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บทคัดย่อ 

 

การบริหารงานราชทณัฑ์ของประเทศไทยปัจจุบนัได้มีการนําหลักการแก้ไขฟื; นฟู

ผูก้ระทาํความผิดมาใช้ในการบริหารจดัการผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ ซึ' งกรมราชทณัฑ์ไดต้ระหนักถึง

ปัญหาที'ส่งผลกระทบต่อราชทณัฑ์อยูใ่นขณะนี;  คือ มีความพยายามแกไ้ขปัญหาสภาวะผูต้อ้งขงัลน้

เรือนจาํ โดยตอ้งพิจารณาถึงผลแห่งการแกไ้ขฟื; นฟูผูต้อ้งขงัไม่ใหก้ลบัไปกระทาํความผิดซํ; าอีก และ

กลบัตวักลบัใจเป็นคนดีสู่สังคมและใชชี้วติอยูใ่นสังคมอยา่งปกติสุข 

แต่การจดัการในเรือนจาํดา้นการแกไ้ขฟื; นฟูผูต้อ้งขงัยงัไม่มีหลกัเกณฑ์ วิธีการ รวมทั;ง

กฎหมายที'ให้อาํนาจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงเป็นแนวคิดที'นาํไปสู่การทาํ

วิทยานิพนธ์ฉบบันี;  ซึ' งไดศึ้กษาถึงรูปแบบการบริหารจดัการดา้นการให้การศึกษาและฝึกอบรมที'มี

อยูใ่นต่างประเทศ เพื'อนาํมาปรับใชใ้นทางที'เป็นคุณต่อการจดัการศึกษาและฝึกอบรมของผูต้อ้งขงั

ในเรือนจาํประเทศไทย 

สําหรับการจดัการศึกษาของผูต้อ้งขงัในสหราชอาณาจกัร จะมีการจดัหาครูผูส้อนทั;ง

วิชาสามญัและดา้นวิชาชีพ และมีการสอบวดัผลโดยผูที้'สอบผา่นจะไดรั้บประกาศนียบตัรรับรอง

จากทางราชการ นอกจากนี; ยงัมีการจดัการศึกษาด้านพลศึกษา (Physical Education)  และการ

บริหารร่างกาย (Gymnastics) ตามขอ้บงัคบัราชทณัฑ์ ปี ค.ศ. 1999 ขอ้ 32 ไดก้าํหนดให้ผูต้อ้งขงัทุก

คนตอ้งไดป้ระโยชน์จากการสนบัสนุนทางดา้นการศึกษาในเรือนจาํ ส่วนห้องเรียนนั;นทุกเรือนจาํ

จะถูกจดัให้มีสถานที'สําหรับการรับการศึกษา ผูต้อ้งขงัสามารถทาํการศึกษาโดยทางไกลและอาจ

สําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ เพื'อใช้เป็นคุณสมบัติในการ
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ประกอบอาชีพภายหลงัการพน้โทษแลว้ โดยเรือนจาํและทณัฑสถานตอ้งจดัหาตาํราหรือหนงัสือ

ใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั 

ในประเทศญี' ปุ่น ได้มีมาตรการสนับสนุนจากทางสังคมโดยจัดครูผู ้สอนที' เป็น

เจา้หนา้ที'เรือนจาํและอาสาสมคัรจากภายนอกเขา้ร่วมให้บริการการศึกษาแก่ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ มี

หลกัสูตรการเรียนการสอนทางไกลหลายหลกัสูตรให้ผูต้อ้งขงัไดศึ้กษาเล่าเรียนเพื'อพฒันาความรู้

และทกัษะการทาํงาน ซึ' งเป็นหลกัสูตรที'ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และสําหรับ

ผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มไดมี้กฎหมายโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชน (The Juvenile Training School Law) ซึ' ง

เป็นบทบญัญติัใชล้งโทษผูก้ระทาํผิดเยาวชนที'มีอายุตั;งแต่ 14 ปี แต่ไม่เกิน 26 ปี มีการจดัสถานที'

ควบคุมในลกัษณะโรงเรียนฝึกอบรม พร้อมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการเป็น

พลเมืองที'ดี 

และสําหรับสาธารณรัฐสิงคโปร์ ไดมี้การจดัการศึกษาแก่ผูต้อ้งโดยการนาํผูต้อ้งขงัวยั

หนุ่มไปควบคุมในเรือนจาํเฉพาะที'เรียกว่า เรือนจาํโรงเรียน (Prison School) ซึ' งมีลกัษณะเด่น

เสมือนเป็นโรงเรียนประจาํ และมีครูผูส้อนที'มีความรู้ความเชี'ยวชาญทั;งวิชาสามญัและวิชาชีพ 

การศึกษาสายสามญัดาํเนินการสอนโดยครูของกระทรวงศึกษาธิการ และการฝึกวิชาชีพ จะไดรั้บ

การอบรมดา้นระเบียบและจรรยาบรรณในการทาํงานให้แก่ผูต้อ้งขงั ทั;งนี; ระบบการจดัการศึกษา

ของผูต้อ้งขงัยงัมีโปรแกรมการรักษาพิเศษที'มาช่วยผูต้อ้งขงัที'มีปัญหาในชีวิตจริงซึ' งผูต้อ้งขงัอาจ

ตอ้งการใหช่้วยเหลือได ้เช่น ปัญหาเกี'ยวกบัครอบครัว เพศ ความรุนแรง อารมณ์ ทิฐิ และการใชส้าร

เสพติด เป็นตน้ ซึ' งโปรแกรมนี; จะช่วยบูรณาการทกัษะเบื;องตน้โดยพฒันาทกัษะชีวิต จนกระทั'ง

ผูต้อ้งขงัจะไดรั้บโอกาสในการพฒันาทกัษะการใชเ้หตุผลและการแกปั้ญหาดว้ย 

ดว้ยเหตุนี; จึงตอ้งนาํมาพิจารณาเพื'อจดัให้มีการกาํหนดเป็นกฎหมาย ในส่วนของการจดั

การศึกษาของผูต้อ้งขงั ใหส้อดคลอ้งกบับริบทการศึกษาของประเทศ และเป็นไปตามหลกักฎหมาย

การศึกษาแห่งชาติในส่วนของการจดัการศึกษาวิชาสายสามญั และหลกักฎหมายการอาชีวศึกษา

สําหรับการจดัการศึกษาสายวิชาชีพ ทั;งตอ้งมีการพิจารณาจาํแนกผูต้อ้งขงัให้เหมาะสมต่อการจดั

การศึกษาของผูต้้องขังเป็นรายบุคคล และปรับเปลี'ยนระบบการบริหารงานราชทัณฑ์เพื'อให้

บรรลุผลแห่งการจดัการศึกษาผูต้อ้งขงัให้เป็นไปอย่างมีระบบ และตอ้งคาํนึงถึงการแก้ไขฟื; นฟู

ผูต้อ้งขงัไม่ใหก้ลบัมากระทาํผดิซํ; า อีกทั;ง เป็นการแกไ้ขภาวะนกัโทษลน้เรือนจาํที'ประสบอยูใ่นขณะนี;  
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ABSTRACT 

 

The correction administration in Thailand nowadays has incorporated rehabilitation 

principal with regard to prisoners in prisons. The Department of Correction has realized  

the problems of overcrowding prisoners. Therefore the solution might be reached by restoring and 

preventing prisoners from committing repeated crimes and to return to the society in clean slate.  

However, prison management focusing on prisoners' rehabilitation have not yet been 

processed and organized effectively according to the law. This leads to the production of this 

thesis which studies education and training management model from abroad in order to adjust for 

the benefit of prisoners' education and training management in Thai prisons.  

In the United Kingdom, there are both academic and vocational education for 

prisoners. Also, tests with official certificates are provided for successful candidates. In addition, 

physical education and gymnastics education are optional. According to correction regulation 

1999 article 32, it states that every prisoner shall benefit from educational support in prison.  

Each prison shall provide classroom facilities. Prisoners may study remotely and still attain 

degrees from universities in order to qualify to work after being released. Study materials such as 

books and files must be provided to prisoners by prisons.  

In Japan, societal supporting measures are incorporated by providing instructors who 

are prisons' officers and volunteers from outside to attend the educational service. Prisoners can 

take distant courses to develop knowledge and working skills which are certified by Ministry of 
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Education. The Juvenile Training School Law which regulates committed juvenile from 14-26 

years asserts that young prisoners shall be contained in school-alike atmosphere to raise morality, 

ethics and awareness to become a good citizen.  

In Singapore, prisoners' education is regarded by taking young prisoners to control in 

prison school which resemblance boarding school. Expert instructors are from Ministry of 

education in academic area, whereas in vocational area, prisoners will be trained in the scope of 

work ethics. In addition, special program has been introduced to help prisoners who has personal 

problems, for instance, family, sex, violence, anger, ego and drug issues. This program will 

enhance preliminary skills by improving life skills until prisoners have chances to develop 

reasoning and problem solving skills.  

It is crucial that prisoners' educational system management shall be regulated as a law 

that inform to country's educational context. It needs to link to national education law in terms of 

academic education and vocational education. Furthermore, prisoners' specification is needed to 

provide specialized education individually. The correction management needs to be changed in 

order to provide education for prisoners systematically. It should be also borne in mind how to 

solve repeated crimes committed by prisoners and to reduce the problem of overcrowded prisons. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

ในการจดัทาํวิทยานิพนธ์ฉบบันี�  ผูเ้ขียนได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ&งจาก ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ดร.ธานี วรภทัร์ ที&ไดก้รุณารับเป็นอาจารยที์&ปรึกษาวทิยานิพนธ์ให้กบัผูเ้ขียน พร้อมทั�ง

การให้คาํปรึกษาและคาํแนะนํา รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที&ได้ศึกษาไปในวิทยานิพนธ์ฉบบันี�  ทาํให้

วทิยานิพนธ์ฉบบันี� เสร็จสมบูรณ์ ผูเ้ขียนรู้สึกซาบซึ� งในพระคุณของท่านอยา่งหาที&สุดมิได ้

นอกจากนี�  ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร.คณิต ณ นคร ที&กรุณารับเป็น
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.ประธาน ว ัฒนวาณิชย์ และ  
รองศาสตราจารยอ์จัฉรียา ชูตินนัทน์ ที&ไดก้รุณารับเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ และให้คาํแนะนาํใน
เชิงวิชาการที&เป็นประโยชน์อย่างยิ&ง ตลอดจนชี� แนะปัญหา แนวทาง และขอ้สังเกต ในการจดัทาํ
วิทยานิพนธ์ฉบบันี� จนสําเร็จลุลวงไปดว้ยดี นอกจากนี�  ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ อาจารยจิ์รวุฒิ 
ลิปิพนัธ์ ผูใ้หค้าํแนะนาํและบรรดาขอ้มูลที&ช่วยใหก้ารจดัทาํวทิยานิพนธ์ฉบบันี�  มีความสมบูรณ์มาก
ยิ&งขึ�น และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านของมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ที&ไดป้ระสานวิชา
ความรู้ใหแ้ก่ผูเ้ขียน 

ทั�งนี�  ความสําเร็จในการศึกษาครั� งนี�  จะเกิดขึ�นไม่ได ้หากไม่ไดรั้บการส่งเสริมจากบิดา 
มารดา และครอบครัวที&รักยิ&งของผูเ้ขียนที&อยู่เบื�องหลงัและคอยให้กาํลงัใจ และตลอดระยะเวลา
ศึกษาในระดบัมหาบณัฑิต จนกระทั&งสําเร็จการศึกษาและการจดัทาํวิทยานิพนธ์ฉบบันี�  ผูเ้ขียนขอ
กราบขอบพระคุณบิดามารดาที&รักยิ&งของผูเ้ขียน อีกทั�ง ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ ผูบ้งัคบับญัชา
และหน่วยงานของผูเ้ขียน ที&ให้โอกาสในการศึกษาและจดัทาํวิทยานิพนธ์ฉบบันี�  รวมถึงการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนไดมี้การศึกษาเพิ&มเติม 

ทา้ยที&สุด ผูเ้ขียนหวงัเป็นอย่างยิ&งว่าวิทยานิพนธ์ฉบบันี� จะก่อให้เกิดประโยชน์ในทาง

การศึกษาแก่ผูอ่้านและผูส้นใจตามสมควร ทั�งสามารถใชเ้ป็นงานวิจยัเพื&ออา้งอิงและนาํไปใชพ้ฒันา

ระบบกฎหมายเกี&ยวกบัราชทณัฑ์ของประเทศไทยและพฒันาระบบการบริหารงานยุติธรรมทาง

อาญาของประเทศไทยใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ&งขึ�น 

 

 

กิตติณฏัฐ ์วิญญรัตน์ 
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บทที� 1 

บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ระบบงานส่วนราชทณัฑ์เป็นระบบการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาที�อยู่ในขั#นตอน

สุดทา้ยสาํหรับภารกิจในการลงโทษผูก้ระทาํความผดิที�ผา่นการพิจารณามาแลว้โดยศาล ในประเทศ

ไทยการบงัคบัโทษกบัผูก้ระทาํความผิดจะขึ#นอยู่กบัระบบงานของราชทณัฑ์เป็นหน่วยงานหลกัที�

จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงโดยมีเป้าหมายเพื�อป้องกนัสังคมออกจากผูก้ระทาํความผิดใน

ระยะเวลาหนึ�งเท่านั#น การที�จะทาํใหเ้กิดความสงบสุขต่อสังคมและปราศจากอาชญากรรม นโยบาย

ทางดา้นการบริหารงานราชทณัฑ์ในปัจจุบนัไดเ้น้นไปทางดา้นการฟื# นฟูและบาํบดัพฤตินิสัยของ

ผูก้ระทาํความผดิเป็นประการสาํคญัควบคู่กบัการคุมขงัอาชญากรออกจากสังคมดว้ย เพื�อที�จะทาํให้

อาชญากรที�ไดรั้บการบาํบดัฟื# นฟูและแกไ้ขพฤตินิสัย จนสามารถกลบัไปใชชี้วิตในสังคมไดต่้อไป

และกลบัตวักลบัใจเป็นคนดีต่อสังคม 

ในทางปฏิบัติสําหรับการแก้ไขฟื# นฟูผูต้ ้องขังในราชทัณฑ์ เพื�อให้สามารถบรรลุ

เป้าหมายที�แทจ้ริงสําหรับการแกไ้ขฟื# นฟูผูก้ระทาํความผิดเหล่านี#  จาํเป็นที�จะตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะ

แห่งความเป็นมาของแต่ละบุคคลเป็นสาระสําคญั เนื�องจากสภาพทางสังคมของมนุษยแ์ต่ละบุคคล

ยอ่มแตกต่างกนัไป ทั#งครอบครัว วธีิการเลี#ยงดู การอบรมสั�งสอน สภาพแวดลอ้ม ที�มีความแตกต่าง 

อนัมีผลต่อสาเหตุแห่งการกระทาํความผิด และความร้ายแรงของแต่ละคดียอ่มแตกต่างกนัไปดว้ย 

ตามมโนสาํนึกของผูก้ระทาํความผดิแต่ละราย 

ปัญหาหลกัที�มีผลต่อการแกไ้ขฟื# นฟูพฤตินิสัยผูต้อ้งขงัที�ยากต่อทางปฏิบติัในเรือนจาํ 

คือ ปริมาณของผูต้อ้งขงัในราชทณัฑ์ของประเทศไทยที�ยงัคงประสบปัญหาสภาวะนักโทษล้น

เรือนจาํ ซึ� งปัญหาประการนี# เป็นปัญหาที�เรื# อรังที�เกิดขึ#นมาจากผลของระบบการพิจารณาความผิด

ของผูก้ระทาํความผิดมาตั#งแต่เริ�มตน้กระบวนการพิจารณาทางอาญา ที�มุ่งเนน้ไปในทางพิจารณา

จากผลแห่งการกระทาํความผดิและพฤติกรรมที�ก่ออาชญากรรมวา่ไดก้ระทาํอนักฎหมายกาํหนดไว้
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เป็นความผิดที�ครบองค์ประกอบความผิดเป็นสําคญั โดยไม่ไดมุ้่งเน้นผูก่้ออาชญากรเป็นสําคญัที�

จะตอ้งพิจารณาไปถึงมูลเหตุแห่งการกระทาํความผิดหรือสาระสําคญัในตวับุคคลผูก้ระทาํความผิด

แต่ละรายที�บ่งบอกถึงตน้เหตุของการกระทาํความผดินั#นมาใชป้ระกอบการพิจารณาเขา้ดว้ยกนัอยา่ง

เพียงพอ ดว้ยสาเหตุนี#  ลว้นแต่ทาํใหผู้ก้ระทาํความผดิที�ถูกพิจารณาพิพากษาลงโทษ และการลงโทษ

จาํคุกเป็นโทษที�สามารถบงัคบัโทษต่อผูก้ระทาํความผิดที�กฎหมายให้อาํนาจต่อศาลไวใ้นการ

พิจารณาพิพากษาลงโทษแก่ผูก้ระทาํความผิดในแต่ละฐานความผิดเป็นหลัก ที�ถูกพิจารณาว่า

เหมาะสมที�จะลงโทษมากกวา่โทษประการอื�น และผูก้ระทาํความผิดเหล่านี#ก็จะถูกส่งตวัมาบงัคบั

โทษจาํคุกในเรือนจาํต่อไป และเกิดปัญหาขึ#นกบัระบบของราชทณัฑด์งักล่าว 

ตารางที� 1.1 สถิติผูต้อ้งราชทณัฑท์ั�วประเทศ ( สาํรวจ ณ วนัที� 14 พฤศจิกายน 2559 )1 

ประเภท ชาย หญงิ รวม ร้อยละ (%) 

1. นกัโทษเด็ดขาด 206,390 33,644 240,034 79.781 

2. ผูต้อ้งขงัระหวา่ง 51,765 7,776 59,541 19.790 

 2.1 อุทธรณ์-ฎีกา 22,686 3,181 25,867 8.597 

 2.2 ไต่สวน-พิจารณา 8,908 1,636 10,544 3.505 

 2.3 สอบสวน 20,171 2,959 23,130 7.688 

3. เยาวชนที�ฝากขงั 171 3 174 0.058 

4. ผูถู้กกกักนั 10 3 13 0.004 

5. ผูต้อ้งกกัขงั 997 109 1,106 0.368 

รวมผู้ต้องราชทณัฑ์ทั*งสิ*น 259,333 41,535 300,868 100.000 

 

เมื�อไดพ้ิจารณาจากสถิติขา้งตน้จึงทาํให้ทราบไดว้า่ งาน “ราชทณัฑ์” ซึ� งเป็นหน่วยงาน

สุดท้ายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีภารกิจหลักสําคญัในการควบคุมดูแลและพฒันา

ปรับปรุงพฤตินิสัยนกัโทษเด็ดขาดที�ศาลพิพากษาถึงที�สุดให้ตอ้งรับโทษจาํคุกและควบคุมผูต้อ้งหา

วา่ไดก้ระทาํความผิด  หรือจาํเลยที�อยู่ในระหวา่งพิจารณาคดี หรือผูต้อ้งกกัขงัและผูต้อ้งกกักนั2 ทาํ

                                                           

1
 ขอ้มลู ณ วนัที� 1 ตุลาคม 2559 กองแผนงาน กรมราชทณัฑ ์

2
 ธานี วรภทัร์,  วกิฤตราชทณัฑ ์: วกิฤตกระบวนการยติุธรรมทางอาญา, (กรุงเทพมหานคร : วญิNูชน, 2554), น. 13. 
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ให้มีปัญหาปริมาณที�มีผูต้อ้งขงัระหวา่งคดีและผูต้อ้งขงัเด็ดขาดอยูใ่นปริมาณที�เพิ�มขึ#นอยา่งรวดเร็ว 

ไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณรองรับและอตัรากาํลงัของเจา้หนา้ที�ของเรือนจาํในสังกดักรมราชทณัฑไ์ม่เพียงพอ 

ส่วนในเชิงปริมาณไม่วา่จะอยูใ่นระหว่างพิจารณาคดีหรือคดีเด็ดขาดแลว้ก็ตาม มกัจะ

เป็นจาํเลยที�ถูกพิจารณาหรือตอ้งโทษเป็นครั# งแรกและเป็นความผิดที�เกิดจากการพลาดพลั#ง ในทาง

พิจารณา ทา้ยสุดเมื�อผลแห่งการกระทาํไดค้วามวา่กระทาํความผิดจริงแลว้ ก็จะถูกตดัสินให้ไดรั้บ

โทษจาํคุกและถูกส่งตวัมาจองจาํที�เรือนจาํต่าง ๆ โดยมุ่งเพื�อตดัโอกาสในการกระทาํความผิดอีก

ในช่วงระยะเวลาหนึ� งเท่านั#น การส่งตวัผูก้ระทาํความผิดมาสู่กระบวนการราชทณัฑ์ไม่ไดมี้แผน

สาํหรับการแกไ้ขฟื# นฟูผูก้ระทาํความผดิที�มีกาํหนดเป็นมาตรฐานและเป็นรูปธรรม  แมจ้ะมีนโยบาย

สําหรับการแก้ไขฟื# นฟูผูก้ระทําผิด แต่เนื�องด้วยการดําเนินการของราชทัณฑ์นั# นมีจาํกัด อัน

เนื�องมาจากปัจจยัดา้นงบประมาณและหน่วยงานที�รองรับเพื�อการแกไ้ขฟื# นฟูนั#นไม่เพียงพอ 

ตารางที� 1.2 สถิตินกัโทษเด็ดขาด แยกตามอาย ุ( สาํรวจ ณ วนัที� 14 พฤศจิกายน 2559 )3 

แยกตามอายุ ชาย หญงิ รวม ร้อยละ 

ไม่เกิน 18 ปี 507 84 591 0.23 

กวา่ 18-20 ปี 3,420 294 3,714 1.42 

กวา่ 20-21 ปี 5,652 475 6,127 2.34 

กวา่ 21-25 ปี 31,602 3,564 35,166 13.44 

กวา่ 25-30 ปี 47,101 6,290 53,391 20.40 

กวา่ 30-35 ปี 48,480 7,041 55,521 21.22 

กวา่ 35-40 ปี 35,787 6,130 41,917 16.02 

กวา่ 40-45 ปี 20,312 4,332 24,644 9.42 

กวา่ 45-50 ปี 13,124 3,534 16,658 6.37 

กวา่ 50-60 ปี 13,783 4,240 18,023 6.89 

กวา่ 60 ปีขึ#นไป 4,722 1,213 5,935 2.27 

รวม 224,490 37,197 261,687 100.00 

 
                                                           

3
 ขอ้มลู ณ วนัที� 1 เมษายน 2559 กองแผนงาน กรมราชทณัฑ ์
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ตารางที� 1.3 สถิติผูต้อ้งขงัประเภทเด็ดขาดที�กระทาํผดิซํ# า แยกตาม อาย ุ 

      และจาํนวนครั# งที�ตอ้งโทษ ( สาํรวจ ณ วนัที� 14 พฤศจิกายน 2559 )4 

ประเภท 
ไม่เกิน 18 ปี กวา่ 18-25 ปี กวา่ 25-60 ปี 

กวา่ 60 ปี 
ขึ#นไป 

รวม 
รวมทั#งสิ#น ร้อยละ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

กระทาํผิดซํ#าครั# งที� 2 82 8 6,539 558 36,449 4,404 65 34 43,135 5,004 48,139 67.28 

กระทาํผิดซํ#าครั# งที� 3 11 - 518 71 8,055 875 77 33 8,661 979 9,640 26.27 

กระทาํผิดซํ#าครั# งที� 4 5 1 144 34 2,135 305 11 5 2,295 345 2,640 4.20 

กระทาํผิดซํ#าตั#งแต่  
5 ครั# ง ขึ#นไป 

1 1 99 12 1,375 198 8 4 1,483 215 1,698 2.24 

รวม 99 10 7,300 675 48,014 5,782 161 76 55,574 6,543 62,117 100.00 

 

เมื�อพิจารณาจากสถิตินักโทษเด็ดขาด แยกตามอายุ ทาํให้เห็นถึงปริมาณผูต้้องขัง

เด็ดขาดในช่วงอายแุต่ละวยัไดช้ดัเจนวา่ ผูต้อ้งขงัในช่วงวยัหนุ่มที�อยูใ่นวยักาํลงัหลกัของประเทศ มี

จาํนวนเยอะเมื�อเทียบกบัจาํนวนผูต้อ้งขงัวยัผูใ้หญ่ และ สถิตินกัโทษเด็ดขาดที�กระทาํความผิดซํ# าอีก 

เทียบกบัปริมาณนกัโทษเด็ดขาดแลว้ ยงัคงมีปริมาณที�ค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะในกลุ่มช่วงอายุของวยั

หนุ่ม กล่าวคือ ในช่วงอาย ุ18-25 ปี  

ซึ� งหากหน่วยงานราชทณัฑค์าํนึงถึงกระบวนการแกไ้ขฟื# นฟูผูต้อ้งขงัไม่ให้มีพฤติกรรม

กลบัมากระทาํผิดซํ# าอีก อนัเป็นมาตรการเพื�อลดจาํนวนผูต้อ้งขงัในเรือนจาํหลังการพน้โทษไป 

โดยเฉพาะผูต้อ้งขงัในช่วงวยัหนุ่มที�สามารถพฒันาปรับปรุงแกไ้ขและฟื# นฟูไดดี้กวา่ผูต้อ้งขงัวยัผูใ้หญ่  

ซึ� งหากแกไ้ขตามจาํนวนปริมาณของสถิติเช่นวา่นี#ได ้อตัราผูต้อ้งขงัในเรือนจาํทั�วประเทศในอนาคต

ก็จะสามารถปรับตวัลดลงไดใ้นระดบัหนึ�ง แต่ปัญหาในประการสาํคญั ระบบเรือนจาํของประเทศไทยคือหน่วยงาน

ทางราชทณัฑย์งัไม่มีระบบที�ดีพอสาํหรับการแกไ้ขฟื# นฟูผูต้อ้งขงัใหเ้กิดผลที�มีประสิทธิภาพมาก 

สําหรับมาตรการสําคญั ที�สามารถนาํมาใช้ปรับทศันคติ และพฤตินิสัยไดเ้ป็นอย่างดี

ที�สุด คือ กระบวนการสอนและการปรับปรงทศันคติ คุณธรรม จริยธรรมและความรู้สึกผิดชอบของ

บุคคล โดยบุคลากรผูมี้ความเชี�ยวชาญดา้นมนุษยวทิยาหรือดา้นการปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมมนุษย ์

                                                           

4
 ขอ้มลู ณ วนัที� 1 เมษายน 2559 กองแผนงาน กรมราชทณัฑ ์
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ควบคู่กบัการให้การศึกษาและอบรมแก่ผูต้อ้งขงั โดยเฉพาะผูต้อ้งขงัที�อยู่ในวยัที�สามารถขดัเกลา

ไดผ้ลดีที�สุดก็คือ “วยัหนุ่ม” และจาํเป็นตอ้งมีบุคลากรวยัผูใ้หญ่ที�จะเขา้มาอบรม สั�งสอน และชี#แนะ 

ในขณะเดียวกนับุคลากรเหล่านี#จะตอ้งเป็นบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถและมีจริยธรรม คุณธรรม

ที�ดี ที�เหมาะสมจะเข้ามาแก้ไขฟื# นฟูผูต้ ้องขงัวยัหนุ่ม โดยการให้การศึกษาและอบรมพร้อมทั#ง

ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กบัการให้การศึกษาดว้ย ทั#งนี#  บุคลากรวยัผูใ้หญ่เหล่านี# จะตอ้ง

เป็นตน้แบบหรือเป็นแม่แบบ และเป็นตวัอยา่งที�ดีสาํหรับผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มดว้ย 

การศึกษาเป็นปัจจยัส่วนหนึ� งที�เหมาะต่อการพฒันาความรู้ ที�ตอ้งจดัให้มีควบคู่กบัการ

แกไ้ขฟื# นฟูผูก้ระทาํความผิด ซึ� งระบบการศึกษาในบริบทของสังคมไทยจะมีการขดัเกลานกัเรียน 

นกัศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่กบัการให้การศึกษาเพื�อให้เป็นคนดีต่อสังคมได้ ดงั

ความตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัตอนหนึ�งวา่ “การให้การศึกษาถือวา่

เป็นการให้สิ� งสําคัญที� สุด เพราะเป็นการหล่อหลอมวางรูปแบบให้แก่อนุชน ทั# งความรู้ 

ความสามารถ ทั#งทางจิตวิญญาณ ผูมี้หน้าที�ให้การศึกษาทุกตาํแหน่งหน้าที� จึงมีความรับผิดชอบ

อยา่งยิ�งต่อชาติบา้นเมืองในการสร้างพลเมืองที�ดี5” การให้การศึกษาและอบรมเช่าวา่นี#  ยอ่มรวมไป

ถึงการนาํไปใชก้บัการแกไ้ขบาํบดัฟื# นฟูผูก้ระทาํความผดิที�ตอ้งขงัในเรือนจาํไดด้ว้ย เพราะองคก์รที�

ตอ้งทาํงานบูรณาการกบัสังคมเพื�อสร้างบุคลากรที�ดีในทุกภาคส่วนและทุกองค์กรตอ้งมีบทบาท

สําคัญโดยเล็งถึงผลประโยชน์ต่อสังคมด้วย อีกทั# งเพื�อให้ได้ผลที�ดี ย่อมต้องพิจารณาการให้

การศึกษาไปถึงวตัถุประสงคที์�ใชร่้วมดว้ยเพื�อใหเ้กิดผลดีที�สุด อนึ� ง ตามความในพระบรมราโชวาท

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอีกตอนหนึ�งวา่ “วตัถุประสงคข์องการศึกษานั#นคืออยา่งไร กล่าว

โดยรวบยอด ก็คือการทาํให้บุคคลมีปัจจยัหรือมีอุปกรณ์สําหรับชีวิตอย่างครบถว้นเพียงพอ ทั#งใน

ส่วนวิชาความรู้ ส่วนความคิด วินิจฉัย ส่วนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ ส่วนความขยนั 

อดทน และความสามารถ ในอนัที�จะนาํความรู้ความคิดไปใชป้ฏิบติังานดว้ยตนเองให้ไดจ้ริง ๆ เพื�อ

                                                           

5
 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ เมื�อ

วนัที� 29 มิถุนายน 2520. ดู กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ประทีปแห่งการศึกษา : พระบรมราโชวาทและพระราช
ดาํรัสดา้นการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : กรมวชิาการ, 2540), น. 11. 
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สามารถดาํรงชีพอยูไ่ดด้ว้ยความสุขความเจริญมั�นคง และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและบา้นเมือง

ไดต้ามควรแก่ฐานะดว้ย6” 

การแก้ไขฟื# นฟูผูต้ ้องขงั โดยการฝึกอบรมหรือให้การศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นให้ใช้กับ

ผูต้อ้งขงัประเภทใดประเภทหนึ�งเป็นการเฉพาะ หรือมุ่งใชแ้ก่ผูต้อ้งขงัเป็นส่วนรวม แต่เป็นการให้

การศึกษาแต่เฉพาะกรณีผูต้อ้งขงัที�สนใจจะเขา้มาศึกษาเรียนรู้ดว้ยใจสมคัรของผูต้อ้งขงัเอง ส่วน

ผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มซึ�งเป็นผูต้อ้งขงัในช่วงอายทีุ�ยงัเป็นวยัรุ่นไม่ไดรั้บการศึกษาทุกคนเมื�อเขา้มาถูกจอง

จาํในเรือนจาํ ทั#งที�ผูต้อ้งขงัในช่วงนี# เหมาะสมแก่การไดรั้บการศึกษาอบรมมากที�สุด แต่การถูกส่ง

ตวัเขา้สู่เรือนจาํทาํใหก้ารศึกษาของผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มที�เป็นอยูต่อ้งขาดโอกาสหรือตอ้งถูกไล่ออกจาก

สถานศึกษาเดิม แมใ้นส่วนของทณัฑสถานวยัหนุ่มที�ควรจะมุ่งการแกไ้ขฟื# นฟูผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มโดย

การใหก้ารศึกษาเป็นหลกัสาํคญัดว้ยเช่นกนั 

ปัญหาอีกประการหนึ�ง ระบบราชทณัฑข์องประเทศไทยยงัไม่มีหน่วยงานที�เป็นเรือนจาํ

เฉพาะเพื�อการแกไ้ขฟื# นฟูผูก้ระทาํผดิโดยตรง แต่ระบบการแกไ้ขฟื# นฟูผูต้อ้งขงัโดยการให้การศึกษา

และฝึกอบรมจะเป็นมาตรการเพื�อการแกไ้ขฟื# นฟูผูต้อ้งขงัเพียงส่วนหนึ�งของเรือนจาํแต่ละแห่ง โดย

การเปิดโอกาสให้ผูต้อ้งขงัที�สมคัรใจเขา้ศึกษาอบรมเท่านั#นที�จะไดรั้บการแกไ้ขฟื# นฟูโดยการให้

การศึกษาและฝึกอบรม เพื�อปรับทศันคติดา้นความคิดและหลกัการ นอกเหนือจากผูต้อ้งขงัเหล่านี# ที�

สนใจ ผูต้อ้งขงัส่วนมากไม่ประสงค์ที�จะศึกษาและอบรม โดยเพียงแค่รอวนัถูกปล่อยตวัออกจาก

เรือนจาํ ซึ� งปัจจยัสําคญัระบบราชทณัฑ์ไม่มีการดึงผูต้อ้งขงัที�อยู่ในวยัศึกษาเล่าเรียนมาเขา้สู่ระบบ

การแกไ้ขฟื# นฟูโดยการให้การศึกษาและอบรมอย่างจริงจงั ทาํให้อตัราการกระทาํความผิดซํ# าและ

กลบัมาสู่ระบบเรือนจาํอีกในจาํนวนที�ไม่ลดลง 

แนวทางที�เหมาะสมที�จะดาํเนินงานให้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในดา้นการให้การศึกษา

และอบรมแก่ผูต้ ้องขงันั#น จาํเป็นต้องมีเรือนจาํที�มีระบบการดาํเนินการแก้ไขฟื# นฟูด้วยวิธีการ

ทางดา้นการใหก้ารศึกษาและอบรมเฉพาะ ซึ� งกลุ่มผูต้อ้งขงัที�เหมาะสมจะนาํเขา้สู่ระบบให้ไดผ้ลที�ดี

ที�สุด คือ กลุ่มผูต้อ้งขงัวยัหนุ่ม และกลุ่มผูต้อ้งขงัที�มีพฤติกรรมเหมาะสมกบัการปรับปรุงแกไ้ขได ้

เพื�อธาํรงรักษาความเจริญมั�นคงของประเทศและพลเมืองที�มีคุณภาพยอ่มตอ้งเล็งไปโดยเฉพาะการ

                                                           

6
 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ เมื�อ

วนัที� 25 มิถุนายน 2523. ดู กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 5, น. 14. 
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ใหก้ารศึกษาที�ดีแก่บุคคลเหล่านั#น ดงัความตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

ตอนหนึ�งวา่ “การศึกษาเป็นปัจจยัสาํคญัในการสร้างและพฒันาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และ

คุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที�ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วน

พอเหมาะกนัทุก ๆ ดา้น สังคมและบา้นเมืองนั#นก็จะมีพลเมืองที�มีคุณภาพ ซึ� งสามารถธาํรงรักษา

ความเจริญมั�นคงของประเทศชาติไว ้และพฒันาใหก้า้วหนา้ต่อไปไดโ้ดยตลอด7” 

 ดงันั#น เพื�อเป็นการป้องกนัไม่ให้มีการกลบัมากระทาํความผิดซํ# าอีก กระบวนการ

แกไ้ขฟื# นฟูผูต้อ้งขงัที�มีความพร้อมและเหมาะสมสําหรับระบบการให้การศึกษาและฝึกอบรม โดย

คาํนึงถึงความเหมาะสมของผูต้อ้งขงัแต่ละราย และช่วงอายทีุ�สมควรจะไดรั้บการแกไ้ขฟื# นฟูนี#  ส่วน

ระบบราชทณัฑ์ของไทย เพื�อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการแกไ้ขฟื# นฟูผูต้อ้งขงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

มากขึ#นควรจดัใหมี้หน่วยงานราชทณัฑห์รือเรือนจาํหรือสถาบนัที�มีนโยบายการแกไ้ขฟื# นฟูโดยการ

ให้การศึกษาและฝึกอบรมเป็นการเฉพาะ เหมือนกบัต่างประเทศ เช่นราชทณัฑ์ของสาธารณรัฐ

สิงคโปร์ที�มีระบบเรือนจาํโรงเรียน  หรือเรือนจาํเพื�อการอบรมแกไ้ขฟื# นฟูผูก้ระทาํผิดของสหราช

อาณาจกัร หรือศูนย์แก้ไขฟื# นฟูผูต้อ้งขงัหรือสถานฝึกอบรมผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มของประเทศญี�ปุ่น  

เพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อระบบการบริหารงานราชทณัฑข์องประเทศไทยไดดี้ยิ�งขึ#น 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื�อศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีวา่ดว้ยการบงัคบัโทษจาํคุกสําหรับการแกไ้ขฟื# นฟูผูต้อ้งขงั หลกัการ

จดัการศึกษาและฝึกอบรมผูต้อ้งขงัในราชทณัฑ ์หลกัการจาํแนกผูต้อ้งขงัและการจดัประเภทเรือนจาํ  

2. เพื�อวเิคราะห์สภาพปัญหาเกี�ยวกบัการจดัการศึกษาและฝึกอบรมของผูต้อ้งขงัในประเทศไทย  

3. เพื�อศึกษาเปรียบเทียบ การแกไ้ขฟื# นฟูผูต้อ้งขงัและการจดัการศึกษาและฝึกอบรมตามหลกั

กฎหมายของประเทศไทยเปรียบเทียบกบัสหราชอาณาจกัร ประเทศญี�ปุ่นและสาธารณรัฐสิงคโปร์  

4. เพื�อนาํผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและการศึกษาเปรียบเทียบที�ไดม้าเสนอแนะเป็น

แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายราชทณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการแกไ้ขฟื# นฟูผูต้อ้งขงัควบคู่กบั

การจดัการศึกษาและฝึกอบรมของผูต้อ้งขงัในประเทศไทย 

 
                                                           

7
 พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะครูและนกัเรียนที�ไดรั้บพระราชทานรางวลัฯ เมื�อวนัที� 27 กรกฎาคม 

2524. ดู กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 5, น. 17. 
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1.3  สมมติฐานการศึกษา 

การแกไ้ขพฤตินิสัยผูต้อ้งขงัควบคู่กบัการจดัการศึกษาและฝึกอบรมถือวา่เป็นวิธีการที�มี

ประสิทธิภาพมากที�สุดรูปแบบหนึ�ง และระบบงานเรือนจาํทุกประเทศนาํหลกัการให้การศึกษาและ

ฝึกอบรมมาใชเ้ป็นมาตรการหลกัอย่างหนึ�งของระบบการแกไ้ขฟื# นฟูผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ อีกทั#งใน

บางประเทศได้มีการนําหลักการดังกล่าวนี#  มาประยุกต์ใช้เป็นระบบของเรือนจาํเฉพาะ ที�เน้น

ทางดา้นการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่ผูต้อ้งขงั หรือที�เรียกกนัอีกอยา่งหนึ�งวา่ เรือนจาํโรงเรียน 

ซึ� งถือวา่เป็นเรือนจาํที�มีวตัถุประสงคใ์นการแกไ้ขฟื# นฟูผูต้อ้งขงัไม่ให้กลบัมากระทาํความผิดซํ# าอีก 

และเป็นเรือนจาํที�มีการบริหารงานดา้นแกไ้ขพฤตินิสัยที�บรรลุผลไดเ้ป็นอยา่งดี 

ทั#งนี#  เพื�อให้สามารถแกไ้ขฟื# นฟูผูต้อ้งขงัให้มีประสิทธิภาพที�ดียิ�งขึ#น จาํเป็นที�จะตอ้งมี

การจาํแนกผูต้อ้งขงั และการจดัประเภทเรือนจาํ โดยคาํนึงถึงตวัผูต้อ้งขงัรายบุคคลที�จะถูกจดัให้อยู่

ในระบบการแกไ้ขฟื# นฟูผูต้อ้งขงัโดยเรือนจาํโรงเรียน เพื�อไม่ให้กลบัมากระทาํความผิดซํ# าอีกและ

ยงัเป็นระบบที�ทาํให้ผูต้ ้องขงัในเรือนจาํลดลงได้ส่วนหนึ� งอนัเป็นมาตรการใช้เพื�อแก้ไขปัญหา

สภาวะนกัโทษลน้เรือนจาํไดอี้กวธีิหนึ�ง 

 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

ในการศึกษานี#  ผูเ้ขียนมุ่งเนน้การศึกษาถึงกระบวนการ ขั#นตอน วิธีการ เพื�อหาแนวทาง

ปฏิบติัที�เหมาะสมสําหรับการแก้ไข บาํบดั และฟื# นฟูให้กบัผูต้อ้งขงั โดยกระบวนการให้ความรู้

ทางการศึกษาและฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ในระบบเรือนจาํที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อวตัถุประสงค์การแก้ไข

ผูก้ระทาํผิด ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมและความคิดไม่ให้กลบัมากระทาํความผิดซํ# าอีก โดยศึกษาถึง

หลกัเกณฑ์ วิธีการดังกล่าวตามที�ปรากฏในพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.2479  เป็นหลกั และ 

กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 

2479 ขอ้บงัคบักรมราชทณัฑ ์ฉบบัที� 8 เรื�อง การศึกษาและอบรมผูต้อ้งขงั ระเบียบกรมราชทณัฑ์ วา่

ดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั พ.ศ.2549 กฎเกณฑ์ระหวา่งประเทศว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนกบัสิทธิของ

ผู ้ต้องขัง กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานขั# นตํ� าในการปฏิบัติต่อนักโทษแห่ง

สหประชาชาติ กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งขงั กฎเกณฑ์ระหว่าง

ประเทศวา่ดว้ยมาตรฐานขั#นตํ�าขององคก์ารสหประชาชาติ  สําหรับมาตรการไม่ควบคุมตวัผูก้ระทาํ

ผิด  และ กฎหมายว่าด้วยการบงัคบัโทษ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายอาญาและ

กฎหมายที�เกี�ยวข้องของ สหราชอาณาจกัร ประเทศญี�ปุ่น และ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในส่วนที�
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เกี�ยวขอ้งกบัแผนการให้การศึกษาในราชทณัฑ์โดยเรือนจาํเพื�อการอบรมแกไ้ขฟื# นฟูผูต้อ้งขงัหรือ

เรือนจาํโรงเรียน 

1.5  วธีิดําเนินการศึกษา 

ในการดาํเนินการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบบันี#  เป็นการดาํเนินการศึกษาวิจยัโดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary Research) ทั#งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยรวบรวม

ขอ้มูลวิชาการและขอ้มูลสถิติจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เช่น กรมราชทณัฑ์ ในส่วนของแผนการ

แกไ้ขฟื# นฟูผูต้อ้งขงัโดยการให้การศึกษาและอบรม รวมถึงมาตรการต่าง  ๆ ที�ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั เพื�อ

แก้ไขฟื# นฟูผูต้ ้องขงัก่อนปล่อยกลบัคืนสู่สังคมโดยไม่กลับมากระทาํความผิดซํ# าอีก และศึกษา

วเิคราะห์จาก ตวับทกฎหมาย ตาํรากฎหมาย หนงัสือ บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ และขอ้มูลจาก

สื�อสารสนเทศ ทั#งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบการศึกษาครั# งนี#  

 

1.6  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ทราบถึงหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีว่าดว้ยการบงัคบัโทษจาํคุกสําหรับการแกไ้ขฟื# นฟู

ผูต้อ้งขงั หลกัการจดัการศึกษาและฝึกอบรมผูต้อ้งขงัในราชทณัฑ์ หลกัการจาํแนกผูต้อ้งขงัและการ

จดัประเภทเรือนจาํ  

2. ทาํให้สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี�ยวกบัการจดัการศึกษาและฝึกอบรมของผูต้อ้งขงัใน

ประเทศไทย  

3. ทาํให้สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบ การแก้ไขฟื# นฟูผูต้ ้องขงัและการจดัการศึกษาและ

ฝึกอบรมตามหลกักฎหมายของประเทศไทยเปรียบเทียบกบัสหราชอาณาจกัร ประเทศญี�ปุ่นและ

สาธารณรัฐสิงคโปร์  

4. ทาํให้สามารถนาํผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและการศึกษาเปรียบเทียบที�ได้ ไปใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายราชทณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการแกไ้ขฟื# นฟูผูต้อ้งขงัควบคู่กบั

การจดัการศึกษาและฝึกอบรมของผูต้อ้งขงัในประเทศไทย 
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บทที� 2 

แนวคดิ ทฤษฎใีนการบงัคบัโทษจาํคุก  การลงโทษเพื�อแก้ไขฟื# นฟูผู้กระทําผดิ 

และการปฏิบัตต่ิอผู้ต้องขงัเพื�อการจดัการศึกษาผู้ต้องขงั 

 
การบงัคบัโทษเป็นมาตรการในการดาํเนินการเกี�ยวกบัการลงโทษผูก้ระทาํความผิดทาง

อาญา โดยมีลกัษณะเกี�ยวกับโทษจาํคุก และโทษหรือวิธีการเพื�อความปลอดภยัที�เป็นการจาํกัด

เสรีภาพของบุคคล รวมไปถึงการประหารชีวติก็จดัวา่เป็นการบงัคบัโทษอยา่งหนึ�งเช่นกนั  

เมื�อบุคคลใดบุคคลหนึ�งกระทาํความผดิต่อกฎหมายขึ2น ก็จะถูกดาํเนินการตามกฎหมาย 

โดยการฟ้องเป็นคดีและถูกส่งตวัมาพิจารณาดาํเนินกระบวนการขึ2นสู่ศาล ส่วนการพิจารณาคดีก็จะ

เป็นไปตามแนวทางที�กาํหนดไวใ้นประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา และการกระทาํนั2นจะถูก

กลั�นกรอง ว่าเป็นความผิดต่อกฎหมายที�บญัญัติไวใ้นประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ รวมถึง

กฎหมายอื�นที�มีบทกาํหนดโทษทางอาญาดว้ยเช่นกนั และเมื�อกระบวนการพิจารณามาถึงขั2นตอน

กาํหนดบทลงโทษแก่ผูก้ระทาํความผดิเหล่านั2น ศาลมกัจะใชดุ้ลพินิจในการกาํหนดบทลงโทษจาํคุก

หรือบทลงโทษอื�น ส่วนการบงัคบัโทษนั2นตอ้งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบงัคบัโทษจาํคุกของ

ประเทศไทย ที�สาํคญัคือ พระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 และกฎกระทรวงซึ� งออกโดย

อาศัยอาํนาจแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และบทบัญญัติในภาค 7 แห่งประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา อนัวา่ดว้ย อภยัโทษ เปลี�ยนโทษหนกัเป็นโทษเบาและลดโทษ ก็เป็นบทบญัญติั

ของกฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัโทษ1  

การบงัคับโทษทางอาญาของไทยมีหลักการที�สําคญัโดยมุ่งเน้นในการแก้ไขฟื2 นฟู

ผูก้ระทาํความผิด และในขณะเดียวกันก็มีการลงโทษผูก้ระทาํผิดเพื�อตดัโอกาสในการกระทาํ

ความผิดอีกโดยเล็งเห็นไดจ้ากการบงัคบัโทษจาํคุกเป็นการลงโทษหลกัของกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา  
                                                           

1 คณิต ณ นคร,  กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา, พิมพค์รั2 งที� 8 (กรุงเทพมหานคร : วญิAูชน, 2555) น. 45. 
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2.1   ความหมายของการบังคับโทษและวตัถุประสงค์ของการลงโทษทางอาญา 
2.1.1   ความหมายของการบงัคบัโทษ 

“การบงัคบัโทษ” ตรงกบัศพัทภ์าษาองักฤษวา่ “Penalty” ซึ� งมีการให้นิยามความหมาย
ว่า เป็นการลงโทษที�มีการกาํหนดโทษผูก้ระทาํความผิด ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษจาํคุกในเรือนจาํ 
หรือการปรับและวธีิอื�น ๆ รวมถึงการลงโทษเป็นจาํนวนเงินที�พิจารณาตามความเสียหายของแต่ละ
ความผดิที�ไดก้ระทาํกบัรัฐหรือพลเรือน ไม่วา่จะเป็นเรื�องของการชดเชยให้กบัคู่กรณีฝ่ายที�รับความ
เสียหายและการสูญเสียจากการกระทาํความผดิอนัเป็นอาชญากรรมที�เกิดขึ2น2 

ส่วนคาํว่า “การบงัคบัโทษจาํคุก” เป็นมาตรการในการดาํเนินการเกี�ยวกบัโทษจาํคุก 
และโทษหรือวิธีการเพื�อความปลอดภยัที�เป็นการจาํกดัเสรีภาพของบุคคล ซึ� งการบงัคบัโทษตอ้ง
เป็นไปตาม “กฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัโทษ” (Strafvollzugsrecht หรือ Prison Law)  

กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจาํคุกของประเทศไทยที�สําคัญคือ พระราชบัญญัติ
ราชทณัฑ์ พ.ศ.2479 และกฎกระทรวงซึ� งออกโดยอาศยัอาํนาจพระราชบญัญติัดงักล่าว3 ซึ� งการนาํ
คนเขา้มาอยูใ่นอาํนาจรัฐนั2นจาํเป็นตอ้งมีเหตุผลวา่ “การจาํกดัเสรีภาพเขาผูน้ั2นจะมีผลเป็นการแกไ้ข
ความคิดพฤตินิสัยได”้ โดยตอ้งคาํนึงถึงว่าการจาํกดัอิสรภาพจะสามารถที�จะสร้างทศันคติใหม่ที�ดี
และ จิตสํานึกที�ดี พร้อมทั2งเปลี�ยนพฤติกรรมที�บกพร่องเป็นพฤติกรรมที�อยู่ภายใตร้ะเบียบสังคม
และอยูภ่ายใตก้ารกระทาํที�ไม่ขดัต่อกฎหมายอาญาได ้ซึ� งตอ้งมีแผนบงัคบัโทษรายบุคคลที�กาํหนด
มาตรการต่าง ๆ ที�ใชข้ดัเกลาและเสริมสร้างศกัยภาพการดาํรงชีวิตและปรับเปลี�ยนบุคลิกภาพใหม่
ใหเ้กิดขึ2นกบัผูก้ระทาํความผดินั2นได้4 

2.1.2   มาตรการบงัคบัทางอาญา  
ศาสตราจารย ์คณิต ณ นคร อธิบายไวว้า่5 “ในการที�ศาลจะใชดุ้ลพินิจกาํหนดมาตรการ

บงัคบัทางอาญา กบัการกระทาํความผดิใดความผดิหนึ�ง ศาลจะพิจารณากาํหนดดงัต่อไปนี2  
(1) กาํหนดชนิดของมาตรการบงัคบัทางอาญา  
(2) กาํหนดความหนกัเบาของมาตรการบงัคบัทางอาญา ที�ไดก้าํหนดตาม ขอ้ (1) และ 
(3) กาํหนดการบงัคบัใชม้าตรการบงัคบัทางอาญา ตามที�ไดก้าํหนดตาม ขอ้ (2) นั2น” 

                                                           

2
 ธานี วรภทัร์, กฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัโทษจาํคุก, พิมพค์รั2 งที� 2 (กรุงเทพมหานคร : วญิAูชน, 2555), น. 19. 

3
 ธานี วรภทัร์, กฎหมายราชทณัฑ,์ (กรุงเทพมหานคร : วญิAูชน, 2558), น. 48. 

4
  เพิ�งอ้าง, น. 53. 

5
 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั�วไป, พิมพค์รั2 งที� 5 (กรุงเทพมหานคร : วญิAูชน, 2556), น. 493. 
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จากการพิจารณาการกาํหนดดงักล่าวจะเห็นได้ว่าดุลพินิจในการกาํหนดโทษไม่ได้
หมายความถึง การกาํหนดเฉพาะเรื�องโทษวา่ควรจะใชโ้ทษชนิดใด หนกัเบาแค่ไหน แต่หมายความ
รวมถึงการกาํหนดใช้มาตรการบงัคบัทางอาญาต่าง ๆ ที�มีอยู่ในกฎหมาย เช่น วิธีการเพื�อความ
ปลอดภยั รวมตลอดถึงการกาํหนดว่าจะใช้มาตรการบงัคบัทางอาญานั2น ๆ อย่างไร ด้วยเหตุนี2
ดุลพินิจในการกาํหนดโทษ หมายถึง การรอการลงโทษ การรอการกาํหนดโทษ การยกโทษ6 และ
อื�น ๆ ดว้ย 

และการใช้ดุลพินิจในการกาํหนดโทษ จึงตอ้งคาํนึงถึงวตัถุประสงค์ของการลงโทษ 
กล่าวคือ การลงโทษต้องกระทาํให้มีผลเป็นการป้องกันบุคคลทั�ว ๆ ไปไม่ให้กระทาํความผิด
เช่นเดียวกนัขึ2นอีก ในทางเดียวกนัการลงโทษตอ้งเขา้ถึงการป้องกนัทั�วไป และตอ้งเป็นการป้องกนั
ผูก้ระทาํความผิดนั2นเองไม่ให้มากระทาํความผิดซํ2 าอีกอนัเป็นการป้องกนัพิเศษ เท่ากบัว่าการใช้
ดุลพินิจในการกาํหนดโทษตอ้งใช้ “หลกัความชั�ว” กบัหลกั “การป้องกนัทั�วไป” และหลกั “การ
ป้องกนัพิเศษ” เป็นเกณฑ ์ซึ� งจะตอ้งกระทาํใหเ้หมาะสมกบัตวัผูก้ระทาํความผดิเป็นคน ๆ ไป7 

ศาสตราจารย ์ดร.หยุด แสงอุทยั ไดอ้ธิบายเรื�องเกี�ยวกบัมาตรการบงัคบัทางอาญาใน
เรื�องเกี�ยวกบั “การป้องกนัทั�วไป” และ “การป้องกนัพิเศษ” ไวว้า่8 

“การป้องกนัทั�วไป” เป็นวตัถุประสงคข์องการลงโทษประการหนึ�งที�ไดรั้บการยอมรับ
ในทางกฎหมายอาญา กล่าวคือ เป็นการใช้โทษเพื�อการข่มขู่ผูอื้�นมิให้กระทาํความผิดในทาํนอง
เดียวกนันั2น หรือเพื�อใหเ้ป็นแบบอยา่งซึ� งบงัคบัจิตใจบุคคลทั�วไปที�คิดกระทาํความผิดอยา่งเดียวกนั
ใหง้ดเวน้ความคิดนั2น ๆ เสีย 

“การป้องกนัพิเศษ” ก็เป็นวตัถุประสงคอี์กประการหนึ�งของกฎหมายอาญาที�จะป้องกนั
มิให้ผูก้ระทาํความผิดนั2นกระทาํความผิดในลกัษณะเดียวกนันั2นซํ2 าอีก ทั2งนี2 โดยการลงโทษผูน้ั2น
หรือโดยการใชว้ธีิการเพื�อความปลอดภยั 

“โทษ” คือเครื�องมือที�ถูกกาํหนดขึ2นตามกฎหมาย กล่าวคือ เป็นวิธีการที�มนุษยส์ร้าง
ขึ2นมาเพื�อใชก้บัมนุษยด์ว้ยกนัที�มีความประพฤติฝ่าฝืนหรือล่วงละเมิดต่อระเบียบสังคมที�มีฐานะเป็น
กฎหมายอาญา อนัเป็นการกระทาํที�มีผลต่อคุณธรรมทางกฎหมายของบุคคลหรือคุณธรรมทาง

                                                           

6
 มาตรา 55 ประมวลกฎหมายอาญา 

7
 คณิต ณ นคร. อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 5. น. 495. 

8
 ธานี วรภทัร์, “มาตรการบงัคบัทางอาญากบัดุลพินิจในการกาํหนดโทษ,” วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ เล่ม 2, ปีที� 2,  น. 47. (พฤศจิกายน—มกราคม 2556-2557). 
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กฎหมายส่วนรวม มีผลตอบสนองต่อเหยื�อผูไ้ด้รับความเสียหาย ตลอดทั2งสมาชิกในสังคม และ
เพื�อใหมี้ผลในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการดาํรงชีวติปกติในสังคม 

ดังนั2น “โทษ” โดยธรรมชาติของตวัมันเองจึงต้องสร้างความเกรงกลัวให้เกิดกับผู ้
ตอ้งโทษไดห้รือให้นํ2 าหนกัทางความคิดต่อผูที้�จะกระทาํความผิดวา่ เขาจะไดรั้บผลร้ายมากกวา่ใน
การกระทาํละเมิดต่อบทบญัญติักฎหมายอาญานั2น ไม่วา่ในทางทรัพยสิ์น อิสรภาพ ชีวิต ฯลฯ ก็ตาม 
เช่นนี2  การใช้ “โทษ” จึงตอ้งตอบสนองต่อสังคมว่าโทษจะนาํมาใช้กบับุคคลใด ๆ ได้เมื�อมีการ
กระทาํความผดิกฎหมายอาญา โดยจะตอ้งถูกกาํหนดให้สัมพนัธ์กบัสภาพบริบทของสังคมนั2นและ
ผา่นกระบวนพิจารณาและการลงโทษที�บริสุทธิf ยติุธรรม 

มาตรการบงัคบัทางอาญาของไทยนั2น เป็นไปตามบทบญัญติัมาตรา 2 แห่งประมวล
กฎหมายอาญาที�กําหนดว่า บุคคลจะต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื�อได้กระทาํความผิด และ
ความผดินั2นมีบทกฎหมายกาํหนดไวว้า่เป็นความผิด และมีบทลงโทษหากฝ่าฝืนกระทาํความผิดนั2น
ขึ2น ซึ� งตามหลกั “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ ไม่มีกฎหมาย” (nullum crimen, nulla poena sine lege) 
หลกันี2  ทางวชิาการ เรียกวา่ “หลกัไม่มีโทษไม่มีกฎหมาย” อนัเป็น “หลกัประกนัในกฎหมายอาญา” 

“วิธีการเพื�อความปลอดภยั” เป็นมาตรการบงัคบัทางอาญา ที�เกิดขึ2นใหม่ในกฎหมาย
อาญาของไทย และเป็นมาตรการบงัคบัทางอาญารูปแบบหนึ�งที�มีความสําคญัไม่นอ้ยไปกวา่ “โทษ” 
เพราะบางกรณีการใช้โทษหรือการใชโ้ทษอย่างเดียวนั2นไม่เพียงพอที�จะเป็นหลกัประกนัต่อสังคม
ไดว้า่จะปลอดภยัไดจ้ริงแท ้9 ซึ� งวิธีการเพื�อความปลอดภยั ตามประมวลกฎหมายอาญามี 5 ประเภท 
ตามมาตรา 39 โดยบญัญติัวา่ 

“มาตรา 39 วธีิการเพื�อความปลอดภยั มีดงันี2  
(1) กกักนั 
(2) หา้มเขา้เขตกาํหนด 
(3) เรียกประกนัทณัฑบ์น 
(4) คุมตวัไวใ้นสถานพยาบาล 
(5) หา้มประกอบอาชีพบางอยา่ง” 
แต่ในกฎหมายอื�น ๆ ก็ยงัไดมี้ประเภทของวิธีการเพื�อความปลอดภยัอีก จึงทาํให้วิธีการ

เพื�อความปลอดภยัมีมากกวา่ 5 ประเภท เช่น 
 
 

                                                           

9
 คณิต ณ นคร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 5, น. 469. 
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ตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 162 บญัญติัวา่ 
“ในคดีที�ผูข้บัขี�ตอ้งคาํพิพากษาถึงที�สุดวา่ไดก้ระทาํความผิดตามพระราชบญัญติันี2  หรือ

กฎหมายอนัเกี�ยวกบัรถนั2น ๆ นอกจากจะไดรั้บโทษตามบทบญัญติัดงักล่าวแลว้ถา้ความปรากฏแก่
ศาลวา่ หากให้ผูน้ั2นขบัรถต่อไปอาจเกิดภยนัตรายแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นของผูอื้�น ศาลมีอาํนาจสั�ง
พกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตขบัขี�ของผูน้ั2นได”้ เป็นตน้ 

 2.1.3  วตัถุประสงคข์องการลงโทษทางอาญา 
การลงโทษเป็นการปฏิบติัการอย่างหนึ� งที�ทาํให้ผูที้�ได้รับการปฏิบติันั2 นต้องได้รับ

ผลร้าย เนื�องมาจากการที�บุคคลผูน้ั2นไดฝ่้าฝืนแนวปฏิบติัอนัเป็นกติกาของสังคม โดยที�รัฐจะเป็น
ผูท้าํหน้าที�จดัการให้ผูก้ระทาํความผิดได้รับผลร้ายนั2น ๆ การลงโทษเป็นรูปแบบหนึ� งของการ
ป้องกันสังคมจากผูก้ระทาํความผิด ทั2 งนี2 แบ่งออกเป็น “การป้องกันทั�วไป” และ “การป้องกัน
พิเศษ”10 

1. “การป้องกนัทั�วไป” กล่าวคือ ลงโทษการกระทาํที�ละเมิดต่อกฎหมายเพื�อให้ผูก้ระทาํ
ความผิดทราบง่าไดก้ระทาํในสิ�งที�สังคมไม่ยอมรับและให้บุคคลอื�นเห็นว่าหากมีการกระทาํเช่นนี2
เกิดขึ2น การกระทาํนั2นก็จะไม่เป็นที�ยอมรับ บุคคลย่อมจกัตอ้งได้รับโทษจากการกระทาํที�ผิดต่อ
กฎหมาย 

2. “การป้องกนัพิเศษ” กล่าวคือ เป็นการป้องกันมิให้ผูก้ระทาํความผิดกลับมาก่อ
อนัตรายต่อสังคมอีกในอนาคต โดยการใชม้าตรการฟื2 นฟูและป้องกนัประเภทต่าง ๆ  

มีวตัถุประสงคใ์หผู้ไ้ดรั้บโทษรู้สึกสาํนึกวา่การกระทาํของตนเป็นการกระทาํผิดอนัเป็น
พฤติกรรมที�คนในสังคมส่วนใหญ่ไม่ประสงคใ์หเ้กิดเหตุการณ์เช่นนั2น ตอ้งเขา้สู่กระบวนการแกไ้ข
พฤติกรรมมนุษย ์เพื�อเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมที�ไม่ดีนั2นใหห้มดไป ในทางทฤษฎี แนวคิดการลงโทษ
ผูก้ระทาํความผดิอธิบายวตัถุประสงคข์องการลงโทษที�สาํคญั พอจะอธิบายไดด้งันี2 11 

(1) การลงโทษเพื�อเป็นการทดแทน (Retribution)  
เป็นการลงโทษที�ใชม้าตรการบนหลกัพื2นฐานที�วา่ ใครกระทาํชั�วไวเ้ช่นไรยอ่มไดรั้บผล

ไวเ้ช่นนั2น ดงัสุภาษิตที�วา่ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” ซึ� งตรงกบัหลกัตามพุทธศาสนาที�ว่า กรรมใดใคร
ก่อก็ยอ่มไดรั้บผลกรรมเช่นนั2น การลงโทษเพื�อเป็นการทดแทน เป็นการตอบสนองที�สาสมกบัการ
กระทาํ จึงเป็นการกาํหนดสมดุลของการกระทาํชั�วกบัสิ�งที�ผูก้ระทาํจะไดรั้บ เท่ากบัวา่ก่อเหตุกระทาํ

                                                           

10
 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 2, น. 33-34. 

11
 ธานี วรภทัร์, หลกักฎหมายมาตรการบงัคบัทางอาญา, (กรุงเทพมหานคร : วญิAูชน, 2557), น. 56-60. 
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ความผดิในลกัษณะใด ผลที�ไดรั้บคือโทษที�สาสมกบัความผดินั2นซึ� งตอ้งไดรั้บเป็นการทดแทนที�เท่า
เทียมกนั 

อาจารยน์ัทธี จิตสว่าง ได้ให้ความเห็นไวเ้กี�ยวกบัวตัถุประสงค์ในการลงโทษเพื�อแก้
แคน้ทดแทน กล่าวคือ12 

1) การลงโทษเพื�อแกแ้คน้ทดแทนไม่ไดม้องถึงประโยชน์ในอนาคต คือไม่ไดพ้ิจารณา
ถึงว่าการลงโทษนั2นจะมีผลในการป้องกนัไม่ให้มีการกระทาํผิดเกิดขึ2นอีกหรือไม่ การลงโทษเพื�อ
ทดแทนมิไดท้าํใหเ้กิดผลอะไรกลบัคืนมา 

2) การลงโทษเพื�อแกแ้คน้ทดแทนไม่ไดค้าํนึงถึงความจาํเป็นของสังคม แต่คาํนึงถึง
ความเหมาะสมของโทษกบัความผดิที�กระทาํ ฉะนั2นเมื�อไดล้งโทษผูก้ระทาํผิดตามอตัราโทษแลว้ ก็
ตอ้งปล่อยตวัออกมาทั2ง ๆ ที�ยงัเป็นอนัตรายต่อสังคมอยู ่หรือเช่นกรณี การตดัมือผูก้ระทาํผิดฐานลกั
ทรัพย ์สังคมจะไม่ไดอ้ะไรจากการลงโทษดงักล่าวนอกจากคนพิการที�สังคมจะตอ้งเป็นภาระเลี2ยงดู
ต่อไป 

3) เป็นการยากที�จะวดัขนาดความรุนแรงของโทษกบัความผดิวา่มีความเท่าเทียมกนัจริง
หรือไม่ เพราะในสภาพความเป็นจริง สังคมยงัไม่สามารถมีมาตรการใดๆ ที�จะลงโทษให้ไดส้ัดส่วน
กบัความผดิอยา่งแทจ้ริงได ้เช่นกรณีการลกัทรัพย ์การจะลงโทษอยา่งไรจึงจะสาสม หากจะใชโ้ทษ
จาํคุกจะตอ้งจาํคุกกี�ปีจึงจะทดแทนกนัไดเ้ป็นเรื�องของความรู้สึก ทั2งสิ2น ยงัไม่มีมาตรฐานใดๆ ที�จะ
วดัไดว้า่ทดแทนกนัได ้ปัญหาจึงเกิดวา่ผูก้ระทาํผิดถูกลงโทษอยา่งยุติธรรมหรือผูเ้สียหายไดรั้บการ
ตอบแทนที�ยติุธรรมหรือไม่ 

ดว้ยเหตุดงักล่าวนี2 เอง ประกอบกบัสังคมมีความเจริญรุ่งเรืองขึ2นและมีการเชิดชูสิทธิ
มนุษยชนมากขึ2น ทาํให้วตัถุประสงคใ์นการลงโทษเพื�อการแกแ้คน้ทดแทนลดความสําคญัลงใน
ปัจจุบนั แต่ก็ยงัคงมีอยู ่ทั2งนี2 เพราะยงัสอดคลอ้งกบัความรู้สึกของผูเ้สียหายและประชาชนทั�วไปใน
การ ที�จะทาํใหผู้ก้ระทาํผดิไดรั้บการลงโทษเพื�อทดแทนใหส้าสมกนั  

(2) การลงโทษเพื�อเป็นการข่มขู่ (Deterrence)  
การลงโทษจะคาํนึงถึงแต่เพียงผลของการลงโทษต่อตวัผูก้ระทาํความผิดเท่านั2นไม่ได ้

แต่ตอ้งคาํนึงถึงผลต่อประชาชนเป็นส่วนรวมดว้ย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อประโยชน์ 2 ประการ13 คือ 

                                                           

12
 นทัธี จิตสวา่ง, หลกัทณัฑวทิยา: หลกัการวเิคราะห์ระบบงานราชทณัฑ,์ (กรุงเทพมหานคร : มลูนิธิพิบูล

สงเคราะห์, ม.ป.ป.), น. 24-25. 
13

 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 2, น. 35-36. 
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1.มีผลแก่ตวัผูก้ระทาํความผดิ ทาํใหผู้ก้ระทาํความผิดซึ� งถูกลงโทษมีความเข็ดหลาบไม่
กลา้กระทาํอีก 

2. เป็นตวัอย่างให้กับคนทั�วไปเห็นว่า เมื�อกระทาํผิดแล้วจะต้องได้รับโทษ เพื�อคน
ทั�วไปจะไดท้ราบจะไดเ้กรงกลวัไม่กลา้กระทาํความผิดขึ2นบา้ง ทาํให้เกิดความยบัย ั2งชั�งใจไม่กลา้
กระทาํความผดิแบบนั2นอีก 

การที�จะทาํให้การลงโทษมีผลในการข่มขู่ จะตอ้งทาํให้การลงโทษนั2น เรย ์ เจฟฟอรีย ์
กล่าวไวว้่า จะตอ้งมีความแน่นอน รวดเร็ว เสมอภาค และโทษที�เหมาะสม กล่าวคือมีลกัษณะ 4 
ประการ14 

1)  การลงโทษตอ้งมีความแน่นอนใน การนาํตวัผูก้ระทาํผิดมาลงโทษ กล่าวคือเมื�อมี
การกระทาํผดิเกิดขึ2นแลว้จะตอ้งทาํใหผู้ก้ระทาํผิดมีโอกาสหลุด รอดจากการถูกจบักุมลงโทษไปได้
ยาก ซึ� งจะมีผลในการข่มขวญัและยบัย ั2งใหค้นทั�วไปและผูก้ระทาํผิดเกิดความเกรง กลวัไม่กลา้เสี�ยง
กระทาํผดิขึ2นอีก เพราะทาํผดิแลว้ตอ้งถูกจบัก็ไม่คุม้ค่า 

2)  การลงโทษจะตอ้งกระทาํไดอ้ย่างรวดเร็ว เมื�อมีการกระทาํผิดเกิดขึ2นแลว้จะตอ้ง
สามารถนาํตวัผูก้ระทาํผดิมาลงโทษไดอ้ยา่งรวดเร็วให้ “เห็นผลทนัตา”  จึงจะทาํให้ผูก้ระทาํผิดและ
คนทั�วไปเห็นเป็นตวัอยา่งวา่เมื�อกระทาํผดิแลว้จะได ้รับผลร้ายเช่นไร ในทางตรงกนัขา้ม หากมีการ
กระทาํผิดเกิดขึ2นแลว้ อีก 3 ปีต่อมา จึงจะสามารถจบักุมตวัผูก้ระทาํผิดได ้หรืออีก 5 ปีต่อมา กว่า
ศาลจะลงโทษผูก้ระทาํผิด ก็จะทาํให้คนทั�วไปลืมถึงเรื�องราวการกระทาํผิดที�เกิดขึ2น และทาํให้การ
ลงโทษไม่มีผลในการข่มขวญัยบัย ั2งเพราะไม่เห็นผลทนัตา ดงันั2น หากเป็นกรณีการกระทาํผิดในคดี
ที�สะเทือนขวญัประชาชนหรือคดีที�ประชาชนให้ความ สนใจ กระบวนการยุติธรรมโดยตาํรวจ 
อยัการ ศาล อาจร่วมมือกนัในการเร่งดาํเนินคดี เพื�อให้ผูต้อ้งหาไดรั้บการพิจารณาตดัสินโดยเร็ว ก็
จะทาํใหก้ารลงโทษมีผลในการข่มขวญัยบัย ั2งมากขึ2น 

3)  การลงโทษตอ้งมีความเสมอภาค โดยผูที้�กระทาํผดิจะตอ้งถูกลงโทษ เท่าเทียมกนัไม่
มีการเลือกปฏิบติั ซึ� งจะมีผลให้ผูก้ระทาํผิดหรือผูที้�คิดจะทาํผิดไม่มีโอกาสแกต้วั หรือหาทาง
หลีกเลี�ยงหรือหาขอ้ยกเวน้จากการถูกลงโทษถา้ทาํผิด การลงโทษจึงจะ มีผลในการข่มขวญัยบัย ั2ง 
หากเมื�อมีการกระทาํผิดแล้วบางคนได้รับโทษ บางคนมีข้อยกเวน้ ก็จะทาํให้การลงโทษไม่
ศกัดิf สิทธิf  ทาํให้ต่างหาช่องทางที�จะหลบหลีก หรือหาขอ้ยกเวน้ที�ไม่ตอ้งรับโทษทาํให้ไม่มีความ
เกรงกลวัต่อโทษ 

                                                           

14
 นทัธี จิตสวา่ง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 12, น. 26-27. 
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4)  การลงโทษจะตอ้งมีบทลงโทษที�เหมาะสมและทดัเทียมกบัความผิด หากบทลงโทษ
เบาเกินไปไม่ไดส้ัดส่วนกบัการกระทาํผดิ ก็จะทาํใหผู้ก้ระทาํผดิและคนทั�วไป ไม่เกิดความเกรงกลวั
และคุม้ค่าที�จะเสี�ยงกระทาํผิด แต่หากบทลงโทษหนกัเกินไป ก็จะทาํให้ผูก้ระทาํผิดพยายามปกปิด
การกระทาํผดิของตนเอง โดยการทาํร้ายเหยื�อหรือทาํให้เหยื�อไดรั้บผลร้ายมากขึ2น เช่น หากใชโ้ทษ
ประหารชีวติกบัการปลน้หรือข่มขืนจะกระตุน้ให้มีการปลน้แลว้ฆ่าเจา้ ทุกขห์รือข่มขืนแลว้ฆ่ามาก
ขึ2นเพื�อปกปิดการกระทาํผิดของตนเองเพราะโทษเท่า กนั ในขณะเดียวกนักระบวนการยุติธรรม
จะตอ้งทาํงานหนกัมากขึ2นในการนาํตวัผูก้ระทาํ ผิดมาลงโทษ เพราะยิ�งมีโทษหนกัยิ�งตอ้งมีการ
พิสูจน์หรือมีพยานหลกัฐานที�ชดัแจง้ ศาลจึงจะส่งลงโทษ หากพยานหลกัฐานหรือการฟ้องร้อง
ดาํเนินคดีไม่รัดกุมพอก็จะเป็นโอกาสให้ผู ้กระทาํผิดหลุดรอดจากการถูกลงโทษไปได ้ดงันั2น โทษ
จึงตอ้งมีความเหมาะสมและทดัเทียมกบัการกระทาํผดิ จึงจะมีผลในการข่มขวญัยบัย ั2ง 

(3) การลงโทษเพื�อเป็นการตดัโอกาสกระทาํความผดิไดอี้ก (Incapacitation)  
เป็นการลงโทษที�ทาํให้ผูก้ระทาํความผิดหมดโอกาสกระทาํความผิด อาจได้แก่ การ

จาํคุกผูก้ระทาํความผิดไวต้ลอดชีวิต จาํคุกมีกาํหนดเวลา การประหารชีวิต เป็นตน้ โดยมุ่งกาํจดัให้

ผูก้ระทาํความผิดออกจากสังคมเป็นการชั�วคราวหรือถาวรก็ตาม อนัเป็นการป้องกนัให้สังคมเกิด

ความสงบสุขและปลอดภยั ไม่ตอ้งหวาดระแวงภยัจากบุคคลนั2นอีกต่อไป การลงโทษเพื�อเป็นการ

ตดัโอกาสกระทาํผิด มีวตัถุประสงคที์�คลา้ยกบัวตัถุประสงคข์องการลงโทษเพื�อการข่มขู่  คือ เพื�อ

การป้องกนัอาชญากรรม แต่แตกต่างกนัวา่ หลกัการของการลงโทษเพื�อการข่มขู่นั2น มุ่งให้เกิดความ

เกรงกลวัไม่กระทาํผดิขึ2นอีก 

(4) การลงโทษเพื�อเป็นการปรับปรุงแกไ้ข (Rehabilitation) 
เป็นแนวคิดของสํานักอาชญาวิทยาปฎิฐานนิยม (Positive School) ซึ� งเชื�อในเรื�อง

เกี�ยวกบัเจตจาํนงกาํหนด (Determinism) กล่าวคือ การกระทาํของมนุษยถู์กกาํหนดจากปัจจยัต่าง ๆ 

มนุษยไ์ม่สามารถเลือกกระทาํไดอ้ยา่งอิสระ ใชเ้หตุผลในการเลือก แต่มนุษยถู์กกดดนั หล่อหลอม

จากสิ�งแวดลอ้มและปัจจยัต่างๆ จนมีบุคลิกภาพที�บกพร่องและหนัไปสู่การกระทาํผิด ดงันั2น การ

กระทาํของมนุษยเ์ป็นผลมาจากปัจจยัหลายอยา่งรวมกนั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางจิตวิทยา ปัจจยัทางชีวภาพ 

และปัจจยัเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มทางสังคม ปัจจยัเหล่านี2อยูน่อกเหนือการควบคุมของมนุษย ์ดงันั2น 

การกระทาํความผดิจึงเกิดจากปัจจยัหลายอยา่งร่วมกนัดว้ย ซึ� งอาจแตกต่างต่างกนัไปในแต่ละบุคคล 

การลงโทษจึงไม่ควรมุ่งเนน้ที�การกระทาํความผิดเป็นหลกั แต่ควรพิจารณาจากสาเหตุที�ทาํให้เกิด

การกระทาํผดิและการแกไ้ขไปที�สาเหตุนั2น 
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การลงโทษเพื�อปรับปรุงแกไ้ขผูก้ระทาํผิด จึงเน้นที�ตวัผูก้ระทาํผิดมากกว่าการกระทาํ

ผิด โดยการเน้นการศึกษาผูก้ระทาํผิดเป็นรายบุคคลหรือการจาํแนกลกัษณะ เพื�อหา สาเหตุการ

กระทาํผดิและแนวทางแกไ้ข ดงันั2น ระยะเวลาของการลงโทษขึ2นอยูก่บัความสามารถของผูก้ระทาํ

ผดิที�จะแกไ้ขตนเอง15 

และ เพื�อจะป้องกนัไม่ให้บุคคลที�ไดก้ระทาํความผิดมาแลว้กลบัมากระทาํความผิดซํ2 า

อีก พยายามหาทางใหผู้ก้ระทาํความผดิเกิดความยบัย ั2งชั�งใจ ทาํให้เกิดจิตสํานึกแห่งการกระทาํที�เคย

กระทาํผดิมาแลว้ โดยแนวคิดนี2 เห็นวา่การทาํใหผู้ก้ระทาํผดิไดรั้บความยากลาํบาก หรือไดรั้บผลร้าย

ดว้ยการลงโทษแต่เพียงอยา่งเดียวไม่น่าจะทาํใหป้ระพฤติตวัดีขึ2นได ้กอปรกบัเห็นวา่การลงโทษเพื�อ

การข่มขู่ ไม่มีผลเป็นการป้องกนั ทาํใหผู้ก้ระทาํผดิที�ไดรั้บโทษมาแลว้ กลบัมากระทาํความผิดซํ2 าอีก

จึงไม่สามารถทาํใหก้ลบัตวัมาเป็นคนดีต่อสังคมได ้ซึ� งในวตัถุประสงคข์องการลงโทษเพื�อปรับปรุง

แกไ้ขนี2  มุ่งเพื�อบาํบดั ฟื2 นฟูพฤติกรรมของบุคคล โดยมุ่งผลระยะยาว และสร้างจิตสํานึก รวมถึงให้

โอกาสแก่ผูก้ระทาํผดิสามารถดาํรงชีวติไดอ้ยา่งปกติเมื�อกลบัมาสู่สังคม  

อาจารยน์ทัธี จิตสวา่ง ไดใ้ห้ความเห็นเกี�ยวกบัอุปสรรคของแนวคิดการลงโทษเพื�อการ

ปรับปรุงแกไ้ขผูก้ระทาํความผดิไว ้กล่าวคือ16 

1)  ผูก้ระทาํผิดบางส่วนเปรียบเสมือนกบัแกว้ที�แตกไปแลว้ยากต่อการที�จะมาต่อให้
เหมือนเดิมเพราะไดสู้ญเสียบุคลิกภาพไปแลว้โดยถูกหล่อหลอมและขดัเกลาให้มี บุคลิกลกัษณะ
เช่นนั2นมาเป็นเวลานาน แต่ใชเ้วลาในเรือนจาํไม่นาน เพื�อที�จะแกไ้ขฟื2 นฟูให้ฟื2 นคืนกลบัมา และให้
ปรับตวัเขา้กบัคนโดยทั�วไปในสังคมนั2นเป็นสิ�งที�ทาํไดย้าก 

2)  การลงโทษเพื�อการแกไ้ขขดักบัความรู้สึกของคนในสังคมวา่ผูก้ระทาํผิดไม่ควรได ้
รับการปฏิบติัที�ดีกวา่คนทั�วไป ตามหลกัของเจเรมี เบนเท็ม (Jeremy Bentham) ที�เรียกวา่ “หลกัการ
ไดรั้บประโยชน์ที�นอ้ยกวา่” (Principle of less eligibility) ทั2งนี2 เพราะคนโดยทั�วไปจะเห็นวา่เป็นการ
ไม่เป็นธรรมที�ผูก้ระทาํผดิจะไดรั้บ ประโยชน์มากกวา่คนสุจริตโดยทั�วไป เช่น ผูก้ระทาํผิดจะไดรั้บ
การอบรมแกไ้ขฝึกวิชาชีพ สวสัดิการ อาหาร     ที�อยูอ่าศยั  ตลอดจนการจดัการศึกษา การหางาน 
ในขณะที�คนโดยทั�วไปในสังคมอีกจาํนวนมากไม่ไดรั้บบริการดงักล่าว ความรู้สึกของคนทั�วไป
ดงักล่าวเห็นไดว้า่ขดักบัหลกัของการแกไ้ขฟื2 นฟู 

                                                           

15
 นทัธี จิตสวา่ง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 12, น. 29. 

16
 เพิ�งอ้าง, น. 30-31. 
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3)  การแกไ้ขฟื2 นฟูเหมาะสําหรับผูก้ระทาํผิดบางประเภทเท่านั2น เช่น ผูก้ระทาํผิดครั2 ง
แรก ซึ� งไดก้ระทาํผิดไปเพราะอารมณ์ชั�ววบูหรือโดยพลั2งพลาด หรือทาํไปเพราะความจาํเป็นการ
แกไ้ขฟื2 นฟูไม่ให้กระทาํผิดซํ2 าขึ2นอีกยอ่มมีทางทาํสําเร็จไดม้าก แต่สําหรับผูก้ระทาํผิดที�เคยกระทาํ
ผิดและถูกลงโทษมาหลายครั2 งแลว้ หรือพวกอาชญากรอาชีพหรือพวกทาํผิดติดนิสัย โอกาสที�จะ
แกไ้ขฟื2 นฟูใหก้ลบัตวัจะยอ่มเป็นไปไดย้าก ดงันั2น การแกไ้ขฟื2 นฟูจึงไม่สามารถจะทาํให้ผูก้ระทาํผิด
กลบัตวัไดทุ้กกรณีไป 

4)  การแกไ้ขฟื2 นฟูผูก้ระทาํผิดในเรือนจาํ จะทาํให้ผูก้ระทาํผิดไดรั้บ ตราบาปกลายเป็น
คนขี2คุกขี2ตะราง เมื�อพน้โทษออกไปก็จะไม่ไดรั้บการยอมรับจาก สังคม จึงตอ้งไปคบหาสมาคมกบั
พวกเดียวกนัที�ยอมรับและกลบัเขา้มาในเรือนจาํใหม่17 

อยา่งไรก็ตาม แมก้ารลงโทษเพื�อปรับปรุงแกไ้ขจะมีขอ้จาํกดัอยูห่ลายประการ แต่ก็เป็น
วตัถุประสงค์ที�ได้รับการยอมรับและปฏิบติัอยู่ในหน่วยงานราชทณัฑ์โดยทั�วไป และจะตอ้งทาํ
ควบคู่ไปกบัหลกัการจาํแนกลกัษณะผูก้ระทาํผิด  เพื�อแยกคนที�สมควรแก้ไขฟื2 นฟูมาดาํเนินการ
อยา่งจริงจงั ทั2งนี2  โดยผสมผสานไปกบัวตัถุประสงคข์อ้อื�น ๆ  

 
2.2  วตัถุประสงค์ของการบังคับโทษจําคุก 

วตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษจาํคุกจะแตกต่างกบัวตัถุประสงคข์องการลงโทษที�เนน้
การปฏิบติัตามคาํพิพากษาหรือคาํสั�งของศาล โดยวตัถุประสงค์ของการบงัคบัโทษจาํคุกเป็นการ
พฒันาการมาจากแนวคิดการลงโทษในอดีตซึ� งสามารถเปลี�ยนแปลง เขา้สู่แนวคิดใหม่ที�มุ่งต่อการ
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนศกัดิf ศรีความเป็นมนุษยม์ากขึ2น  ปรับเปลี�ยน บาํบดัฟื2 นฟูหรือ
แกไ้ขพฤติกรรมของบุคคลที�บกพร่องในเรื�องต่าง ๆ จนทาํให้เป็นสาเหตุในการก่อการกระทาํผิด
กฎหมายอาญา อนัมีลกัษณะเป็นกติกาสังคม ทาํให้ไม่สามารถดาํรงชีวิตอยูร่่วมกบัสังคมปกติได ้จึง
มีความจาํเป็นที�ตอ้งนาํบุคคลลกัษณะดงักล่าวนี2  ไปบาํบดัแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซม และยกระดบั
ความคิด สภาวะทางจิตใจและพฤติกรรมต่าง ๆ ที�บกพร่องจากการดาํรงชีวิตที�ผิด ให้กลบัมาอยูใ่น
ระดบัการใชชี้วติในรูปแบบอยา่งคนปกติในสังคมนั2น ๆ ได ้โดยวตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษที�
ดีและสาํคญัมีดงัต่อไปนี2  

 

                                                           

17นั ท ธี  จิ ต ส ว่ า ง ,  “วัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร ล ง โ ท ษ , ” สื บ ค้ น เ มื� อ วัน ที�  3  มิ ถุ น า ย น  2 5 5 8 ,  จ า ก

https://www.gotoknow.org./posts/454719 
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2.2.1    เพื�อให้มีการดาํรงชีวิตอนาคตโดยปราศจากการกระทาํความผิดและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม18 

วตัถุประสงคข์อ้นี2 มุ่งเนน้การดาํรงชีวติในอนาคตโดยปราศจากการกระทาํความผิด และ
ให้ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ� งเป็นขอ้ที�สําคญัที�สุดและตรงกบัความเป็นจริงในการบงัคบัโทษ
ในทณัฑสถานที�ว่า “เมื�อมีการลงโทษจาํคุกผูก้ระทาํความผิดครบระยะเวลาแล้ว ผูน้ั2นจะออกมา
ดาํรงชีวิตร่วมกบัผูอื้�นในสังคมปกติอีกครั2 ง” ดงันั2นในหลายประเทศในโลก เช่น ประเทศญี�ปุ่น 
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศองักฤษ เป็นตน้ ต่างมีกฎหมายและหรือแนวนโยบายในการ
ลงโทษจาํคุกที�จะตอ้งหลีกเลี�ยงผลเสียหายกบับุคคลในการบงัคบัโทษจาํคุก กล่าวคือ ตอ้งไม่ทาํลาบ
บุคลิกภาพของคนปกติและตอ้งลอดคลอ้งกบัหลกัศกัดิf ศรีความเป็นมนุษยต์ามรัฐธรรมนูญอยู่บน
พื2นฐานของการบงัคบัโทษ หลกัการความใกล้เคียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจาํ เพราะ
นกัโทษทุกคนมีโอกาสกลบัเขา้สู่สังคมอีกครั2 ง หากการจาํคุกทาํลายบุคลิกภาพของคนให้เสียไป 
การฟื2 นฟูก็จะทาํไม่ไดผ้ล สุดทา้ยสังคมก็จะไดรั้บความเสียหายอีกต่อไป19 

การลงโทษอย่างมีเหตุผลที�เป็นภาวะวิสัย ยอ่มไม่ลงโทษเพียงเนื�องจากว่าไดมี้การการ
ทาํความผิดขึ2นเท่านั2น เพราะสิ�งใดที�เกิดขึ2นแลว้ไม่อาจแกไ้ขให้กลบัเป็นดั�งเดิมได ้แต่การลงโทษ
โดยคาํนึงถึงอนาคต หรือการมองไปข้างหน้าเพื�อให้ทั2 งผูที้�กระทาํความผิดเองและผูที้� รู้เห็นว่า
ผูก้ระทาํความผิดถูกลงโทษไม่กระทาํความผิดขึ2นอีกเป็นสิ�งสําคญั โดยสรุปมีหลกัเกณฑ์พื2นฐาน
การบงัคบัโทษที�ตอ้งนาํมาใชด้งันี2 20 

1. หลกัการความใกล้เคียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจาํ กล่าวคือ รัฐจะตอ้ง
พยายามบริหารจดัการต่าง ๆ ให้การดาํเนินชีวิตของผูต้อ้งขงัภายในเรือนจาํมีความใกลเ้คียงกบัการ
ใชชี้วิตของบุคคลทั�วไปภายนอกเรือนจาํมากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้กล่าวอีกนยัหนึ� ง ภายนอกคุกและ
ภายในคุกตอ้งใกลเ้คียงกนั มิฉะนั2นจะทาํให้ผูไ้ดรั้บโทษจาํคุกเสียบุคลิกภาพ หรือวิวฒันธรรมการ
ดาํรงชีวิตของตนในการอยู่ร่วมกนักบัสังคมภายนอกไป ทาํให้ไม่สามารถกลบัคืนสู่สังคมได ้เป็น
การทาํลายวฒันธรรมการใชชี้วติปกติของมนุษย ์

                                                           

18
 กฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัโทษแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Strafvollzugsgesetz. 1976)  ค.ศ.1976 

มาตรา 2 ในการบงัคบัโทษจาํคุก ผูต้อ้งขงัสามารถที�จะดาํเนินชีวิตในอนาคตโดยปราศจากความผิดทางอาญา

อยา่งมีความรับผดิชอบในทางสังคม การบงัคบัโทษจาํคุกตอ้งตอบสนองต่อการคุม้ครองสาธารณะต่อการกระทาํความผิด

ในต่อๆไปดว้ย. 
19

 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 2, น. 39-40. 
20

 เพิ�งอ้าง, น. 40-41. 

DPU



21 

2. หลกัการหลีกเลี�ยงผลเสียจากการบงัคบัโทษ หมายความวา่ มาตรการหรือกลไกต่าง 
ๆ ในการลงโทษและบังคับโทษต้องหลีกเลี�ยงผลเสียจากการบังคับโทษ อันเป็นการทาํลาย
บุคลิกลกัษณะของความเป็นมนุษยไ์ป เช่น การไม่ใหเ้กิดวฒันธรรมคุกโดยไม่จาํเป็น ที�จะเป็นผลมา
ละลายพฤติกรรมของผูต้อ้งขงั การตดัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารภายนอกคุก การลงโทษดว้ยวิธีทารุณ
โหดร้ายภายในเรือนจาํ เป็นตน้ เป็นการกระทาํที�ทาํใหผู้ต้อ้งขงัรู้สึกวา่ตนเองดอ้ยกวา่หรือตกตํ�ากวา่
คนอื�นทั�วไป เช่น การเรียกชื�อหรือการใชส้รรพนามต่าง ๆ ในการเรียกผูต้อ้งขงั เป็นตน้ 

3. การพยายามที�จะหลีกเลี�ยงไม่ให้ผู ้กระทําความผิดได้ประสบกับสิ� งที�ท ําลาย
คุณลกัษณะประจาํตวัของคน ๆ นั2น กล่าวคือ เมื�อผูก้ระทาํความผิดถูกคุมขงัในเรือนจาํ ยอ่มเสื�อม
เสียฐานะและชื�อเสียงในสายตาของคนทั�วไป ทําให้โอกาสที�จะกลับตัวเป็นคนดีลดน้อยลง 
ประกอบกบัในกรณีที�ผูก้ระทาํความผดิไดรั้บโทษจาํคุกครั2 งแรกหรือความผดิเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ผูก้ระทาํ
ความผิดจะต้องมาอยู่ปะปนกับผูก้ระทาํความผิดที�เป็นอาชญากรอาชีพ ซึ� งมีอิทธิพลที�สามารถ
ครอบงาํบุคคลอื�นไดง่้าย เพราะคนเรายอ่มซึมซบัความเลวไดง่้ายวา่สิ�งที�ดีๆ ทาํให้ผูที้�พอจะกลบัตวั
ไดห้มดโอกาสที�จะเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมชั�วเป็นพฤติกรรมที�ดี อนัเป็นสิ�งที�คนในสังคมส่วนใหญ่
พึงประสงคไ์ม่ไดว้ธีิการอาจไดแ้ก่ 

(1) การปล่อยตวัผูก้ระทาํผดิ โดยไม่ลงโทษจาํคุก โดยพยายามใชบ้ทบญัญติักฎหมายวา่
ดว้ยการรอการลงโทษ หรือการรอการกาํหนดโทษ หรือพยายามใชโ้ทษปรับ เป็นหลกั ในการเลี�ยง
ไม่ใชโ้ทษจาํคุกโดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะโทษจาํคุกระยะสั2น 

(2) การปล่อยตวัก่อนรับโทษจาํคุกครบกาํหนด ซึ� งเป็นอาํนาจของเจา้พนกังานในส่วน
ราชทณัฑที์�จะพิจารณาปล่อยตวัผูต้อ้งโทษก่อนครบกาํหนด หากเห็นวา่ความเหมาะสมในอนัที�จะมี
ชีวิตอยู่ในสังคมของผูน้ั2นจะเสื�อมทรามลงหากจาํคุกอยู่ในเรือนจาํต่อไป และการปล่อยตวัผูน้ั2น
ออกมาจะไม่เป็นอนัตรายต่อสังคม 

(3) การแยกประเภทนักโทษ เช่น แยกนักโทษโดยพิจารณาจากอายุ แยกผูก้ระทาํ
ความผดิครั2 งแรกออกจากพวกที�กระทาํความผดิมาแลว้หลายครั2 ง เป็นตน้ 

2.2.2   เพื�อเป็นการคุม้ครองสังคม21 
การคุม้ครองเป็นภารกิจเดียวกนักบัภารกิจของกฎหมายอาญา เมื�อเป็นที�แน่ชดัแลว้ โดย

กระบวนการยติุธรรมทางอาญาวา่บุคคลใดเป็นผูก้ระทาํความผิด ส่วนของการบงัคบัโทษก็จะจาํกดั
เสรีภาพของนกัโทษผูน้ั2น เพื�อเขา้สู่มาตรการในการแกไ้ขชนิดต่าง ๆ ตามระยะเวลาที�สมควร โดย

                                                           

21
 ธานี วรภทัร์, “กฎหมายบงัคบัโทษในประเทศไทย : การบงัคบัโทษจาํคุก,”  (วทิยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต คณะ

นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2552), น. 38. 
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พิจารณาจากเหตุปัจจยัต่าง ๆ เกี�ยวกบัความบกพร่องของนักโทษคนนั2น ให้เป็นไปตามแผนการ
บงัคบัโทษ เมื�อบาํบดัรักษาเป็นปกติดีแลว้จึงปล่อยตวับุคคลนั2นกลบัสู่สังคม วตัถุประสงคข์องการ
บงัคบัโทษจึงเป็นการคุม้ครองสังคม หรือกล่าวอีกนัยหนึ� ง ภารกิจของกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา คือการเอาคนผดิกฎหมายเขา้คุก แต่ภารกิจของกฎหมายบงัคบัโทษคือแกไ้ขพฤติกรรมชั�วของ
คนที�กระทาํผดิกฎหมายอาญาใหก้ลบัเป็นคนดีของสังคม 

2.2.3   เพื�อปรับปรุง แกไ้ข บาํบดัพฤติกรรมที�ผดิกฎหมาย22 
การยกระดบัสามญัสํานกัและพฤติกรรมที�ตกตํ�าของผูก้ระทาํความผิด ให้ขึ2นมาสู่ระดบั

ปกติ โดยมีหลกัการที�วา่มนุษยเ์ป็นประดิษฐ์กรรมที�ธรรมชาติสร้างขึ2นเป็นพิเศษ ให้สามารถเรียนรู้
สิ�งใหม่ ๆ ได ้และสามารถพฒันาปรับเปลี�ยนพฤตินิสัยและพฤติกรรมไดจึ้งตอ้งมีการส่งเสริมคุณค่า
ในตวับุคคล ส่งเสริมความสามารถของบุคคล ต้องแสดงผลลัพธ์ของความคิดและการกระทาํ 
รวมทั2งผลลพัธ์ทางเศรษฐกิจสาํหรับความเป็นไปไดที้�จะสามารถหาเลี2ยงชีพ เพื�อชดเชยจุดอ่อนหรือ
สิ�งบกพร่องของแต่ละบุคคล ซึ� งการบาํบดัปรับปรุงแกไ้ขนี2  นกัโทษแต่ละคนจะไม่เหมือนกนั ตอ้งมี
การวิเคราะห์หาสาเหตุและวางแผนการบงัคบัโทษเป็นราย ๆ ไป อนัจะยงัผลสุดทา้ยให้เกิดคือ เมื�อ
นกัโทษพน้โทษแลว้ไม่กระทาํความผดิซํ2 าอีก 
 
2.3 แนวคิดทฤษฎกีารลงโทษจําคุก 

“การลงโทษจาํคุก” ตาม Black’s Law Dictionary23 ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ “การลงโทษ
จาํคุก เป็นการใช้มาตรการควบคุมบุคคลไวใ้นเรือนจาํหรือสถานที�ควบคุมเพื�อจาํกดัสิทธิเสรีภาพ
และความเป็นอิสระของบุคคล” การลงโทษจาํคุกนั2นเริ�มตน้จากการมีตะราง (Jail) สําหรับควบคุมผู ้
ที�อยู่ระหวา่งการไต่สวนหรือพิจารณาในขอ้หาวา่ไดก้ระทาํความผิดกฎหมายก่อน ต่อมาในปี ค.ศ.
1552 จึงไดมี้การจดัตั2งโรงดดัสันดาน (House of Correction) ขึ2นในประเทศองักฤษ เพื�อควบคุมผูที้�
จะไปทาํงาน และเกียจคร้าน คนจรจดั เด็กเกเร และขอทาน ต่อมาไดมี้การจดัตั2งเพิ�มขึ2นเรื�อย ๆ ใน
ประเทศต่าง ๆ ในยุโรป จนศตวรรษที� 17 ทั2งคุกและโรงดดัสันดานก็ได้กลายเป็นสถานที�คุมขงั
นกัโทษที�มีโทษเบา และต่อมาไดพ้ฒันาไปสู่รูปแบบของการใชส้ถานที�ควบคุมเพื�ออบรมฝึกวิชาชีพ
ผูก้ระทาํความผดิเช่นเดียวกบัเรือนจาํ และทณัฑสถานที�ใชใ้นปัจจุบนั24 

 

                                                           

22
 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 21, น. 38. 

23Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, (Paul, MN  USA: West, a Thomson business, 2004),  p. 773. 
24

 นทัธี จิตสวา่ง. อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 12, น. 39. 
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2.3.1   ทฤษฎีการลงโทษ 
เจเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham) นักอาชญาวิทยาและนักทฤษฎีสังคมศาสตร์ชาว

องักฤษ มีแนวคิดเกี�ยวกบักฎหมายและการลงโทษ โดยเชื�อวา่ ลกัษณะของกฎหมายและการลงโทษ
ที�ดีตอ้งสามารถป้องกนัไม่ไดเ้กิดความชั�วร้ายในสังคมได ้การออกกฎหมายจะตอ้งทาํให้บุคคลที�จะ
กระทาํความผิดคิดว่า หากกระทาํผิดแล้ว ผลที�จะได้รับคือการทุกข์ทรมานมากกว่าความพอใจ 
ดงันั2นการลงโทษจึงมีวตัถุประสงคเ์พื�อป้องกนัไม่ใหบุ้คคลกระทาํความผดิกฎหมายเท่านั2น25 

Edwin Sutherland และ Donald Cressey ไดก้ล่าวในหนงัสืออาชญาวิทยาวา่ ทฤษฎีการ
ลงโทษนั2นสามารถอธิบายไดท้ั2งในแง่ของวฒันธรรม แง่ของสังคมวิทยา และแง่ของจิตวิเคราะห์ 
ดงันี2 26 

(1) ในแง่ของวฒันธรรม ได้แก่ ทฤษฎีความสอดคล้องทางด้านวฒันธรรม (Cultural 
Consistency) ซึ� งกล่าวว่า วิธีการและความรุนแรงในการลงโทษจะขึ2 นอยู่กับพัฒนาการของ
วฒันธรรมในช่วงเวลานั2น ๆ เมื�อสังคมขณะนั2นเห็นวา่สมาชิกยาํเกรงกบัการทาํให้เกิดความเจ็บปวด
ทางกายภาพ ก็จะนาํการลงโทษเนื2อตวัร่างกายมาใช้ เมื�อสังคมเปลี�ยนแปลงไปโดยให้ความสําคญั
กบัศกัดิf ศรีและความเสมอภาคส่วนบุคคล การพฒันารูปแบบของการพิจารณาพิพากษาก็เกิดขึ2น 
เช่นเดียวกบัการแกไ้ขฟื2 นฟูผูก้ระทาํผดิเกิดขึ2นเมื�อสังคมใหค้วามสาํคญักบัการรักษาฟื2 นฟูผูก้ระทาํผดิ 

ทฤษฎีความสอดคล้องทางวฒันธรรมเห็นว่า ลักษณะทางวฒันธรรมปัจจุบันให้
ความสําคญักบัเสรีภาพส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ�ง ดงันั2น จึงถือว่าการจาํคุกเป็นรูปแบบการลงโทษที�
รุนแรง เพราะเป็นการตดัเสรีภาพของบุคคล 

(2) ในแง่สังคมวทิยา ไดแ้ก่ ทฤษฎีโครงสร้างทางสังคม (Social-Structure Theory) เห็น
วา่ การลงโทษมีความเกี�ยวพนักบัลกัษณะโครงสร้างทางสังคมของชุมชนนั2น เช่น ในสังคมเดิมที�
เน้นความสําคญัของแรงงาน การลงโทษจะไม่รุนแรง เพราะตอ้งการนาํแรงงานจากนกัโทษไปใช ้
หากมีสังคมนั2นมีแรงงานเพียงพอแลว้ โทษจะรุนแรงมากขึ2นหรือถึงขั2นประหารชีวติ ทฤษฎีดงักล่าว
ยงัอธิบายดว้ยวา่ การลงโทษกบัชนชั2นมีความสัมพนัธ์กนั ในสังคมที�ไม่มีชนชั2นกลางค่อนขา้งตํ�า ก็
จะไม่มีการลงโทษที�รุนแรง 

                                                           

25อุทัย อาทิเวช, ทฤษฎีอาชญาวิทยากับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, (กรุงเทพมหานคร : วีเจพริ2นติ2ง, 

ม.ป.ป.), น. 80. 
26

 ศกัดิf ชยั เลิศพานิชพนัธุ์ และคณะ, “รายงานผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ การศึกษาแนวทางและความเป็นไปไดใ้น

การนาํมาตรการลงโทษระดบักลางมาใชเ้พื�อเป็นมาตรการทางเลือกในการลงโทษผูก้ระทาํผิดในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาของไทย,” (กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551), น. 12-13. 
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Emile Durkheim ยงัมีทฤษฎีโครงสร้างทางสังคม ที�เห็นว่า การลงโทษจาํผนัแปรไป
ตามความซบัซ้อนของการแบ่งงานกนัทาํ (the complexity of the division of labor) ในสังคม กลุ่ม
สังคมที�ตอ้งพึ�งตนเองสูง ไม่ตอ้งแบ่งงานกันทาํมากนัก การลงโทษจะรุนแรงเพื�อกดพฤติกรรม
เบี�ยงเบน แต่ในสังคมที�มีการแบ่งงานกนัทาํซบัซอ้นขึ2น ดงัเช่นในประเทศที�พฒันาการลงโทษจะไม่
รุนแรง แต่กลบัไปเนน้ที�การชดใชค้วามเสียหาย (restitution) 

ในทฤษฎีดงักล่าว ยงัอา้งถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการลงโทษกบัความไม่เป็นระเบียบ
ในสังคม (Social disorganization) โดยเห็นว่า สังคมที�มีลกัษณะของประชากรเป็นแบบเดียวกนั 
(Homogeneous) ความแตกต่างหรือความเบี�ยงเบนไม่มากนกั ทาํให้การลงโทษธรรมดาก็เป็นการ
เพียงพอ แต่ในสังคมที�มีลกัษณะของประชากรต่างแบบกนั (Heterogeneous) มากขึ2น ความไม่เป็น
ระเบียบในสังคมจะเพิ�มขึ2น ทาํใหก้ารลงโทษรุนแรงตามไปดว้ย 

(3) ในแง่ของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytical Theory) ได้แก่ ทฤษฎีผลกัภาระ
ความผิดแก่ผูอื้�น (Scapegoat Theory) หรือทฤษฎีแฟะรับบาป ซึ� ง Sigmund Freud อธิบายวา่ มนุษย์
มีพฤติกรรมกา้วร้าวและเห็นแก่ตวัเป็นปกตินิสัย การก่ออาชญากรรมเป็นพฤติกรรมอนัเนื�องมาจาก
สัญชาตญาณกา้วร้าวดั2งเดิมของแต่ละคน ดงันั2น การใชก้ระบวนการใด ๆ ลงโทษผูก้ระทาํความผิด
ยอ่มเป็นการแสดงออกซึ� งสภาวะจิตที�มุ่งประทุษร้ายอาชญากรอยา่งรุนแรงและอย่างฉับพลนั เพื�อ
สนองตอบต่อความโกรธแคน้หรือก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่สังคม เพราะฉะนั2น การลงโทษตาม
ทฤษฎีนี2 จึงมุ่งใหเ้กิดความเสียหายต่อผูก้ระทาํมากกวา่การแกไ้ขพฤติกรรม 

2.3.2   ทฤษฎีตราบาป 
“ทฤษฎีตราบาป”  หรือทฤษฎีตราหนา้ หรือทฤษฎีตีตรา มีจุดกาํเนิดโดยสามารถกล่าว

ยอ้นไปถึงผลงานของ แฟรงค ์แทนเนนบาม (Frank Tannenbaum) นกัอาชญาวิทยาชาวองักฤษที�เริ�ม
ใชค้าํวา่ “การระบายสีสันแก่ความชั�วร้าย” เพื�ออธิบายพฤติกรรมของอาชญากร โดยสาระสําคญัคือ 
แมพ้ฤติกรรมของอาชญากรจะเป็นสิ�งชั�วร้าย แต่ที�ร้ายยิ�งกว่าคือ การที�สังคมพยายามผลกัดนัให้
อาชญากรถลาํลึกไปในทางที�ผิดเป็นภัยแก่สังคมมากยิ�งขึ2 น โดยไม่ยอมเปิดโอกาสให้บุคคลที�
ประพฤติผดิกลบัตวัเป็นคนดี27 

สาระสําคญัของทฤษฎีนี2  คือ แนวความคิดของทฤษฎีไม่ไดใ้ห้ความสําคญัในทางวตัถุ
นิสัยของเหตุการณ์ที�เป็นขอ้เท็จจริง คือไม่ไดม้องตามเนื2อผา้ แต่กลบัมองจิตใจ ภาวะความรู้สึกนึก
คิดของบุคคลที�ประสบพบ หรือสังคมรอบขา้งตวัผูก้ระทาํความผดินั�นเอง คือใหค้วามสาํคญัที�สังคม
มากกวา่ผูก้ระทาํผดิ โดยธรรมชาติของมนุษยย์อ่มตอ้งการการยอมรับจากสังคม ในความรู้สึกเฉพาะ

                                                           

27
 อจัฉรียา ชูตินนัทน์, อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา, พิมพค์รั2 งที� 2, (กรุงเทพมหานคร : วญิAูชน, 2557), น. 98. 
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คนจะยอมรับวา่การที�สังคมมองตนมีอิทธิพลเหนือจิตใจของเขา เมื�อสังคมมองเช่นไร คนผูน้ั2นก็จะ
หวั�นไหวและวติกกงัวล28 

ทาร์ด (Garbriel Tarde) เป็นนักอาชญาวิทยาและนักสังคมวิทยาชาวฝรั�งเศส มี
แนวความคิดเกี�ยวกบัทฤษฎีตราบาปวา่ อาชญากรรมเกิดขึ2นเพราะสังคมเป็นผูต้ราบาป การตราบาป
จะเกิดขึ2 นเมื�อมีการกระทําความผิดครั2 งแรก และผู ้กระทําความผิดได้เข้าไปเกี�ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื�นในสังคม สถาบนัเหล่านี2 เป็นผูก้าํหนดว่าเขาประพฤติเป็น
อาชญากร เมื�อเป็นเช่นนี2 ผูก้ระทาํความผิดก็ยอมรับตราบาปและเริ� มกําหนดทิศทางแห่งความ
ประพฤติของตนในอนาคตให้สอดคลอ้งกบัการรับรู้ของสังคม ดว้ยเหตุนี2 อาชญากรรมจึงเกิดขึ2น
เพราะปฏิกิริยาระหวา่งบุคคลกบัสังคม 

เบคเคอร์ (Backer) นักอาชญาวิทยาอีกท่านหนึ� งกล่าวว่า ทฤษฎีตราบาปจะเกิดขึ2 น
หรือไม่ขึ2นอยูก่บั 

(1) เวลาที�การกระทาํความผดิ 
(2) มีผูก้ระทาํความผดิและมีผูต้กเป็นเหยื�อ 
(3) การรับรู้ของสังคมต่อผลของการกระทาํผดิ 
ตามทฤษฎีของเบคเคอร์ จึงเชื�อวา่ สังคมนั2นไม่เพียงแต่ลงโทษผูที้�มีพฤติกรรมเบี�ยงเบน 

เท่านั2น แต่ยงัห่างเหินจากผูที้�เบี�ยงเบนอีกดว้ย โดยถือว่าผูเ้บี�ยงเบนเป็นคนนอกคอก เป็นคนคบไม
ได ้เป็นคนเลว จึงเท่ากบัเพิ�มแรงกดดนัใหผู้เ้บี�ยงเบนมากขึ2น เขาก็จะเบี�ยงเบนมากขึ2นเป็นเงาตามตวัดว้ย 

ดังนั2 นทฤษฎีนี2 มองว่าไม่ มีพฤติกรรมใดเป็นอาชญากรรมในตัว แต่พฤติกรรม
อาชญากรรมนั�นถูกนิยามขึ2 นโดยคนของสังคมนั2 น ๆ การกระทาํความผิดอาจกระทาํไปโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะความจาํเป็นซึ� งผูก้ระทาํความผิดมิไดมี้เจตนาชั�วร้ายที�จะกระทาํความผิด แต่
เมื�อทาํไปแลว้ และถูกสังคมขนานนามตราหนา้ ผูน้ั2นก็จะรับเอาทศันคติต่าง ๆ ที�สังคมมอง ประเด็น
สาํคญัอีกประการหนึ�งคือระบบงานยติุธรรม และบุคลากรก็คือสิ�งจาํลองแนวความคิดที�วา่อาชญากร
ก็คือ ผูที้�ตั2งใจกระทาํความผดิ หรือกระทาํความผดิดว้ยการเจตนา เป็นคนเลว สมควรไดรั้บการมอบ
ตราบาปให ้ดงันั2นบุคคลจึงมิไดเ้ป็นอาชญากรเนื�องจากฝ่าฝืนกฎหมายแต่เป็นเพราะถูกตีตราโดยผูมี้
อาํนาจ29 

 
 

                                                           

28
 นวลจนัทร์ ทศันชยักุล, อาชญากรรม (การป้องกนั : การควบคุม), (นนทบุรี : พรทิพยก์ารพิมพ,์ ม.ป.ป.), น. 114. 

29
 เพิ�งอ้าง, น. 115. 
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2.3.3   ผลกระทบของการลงโทษจาํคุก 
การลงโทษจาํคุกที�ใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัยงัมีความจาํเป็นและมีความสําคญัอยู ่ในอนัที�จะ

นาํมาใชใ้นการลงโทษผูก้ระทาํความผดิบางประเภท เพื�อเป็นการตดัโอกาสการกระทาํความผิดและ
ป้องกนัสังคมให้เกิดความสงบสุข เป็นปกติในระยะเวลาหนึ� ง แต่สําหรับผูก้ระทาํผิดบางประเภท 
การลงโทษจาํคุกนั2 น ไม่มีความเหมาะสมที�จะนํามาใช้ลงโทษมากนัก ซึ� งอาจมีผลกระทบต่อ
ผูก้ระทาํความผดิไดใ้นหลายมิติ ดงันี2 30 

(1) ผลกระทบต่อตวัผูก้ระทาํความผิดเอง ซึ� งเป็นการจาํกัดสิทธิเสรีภาพ และทาํให้
ครอบครัวของบุคคลเหล่านั2นถูกกระทบกระเทือนโดยไม่จาํเป็น และถูกตีตราวา่เป็นคนขี2 คุก จนอาจ
เกิดปมดอ้ยแก่ตวัผูก้ระทาํความผิดเอง ทาํให้ตอ้งเสียประวติัและขาดการยอมรับจากสังคม สูญเสีย
อาชีพที�เคยทาํมาหาได ้จนอาจเป็นเหตุใหผู้ก้ระทาํความผดิตอ้งกลบัมากระทาํความผิดนั2นซํ2 าอีก เมื�อ
ผูก้ระทาํความผิดเขา้มาอยู่ในระบบเรือนจาํซึ� งเป็นแหล่งรวบรวมอาชญากรที�มีการกระทาํผิดใน
หลากหลายคดี และสภาพความแออดั ย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของนกัโทษที�อยู่ใน
เรือนจาํ และอาจทาํให้มีความรู้ ทกัษะอาชญากรรม และรวมกลุ่มกันเพื�อถ่ายทอดนิสัย วิธีการ
ประกอบอาชญากรรมในรูปแบบอื�น ทั2งนี2 โดยสภาพของระบบเรือนจาํ ทาํให้มีการคบหาสมาคม
อยา่งหลีกเลี�ยงไม่ได ้

(2) ผลกระทบต่อสังคม เมื�อผูก้ระทาํความผิดถูกลงโทษจาํคุกแลว้  สังคมโดยทั�วไปมกั
เกิดความรู้สึกว่าปลอดภยัจากอาชญากร และรู้สึกว่าการลงโทษจาํคุกผูก้ระทาํความผิด ไดรั้บการ
ตอบแทนสาสมต่อการกระทาํที�ผดิต่อกฎหมายแลว้ 

การบงัคบัโทษจาํคุกที�จะคุม้ครองสังคม อนัเป็นภารกิจเดียวกนักบัภารกิจของกฎหมาย
อาญา ดังนั2 นเมื�อปรากฏเป็นที�แน่ชัดแล้วโดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาว่าบุคคลใดเป็น
ผูก้ระทาํความผิดและศาลไดพ้ิพากษาลงโทษจาํคุกแลว้ ส่วนของการบงัคบัโทษก็จะจาํกดัเสรีภาพ
ของนักโทษผูน้ั2นเพื�อเขา้สู่มาตรการในการแก้ไขในรูปแบบต่าง ๆ ตามระยะเวลาที�สมควรโดย
พิจารณาจากเหตุปัจจยัต่าง ๆ เกี�ยวกับความบกพร่องของนักโทษเป็นราย ๆ ไป ให้เป็นไปตาม
แผนการบงัคบัโทษ เมื�อบาํบดัรักษาเป็นปกติดีแลว้ จึงปล่อยบุคคลนั2นกลบัเขา้สู่สังคม วตัถุประสงค์
ของการบงัคบัโทษจึงเป็นการคุม้ครองสังคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง ถา้หากไดก้ระทาํอยา่งมีประสิทธิภาพ31 

                                                           

30
 ปิยพรรณ พรหมเมศร, “กฎหมายเกี�ยวกบัการพนนั: ศึกษามาตรการหลีกเลี�ยงการลงโทษจาํคุกผูเ้ล่นการพนนั

,” (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงคม์หาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2556), น. 51. 
31

 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 2, น. 41-42. 
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(3) ผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยแนวคิดของ เจเรมี เบนธัม 
(Jeremy Benthem) ที�วางหลกัการลงโทษอนัมีผลเป็นการยบัย ั2งนั2นมิไดห้มายถึง การกาํหนดโทษ
รุนแรงเท่านั2น แต่จะตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบที�สําคญั 4 ประการ คือ ประการที�หนึ� ง การ
บงัคบัโทษตอ้งแน่นอน ไม่เลือกปฏิบติั ประการที�สอง การลงโทษตอ้งร้ายแรง พอที�จะยบัย ั2งมิให้
คนคิดที�จะกระทาํความผดิ ประการที�สาม การลงโทษตอ้งรวดเร็ว และประการที�สี�  การลงโทษตอ้ง
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื�อใหค้นทั�วไปไดรั้บรู้ถึงผลของการกระทาํ32 
 

2.4 แนวคิดการปรับใช้โทษให้เหมาะสมกบัผู้ต้องขังแต่ละบุคคล 
ในการกาํหนดโทษของศาลนั2น ผูพ้ิพากษาควรจะตอ้งมีองคค์วามรู้ในเรื�องอาชญาวิทยา

และทณัฑวิทยามาเป็นกรอบแนวคิดเพื�อการใช้ดุลพินิจดว้ย ทั2งนี2 เพื�อให้ทราบถึงทฤษฎีต่าง ๆ ที�
อธิบายเกี�ยวกับสาเหตุการกระทําความผิด การปฏิบัติต่อผู ้กระทําความผิด แนวคิดเกี�ยวกับ
วตัถุประสงคใ์นการลงโทษผูก้ระทาํความผดิ เช่นทฤษฎีการลงโทษต่าง ๆ หรือวตัถุประสงคใ์นการ
ลงโทษทางอาญา เป็นตน้ เพื�อให้ศาลกาํหนดโทษกบัผูก้ระทาํความผิดให้มีความเหมาะสมกับ
ความผดิและตวัผูก้ระทาํความผดิเป็นราย ๆ ไป33 

หลกัการลงโทษให้เหมาะสมกบัผูก้ระทาํความผิด (Individualization) คือจะตอ้งมีการ
กาํหนดโทษให้เหมาะสมกบัตวัผูก้ระทาํความผิด (Punishment to Fit the Crime) โดยพิจารณาถึง
ความจริงที�วา่มนุษยแ์ต่ละคนมีความสามารถไม่เท่าเทียมกนัในการรับผิดชอบ ทั2งยงัมีบุคคลหลาย
ประเภทที�ควรไดรั้บการลดโทษหรือไม่ตอ้งรับโทษเลย การลงโทษตามแนวคิดนี2 จะมุ่งเน้นที�ตวั
ผูก้ระทาํความผดิโดยตรง หาไดต้อ้งการใหมี้ผลถึงบุคคลอื�นไม่ โดยมุ่งที�จะปรับปรุงแกไ้ขอบรมบ่ม
นิสัยผูก้ระทาํความผิด ให้ผูก้ระทาํความผิดสามารถกลบัตนเป็นพลเมืองดีและกลบัคืนสู่สังคมได ้
เพราะการลงโทษโดยการให้ผูก้ระทาํความผิดไดรั้บความยากลาํบากหรือไดรั้บผลร้ายนั2นในบาง
กรณีก็ไม่เหมาะสมกบัตวัผูก้ระทาํความผดิและไม่สามารถทาํใหผู้ก้ระทาํความผดิประพฤติตวัดีขึ2นได ้

การลงโทษใหเ้หมาะสมกบัความผดิและตวัผูก้ระทาํความผิดมีแนวคิดตั2งอยูบ่นพื2นฐาน
ที�วา่ การที�มนุษยแ์ต่ละคนกระทาํผดินั2นมีสาเหตุมาจากบุคลิกลกัษณะ อุปนิสัยของผูก้ระทาํความผิด

                                                           

32
 ณรงค ์ใจหาญ และคณะ, “การจดัแบ่งกลุ่มความผิดและโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย 

(Classification of Crime),” (กรุงเทพมหานคร : สถาบนัวจิยัและพฒันากระบวนการยติุธรรม สาํนกักิจการยติุธรรม 

กระทรวงยติุธรรม, 2554), น. 4. 
33

 อทุศิ สุภาพ, “การใชดุ้ลพินิจในการกาํหนดโทษของศาลยติุธรรม,” บทบณัฑิตย,์ เล่ม 62, ปีที� 2, (มิถุนายน 

2549), น. 72. 
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และพฤติการณ์ภายนอก เช่น สิ�งแวดลอ้มรอบตวัผูก้ระทาํผิด โดยอิทธิพลของสิ�งแวดลอ้มถือเป็น
ปัจจยัหนึ� งที�มีผลต่อการตดัสินใจของบุคคลในการที�จะกระทาํความผิด ดงันั2น บุคคลจึงตอ้งปรับ
บุคลิกลกัษณะของตนให้เขา้กบัสิ�งแวดลอ้มอยูเ่สมอ เนื�องจากบุคลิกลกัษณะกบัสิ�งแวดลอ้มเป็นสิ�ง
ที�มีความสัมพนัธ์เกี�ยวเนื�องกนัอยู่ตลอดเวลาแต่บุคคลแต่ละคนย่อมไม่สามารถปรับตนให้เขา้กบั
สิ�งแวดลอ้มหรือสภาวการณ์ต่าง ๆ ไดเ้หมือนกนั เพราะบุคคลแต่ละคนต่างมีบุคลิกลกัษณะแตกต่าง
กนัออกไป ดงันั2น แบบแห่งความประพฤติของบุคคล (Pattern of Behavior) ยอ่มมีลกัษณะแตกต่าง
กันไปด้วย ซึ� งอาจเป็นไปในทางเข้ากับสังคมและเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคม นักจิตวิทยาจึงเชื�อว่า
ลกัษณะของความประพฤติอนัเป็นปฏิปักษต่์อสังคมมีปรากฏอยู่ในตวับุคคลทุกคน ซึ� งหมายความ
ว่าบุคคลทุกคนมีความเอนเอียงไปในทางประกอบอาชญากรรม (Teendency Towards Crime) 
ดว้ยกนัทั2งสิ2น34 

แนวคิดการลงโทษให้เหมาะสมกบัผูก้ระทาํความผิดรายบุคคล (Individualization of 
Punishment) ไดเ้กิดขึ2นจากทฤษฎีอาชญาวิทยากึ�งดงัเดิม (Neo-classical Scholl of Criminology) ซึ� ง
มีแนวคิดเรื�องการกระทาํผิดของอาชญากรโดยแนวคิดพื2นฐานของสํานกัอาชญาวิทยากึ� งดงัเดิมจะ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดสาํนกัอาชญาวทิยาดงัเดิมในเรื�องเจตจาํนงเสรีของอาชญากรก่อนการตดัสินใจ
กระทาํความผิด แต่มีปัจจยัที�ตอ้งพิจารณาประกอบในดา้นสังคมและพฤติกรรมการเลียนแบบของ
อาชญากรดว้ย นอกจากนี2 ยงัคาํนึงถึงความแตกต่างของผูก้ระทาํความผิดไม่วา่ในดา้นอายุ เพศ และ
สภาพแวดลอ้มทางสังคม ทั2งนี2 เพื�อพฒันาการลงโทษให้เหมาะสมกบัตวัผูก้ระทาํความผิด เนื�องจาก
ผูก้ระทาํความผดิทั2งหมดไม่สมควรที�จะไดรั้บการปฏิบติัที�เหมือนกนัทุกประการ35 

ซีซ่าร์ เบค็คาเรีย (Cesare Beccaria) นกัอาชญาวิทยาชาวอิตาลี มีแนวคิดทฤษฎีเจตจาํนง
เสรี (Free will theory) ที�มองว่า ปัจเจกชนทั2งหลายมีเจตจาํนงเสรี มีเหตุมีผล และมีความสามารถ
ควบคุมได ้โดยมีหลกัการสาํคญั 3 ประการ คือ36 

ประการแรก ปัจเจกชนทุกคนมีเจตจาํนงเสรี และมีความรอบคอบในการแสดงเจตจาํนง
เสรีนั2น 

ประการที�สอง ความมีเหตุมีผล หมายความวา่ ปัจเจกชนทั2งหลาย มีความพร้อมในการ
รักษาความพุงพอใจส่วนบุคคลของตนเอง 

                                                           

34
 วชิราภรณ์ อนุกลู, “กฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัโทษ: ศึกษากรณีทณัฑสถานวยัหนุ่ม,” (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต 

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2557), น. 28. 
35

  อุทยั อาทิเวช, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 25,  น. 125. 
36

  เพิ�งอ้าง, น. 43-44. 
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ประการที�สาม มูลเหตุจูงใจของมนุษยที์�มาจากการคิดถึงผลประโยชน์ส่วนบุคคลนั2นทาํ
ให้สามารถคาดการณ์เป็นการทั�วไปและสามารถควบคุมได้ หน้าที�ของระบบความยุติธรรมทาง
อาญาคือการควบคุมการกระทาํเบี�ยงเบนทั2งหลายซึ� งปัจเจกชนอาจก่อให้เกิดขึ2นดว้ยเจตจาํนงเสรี
และวจิารณญาณของตนในการแสวงหาความสุขส่วนบุคคล  

สําหรับการลงโทษผูก้ระทาํความผิดนั2น เบ็คคาเรีย เห็นวา่การสร้างกฎหมายอาญาและ
ระบบความยุติธรรมทางอาญานั2น จะตอ้งสร้างรูปแบบการลงโทษที�เหมาะสม และเขาต่อตา้นการ
ลงโทษที�ทารุณโหดร้ายและตามอาํเภอใจในเวลานั2นอยา่งรุนแรง  

ในยุคต่อมา เรมง ซาเลยส์ (Raymond Saleilles) นกักฎหมายชาวฝรั�งเศสมีแนวคิดใน
การลงโทษที�เหมาะสมกบัผูก้ระทาํความผดิ โดยอธิบายในบทความเรื�อง หลกัปัจเจกทณัฑ ์ไวว้า่37 

ในความหมายที�กวา้ง การแยกลงโทษตามปัจเจกบุคคลผูก้ระทาํความผิดคือ การลงโทษ
ที�แปรผนัตามตวับุคคลที�เป็นอาชญากรหรือผูก้ระทาํความผิด ในอีกดา้นหนึ� งเป็นการขยายอาํนาจ
การใช้ดุลพินิจของผูพ้ิพากษาในการลงโทษผูก้ระทาํความผิดอย่างเต็มที� แต่ความหมายของหลกั
ปัจเจกทณัฑ์อาจเขา้ใจไดจ้ากปัจจยัที�แตกต่างกนั ขึ2นอยูก่บัผูมี้อาํนาจทางตุลาการที�จะตอ้งพิจารณา
ตวัอาชญากรแลว้ลงโทษ โดยประเมินการกระทาํความผิดวา่เกิดความรุนแรงต่อสังคมว่ามากน้อย
เพียงใด หรือพิจารณาจากปัจจยัอนัพึงพอใจในพฤติกรรมของผูก้ระทาํความผิดที�จะเกิดขึ2 นใน
อนาคต 

ในประการแรก โทษคือมาตรการบงัคบัที�จะตอ้งไดส้ัดส่วนกบัความผิดที�ไดก้ระทาํลง 
โทษจึงเปรียบเสมือนกบัการแกแ้คน้ทดแทนอาชญากรรมที�ก่อขึ2น โทษถูกกาํหนดไวเ้พื�อให้เกิด
ความสมดุลกบัความผดิที�เกิดขึ2น  

ในประการที�สอง โทษคือการเยียวยาที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้เกิดความมั�นคงในสังคม 
ต่อภยนัตรายที�เกิดขึ2นจากความผิดที�ได้กระทาํลงแทนที�จะตอบโตก้บัการกระทาํความผิดที�ผ่าน
มาแลว้ การลงโทษก็เป็นความพยายามหาทางสร้างหลกัประกนัความมั�นคงใหแ้ก่สังคมในอนาคต 

ตามความหมายของโทษประการแรกคือการแก้แคน้ทดแทนนั2น หมายความว่า การ
ลงโทษจะตอ้งได้สัดส่วนกบัความผิดที�ได้กระทาํลง ตามความหมายนี2  พฤติการณ์แห่งความผิด
นั2นเอง จะแสดงให้เห็นถึงลกัษณะที�ความผิดไดก้ระทาํลงว่า ผูก้ระทาํความผิดมีความผิดมากหรือ
นอ้ย ความรับผิดทางอาญาแปรผนัตามผูก้ระทาํความผิดแต่ละคนอนัเนื�องมาจากความแตกต่างของ
ความผิดแต่ละกรรม ปัจเจกทณัฑ์ที�ใช้ในกรณีนี2 เป็นการพิจารณาจากฝั�งภายนอกของการกระทาํ
ความผิดหรืออาจกล่าวไดว้่าองค์ประกอบภายนอกดงักล่าวเป็นเครื�องสะทอ้นจิตใจชั�วร้ายภายใน

                                                           

37อุทยั อาทิเวช, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 25, น. 146-149. 
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ของอาชญากร อย่างเช่นการแปลความหมายของโทษตามอาํเภอใจในกฎหมายเก่า การลงโทษคือ
อาํนาจเด็ดขาดตามอาํเภอใจของผูมี้อาํนาจ ดว้ยเหตุนี2  แมว้่ากฎหมายจะบญัญติัโทษที�จะลงแก่การ
กระทาํใดที�กาํหนดไวช้ดัเจนแลว้ ผูพ้ิพากษาก็สามารถประเมินสัดส่วนของการลงโทษไดโ้ดยอิสระ
ไม่วา่จะกาํหนดโทษใหเ้บาลงหรือหนกัขึ2น สูงหรือตํ�าก็ได ้

หลกัปัจเจกทณัฑ์ที�ถูกมองว่าเป็นการแกแ้คน้ทดแทนเจตนาชั�วร้ายนั2น ก็เดินหนา้ไปสู่
ความหมายอื�น กลายเป็นเรื� องอตัตวิสัยบริสุทธิf  มีจุดมุ่งหมายที�จะประเมินสภาพของเจตนาการ
ตดัสินใจในการกระทาํความผิดและระดบัที�แตกต่างกนัของความรับผิดชอบ สมบูรณ์ เหตุบรรเทา
โทษมากหรือนอ้ย 

ความหมายอีกประการหนึ� ง ซาเลยกล่าวไวคื้อ เป็นหลกัประกนัแห่งความมั�นคงทาง
สังคมในอนาคต แมว้า่ถอ้ยคาํของคาํวา่ “ปัจเจกทณัฑ์”จะเพิ�มความน่าเชื�อถือตามแนวคิดของทฤษฎี
การป้องกนัสังคมก็ตาม เพียงแต่นาํคาํมาปรับใชเ้พื�อให้เกิดความรู้สึกแตกต่างก่อนหนา้นี2  โดยตั2งอยู่
บนพื2นฐานการอา้งอิงเพื�อคงความเป็นปัจเจกทณัฑ์สมยัใหม่ ถา้คาดการณ์วา่โทษโดยวตัถุประสงค์
ในตวัของมนัเองเมื�อพิจารณาถึงอนาคต และความมุ่งหมายที�จะทาํให้เกิดผลตามวตัถุประสงค์
ดงักล่าวแลว้ โทษที�จะลงแก่ผูก้ระทาํความผิดจะตอ้งปรับให้เขา้กบัสภาพของผูก้ระทาํความผิด ถา้
อาชญากรไม่ใช่คนที�เบี�ยงเบนอยา่งถาวรแลว้ โทษที�จะลงจะตอ้งไม่ทาํใหเ้กิดการเบี�ยงเบนมากยิ�งไป
กว่านั2น จะตอ้งมีวิธีการช่วยเหลือให้ผูก้ระทาํความผิดฟื2 นฟูแกไ้ขตนเอง แต่ถ้าอาชญากรเป็นโดย
กมลสันดานแกไ้ขไม่ไหวแลว้ ก็จะตอ้งลงโทษตามกบิลเมือง และเพื�อประโยชน์แก่สังคมจะตอ้งมี
มาตรการป้องกนัและการจดัการในระดบัที�รุนแรง การปรับการลงโทษใหเ้ขา้กบัปัจเจกบุคคลคือ สิ�ง
ที�เราเรียกกนัวา่ “ปัจเจกทณัฑ”์  

หลักการพิจารณาคดีและบังคบัโทษที�เหมาะสมกับบุคคล38 (Individualization of 
Punishment) เป็นสมการความสัมพนัธ์ที�เหมาะสมของการกาํหนดโทษที�จะใชก้บัผูก้ระทาํความผิด
กับความผิดทางอาญาที�เกิดขึ2 นที�ถูกต้องเหมาะสมกับคน ๆ นั2น เป็นเรื� องที�แสดงและยืนยนัว่า
ผูก้ระทาํความผดิเป็น “ประธานของการบงัคบัโทษ” เพราะวตัถุของการบงัคบัโทษคือ “ตวัผูก้ระทาํ
ความผิด” ตวัผูก้ระทาํความผิดมีความสําคญัต่อการป้องกนัมิให้เกิดการกระทาํความผิดซํ2 าขึ2นอีก 
กรณีจึงเป็นเรื�องของการมุ่งที�จะเปลี�ยนแปลงแกไ้ขตวับุคคลผูก้ระทาํความผิดเป็นหลกั การกาํหนด
โทษจึงมีความจาํเป็นตอ้งรู้และเขา้ใจผูก้ระทาํความผดิอยา่งลึกซึ2 ง 

สภาพพฤติการณ์แห่งคดี ประวติัการกระทาํความผดิ อาย ุสุขภาพทางกายและภาวะแห่ง
จิต ประวติัการศึกษาและครอบครัว สิ�งแวดลอ้ม ภูมิหลงั ประวติัการทาํงาน สถานทางการเงิน นิสัย 

                                                           

38
 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 11, น. 65. 
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ความประพฤติเป็นอาจิณ ปัจจยัอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น เหตุอื�นอนัควรปราณี โดยตามความจริงที�ว่า
มนุษย์แต่ละคนมีความสามารถและความรับผิดชอบที�ไม่เท่าเทียมกันซึ� งบุคลิกลักษณะนิสัย
แสดงออกทางพฤติกรรมภายนอก จึงตอ้งมุ่งเน้นที�ตวัผูก้ระทาํความผิดให้สามารถกลบัตนเป็น
พลเมืองดีและสามารถอยู่ได้ในสังคม ผูก้ระทาํความผิดจึงเป็นประธานของการบงัคบัโทษใน
หลกัการนี2  

ดงันั2น ขอ้เทจ็จริง 2 ส่วนที�สาํคญัในการพิจารณาพิพากษาและในการบงัคบัโทษคือ 
 (1) ขอ้เทจ็จริงที�เป็นพฤติการณ์ของการกระทาํความผดิ 
 (2) ขอ้เท็จจริงที�เป็นส่วนบุคคลกล่าวคือ ความเป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติเป็น

อาจิณของผูต้อ้งหา 
ทั2ง 2 ขอ้นี2 จะนาํไปสู่การพิจารณาใช้ดุลพินิจในการกาํหนดโทษ และการบงัคบัโทษ 

ตามใหเ้หมาะสมกบัผูก้ระทาํความผดิเป็นรายบุคคล 
2.4.1   มาตรการในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิ ขององคก์ารสหประชาชาติ 

ในการปฏิบัติต่อผูก้ระทาํความผิด ได้มีนักทัณฑวิทยาได้กําหนดหลักวินิจฉัยการ
ลงโทษผูก้ระทาํความผิดเป็นรายบุคคลของศาล เพื�อประโยชน์ต่อการบงัคบัโทษ ปรกอบด้วย
กระบวนการปฏิบติัที�สาํคญัดงัต่อไปนี2 39 กล่าวคือ 

1) การวินิจฉัยพิพากษาลงโทษผูก้ระทาํความผิดของศาล จาํเป็นต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบในขอ้กฎหมาย กบัขอ้เท็จจริงในแง่พฤติกรรม อนัเป็นสาเหตุจูงใจให้กระทาํความผิด เพื�อ
จะไดเ้ป็นขอ้มูลทั2งสองฝ่าย ประสานประโยชน์ในการกาํหนดโทษแก่ผูก้ระทาํความผิด ตามหลกั
ดุลยภาพระหวา่งการลงโทษ เพื�อพิทกัษค์วามปลอดภยัแก่ชุมชน กบัการแกไ้ขตวัผูก้ระทาํความผิด
เป็นรายบุคคล 

2) การวินิจฉัยลงโทษของศาล ต้องยึดมั�นในระบบมาตรฐาน โดยมีการจัดให้มี
คณะกรรมการพิจารณากาํหนดบรรทดัฐานแห่งการพิพากษาลงโทษ ทั2งจาํเป็นตอ้งใชป้ระโยชน์จาก
รายงานสืบเสาะก่อนพิพากษา (Presentence Investigations Report) ซึ� งจดัรวบรวม โดยพนกังานคุม
ประพฤติหรือนกัจิตวทิยาประกอบดุลพินิจการพิพากษาเสมอไป 

3) การลงโทษผูก้ระทาํความผิด ในทุกกรณีจาํเป็นตอ้งหลีกเลี�ยงวิธีการหรือการกระทาํ
ใด ๆ ที�ขดัต่อหลกัมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน หรือไม่เป็นการทาํลายคุณลกัษณะประจาํตวัของ
ผูก้ระทาํความผิดให้ลดนอ้ยเสื�อมถอยไป ซึ� งหลกัปฏิบติัดงักล่าวนี2  ก็ไดก้าํหนดไวอ้ยา่งชดัแจง้ใน

                                                           

39
 มงคล วรีะศิริ, “บทบาทของบา้นกึ�งวถีิในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผดิ,” (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะ

นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2547), น. 9. 
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ปฏิญญาสากล ว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ขอ้ 5 ซึ� งไดบ้ญัญติัว่า “บุคคลใด ๆ จะถูก
ทรมานหรือไดรั้บผลปฏิบติัหรือการลงโทษที�โหดร้ายผดิมนุษยธรรมหรือตํ�าชา้ไม่ได”้ 

2.4.2   การปรับใชโ้ทษใหเ้หมาะสมกบันกัโทษแต่ละคน 
การปรับใชโ้ทษใหเ้หมาะสมกบันกัโทษแต่ละคน (Individualisation de l’execution des 

peines) หมายถึง การที�ศาลหรือองคก์รอื�นที�มีหนา้ที�ควบคุมดูแลนกัโทษ ปรับใชโ้ทษให้เหมาะสม
กบันกัโทษแต่ละคนเพื�อส่งเสริมการฟื2 นฟูปรับปรุงแกไ้ขและเพื�อให้ผูก้ระทาํความผิดพร้อมที�จะ
กลบัคืนสู่สังคมอยา่งไม่มีปัญหา40 

เมื�อศาลไดพ้ิพากษาถึงที�สุดให้ลงโทษจาํคุกผูก้ระทาํความผิดแลว้ หลกัการลงโทษให้
เหมาะสมก็ยงัถูกนาํมาใชใ้นขั2นตอนของราชทณัฑ์ กล่าวคือ นกัโทษเด็กขาดแต่ละคนอาจถูกปรับ
ระยะเวลา เงื�อนไขการจาํคุกให้แตกต่างกนัได ้โดยคาํนึงถึงลกัษณะของนกัโทษแต่ละคน เช่นการ
พกัการลงโทษ การลดวนัตอ้งโทษ การอภยัโทษเฉพาะราย เป็นตน้41 

เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการฟื2 นฟูแกไ้ขนกัโทษ การปรับใช้โทษให้เหมาะสมกบั
ผูก้ระทาํความผิดแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นช่วงการกําหนดโทษโดยศาลที�มีอาํนาจตดัสินทางคดี 
(Personnalisation des peines) หรือช่วงการลงโทษในเรือนจาํ (Individualisation des peines) จึงเป็น
วิธีการที�ถูกนาํมาใชอ้ยา่งกวา้งขวาง หรือกล่าวคือ สภาวะทางอตัตวิสัย (Subjective)ของตวันกัโทษ
แต่ละคนมีผลกบัระยะเวลาจาํคุก และการกาํหนดมาตรการพิเศษต่าง ๆ ระหวา่งจาํคุก เพื�อการฟื2 นฟู
นกัโทษ นักโทษที�ร่วมมือและมีพฒันาการที�ดีย่อมได้รับการส่งตวัคืนสู่สังคมได้เร็วกว่านักโทษ
ทั�วไป42 

 
2.5  หลกัการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากลและหลกัสิทธิมนุษยชนสําหรับผู้ต้องขัง 

2.5.1   ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั2นตํ�าในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัขององคก์ารสหประชาชาติ 
ข้อกาํหนดมาตรฐานขั2นตํ�าว่าด้วยการปฏิบติัต่อผูต้้องขงัของสหประชาชาติ ได้ถูก

กาํหนดขึ2นใหม่โดยที�ประชุมของสหประชาชาติ ในการประชุมเพื�อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ

                                                           

40
 ปกป้อง ศรีสนิท, “การปรับใชโ้ทษใหเ้หมาะสมกบันกัโทษแต่ละคน,” บทบณัฑิตย,์ เล่ม 63, ปีที� 2, (มิถุนายน 

2550), น. 33. 
41

 สุรศกัดิf  ลิขสิทธิf วฒันกุล และปกป้อง ศรีสนิท, รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการศึกษาวจิยั เรื�อง การศึกษาเพื�อ

พฒันาแนวทางการลงโทษ:หลกัการลงโทษที�ไดสั้ดส่วน กรณีคดียาเสพติดใหโ้ทษ, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2558), น.24. 
42

 ปกป้อง ศรีสนิท, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 40, น. 35. 
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ชาติสมาชิก  ซึ� งมีการกาํหนดแนวทางสําหรับการป้องกนัอาชญากรรมและบริหารงานยุติธรรมเพื�อ
เป็นมาตรฐานสําหรับประเทศที�เป็นภาคีสมาชิกของสหประชาชาติ และได้มีการทาํข้อกาํหนด
มาตรฐานขั2นตํ�าว่าด้วยการปฏิบติัต่อนักโทษของสหประชาชาติขึ2นใหม่ ณ กรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย ระหว่างวนัที� 18-22 พฤษภาคม ค.ศ.2015 ที�เรียกว่า “ขอ้กาํหนดแมนเดลา”  (Mandela 
Rules)  

“ขอ้กาํหนดแมนเดลา”  (Mandela Rules)43 ไดมี้การกาํหนดขึ2นใหม่แทนขอ้กาํหนด
มาตรฐานขั2นตํ�าวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัของสหประชาชาติฉบบัเดิมที�ไดรั้บการรับรองในการ
ประชุมสมชัชาสหประชาชาติวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิด ครั2 งที� 1 ที�กรุงเจนิวา ปี ค.ศ.1955 ซึ� ง
เป็นขอ้กาํหนดที�ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในประเทศภาคีสมาชิกมานานถึง 70 ปี  
และเพื�อให้ทนัต่อยุคสมยัปัจจุบนัจึงมีการประชุมเพื�อกาํหนดมาตรฐานขึ2นใหม่ให้สอดคลอ้งกบั
ปัจจุบนั  

การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัระหว่างถูกคุมขงัเอื2อต่อการปรับปรุงพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัใน
การใชชี้วิตที�เคารพเชื�อฟังกฎหมายภายหลงัไดรั้บอิสรภาพ ตวัอย่างที�เป็นประจกัษต่์อชาวโลกก็คือ 
การจองจาํ เนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela) อดีตประธานาธิบดีท่าแรกของสาธารณรัฐ
แอฟริกาใตที้�ตอ้งใชชี้วิตอยูภ่ายหลงักาํแพงเรือนจาํเป็นเวลายาวนานถึง 27 ปี (ค.ศ.1962-1990) ที�มี
คาํกล่าวที�วา่ “...กล่าวกนัวา่ ไม่มีใครรู้จกัประเทศหนึ�งอย่างแทจ้ริง จนกวา่เขาจะไดเ้ขา้ไปอยูใ่นคุก
ของประเทศนั2น เราไม่ควรประเมินประเทศจากวิธีการที�รัฐบาลปฏิบติัต่อพลเมืองชั2นสูง หากควรดู
จากวิธีการที�พวกเขาปฏิบติัต่อพลเมืองซึ� งอยู่ในสถานะตํ�าตอ้ยที�สุด” คาํกล่าวของรัฐบุรุษท่านี2  จึง
เป็นแรงจูงใจให้มีการปรับปรุงขอ้กาํหนดมาตรฐานขั2นตํ�าของสหประชาชาติสําหรับการปฏิบติัต่อ
ผูต้อ้งขงัเสียใหม่โดยคาํนึงสิทธิมนุษยชนของผูต้อ้งขงัในมิติต่าง ๆ44 

ซึ� งเมื�อพิจารณาถึงขอ้กาํหนดแมนเดลาแลว้ จะมีการมุ่งเนน้ทางดา้นสิทธิมนุษยชนต่อ
ตวัผูต้อ้งขงัอยา่งเห็นไดช้ดัเจนกวา่ขอ้กาํหนดฉบบัเดิม ตวัอยา่งเช่น  

 
 

                                                           

43
 โดย สาํนกังานสหประชาชาติวา่ดว้ยยาเสพติดและอาชญากรรม (United Nations Office on Drugs and Crime : 

UNODC) องคก์ารสหประชาชาติ (UN) 
44

 สาํนกักิจการในพระดาํริพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา กระทรวงยติุธรรม, ขอ้กาํหนดมาตรฐาน

ขั2นตํ�าของสหประชาชาติสาํหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั;ขอ้กาํหนดแมนเดลา United Nations Standard Minimum Rules for 

the Treatment of Prisoners; the Mandela Rules, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงยติุธรรม, ม.ป.ป.), น.14. 
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หลกัการพื2นฐาน  
ขอ้ 1 ผูต้อ้งขงัทุกคนพึงไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเคารพต่อศกัดิf ศรีและคุณค่าแห่งความเป็น

มนุษย.์ ไม่มีผูต้อ้งขงัใดถูกควบคุมและผูต้อ้งขงัทุกคนตอ้งไดรั้บการคุม้ครองจากการถูกทรมานและ
การกระทาํอนัทารุณอื�น การกระทาํอนัทารุณโหดร้าย หรือการลงโทษหรือการปฏิบติัที�ทารุณ
โหดร้าย หากมีกรณีตอ้งจดัใหมี้การร้องทุกขเ์พื�อใหไ้ดรั้บความเป็นธรรม และ ผูต้อ้งขงั เจา้หนา้ที� ผู ้
ใหบ้ริการในเรือนจาํและผูม้าเยอืนตอ้งไดรั้บการรับรองความปลอดภยัและการคุม้ครองตลอดเวลา45 

ซึ� งเห็นไดว้า่ ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั2นตํ�าวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัของสหประชาชาติ
นี2  มุ่งเนน้ในการคุม้ครองศกัดิf ศรีความเป็นมนุษยต่์อตวัผูต้อ้งขงัอยา่งมากซึ� งนาํมาใชเ้ป็นขอ้กาํหนด
หลกัพื2นฐานในขอ้กาํหนดหลกั ซึ� งฉบบัเดิมไม่ไดมี้กล่าวไวใ้นบทบญัญติั รวมไปถึงการกาํหนดให้
ใช้ขอ้กาํหนดดงักล่าวเป็นการทั�วไปโดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงขอ้แตกต่างในเรื�องเชื2อชาติ ผิว เพศ ภาษา 
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื�น ๆ สัญชาติ หรือฐานะทางสังคม ทรัพยสิ์น 
กาํเนิด หรือสถานะอื�นใดของผูต้อ้งขงั ความเชื�อทางศาสนาและศีลธรรมของผูต้อ้งขงัตอ้งไดรั้บการ
เคารพ46 

ขอ้กาํหนดดงักล่าวยงักาํหนดถึงวตัถุประสงค์ในการลงโทษจาํคุกที�มีความเป็นสากล 
โดยการจาํคุกจะมีวตัถุประสงคเ์พื�อการปกป้องสังคมออกจากอาชญากรรมหรือการลดระยะเวลาใน
การก่ออาชญากรรมไดร้ะยะเวลาหนึ�ง แต่ก็ตอ้งมีมาตรการในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งโทษจาํคุกให้ไดรั้บ
การบาํบดัฟื2 นฟูพฤตินิสัยใหส้ามารถไม่กลบัไปกระทาํความผิดซํ2 าไดอี้ก ซึ� งถึงวา่เป็นเจตนารมณ์อนั
สาํคญัที�จะทาํใหผู้ต้อ้งขงัสามารถกลบัตวักลบัใจเป็นคนดีสู่สังคมไดต่้อไป 47 

ขอ้กาํหนดนี2 ยงัมีหลกัการพื2นฐานประการสําคญัที�ไดก้าํหนดไว ้กล่าวคือ ในขั2นตอน
ปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั การบริหารงานในราชทณัฑ์และเจา้หน้าที�บริหารในเรือนจาํ ควรมีการจดัการ
ดา้นการศึกษา การฝึกอบรมและการทาํงาน ที�เหมาะสมเพื�อการแก้ไขคุณธรรม จริยธรรม สังคม 

                                                           

45  Rule 1 – All prisoners shall be treated with the respect due to their inherent dignity and value as human 

beings. No prisoner shall be subjected to, and all prisoners shall be protected from, torture and other cruel, inhuman or 

degrading treatment or punishment, for which no circumstances whatsoever may be invoked as a justification. The 

safety and security of prisoners, staff, service providers and visitors shall be ensured at all times. 
46 ดู United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules) Rule 2 (1) 
47

 ดู United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules) Rule 4 (1) 
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และสุขภาพและการบริหารร่างกาย ซึ� งมาตรการทุกอย่างนี2 ตอ้งคาํนึงถึงการดูแลผูต้อ้งขงัที�จะตอ้ง
พิจารณาเป็นรายบุคคลไป48 

2.5.2    ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน 

ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้รับการรับรองและประกาศโดยมติสมัชชา

สหประชาชาติ เมื�อวนัที� 10 ธนัวาคม พ.ศ.2491 ซึ� งถือวา่เป็นกฎหมายพื2นฐานสําหรับการคุม้ครอง
ดา้นสิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นพื2นฐานสาํหรับกฎหมายระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนทุกฉบบั 
ที�มีอยู่ในปัจจุบนั ประเทศสมาชิกต่างๆ ไดมี้การนาํหลกัการมากาํหนดใช้เป็นมาตรฐานดา้นสิทธิ
มนุษยชนภายในประเทศนั2น ๆ สาํหรับประเทศไทยก็เป็นประเทศสมาชิกหนึ�งในสี�สิบแปดประเทศ
แรกที�รับรองปฏิญญาฉบบันี2  ในการประชุมที�จดัขึ2น ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั�งเศส49 

สาระสาํคญัของปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน มีจุดประสงคใ์ห้บุคคลทุกกลุ่ม ทุก
คน มีสิทธิและเสรีภาพทุกประการที�ไม่ขดัต่อหลกัสิทธิมนุษยชนและตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย
ภายในประเทศของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศภาคสมาชิก โดยไม่มีการจาํแนกความแตกต่างใน
เรื�องใด ๆ เช่น เชื2อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือทางอื�นใด ชาติหรือ
สังคมอนัเป็นที�มาเดิม ทรัพยสิ์น ถิ�นกาํเนิดหรือสถานะอื�นใด50 รวมไปถึงสิทธิในการดาํรงชีวิตใน
เสรีธรรมและในความมั�นคงแห่งร่างกาย51 สิทธิในการไม่ถูกทรมานหรือปฏิบติัหรือการลงโทษอนั
ทารุณโหดร้าย52 สิทธิที�จะไดรั้บการปฏิบติัเมื�อถูกกล่าวหาวา่ไดก้ระทาํความผิดทางอาญาหรือตอ้ง
ถูกลงโทษจากการกระทาํความผิดทางอาญา53 สิทธิที�จะไดรั้บการศึกษาขั2นพื2นฐาน54 ซึ� งสิทธิต่างๆ 
ดงักล่าว เป็นสิทธิเพียงบางส่วนที�มีการกาํหนดไวใ้นปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน แต่อยา่งไร

                                                           

48
 ดู United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules) Rule 4 (2) 

49
 กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ กระทรวงต่างประเทศ, ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน Universal 

Declaration of Human Rights, (กรุงเทพมหานคร : กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ, 2551), คาํนาํ. 
50

 UDHR. Article 2. 
51

 UDHR. Article 3. 
52

 UDHR. Article 5. 
53

 UDHR. Article 11. 
54

 UDHR. Article 26. 
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ก็ดี บุคคลทุกคน ต่างมีความเสมอภาคในกฎหมายและชอบที�จะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย
อยา่งเท่าเทียมกนัโดยปราศจากการเลือกปฏิบติัใด ๆ อนัเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญานี2ไม่ได้55 

สนธิสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 
สิทธิมนุษยชน ในสถานการณ์ปัจจุบนัได้มีการคาํนึงถึงศกัดิf ศรีความเป็นมนุษยที์�จะ

ละเมิดต่อกนัไม่ได้ โดยศกัดิf ศรีความเป็นมนุษยนี์2  เป็นส่วนหนึ� งของสิทธิมนุษยชนประการหนึ� ง 
สาํหรับในประเทศไทยไดมี้การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยซึ� ง
เป็นกฎหมายลาํดบัชั2นสูงสุดในราชอาณาจกัรไทย โดยกาํหนดให้สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศกัดิf ศรี
ความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาพของบุคคลที�ไดรั้บการรับรองหรือคุม้ครองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที�ประเทศไทยมี
พนัธกรณีที�จะตอ้งปฏิบติัตาม56 โดยสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนภายใตก้รอบสหประชาชาติมีอยู่
ทั2งหมด 9 ฉบบั ซึ� งไดก้าํหนดสิทธิต่างๆที�มนุษยพ์ึงมีไวห้รือคุม้ครองไวซึ้� งสิทธิของตน อนัมาจาก
บริบทที�กาํหนดไวภ้ายใตป้ฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน  

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (UN International 
Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) เป็นหนึ�งในสนธิสัญญาระหวา่งประเทศเกี�ยวกบั
สิทธิในการเป็นพลเมืองที�ตอ้งไดรั้บการปฏิบติัเยี�ยงประชาชนในประเทศ ซึ� งไดมี้หลกัการในการ
ปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามหลกัสิทธิมนุษยชน ซึ� งบุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภยัของ
ร่างกายอยู ่ดงันั2นจะถูกจบักุมหรือควบคุมตวัโดยอาํเภอใจไม่ได ้เวน้แต่โดยเหตุและโดยเป็นไปตาม
กระบวนการตามกฎหมายกาํหนด57 ซึ� งบุคคลที�ถูกลิดรอนเสรีภาพตอ้งไดรั้บการประติบติัดว้ยความ

                                                           

55
 UDHR. Article 7. 

56
 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, หลกักฎหมายระหว่างประเทศทั�วไปเกี�ยวกบัสนธิสัญญา

ดา้นสิทธิมนุษยชน, กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, พิธีสารเลือกรับแห่งกติการะหว่าง

ประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง, พิธีสารเลือกรับฉบบัที�สองแห่งกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิ

พลเมือง และสิทธิทางการเมือง UN International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Optional Protocol to 

the International Covenant on Civil and Political Rights, Second Optional Protocol to the International Covenant on 

Civil and Political Rights, (กรุงเทพมหานคร : มิราเคิล ครีเอชั�นอินเตอร์ พริ2นท,์ 2552), คํานํา. 

57
 ดู กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ้ 9. 
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มีมนุษยธรรมและความเคารพในศกัดิf ศรีแต่กาํเนิดในความเป็นมนุษย์58 รวมไปถึงบุคคลจะถูก
ทรมาน หรือไดรั้บการประติบติั หรือการลงโทษที�โหดร้ายไร้มนุษยชนหรือตํ�าชา้ไม่ได้59  

ระบบราชทณัฑต์อ้งประกอบดว้ยการประติบติัต่อนกัโทษ โดยมีจุดมุ่งหมายสําคญัที�จะ
ใหน้กัโทษกลบัตวัและฟื2 นฟูสังคม ผูก้ระทาํความผดิที�เป็นเด็กและเยาวชนตอ้งไดรั้บการจาํแนกออก
จากผูก้ระทาํความผิดที�เป็นผูใ้หญ่ และตอ้งไดรั้บการประติบติัให้เหมาะสมกบัวยัและสถานะทาง
กฎหมาย60 รวมไปถึงมาตรการคุม้ครองสิทธิผูต้อ้งขงัที�จะไม่ไดรั้บการทรมาน หรือการกระทาํอนั
โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย ํ�ายีศกัดิf ศรี จากเจา้พนกังานผูมี้อาํนาจ แต่ไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือ
ความทุกขท์รมานที�เกิดจาก หรืออนัเป็นผลมาจาก หรือสืบเนื�องมาจากการลงโทษทั2งปวงที�ชอบดว้ย
กฎหมาย61 

2.5.3   ปฏิญญาอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 
ปฏิญญาอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration – AHRD) 

จัดทํา ขึ2 นโดยคณะกรรมาธิการระหว่าง รัฐบาลอาเ ซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR) ซึ� งมอบหมายจากที�ประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียน ครั2 งที� 42 เมื�อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2552 โดยรัฐมนตรีอาเซียนประสงค์ให้
ปฏิญญาฉบับนี2  เป็นพื2นฐานในการพฒันาไปสู่การเป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสิทธิ
มนุษยชน เช่น อนุสัญญา สนธิสัญญา รวมทั2 งตราสารอื�น ๆ ที� เกี�ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนใน
อนาคต62 

ปฏิญญาอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration – AHRD) 
มีเป้าหมายและหลกัการตามแนวทางของกฎบตัรอาเซียน โดยเฉพาะการเคารพและการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั2 นพื2นฐาน รวมทั2 งหลักการประชาธิปไตย นิติธรรม 
และธรรมาภิบาล รวมทั2งการสร้างกรอบความสําคญัในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ที�มุ่งมั�นต่อ

                                                           

58
 ดู กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ้ 10. 

59
 ดู กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ้ 7. และอนุสัญญาต่อตา้นการทรมานและ

การประติบติัหรือการลงโทษอื�นที�โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที�ย ํ�ายศีกัดิf ศรี ขอ้ 16 และขอ้ 1. 
60

 ดู กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ้ 10 (3). 
61

 ดู อนุสัญญาต่อตา้นการทรมานและการประติบติัหรือการลงโทษอื�นที�โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที�ย ํ�ายี

ศกัดิf ศรี ขอ้ 1. 
62

 กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ, ปฏิญญาอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน, (กรุงเทพมหานคร : กรมอาเซียน, 

2556), น. 4. 
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ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน กฎบตัรสหประชาชาติ ปฏิญญาและแผนการปฏิบติัการเวียนนา 
ตราสารระหว่างประเทศอื�น ๆดา้นสิทธิมนุษยชนที�รัฐสมาชิกอาเซียนเป็นภาคี รวมถึงปฏิญญาว่า
ดว้ยความกา้วหนา้ของสตรีในภูมิภาคอาเซียน และปฏิญญาวา่ดว้ยการขจดัความรุนแรงต่อสตรีใน
ภูมิภาคอาเซียน และการสร้างกรอบความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน และ
เกื2อหนุนต่อกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน63 ซึ� งประเทศที�เป็นสมาชิกภาคีภายใตป้ฏิญญา
อาเซียนนี2  ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐอินโดนิเซีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจกัรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 

ทางด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(ASEAN Human Rights Declaration – AHRD) สําหรับผูต้อ้งขงันั2น อยู่ภายใตห้ลกัการทั�วไปที�
มุ่งเนน้ศกัดิf ศรีความเป็นมนุษย ์และภายใตห้ลกัการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ผูต้อ้งขงัจะ
ถูกกระทาํทรมาน หรือถูกปฏิบติัหรือลงโทษที�โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย ํ�ายีศักดิf ศรีมิได้64 
ผูต้อ้งขงัจะถูกไต่สวนหรือลงโทษซํ2 าสําหรับความผิดที�บุคคลนั2นไดรั้บการตดัสินว่าผิดหรือพน้ผิด
ไปแล้วตามกฎหมายและกระบวนการลงโทษของรัฐสมาชิกอาเซียนแต่ละรัฐกาํหนดไวมิ้ได้65 
ในทางเดียวกนั ผูก้ระทาํความผดิที�เป็นเด็กและเยาวชน หรือผูเ้ยาวจ์ะถูกขดัขวางการพฒันาตามปกติ
ไม่ได ้ซึ� งรวมถึงการศึกษา  ในประการที�จะตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมาย ซึ� งรัฐสมาชิกอาเซียนควร
กาํหนดอายขุั2นตํ�าสาํหรับการที�จะไดรั้บการลงโทษตามกฎหมาย66 

2.5.4   แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบบัที� 3 (พ.ศ.2557 –  2561) 
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบบัที� 3 (พ.ศ.2557 – 2561) ได้กาํหนดมิติของสิทธิ

มนุษยชนเป็น 11 ดา้น และ 15 กลุ่มเป้าหมาย ดงันี2  
1. แผนสิทธิมนุษยชนดา้นสาธารณสุข 
2. แผนสิทธิมนุษยชนดา้นการศึกษา 
3. แผนสิทธิมนุษยชนดา้นเศรษฐกิจ 
4. แผนสิทธิมนุษยชนดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดลอ้ม 
5. แผนสิทธิมนุษยชนดา้นที�อยูอ่าศยั 

                                                           

63 กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ,  อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 62, น. 19-21. 

64
 ดู ปฏิญญาอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ขอ้ 14. 

65
 ดู ปฏิญญาอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ขอ้ 20 (3). 

66
 ดู ปฏิญญาอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ขอ้ 27 (3). 
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6. แผนสิทธิมนุษยชนดา้นวฒันธรรมและศาสนา 
7. แผนสิทธิมนุษยชนดา้นขอ้มูล ข่าวสาร เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
8. แผนสิทธิมนุษยชนดา้นการขนส่ง 
9. แผนสิทธิมนุษยชนดา้นการเมืองการปกครอง 
10. แผนสิทธิมนุษยชนดา้นกระบวนการยติุธรรม 
11. แผนสิทธิมนุษยชนดา้นความมั�นคงทางสังคม ไดพ้ิจารณากลุ่มเป้าหมายที�มีผลต่อ

ความมั�นคงทางสังคม โดยพิจารณากลุ่มเป้าหมายที�มีความเปราะบางต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน ซึ� ง
ประกอบไปดว้ย 15 กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มผูต้อ้งหา/ผูต้อ้งขงั 
2) กลุ่มผูพ้น้โทษ 
3) กลุ่มผูต้้องหาคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื2 นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

พ.ศ.2545 /กลุ่มผูติ้ดยาเสพติดและผูผ้า่นการบาํบดัฟื2 นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 
4) กลุ่มเหยื�อ/ผูเ้สียหาย 
5) กลุ่มผูติ้ดเชื2อเอชไอว/ีเอดส์ 
6) กลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน 
7) กลุ่มคนจน/ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการพฒันา 
8) กลุ่มเกษตรกร 
9) กลุ่มผูสู้งอาย ุ
10) กลุ่มเด็กและเยาวชน 
11) กลุ่มสตรี 
12) กลุ่มคนพิการ 
13) กลุ่มผูไ้ร้รัฐ ชาติพนัธ์ุ และกลุ่มผูแ้สวงหาที�พกัพิงหรือผูห้นีภยัการสู้รบ 
14) กลุ่มที�รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง 
15) กลุ่มความหลากหลายทางเพศ/อตัลกัษณ์ทางเพศ 
โดยมีเป้าหมายหลกั เพื�อทาํให้ “เป็นสังคมที�ส่งเสริม สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม 

โดยคาํนึงถึงศกัดิf ศรีความเป็นมนุษย ์เพื�อนาํไปสู่สังคมสันติสุข”67 

                                                           

 
67

 กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ, บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหารเกี�ยวกบัแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบบัที� 3 (พ.ศ.

2557 – 2561), (กรุงเทพมหานคร : กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ, 2558), น. 10-11. 
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ซึ� งการจดัทาํแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบบัที� 3 (พ.ศ.2557-2561) นั2น มีเจตนารมณ์ที�
จะใหแ้ผนเป็นเครื�องมือช่วยในการทาํงานของหน่วยงานต่าง ๆ มากกวา่จะเป็นแผนที�คอยตรวจสอบ
หรือเพิ�มภาระการทาํงาน เพื�อผลกัดนัให้หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความสําคญัเรื�องสิทธิมนุษยชน โดย
เปรียบเสมือนเป็นเครื� องมือหรือกรอบแนวทางหนึ� งในระดับชาติที�ช่วยเสริมการทาํงานให้
หน่วยงานต่าง ๆ ดาํเนินการตามภารกิจของตนเองและนาํมิติดา้นสิทธิมนุษยชนในส่วนที�เกี�ยวขอ้ง
มาเพิ�มประสิทธิภาพในการทํางานให้ดียิ�งขึ2 น ด้วยการนํานโยบายด้านสิทธิมนุษยชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัภารกิจขององคก์ร ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบติัราชการ แผนพฒันา
ขององคก์ร แลว้จดัทาํโครงการหรือกิจกรรมรองรับการดาํเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ในส่วนที�เกี�ยวกับกลุ่มเป้าหมายผูต้้องขงัตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบบัที� 3  
(พ.ศ.2557-2561) นี2  มุ่งปฏิบติัตามปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ขอ้ 5 ขอ้ 
9 ขอ้ 11 ที�ระบุถึงประเด็นที�เกี�ยวกบัผูต้อ้งขงั ดงันี2  

ข้อ 5 บุคคลจะถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติ หรือลงทัณฑ์ซึ� งทารุณโหดร้ายไร้
มนุษยธรรม หรือหยามเกียรติมิได ้

ขอ้ 9 บุคคลใดจะถูกกกัขงั หรือเนรเทศโดยพลการมิได ้
ขอ้ 11 (1) บุคคลซึ� งถูกกล่าวหาดว้ยความผิดอาญา มีสิทธิที�จะไดรั้บการสันนิษฐานไว้

ก่อนวา่บริสุทธิf  จนกวา่จะมีการพิสูจน์วา่มีความผดิตามกฎหมาย ในการพิจารณาโดยเปิดเผย ณ ที�ซึ� ง
ตนไดรั้บหลกัประกนัทั2งหมดที�จาํเป็นในการต่อสู้คดี ฯลฯ  

ขณะเดียวกันกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
(UN International Covenant on Civil and Political Rights  : ICCPR) ขอ้ 14 ไดก้าํหนดถึง การที�
บุคคลมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาคดีอาญาอยา่งเป็นธรรมภายในเวลาที�เหมาะสม โดยศาลที�เป็นกลาง
และเป็นอิสระซึ�งก่อตั2งโดยกฎหมายหลกัการใหส้ันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูถู้กจบัเป็นผูบ้ริสุทธิf ซึ� งก็ไดมี้
การบญัญติัไวเ้ช่นกนั 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที�  3  (พ.ศ.2557 – 2561) ในส่วนที� เ กี� ยวกับ
กลุ่มเป้าหมายผูต้้องหา/ผูต้อ้งขงั ซึ� งได้มีการจดัทาํแผนขึ2นโดยศึกษาวิเคราะห์จากสภาพปัญหา 
ดงันี2 68 

1. ปัญหาผูต้อ้งหาถูกรุมทาํร้ายขณะนาํตวัไปประกอบการจดัทาํแผนเพื�อรับสารภาพ ยงั
ปรากฏใหเ้ห็นโดยเฉพาะคดีที�เป็นที�รู้จกัทั�วไป การเผยแพร่ขอ้มูลการนาํตวัผูต้อ้งหาในคดีอาญาไปชี2

                                                           

68
 กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ, แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบบัที� 3 (พ.ศ.2557 – 2561), (กรุงเทพมหานคร : 

กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ, 2558), น. 43 - 44. 

DPU



41 

ที�เกิดเหตุประกอบการจดัทาํแผนรับสารภาพออกไป จึงเพิ�มโอกาสให้เกิดเหตุการณ์รุมทาํร้าย
ไดม้ากขึ2น อีกทั2งการทาํแผนประทุษกรรมประกอบคาํรับสารภาพโดยเฉพาะในคดีข่มขืนกระทาํ
ชําเรา ซึ� งไม่เหมาะสมทั2 งต่อผู ้ต้องหาหรือจาํเลยแล้ว อีกทั2 งยงัมีผลกระทบต่อผู ้เสียหายและ
ครอบครัวญาติพี�นอ้ง รวมถึงการเผยแพร่ภาพผูต้อ้งหาหรือจาํเลยออกมาปรากฏต่อหนา้สาธารณชน
ทางสื�อสารมวลชน โดยมิไดมี้ความสมคัรใจ ประเด็นดงักล่าวไดถู้กร้องเรียนไปยงัคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื�อหาทางออกร่วมกนั 

2. ปัญหาสภาพแวดล้อมในห้องขังและสวสัดิการสําหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะ
นกัโทษหญิงตั2งครรภต์อ้งปรับปรุงเพื�อให้เกิดการคุม้ครองสิทธิดา้นอนามยัการเจริญพนัธ์ุ เช่น การ
จดัสวสัดิการเรื�องผา้อนามยัสาํหรับนกัโทษหญิงโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายและการจดัสถานที�และบริการ
สาํหรับหญิงตั2งครรภเ์พื�อคุณภาพที�ดีของเด็กในครรภ ์

3. จาํนวนเรือนจาํค่อนขา้งมีความแออดั ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยที�มิไดรั้บอนุญาตให้ปล่อย
ตวัชั�วคราวจะถูกส่งตวัไปควบคุมในเรือนจาํ จาํนวนเรือนจาํที�มีจาํนวนและสภาพพื2นที�ที�จาํกดั มี
ความแออดั 

4. ในการดาํเนินคดี ไม่วา่จะเป็นชั2นพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรือในชั2นศาล 
หากมีความล่าช้าในขั2นตอนเหล่านั2นย่อมส่งผลกระทบต่อผูต้อ้งหา/จาํเลย ซึ� งจะตอ้งมีสภาพเป็น
ผูต้อ้งขงั อาจะตอ้งประสบปัญหาทุกขท์รมาน เจบ็ป่วยทางร่างกายและจิตใจ 

5. ปัจจุบนัการจดัทนายความของรัฐใหก้บัผูต้อ้งหาในชั2นสอบสวนยงัขาดประสิทธิภาพ
เท่าที�ควร เวน้แต่ผูต้ ้องหาจะจัดมาเอง แม้ว่าสิทธิในการมีทนายความของผูต้้องหาก่อนสอบ
คาํใหก้าร พนกังานสอบสวนตอ้งสอบถามผูต้อ้งหาและจดัทนายความให้ เวน้แต่จาํเป็นเร่งด่วน ให้
สอบสวนไดโ้ดยไม่ตอ้งรอทนายความ วิธีการจดัหาให้ทาํตามกฎกระทรวงยุติธรรม ปี พ.ศ.2549 
และทนายความมีสิทธิได้รับเงินตามที�ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ปี พ.ศ.2550 กาํหนดคดีโทษ
ประหารชีวิตและคดีที�ผูต้อ้งหาอายุไม่เกิน 18 ปี ถา้ไม่มีทนายความ พนกังานสอบสวนตอ้งจดัให ้
คดีอื�นที�มีโทษจาํคุก ถา้ไม่มีทนายความและผูต้อ้งหาร้องขอ จึงจดัให้ ถา้ผูต้อ้งหาจะหาทนายความ
เองหรือไม่ตอ้งการทนายความ ก็ไม่ตอ้งจดัหาให ้

โดยแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบบัที� 3 (พ.ศ.2557 – 2561) ในส่วนของแผนสิทธิ
มนุษยชนของกลุ่มผูต้อ้งหา/ผูต้อ้งขงั มีขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ ดงันี2 69 

1. มุ่งเน้นให้ความสําคญัต่อการแก้ไขปัญหาสภาพเรือนจาํและสถานที�ควบคุมดูแล
รวมถึงการขยายสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที�จาํเป็น เพิ�มเจา้หน้าที�ราชทณัฑ์ และดาํเนินมาตรการที�มี
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ประสิทธิภาพเพื�อปรับปรุงการเขา้ถึง การดูแลดา้นการรักษาพยาบาล และการให้คาํปรึกษาด้าน
กฎหมายต่อผูต้อ้งหาและผูต้อ้งขงั 

2. ส่งเสริมการมีทนายให้ความช่วยเหลือแก่จาํเลยทั2งในคดีแพ่งและคดีอาญา โดยรัฐ

จะตอ้งจดัใหมี้ทนายความในการใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือในการต่อสู้คดีแก่ผูต้อ้งหาและจาํเลยใน

คดีอาญา เพื�อเป็นหลกัประกนัการรักษาประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้แก่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยใน

คดีอาญา ทั2งนี2 เพราะรัฐจะตอ้งบริหารกระบวนยุติธรรมให้มีความยุติธรรม มีประสิทธิภาพ และเป็น

ที�เชื�อถือของประชาชน 

3. พฒันาระบบการประเมินคดักรอง จาํแนก และส่งต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการ

ยติุธรรม รวมทั2งพฒันาระบบการบาํบดั แกไ้ข ฟื2 นฟูเด็กและเยาวชนที�มีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะ

ปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชน โดยนําครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ตลอดจนพฒันารูปแบบของระบบ การติดตามดูและเด็กและเยาวชนรายบุคคลภายหลงัการปล่อยตวั

ที�เหมาะสมกบัลกัษณะปัญหาและความตอ้งการของเด็กและเยาวชน โดยให้ครอบครัวและชุมชนมี

ส่วนร่วมสาํคญัในการดาํเนินการติดตามดูแลเด็กและเยาวชนในครอบครัวและชุมชนของตน ภายใต้

การพฒันากระบวนการยติุธรรมทางเลือกและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน 

4. ส่งเสริมการปฏิบติัตอผูต้อ้งหาหรือจาํเลย ทั2งในดา้นการแถลงข่าวต่อสื�อมวลชน และ

การทาํแผนประทุษกรรมประกอบการรับสารภาพ โดยคาํนึงถึงหลกัการสิทธิมนุษยชน ศกัดิf ศรี

ความเป็นมนุษยแ์ละความชอบธรรมอย่างเท่าเทียม รวมทั2งการกาํหนดแนวทางในการหาวิธีการ

ทดแทนในการนําตวัผูต้ ้องหาในคดีอาญาไปยงัที�เกิดเหตุหรือจดัทาํแผนประทุษกรรมและออก

กฎหมายใหก้ารทรมานเป็นความผดิอาญา 

5. ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยที�ไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตวัชั�วคราว ไม่ควรถูกควบคุมใน

เรือนจาํและควรแสวงหาแนวทางหรือเครื�องมืออื�น ๆ ในการติดตามควบคุมผูต้อ้งหาหรือจาํเลยและ

ส่งเสริมให้มีการประกนัตวัทุกคดี ส่งเสริมการควบคุมผูต้อ้งขงันอกเรือนจาํมากขึ2น เปิดโอกาสให้

ผูก้ระทาํผิดสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเพื�อดูแลครอบครัวและทาํมาหาได้ แต่ให้ถูกจาํกัดสิทธิ

เสรีภาพบางส่วนแทนการส่งผูก้ระทาํผดิทั2งหมดเขา้เรือนจาํ 

6. ส่งเสริมการปฏิรูประบบการปฏิบติัต่อเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรมอย่าง

เหมาะสม การสร้างหลกัประกนัให้มีการแยกเด็กที�กระทาํผิดออกจากผูใ้หญ่ และพิจารณาการ

พัฒนาระบบการลงโทษทางเลือกเพื�อลดจํานวนสตรีและเด็กในสถานควบคุมตัวอย่างมี
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ประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงมาตรฐานสากลที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ มาตรฐานขั2นตํ�าของสหประชาชาติว่า

ดว้ยการบริหารงานยุติธรรมเกี�ยวกบัคดีเด็กและเยาวชน (กฎแห่งกรุงปักกิ�ง) มาตรฐานขั2นตํ�าของ

สหประชาชาติว่าดว้ยการไม่ควบคุมตวั (ขอ้กาํหนดโตเกียว) ขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการ

ปฏิบติัต่อผูต้้องขงัหญิงในเรือนจาํและมาตรการที�มิใช่การคุมขงัสําหรับผูก้ระทาํความผิดหญิง 

(ขอ้กาํหนดกรุงเทพ) 

7. ปรับปรุงแก้ไจพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.2479 ให้สอดคล้องกับข้อกาํหนด

มาตรฐานขั2นตํ�าสําหรับปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัขององคก์ารสหประชาชาติและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน

สากลอื�น ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ยกเลิกการใช้เครื�องพนัธนาการและการลงโทษผูต้อ้งขงัที�เป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ 

8. เผยแพร่ความเขา้ใจดา้นสิทธิมนุษยชนและศกัดิf ศรีความเป็นมนุษยใ์ห้บุคลากรใน

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง มุ่งเน้นงานราชทณัฑ์เพื�อการฟื2 นฟูเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม และคาํนึงถึง

ศกัดิf ศรีความเป็นมนุษยข์องผูต้อ้งขงั 

9. สร้างหลกัประกนัและแนวปฏิบติัเรื� องอนามยัเจริญพนัธ์ุของผูต้อ้งขงัให้คาํนึกถึง

ปัญหาและความตอ้งการที�จาํเพาะเจาะจงทั2งหญิงและชาย เช่น อนามยัแม่และเด็ก ผูต้อ้งหาและ

ผูต้อ้งขงัที�เป็นบุคคลขา้มเพศจะตอ้งอยูบ่นหลกัการสิทธิมนุษยชนและคาํนึงถึงสภาพความตอ้งการ

ที�จาํเพาะเจาะจง โดยไม่นําสถานภาพการเป็นนักโทษมาเป็นเงื�อนไขไม่ให้ได้รับการดูแลด้าน

อนามยัเจริญพนัธ์ุ 

10. การใหผู้ต้อ้งขงัไดเ้ขา้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกบับุคคลทั�วไป 

11. ควรมีการส่งเสริมให้มีการพฒันาจิตใจทางดา้นธรรมาภิบาลวิถีศาสนาแก่ผูต้อ้งขงั 

ใหอ้งคก์รทางศาสนา เช่น องคก์รพุทธศาสนาเขา้มามีส่วนร่วมในการร่างเสนอแนวคิด 

 

2.6   แนวคิดเกี�ยวกบัผู้ต้องขัง เรือนจําและทณัฑสถาน 

2.6.1   ความหมายของผูต้อ้งขงั  

ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.2479 ไดนิ้ยามความหมายของคาํวา่ “ผูต้อ้งขงั” ตาม

มาตรา 4 (2) วา่ 
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(2) “ผูต้อ้งขงั” หมายความรวมตลอดถึงนกัโทษเด็ดขาด คนตอ้งขงัและคนฝาก และ
ความหมายของผูต้อ้งขงันั2นยงัรวมไปถึง นกัโทษเด็ดขาด คนตอ้งขงั คนฝาก และนกัโทษเด็ดขาด
พิเศษดว้ย ซึ� งมีนิยามความหมายต่อไปตามมาตรา 4 (3) ถึง (6) 

(3) “นักโทษเด็ดขาด” หมายความว่า บุคคลซึ� งถูกขงัไวต้ามหมายจาํคุกภายหลัง 
คาํพิพากษาถึงที�สุด และหมายความรวมถึงบุคคลซึ� งถูกขงัไวต้ามคาํสั�งที�ชอบด้วยกฎหมาย 
ใหล้งโทษดว้ย 

(4) “คนตอ้งขงั” หมายความวา่ บุคคลที�ถูกขงัไวต้ามหมายขงั 

(5) “คนฝาก” หมายความวา่ บุคคลที�ถูกฝากให้ควบคุมไวต้ามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอื�นโดยไม่มีหมายอาญา 

(6) “นักโทษพิเศษ” หมายความว่า นักโทษเด็ดขาดซึ� งส่งไปอยู่ทณัฑนิคมตาม

พระราชบญัญติันี2 70  

2.6.2   การแยกประเภทของผูต้อ้งขงั 

ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.2479 การแยกประเภทผูต้อ้งขงั ปรากฏอยูใ่นมาตรา 

11 และมาตรา 12 ดงันี2  

มาตรา  11 รัฐมนตรีมีอาํนาจแยกประเภทหรือชั2นของผูต้อ้งขงัและวางเงื�อนไขในการ
ยา้ยจากประเภทหรือชั2นหนึ� งไปยงัอีกประเภทหรือชั2นหนึ� งโดยวิธีเลื�อนขึ2 นหรือลดลงตลอดจน
ปฏิบติัการต่าง ๆ สําหรับผูต้อ้งขงัคนตอ้งขงัและคนฝากให้แยกขงัไวต่้างหากจากนกัโทษเด็ดขาด
เท่าที�จะกระทาํได ้

มาตรา  12  การยา้ยผูต้อ้งขงัจากเรือนจาํหนึ�งไปยงัอีกเรือนจาํหนึ� งนั2นให้เป็นไปตาม

คาํสั�งของอธิบดี 

ซึ� งกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์
พุทธศกัราช 2479 ส่วนที� 4 การแยกผูต้อ้งขงั หมวด 1 ขอ้ความทั�วไป ในขอ้ 40 ถึง ขอ้ 43 ไดก้าํหนด
ประเภทของผูต้อ้งขงัตามขอ้ 40 ซึ� งสามารถจดัได ้ดงันี2  

ขอ้ 40 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 
2479 ใหแ้บ่งผูต้อ้งขงัออกเป็นประเภท ดงัต่อไปนี2  

(1) ผูต้อ้งขงัหญิง 
(2) ผูต้อ้งขงัที�มีอายุต ํ�ากวา่ 25 ปี และตอ้งโทษเป็นครั2 งแรก 
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(3) ผูต้อ้งขงัที�ตอ้งโทษสาํหรับความผดิที�กระทาํอนาจาร 
(4) ผูต้อ้งขงัที�ตอ้งโทษสาํหรับความผดิที�ประทุษร้ายแก่ชีวติและร่างกาย 
(5) ผูต้อ้งขงัซึ� งตอ้งโทษสาํหรับความผดิที�ประทุษร้ายแก่ทรัพย ์
(6) ผูต้อ้งขงัซึ� งศาลพิพากษาวา่เป็นผูมี้สันดานเป็นผูร้้าย 

(7) ผูต้อ้งขงัที�ไม่อยูใ่นจาํพวกที�ไดร้ะบุมาแลว้ 

และมีการจดัการผูต้อ้งขงัแต่ประเภท โดยอาศยัอาํนาจของขอ้ 41 ถึง ขอ้ 43 ให้กระทาํ

ได ้ดงันี2  

ขอ้ 41 ให้จดัแบ่งสถานที�ของเรือนจาํออกเป็นส่วน ๆ โดยให้มีสิ�งกีดกั2นหรือขอบเขต
อนัแน่นอนแสดงส่วนแบ่งนั2น ๆ และจดัแยกผูต้อ้งขงัแต่ละประเภทไวใ้นส่วนต่าง ๆ ที�ไดจ้ดัแบ่ง
ขึ2นนั2น หากเรือนจาํใดโดยสภาพการณ์ไม่อาจทาํดงักล่าวนี2 ได ้ ก็ให้พยายามแยกควบคุมกกัขงัให้
ใกลเ้คียงกบัที�ไดก้ล่าวแลว้ 

ขอ้ 42 ผูต้อ้งขงัซึ� งไม่น่าจะรวมอยูก่บัผูต้อ้งขงัอื�นในประเภทของตน โดยจะก่อการร้าย
หรือมีเหตุพิเศษอยา่งอื�นซึ� งควรจะแยกควบคุมกกัขงั ก็ใหแ้ยกไปรวมไวใ้นประเภทอื�นหรือสถานที�อื�น 

ขอ้ 43 คนตอ้งขงัหลายคนในคดีเดียวกนันั2นโดยปกติใหแ้ยกไวอ้ยา่ใหป้ะปนกนั 

2.6.3   ความหมายของเรือนจาํและทณัฑสถาน 

ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.2479 ไดนิ้ยามความหมายของคาํวา่ “ผูต้อ้งขงั” ตาม

มาตรา 4 (1) “เรือนจาํ” หมายความวา่ ที�ซึ� งใชค้วบคุมกกัขงัผูต้อ้งขงักบัทั2งสิ�งที�ใชต่้อเนื�องกนั และ

ให้หมายความรวมตลอดถึงที�อื�นใดซึ� งรัฐมนตรีได้กาํหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวาง

อาณาเขตไวโ้ดยชดัเจน 

ซึ� งอาจแยกความหมายของเรือนจาํออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. เรือนจาํ หมายถึง ที�ซึ� งใชค้วบคุมกกัขงัผูต้อ้งขงั กบัทั�งสิ�งที�ใชต่้อเนื�องกนั 

2. เรือนจาํ หมายถึง ที�อื�นใดซึ�งรัฐมนตรีไดก้าํหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ดังนั2 นคาํว่า “เรือนจาํ” ย่อมหมายถึง ที�ซึ� งใช้ควบคุมกักขังผูต้ ้องขงั กับทั� งสิ� งที�ใช้

ต่อเนื�องกนั จากความหมายดงักล่าว ส่วนคาํวา่ “เรือนจาํยอ่มหมายความรวมถึงที�อื�นใดซึ� งรัฐมนตรี

ไดก้าํหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตไวโ้ดยชดัเจน” หมายความว่า ในการ

จดัตั2งเรือนจาํและทณัฑสถานนั2น รัฐมนตรี71 ได้พิจารณาเห็นว่า สมควรที�จะจดัตั2งเรือนจาํ หรือ

                                                           

71
 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ.2479 มาตรา 4 (7) 
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ทณัฑสถานขึ2น ณ ที�ใด ก็จะไดก้าํหนดสถานที�นั2นเป็นเรือนจาํหรือทณัฑสถาน โดยกาํหนดแผนที�

แสดงอาณาเขต และแสดงที�ตั2งเรือนจาํไวเ้ป็นที�ชดัเจน และนาํไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้

สถานที�แห่งนั2นมีสภาพเป็นเรือนจาํหรือทณัฑสถาน อาณาเขตที�ว่านี2  หมายความรวมถึงอาคาร

สถานที�และบริเวณสถานที�ซึ� งใชป้ระโยชน์ในกิจการเรือนจาํ72 

คาํวา่ “ทณัฑสถาน” นั2น ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.2479 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม

อีก 3 ฉบบั ก็มิไดบ้ญัญติัความหมายเอาไว ้แต่ในทางปฏิบติัแล้ว ทณัฑสถานก็เหมือนกบัเรือนจาํ 

เพียงแต่วา่ ทณัฑสถานนั2น การจดัตั2งมีเป้าหมายและวตัถุประสงคพ์ิเศษ ที�จะปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั หรือ

ผูต้อ้งขงัพิเศษ เช่น ทณัฑสถานวยัหนุ่มสําหรับผูต้อ้งขงัวยัหนุ่ม (อายุ 18-25 ปี) ทณัฑสถานหญิง 

สําหรับผูต้อ้งขงัที�เป็นผูห้ญิง ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษ สําหรับผูต้อ้งขงัที�ทาํความผิดเกี�ยวกบัยาเสพ

ติดใหโ้ทษ73 เป็นตน้ 

นอกจากนี2 ยงัตอ้งศึกษารวมไปถึง สถานกกักนัหรือสถานกกัขงัผูก้ระทาํความผิดที�ใช้

เป็นสถานที�จองจาํเพื�อการแกไ้ขฟื2 นฟูพฤติกรรมผูก้ระทาํความผดิดว้ย เช่น 

(1) สถานดดันิสัย (House of Correction) 

ซึ� งในประเทศไทย เรียกว่า สถานดดัสันดาน/โรงเรียนดดัสนัดาน ตามพระราชบญัญติั

กกักนั ผูมี้สันดานเป็นผูร้้าย พ.ศ.2479 เริ�มใชป้ฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดประเภทกระทาํผิดติดนิสัย

หรือผูมี้สันดานเป็นผูร้้าย (Habitual Criminal) ปฏิบติัเช่นเดียวกนักบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตาม

พระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.2479 เมื�อปี พ.ศ.2482 กรมราชทณัฑ์ไดน้าํผูก้กักนัประมาณ 2,000 

คน ไปกกักนัไวที้�เกาะตะรุเตา จงัหวดัสตูล จดัตั2งเป็นทณัฑนิคมเพื�อฝึกอาชีพ ต่อมาได้ยา้ยผูถู้ก

กกักนัมาไวที้�ทณัฑสถานนครปฐม และเมื�อไดมี้การปรับเปลี�ยนโทษทางอาญาวา่ การกกักนัไม่ถือ

เป็นโทษทางอาญา แต่เป็นวธีิการเพื�อความปลอดภยั74   

ส่วนโรงเรียนดดัสันดาน กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 มีการควบคุมเด็กที�กระทาํผิด

โดยในปี พ.ศ. 2450 ไดจ้ดัตั2งโรงเรียนดดัสันดานขึ2นที�เกาะสีชงั อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรีเพื�อ

                                                           

72
 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 3, น. 84. 

73
 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 3, น. 85. 

74
 พเยาว ์ศรีแสงทอง, การลงโทษและการแกไ้ขผูก้ระทาํความผดิ, พิมพค์รั2 งที� 1, (กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปร

ดกัส์, 2554), น. 132. 
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ควบคุมผูก้ระทาํผิดซึ� งมีอายุระหวา่ง 10 ถึง 16 ปี อยูใ่นความดูแลของกรมตาํรวจ และในเวลาต่อมา

ไดโ้อนไปอยู่ในความดูแลของกรมราชทณัฑ์ เมื�อไดมี้พระราชบญัญติัราชทณัฑ์พุทธศกัราช 2479 

และพระราชบญัญติัจดัการฝึกและอบรมเด็กบางจาํพวกพุทธศกัราช 2479 วางหลกัปฏิบติัต่อ

นกัโทษผูใ้หญ่กบันกัโทษเด็ก และเปลี�ยนชื�อจากโรงเรียนดดัสันดานมาเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพ ต่อมา

เมื�อปีพ.ศ. 2501 กรมราชทณัฑ์ไดโ้อนกิจการโรงเรียนฝึกอาชีพไปให้ กรมประชาสงเคราะห์

ดาํเนินการซึ� งกรมประชาสงเคราะห์ ไดรั้บเด็กไวฝึ้กอบรม ณ เยาวชนสถาน บา้นห้วยโป่ง จงัหวดั

ระยอง เห็นว่าการปฏิบติัต่อเด็กในระหวา่งจบักุมหรือพิจารณาคดีโดยใช้วิธีการเช่นเดียวกบัผูใ้หญ่

นั2นเป็นวิธีการที�ไม่เหมาะสม และเป็นผลเสียต่อเด็กจึงไดต้ราพระราชบญัญติัจดัตั2งศาลคดีเด็กและ

เยาวชน พ.ศ.2494 และพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2494 และกระทรวง

ยติุธรรม ไดเ้ปิดดาํเนินการศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง กบัสถานพินิจและคุม้ครองเด็กกลาง   ต่อมา

เห็นความสําคญัของสถาบนัครอบครัววา่มีความสําคญัต่อการแกไ้ขปัญหาของเด็ก และเยาวชนจึง

นําคดีครอบครัวมาพิจารณาในศาลนี2 ด้วย โดยยกเลิกกฎหมายเดิมทั2 งสองฉบับและให้ใช้

พระราชบญัญติัจดัตั2งศาลเยาวชนและ ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 

2534 แทน พร้อมทั2งเปลี�ยนชื�อศาลคดีเด็กและเยาวชนและสถานพินิจและคุม้ครองเด็ก มาเป็น ศาล

เยาวชนและครอบครัว และสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน75 

(2) บา้นกึ�งวถีิ (Half Way House) 

เป็นสถานที�บา้นพกั ที�บาํบดั ช่วยเหลือฝึกอาชีพผูต้อ้งขงัที�ไดรั้บการลงโทษอยูร่ะหวา่ง

ตอ้งโทษของเรือนจาํหรือทณัฑสถาน หรือการใหบ้ริการลกัษณะที�เป็นที�พกั มีบริการดา้นที�พกัอาศยั

ชั�วคราว อาหาร ยารักษาโรค สงเคราะห์ค่าพาหนะกลบัภูมิลาํเนา จดัหางานแก่ผูต้อ้งขงัที�ไดรั้บการ

ปลดปล่อยหรือพน้โทษ โดยเจา้หน้าที�นักสังคมสงเคราะห์ คอยแนะนาํช่วยเหลือทั2งปัญหาด้าน

ส่วนตวัและเรื�องงานอาชีพ ส่วนใหญ่เอกชนเป็นผูใ้ห้ความอุปถมัภ์ ในต่างประเทศบา้นกึ�งวิถีแบ่ง

ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) บา้นกึ� งวิถีเขา้ และ 2) บา้นกึ� งวิถีออก ส่วนในประเทศไทยมีบา้นกึ� งวิถี

                                                           

75
 กรมพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน, “ประวติัและความเป็นมาของกรมพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน,” 

สืบคืนเมื�อวนัที� 14 ธนัวาคม 2558, จาก http://www.djop.go.th . 
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ออก เรียกว่า “บา้นสวสัดี” ตั2งอยู่หน้าเรือนจาํพิเศษกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบโดยมูลนิธิพิบูล

สงเคราะห์76 

2.6.4   การแบ่งประเภทของเรือนจาํและทณัฑสถานในประเทศไทย 

การแบ่งประเภทเรือนจาํนั2น กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน มาตรา 58 แห่ง

พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479 77รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง

ไวใ้นส่วนที� 1 ประเภทเรือนจาํ ไวด้งัต่อไปนี2  

ขอ้ 178 เรือนจาํแบ่งออกเป็นประเภท ดงันี2  
(ก) เรือนจาํกลาง 
(ข) เรือนจาํส่วนภูมิภาค ซึ� งประกอบดว้ย เรือนจาํจงัหวดั และเรือนจาํอาํเภอ 
(ค) เรือนจาํพิเศษหรือทณัฑสถาน 
(ง) เรือนจาํชั�วคราว 

เนื�องจากการแบ่งผูต้อ้งขงัออกเป็นประเภทต่าง ๆ มีจุดประสงค์เพื�อการให้การอบรม

แกไ้ขฟื2 นฟูผูต้อ้งขงัแต่ละประเภทไดอ้ยา่งเหมาะสม จึงจาํเป็นตอ้งมีการจดัประเภทเรือนจาํเพื�อการ

แยกการปฏิบติัให้เหมาะสมกบัผูต้อ้งขงัประเภทต่าง ๆ ดว้ย79 โดยมีหลกัเกณฑ์ที�จะนาํมาใชใ้นการ

จดัประเภทเรือนจาํที�สําคญั ไดแ้ก่ เกณฑ์เกี�ยวกบัระดบัความมั�นคงของเรือนจาํ และเกณฑ์การจดั

ประเภทเรือนจาํตามวตัถุประสงคข์องงานเรือนจาํ ซึ� งสามารถพิจารณาไดด้งันี2 80 

1. การจดัประเภทเรือนจาํตามระดบัความมั�นคง 

เรือนจาํประเภทความมั�นคง หมายถึงเรือนจาํที�มีระดับความมั�นคงแข็งแรงในการ

ควบคุม ยึดมั�นในหลกัการควบคุมผูก้ระทาํความผิดแบบดั2งเดิม คือเป็นการมุ่งคาํนึงถึงการควบคุม

ผูต้อ้งขงัไวใ้ห้ไดอ้ย่าง มั�นคง แข็งแรง เพื�อป้องกนัการหลบหนี โดยไม่ไดมุ้่งเนน้ในดา้นการอบรม

แกไ้ข การควบคุมใหผู้ต้อ้งขงัมาอยูร่วมกนั ภายใตร้ะบบการควบคุมที�เขม้งวด เป็นอุปสรรคต่อการ

                                                           

76
 พเยาว ์ศรีแสงทอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 74,  น. 134. 

77
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 54/ตอนที� -/หนา้ 221/26 เมษายน 2480 

78 ขอ้ 1 แกไ้ขเพิ�มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที� 12 (พ.ศ.2547) ออกตามความในพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์

พุทธศกัราช 2479 
79

 นิรภยั จนัทร์สวสัดิf , ความรู้เกี�ยวกบัราชทณัฑ,์ (กรุงเทพมหานคร : สูตรไพศาล, 2551), น. 56. 
80

 นทัธี จิตสวา่ง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 12, น. 44-47. 
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บาํบดั ฟื2 นฟูผูต้อ้งขงั หรือโนม้นาํแกไ้ขจิตใจของผูก้ระทาํความผิด เรือนจาํที�ยึดหลกัการควบคุมที�

มั�นคง แข็งแรงนี2  จะมีระดับของความมั�งคงแข็งแรงในการควบคุมที�ลดหลั�นกันไป ตามความ

ร้ายแรงของการกระทาํความผิดและระยะเวลาที�ถูกลงโทษ81 การจดัเรือนจาํตามระดบัความมั�งคงนี2

นิยมจดัเป็น 3 ระดบั คือ 

1) เรือนจาํระดบัความมั�นคงสูง (Maximum Security Prison) นบัเป็นเรือนจาํศูนยก์ลาง

แห่งการกลั�นกรองลงโทษผูก้ระทาํความผิด ที�สอดคล้องกบัลักษณะและประเภทของผูก้ระทาํ

ความผดิอยา่งแทจ้ริง82 ที�เนน้การควบคุมเป็นหลกั ใชส้ําหรับคุมขงัผูก้ระทาํความผิดที�มีลกัษณะร้าย 

มีโทษสูงหรือกระทาํความผดิโดยอาจิณ เรือนจาํประเภทนี2จะมีการคุม้กนัดว้ยกาํแพงสูง มีเรือนนอน

ที�เขม้แขง็ หอ้งขงัถูกจดัเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์แจง้เหตุร้ายและเครื�องมือสังเกตความเคลื�อนไหวของ

ผูต้อ้งขงัภายในเรือนจาํอยา่งทั�วถึง รวมทั2งมีเจา้หนา้ที�ถืออาวุธบนป้อมยาม และเจา้หนา้ที�ตรวจตรา

ดูแลการเข้าออกและควบคุมผู ้ต้องขังอย่างใกล้ชิด การอบรมและฝึกอาชีพแก่ผู ้ต้องขังก็จัด

ดาํเนินการเฉพาะภายในเรือนจาํและทณัฑสถานเท่านั2น 

2) เรือนจาํระดบัความมั�นคงปานกลาง (Medium Security Prison) เป็นเรือนจาํที�มีความ

มั�นคงรองลงมา เน้นการควบคุมพอสมควร แต่ยงัไม่เป็นเรือนจาํเปิด เป็นสถานที�ควบคุมผูก้ระทาํ

ความผิดที�มีความร้ายแรงน้อยกว่าประเภทแรก หรือเป็นผูต้อ้งขงัที�ผ่านเรือนจาํที�มีความมั�นคงสูง

มาแลว้ เมื�อโทษลดลงมาก็นาํมาทาํการควบคุมไวใ้นบรรยากาศที�ผ่อนคลายการควบคุมมากกว่า

เรือนจาํระดบัความมั�งคงสูงสุด การฝึกอาชีพแก่ผูก้ระทาํความผิดในเรือนจาํระดบัความมั�นคงปาน

กลางจะเนน้หนกัไปในดา้นอุตสาหกรรมภายในเรือนจาํและมีการเกษตรบางส่วน 

3) เรือนจาํระดบัความมั�นคงตํ�า (Minimum Security Prison) เป็นเรือนจาํที�ไม่ได้

เนน้หนกัดา้นการควบคุม ใชคุ้มขงัผูต้อ้งขงัที�ใกลพ้น้โทษโดยให้อิสรเสรีภาพในการเคลื�อนไหวแก่

ผูต้อ้งขงั โดยการใชร้ะบบใหผู้ต้อ้งขงัรักษาระเบียบวนิยั และรับผดิชอบต่อหมู่คณะที�อยูร่่วมกนัดว้ย

ตนเอง ซึ� งเป็นการตอบแทนคุณความดีของนกัโทษ โดยจะคดัเลือกผูต้อ้งขงัที�มีความประพฤติดีและ

ไวว้างใจได้ ไปควบคุมไวเ้พื�อเป็นการเตรียมการปลดปล่อยในเรือนจาํที�มีความมั�นคงตํ�าสุด ซึ� ง

ไดแ้ก่ เรือนจาํเปิดหรือเรือนจาํชั�วคราว เรือนจาํประเภทนี2 ไม่มีรั2 วไม่มีกาํแพงกรงขงั ไม่มีผูคุ้มถือ

                                                           

81
 นิรภยั จนัทร์สวสัดิf , อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 79, น. 56. 

82
 ประเสริฐ เมฆมณี, หลกัทณัฑวทิยา, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ,์ 2523), น.  192. 
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อาวุธ มีแต่รั2 วลวดหนาม การฝึกอาชีพก็เน้นหนักในด้านการเกษตรหรืออุตสาหกรรมเบาเป็น

ส่วนมาก ทั2งนี2  โดยมีความมุ่งหมายเป็นการให้เกียรติ และความเป็นอยู่ที�สะดวกสบายขึ2 นกว่า

เรือนจาํ 2 ประเภทแรก เรือนจาํที�มีระดบัความมั�นคงตํ�า จึงนบัเป็นสิ�งล่อใจให้ผูต้อ้งขงัปฏิบติัตาม

ขอ้บงัคบั และร่วมปฏิบติัตามระเบียบคาํสั�งต่าง ๆ ของเรือนจาํ เพื�อจะไดมี้โอกาสโยกยา้ยส่งตวัไป

ควบคุมในเรือนจาํเปิด แต่ในทางกลบักนั หากผูต้อ้งขงัประพฤติผิดระเบียบวินยัหรือก่อความยุง่ยาก

ในทางปกครองก็จะถูกส่งตวักลบัคืนไปควบคุมยงัเรือนจาํที�มีความมั�นคงสูงกวา่ตามเดิม83 

อยา่งไรก็ตามการเปลี�ยน แปลงที�เกิดขึ2นในวงการราชทณัฑใ์นหลายประเทศ โดยเฉพาะ
การเปลี�ยนแปลงในลกัษณะทางประชากรของผูต้อ้งขงัที�มีลกัษณะร้ายและ ทาํงานเป็นเครือข่ายมี
อิทธิพลมากขึ2น ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี และการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งขงัที�มีมากขึ2น ทาํให้
หลายประเทศประสบกบัปัญหาในการควบคุมผูต้อ้งขงัดงักล่าวโดยพบวา่กาํแพง เรือนจาํและวิธีการ
ควบคุมแบบเดิมไม่สามารถใชใ้นการควบคุมผูต้อ้งขงัดงักล่าว ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ และหนั
ไปรับมือกบัการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว โดยการสร้างเรือนจาํอีกประเภทหนึ�งที�มีระดบัความมั�นคงสูง
กว่าเรือนจาํมั�นคงสูง คือ เรือนจาํมั�นคงสูงสุด (Supermaximum Security Prison) เรียกสั2 นๆ ว่า 

Supermax Prison84 

สําหรับเรือนจาํซูเปอร์แมกซ์ (SUPERMAX) ย่อมาจาก SUPER-MAXIMUM 
SECURITY หรือ เรียกสั2นๆวา่ MAXI-MAXIS ซึ� งเป็นชื�อที�ถูกใชส้ําหรับกล่าวถึง “แดนขงัหนึ�ง” 
ภายในเรือนจาํและทณัฑสถานที�จดัให้เป็นบริเวณที�มีระดบัการควบคุมสูงมากที�สุดในระบบของ
เรือนจาํหลายประเทศ วตัถุประสงคข์องเรือนจาํประเภทนี2  คือ ตอ้งการใหเ้ป็นสถานที�คุมขงัผูก้ระทาํ
ผดิ ซึ� งถูกระบุวา่มีความเสี�ยงทางดา้นความมั�นคงสูงมากที�สุดหรือผูที้�ไดชื้�อวา่เป็น “อาชญากรระดบั
เลวร้ายมากที�สุดในกลุ่มพวกที�เลวร้ายที�สุด” (WORST OF THE WORST) และถือเป็นภยัคุกคามต่อ
ระบบเรือนจาํและความมั�นคงของประเทศ เนื�องจากความเชื�อที�วา่หากมีการแยกนกัโทษกลุ่มที�ชอบ
ก่อเรื�อง หรือสร้างปัญหาดา้นการควบคุมและเป็นอนัตรายร้ายแรงออกจากกลุ่มนกัโทษปกติ จะทาํ
ใหก้ารจดัการควบคุมนกัโทษทาํไดง่้ายและมีความปลอดภยัมากยิ�งขึ2น85 
                                                           

83
 ประเสริฐ เมฆมณี, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 82, น. 193. 

84
 นทัธี จิตสวา่ง, “เรือนจาํความมั�นคงสูงสุด ( Supermax Prison)”, สืบคน้เมื�อวนัที� 14 ธนัวาคม 2558, จาก 

https://www.gotoknow.org . 
85

 พิมพพ์ร  เนตรพุกกณะ, “ส่องเรือนจาํซูเปอร์แมกซ์ คุกในคุก ราชทณัฑ ์สร้างขงันกัคา้ยาเสพติด,” วารสาร

ยติุธรรม กระทรวงยุติธรรม, เล่ม 9, ปีที� 6, (สิงหาคม – กนัยายน 2552), น. 47. 
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2. การจดัประเภทเรือนจาํตามประเภทของผูก้ระทาํความผดิ 
การจดัประเภทเรือนจาํตามประเภทของผูก้ระทาํความผิดนี2  เป็นการจดัประเภทเรือนจาํ

โดยมุ่งที�จะอบรมแก้ไขผูต้อ้งขงัเป็นหลกั ยิ�งไปกว่าความมั�นคงปลอดภยัในการควบคุม โดยมุ่ง
ควบคุมผูต้้องขงัประเภทต่าง ๆ ไวด้้วยกนั เพื�อให้การอบรม แก้ไขสอดคล้องและเหมาะสมกับ
ผูต้อ้งขงัแต่ละประเภท การจดัประเภทเรือนจาํตามประเภทของผูก้ระทาํความผดินี2  อาจแยกไดด้งันี2  

1) เรือนจาํชายเป็นเรือนจาํที�ใช้คุมขังผูต้ ้องขงัชายประเภททั�วไปหลายประเภทไว้
ดว้ยกนั เพียงแต่การจดัแยกแดนผูต้อ้งขงัประเภทต่าง ๆ ออกจากกนั เช่น ผูต้อ้งขงัในคดีเกี�ยวกบั
ทรัพย ์ผูต้อ้งขงัในคดีเกี�ยวกบัชีวิตร่างกาย และผูต้อ้งขงัในคดียาเสพติด เป็นตน้ เรือนจาํประเภทนี2
นบัเป็นเรือนจาํที�มีอยู่แพร่หลาย เพราะผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่เป็นผูต้อ้งขงัที�ถูกควบคุมอยู่ในเรือนจาํ
ประเภทนี2  

2) เรือนจาํหญิงหรือทณัฑสถานหญิง เป็นเรือนจาํที�ใช้สําหรับคุมขงัผูต้ ้องขงัหญิง
โดยเฉพาะ โดยเป็นการแยกออกจากผูต้อ้งขงัชายโดยเด็ดขาด ทั2งนี2  เพราะการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั
หญิงในการอบรมแกไ้ขจะมีแนมทางในการดาํเนินการที�แตกต่างจากผูต้อ้งขงัชาย นอกจากนี2  การ
ดาํเนินการในการควบคุมและการอบรมแก้ไขจะใช้ผูห้ญิงเกือบทั2งหมด เจ้าหน้าที�ชายที�ปฏิบติั
หนา้ที�อยูใ่นทณัฑสถานหญิงต่าง ๆ มกัอยูภ่ายนอกกาํแพงเรือนจาํ ทาํหนา้ที�บริหาร 

3) ทณัฑสถานวยัหนุ่มเป็นทณัฑสถานที�ใชคุ้มขงัผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มเพื�อป้องกนัการรังแก
และการถ่ายทอดนิสัยหรือเทคนิคการกระทาํผิดจากผูต้อ้งขงัที�มีความเชี�ยวชาญ ดงันั2น เพื�อให้การ
อบรมแกไ้ขผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มเป็นพิเศษ จึงตอ้งเนน้การศึกษาอบรมที�แตกต่างจากผูต้อ้งขงัทั�วไป 

4) ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษเป็นทณัฑสถานที�ใช้สําหรับคุมขงัผูต้ ้องขงัคดียาเสพติด 
โดยเฉพาะผูต้อ้งขงัที�ติดยาเสพติด เพื�อให้การบาํบดัรักษาผูต้อ้งขงัเหล่านี2 โดยเฉพาะ ทั2งนี2  โดยถือวา่
ผูต้อ้งขงัเหล่านี2 เป็นผูป่้วยที�จาํเป็นตอ้งได้รับการบาํบดัรักษามากกว่าการลงโทษในฐานะที�เป็น
อาชญากร 

5) ทณัฑสถานเปิดเป็นทณัฑสถานที�มุ่งเนน้ในเรื�องการเตรียมการปลดปล่อยผูต้อ้งขงัที�
ใกลพ้น้โทษและจะกลบัเขา้สู่สังคม โดยจะให้ไดรั้บการฝึกอาชีพดา้นการเกษตร สภาพของทณัฑ
สถานเปิดจึงแตกต่างไปจากเรือนจาํปิดโดยทั�วไป กล่าวคือ ทณัฑสถานเปิดจะไม่มีกาํแพงหรือป้อม
ยาม มีเพียงรั2 วลวดหนามธรรมดา โดยมีลกัษณะเช่นเดียวกบัสวนเกษตรโดยทั�ว ๆ ไปทั2งนี2  เพราะมี
วตัถุประสงคใ์นการใชค้วบคุมผูต้อ้งขงัแตกต่างไปจากเรือนจาํโดยทั�วไป 

6) เรือนจาํชั�วคราวเป็นเรือนจาํที�ใช้เพื�อกิจการใดกิจการหนึ� ง โดยเฉพาะเป็นการ
ชั�วคราว เช่น เรือนจาํชั�วคราวสําหรับคุมขงัผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณาคดี โดยใช้สถานีตาํรวจเป็น
เรือนจาํชั�วคราว หรือเรือนจาํชั�วคราวเพื�อการเกษตร เป็นการจดัพื2นที�ด้านการเกษตรสําหรับให้
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ผูต้อ้งขงัฝึกวิชาชีพดา้นการเกษตร และประกาศเป็นเรือนจาํชั�วคราว ซึ� งอาจเป็นกรณีที�ส่งผูต้อ้งขงั
ไปทาํงานแบบไปเชา้เยน็กลบั หรือจะส่งไปประจาํเลยก็ได ้

7) เรือนจาํพิเศษเป็นเรือนจาํที�ใชส้ําหรับคุมขงัผูต้อ้งขงัระหวา่งการพิจารณาคดี หรือคดี
ยงัไม่เสร็จเด็ดขาดตามกฎหมาย การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณาคดีในเรือนจาํพิเศษจะ
แตกต่างไปจากนักโทษเด็ดขาด กล่าวคือ ผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณาคดียงัถือว่าเป็นผูบ้ริสุทธิf อยู่
จนกวา่ศาลจะพิพากษาวา่เป็นผูก้ระทาํความผดิ ผูต้อ้งขงัเหล่านี2 จึงมีสิทธิมากกวา่นกัโทษเด็ดขาดใน
เรือนจาํทั�วไป 

 

2.7 มาตรการปฏิบัติเพื�อแก้ไขฟื# นฟูผู้ต้องขัง และระบบการให้การศึกษาและอบรมในเรือนจําของ

ประเทศไทย 

การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตรงกบัคาํในภาษาองักฤษวา่ “Treatment of Prisoners” หมายถึง 

การปรุงแต่งแก้ไข  (Rehabilitation)  และการพัฒนาบุคลิ กภาพของผู ้ต้องขัง  (Personality 

Development) เพื�อฟื2 นฟูสภาวะทางร่างกาย จิตใจ อาชีพ และสถานภาพทางสังคมของผูต้อ้งขงัที�

เสื�อมโทรมไปแลว้ ให้กลบัคืนสู่สภาวะใหม่จนเป็นที�ยอมรับโดยทั�วไป ดว้ยกระบวนการปฏิบติัที�

สาํคญัหลายประการ ดงันี2 86  

1. ดาํเนินการปรุงแต่งแกไ้ขจิตใจผูต้อ้งขงัตามหลกัทฤษฎีการแกไ้ข (The Corrective 

Theory) ซึ� งเนน้ในดา้นการบาํบดัแกไ้ขผูต้อ้งขงั (Curative Rehabilitation) อยา่งแทจ้ริง 

2. กาํหนดวธีิการปฏิบติัและกิจกรรม เพื�อชกันาํส่งเสริมให้ผูต้อ้งขงัสํานึกในความผิดที�

ได้กระทาํไปแล้ว และมีความปรองดองเห็นพ้องที�จะใช้ชีวิตในเรือนจาํและทัณฑสถาน เพื�อ

การศึกษา พฒันาจิตใจตลอดจนร่วมมือร่วมใจในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชน์

เกื2อกลูใหผู้ต้อ้งขงัไดฟื้2 นฟูสถานภาพทางสังคมเยี�ยงสุจริตชนภายหลงัการพน้โทษเร็วยิ�งขึ2น 

3. ดาํเนินการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในลกัษณะที�คาํนึงถึงคุณค่าและศกัดิf ศรีความเป็นมนุษย ์

รวมทั2งจดัสวสัดิการเกี�ยวกบัปัจจยั 4 คือ อาหาร เครื�องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที�อยูอ่าศยั ตามสภาพ

ความจาํเป็นต่อผูต้อ้งขงั 
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4. การปรุงแต่งแกไ้ขจิตใจและภาวะทั�วไปของผูต้อ้งขงัจะประสบความสําเร็จมากนอ้ย

เพียงใดย่อมขึ2นอยู่กบัความสามารถของผูต้อ้งขงัที�จะปรับบุคลิกลกัษณะของตนเองทั2งในแง่กริยา

ท่าทาง ความรู้สึกนึกคิด การแสดงอารมณ์สนองตอบ และความสามารถในการประกอบอาชีพ ให้

สอดคลอ้งกบัปทสัฐานความประพฤติอนัเป็นที�ยอมรับในสังคมโดยทั�วไป 

5. การปรุงแต่งแกไ้ขจิตใจผูต้อ้งขงั ยอ่มหมายความรวมถึง กระบวนการปลดปล่อยและ

สงเคราะห์ผูต้อ้งขงัดว้ย 

6. เรือนจาํและทณัฑสถานเป็นที�รวมของกลุ่มซึ�งมีความหวงัในลกัษณะขดัแยง้กบัหลาย

ฝ่าย อาทิ กลุ่มเจา้พนกังานควบคุม ซึ� งมุ่งหวงัผลการควบคุมผูต้อ้งขงัมิให้หลบหนี กลุ่มเจา้หน้าที�

แขนงวิชาชีพที�มุ่งเน้นประสิทธิผลในการศึกษาฝึกอาชีพ และกลุ่มผูต้อ้งขงัซึ� งมีความคบัขอ้งทาง

จิตใจ อนัเนื�องมาจากจาํตอ้งอยูใ่นความควบคุมเบด็เสร็จของเจา้หนา้ที� ดงันั2น การปฏิบติังานเรือนจาํ

และทณัฑสถานจึงมีลักษณะรูปแบบการบริหารที�ก่อให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ได้โดยง่าย การ

ปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัจึงจาํเป็นตอ้งอาศยัความฉบัไวตื�นตวัในการปฏิบติังาน ความมีพลงัใจอนัแน่วแน่

ที�จะปกป้องผลประโยชน์ของเรือนจาํ และความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ2น 

2.7.1   วตัถุประสงคข์องการแกไ้ขฟื2 นฟูผูต้อ้งขงัและการจดัการศึกษาแก่ผูต้อ้งขงั 

การแกไ้ขฟื2 นฟูผูต้อ้งขงั 

มาตรการในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัที�ใหค้วามสาํคญักบัการบาํบดัแกไ้ขมากกวา่การที�มุ่ง

จะลงโทษเพื�อเป็นการแกแ้คน้ทดแทนหรือให้สาสมจากการที�ไดก้ระทาํความผิดขึ2น เพื�อตอ้งการที�

เปลี�ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมของผู ้กระทําความผิดต่อกฎหมาย โดยมุ่งที�จะปรับปรุงแก้ไข

พฤติกรรมของผูก้ระทาํความผิดไดก้ลบัตวักลบัใจ จนสามารถเขา้สู่สังคมอยู่ร่วมกนัผูอื้�นไดอ้ย่าง

ปกติสุขต่อไป และไม่กลบัมากระทาํความผดิซํ2 าอีก ซึ� งมีวตัถุประสงคด์งันี2 87 

1. มนุษยธรรม การปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิโดยหวงัไปในทางลงโทษนั2น จาํเป็นตอ้ง

ใชว้ธีิการที�ทารุณโหดร้ายและทรมาน เพื�อให้สาสมกบัความผิด การลงโทษที�ปฏิบติักนัมาจึงหนีไม่

พน้ความป้าเถื�อนไร้มนุษยธรรม แมจ้ะลงโทษด้วยวิธีการและจุดมุ่งหมายใดก็ตาม ตวัอย่างเช่น 

อิทธิพลของศาสนาคริสตที์�ก่อให้เกิดการขงัเดี�ยวในนกัโทษนั2น แมจ้ะกระทาํไปดว้ยจุดมุ่งหมายดีที�
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ตอ้งการแกไ้ขและถือไดว้่าผูก้ระทาํผิดมือสะอาดทาํโดยบริสุทธิf ใจก็ไดผ้ลร้ายอย่างมากมหันต์ต่อ

ผูก้ระทาํผิดที�ถูกลงโทษ ยิ�งไปกว่าเป็นการลงโทษที�เข้มงวดชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันแล้ว จะยิ�ง

ปรากฏผลร้ายและความป่าเถื�อนอยา่งชดัเจนซึ� งสิ�งเหล่านี2ตรงกนัขา้มกบัสิ�งที�มนุษยย์ึดถือวา่ตนเอง

นั2นเป็นผูมี้อารยธรรมสูงส่ง ภายหลงัที�มีการรณรงคเ์รื�องสิทธิมนุษยชน และไดป้รากฏขอ้ผิดพลาด

อยา่งชดัแจง้หลายกรณีที�เป็นมาในอดีต นอกจากลงโทษแลว้จึงไดเ้กิดแนวคิดที�จะแกไ้ขผูก้ระทาํผิด

นั2น เพราะการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดอย่างมีมนุษยธรรมก็คือการพยายามแก้ไขพื2นฟูผูก้ระทาํผิด

นั2นเอง 

2. การปรับปรุงแกไ้ข ความเจริญทางดา้นศิลปวิทยาการของมนุษยไ์ด้ให้คาํตอบและ

วิธีแกไ้ขความบกพร่องผิดปกติของมนุษยด์ว้ยกนัหลากหลายแนวทางยิ�งขึ2น การปรับพฤติกรรมจึง

ไม่จาํเป็นตอ้งกระทาํดว้ยการลงโทษอย่างเดียว วิธีการทางจิตวิทยา ชีววิทยา ตลอดจนสังคมวิทยา

และมานุษยวทิยา ลว้นมีส่วนช่วยแกไ้ขและปรับปรุงพฤติกรรมของมนุษยไ์ดด้ว้ยกนัทั2งสิ2น ตรงกนั

ขา้มการลงโทษเพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้ช่วยกลับพฤติกรรมของคนให้ดีขึ2นได้แต่อย่างใด 

ฉะนั2น หากมีการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดโดยเจือปนการปรับปรุงแก้ไขลงไปด้วยแล้ว วิธีการที�จะ

ปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดจะไม่จาํกดัให้มีเพียงเท่าที�ปรากฏอยู่ในปัจจุบนั หากแต่จะเกิดรูปแบบและ

แนวทางมากมายที�จะปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผดิ ซึ� งจะใหผ้ลดีทั2งแก่ผูก้ระทาํผดิและสังคม ประการสําคญั

ต่อมา คือ จะไม่กลายเป็นเรื�องลาํบากใจสาํหรับผูมี้หนา้ที�ปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผดิต่อไป 

3. การประหยดั ปรัชญาที�ว่ามนุษยเ์ป็นสิ�งที�มีคุณค่าและศกัดิf ศรี เป็นเหตุผลอย่างหนกั

แน่นที� ชี2 ว่าการปฏิบัติต่อผู ้กระทําผิดโดยคํานึงว่ามนุษย์มีคุณค่าและศักดิf ศรีนั2 น แม้จะทุ่มเท

ทรัพยากรไปเพียงใดก็เป็นสิ�งที�สมควรกระทาํ แต่ยิ�งไปกวา่นี2 ไดป้รากฏวา่การปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิด

โดยการไม่ประหตัประหารฆ่าทิ2งมนุษย ์แต่พยายามแกไ้ขแลว้นาํเอากลบัเขา้มาใชอี้กนั2น ประหยดั

ยิ�งกวา่การลงโทษดว้ย กล่าวคือ 

ในแง่ของรัฐ รัฐสามารถประหยดัเงินงบประมาณโดยไม่จาํเป็นต้องเสาะแสวงหา

สถานที�ที�จะใช้ลงโทษหรือแยกตวัผูก้ระทาํผิดออกไปจากสังคม เช่น หมู่เกาะ อาณานิคม เรือนจาํ 

รัฐไม่ตอ้งจา้งคนมากมายที�มาควบคุมและลงโทษผูก้ระทาํผิด และรัฐไม่ตอ้งสิ2นเปลืองงบประมาณ

เลี2 ยงดูนกัโทษอีกต่อไป อีกทั2งยงัจะไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรบุคคลที�เป็นผูก้ระทาํผิดที�สามารถ

ปรับปรุงแกไ้ขไดแ้ลว้ 
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ในแง่ของสังคม สังคมจะประหยดัค่าใชจ่้ายในการป้องกนัการกระผิดลง เพราะไม่ตอ้ง

คอบหวาดผวาพบการกลบัมาของนกัโทษผูน้ั2นอีก และการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดดว้ยการแกไ้ขนี2 ยงั

เท่ากบัเป็นการคืนความรับผิดชอบหรือผูก้ระทาํผิดมาให้สังคมมีส่วนดาํเนินการมากขึ2นซึ� งสังคม

ย่อมทาํไดดี้กว่าเพราะความใกลชิ้ดและเป็นคนชุมชนเองย่อมรู้ปัญหาดี และประหยดักว่าการเสีย

ภาษีใหรั้ฐเจียดไปดาํเนินการดา้นนี2แทนทั2งหมดซึ�งไมไดผ้ล และผูก้ระทาํผดิมีมากขึ2นทุกวนั สุดทา้ย

ยงัไดชื้�อวา่เป็นการปฏิบติัต่อผูก้รทาํผดิอยา่งมีมนุษยธรรม 

ในแง่ของผูเ้สียหาย ผูเ้สียหายมีโอกาสได้รับค่าเสียหายจากผูก้ระทาํผิดได้มากกว่า 

เนื�องจากผูก้ระทาํผิดยงัคงมีทางทาํมาหาได้ สามารถทดแทนค่าเสียหายเพื�อช่วยบรรเทาความ

เดือดร้อนลงไปได้บ้าง ลดค่าใช้จ่ายที�ผูเ้สียหายจะต้องใช้เมื�อเข้ามาเกี�ยวข้องกับกระบวนการ

ยติุธรรมลง 

ในแง่ของผูก้ระทาํผดิ ผูก้ระทาํผดิยงัหาเลี2ยงตวัเองไดเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ตกเป็น

ภาระแก่ครอบครัว แต่กลบัมีโอกาสเลี2ยงดูครอบครัวไดเ้ช่นเดิม 

4. การแกไ้ขขอ้บกพร่อง การปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดดว้ยการลงโทษหรือดว้ยวิธีการใด ๆ 

ก็ตาม ยอ่มมีขอ้ผดิพลาดขาดตกบกพร่องไดเ้สมอ ฉะนั2น จึงควรมีวิธีปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดที�เนน้การ

แก้ไข ไม่ใช้ความรุนแรง และปัจจุบนัทนัด่วนเกินไป ซึ� งหากมีขอ้ผิดพลาดเกิดขึ2นในขั2นตอนใด

ขั2นตอนหนึ�งของกระบวนการยติุธรรม หนทางที�จะเยียวยาแกไ้ขขอ้บกพร่องที�เกิดขึ2นยอ่มทาํไดง่้าย

กวา่ ผลร้ายจะไดไ้ม่ตกแก่จาํเลยซึ� งเป็นผูบ้ริสุทธิf แต่ตอ้งมารับโทษทณัฑ์ เพราะจุดอ่อนของวิธีการ

ปฏิบติัที�ไม่เหมาะสมถูกต้องและไม่มีทางแก้ไขเลย แมจ้ะอ้างว่าการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดเท่าที�

ปฏิบัติกันมานั2 นไม่มีข้อผิดพลาดขาดตกบกพร่องน้อยที�สุด แต่ผลลัพธ์ที�ได้จากการปฏิบัติต่อ

ผูก้ระทาํผิดเท่าที�ผา่นมานั2นก็ไม่มีประสบผลสําเร็จเท่าที�ควร จึงจาํเป็นอยูดี่ที�จะตอ้งหาวิธีปฏิบติัต่อ

ผูก้ระทาํผดิในแนวทางใหม่เพิ�มขึ2น 

การจดัการศึกษาควบคู่กบัการแกไ้ขฟื2 นฟูผูต้อ้งขงั 

การศึกษาอบรมผูต้อ้งขงัเป็นอีกส่วนหนึ� งที�สําคญัในการพฒันาความรู้ความสามารถ

และการมีชีวติอยา่งมีคุณค่าแก่ผูต้อ้งขงั การศึกษาอบรมจึงเป็นมาตรการขั2นพื2นฐานของเรือนจาํต่าง 

ๆ ที�จะนาํมาใช้ควบคู่กับการแก้ไขฟื2 นฟูพฤตินิสัยผูต้ ้องขงั การมีความรู้ทาํให้บุคคลมีวุฒิภาวะ 

แยกแยะความถูกหรือผดิได ้การศึกษาช่วยส่งเสริมการมีชีวติที�ดี  
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งานราชทณัฑ์ด้านการศึกษาจึงต้องเปิดกวา้งและหลากหลายทางสาขาวิชาการ ให้

โอกาสผูต้อ้งขงัไดรั้บการศึกษาอบรมอย่างเต็มที� ซึ� งตอ้งอาศยัความร่วมมือจากสถาบนัการศึกษา

ภายนอกอย่างมากดว้ย รวมถึงการส่งเสริมทุนการศึกษาโดยความร่วมมือจากองคก์รอื�นที�เกี�ยวกบั

งานการศึกษาของรัฐและเอกชน 

ศาสตราจารย ์เอช. เอกูต ์กล่าวถึงเรื�องการศึกษาของนกัโทษวา่การที�ขาดการศึกษานี2

เป็นเหตุอนัหนึ�งในบรรดาเหตุสาํคญัทั2งหลายที�ทาํใหเ้กิดการกระทาํความผดิอาญาและไดคิ้ดวา่ วธีิที�

ดีที�สุดที�จะทาํใหก้ารกระทาํผิดอาญาลดลงหรือที�จะทาํใหก้ารกระทาํความผดิอาญาเจริญชา้ลงนั2น ก็

คือ จดัใหมี้การสอนนกัโทษ มีคาํกล่าววา่ “เปิดโรงเรียนแห่งหนึ�งเท่ากบัปิดเรือนจาํหนึ�งแห่ง” 88 

ตามหลกัสากลการให้การศึกษาถือเป็นหลกัการสําคญัที�พึงตอ้งพิจารณาประกอบใน
การบังคับใช้แก่ผูต้ ้องขังด้วย ซึ� งข้อกําหนดมาตรฐานขั2นตํ�าว่าด้วยการปฏิบติัต่อนักโทษของ
สหประชาชาติ หรือ ขอ้กาํหนดแมนเดลา  (Mandela Rules) เป็นขอ้กาํหนดในระดบันานาชาติที�ให้
ประเทศภาคีสมาชิกตอ้งจดัให้มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดนี2  โดยสาระสําคญัของวตัถุประสงค์เพื�อ
จดัใหมี้การศึกษาในเรือนจาํแก่ผูต้อ้งขงั ซึ� งจะตอ้งพิจารณาผูต้อ้งขงัรายบุคคลวา่มีความเหมาะสมจะ
ไดรั้บการศึกษาในลกัษณะใด โดยในส่วนที�มีการส่งเสริมการศึกษาของผูต้อ้งขงันั2น อยูใ่นส่วนที� 2 
ขอ้กาํหนดที�ใชแ้ก่ผูต้อ้งขงัประเภทพิเศษ (ก) ผูต้อ้งคาํพิพากษาให้จาํคุก ในส่วนการศึกษาและการ
พกัผอ่นหยอ่นใจ ดงันี2  

ขอ้ 10489 (1) ควรมีขอ้กาํหนดให้ผูต้อ้งขงัทุกคนไดศึ้กษาต่อเท่าที�เขาสามารถจะรับ 
การศึกษาได ้รวมทั2งการสอนศาสนาในประเทศที�พอจะดาํเนินการได ้ผูที้�อ่านหนงัสือไม่ออกและ ผู ้
เยาวว์ยัตอ้งบงัคบัใหเ้รียน และทางการราชทณัฑต์อ้งเอาใจใส่เป็นพิเศษ และ 

                                                           

88
 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 3, น. 129 

89
 United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules).  

Rule 104  

1. Provision shall be made for the further education of all prisoners capable of profiting thereby, including 

religious instruction in the countries where this is possible. The education of illiterate prisoners and of young prisoners 

shall be compulsory and special attention shall be paid to it by the prison administration. 

2. So far as practicable, the education of prisoners shall be integrated with the educational system of the 

country so that after their release they may continue their education without difficulty. 
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(2) การศึกษาของผูต้อ้งขงั พึงปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาของ ชาติ เพื�อ
วา่เมื�อพน้โทษแลว้จะศึกษาต่อไดส้ะดวก  

ขอ้ 105 90ทุกเรือนจาํควรจดักิจกรรมต่างๆ ในทางบนัเทิง และทางวฒันธรรม เพื�อเสริม 
สุขภาพทางกายและจิตของผูต้อ้งขงั 

ตามมาตรฐานขั2นตํ�าขององคก์ารสหประชาชาติวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ในส่วนที�
เกี�ยวกบัการศึกษา พอสรุปไดว้า่ จะตอ้งส่งเสริมการศึกษาต่อของผูต้อ้งขงัที�ยงัสามารถศึกษาต่อได ้มี
การจดัการให้มีการศึกษาทางศาสนาแก่ผูต้อ้งขงัดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ�งผูต้อ้งขงัที�เป็นเยาวชนและ
ผูต้อ้งขงัที�ไม่รู้หนงัสือ ซึ� งการศึกษานั2นตอ้งสอดคลอ้งและเชื�อมโยงกบัระบบการศึกษาของประเทศ
ภาคี เพื�อว่าเมื�อพน้โทษไปแลว้จะสามารถศึกษาต่อในสานบนัการศึกษาได้อย่างต่อเนื�องไม่เป็น
อุปสรรค ขณะเดียวกนัตอ้งมีการจดัให้มีกิจกรรมเชิงสันทนาการและวฒันธรรม เพื�อประโยชน์แก่
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูต้อ้งขงั91 

2.7.2    รูปแบบในการใชป้ฏิบติัแกไ้ขฟื2 นฟูต่อผูต้อ้งขงั 

 รูปแบบต่าง ๆ ที�ใชป้ฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั (Model of Treatment of Prisoners) มี 2 แนวทาง 

2.7.2.1 วธีิการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผดิโดยเนน้การแกไ้ขและพฒันาผูต้อ้งขงั (Correctional 

Models)92 

วธีิการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผดิโดยเนน้การแกไ้ขและพฒันาผูต้อ้งขงั เป็นการพฒันาระบบ

การจาํแนกผูต้อ้งขงัภายในเรือนจาํ (for classifying correctional organizations) ซึ� งมีวิธีการที�นิยมใช้

อยู ่5 แนวคิด ไดแ้ก่ 

(1) รูปแบบการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังโดยการควบคุมตัว หรือการกักขังเพื�อการข่มขู่ 

(Punishment or Restraint model)  

มีแนวคิดพื2นฐานว่า การประกอบอาชญากรรมเป็นการก่อความเสียหายแก่สังคมอย่าง

จงใจ จึงสมควรที�จะลงโทษผูก้ระทาํผิดโดยการควบคุมตวัไวใ้นเรือนจาํ เพื�อป้องกนัการหลบหนี

และจาํกดัสิทธิเสรีภาพต่าง ๆ ทั2งนี2 เพื�อจุดประสงค์ในการลงโทษให้เป็นที�เกรงกลวั และมิให้เป็น
                                                           

90
 United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules).  

Rule  105 Recreational and cultural activities shall be provided in all prisons for the benefit of the mental and 

physical health of prisoners 
91

 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 2, น. 122. 
92

 พเยาว ์ศรีแสงทอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 74, น. 150-155. 
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เยี�ยงอยา่งแก่ผูอื้�น นกัทณัฑวิทยา เรียกรูปแบบนี2วา่ “รูปแบบการตดัสิทธิ” (Deprivation Model) ซึ� ง

เป็นวิธีการลงโทษที�สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการลงโทษเพื�อตอบแทน แก้แคน้หรือข่มขู่ 

ประกอบดว้ยกระบวนการปฏิบติัที�สาํคญัดงันี2  

1) กาํหนดมาตรการควบคุมผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ ดว้ยระบบจารีตนิยมดั2งเดิม ที�เนน้หนกั

ในดา้นการควบคุมอยา่งเขม้งวด เพื�อป้องกนัการหลบหนี 

2) กิจกรรมที�กาํหนดให้ผูต้อ้งขงัตอ้งปฏิบติัประจาํวนั จะเป็นไปในลกัษณะเพื�อรักษา

ระเบียบวนิยัในเรือนจาํมากกวา่การใหก้ารศึกษาและฝึกฝนอาชีพ 

3) การควบคุมผูต้อ้งขงัในระบบเรือนจาํระดบัความมั�นคงสูงสุด มีความมุ่งหมายเพื�อ

ลงโทษผูต้อ้งขงัยิ�งกว่าการแกไ้ข และมุ่งมั�นที�จะกีดกนัผูต้อ้งขงัให้ออกห่างจากสังคม ทั2งนี2  เพื�อให้

สังคมปลอดภยัและเป็นการป้องกนัสังคมอีกทางหนึ�ง93 

(2) รูปแบบการปฏิรูปสถาบนัสังคม (Reform model) 

เป็นแนวคิดของนกัอาชญาวทิยามยัใหม่ C. Ray Jeffery ในการจดัตั2งสํานกัอาชญาวิทยา

สิ�งแวดลอ้มใหม่ (A New School of Environmental Criminology) ซึ� งสํานกันี2 มีความเชื�อวา่จุด

ศูนยก์ลางแก่งการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมขึ2นอยู่กบัการปรับปรุงภาวะแวดล้อมทางสังคมหรือ

สถาบนัสังคมที�เป็นปัจจยัสาเหตุหรือมีผลต่อพฤติกรรมของอาชญากรมากกวา่การคาํนึงถึง ปัจจยั

ดา้นบุคคล ดา้นบุคลิกภาพของอาชญากร เช่น การทบทวน การกาํหนด นโยบายและแผนงานของ

สถาบนัการศึกษา สถาบนัเศรษฐกิจ สถาบนับริการสังคมสงเคราะห์ สถาบนันโยบายการยุติธรรม 

ฯลฯ ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการป้องกนัอาชญากรรมอยา่งมีประสิทธิภาพยิ�งขึ2น เช่น การควบคุมแหล่ง

อบายมุข การส่งเสริมสุขภาพจิต การศึกษา การพกัผอ่นหยอ่นใจของเด็กและเยาวชน การปรับปรุง

คุณภาพชีวิตของประชาชน การกาํหนดนโยบายการเมืองที�เหมาะสมสอดคล้องกับหลักความ

ยุติธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม (Social and Economic Justice) ตลอดจน การปรับปรุง

กระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายที�สมานกลมกลืนกับภาวะความเปลี�ยนแปลงทางสังคม เพื�อให้

เกิดผลในทางปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง สิ�งเหล่านี2นบัเป็นวิธีการวางแผนควบคุมอาชญากรรมที�สอดคลอ้ง

                                                           

93
 พเยาว ์ศรีแสงทอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 74, น. 150-151. 
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กบัสภาวการณ์ที�เป็นจริงในสังคม ซึ� งย่อมบงัเกิดผลมากกว่าการใช้หลกักฎหมายจารีตนิยม หรือ

หลกัมนุษยธรรมเพียงอยา่งเดียว94 

(3) รูปแบบการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัที�เป็นนกัโทษทางการเมือง (Radical model) 

รูปแบบการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัที�เป็นนกัโทษทางการเมือง หรือผูมี้แนวความคิดรุนแรง

โน้มเอียงไปในทางใดทางหนึ� งโดยเฉพาะ ตลอดจนผูต้้องขงัที�มีพฤติกรรมแปรปรวนเชิงเป็น

ปฏิปักษต่์อสังคม หรือ กบฏ (Rebellion) กล่าวคือ บุคคลที�มีความคิดรุนแรง มกัจะมีความรู้สึกไม่

พอใจในสถานการณ์ที�สังคมเป็นอยู่ จึงพยายามที�จะเปลี�ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและสร้าง

ค่านิยมใหม่ และอาจนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างว ัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม (Sub-culture) กับ

วฒันธรรมสังคมส่วนรวม (Total culture) หรือขยายความขดัแยง้ไปสู่ขั2นก่อความไม่สงบในสังคม 

(Civil Disobedience) ซึ� งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีไร้ระเบียบทางสังคม (Theory of Anomie) ภาวะ

ดงักล่าวนี2  ยอ่มส่งผลกระทบใหค้นในสังคมตอ้งตกอยูใ่นสภาพที�ทอ้แทสิ้2นหวงั มีการแสดงออกซึ� ง

พฤติกรรมที�ขดัต่อความสงบเรียบร้อย บางครั2 งรุนแรงจนถึงขั2นเกิดอาชญากรรมหรือความไม่สงบ

ทางสังคมขึ2 นได้ เป็นผลให้เจ้าหน้าที�ฝ่ายบ้านเมืองจาํเป็นต้องกาํหนดมาตรการควบคุมและให้

การศึกษา ชี2 แนะทางปฏิบัติที�มีเหตุผลด้วยท่าทีที� เป็นมิตร เพื�อให้ผูมี้พฤติกรรมแปรปรวนเชิง

ปฏิปักษ์ เปลี�ยนทัศนคติ ความเชื�อ ให้สอดคล้องกับบรรทดัฐานของชุมชนส่วนรวม ทั2งนี2 เพื�อ

คุม้ครองพิทกัษรั์กษาไวซึ้� งผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม ซึ� งตั2งอยูบ่นพื2นบานของการเคารพใน

สิทธิหน้าที� และความยุติธรรมภายใตก้รอบของกฎหมาย ขณะเดียวกนัก็ควรสร้างค่านิยมที�ถูกตอ้ง

ชอบธรรมขึ2 นทั2งในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจดัให้มีการปรับปรุงองค์กรและกระบวนการ

ปฏิบติัที�เกี�ยวขอ้งอื�น ๆ ใหส้ามารถตอบสนองต่อบุคคลเหล่านี2ตามระบบประชาธิปไตย จึงจะมีผลดี

ต่อภาวการณ์ขดัแยง้ และจูงใจใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม95 

(4) รูปแบบแกไ้ขพฤติกรรมผูต้อ้งขงั (Rehabilitation or Correctional model) 

เป็นวิธีการที� เน้นในด้านการปฏิบัติต่อผู ้ต้องขังเป็นรายบุคคล เนื� องจากเชื�อว่า 

พฤติกรรมของอาชญากรแต่ละคนยอ่มมีลกัษณะเฉพาะตวั ดงันั2นก็สมควรที�จะดาํเนินการแกไ้ขและ

                                                           

94
 พเยาว ์ศรีแสงทอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 74,  น. 151. 

95
 เพิ�งอ้าง, น. 152. 
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ปรุงแต่งจิตใจของผูต้อ้งขงั ให้สอดคลอ้งตามลกัษณะพฤติกรรมและบุคลิกภาพของบุคคลเป็นราย

ไป โดยคาํนึงถึงปัจจยัดงันี2  

1) การพิจารณาแบบอยา่งค่านิยมพื2นฐานของผูต้อ้งขงั ทั2งในลกัษณะขอ้ดีและขอ้สมมติ

เพื�อเป็นฐานในการวางแนวทางปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ในดา้นการปรับปรุง แกไ้ข การรักษา ระเบียบวิ

นบั และความปลอดภยัในการควบคุม เช่น แยกผูต้อ้งขงัที�มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกจากผูต้อ้งขงั

ที�ปฏิบติัอยูใ่นกรอบและวินยัของเรือนจาํ ตลอดจน การให้สิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อื�น ๆ ตอบ

แทนแก่ผูต้อ้งขงัที�มีความประพฤติดีขึ2น 

2) การวินิจฉัยพฤติกรรมของผูต้อ้งขงัที�มีลักษณะคล้ายคลึงกับการวินิจฉัยโรคของ

แพทย ์เพื�ออาํนวยประโยชน์ในการบาํบดัรักษาให้ตรงกบัสาเหตุที�แทจ้ริง แนวความคิดดงักล่าวนี2  มี

พื2นฐานมาจากความเชื�อที�ว่า อาชญากรเหมือนเชื2อโรคร้ายชนิดหนึ�งที�จะบาํบดัรักษาได ้หากไดรั้บ

การวนิิจฉยัหาสาเหตุของโรคอยา่งถูกตอ้งจากผูช้าํนาญการ 

3) ปัจจยัพื2นฐานที�จะเอื2อให้การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัสอดคลอ้งกบัผลแห่งการวิเคราะห์

ปัญหาผูต้อ้งขงัดงันี2  

 3.1) การวเิคราะห์ลกัษณะ ขอ้บกพร่อง ปัญหา สภาพแวดลอ้มทั�วไป สาเหตุแห่งการ

กระทาํผดิ โดยกระบวนการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั (Classification of Prisoners)  

 3.2) การวิเคราะห์พื2นฐานภาวะจิตใจและทักษะของผูต้้องขงัที�มีอยู่แต่เดิม เพื�อ

ประกอบการพิจารณากาํหนดโครงการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความจาํเป็นและความ

ถนดัในการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพ 

 3.3) การวิเคราะห์ประวติัภูมิหลังของผูต้้องขงั ข้อมูลที�ได้จะต้องเชื�อถือได้และ

สอดคลอ้งกบัหลกัเหตุผล มากกวา่การคาดคะเน 

 3.4) กาํหนดแผนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเป็นรายบุคคล และแยกกลุ่มผูต้อ้งขงัออกเป็น

กลุ่มเล็ก ๆ  เพื�อประโยชน์ต่อการใหก้ารศึกษาอบรมและควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

 3.5) เจา้หนา้ที�ฝ่ายควบคุมและฝ่ายฝึกวิชาชีพ จะตอ้งประสานการปฏิบติัในลกัษณะ

สมานประโยชน์ ระหว่างการรักษาความปลอดภยัของเรือนจาํกบัการปรับปรุง แกไ้ขพฒันาจิตใจ

ผูต้อ้งขงัตามสภาพ 
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4) กระบวนการปฏิบติัที�สําคญัที�สุดในรูปแบบการแกไ้ขพฤติกรรมผูต้อ้งขงั คือ การใช้

กลยุทธ์ที�จะให้ผูต้อ้งขงัเลียนแบบอย่างที�ดีจากเจา้หน้าที� (Identification Strategy) โดยเจา้หน้าที�

จะต้องปฏิบติัตนให้เป็นแบบอย่างที�ดี ให้ความเป็นมิตร แนะนําช่วยเหลือผูต้้องขงัอย่างจริงใจ 

รวมทั2งสร้างเสริมใหผู้ต้อ้งขงัศรัทธาในการปกครองและรับผดิชอบต่องานเองและหมู่คณะ 

5) ดํา เนินการศึกษาวิจับและติดตามผลปฏิบัติ หรือวิ เคราะห์ปัญหา อุปสรรค 

ขอ้บกพร่อง ซึ� งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการปฏิบติัต่อผูต้้องขงัให้มีประสิทธิภาพและ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการส่วนบุคคลของผูต้อ้งขงั96 

(5) รูปแบบฟื2 นฟูบูรณภาพผูต้อ้งขงั (Reintegration model) 

เป็นการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัที�มุ่งเสริมให้ผูต้อ้งขงัตระหนกัและสํานึกผิดในความผิดดว้ย

ตนเอง (Internalization of Norms) และมุ่งพฒันาทศันคติ ค่านิยมของผูต้อ้งขงั ให้สอดคลอ้งกบั

บรรทดัฐานของสังคมส่วนรวม โดยอาศยักระบวนการปฏิบติัที�สาํคญั 2 ประการ คือ 

1) การพฒันาการศึกษา วิชาสามญั ศีลธรรมจรรยา และฝึกอาชีพผูต้อ้งขงัให้มีนิสัยรัก

การทาํงาน และตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้าง

การบริหารงานเรือนจาํและทณัฑสถาน ให้มีบรรยากาศที�เอื2ออาํนวยต่อการแกไ้ขพฒันาผูต้อ้งขงั 

รวมทั2งการส่งเสริมสัมพนัธภาพอนัดีระหว่างเจา้พนักงานกบัผูต้อ้งขงั เพื�อให้ผูต้อ้งขงัเกิดความ

กระตือรือร้นในที�จะปรับปรุงพฤติกรรมในทางที�เหมาะสมยิ�งขึ2น โดยเฉพาะการตระหนกัในคุณค่า

หรือศักดิf ศรีความเป็นมนุษย์ และมีทัศนคติ ความเชื�อมั�นว่าจะขอเป็นสมาชิกที�มีค่าต่อสังคม

ตลอดไป ดงันั2นจึงสมควรส่งเสริมสร้างการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในลกัษณะที�แตกต่างกบัการดาํเนิน

ชีวติภายนอกนอ้ยที�สุด 

2) การใช้มาตรการปฏิบัติต่อผู ้ต้องขังโดยไม่ใช้เรือนจําและทัณฑสถาน (non-

Institutional treatment of Prisoners) เป็นการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัที�มีความประพฤติดี สนใจในการ

ฝึกอบรม ได้แก่ การพกัการลงโทษ (Parole) การใช้ชุมชนเป็นฐานในการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขัง 

(Community-based Corrections) รวมทั2งการขอความร่วมมือจากประชาชนและสถาบนัทางสังคม

ในการสงเคราะห์ผูต้อ้งขงัใหส้ามารถฟื2 นฟูการเป็นพลเมืองที�ดีไดเ้ร็วยิ�งขึ2น97 
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 พเยาว ์ศรีแสงทอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 74, น. 152-154. 
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2.7.2.2 วิธีการปฏิบัติต่อผูก้ระทาํผิดโดยเน้นการบาํบัด ฟื2 นฟูผูต้ ้องขัง (Treatment 

Models)98 

วิธีการนี2 มีแนวคิดจากการบาํบดัรักษาผูป่้วยในโรงพยาบาล และเป็นที�นิยมในปี ค.ศ.

1960-1970 ต่อมาได้กลายมาเป็นการพัฒนาโปรแกรมในการแก้ไขผู ้ต้องขังประเภทต่าง ๆ 

ดงัต่อไปนี2  

1) วธีิการทาํจิตบาํบดั (Psychotherapy) 

วิธีการทาํจิตบาํบดันี2  เชื�อว่าผูก้ระทาํความผิดเป็นผูป่้วยที�ตอ้งได้รับการบาํบดัรักษาที�

เหมาะสม เนื�องจากเขาขาดความรัก ความอบอุ่นจากที�บา้น ทาํให้เกิดปัญหาและความตอ้งการอยา่ง

ไร้สํานึก เทคนิคที�ใช้ในกรณีนี2 คือ สนับสนุนให้ผูต้อ้งขงัได้สํารวจและทบทวนอดีตของตน เพื�อ

เรียนรู้วธีิจดัการกบัปัญหาทางอารมฯในปัจจุบนัที�แสดงออกมาในทางกา้วร้าว99 

2) วธีิการวเิคราะห์การสื�อสารสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Transactional Analysis - TA) 

เป็นวธีิที�ตั2งอยูบ่นพื2นฐานของการแปลความและการประเมินผลสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

ผูต้อ้งขงัสามารถเขา้ใจไดง่้าย การวเิคราะห์การสื�อสารจะใชภ้าษาง่าย ๆ 100 

3) ทฤษฎีเผชิญความจริง (Reality Therapy) 

เป็นทฤษฎีของ วิลเลียม เกรชเซอ (William Galsser) และ จี แอล ฮาร์ริงตนั (G.L. 

Harrington) ที�ไดพ้ฒันารูปแบบที�เชื�อว่า คนทุกคนมีความตอ้งการพื2นฐาน (basic needs) และจะมี

พฤติกรรมที�ใช้เหตุผลเมื�อไม่สามารถสนองความต้องการนั2น ๆ ได้ (act irresponsibly) ความ

ตอ้งการพื2นฐานของมนุษย ์คือ การมีความสัมพนัธ์กบัผูอื้�น และไดรั้บการยอมรัยนบัถือ พวกเขาจะ

แสดงความพอใจโดยเป็นคนที�อยู่บนพื2นฐานของความเป็นจริง (Realistic) ความรับผิดชอบ 

(Responsible) และความถูกตอ้ง (Right) หรือเรียกสั2น ๆ วา่ “หลกั 3 R” ในทางตรงขา้ม ทฤษฎีเผชิญ

ความจริง ไม่ยอมรับในเรื�องความเจ็บป่วยทางจิต เนน้ที�ปัจจุบนัและอนาคตมากกว่าอดีต เนื�องจาก

พฤติกรรมเช่นนั2นมีความขดัแยง้ทางจิตใตส้าํนึก หรือเป็นแรงผลกัดนัของจิตใตส้าํนึก101 

                                                           

98
 พเยาว ์ศรีแสงทอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 74, น. 155-160. 
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 เพิ�งอ้าง, น. 155-156. 

100
 เพิ�งอ้าง, น. 156. 
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4) การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) 

เป็นการนาํทฤษฎีการเรียนรู้มาประยกุตใ์ชก้บัปัญหาทางพฤติกรรม โดยตั2งสมมติฐานวา่ 

พฤติกรรมทางบวกจะเพิ�มขึ2นเมื�อพฤติกรรมนั2นไดรั้บรางวลัทนัทีอยา่งเป็นระบบ แต่ถา้พฤติกรรมที�

เป็นอยู่ไม่ได้รับรางวลั ความดีของพฤติกรรมนั2นก็จะลดลง การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมนี2 บางครั2 ง 

เรียกวา่ Behavior Therapy หรือ Contingency Management 

เทคนิคที�ใช้หลานประการที�เป็นการเสริมทางบวกและลดพฤติกรรมทางลบได้แก่ 

Systematic Desensitization, Extinction Counter conditioning และ Token 

แรงเสริมทางบวกคือ ความใส่ใจ คาํชมเชย เช่น อาหาร และสิทธิพิเศษ แรงเสริมทางลบ 

รวมไปถึงการข่มขู่ การปรับ การลงโทษ และการเยาะเยย้ 

อยา่งไรก็ตาม แมว้า่วิธีการนี2 จะมีขอ้โตแ้ยง้เกี�ยวกบัการปรับพฤติกรรมมาก ทาํให้ใชว้ิธี

นี2 ในการแกไ้ขผูใ้หญ่เป็นทางการลดลง แต่ก็ยงัใชก้ารปรับเปลี�ยนพฤติกรรมนี2อย่างไม่เป็นทางการ

ในการปฏิบติัของเรือนจาํหลายแห่ง102 

5) Erhard Seminars Training (EST) 

Werner Erhard ผูริ้เริ�มวิธีการบาํบดัในรูปของโปรแกรม (อบรม 60 ชั�วโมง ภายใน 2 

สัปดาห์) โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อผลกัดนัให้ผูเ้ขา้รับการอบรมสํารวจความเชื�อที�มีอิทธิพลต่อชีวิต

ของเขาอยา่งเป็นระบบ ซึ� งความเชื�อนี2 มีผลทาํใหค้นแสดงพฤติกรรมโดยไม่ตั2งตวัเป็นอยา่งอตัโนมติั

และเป็นนิสัย เมื�อผู ้รับการอบรมมีประสบการณ์เดิมกับระบบความเชื�อนี2 แล้ว จะได้รับการ

สนบัสนุนใหเ้ป็นประเจา้นายมากกวา่การเป็นผูต้ามพฤติกรรมของตนเอง ซึ� งก็คือ ผูรั้บการอบรมจะ

ถูกทา้ทายใหค้วบคุมชีวติของเขาเองและสร้างขึ2นมาใหม่ดว้ยตนเอง103 

6) Emotional Maturity Instruction (EMI) 

เป็นหลกัสูตรที�ใช้เวลา 15 สัปดาห์ ในการที�จะเปลี�ยนพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ของ

อาชญากรโดยเฉพาะ เป้าหมายและทัศนคติ ซึ� งได้รับอิทธิพลมาจากความเข้าใจในตัว โดยมี

เครื�องมือ 3 ชนิด คือ หนงัสืออารบิคโบราณ (Aramaic manuscript) ของการสั�งสอนทางสังคมของ
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พระเยชู วีการสนทนาแบบโสเครตีส (Socratic method of dialogue) และความเชื�อที�ว่ามนุษย์

สามารถปรับเปลี�ยนทศันคติและพฤติกรรมดว้ยการควบคุมตนเอง104 

7) การบาํบดัแบบกลุ่ม (Group Therapy) 

เป็นวธีิหนึ�งที�ใชเ้ทคนิคทาํงานเป็นกลุ่มในเรือนจาํและทณัฑสถาน แกไ้ขปัญหา

โดยเฉพาะ เช่น การใหก้ารปรึกษาแบบกลุ่ม (Group Psychotherapy) จิตบาํบดั (Psychotherapy) การ

รวมกลุ่มใหค้าํปรึกษา (Group Counseling) การบาํบดักลุ่มผูติ้ดแอลกอฮอลแ์ละยาเสพติด (Alcohal 

and Drug Group) เป็นตน้105 

2.7.3   การจาํแนกผูต้อ้งขงัสู่การปฏิบติัเพื�อแกไ้ขฟื2 นฟูพฤตินิสัย 

การจาํแนกหรือการแยกผูต้อ้งขงัโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อการแกไ้ขฟื2 นฟูพฤตินิสัย เป็น

การดําเนินการให้เป็นไปตามหลักการลงโทษให้เหมาะสมกับบุคคล (Individualization of 

Punishment) เพื�อนําไปสู่การกําหนดแผนในการบังคับโทษจําคุกรายบุคคลให้เหมาะสมกับ

พฤติกรรมความประพฤติของผูต้อ้งขงั ในการอบรมแกไ้ขฟื2 นฟูเพื�อปรับทศันคติและบุคลิกนิสัย 

การวางแผนในการดาํรงชีวติในเรือนจาํ ทั2งยงัเป็นการป้องกนัผลเสียจากการอยูป่ะปนกบัอาชญากร

อาชีพสําหรับผูต้อ้งขงัซึ� งกระทาํความผิดครั2 งแรกหรือจากการการกระทาํความผิดโดยพลั2งพลาด 

นอกจากนั2นการจาํแนกยงัเป็นผลดีต่อการบริหารงานราชทณัฑอี์กดว้ย106 

การจดัประเภทผูต้อ้งขงั หมายถึง การแบ่งประเภทผูต้อ้งขงัโดยอาศยัหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ 

ในการพิจารณา เช่น  

1) โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ของคาํพิพากษาถึงที�สุด สามารถแบ่งประเภทผูต้อ้งขงัออกได้

เป็นผูต้้องขงัระหว่างการพิจารณาของศาลชั2นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา รวมไปถึงผูต้อ้งขงั

เด็ดขาด 

2) โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ของเชื2อชาติ สัญชาติ สามารถแบ่งประเภทผูต้อ้งขงัออกไดเ้ป็น

ผูต้อ้งขงัไทยและผูต้อ้งขงัต่างชาติ 

                                                           

104
 พเยาว ์ศรีแสงทอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 74, น. 158. 
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 เพิ�งอ้าง, น. 159-160. 
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3) โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ของเพศ หรือเพศสภาพ ซึ� งสามารถแบ่งประเภทผูต้อ้งขงัหญิง 

ผูต้อ้งขงัชาย หรือผูต้อ้งขงัเพศที�สาม 

4) โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ของอายุ สามารถแบ่งประเภทผูต้อ้งขงัออกไดเ้ป็น ผูต้อ้งขงัวยั

หนุ่ม อาย ุ18-25 ปี และผูต้อ้งขงัทั�วไป อาย ุ25 ปีขึ2นไป 

5) โดยอาศยัหลักเกณฑ์ในเรื� องของนักโทษที�ผูต้ ้องขงัได้รับ สามารถแบ่งประเภท

ผูต้อ้งขงัออกไดเ้ป็นผูต้อ้งขงัที�ไดรั้บโทษจาํคุก และผูต้อ้งกกัขงัแทนค่าปรับ ซึ� งหมายความรวมถึง 

ผูต้อ้งขงัเด็ดขาดดว้ย เป็นตน้ 

ซึ� งตามหลกัแลว้การแยกผูต้อ้งขงัตอ้งตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ของการบงัคบัโทษ

ผูต้อ้งขงัรายบุคคล และการจาํแนกผูต้อ้งขงัเพื�อแกไ้ขฟื2 นฟูพฤตินิสัยนั2น ยงัตอ้งคาํนึงถึงผูต้อ้งขงัที�มี

ความสามารถจะรับรู้หรือยินยอมที�จะไดรั้บการแกไ้ขพฤติกรรมไดโ้ดยง่ายดว้ย ซึ� งมาตรการจดัชั2น

นกัโทษ ถือวา่มีความจาํเป็นที�จะแบ่งผูต้อ้งโทษที�จะเขา้รับการแกไ้ขฟื2 นฟูพฤตินิสัยไดโ้ดยง่าย การ

จดัชั2นนกัโทษมีวตัถุประสงคเ์พื�อส่งเสริมให้ผูต้อ้งขงัเกิดความเคร่งครัดในระเบียบวินยัและมีความ

รับผิดชอบต่อตนเองรวมไปถึงส่วนรวมดว้ย นอกจากนั2นยงัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารจดัแยก

ผูต้อ้งขงั ตามขอ้กาํหนดมาตรฐานขั2นตํ�าสําหรับปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัขององค์การสหประชาชาติที�

กาํหนดไวว้า่107 

1) เพื�อแยกต่างหากจากผูต้อ้งขงัจาํพวกที�มีประวติัการประกอบอาชญากรรมหรือนิสัย

อนัตํ�าชา้เลวทรามซึ�งจะโนม้นา้วผูใ้กลชิ้ดใหช้ั�วตาม 

2) เพื�อแบ่งผูต้อ้งขงัออกเป็นชั2น ๆ ให้สะดวกในการปฏิบติัหรือฟื2 นฟูให้กลบัมาสู่สังคม

ไดโ้ดยปกติ ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ.2479 มาตรา 11 และกฎหมายต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

ซึ� งกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์
พุทธศกัราช 2479 ส่วนที� 4 การแยกผูต้อ้งขงั หมวด 2 นกัโทษเด็ดขาด ในขอ้ 44 ถึง ขอ้ 45 วา่ 

ขอ้ 44 นกัโทษเดด็ขาดพงึแบ่งออกเป็นชั2นๆดั�งต่อไปนี2  
(1) ชั2นเยี�ยม 
(2) ชั2นดีมาก 
(3) ชั2นดี 

                                                           

107
 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 3, น. 104. 

DPU



66 

(4) ชั2นกลาง 
(5) ชั2นเลว 
(6) ชั2นเลวมาก 
ขอ้ 45 นกัโทษเดด็ขาดที�เขา้ใหม่ใหอ้ยูใ่นชั2นกลางจนกว่าจะมีการเลื�อนหรือลดชั2น 

เวน้แต่ไดเ้คยตอ้งโทษมาแลว้ และมาตอ้งโทษจาํคุกในคราวนี2 อีกภายใน 5 ปี นับแต่วนัพน้
โทษคราวก่อน กบัความผิดทั2ง 2 คราวนั2นไม่ใช่ความผิดฐานลหุโทษหรือประมาทใหอ้ยูช่ั2นเลว 

การเลื�อนหรือลดชั2นนั2นใหเ้ป็นไปตามระเบียบและวิธีการของกรมราชทณัฑ ์
2.7.4   การจดัการศึกษาและฝึกอบรมผูต้อ้งขงัในประเทศไทย 

การให้การศึกษาและการฝึกอบรม จะตอ้งศึกษาถึงโปรแกรมการแกไ้ขฟื2 นฟูพื2นฐาน
สําหรับผูต้อ้งขงั ได้แก่ การฝึกวิชาชีพ การให้การศึกษาทั2งสายสามญั และสายวิชาชีพ และการ
อบรมทางศีลธรรมตลอดจนกิจกรรมทางศาสนา สวสัดิการและนนัทนาการต่าง ๆ ซึ� งเป็นปัจจยัหลกั
ที�มุ่งจดัให้ผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่ทั2งเรือนจาํไดรั้บการฝึกทกัษะพื2นฐานในการดาํรงชีวิตในสังคม คือ 
การฝึกอาชีพและหลกัศาสนา ผูต้อ้งขงัทุกคนสามารถเขา้โปรแกรมนี2 ตามความสนใจ ความถนัด 
ความสามารถของแต่ละบุคคล โดยมีคณะกรรมการจาํแนกลักษณะผูต้้องขงัของเรือนจาํเป็นผู ้
พิจารณา108 

สําหรับในประเทศไทย พระราชบญัญติัราชทณัฑ์ได้ให้อาํนาจอธิบดีมีอาํนาจในการ
ออกขอ้บงัคบั วา่ดว้ยการศึกษาและการอบรมผูต้อ้งขงั  บรรดาเครื�องอุปกรณ์ในการศึกษาและการ
อบรม เช่น เครื�องมือเครื�องใช้ สมุด หนงัสือนั2น รัฐบาลจะเป็นผูจ้ดัการให้ แต่ผูต้อ้งขงัจะนาํของ
ตนเองมาใช้ก็ต่อเมื�อไดรั้บอนุญาตแลว้109 ปรากฏตามพรราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.2579 มาตรา 27 
และ มาตรา 28 บญัญติัวา่ 

มาตรา 27 อธิบดีมีอาํนาจออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาและการอบรมผูต้อ้งขงั 
มาตรา 28 บรรดาเครื�องอุปกรณ์ในการศึกษาและการอบรม เช่น เครื�องมือ เครื�องใช ้

สมุดหนงัสือนั2น รัฐบาลจะเป็นผูจ้ดัหาให ้แต่ผูต้อ้งขงัจะนาํของตนเองมาใชก้็ไดเ้มื�อไดรั้บอนุญาตแลว้ 
ขอ้เท็จจริงของประเทศไทยนั2นผูที้�กระทาํผิดและตอ้งโทษอยู่ในเรือนจาํส่วนใหญ่จะ

เป็นผูมี้การศึกษาน้อย และไม่มีอาชีพเป็นหลกัแหล่งหรือมีอาชีพรับจา้งรายวนั การศึกษาอบรมจึง
เป็นเรื� องที�จาํเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นพื2นบานที�ทาํให้ผูก้ระทาํความผิดมีสติปัญญา คิดเป็น 
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 กรมราชทณัฑ,์ คู่มือการปฏิบติังานดา้นการพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงั, (กรุงเทพมหานคร : ราชทณัฑ,์ ม.ป.ป.), น. 3. 
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แยกแยะความถูกตอ้ง ความดี ความชั�วได ้เป็นการปรับปรุงคุณภาพพลเมืองที�สําคญัของประเทศ
ทางหนึ�ง 

เรือนจํามีหน้าที�ต้องให้มีสิ� งอํานวยความสะดวกและสถานที�อ่านหนังสือสําหรับ
ผูต้อ้งขงั และตอ้งพยายามจดัใหผู้ต้อ้งขงัไดอ่้านหนงัสือตามระเบียบของกรมราชทณัฑ ์

ตามขอ้บงัคบักรมราชทณัฑ์ ฉบบัที� 8 เรื�องการศึกษาและอบรมผูต้อ้งขงั110 อาศยัอาํนาจ
ตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.2479  กรมราชทณัฑ์ออกขอ้บงัคบั
การศึกษาและอบรมผูต้อ้งขงัไวด้งัต่อไปนี2   

ขอ้ 1 การศึกษาอบรมผูต้อ้งขงันั2น ใหจ้ดัเป็น 3 สาขาดงันี2  คือ  
ก. พุทธศึกษา ไดแ้ก่การศึกษาวชิาสามญัและวชิาชีพ  
ข. จริยศึกษา ไดแ้ก่การอบรมศีลธรรมจรรยาและหนา้ที�พลเมืองดี  
ค. พลศึกษา ไดแ้ก่การศึกษาการอนามยัและสุขาภิบาลตลอดจนการออกกาํลงักาย และ

การเล่นออกกาํลงักายต่างๆ 
ก.พุทธศึกษา 
ขอ้ 2 การศึกษาในสาขานี2  แยกออกเป็นดงันี2   
(1) วิชาสามญั ผูต้อ้งขงัที�ยงัอ่านเขียนหนงัสือไทยไม่ได ้ และมีกาํหนดโทษเหลือซึ� ง

จะตอ้ง จาํต่อไปอีกตั2งแต่ 6 เดือนขึ2นไป ตอ้งจดัให้ศึกษาวิชาสามญัตามที�ทางการเรือนจาํจดัให้ จน
สามารถมี ความรู้อ่านเขียนหนงัสือได ้ 

(2) วชิาชีพ ผูต้อ้งขงัที�เป็นนกัโทษเด็ดขาด และมิไดก้าํหนดใหมี้หนา้ที�อนัเกี�ยวดว้ย  
การงานที�มิใช่เป็นการหาผลประโยชน์ ตอ้งจดัให้ศึกษาวิชาชีพทั2งในทางทฤษฎีและ

ในทางปฏิบติัตามที� ทางเรือนจาํจดัให ้ 
ขอ้ 3 ถา้คนฝาก คนตอ้งขงั สมคัรเขา้รับการศึกษาดงักล่าวไวใ้นขอ้ (1) (2) ก็ให้ ผู ้

บญัชาการเรือนจาํพิจารณาอนุญาตไดต้ามสมควรแก่กรณี 
ข. จริยศึกษา  
ขอ้ 4 ผูต้อ้งขงัทุกคนจดัให้ไดรั้บการอบรมศีลธรรม จรรยา และหนา้ที�พลเมืองดี และ

ตอ้ง จดัใหฟั้งพระธรรมเทศนาตามลทัธิศาสนาที�ตนนบัถือ ตามที�ทางการเรือนจาํจดัให ้

ขอ้ 5 เรือนจาํตอ้งพยายามให้หรือให้ความสะดวกผูต้อ้งขงัไดป้ระกอบพิธีกรรมในวนั
พระ และพิธีสาํคญัในทางลทัธิศาสนาที�ผูต้อ้งขงันบัถือตามที�เห็นสมควร  

ค. พลศึกษา  
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ขอ้ 6 เรือนจาํตอ้งพยายามจดัให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บคาํแนะนาํในการอนามยั และการ
สุขาภิบาล ตามสมควร  

ขอ้ 7 ผูต้อ้งขงัฝึกหดัระเบียบแถว เล่นกีฬาและการเล่นออกกาํลงักายต่างๆ ตามที�

เรือนจาํจดัให ้

และในส่วนของผูต้อ้งกกัขงัก็มีกาํหนดดา้นการให้การศึกษาเช่นกนั โดยกรมราชทณัฑ์

ไดอ้อกระเบียบกรมราชทณัฑ์ วา่ดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งกกัขงั พ.ศ.2549 ลกัษณะ 5 การศึกษาและ

การอบรม ซึ� งอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัเกี�ยวกบัการกกัขงัตาม

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506 ซึ� งก็มีการกาํหนดลกัษณะวิธีการให้การศึกษาและฝึกอบรม และ

สิ�งอาํนวยความสะดวก ไวใ้น ขอ้ 66 ถึง ขอ้ 69 ไวด้งัต่อไปนี2  

ขอ้ 66 ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที�จดัใหผู้ต้อ้งกกัขงัไดรั้บการศึกษาและรับการอบรมตามสมควร   

ขอ้ 67  การศึกษาอบรมผูต้อ้งกกัขงันั2น  ใหจ้ดัแบ่งดงันี2     

(1) การศึกษาวชิาสามญั และวชิาชีพ    

(2) การอบรมศาสนา  ศีลธรรม  จรรยา  และหนา้ที�พลเมืองดี    

(3) การอนามยัและสุขาภิบาล     

ขอ้ 68  สถานที�กกัขงัตอ้งให้ความสะดวกผูต้อ้งกักขงัไดประกอบพิธีกรรม และพิธี

สาํคญั ในทางศาสนาตามสมควร   

ขอ้ 69  บรรดาเครื� องอุปกรณ์ในการศึกษาและอบรม  เช่นเครื�องมือเครื� องใช้  สมุด

หนังสือ นั2น  ให้สถานที�กักขงัจัดหาให้  แต่ผูต้ ้องกักขงัจะนําของตนเองมาใช้ก็ได้  เมื�อได้รับ

อนุญาตจากพนกังาน เจา้หนา้ที�  

หากเมื�อดูขอ้บงัคบัดงักล่าวขา้งตน้นี2  จะสามารถจดัการศึกษาในเรือนจาํนั2นอาจแบ่งได้

เป็นหลายประเภท ดงัต่อไปนี2 111 

1. การศึกษาสามญั (Academic Education) ในเรือนจาํนั2น จะมีความมุ่งหมายเพื�อให้

ผูต้อ้งขงัที�มีระดบัการศึกษาตํ�ามาก เช่น ไม่รู้หนงัสือ ไดมี้ความรู้ในวิชาสามญัชั2นตน้ ทาํให้ผูต้อ้งขงั

มีความเคารพตนเองมากขึ2นเป็นการส่งเสริมสติปัญญาซึ� งจะช่วยในการกลบัตวัเป็นคนดี เพราะ

                                                           

111
 วชิราภรณ์ อนุกลู, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 34, น. 76-78. 
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ผูต้อ้งขงัสามารถเรียนรู้สิ�งต่าง ๆ ไดดี้ขึ2น สามารถคน้ควา้ไดเ้อง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

จากการอ่าน รวมทั2งเป็นพื2นฐานรองรับการศึกษาอยา่งอื�นต่อไป เช่น อาชีวศึกษา สังคมศึกษา และ 

พื2นฐานการอบรมวชิาชีพดว้ย 

การศึกษาสามญันี2 ควรจดัหลกัสูตรให้เป็นไปตามหลกัสูตรการศึกษาทั�วไป แต่วิธีการ

นั2นควรตอ้งคาํนึงถึงวา่ ผูที้�เรียนนั2นเป็นผูใ้หญ่แลว้ จึงไม่ควรนาํวิธีการที�ใชก้บัเด็กมาใชก้บัผูใ้หญ่ที�

กาํลงัศึกษาวชิาความรู้สามญัขั2นตํ�า ในการศึกษาวิชาสามญันี2ควรจะกาํหนดเป็นชั2นเช่นเดียวกบัของ

กระทรวงศึกษาธิการ เพื�อให้ผูต้อ้งขงัสามารถต่อความรู้เดิมที�มีได้ โดยมีการสอบไล่เช่นเดียวกบั

โรงเรียนธรรมดา และผูต้อ้งขงัที�สอบไล่ไดช้ั2นที�มีประกาศนียบตัร เมื�อจบหลกัสูตรชั2นประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา เตรียมอุดมศึกษาก็ควรได้รับประกาศนียบตัรของกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดียวกบั

นักเรียนอื�น ๆ ด้วย เพื�อจะเป็นสิ�งที�ทาํให้ผูต้อ้งขงัเกิดความภาคภูมิใจและนาํไปใช้แสดงในการ

สมคัรเขา้ทาํงานเมื�อเป็นอิสระแลว้ไดด้้วย สําหรับครูผูท้าํการสอนนั2นควรใช้ครูที�มีความรู้ความ

ชาํนาญในหนา้ที�ครูมาทาํการสอน 

2. อาชีวศึกษา (Vocational Education) หรือการศึกษาสายวิชาชีพ สําหรับผูต้อ้งขงัเป็น

สิ�งที�มีประโยชน์มาก เพราะผูต้อ้งขงัจะไดเ้รียนรู้วชิาชีพ เพื�อตนจะไดน้าํไปใชใ้นการประกอบอาชีพ

ของตน ในเมื�อได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระแล้ว มีผูต้ ้องขงัจาํนวนไม่น้อยที�ได้เรียนรู้วิชาชีพ

ในขณะต้องโทษ และเมื�อพน้โทษไปแล้วได้นําวิชาความรู้นั2 นไปประกอบอาชีพและประสบ

ความสาํเร็จในชีวติ 

อาชีวศึกษาในเรือนจาํนี2ควรจดัให้มีมากประเภทที�สุดเท่าที�จะกระทาํได ้เพราะจะไดจ้ดั

ใหผู้ต้อ้งขงัไดส้ามารถเรียนในทางที�ถนดั หรือเหมาะสมกบันิสัยหรือความสนใจมากที�สุดอนัจะทาํ

ให้การศึกษาไดผ้ลดี เพราะการเรียนในสิ�งที�ไม่ชอบหรือดว้ยความฝืนใจนั2นยากที�จะให้เกิดผลดีแก่

ผูเ้รียนได ้แต่การจดัแบ่งชั2นใหมี้การเรียนอาชีวศึกษาหลายประเภทนี2 เป็นการสิ2นเปลืองงบประมาณ

เพราะจาํเป็นตอ้งมีเครื�องมือเครื�องใชอุ้ปกรณ์ในการสอนการเรียนมาก และตอ้งมีครูที�มีความรู้ความ

ชาํนาญแต่ละสาขาแต่กระนั2นก็ยงัอาจทาํไดโ้ดยจดัวิชาให้อยูใ่นแนวเดียวกบัอุตสาหกรรมเรือนจาํ

ใหม้ากที�สุด  
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3. สังคมศึกษา (Social Education) เป็นการศึกษาวชิาต่าง ๆ เพื�อให้ผูศึ้กษาไดเ้รียนรู้โดย

ทางออ้มถึงคุณค่าทางสังคม (Social Value) ดว้ยการกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ การให้ผูต้อ้งขงัไดเ้รียน

สังคมศึกษาก็ดว้ยความมุ่งหมายต่อไปนี2  

1) เพื�อที�จะให้ผูต้อ้งขงัรับเอาจุดมุ่งหมายและทศันคติ ซึ� งเป็นแนวเดียวกบัจุดมุ่งหมาย

และทศันคติของสังคม ซึ� งมีผลในทางที�จะช่วยปรับปรุงสังคมใหดี้ขึ2น 

2) เพื�อแสดงให้ผูต้อ้งขงัเห็นวา่ การเพิ�มความสนใจในสังคมและมาตรฐานของสังคมที�

มีประโยชน์นั2นเป็นสิ�งอนัพึงปรารถนา สังคมศึกษาจะตอ้งชี2 ใหเ้ห็นเหตุผลที�ผูต้อ้งขงัควรแยกตวัจาก

หมู่คณะที�เป็นปฏิปักษต่์อสังคม และหนักลบัเขา้ร่วมมือกบัสังคมแทน และแสดงให้เห็นถึงวีการที�

จะไดม้าซึ� งจุดประสงคที์�ตอ้งการดว้ยวถีิทางอนัสังคมเห็นวา่ถูกตอ้ง 

3) เพื�อพฒันาความคิดเห็นซึ� งทาํให้ผูต้อ้งขงัไดส้ํานึกอย่างชดัแจง้ถึงความชั�วร้ายของ

การประกอบอาชญากรรม และผลดีของการดาํรงชีพอยู่ด้วยการกระทาํอนัชอบด้วยกฎหมาย

ภายหลงัพน้โทษแลว้ 

4) เพื�อกระตุน้ใหผู้ต้อ้งขงัไดมี้ความสนใจในทางที�ถูกที�ชอบอนัจะทาํใหส้ามารถใชชี้วิต

ใหเ้กิดประโยชน์และความเพลิดเพลินไปพร้อมกนั ซึ� งหมายถึงการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

5) เพื�อกระตุน้ความสนใจของผูต้อ้งขงัใหพ้ยายามปรับปรุงตนเองใหดี้ขึ2น 

6) เพื�อให้ผูต้อ้งขงัไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถที�จะปฏิบติัหนา้ที�ของตน

ในฐานะเป็นพลเมืองที�ดี 

วธีิการสอนสังคมศึกษาแก่ผูต้อ้งขงัอาจเป็นการบรรยาย การอภิปราย การแสดงละครซึ� ง

มีเนื2อเรื� องและคาํพูดให้ผูต้อ้งขงัเกิดความคิดทางบวก การสนทนา การออกความคิดเห็นแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ อนัได้เกิดหรืออาจเกิดขึ2นกบัตวัผูต้อ้งขงั การแนะนาํให้คาํปรึกษาหารือ ตลอดจน

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานอดิเรก การบนัเทิง การกีฬา ซึ� งแสดงถึงความจาํเป็นในอนัที�มนุษยเ์ราตอ้ง

พึ�งพาอาศยัและช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั ครูหรือผูน้าํในกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี2 ควรเป็นนกัจิตวิทยา

หรือนกัสังคมสงเคราะห์ซึ� งมีความเขา้ใจในปัญหาเหล่านี2 เป็นอยา่งดี 

4. จริยธรรมศึกษา (Ethics Education) หรือการอบรมทางศีลธรรม (Moral)  

เป็นหลกัการพฒันาจิตใจผูต้อ้งขงั ควบคู่ไปกบัการให้การศึกษาที�เป็นรูปธรรม อาจจะมี

การนาํหลกัการทางศาสนา เป็นแนวทางที�เปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของผูต้อ้งขงัทาํให้เกิดความรู้สึก
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สาํนึกในความรับผดิชอบชั�วดี กลบัตวักลบัใจประพฤติแต่สิ�งที�ดีงาม เมื�อพน้โทษไปแลว้ก็ไม่กระทาํ

ผิดกลับมาต้องโทษซํ2 าอีก ซึ� งมีแนวทางการพฒันาจิตใจผูต้้องขงัไว ้112เช่น การอบรมศีลธรรม 

การศึกษาธรรมศึกษา การฝึกอบรมจิตภาวนา พระสงคแ์สดงธรรม การอบรมโดยวิทยากรภายนอก 

การอบรมในวนัสาํคญัของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์เป็นตน้  

ส่วนห้องสมุด (Library) การศึกษามิใช่แต่กระทาํในห้องเรียนเท่านั2น ผูต้อ้งขงัอาจใช้

เวลาว่างศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ทั2งในดา้นวิชาสามญั อาชีวศึกษา และสังคมศึกษา ดว้ยการอ่าน

หนงัสือ นอกจากนั2น การอ่านหนงัสือยงัเป็นงานอดิเรกหรือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดีกว่า

อย่างอื�น ฉะนั2น ห้องสมุดสําหรับเรือนจาํในปัจจุบนัมิใช่เพียงเป็นสิ�งที�มีประโยชน์แต่กลายเป็น

ความจาํเป็นดว้ย 

สาระสําคญัที�จะต้องพิจารณาในเรื�องการศึกษาของผูต้้องขงั คือ เรื� องของหลกัสูตร
การศึกษา เรื�องของระยะเวลาตอ้งโทษที�ควรตอ้งสัมพนัธ์กบัหลกัสูตร เรื� องของผูส้อนที�เป็นผูมี้
วชิาชีพครู อาจารย ์อยา่งแทจ้ริง และสุดทา้ยคือ เรื�องของผลลพัธ์ที�จะปรากฏขึ2นในตวัผูต้อ้งขงั กรณี
จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ�งที�ตอ้งการผูมี้ความรู้ความเชี�ยวชาญเขา้มาดาํเนินการ และตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือจากภายนอกเข้าไปช่วยในการจดัการเรียนการสอนภายในเรือนจาํ รวมทั2งการบูรณการ
ระหว่างองค์กรที�เกี�ยวขอ้งกบัการให้การศึกษาที�จะช่วยเข้ามามีส่วนในการให้การศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพที�ดีดว้ย 

นอกจากนี2 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติั
ราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 ขอ้ 51 นกัโทษเด็ดขาดอายุต ํ�ากวา่ 25 ปี ให้คาํนึงถึงการศึกษาและการ
อบรมเป็นพิเศษ ฉะนั2น การศึกษาจึงมีความสําคญัมาก กบันกัโทษที�ยงัมีอายุนอ้ย ที�ควรจะมีฐานะ
พิเศษของนักโทษที�ต้องได้รับการศึกษา ได้รับการสั�งสอน และน่าจะเป็นโอกาสที�จะบรรลุ
วตัถุประสงคห์รือผลสาํเร็จของการศึกษาไดเ้ร็วและบริบูรณ์มากกวา่ เมื�อพน้โทษจะไดเ้ป็นพลเมือง
ที�มีคุณภาพของสังคมได้113 

 
 

                                                           

112
  สงวนพงษ ์จนักลิ�น, “รูปแบบและแนวทางที�เหมาะสมในการอบรมศีลธรรมแก่ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํในเขต ,” 

วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล, 2541), น. 50. 
113

 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 3, น. 131. 
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2.7.5   หลกักฎหมายเกี�ยวกบัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 

ผูเ้ขียนขอกล่าวเฉพาะขอ้กฎหมายบางมาตราในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการนาํหลกัการไป
ปรับใช้การบริหารงานดา้นการจดัการศึกษาในเรือนจาํ  เพื�อที�จะนาํมาวิเคราะห์และศึกษาปัญหา
ต่อไป โดยมีหลกักฎหมายที�เกี�ยวขอ้งดงัต่อไปนี2  

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542114 
ส่วนความมุ่งหมายและหลกัการ 
มาตรา 6 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื�อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ทั2ง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถ
อยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข 

มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกที�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ 
หนา้ที� เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัดิf ศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั2งส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ 

วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกั
พึ�งตนเอง มีความริเริ�มสร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเนื�อง 

มาตรา 8 การจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัดงันี2  
(1) เป็นการศึกษาตลอดชีวติสาํหรับประชาชน 
(2) ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
(3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเนื�อง 
มาตรา 9 การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษา ใหย้ดึหลกัดงันี2  
(1) มีเอกภาพดา้นนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบติั 
(2) มีการกระจายอาํนาจไปสู่เขตพื2นที�การศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น 
(3) มีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบั

และประเภทการศึกษา 
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 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116/ตอนที� 74ก/หนา้ 1/19 สิงหาคม พ.ศ.2542 

DPU



73 

(4) มีหลกัการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา และ
การพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง 

(5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา 
(6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคม
อื�น115 

สิทธิและหนา้ที�ทางการศึกษา 
มาตรา 10 การจดัการศึกษา ตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับ

การศึกษาขั2นพื2นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที�รัฐต้องจดัให้อย่างทั�วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใชจ่้าย 

การจดัการศึกษาสาํหรับบุคคลซึ� งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 

สังคม การสื�อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ� งไม่สามารถ
พึ�งตนเองได้หรือไม่มีผูดู้แลหรือด้อยโอกาส ต้องจดัให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาขั2นพื2นฐานเป็นพิเศษ 

การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จดัตั2งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ� งอาํนวยความสะดวก สื�อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื�นใดทางการศึกษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

การจดัการศึกษาสําหรับบุคคลซึ� งมีความสามารถพิเศษ ตอ้งจดัดว้ยรูปแบบที�เหมาะสม
โดยคาํนึงถึงความสามารถของบุคคลนั2น 

มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ให้บุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื�น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั2 นพื2นฐาน ทั2 งนี2 ให้ เป็นไปตามที�กําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา 14 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนั 
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอื�น ซึ� งสนบัสนุนหรือจดัการศึกษาขั2นพื2นฐาน มีสิทธิ
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณี ดงัต่อไปนี2  

(1) การสนบัสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี2 ยงดูบุคคลซึ� งอยูใ่น
ความดูแลรับผดิชอบ 

(2) เงินอุดหนุนจากรัฐสาํหรับการจดัการศึกษาขั2นพื2นฐานตามที�กฎหมายกาํหนด 
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(3) การลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีสาํหรับค่าใชจ่้ายการศึกษาตามที�กฎหมายกาํหนด116 
ระบบการศึกษา 
มาตรา 15 การจดัการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอธัยาศยั 
(1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที�กาํหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลกัสูตร 

ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซึ� งเป็นเงื�อนไขของการสาํเร็จการศึกษาที�แน่นอน 
(2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที�มีความยืดหยุ่นในการกาํหนดจุดมุ่งหมาย 

รูปแบบ วิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซึ� งเป็นเงื�อนไขสําคญั
ของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื2อหาและหลักสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

(3) การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นการศึกษาที�ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศกัยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดลอ้ม 
สื�อ หรือแหล่งความรู้อื�น ๆ สถานศึกษาอาจจดัการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ� งหรือทั2งสาม
รูปแบบก็ได ้

ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที�ผูเ้รียนสะสมไวใ้นระหว่างรูปแบบเดียวกนัหรือต่าง
รูปแบบไดไ้ม่วา่จะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั2งจากการเรียนรู้นอก
ระบบ ตามอธัยาศยั การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทาํงาน 

มาตรา 16 การศึกษาในระบบมีสองระดบั คือ การศึกษาขั2นพื2นฐาน และการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา 

การศึกษาขั2 นพื2นฐานประกอบด้วย การศึกษาซึ� งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อน
ระดบัอุดมศึกษา การแบ่งระดบัและประเภทของการศึกษาขั2นพื2นฐาน ให้เป็นไปตามที�กาํหนดใน
กฎกระทรวง 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับตํ�ากว่าปริญญา และระดับ
ปริญญา 

การแบ่งระดบัหรือการเทียบระดบัการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอธัยาศยั ให้
เป็นไปตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา 18 การจดัการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาขั2นพื2นฐานให้จดัในสถานศึกษา 
ดงัต่อไปนี2  

(1) สถานพฒันาเด็กปฐมวยั ไดแ้ก่ ศูนยเ์ด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อน
เกณฑ์ของสถาบนัศาสนา ศูนยบ์ริการช่วยเหลือระยะแรกเริ�มของเด็กพิการและเด็กซึ� งมีความ
ตอ้งการพิเศษ หรือสถานพฒันาเด็กปฐมวยัที�เรียกชื�ออยา่งอื�น 

(2) โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที�สังกดัสถาบนัพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาอื�น 

(3) ศูนยก์ารเรียน ไดแ้ก่ สถานที�เรียนที�หน่วยงานจดัการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนั
ศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบนัทางการแพทย ์สถานสงเคราะห์ และสถาบนัสังคม
อื�นเป็นผูจ้ดั 

มาตรา 19 การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาให้จดัในมหาวิทยาลยั สถาบนั วิทยาลยั 
หรือหน่วยงานที�เรียกชื�ออยา่งอื�น ทั2งนี2  ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี�ยวกบัสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
กฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั2งสถานศึกษานั2น ๆ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

มาตรา 20 การจดัการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จดัในสถานศึกษาของรัฐ
สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบัสถาน
ประกอบการ ทั2งนี2  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

มาตรา 21 กระทรวง ทบวง กรม รัฐวสิาหกิจ และหน่วยงานอื�นของรัฐ อาจจดัการศึกษา
เฉพาะทางตามความต้องการและความชํานาญของหน่วยงานนั2นได้ โดยคาํนึงถึงนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั2งนี2  ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื�อนไขที�กาํหนดในกฎกระทรวง117 

แนวการจดัการศึกษา 
มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา

ตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัที�สุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 

มาตรา 23 การจดัการศึกษา ทั2งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอธัยาศยั ตอ้งเนน้ความสําคญัทั2งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาในเรื�องต่อไปนี2  

                                                           

117
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 3 ระบบการศึกษา 
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(1) ความรู้เรื�องเกี�ยวกบัตนเอง และความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี�ยวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและ
ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

(2)  ความรู้และทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั2งความรู้ความเขา้ใจและ
ประสบการณ์เรื� องการจดัการ การบาํรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ั�งยนื 

(3) ความรู้เกี�ยวกับศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการ
ประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 

(4) ความรู้ และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ และดา้นภาษา เนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 
(5) ความรู้ และทกัษะในการประกอบอาชีพและการดาํรงชีวติอยา่งมีความสุข 
มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

ดาํเนินการดงัต่อไปนี2  
(1) จดัเนื2อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน 

โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
(2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์

ความรู้มาใชเ้พื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
(3) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได ้คิดเป็น 

ทาํเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนื�อง 
(4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุล

กนั รวมทั2งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที�ดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
(5) ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สื�อการเรียน และ

อาํนวยความสะดวกเพื�อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั2งสามารถใช้การวิจยัเป็น
ส่วนหนึ�งของกระบวนการเรียนรู้ ทั2งนี2  ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากสื�อการเรียนการ
สอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ 

(6) จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ2นไดทุ้กเวลาทุกสถานที� มีการประสานความร่วมมือกบับิดา
มารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื�อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

มาตรา 25 รัฐตอ้งส่งเสริมการดาํเนินงานและการจดัตั2งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ไดแ้ก่ หอ้งสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ ์หอศิลป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ 
อุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศูนยก์ารกีฬาและนนัทนาการ แหล่งขอ้มูล และแหล่งการเรียนรู้
อื�นอยา่งพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
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มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน 
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา 

ให้สถานศึกษาใชว้ิธีการที�หลากหลายในการจดัสรรโอกาสการเขา้ศึกษาต่อ และให้นาํ
ผลการประเมินผูเ้รียนตามวรรคหนึ�งมาใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 

มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั2นพื2นฐานกาํหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั2นพื2นฐานเพื�อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที�ดีของชาติ การดาํรงชีวิต และการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพื�อการศึกษาต่อ 

ให้สถานศึกษาขั2นพื2นฐานมีหน้าที�จดัทาํสาระของหลกัสูตรตามวตัถุประสงค์ในวรรค
หนึ� งในส่วนที�เกี�ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ�น คุณลักษณะอนัพึง
ประสงคเ์พื�อเป็นสมาชิกที�ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มาตรา 28 หลกัสูตรการศึกษาระดบัต่าง ๆ รวมทั2งหลกัสูตรการศึกษาสําหรับบุคคลตาม
มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี�  ตอ้งมีลกัษณะหลากหลาย ทั2งนี2  ให้จดัตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดบัโดยมุ่งพฒันาคุณภาพชีวติของบุคคลใหเ้หมาะสมแก่วยัและศกัยภาพ 

สาระของหลกัสูตร ทั2งที�เป็นวชิาการ และวิชาชีพ ตอ้งมุ่งพฒันาคนให้มีความสมดุล ทั2ง
ดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผดิชอบต่อสังคม 

สําหรับหลกัสูตรการศึกษาระดบัอุดมศึกษา นอกจากคุณลกัษณะในวรรคหนึ� ง และ
วรรคสองแลว้ยงัมีความมุ่งหมายเฉพาะที�จะพฒันาวิชาการ วิชาชีพชั2นสูงและการคน้ควา้ วิจยั เพื�อ
พฒันาองคค์วามรู้และพฒันาสังคม 

มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบนัสังคมอื�น ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื�อให้
ชุมชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญา
และวิทยาการต่าง ๆ เพื�อพฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ รวมทั2งหา
วธีิการสนบัสนุนใหมี้การแลกเปลี�ยนประสบการณ์การพฒันาระหวา่งชุมชน 

มาตรา 30 ใหส้ถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนที�มีประสิทธิภาพ รวมทั2ง
การส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจยัเพื�อพฒันาการเรียนรู้ที�เหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดับ
การศึกษา118 

                                                           

118
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา 
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การบริหารและการจดัการศึกษา ส่วนที� 1การบริหารและการจดัการศึกษาของรัฐ 
มาตรา 31 กระทรวงมีอาํนาจหนา้ที�เกี�ยวกบัการส่งเสริม และกาํกบัดูแลการศึกษาทุก

ระดบัและทุกประเภท กาํหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื�อ
การศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และการกีฬาเพื�อการศึกษา 
รวมทั2งการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาและราชการอื�นตามที�มีกฎหมาย
กาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ที�ของกระทรวงหรือส่วนราชการที�สังกดักระทรวง119 

มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
มาตรา 47 ให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื�อพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพ
ภายนอก 

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที�กาํหนดใน
กฎกระทรวง120 

ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพฒันาครู คณาจารย ์

และบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพและมาตรฐานที�เหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั2นสูง โดยการ
กาํกบัและประสานให้สถาบนัที�ทาํหน้าที�ผลิตและพฒันาครู คณาจารย ์รวมทั2งบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพฒันาบุคลากร
ประจาํการอยา่งต่อเนื�อง 

รัฐพึงจดัสรรงบประมาณและจดัตั2งกองทุนพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการ
ศึกษาอยา่งเพียงพอ121 

พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 
การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตอ้งมีการจดัการศึกษาในด้านวิชาชีพ 

เพื�อผลิตและมุ่งพฒันากาํลงัคนในดา้นวิชาชีพระดบัฝีมือ ในระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลยี ซึ� ง
การจดัการนั2นจะตอ้งพิจารณาหลกัจากขอ้กฎหมาย ดงัต่อไปนี2  

                                                           

119
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 5 การบริหารและการจดัการศึกษา ส่วนที� 1การบริหาร

และการจดัการศึกษาของรัฐ, มาตรา 31 แกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที� 2) พ.ศ.2545 
120พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
121พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 7 ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 
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มาตรา 6  การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตอ้งเป็นการจดัการศึกษาใน
ดา้นวิชาชีพ ที�สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
เพื�อผลิตและพฒันากาํลงัคนในดา้นวิชาชีพระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลยี รวมทั2ง
เป็นการยกระดบัการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ2นเพื�อให้สอดคลอ้งกบัความ ตอ้งการของตลาดแรงงาน 
โดยนาํความรู้ในทางทฤษฎีอนัเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพฒันาผูรั้บการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในทางปฏิบติัและมีสมรรถนะจนสามารถนาํไปประกอบอาชีพในลกัษณะผูป้ฏิบติั
หรือประกอบอาชีพโดยอิสระได ้

มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้โดยรูปแบบ 
ดงัต่อไปนี2  

(1) การศึกษาในระบบ เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพที�เน้นการศึกษาในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัเป็นหลกั โดยมีการกาํหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลกัสูตร ระยะเวลา
การวดัและการประเมินผลที�เป็นเงื�อนไขของการสาํเร็จการศึกษาที�แน่นอน 

(2) การศึกษานอกระบบ เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพที�มีความยืดหยุ่นในการกาํหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วธีิการศึกษา ระยะเวลา การวดัและการประเมินผลที�เป็นเงื�อนไขของการสําเร็จ
การศึกษา โดยเนื2อหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

(3) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพที�เกิดจากขอ้ตกลงระหว่าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ใน
เรื�องการจดัหลกัสูตร การเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล โดยผูเ้รียนใชเ้วลาส่วนหนึ�งใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั และเรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ 

เพื�อประโยชน์ในการผลิตและพฒันากาํลงัคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั
สามารถจดัการศึกษาตามวรรคหนึ�งในหลายรูปแบบรวมกนัก็ได ้ทั2งนี2  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบนันั2นตอ้งมุ่งเนน้การจดัการศึกษาระบบทวภิาคีเป็นสาํคญั 

มาตรา 9  การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามมาตรา 6 มาตรา 7 และ
มาตรา 8 ใหจ้ดัตามหลกัสูตรที�คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด ดงัต่อไปนี2  

(1) ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
(2) ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั2นสูง 
(3) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบติัการ 
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจกาํหนดหลกัสูตรที�จดัขึ2นเพื�อความรู้ หรือทกัษะใน
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ ซึ� งจดัขึ2นเป็นโครงการหรือสาํหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได ้

มาตรา 10  เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามมาตรา 6 การจดัการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวชิาชีพตอ้งคาํนึงถึง 

(1) การมีเอกภาพดา้นนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบติัโดยมีการกระจาย
อาํนาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบนั 

(2) การศึกษาในดา้นวชิาชีพสาํหรับประชาชนวยัเรียนและวยัทาํงานตามความถนดัและ
ความสนใจอยา่งทั�วถึงและต่อเนื�องจนถึงระดบัปริญญาตรี 

(3) การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการกาํหนดนโยบายการ
ผลิตและพฒันากาํลงัคน รวมทั2งการกาํหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

(4) การศึกษาที�มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและ
ระบบเทียบประสบการณ์การทาํงานของบุคคลเพื�อเขา้รับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื�อง 

(5) การมีระบบจูงใจใหส้ถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจดัการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวชิาชีพ 

(6) การระดมทรัพยากรทั2งจากภาครัฐและเอกชนในการจดัการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวชิาชีพ โดยคาํนึงถึงการประสานประโยชน์อยา่งทั�วถึงและเป็นธรรม 

(7) การมีระบบการพฒันาครูและคณาจารยข์องการอาชีวศึกษาอยา่งต่อเนื�อง เพื�อให้ทนั
ต่อความเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยี122 

สําหรับทางด้านบุคลากรผูใ้ห้ความรู้และทกัษะดา้นวิชาชีพนั2น สามารถพิจารณาจาก 
มาตรา 55123 โดยจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี2  

1. เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและผา่นการศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาการศึกษา
ดา้นอาชีพ 

2 . เ ป็ นผู ้ชํา นา ญก ารด้า นอาชี พโดย สํา เ ร็จก าร ศึก ษา วิช า ชี พไ ม่ตํ� าก ว่า ระ ดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือมาตรฐานอื�น
ตามที�คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด 

                                                           

122
 พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 หมวด 1 บททั�วไป 

123
 พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 หมวด 4 ความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ 
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3. เป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นอาชีพเฉพาะสาขาซึ� งสําเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ตํ�ากว่า ระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพที�มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั2นไม่นอ้ยกว่าห้าปี หรือสําเร็จการศึกษา
วิชาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั2นสูงที�มีประสบการณ์ ในสาขาอาชีพนั2นไม่นอ้ยกว่าสามปี 
หรือผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและมีประสบการณ์ในการทาํงานใน สาขา
อาชีพนั2นไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 

4.  เป็นผูมี้ประสบการณ์และประสบความสําเร็จในอาชีพเฉพาะสาขา มีผลงานเป็นที�
ยอมรับในสังคมและทอ้งถิ�น และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้124 

2.7.6   หลกัการเกี�ยวกบัการใหก้ารศึกษาและฝึกอบรมตามร่างพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ที�จะมีการปฏิรูปกฎหมายเกี�ยวกับการดาํเนินงานของ

ราชทณัฑ์นั2น กาํลงัถูกยกร่างโดยมีการนาํมาตรฐานและขอ้กาํหนดตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศ
เป็นสาระสําคญั มีการปรับปรุงตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะขอ้กาํหนด
มาตรฐานขั2นตํ�าในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ซึ� งส่งผลให้มีการปรับโฉมระบบราชทณัฑ์ของประเทศ
ไทยใหม่ทั2งหมด สาํหรับในส่วนที�เกี�ยวกบัการศึกษาและอบรมนั2น มีสาระสาํคญัดงันี2 125 

1) เรือนจาํตอ้งจดัให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บการศึกษาขั2นพื2นฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษา
แห่งชาติ โดยตอ้งดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และตอ้ง
มีการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม และฝึกอบรมเพื�อเพิ�มโอกาสการจ้างงาน ซึ� งส่วนนี2
ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นงานราชทณัฑ์ของต่างประเทศมีความเห็นว่า การศึกษาเป็นสิทธิของผูต้อ้งขงัพึง
ไดรั้บตามรัฐธรรมนูญแลว้ แต่ตามหลกัสากลยงัตอ้งมีการกาํหนดไวใ้นกฎหมายราชทณัฑด์ว้ย 

2) ดา้นค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั2นพื2นฐานและการฝึกอบรมให้แก่ผูต้อ้งขงั รวมทั2งตอ้ง
จดัหาบรรดาเครื�องอุปกรณ์ในการศึกษาขั2นพื2นฐานและการอบรมให้แก่ผูต้อ้งขงั เวน้แต่ผูต้อ้งขงัจะ
นาํของตนเองมาใชแ้ละไดรั้บอนุญาตจากเรือนจาํ ในกรณีที�ผูต้อ้งขงัตอ้งศึกษาชั2นสูงกวา่นี2  ผูต้อ้งขงั
เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาดงักล่าวเอง แต่เรือนจาํสามารถอาํนวยความสะดวกไดต้าม
สมควร 

3) เพื�อประโยชน์ในการควบคุม แก้ไข บาํบดั ฟื2 นฟู และพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงัให้
กลบัตนเป็นคนดี และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวัผูต้อ้งขงั ตอ้งมีระบบการจาํแนกลกัษณะ
ผูต้อ้งขงั การแยกคุมขงั มีระบบการจดัชั2นหรือระบบการจดักลุ่มผูต้อ้งขงั โดยคาํนึงถึงประเภทหรือ
ชั2นของเรือนจาํที�ไดจ้าํแนกไว ้ตามความเหมาะสมกบัผูต้อ้งขงัแต่ละประเภท การควบคุม แก้ไข 

                                                           

124
 พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 55. 

125
 หลกัการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. .... ของคณะกรรมการร่างพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์
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บาํบดั ฟื2 นฟู และพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงั ทั2งนี2 เพื�อการพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงั โดยให้ผูต้อ้งขงั
ไดรั้บการศึกษา การอบรมทั2งทางดา้นคุณธรรมและจริยธรรม การทาํงาน และการฝึกวิชาชีพ การ
ปฏิบติัศาสนกิจ การเรียนรู้วฒันธรรมอนัดีงาม กิจกรรมสันทนาการ กีฬา รวมทั2งจะตอ้งมีโอกาส
ไดรั้บการติดต่อกบัครอบครัว ญาติมิตร ซึ� งลว้นแต่ทางหน่วยงานราชทณัฑ์ตอ้งวางแผนการพฒันา
พฤตินิสัยผูต้อ้งขงัรายบุคคล 

4) เปิดโอกาสให้องค์กรเอกชนมีบทบาทมากขึ2น เพื�อภารกิจในการแกไ้ข บาํบดั ฟื2 นฟู 
และพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงั เพื�อสามารถกลบัตนเป็นคนดีสู่สังคมได ้

5) มีการจาํแนกประเภทหรือชั2นของเรือนจาํ โดยเฉพาะการคาํนึงถึงความประสงค์ใน
การพัฒนาพฤตินิสัยของผู ้ต้องขัง เพศ สถานะของผู ้ต้องขัง ความมั�นคงของเรือนจํา และ
ลกัษณะเฉพาะของเรือนจาํ เพื�อประโยชน์ในการอบรม พฒันาพฤตินิสัย และควบคุมผูต้อ้งขงั ได้
ตามความเหมาะสมกบัผูต้อ้งขงัแต่ละประเภท 

6) มีมาตรการกาํหนดอาณาเขตในสถานที�อื�นที�มิใช่เรือนจาํให้เป็นสถานที�คุมขงั เพื�อ
ดาํเนินภารกิจของกรมราชทณัฑ์ ทั2งนี2 ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายที�กาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื�อนไข 
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บทที� 3 

มาตรการบําบัดฟื� นฟูผู้ต้องขงัและการจดัการศึกษาผู้ต้องขงัในต่างประเทศ 

 
ในการบงัคบัโทษจาํคุกของไทย ซึ� งใชก้ฎหมายในระบบกฎหมายซีวิลลอว ์(Civil Law) 

หรือระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร โดยมีการกาํหนดการบงัคบัโทษจาํคุกไวใ้นพระราชบญัญติั

ราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 ในส่วนของการแก้ไขฟื= นฟูผูต้อ้งขงั ด้วยวิธีการให้การศึกษาและ

ฝึกอบรมวิชาชีพ ตามพระราชบญัญัติราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 ได้ให้อาํนาจกับอธิบดีกรม

ราชทณัฑใ์นการออกขอ้บงัคบัมาใช ้ซึ� งมีขอ้บงัคบักรมราชทณัฑ ์ฉบบัที� 8 เรื�องการศึกษาและอบรม

ผูต้อ้งขงัอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.2479 กบัระเบียบ

กรมราชทณัฑว์า่ดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั พ.ศ.2549 ลกัษณะ 5 การศึกษาและการอบรม กฎหมาย

ลาํดบัรองนี=กรมราชทณัฑไ์ดอ้อกเป็นขอ้บงัคบัสาํหรับดาํเนินการแกไ้ขฟื= นฟูผูต้อ้งขงั สําหรับระบบ

การให้การศึกษาและการฝึกอบรมซึ� งถือขึ=นใช้มาอย่างยาวนาน ควรที�จะมีการศึกษากระบวนการ

บริหารงานยุติธรรมทางอาญาในชั=นบงัคบัโทษกบัตวัผูต้อ้งขงัที�มีลกัษณะเป็นการมุ่งลงโทษเพื�อ

แกไ้ขฟื= นฟูผูก้ระทาํผดิเป็นหลกัสาํคญั และเนน้ศึกษาไปถึงระบบราชทณัฑที์�มีความพิเศษเฉพาะ อนั

เหมาะแก่การจาํแนกผูต้อ้งขงับางประเภทที�เหมาะสมจะไดรั้บการแกไ้ขพฤติกรรมและจริยธรรมใน

ตวัผูต้อ้งขงัเป็นรายบุคคลไปโดยเฉพาะวิธีการแยกผูต้อ้งขงัออกไปอยูใ่นสถานที�เหมาะสมแก่การ

ให้การศึกษาและฝึกอบรม เฉกเช่น เรือนจาํโรงเรียน ซึ� งการศึกษาในเรื�องนี=  เพื�อช่วยให้เกิดการ

พฒันากระบวนการแกไ้ขฟื= นฟู ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมผูก้ระทาํผิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ=น ผูเ้ขียน

จึงขอนาํตาํราและเอกสารวิชาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาเรื� องนี=  ในประเทศที�ใช้ระบบกฎหมาย

คอมมอนลอว์ (Common Law) และระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) เพื�อการศึกษาถึง

กระบวนการบงัคบัโทษและมาตรการในการแกไ้ขฟื= นฟูโดยระบบการให้การศึกษาและฝึกอบรมมา

เป็นแนวทางเพื�อนาํมาปรับใชแ้ละพฒันากฎหมายวา่ดว้ยบงัคบัโทษของไทยให้มีประสิทธิภาพและ

เป็นวิธีการที�เป็นมาตรการหลกัสําหรับการลงโทษเพื�อการแกไ้ขฟื= นฟูให้ดีขึ=น รวมไปถึงเรือนจาํ

พิเศษของแต่ละประเทศที�มุ่งเนน้การใหก้ารศึกษาและอบรมผูต้อ้งขงัเป็นภารกิจสําคญั โดยจะศึกษา

ในระบบของ 3 ประเทศ อนัไดแ้ก่ สหราชอาณาจกัร ประเทศญี�ปุ่น และสาธารณรัฐสิงคโปร์  
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3.1   สหราชอาณาจักร 

กฎหมายในการบงัคบัโทษจาํคุกของประเทศองักฤษและเวลส์ มีโครงสร้างอนัสําคญัใน

การบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นเครื�องมือในการกาํหนดกฎเกณฑ์ และกรอบแนวทางต่าง ๆ จะบญัญติัไว้

ในกฎหมายราชทณัฑ์ ปี 1952 (Prison Act of 1952) และระเบียบขอ้บงัคบัอีกส่วนหนึ� ง และ

ขอ้กาํหนดราชทณัฑ์ ปี 19641 (Prison Rules of 1964) ซึ� งกาํหนดหลกัการพื=นฐานต่าง ๆ เนื=อหา

สาระของกฎหมายนี= มีการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขเปลี�ยนแปลงในระหวา่ง ปี ค.ศ.1968 ถึง ค.ศ.1972 

และโดยเฉพาะในช่วงหลงัสงครามโลกครั= งที�สอง มีการปรับปรุงแกไ้ขจากสภาพปัญหาที�พบในทาง

ปฏิบติั และแกไ้ขดว้ยวธีิการที�พิสูจน์และประเมินผลไดจ้ริง2 

การลงโทษ (Punishment) จะลงโทษโดยการกาํหนดบทลงโทษตามคาํพิพากษาของศาล

ที�เป็นที�ยอมรับโดยทั�วไป ซึ� งมีความยุติธรรมที�สําคญัที�สุดนั=น คาํพิพากษาของศาลจะตอ้งปกป้อง

สังคม มีการกาํหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกบัผูก้ระทาํความผิดแต่ละบุคคล มีการกาํหนดแนว

ทางการแกไ้ขฟื= นฟูผูก้ระทาํความผิด โดยมีเป้าประสงคที์�จะไม่ก่อให้เกิดการกระทาํความผิดซํ= าอีก 

และต้องมุ่งสร้างจิตสํานึกให้กับผูก้ระทาํความผิดมีความรับผิดชอบต่อสิ� งที�ได้กระทาํผิดขึ= น 

นอกจากนี=  ประเทศองักฤษยงัมีการนาํกระบวนการลงโทษทางเลือกมาใชโ้ดยสังคมจะมีส่วนร่วมใน

การป้องกนั และเขา้มีส่วนร่วมในกิจการปรับปรุงพฤตินิสัย (Rehabilitation) ผูก้ระทาํความผิดดว้ย

อย่างใกล้ชิด ซึ� งตอ้งกระทาํโดยการทาํงานร่วมกบัเรือนจาํและงานคุมประพฤติในการช่วยเหลือ

ผูต้อ้งขงัใหเ้กิดทกัษะในการเรียนรู้และการทาํงาน 

3.1.1   การบงัคบัโทษจาํคุก 

ระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษอยู่ภายใต้กฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ

ราชทณัฑ์ ค.ศ.1952 (Prison Act 1952) และขอ้บงัคบัราชทณัฑ์ (Prison Rules) ซึ� งมีจุดมุ่งหมายเป็นไป

ตามหลกัการพื=นฐานของกฎหมายเกี�ยวกบักระบวนการยติุธรรมทางอาญา  

กฎหมายราชทณัฑไ์ดรั้บการปฏิรูปมาเป็นระยะๆ นบัแต่การปฏิรูปปี ค.ศ.1820 จนถึงปี 

ค.ศ.1835  ได้มีพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  ค .ศ .1835 กําหนดให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการ

                                                           

1
 แกไ้ขเพิ�มเติมปี ค.ศ.1999 

2
 ธานี วรภทัร์, รายงานผลการวจิยั เรื�องการลดปริมาณผูต้อ้งขงัในเรือนจาํศึกษามาตรการทางกฎหมายในชั=น

บงัคบัโทษจาํคุก, (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2555), น. 73. 
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กระทรวงมหาดไทย (Home Secretary) แต่งตั=งผูต้รวจการราชทณัฑ์มีหน้าที�ตรวจตราในนามของ

กระทรวงและรายงานต่อรัฐมนตรี ต่อมาจึงไดมี้พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์ค.ศ.1952 ใชบ้งัคบั3 

กฎหมายวางกรอบขยายความเกี�ยวกับอาํนาจการบริหารจดัการตามบทบญัญติัของ

กฎหมายที�อนุญาตให้ทาํได้ตาม พระราชบญัญติัราชทณัฑ์ ค.ศ.1952 และค.ศ.19544 ซึ� งกาํหนด

หลักการพื=นฐานต่าง ๆ ตลอดทั=งข้อบงัคบัเกี�ยวกับโรงเรียนฝึกอบรมเด็กและเยาวชนที�กระทาํ

ความผิด Borstal Rules of 1964 และ Detention Center Rules of 1952 เนื=อหาสาระของกฎหมาย

ราชทัณฑ์นี= มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเปลี�ยนแปลงในระหว่างปี ค.ศ.1968 และ ค.ศ.1972 

โดยเฉพาะในช่วงหลงัสงครามโลกครั= งที�สอง มีการปรับปรุงแก้ไขจากสภาพปัญหาที�พบในทาง

ปฏิบติันั=น และแกไ้ขดว้ยวิธีที�พิสูจน์และประเมินผลไดจ้ริงสามารถนาํมาปฏิบติัแลว้เกิดผลไดจ้ริง

ภายในเวลาที�กาํหนดได ้กล่าวคือ มีการพฒันาปรับปรุงอยา่งอิสระ ไม่มีการแทรกแซงใด ๆ มีเหตุมี

ผลอยูบ่นพื=นฐานของกาํหมายอาญา พื=นฐานของระบบทณัฑวทิยาที�สามารถอธิบายไดช้ดัเจน5 

พระราชบญัญติัราชทณัฑ์ ค.ศ.1952 มาตรา 47 ไดก้าํหนดอาํนาจในการบริหารงาน

เกี�ยวกับราชทณัฑ์ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอาํนาจในการออกกฎเพื�อเป็น

ขอ้บงัคบัและระเบียบในการบริหารงานราชทณัฑ ์โดยเฉพาะการจดัการบริหารเรือนจาํ ทณัฑสถาน 

หรือสถานกกัขงัต่าง ๆ และ เพื�อการจาํแนก (Classification) การบาํบดัฟื= นฟู (Treatment) การจา้ง

งาน (Employment) วินัย (Discipline) และการควบคุม (Control) บุคคลผูที้�ถูกส่งตวัมาควบคุมที�

เรือนจาํ6 

ส่วนขอ้บงัคบัราชทณัฑ์ (Prison Rules of 1964) ที�กาํหนดภาระหน้าที�และความ

รับผิดชอบของงานราชทณัฑ์ โดยมีเป้าหมายเพื�อการอบรมและปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเพื�อให้เกิดการ

กระตุน้และสนบัสนุนผูต้อ้งขงัเพื�อนาํไปสู่การมีชีวติที�ดีและมีประโยชน์ต่อไป7 ดงัต่อไปนี=   

เป้าหมายแรก เปลี�ยนทศันคติของผูก้ระทาํผิดให้มีผลเหมือนกบัคนทั�วไป มีการเยียวยา

ใหมี้การปรับปรุงตวัมีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลง 

                                                           

3 วชิราภรณ์ อนุกลู, “กฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัโทษ: ศึกษากรณีทณัฑสถานวยัหนุ่ม,” (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต 

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2557), น. 28. 
4
 แกไ้ขเพิ�มเติมปี ค.ศ.1999 

5
 ธานี วรภทัร์, กฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัโทษจาํคุก, (กรุงเทพมหานคร : วญิnูชน, 2555), น. 187-188. 

6
 Prison Act 1952 section 47 (1) Rules for the management of prisons and other institutions 

7
 Prison Rules No. 1. 
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เป้าหมายที�สอง มีการวิเคราะห์วิจัยเกี�ยวกับการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขัง โดยเฉพาะของ 

Anglo-American และวิเคราะห์การกาํหนดและไม่กาํหนดะยะเวลาการจาํคุกทั=งหมด มีแนวคิดใน

การปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดในการเบี�ยงเบนโทษจาํคุกและนาํสิทธิต่าง ๆ ในเรื�องของมนุษยธรรม 

เมตตา กรุณา อยา่งมีขอบเขตมาใช ้ภายใตก้ารบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย (Home Office) 

เป้าหมายที�สาม มีภารกิจที�รองรับการดาํเนินการตามคาํพิพากษาของศาลให้เป็นไป

อยา่งมีสิทธิมนุษยชนและเป็นที�เชื�อถือไดใ้นการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั มีมาตรการป้องกนัการหลบหนี

จากเรือนจาํ8 

ส่วนในความรับผดิชอบในการบงัคบัโทษทางอาญาในเรือนจาํมีดงันี= 9 คือ 

1. การสร้างบรรยากาศที�สร้างสรรค์ให้กบัผูต้อ้งขงัที�ส่งเสริมให้มีการปรับตวัได้ ให้

เหมาะสม เพื�อสามารถกลบัสู่สังคมในอนาคต 

2. ผูต้อ้งโทษถูกพิทกัษแ์ละมีการกระตุน้ใหรู้้สาํนึกดว้ยตวัของตวัเอง 

3. การถูกแยกออกจากสังคมปกติไปยงัเรือนจาํ ตอ้งเพื�อการปรับปรุงแก้ไขผูก้ระทาํ

ความผดิที�มีความเป็นไปไดเ้ท่านั=นและเพื�อความปลอดภยั ตามพฤติการณ์ของแต่ละบุคคล 

4. เพื�อเตรียมความพร้อมในการปล่อยตวัผูก้ระทาํความผิดกลับสู่สังคม และมีการ

ช่วยเหลืออยา่งต่อเนื�องภายหลงัจากการปล่อยตวัไปแลว้ 

งานบังคับโทษมีภาระความรับผิดชอบสูงมาก มิใช่แต่เพียงการลงโทษแล้วส่งตัว

ผูต้อ้งขงักลบัสู่สังคมเท่านั=น แต่รวมถึงการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งขงัและสิทธิพลเมืองระหว่าง

ระยะเวลาที�รับโทษ มีเป้าหมายที�ตอ้งการบรรลุผลของการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงผูก้ระทาํผิดอยา่งนอ้ย

ตอ้งไม่ตํ�ากวา่มาตรฐานขั=นตํ�าของการคุมขงั อนัเป็นการทาํใหเ้รือนจาํดาํรงอยูอ่ยา่งปกติ 

ในการปรับโครงสร้างองค์กรภาครัฐเมื�อปี พ.ศ.2551 กระทรวงมหาดไทย (Home 

Office) ไดถ่้ายโอนภารกิจดา้นการกาํกบัดูแลงานราชทณัฑ์ (Her Majesty’s Prison Service) และ

ภารกิจดา้นกระบวนการยุติธรรมบางส่วนให้แก่ กระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice) ไดแ้ก่

กระบวนการยติุธรรมสาํหรับเด็กและเยาวชน (Youth Justice System) การวางแผนนโยบายดา้นการ

ลงโทษของรัฐ การคุม้ครองสิทธิมนุษยชน งานคุมประพฤติ (Probation Service) รวมทั=งหน่วยงาน

บริหารและดูแลผูก้ระทาํความผิดแห่งชาติ (National Offender Management Service – NOMS) ซึ� ง

                                                           

8
 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 2, น. 73-74. 

9
 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 5, น. 188 - 189. 
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เป็นหน่วยงานใหม่ที�เกิดขั=นเมื�อปี พ.ศ.2547 ด้วยการควบรวมกนัของกรมราชทณัฑ์และกรมคุม

ประพฤติในขณะนั=น ซึ� งเป็นหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมในปัจจุบนั สําหรับ NOMS เป็น

หน่วยงานหลกัในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิด มีวตัถุประสงค์หลกั เพื�อปกป้องคุม้ครองสังคม

และลดอตัราการกระทาํผิดซํ= า (re-offending rate) ของผูต้อ้งขงั โดยเป็นตวักลางเชื�อมโยงระหวา่ง

เรือนจาํและชุมชนในการลงโทษแกไ้ขฟื= นฟูผูก้ระทาํผิด การชะเชยความเสียหายให้กบัสังคม การ

สร้างโอกาสทางดา้นการศึกษา การจา้งงานและที�อยูอ่าศยัใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั10 

ทั=งนี=  ยงัมีหน่วยงานอิสระที�เป็นผูก้ระทาํหนา้ที�ตรวจสอบและกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน

ของเรือนจาํ มีหน่วยงานหลกัที�เกี�ยวขอ้ง 3 หน่วยงาน ซึ� งลว้นแต่เป็นอิสระจากกรมราชทณัฑ์ (HM 

Prison Service) ไดแ้ก่ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบอิสระ (Independent Monitoring Board)  ประกอบไปดว้ย

ประชาชนในชุมชนที�เรือนจาํตั=งอยู่ โดยได้รับการแต่งตั=งจากรัฐมนตรีให้ทาํหน้าที�ตรวจสอบการ

ดาํเนินงานของเรือนจาํดา้นการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัให้เป็นไปดว้ยความยุติธรรมและเคารพต่อสิทธิ

มนุษยชนขั=นพื=นฐาน รวมทั=งให้มีการจดัโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยสําหรับผูต้อ้งขงั

อยา่งเพียงพอ 

2) ผูต้รวจการแผ่นดินด้านงานราชทณัฑ์และคุมประพฤติ (Prison and Probations 

Ombudsman) มีหนา้ที�ในการตรวจสอบและพิจารณาขอ้ร้องเรียนของผูต้อ้งขงัและผูถู้กคุมประพฤติ 

รวมทั=งมีอาํนาจตรวจสอบคาํตดัสินของเจา้หน้าที�ราชทณัฑ์และบุคคลใด ๆ ที�ทาํงานให้กบักรม

ราชทณัฑ ์และมีความสัมพนัธ์เกี�ยวขอ้งกบัผูต้อ้งขงัในประเด็นร้องเรียน 

3) ผูต้รวจราชการเรือนจาํ (Her Majesty’s Inspectorate of Prisons) มีหนา้ที�ในการจดัทาํ

รายงานเกี�ยวกบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั สภาพเรือนจาํ และกรณีอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งเสนอไปยงัรัฐบาล

โดยตรง11 

และยงัมีหน่วยงานเอกชนที�เขา้มาร่วมมามีบทบาทในการบงัคบัโทษต่อผูต้อ้งขงัดว้ย 

เช่นกองทุนเพื�อการปฏิรูปเรือนจาํ (The Prison Reform Trust) สมาคมเพื�อการดูแลและการกลบัคืน

สู่สังคมของผูก้ระทาํความผิดแห่งชาติ (The National Association for the Care and Resettlement of 

Offenders – NACRO) องคก์รผูห้ญิงในเรือนจาํ (Women in Prison – WTP) เป็นตน้ 
                                                           

10
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, สารานุกรมการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงนานาชาติ, (กรุงเทพมหานคร: 

ราชทณัฑ,์ 2552), น.  2. 
11

 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 10, น. 32. 
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3.1.2   การจาํแนกผูต้อ้งขงัและระบบเรือนจาํ 

ภารกิจของงานเรือนจาํ คือการควบคุมผูต้อ้งขงัไวต้ามคาํพิพากษาของศาล เพื�อให้การ

อบรมแกไ้ขใหก้ลบัเขา้สู่สังคมโดยไม่กลบัไปกระทาํความผดิซํ= าอีก อนัจะเป็นการป้องกนัสังคม 

ในการอบรมแกไ้ขผูต้อ้งขงันั=น เรือนจาํจะจดัให้มีการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั การให้

คาํปรึกษาทางจิตและโปรแกรมในการดูแลแกไ้ขผูต้อ้งขงัประเภทต่าง ๆ 12 

การจาํแนกประเภทผูต้อ้งขงัเพื�อการควบคุมตวั 

ระเบียบกรมราชทณัฑ์ที� 0900 วา่ดว้ยการจาํแนกผูต้อ้งขงั (Prison Service Order (PSO) 

0900 on Catagorization and Allocation ) หมวดวา่ดว้ยการจาํแนกผูต้อ้งขงั มีหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการ

จาํแนกประเภทผูต้อ้งขงัโดยสามารถสรุปได ้ดงันี=  

1) สําหรับผูต้อ้งขงัชาย กาํหนดอยู่ใน บทที� 1 หมวดที� 1.1 ขอ้ 1.1.1 การแยกประเภท

เพื�อความปลอดภยั มีการจาํแนกออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1.1) ผูต้ ้องขงัประเภท A ได้แก่ นักโทษที�มีพฤติกรรมถ้าหากหลบหนีจะส่งผล

อนัตรายร้ายแรงสูงสุดต่อประชาชนหรือตาํรวจ หรือความมั�นคงของรัฐ 

 1.2) ผูต้อ้งขงัประเภท B ได้แก่ นักโทษที�ไม่จาํเป็นตอ้งควบคุมไวใ้นเรือนจาํที�มี

ระดบัความมั�นคงสูงสุด แต่การหลบหนีของผูต้อ้งขงัอาจะก่อให้เกิดความยากลาํบากจึงควรถูก

ควบคุมตวัไวใ้นเรือนจาํที�มีความมั�นคงสูง 

 1.3) ผูต้อ้งขงัประเภท C ไดแ้ก่ ผูต้อ้งขงัที�ไม่สมควรไวว้างใจที�ควบคุมไวใ้นเรือนจาํ

ที�มีลกัษณะเปิด แมจ้ะเป็นผูต้อ้งขงัที�ไม่มีความสามารถหรือไม่มีทรัพยากรเพียงพอที�จะกระทาํการ

หลบหนี ดงันั=นจึงสมควรถูกควบคุมตวัไวใ้นเรือนจาํที�มีขอบรั= วหรือกาํแพงกั=นเพียงพอที�จะป้องกนั

การหลบหนี 

 1.4) ผูต้อ้งขงัประเภท D ได้แก่ ผูต้อ้งขงัที�สามารถควบคุมตวัไวไ้ด้ในเรือนจาํที�มี

ลกัษณะเปิด สําหรับผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณานั=น จะถูกจาํแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ ผูต้อ้งขงั

ประเภท A ซึ� งเป็นภยัร้ายแรงต่อสังคมหากมีการหลบหนี ส่วนผูต้อ้งขงัอื�น ๆ ที�ไม่เขา้ลกัษณะใน

ขา้งตน้จะถูกจาํแนกให้อยู่ในประเภท U (Unclassified) และมกัจะถูกควบคุมตวัไวใ้นเรือนจาํ

ทอ้งถิ�นแบบปิด13 
                                                           

12
 นทัธี จิตสวา่ง, เอกสารการสอนชุดวชิาการบริหารงานยติุธรรม หน่วยที� 8 – 15 (หน่วยที� 11), (นนทบุรี : 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2550), น. 11 – 20. 
13

 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 10, น. 27. (อา้งถึงในเชิงอรรถที�  1) 
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2) สําหรับผูต้อ้งขงัหญิง กาํหนดอยูใ่น บทที� 6 หมวดที� 6.1 การแยกประเภทเพื�อความ

ปลอดภยั มีการจาํแนกออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

 2.1) ผูต้อ้งขงัประเภท Restricted Status (เทียบไดก้บัผูต้อ้งขงัชายประเภท A) คือ 

ผูต้อ้งขงัที�จะหลบหนีจะก่ออนัตรายร้ายแรงต่อประชาชนหรือกระทบต่อความมั�นคงของรัฐ ไม่ว่า

การหลบหนีนั=นจะเกิดขึ=นจริงหรือไม่ หรือแมว้า่การหลบหนีนั=นมิอาจเกิดขึ=นไดก้็ตาม ซึ� งในสหราช

อาณาจกัผูต้อ้งขงัหญิงประเภทนี=จะถูกคุมขงัที� เรือนจาํ Bronzefield และเรือนจาํ Low Newton 

 2.2) ผูต้อ้งขงัประเภท Closed Conditions คือ ผูต้อ้งขงัที�ควรถูกควบคุมในเรือนจาํ

ปิดที�ไม่จาํเป็นต้องถูกควบคุมตวัในเรือนจาํระดับความมั�นคงสูงสุด แต่มีลกัษณะเป็นผูต้้องขงั

อนัตรายไม่น่าไวว้างใจหรือไม่เหมาะสมที�จะถูกควบคุมตวัในเรือนจาํแบบเปิด 

 2.3) ผูต้อ้งขงัประเภท Semi – Open Conditions คือ ผูต้อ้งขงัที�ควรถูกควบคุมไวใ้น

เรือนจาํแบบกึ�งเปิด เป็นผูต้อ้งขงัที�มีความอนัตรายต่อสังคมภายนอกระดบัตํ�า แต่ยงัคงจาํเป็นตอ้งใช้

สิ�งกีดขวางทางภายภาพเพื�อป้องกนัการหลบหนี 

 2.4) ผูต้อ้งขงัประเภท Open Conditions คือ ผูต้อ้งขงัที�ควรถูกควบคุมไวใ้นเรือนจาํ

แบบเปิด เป็นผูต้้องขงัที�มีความอนัตรายต่อสังคมภายนอกระดับตํ�า และเป็นที�น่าไวว้างใจหรือ

เหมาะสมที�จะถูกควบคุมไวใ้นเรือนจาํที�มีลกัษณะเปิด14 

3) สําหรับผูต้อ้งขงัวยัหนุ่ม กาํหนดอยู่ใน บทที� 3 หมวดที� 3.1 การแยกประเภทเพื�อ

ความปลอดภยั มีการจาํแนกออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

 3.1) ผูต้ ้องขงัวยัหนุ่มประเภท A (Category A) คือ นักโทษที�มีพฤติกรรมหาก

หลบหนีจะส่งผลอนัตรายร้ายแรงสูงสุดต่อประชาชนหรือตาํรวจ หรือความมั�นคงของรัฐ 

 3.2) ผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มประเภท Restricted Status (เทียบไดก้บัผูต้อ้งขงัชายประเภท A) 

คือ ผูต้อ้งขงัที�อยูร่ะหวา่งการควบคุมตวัระหวา่งพิจารณาคดีในทณัฑสถานวยัหนุ่มซึ� งมีความเสี�ยงที�

จะก่ออนัตรายต่อสังคมและตอ้งไดรั้บการควบคุมตวัขั=นสูง  

 3.3) ผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มประเภท Closed Conditions คือ ผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มที�ควรถูก

ควบคุมในเรือนจาํปิดที�ไม่จาํเป็นตอ้งถูกควบคุมตวัในเรือนจาํระดบัความมั�นคงสูงสุด แต่มีลกัษณะ

เป็นผูต้อ้งขงัอนัตรายไม่น่าไวว้างใจหรือไม่เหมาะสมที�จะถูกควบคุมตวัในเรือนจาํแบบเปิด 

                                                           

14
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 10, หนา้ 27. 
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 3.4) ผูต้ ้องขังวยัหนุ่มประเภท Open Conditions คือ ผูต้ ้องขงัวยัหนุ่มที�ควรถูก

ควบคุมไวใ้นเรือนจาํแบบเปิด เป็นผูต้อ้งขงัที�มีความอนัตรายต่อสังคมภายนอกระดบัตํ�า และเป็นที�

น่าไวว้างใจหรือเหมาะสมที�จะถูกควบคุมไวใ้นเรือนจาํที�มีลกัษณะเปิด 

การแยกประเภทเรือนจาํ 

การราชทณัฑข์องประเทศองักฤษอยูใ่นความรับผดิชอบของกระทรวงมหาดไทย กลไก

การควบคุมอนัแทจ้ริงบางส่วนก็ขึ=นตรงต่อส่วนกลาง และบางส่วนก็ขึ=นอยู่กบัระบบการบริหาร

เรือนจาํและทณัฑสถาน ที�มีวตัถุประสงคแ์ตกต่างกนัไป โดยแบ่งการปฏิบติังานเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ  คือ15 

1. เรือนจาํและทณัฑสถานสาํหรับปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิที�เป็นผูใ้หญ่ 

ซึ� งกาํหนดใหจ้าํแนกประเภทเรือนจาํและทณัฑสถานเพื�อความสะดวกและประสิทธิผล

ในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ดงันี=  

1) เรือนจาํกลาง (Central Prisons) ใชเ้ป็นสถานที�คุมขงัผูก้ระทาํความผิดตอ้งโทษจาํคุก

ในระยะยาว ทั=งยงัไดแ้บ่งประเภทเรือนจาํกลางเพื�อดาํเนินการควบคุมผูก้ระทาํความผิดตามลกัษณะ

ฐานโทษ และความร้ายแรงอีกดว้ย กล่าวคือ ผูก้ระทาํความผิดร้ายแรงและตอ้งโทษสูงจะถูกส่งตวั

ไปควบคุมที�เรือนจาํดาร์ทมวั (Dartmoor) วอร์มวูดสครับส์ (Wormwood Scrubs) และอื�น ๆ ส่วน

ผูก้ระทาํความผิดซํ= าที�ดื=อดา้นเหลือขอก็จะถูกส่งตวัไปควบคุมไวใ้นทณัฑสถานกกักนั (Preventive 

Detention) เป็นกรณีพิเศษแตกต่างไปจากผูต้อ้งขงัอื�น ๆ  

2) เรือนจาํเพื�อการอบรมและฝึกอาชีพประจาํเขต (Regional Training Prisons) การ

จดัแบ่งประเภทเรือนจาํประเภทนี= มีวตัถุประสงคเ์พื�อประโยชน์ในการคดัเลือกผูต้อ้งขงัจากเรือนจาํ

ทอ้งถิ�นไปรับการฝึกอบรมแกไ้ขตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคล หรือโดยกระบวนการจาํแนก

ลกัษณะผูต้อ้งขงั การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัจะเนน้หนกัไปในดา้นการฝึกวชิาชีพและฟื= นฟูการศึกษาวิชา

สามญั เพื�อใหผู้ก้ระทาํความผดิสามารถใชค้วามรู้ดงักล่าวประกอบอาชีพไดภ้ายหลงัจากพน้โทษไป

แลว้ ผูก้ระทาํความผดิซึ� งถูกส่งมายงัเรือนจาํประเภทนี= มีกาํหนดโทษตั=งแต่ 6 เดือนขึ=นไป แต่ไม่เกิน  4  ปี 

3) เรือนจาํเปิด (Open Prisons) เป็นเรือนจาํที�มีความมั�นคงแข็งแรงระดบัตํ�า จดัตั=งขึ=น ณ 

บริเวณชานเมืองที�มีความสะดวกในการคมนาคม เพื�อทาํการคดัเลือกผูก้ระทาํความผิดที�มีโทษ และ

มีความประพฤติเหมาะสมสําหรับเรือนจาํเปิดเป็นการเฉพาะ โดยมุ่งส่งเสริมให้ผูก้ระทาํผิดไดใ้ช้

                                                           

15
 ประเสริฐ เมฆมณี, หลกัทณัฑวทิยา, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ,์ 2523), น. 151 – 153. 
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ชีวิตอิสระภายใตก้ารควบคุมระเบียบวินยัของตนเอง และไดรั้บการฝึกฝนวิชาชีพทางเกษตรกรรม

เป็นส่วนใหญ่ 

4) เรือนจาํหญิง (Women’s Prisons) ใชส้าํหรับควบคุมอบรมและฝึกวิชาชีพแก่ผูต้อ้งขงั

หญิง ซึ� งมีทั=งเรือนจาํแบบปิดธรรมดาและเรือนจาํเปิด การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงไดเ้น้นหนกัใน

กลุ่มบาํบดัและใหก้ารฝึกวชิาชีพที�เหมาะสมกบัสภาพความเป็นอยูข่องผูต้อ้งขงัหญิง รวมทั=งส่งเสริม

ใหผู้ต้อ้งขงัหญิงมีโอกาสติดต่อกบัโลกภายนอกอยา่งกวา้งขวางอีกดว้ย 

5) เรือนจาํเพื�อการอบรมแกไ้ขฟื= นฟูจิตใจผูก้ระทาํผิด (Corrective Training Prisons) 

การจดัเรือนจาํประเภทนี= นบัเป็นการใชม้าตรการควบคุมพิเศษแก่ผูก้ระทาํความผิดซํ= า ที�มีกาํหนด

โทษตั=งแต่ 2 ปีขึ=นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี และมีอายุระหวา่งวยัหนุ่มและผูใ้หญ่ ซึ� งโดยประมาณมีอายุ

ระหวา่ง 21 – 30 ปี มาควบคุมไว ้ณ ทณัฑสถานแห่งนี=  เพื�อทาํการอบรมและฝึกวิชาชีพในดา้นการ

ฟื= นฟูการศึกษาและฝึกฝนวชิาชีพ 

2. ทณัฑสถานสาํหรับปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิวยัหนุ่ม 

ทณัฑสถานสําหรับผูก้ระทาํความผิดวยัหนุ่มในองักฤษแยกออกตามอายุของผูก้ระทาํ

ความผดิเป็น 2 ระยะ คือ การจดัทณัฑสถานเพื�อปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิวยัหนุ่มที�มีอายุต ํ�ากวา่ 17 

ปีลงมา กบั ผูก้ระทาํความผดิวยัหนุ่มที�มีอายสูุงกวา่ 17 ปี แต่ไม่เกิน 21 ปี ดงัต่อไปนี=  

1) สถานควบคุมผูก้ระทาํผิดวยัหนุ่มระยะสั= น(Remand Home) เป็นสถานที�ควบคุม

ผูก้ระทาํผิดวยัหนุ่มระยะสั= นที�มีอายุต ํ�ากว่า 17 ปีลงมา โดยมุ่งส่งเสริมการศึกษาวิชาสามญัอย่าง

กวา้งขวาง เฉพาะดา้นฝึกวชิาชีพนั=นประกอบดว้ยช่างไมแ้กะสลกัและสวนครัว 

2) โรงเรียนฝึกอบรมผูก้ระทาํผิดวยัหนุ่ม (Approved School) ไดแ้ก่ การจดัตั=งสถานที�

อยู่อาศยัและควบคุมฝึกอบรมผูก้ระทาํผิดวยัหนุ่มอายุต ํ�ากว่า 17 ปี โดยคาํสั�งของศาลเพื�อให้

การศึกษาอบรมทางดา้นวชิาสามญั รวมทั=งการจดับริการทางศาสนาและสุขภาพจิต เพื�อให้ผูก้ระทาํ

ผิดเหล่านี= มีทศันะดีต่อผูอื้�น และสามารถปรับชีวิตเขา้กบัผูอื้�นไดเ้มื�อพน้กาํหนดการควบคุมไปแลว้ 

การดาํเนินงานของโรงเรียนฝึกอบรมผูก้ระทาํผิดวยัหนุ่มมกัอยู่ในความรับผิดชอบของเจา้หน้าที�

ทอ้งถิ�น หรือภายใตก้ารอุปถมัภจ์ากองคก์ารศาสนา และองคก์ารสงเคราะห์อื�น ๆ 

3) ศูนยค์วบคุมผูก้ระทาํผิดวยัหนุ่ม (Detention Centre) การดาํเนินงานของทณัฑสถาน

แบบนี=นบัเป็นกา้วสาํคญัแห่งการพฒันากิจการราชทณัฑ์ในประเทศองักฤษ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ

ดาํเนินการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดวยัหนุ่มให้เหมาะสมยิ�งขึ=น กล่าวคือ ไดก้าํหนดสถานที�ฝึกอบรม

ผูก้ระทาํผิดวยัหนุ่ม ซึ� งถูกจาํคุกตั=งแต่ 3 – 6 เดือน ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ผูก้ระทาํผิดวยัหนุ่ม
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อายุ 17 – 21 ปี พวกหนึ�งและอายุ 14 – 16 ปี อีกพวกหนึ�ง การดาํเนินการปฏิบติัไดเ้นน้หนกัในดา้น

การฟื= นฟูการศึกษาสามญั การฝึกพลศึกษา และการสงเคราะห์ทั�วไป 

4) ศูนยค์วบคุมผูก้ระทาํผิดวยัหนุ่มที�อยู่ในระหว่างพิจารณาคดี (Remand Centre) เป็น

สถานที�ควบคุมผูก้ระทาํผิดวยัหนุ่มที�มีอายุต ํ�ากว่า 21 ปี ซึ� งอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาคดี เพื�อแยก

ผูก้ระทาํผิดซึ� งอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาออกจากผูก้ระทาํผิดอื�น ๆ กบัเพื�อประโยชน์ในการติดต่อ

กบัทนายความ ผูป้กครอง ญาติมิตร และสะดวกแก่พนกังานคุมประพฤติหรือเจา้หนา้ที�ผูเ้กี�ยวขอ้ง

ในอนัที�จะรวบรวมขอ้มูล และประเมินสถานภาพของผูก้ระทาํผดิในประการอื�นที�เหมาะสม 

ทั=งนี=  ยงัสามารถจาํแนกประเภทเรือนจาํตามอาํนาจหน้าที�และตามระดบัความมั�นคงได้เช่นกัน 

ประเภทเรือนจาํ - จาํแนกตามอาํนาจหนา้ที� 

1) เรือนจาํทอ้งถิ�น (Local Prisons) มีสถานะเป็นเรือนจาํแรกรับ โดยจะรับตวัผูต้อ้งขงั

ระหวา่งพิจารณา เยาวชนและนกัโทษเด็ดขาดโดยตรงจากศาลในเขตพื=นที�ที�เรือนจาํตั=งอยู่ เรือนจาํ

ทอ้งถิ�นมีหน้าที�ทาํการประเมินผูต้้องขงัในเบื=องต้น และจาํแนกประเภทผูต้้องขงัเพื�อส่งตวัไป

ควบคุมยงัเรือนจาํที�เหมาะสมต่อไป เวน้แต่ ผูต้อ้งขงัประเภท A ที�ส่วนกลางกรมราชทณัฑ์จะเป็น

ผูด้าํเนินการจาํแนกเอง เรือนจาํทอ้งถิ�นทุกแห่งจดัเป็นเรือนจาํแบบปิด 

2) เรือนจาํสําหรับการฝึกอบรม (Training Prisons) อาจมีลกัษณะเป็นเรือนจาํปิดหรือ

เปิด ทั=งนี= ขึ=นอยู่กบัระดบัความมั�นคงของเรือนจาํ โดยหน้าที�หลกัของเรือนจาํประเภทนี=  คือ การ

จดัการฝึกวชิาชีพใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั 

3) สถานพินิจและคุม้ครองเด็ก (Young Offender Institutions) เป็นสถานที�สําหรับ

ควบคุมเยาวชนผูก้ระทาํความผดิซึ� งมีอายรุะหวา่ง 15 ถึง 21 ปี 

4) ศูนยก์ารศึกษาสําหรับเยาวชน (Secure Training Centres – STCs) เป็นศูนยก์ารศึกษา

สาํหรับเยาวชนผูก้ระทาํความผดิอายไุม่เกิน 17 ปี ดาํเนินงานโดยเอกชน 

5) ศูนยค์วบคุมตวัเยาวชนในทอ้งถิ�น (Local Authority Secure Children’s Home- 

LASCHs) เป็นศูนยส์ําหรับควบคุมตวัเยาวชนที�อยู่ในกลุ่มอ่อนไหวต่อสภาวะแวดล้อมรอบขา้ง 

ดาํเนินงานโดยศูนยบ์ริการสังคม (Social Services) โดยมุ่งเนน้ที�การตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของผูก้ระทาํผดิที�เป็นเยาวชนทั=งทางดา้นร่างกาย อารมณ์และพฤติกรรม16 

ประเภทเรือนจาํ – จาํแนกตามระดบัความมั�นคง 

                                                           

16
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 10, น. 6. 
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ในเรือนจาํชาย สามารถจาํแนกออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) เรือนจาํแบบเปิด (Open Prisons) ไม่มีแนวรั= วหรือแนวกาํแพงรอบบริเวณเรือนจาํ 

โดยประตูเรือนจาํจะปิดในเวลากลางคืน ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํประเภทนี=อาจไดรั้บอนุญาตให้ออกไป

ทาํงานนอกเรือนจาํในช่วงเวลากลางวนั 

2) เรือนจาํประเภท C (Category C Prisons) มีระดบัความมั�นคงสูงขึ=นกวา่เรือนจาํแบบ

เปิด โดยมีแนวรั= วและแนวกาํแพงลอ้มรอบผูต้อ้งขงัจะไดรั้บอิสรภาพในการใชชี้วิตภายในเรือนจาํ

ระดบัหนึ�ง ผูต้อ้งขงัที�ถูกควบคุมภายในเรือนจาํประเภทนี=  ไดแ้ก่ ผูต้อ้งขงัประเภท C หรือ ประเภท 

D และส่วนมากอยูร่ะหวา่งการเตรียมยา้ยการควบคุมไปยงัเรือนจาํเปิด 

3) เรือนจาํประเภท B (Category B Prisons) เป็นเรือนจาํซึ� งทาํหนา้ที�ควบคุมผูต้อ้งขงั

ประเภท B รวมกบั ประเภท C และ D มีระดบัความมั�นคงสูง มีแนวรั= วและกาํแพง ในขณะเดียวกนัมี

การจาํกดัเสรีภาพของผูต้อ้งขงัมากขึ=นดว้ยเช่นกนั 

4) เรือนจาํความมั�นคงสูง (High Security Prisons) มีหน้าที�ในการควบคุมผูต้อ้งขงั

ประเภท A และผูต้อ้งขงัประเภท B บางส่วน 

สําหรับเรือนจาํหญิง มีการจาํแนกประเภทเพื�อการควบคุมแตกต่างออกไปจากเรือนจาํ

ชาย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) เรือนจาํทอ้งถิ�น (Local Prisons) 

2) เรือนจาํสาํหรับการฝึกอบรมแบบปิด (Closed Training Prisons) 

3) เรือนจาํสาํหรับการฝึกอบรมแบบเปิด (Open Training Prisons) 

4) เรือนจาํสาํหรับการฝึกอบรมแบบกึ�งเปิด (Semi-opened Training Prisons)17 

การจาํแนกผูต้อ้งขงัใหเ้ขา้กบัเรือนจาํ 18 

ในปี ค.ศ.1950 การจดัชั=นการบงัคบัโทษของเรือนจาํในประเทศองักฤษ จะพิจารณาตาม

หลกัการพื=นฐานของระบบการจาํแนกผูต้อ้งขงั ซึ� งจดัการแยกผูต้อ้งขงัเป็นชั=นพิเศษและชั=นธรรมดา 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1984 มีผูต้อ้งขงัที�มีความเสี�ยงในความปลอดภยัอยูใ่นระดบัตํ�ามาก ศาลองักฤษได้

ยกเลิกระบบการจาํแนกดงักล่าว ซึ� งระบบการจาํแนกผูต้อ้งขงัที�ประเทศองักฤษและในประเทศต่าง 

ๆ ในภาคพื=นยุโรป ทาํติดต่อกนัมามีเป้าหมายแรกเพื�อใช้เรื� องความปลอดภยั ในช่วงกลางปี ค.ศ. 

                                                           

17
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 10, น. 6-7. 

18
 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 5, หนา้ 193 - 194. 
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1960 ใชก้ารจาํแนกผูต้อ้งขงัเป็นการป้องกนัไวก่้อนควบคุมนอกจากนี=ภายหลงัค.ศ.1966 เนื�องจาก

การควบคุมการหลบหนีให้มีประสิทธิภาพ ไดมี้การจดัทาํแผนการจาํแนกผูต้อ้งขงัไว ้4 ประเภท ที�

เรียกวา่ Mountbatten plan ในการรับตวัผูต้อ้งขงัเขา้สู่เรือนจาํ ดงันี= 19 

ประเภท A (Category A) จะเป็นประเภทของเรือนจาํที�ใช้กบัผูต้อ้งขงัที�มีอนัตรายต่อ

ความปลอดภยัมากที�สุดกบัสังคม หรือความมั�นคงต่อรัฐ และมีแนวโนม้ที�อาจหลบหนี การควบคุม

ผูต้อ้งขงัประเภทนี= ซึ� งเป็นฝ่ายขา้งนอ้ยของจาํนวนผูต้อ้งขงัทั=งหมด ส่วนมากเป็นนกัโทษจาํคุกตั=งแต่

สิบปีขึ=นไป และมกัจะถูกควบคุมตวัไวใ้นเรือนจาํและทณัฑสถานที�ความมั�นคงแขง็แรงสูงสุด20 

ประเภท B (Category B) เป็นประเภทของเรือนจาํที�ใชก้บัผูต้อ้งขงัที�ไม่เป็นอนัตรายต่อ

ความปลอดภยัมากนกักบัสังคม แต่มีแนวโนม้ที�จะหลบหนี ซึ� งเป็นผูต้อ้งขงัที�มีพฤติกรรมเสี�ยงต่อ

การหลบหนีนอ้ยกวา่ผูต้อ้งขงัประเภท A (Category A) และสมควรไดรั้บการปฏิบติั ในลกัษณะการ

ลดหย่อนการควบคุมมากกว่าผูต้อ้งขงัประเภท A (Category A) โดยจะถูกคุมขงัและให้ฝึกอาชีพ

ทางดา้นอุตสาหกรรมอยูใ่นเรือนจาํหรือทณัฑสถานที�มีระดบัความมั�นคงปานกลาง 

ประเภท C (Category C) ประเภทเรือนจาํที�ใช้กบัผูต้อ้งขงัที�ไม่สามารถกาํหนดให้อยู่

ในทณัฑสถานเปิดได ้แต่มีความเป็นไปไดที้�อาจจะพยายามหลบหนี เป็นผูต้อ้งขงัที�มีความประพฤติ

เชื�อแน่วา่จะไม่หลบหนีแต่ยงัไม่ถึงขั=นที�จะผอ่นคลายการควบคุมไดโ้ดยสิ=นเชิง จึงมกัจะถูกคุมขงัอยู่

ในเรือนจาํเพื�อการฝึกวชิาชีพ (The Training Prisons) เป็นส่วนใหญ่ 

ประเภท D (Category D) เป็นประเภทของเรือนจาํที�ใช้กับผูต้ ้องขงัที�สามารถอยู่

ในทณัฑสถานเปิดปราศจากขอ้กาํหนดเท่าที�จะทาํได ้ซึ� งเป็นผูต้อ้งขงัที�มีพฤติกรรมไวว้างใจไดใ้น

การควบคุม ซึ� งไดแ้ก่ ผูต้อ้งขงัที�มีกาํหนดอตัราโทษนอ้ย ความประพฤติดี และมีคุณสมบติัเหมาะสม

ที�จะถูกส่งตวัไปฝึกวชิาชีพในเรือนจาํหรือทณัฑสถานเปิด 

ต่อมาได้มีการเพิ�มผูต้อ้งขงัประเภท E (Category E) ขึ=นอีกประเภทหนึ� ง หมายถึง 

ผูต้อ้งขงัที�ไม่พยายามหลบหนี แต่ยงัมีความเสี�ยงในการควบคุม ส่วนผูต้อ้งขงัประเภท B (Category 

B) ที�เคยหลบหนีหรือพยายามหลบหนี จะถูกจาํแนกเป็นผูต้อ้งขงัประเภท A (Category A) อยา่งไรก็

ตาม ผูต้อ้งขงัประเภท E (Category E) จะถูกเฝ้าเป็นพิเศษและตอ้งใส่เสื= อผา้ของเรือนจาํโดยมี

                                                           

19
 Gunther Kaiser, Prison Systems & Correctional Laws:Europe,The united States,and Japan A Comparative 

Analysis, (New York : Transnational Publishers, 1984), p. 58. 
20

 ประเสริฐ เมฆมณี, อ้างแล้ว เชิงอรรถที�15, น. 285. 
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เครื�องหมายสีเหลืองติดอยู่ รวมทั=งมีตวัหนังสือกาํกบัไว ้การเยี�ยมจะถูกตรวจสอบอย่างใกลชิ้ด ผู ้

บญัชาการเรือนจาํจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจในการกาํหนดผูต้อ้งขงัประเภท E (Category E) วา่จะอยูใ่น

ประเภทนี=ระยะเวลานานเท่าใด ก่อนที�จะกาํหนดเป็นผูต้อ้งขงัระเภทอื�น หรืออีกนยัหนึ�งผูต้อ้งขงัจะ

อยูใ่นประเภทนี=ชั�วคราวเท่านั=น 

สาํหรับผูต้อ้งขงัที�ควรไดรั้บการควบคุมอยา่งเขม้งวดจะไม่ถูกควบคุมรวมกนัในเรือนจาํ

ใดเรือนจาํหนึ� ง แต่จะกระจายอยู่ในเรือนจาํต่าง ๆ ตามระบบที�เรียกว่า การกระจายการคุมขัง 

(Dispersal System)21 

ต่อมา ในปี ค.ศ.2004 ได้มีการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงานเรือนจาํ โดยการรวม

สํานกังานคุมประพฤติแห่งชาติ (National Probation Service) และสํานกังานเรือนจาํ (HM Prison 

Service) จากกระทรวงมหาดไทยมารวมกนัในสังกดักระทรวงยุติธรรม มีชื�อว่า สํานกังานบริหาร

จดัการผูก้ระทาํผิดแห่งชาติ (National Offender Management Service : NOMS) จดัตั=งเมื�อวนัที� 1 

มิถุนายน ค.ศ.2004 เป็นหน่วยงานบริหารสังกดักระทรวงยติุธรรม มีความรับผดิชอบการบริหารงาน

เรือนจาํขององักฤษ มีความรับผิดชอบในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์, พฒันานโยบาย และดูแล

การเงินของระบบราชทณัฑ์ขององักฤษ รวมทั=งเสริมสร้างการให้บริการที�มีคุณภาพแลว้ปรับปรุง

ความน่าเชื�อมั�นในการดาํเนินความสะดวกต่อภาคสังคมในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา 22การ

เปลี�ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานเรือนจาํและงานคุมประพฤติดงักล่าวทาํให้เกิดหน่วยงาน

บริหารจดัการผูก้ระทาํผิดรวม 9 ภาคในองักฤษ (Regional Offender Manager : ROM) และ 1 ภาค

ในเวลส์ ในแต่ละภาคมีความรับผิดชอบการบริหารจดัการเรือนจาํและงานคุมประพฤติในเขตพื=นที�

นั=น และการทาํสัญญากบัเรือนจาํเอกชน การบริหารจดัการเรือนจาํในภาครัฐขึ=นอยู่กบัสํานกังาน

เรือนจาํ ซึ� งแยกการบงัคบับญัชาระหวา่งอธิบดีเรือนจาํกบัอธิบดีคุมประพฤติ 

การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างเกิดขึ=นจากปัญหาภายในเรือนจาํซึ� งมีนกัโทษชาวต่างชาติ

เพิ�มขึ=น และไดมี้การยา้ยหน่วยงานไปสังกดักระทรวงยติุธรรมเมื�อเดือนมกราคม ค.ศ.2008 หลงัจาก

นั=นไดมี้การปรับโครงสร้างใหม่ เป็นหน่วยงานจดัการผูก้ระทาํผิดแห่งชาติ ต่อมาไดเ้ปลี�ยนแปลง

การบริหารระดบัภาคออกเป็น 10 ภาค ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด เรียกว่า ผูอ้าํนวยการจดัการผูก้ระทาํ

ความผิด (Director of Offender Management) ในแต่ละภาครับผิดชอบการบริหารงานเรือนจาํและ
                                                           

21
 วชิราภรณ์ อนุกลู, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 3, น. 126. 

22
 Richard J Terrill, World Criminal Justice Systems A Comparative Survey, Eighth Edition, (Waltham, MA : 

Anderson, 2013), p. 93. 
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คุมประพฤติ ในปีค.ศ.2008 สํานักงานคุมประพฤติภูมิภาคจาํนวน 6 แห่ง ซึ� งมีคณะกรรมการ

ควบคุมดูแลไดเ้ปลี�ยนเป็นหน่วยงานคุมประพฤติ เรียกว่า “Probation Trusts” ซึ� งมีอิสระมากกว่า

ระบบคณะกรรมการ แต่อาจเกิดการแข่งขนัมากขึ=นและอาจถูกโอนงานไปให้หน่วยงานอื�นแทน ถา้

หากการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ต่อมา ปีค.ศ. 2009 หน่วยงานนี= ได้จัดตั= งสํานักงานคุม

ประพฤติขึ=นอีก 3 หน่วยงาน รวมทั=งสิ=น 9 หน่วยงาน23 

ในการดาํเนินงานเกี�ยวกบัการฝึกอบรมและแกไ้ขผูก้ระทาํผดิวยัหนุ่มของทณัฑสถานวยั

หนุ่มบอร์สตลั ได้ยึดถือหลกัปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดวยัหนุ่มภายใตร้ะเบียบที�เหมาะสม ไม่เขม้งวด

กวดขนัในเรื�องระเบียบวินัยจนเกินไป โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้ผูก้ระทาํผิดวยัหนุ่มไดมี้โอกาส

รับผิดชอบในการตดัสินใจและควบคุมวินยัของตนเอง ภายใตบ้รรยากาศที�เป็นอิสระและไวว้างใจ 

มีการอบรมฝึกวชิาชีพ วชิาสามญั และศีลธรรมจรรยาที�เหมาะสมกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการและ

ความจาํเป็นของผูก้ระทาํผิดรายบุคคล ภายใตร้ะบบการจาํแนกลกัษณะ และการให้คะแนนตามผล

กา้วหน้าแห่งความประพฤติ โดยเฉพาะอย่างยิ�งได้พิถีพิถนัอย่างยิ�งในการคดัเลือกเจา้หน้าที� เช่น 

ตาํแหน่งผูป้กครองทณัฑสถาน และพ่อบา้นตอ้งมีความรอบรู้และประสบการณ์เกี�ยวกบัการปฏิบติั

ต่อผูก้ระทาํผิดวยัหนุ่มเป็นอย่างดี อนุศาสตราจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา เหล่านี=

ประมาณครึ� งหนึ�งเป็นผูผ้า่นการศึกษาชั=นอุดมศึกษา เฉพาะคนหนุ่มที�เพิ�งจบจากมหาวิทยาลยั ตอ้งมี

ประสบการณ์ผ่านงานอื�นมาแล้วประมาณหนึ� งถึงสองปี จึงจะพิจารณาบรรจุให้ปฏิบัติหน้าที�

ในทณัฑสถานได ้คุณสมบติัสาํคญัของเจา้หนา้ที� คือ ตอ้งมีอุปนิสัยเป็นคนใจบุญ เยือกเยน็ และเป็น

ผูที้�มองโลกในแง่ดี การจดัอาคารสถานที� และอุปกรณ์การฝึกอบรมก็มีอย่างครบถว้นบริบูรณ์ มี

ห้องนอนรวม ห้องรับประทานอาหาร ห้องพลศึกษา ห้องนั�งเล่น นับได้ว่าสถานฝึกอบรมบอร์

สตลัมีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากทณัฑสถานที�อื�น ๆ 24 

ต่อมา ในระหวา่ง ปี ค.ศ.1961 ถึง ค.ศ.1965 ไดมี้การยกเลิกการอยูร่่วมกนัของผูต้อ้งขงั

ที�เป็นเด็กและเยาวชนกบัผูต้อ้งขงัที�เป็นผูใ้หม่ทั=งเพศชายและเพศหญิง สําหรับผูก้ระทาํผิดที�เป็นเด็ก

และเยาวชนจะไม่มีการส่งตวัไปเรือนจาํเหมือนผูต้อ้งขงัผูใ้หญ่ แต่จะถูกนาํไปยงัโรงเรียนฝึกเยาวชน

ที�ทาํผิดกฎหมายเพื�ออบรมฝึกวิชาชีพ หรือสถานกกักนักลางที�จดัขึ=นเพื�อเตรียมความพร้อมให้กบั

เด็กที�กระทาํผดิอายรุะหวา่ง 14-21 ปี โรงเรียนฝึกเยาวชนดงักล่าวจะใชเ้วลาอบรมประมาณ 6 เดือน 
                                                           

23
 ประธาน วฒันวาณิชย,์ ประมวลสาระชุดวชิาการบริหารงานยติุธรรมเปรียบเทียบชั=นสูง หน่วยที� 6-10, 

(นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2555), น. 8-82. 
24

 วชิราภรณ์ อนุกลู, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 3, น. 128. 
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ถึง 2 ปี แลว้แต่หลกัสูตร และมีการติดตามการปฏิบติัตามเงื�อนไขคาํสั�งภายในระยะเวลาที�กาํหนด

หลงัจากปล่อยตวัแล้ว ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 2 ปี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(Secretary of State) จะเป็นผูก้าํหนดช่วงระยะเวลาในการควบคุมตวัในโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชน 

เป้าหมายของการอบรมตอ้งการทาํให้เยาวชนที�กระทาํผิดนาํไปปรับตวัให้เป็นคนดีและนาํไปใชใ้น

ชีวิตภายหลงัการพน้โทษออกไป สิ�งที�ดีที�สุดของการอบรม คือ การปรับเปลี�ยนบุคลิกลกัษณะของ

เยาวชน เตรียมความพร้อมใหเ้ป็นคนที�มีคุณภาพ รู้สํานึกและมีความรู้สึกที�รับผิดชอบในหนา้ที�ของ

ตนเองและสังคมในอนาคต25  โดยก่อนครบกาํหนดในโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชนนั=น ผูที้�รับการ

ฝึกอบรมจะถูกทดสอบความสามารถอย่างละเอียด ในส่วนของการคิดตดัสินใจต่าง ๆ โดยการ

อบรมนั=นประกอบไปดว้ย การศึกษาพื=นฐาน การทาํงาน และการอบรมวชิาชีพต่าง ๆ 

ในส่วนสถานกกักนั (The Detention Centres) เป็นสถานที�ปิดใชก้บัผูก้ระทาํผิดอายุต ํ�า

กว่า 17 ปี และผูต้อ้งกกักนัที�เป็นเยาวชนอายุ 17-21 ปี เตรียมไวส้ําหรับผูก้ระทาํผิดที�เป็นวยัหนุ่ม 

(Young Offender) ที�มีระยะเวลาจาํคุกระยะสั=น คลา้ยกบัสถานกกักนัเยาวชนในสหพนัธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี ระยะเวลาปกตอในสถานกกัขงักลาง 3 เดือน และสามารถขยายออกได้ถึง 6 เดือน ตาม

ขอ้เท็จจริงพิเศษที�พิจารณาเป็นเรื�อง ๆ ไป แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 31 วนั สถานกกัขงักลางไดเ้ริ�มเปิด

ดาํเนินการในปีค.ศ.1950 สร้างไวเ้พื�อรองรับผลของคาํพิพากษาให้กกัขงัระยะสั= นที�มีสภาพบงัคบั

แน่นอน ไม่มีการเปลี�ยนแปลงโทษ โดยในช่วงเวลาที�ถูกกกัขงัจะมีการแนะนาํในการกลบัคืนสู้

สังคมอย่างเหมาะสม อาจมีการให้ทาํงาน 8 ชั�วโมงต่อวนั ตามวตัถุประสงค์ที�มุ่งหมายให้มีการ

ปรับตวัให้สมํ�าเสมอในการทาํงาน เยาวชนเหล่านี= ตอ้งเขา้สู่โปรแกรมการศึกษาดว้ย สํานกังานคุม

ประพฤติก็จะเขา้มามีบทบาทช่วยเหลือเยาวชน เพื�อเตรียมพร้อมสําหรับการปล่อยกลบัสู่สังคม โดย

มีเงื�อนไขในการคุมประพฤติระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน 26 

3.1.3   การจดัการศึกษาและฝึกอบรมผูต้อ้งขงั 

สาํหรับมาตรการดา้นการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในประเทศองักฤษเรือนจาํและทณัฑสถาน

ต่าง ๆ จะถือว่าการศึกษาอบรม (Education) เป็นเสมือนเครื� องมืออย่างหนึ� งในการช่วยเหลือ

ผูก้ระทําผิดให้ได้รับการปรับปรุงพฤตินิสัยและกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื�อให้ได้รับการ

ปรับเปลี�ยนตนก่อนกลับเข้าสู่สังคมภายหลังการพ้นโทษ การเรียนส่วนใหญ่จะดําเนินการ

                                                           

25
 Gunther Kaiser, supra note 19, p. 57. 

26
  Ibid., p. 57-58. 
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นอกเหนือเวลาทาํงาน แต่จะมีการศึกษาอบรมในเวลากลางวนัแก่ผูต้อ้งขงัที�ขาดทกัษะขั=นพื=นฐาน

ในการอ่านและเขียน และผูมี้แววที�จะศึกษาในระดบัที�สูงขึ=นไปดว้ย  

การให้การศึกษาและการบาํบดัฟื= นฟู ผูต้อ้งขงัตามคาํพิพากษามีวตัถุประสงค์เพื�อให้

โอกาสผูต้อ้งขงัไดมี้ชีวิตที�ดีและมีประโยชน์27 โดยการควบคุมผูต้อ้งขงัตอ้งกระทาํโดยมีการดูแล

อย่างมีมนุษยธรรมและช่วยเหลือให้ผูต้ ้องขงัมีชีวิตที�มีคุณค่าในระหว่างการถูกควบคุมตวัและ

ภายหลงัจากปล่อยตวัแล้ว 28ผูต้อ้งขงัทุกคนตอ้งได้รับการศึกษา โดยจะตอ้งมีการจดัทาํแผนการ

ศึกษาช่วงบ่ายในเรือนจาํทุกแห่ง และตอ้งจดัหาเครื�องอาํนวยความสะดวกสําหรับการศึกษาส่วนตวั

ใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัดว้ย29 

การให้การศึกษาในเรือนจาํของประเทศองักฤษจะมีการจดัหาครูผูส้อนทั=งวิชาสามญั

และดา้นวชิาชีพ และผูที้�สอบผา่นจะไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองจากทางราชการดว้ย นอกจากนี= ยงั

มีการจดัการศึกษาดา้นพลศึกษา (Physical Education) และการบริหารร่างกาย (Gymnastics) โดยมี

วตัถุประสงคที์�จะส่งเสริมสุขภาพและพลานามยัของผูต้อ้งขงัให้แข็งแรงและไดใ้ชเ้วลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ในทางสร้างสรรค ์อีกทั=งมีส่วนทาํใหพ้วกเขาไดมี้งานทาํภายหลงัการปล่อยดว้ย30 

ขอ้บงัคบัราชทณัฑ์ ปีค.ศ. 1999 ขอ้ 32 ไดก้าํหนดให้ผูต้อ้งขงัทุกคนตอ้งไดป้ระโยชน์

จากการสนบัสนุนทางดา้นการศึกษาในเรือนจาํ ส่วนห้องเรียนนั=นทุกเรือนจาํจะถูกจดัให้มีสถานที�

สาํหรับการรับการศึกษา โดยอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ไม่วา่

จะการฝึกอบรมการศึกษาทางไกลหรือการศึกษาเอกชน จะไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ โดยการจดัสรร

ใหมี้ระยะเวลานอกเหนือจากการทาํงาน ส่วนผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มที�อยูเ่กณฑ์ที�จะไดรั้บการศึกษาภายใต้

มาตราแห่งพระราชบญัญติัการศึกษา ปีค.ศ.1996 ที�จาํเป็นตอ้งจดัให้มีการเรียนหรือฝึกอบรมตาม

หลกัสูตรเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 ชั�วโมงต่อสัปดาห์ในวนัทาํงานปกติของแต่ละสัปดาห์31 

                                                           

27
 Prison Rules No. 3. 

28
 Nancy Loucks. “Prison Rules : A working guide. London: Prison Reform Trust,” p. 22. สืบคน้เมื�อวนัที� 12 

ธนัวาคม 2558, จาก http://www.prisonreformtrust.org.uk 
29

 Prison Rules No. 29. 
30

 พรเพญ็ เพชรสุขศิริ และสุดสวาท รักษาสัตย,์ เอกสารการสอนชุดวชิาการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิ, 

(นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2540), น. 131. 
31

 Prison Rules 1999 No. 32. 
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กรมราชทณัฑ์องักฤษมีการทาํสัญญากบัหน่วยงานภายนอก เพื�อเขา้มาดาํเนินการจดั

การศึกษาให้แก่ผูต้อ้งขงั และรับผิดชอบงานที�เคยเป็นของเจา้หนา้ที�อบรมวิชาชีพ สําหรับองคก์รที�

เขา้มาทาํสัญญาดงักล่าว คือ สภาการเรียนรู้และทกัษะ โดยไดร่้วมกบักรมราชทณัฑ์และหน่วยงาน

อื�น ๆ ในการใหบ้ริการดา้นการเรียนรู้และทกัษะแก่ผูก้ระทาํความผิด (The Offenders’ Learning and 

Skills Service – OLASS) ทั=งนี=  หน่วยงานที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งในการบริการดา้นการศึกษาดงักล่าว

ประกอบดว้ย กรมนวตักรรม มหาวิทยาลยัและทกัษะ (Department for Innovation, Universities and 

Skills) กรมเด็ก โรงเรียน และครอบครัว (Department for Children, Schools and Families) 

กระทรวงยุติธรรม กรมการงานและบาํนาญ (Department for Works and Pensions) สํานกังาน

บริหารจดัการผูก้ระทาํผิดแห่งชาติ (National Offender Management Service – NOMS) และ

คณะกรรมการยติุธรรมสาํหรับเยาวชน (The Youth Justice Board) เป็นตน้32 

อีกทั=งยงัมีสมาคมแห่งชาติสําหรับการดูแลและฟื= นฟูผูก้ระทาํผิด (National Association 
for the Care and Rehabilitation of Offenders หรือ NACRO) เป็นองคก์รที�จะเขา้มามีบทบาทในการ
ช่วยส่งเสริมการศึกษา ดา้นวิทยาศาสตร์และศิลปะ ภายใตข้อ้บงัคบัราชทณัฑ์นี= ไม่ไดมี้การบญัญติั
ควบคุมไปถึงผูต้้องกักขงัถึงแม้ว่าทณัฑสถานวยัหนุ่มจะได้มีการกาํหนดสําหรับการศึกษาแก่
ผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มที�ถูกตดัสินให้ลงโทษจาํคุกในเรือนจาํทอ้งถิ�น (Local Prisons) หรือ ศูนยค์วบคุม
ผูก้ระทาํผดิวยัหนุ่มที�อยูร่ะหวา่งพิจารณาคดี (Remand Centre)33 

การใหก้ารศึกษา 
ในประเทศองักฤษและเวลส์มีการจดัอบรมตามโปรแกรมทางการศึกษาตามความ

ประพฤติ โดยอาจารยท์อ้งถิ�นและความร่วมมือของสถาบนัการศึกษาที�ผ่านการคดัเลือกมาแล้ว 
เรือนจาํจะตอ้งให้ความสะดวกกบัผูต้อ้งขงัที�ประสงค์จะศึกษาเฉพาะดา้น หรือเป็นการฝึกฝนฝีมือ
หรือเทคนิคเฉพาะดา้น34 

การศึกษาในราชทณัฑ์จะมีการจดัการศึกษาทั=งวิชาสามญัและวิชาชีพ ซึ� งหลักสูตร
ส่วนมากจะไดรั้บการรับรองที�นายจา้งในองค์กรเอกชนยอมรับให้มีคุณสมบติัในการรับเขา้ทาํงาน 
เช่น General Certificate of Secondary Education (GCSEs) หรือ National Vocational Qualification 

                                                           

  32
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 10, น. 65. 

33 Nancy Loucks, supra note 28, p. 72. สืบคน้เมื�อวนัที� 12 ธนัวาคม 2558, จาก 

http://www.prisonreformtrust.org.uk 
34

 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 5, น. 122. 
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(NVQs) และผูต้อ้งขงัสามารถที�จะเขา้เรียนหลกัสูตรในระดบัอุดมศึกษาต่อได ้เช่น การรับการศึกษา
จากมหาวทิยาลยัเปิด35 

ในการศึกษาวิชาสามญัระดบัมธัยมศึกษา (Public School) ผูต้อ้งขงัที�ไดรั้บการศึกษา
ระดบันี= จะสามารถสอบเพื�อไดรั้บประกาศนียบตัรเพื�อนาํไปศึกษาต่อในระดบัที�สูงขึ=นโดยจะมีการ
สอบวดัความรู้ความสามารถโดยใช ้ GCSE (General Certificate of Secondary Education) ซึ� งการ
สอบระดบันี=  จะสอบเมื�อผูต้อ้งขงัไดรั้บการศึกษาจนครบหลกัสูตรวิชาสามญัระดบัมธัยมศึกษา โดย
ผูต้อ้งขงัสามารถเลือกสอบประมาณ 6-10 วิชา เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ สังคม
ศึกษา ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ ฯลฯ และผลการสอบจะแบ่งเป็น 7 ระดบั คือ Grade A, B, C, D, E, 
F, G ผูที้�สอบได ้Grade C ขึ=นไปจึงจะถือวา่สอบผา่น ผูที้�สอบ GCSE ไดแ้ลว้ (อยา่งนอ้ย 5 วิชา) 
หากจะศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ที�จะต้องศึกษาต่ออีกประมาณ 2 ปี ในระดบั A Level 
(Advanced Level)  หรือ ระดบั The International Baccalaureate (IB) Diploma  

ส่วนการศึกษาสายวิชาชีพเป็นการศึกษาที�จดัขึ=นเพื�อให้ผูต้อ้งขงัที�ไม่ประสงค์จะศึกษา
ต่อระดบัอุดมศึกษาหรือผูที้�ไม่มีคุณวุฒิ GCSE แต่ประสงคจ์ะมีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่างๆ เพื�อใชใ้น
การประกอบอาชีพโดยใชคุ้ณวุฒิวิชาชีพ National Vocational Qualification (NVQs) ซึ� งหลกัสูตรนี=
เป็นหลกัสูตรสายอาชีพ เป็นการเรียนทั=งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัร่วมกนั แต่จะเน้นภาคปฏิบติั
เพื�อใหน้กัเรียนไดรั้บการฝึกฝนและมีความพร้อมก่อนที�จะออกไปประกอบอาชีพจริง ซึ� งในเรือนจาํ
จะมีการจดัฝึกอบรมวชิาชีพ เช่น งานช่างไม ้งานเครื�องกล หรืองานสวน เป็นตน้36 

สําหรับผูต้อ้งขงัหญิงในประเทศองักฤษยงัมีโครงการระดบัชาติ กล่าวคือ โครงการ
เครือข่ายการศึกษาและอบรม (The Education and Training Connection – ETC) เพื�อให้บริการดา้น
การศึกษาแก่ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํหญิงทุกแห่งทั�วประเทศ ซึ� งบริการที� ETC จดัให้มีความหลากหลาย
นอกจากนี=  ยงัมีการให้ทุนการศึกษาแก่ผูต้ ้องขงัที�ประสงค์จะกลับไปเรียนหนังสือ และการจดั
ประกวดผลงานศิลปะของผูต้อ้งขงัทุกปี 

ประการสําคญั หลกัสูตรการศึกษาในเรือนจาํนั=น จะเป็นไปตามหลกัสูตรการศึกษา
แห่งชาติ ประกอบดว้ยวชิาหลกั ไดแ้ก่ 

1) การทดสอบความรู้เบื=องตน้ 

                                                           

35 government of  United Kingdoms. “Prison life”, สืบคน้เมื�อวนัที� 12 ธนัวาคม 2558, จาก https://www.gov.uk 
36

 government of United Kingdoms, supra note 35, สืบคน้เมื�อวนัที� 12 ธนัวาคม 2558, จาก 

https://www.gov.uk 
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2) วชิาทกัษะพื=นฐาน ซึ� งรวมถึงภาษาองักฤษสาํหรับผูต้อ้งขงัที�พูดภาษาอื�น (English for 
speakers of other languages) 

3) วชิาทกัษะหลกั 
4) เทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการสื�อสาร 
5) วิชาทกัษะทางสังคมและการใช้ชีวิต ที�ได้รับการรับรองจากเครือข่ายวิทยาลยัเปิด 

(The Open College Network) 
6) วชิาเสริมอื�น ๆ อีก เช่น ศิลปะ และการบริหารธุรกิจ เป็นตน้ 
ซึ� งเมื�อผูต้ ้องขงัสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต่าง ๆ จะได้รับหนังสือรับรองคุณวุฒิ

การศึกษา เพื�อใหผู้ต้อ้งขงัสามารถเรียนต่อไดเ้มื�อพน้โทษ37 
การฝึกอบรมวชิาชีพ 
สําหรับการฝึกวิชาชีพของผูต้้องขงัในประเทศองักฤษจะได้รับการดาํเนินการโดย

ช่างฝีมือที�มีความชาํนาญ (Skilled Craftman) ซึ� งไดรั้บการสมคัรเป็นครูช่าง (Civilian Instructional 
Officers) หรือโดยเจา้พนกังานเรือนจาํที�มีคุณวุฒิในทางช่าง และผูต้อ้งขงัจะไดรั้บประกาศนียบตัร
จากสถาบนัต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งเมื�อสาํเร็จการฝึกวชิาชีพ การฝึกวชิาชีพมีวตัถุประสงคที์�สําคญัเพื�อช่วย
ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ก้ระทาํผดิไดบ้างทกัษะ (Skill) ที�สามารถนาํไปเสนอต่อนายจา้งได ้ภายหลงั
จากปล่อยตวัไป นอกจากนี=  ยงัเป็นประโยชน์ในการช่วยฟื= นฟูบุคลิกภาพและวนิยัของผูต้อ้งขงัดว้ย38 

การฝึกอบรมวชิาชีพเป็นช่องทางที�ผูต้อ้งขงัจะไดรั้บความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ที�
เป็นประโยชน์ในการหางานทาํภายหลังจากที�พน้โทษไปแล้ว การฝึกวิชาชีพได้บรรจุเข้าเป็น
หลกัสูตรการศึกษา เพื�อใหผู้ต้อ้งขงัไดรั้บวฒิุการศึกษาในทกัษะวชิาชีพนั=น ๆ ซึ� งประกอบดว้ย 

หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพแห่งชาติ และหลักสูตรอื�น ๆ ที�ได้รับการรับรอง 
รวมทั=งจะมีการฝึกภาคปฏิบติัการควบคู่กนัไป หลกัสูตรวชิาชีพนี=จะมีความหลากหลายและแตกต่าง
กนัไปในแต่ละเรือนจาํ เช่น หลักสูตรการทาํความสะอาดภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรงานฝีมือ 
หลกัสูตรเทคโนโลยีการสื�อสาร หลกัสูตรการเสริมสวย หลกัสูตรการเกษตรกรรม หลกัสูตรการ
ประกอบอาหาร หลกัสูตรการบริหารธุรกิจ หลกัสูตรกีฬาและนนัทนาการ เป็นตน้ โดยผูต้อ้งขงั
สามารถตรวจสอบหลักสูตรที�มีในเรือนจาํที�ตนถูกควบคุมอยู่ได้พร้อมรายละเอียดได้จากสมุด
รายการหลกัสูตรการศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพ39 

                                                           

37
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 10, น. 66-67. 

38
 พรเพญ็ เพชรสุขศิริ และสุดสวาท รักษาสัตย,์ อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 30, น. 131. 

39
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 10, น. 50. 
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การพลศึกษา 
ผูต้ ้องขงัที�มีอายุ 21 ปีขึ= นไป จะได้เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรพลศึกษา อย่างน้อย 1 

ชั�วโมงต่อสัปดาห์ ซึ� งหากเจ้าหน้าที�ทางการแพทย์เห็นว่า สภาพร่างกายผูต้้องขังยงัไม่พร้อม 
ผูต้อ้งขงัก็จะไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเขา้น่วมกิจกรรมดงักล่าว 

งานหอ้งสมุด 
ในทุกเรือนจาํจะมีห้องสมุดที�ใชร้ะบบเดียวกนักบัห้องสมุดภายนอกเรือนจาํ ผูต้อ้งขงั

สามารถเขา้ใช้บริการห้องสมุดไดอ้ย่างน้อยสัปดาห์ละ 25 นาที รวมทั=งสามารถยืมและสั�งหนงัสือ
จากหอ้งสมุดได ้หอ้งสมุดส่วนใหญ่จะมีหนงัสือที�เป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา รวมทั=งหนงัสือ
เฉพาะดา้นตามที�ผูต้อ้งขงัร้องขอ นอกจากนี= ยงัไดจ้ดัทาํรายชื�อหนงัสือ รวมทั=งกาํหนดรายละเอียด
และรายชื�อหนงัสือที�ควรมีประจาํในหอ้งสมุดไว ้7 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) พระราชบญัญติัและคาํอธิบายประกอบ 
2) กฎและคาํสั�งของกรมราชทณัฑ ์
3) คู่มือและวธีิปฏิบติัต่าง ๆ 
4) เอกสารของสภายโุรปและสหประชาชาติ 
5) รายงาน และการสอบสวนขอ้เทจ็จริง 
6) คาํแนะนาํดา้นกฎหมาย 
7) เอกสารอื�น ๆ เช่น รายงานของผูต้รวจราชการเรือนจาํ คู่มือการใชชี้วิตในเรือนจาํ 

และเอกสารแนะนาํดา้นต่าง ๆ ของ NACRO 
นอกจากนี=  ห้องสมุดยงัมีการจดักิจกรรมที�หลากหลายเพื�อพฒันาผูอ่้าน เช่น ชมรมรัก

การอ่าน รวมทั=งมีการทาํงานร่วมกนักบันกัเขียนที�อาสาเขา้มาช่วยงานในเรือนจาํ และห้องสมุดยงั
เป็นศูนยข์้อมูลการเรียนรู้ ที�มีการดาํเนินงานโครงการต่าง ๆ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เช่น 
โครงการการเรียนรู้ในครอบครัว เป็นตน้40 

ศูนยก์ารเรียนรู้และทกัษะสาํหรับผูต้อ้งขงั 
เป็นศูนยก์ารดาํเนินงานโดยกระทรวงศึกษาธาร มีหน้าที�ยกระดบัมาตรฐานการศึกษา

และการฝึกอบรมในเรือนจาํ โดยจะมีผูใ้ห้คาํปรึกษาดา้นการเรียนรู้และทกัษะ รวมทั=งเป็นผูค้อยให้
คาํแนะนาํและการสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ แก่ผูต้อ้งขงั 41 

                                                           

40
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 10, น. 67. 

41
 เพิ�งอ้าง, น. 68. 
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การศึกษาในเรือนจาํและทณัฑสถานได้เปลี�ยนแปลงไปอย่างมากโดยบทบญัญติัของ
พระราชบญัญติัการศึกษาต่อเนื�องและการศึกษาชั=นสูง ค.ศ.1992 (The Further and Higher 
Education Act 1992) ซึ� งบญัญติัให้มีการจดัการศึกษาให้แก่ผูต้อ้งขงัภายนอกเรือนจาํหรือทณัฑ
สถานได ้และยกเลิกบทบญัญติัที�เกี�ยวกบัการให้อาํนาจในการจดัการศึกษาแก่หน่วยงานในทอ้งถิ�น 
นอกจากนี=  ผูต้อ้งขงัสามารถรับการศึกษาทางไปรษณียห์รือการศึกษาในมหาวิทยาลยัเปิดได ้โดย
ขึ=นอยูก่บัดุลพินิจของผูบ้ญัชาการเรือนจาํ42 ผูต้อ้งขงัสามารถทาํการศึกษาโดยทางไกลและอาจสําเร็จ
การศึกษาไดรั้บปริญญาตามหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัได้ เพื�อใช้เป็นคุณสมบติัในการประกอบ
อาชีพภายหลงัการพน้โทษแล้ว โดยเรือนจาํและทณัฑสถานต้องจดัหาตาํราหรือหนังสือให้แก่
ผูต้อ้งขงัโดยค่าใชจ่้ายของผูต้อ้งขงัเอง 

 
3.2   ประเทศญี�ปุ่น 

ประเทศญี�ปุ่น อยูใ่นกลุ่มประเทศที�ใชร้ะบบกฎหมายซีวิลลอร์ (Cilvil Law) หรือระบบ

ประมวลกฎหมาย ซึ� งหน่วยงานที�รับผิดชอบการบริหารงานบงัคบัโทษจาํคุก คือ กรมราชทณัฑ ์

(Correction Bureau) สังกดักระทรวงยติุธรรม (Ministry of Justice) 

ประเทศญี�ปุ่น ภายหลงัสงครามโลกครั= งที�สองเคยประสบปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํ แต่

ไดมี้การพฒันากฎหมายราชทณัฑแ์ละระบบการบริหารงานราชทณัฑที์�ดี ทาํใหปั้ญหาดงักล่าวไดรั้บ

การแก้ไขและเกิดผลที�มีประสิทธิภาพ ส่งผลทาํให้จาํนวนผูต้อ้งขงัมีจาํนวนลดลง และไม่มีการ

กระทาํความผดิซํ= าอีก 

3.2.1  การบงัคบัโทษจาํคุก 

งานราชทณัฑ์ของประเทศญี�ปุ่นจะดาํเนินการอยู่บนหลักการพื=นฐานของกฎหมาย

ราชทณัฑ์ ซึ� งเกิดขึ= นพร้อมๆ กับกฎหมายอาญาที�ได้รับอิทธิพลมาจากประกฎหมายอาญาของ

ประเทศเยอรมนี ซึ� งรวมตลอดถึงประกาศและกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ที�ออกเพิ�มเติม43 

งานราชทณัฑ์ของประเทศญี�ปุ่น มีหน้าที�รับผิดชอบในการควบคุมดูแลผูก้ระทาํผิดที�

ศาลมีคาํพิพากษาให้ลงโทษจาํคุก โดยมีการบริหารงานในเรือนจาํและทณัฑสถาน ซึ� งมีภารกิจ

สาํคญั ดงันี=  

                                                           

42
 Stephen Livingstone and Tim Owen b, Prison Law Text and Materials, (New York : Oxford University 

Press, 1999), pp. 162 – 163. 
43

 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 5, น. 161-162. 
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1) การกาํกบัดูแลหน่วยงานราชทณัฑ์ของรัฐให้เป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการควบคุม

เพื�อป้องกนัสังคมจากอาชญากรรม และการแก้ไขฟื= นฟูผูก้ระทาํผิดให้สามารถกลับคืนสู่สังคม

ภายนอกและกลบัตวัเป็นพลเมืองที�ดีต่อไปได ้รวมถึงการให้การศึกษา การอุตสาหกรรมในเรือนจาํ 

การดูแลดา้นการอนามยัในเรือนจาํ 

2) ดาํเนินการศึกษาวจิยัทางวชิาการในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัและจดัเก็บทะเบียนประวติั 

ลายพิมพนิ์=วมือของผูต้อ้งขงั 

3) พฒันาและฝึกอบรมบุคลากรที�ปฏิบติังานราชทณัฑ์ ตลอดจนหางบประมาณและ

อตัรากาํลงัเจา้หนา้ที�ใหห้น่วยงานราชทณัฑ์44 

Akira Masaki ผูเ้ริ�มการทณัฑวิทยาในประเทศญี�ปุ่นและให้ความสําคญัของกฎหมาย

บงัคบัโทษทางอาญาในราชทณัฑ์ จนกระทั�งมีการประกาศใช้เป็นกฎหมาย และมีการปรับปรุง

ต่อเนื�องมาจนกระทั�งปัจจุบนัเพื�อให้ทนัสมยั มีกฎหมายเกี�ยวกบัการฟื= นฟูผูก้ระทาํความผิดอาญา 

การช่วยเหลือในการเขา้และออกเรือนจาํ มีสถาบนัที�จดัไวโ้ดยเฉพาะสําหรับผูก้ระทาํความผิดที�เป็น

เด็กและเยาวชน ผูก้ระทาํความผดิที�เป็นหญิง  

กฎหมายราชทณัฑ์ (Prison Law of 1908) อยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของกระทรวง

ยุติธรรม รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรมเป็นผูมี้อาํนาจในการบริหารจดัการ ซึ� งในการปฏิบติัต่อ

ผูต้อ้งขงัมีความกา้วหนา้อยา่งมากใน ปีค.ศ.1933 และต่อมามีการจาํแนกผูต้อ้งขงัอยา่งเป็นระบบใน

ปีค.ศ.1972 สาํหรับในปีค.ศ.1948 ไดมี้การออกกฎหมายเกี�ยวกบัเด็กและเยาวชน (The Juvenile Law 

of 1948) และมีโรงเรียนฝึกหดัสาํหรับเด็กและเยาวชน (The juvenile Training School Law of 1948) 

อนัเป็นการจาํแนกเด็กและเยาวชนออกจากผูใ้หญ่ มีการจดัระบบการให้การศึกษาและการฝึกอบรม

ที�มีความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในปีค.ศ.1958 ได้มีการออกกฎหมายสําหรับ

ผูต้้องขังหญิง อันเป็นการจาํแนกผูต้้องขังหญิงออกจากผูต้้องขังชาย ซึ� งจัดระบบการควบคุม

ผูต้้องขงัและการให้คาํปรึกษาแนะนําการใช้ชีวิตตลอดจนการแก้ไขพฤตินิสัยให้เหมาะสมกับ

ผูต้อ้งขงัโดยเฉพาะ45 

การบงัคบัโทษจาํคุกของประเทศญี�ปุ่นจะทาํโดยหน่วยงานทางอาญาของรัฐเท่านั=น 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งผูต้อ้งขงัเด็ดขาดที�มีความประสงค์จะแยกผูก้ระทาํความผิดออกจากสังคม เพื�อ
                                                           

44
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, สารานุกรมงานราชทณัฑน์านาชาติ, (กรุงเทพมหานคร : ราชทณัฑ,์ 2541), 

น. 1. 
45

 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 5, น. 162. 
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ตอบสนองความตอ้งการของสังคมส่วนใหญ่อนัเป็นการชดเชยและตอบแทนผลจากการกระทาํ

ความผิด นอกจากนั=นยงัมีวตัถุประสงค์ที�ตอ้งการการปรับปรุงฟื= นฟูแกไ้ขพฤติกรรมของผูต้อ้งขงั 

ใหส้ามารถกลบัเขา้สู่สังคมปกติได ้มีจิตสาํนึกที�จะไม่ไปกระทาํความผิดซํ= าอีก โดยความร่วมมือกนั

ของภาครัฐและภาคสังคมอยา่งจริงจงั 

แนวความคิดในการฟื= นฟูแก้ไขพฤตินิสัย มีการเริ�มในยุคแรก ก่อน 100 ปี ที�ผ่านมา 

หน่วยงานทางอาญาไดริ้เริ�มนาํการปรับปรุงพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั โดยมีการจดัทาํแผนปรับพฤติ

นิสัยผูต้อ้งขงั ต่อมาช่วงก่อนปีค.ศ.1930 ไดมี้การริเริ�มและส่งเสริมระบบการฟื= นฟูแกไ้ขพฤตินิสัย

อย่างเป็นระบบในปี ค.ศ.1949 ประเทศญี�ปุ่นไดส้ร้างกลไกทางกฎหมายเป็นพิเศษ กล่าวคือ มีการ

ออกกฎหมายการแกไ้ขฟื= นฟูผูต้อ้งขงัโดยเฉพาะ (The Offenders Rehabilitation Law 1949) และก็

ได้มีการแก้ไขปรับปรุงเพื�อให้เกิดความเหมาะสมถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพในทางปฏิบติัมาก

ยิ�งขึ=น สําหรับในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาจนเป็นที�ยอมรับได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างยิ�ง ทั=งใน

วธีิการและหลกัการพื=นฐานในวธีิการจาํแนกหรือการจดัชั=นผูต้อ้งขงั 46 

3.2.2   การจาํแนกผูต้อ้งขงัและระบบเรือนจาํ 

ระบบการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั (Classification System) 

มีจดัมุ่งหมายที�จะปฏิบติักบัผูต้อ้งขงัด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล 

และเป็นไปตามหลกัการทางวทิยาศาสตร์ เพื�อที�จะใหผู้ต้อ้งขงัสามารถแกไ้ขฟื= นฟูตนเองได ้

ระบบการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั ได้เริ�มนาํมาใช้เมื�อปี ค.ศ.1948 และแพร่หลายทั�ว

ประเทศญี�ปุ่นในปีค.ศ.1949 โดยร่างเป็นระเบียบวา่ดว้ยการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั ค.ศ.1972 ซึ� งมี

เนื=อหาสาระสาํคญัประกอบดว้ย 

1) การหาข้อมูลเพื�อใช้ในการจาํแนกลักษณะผูต้้องขงั ต้องอยู่บนพื=นฐานทางด้าน

การแพทย ์จิตวทิยา สังคมวทิยา และความรู้ในสาขาวชิาต่าง ๆ และเทคนิค 

2) การหาขอ้มูลตอ้งกระกอบไปดว้ยวิธีการให้คาํปรึกษา จิตบาํบดั การแนะแนว และ

กิจกรรมการแกไ้ขฟื= นฟูอื�น ๆ ที�จาํเป็น 

3) การหาขอ้มูลมีอยู ่2 วิธีการ คือ การหาขอ้มูลเพื�อนาํมาจาํแนกลกัษะผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่

และการหาขอ้มูลซํ= าเป็นระยะอยา่งต่อเนื�อง เพื�อประเมินความกา้วหนา้ของผูต้อ้งขงั 

                                                           

46
 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 5,  น. 165. 
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4) ในแต่ละภาค จะตอ้งจดัให้มี "ศูนยจ์าํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั” (Classification Center) 

เพื�อหาข้อมูลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ การแนะแนว และการบริการบาํบัดลักษณะอื�น ๆ 

สําหรับผูต้อ้งขงัอยา่งเหมาะสม ซึ� งมีทั=งหมดรวม 8 ศูนย ์ที�จะเป็นบา้นแห่งแรกสําหรับผูต้อ้งขงัทุก

คน เพื�อใหก้ารแกไ้ขฟื= นฟูบรรลุผลสาํเร็จ 

5) วิธีการดาํเนินการดา้นการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัมี 2 ขั=นตอน ขั=นตอนแรก คือการ

จดักลุ่มแยกประเภทผูต้้องขงัออกเป็นชั=นต่าง ๆ โดยวิธีการตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์ และ

ขั=นตอนที�สอง คือ การใหก้ารปฏิบติัแกไ้ขฟื= นฟูผูต้อ้งขงัในแต่ละชั=นตามความเหมาะสม 

วิธีการดาํเนินการดา้นการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั จะมีการทดสอบทางจิตวิทยา ซึ� งจะ

ทาํให้สามารถเขา้ใจบุคลิกภาพส่วนบุคคลของผูต้อ้งขงัแต่ละรายเป็นอย่างดี รวมไปถึงขอ้มูลส่วน

บุคคล เทคนิค การวางแผน แบบทดสอบทัศนคติ และสติปัญญา การทดสอบขั= นพื=นฐาน 

ประกอบด้วย 3 ลักษณะคือ การทดสอบความพร้อม การทดสอบบุคลิกภาพ และการทดสอบ

สติปัญญา ซึ� งในระหว่างการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั จะดาํเนินการทดสอบในเรื� องดงักล่าวกับ

ผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่ทุกราย หรืออาจจะทดสอบในเรื�องอื�นเพิ�มเติมไดถ้า้มีความจาํเป็น47 

การจาํแนกผูต้อ้งขงั 

การจดักลุ่มแยกประเภทผูต้อ้งขงัออกเป็นชั=นต่าง ๆ เพื�อให้การแกไ้ขฟื= นฟูกบัผูต้อ้งขงั

ในแต่ละชั=นเป็นไปอยา่งเหมาะสม ซึ� งกาํหนดเป็นประเภทต่าง ๆ ตามเกณฑไ์ด ้ดงันี=  

1) จาํแนกตามเพศ สัญชาติ ประเภทคดี อาย ุและกาํหนดโทษ 

Class W :  ผูต้อ้งขงัหญิง 

Class F :  ผูต้อ้งขงัต่างประเทศ ซึ� งจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัที�แตกต่าง 

จากผูต้อ้งขงัญี�ปุ่น 

Class I :  ผูต้อ้งขงัไม่ตอ้งทาํงานระหวา่งตอ้งโทษ 

Class J :  ผูต้อ้งขงัเยาวชน 

Class L :  ผูต้อ้งขงัซึ� งมีกาํหนดโทษมากกวา่ 8 ปี 

Class Y :  ผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มที�อายตุ ํ�ากวา่ 26 ปี 

2) จาํแนกตามแนวโนม้ของการก่ออาชญากรรม 

Class A :  ผูต้อ้งขงัซึ� งไม่มีแนวโนม้ของความเป็นอาชญากร 

                                                           

47
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 44, น. 10. 
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Class B :  ผูต้อ้งขงัซึ� งมีแนวโนม้ของความเป็นอาชญากรสูง 

3) จาํแนกตามความผดิปกติทางร่างกายและจิตใจ 

Class MX :  ผูต้อ้งขงัปัญญาอ่อน หรือผูต้อ้งขงัที�จาํเป็นจะตอ้งไดรั้บ 

การปฏิบติัเช่นเดียวกบัผูต้อ้งขงัปัญญาอ่อน 

Class MY :  ผูต้อ้งขงัโรคจิตหรือมีแนวโนม้ของอาการประสาท 

Class MZ :  ผูต้อ้งขงัที�มีอาการทางจิตหรือเคยเสพยาเสพติดหรือสุรา 

Class PX :  ผูต้อ้งขงัที�มีความผดิปกติทางดา้นร่างกาย กาํลงัตั=งครรภ ์หรือ 

หลงัคลอด ละจาํเป็นตอ้งรักษาพยาบาลหรือดูแลในระยะเวลาหนึ�ง 

Class PY :  ผูต้อ้งขงัพิการซึ� งจาํเป็นตอ้งไดรั้บการปฏิบติัเป็นพิเศษ  

ผูต้อ้งขงัตาบอด หูหนวก หรือเป็นใบ ้

Class PZ :  ผูต้อ้งขงัอายเุกิน 60 ปี และมีอาการความจาํเสื�อมและผูต้อ้งขงั 

ที�ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ เนื�องจากสุขภาพร่างกายอ่อนแอ48 

สาํหรับประเภทของการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ก็มีการกาํหนดที�ชดัเจน ดงันี=  

Class V :  ผูต้อ้งขงัที�ตอ้งไดรั้บการฝึกวชิาชีพ 

Class E :  ผูต้อ้งขงัที�ตอ้งไดรั้บการศึกษาดา้นวชิาความรู้ 

Class G :  ผูต้อ้งขงัที�ตอ้งรับการศึกษาทางสังคม (การแนะแนว) 

Class T :  ผูต้อ้งขงัที�ตอ้งรับการรักษาในทางอายรุเวช 

Class S :  ผูต้อ้งขงัที�ตอ้งไดรั้บการคุม้ครองเป็นพิเศษ 

Class O :  ผูต้อ้งขงัที�เห็นวา่สมควรไดรั้บการปฏิบติัอยา่งทณัฑสถานเปิด 

Class N :  ผูต้อ้งขงัที�เหมาะสมกบังานดา้นการดูแลอาคารสถานที� 

ของเรือนจาํ49 

ทั= งนี=  โดยสรุป ประเทศญี�ปุ่นมีการจําแนกลักษณะผู ้ต้องขังเป็นระบบและชัดเจน 

กล่าวคือ มีศูนยจ์าํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัประจาํภาคต่าง ๆ โดยแนวทางหลกั คือ การแยกประเภท

ของผูต้อ้งขงัออกเป็นชั=น ซึ� งผูต้อ้งขงัแต่ละรายจะถูกกาํหนดประเภทตามลกัษณะต่าง ๆ เช่น เพศ 

อายุ เชื=อชาติ สัญชาติ การกาํหนดโทษ ประเภทคดี ความผิด ความปกติทางร่างกายและจิตใจ เป็น
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ตน้ เพื�อให้การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงันอกเหนือจากการศึกษา หรือการฝึกอบรมวิชาชีพแลว้ ก็คือ การ

บริการให้คาํปรึกษา การปฏิบติัการทางจิตวิทยา และการแนะแนว ซึ� งประเทศญี�ปุ่นมีสถาบนัและ

อตัรากําลังเจ้าหน้าที�รองรับอย่างเพียงพอ การจาํแนกลักษณะผูต้้องขังจึงดําเนินไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล50 

การแบ่งชั=นผูต้อ้งขงั (Progressive Grade system) 

ในประเทศญี� ปุ่นได้นําระบบการแบ่งชั= นผู ้ต้องขังมาใช้เมื�อปี พ.ศ.2477 โดยมี

จุดมุ่งหมายใหผู้ต้อ้งขงัไดรู้้จกัแกไ้ขปรับปรุงตนเอง จะกาํหนดจากพฤติกรรมของผูต้อ้งขงัแต่ละราย 

เช่น การทาํงาน ความประพฤติ ความรับผิดชอบ ความกา้วหน้าทางการศึกษา โดยระดบัตํ�าสุด คือ 

เกรด 4 เกรด 3 เกรด 2 และสูงสุดคือเกรด 1 ตามลาํดบั หากผูต้อ้งขงัมีความประพฤติดีก็จะไดรั้บการ

เลื�อนชั=นในระดบัที�สูงขึ=น แต่ถา้หากผูต้อ้งขงัรายใดเลื�อนชั=นไปแลว้ ไดก้ระทาํผิดกฎระเบียบ ก็จะ

ถูกพิจารณาลงโทษให้ลดชั=นได้โดยมีการตั=งคณะกรรมการและมีการดูแลให้คะแนนที�เข้มงวด 

สําหรับสิทธิประโยชน์ที�ผูต้อ้งขงัจะไดรั้บจากการเลื�อนชั=น คือ การให้โอกาสแก่ผูต้อ้งขงัไดด้าํเนิน

ชีวิตอย่างอิสระ การได้รับสิทธิในดา้นการติดต่อกบัสังคมภายนอก และการซื=อสิ� งของเครื�องใช้

ส่วนตวัมากขึ=น จดัการอาํนวยความสะดวกในเรื�องของใชส่้วนตวัให ้เป็นตน้51 

การจาํแนกประเภทของเรือนจาํ 

เรือนจาํในประเทศญี�ปุ่นมี 3 ประเภท คือ เรือนจาํซึ� งใช้คุมขงัผูก้ระทาํความผิดที�เป็น

ผูใ้หญ่ (Adult Prisons) ทณัฑสถานวยัหนุ่ม (Juvenile Prisons) และสถานคุมขงั (Detention Houses) 

ทณัฑสถานวยัหนุ่มใช้คุมขงัผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มที�มีอายุต ํ�ากว่า 26 ปี สถานคุมขงัใช้คุมขงัผูก้ระทาํ

ความผิดที�อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี (Trail) ซึ� งพิจารณาได้ว่าอาจจะหลบหนี

หรือทาํลายหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัคดีหากไม่ควบคุมตวัในสถานคุมขงั โดยจะไดรั้บการดูแลอยา่ง

ใกลชิ้ด โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูต้อ้งขงัในการรับความช่วยเหลือดา้นกฎหมายและการพิจารณาคดี

อย่างเป็นธรรม ส่วนผูต้อ้งขงัที�เป็นผูใ้หญ่และผูต้อ้งขงัในทณัฑสถานวยัหนุ่ม จะไดรั้บการปฏิบติั

ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพื�อให้สามารถกลบัคืนสู่สังคมโดยปกติสุขและสามารถแกไ้ขฟื= นฟูตนเองได ้ซึ� ง

ในประเทศญี�ปุ่นมีเรือนจาํทั=งหมด 59 แห่ง ทณัฑสถานวยัหนุ่ม 8 แห่ง และสถานคุมขงั 7 แห่ง ซึ� ง

แต่ละแห่งจะมีสาขายอ่ยของเรือนจาํอยูใ่นความรับผิดชอบควบคุมดว้ย เช่น สถานคุมขงัมีสาขายอ่ย

                                                           

50
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 44, น. 12. 

51
 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 5, น. 169. 
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ทั=งหมด 110 สาขา เรือนจาํมีสาขาย่อยอีก 8 สาขา มีเรือนจาํหญิง (Women’s Prisons) 5 แห่ง และ

สาขา 1 แห่ง มีเรือนจาํสาํหรับผูต้อ้งขงัป่วย (Medical Prisons) 5 แห่ง และสาขาอีก 2 แห่ง จดัตั=งเพื�อ

รับดูแลผูต้อ้งขงัป่วยที�จาํเป็นตอ้งรับการรักษาพยาบาลเป็นพิเศษ โดยจะรับผิดชอบในการรักษาทาง

การแพทยใ์หแ้ก่ผูต้อ้งขงัในกรณีเจบ็ป่วยโดยทั�วไปเท่านั=น52 

การจาํแนกประเภทเรือนจาํ ตามกฎหมายญี�ปุ่นแบ่งเป็นได ้4 ประเภท คือ 

1) เรือนจาํสาํหรับผูต้อ้งขงัเด็ดขาดที�ศาลพิพากษามีเงื�อนไขใหต้อ้งทาํงาน 

2) เรือนจาํสาํหรับผูต้อ้งขงัเด็ดขาดที�ศาลพิพากษาไม่มีเงื�อนไขใหต้อ้งทาํงาน 

3) สถานที�กกัขงัสาํหรับผูที้�ตอ้งคาํพิพากษาใหล้งโทษกกัขงั 

4) สถานที�กกักนัสําหรับผูที้�ถูกกล่าวหาวา่กระทาํความผิด ไดรั้บอนุญาตให้กกักนั กกั

ตวัไวต้ามอาํนาจการจบักุม และผูที้�ศาลพิพากษาใหล้งโทษประหารชีวติ 

กรณีเด็กและเยาวชนที�มีอายตุ ํ�ากวา่ 18 ปี ศาลพิพากษาใหล้งโทษจาํคุกอาจบงัคบัให้ตอ้ง

ทาํงาน 2 เดือนหรือกวา่นั=น ในระหวา่งกกัขงัอยูใ่นทณัฑสถานวยัหนุ่มหรือที�ตั=งเป็นพิเศษเฉพาะใน

ส่วนเรือนจาํ บุคคลที�อายกุวา่ 18 ปี อาจคุมไวใ้นสถานที�กกัขงัจนกระทั�งอายคุรบ 20 ปี53 

ความจุของเรือนจาํ54 

สามารถแบ่งออกได ้3 ระดบั คือ 

1) เรือนจาํขนาดใหญ่ มีผูต้อ้งขงัประมาณ 1,000 – 2,500 คน 

2) เรือนจาํขนาดกลาง มีผูต้อ้งขงัประมาณ 600 – 800 คน 

3) เรือนจาํขนาดเล็ก มีผูต้อ้งขงัไดไ้ม่เกิน 300 คน 

3.2.3   การจดัการศึกษาและฝึกอบรมผูต้อ้งขงั 

ในประเทศญี�ปุ่นการศึกษาของผูต้อ้งขงัมีระบบการศึกษาทั=งในและนอกเรือนจาํ ผูที้�ยงั

ไม่สําเร็จการศึกษาภาคบงัคบัจะถูกบงัคบัให้เรียน โดยจะไดรั้บการรับรองผลการศึกษาไม่ว่าใน

ระดบัพื=นฐาน ระดบัสูงในวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยั ผูส้อนจะเป็นเจา้หน้าที�และอาสาสมคัรจาก

ภายนอกเรือนจาํ กรณีในการศึกษาภายนอกเรือนจาํ มีหลกัสูตรที�จดัขึ=นเพื�อบริการและสร้างสรรค์

สังคม ตลอดทั=งในการศึกษาดูงานในโรงงานต่าง ๆ เป็นตน้ 

                                                           

52
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 44, น. 5. 

53
 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 5, น. 166. 

54
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 44, น. 6. 
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นอกจากนั=นยงัมีการจดักลุ่มอบรมพิเศษการอบรมเขม้ในเรื�องต่าง ๆ มีการจดัให้มีระบบ

การเรียนรู้จาก Audio-Visual Education การจดักลุ่มถกเถียงกนัหรือแลกเปลี�ยนปรึกษาหารือ การ

แสดง จิตบาํบดั การทาํบนัทึกประจาํวนั การให้คาํปรึกษาในการดาํเนินชีวิตซึ� งมีการจดักนัอย่าง

กวา้งขวาง ผูต้อ้งขงัที�เป็นเด็กและเยาวชน จะตอ้งถูกจาํแนกโดยการใชก้ารศึกษาและเพศเป็นเกณฑ์

ขั=นพื=นฐาน ซึ� งตอ้งสนองต่อการแกไ้ขฟื= นฟูสาํหรับเด็กและเยาวชนที�ทาํผดิกฎหมาย55 

การศึกษาในเรือนจาํ 

การให้การศึกษาในเรือนจาํของประเทศญี�ปุ่น มีวตัถุประสงค์ที�เน้นการแก้ไขฟื= นฟู

ผูก้ระทาํความผิด โดยจดัครูผูส้อนที�เป็นเจ้าหน้าที�เรือนจาํและอาสาสมคัรจากภายนอกเขา้ร่วม

ให้บริการการศึกษาแก่ผูต้ ้องขงัในเรือนจาํ โดยเริ� มตั= งแต่แรกรับตัวผูต้ ้องขังเข้ามาในเรือนจาํ

ประมาณ 5 – 55 วนั จะมีการแนะนาํใหค้วามรู้เกี�ยวกบักฎ ระเบียบต่างๆ การปฏิบติัตามระเบียบ การ

ใชชี้วิตประจาํวนั เพื�อให้ผูต้อ้งขงัไดค้ลายความกงัวลใจและสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม

ในเรือนจาํได ้นอกจากนั=นก่อนที�จะมีการปล่อยพน้โทษตามคาํพิพากษาประมาณ 1 สัปดาห์ หรือ

ก่อนปล่อยตวัพกัการลงโทษประมาณ 2 สัปดาห์ จะมีการจดัอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัการประกอบ

อาชีพ การใช้บริการจากสํานกังานคุมประพฤติและสวสัดีการต่างๆ ในชุมชน สําหรับผูต้อ้งขงัที�

ตอ้งโทษจาํคุกมาเป็นเวลานานก็จะขยายการเตรียมการก่อนปล่อยเป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างนั=น

ผูต้อ้งขงัจะพกัในห้องรวมที�จดัไวโ้ดยเฉพาะที�ผอ่นคลายกวา่ปกติ ไม่มีการใส่กุญแจหรือกรงเหล็ก 

อีกทั=งเจา้หนา้ที�จะพาผูต้อ้งขงัไปเยี�ยมชมแนะนาํให้รู้จกัสํานกังานคุมประพฤติ สํานกังานจดัหางาน

และสถานที�สาํคญัในชุมชน เป็นตน้56 

การอบรมดา้นวชิาการ 
ผูต้อ้งขงัที�ดอ้ยการศึกษาและยงัไม่ผ่านการศึกษาภาคบงัคบั จะได้รับการศึกษาอบรม

การใชภ้าษาญี�ปุ่น คณิตศาสตร์ หลกัสูตรต่าง ๆ ที�ควรรู้ ซึ� งเป็นวิชาพื=นฐานทั�วไปที�มีการเรียนการ
สอนอยู่ในเรือนจาํประเทศญี�ปุ่น การสอบเพื�อเลื�อนระดบัการศึกษาให้สูงขึ=น และการจดัหลกัสูตร
การศึกษาทางไกล (เรียนทางไปรษณีย)์ สาํหรับผูต้อ้งขงัที�ตอ้งการศึกษาและเลื�อนระดบัทั=งในระดบั
มธัยมปลาย หรือวิทยาลยัหรือระดบัปริญญาตรี และหลกัสูตรอื�น ๆ โดยมีเจา้หน้าที�เรือนจาํและ
อาสาสมคัรจากภายนอกเป็นผูฝึ้กสอนให้ นอกจากนี=  ยงัมีการจดัหลกัสูตรพิเศษเพื�อให้บริการสังคม 
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 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 5, น. 121. 
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 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 44, น. 15. 
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เช่น การทาํความสะอาดสวนสาธารณะ ที�พกัผอ่นหย่อนใจ และสถานที�สาธารณะต่าง ๆ ในชุมชน 
การไปเยี�ยมชมโรงงาน และการไปสอบแข่งขนัภายนอกเรือนจาํ เพื�อขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ  

ขณะเดียวกนัเรือนจาํหลายแห่งไดจ้ดัการศึกษาให้กบัผูต้อ้งขงักลุ่มพิเศษ เช่น ผูต้อ้งขงั
ยาเสพติด ผูต้อ้งขงัที�กระทาํความผิดเกี�ยวกบัจราจร ผูต้อ้งขงัที�มีพฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรง โดยจดั
การศึกษาเป็นพิเศษให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูต้อ้งขงั เช่น การใชว้ิธีการฝึกอบรมโดยใช้
โสตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ การบรรยายในชั=นเรียน การสัมมนากลุ่ม การให้คาํปรึกษาแนะนาํ การใช้
บทบาทสมมุติในกรณีที�เกี�ยวขอ้งกบัการบาํบดัทางจิต เป็นตน้57 

หลกัสูตรการศึกษาทางไกลเรียนทางไปรษณีย ์
ทั=งในเรือนจาํและทณัฑสถานวยัหนุ่มในประเทศญี�ปุ่น ได้จดัหลกัสูตรการเรียนการ

สอนทางไกลหลายหลกัสูตรใหผู้ต้อ้งขงัไดศึ้กษาเล่าเรียนเพื�อพฒันาความรู้และทกัษะการทาํงาน ซึ� ง
เป็นหลักสูตรที�ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายให้หรือ
ผูต้อ้งขงัจะออกค่าใชจ่้ายเองก็ได้58 

การอบรมธรรมศึกษา 
ตามรัฐธรรมนูญของประเทศญี�ปุ่น ได้ห้ามไม่ให้รัฐเขา้ไปเกี�ยวข้องกบักิจกรรมทาง

ศาสนา ดงันั=น เรือนจาํต่างๆ  ในประเทศญี�ปุ่นจะมีอนุศาสนาจารยที์�เป็นอาสาสมคัรจากภายนอก
เรือนจาํเท่านั=น ที�ทาํหนา้ที�ให้การอบรมแนะแนว ฟื= นฟูศีลธรรมแก่ผูต้อ้งขงัตามความเชื�อในศาสนา
ของตน เพื�อช่วยขดัเกลาและพฒันาจิตใจผูต้อ้งขงั59 

การฝึกอบรมวชิาชีพ (Vocational Training) 
การฝึกวิชาชีพเป็นกิจกรรมการแกไ้ขฟื= นฟูผูต้อ้งขงัในเรือนจาํที�สําคญั โดยไดเ้ริ�มการ

ดาํเนินการอยา่งจริงจงัมาตั=งแต่ ปีพ.ศ.2499 ซึ� งการฝึกวิชาชีพแก่ผูต้อ้งขงันอกจากจะทาํให้ผูต้อ้งขงั
ได้มีทกัษะ ความรู้ในวิชาชีพแล้ว ผูต้ ้องขงัยงัจะได้ใบประกาศนียบตัรหรือใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพเมื�อสาํเร็จการศึกษาในหลกัสูตรต่าง ๆ  

การฝึกวชิาชีพ ในเรือนจาํมีอยู ่3 แบบ กล่าวคือ 
1) การฝึกวชิาชีพแบบเร่งรัด (Intensive Vocational Training) 
เรือนจาํที�จดัให้มีการฝึกแบบเร่งรัดแก่ผูต้อ้งขงัเหล่านี= มีชื�อเรียกว่า สถาบนัฝึกวิชาชีพ

ทั�วไป (General Vocational Training Institute) ซึ� งได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจาก
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 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 44, น. 15-16. 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ� งผูต้อ้งขงัที�สําเร็จหลกัสูตรฝึกวิชาชีพในเรือนจาํดงักล่าวจะ
ไดรั้บประกาศนียบตัรจากอธิบดีกรมพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กระทรวงแรงงาน ซึ� งในประเทศญี�ปุ่น
มีเรือนจาํฝึกวิชาชีพแบบเร่งรัด อยู ่7 แห่งดว้ยกนั ไดแ้ก่ ทณัฑสถานวยัหนุ่มคาวาโกเยะ (Kawagoe 
Juvenile Prison) เรือนจาํฟูกูอิ (Fukui Prison) ทณัฑสถานวยัหนุ่มนารา (Nara Jivenile Prison) 
เรือนจาํยามากชิู (Yamaguchi Prison) ทณัฑสถานวยัหนุ่มซากา (Saga Juvenile Prison) เรือนจาํยามา
กาตา (Yamagata Prison) และทณัฑสถานวยัหนุ่มฮาโกดาเตะ (Hakodate Juvenile Prison) 

2) การฝึกวชิาชีพแบบพิเศษ (Special Vocational Training) 
มีการจดัฝึกวิชาชีพในเรือนจาํที�มุ่งเนน้การฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะ จาํนวน 31 แห่ง โดยผู ้

เขา้รับการฝึกอบรมวชิาชีพจะมีการคดัเลือกจากผูต้อ้งขงัในแต่ละเรือนจาํในส่วนภูมิภาค ซึ� งจะเรียก
เรือนจาํเหล่านี=วา่ สถาบนัฝึกอบรมวชิาชีพ (Concentrated Vocational Training Institute) 

3) การจดัฝึกวชิาชีพภายใตค้วามอุปถมัภจ์ากภาครัฐ หรือจากงบประมาณภาครัฐ 
มีเรือนจาํอีก 34 แห่ง ที�ดาํเนินการคดัเลือกผูต้อ้งขงัจากเรือนจาํต่าง ๆ ให้เขา้รับการฝึก

วชิาชีพเป็นครั= งคราว60 
 

3.3   สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ในทางประวติัศาสตร์ สิงคโปร์ เป็นดินแดนที�ชาวจีนจะเรียกกันว่า “เทมาเส็ก” 
(Temasek) ส่วนคาํวา่ “สิงคโปร์” หรือ “สิงหปุระ” เป็นชื�อที�เรียกกนัในศตวรรษที� 14 จนในปี พ.ศ.
2369 สิงคโปร์ไดก้ลายเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ จนถึงปี พ.ศ.2505 ประเทศองักฤษก็ได้
ให้สิทธิในการปกครองตนเองกบัสิงคโปร์ แต่สิงคโปร์ก็ไดร้วมเขา้กบัสหพนัธรัฐมาเลเซียในปีถดั
มา แต่เกิดปัญหาความขดัแยง้เรื�องเชื=อชาติ จึงไดแ้ยกออกจากมาเลเซียและเป็นประเทศเอกราชจนถึง
ปัจจุบนั 

มีการปกครองแบบสาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยเดียวแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมี
ประธานาธิบดีเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหาร61 

ประเทศสิงคโปร์ใช้ระบบกฎหมายแบบองักฤษ คือ ระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
(Common Law) โดยในกฎหมายอาญาของสิงคโปร์ ไดก้าํหนดบทลงโทษสําหรับผูก้ระทาํความผิด      

                                                           

60
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 44, น. 14. 

61
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, โครงการศึกษาเปรียบเทียบงานราชทณัฑก์บักลุ่มประเทศอาเซียน,

(กรุงเทพมหานคร : สถาบนัวจิยัและพฒันาระบบงานราชทณัฑ ์กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, 2548), น. 84. 
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5 สถานหลกั62 ด้วยกนั กล่าวคือ ประหารชีวิต จาํคุก ริบทรัพยสิ์น ปรับ และเฆี�ยน แต่ก็ยงัจาํแนก
บทลงโทษทางอาญาที�ชาวต่างชาติใหค้วามสนใจอยา่งมาก ไดด้งัต่อไปนี=  

บทลงโทษทางอาญา63 
1)โทษประหารชีวิตโดยการแขวนคอ (ยกเวน้ผูก้ระทาํความผิดที�มีอายุไม่ถึงสิบแปดปี 

ณ วนัที�มีการกระทาํความผดิ และสตรีมีครรภ)์ 
2) จาํคุกตลอดชีวติ 
3) จาํคุกชั�วระยะเวลาหนึ�ง 
4) เฆี�ยน (เฉพาะชายที�มีสุขภาพแข็งแรงและอายุไม่เกินห้าสิบปีเท่านั=น) สําหรับการ

กระทาํความผดิรุนแรงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 227-233 บญัญติัไว ้ไดแ้ก่ ชิงทรัพย ์ปลน้
ทรัพย ์และฆ่า ข่มขืน เสพยาเสพติด ทาํลายทรัพยสิ์น ก่อการจลาจล เป็นตน้ 

5) ค่าปรับ สิงคโปร์ใช้โทษปรับเป็นเครื� องมือสําคญัในการบงัคบัใช้กฎหมาย และ
ค่าปรับก็อยูใ่นเกณฑ์สูงมาก เช่น ค่าปรับกรณีกินอาหารหรือดื�มนํ= าในที�สาธารณะ/ยืนลํ=าเส้นเหลือง
ที�ชานชาลารถไฟฟ้า 500 ดอลลาร์สิงคโปร์ (12,000 บาท) ค่าปรับกรณีทิ=งขยะในที�ห้ามทิ=ง/บว้น
นํ= าลายในที�สาธารณะ/สูบบุหรี� ในที�สาธารณะหรือที�ห้ามสูบ หรือแม้แต่นําหมากฝรั�งเข้ามาใน
ประเทศ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (24,000 บาท) และค่าปรับกรณีเดินลงไปในรางรถไฟฟ้า 5,000 
ดอลลาร์สิงคโปร์ (120,000 บาท) เป็นตน้ 

6) ยดึทรัพยที์�ใชใ้นการกระทาํความผดิ 
7) เพิ�มโทษกรณีกระทาํความผดิซํ= า 
8) กรรมการผูจ้ดัการ/ผูด้าํนวยการ มีความรับผดิชอบกรณีนิติบุคคลกระทาํความผดิ 
บทลงโทษที�มิใช่โทษทางอาญา64 
1) พกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือเอกสารอื�น เช่น ใบอนุญาตขบัขี�

รถยนต ์เป็นตน้ 
2) การจาํกดัเงื�อนไขต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ เช่น จาํกดัเวลาการประกอบกิจการ 

หรือจาํกดัประเภทสินคา้หรือบริการ เป็นตน้ 
3) คาํสั�งใหป้ฏิบติัเสียใหถู้กตอ้ง 

                                                           

62
 THE STATUTES OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE PENAL CODE 2008 section 53. 

63
 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “กระบวนการร่างกฎหมายและการใหบ้ริการขอ้มลูทางกฎหมายของ

สาธารณรัฐสิงคโปร์,” วารสารจุลนิติ, เล่ม 7, ปีที� 5, (กนัยายน-ตุลาคม 2553), น. 59. 
64

 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 63, น. 60. 
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4) มาตรการที�มีผลต่อรายไดข้องผูก้ระทาํความผดิ 
5) การเตือน 
หลกัเกณฑ์ในการวินิจฉยัประเภทและอตัราโทษ จะพิจารณาจากความร้ายแรงหรือผล

ของการกระทาํนั=น ๆ เพื�อดูวา่มาตรการลงโทษทางอาญาจาํเป็นหรือเหมาะสมกบัการกระทาํความ
หรือไม่ และมาตรการลงโทษควรจะเป็นแบบใดเพื�อให้สอดรับกบัลกัษณะของการกระทาํความผิด 
อย่างไรก็ดีโทษดงักล่าวก็มีความยืนหยุ่นพอสมควร แมก้ฎหมายสิงคโปร์มีบทลงโทษที�หนกั แต่
บทลงโทษลกัษณะดงักล่าว ทาํให้ประเทศสิงคโปร์ไดก้ารยอมรับว่าเป็นประเทศที�มีระเบียบวินัย
และมีความปลอดภยัสูงมาก  

3.3.1   การบงัคบัโทษจาํคุก 

การบังคับโทษจําคุกของประเทศสิงคโปร์ จะอยู่ภายใต้รัฐบัญญัติราชทัณฑ์แห่ง

สิงคโปร์ ปีค.ศ.1993 (Singapore Prison Act 1993) ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกรมราชทณัฑ์ ที�

เรียกว่า Singapore Prison Service (SPS) เป็นหน่วยงานระดบักรมภายใตก้ระทรวงมหาดไทย 

(Ministry of Home Affairs) ของประเทศสิงคโปร์ มีหนา้ที�พื=นฐานในการคุมขงัผูก้ระทาํความผิด 

รวมถึงการช่วยเหลือหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งในการตรวจหาและป้องกนัอาชญากรรมต่าง ๆ ผ่าน

การส่งเสริมกิจกรรมและขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ที�เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการจดัโปรแกรม

การให้ความรู้ เพื�อป้องปรามการก่ออาชญากรรมของเด็กและเยาวชน นอกจากนี=  ปัจจุบนั กรม

ราชทณัฑ์สิงคโปร์ (SPS) ไดป้รับบทบาทและหน้าที�ของกรมมาสู่การให้ความสําคญักบัการบาํบดั

ฟื= นฟู (Rehabilitation) ผูต้อ้งขงัทั=งอดีตและปัจจุบนั เพื�อป้องกนัการกระทาํความผิดซํ= าของผูต้อ้งขงั

เป็นสําคญั65 การปรับบทบาทของ SPS นี=  นอกจากนาํมาซึ� งการเปลี�ยนแปลงขนานใหญ่ภายใน

องคก์ร รวมถึงภาพลกัษณ์ จนนาํไปสู่ความสําเร็จของการดาํเนินการของเรือนจาํที�เป็นที�ยอมรับใน

ระดบัสากล 

กรมราชทัณฑ์สิงคโปร์ (SPS) อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย  

(The Ministry of Home Affairs) และยงัมีหน่วยงานระดบักรมอีก 6 กรม อยูใ่นความรับผิดชอบ คือ 

กรมตาํรวจ (The Singapore Police Force – SPE) สํานกังานปราบปรามยาเสพติด (The Central 

Narcotics Bureau – CNB) กรมรักษาดินแดน (The Singapore Civil Defence Force – SCDF) 

สํานกังานทะเบียนแห่งชาติ (The National Registration Department – NRD) และกรมตรวจคนเขา้

                                                           

65
 ฝันหยก บุญสวยขวญั, “ระบบราชทณัฑสิ์งคโปร์ (บทความในโครงการพฒันานกับริหารเปลี�ยนแปลงรุ่นใหม่ 

รุ่นที� 7) สถานเอกอคัรราชทูต ณ สิงคโปร์,” สืบคน้เมื�อวนัที� 20 ธนัวาคม 2558,จาก  http://www.thaiembassy.sg. 
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เมือง (The Immigration Department – ID) นอกจากนี= ยงัมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีก 2 แห่ง คือ 

องค์การความมั�นคงทางการคา้และอุตสาหกรรม หรือ CISCO (The Commercial and Industrial 

security Cooperation) และองคก์ารแกไ้ขและฟื= นฟูร่วมของสิงคโปร์ หรือ SCORE (The Singapore 

Cooperation of Rehabilitative Enterprises)66 

กรมราชทณัฑสิ์งคโปร์ (SPS) จะทาํงานร่วมกบัหน่วยงานที�ให้การดูแลอื�น ๆ ในชุมชน 

โปรแกรมการฝึกอบรมในระหว่างที�ถูกจาํคุกเป็นส่วนหนึ� งที�ช่วยโอกาสในการพฒันาฝีมือและ

ทกัษะที�เพียงพอสาํหรับการดาํรงชีพภายหลงัจากที�ปล่อยตวั ทั=งนี=  ผูต้อ้งขงัทุกคนจะไดรั้บการอบรม

เบื=องตน้เกี�ยวกบัวธีิการบริหารจดัการความเครียดและการปรับตวัเพื�อใชชี้วิตในเรือนจาํ (Core Skill 

Programmes) ในขณะที�การฝึกอบรมอื�น ๆ จะได้รับการแบ่งแยกตามความเหมาะสมสําหรับ

ผูต้อ้งขงับางกลุ่ม เช่น การใหก้ารศึกษาและฝึกอบรมทกัษะที�จาํเป็นในการทาํงานสําหรับผูต้อ้งขงัที�

มีความประพฤติดี (Education/Work and Vocational Training) ในกรณีของผูต้อ้งขงัยาเสพติด ก็จะ

ไดรั้บการรักษาเยียวยาแบบเฉพาะภายใตโ้ปรแกรม Specialised Treatment นอกจากนี=  เพื�อเป็นการ

สร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัชีวติใหม่หลงัจากการปล่อยตวัยงัมีโปรแกรม Family-Focused เพื�อสร้างสายใย

รักในครอบครัว ทาํให้ผูต้อ้งขงัรู้สึกผูกพนัและมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัสมาชิกภายในครอบครัว 

หรือแมแ้ต่โปรแกรมทางศาสนา (Religious Programme) เพื�อให้ผูต้อ้งขงัรู้สึกมีที�ยึดเหนี�ยวจิตใจ

และไม่กลบัไปกระทาํความผิดซํ= า และก่อนที�จะถูกปล่อยตวั ผูต้อ้งขงัทุกคนตอ้งฝ่ายโปรแกรม 

Community Reintegration เพื�อที�ช่วยให้มีทักษะที�เพียงพอ มีความเข้าใจในสิ� งต่าง ๆ และ

เตรียมพร้อมที�จะใชชี้วติภายนอกเรือนจาํไดอี้กครั= ง67 

กรมราชทณัฑสิ์งคโปร์ (SPS) ไดมี้การปฏิรูปโดยการดาํเนินการใหอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การสร้างความร่วมมือกบัองคก์รอื�น ๆ ทั=งที� เป็นของรัฐบาลและองคก์รเอกชนจึงไดรั้บการพฒันา

อยา่งต่อเนื�อง โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพและให้โอกาสผูต้อ้งขงัที�ไดรั้บการปล่อยตวัคืนสู่สังคม 

เช่น องค์การแก้ไขและฟื= นฟูร่วมของสิงคโปร์ (The Singapore Corporation of Offender 

Rehabilitative Enterprises - SCORE) องคก์รนี= ถือเป็นการจดัตั=งของรัฐบาล โดยอาศยัอาํนาจการ

ดาํเนินการตามรัฐบญัญติัองค์การบาํบดัฟื= นฟูผูต้อ้งขงัแห่งประเทศสิงคโปร์ ค.ศ.1975 (Singapore 

                                                           

66
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 44, น. 57. 

67
 ภทัร พีระพนัธุ์ หินเมืองเก่า และ อรกนัยา เตชะไพบูลย,์ “กระบวนการยุติธรรมของสิงคโปร์(บทความใน

โครงการพฒันานักบริหารเปลี�ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที� 5) สถานเอกอคัรราชทูต ณ สิงคโปร์,” สืบคน้เมื�อวนัที� 20 ธันวาคม 

2558, จาก http://www.thaiembassy.sg 
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Corporation of Offender Rehabilitative Enterprises Act 1975) มาตรา 1568 เพื�อให้ช่วยเหลือ

ผูต้อ้งขงัในดา้นการฝึกอาชีพและการเพิ�มขีดความสามารถในทกัษะดา้นต่าง ๆ อนันาํไปสู่โอกาสใน

การประกอบอาชีพที� ง่ายขึ= นภายหลังการปล่อยตัว ต่อมา SCORE และ SPS ได้ก่อตั= ง The 

Community Action for the Rehabilitation of Ex-offenders (CARE) เพื�อพฒันาและแกไ้ขพฤตินิสัย

ให้แก่อดีตผูต้้องขงั โดยจดัตั=งขึ=นเมื�อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2543 โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อพฒันา

ประสิทธิภาพการให้สงเคราะห์ช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้และความร่วมมือ

ระหวา่งกนั สร้างความตระหนกัและความเขา้ใจในกระบวนการแกไ้ขฟื= นฟูให้กบัสาธารณชนและ

ลดความซํ= าซ้อนของการทํางานระหว่างสมาชิกของแต่ละองค์กร ซึ� ง มีองค์กรเครือข่าย

ประกอบดว้ย69 

1) กระทรวงมหาดไทย (The Ministry of Home Affairs) 

2) องคก์ารแกไ้ขและฟื= นฟูร่วมของสิงคโปร์ (Singapore Corporation of Rehabilitative 

Enterprises – SCORE) 

3) กรมราชทณัฑสิ์งคโปร์ (Singapore Prison Service – SPS) 

4) บริษทัการบริการอุตสาหกรรมและการร่วมมือทางสังคม (Industrial and Service Co-

oporation Society Ltd. – ISCOS) 

5) สมาคมการดูแลหลงัการปล่อยแห่งสิงคโปร์ (Singapore After – Care Association –SACA) 

6) สมาคมต่อตา้นยาเสพติดแห่งสิงคโปร์ (Singapore Anti – Narcotices Association – SANA) 

7) สภาการบริการสังคมแห่งชาติ (National Council of Social Service – NCSS) 

8) องคก์รอาสาสมคัรและสังคมสงเคราะห์ 

 สําหรับแนวทางการดาํเนินงานของ CARE ดา้นการแกไ้ขฟื= นฟูผูต้อ้งขงั จะเนน้ที�การ

พฒันาศกัยภาพผูต้อ้งขงั โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของโปรแกรมการ

แกไ้ขที�เหมาะสมกบัผูต้อ้งขงัเฉพาะราย  สําหรับการจดับริการดา้นการแกไ้ขฟื= นฟู  ประกอบดว้ย  

การให้บริการด้านการศึกษาแก่ผูต้อ้งขงั  การจดักิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  การจดัให้มีการ

ฝึกอบรมวิชาชีพสําหรับผู ้ต้องขัง  เช่น  วิชาการจัดสวน  การสอนดนตรี  การผลิตรายการ

วทิยกุระจายเสียง  และการทาํเวบ็ไซต ์ เป็นตน้  นอกจากนี= ยงัจดัให้บริการดา้นจิตวิทยาแก่ผูต้อ้งขงั

                                                           

68
 แกไ้ขปรับปรุง ปีค.ศ. 1985. 

69
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 61, น. 121. 
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ดว้ยการให้คาํปรึกษาโดยเจา้หนา้ที�ของเรือนจาํและอาสาสมคัรจากองคก์รอาสาสมคัรต่างๆ  มีการ

พฒันาจิตใจโดยใช้หลกัคาํสอนของศาสนา  ซึ� งทางเรือนจาํจะให้อิสระแก่ผูต้อ้งขงัในการนับถือ

ศาสนา  และจะเชิญอนุศาสนาจารย์จากศาสนาต่างๆ  ที�ผูต้ ้องขงันับถือเข้ามาเผยแผ่ศาสนาแก่

ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ70 เพื�อเป็นศูนยก์ลางความร่วมมือระหวา่งองคก์รที�เกี�ยวขอ้งเพื�อการดูแลผูต้อ้งขงั

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตั=งแต่อยูใ่นระหวา่งตอ้งคุมขงัจนไปถึงการถูกปล่อยตวั CARE จึงไดริ้เริ�ม

โครงการริบบิ=นสีเหลือง (The Yellow Ribbon Project – YRP) ซึ� งถือเป็นโครงการที�ประสบ

ความสาํเร็จอยา่งมากในการสร้างโอกาสกบัผูต้อ้งขงัหลงัจากการปล่อยตวัคืนสู่สังคม 

โครงการริบบิ=นสีเหลือง (The Yellow Ribbon Project – YRP) มีขึ=นเพื�อให้สังคมหรือ

ชุมชนได้เปิดโอกาสให้ผูต้อ้งขงัสามารถกลบัเขา้สู่สังคมใหม่ได้อีกครั= ง ในรูปแบบให้สังคมเป็น

อาสาสมคัรในการเปิดโอกาสใหง้านกบัอดีตผูต้อ้งขงัเมื�อพน้โทษออกจากเรือนจาํไป ให้ไดมี้งานทาํ

และสังคมยอมรับในความสามารถและพฤติกรรมที�เปลี�ยนแปลงไปของผูต้อ้งขงั ภายใตน้โยบาย

ที�วา่ “โครงการริบบิ=นสีเหลืองมุ่งพยายามเขา้ไปมีส่วนรวมในการให้โอกาสผูก้ระทาํความผิดในการ

เปลี�ยนแปลงชีวิตและสร้างขวญักาํลงัใจเพื�อการกลบัคืนสู่สังคมโดยร่วมดาํเนินการกบัชุมชนต่อ

ผูก้ระทาํความผดิและรวมไปถึงครอบครัวของผูก้ระทาํความผดิดว้ย” 71 

ในแต่ละปีมีจาํนวนผูต้อ้งขงัไดรั้บการปล่อยตวั ประมาณ 12,000 คน ซึ� งผูต้อ้งขงัเหล่านี=

ถูกปล่อยตวัออกมาจากหลายเรือนจาํ โดยโครงการ Yellow Ribbon ไดป้ระสานให้ศูนยพ์ฒันาเขา้มา

มีส่วนในการพฒันาและดูแลอดีตผูต้อ้งขงั ซึ� งโครงการ ฯ ไดมี้ความพยายามที�จะมีการวางแผนใน

ระยะยาวในการปฏิบติัต่อผูต้้องขัง ถึงแม้ว่าผูต้ ้องขงัจะได้รับการปล่อยตัวไปยานานแค่ไหน 

โดยเฉพาะการเขา้มามีส่วนร่วมซึ� งถือว่าไดมี้บทบาทสําคญัอย่างยิ�งในการสร้างสรรค์สิ�งแวดลอ้ม

ทางสังคมจากอดีตผูต้อ้งขงั ที�ตอ้งการเปลี�ยนตวัเองและครอบครัว และรู้สึกวา่อดีตผูต้อ้งขงัตอ้งการ

จะเริ�มตน้ใหม่จริงๆ 

โครงการ Yellow Ribbon  ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเพลงในยุค 70 ที�มีชื�อว่า “Tie a 

Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree” ซึ� งบอกถึงเหตุการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเกี�ยวกบั

ความหวาดกลวัของอดีตผูต้อ้งขงั ที�มีความหวงัว่าภรรยาจะให้อภยัในการกระทาํความผิดของเขา

                                                           

70
 กรมราชทณัฑก์ระทรวงยติุธรรม, “สรุปการเปรียบเทียบการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงนานาชาติจากโครงการ

จดัทาํสารานุกรมการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงนานาชาติ,” สืบคน้เมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2558, จาก www.correct.go.th. 
71

 The Yellow Ribbon Project (YRP) seeks to engage the community in giving ex-offenders a second chance 

at life and to inspire a ripple effect of concerted community action to support ex-offenders and their families. 
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และไดมี้โอกาสกลบับา้น จนในที�สุดภรรยาของเขาก็ให้อภยัโดยนาํริบบิ=นสีเหลืองไปผกูรอบๆ ตน้

โอค๊ ซึ� งหมายถึงการแสดงการใหอ้ภยัและนาํมาเป็นแรงบนัดาลใจในโครงการฯ72 

นอกจากนี= ยงัมีกิจกรรมภายใตโ้ครงการ Yellow Ribbon ที�หน่วยงานในการดูแลหลงั

การปล่อยผูต้อ้งขงัให้การสนบัสนุน โดยการจดักิจกรรมต่าง ๆ โดยเนน้ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 

เช่น 

1) กิจกรรม Wear – A – Yellow – Ribbon ที�มีการสนบัสนุนจากองคก์รทางศาสนา 

โรงเรียนหลายแห่ง และบริษทัต่าง ๆ มีการฉายภาพยนตร์เกี�ยวกับความหวงัและความตอ้งการ

ภายหลงัการพน้โทษ 

2) กิจกรรมการเดิน Tie – Yellow Ribbon  

3) กิจกรรมงานออกร้าน Yellow Ribbon ซึ� งบุคคลภายนอกจะไดรั้บโอกาสเขา้มามี

ปฏิสัมพนัธ์ หรือเขา้มาเป็นผูใ้ห้ความรู้แก่ผูต้อ้งขงั ซึ� งโครงการนี= มีผูส้นใจเขา้ร่วมกวา่ 9,000 คน ที�

เขา้มาร่วมออกร้าน ซึ� งงานออกร้านเปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื�อมโยงผูต้อ้งขงักบับุคคลภายนอก73 

3.3.2   การจาํแนกผูต้อ้งขงัและระบบเรือนจาํ 

การจาํแนกผูต้อ้งขงั 

การจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั เป็นกลไกสําคญัที�ช่วยให้กระบวนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั

ประสบความสําเร็จทั=งในดา้นการควบคุม การศึกษาอบรม ฝึกวิชาชีพ และการกาํหนดหลกัเกณฑ์

ทางทณัฑปฏิบติัทั�วไป 

การจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัเป็นกระบวนการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเป็นรายบุคคลดว้ยการ

วิเคราะห์ประวัติและปัญหาทั�วไปของผู ้ต้องขัง (Diagnosis) การวางแผนปฏิบัติ (Treatment 

Planning) และการกาํหนดกิจกรรมปฏิบติั (Treatment Activities) ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

และความเปลี�ยนแปลงของผูต้อ้งขงัรายบุคคล นบัแต่วาระแรกที�ผูต้อ้งขงัถูกควบคุมตวัอยูใ่นเรือนจาํ 

การส่งเขา้ทาํงานและฝึกอบรมวชิาชีพจนกระทั�งถึงวนัปล่อยพน้โทษ การพิจารณาจะดาํเนินการโดย

คณะกรรมการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั (Classification Committee) ซึ� งประกอบดว้ยผูบ้ญัชาการ

เรือนจํา เป็นประธานคณะกรรมการ ร่วมด้วยกรรมการจากคณะเจ้าหน้าที� ฝึกอบรมวิชาชีพ 

ผูช้าํนาญการในวิชาชีพ (The Professional Staff) ต่าง ๆ เช่น นกัสังคมสงเคราะห์ นกัจิตวิทยา 
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 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 10, น. 370. 
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จิตแพทย ์แพทย ์พนกังานคุมประพฤติ อนุศาสนาจารย ์เจา้หนา้ที�ฝึกวิชาชีพ รวมตลอดถึงเจา้หนา้ที�

ฝ่ายควบคุมหรือรองผูบ้ญัชาการเรือนจาํ74 

ระบบการจาํแนกจะจดัผูต้อ้งขงัออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) ประเภทที�คาดวา่จะไม่กระทาํความผดิซํ= า 

2) ประเภทที�คาดวา่จะไม่กระทาํความผดิซํ= า หากไดรั้บการพฒันาแกไ้ข 

3) ประเภทที�มีแนวโนม้วา่จะหวนกลบัมากระทาํความผดิซํ= า 

4) ประเภทที�มีโทษจาํคุกนอ้ย ไม่จาํเป็นตอ้งเขา้รับการแกไ้ข 

โดยเฉพาะอย่างยิ�ง การพฒันาแก้ไขพฤตินิสัยจะเน้นไปที�ผูต้ ้องขงัประเภทที� 2 เป็น

สาํคญั 

วธีิการและขั=นตอนการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัของสิงคโปร์ 

สิงคโปร์มีการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัที�มีความโดเด่นมากในประเทศอาเซียน ซึ� งทาํให้

มีผลไดว้่า ระบบราชทณัฑ์ของสิงคโปร์ เป็นระบบที�มีการบริหารงานราชทณัฑ์ที�อยูใ่นลาํดบัตน้ๆ 

ของโลก ซึ� งวธีิการจาํแนกผูต้อ้งขงัและขั=นตอนการจาํแนกของสิงคโปร์ มีดงันี=  

1) ดาํเนินการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประวติัผูต้อ้งขงัรายบุคคล เพื�อให้ทราบถึง

ประวติัทางสังคม สภาพร่างกายและจิตใจ แนวความเชื�อทางศาสนา ความถนดัในอาชีพ ความสนใจ

ทางดา้นสันทนาการ โดยใช้ศูนยแ์รกรับผูต้อ้งขงั (Diagnostic or Reception Centre) เป็นสถานที�

สังเกตพฤติกรรมของผูต้อ้งขงัอยา่งใกลชิ้ด ในช่วงระหวา่ง 4-8 สัปดาห์ 

2) นาํขอ้มูลต่างๆ จากขอ้ 1) ของผูต้อ้งขงั ใหก้รรมการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัพิจารณา 

3) ดาํเนินการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัซํ= า (Re-Classification of Prisoners) จะทาํกนัปีละ

ครั= ง หรือแล้วแต่ความจาํเป็นแห่งการเปลี�ยนแปลงในสาระสําคญัของผูต้้องขงั เช่น ผูต้ ้องขงัมี

พฤติกรรมส่อว่าจะหลบหนี ฯลฯ การจาํแนกลักษณะผูต้อ้งขงัซํ= าไม่จาํเป็นที�ผูต้ ้องขงัจะตอ้งมา

ปรากฏตวัต่อหนา้คณะกรรมการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัเช่นเดียวกบัครั= งแรก 

4) การจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั นอกจากเพื�อให้การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในระหวา่งถูกคุม

ขงัเป็นไปอยา่งเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูต้อ้งขงั เพื�อประโยชน์ในการปกครองบงัคบับญัชา 

แลว้รายงานจากการจาํแนกฯ จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ�งต่อการพิจารณาพกัการลงโทษอีกดว้ย 
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การจําแนกลักษณะผู ้ต้องขังของประเทศสิงคโปร์ดํา เนินการโดยศูนย์แรกรับ 

(Diagnostic or Reception Centre) คือ จดัส่งตวัผูต้อ้งขงัที�ถูกศาลพิพากษาลงโทษไปควบคุมตวั และ

รับการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั ณ ศูนยด์งักล่าวโดยตรง โดยใชเ้จา้หนา้ที�ผูช้าํนาญการในสาขาอาชีพ 

ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นัก จิตวิทยา จิตแพทย์ แพทย์ พนักงานคุมประพฤติ 

อนุศาสนาจารย ์เจา้หนา้ที�ฝึกวชิาชีพ หรือผูช้าํนาญการในสาขาฝึกวชิาชีพ ร่วมทาํการศึกษาวิเคราะห์ 

และกําหนดแผนการปฏิบัติประกอบการพิจารณาในการส่งตัวผูต้ ้องขงัไปควบคุมยงัเรือนจาํ

และทณัฑสถานต่าง ๆ โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงดังนี=  สาเหตุและมูลเหตุจูงใจในการกระทาํ

ความผิด ความถนัด ความสามารถหรือความสนใจใจการประกอบวิชาชีพ หากเป็นผูต้อ้งขงัที�มี

อตัรากาํหนดโทษสูงก็จะถูกส่งตวัไปควบคุมยงัเรือนจาํที�มีระดบัความมั�นคงสูง เพื�อลดความเสี�ยง

ในการหลบหนี หรือสนใจฝึกวิชาชีพใดโดยเฉพาะ เพื�อจะไดน้าํไปประกอบอาชีพเลี=ยงตนเองและ

ครอบครัวได้ภายหลงัจากพน้โทษแล้ว หรือเป็นผูต้อ้งขงัในคดีเสพยาเสพติดก็ตอ้งถูกนําตวัไป

บาํบดัรักษา 

การจําแนกลักษณะผูต้้องขังในระบบนี=  เป็นการสิ=นเปลืองอย่างมาก และไม่อาจ

ทาํการศึกษาวเิคราะห์ผูต้อ้งขงัที�มีจาํนวนมากไดอ้ยา่งทั�วถึง การจาํแนกวิธีดงักล่าวมกัจะไม่ประสบ

ความสําเร็จในราชทณัฑ์แถบอาเซียน แต่สําหรับสิงคโปร์นบัว่าไดผ้ลอยา่งมาก เนื�องจากมีจาํนวน

ผูต้อ้งขงัน้อย มีเรือนจาํหลายแห่ง และมีพื=นที�ประเทศน้อย ดงันั=น เจา้หน้าที�ผูช้าํนาญการในสาขา

อาชีพต่าง ๆ จึงสามารถดาํเนินการไดบ้รรลุผลตามวตัถุประสงค ์โดยเฉพาะดา้นจิตแพทย ์ประเทศ

สิงคโปร์จะให้ความสําคญัทางดา้นสภาวะจิตใจของผูต้อ้งขงัมาก เมื�อมีการจาํแลกลกัษณะผูต้อ้งขงั

แลว้ จะมีการติดตามผลและประเมินผลกนัอยา่งจริงจงั และประสบความสําเร็จสูง เนื�องจากกิจการ

ราชทณัฑสิ์งคโปร์มีหน่วยงานภายนอกที�เกี�ยวขอ้ง เฉพาะดา้น อาทิ การศึกษา การสาธารณสุข การ

ฝึกวชิาชีพ เขา้มามีส่วนช่วยในการดาํเนินงาน ในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ ซึ� งระบบนี=จะไม่มีปัญหาดา้น

งบประมาณ ทาํให้จาํนวนบุคลากรมีเพียงพอและสามารถปฏิบติัหน้าที�ไดอ้ยา่งต่อเนื�อง และสําเร็จ

ตามเป้าหมาย ผูต้อ้งขงัทุกคนเมื�อผ่านกระบวนการจาํแนกดงักล่าวแล้ว จะมีหน่วยงานที�มีความ

พร้อมดาํเนินการ คอยดูแลประสานงาน โอกาสที�ผูต้อ้งขงัเหล่านี= จะหวนกลบัไปกระทาํความผิดซํ= า

อีกจึงนอ้ยมาก เพราะเมื�อมีความเป็นอยูที่�ดี สังคมยอมรับ ผูต้อ้งขงัเหล่านี= ยอ่มเกิดความเชื�อมั�นและ

DPU



121 

ตอบแทนสังคมดว้ยความสํานึกที�ดีต่อไป จึงนบัไดว้า่เป็นกระบวนการที�มีความสําคญัต่อการแกไ้ข

พฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัอยา่งมาก75 

การแบ่งประเภทเรือนจาํ 

ปัจจุบนักรมราชทณัฑสิ์งคโปร์ (SPS) มีเรือนจาํอยูท่ ั=งหมด 16 แห่ง แบ่งเป็นเรือนจาํชาย 

15 แห่ง และเรือนจาํหญิง 1 แห่ง แบ่งเป็นประเภท โดยยึดถือความมั�นคงในการควบคุมตวัผูต้อ้งขงั 

3 ระดบั ดงันี= 76 

1)  เรือนจาํและทณัฑสถานระดบัความมั�นคงสูง (Maximum Security Prison) มี

เรือนจาํและทณัฑสถานในประเภทนี=  4 แห่ง ไดแ้ก่ 

  1.1) เรือนจาํแรกรับควีนส์ทาวน์ (Queentown Remand Prison) เป็นศูนยแ์รกรับ

ผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่และจดัแยกผูต้อ้งขงัตามประเภทความผดิ 

 1.2) เรือนจาํชางฮี (Changi Prison) เป็นเรือนจาํที�ควบคุมผูต้อ้งขงัระหวา่งพิจารณา

คดีและผูต้อ้งขงัเด็ดขาดที�มีกาํหนดโทษสูง รวมไปถึงผูต้อ้งขงัโทษประหารชีวติ 

 1.3) เรือนจาํหญิงและทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงชางฮี (Changi Women]s Prison 

and Drug Rehabilitation Centre) เป็นศูนยแ์รกรับผูต้อ้งขงัหญิงที�กระทาํความผิดทั=งคดีอาญาและ

กระทาํความผดิเกี�ยวกบัการเสพยาเสพติด 

1.4) เรือนจาํทานาห์เมราห์ (Tanah Merah Prison) เป็นเรือนจาํที�สร้างใหม่ใน

รูปแบบเรือนจาํในประเทศยโุรป มีการนาํอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เขา้มาช่วยในการควบคุมและรักษา

ความปลอดภยัของเรือนจาํ ควบคุมผูต้อ้งขงัคดีเด็ดขาดและให้การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในการแกไ้ข

อบรมทั=งสายสามญัและสายอาชีพ อีกทั=งมีรูปแบบเป็นเรือนจาํโรงเรียน 

2)  เรือนจาํและทณัฑสถานระดบัความมั�นคงปานกลาง (Medium Security Prison) 

เรือนจาํและทณัฑสถานในประเภทนี= มีอยู ่5 แห่ง ไดแ้ก่ 

 2.1) เรือนจาํมูนเครสเซนท ์(Moon Crescent Prison) เป็นเรือนจาํคุมขงัผูต้อ้งขงัที�

ตอ้งโทษระยะสั=น 

 2.2) เรือนจาํแทมไพน์ (Tempies Prison) เป็นเรือนจาํที�ใชคุ้มขงัผูต้อ้งขงัที�เขา้รับ

การอบรมในระยะสั=นๆ 
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 2.3) ศูนยอ์บรมแกไ้ขบีด๊อค (Bedok Reformative Centre) เป็นเรือนจาํที�มีการ

ดาํเนินการใหก้ารอบรมแกไ้ขแก่ผูต้อ้งขงัวยัหนุ่ม (อายไุม่เกิน 21 ปี) ที�เหลือโทษนอ้ย 

2.4) ศูนยค์าคิบูคิท (Kaki Bukit Centre) เป็นทณัฑสถานที�มีหนา้ที�อบรมแกไ้ขผู ้

ตอ้งโทษระยะสั=น และผูติ้ดยาเสพติดที�กระทาํผดิเป็นครั= งแรก 

2.5) เรือนจาํและทณัฑสถานบาํบดัพิเศษอะบิงดนั (Abingdon Prison and Drug 

Rehabilitation Centre) เป็นเรือนจาํที�มีหนา้ที�ใหก้ารอบรมแกไ้ขแก่ผูต้อ้งขงัที�ตอ้งโทษระยะสั=นและ 

ผูติ้ดยาเสพติดที�ตอ้งโทษครั= งแรก (มีประวติัเสพยาเสพติด) 

3) เรือนจาํและทณัฑสถานระดบัความมั�นคงตํ�า (Minimum Security Prison) เรือนจาํ

และทณัฑสถานในประเภทนี= มี 7 แห่ง ไดแ้ก่ 

 3.1) ศูนยเ์ตรียมการปลดปล่อยอะบิงดนั (Abingdon Work Release Camp) เป็นทณัฑ

สถานที�มีหนา้ที�ควบคุมผูต้อ้งขงัที�ออกไปทาํงานภายนอกก่อนการปลดปล่อย 

 3.2) ศูนยเ์ตรียมการปลดปล่อยซีลิตา้ (Seletar Work Release Camp) เป็นทณัฑ

สถานที�มีหนา้ที�ควบคุมผูต้อ้งขงัที�ออกไปทาํงานภายนอกก่อนการปลดปล่อย 

 3.3) ศูนยเ์ตรียมการปลดปล่อยลอยด์ ลีส์ (Lloyd Leas Work Release Camp) เป็น

ทณัฑสถานที�มีหนา้ที�ควบคุมผูติ้ดยาเสพติดที�ออกไปทาํงานภายนอกก่อนการปลดปล่อย 

 3.4) ทัณฑสถานบาํบัดพิเศษคาลซา เครสเซนต์ (Khalsa Crescent Drug 

Rehabilitation Centre) เป็นทณัฑสถานที�มีหนา้ที�ควบคุมและให้การบาํบดัฟื= นฟูแก่ผูติ้ดยาเสพติดที�

กระทาํความผดิเป็นครั= งที� 2 

3.5) ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษซีลาแรง ปาร์ค (Selarang park Drug Rehabilitation 

Centre) เป็นทณัฑสถานที�มีหนา้ที�ควบคุมและใหก้ารบาํบดัฟื= นฟูแก่ผูติ้ดยาเสพติดที�กระทาํความผิด

เป็นครั= งที� 3 

 3.6) ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษแซมบาวงั (Sembawang Drug Rehabilitation Centre)

เป็นทณัฑสถานที�เป็นศูนยก์ลางแรกรับตวัผูก้ระทาํความผิดเกี�ยวกบัยาเสพติดผูช้าย และคุมขงัผูติ้ด

ยาเสพติดที�กระทาํความผดิเป็นครั= งที� 4 

3.7) ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษจาลานอะวนั (Jalan Awan Drug Rehabilitation 

Centre) เป็นทณัฑสถานที�มีหนา้ที�ควบคุมและใหก้ารบาํบดัฟื= นฟูแก่ผูติ้ดยาเสพติดที�กระทาํความผิด

เป็นครั= งที� 5 ขึ=นไป 
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บางเรือนจาํ เป็นที�ใชค้วบคุมเพื�อใชเ้ป็นศูนยบ์าํบดัฟื= นฟูยาเสพติด (Drug Rehabilitation 

Centres – DRCs) ซึ� งมีจุดมุ่งหมายในการรักษาเป็นอยา่งแรก และอยา่งที�สองเพื�อคุมขงัผูก้ระทาํผิด

คดียาเสพติด ในวนัที� 31 ธนัวาคม ปีค.ศ.2011 ในเรือนจาํมีประชากรที�ตอ้งคุมขงัอยูท่ ั=งหมด 11,308 

ราย ส่วนใหญ่จะเป็นผูก้ระทาํผิดยาเสพติดและความผิดเกี�ยวกบัทรัพย ์ในปีค.ศ.2011 ผูต้อ้งขงัใน

เรือนจาํอื�น 1,376 ราย และ ผูต้อ้งขงัในศูนยบ์าํบดัฟื= นฟูยาเสพติด (DRC) 431 ราย ไดถู้กส่งไปใช้

โปรแกรมทางดา้นการช่วยเหลือโดนสังคมซึ� งจะมีการนาํผูต้อ้งขงัไปทาํงานนอกเรือนจาํบริเวณที�ผู ้

ตอ้งขาํมีที�อยูอ่าศยั ในระบบแบบบา้นกึ�งวิถี หรือ การทาํงานแบบเรือนจาํเปิด ภายใตเ้งื�อนไขที�ตอ้ง

ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ซึ� งโปรแกรมนี=จะอยูใ่นการใหโ้อกาสสําหรับผูต้อ้งขงัที�เหมาะสมเพื�อให้มีการ

เปลี�ยนแปลงอยา่งค่อยเป็นค่อยไป77 

ระบบการแก้ไขฟื= นฟูผูต้อ้งขงัของกรมราชทณัฑ์สิงคโปร์ (SPS) ถูกพฒันาในปีค.ศ.

2000 ที�พยายามจะดาํเนินการเป็นแนวทางเพื�อแกไ้ขปรับเปลี�ยนผูก้ระทาํผิด โดยวางโครงสร้างและ

วิธีการครอบคลุมเพื�อพยายามแกไ้ขฟื= นฟูและสร้างความเชื�อถือให้มีประสิทธิภาพตามทรัพยากรที�

ได้จดัสรรอย่างมีจาํกัด โดยโปรแกรมที�จะจดัสรรนี= ขึ= นอยู่กับความเสี� ยงและความต้องการของ

ผูต้อ้งขงั ในแนวทางการทาํงาน วา่78 

1) ผูก้ระทาํความผิดที�มีศกัยภาพในการกลบัคืนสู่สังคมส่วนมากจะมีครอบครัวและ

สังคม โปรแกรมจึงมีเป้าหมายที�จะเพิ�มการปรับปรุงพฤติกรรม ทศันคติ และทกัษะ 

2) การเริ�มตน้ในการแกไ้ขฟื= นฟูจากระยะเวลาที�ผูก้ระทาํผิดเริ�มเขา้สู่ระบบเรือนจาํและ

ต่อเนื�องไปจนกระทั�งพน้โทษ ปล่อยตวัออกจากเรือนจาํ โดยเฉพาะโปรแกรมการดูแลภายหลงัการ

ปล่อย (Aftercare Programmes) และการดูแลจากอดีตผูก้ระทาํความผดิอื�น 

ในระบบงานราชทณัฑข์องประเทศสิงคโปร์จะมีเรือนจาํที�ใชใ้นการแกไ้ขฟื= นฟูผูก้ระทาํ

ผิดโดยมีรูปแบบเป็นการให้การศึกษาและฝึกอบรมโดยเฉพาะที�เรียกวา่ เรือนจาํโรงเรียน (Prison 

School) ซึ� งเรือนจาํโรงเรียนนี= เป็นนวตักรรมที�สาํคญัในกระบวนการปฏิรูปของนาย Chua Chin Kiat 

อธิบดีกรมราชทณัฑใ์นปี ค.ศ.1998 ถึง ปีค.ศ.2007 ซึ� งมีบทบาทสําคญัในการเป็นสถาบนัการศึกษา

ให้กบัผูต้อ้งขงัชาย โดยที�จดัตั=งขึ=นเพื�อเป็นสถาบนัการศึกษาศูนยก์ลางให้กบัผูต้อ้งขงั พร้อมดว้ย

หลกัสูตรและกิจกรรมทางการศึกษาแบบเต็มรูปแบบ และมีการควบคุมและจดัการเรียนการสอน
                                                           

77
 Goh Chin Mien. “The Singapore Correction System. Annual Report for 2012 and Resource Material Series 

No.90,” (August 2013), p. 172. สืบคน้เมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2558, จาก http://www.unafei.or.jp. 
78

 Goh Chin Mien, Supra note 77, p. 173. สืบคน้เมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2558, จาก http://www.unafei.or.jp. 
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โดยครูอยา่งแทจ้ริง ระบบการจดัการและความมั�นคงภายในเรือนจาํโรงเรียน ช่วยให้ผูต้อ้งขงัรู้สึก

ปลอดภยัและส่งเสริมความสามารถในการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี ความพยายามนี= จึงสามารถ

สร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ให้กบัผูต้อ้งขงัและเจา้หนา้ที�ซึ� งยากที�จะเกิดขึ=นเมื�อการศึกษาถูกจดั

อยู่ในสถานที�คุมขงัหรือเรือนจาํทั�วไป ปัจจุบนัเรือนจาํโรงเรียนสามารถสร้างผูต้อ้งขงัที�มีผลการ

เรียนดีไดเ้ป็นจาํนวนมาก79 ทั=งยงัเป็นที�ยอมรับในทางสังคม 

3.3.3   การจดัการศึกษาและฝึกอบรมผูต้อ้งขงั 

การจัดการศึกษา ถือเป็นแผนงานหนึ� งในการอบรมแก้ไขผูต้้องขัง (Rehabilitation 

Programme) รูปแบบหนึ�ง ซึ� งในการแกไ้ขฟื= นฟูผูต้อ้งขงัโดยการให้การศึกษาและฝึกอบรมนั=น จะมี

การจดัการใหก้ารศึกษาในเรือนจาํเฉพาะ ที�มีความโดดเด่นของสิงคโปร์ ก็คือ การเรียนการสอนใน

โรงเรียนคาคิบูคิท (Kaki Bukit Centre) โดยการจดัการเรียนการสอนที�มีลกัษณะเป็นเรือนจาํ

โรงเรียน (Prison School) ซึ� งผูต้อ้งขงัที�มีคุณสมบติัที�จะถูกส่งตวัมาควบคุมในเรือนจาํประเภทนี=  

จะตอ้งผา่นการพิจารณาคุณสมบติัรายบุคคล ซึ� งเจา้พนกังานผูมี้อาํนาจสามารถออกคาํสั�งโดยอาศยั

รัฐบญัญติัราชทณัฑ ์ปีค.ศ.1933 มาตรา 4480 เพื�อยา้ยผูต้อ้งขงัดงักล่าวไปยงัเรือนจาํอื�นในสิงคโปร์ได ้ 

ส่วนผูต้อ้งขงัที�มีอายไุม่เกิน 21 ปี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยมีอาํนาจกาํหนดให้ผูต้อ้งขงัวยั

หนุ่มเหล่านี=ไปควบคุมตวัที�ศูนยก์กัขงัเพื�อการแกไ้ขฟื= นฟูผูก้ระทาํผิด โดยอาศยัอาํนาจตามประมวล

วิธีพิจารณาความอาญา ปีค.ศ.2010 มาตรา 305(5) เพื�อเปลี�ยนการจาํคุกเป็นการฝึกอบรมแก้ไข

พฤติกรรมได้ แต่ตอ้งได้รับโทษไม่ตํ�ากว่า 3 ปี เพื�อที�จะส่งตวัผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มไปควบคุมที�ศูนย์

กกัขงัเพื�อการแกไ้ขฟื= นฟูผูก้ระทาํความผดิดงักล่าว 

เรือนจาํโรงเรียนมีการนาํนวตักรรมใหม่ๆ มาใช้ ผูต้อ้งขงัที�มีความตอ้งการที�จะเรียน

หนงัสือไม่วา่จะเป็นผูต้อ้งโทษคดีใดก็ตาม รวมทั=งผูต้อ้งขงัคดียาเสพติดไดรั้บการศึกษาที�เรือนจาํ

โรงเรียนคาคิบูคิท การจดัการเรียนการสอนจะทาํงานร่วมกนัระหวา่งผูต้อ้งขงั เจา้หนา้ที� และครู ซึ� ง

มีวธีิการต่าง ๆ ในการพฒันาศกัยภาพผูต้อ้งขงั ไดแ้ก่ 

1) การให้ผูต้อ้งขงัเป็นติวเตอร์ (Inmate Tutor) ผูต้อ้งขงัที�มีความชาํนาญจะเป็นครูสอน

ในชั=นเรียน เช่น สอนวชิาการบญัชี ภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์ 

                                                           

79
 ฝันหยก บุญสวยขวญั, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 65. 

80
 แกไ้ขเพิ�มเติม ปีค.ศ. 2000. 
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2) การให้ผูต้อ้งขงัเป็นผูน้าํการดูงานในเรือนจาํ (Inmate Tour Guide) โดยสนบัสนุน

ผูต้อ้งขงัใหมี้โอกาสแลกเปลี�ยนความรู้กบัคณะผูดู้งานที�เขา้มาศึกษาและเยี�ยมเยยีนภายในเรือนจาํ81 

นวตักรรมใหม่ในการศึกษา ไดแ้ก่ 

1) โปรแกรมเกี�ยวกบัการเรียนรู้ทกัษะในชีวิต (Life Skill Programme) เป็นโปรแกรมที�

ช่วยให้นักเรียนได้ค้นคิดหาวิธีแก้ปัญหา เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที�จะเปลี�ยนแปลง

พฤติกรรม 

2) โปรแกรมการบาํบดัพิเศษ (Specialized Treatment Programme) เป็นโปรแกรมให้

คาํปรึกษาที�มีลกัษณะพิเศษ โดยจะลือกใหเ้หมาะสมกบัผูต้อ้งขงัแต่ละประเภทคดี ให้คาํปรึกษาโดย

นกัจิตวิทยา โดยเฉลี�ยแลว้ผูต้อ้งขงัจะผา่นโปรแกรมนี= จาํนวน 12 ครั= ง โปรแกรมที�นาํมาใช้ ไดแ้ก่ 

การเรียนรู้เกี�ยวกบัยาเสพติด การจดัการทางอารมณ์ การบาํบดัผูก้ระทาํผดิทางเพศ 

3) โปรแกรมครอบครัวบาํบดั (Family Involvement Programme) ครอบครัวนบัวา่เป็น

ส่วนหนึ� งในกระบวนการแก้ไข ในทุกเดือนครอบครัวผูต้้องขงัจะมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณครู 

เจา้หน้าที� และทีมปรึกษา เพื�อบอกให้รู้เกี�ยวกบัการทาํงาน การศึกษาของผูต้อ้งขงั และจะเน้นการ

สื� อสารระหว่างกันภายในครอบครัว การจัดการความโกรธ การเยียวยาความขัดแยง้ภายใน

ครอบครัว เพื�อที�พ่อแม่จะช่วยสนบัสนุนให้บุตรหลีกเลี�ยงจากวงจรอาชญากรรม และเพื�อเน้นให้

ครอบครัวเห็นวา่พอ่แม่มีส่วนร่วมในการช่วยใหผู้ต้อ้งขงักลบัคืนสู่ครอบครัวและสังคมได ้

4) โปรแกรมเพื�อนช่วยเพื�อน (Peer Support Group Programme) กรมราชทณัฑ์สิงคโปร์

สนับสนุนให้นักเรียนที�เป็นผูต้้องขังที�มีความรู้มากกว่าเป็นผูช่้วยสอนแนะนํา ย ํ= าเตือนให้กับ

ผูต้อ้งขงัอื�นที�มีความรู้นอ้ยกวา่ เป็นโปรแกรมช่วยสอนให้เกิดมีจิตใจทาํงานเป็นทีม และไม่เห็นแก่

ตวั 

5) โปรแกรมการฝึกความชาํนาญดา้น IT มีการสอนคอมพิวเตอร์เบื=องตน้หลกัสูตร 2 ปี 

ประกอบดว้ย วชิา 

     5.1) คอมพิวเตอร์เบื=องตน้ (Basic Computer) 

     5.2) คอมพิวเตอร์สื�อสาร (Communication Computer) 

     5.3) คอมพิวเตอร์สถาปัตย ์(Design Computer) 

     5.4) การต่อเชื�อมกบัอุปกรณ์อื�น (Interfacing Computer) 

                                                           

81
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 61, น. 114. 
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นอกจากนี=ยงัมีวชิาต่างๆ อยา่งหลากหลาย ให้ผูต้อ้งขงัที�มีความสนใจไดเ้ลือกเรียน เช่น 

วิชาการจัดสวน การทดลองทางห้องแล็ปวิทยาศาสตร์ การเรียนดนตรี การผลิตรายการ

วทิยกุระจายเสียง การทาํเวป็ไซค ์เป็นตน้82 

การใหก้ารศึกษา 

การศึกษาสายสามญัและสายอาชีพเป็นอีกส่วนหนึ�งของการแกไ้ขอบรมผูต้อ้งขงั โดยมี

วตัถุประสงค์ของการศึกษาเพื�อยกระดบัการศึกษาและความชาํนาญหรือทกัษะในการทาํงานของ

ผูต้อ้งขงั การศึกษาสายสามญัดาํเนินการสอนโดยครูของกระทรวงศึกษาธิการ (The Ministry of 

Education) ซึ� งเปิดสอนให้แก่ผูต้ ้องขังตั= งแต่ระดับพื=นฐานทั=งสายสามัญและสายอาชีพ (Basic 

Education And Skill Training) จนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ลกัษณะของการศึกษาอบรมเป็น

แบบการศึกษานอกโรงเรียน โดยผูต้อ้งขงัจะเขา้ร่วมกิจกรรมการศึกษาในลกัษณะบุคคลและกลุ่ม83 

ประการแรก ทางดา้นวิชาการสายสามญัหรือโปรแกรมวิชาชีพเรือนจาํโรงเรียนมุ่งให้

พื=นฐานการศึกษา สมรรถนะ และความชอบของผูต้อ้งขงั ในการใหก้ารศึกษาแก่ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ

โรงเรียน จะมุ่งเนน้ไปในทางการใหก้ารศึกษาพื=นฐานและการคาํนวณ เพื�อเตรียมความพร้อมในการ

สอบวดัระดบัตามมาตรฐานสากลของสิงคโปร์ ซึ� งมีระดบั ‘N’, ‘O’ และ ‘A’84 

ระดบั N (Singapore-Cambridge General Certificate of Education ‘Normal’ - GCE ‘N’ 

Level) เป็นระดบัที�รับรองคุณภาพทางการศึกษาของสิงคโปร์ ในการสอบวดัระดบัความรู้ เมื�อจบ

การศึกษา 4 ปี เทียบเท่าในระดบัมธัยมศึกษาหลกัสูตรปกติ (Normal Course) 

ระดบั O (Singapore-Cambridge General Certificate of Education ‘Ordinary’ - GCE 

‘O’ Level) เป็นระดบัที�รับรองคุณภาพทางการศึกษาของสิงคโปร์ ในการสอบวดัระดบัความรู้ เมื�อ

จบการศึกษา 5 ปี ในระดับมธัยมศึกษาหลักสูตรพิเศษ (Special Course) และหลักสูตรเร่งรัด 

(Express Course) 
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 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 61, น. 114-115. 
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84 Errol Oh,Terrence Goh, KaiYung(Brian) Tam, Mary Anne Heng, “The Captains of Lives : Kaki Bukit 

Centre Prison School in Singapore. The Journal of Correctional Education,” (December 2005), P. 314, สืบคน้เมื�อวนัที� 
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ระดบั A (Singapore-Cambridge General Certificate of Education ‘Advanced’ - GCE 

‘A’ Level) เป็นระดบัที�รับรองคุณภาพทางการศึกษาของสิงคโปร์ ในการสอบวดัระดบัความรู้ เมื�อ

จบการศึกษา 2 ปี ในระดบัเตรียมอุดมศึกษา (Pre-University Education) 85 

ผูต้อ้งขงัที�เลือกศึกษาในระดบัมธัยมศึกษานั=น จะมี 3 หลกัสูตรให้เลือกตามความสาม

รถ และความสนใจ โดยใช้เวลา 4 – 5 ปี หลักสูตรในระดับมธัยมศึกษา ได้แก่ หลักสูตรพิเศษ 

(Special Course) หลกัสูตรเร่งรัด (Express Course) หลกัสูตรปกติ (Normal Course) เมื�อจบ

หลกัสูตรจะมีการสอบ โดยหลกัสูตรพิเศษและหลกัสูตรเร่งรัดจะตอ้งผ่านประกาศนียบตัร GCE 

“O” Level ส่วนหลกัสูตรปกติจะตอ้งผ่าน GCE “N” Level แต่ถา้ตอ้งศึกษาต่อในระดบัเตรียม

อุดมศึกษา ก็ตอ้งสอบใหผ้า่น GCE “O” Level เช่นเดียวกนั86 

ผูต้อ้งขงัที�เลือกเรียนสายวิชาชีพสามารถลงทะเบียนเรียนหลกัสูตรที�มีการรับรองทาง

อิเล็กทรอนิกส์และพฒันาทกัษะพื=นฐานเพื�อยกระดบัในโอกาสไดรั้บเป็นลูกจา้ง 

เรือนจาํโรงเรียนให้โอกาสโดยเสนอหลกัสูตรที�ได้รับการรับรองประกาศนียบตัรใน

สายวชิาชีพ ไดแ้ก่  BEST, WISE 

การศึกษาดา้นทกัษะฝีมือ  (Basic Education in Skill Training - BEST) ช่วยยกระดบั

การศึกษาพื=นฐานส่วนบุคคลในภาษาองักฤษและคณิตศาสตร์จนถึงระดบั 6 ซึ� งทาํให้สามารถจาํให้

การศึกษาและอบรมทกัษะเพื�อให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงานไดดี้ขึ=น โดย แผนการศึกษาดา้น

ทกัษะฝีมือถูกกาํหนดมาในปีค.ศ.1982 โดยสถาบนัการศึกษาเทคนิคที�ให้ความรู้หนงัสือและการ

คาํนวณที�ตอบสนองคนทาํงานที�ไม่ไดส้าํเร็จการศึกษาขั=นพื=นฐาน 

การศึกษาส่งเสริมคนที�จบจากโรงเรียนพื=นฐานให้เขา้ทาํงาน (Worker Improvement 

through Secondary Education – WISE) จะช่วยเพิ�มความสามารถโดยการศึกษาพื=นฐานแต่ละบุคคล 

ในภาษาองักฤษและคณิตศาสตร์จนถึงระดบั 4 การศึกษาส่งเสริมคนที�จบจากโรงเรียนพื=นฐานให้

เขา้ทาํงาน (WISE) เป็นโปรแกรมที�เกิดขึ=นเมื�อปีค.ศ.1987 โดยสถาบนัการศึกษาเทคนิคที�พบความ
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 ดู อา้งอิงใน Errol Oh,Terrence Goh, KaiYung(Brian) Tam, Mary Anne Heng, supra note 84, P. 319, สืบค้น

เมื�อวนัที� 22 December 2015, จาก http://www.jstor.org 
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 วรรณดี นาคสุขปาน, “การพฒันารูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศ

ไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน,” (วทิยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย,์ 2557), น. 73-74. 

DPU



128 

ตอ้งการผูท้าํงานที�ต ํ�ากวา่ระดบัมธัยมศึกษา ซึ� งโปรแกรมนี= มีผลรับรองระดบัความรู้เทียบเท่าระดบั

มธัยมศึกษาหลกัสูตรปกติ (GCE ‘N’ Level) ในภาษาองักฤษและคณิตศาสตร์87 

ประการที�สอง เรือนจาํโรงเรียนจดัให้มีโปรแกรมการรักษาพิเศษที�ออกแบบมาช่วย

ผูต้อ้งขงัที�มีปัญหาในชีวิตจริงซึ� งผูต้อ้งขงัอาจตอ้งการให้ช่วยเหลือเช่น ปัญหาเกี�ยวกบัครอบครัว 

เพศ ความรุนแรง ทิฐิของบุคคล และการใช้สารเสพติด ซึ� งโปรแกรมนี= จะช่วยบูรณาการทกัษะ

เบื=องตน้โดยพฒันาทกัษะชีวติ จนกระทั�งผูต้อ้งขงัจะไดรั้บโอกาสในการพฒันาทกัษะการใชเ้หตุผล

และการแกปั้ญหา อยา่งไรก็ตามทกัษะความรู้ความเขา้ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลทางสังคมมกัจะ

พฒันาไปโดยธรรมชาติตามแนวคิดของแต่ละบุคคลที�ได้สัมผสัการเรียนรู้หลักสูตรในเรือนจาํ

โรงเรียน โดยเฉพาะการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 88 

นอกจากนี= ในเรือนจาํโรงเรียนยงัมีการให้ผูต้อ้งขงัได้มีกิจกรรมระหว่างกนั เพื�อเพิ�ม

ทกัษะทางสังคม ซึ� งมีการจดัตั=งชมรมเพื�อพฒันาชีวิต เช่น ชมรมส่งเสริมการอ่านภาษาจีน ห้องสมุด 

ชมรมกีฬาต่าง ๆ เป็นตน้89 

การฝึกกายบริหารและระเบียบแถว (Physical Training) 

ผูต้อ้งขงัทุกคนจะตอ้งฝึกกายบริหารและระเบียบแถวตามระเบียบของเรือนจาํ ภายใต้

การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที� กิจกรรมกายบริหารทาํให้ผูต้อ้งขงัมีสุขภาพที�ดีและ

สมบูรณ์แข็งแรง ส่วนการเล่นกีฬาทาํให้ผูต้อ้งขงัคลายเครียดจากการถูกคุมขงัและมีผลต่อสุขภาพ

ทั=งทางกายและจิตใจ90 

การอบรมทางศาสนา (Religious Counseling) 

ศาสนาสามารถช่วยใหผู้ต้อ้งขงัเปลี�ยนแปลง นิสัย พฤติกรรมและวถีิชีวติ ศาสนาเป็นสิ�ง

สําคญัสําหรับการแกไ้ขขดัเกลาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั โดยจะช่วยให้มีจิตสํานกัที�ดีและเขา้ใจชีวิต

ความเนอยูม่ากขึ=น ดงันั=น ผูต้อ้งขงัจะไดรั้บการกระตุน้ให้พฒันาจิตใจ โดยยึดถือหลกัคาํสอนของ
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 วนัทนา เนืองอนนัต,์ “แนวทางการพฒันาเรือนจาํเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับผูต้อ้งขงัวยัหนุ่ม,” (ม.ป.ป.), 
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 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 44, น. 73. 
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ศาสนาที�ตนนบัถือ นอกจานี=  เรือนจาํยงัให้คาํปรึกษาแนะนาํดา้นศาสนาทุกศาสนาแก่ผูต้อ้งขงั โดย

อนุศาสนาจารยจ์ากองคก์รทางศาสนาต่าง ๆ (Religious Organization)91 

การใหค้าํปรึกษา (Social Counseling) 

ผูต้อ้งขงัแต่ละคนอาจจะมีปัญหาส่วนตวั ปัญหาทางดา้นสังคมและครอบครัว ปัญหา

เหล่านี= หากไม่ไดรั้บการแก้ไขก็อาจทาํให้ผูต้อ้งขงัขาดความตั=งใจที�จะเขา้รับการแกไ้ขอบรมจาก

เรือนจาํ ดงันั=น ผูต้อ้งขงัจึงไดรั้บการให้คาํปรึกษาแนะนาํดา้นสังคมจากเจา้หน้าที�ของเรือนจาํและ

อาสาสมคัรจากองค์กรอาสาสมคัรต่างๆ   นอกจากนี=  ก่อนการปลดปล่อยผูต้อ้งขงัทุกคนจะไดรั้บ

การแนะแนวใหค้าํปรึกษาและการอบรม ตลอดจนความช่วยเหลือในการกลบัเขา้สู่สังคมภายนอก92 

การฝึกวชิาชีพ (Vocational Training) 

ก่อนที�ผูต้อ้งขงัจะไดรั้บการฝึกวชิาชีพ จะไดรั้บการอบรมดา้นระเบียบและจรรยาบรรณ

ในการทาํงานให้แก่ผูต้อ้งขงั เพื�อทาํให้ผูต้อ้งขงัรู้ว่า เขามีความมั�นคงทางดา้นการเงินเมื�อพน้โทษ

แลว้ 

การบริหารงานราชทณัฑ์ในอดีตที�ผ่านมากรมราชทณัฑ์สิงคโปร์ เป็นการบริหารงาน

โดยภาครัฐเกือบทุกกรณี แต่ความเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ= นในการบริหารงานราชทัณฑ์ที�สําคัญ

ประการหนึ� งในปัจจุบนัคือ การให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานส่วนใดส่วนหนึ� ง

ของเรือนจาํ ดว้ยเหตุผลที�ว่า การให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานนั=นเป็นไปโดย

รวดเร็ว ค่าใชจ่้ายนอ้ย สิงคโปร์จึงเป็นประเทศหนึ�งที�นาํบริษทัเอกชนเขา้ร่วมระบบอุตสาหกรรมใน

เรือนจาํอยา่งชดัเจน เป็นการร่วมลงทุนระหวา่งเรือนจาํกบับริษทัเอกชน มีบริษทัเอกชนมากกวา่ 15 

บริษทั เปิดโรงงานมากกว่า 30 แห่ง ขึ=นในเรือนจาํ และมีผูต้อ้งขงัมากกวา่ 2,000 คน ทาํงานอยูใ่น

โรงงานดงักล่าว โดยไดรั้บค่าจา้ง 2 ใน 3 ของอตัราค่าจา้งแรงงานภายนอก การดาํเนินงานดงักล่าว 

ไดจ้ดัตั=งเป็นหน่วยงานอิสระเรียกวา่ SCORE (Singapore Corporation of Rehabilitative Enterprises

) ทาํหน้าที� ดูแลเรื� องการฝึกวิชาชีพภายในเรือนจาํทั= งหมด การหาการตลาด หาวตัถุดิบ การ

บริหารงานผลิตดาํเนินการโดยคณะกรรมการบริหารของ SCORE ซึ� งจะประกอบดว้ย นกัธุรกิจที�มี

ชื�อเสียงของประเทศสิงคโปร์และผูแ้ทนจากกรมราชทณัฑ์สิงคโปร์ร่วมเป็นกรรมการดว้ย SCORE 
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มีหน้าที�อยู่ 2 ลกัษณะ คือ งานดา้นการหาผลประโยชน์และงานดา้นการอบรมแกไ้ขฟื= นฟูผูต้อ้งขงั 

อนัมีสาระสาํคญัดงันี=  

งานดา้นการหาผลประโยชน์ ลกัษณะงานที�ดาํเนินการมี 3 ลกัษณะ ดงันี=  

1) อุตสาหกรรมที�ดาํเนินการของ SCORE ได้จดัตั=งโรงงานในเรือนจาํหลายแห่งทั�ว

ประเทศสิงคโปร์ งานที�ทาํไดแ้ก่ โรงงานซกัรีด ทาํขนมปัง โรงพิมพ ์โรงงานขึ=นรูปโลหะ โรงงาน

ตดัเยบ็เสื=อผา้ และซ่อมรถยนต ์โดยผูต้อ้งขงัจะไดรั้บค่าแรงงานเป็นรายชั�วโมง งานที� SCORE จดัทาํ

เองนี= เป็นงานขนาดใหญ่และเป็นงานที�หาคู่แข่งในตลาดไดย้าก เนื�องจากสิงคโปร์จะมีค่าแรงงานที�

สูงมาก สาํหรับผูต้อ้งขงัที�พน้โทษไปแลว้ SCORE จะจา้งให้เขา้มาทาํงานในฐานะเจา้หนา้ที�อีกดว้ย 

โดยร้อยละ 20 ของเจา้หนา้ที�ที�ทาํงานในระบบโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นผูต้อ้งขงัที�พน้โทษแลว้ 

2) การให้เอกชนเขา้มาตั=งโรงงานในเรือนจาํ SCORE พยายามสนบัสนุนให้ภาคเอกชน

เขา้มาตั=งโรงงานในเรือนจาํเพื�อฝึกให้ผูต้อ้งขงัมีความชาํนาญและทกัษะในการทาํงานอุตสาหกรรม

หลายๆ ดา้น งานที�ทาํในปัจจุบนั คือ การประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ การให้เอกชนเขา้

มานี= ไม่ไดห้มายความว่า SCORE ทาํหน้าที�เสมือนนายหน้าเรียกเก็บผลประโยชน์จากผูที้�จะเขา้

ประกอบการ แต่เป็นการมุ่งให้ผูต้อ้งขงัมีทกัษะในการทาํงานที�หลากหลาย จาํนวนโรงงานที�จะเปิด

นั=นจะตอ้งไม่เกินครึ� งของงานทั=งระบบโดยผูต้อ้งขงัจะไดรั้บค่าแรงงานจากผูว้า่จา้งผา่นทาง SCORE 

3) การร่วมทุนกบัภาคเอกชน SCORE ไดเ้ริ�มลงทุนกบัภาคเอกชนแทนที�จะเป็นการให้

ใช้สถานที�เพียงอย่างเดียวในงานที�ตอ้งใช้ความรู้ความชาํนาญสูงและผูร่้วมลงทุนจะตอ้งถ่ายทอด

เทคนิคในการทาํงานแก่ผูต้อ้งขงัดว้ย ในปัจจุบนัไดร่้วมลงทุนกบับริษทัเอกชนในการผลิตขนมเคก้ 

และการแต่งหนา้ซึ� งเป็นงานที�จะตอ้งใชฝี้มือและความชาํนาญอยา่งมาก93 

งานดา้นการแกไ้ขผูต้อ้งขงั 

SCORE ไดด้าํเนินงานในหลายลกัษณะ โดยใชเ้งินรายไดจ้ากดา้นอุตสาหกรรม งานที�

ดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั มีดงันี=  

1) งานดา้นการฝึกวิชาชีพ ไดแ้ก่ การเรียนการสอนวิชาชีพในดา้นต่าง ๆ เช่น ช่างเดิน

สายไฟฟ้า ช่างประปา ช่างตดัผม โดย SCORE จะเป็นผูจ้ดัหาวสัดุอุปกรณ์ และครูสอน โดยผูส้ําเร็จ

การศึกษาจะไดรั้บประกาศนียบตัร 

                                                           

93
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 61, น. 115-116. 
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2) งานภายหลงัการปลดปล่อย SCORE ไดส้นบัสนุนกิจการบา้นกึ�งวิถี การสนบัสนุน

ดา้นการหางานทาํใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั แนะแนว การใหค้าํปรึกษา ฯลฯ 

3) งานดา้นการจดัหางาน SCORE ไดท้าํหนา้ที�เป็นตวักลาง JOB BANK ให้แก่บริษทั

หา้งร้านที�ประสงคจ์ะวา่จา้งแรงงานผูต้อ้งขงัพน้โทษ ซึ� งในปัจจุบนักาํลงัขาดแคลนแรงงานอยูม่าก 

ในการนี=  งานของ SCORE ได้ช่วยเหลือระบบงานราชทัณฑ์ในหลายด้าน ลําพัง

งบประมาณของรัฐไม่อาจทุ่มเทให้กับงานราชทัณฑ์ได้อย่างเต็มที�  การจัดให้มีองค์กรที� มี

ประสิทธิภาพ จดัการด้านการฝึกวิชาชีพ แล้วนาํผลกาํไรที�ได้ไปใช้จ่ายในด้านการพฒันาแก้ไข

ผูต้อ้งขงั จึงเป็นวิธีการที�เหมาะสมและถูกตอ้ง ทาํให้สามารถถอนกาํลงัเจา้หนา้ที�ดา้นการควบคุม 

ซึ� งเป็นการช่วยแกไ้ขการขาดแคลนอตัรากาํลงัไดท้างหนึ�ง94 

การฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัยาเสพติด 

การฝึกวิชาชีพของศูนย์บําบัดรักษาผู ้ติดยาเสพติดของกรมราชทัณฑ์สิงคโปร์นี=  

ดาํเนินการโดยการประสานงานกบั SCORE ซึ� งจะเป็นฝ่ายจดัหางานมาให้ สําหรับศูนยบ์าํบดัรักษา

ผูติ้ดยาเสพติดนั=นไดก้าํหนดให้การฝึกวิชาชีพเป็นส่วนหนึ� งของการบาํบดัรักษาโดยถือเป็นอาชีวะ

บาํบดั เพื�อฝึกให้ผูติ้ดยาเสพติดมีวิชาชีพมีศกัยภาพที�จะกลับเขา้สู่สังคมได้ ศูนย์บาํบดัรักษาได้

จดัการฝึกวชิาชีพออกเป็น 2 ลกัษณะ กล่าวคือ 

1) ให้การศึกษาด้านอาชีวะ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรละ 1 ปี โดยแบ่ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอีก 3 เดือน จากนั=นจึงเป็นการฝึกทาํงานจริง ๆ ในชุมชนอีก 3 เดือน โดยมี

ค่าจา้งเมื�อจบหลกัสูตรแลว้จะมอบประกาศนียบตัรให ้

2) ฝึกทกัษะการทาํงานในระบบอุตสาหกรรม โดยผูเ้ข้ารับการบาํบดัรักษาจะต้อง

ทาํงานในโรงงานประมาณ 44 ชั�วโมงต่อสัปดาห์ ค่าจา้งที�ไดรั้บผูรั้บการบาํบดัรักษาจะเก็บไวใ้น

บญัชีเพื�อใชจ่้ายเมื�อพน้จากศูนยห์รือใชจ่้ายขณะอยูใ่นศูนย ์และเงินจาํนวนนี=ญาติจะมาถอนไปใช้ก็

ไดห้ากผูรั้บการบาํบดัรักษายนิยอม95 

                                                           

94
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 44, น. 71. 

95
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที� 61, น. 117. 
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บทที� 4 

วเิคราะห์เปรียบเทียบการจดัการศึกษาผู้ต้องขงัในต่างประเทศ 

กบัการจดัการศึกษาผู้ต้องขงัในประเทศไทย 

 
การดาํเนินการบงัคบัโทษจาํคุกหลงัจากผา่นกระบวนการพิจารณาคดีมาแลว้โดยศาล ที!

มีคาํพิพากษาลงโทษจาํคุกผูก้ระทาํความผดิตามลกัษณะของความผดิที!บุคคลเหล่านั&นไดก้ระทาํโดย

ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ซึ! งประเทศไทยมีหน่วยงานบงัคบัโทษที!สาํคญั คือ กรมราชทณัฑ์ ซึ! งมีอาํนาจการ

กาํกบัดูแลภายใตพ้ระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479 รวมไปถึงกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

ที!ไดอ้อกมาเพื!อใชใ้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที!เพื!อจดัให้มีการบงัคบัโทษตามอาํนาจหนา้ที!ของ

กรมราชทณัฑ์ ภายใตว้ิสัยทศัน์ที!ว่า “กรมราชทณัฑ์เป็นองค์กรที!มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม 

แกไ้ขและพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงั เพื!อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม”1 ทั&งนี&การแกไ้ขพฤตินิสัยผูต้อ้งขงั

ที!สาํคญัอยา่งยิ!ง คือ การใหก้ารศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพ ต่าง ๆ ให้กบัผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ เพื!อเพิ!ม

ทกัษะและการปรับเปลี!ยนความคิดให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ!งขึ&น และเป็นการเตรียมความพร้อม

ก่อนปล่อยตวักลบัคืนสู่สังคม โดยให้มีทศันคติที!ดี และมองโลกในทางที!ดี มากขึ&นกว่าเดิมก่อนที!

ผูต้อ้งขงัจะถูกคุมขงัในเรือนจาํ 

การดาํเนินงานบงัคบัโทษจาํคุกของประเทศไทย อยู่ในส่วนของระบบงานราชทณัฑ์

ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกรมราชทณัฑ์ ที!มุ่งแก่การแกไ้ขและปรับเปลี!ยนพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั 

มาตรการที!ดีในการแกไ้ขปรับเปลี!ยนพฤติกรรม ก็คือ การให้การศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ อีกทั&ง

ยงัเป็นการใช้เวลาว่างในระหว่างที!ถูกคุมขงัในเรือนจาํให้เกิดประโยชน์ เพราะภาวะที!ถูกตดัขาด

ออกจากสังคม จะทาํให้ผูต้อ้งขงัเกิดสภาวะเครียด จึงควรให้มีการดาํเนินการเพื!อให้เกิดประโยชน์

กบัตวัผูต้อ้งขงัใหม้ากที!สุด 

                                                           

1
 วสัิยทศัน์กรมราชทณัฑ.์  
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4.1  วิเคราะห์การจําแนกผู้ ต้องขังเพื�อการจัดการศึกษาผู้ ต้องขังในประเทศไทยเปรียบเทียบกับ 

สหราชอาณาจักร ประเทศญี�ปุ่น และสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ในทางปฏิบติัเมื!อผูก้ระทาํความผิดถูกศาลพิจารณาแล้วว่าได้กระทาํความผิดขึ&นจริง 

และถูกพิพากษาให้ลงโทษจาํคุก ผูก้ระทาํผิดก็จะถูกส่งตวัมาจองจาํในเรือนจาํต่าง ๆ ซึ! งโดยทั!วไป 

เรือนจาํหรือทณัฑสถานในแต่ละที!จะมีอยูใ่นทุกจงัหวดัของประเทศไทย และมีลกัษณะเป็นเรือนจาํ

ประจาํที!มีส่วนกลางในแต่ละจงัหวดั และในจงัหวดัใหญ่ๆ นั&นก็จะมีเรือนจาํสาขาประจาํจงัหวดัอีก

มากที!การดูแลยงัไม่ทั!วถึง โดยหลกัทั!วไปจะมีการแยกส่วนที!เป็นเรือนจาํสําหรับผูต้อ้งขงัชายและ

หญิง และยงัมีการจดัแยกประเภทผูต้อ้งขงัออกเป็นประเภทความผดิฐานต่าง ๆ แลว้ จึงนาํไปแยกขงั

ไม่ให้ปะปนกนั หรือที!เรียกกนัวา่ การแยกขงั ที!เป็นการแยกเพื!อจดัลกัษณะของผูต้อ้งขงัและถูกส่ง

ตวัไปคุมขงัในแดน ต่างๆ ภายในเรือนจาํ ซึ! งจะเป็นลักษณะการแยกประเภทที!ไม่ได้คาํนึงถึง

จุดประสงค์ในการแกไ้ขฟื& นฟูผูต้อ้งขงัโดยแท ้ในบางเรือนจาํมีการแยกเป็นฐานลกัษณะความผิด

และประเภทของคดี หรือ อตัราโทษที!กาํหนดในระดบัเดียวกนั โดยไม่ไดแ้ยกคุมขงัโดยกาํหนดจาก

สภาวะร่างกายหรือวฒิุภาวะของผูต้อ้งขงัแต่ละบุคคล 

ประเทศไทยมีนโยบายให้เรือนจํามุ่งเน้นด้านการให้การบําบัดฟื& นฟูและแก้ไข

พฤติกรรมผูต้อ้งขงั และมีเรือนจาํที!มุ่งแกไ้ขฟื& นฟูสําหรับผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มอยู่เพียง 3  แห่ง ได้แก่ 

ทัณฑสถานวยัหนุ่มกลาง ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา และทัณฑสถานวยัหนุ่ม

นครศรีธรรมราช ที!มีรูปแบบเป็นเรือนจาํที!ไม่เน้นแรงงาน แต่เน้นให้มีบรรยากาศเหมือนโรงเรียน

ประจาํที!มุ่งเน้นดา้นการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ รวมทั&งมีกิจกรรมนนัทนาการ และกีฬา 

โดยคาํนึงถึงลกัษณะของวยัรุ่นที!จะความคิดเกิดแสดงออก ลองผดิลองถูก และเป็นวยัที!เหมาะสมจะ

ดาํเนินการปรับเปลี!ยนพฤตินิสัยไดง่้ายกวา่วยัผูใ้หญ่ รูปแบบการดาํเนินการของทณัฑสถานวยัหนุ่ม

จึงตอ้งเน้นการแก้ไขและฟื& นฟูผูต้อ้งขงัไปในทางการให้การศึกษาและฝึกอบรม อย่างไรก็ตาม 

ผูต้ ้องขงัวยัหนุ่มที!อยู่ในส่วนของเรือนจาํอื!นๆ ทั!วประเทศ จะถูกคุมขงัในเรือนจาํจงัหวดั หรือ

เรือนจาํสาขาที!มีการแยกแดนผูต้้องขงัวยัหนุ่มโดยเฉพาะ กับอีกส่วนหนึ! งก็จะถูกคุมขงัรวมกับ

ผูต้อ้งขงัวยัผูใ้หญ่ ที!ยากต่อการจาํแนกผูต้อ้งขงัเพื!อวตัถุประสงคใ์นการแกไ้ขฟื& นฟูผูต้อ้งขงัวยัหนุ่ม

นี&ไดอ้ยา่งจริงจงั 
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สาํหรับการใหก้ารศึกษาในเรือนจาํแห่งอื!น ๆ จะเป็นการจดัสถานที!บางส่วนในเรือนจาํ

หรือทณัฑสถาน หรือมีการจดัแดนสําหรับการศึกษา และแดนสําหรับการฝึกอบรมวิชาชีพไว้

โดยเฉพาะ การบริหารงานทางดา้นการศึกษา จะมีห้องสมุดหรือพื&นที!อ่านหนงัสือ ส่วนในการให้

การศึกษาโดยการอบรมวิชาสามญัหรือฝึกอบรมวิชาชีพนั&น จะเป็นความตอ้งการของผูต้อ้งขงัที!จะ

มาสมคัรใจเขา้รับการศึกษาวิชาสามญั ซึ! งมีส่วนน้อยที!ให้ความสนใจในการเขา้รับการศึกษาสาย

สามญั เวน้แต่เพื!อตอ้งการวฒิุการศึกษาเพื!อนาํไปปรับลดวนัตอ้งโทษหรือพกัการลงโทษของตนเอง 

ส่วนการฝึกอบรมวิชาชีพนั&น ทางเรือนจาํแต่ละแห่งจะมีการจดัการสอนวิชาชีพ ตามลักษณะ

อุตสาหกรรมในแต่ละพื&นที!ที!เรือนจาํหรือทณัฑสถานตั&งอยู ่เช่น ทณัฑสถานหญิงเชียงใหม่ จะมีการ

จดัฝึกอบรมวิชาชีพที!มีลกัษณะเด่นและผูต้อ้งขงัให้ความสนใจอยา่งมาก ก็คือ การฝึกอบรมการนวด

แผนไทย เป็นตน้  

อุปกรณ์ในการศึกษาและอบรม เ ช่น เครื! องมือ เครื! องใช้  ส มุดหนังสือ ตาม

พระราชบญัญติัราชทณัฑก์าํหนดใหภ้าครัฐ (เรือนจาํ) เป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดัให้มีความ

พร้อมในการเขา้รับการศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพ2  

ในการแยกผูต้อ้งขงัประเภทที!เหมาะแก่การเขา้รับการศึกษาและฝึกอบรม คือ ผูต้อ้งขงั

วยัหนุ่มที!มีอายุ 18 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปี จากการศึกษาพบวา่ ราชทณัฑ์มีจาํนวนผูต้อ้งขงัที!อยูใ่นความ

รับผิดชอบจํานวนมากและเพิ!มขึ& นทุกปี ซึ! งเกินกว่าอัตราเฉลี!ยต่อพื&นที!รองรับของเรือนจํา 

และทณัฑสถาน จึงทาํให้ไม่สามารถจดัประเภทของผูต้อ้งขงัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

ผูต้อ้งขงัที!มีอายุต ํ!ากวา่ 25 ปี และผูต้อ้งขงัที!ไดก้ระทาํความผิดครั& งแรก มกัจะถูกส่งตวัเขา้ไปคุมขงั

รวมกบัผูต้อ้งขงัอื!น ๆ ที!เป็นวยัผูใ้หญ่และมีความเชี!ยวชาญในการก่ออาชญากรรมมืออาชีพ แมบ้าง

เรือนจาํหรือทณัฑสถานจะมีการแยกแดนตอ้งขงัสําหรับผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มโดยเฉพาะก็ตาม แต่ก็มี

ส่วนน้อยมาก สําหรับการแยกผูต้้องขงัวยัหนุ่มออกจากผูต้้องขงัวยัผูใ้หญ่ เป็นการแยกขงัตาม

มาตรฐานสากล ถือว่าผูต้อ้งขงัต่างประเภทกนัพึงถูกจาํคุกในสถานคุมขงัแยกจากกนัโดยคาํนึงถึง

เพศ อายุ ประวติัการกระทาํความผิด เหตุผลที!ตอ้งรับโทษ และความจาํเป็นในการปรับปรุงแกไ้ข

พฤตินิสัย โดยผูต้อ้งขงัที!เป็นเยาวชนจะตอ้งแยกออกจากผูต้อ้งขงัวยัผูใ้หญ่3 เพื!อเป็นการป้องกนัการ

ถ่ายทอดแนวคิดในการก่ออาชญากรรมและการเรียนรู้ในทางที!ผดิกบัเยาวชนที!ตอ้งโทษจาํคุกนั&น 

                                                           

2
 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479 มาตรา 28. 

3
 ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั&นตํ!าวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อนกัโทษ (Mandela Rules) ขอ้ 11. 
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ในการดําเนินการบังคับโทษของสหราชอาณาจักรจะมีระบบการแยกผูต้้องขังที!

คาํนึงถึงตวัผูต้อ้งขงัเป็นหลกั โดยให้อาํนาจรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยไวอ้ย่างกวา้งขวาง

เพื!อการออกกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและการบริหารงานราชทณัฑ ์รวมถึงการจดัประเภทผูต้อ้งขงั การ

ปฏิบติั การใชแ้รงงาน ระเบียบวินยั และการควบคุมผูต้อ้งขงั4 และมีการจดัแยกประเภทสถานที!คุม

ขงัแบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยคาํนึงถึงภาวะความเสี!ยงที!จะหลบหนีออกจากเรือนจาํเป็นประการ

สําคญั และในเรือนจาํแต่ละประเภทจะมีจุดเด่นในดา้นการให้การศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพที!จะ

สามารถจดัใหเ้หมาะสมกบัผูต้อ้งขงัในแต่ละระดบัที!ถูกแยกคุมขงัในเรือนจาํต่าง ๆ นั&น  

ในส่วนที!แบ่งตามอายุนั&น ประเทศองักฤษมีการจดัแบ่งเรือนจาํคุมขงัผูต้อ้งขงัวยัผูใ้หญ่ 

และผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มที!ชดัเจนมาก และการจดัแบ่งตามอายดุงักล่าวนี&แลว้ ยงัมีการจดัแบ่งสถานที!คุม

ขงัตามลกัษณะคดีและวุฒิภาวะของผูต้อ้งขงัไดมี้ประสิทธิภาพเช่นกนั เช่น ในทณัฑสถานวยัหนุ่ม

แต่ละแห่ง จะมีความแตกต่างที!เห็นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ก็คือ การกาํหนดช่วงอายุที!จะรับการ

บาํบดัโดยการแกไ้ขฟื& นฟูโดยการให้การศึกษาที!เหมาะสม ผูต้อ้งขงัอายุต ํ!ากวา่ 17 ปี จะอยูใ่นทณัฑ

สถานวยัหนุ่มอีกแห่ง ต่างหากจากทณัฑสถานวยัหนุ่มที!คุมขงัผูต้อ้งขงัวยัหนุ่ม อายุ 17 – 21 ปี เป็น

ตน้ ในส่วนของเรือนจาํผูใ้หญ่จะมีการแบ่งตามเงื!อนไขแห่งการแกไ้ขฟื& นฟูผูต้อ้งขงัเป็นสําคญัซึ! งจะ

มีเรือนจาํเพื!อการอบรมและฝึกอาชีพประจาํแต่ละเขต และเรือนจาํเพื!อการอบรมแกไ้ขฟื& นฟูจิตใจ

ผูก้ระทาํผดิอีกแห่งหนึ!งที!เนน้การใชม้าตรการพิเศษแก่ผูก้ระทาํความผดิซํ& า  

ในสาธารณรัฐสิงคโปร์มีการบงัคบัโทษที!มุ่งเน้นด้านการแก้ไขฟื& นฟูพฤติกรรมของ

ผูต้อ้งขงัเป็นประการสาํคญั ซึ! งงานราชทณัฑ์ของสิงคโปร์ จะร่วมกนัทาํงานระหวา่งองคก์รไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ กรมราชทณัฑ์ (SPS) จะร่วมทาํงานกบัองค์การบาํบดัฟื& นฟูผูต้อ้งขงัแห่งสิงคโปร์ 

(SCORE) ซึ! งองค์การของรัฐนี& อาํนาจอาํนาจเขา้มามีบทบาทในด้านการบาํบดัฟื& นฟูผูต้อ้งขงัตาม 

รัฐบญัญติัองคก์ารบาํบดัฟื& นฟูผูต้อ้งขงัแห่งสิงคโปร์5  

การแยกผู ้ต้องขังสําหรับกรมราชทัณฑ์จะปฏิบัติตามคําสั! ง ที! รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยตามที!รัฐบญัญติัราชทณัฑ์กาํหนดไว ้6 ซึ! งลกัษณะที!สําคญัที!เห็นไดช้ดั คือ การ

แยกผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มที!มีอายุไม่เกิน 21 ปี  จะตอ้งถูกแยกคุมขงัในสถานบนัเพื!อการบาํบดัฟื& นฟู

ผูก้ระทาํผิดเป็นหลกัและตอ้งไดรั้บการอบรมแกไ้ขฟื& นฟูพฤติกรรมเป็นเวลา 3 ปี ก่อนจะปล่อยตวั
                                                           

4
 Prison Act 1952 section 47. 

5
 Singapore Corporation of Offender Rehabilitative Enterprises Act 1975 section 15. 

6
 Singapore Prison Act 1933 section 44. 
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คืนสู่สังคม และในประเทศสิงคโปร์มีเรือนจาํที!เนน้ทางดา้นการให้การศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพที!

แยกออกจากระบบการจดัการแบบเรือนจาํทั!วไป ก็คือ เรือนจาํโรงเรียน (Prison School) ที!มีลกัษณะ

รูปแบบการทาํงานแบบทณัฑสถานวยัหนุ่มแบบประเทศไทย แต่จะมีรูปแบบการจดัการที!ดีกวา่มาก 

ทั&งบุคลากรที!ให้การศึกษาและฝึกอบรม เจา้หน้าที! นกัสังคมสงเคราะห์ นกัจิตวิทยา ที!จะเขา้มามี

บทบาทในการทาํงานร่วมกนัโดยคาํนึงถึงการแกไ้ขฟื& นฟูผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มเป็นสําคญั อีกทั&งยงัมีการ

ให้กิจกรรม และกีฬา เสมือนว่าผูต้อ้งขงัอยู่ในโรงเรียนประจาํอย่างแทจ้ริง อีกทั&งยงัมีองค์กรและ

สังคมเขา้มาช่วยสนบัสนุนในการแกไ้ขฟื& นฟูผูต้อ้งขงัเหล่านี&ดว้ย 

แนวทางการทาํงานของระบบราชทณัฑสิ์งคโปร์อยูบ่นหลกัการที!วา่ ผูก้ระทาํความผิดที!

มีศกัยภาพในการกลบัคืนสู่สังคมส่วนมากจะมีครอบครัวและสังคม โปรแกรมจึงมีเป้าหมายที!จะ

เพิ!มการปรับปรุงพฤติกรรม ทศันคติ และทกัษะ ตั&งแต่เริ!มตน้เขา้มาสู่ระบบราชทณัฑ์ต่อเนื!องไป

จนกระทั!งพน้โทษปล่อยตวัออกจากเรือนจาํ และมีมาตรการดูแลภายหลงัการปล่อยตวัดว้ย ดงันั&นจึง

เห็นไดช้ดัวา่ ระบบงานราชทณัฑข์องสิงคโปร์มีรูปแบบที!เนน้การแกไ้ขฟื& นฟูผูก้ระทาํผิดไดดี้และมี

ระบบที!มีประสิทธิภาพอีกประเทศหนึ!ง 

การจาํแนกผูต้้องขงัของประเทศญี!ปุ่นมีการจาํแนกลักษณะผูต้้องขงัเป็นระบบและ

ชัดเจน  ซึ! งเป็นการปรับให้เหมาะสมกับผู ้ต้องขังแต่ละบุคคลอย่างเป็นระบบ (Classification 

System) และเป็นไปตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัออกเป็นชั&น

ตามเพศ อายุ เชื&อชาติ สัญชาติ การกาํหนดโทษ ประเภทคดี ความผิด ความปกติทางร่างกายและ

จิตใจ เป็นตน้ มีการจาํแนกผูต้อ้งขงัที!ศูนยจ์าํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัตามภูมิภาคต่างๆ ซึ! งถือไดว้า่มีการ

บริหารจดัการที!ดี และทาํใหเ้กิดความเหมาะสมต่อการแกไ้ขฟื& นฟูผูต้อ้งขงั การที!มีการจาํแนกผูต้อ้งขงั

โดยศูนยฯ์ ดงักล่าว ทาํให้การบริหารงานในเรือนจาํเกิดประสิทธิภาพมากขึ&น และผูต้อ้งขงัเองก็

ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเหมาะสม จึงส่งผลให้ประเทศญี!ปุ่นมีอตัราการก่ออาชญากรซํ& าอีกที!นอ้ยมาก 

เนื!องดว้ยระบบการจาํแนกผูต้อ้งขงัที!ดี 

ระเบียบวา่ดว้ยการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั ค.ศ.1972 ซึ! งเป็นกฎหมายของประเทศญี!ปุ่น

ที!มีการจดัระบบการแยกผูต้อ้งขงั โดยมีหลกัการที!ดาํเนินการเป็นขั&นตอน ไม่ว่าจะมีการหาขอ้มูล

เพื!อใช้ในการจาํแนกลักษณะผูต้้องขงั บนพื&นฐานทางด้านการแพทย์ จิตวิทยา สังคมวิทยา มา

ประกอบเขา้ดว้ยกนั การหาแนวทางหรือวิธีการจาํแนกโดยคาํนึงถึงหลกัการแกไ้ขฟื& นฟูผูต้อ้งขงัให้

กลบัตวักลบัใจเป็นคนดีต่อสังคมไดใ้นอนาคต การจดักลุ่มแยกประเภทผูต้อ้งขงัออกเป็นลาํดบัชั&น

ต่างๆ เพื!อความเหมาะสมแก่กระบวนการแกไ้ขฟื& นฟูผูต้อ้งขงั (Progressive Grade System)  
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การจาํแนกผูต้อ้งขงัที!เหมาะสมต่อการจดัการให้การศึกษาและฝึกอบรมผูต้อ้งขงัของ

ประเทศญี!ปุ่น ผูต้อ้งขงัจะถูกจดัให้อยูใ่นประเภท Class E ผูต้อ้งขงัที!จอ้งไดรั้บการศึกษาดา้นวิชา

ความรู้, Class V ผูต้อ้งขงัที!ตอ้งไดรั้บการฝึกวิชาชีพ และ Class G สําหรับผูต้อ้งขงัที!ตอ้งรับไดรั้บ

การศึกษาทางสังคม (แนะแนว) ซึ! งการแยกประเภทในลกัษณะดงักล่าวนี&  เป็นการแบ่งประเภท

ผูต้อ้งขงัเพื!อความเหมาะสมต่อการปฏิบติัของทางเรือนจาํในประเทศญี!ปุ่น หรือแยกตามความ

เหมาะสมต่อการแกไ้ขฟื& นฟูผูต้อ้งขงัและการเขา้ถึงการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพสําหรับผูต้อ้งขงั 

ทั&งนี&  การจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัตอ้งผา่นศูนยจ์าํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัประจาํภาคต่างๆ ซึ! งประเทศ

ญี!ปุ่นมีศูนยฯ์ และอตัรากาํลงัเจา้หน้าที!รองรับอย่างเพียงพอ จึงทาํให้กระบวนการจาํแนกลกัษณะ

ผูต้อ้งขงัดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

สําหรับผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มของประเทศญี!ปุ่น จะอยู่ในการพิจารณาของศาลเยาวชนและ

ครอบครัวภายใตพ้ระราชบญัญติัเยาวชน ค.ศ.1948  (Juvenile Act 1948) ซึ! งผูก้ระทาํผิดวยัหนุ่ม

เหล่านี& เมื!อถูกพิพากษาลงโทษจาํคุก ก็จะถูกส่งตวัไปโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชน 7(The Juvenile 

Training School) ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบญัญติัเยาวชน ค.ศ.1948 ซึ! งก่อนจะถูกส่งตวัไปยงั

โรงเรียนฝึกอบรมเยาวชนของประเทศญี!ปุ่น จะมีกระบวนการคดัแยกผูต้อ้งขงัอีกชั&นโดยสถาน

จาํแนกลกัษณะเยาวชน (The Juvenile Classification Home) เพื!อพิจารณาวา่ผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มเหล่านี&

เหมาะสมที!จะไดรั้บการบาํบดัฟื& นฟูที!โรงเรียนฝึกอบรมเยาวชน (Juvenile Training School) หรือ

ทณัฑสถานวยัหนุ่ม (Penal Institution)8 เกณฑ์ในการพิจารณาสําคญั คือ ช่วงอายุ ที!สถานคดัแยก

ลกัษณะเยาวชนจะพิจารณาเป็นประการแรก ผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มอายตุั&งแต่ 14 ปี แต่ไม่เกินกวา่ 16 ปี จะ

ถูกส่งตวัไปโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชนชั&นตน้ ผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มอายุตั&งแต่ 16 ปี แต่ไม่เกินกว่า 20 ปี 

จะถูกส่งตวัไปโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชนชั&นกลาง ส่วนผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มอายุตั&งแต่ 16 ปี แต่ไม่เกิน

กวา่ 23 ปี จะถูกส่งตวัไปโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชนชั&นสูง แต่ทั&งนี& สถานจาํแนกลกัษณะเยาวชนจะ

พิจารณาดว้ยวา่ ผูต้อ้งขงัจะมีพฤติกรรมหรือแนวโนม้ในการก่ออาชญากรรมที!สูงมากนอ้ยเพียงใด

ดว้ย นอกจากนี&ยงัมีโรงเรียนฝึกเยาวชนที!เหมาะสาํหรับการบาํบดัผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มที!มีความบกพร่อง

ทางจิตใจหรือทางร่างกายอยา่งรุนแรงและจะตอ้งมีอายอุยูใ่นช่วง 14 ปี แต่ไม่เกินกวา่ 26 ปี 

 

                                                           

7
 Juvenile Act   1948 Acticle 56  “Excution of imprisonment with or without work” 

8
 Juvenile Act   1948 Acticle 17-4  “Provisional commitment in case of referral to a juvenile classification home” 
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อยา่งไรก็ดี การนาํหลกัการจาํแนกผูต้อ้งขงัมาใชใ้นประเทศไทย ยงัเป็นไปไดค้่อนขา้ง

ลาํบาก เพราะการทาํงานของหน่วยงานที!ตอ้งกาํกบัดูแลยงัไม่มีการบูรณาการทาํงานร่วมกนัอย่าง

เป็นระบบ ทั&งที!อตัรากาํลงับุคลากรภาครัฐนั&นเพียงพอต่อการบริหารงานยุติธรรม และประเทศไทย

ยงัไม่มีกฎหมายใหอ้าํนาจหรือใหมี้คณะกรรมการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัเหมือนประเทศญี!ปุ่นและ

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ! งหากมีหลกัเกณฑก์าํหนดเรื!องนี& ไว ้จะทาํให้การดาํเนินการจาํแนกผูต้อ้งขงัมี

ประสิทธิภาพมากขึ&น และการแกไ้ขฟื& นฟูผูต้อ้งขงัยอ่มประสบผลสาํเร็จได ้ส่วนการจาํแนกผูต้อ้งขงั

ที!เหมาะสมต่อการจดัการศึกษานั&น ก็ไม่ไดมี้กฎหมายกาํหนดไวว้า่ ผูต้อ้งขงัประเภทใดควรจะตอ้ง

ส่งตวัไปรับการศึกษาและฝึกอบรม ซึ! งปัจจุบนัประเทศไทย จดัให้เป็นความตอ้งการของผูต้อ้งขงัที!

สมคัรใจเขา้รับการศึกษาและฝึกอบรม มีเพียงผูต้อ้งขงัประเภทที!ยงัอ่านเขียนหนงัสือไทยไม่ไดที้!

ตอ้งเขา้รับการศึกษาวิชาสามญั ส่วนผูต้อ้งขงัเด็ดขาดและไม่ไดก้าํหนดหน้าที!เกี!ยวดว้ยการงานที!

ไม่ใช่เป็นการหาผลประโยชน์ที!ทางเรือนจาํตอ้งจดัใหไ้ดรั้บการฝึกอบรมวชิาชีพ9 

 

4.2  วิเคราะห์การจําแนกประเภทเรือนจําเพื�อการจัดการศึกษาผู้ต้องขังในประเทศไทยเปรียบเทียบ

กบัสหราชอาณาจักร ประเทศญี�ปุ่น และสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

เรือนจาํของประเทศไทยจะมีเรือนจาํประจาํในแต่ละจงัหวดั และประจาํอาํเภอ โดยแยก

เป็นเรือนจาํชายทั!วไปกบัทณัฑสถานวยัหนุ่ม และมีทณัฑสถานหญิงที!มุ่งคุมขงัผูต้อ้งขงัหญิง ซึ! งเมื!อ

พิจารณาแลว้ จะเห็นไดว้า่ประเทศไทยมีการจาํแนกประเภทเรือนจาํโดยกาํหนดเพศของผูต้อ้งขงัเป็น

หลกั ส่วนภายในเรือนจาํจะมีการแบ่งประเภท ตามความเหมาะสมที!จะใชว้ิธีการควบคุมผูต้อ้งขงัแต่

ละประเภท เช่น แดนผูต้อ้งขงัวยัหนุ่ม แดนดา้นการฝึกวิชาชีพ แดนการให้การศึกษาและห้องสมุด 

แดนผูต้้องขังเด็ดขาดมีอัตราโทษสูง เป็นต้น ซึ! งประเทศไทยไม่ได้แยกประเภทเรือนจาํตาม

วตัถุประสงค์เพื!อการแก้ไขฟื& นฟูผูต้อ้งขงัอย่างเห็นได้ชัด การคุมขงัผูต้อ้งขงัในลกัษณะนี&  ทาํให้

ผูต้อ้งขงัที!เป็นอาชญากรอยูร่วมกบัผูต้อ้งขงักระทาํความผดิครั& งแรกหรือกระทาํความผิดเพราะความ

พลั&งพลาดไป ไดเ้ขา้มาในวงจรการเรียนรู้ทกัษะและการกระทาํผิดอาชญากรรมต่างๆ ได ้และเมื!อ

ออกจากเรือนจาํหลงัจากถูกปล่อยตวั ก็จะทาํให้เกิดการก่ออาชญากรรมที!มีความรุนแรงและมีความ

ชาํนาญมากขึ&นดว้ย 

                                                           

9ขอ้บงัคบักรมราชทณัฑ ์ฉบบัที! 8 เรื!องการศึกษาและอบรมผูต้อ้งขงั ขอ้ 2 (1) และ (2)  
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ในประเทศญี!ปุ่นจะมีการจาํแนกเรือนจาํ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกั กล่าวคือ เรือนจาํ

ทั!วไปที!ใชคุ้มขงัผูก้ระทาํความผิดวยัผูใ้หญ่ (Adult Prisons) ทณัฑสถานวยัหนุ่ม (Juvenile Prisons) 

และสถานคุมขงั (Detention Houses) ซึ! งในแต่ละประเภทจะมีการแบ่งประเภท เพื!อจดัสรรการ

บริหารงานราชทณัฑ์ให้เหมาะสมกบัแต่ละเรือนจาํ เช่น ทณัฑสถานวยัหนุ่มใช้คุมขงัผูต้อ้งขงัวยั

หนุ่มที!มีอายุต ํ!ากวา่ 26 ปี สถานคุมขงัใชคุ้มขงัผูก้ระทาํความผิดที!อยูร่ะหวา่งการสอบสวนหรือการ

พิจารณาคดี เรือนจาํสาํหรับผูต้อ้งขงัเด็ดขาดที!ศาลพิพากษามีเงื!อนไขให้ตอ้งทาํงาน เรือนจาํสําหรับ

ผูต้อ้งขงัเด็ดขาดที!ศาลพิพากษาไม่มีเงื!อนไขใหต้อ้งทาํงาน เป็นตน้ 

สหราชอาณาจักรมีการจาํแนกประเภทเรือนจาํที!มีประสิทธิภาพมาก ซึ! งระบบการ

จดัการบริหารงานผูต้อ้งขงัขึ&นอยูก่บัภารกิจในแต่ละเรือนจาํ และตามประเภทของผูต้อ้งขงัที!ไดรั้บ

การจาํแนกประเภทมาแล้ว มีเรือนจาํที!ควบคุมผูต้้องขงัที!ต้องโทษเด็ดขาดกับผูต้้องขงัที!อยู่ใน

ระหว่างพิจารณาคดีของศาลไวอ้ย่างชดัเจน รวมถึงเรือนจาํที!คุมขงัผูต้อ้งขงัวยัผูใ้หญ่และเยาวชน

ออกจากกัน อีกทั&งยงัมีการคาํนึงของเรื!องเพศเป็นสําคญัด้วย ที!นํามาใช้ในการจดัแบ่งประเภท

เรือนจาํ เมื!อจาํแนกประเภทดงักล่าวแลว้ ประเทศองักฤษยงัจาํแนกประเภทเรือนจาํที!มีผลตอ้งความ

มั!นคงในเรือนจาํดว้ย เพื!อเพิ!มประสิทธิภาพในการควบคุมผูต้อ้งขงัใหม้ากขึ&น 

โครงสร้างการบริหารงานของเรือนจาํ ซึ! งมีการบูรณาการทาํงานร่วมกนัของกรมคุม

ประพฤติและกรมราชทณัฑ์ในการจดัตั&งสํานักงานบริหารจดัการผูก้ระทาํผิดแห่งชาติ (National 

Offender Management Service : NOMS)  ภายใตส้ังกดักระทรวงยุติธรรม เพื!อรับผิดชอบในการ

จดัทาํแผนยุทธศาสตร์ พฒันานโยบาย และดูแลการเงินของราชทณัฑ์องักฤษ สหราชอาณาจกัร

มุ่งเน้นการจดัการศึกษาและฝึกอบรมกบัผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มอย่างมาก ซึ! งอยู่ภายใตร้ะเบียบและไม่

เขม้งวดกวดขนัเรื!องระเบียบจนเกินไป เปิดโอกาสให้ผูก้ระทาํความผิดไดมี้โอกาสรับผิดชอบเพื!อ

การตดัสินใจและควบคุมวินยัของตนเอง มีการให้การศึกษาวิชาสามญั วิชาชีพ และการบาํบดัดว้ย

ศีลธรรมจรรยาที!เหมาะสมกบัสภาพปัญหาของแต่ละบุคคล รวมถึงมีการประเมินผลความกา้วหนา้

ของความประพฤติ ทั&งนี& เรือนจาํตอ้งมุ่งเน้นให้ผูต้อ้งขงัสามารถปรับตวัให้เป็นคนดีและกลบัคืนสู่

สังคมไดภ้ายหลงัจากพน้โทษแลว้  

ส่วนสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที!มีพื&นที!อตัราส่วนภายในประเทศที!น้อย การ

บริหารจดัการเรือนจาํจึงมีประสิทธิภาพมาก เรือนจาํแต่ละแห่งจะมีภารกิจในการปฏิบติัเพื!อแกไ้ข

ฟื& นฟูผูต้อ้งขงัที!ดี หลกัประการสําคญัในการแยกประเภทเรือนจาํของสิงคโปร์ จะคาํนึงถึงอายุ และ

เพศเป็นหลกั แล้วจึงจะแยกประเภทผูต้อ้งขงัที!เหมาะสมจะถูกส่งตวัไปยงัเรือนจาํต่างๆ โดยการ
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จาํแนกผูต้้องขังจะบริหารงานโดยศูนย์จาํแนกผูต้้องขัง มีการเรียนรู้พฤติกรรมผูต้้องขัง และ

คณะกรรมการพิจารณาแยกผูต้อ้งขงั ที!พิจารณาส่งตวัไปยงัเรือนจาํที!เหมาะสม 

เรือนจําของสาธารณรัฐสิงคโปร์จะมีการแบ่งระดับความมั!นคงของเรือนจําตาม

มาตรฐานสากล กล่าวคือมีเรือนจาํระดบัความมั!นคงสูง เรือนจาํระดบัความมั!นคงปานกลาง และ

เรือนจาํระดบัความมั!นคงตํ!า เรือนจาํที!มีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษาและฝึกอบรมผูต้อ้งขงัเป็น

หลกั จะจาํแนกให้เฉพาะสําหรับเรือนจาํที!มีการคุมขงัผูต้อ้งขงัเด็ดขาด ซึ! งจะอยู่ในเรือนจาํระดบั

ความมั!นคงสูง อย่างเช่น เรือนจาํทานาห์เมราห์ (Tanah Merah Prison) ที!มุ่งคุมขงัผูต้อ้งขงัคดี

เด็ดขาดและมีการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในการแกไ้ขอบรมทั&งสายสามญัและวิชาชีพ และเรือนจาํระดบั

ความมั!นคงปานกลาง อยา่งเช่น ศูนยค์าคิบูคิท (Kaki Bukit Centre) มีลกัษณะเป็นทณัฑสถานที!มี

หนา้ที!อบรมแกไ้ขผูก้ระทาํความผดิที!ไดรั้บโทษระยะสั&น และผูติ้ดยาเสพติด เป็นตน้ 

การจดัแบ่งประเภทเรือนจาํสําหรับการจดัการศึกษาและฝึกอบรมผูต้อ้งขงันั&น จะตอ้ง

มองถึงตวัผูต้อ้งขงัเป็นหลกัวา่จะตอ้งถูกส่งตวัเขา้ควบคุมที!เรือนจาํแห่งใด ระบบการบริหารงานของ

เรือนจาํที!กาํหนดภารกิจและวตัถุประสงค์เพื!อการแก้ไขฟื& นฟูผูต้อ้งขงัก็มีความจาํเป็นเช่นกนั ใน

ประเทศไทยอาจจะทาํไดย้ากเมื!อไดพ้ิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบนัที!ผูต้อ้งขงักบัอตัราโครงสร้าง

ของเรือนจาํรองรับ แต่อยา่งไรก็ดี ยงัสามารถจดัการได ้หากมีการจดัระบบการบริหารงานราชทณัฑ์

ได้ดี ปัญหาดังกล่าวย่อมมีอัตราที!ลดลง การกําหนดให้เรือนจาํมีวตัถุประสงค์เฉพาะการให้

การศึกษาและอบรมผูต้้องขัง ประการแรกจาํเป็นต้องมีการจาํแนกผูต้้องขังอย่างเป็นระบบ มี

คณะกรรมการพิจารณาจาํแนกผูต้อ้งขงัเหมือนประเทศญี!ปุ่นหรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ และตอ้งมี

การจดัระบบภายในราชทณัฑ์ให้สอดคล้องต่อการจดัการศึกษาและฝึกอบรมผูต้อ้งขงัด้วย ระยะ

ต่อไปตอ้งส่งเสริมให้เอกชนเขา้มามีบทบาทในการจดัระบบเรือนจาํเพื!อให้เกิดความเหมาะสมต่อ

การจดัการศึกษาและฝึกอบรม เฉกเช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ หรือจะเป็นการบูรณาการทาํงานของ

หน่วยงานของรัฐ เฉกเช่นสหราชอาณาจกัรที!มีกรมราชทณัฑ์และกรมคุมประพฤติร่วมกนัเขา้มามี

บทบาทในการจดัตั&งสํานกังานบริหารจดัการผูก้ระทาํผิดแห่งชาติ เพื!อบริหารการจดัการศึกษาและ

ฝึกอบรมผูต้อ้งขงั เป็นตน้ ระยะสุดทา้ยเรือนจาํตอ้งปรับเปลี!ยนการบริหารงานตามภารกิจของเรือน

จาํเป็นหลกั เช่น ทณัฑสถานวยัหนุ่ม ที!มุ่งเน้นการศึกษาและฝึกอบรมผูต้อ้งขงัวยัหนุ่ม ก็จะตอ้ง

บริหารงานดา้นการศึกษาและฝึกอบรมผูต้อ้งขงัหนุ่มวยัหนุ่ม พร้อมแกไ้ขพฤตินิสัยและปรับเปลี!ยน

ทศันคติต่อผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มได ้
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4.3  วิเคราะห์การจัดการศึกษาและฝึกอบรมผู้ ต้องขังในประเทศไทยเปรียบเทียบกับสหราช

อาณาจักร ประเทศญี�ปุ่น และสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

   การบงัคบัโทษจาํคุกของประเทศไทยในอดีตแมจ้ะมุ่งการลงโทษโดยมีวตัถุประสงคเ์พื!อ

เป็นการแกแ้คน้ทดแทนความผดิที!ไดก้ระทาํมาและเป็นการตดัโอกาสในการกระทาํความผิดนั&นอีก 

แต่ในปัจจุบนัระบบราชทณัฑไ์ดมุ่้งเนน้ในการแกไ้ขฟื& นฟูผูก้ระทาํความผดิดว้ย เพื!อใหส้ามารถกลบั

ตวักลบัใจประพฤติดีและกลบัคืนสู่สังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติ ซึ! งลกัษณะสําคญัที!จะใช้เป็นมาตรการ

ในการแกไ้ขฟื& นฟูผูก้ระทาํผิดไดเ้ป็นอย่างดี ก็คือ การให้การศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพควบคู่กบั

การปรับปรุงทศัคติ ปลูกฝังศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรมดว้ย 

ระบบการให้การศึกษาของประเทศไทย จะมุ่งไปในทางที!จะให้แก่ผูต้อ้งขงัที!ยงัอ่าน

เขียนหนงัสือไทยไม่ได ้และตอ้งมีกาํหนดโทษที!จะตอ้งจาํคุกต่อไปอีกตั&งแต่ 6 เดือนขึ&นไป10 จึงเป็น

หน้าที!ของเรือนจาํที!ตอ้งจดัให้มีการศึกษาวิชาสามญั จนกว่าจะสามารถมีความรู้อ่านเขียนหนงัสือ

ได ้  

ตารางที� 4.1 สถิติผูต้อ้งขงันกัเรียนสายสามญั (ไม่แยกประเภท) (ภาคเรียนที! 1/2559) 
  (สาํรวจ ณ วนัที! 14 พฤศจิกายน 2559)11 

ระดับการศึกษา ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลกัสูตร ร้อยละ 

ผูไ้ม่รู้หนงัสือ 2,271 1,935 1,395 85.20 

ประถมศึกษา 4,608 4,375 858 94.94 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 7,222 7,010 1,422 97.06 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 7,673 7,462 1,538 97.25 

รวมทั8งสิ8น 21,774 20,782 5,213 95.44 

 
 
 

                                                           

10
 ขอ้บงัคบักรมราชทณัฑ ์ฉบบัที! 8 เรื!องการศึกษาและอบรมผูต้อ้งขงั ขอ้ 2. 

11
 ขอ้มลู ณ วนัที! 14 พฤศจิกายน 2559 ส่วนส่งเสริมการศึกษา สาํนกัพฒันาพฤตินิสัย กรมราชทณัฑ ์
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ตารางที� 4.2 สถิติผูต้อ้งขงันกัเรียนสายสามญั (เฉพาะนกัโทษเด็ดขาด)  
  (ภาคเรียนที! 1/2559) (สาํรวจ ณ วนัที! 14 พฤศจิกายน 2559)12 

ระดบัการศึกษา ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลกัสูตร ร้อยละ 

ผูไ้ม่รู้หนงัสือ 2,048 1,732 1,279 84.57 

ประถมศึกษา 4,435 4,202 843 94.75 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 7,080 6,870 1,403 97.03 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 7,521 7,311 1,524 97.21 

รวมทั8งสิ8น 21,084 20,115 5,049 95.40  

 
ตารางที� 4.3 สถิติผูต้อ้งขงันกัเรียนสายสามญั (จาํแนกตามเพศ) 
  (ภาคเรียนที! 1/2559) (สาํรวจ ณ วนัที! 14 พฤศจิกายน 2559)13 

ระดบั

การศึกษา 

ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลกัสูตร 
ร้อยละ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผูไ้ม่รู้หนงัสือ 1,454 817 1,291 644 963 432 85.20 

ประถมศึกษา 2,880 1,728 2,747 1,628 509 349 94.94 

มธัยมศึกษา

ตอนตน้ 
5,535 1,687 5,383 1,627 1,095 327 97.06 

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 
6,161 1,512 6,006 1,456 1,204 334 97.25 

รวมทั8งสิ8น 16,030 5,744 15,427 5,355 3,771 1,442 95.44 

 

 

                                                           

12
 ขอ้มลู ณ วนัที! 14 พฤศจิกายน 2559 ส่วนส่งเสริมการศึกษา สาํนกัพฒันาพฤตินิสัย กรมราชทณัฑ ์

13
 ขอ้มลู ณ วนัที! 14 พฤศจิกายน 2559 ส่วนส่งเสริมการศึกษา สาํนกัพฒันาพฤตินิสัย กรมราชทณัฑ ์
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ตารางที� 4.4 สถิติผูต้อ้งขงันกัเรียนสายสามญั (จาํแนกตามประเภทผูต้อ้งขงั) 
  (ภาคเรียนที! 1/2559) (สาํรวจ ณ วนัที! 14 พฤศจิกายน 2559)14 

ระดบัการศึกษา 
ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลกัสูตร 

ร้อยละ 
ระหว่าง เดด็ขาด ระหว่าง เดด็ขาด ระหว่าง เดด็ขาด 

ผูไ้ม่รู้หนงัสือ 223 2,048 203 1,732 116 1,279 85.20 

ประถมศึกษา 173 4,435 173 4,202 15 843 94.94 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 142 7,080 140 6,870 19 1,403 97.06 

มธัยมศึกษาตอน

ปลาย 
152 7,521 151 7,311 14 1,524 97.25 

รวมทั8งสิ8น 690 21,084 667 20,115 164 5,049 95.44 

 

จากตารางขา้งตน้ทาํให้ทราบไดว้่าจาํนวนผูต้อ้งขงัที!ไม่รู้หนงัสือทั!วประเทศมีจาํนวน

ทั&งสิ&น 2,271 คน15 จากจาํนวนผูต้อ้งขงัเด็ดขาดทั!วประเทศทั&งสิ&น 240,034 คน16 ซึ! งมีปริมาณ

ผูต้อ้งขงัที!น้อยที!เขา้รับการศึกษาและฝึกอบรมของทางระบบราชทณัฑ์ไทย อีกทั&งในการศึกษา

ผูต้อ้งขงั ที!สมคัรใจเขา้รับการศึกษาและฝึกอบรมเท่านั&นที!สามารถจะจดัให้มีการเขา้รับการศึกษา

และฝึกอบรมวิชาชีพ17ส่วนผู ้ต้องขังวยัหนุ่มในกฎหมายบังคับโทษของไทยไม่ได้บัญญัติไว้

โดยเฉพาะใหก้ลุ่มผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มไดรั้บการใหก้ารแกไ้ขฟื& นฟูผูก้ระทาํผิดโดยการให้การศึกษาและ

ฝึกอบรมวชิาชีพ 

แต่ทั&งนี& ในการแกไ้ขฟื& นฟูผูก้ระทาํผิดโดยการให้การอบรมจริยธรรมและการพลศึกษา

นั&น กฎหมายกาํหนดใหเ้รือนจาํตอ้งจดัใหมี้การอบรมและกิจกรรมดงักล่าวดว้ย18 

                                                           

14
 ขอ้มลู ณ วนัที! 14 พฤศจิกายน 2559 ส่วนส่งเสริมการศึกษา สาํนกัพฒันาพฤตินิสัย กรมราชทณัฑ ์

15
 สถิติผูต้อ้งขงันกัเรียนสายสามญั (ไม่แยกประเภท) (ภาคเรียนที! 1/2559)  ของสาํนกัพฒันาพฤตินิสัย กรม

ราชทณัฑ.์ สืบคน้เมื!อ 14 พฤศจิกายน  2559, จาก http://br.correct.go.th/spn/index.php. 
16

 ดู ตารางที! 1.1 สถิติผูต้อ้งราชทณัฑท์ั!วประเทศ ( สาํรวจ ณ วนัที! 14 พฤศจิกายน 2559 ) หนา้ 2. 
17

 ขอ้บงัคบักรมราชทณัฑ ์ฉบบัที! 8 เรื!องการศึกษาและอบรมผูต้อ้งขงั ขอ้ 3. 
18

 ขอ้บงัคบักรมราชทณัฑ ์ฉบบัที! 8 เรื!องการศึกษาและอบรมผูต้อ้งขงั ขอ้ 4 ถึง ขอ้ 7. 
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ในส่วนของหลกัสูตรการศึกษาและฝึกอบรม พระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 

2479 มาตรา 27 กาํหนดให้อธิบดีกรมราชทณัฑ์มีอาํนาจในการออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาและ

การอบรมผูต้อ้งขงั ซึ! งในประเทศไทยมีขอ้บงัคบักรมราชทณัฑ์ ฉบบัที! 8 เรื!องการศึกษาและอบรม

ผูต้้องขัง เพียงฉบับเดียวที!กาํหนดหลักสูตรในการเข้ารับการศึกษาและอบรม แก่ผูต้ ้องขงั ซึ! ง

ข้อบงัคบันี& ได้ออกให้ใช้ ตั& งแต่วนัที! 11 กันยายน พ.ศ.2483 ซึ! งได้กาํหนดแนวทางออกมาเป็น

เวลานานแล้ว แม้จะมีระเบียบกรมราชทณัฑ์ ว่าด้วยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั พ.ศ.2549 ขอ้ 67 ที!

กาํหนดจดัแบ่งการศึกษาอบรมไว ้3 แบบ กล่าวคือ การอบรมวิชาสามญัและวิชาชีพ การอบรม

ศีลธรรม จรรยา และหนา้ที!พลเมืองดี และการอนามยัและสุขาภิบาล ซึ! งก็ไม่ไดก้าํหนดหลกัสูตรที!

ชดัเจนว่า ผูต้อ้งขงัตอ้งไดรั้บการศึกษาอบรมไปในแนวทางอย่างไร จึงเป็นเรื!องของการบริหาร

จดัการของแต่ละเรือนจาํและทณัฑสถาน ที!มีกฎหมายกาํหนดแนวทางหลกัในการศึกษาอบรม 

เท่านั&น  

ส่วนการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั& น ในส่วนกฎหมายบังคบัโทษของไทยไม่ได้

กาํหนดกฎเกณฑใ์นการศึกษาในชั&นอุดมศึกษาไว ้แต่มีรูปแบบการบริหารจดัการ โดยมีการให้ความ

ร่วมมือจากมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ที!เป็นมหาวิทยาลยัระบบเปิด เขา้มาจดัให้การศึกษาแก่

ผูต้อ้งขงัโดยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และไม่มีบุคลากรทางการศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ

สอนในเรือนจาํ ในส่วนของการอบรมวิชาชีพนั&น จะมีความสนใจจากผูต้อ้งขงัมากกว่าการศึกษา

วชิาสามญั ผูต้อ้งขงัจะไดรั้บความรู้และทกัษะจากเจา้หนา้ที!มีความชาํนาญในการสอนอบรมวิชาชีพ 

ที!ของราชทณัฑ์ไดมี้ระเบียบในการสอบคดัเลือกผูเ้ชี!ยวชาญในการช่างแต่ละแขนงเขา้มาทาํหนา้ที!

ในการฝึกอบรมวชิาชีพในแต่ละเรือนจาํ 

ในสหราชอาณาจกัรไดมี้การกาํหนดถึงการบงัคบัโทษไวใ้นพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์

ค.ศ.1952 (Prison Act 1952) และขอ้บงัคบัราชทณัฑ์ (Prison Rules) ซึ! งเป็นการกาํหนดหลกัเกณฑ์

การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัอยา่งละเอียดและครอบคลุม มีการรับรองและคุม้ครองสิทธิในการปฏิบติัต่อ

ผูต้อ้งขงัโดยคาํนึงถึงศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษยข์องผูต้อ้งขงัอย่างเต็มที! โดยให้ถือว่าผูต้อ้งขงัเป็น

ประธานในการบังคับโทษ การดําเนินการใด ๆ นั& น มีวตัถุประสงค์เพื!อการแก้ไขฟื& นฟูและ

ปรับเปลี!ยนพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัเป็นสําคญั พร้อมกบัการให้การศึกษา ความรู้ดา้นต่าง ๆ และ
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ทกัษะในการประกอบวิชาชีพ เพื!อที!ผูต้อ้งขงัจะไดใ้ช้ทกัษะเมื!อพน้โทษและถูกปล่อยตวัออกไปสู่

สังคมภายนอก 

การบงัคบัโทษจาํคุกในประเทศองักฤษมีกฎหมายกาํหนดให้ผูต้อ้งขงัทุกคนตอ้งไดรั้บ

การศึกษา เรือนจาํทุกแห่งตอ้งจดัใหมี้การศึกษาในช่วงบ่ายและตอ้งจดัหาเครื!องอาํนวยความสะดวก

ต่าง ๆ สําหรับการศึกษาส่วนตวัให้แก่ผูต้อ้งขงัดว้ย19 กล่าวคือเรือนจาํและทณัฑสถานทุกแห่งตอ้ง

จดัใหมี้โปรแกรมการศึกษาในตอนกลางวนัอยา่งนอ้ย 50 สัปดาห์ต่อปี และโปรแกรมการศึกษาภาค

คํ!าเป็นระยะเวลา 42 สัปดาห์ต่อปี20 สําหรับผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มที!อยูใ่นศึกษาเล่าเรียนในการศึกษาภาค

บงัคบัตอ้งไดรั้บการศึกษาอย่างน้อย 15 ชั!วโมงต่อสัปดาห์21 และในเรือนจาํแต่ละแห่งตอ้งจดัให้มี

ห้องเรียนและสิ!งอาํนวยความสะดวกสําหรับผูต้อ้งขงัที!ตอ้งการศึกษาทางไกลและการศึกษาส่วน

บุคคลในเวลาวา่ง ในกรณีที!จาํเป็นอาจจดัใหมี้การเรียนการสอนภายในชั!วโมงการทาํงานก็ได้22 การ

ให้การศึกษาแก่ผูต้อ้งขงันี& มีวตัถุประสงค์เพื!อให้ผูต้อ้งขงัไดมี้ชีวิตที!ดีและมีประโยชน์23 นอกจากนี&

เรือนจาํและทณัฑสถานทุกแห่งตอ้งจดัใหมี้หอ้งสมุด เพื!อให้ผูต้อ้งขงัสามารถให้เป็นสถานที!ในการ

คน้หาความรู้และสามารถใชเ้วลาวา่งสาํหรับการอ่านหนงัสือได้24 

นอกจากนี& ในประเทศองักฤษยงัเปิดโอกาสให้ทางเรือนจาํและทณัฑสถานสามารถจดั

การศึกษาใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัภายนอกเรือนจาํหรือทณัฑสถานได้25 ซึ! งเป็นการเปิดโอกาสให้ผูต้อ้งขงัได้

เขา้ชั&นเรียนในสถานที!อื!นภายนอกเรือนจาํได ้อนัเป็นการเปิดกวา้งทางดา้นการศึกษาให้แก่ผูต้อ้งขงั

ไดมี้โอกาสในการศึกษาความรู้ที!กวา้งขึ&น อนัมีส่วนในการพฒันาความรู้และทกัษะ กระบวนการคิด

ที!ดีไดอ้ยา่งเตม็ที! 

ส่วนมาตรการฝึกอบรมวิชาชีพผูต้้องขงัในประเทศอังกฤษจะได้รับการอบรมจาก

ช่างฝีมือผูมี้ความชาํนาญในดา้นต่าง ๆ  ที!ไดส้มคัรเขา้เป็นครูช่าง หรือจากเจา้พนกังานเรือนจาํที!มี
                                                           

19
 Prison Rules No. 29. 

20
 Operating Standards U 8. 

21
 The Young Offender Institution Rules 2000 No. 38. 

22
 Prison Rules No. 32. 

23
 Prison Rules No. 3. 

24
 Prison Rules No. 33. 

25
 The Further and Higher Education Act 1992. 
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คุณวฒิุในทางช่าง การฝึกอบรมวิชาชีพนี& ช่วยส่งเสริมให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บทกัษะ (Skill) ในการทาํงาน

ที!สามารถนาํไปเสนอต่อนายจา้ง เพื!อเพิ!มโอกาสในการทาํงานภายหลงัที!ไดรั้บการปล่อยตวัออกจาก

เรือนจาํ 

ซึ! งการศึกษาอบรมวชิาสามญัและการฝึกอบรมวชิาชีพของประเทศองักฤษ เมื!อผูต้อ้งขงั

ไดส้ําเร็จการอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ จะมีประกาศนียบตัรที!ไดรั้บการรับรองทั&งสิ&น ซึ! งในวิชาสามญั

ผูต้อ้งขงัสามารถมีคุณวุฒิในการเขา้รับการศึกษาที!สูงขึ&นต่อไปได ้ส่วนการฝึกอบรมวิชาชีพจะได้

การรับรองจากนายจา้ง ที!สามารถพิจารณาเขา้รับทาํงานต่อไปภายหลงัจากพน้โทษ และปล่อยตวั

ออกไป 

ประเทศญี!ปุ่นมีระบบการศึกษาทั&งในและนอกเรือนจาํ ผูที้!ยงัไม่สําเร็จการศึกษาภาค

บงัคบัจะถูกบงัคบัให้เรียน และจะได้รับการรับรองผลการศึกษาไม่ว่าจะในระดับพื&นฐานหรือ

ระดบัสูงที!สูงกว่า ครูผูส้อนจะเป็นเจา้หน้าที!และอาสาสมคัรจากภายนอกเรือนจาํ มีการเรียนการ

สอนในวิชาสามญั และการอบรมในสายวิชาชีพ เช่น การศึกษา ภาษาญี!ปุ่น คณิตศาสตร์ เป็นตน้ 

และมีการสอบเพื!อเลื!อนระดบัการศึกษาให้สูงขึ&น มีการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม และการพล

ศึกษา เพื!อช่วยให้ผูต้อ้งขงัไดมี้สุขภายกายและใจที!ดี ไม่เครียดจากการถูกควบคุมในเรือนจาํ ส่วน

การฝึกอบรมวิชาชีพจะมีเรือนจาํพิเศษที!มีการบริหารเฉพาะด้านการอบรม มีการทาํงานร่วมกนั

ระหวา่งหน่วยงาน เช่น กรมพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กระทรวงแรงงาน ทั&งนี& เมื!อสําเร็จการฝึกอบรม

จะไดป้ระกาศนียบตัรและใบรับรองคุณวุฒิ รวมทั&งใบประกอบวิชาชีพแขนงต่างๆ ที!ผูต้อ้งขงัได้

อบรม นาํมาใชเ้พื!อเพิ!มโอกาสในการหางานภายหลงัการปล่อยได ้

ในส่วนของผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มการจดัการศึกษาและฝึกอบรม จะดาํเนินการโดยโรงเรียน

ฝึกอบรมเยาวชน โดยการวางหลกัเกณฑ์ให้การศึกษาประกอบไปดว้ยหลกัสูตรสายสามญั การฝึก

วิชาชีพและการแนะแนวอย่างเหมาะสม เน้นการสร้างพื&นฐานให้มีสามญัสํานึกในการช่วยเหลือ

ตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื!อสามารถกลบัตวักลบัใจเป็นคนดีและอยูร่่วมกบัสังคมต่อไปได ้โดย

ในโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชนชั&นตน้ จะให้การศึกษาผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มในระดบัเดียวกนักบัโรงเรียน

ในระดบัประถมศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ส่วนโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชนชั&นกลางหรือ

ชั&นสูง จะให้การศึกษาในระดบัเดียวกันกบัโรงเรียนในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ

มหาวิทยาลัย และโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชนผูมี้ความบกพร่องหรือผูพ้ิการ จะให้การศึกษาใน
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หลกัสูตรพิเศษ แต่อย่างไรก็ตามตอ้งไม่เป็นการให้ผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มทาํงานที!ไม่เกี!ยวขอ้งกบัการให้

การศึกษา ที!ผดิไปจากวตัถุประสงคข์องโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชนในชั&นต่างๆ 

สาํหรับสาธารณรัฐสิงคโปร์นั&น จะดาํเนินการจดัให้มีการศึกษาและฝึกอบรมในเรือนจาํ

เฉพาะและมีหลกัเกณฑพ์ิจารณาที!ชดัเจนที!กาํหนดใหผู้ต้อ้งขงัที!มีคุณสมบติัเหมาะสมจะสามารถเขา้

รับการแกไ้ขฟื& นฟูในเรือนจาํเฉพาะได ้โดยเจา้พนกังานจะพิจารณาขอ้เท็จจริงและพฤติกรรมต่าง ๆ 

ตามความเหมาะสมในตวัผูต้อ้งขงั แต่ในส่วนผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มที!มีอายุไม่เกิน 21 ปี จะตอ้งเขา้รับ

การศึกษาและฝึกอบรม ซึ! งผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มสามารถเลือกเขา้รับการอบรมตามความถนดั ไม่ว่าจะ

เป็นการศึกษาสามญัหรือการศึกษาทางวชิาชีพ แต่ตอ้งไดรั้บโทษจาํคุกไม่ตํ!ากวา่ 3 ปี เพื!อที!จะส่งตวั

ผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มเขา้รับการอบรมแกไ้ข26 

ผูต้ ้องขงัวยัหนุ่มจะถูกนําตวัไปเรือนจาํเฉพาะนี&  เรียกว่า โรงเรียนเรือนจาํ (Prison 

School) ที!ใหก้ารศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนประจาํ มีการจดัการศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ทั&ง

การศึกษาสายสามญัและสายวิชาชีพ มีบุคลากรทางการศึกษาอย่างแทจ้ริงในการดาํเนินการสอน 

และเมื!อผูต้อ้งขงัเรียนจบหลกัสูตรก็จะไดรั้บใบคุณวุฒิตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ และ

ระบบการศึกษารูปแบบนี&จะทาํใหผู้ต้อ้งขงัรู้สึกผอ่นคลาย ปลอดภยั ซึ! งจะส่งเสริมให้การศึกษาและ

ฝึกอบรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ&น 

เรือนจาํโรงเรียน (Prison School) เป็นเรือนจาํที!มีรูปแบบเฉพาะ มุ่งเน้นการให้

การศึกษาและอบรมวิชาชีพแก่ผูต้อ้งขงั มีการจดัการศึกษาตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

ลกัษณะคล้ายกบัโรงเรียนประจาํ และมีการสอนจากครูผูมี้ความรู้ และผูมี้ความรู้ในสายวิชาชีพ 

ต่างๆ การจัดการสอนทางศาสนา และการพลศึกษา เหมือนกับโรงเรียนอย่างมาก ซึ! งเรือนจาํ

โรงเรียนที!เด่นที!สุด อยูที่!ประเทศสิงคโปร์ ซึ! งถือวา่ประสบความสําเร็จทางดา้นการแกไ้ขพฤตินิสัย

ผูต้อ้งขงัที!ดี เมื!อผูต้อ้งขงัเรียนจบหลกัสูตรก็จะไดรั้บใบคุณวุฒิตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ 

สําหรับผูต้้องขงัที!จะเข้ารับการศึกษาต้องได้รับการจาํแนกประเภทจากคณะกรรมการจาํแนก

ผูต้อ้งขงัแลว้วา่มีความเหมาะสมที!จะไดรั้บการถูกควบคุมในเรือนจาํโรงเรียน และสําหรับผูต้อ้งขงั

ที!มีความประสงคจ์ะศึกษาสายสามญัและวชิาชีพอยา่งแทจ้ริงเท่านั&น ที!จะไดรั้บการศึกษาในเรือนจาํ

โรงเรียน  

                                                           

26
 Singapore Prison Act 1933 section 44. 
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เรือนจาํโรงเรียน จะมีการจดัการเรียนการสอนโดยกาํหนดใหบุ้คคลทุกภาคส่วนเขา้มามี

บทบาทในการจดัการศึกษาและฝึกอบรมผูต้้องขงั และผูต้อ้งขงัที!มีความรู้ความสามารถก็จะมี

บทบาทเขา้มาเป็นครูผูส้อนใหก้บัผูต้อ้งขงัดว้ยกนัเองในลกัษณะติวเตอร์ (Inmate Tutor)  

นอกจากการศึกษาในเรือนจาํโรงเรียนจะมีหลกัสูตรสายสามญัและสายอาชีพแลว้ จะมี

โปรแกรมประกอบการให้การศึกษา ซึ! งจะมีลกัษณะเป็นการแกไ้ขฟื& นฟูและปรับทศันคติในการ

ดาํรงชีวติในสังคม เช่น มีโปรแกรมเกี!ยวกบัการเรียนรู้ทกัษะชีวิต หรือการสอดแทรกการอบรมดา้น

ศีลธรรม จริยธรรม และการอบรมทางศาสนาดว้ย ทั&งนี& การจดัการศึกษาและฝึกอบรมในเรือนจาํ

โรงเรียนของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ยงัมีการจดัให้มีหลกัสูตรพิเศษ เช่น การจดัให้มีการฝึกเพื!อความ

ชาํนาญเฉพาะดา้น เช่น ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็จะมีการสอนคอมพิวเตอร์เบื&องตน้ควบคู่กบั

โปรแกรมพิเศษของแต่ละหลกัสูตรในสาขาคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ในการจดัการศึกษา

ผู ้ต้องขัง นั& นแล้ว  ในเ รือนจําโรง เ รียนจะมีกา รสอบวัดผลเป็นมาตรฐานตาม หลักของ

กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวคือ มีการสอบวดัผลในระดบัต่างๆ (Basic Education And Skill 

Training) ซึ! งเมื!อการสอบวดัผลสําเร็จผูต้อ้งขงัจะไดรั้บใบประกาศนียบตัรหรือใบประกอบวิชาชีพ

ตามแขนงที!ผูต้อ้งขงัไดเ้ลือกเรียนตามหลกัสูตรต่างๆ ดว้ย 

จากการศึกษาพบวา่ การจดัการศึกษาผูต้อ้งขงัแต่ละประเทศอาจจะมีความแตกต่างกนั

อยู่ แต่ที!มีความคลา้ยคลึงกนั คือ การพิจารณาถึงคุณสมบติัและลกัษณะของผูต้อ้งขงัแต่ละบุคคล

เป็นสาระสําคญั เพื!อพิจารณากําหนดให้สามารถเข้ารับการศึกษาทั&งสายสามัญและสายอาชีพ 

โดยเฉพาะกรอบในเรื!องอายุของผูต้อ้งขงักบัความตอ้งการของผูต้อ้งขงัที!อยากจะเขา้รับการศึกษา

แขนงใด ประเทศญี!ปุ่น เนน้การศึกษาให้กบัผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มและมีโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชน ที!เนน้

การให้การศึกษาและอบรมแก่ผูต้อ้งขงัวยัหนุ่ม ส่วนผูต้อ้งขงัวยัผูใ้หญ่ที!ไม่มีความรู้จะถูกบงัคบัให้

ได้รับการศึกษาสายสามญั พร้อมทั& งบาํบดัพฤตินิสัยโดยอบรมคุณธรรม จริยธรรม และแก้ไข

ปรับปรุงทศันคติต่างๆ ซึ! งการเข้ารับการปรับเปลี!ยนพฤตินิสัยของประเทศญี!ปุ่น มีการบริหาร

จดัการที!จาํแนกลักษณะผูต้้องขงัที!ดีมากอีกประเทศหนึ! ง สหราชอาณาจกัรมีระบบการจาํแนก

เรือนจาํที!มีประสิทธิภาพสูง มีการบริหารงานในราชทณัฑ์ที!ดี มีการจาํแบ่งประเภทเรือนจาํอย่าง

ชดัเจน แต่ไม่มีเรือนจาํในลกัษณะของเรือนจาํโรงเรียนหรือเรือนจาํเฉพาะที!มุ่งการจดัการศึกษา

ผูต้อ้งขงัเป็นหลกั แต่มีการจดัการศึกษาในเรือนจาํแต่ละแห่งในทุกเรือนจาํของสหราชอาณาจกัร 
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และหลกัสูตรก็เป็นไปตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและมีการจาํแนกเรือนจาํสําหรับ

ผูต้้องขงัวยัหนุ่ม จึงทาํให้สหราชอาณาจกัรเป็นประเทศที!ให้ความสําคญัสําหรับการศึกษาใน

ราชทณัฑ์ ส่วนสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นประเทศที!มีพื&นที!น้อย การจดัการบริหารราชทณัฑ์จึงมี

ประสิทธิภาพสูง การดาํเนินการจดัการศึกษาผูต้อ้งขงัโดยการแยกให้เป็นการบริหารจดัการของ

เรือนจาํโรงเรียน จึงมีความเหมาะสมอยูม่าก และการบาํบดัฟื& นฟูผูต้อ้งขงัมีประสิทธิภาพมาก อตัรา

การกลับไปกระทําความผิดซํ& า จึงมีน้อย อีกทั& งหลักสูตรการศึกษาได้รับการรับรองจาก

กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ ทาํให้เมื!อผูต้อ้งขงัพน้โทษไปสามารถดาํเนินการต่อหลงัจากที!

ไดรั้บใบประกาศนียบตัรหรือใบประกอบวิชาชีพ โดยการเขา้ศึกษาต่อในระดบัที!สูงกว่าหรือเขา้

ทาํงานตามใบรับรองเพื!อประกอบวชิาชีพที!ตนไดรั้บมานั&น ๆ สาํหรับประเทศไทย การให้การศึกษา

อยูใ่นรูปแบบทั!วไป ซึ! งบริหารจดัการภายในเรือนจาํแต่ละแห่ง มีทณัฑสถานวยัหนุ่มที!เนน้การให้

การศึกษาและอบรม แต่ก็ยงัไม่มีประสิทธิภาพมากนัก วตัถุประสงค์ของทณัฑสถานวยัหนุ่มนั&น

แทจ้ริงแลว้คือ การจาํแนกผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มออกจากวยัผูใ้หญ่เท่านั&น การศึกษาในเรือนจาํจงัหวดัจะ

จดัให้มีในแดนเฉพาะ ที!จะนาํผูต้อ้งขงัที!มีความสนใจเขา้รับการศึกษาเท่านั&น มาอยู่ในแดนนี& จะมี

การเรียนการสอน  

ดงันั&น การจดัการศึกษาและอบรมผูต้อ้งขงั จะตอ้งมุ่งพิจารณาไปถึงลกัษณะขอ้เท็จจริง

ของผูต้อ้งขงัแต่ละบุคคลเป็นหลกั และการบูรณาการทาํงานของหน่วยงานทุกฝ่ายก็เป็นสิ!งที!จาํเป็น

อย่างมากที!จะทาํงานการจดัการศึกษาผูต้อ้งขงัออกมาประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะการเขา้มามี

บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ ที!จาํเป็นตอ้งให้มีครูผูส้อนที!มีประสบการณ์และมีทกัษะการสอน

ที!สามารถสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เพื!อให้สามารถปรับทศันคติผูต้อ้งขงัได ้เมื!อสําเร็จ

การศึกษาหรือการฝึกอบรมวิชาชีพนั&น จะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื!อ

สามารถนาํไปใชป้ระกอบการศึกษาต่อหรือการสมคัรเขา้ทาํงานหลงัพน้โทษไปแลว้ อยา่งไรก็ตาม 

เรือนจาํโรงเรียนที!รูปแบบบริหารงานคล้ายคลึงกับโรงเรียนประจาํ ซึ! ง เห็นได้ชัดเจนที!สุดคือ 

เรือนจาํโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์นั&น ระเทศไทยสามารถนาํมาประยุกตใ์นการบริหารจดัการใน

เรือนจําบางแห่งเพื!อใช้เป็นเรือนจําโรงเรียนได้ แต่ต้องมีระบบการคัดแยกผู ้ต้องขังเหมือน 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศญี!ปุ่น  ที!มีคณะกรรมการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั และการนาํการ

แบ่งประเภทเรือนจาํของประเทศองักฤษมาใช ้เพื!อใหเ้กิดผลที!มีประสิทธิภาพมากขึ&น 
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4.4  วเิคราะห์สิทธิตามกฎหมายด้านการจัดการศึกษาและฝึกอบรมของผู้ต้องขัง 

      4.4.1  สิทธิในการศึกษาและฝึกอบรมของผูต้้องขังตามหลักกฎหมายสากลกับบริบทของ

สังคมไทย 

หลกักฎหมายสากลที!ใชใ้นการกาํหนดหลกัเกณฑ์วิธีการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ที!ประเทศ

ไทยใหก้ารยอมรับและปฏิบติัดงักล่าว คือ ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั&นตํ!าของสหประชาชาติสําหรับการ

ปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั หรือ ขอ้กาํหนดแมนเดลา (The Mandela Rules) ซึ! งเป็นขอ้กาํหนดมาตรฐานขั&น

ตํ!าที!บญัญติัขึ&นมาใหม่แทนขอ้กาํหนดฯ ฉบบัเดิมที!เคยกาํหนดเมื!อ ปี ค.ศ.2498 ซึ! งมีการปรับเปลี!ยน

ให้มีความเหมาะสมกับบริบททางสังคมปัจจุบันของประเทศสมาชิกต่างๆ ขององค์การ

สหประชาชาติ ซึ! งทั&งนี&ขอ้กาํหนดดงักล่าวตั&งอยูบ่นพื&นฐานและหลกัการของกฎบตัรสหประชาชาติ

และปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ที!ยืนยนัถึงสิทธิมนุษยชนขั&นพื&นฐานดา้นความให้เกียรติ

และคุณค่าของมนุษย์โดยไม่มีการแบ่งแยก และความเท่าเทียมกัน ข้อกาํหนดมาตรฐานขั&นตํ!า

สาํหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเป็นมาตรฐานขั&นตํ!าที!นานาประเทศให้การยอมรับสําหรับการควบคุม

ผูต้อ้งขงั และเป็นหลกัการที!มีอิทธิพลในฐานะเป็นแนวทางในการพฒันากฎหมาย นโยบายและ

หลกัปฏิบติัของราชทณัฑ ์

ในขอ้กาํหนดแมนเดลา สมชัชาแห่งสหประชาชาติไดร้ะบุถึงประเทศสมาชิกในการให้

คงความพยายามในการลดความหนาแน่นของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ โดยใชม้าตรการที!มิใช่การคุมขงั

เป็นทางเลือกในกรณีก่อนการพิจารณาคดี และสนบัสนุนโครงการในการแกไ้ขฟื& นฟูผูต้อ้งขงัให้

สามารถกลับคืนสู่สังคมได้ โดยทั& ง นี&  ต้องสอดคล้องกับข้อกําหนดมาตรฐานขั& นตํ! าของ

สหประชาชาติสําหรับมาตรการที!ไม่ใช่การคุมขงั (ขอ้กาํหนดโตเกียว)27 และขอร้องให้สํานกังาน

สหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) ส่งเสริมการใช้และการปรับใช้

มาตรฐานและบรรทดัฐานด้านการป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาโดยการให้

คาํแนะนาํและความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ประเทศสมาชิกเมื!อร้องขอ ตลอดจนความช่วยเหลือ

ดา้นการป้องกนัอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญาและการปฏิรูปกฎหมาย เพื!อยกระดบัให้มี

ประสิทธิภาพทางกระบวนการยติุธรรมทางอาญา28 

                                                           

27The Mandela Rules;  The General Assembly, No. 12. 
28

 The Mandela Rules;  The General Assembly, No. 17. 
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ในส่วนของการจดัการศึกษาและฝึกอบรมผูต้อ้งขงั ขอ้กาํหนดแมนเดลาไดใ้ห้ขอ้สังเกต

เบื&องตน้วา่ การบริหารทณัฑสถานที!กาํหนดไวต่้างหากสําหรับเยาวชน เช่นสถานพินิจและคุม้ครอง

เยาวชนหรือโรงเรียนของเรือนจาํ สามารถนําไปปรับใช้อย่างเท่าเทียมกนัในสถานที!นั&น29 ซึ! ง

โดยทั!วไปหลกัการครอบคลุมบริหารจดัการทั!วไปของเรือนจาํ สามารถปรับใช้ไดก้บัผูต้อ้งขงัทุก

ประเภท30 และสามารถตีความได้ถึงการบริหารจดัการเรือนจาํหรือทณัฑสถานนั&น ผูต้อ้งขงัทุก

ประเภทสามารถที!จะบริหารจดัการใหไ้ดรั้บสิทธิอยา่งเท่าเทียมภายในเรือนจาํแต่ละแห่ง การบริหาร

จดัการตอ้งเป็นไปอยา่งทั!วถึง ซึ! งหมายความรวมถึงการจดัการศึกษาและฝึกอบรมผูต้อ้งขงัดว้ย 

ขอ้กาํหนดแมนเดลา เป็นขอ้กาํหนดที!สหประชาชาติให้การยอมรับถึงสิทธิมนุษยชนที!

ผูต้อ้งขงัพึงจะไดรั้บสิทธิเฉกเช่นบุคคลทั!วไป มีแต่เพียงอิสรภาพเท่านั&นที!จะตอ้งถูกจาํกดัภายใตค้าํ

พิพากษาของศาลสําหรับความผิดที!บุคคลเหล่านั&นเป็นผูก่้อขึ&น ในหลกัการที! 1 ของขอ้กาํหนด

ดงักล่าว ไดก้าํหนดไวช้ดัเจนวา่ ผูต้อ้งขงัทุกคนตอ้งไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเคารพเนื!องจากความ

มีเกียรติในตวัเองและคุณค่าของความเป็นมนุษย์31 และตามหลกัการที! 4 กาํหนดให้การบริหารงาน

เรือนจาํและพนกังานเจา้หนา้ที!อื!นที!มีอาํนาจควรเสนอการให้การศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ และ

ตอ้งจดัใหมี้การปลูกฝังศีลธรรม บาํบดัจิตใจใหส้อดคลอ้งกบัการบาํบดัผูต้อ้งขงัแต่ละรายดว้ย32 

ขอ้กาํหนดแมนเดลา ยงัได้มีการกาํหนดให้ผูต้อ้งขงัมีสิทธิที!จะได้รับการศึกษาและ

ฝึกอบรม ทั&งนี&ตอ้งเป็นไปตามระบบการศึกษาของแต่ละประเทศนั&นๆ ซึ! งเนน้การให้ความสําคญัอีก

ว่า ภายหลงัจากพน้โทษไปแล้วผูต้อ้งขงัเหล่านั&นตอ้งได้รับการศึกษาต่อโดยสะดวก หรือได้รับ

โอกาสทางการศึกษาต่อหรือไดรั้บการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา อยา่งไรก็ดี ขอ้กาํหนดแมนเดลา 

ยงัให้ความสําคญัต่อบุคคลที!ไม่สามารถอ่านออกเขียนไดแ้ละผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มตอ้งบงัคบัให้ไดรั้บ

การศึกษาและตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษจากการบริหารงานของเรือนจาํ33 

เมื!อพิจารณาถึงบริบทของสังคมไทย บุคคลทั!วไปยงัมีความคิดในมุมมองที!วา่ ผูต้อ้งขงั

นั&น เป็นอาชญากรที!ไม่น่าให้อภยั แมผู้ต้อ้งขงัไดรั้บคุณวุฒิทางการศึกษาจากเรือนจาํ หรือได้ใบ

ประกอบวชิาชีพของเรือนจาํ โรงเรียน สถานบนัการศึกษา หรือนายจา้งผูป้ระกอบการ ก็ยงัไม่มีการ

                                                           

29
 The Mandela Rules ;  Preliminary observation 4. 

30
 The Mandela Rules ;  Preliminary observation 3. 

31
 The Mandela Rules , Rule 1. 

32
 The Mandela Rules , Rule 4. 

33
 The Mandela Rules , Rule 104. 
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เปิดโอกาสให้ผูต้อ้งขงัเท่าที!ควร จึงมองได้อีกแง่ว่า การเขา้ไปอยู่ในเรือนจาํ เท่ากบัหมดอนาคต 

หมดโอกาสทางการศึกษาและการทาํงานทนัที การแกไ้ขความคิดแง่ลบดา้นนี&  จะกระทาํไดต่้อเมื!อมี

การเปิดโอกาสใหบุ้คคลทั!วไปมีส่วนร่วมในการเขา้มามีบทบาทในการให้การศึกษาหรือการทาํงาน

แก่ผูต้อ้งขงั 

เมื!อพิจารณาจากบทบญัญติัของขอ้กาํหนดแมนเดลา ซึ! งเป็นหลกักฎหมายสากลที!ทุก

ประเทศใหก้ารยอมรับที!จะนาํมาถือปฏิบติัและกาํหนดกฎหมายภายในประเทศให้มีความสอดคลอ้ง

กบับริบทของกฎหมายมาตรฐานสากลนี&  ผูเ้ขียนเห็นว่า การที!จะให้ผูต้อ้งขงัจะไดรั้บโอกาสทาง

การศึกษาจะตอ้งมีกฎหมายเปิดช่องหรือให้โอกาสผูต้อ้งขงัสามารถรับการศึกษาและการฝึกอบรม

จากทางเรียนจาํ และหลกัการของขอ้กาํหนดแมนเดลายงัคาํนึงถึงผูต้อ้งขงัที!ไม่สามารถอ่านออก

เขียนไดห้รือผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มตอ้งบงัคบัให้ไดรั้บการศึกษาเมื!ออยูใ่นเรือนจาํ เท่ากบัวา่ เรือนจาํตอ้ง

จดัการศึกษาและฝึกอบรมให้กบัผูต้อ้งขงัประเภทดงักล่าว โดยไม่ตอ้งพิจารณาว่า ผูต้อ้งขงันั&นจะ

สมคัรใจเขา้มาเรียนเองหรือไม่ และอีกประการสําคญัคือ การจดัการศึกษาและฝึกอบรมนั&นจะตอ้ง

สอดคล้องกับระบบการศึกษาของประเทศนั& นๆ ซึ! งมีผลทําให้ประเทศไทยต้องจัดการเรียน 

การศึกษาและการฝึกวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของไทย เท่ากบัว่า การศึกษาของ

ผูต้อ้งขงัในสายสามญัตอ้งเป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และการศึกษา

อบรมในสายวิชาชีพตอ้งเป็นไปตามพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ที!ประเทศไทยมี

กฎหมายทางด้านการศึกษาอยู่ เมื!อผูต้ ้องขงัสําเร็จการศึกษาไม่ว่าจะสายสามญัหรือสายวิชาชีพ 

ผูต้อ้งขงัควรไดรั้บประกาศนียบตัรหรือใบรับรองการฝึกวชิาชีพจากสถาบนัการศึกษาที!ไดรั้บรองมา

โดยกฎหมายการศึกษาทั&งสองฉบบันี&  ไม่ใช่การรับรองการสําเร็จการศึกษาหรือการฝึกอบรมจาก

เรือนจาํแต่ละแห่งที!ผูต้อ้งขงัไดผ้า่นมาคุมขงัมา 

อยา่งไรก็ดี การที!จะไดรั้บใบรับรองการศึกษาหรือฝึกอบรม ตอ้งมีการทาํความตกลงกบั

สถาบนัการศึกษาหรือสถาบนัวิชาชีพที!ตั&งอยู่ในทอ้งที!เดียวกนักบัเรือนจาํ ทั&งนี& ขอ้กาํหนดยงัให้

เรือนจาํต้องกาํหนดมาตรการที!ผูต้ ้องขงัพึงจะได้รับภายหลังจากการพน้โทษไปแล้ว โดยต้อง

พิจารณาถึงอนาคตของผูต้อ้งขงัภายหลงัจากการปล่อยตวั ที!ผูต้อ้งขงัตอ้งได้รับการส่งเสริมหรือ

ความช่วยเหลือทาสังคมภายนอกเรือนจาํ ที!จะช่วยส่งเสริมใหก้ารฟื& นฟูสมรรถภาพของผูต้อ้งขงัและ

ครอบครัวของผูต้อ้งขงัดว้ย34 และในทางเดียวกนัเพื!อแกไ้ขปัญหาดา้นแนวความคิดทางสังคมที!ไม่

                                                           

34
 The Mandela Rules , Rule 107. 
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เปิดโอกาสใหผู้ต้อ้งขงัสามารถกลบัตวักลบัใจเป็นคนดีต่อสังคมและใชชี้วิตไดอ้ยา่งเป็นปกติสุขนั&น 

เรือนจาํหรือราชทณัฑ์ตอ้งปรับเปลี!ยนภารกิจ โดยเพิ!มมาตรการที!ตอ้งส่งเสริมความเขา้ใจต่อสังคม

ดว้ย นอกเหนือจากภารกิจหลกัที!เป็นสถานคุมขงัผูต้อ้งขงัอย่างเดียว จึงจะสอดคล้องกบัหลกัการ

ของขอ้กาํหนดแมนเดลาฉบบันี&ได ้

4.4.2  สิทธิในการศึกษาและฝึกอบรมของผูต้อ้งขงัตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.2479 กบั

ร่างพระราชบญัญติัราชทณัฑฉ์บบัใหม่ 

พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ.2479 ถูกตราขึ&นใชต้ั&งแต่ปี พ.ศ.2479 เรื!อยมาโดยไม่ไดมี้

การแกไ้ขพระราชบญัญติัดงักล่าวจนถึงปัจจุบนั แต่ก็ไดมี้การออกกฎหมายลาํดบัรองขึ&นมาใชบ้งัคบั

ในมาตรการต่างๆ แทน ซึ! งเมื!อไดพ้ิจารณาตวับทกฎหมายของพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.2479 

แลว้ ควรที!จะตอ้งมีการปรับเปลี!ยนกฎหมายให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจของประเทศ

ไทยที!เป็นอยูใ่นปัจจุบนัใหม้ากขึ&น 

ทั&งนี&  พระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.2479 ที!ใช้บงัคบัตอนนี&  เป็นกฎหมายที!กาํหนด

วิธีการหรือมาตรการปฏิบติัภายในเรือนจาํ กับเป็นเรื! องการบริหารจดัการภายในเรือนจาํ และ

เป้าหมายในการบงัคบัโทษผูต้อ้งขงั อนัมีวตัถุประสงคใ์นการตดัโอกาสในการกระทาํความผิดของ

ผูต้อ้งขงัเป็นระยะเวลาหนึ! งเท่านั&น ส่วนวตัถุประสงค์ในการแก้ไขฟื& นฟูพฤตินิสัยของผูก้ระทาํ

ความผิดไม่ให้ไปกระทาํความผิดซํ& านั&น ไดมี้การบญัญติัไวบ้างส่วน แต่ยงัไม่ถึงแก่นแทแ้ห่งการ

แกไ้ขฟื& นฟูพฤติกรรมของผูก้ระทาํความผิดไดอ้ย่างแทจ้ริง ดงัเช่น การให้การศึกษาในเรือนจาํที!มี

บทบญัญติัอยูใ่นมาตรา 27 และมาตรา 28 ซึ! งกาํหนดให้อาํนาจของอธิบดีกรมราชทณัฑ์มีอาํนาจใน

การสั!งการเรือนจาํ เพื!อสนบัสนุนผูต้อ้งขงัในการศึกษาเท่านั&น ส่วนรายละเอียดของการศึกษาใน

ราชทณัฑ์มีการกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบักรมราชทณัฑ์ ฉบบัที! 8 เรื!องการศึกษาและอบรมผูต้อ้งขงั35 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.2479  กรมราชทณัฑ์ออก

ขอ้บงัคบัการศึกษาและอบรมผูต้อ้งขงั กล่าวคือ มีการจดัให้มีการศึกษาในวิชาพื&นฐาน ความรู้ทาง

ศาสนาโดยการให้การอบรมจริยธรรม ศีลธรรม และการปฏิบติัทางศาสนกิจ และการพลศึกษา 

เพื!อใหผู้ต้อ้งขงัไดมี้สุขภาพทางกายและจิตใจที!ดี แต่กฎหมายก็ไม่ไดมี้การกาํหนดลกัษณะการศึกษา

ที!เป็นไปตามหลกัสากล ซึ! งเห็นไดจ้ากการที!กฎหมายไม่ไดบ้งัคบักลุ่มผูต้อ้งขงัที!จาํเป็นตอ้งไดรั้บ

การศึกษาในเรือนจาํอยา่งต่อเนื!อง หรือกลุ่มผูต้อ้งขงัที!ตอ้งเขา้รับการให้การศึกษาโดยเฉพาะที!ตอ้งมี

                                                           

35
 ขอ้บงัคบันี& ใหใ้ช ้ณ วนัที! 11 กนัยายน พุทธศกัราช 2483 
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การจาํแนกผูต้อ้งขงัออกเป็นรายบุคคลเพื!อให้เกิดความสะดวกต่อการแก้ไขฟื& นฟูผูต้ ้องขงัอย่าง

แทจ้ริง ขณะเดียวกนักฎหมายราชทณัฑ์ได้กาํหนดเพียงเฉพากลุ่มบุคคลที!ไม่รู้หนังสือ อ่านออก

เขียนไม่ไดเ้ท่านั&นที!ตอ้งถูกบงัคบัให้เขา้รับการศึกษาในราชทณัฑ์ ซึ! งปัจจุบนันี&  ผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่ 

อ่านออกเขียนไดเ้ป็นจาํนวนมาก ทาํให้กลุ่มที!ตอ้งการศึกษาต่อ ไม่ไดรั้บโอกาสในการศึกษา แม้

เรือนจาํจะอนุญาตใหศึ้กษาต่อไดถ้า้มีการยื!นคาํขอศึกษาต่อเรือนจาํ แต่ภาระค่าใชจ่้ายทั&งหมดขึ&นอยู่

กบัผูต้อ้งขงั และอุปกรณ์การศึกษา เรือนจาํจดัหาใหบ้างส่วนเท่านั&น 

ร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ เป็นการแก้ไขกฎหมายราชทัณฑ์ที!ปรับให้เข้ากับ

สถานการณ์ปัจจุบนั ที!มุ่งเน้นในการบงัคบัโทษจาํคุกผูต้อ้งขงัเพื!อการแกไ้ขฟื& นฟูพฤตินิสัย โดย

เทียบหลกัมาจากขอ้กาํหนดมาตรฐานขั&นตํ!าขององคก์ารสหประชาชาติวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั 

เพื!อให้มีความเป็นสากลมากขึ&นมีบทบญัญติัในการจาํแนกประเภทผูต้อ้งขงัให้เหมาะสมกบัการ

ดาํเนินการแกไ้ขฟื& นฟูตามภารกิจของกรมราชทณัฑ์ ไม่ว่าจะมีหลกัเกณฑ์การแยกจากเพศ สถานะ

ของผู ้ต้องขัง ความประสงค์ในการพัฒนาพฤตินิสัยผู ้ต้องขัง ความมั!นคงของเรือนจํา และ

ลกัษณะเฉพาะของเรือนจาํ และกาํหนดอาํนาจอธิบดีกรมราชทณัฑ์ในการออกระเบียบเพื!อใชบ้งัคบั

การปฏิบติัเพื!อแกไ้ขฟื& นฟูผูต้อ้งขงัเป็นกรณีไป ส่วนสิทธิในการให้การศึกษาอยู่ในหมวดของสิทธิ

ของผูต้อ้งขงั ที!กาํหนดใหเ้รือนจาํตอ้งจดัให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บการศึกษาขั&นพื&นฐานตามกฎหมายวา่ดว้ย

การศึกษาแห่งชาติ โดยร่วมมือกนักบักระทรวงศึกษาธิการ อีกทั&งตอ้งมีการอบรมดา้นคุณธรรมและ

จริยธรรม รวมถึงการฝึกอบรมเพื!อเพิ!มโอกาสในการถูกจา้งงานได้เมื!อพน้โทษแล้ว ส่วนการจดั

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามกฎหมายใหม่จะอยู่ในความรับผิดชอบของเรือนจาํ ส่วนอุปกรณ์

การศึกษาเรือนจาํก็ไดมี้การจดัหาใหเ้วน้แต่ผูต้อ้งขงัจะจดัหาอุปกรณ์เอง 

ในร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฉบับใหม่นี&  มีการปรับเปลี!ยนให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบนัโดยการบญัญติัขึ&นใหม่ทั&งฉบบั ซึ! งในส่วนที!เกี!ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษานั&น 

ไดจ้ดัใหไ้ปอยูใ่นหมวดของการใหสิ้ทธิ หนา้ที! ประโยชน์ และกิจการอื!นๆ เกี!ยวกบัผูต้อ้งขงั แทนที!

จะกาํหนดไวเ้ป็นหมวดหมู่การจดัการบริหารภายในเรือนจาํเฉกเช่นพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.

2479 ที!บัญญัติให้ผู ้ต้องขังมีสิทธิได้รับการศึกษาตามมาตรา 27 และมาตรา 28 โดยร่าง

พระราชบญัญติัไดก้าํหนดให้สิทธิของผูต้อ้งขงัไวว้่า เรือนจาํตอ้งจดัให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บการศึกษาขั&น

พื&นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยต้องดาํเนินการให้สอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั&งตอ้งมีการฝึกอบรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรม และการ
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ฝึกอบรมเพื!อเพิ!มโอกาสการจา้งงาน โดยผูต้อ้งขงัหญิงตอ้งมีโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาและการ

ฝึกอบรมอยา่งเท่าเทียมกบัผูต้อ้งขงัชาย36 

อย่างไรก็ดี ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.2479 มาตรา 28 กาํหนดให้ เรือนจาํ

(รัฐบาล) เป็นผูจ้ดัหาใหใ้นบรรดาเครื!องอุปกรณ์ในการศึกษาและการอบรม เช่น เครื!องมือ เครื!องใช ้

สมุด หนงัสือ เป็นตน้ แต่ร่างพระราชบญัญติัราชทณัฑฉ์บบัใหม่ กาํหนดใหเ้รือนจาํมีหนา้ที!ที!จะตอ้ง

บริหารจดัการศึกษาแก่ผูต้อ้งขงัโดยรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการศึกษาขั&นพื&นฐานและการฝึกอบรม

ใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั รวมทั&งจดัหาบรรดาเครื!องอุปกรณ์สําหรับจดัการศึกษาขั&นพื&นฐานและการอบรมแก่

ผูต้อ้งขงั แต่อย่างไรก็ดี หากผูต้้องขงัตอ้งการที!จะศึกษาในระดับที!สูงกว่าการศึกษาขั&นพื&นฐาน 

ผูต้อ้งขงันั&นตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการศึกษาเอง โดยเรือนจาํมีหนา้ที!ในการอาํนวยความ

สะดวกให้37 

เมื!อได้พิจารณาถึงมาตรการจดัการศึกษาและอบรมผูต้้องขงัในร่างพระราชบญัญติั

ราชทณัฑฉ์บบัใหม่ ทาํให้เกิดความคิดเห็นวา่ การที!เรือนจาํรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา

ขั&นพื&นฐานและการฝึกอบรมให้ผูต้อ้งขงันั&น จะเป็นขอ้จาํกดัของเรือนจาํเองหรือไม่ ดว้ยประการ

ที!วา่ เรือนจาํแต่ละแห่งจะมีงบดาํเนินการไม่เท่ากนั ผูต้อ้งขงัที!มีคุณสมบติัในการเขา้รับการศึกษาขั&น

พื&นฐานหรือการอบรมวิชาชีพมีจาํนวนที!แตกต่างกนั การจดัการศึกษาและฝึกอบรมผูต้อ้งขงัใน

เรือนจาํที!จะทาํให้ขอ้จาํกดัในส่วนนี& หมดไปนั&น เรือนจาํตอ้งมีการบริหารจดัการผูต้อ้งขงัมาตั&งแต่

ระบบการจาํแนกผูต้อ้งขงัก่อนเขา้คุมขงัในเรือนจาํแลว้ เพราะผูต้อ้งขงัที!จาํเป็นตอ้งเขา้รับการศึกษา

ขั&นพื&นฐาน คือ ผูต้อ้งขงัที!ไม่รู้หนงัสือ และผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มที!อยูใ่นวยักาํลงัศึกษาในระดบัการศึกษา

ขั&นพื&นฐานก่อนจะถูกส่งตวัมาจองจาํในเรือนจาํนั&น 

และประการสาํคญั ที!เป็นประเด็นวนิิจฉยัในร่างพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ฉบบัใหม่ คือ 

ไม่มีบทบญัญติัที!กล่าวถึงการกาํหนดให้บุคลากรทางการศึกษาเป็นผูใ้ห้การศึกษาหรือการฝึกอบรม

วิชาชีพ ซึ! งในประเด็นนี&  ผูที้!มีคุณวุฒิทางการศึกษา นอกจากจะให้การศึกษาและวิชาความรู้ทาง

วิชาการแล้ว จะมีจริยธรรมในการเป็นครูที!ค่อยอบรมสั!งสอนทางด้านศีลธรรม จริยธรรม ปลูก

จิตสาํนึกใหมี้ความรับผดิชอบ และสอดแทรกทศันคติ ไดดี้กวา่เจา้หนา้ที!ในเรือนจาํ ซึ! งในปัจจุบนันี&  

บุคลากรที!มีภารกิจลักในการแก้ไขฟื& นฟูผูต้ ้องขงั คือ นักสังคมสงเคราะห์หรือนักทณัฑวิทยาที!

ประจาํอยู่ในเรือนจาํแต่ละแห่ง อีกทั&งรูปแบบการศึกษาในเรือนจาํของไทยยงัไม่ได้มีการแยก
                                                           

36
 ร่างพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์ พ.ศ. .... มาตรา 40  

37
 ร่างพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์ พ.ศ. .... มาตรา 41 
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ผูต้อ้งขงัที!ควรไดรั้บการศึกษาเฉพาะในเรือนจาํที!มีลกัษณะพิเศษ แต่การให้การศึกษาที!กาํหนดใช้

ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ.2479 และฉบบัที!กาํลงัแกไ้ขใหม่ กาํหนดวิธีการศึกษาในเรือนจาํ

เป็นการทั!วไป ที!จะมีแดนตอ้งขงัสาํหรับการศึกษาเฉพาะ แต่ไม่ไดแ้ยกผูต้อ้งขงัที!มีคุณสมบติัในการ

เขา้รับการศึกษาไวใ้นเรือนจาํพิเศษต่างหาก ซึ! งจะตอ้งมีกฎหมายในการกาํหนดประเภท ลกัษณะ

ของเรือนจาํ และมาตรการให้การศึกษาเฉพาะ ที!เข้าถึงเจตนารมณ์แห่งการแก้ไขฟื& นฟูผูก้ระทาํ

ความผดิอยา่งแทจ้ริง 

อีกทั&ง พระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.2479 และฉบบัร่างพระราชบญัญติัฉบบัใหม่ ก็

ไม่ไดก้าํหนด หลกัเกณฑ์ วิธีการ ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการแกไ้ขฟื& นฟูผูต้อ้งขงั ตามวตัถุประสงค์

ของการลงโทษจาํคุกอย่างแท้จริง ที!ต้องมีบทบัญญัติกําหนดให้มีมาตรการบาํบัด ฟื& นฟู ด้าน

คุณธรรม ศีลธรรม หรือการปรับทศันคติในการดาํรงชีวติของผูต้อ้งขงั ควบคู่ไปกบัการจดัการศึกษา

และฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผูต้อ้งขงัดว้ย ซึ! งสิ!งเหล่านี&  เป็นสิ!งสําคญัที! ผูเ้ขียนเห็นว่า ควรกาํหนดเป็น

กฎหมายเป็นช่องทางที!ตอ้งจดัการแก้ไขฟื& นฟูผูต้ ้องขงัควบคู่กบัการจดัการศึกษาและฝึกอบรม

ผูต้อ้งขงัดว้ย 

4.4.3  สิทธิในการศึกษาและฝึกอบรมของผูต้อ้งขงัตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.2479 กบั

สิทธิของบุคคลทั!วไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และพระราชบญัญติัการ

อาชีวศึกษา พ.ศ.2551 

สิทธิในการศึกษาและฝึกอบรมของผูต้อ้งขงั ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.2479จะ

กาํหนดอยูใ่นมาตรา 27 และมาตรา 28 ที!กาํหนดกรอบในการกาํหนดกฎหมายลาํดบัรองในการจดั

การศึกษาและฝึกอบรมของเรือนจาํ ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัที!อธิบดีกรมราชทณัฑ์กาํหนด ซึ! งมีการ

กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบักรมราชทณัฑ ์ฉบบัที! 8 เรื!องการศึกษาและอบรมผูต้อ้งขงั38 อาศยัอาํนาจตาม

ความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.2479  กรมราชทณัฑ์ออกขอ้บงัคบัการศึกษา

และอบรมผูต้อ้งขงั กล่าวคือ มีการจดัให้มีการศึกษาในวิชาพื&นฐาน ความรู้ทางศาสนาโดยการให้

การอบรมจริยธรรม ศีลธรรม และการปฏิบติัทางศาสนกิจ และการพลศึกษา เพื!อให้ผูต้อ้งขงัไดมี้

สุขภาพทางกายและจิตใจที!ดี เมื!อพิจารณาถึงสิทธิในการศึกษาของผูต้อ้งขงัแลว้ กฎหมายราชทณัฑ์

ดงักล่าวก็ไม่ไดก้าํหนดวา่การศึกษาของผูต้อ้งขงันั&น ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ

ไทยอยา่งไร หากพิจารณาถึงหลกัการของขอ้กาํหนดมาตรฐานขั&นตํ!าในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหรือ
                                                           

38
 ขอ้บงัคบันี& ใหใ้ช ้ณ วนัที! 11 กนัยายน พุทธศกัราช 2483 
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ขอ้กาํหนดแมนเดลาที!เนน้สิทธิในการศึกษาของผูต้อ้งขงั ซึ! งรวมถึงสิทธิในการศึกษาในวิชาสามญั

และสายวชิาชีพ ที!ตอ้งไปเป็นตามบริบททางการศึกษาของประเทศสมาชิกนั&นๆ อยา่งไรก็ดี สิทธิใน

การศึกษาของผูต้อ้งขงันั&น เรือนจาํก็ไดจ้ดัการให้มีมาตรการทางการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ! ง

ผูต้อ้งขงัที!ตอ้งการจะศึกษาวิชาสามญัหรือวิชาชีพเป็นทางเลือก หรือเป็นเสรีภาพของผูต้อ้งขงัใน

การเลือกรับการศึกษาต่างๆนั&น เวน้แต่ผูต้อ้งขงัประเภทที!ไม่มีความรู้ทางหนงัสือเท่านั&นที!จะบงัคบั

ใหต้อ้งไดรั้บโอกาสทางการศึกษาจากเรือนจาํ  

สําหรับการศึกษาทั& งสายสามัญและสายวิชาชีพของบุคคลทั!วไป จะเป็นไปตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ซึ! งจะ

ส่งเสริมใหผู้ต้อ้งขงัมีสิทธิในการศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพหรือไม่นั&น ผูเ้ขียนขอวิเคราะห์แยกเป็นสาย

สามญัและสายวชิาชีพ ดงันี&  

สายสามญั 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เป็นกฎหมายที!กาํหนดเกี!ยวกบัการจดัให้

ไดรั้บการศึกษาในสายสามญั โดยยดึหลกัการจดัการศึกษาวา่  

1) สามารถจดัการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวติสาํหรับประชาชน  

2) สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และ 

3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเนื!อง39 

ซึ! งสามารถตีความได้ว่า หลกัการจดัการศึกษาของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 ใหสิ้ทธิประชาชนในประเทศไทย มีสิทธิไดรั้บการศึกษาตลอดชีวิต และสังคมตอ้งมีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษา และตอ้งไดรั้บกระบวนการเรียนรู้ไปไดอ้ยา่งต่อเนื!อง ไม่วา่บุคคลนั&นจะอยู่

ในสถานะใดทางสังคม ยอ่มมีสิทธิในการไดรั้บการศึกษาวิชาสามญัทั&งสิ&น และสิทธิทางการศึกษา

ตามพระราชบญัญติัฉบบันี&  ยงักาํหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั&น

พื&นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที!รัฐตอ้งจดัให้อย่างทั!วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย40 

กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาตินี&  ได้กาํหนดความหมายของการศึกษาขั&นพื&นฐาน ว่า “เป็น

                                                           

39
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 8. 

40
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 10. 
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การศึกษาซึ!งจดัไม่นอ้ยกวา่สิงสองปีก่อนระดบัอุดมศึกษา”41 เท่ากบัวา่เป็นการศึกษาในระดบัตั&งแต่ 

ประถมศึกษาจนจบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย อย่างไรก็ดี กฎหมายการศึกษาแห่งชาตินี&  เปิด

โอกาสใหห้น่วยงานภาครัฐสามารถจดัการศึกษาตามความตอ้งการและความชาํนาญของหน่วยงาน

ได ้โดยให้คาํนึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ42 จึงเป็นช่องทางที!เรือนจาํสามารถจดั

การศึกษาใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัไดต้ามที!พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กาํหนดไว ้

อยา่งไรก็ดี การจดัการศึกษาสําหรับผูต้อ้งขงั ควรเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษา

แห่งชาตินี&  ซึ! งผูเ้ขียนเห็นว่า ในการจดัการศึกษานอกจากตอ้งเป็นไปตามหลกัสูตรตามที!กฎหมาย

กาํหนดแล้ว บุคลากรทางการศึกษา การประกันคุณภาพทางการศึกษา และโอกาสการได้รับ

การศึกษาของผูต้อ้งขงันั&นพึงไดรั้บเหมือนบุคคลทั!วไปเช่นกนั แต่ไดรั้บโอกาสทางการศึกษา ไม่ใช่

กระบวนการแกไ้ขฟื& นฟูผูต้อ้งขงัไดรั้บการกลบัตวักลบัใจเป็นคนดีต่อสังคมโดยไม่กลบัไปกระทาํ

ผิดซํ& าอีก การสอดแทรกกระบวนความรู้ทางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และทศันคติที!ดีจากครู 

ย่อมเป็นการจัดการบาํบัดฟื& นฟูพฤตินิสัยของผูต้้องขังได้มากกว่า ดังนั& น ในเรือนจาํจึงต้องมี

มาตรการที!ดาํเนินการขอความร่วมมือจากหน่อยงานอื!นทางการศึกษาให้เขา้มามีบทบาทในการจดั

การศึกษาในเรือนจาํดว้ย จึงจะทาํให้ผูต้อ้งขงัเหล่านั&นไดโ้อกาสที!ดี ในการกลบัตวักลบัใจและไม่

กลบัไปทาํผดิซํ& าอีก 

อีกประการหนึ! งที!ผูเ้ขียนมีความเห็นว่า ผูต้อ้งขงัที!อยู่ในเรือนจาํซึ! งเป็นมาตรการทาง

กฎหมายที!จาํกดัเสรีภาพบุคคลคนหนึ!ง ไม่ไดรั้บความเป็นอิสระในการดาํรงชีวิตอยา่งบุคคลทั!วไป 

อนัเป็นผลจากการกระทาํความผิดต่อกฎหมายที!ตนไดก่้อขึ&นขึ&นเท่านั&น การศึกษาถือว่าเป็นสิทธิ

ทั!วไปที!ประชาชนทุกคนพึงไดรั้บโอกาสและเป็นสิทธิที!บุคคลจะไดรั้บทุกคน ไม่ควรถูกจาํกดัให้

ผูต้อ้งขงัไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา เพียงเพราะพวกเขาเหล่านั&นถูกจาํกดัเสรีภาพและสิทธิบาง

ประการ ไม่ใช่ตอ้งจาํกดัสิทธิทุกอยา่งไปจากเขา เท่ากบัเป็นการซํ& าเติมความผดิพลาดของเขา และยิ!ง

ทาํใหเ้ขาไม่มีทางเลือกที!จะตอ้งกระทาํความผดิซํ& าเพราะสังคมไม่ใหโ้อกาสนั&น 

 

 

                                                           

41
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 16 วรรคสอง. 

42
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 21. 
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สายวชิาชีพ 

สําหรับการศึกษาในสายวิชาชีพนั&น พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติไดก้าํหนดให ้

“การจดัการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จดัในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน 

สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยต้อง

เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที!เกี!ยวขอ้ง”43 ซึ! งหมายถึงตอ้งเป็นไปตาม

พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และกฎหมายที!เกี!ยวขอ้ง ซึ! งกฎหมายการอาชีวศึกษานี&  

ตอ้งเป็นการฝึกอบรมวิชาชีพที!ต้องเป็นไปตามการจดัการศึกษาในด้านวิชาชีพที!สอดคล้องกับ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื!อพฒันาผูรั้บการศึกษาให้มี

ความรู้ความสามารถในทางปฏิบติัและมีสมรรถนะจนสามารถออกไปประกอบอาชีพไดโ้ดยอิสระ44  

บุคคลทั!วไปมีสิทธิที!จะเลือกรับการศึกษาสายวิชาชีพไดต้ามสถาบนัการศึกษาในระบบ

อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพได้ทั& งการศึกษาในระบบที! เป็นสถานศึกษา มีกําหนด

จุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลกัสูตร ระยะเวลา การวดัผลและการประเมินที!แน่นอน การศึกษานอก

ระบบที!ใหค้วามยดึหยุน่ในการกาํหนดขั&นตอนและวิธีการจดัการศึกษาวิชาชีพ และระบบการศึกษา

ทวิภาคี คือ เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพที!เกิดจากขอ้ตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ

สถานบนักบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในการจดัหลกัสูตร การเรียน

การสอน การวดัและประเมินผล45 ทั&งนี& เมื!อสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ผูที้!เขา้รับการศึกษาในสาย

วิชาชีพจะไดรั้บประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั&นสูง ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี

หรือสายปฏิบติัการ ตามแต่หลกัสูตรที!ไดเ้ขา้รับการศึกษานั&นๆ  

สาํหรับผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ ไดมี้การจดัการศึกษาในสายวชิาชีพที!มีความหลากหลายกวา่

สายสามญั ทั&งงานฝีมือ งานไม ้งานอุตสาหกรรม งานหตัถกรรม งานประดิษฐ์ เป็นตน้ โดยคาํนึงถึง

สภาพทางเศรษฐกิจและความต้องการทางอุตสาหกรรมในแต่ละพื&นที!ที!เรือนจาํตั& งอยู่ ซึ! งตาม

กฎหมายราชทณัฑ์ที!มีผลบงัคบัใช้ในปัจจุบนั กล่าวคือ พระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.2479 และ

กฎหมายที!เกี!ยวขอ้งไม่ไดก้าํหนดขั&นตอน วิธีการ หรือการดาํเนินการดา้นการจดัการอบรมวิชาชีพ

                                                           

43
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 20. 

44
 พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 6. 

45
 พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 8. 
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แก่ผูต้ ้องขงั และทาํให้การดาํเนินการด้านการจดัการศึกษาสายวิชาชีพ เป็นความสมคัรใจของ

ผูต้อ้งขงัที!จะเขา้รับการฝึกอบรมวิชาชีพนั&นๆ บุคลากรที!เป็นผูใ้ห้การอบรม แมจ้ะเป็นผูเ้ชี!ยวชาญ

ทางดา้นต่างๆที!ทางเรือนจาํจดัให้ไดรั้บการศึกษาสายวิชาชีพ แต่ก็ไม่ไดเ้ป็นไปตามกฎหมายการ

อาชีวศึกษา และการรับรองการฝึกอาชีพนั&น ก็เป็นการรับรองจากทางเรือนจาํไม่ใช่สถานบนัการ

อาชีวศึกษาตามกฎหมายการอาชีวศึกษากาํหนด ทาํให้ผูป้ระกอบการที!ตอ้งการแรงงานในอาชีพแต่

ตอ้งไม่เลือกรับผูต้อ้งขงัที!พน้โทษออกไปเป็นลูกจา้งของตน เพราะบริบทของสังคมไทย ยงัมีอคติ

ต่อผูต้อ้งขงัอยู่มาก เมื!อผูต้อ้งขงัที!พน้โทษเหล่านั&นไม่ได้รับโอกาสในการทาํงานก็เกิดผลให้ตอ้ง

กลบัมากระทาํผดิซํ& าอีก  

ผูเ้ขียนเห็นวา่ การจดัการศึกษาในระบบอาชีวศึกษาหรือสายวิชาชีพ ตอ้งกาํหนดให้ใช้

เป็นกฎหมายเชื!อมโยงไปถึงพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ดว้ย เพื!อเพิ!มโอกาสในการมี

ส่วนร่วมจากองค์กรต่างๆ ในการสนับสนุนการดาํเนินการจดัการศึกษาสายวิชาชีพ อีกทั&ง เฉก

เช่นเดียวกบัการศึกษาในสายสามญั เพื!อประโยชน์ในการศึกษาสายวิชาชีพ ควรให้ผูที้!มีความ

ชาํนาญในแขนงวิชาชีพต่างๆ มีบทบาทในการให้ความรู้ทางวิชาชีพมากกวา่เจา้หนา้ที!เรือนจาํ ซึ! ง

เจา้หนา้ที!เรือนจาํที!มีความรู้และทกัษะทางวิชาชีพให้มีบทบาทเป็นพี!เลี& ยงหรือูค้วบคุมการฝึกปฏิบติั

ทางการอบรมวชิาชีพต่างๆ แทน 

อย่างไรก็ตาม ผูเ้ขียนเห็นว่า ในการจดัการศึกษาทั&งสายสามญัและสายวิชาชีพของ

ราชทณัฑ์ ตอ้งกาํหนดไวเ้ป็นกฎหมายที!สามารถเชื!อมโยงหลกัการและวตัถุประสงค์ของการศึกษา

ในกฎหมายการศึกษาและกฎหมายการอาชีวศึกษาทั&งสองฉบบั โดยให้พระราชบญัญติัราชทณัฑ์ซึ! ง

เป็นกฎหมายหลกัของการดาํเนินการบริหารงานของราชทณัฑ์ มีช่องทางเพื!อเชื!อมโยงระบบการจดั

การศึกษาไปถึงกฎหมายดา้นการศึกษาทั&งสองฉบบัดงักล่าวนั&น โดยบูรณาการทาํงานของหน่วยงาน

ของรัฐทุกภาคส่วนให้มีบทบาทโดยไม่แบ่งแยกว่าผูต้อ้งขงัจะตอ้งถูกจาํกดัสิทธิในส่วนนี& ไป ซึ! ง

เท่ากบัการตดัโอกาสผูต้อ้งขงัไม่ไดรั้บสิทธิทางการศึกษาเหมือนกบับุคลทั!วไปในสังคม 
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บทที� 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

ในปัจจุบนัระบบการบริหารงานราชทณัฑ์ของประเทศไทย มุ่งที�ใช้แนวคิดวิธีการ

ลงโทษเพื�อการแกไ้ขฟื+ นฟูผูก้ระทาํความผิด (Rehabilitation) แต่การดาํเนินงานของราชทณัฑ์ยงัทาํ

ใหเ้กิดผลที�ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของแนวคิดนี+มากนกั อีกทั+ง จาํนวนผูต้อ้งขงัที�อยูใ่นเรือนจาํนั+นมี

ปริมาณที�เพิ�มขึ+นทุกปีและยงัมีอตัราผูต้อ้งขงัที�พน้โทษหวนกลบัมากระทาํความผิดซํ+ าอีก จึงทาํให้

กระบวนการบริหารงานราชทณัฑ์จาํเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม

เป้าประสงคแ์ห่งหลกัการแกไ้ขฟื+ นฟูผูก้ระทาํความผดิได ้

การจดัการศึกษาของราชทณัฑ์ จะตอ้งมีระบบหรือมีวิธีการที�มีประสิทธิภาพมาตั+งแต่

กระบวนการพิจารณาจาํแนกผูต้อ้งขงัชั+นแรกรับก่อนเขา้สู่เรือนจาํ และจาํเป็นตอ้งมีหลกักฎหมาย

อนัเกี�ยวดว้ยวิธีการจดัการศึกษาและฝึกอบรมผูต้อ้งขงัของเรือนจาํเป็นช่องทางในการให้อาํนาจ

เรือนจาํในการบริหารจดัการศึกษาแก่ผูต้อ้งขงัได ้แต่อยา่งไรก็ตาม การที�จะกาํหนดเพียงอาํนาจใน

การบริหารจัดการศึกษาของเรือนจาํอย่างเดียว ย่อมไม่ทาํให้เกิดประสิทธิผลต่อมาตรการจัด

การศึกษาเท่าใดนกั จึงจาํเป็นที�จะตอ้งให้มีกฎหมายกาํหนดช่องทางกบัหลกักฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบั

การศึกษาโดยตรง และในขณะเดียวกนัเรือนจาํตอ้งมีการบริหารจดัการสถานที� บุคลากร และให้

โอกาสแก่ผูต้อ้งขงัในส่วนที�เกี�ยวกบัการศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพดว้ย 

จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยซึ� งเป็นประเทศสมาชิกขององคก์ารสหประชาชาติที�

อยู่ภายใตก้รอบในการดาํเนินงานของราชทณัฑ์แก่ผูต้อ้งขงั ที�จะตอ้งพิจารณาไปถึงหลกัการของ

ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั+นตํ�าของสหประชาชาติสําหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั หรือขอ้กาํหนดแมน

เดลา ที�ใหค้าํแนะนาํแก่ประเทศสมาชิกใหค้งความพยายามในการลดความหนาแน่นของผูต้อ้งขงัใน

เรือนจาํต่อไป และรวมถึงการส่งเสริมโครงการฟื+ นฟูสมรรถภาพและการกลบัคืนสู่สังคมโดยไม่

กลบัมากระทาํความผดิซํ+ าอีก และมีหลกัการบริหารงานเรือนจาํควรมีการใหก้ารศึกษา การฝึกอบรม

วชิาชีพ และการทาํงานแก่ผูต้อ้งขงั รวมทั+งตอ้งส่งเสริมระบบการเยียวยา โดยใชว้ิธีการทางศีลธรรม 
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จริยธรรมและคุณธรรมเขา้มาเสริมสร้างในการปรับทศันคติของผูต้อ้งขงัเพื�อให้สอดคลอ้งกบัความ

จาํเป็นในการแกไ้ขฟื+ นฟูผูต้อ้งขงัแต่ละราย ซึ� งการจดัการศึกษาของผูต้อ้งขงัตอ้งจดัให้เขา้กบัระบบ

การศึกษาของประเทศสมาชิก โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้ผูต้อ้งขงัสามารถศึกษาต่อหรือไดรั้บการ

ทาํงานภายหลงัพน้โทษแลว้ อีกประการหนึ� งหลกัการของขอ้กาํหนดแมนเดลากาํหนดให้การจดั

การศึกษาแก่ผูต้อ้งขงัให้เป็นไปโดยบงัคบัแก่ผูต้อ้งขงัประเภทอ่านออกเขียนไม่ไดแ้ละผูต้อ้งขงัวยั

หนุ่มซึ�งยงัอยูร่ะหวา่งในการศึกษาเล่าเรียน 

ปัญหาประการแรก เมื�อพิจารณาในบริบทของการบริหารการจดัการศึกษาของผูต้อ้งขงั

ในประเทศไทย จะเกิดขอ้พิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรคมาตั+งแต่เริ�มส่งตวัเขา้มาตั+งแต่ระบบของ

ราชทณัฑ์ กล่าวคือ หลงัจากศาลได้มีคาํพิพากษาให้ลงโทษจาํคุกจาํเลยในคดีแล้ว จาํเลยในคดี

จะตอ้งถูกส่งตวัเพื�อลงโทษจาํคุกไปยงัเรือนจาํและปรับเปลี�ยนสถานะเป็นผูต้อ้งขงั เมื�อผูต้อ้งขงัเขา้

สู่เรือนจาํก็จะถูกจาํแนกประเภทผูต้อ้งขงัที�แดนแรกรับ โดยเจา้หนา้ที�เรือนจาํที�มีหนา้ที�เกี�ยวขอ้งกบั

การจาํแนกผูต้อ้งขงั ในประเทศญี�ปุ่นและสาธารณรัฐสิงคโปร์ จะมีคณะกรรมการพิจารณาการ

จาํแนกผูต้อ้งขงัซึ� งมาจากผูมี้ความเชี�ยวชาญหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งในทางคดีที�จะเขา้มามีบทบาทในการ

จาํแนกผูต้อ้งขงั ซึ� งเมื�อการจาํแนกผูต้อ้งขงัไดก้ระทาํการพิจารณาโดยบุคคลหลายฝ่ายนั+น จะทาํให้

ระบบการคดักรองและจาํแนกผูต้อ้งขงัมีประสิทธิภาพมากขึ+น ทั+งนี+  ยงัตอ้งมีการพิจารณาเป็นไป

โดยลกัษณะของผูต้อ้งขงัแต่ละบุคคลดว้ย 

ปัญหาประการที�สอง เรือนจาํในประเทศไทยเป็นเรือนจาํที�มีรูปแบบการขงัรวม ซึ� ง

ภายในระบบบริหารในเรือนจาํของไทยจะมีการแบ่งแดนต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินการต่อ

ผูต้อ้งขงัประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกบัเรือนจาํนั+น ซึ� งหลกัที�นาํมาใชใ้นการจาํแนกผูต้อ้งขงัไปอยู่

ในแดนหรือส่วนต่างๆของเรือนจาํ จะกาํหนดตามประเภทความผิดที�ผูต้อ้งขงัไดรั้บโทษจากศาล

เป็นหลกั และหลกัเกณฑเ์รื�องอายทีุ�บางเรือนจาํนาํมาใชจ้าํแนกผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มออกจากผูต้อ้งขงัวยั

ผูใ้หญ่ เมื�อเกิดปัญหาเรื�องการจาํแนกผูต้อ้งขงัหรือสถานที�คุมขงัไม่สอดคลอ้งต่อการจดัการศึกษา

ผูต้อ้งขงั เรือนจาํในประเทศไทยจึงกาํหนดวิธีการจดัแดนการศึกษาขึ+นมา เพื�อให้ผูต้อ้งขงัในแดน

ต่างๆ ที�มีคุณสมบติัหรือสมคัรใจเขา้รับการศึกษาตอ้งมารวมกนัอยูใ่นแดนการศึกษานั+น ในประเทศ

ญี�ปุ่นจะจาํแนกผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มซึ� งมีการกาํหนดช่วงอายุชดัเจนเพื�อจาํแนกให้เขา้รับการศึกษาตาม

เกณฑที์�ผูต้อ้งขงัพึงจะไดรั้บการจดัการศึกษา ซึ� งจะกระทาํโดยโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชนประจาํเขต

ทอ้งที�ต่างๆ ส่วนผูต้อ้งขงัวยัผูใ้หญ่จะมีการจดัการศึกษาภายในเรือนจาํแต่ละแห่งทุกเรือนจาํ โดย

บงัคบัใหทุ้กเรือนจาํตอ้งจดัการศึกษาแก่ผูต้อ้งขงัที�มีคุณสมบติัทุกราย สาธารณรัฐสิงคโปร์ไดมี้การ
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ใชว้ิธีการจาํแนกผูต้อ้งขงัที�มีคุณสมบติัออกจากเรือนจาํที�ใชก้ารคุมขงัมาอยู่ในเรือนจาํโรงเรียนที�มี

วตัถุประสงค์มุ่งเน้นต่อการจดัการศึกษาผูต้อ้งขงัโดยเฉพาะ แต่ผูต้อ้งขงัที�จะเขา้รับการศึกษาใน

เรือนจาํโรงเรียนจะต้องเป็นผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มที�อยู่ในเกณฑ์ศึกษาเล่าเรียนหรือผูต้อ้งขงัที�มีความ

ประพฤติดี ที�ตอ้งการศึกษาเล่าเรียนเพิ�มเติม ซึ� งการจดัการศึกษาในเรือนจาํโรงเรียนจะเป็นรูปแบบ

เสมือนโรงเรียนประจาํที�ช่วยลดภาวะตึงเครียดจากการถูกคุมขงั และสําหรับสหราชอาณาจกัรจะมุ่ง

การแบ่งประเภทเรือนจาํ โดยมีเรือนจาํเพื�อการฝึกอบรมและอาชีพ (Training Prisons)  เรือนจาํเพื�อ

แกไ้ขฟื+ นฟูจิตใจผูก้ระทาํผดิในการจดัการศึกษา (Corrective Training Prisons) และสําหรับผูต้อ้งขงั

วยัหนุ่มจะไดรั้บการจดัการศึกษาอยูใ่นโรงเรียนฝึกอบรมผูก้ระทาํผิดวยัหนุ่ม (Approved School) 

สําหรับผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มอายุไม่เกิน 17 ปี และทณัฑสถานวยัหนุ่ม (Young Offender Institutions) 

สําหรับผูต้อ้งขงัอายุกว่า 15 ปี ถึง 21 ปี เมื�อพิจารณาถึงบริบทของเรือนจาํไทย การจดัการศึกษา

สําหรับผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มจึงไม่ประสบผลสําเร็จมากนกั และทณัฑสถานวยัหนุ่มในประเทศไทยก็มี

เพียง 3 แห่งเท่านั+น 

และปัญหาประการที�สาม กฎหมายราชทณัฑ์ของประเทศไทยยงัไม่ไดมี้การแกไ้ขและ

ใหมี้ผลบงัคบัใชซึ้� งกฎหมายราชทณัฑข์องไทยปัจจุบนัที�มีผลบงัคบัใชม้าตั+งแต่ พ.ศ.2479 ซึ� งใชเ้ป็น

เวลานานมากแลว้ ระบบการศึกษาและฝึกอบรมในบริบททางสังคมที�เปลี�ยนไปยอ่มตอ้งไดรั้บการ

พฒันาและแก้ไข ซึ� งจากการศึกษาของผูเ้ขียนพบว่า พระราชบัญญติัราชทัณฑ์ได้มีการแก้ไข

ปรับปรุงแลว้ และมีมาตราที�กาํหนดสิทธิในการไดรั้บการศึกษาของผูต้อ้งขงัซึ� งจะตอ้งเป็นไปตาม

กฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และตอ้งมี

การฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการฝึกอบรมเพื�อเพิ�มโอกาสในการจ้างงาน แต่ก็ยงัไม่

อุปสรรคในการบริหารงานโดยเรือนจาํ แม้กฎหมายจะกาํหนดให้เรือนจาํรับผิดชอบเกี�ยวกับ

ค่าใชจ่้ายในการศึกษาขั+นพื+นฐานและการฝึกอบรมให้แก่ผูต้อ้งขงั แต่งบประมาณในการดาํเนินการ

จะเพียงพอหรือไม่ จึงเป็นเรื�องของการจดัสรรงบประมาณ อีกทั+ง จากการศึกษาของผูเ้ขียนพบวา่ใน

การจดัการศึกษาของต่างประเทศทั+ง 3 ประเทศขา้งตน้ จะมีการดาํเนินงานโดยองคก์รที�ไดรั้บความ

ร่วมมือกนัจากภาครัฐและภาคเอกชนเขา้มามีบทบาทสนบัสนุนการจดัการศึกษาแก่ผูต้อ้งขงั เช่น 

สหราชอาณาจกัร มีสํานกังานบริหารจดัการผูก้ระทาํผิดแห่งชาติ หรือ NOMS ประเทศญี�ปุ่นมีการ

เปิดโอกาสใหส้ังคมมีบทบาทในการจดัการศึกษาผูต้อ้งขงัซึ� งทาํใหล้ดค่าใชจ่้ายจากทางเรือนจาํ และ

สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีองคก์ารแกไ้ขและฟื+ นฟูร่วมของสิงคโปร์ หรือ SCORE ที�เขา้มามีบทบาทใน
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การส่งเสริมงานอุตสาหกรรมในเรือนจาํ ทาํให้มีงบประมาณพอเพียงมาช่วยดาํเนินการจดัสรรการ

จดัการศึกษาแก่ผูต้อ้งขงั ดงักล่าว 

นอกจากนี+  การบงัคบัโทษของสหราชอาณาจกัรที�เปิดโอกาสสําหรับผูต้อ้งขงัทุกวยั ที�

ควรกาํหนดให้มีการแก้ไขฟื+ นฟูพฤตินิสัย โดยการให้การศึกษาและการอบรมวิชาชีพเป็นหลัก 

สหราชอาณาจกัรมุ่งให้ผูต้อ้งขงัวยัผูใ้หญ่ตอ้งมีการศึกษาส่วนตวันอกเหนือจากการทาํงานภายใน

เรือนจาํในเวลาปกติ โดยใหมี้โปรแกรมการศึกษาในภาคเชา้และบ่ายเป็นระยะเวลา 50 สัปดาห์ต่อปี 

และโปรแกรมการศึกษาภาคคํ�าเป็นระยะเวลา 42 สัปดาห์ต่อไป ส่วนผูต้อ้งขงัที�อยูใ่นวยัศึกษาเล่า

เรียนภาคบงัคบัจะตอ้งไดรั้บการศึกษาอย่างน้อย 15 ชั�วโมงต่อสัปดาห์ และเรือนจาํจะตอ้งจดัให้มี

สถานที�ในการเรียนรู้ดว้ย รวมถึงการอาํนวยความสะดวกสําหรับผูต้อ้งขงัที�ตอ้งการรับการศึกษา

ทางไกลและการศึกษาส่วนตวัในเวลาว่างดว้ย ส่วนผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มจะถูกแยกออกไปควบคุมใน

สถานที�ที�เหมาะสมมากกว่าเรือนจาํที�เป็นอยู่ในปัจจุบนั และตวัอย่างจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ที�

กาํหนดใหผู้ต้อ้งขงัวยัหนุ่มที�มีอายไุม่เกิน 21 ปี จะไดรั้บการศึกษาและอบรมในเรือนจาํโรงเรียน ซึ� ง

ตอ้งยา้ยผูต้อ้งขงัเหล่านี+มาควบคุมในเรือนจาํโรงเรียน และสภาพการดาํรงชีวิตในเรือนจาํโรงเรียน

จะมีลกัษณะคลา้ยกบัโรงเรียนประจาํที�ช่วยลดความเครียด และคลายความกงัวลสําหรับผูต้อ้งขงัวยั

หนุ่มใหไ้ดรั้บการศึกษาและการอบรม เพื�อการแกไ้ขฟื+ นฟูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผูเ้ขียนเห็นว่า เป็นกระบวนการจดัการศึกษาที�ดี ที�เหมาะเป็นต้นแบบในการพฒันา

ระบบการจดัการศึกษาของผูต้อ้งขงัในประเทศไทยได ้ซึ� งไม่จาํเป็นตอ้งนาํกระบวนการทุกขั+นตอน

มาปรับใช้ในประเทศไทย เพราะการบริหารงานราชทัณฑ์ของประเทศไทยบางประการก็ไม่

เอื+ออาํนวยต่อการนาํระบบงานราชทณัฑ์ต่างประเทศบางอยา่งมาใช ้จึงควรที�จะนาํหลกัการที�น่าจะ

มีประโยชน์ของต่างประเทศบางประการมาพฒันากระบวนการยุติธรรมทางราชทณัฑ์ให้สอดคลอ้ง

กบับริบททางสังคมของประเทศไทยดว้ย อีกทั+งตอ้งมีการรณรงคห์รือกระบวนการปรับทศันคติของ

ประชาชนในสังคมเพื�อเพิ�มโอกาสและให้ผูต้อ้งขงัไดส้ามารถกลบัตวักลบัใจเป็นคนดีต่อสังคม

ต่อไป 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 

จากการที�ไดศึ้กษากระบวนการบงัคบัโทษและกฎหมายต่าง ๆ เกี�ยวกบัการจดัการศึกษา

และฝึกอบรมวิชาชีพของผูต้อ้งขงั จะพบว่าในประเทศไทยยงัมีกระบวนการจดัการศึกษาให้แก่

ผูต้อ้งขงั ที�ดาํเนินการโดยที�กฎหมายไม่ไดใ้หอ้าํนาจไว ้ซึ� งจาํเป็นที�จะตอ้งมีการปรับปรุงกฎหมายที�

เกี�ยวข้อง เพื�อให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ในการลงโทษเพื�อแก้ไขฟื+ นฟูผูก้ระทาํความผิดได้

บรรลุผลไม่กลบัไปกระทาํความผดิซํ+ าอีก ในการนี+ผูเ้ขียนจึงมีขอ้เสนอแนะ ในมติต่าง ๆ ดงัต่อไปนี+  

1. จาํเป็นที�จะตอ้งมีการแกไ้ขบทบญัญติัทางกฎหมายบงัคบัโทษ ซึ� งกฎหมายหลกัคือ 

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมไทยปัจจุบัน โดยการ

ปรับปรุงในส่วนที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี+  

1.1 เพิ�มเติมในส่วนเกี�ยวกับการจําแนกผู ้ต้องขังที� ถูกส่งตัวมายงัเรือนจํา ซึ� ง

จาํเป็นตอ้งมีกระบวนการหรือมาตรการในการจดัการจาํแนกผูต้อ้งขงัให้เหมาะสมต่อกระบวนการ

แก้ไขฟื+ นฟูผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ ในส่วนของการจดัการศึกษาผูต้อ้งขงัจะซึ� งมีขั+นตอนการจาํแนก

ผูต้อ้งขงัเป็นรายบุคคล และมุ่งเนน้ผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มที�อยูใ่นวยัศึกษาเล่าเรียน หรือกาํลงัศึกษาอยูใ่น

ระหว่างที�ถูกดาํเนินคดีหรือถูกส่งตวัเขา้สู่ระบบเรือนจาํ และผูต้อ้งขงัที�ไม่สามารถอ่านออกเขียน

หนงัสือไดเ้ป็นหลกั 

1.2 เพิ�มเติมบทบญัญติัเกี�ยวกบัคณะกรรมการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั ซึ� งจะตอ้ง

กระทาํโดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูต้อ้งขงั ไม่วา่จะเป็นผูเ้สียหายหรือบุคคลผูใ้กลชิ้ดกบัผูต้อ้งขงั และ

มีสหวิชาชีพเข้ามามีบทบาทในคณะกรรมการนี+ ด้วย เช่น อยัการ นักจิตวิทยา แพทย์ นักสังคม

สงเคราะห์ ผูบ้ญัชาการเรือนจาํ เจา้หนา้ที�ราชทณัฑที์�ดูแล เป็นตน้ 

1.3 แกไ้ขบทบญัญติัในส่วนที�เกี�ยวกบัการจดัการศึกษาและฝึกอบรมของผูต้อ้งขงั 

เช่น พระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.2479 ลกัษณะ 1 หมวด 6 การศึกษาและฝึกอบรม ให้เป็นสิทธิ

ของผูต้อ้งขงัควรจะรับการจดัการศึกษาจากเรือนจาํ ในส่วนการศึกษาวิชาสามญัจะตอ้งเป็นไปตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และเป็นไปตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

ส่วนการศึกษาสายวิชาชีพให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 เพื�อให้การจดั

การศึกษาของผูต้อ้งขงัสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาทั�วไป โดยไม่แบ่งแยกวา่ การจดัการศึกษาตาม

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ มีผลให้ใช้เฉพาะบุคคลภายนอกเรือนจาํเท่านั+น เพราะผูต้อ้งขงัก็ถือว่า

เป็นประชาชนคนหนึ� งในประเทศ เพียงแต่ถูกจาํกดัเสรีภาพและจาํกดัสิทธิบางประการ ไม่ใช่การ

จาํกัดสิทธิทุกอย่างไปจากบุคคลเหล่านี+  นอกจากนี+ จะต้องมีการกําหนดถึงการอบรมทางด้าน
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ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม และกระบวนการให้การปรับทศันคติให้ผูต้อ้งขงัควบคู่กบัการจดั

การศึกษาใหผู้ต้อ้งขงัดว้ย เพื�อใหบ้รรลุถึงการแกไ้ขฟื+ นฟูผูก้ระทาํผดิอยา่งแทจ้ริง 

2. ควรจะมีกฎหมายกําหนดแยกผู ้ต้องขังวยัหนุ่มออกจากผู ้ต้องขังวยัผู ้ใหญ่ ให้

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดมาตรฐานขั+นตํ�าว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ขอ้ 104 เพื�อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล เพื�อให้สามารถเข้ารับการแก้ไขฟื+ นฟูโดยการรับการศึกษาและฝึกอบรมเป็น

วตัถุประสงค์สําคญั และกาํหนดให้ผูต้อ้งขงัที�อยู่ในวยัศึกษาเล่าเรียนนี+  จะตอ้งจดัให้มีการเขา้รับ

การศึกษาและอบรมทุกราย โดยไม่ถือเป็นความสมคัรใจของผูต้อ้งขงั และกาํหนดกรอบระยะเวลา

ขั+นตํ�าเพื�อเขา้รับการศึกษาและการอบรม อีกทั+งเพื�อให้สามารถจะไปศึกษาต่อได้อย่างต่อเนื�อง

ภายหลงัถูกปล่อยตวัไป 

3. ในระบบการจัดการศึกษาของผูต้้องขังต้องมีกฎหมายให้อาํนาจในการบริหาร

บุคลากรทางการศึกษาไดเ้ขา้มามีบทบาทในการสอนทั+งสายสามญัและสายอาชีพ อีกทั+ง คุณวุฒิของ

ผู ้สอนจะต้อง เป็นไปตามการรับรองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ .2542  

และสภาวิชาชีพครูในสายสามญั ส่วนสายอาชีพ บุคลากรทางการศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไป 

ตามพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 55 โดยทั+งนี+  พระราชบญัญติัราชทณัฑ์ตอ้งมี

บทบญัญติักาํหนดใหมี้หลกัการที�เป็นไปตามหลกักฎหมายเกี�ยวกบัการศึกษาดงักล่าวดว้ย 

4. หลักสูตรในการเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมของผู ้ต้องขัง ควรจะมีการ

เปลี�ยนแปลง เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัยคุสมยัที�มีการเปลี�ยนแปลงไป โดยยกเลิกขอ้บงัคบักรมราชทณัฑ์

ฉบบัที� 8 เรื� องการศึกษาและอบรมผูต้อ้งขงั และปรับปรุงให้มีรายละเอียดของหลกัสูตรทั+งวิชา

สามญั และวิชาชีพ พร้อมทั+งส่งเสริมโดยการอบรมจริยธรรมศึกษา ในระหว่างการเรียนวิชาสามญั

หรือวิชาชีพ ให้เป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั+ งให้มีใบรับรองคุณวุฒิ

เทียบเท่ากับโรงเรียนอื�น ๆ ในสังกดัของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในวิชาสามญั และตามพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ใน

วชิาสายอาชีวศึกษาหรือวชิาชีพ 

5. สําหรับผูต้อ้งขงัวยัผูใ้หญ่ ที�ไม่ได้มีการทาํงานหรือหน้าที�อื�นใด ควรมีกฎหมาย

รองรับเพื�อจดัให้ผูต้อ้งขงัเหล่านี+ตอ้งมีการศึกษาส่วนตวั เพื�อเพิ�มทกัษะการเรียนรู้ และใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ในระหวา่งที�ตอ้งโทษจาํคุก โดยกาํหนดเป็นขอ้บงัคบัให้ ผูต้อ้งโทษที�ถูกส่งตวัมา

อยูใ่นเรือนจาํ ตอ้งไดรั้บการศึกษาสายสามญั หรือการอบรมวิชาชีพเพิ�มเติมอยา่งนอ้ย 1 องคค์วามรู้ 
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เพื�อให้เกิดทกัษะความรู้ใหม่ และนาํไปใช้ได้ในชีวิต พร้อมทั+งสอดแทรกด้วยการศึกษาอบรม 

ทางศีลธรรม ที�ผูต้อ้งขงัควรไดรั้บการอบรมทุกราย 

6. ควรจะมีระบบเรือนจาํเฉพาะที�แยกผูต้อ้งขงับางประเภทออกมาให้ไดรั้บการจดัการ

การศึกษาและฝึกอบรมโดยเฉพาะ เช่น ตามรูปแบบที�สหราชอาณาจกัรมีเรือนจาํเพื�อการอบรมและ

ฝึกอาชีพประจาํเขต (Regional Training Prisons) หรือเรือนจาํเพื�อการอบรมแกไ้ขจิตใจผูก้ระทาํ

ความผดิ (Corrective Training Prisons) สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีเรือนจาํที�ใชรู้ปแบบเรือนจาํโรงเรียน 

(Prison School) หรือประเทศญี�ปุ่นที�มีโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชน (Juvenile Training School) 

สาํหรับผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มและมีการจดัการศึกษาโดยบงัคบัให้ตอ้งไดรั้บการศึกษาสําหรับผูต้อ้งขงัวยั

ผูใ้หญ่ในทุกเรือนจาํ เป็นตน้  
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บรรณานุกรม 
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