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บทคัดยอ 
 ในปจจุบันการบังคับโทษจําคุกมีวัตถุประสงคเพ่ือทําการแกไขฟนฟู ปรับปรุง

พฤติกรรมและทัศนคติของผูตองขังใหเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนโดยการใชมาตรการบําบัดตางๆ  

ท้ังในดานของการศึกษาอบรม การฝกอาชีพ และการเขารวมกิจกรรมบําบัดในเวลาวาง โดยเหตุท่ี

ผูตองขังวัยหนุมเปนผูตองขังท่ีอายุนอยระหวาง 18-25 ป อยูในชวงวัยของการศึกษาเลาเรียน การ

ใชมาตรการบําบัดแกไขผูตองขังวัยหนุมจึงตองใหความสําคัญกับการใหการศึกษามากเปนพิเศษ 

พรอมกับการฝกอาชีพเพ่ือใหผูตองขังวัยหนุมมีความรูและทักษะในการทํางาน พรอมท้ังการใช

มาตรการบําบัดอันเปนกิจกรรมตางๆ ท่ีชวยในการพัฒนาตนเอง 

 หากแตกระบวนการบังคับโทษของประเทศไทยตองประสบปญหาผูตองขังลนคุก 

สงผลกระทบตอการดําเนินกระบวนการบังคับโทษจําคุกผูตองขังวัยหนุมท่ีไมสามารถทําไดอยางมี

ประสิทธิภาพและครบถวนสมบูรณ ประกอบกับพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 มิได

มีการบัญญัติถึงกระบวนการบังคับโทษจําคุกในข้ันตอนตางๆ ไวอยางชัดเจน อันไดแก การแรก

รับตัวผูตองขัง การจําแนกประเภทผูตองขัง การแยกขัง การจําแนกลักษณะผูตองขัง รวมถึง

มาตรการบําบัดตางๆ ท่ีจําเปนจะตองนํามาใชในการบําบัดฟนฟูผูตองขังวัยหนุม เชน การให

การศึกษา การฝกอาชีพ การทํากิจกรรมบําบัด เปนตน และที่สําคัญยังมิไดมีบทบัญญัติกําหนดให

ตองมีการจัดทําแผนบังคับโทษจําคุกสําหรับผูตองขังวัยหนุมแตละบุคคล 

 สหราชอาณาจักรไดมีการบัญญัติกระบวนการบังคับโทษในข้ันตอนตางๆ ไวอยางชัดเจน

ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ ค.ศ. 1952 (Prison Act 1952) และขอบังคับราชทัณฑ ค.ศ. 1964 

(Prison Rules 1964) ใหความสําคัญกับการแกไขฟนฟูผูตองขังวัยหนุมโดยมีการจัดตั้งทัณฑสถาน

วัยหนุม (Young Offender Institution) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการดูแลเอาใจใสและดําเนินมาตรการ

บําบัดท่ีมีความแตกตางจากผูตองขังท่ีเปนผูใหญ เนนการใหการศึกษาอบรม การฝกอาชีพ และ

การทํากิจกรรมบําบัดในเวลาวาง อีกท้ังยังมีการจัดทําแผนบังคับโทษจําคุกรายบุคคลสําหรับ

ผูตองขังท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือการกําหนดโทษและแนวทางปฏิบัติท่ี

เหมาะสมกับผูตองขังวัยหนุมแตละบุคคล 

                                                 

 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 


 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
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 ในสวนของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กฎหมายวาดวยการบังคับโทษและบังคับ

วิธีการเพื่อความปลอดภัยท่ีจํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1976 ไดบัญญัติถึงกระบวนการบังคับโทษจําคุก

ในข้ันตอนตางๆ ตั้งแตช้ันแรกรับตัวผูตองขังจนถึงการปลอยตัวผูตองขัง รวมถึงมาตรการบําบัด

ตางๆ ไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางย่ิง การมีบทบัญญัติใหตองจัดทําแผนบังคับโทษจําคุก

รายบุคคลเพื่อกําหนดวาผูตองขังมีสิทธิและหนาท่ีอยางไร ตองเขาสูมาตรการบําบัดแบบใด 

และใชระยะเวลาเทาใด โดยเปดโอกาสใหผูตองขังไดเขามามีสวนรวมในข้ันตอนของการจัดทํา

แผนบังคับโทษจําคุกดังกลาวได 

 ดวยเหตุนี้จึงควรมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 ให

มีบทบัญญัติท่ีครอบคลุมถึงกระบวนการบังคับโทษจําคุกผูตองขังวัยหนุมอยางครบถวนตั้งแตใน

ช้ันแรกรับตัวผูตองขังจนถึงการปลอยตัวผูตองขัง ซึ่งรวมถึงมาตรการบําบัดตางๆ ท่ีจําเปนจะตอง

ดําเนินการกับผูตองขังวัยหนุม เพ่ือใหการบังคับโทษจําคุกผูตองขังวัยหนุมสามารถแกไขฟนฟูและ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและทัศนคติของผูตองขังใหเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน พรอมกับเสริมสราง

ทักษะ ความรู ความสามารถทางดานการศึกษาและการประกอบอาชีพใหแกผูตองขังจนสามารถ

กลับมาดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข มีความรับผิดชอบตอสังคม และไมกลับไปกระทํา

ความผิดซ้ําอีก 

 
1. บทนํา 
 ในปจจุบันผูตองขังวัยหนุมท่ีมีอายุต่ํากวา 25 ป และตองโทษเปนคร้ังแรก

 
กฎหมาย

กําหนดใหตองแบงแยกออกจากผูตองขังประเภทอ่ืนๆ จากสถิติพบวา มีผูตองขังในวัยรุนและ 

วัยหนุมเปนจํานวนมากซึ่งในทางปฏิบัติแลวมีผูตองขังวัยหนุมบางสวนประมาณ 8,000 คน
 
ถูกสง

ตัวไปคุมขังยังทัณฑสถานวัยหนุม สวนผูตองขังวัยหนุมท่ีเหลืออีกประมาณ 38,000 คน
 
จะถูก

กระจายไปคุมขังไวในสถานท่ีอ่ืนนอกจากทัณฑสถานวัยหนุม หากแตการปฏิบัติตอผูตองขังวัย

หนุมในเรือนจําหรือทัณฑสถานควรกําหนดเปนมาตรการพิเศษแตกตางจากผูตองขังประเภทอื่นๆ 

และมีความเขมขนมากกวา เพ่ือใหการบังคับโทษจําคุกผูตองขังวัยหนุมสามารถยกระดับสามัญ

สํานึกและพฤติกรรมท่ีตกต่ําของผูกระทําความผิดใหข้ึนมาสูระดับคนปกติ โดยมาตรการท่ีใชใน

การบําบัดแกไขผูตองขังวัยหนุมแตละคนจะมีความแตกตางกันออกไป จึงจําเปนตองมีการศึกษา

วิเคราะหถึงประวัติภูมิหลังของผูตองขัง ลักษณะพฤติกรรม ทัศนคติ ระดับการศึกษา และความ

สนใจของผูตองขัง รวมถึงสาเหตุของการกระทําความผิดและลักษณะของการกระทําความผิด เพ่ือ

นํามาใชในการพิจารณาวางแผนบังคับโทษจําคุกผูตองขังวัยหนุมเปนรายบุคคล ซึ่งจะระบุถึง

มาตรการที่เหมาะสมสําหรับใชในการบําบัดฟนฟูและระยะเวลาในการดําเนินมาตรการดังกลาว  

 การปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุมควรกําหนดเปนมาตรการในการควบคุมดูแลใหชัดเจน 

โดยการบัญญัติกระบวนการบังคับโทษจําคุกและข้ันตอนตางๆ ไวในกฎหมายอยางชัดเจน ตั้งแต

กระบวนการแรกรับตัวผูตองขัง การจําแนกประเภทผูตองขัง การแยกขัง การจําแนกลักษณะ
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ผูตองขัง มาตรการในการบําบัดแกไขฟนฟู จนถึงการปลอยตัวผูตองขัง โดยมาตรการในการบาํบดั

ฟนฟูผูตองขังวัยหนุมควรใหความสําคัญกับการใหการศึกษามากเปนพิเศษ การฝกอาชีพ การ

คนควาหาความรูเพ่ิมเติมในหองสมุด การเลนกีฬา การฝกระเบียบวินัย การเลนดนตรี การอบรม

คุณธรรมและจริยธรรม และการใชเวลาวางใหเปนประโยชน แตในปจจุบันพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 มิไดมีบทบัญญัติกําหนดถึงกระบวนการบังคับโทษและมาตรการ

บําบัดฟนฟูผูตองขังดังท่ีไดกลาวมาอยางชัดเจนและครบถวน จึงทําใหเกิดปญหาวาผูตองขังวัย

หนุมมิไดรับการปฏิบัติท่ีถูกตองและเหมาะสมท้ังในแงของกระบวนการบังคับโทษและมาตรการ

บําบัดฟนฟู สงผลใหการบังคับโทษจําคุกผูตองขังวัยหนุมไมอาจทําใหผูตองขังสามารถกลับตน

เปนคนดี มีความรูความสามารถและทักษะท้ังในการเรียนและการประกอบอาชีพสามารถ

ดํารงชีวิตในสังคมไดโดยปราศจากการกระทําความผิดซ้ําอีก 

  

2. แนวความคิดเกี่ยวกับการบังคับโทษจําคุกและการปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุม 
 การบังคับโทษจําคุกมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการยกระดับสามัญสํานึกและพฤติกรรมท่ี

ตกต่ําของผูกระทําความผิดใหข้ึนมาสูระดับคนปกติดวยการพัฒนาปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ

ทัศนคติ โดยมาตรการและระยะเวลาในการลงโทษจะตองพิจารณาถึงลักษณะสวนตัวของนักโทษ

และความพรอมท่ีจะกลับเขาสูสังคมตามหลักการปรับใชโทษใหเหมาะสมกับนักโทษแตละคน  

ซึ่งหมายถึงการท่ีศาลหรือองคกรอ่ืนท่ีมีหนาท่ีควบคุมดูแลนักโทษปรับใชโทษใหเหมาะสมกับ

นักโทษแตละคน เพ่ือสงเสริมการฟนฟูปรับปรุงแกไขและเพ่ือใหผูกระทําความผิดพรอมท่ีจะ

กลับคืนสูสังคมอยางไมมีปญหา
 
 

 “ผูตองขังวัยหนุม” หมายถึง ผูตองขังชายท่ีมีอายุระหวาง 18-25 ป โดยผูตองขังวัย

หนุมท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาคุมขังในทัณฑสถานวัยหนุมนั้นจะตองเปนผูตองขังวัยหนุมท่ีกระทํา

ความผิดคร้ังแรก คดีเด็ดขาดแลว และไมใชคดียาเสพติด ทัณฑสถานวัยหนุมจะมุงเนนเร่ืองการให

การศึกษา การฝกอาชีพ การออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อใหผูตองขังวัยหนุมไดใชพลังกายอยาง

เต็มท่ี และการอบรมทางศีลธรรมตางๆ เพ่ือเปนการฝกจิตใจ
 
 

 การบําบัดฟนฟูผูตองขังวัยหนุมดวยการใชมาตรการทางการศึกษาควรมีในทุกระดับ

ตามชวงอายุของผูตองขัง กลาวคือ การศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ

ระดับอุดมศึกษา โดยการศึกษาของนักโทษจะตองสอดคลองและเช่ือมโยงกับการศึกษาในระบบ

ของประเทศใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได และจะตองมีการสงเสริมการศึกษาตอของนักโทษที่ยัง

สามารถศึกษาตอได โดยเฉพาะนักโทษท่ีเปนเยาวชนและนักโทษท่ีไมรูหนังสือจะตองมีการศึกษา

ภาคบังคับรองรับโดยคาใชจายของหนวยงานราชทัณฑนั้นเอง
 
 หากแตการจัดการเรียนการสอน

ใหแกผูตองขังวัยหนุมในประเทศไทยยังคงขาดแคลนท้ังทางดานอาคารสถานท่ี บุคลากร และ

งบประมาณในการดําเนนิการ จึงทําใหไมสามารจัดการเรียนการสอนใหแกผูตองขังทุกคนไดถึงแม

จะมีกฎหมายกําหนดใหรัฐเปนผูสนับสนุนดานคาใชจายในการศึกษาของผูตองขังก็ตาม
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 ในสวนของการฝกวิชาชีพใหแกผูตองขัง เปนมาตรการในการแกไขฟนฟูผูกระทํา

ความผิดอยางหนึ่งท่ีชวยสงเสริมใหผูตองขังสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดดวยการนําความรูท่ี

ไดรับในขณะท่ีตองโทษจําคุกไปใชประกอบอาชีพไดภายหลังพนโทษ
 
ซึ่งควรจัดใหเหมาะสมกับ 

ความรูความสามารถของผูตองขัง และสอดคลองกับความตองการของตลาดภายนอก  

 นอกจากนี้ ผูตองขังวัยหนุมเปนวัยท่ีมีพลังกายสวนเกินและตองการเรียนรูอีกมาก  

จึงควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการเลนกีฬาหลายๆ ประเภท เทาท่ีสภาพแวดลอมของทัณฑสถานจะ

เอ้ืออํานวย ควรเนนการฝกวิชาชีพมวยไทยและมวยสากล
  ซึ่งนอกจากจะเปนการออกกําลังกาย

แลวยังสามารถยึดเปนอาชีพสุจริตใหกับตนเองดวย อีกท้ังยังควรไดรับการเปดโอกาสใหเขารวม

กิจกรรมบําบัดในเวลาวางจากการศึกษาและการฝกอาชีพซึ่งทางทัณฑสถานไดจัดเตรียมไว ไมวา

จะเปนการเขาทําการคนควาในหองสมุด การศึกษาทางไกล และการเลนดนตรี ซึ่งถือเปน

มาตรการบําบัดอยางหน่ึงท่ีจะชวยพัฒนาและเสริมสรางความรูความสามารถของผูตองขังวัยหนุม

ไดเปนอยางดี 

 
3. การบังคับโทษจําคุกผูตองขังวัยหนุมในตางประเทศ 
 3.1  สหราชอาณาจักร 
 การบังคับโทษจําคุกในประเทศอังกฤษจะใชกฎหมายเปนเคร่ืองมือสําคัญในการ

กําหนดหลักเกณฑ และเปนกรอบแนวทางตางๆ ในการปฏิบัติ โดยจะบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ ค.ศ. 1952 (Prison Act  1952) และขอบังคับราชทัณฑ ค.ศ. 1964 (Prison Rules 1964)
 

การดําเนินกระบวนการลงโทษผูกระทําความผิดจะมีความแตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับอายุของ

ผูกระทําความผิด โดยผูกระทําความผิดวัยหนุม (Young adult offenders) คือ ผูกระทําความผิด

ท่ีมีอายุตั้งแต 18-20 ป ซึ่งบทบัญญัติมาตรา 96 แหงพระราชบัญญัติวาดวยอํานาจศาลอาญาในการ

พิพากษาลงโทษ ค.ศ. 2000 (Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000) กําหนดให

คําพิพากษาท่ีใหควบคุมตัวผูกระทําความผิดท่ีมีอายุ 18-20 ป ในเวลาท่ีมีคําพิพากษาลงโทษจะถูก

ควบคุมตัวไวในทัณฑสถานวัยหนุม (Young Offender Institution) มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยให

ผูตองขังวัยหนุมมีความพรอมสําหรับการกลับคืนสูสังคมภายนอก โดยการจัดมาตรการตางๆ ท่ีมี

ความเหมาะสมใหแกผูตองขังวัยหนุม ท้ังมาตรการทางการศึกษา และการฝกอาชีพ
 
 

 ทัณฑสถานวัยหนุมตองจัดการศึกษาใหกับผูตองขังท้ังการจัดการศึกษาเปนหองเรียน

และการศึกษาสวนบุคคลภายในเวลาการทํางานของแตละสัปดาห ในกรณีท่ีผูตองขังมีอายุอยูใน

เกณฑของการศึกษาภาคบังคับจะตองจัดใหผูตองขังดังกลาวมีโอกาสในการศึกษาภาคบังคับ 

อยางนอย 15 ช่ัวโมงตอสัปดาห สวนผูตองขังท่ีมีอายุ 17 ป ข้ึนไป ทัณฑสถานวัยหนุมตองจัดให

ผูตองขังไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความตองการของตนเองในชวงระยะเวลาของการทํางาน

ตามปกติ
 
 ตลอดจนจะตองจัดใหมีหองสมุด และผูตองขังตองไดรับโอกาสใหเขาใชหองสมุด และ

ยืมคืนหนังสือได
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 ในสวนของการฝกอาชีพ ทัณฑสถานวัยหนุมตองจัดการฝกอาชีพใหกับผูตองขังซึ่ง

ตองเปนการสงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคล ความสนใจ และความถนัดของผูตองขัง รวมท้ัง

เพ่ิมพูนความสามารถเพื่อใหผูตองขังมีโอกาสที่จะไดทํางานท่ีเหมะสมภายหลังการปลดปลอยแลว
 
 

 นอกจากนี้ ทัณฑสถานวัยหนุมตองจัดใหผูตองขังวัยหนุมมีโอกาสเขารวมในกิจกรรม

พลศึกษาโดยผูตองขังท่ีมีอายุต่ํากวา 21 ป ตองไดรับโอกาสใหออกกําลังกายไดตามปกติในแตละ

สัปดาหอยางนอย 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห และในกรณีท่ีผูตองขังมีความจําเปนตองไดรับการ

รักษาพยาบาล ทัณฑสถานจะตองจัดการอํานวยความสะดวกใหกับผูตองขังดังกลาวดวย
 
  

 การบังคับโทษจําคุกผูตองขังวัยหนุมจะมีการกําหนดแผนบังคับโทษ (A Sentence 

plan) ซึ่งใชในระบบการรายงานผูกระทําความผิด (the Offender Assessment System (OASys)) 

จัดทําข้ึนสําหรับผูกระทําความผิดวัยหนุมทุกคน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือผูตองขังใน

ระหวางการควบคุม และยังเปนการชวยวางแผนอนาคตของผูตองขังภายหลังจากไดรับการปลอย

ตัวแลว ซึ่งเปนสวนสําคัญท่ีจะพัฒนาและใหความชวยเหลือแกผูตองขัง
 
ประกอบดวยสาระสําคัญ 

4 ประการดวยกัน คือ 

 1. การวิเคราะหสาเหตุของการกระทําความผิด 

 2. ความเสี่ยงตอการกระทําความผิดในอนาคต 

 3. บทสรุปวิเคราะห  

 4. แนวทางในการลงโทษ 

 ขอมูลดังกลาวจะถูกนํามาใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนบังคับโทษ (Sentence Plan) 

ซึ่งเปนเคร่ืองมือสําคัญในการกําหนดวาผูตองขังจะตองทําส่ิงใดบางในระหวางท่ีถูกลงโทษตอไป 

 

 3.2  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  
 ผูตองขังวัยหนุมตามกฎหมายเยอรมันยอมหมายความถึงผูตองขังท่ีมีอายุ 18-20 ป

 

การบังคับโทษผูตองขังวัยหนุมจําเปนตองนํากฎหมายวาดวยการบังคับโทษและบังคับวิธีการเพ่ือ

ความปลอดภัยท่ีจํากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1976 มาใชในการบังคับโทษดวย
 
โดยจําเปนตองมีเรือนจํา

พิเศษสําหรับผูตองขังวัยหนุมโดยเฉพาะตางหากจากเรือนจําอ่ืน
 
การแยกแดนหรือสวนหนึ่งของ

เรือนจํายังไมเพียงพอ เนื่องจากมีความจําเปนท่ีจะดําเนินมาตรการบําบัดผูตองขังวัยหนุมเปน

พิเศษมากกวาผูตองขังประเภทอ่ืน  

 การจัดการศึกษาและการศึกษาเพ่ิมเติมใหแกผูตองขังตองเปนไปตามหลักวาดวย

ความตองการและความรับผิดชอบของผูตองขัง โดยจะตองไดรับความยินยอมจากผูตองขังและ

ผูตองขังอาจเพิกถอนความยินยอมดังกลาวไดหากมีเหตุอันสมควร
 
สําหรับผูตองขังท่ีมี

ความสามารถท่ียังไมจบช้ันมัธยม ตองจัดใหมีการศึกษาในวิชาท่ีจะนําไปสูการจบการศึกษาช้ัน

ดังกลาวหรือการศึกษาในวิชาของโรงเรียนพิเศษ (Sonderschule) ท่ีเทียบไดกับการศึกษาดังกลาว 

และในการฝกอาชีพจะตองมีการเรียนการสอนวิชาชีพ
 
การศึกษาท่ีกฎหมายกําหนด จึงแบงออกได

เปน 2 ประเภทดวยกัน 1 คือ การศึกษาสายสามัญ และโรงเรียนฝกอาชีพหรืออาชีวศึกษา  
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 ในการนี้จะตองมีการจัดสถานท่ีเรียนใหมีความเหมาะสม มีอุปกรณในการติดตอส่ือสาร

เพ่ือรองรับการเขาถึงขอมูล หองสมุด และเจาหนาท่ีท่ีมีความเชี่ยวชาญมาคอยดูแล นอกจากน้ี 

ผูตองขังท่ีมีความเหมาะสมอาจมีโอกาสไดไปเรียนในสถาบันการศึกษาท่ีอยูภายนอกเรือนจําใน

ระดับท่ีสูงข้ึนได
 
 

 การฝกอาชีพ เรือนจําจะตองจัดใหมีสถานท่ีฝกอาชีพท่ีมีความเหมาะสม มีลักษณะท่ี

คลายคลึงกับสถานท่ีท่ีอยูภายนอกเรือนจําใหมากท่ีสุด มีความปลอดภัยในการทํางาน และอาจ

อนุญาตใหผูตองขังฝกอาชีพในสถานท่ีของผูประกอบการเอกชนก็ได
 
 

 นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดใหผูตองขังตองไดรับโอกาสทํากิจกรรมในเวลาวาง การ

แสวงหาความรู ตลอดถึงการกีฬา การศึกษาทางไกล การศึกษาและกิจกรรมเสริมศึกษา การ

สมาคมเปนกลุมในเวลาวาง การสนทนากลุม รวมตลอดถึงการรวมในกิจกรรมกีฬาและการใช

หองสมุด
 
โดยผูตองขังมีสิทธิท่ีจะเขารวมในกิจกรรมตางๆ และมีอิสระในการตัดสินใจวาจะเขารวม

ในกิจกรรมใด ซึ่งทางเรือนจําจะเปนผูกําหนดและจัดกิจกรรมตางๆ ไวให 

 การบังคับโทษจําคุกผูตองขังวัยหนุมจะมีการจัดทําแผนบังคับโทษซึ่งถูกกําหนดจาก

ผลของการสํารวจเพ่ือบําบัดและมีการระบุเก่ียวกับมาตรการบําบัดไวดวย เชน การเขารวมใน

กิจกรรมของการศึกษาตอเนื่อง มาตรการของการฝกอาชีพ และมาตรการท่ีจําเปนสําหรับการ

เตรียมการปลอยตัว เปนตน โดยแผนบังคับโทษจะตองจัดทําใหสอดคลองกับพัฒนาการของ

ผูตองขังและผลการสํารวจบุคลิกภาพสวนบุคคล และจะตองกําหนดระยะเวลาท่ีคาดหมายเอาไว

ดวย สวนผูตองขังตองใหความรวมมือในการออกแบบแผนบังคับโทษซึ่งไดรับการกระตุนและการ

สนับสนุนจากตัวผูตองขัง โดยบทบัญญัติดังกลาวมิใชสิทธิในการมีสวนรวมแตเปนเหมือน

ขอบังคับท่ีควรตองกระทําวาผูตองขังจะตองใหความรวมมือในการนําเสนอความคิดเห็นในการ

ดูแลผูตองขังดวย และตองใหความรวมมือในการเพิ่มขอบังคับในการดูแลดวย
 
  

 
4. วิเคราะหการบังคับโทษจําคุกผูตองขังวัยหนุมในประเทศไทย 
 การจัดการศึกษาอบรมใหแกผูตองขังวัยหนุมในประเทศไทยประสบกับปญหาหลาย

ประการ กลาวคือ การจัดการศึกษาอบรมใหแกผูตองขังวัยหนุมถือเปนความสมัครใจของผูตองขังเอง 

จึงทําใหมีผูตองขังท้ังท่ีสมัครใจและไมสมัครใจเขาเรียน โดยผูตองขังวัยหนุมท่ีสมัครใจเขาเรียน

นั้นไมใชวาทุกคนจะไดรับโอกาสใหเขาเรียน เนื่องจากทางราชทัณฑประสบกับปญหาการขาดแคลน

สถานท่ีท่ีจะจัดเปนหองเรียน ส่ือการเรียนการสอน อุปกรณการเรียน รวมถึงบุคลากรในการสอน 

สงผลใหผูตองขังบางคนไมไดรับโอกาสใหเขาศึกษาในช้ันเรียนตามท่ีตนเองมีความประสงค 

นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนในบางคร้ังอาจใหเจาหนาท่ีราชทัณฑหรือผูตองขังทําหนาท่ี

เปนครูหรือครูผูชวยทําการสอนผูตองขังอ่ืน แมเจาหนาท่ีราชทัณฑและผูตองขังจะมีวุฒิการศึกษา

สามารถทําการสอนหนังสือได แตมิไดมีภาวะเปนครูอาจารยโดยวิชาชีพ จึงอาจไมมีความรูความ

เช่ียวชาญเพียงพอในสาขาวิชาท่ีไดทําการสอน ทําใหผูตองขังไมไดรับการพัฒนาโดยการศึกษา
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อบรมอยางเต็มท่ี นอกจากนี้ รัฐบาลยังคงใหการสนับสนุนและชวยเหลือคาใชจายใหแกผูตองขัง

วัยหนุมเพียงแคในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทานั้น สวนการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนไปผูตองขัง

ตองออกคาใชจายเอง 

 การฝกอาชีพของผูตองขังในเรือนจํายังคงประสบกับปญหาการขาดแคลนสถานท่ี 

เคร่ืองมืออุปกรณตางๆ ท่ีจําเปนตอการสาธิต ทดลองใช และการฝกปฏิบัติจริงของผูตองขัง จึงทําให

ผูตองขังท่ีทําการฝกอาชีพอาจไมไดรับทักษะในสาขาอาชีพตางๆ ไดอยางครบถวนและเพียงพอท่ีจะ

นําไปใชในการประกอบอาชีพภายหลังจากพนโทษ นอกจากนี้ การฝกอาชีพใหแกผูตองขังจะกระทํา

ภายในเรือนจําเปนหลัก ยกเวนเม่ือทางกรมราชทัณฑมีนโยบายใหผูตองขังสามารถออกไปทําการ

ฝกอาชีพภายนอกเรือนจําไดซึ่งมิไดปรากฏใหเห็นบอยคร้ังนัก โดยจะมีการกําหนดหลักเกณฑและ

คุณสมบัติของผูตองขังท่ีจะออกไปทําการฝกอาชีพภายนอกได แตก็เปนเพียงนโยบายของฝายบริหาร

เทานั้นมิไดมีการบัญญัติรับรองสิทธิของผูตองขังในสวนนี้ไวในกฎหมายแตอยางใด 

 ในสวนของการสงเสริมและสนับสนุนใหผูตองขังวัยหนุมไดใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนก็เปนส่ิงจําเปนเชนเดียวกัน จึงจําเปนตองมีกิจกรรมผอนคลายใหผูตองขังไดเลือกเขา

รวมตามท่ีตนเองมีความประสงค โดยเรือนจําควรจัดใหมีกิจกรรมท่ีหลากหลายและเปดโอกาส

ผูตองขังไดเลือกเขารวมกิจกรรมท่ีตนเองมีความสนใจไดอยางเต็มท่ี เชน มวยไทย ฟุตบอล ปงปอง 

ตะกรอ เปนตน นอกจากนี้ การเลนดนตรีก็มีความสําคัญเพราะดนตรีจะชวยกลอมเกลาจิตใจให

สุขุมเยือกเย็นข้ึน เรือนจําจึงควรจัดเตรียมสถานท่ี เคร่ืองดนตรี และบุคลากรท่ีมีความรูความสา

มารทางดานดนตรีมาคอยใหคาํแนะนําและควบคุมดแูล แตในทางปฏิบัติผูตองขังก็ไมไดรับโอกาส

ใหเลนเคร่ืองดนตรีไดอยางเต็มท่ี ซึ่งอาจเปนเพราะการจํากัดของอาคารสถานท่ี เคร่ืองดนตรี และ

งบประมาณในการดําเนินการดังกลาว รวมถึงการจัดใหมีหองสมุดท่ีมีความเหมาะสมตอการ

คนควาหาความรูเพ่ิมเติม เพ่ือใหการบังคับโทษจําคุกผูตองขังเปนไปอยางมีแบบแผนจึงควรมีการ

กําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินการบังคับโทษผูตองขังแตละบุคคลไวซึ่งเรียกวา แผนบังคับ

โทษจําคุก (Sentence Plan) เนื่องจากผูตองขังแตละรายมีขอบกพรอง ความรู ความสนใจ และ

ความจําเปนในการไดรับมาตรการบําบัดท่ีแตกตางกัน  

 การบังคับโทษจําคุกผูตองขังวัยหนุมในประเทศไทย พระราชบัญญัติราชทัณฑ 

พุทธศักราช 2479 ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยการบังคับโทษของไทยไมมีบทบัญญัติกําหนดให

ราชทัณฑมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําแผนบังคับโทษจําคุกรายบุคคล ไมมีบทบัญญัติท่ีกําหนดถึง

กระบวนการบังคับโทษตั้งแตในช้ันแรกรับตัวจนถึงการปลอยตัวผูตองขัง รวมท้ังมาตรการในการ

บําบัดผูตองขังท่ีแนนอนชัดเจนคงมีเพียงแนวทางปฏิบัติภายในเทานั้น ประกอบกับกรมราชทัณฑ

ไมมีงบประมาณเพียงพอในการดําเนินการบังคับโทษผูตองขังใหครบถวนทุกข้ันตอนและทุกคน 

รวมถึงการจัดหาบุคลากรที่มีความรูความเช่ียวชาญ จึงไมสามารถผลักดันใหมีการดําเนินการให

เปนไปตามกระบวนการบังคับโทษได สงผลใหสิทธิของผูตองขังไมไดรับการรับรองและคุมครอง

เทาท่ีควร ย่ิงไปกวานั้น ยอมทําใหการดําเนินการบังคับโทษผูตองขังไมอาจเปล่ียนแปลงแกไข
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ฟนฟูใหผูตองขังมีพฤติกรรมและทัศนคติเปนไปในทางท่ีดีข้ึนได รวมท้ังไมอาจเปนการสงเสริม

สนับสนุนใหผูตองขังมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ อันเปนส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหผูตองขัง

สามารถกลับมาใชชีวิตในสังคมไดโดยไมกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีกและมีความรับผิดชอบตอสังคม 

 
5. บทสรุปและเสนอแนะ 
 การบังคับโทษจําคุกผูตองขังในประเทศไทยตองประสบกับปญหาการไมมีบทบัญญัติ

แหงกฎหมายท่ีเปนการใหการรับรอง คุมครองถึงสิทธิและหนาท่ีของผูตองขังวัยหนุม รวมถึงการ

กําหนดกระบวนการบังคับโทษ หลักเกณฑ และมาตรการในการดําเนินการบังคับโทษผูตองขังวัยหนุม

ก็ไมมีความชัดเจนโดยไมมีการบัญญัติไวในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 ซึ่งเปน

กฎหมายวาดวยการบังคับโทษของไทย ท้ังท่ีมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีกฎหมายบัญญัติถึง

สิทธิตางๆ ของผูตองขังวัยหนุม รวมท้ังข้ันตอนกระบวนการของการบังคับโทษตั้งแตในช้ันแรกรับ

ตัวผูตองขังจนถึงการปลอยตัวออกจากเรือนจํา แตในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 

กลับมีการระบุถึงสิทธิ ข้ันตอน และกระบวนการในการบังคับโทษอยางไมชัดเจนและไมครอบคลุม 

โดยไมมีบทบัญญัติท่ีกําหนดถึงการจําแนกลักษณะผูตองขัง การจัดทําแผนบังคับโทษจําคุก

รายบุคคล การจัดการศึกษา การเขารวมกิจกรรมบําบัดในเวลาวาง การมีสิทธิเลือกมาตรการบําบัด

ท่ีตนเองมีความตองการ การใหโอกาสแกผูตองขังวัยหนุมไดไปศึกษาเลาเรียนในสถานศึกษาท่ีอยู

ภายนอกเรือนจํา หรือการฝกอาชีพกับผูประกอบการเอกชนภายนอกเรือนจํา สงผลใหผูตองขังวัยหนุม

อาจไดรับการปฏิบัติท่ีไมถูกตอง เหมาะสม และไมเทาเทียมกัน หรือย่ิงไปกวานั้นอาจไมไดรับการ

ปฏิบัติเลยก็เปนไปได ท้ังท่ีการบังคับโทษทางอาญาแกบุคคลถือเปนการกระทําท่ีกระทบกระเทือน

ตอสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล บุคคลทุกคนจึงควรไดรับการรับรองและคุมครอง

อยางเสมอภาคและเทาเทียมกันภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย โดยการบัญญัติเปนกฎหมายใน

ระดับพระราชบัญญัติกําหนดอํานาจหนาท่ีของทางราชทัณฑ รวมถึงสิทธิ หนาท่ีของผูตองขัง 

ตลอดจนกระบวนการบังคับโทษในข้ันตอนตางๆ ตั้งแตในช้ันแรกรับตัวผูตองขังจนถึงการปลอย

ตัวผูตองขังและมาตรการบําบัดแกไขอยางชัดเจนและครอบคลุม มิใชใหเปนอํานาจของฝาย

บริหารที่จะออกกฎเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติภายใน ซึ่งมิไดผานความเห็นชอบจากรัฐสภาในฐานะ

ท่ีเปนองคกรฝายนิติบัญญัติมาใชบังคับกับผูตองขังหรือประชาชนท่ัวไป ซึ่งขัดตอหลักการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตย จึงควรมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 ให

มีความชัดเจนแนนอน ทันสมัย และครอบคลุม ซึ่งมีผลเปนการรับรองและคุมครองถึงสิทธิของ

ผูตองขังทุกคนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน รวมท้ังเปนการกําหนดอํานาจหนาท่ีของราชทัณฑ

ท่ีมีตอการบําบัดแกไขผูตองขังวัยหนุม ตลอดจนการกําหนดข้ันตอนกระบวนการบังคับโทษและ

มาตรการบําบัดตางๆ ใหมีความชัดเจน เพ่ือใหการบังคับโทษผูตองขังสามารถดําเนินไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  
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 ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 โดยการบัญญัติกฎหมาย

เปนหมวดผูตองขังวัยหนุมโดยเฉพาะ ซึ่งตองกําหนดกระบวนการบังคับโทษจําคุกผูตองขังวัยหนุม

ตั้งแตในช้ันแรกรับตัวผูตองขัง การจําแนกประเภทผูตองขังวัยหนุมออกจากผูตองขังอ่ืน การยาย

และการคุมขังผูตองขังวัยหนุมไวในทัณฑสถานวัยหนุมโดยเฉพาะ การจําแนกลักษณะผูตองขัง 

วัยหนุมเปนรายบุคคล และการจัดทําแผนบังคับโทษจําคุกผูตองขังวัยหนุมแตละราย  

 2. ในสวนของการกําหนดมาตรการปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุมโดยการใหการศึกษา

อบรมและการฝกอาชีพ ควรมีการบัญญัติรับรองถึงสิทธิของผูตองขังวัยหนุมดังกลาวไวใน

พระราชบัญญัติราชทัณฑ โดยกําหนดใหเปนหนาท่ีของทางราชทัณฑท่ีจะตองจัดการศึกษาอบรมและ

การฝกอาชีพใหแกผูตองขังวัยหนุมทุกคน โดยไมถือเปนความสมัครใจและไมตองไดรับความ

ยินยอมจากผูตองขังวัยหนุมกอน พรอมกับกําหนดกรอบระยะเวลาข้ันต่ําท่ีผูตองขังวัยหนุมทุกคน

จะตองเขารับการศึกษาและการฝกอาชีพ 

 3. สําหรับการเลนกีฬาและการใชเวลาวางของผูตองขังวัยหนุม ควรมีการบัญญัติรับรอง

ถึงสิทธิของผูตองขังวัยหนุมดังกลาวไวในพระราชบัญญัติราชทัณฑ โดยกําหนดใหเปนหนาท่ีของทาง

ราชทัณฑท่ีจะตองจัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีจําเปน และถือเปนสิทธิของ

ผูตองขังวัยหนุมในการตัดสินใจท่ีจะเขารวมกิจกรรมใดตามท่ีตนมีความสนใจ พรอมกับกําหนด

กรอบระยะเวลาขั้นต่ําท่ีผูตองขังวัยหนุมทุกคนพึงไดรับโอกาสใหเขารวมในกิจกรรมดังกลาวไว 

อยางชัดเจน   
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