าความผดิ ท าใหเ้ม่ือมาถึงข้ึนตอนปลายทางของ
กระบวนการยติุธรรมขอ้มูลท่ีเจา้หนา้ท่ีเรือนจ าจะสามารถน ามาใชเ้พื่อให้เหมาะสมกบัผูต้อ้งขงัเป็น
การเฉพาะขาดความสมบูรณ์ และเน่ืองมาจากปัญหานักโทษท่ีมีจ  านวนมากเกินกว่าความจุของ
เรือนจ าท่ีรับไดท้ าใหก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ีเรือนจ าท าไดมี้เพียงพอ อีกทั้งเม่ือผูต้อ้งขงั
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เข้ามาสู่เรือนจ านั้นในบางคร้ังข้อมูลรายละเอียดท่ีจ  าเป็นของผูต้ ้องขังก็ไม่มีส่งถึงราชทัณฑ์ดว้ย 
เพราะกระบวนการยุติในชั้นตน้นั้นไม่ไดมี้การท าตามกฎหมายในส่วนของการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ของผูถู้กกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอายุ ประวติัภูมิหลงั ความประพฤติในอดีตและปัจจุบนั ระดับ
การศึกษา หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีผูต้ ้องขังเคยอาศยัอยู่ ท าให้ราชทัณฑ์ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของ
ผูต้อ้งขงัใหม่ทั้งหมดซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลก็ท าไดไ้ม่เต็มท่ีเน่ืองจากอตัราก าลงัของเจา้หน้าท่ีมี
ไม่มากพอ และเมื่อเจา้หน้าท่ีท าการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลก็จะท าการสัมภาษณ์แต่เพียง
ขอ้มูลของผูต้อ้งขงัในเบ้ืองตน้เท่านั้น เช่น ช่ือตวั เลขประชาชน ขอ้หาท่ีกระท าความผิด ไม่มีการ
ถามในเร่ืองของอาย ุประวติัภูมิหลงั ประวติัการกระท าความผดิ ความประพฤติในอดีต และปัจจุบนั
ของผูต้อ้งขงั และการสัมภาษณ์ในคร้ังแรกเม่ือผูต้อ้งขงัเขา้สู่เรือจ  านั้นก็กระท าโดยเจา้หน้าท่ีของ
เรือนจ าเป็นผูท่ี้ไดรั้บการอบรมหรือศึกษาในเร่ืองของการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขังจึงท าให้การ
สัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัในคร้ังแรกไม่ได้ขอ้มูลท่ีเพียงพอ อีกทั้งยงัไม่มีผูเ้ช่ียวชาญในสาขาอ่ืนๆ เข้า
มาร่วมดว้ยไม่ว่าจะเป็นนกัสงัคมสงเคราะห์ นกัจิตวิทยา จิตแพทย ์และอนุศาสนาจารย ์อีกทั้งขณะท่ี
ท าการสมัภาษณ์ยงัมีผูต้อ้งขงัรายอ่ืนอยูร่่วมดว้ย ท าใหข้อ้มูลท่ีไดน้ั้นมกัจะไม่เป็นความจริง และเมื่อ
ท าการวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อท าการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงันั้นก็ไม่มีการค านึงถึงเร่ืองของบุคลิก
เดิม การศึกษา ความถนัดในเร่ืองของการฝึกอาชีพ กิจกรรมยามว่าง ความสนใจ สุขภาพจิต ท าให้
การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงันั้นไม่เหมาะสมกบัผูต้อ้งขงัแต่ละราย ท าให้การฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงันั้นไม่
สามารถท าไดอ้ยา่งเต็มท่ีและผูต้อ้งขงัมีความเส่ียงท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีอนัตรายมากข้ึนหากไดรั้บการ
จ าแนกให้อยู่ก ับผูท่ี้กระท าความผิดอย่างเดียวกนัแต่มีความเป็นอาชญากรมืออาชีพมากกว่า การ
จ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงันั้นควรจะตอ้งมีการค านึงถึงรายละเอียดต่างๆ ของผูต้อ้งขงั โดยจะตอ้งการ
จ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัมีความเหมาะสมกบัตวัผูต้อ้งขงัแต่ละราย เพื่อใหผู้ต้อ้งขงัแต่ละรายสามารถ
ปรับปรุงฟ้ืนฟูแกไ้ขตวัเองไดแ้ละสามารถกลบัไปเป็นพลเมืองท่ีดีในสงัคมไดต่้อไปในอนาคต 
   
5.2 ข้อเสนอแนะ  
 เน่ืองจากวตัถุประสงค์ของการบังคับโทษจ าคุกคือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ตลอดจนศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และมุ่งเน้นท่ีจะบ าบดัฟ้ืนฟูและแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์
ของผูถู้กบงัคบัโทษ เมื่อผูต้อ้งขงัเขา้มาสู่เรือนจ ากระบวนการแรกท่ีผูต้อ้งขงัทุกรายจะตอ้งผ่านคือ
การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั ดงันั้นการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัจึงเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีจะ
มีผลต่อการฟ้ืนฟูแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่ดีของผูต้อ้งขงั เพราะหากการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัสามารถ
กระท าได้ตามวตัถุประสงค์ทั้ ง 2 ส่วนคือ การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัเพื่อการควบคุมและการ
จ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัเพ่ือการฟ้ืนฟูไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัผูต้อ้งขงัเป็นเฉพาะราย จะท าใหเ้จา้หนา้ท่ี
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เรือนจ าสามารถท่ีจะก าหนดถึงวิธีการปฏิบติัและวางแผนการฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
เมื่อผูต้อ้งขงัไดรั้บการปล่อยตวัจากเรือนจ าจะท าให้สามารถกลบัตวัเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและ
สามารถกลบัเขา้สู่สังคมได ้อีกทั้งการบงัคบัโทษต่อผูต้อ้งขงัของประเทศไทยนั้นจะตอ้งเป็นการ
บงัคบัโทษท่ีไม่ขดัต่อหลกัสิทธิและเสรีภาพของผูถู้กบงัคบัโทษนั้นคือการท่ีเจา้หนา้ท่ีของเรือนจ า
จะตอ้งปฏิบติัตามกฎมาย และกฎหมายท่ีเจา้หน้าท่ียึดถือเพ่ือปฏิบติัตามนั้นจะตอ้งเป็นกฎหมายท่ี
ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้ นจึงจะถือว่าเป็นการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
รัฐธรรมนูญ 
 การจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขังนั้นท่ีจะเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับผูต้ ้องขัง
เฉพาะราย หน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมทุกหน่วยงานจะตอ้งมีการประสานงานหรือให้ความ
ร่วมมือกนั และหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมจะตอ้งท าหนา้ท่ีของตวัเองใหไ้ดอ้ย่างเต็มท่ี ส่ิงท่ี
จะท าใหก้ารจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัเป็นไปอยา่งถูกตอ้งก็คือ  
 5.2.1 การท่ีจะไดข้อ้มูลผูต้อ้งขงัท่ีเพียงพอ หน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมจะตอ้งท าหนา้ท่ี
ของตนเองอยา่งเต็มท่ีและตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบญัญติัไวอ้ยา่งเคร่งครัดเพื่อท่ีจะรวบรวมขอ้มูล
ทุกชนิดของผูต้ ้องหา อีกทั้ งยงัต้องมีการเช่ือมโยงข้อมูลของตัวผูก้ระท าความผิดท่ีจะท าให ้
ทุกหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมสามารถเขา้ถึงและน าขอ้มูลเก่ียวกบัตวัผูก้ระท าความผดิไป
ใชไ้ด ้เน่ืองจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยยงัเป็นแบบการจดัเก็บขอ้มูล
ของผูก้ระท าความผิดท่ีแต่ละหน่วยงานได้บันทึกไวต้ามหน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบอยู่และเพื่ อใช้
ประโยชน์ประโยชน์ส าหรับภายในหน่วยงานของตนเท่านั้น อีกทั้งในส่วนของประวติัผูก้ระท า
ความผิดนั้นประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายโดยตรงท่ีจะน ามาใชบ้งัคบัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลของ
ผูก้ระท าความผดิโดยตรงจะมีก็แต่เพียงขอ้บงัคบัภายในหน่วยงานเท่านั้น ในส่วนของการรวบรวม
ขอ้มูลหน่วยงานแรกท่ีหนา้ท่ีคือ ต ารวจโดยพนักงานสอบสวนจะตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อ 
ท่ีจะทราบถึงข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับความผิดท่ีถูกกล่าวหา ซ่ึงจะต้องเป็น  
พยานหลกัฐานทั้งท่ีเป็นผลดีและเป็นผลร้ายแก่ผูต้อ้งหา รวมถึงพยานหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัเหตุ
บรรเทาโทษของผูต้อ้งหา พนกังานสอบสวนจะรวบรวมแต่พยานหลกัฐานท่ีเป็นผลร้ายแก่ผูต้อ้งหา
หรือพยานหลกัฐานท่ีจะยืนยนัว่าผูต้อ้งหาเป็นผูก้ระท าความผิดมิได ้ เน่ืองจากคดีอาญาเป็นเร่ืองท่ี
พิสูจน์กนัดว้ยความจริง การจะฟังว่าส่ิงใดจริงหรือไม่ การฟังความทุกฝ่ายเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่ง
พนกังานสอบสวนจึงตอ้งวางตวัเป็นกลาง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131 
ท่ีบญัญัติให้พนักงานสอบสวน รวบรวมหลกัฐานทุกชนิดเท่าท่ีสามารถจะท าได ้เพื่อประสงค์จะ
ทราบขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ อนัเก่ียวกบัความผดิท่ีถูกกล่าวหา เพื่อจะรู้ตวัผูก้ระท าผดิและ
พิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูต้อ้งหา การรวบรวมพยานหลกัฐานของพนักงาน
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สอบสวนน้ีจะตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐานอ่ืนๆ ของผูต้อ้งหาดว้ย เช่น ความเป็นมาแห่งชีวิต ความ
ประพฤติอนัเป็นอาจิณของผูต้ ้องหา ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ และข้อมูลท่ีถือว่ามีความส าคัญในการ
รวบรวมข้อมูลผูก้ระท าความผิดคือประวติัอาชญากรรม เน่ืองจากพยานหลักฐานเหล่าน้ีเป็น
ขอ้เท็จจริงท่ีมีความส าคญัต่อการใชดุ้พินิจสั่งคดีของพนักงานอยัการ แต่มีผลไปถึงการใชดุ้ลพินิจ
ในการพิจารณาพิพากษาของศาล แต่ทั้งน้ีเม่ือพนกังานสอบสวนไดร้วบรวมพยานหลกัฐานทุกชนิด
ของผูต้อ้งหาแลว้จะตอ้งแจง้ให้ผูต้อ้งขงัทราบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 
138 การท่ีกฎหมายบัญญัติให้พนักงานสอบสวนต้องท าการแจ้งแก่ผูต้ ้องหาเพราะว่ากฎหมาย  
ไม่ต้องการให้พนักงานสอบสวนกระท าการอนัเป็นการเอาเปรียบแก่ผูต้อ้งหา จึงเปิดโอกาสให้
ผูต้อ้งหาไดท้ าการช้ีแจงว่าขอ้มูลดงักล่าวนั้นเป็นความจริง ถูกตอ้งและครบถว้นหรือไม่ ดงันั้นจึง
ควรท่ีจะมีการส่งเสริมให้พนกังานสอบสวนปฏิบติัตามแนวทางท่ีกฎหมายก าหนด และมีทศันคติท่ี
อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นกลางและเท่ียงธรรม หน่วยงานท่ีอยู่ในล าดบัต่อมาคืออยัการเน่ืองจาก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่มีบทบญัญติัท่ีใหอ้  านาจแก่พนกังานอยัการในการเสนอ
ความเป็นมาแห่งชีวิตของจ าเลยต่อศาล แต่มีบทบัญญัติท่ีให้อ  านาจพนักงานอยัการเพียงสั่งให้
พนกังานสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมหรือสั่งใหพ้นกังานสอบสวนส่งพยานมาเพ่ือซกัถาม ซ่ึง
อยัการจะใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาว่าคดีใดสมควรสัง่ฟ้องหรือคดีใดไม่สมควรสั่งฟ้อง แต่อยัการ
จะต้องมีทัศนคติท่ีเป็นคลา้ยตุลาการคือ ขณะท่ีเป็นผูรั้กษากฎหมายด าเนินคดีกับผูท่ี้ละเมิดต่อ
กฎหมายแต่ก็ตอ้งมีทศันคติท่ีเป็นการคุม้ครองสิทธิของบุคคลทุกฝ่ายท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะท าให้
สามารถพิจารณาไดอ้ยา่งเหมาะสมว่าผูต้อ้งหาสมควรท่ีจะถูกฟ้องต่อศาลหรือไม่ เมื่อการด าเนินคดี
มาถึงศาลแมก้ฎหมายจะมีการก าหนดให้ศาลสัง่ให้พนกังานคุมประพฤติท าการสืบเสาะขอ้มูลของ
ผูต้อ้งหาเพื่อมีประกอบในการก าหนดโทษ แต่ในปัจจุบนัการน ารายงานของพนักงานคุมประพฤติ
หรือขอ้มูลอ่ืนๆ ของผูก้ระท าความผดิมาประกอบในการใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาคดีอยูน่อ้ย ท าให้
การลงโทษผูต้ ้องหายงัไม่มีความเหมาะสมกับผูต้ ้องหาเป็นการเฉพาะราย ดังนั้ นจึงควรให้
กระบวนการยติุธรรมค านึงถึงไวเ้สมอว่าผูต้อ้งหาหรือผูท่ี้ถูกบงัคบัโทษจะตอ้งเป็น “ประธานของ
การบงัคบัโทษ” คือตอ้งค านึงถึงตวัผูต้อ้งหาเป็นส าคญั การน าขอ้มูลหรือพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวกบั
ตัวผูต้ ้องหาทั้งหมดถือว่าเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้การลงโทษนั้ นเป็นการลงโทษท่ีเหมาะเป็น
รายบุคคล 
 5.2.2 กฎหมายท่ีเจ้าหน้าท่ีเรือนจ าจะต้องใช้ในการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขังจะต้องมีการ
ค านึงถึงวตัถุประสงค์ในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัดว้ยคือ วตัถุประสงค์ในการจ าแนกลกัษณะ
ผูต้อ้งขงัเพ่ือการบริหารควบคุมและการแกไ้ขฟ้ืนฟู อีกทั้งกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัโทษบุคคลควรท่ีจะ
เป็นกฎหมายท่ีออกโดยฝ่ายนิติบญัญัติ ในท่ีน้ีคือพระราชบัญญติัราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 โดยมีการ
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บัญญัติไวใ้นหมวดท่ี 3 เร่ืองการแยกและยา้ยผูต้ ้องขัง ซ่ึงในมาตราท่ี 11 ของพระราชบัญญัติ
ราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 ท่ีเจา้หนา้ท่ีของราชทณัฑใ์ชอ้ยูน้ี่เป็นการก าหนดกรอบท่ีกวา้งอีกทั้งยงัเป็นการ
ก าหนดเพื่อให้มีการใชก้ฎกระทรวงหมาดไทย ซ่ึงเป็นกฎท่ีออกโดยกระทรวงไม่ไดอ้อกโดยฝ่าย 
นิติบญัญัติ จึงควรให้มีการเพ่ิมมาตราเพ่ือก  าหนดถึงวตัถุประสงค์ในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขัง
ดว้ย ซ่ึงในมาตรา 11 บัญญัติไวว้่า “รัฐมนตรีมีอ  านาจแยกประเภทหรือชั้นของผูต้อ้งขงัและวาง
เง่ือนไขในการยา้ยจากประเภทหรือชั้นหน่ึงไปยงัอีกประเภทหรือชั้นหน่ึงโดยวิธีเล่ือนข้ึนหรือลดลง
ตลอดจนการปฏิบติัต่างๆ ส าหรับผูต้อ้งขงั” เพ่ิมเป็นมาตรา 11/1 โดยบญัญติัว่า “เพื่อให้การแกไ้ข
ฟ้ืนฟูพฤตินิสยัผูต้อ้งขงัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย การแยกผูต้อ้งขงัจะตอ้งค านึงถึง เพศ อาย ุประวติั
การกระท าความผิด ลกัษณะนิสัยแท้จริง ความต้องการในการแก้ไขฟ้ืนฟู และขอ้เท็จจริงอ่ืนๆ  
อนัเก่ียวกับตัวผูต้ ้องขังทั้ งหมด และต้องน าข้อมูลอนัเก่ียวกับตัวผูต้ ้องขังทั้ งหมดมาใช้ในการ
พิจารณาเพื่อจ  าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั และท าการแยกขงัต่อไป” เพราะในปัจจุบนักฎหมายท่ีใชใ้น
การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงันั้น เป็นเพียงกฎกระทรวงท าใหก้ารบงัคบัโทษผูต้อ้งขงัในประเทศไทย
นั้นถือว่าขดัต่อหลกัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยงัขดัต่อหลกัมาตรฐานขั้น
ต ่าส าหรับการปฏิบัติต่อผูต้อ้งขงัของสหประชาชาติ ท่ีมุ่งเน้นถึงการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขังโดย
ค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน และเป้าหมายของการแกไ้ขฟ้ืนฟูตวัผูต้อ้งขงัในอนาคต 
 5.2.3 หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อจ  าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของประเทศไทยนั้นยงัเป็นการ
จ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัท่ีจ  าแนกเพียงเบ้ืองตน้เท่านั้นยงัไม่มีการจ าแนกโดยพิจารณาถึงรายละเอียด
ต่างๆ เช่น ประวติัภูมิหลงั แนวโน้มการก่ออาชญากรรม ความผิดปกติทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
หรือผูต้อ้งขงัท่ีตอ้งไดรั้บการปฏิบติัเป็นพิเศษ อีกทั้งระบบท่ีใชเ้พียงขอ้มูลขอ้ผูต้อ้งขงัมาประกอบ 
การพิจารณาเพื่อจ  าแนกลกัษณะ การได้ข้อมูลก็กระท าโดยเจ้าหน้าท่ีเรือนจ าท าการสัมภาษณ์
ผูต้อ้งขงัเป็นรายบุคคล แต่หากผูต้อ้งขงัไม่ตอ้งการท่ีจะพูดความจริงจะท าให้เจา้หน้าท่ีไม่สามารถ
ทราบไดถึ้งลกัษณะนิสยัท่ีแทจ้ริง และเหตุผลในการกระท าความผดิของผูต้อ้งขงัรายนั้นได ้แต่จาก
การศึกษาระบบการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของต่างประเทศนั้น ในบางประเทศมีการน าระบบการ
ให้คะแนนมีประกอบในการพิจารณาเพื่อจ  าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัดว้ย เช่น สหรัฐอเมริกา (มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย) มีการใชร้ะบบการให้คะแนนโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ คะแนนขั้นตน้ (ปฐมภูมิ) และ
คะแนนขั้นต ่า ในส่วนของคะแนนขั้นตน้นั้นเป็นการให้คะแนนโดยปัจจยัหรือตวัแปรต่างๆ ของ 
ตวัผูต้อ้งขงั เช่น อาย ุเพศ ประวติัภูมิหลงั ความประพฤติก่อนถูกตดัสินจ าคุก ความรุนแรงของการ
กระท าความผิด เป็นตน้ และคะแนนขั้นต ่าเป็นคะแนนท่ีก  าหนดโดยน าการกระท าความผิดมาเป็น
ปัจจยัการให้คะแนน เช่น ถูกจ าคุกในขอ้หาท่ีเก่ียวกบัความรุนแรงหรืออาชญากรรมทางเพศ หรือ
อาชญากรรมท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมในท่ีสาธารณะ หรือความผิดท่ีมีโทษจ าคุกตลอดชีวิต 
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เป็นต้น เม่ือได้คะแนนทั้งสอบส่วนแลว้ เจ้าหน้าท่ีเรือนจ าจะน าคะแนนมาปรับใช้เพ่ือก  าหนด
สถานท่ีคุมขัง หรือระดบัความปลอดภยัของเรือนจ า เหตุผลท่ีมลรัฐแคลิฟอร์เนียน าระบบการให้
คะแนนมาใชใ้นการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัก็เพราะว่า เพ่ือตอ้งการให้แน่ใจแลว้ว่าผูต้อ้งขงัรายนั้น
จะไดรั้บการแยกควบคุมดูแลและการแกไ้ขฟ้ืนฟูอย่างถูกตอ้งเหมาะสมเฉพาะราย ในส่วนของ
ประเทศองักฤษนั้นการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขังจะเน้นไปในด้านของการควบคุมแต่การแยก
ประเภทเพ่ือการควบคุมน้ีจะเป็นการแยกประเภทเรือนจ าคือการท่ีเจา้หน้าท่ีเรือนจ าพิจารณาถึง
ปัจจยัต่างๆ ของผูต้อ้งขงั เช่นประวติัส่วนตวั บนัทึกการกระท าความผดิ รวมถึงสุขภาพทางก่ายและ
จิตใจ เมื่อไดข้้อมูลท่ีครบถว้นแลว้จะท าการส่งตัวไปยงัเรือนจ าท่ีเหมาะสมกบัผูต้อ้งขงัเป็นการ
เฉพาะราย ไม่ใชแ้ยกเภทของของผูต้อ้งขงัแต่ก็ยงัขงัไวร้วมกนัโดยจะแยกเพียงแดนหรือสถานท่ี  
ต่างหากแต่ยงัคงอยู่ในเรือนจ าเดียวกนั ประเภทเรือนจ าของประเทศองักฤษนั้นจะมีอยู ่4 ประเภท 
คือ ประเภท A, B, C และD ซ่ึงแต่ประเภทนั้นก็มีระดับความปลอดภัยของเรือนจ าท่ีแตกต่างกัน
ตั้งแต่ความปลอดภยัระดบัสูงเจา้หน้าท่ีของเรือนจ าตอ้งมีการติดอาวุธ อีกท่ีห้องขงัยงัเป็นลูกกรง
แยกต่างหากและก าหนดเวลาในการชีวิตในเรือนจ า ไปจนถึงเรือนจ าท่ีมีความปลอดภัยต ่าเป็น
เรือนจ าแบบเปิดระดบัความปลอดภยัจะนอ้ยกว่าระดบัแรก ผูต้อ้งขงัจะใชชี้วิตไดง่้ายเพราะไม่มีการ
ก าหนดเวลาในการใชชี้วิตมากเท่าใด แต่ผูต้อ้งขงัท่ีไดรั้บการจ าแนกให้อยูใ่นเรือนจ าประเภทความ
ปลอดภยัระดบัต ่าน้ีจะตอ้งแน่ใจแลว้ความสามารถไวว้างใจไดว้่าจะไม่หลบหนี หรือไม่มีพฤติกรรม
ท่ีไม่เหมาะสมขณะท่ีอยู่ในเรือนจ า เหตุผลท่ีประเทศองักฤษเน้นการควบคุมเพราะว่าในประเทศ
องักฤษนั้นกระบวนการยติุธรรมพยามใชว้ิธีการเบ่ียงเบนโทษจ าคุกคือจะไม่ลงโทษจ าคุกหากไม่มี
ความจ าเป็น เพราะค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ความมีเมตตา และหากต้องรับโทษจ าคุกจะพยายาม
กระตุน้เพื่อให้ผูต้อ้งขงัปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้มีชีวิตท่ีดีและมีประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต ในส่วน
ของประเทศญ่ีปุ่นนั้นการจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท่ีจะปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังด้วย
วิธีการต่างๆ อยา่งเหมาะสมเป็นรายบุคคล และเป็นไปตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์เพื่อใหผู้ต้อ้งขงั
สามารถพฒันาและฟ้ืนฟูแกไ้ขตนเองได ้ในประเทศญ่ีปุ่นเม่ือผูต้อ้งขงัเขา้สู่เรือนจ าจะไดรั้บการแยก
ให้อยู่ใน “ศูนยจ์  าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั” ในศูนยน้ี์ขั้นแรกผูต้อ้งขงัจะไดรั้บการแยกประเภทออก 
เป็นชั้นต่างๆ ซ่ึงการแยกประเภทของราชทณัฑ์ญ่ีปุ่นน้ีมีความซบัซ้อนมากเพราะมีด้วยกนัหลาย
ประเภทไม่ว่าจะเป็นการจ าแนกตามเพศ สัญชาติ ประเภทคดี อาย ุและก าหนดโทษ หรือแนวโน้ม
การก่ออาชญากรรม หรือความผดิปกติทางดา้นร่างกายและจิตใจ จะเห็นไดว้่าการจ าแนกลกัษณะ
ผูต้อ้งขงัของประเทศญ่ีปุ่นน้ีมีดว้ยกนัหลายประเภทท าให้ผูต้อ้งขงัท่ีไม่สมควรจะตอ้งอยู่ร่วมกัน
ไดรั้บการแยกให้อยู่ห่างจากกนั ลดการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ได ้โดยการจ าแนก
ลกัษณะผูต้อ้งขงัของประเทศญ่ีปุ่นน้ีจะใชห้ลกัการทางวิทยาศาสตร์เขา้มาใช ้เพราะการใชห้ลกัการ
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ทางวิทยาศาสตร์จะท าใหเ้ขา้ใจไดถึ้งบุคลิกภาพท่ีแทจ้ริงของผูต้อ้งขงั เมื่อแยกประเภทของผูต้อ้งขงั
แลว้ขั้นตอนต่อมาคือการปฏิบติัแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัในแต่ละชั้นตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคล 
จะเห็นไดว้่ามาตรการในจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของต่างประเทศน้ีมีความละเอียดอ่อนและซบัซอ้น
กนั เพราะในต่างประเทศถือว่าผูต้อ้งขงัคือบุคคลท่ีตอ้งท าการแกไ้ขฟ้ืนฟูหากการจ าแนกลกัษณะไม่
ไดผ้ล ผูต้ ้องขังบางประเภทท่ีไม่สมควรจะอยู่ร่วมกนักลบัตอ้งมาใช้ชีวิตอยู่ดว้ยกันจะท าให้เกิด
พฤติกรรมของการเลียนแบบได ้ซ่ึงจะท าให้เมื่อผูต้อ้งขงัออกจากเรือนจ าก็จะไม่สามารถกลบัเขา้สู่
สังคมได้ และอาจจะกลบัไปกระท าความผิดซ ้ าอีกวนกลบัมาท่ีเรือนจ าอยู่เป็นวงกลม ดงันั้นการ
จ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของประเทศไทยจึงควรท่ีจะน าส่วนท่ีดีของการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของ
ต่างประเทศมาปรับใชก้บัเรือนจ าของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการน าระบบการใหค้ะแนนมาเป็น
เกณฑ์ในการจ าแนก หรือมีการเพ่ิมชั้นหรือประเภทของผูต้อ้งขงัเพ่ือให้สามารถก าหนดแผนการ
ปฏิบติัและวางแผนการแกไ้ขฟ้ืนฟูไดย้า่งเหมาะสมเป็นรายบุคคล  
 ดว้ยเหตุน้ีหากประเทศไทยตอ้งการให้การจ าแนกลกัษณะผูต้ ้องขังประสบผลส าเร็จ  
นัน่คือการท่ีผูต้อ้งขงัสามารถแกไ้ขและฟ้ืนฟูพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องตนเองไดแ้ละกลบัไป
ใชชี้วิตในสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข และส่ิงท่ีจะท าใหก้ารแกไ้ขและฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัประสบความส าเร็จ
คือ ขอ้มูลของผูต้อ้งขงัเฉพาะราย เพราะจะท าให้เจา้หน้าท่ีราทณัฑ์สามารถก าหนดวิธีการวางแผน
เพ่ือนการแกไ้ขและฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัให้เหมาะสมเป็นการเฉพาะราย ดงันั้นกระบวนการยติุธรรมของ
ประเทศไทยจึงควรท่ีจะร่วมมือกนัในการท่ีจะรวบรวมขอ้มูลของผูก้ระท าความผดิและหน่วยงาน
สามารถท่ีจะเข้าถึงข้อมูลของผูก้ระท าความผิดและสามารถน ามาใช้ได้ มีส่วนของการจ าแนก
ลกัษณะผูต้อ้งขงัของประเทศไทยควรท่ีจะมีการพฒันาโดยการก าหนดหลกักฎหมาย วตัถุประสงค์
ในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัโดยส่ิงท่ีจะตอ้งค านึงถึงอยูเ่สมอคือ ตวัผูต้อ้งขงั เพราะผูต้อ้งขงัแต่ละ
รายก็มีความตอ้งการมีลกัษณะท่ีนิสัยท่ีแตกต่างกนัหากได้รับการจ าแนกหรือแยกแยะตามความ
เหมาะสมเฉพาะราย ผูต้อ้งขงัก็จะสามารถปรับปรุงหรือฟ้ืนฟูแกไ้ขตวัเองไดอ้ยา่งมีคุณภาพ อีกทั้ง
กรใชก้ฎหมายบงัคบัแก่บุคคลใดควรท่ีจะเป็นกฎหมายท่ีออกโดยฝ่ายนิติบญัญติัเพื่อคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ในส่วนของมาตรการในการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงันั้นควรท่ีจะน าเอาส่วน
ท่ีดีของต่างประเทศมาปรับใชห้รือมาพฒันาต่อเพื่อใหก้ารจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของประเทศไทย
มีคุณภาพ และสามารถแกไ้ขผูต้อ้งขงัไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นการเฉพาะราย 
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