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บทคัดยอ 

 

วัตถุประสงคของการบังคับโทษจําคุกมีจุดมุงหมายเพ่ือปรับเปล่ียน บําบัด ฟนฟู      

และแกไขพฤติกรรมของผูกระทําความผิด โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญเพ่ือใหผูตองขังสามารถ

ดํารงชีวิตในอนาคตได โดยปราศจากการกระทําความผิดซ้ําอีก และเพ่ือเปนการปองกันสังคม    

โดยมีหลักการท่ีใหความสําคัญกับการสงเสริมคุณคาใหแกตัวผูตองขัง รวมถึงความสามารถ 

ความคิด และการกระทําเพ่ือใหชดเชยกับจุดดอยหรือของบกพรองของแตละบุคคล ซึ่งการให

ผูตองขังทํางาน และฝกวิชาชีพในระหวางท่ีถูกคุมขังอยูในเรือนจําก็เปนการแกไขปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของผูตองขังไดตามวัตถุประสงคของการบังคับโทษ หากในระหวางบังคับโทษผูตองขัง

ไดรับการฝกอบรมท่ีดี เม่ือพนโทษออกมาแลวผูตองขังนั้นก็สามารถท่ีจะนําความรูความสามารถท่ี

ไดรับจากการฝกฝนภายในเรือนจําออกมาใชประโยชน หรือยึดเปนอาชีพได โดยไมตองกลับไป

กระทําส่ิงท่ีผิดกฎหมายอีก และมีความภูมิใจในความรูความสามารถและเห็นคุณคาของตนเอง     

แตในปจจุบันการใหผูตองขังทํางานของไทยกลับพบวาลักษณะงานท่ีใหผูตองขังทําหรือฝกวิชาชีพ

นั้นยังไมกอใหผูตองขังมีทักษะ ความชํานาญ ในดานการประกอบอาชีพเทาท่ีควร สงผลใหเกิด

ปญหาการวางงานภายหลังจากการปลอยตัวตามมา อีกท้ังบทบัญญัติของกฎหมายในการคุมครอง

สิทธิการทํางานของผูตองขังในบางสวนมิไดมีความสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับ

ปฏิบัติ   ตอนักโทษซึ่งเปนหลักสากล และยังมีความบกพรองหากเปรียบเทียบกับบทบัญญัติของ

กฎหมายตางประเทศ 

สําหรับในตางประเทศ เชน ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี การทํางานของผูตองขังนั้น

มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูตองขังไดรับการฝกอาชีพอันจะสามารถยึดประกอบเปนอาชีพหลัก    

ภายหลังจากการปลอยตัวได โดยผูตองขังมีหนาท่ีตองทํางาน ทํากิจกรรมบําบัดดวยการทํางาน 

หรือทํากิจกรรมอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย โดยการทํางานจะแยกตามความรู ความสามารถ ความถนัด

และ ความสนใจของผูตองขังเปนเกณฑ รวมถึงเปดโอกาสใหผูตองขังมีสิทธิเลือกทํางาน ฝก

วิชาชีพ หรือการอบรมอาชีพเพ่ิมเติมนอกเรือนจําไดอยางอิสระได สวนในเร่ืองคาตอบแทนจาก

การทํางานนั้น ผูตองขังท่ีทํางานพึงมีสิทธิท่ีไดรับคาตอบแทนตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 
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สวนของประเทศญ่ีปุนไดมีการจัดระบบอุตสาหกรรมในเรือนจํา มีการฝกวิชาชีพและ

การใหทํางานซึ่งเปนจุดเดนของงานราชทัณฑญี่ปุน ถือเปนมาตรการท่ีสําคัญในการปฏิบัติการ

แกไขฟนฟูผูตองขัง โดยเล็งเห็นวาการทํางานหนักจะชวยทําใหผูตองขังมีจิตใจท่ีรักษาระเบียบวินัย 

ไดรับความรูและทักษะในดานวิชาชีพท่ีเปนประโยชน กําไรท่ีไดจากการทํางานจะตกเปนของรัฐ 

สวนผูตองขังจะไดเปนเงินรางวัลตอบแทนโดยไมมีคาจาง สําหรับการทํางานภายนอกเรือนจําจะ

เนนการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีท้ังรัฐเปนผูดําเนินการ และภาคเอกชนเปนผูดําเนินการ 

ซึ่งเปนการชวยใหผูตองขังไดรับการยอมรับชุมชน และสามารถเขาสูสังคมไดอีกคร้ัง 

ในสวนของประเทศอังกฤษการทํางานจะเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

รวมท้ังการจางงานในเรือนจําอันเปนคําส่ังใหกับผูตองขัง ซึ่งเปนวิธีการชวยเหลือเบื้องตนในการ

สงเคราะหผูตองขังในการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงพฤตินิสัย เพ่ือการกลับคืนสูสังคมปกติตอไป 

ซึ่งจะเปนการเร่ิมตนชีวิตใหมของผูกระทําความผิด การทํางานหรือฝกวิชาชีพของผูตองขัง มีท้ังใน

ระบบอุตสาหกรรมและทํางานภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีการทํางานภายนอกเรือนจําซึ่ง

ผูตองขังบางสวนจะไดรับอนุญาตใหปลอยตัวโดยมีใบอนุญาตช่ัวคราว (ROTL) จากเรือนจํา       

เพ่ือรับรองการทํางานภายนอกเรือนจําอีกดวย 

ดวยเหตุนี้จึงควรมีการจัดตั้งเรือนจําสําหรับฝกวิชาชีพโดยเฉพาะข้ึนตามความเหมาะสมหรือ

บริบทของสภาพพ้ืนท่ี ซึ่งเปนการสรางงานและสรางวิชาชีพใหแกผูตองขัง สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประกอบ

อาชีพไดภายหลังจากการปลอยตัวได รวมท้ังปรับปรุงแกไขบทบัญญัติกฎหมายในเร่ืองการทํางานของ

ผูตองขังใหพัฒนาในรูปแบบท่ีดีข้ึน เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับสถานการณทางสังคมในปจจุบัน

ความสอดคลองขอกําหนดมาตรฐานกับข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษอันเปนหลักสากล รวมท้ัง

ใหทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และใหตองตามวัตถุประสงคบังคับโทษทางอาญาอยางแทจริง 

 

1.  บทนํา 
การบังคับโทษจําคุกเปนมาตรการทางกฎหมายเพ่ือปกปองคุมครองสังคม เพ่ือจํากัด

ขอบเขตความประพฤติของคนในสังคมใหรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนและใหเกิดความม่ันใจแกสังคม โดยมีเจาหนาท่ีของรัฐเปนผูกํากับดูแลใหสมาชิก              

ในสังคมปฏิบัติตามกฎหมาย หากผูใดฝาฝนจะไดรับโทษ ใหผูท่ีฝาฝนนั้นไดรับผลรายมากกวา

ผลดีท่ีตนคาดหมายจากการกระทําโดยเปนหนาท่ีรัฐจะเปนผูทําหนาท่ีบังคับใชกฎกติกามาจัดการ

ใหผูกระทําความผิดไดรับผลราย อันเปนรูปแบบหนึ่งของการปองกันสังคมจากผูกระทําความผิด 

วัตถุประสงคของการบังคับโทษจําคุกในสมัยใหมหรือการทําใหผูท่ีตองคําพิพากษา 

ใหถูกลงโทษจําคุกนั้น ก็เพ่ือมุงท่ีจะปรับเปล่ียนมาเปนบําบัดฟนฟูหรือแกไขพฤติกรรมของ

ผูกระทําความผิดกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ 3 ประการ ดังตอไปนี้ 

1) เพ่ือใหผูตองขังมีการดํารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระทําความผิดและมี

ความรับผิดชอบตอสังคม 
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2) เพ่ือเปนการคุมครองสังคม กลาวคือ แยกตัวบุคคลท่ีกระทําความผิดออกจาก

สังคมเพ่ือใหคนท่ัวไปในสังคมมีความรูสึกปลอดภัย และเพ่ือนําตัวผูกระทําความผิดมาแกไข

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมช่ัวรายใหกลับเปนคนดีในสังคม 

3) เพ่ือปรับปรุง แกไข บําบัดพฤติกรรมท่ีผิดกฎหมาย และเพ่ือไมใหกลับไปกระทํา

ความผิดซ้ําอีก 

การใหผูตองขังทํางานหรือฝกอาชีพ รวมถึงการใหผูตองขังออกไปทํางานสาธารณะก็

ถือเปนวิธีปฏิบัติตอผูตองขังตามวัตถุประสงคเพ่ือการแกไขบําบดัฟนฟูผูกระทําความผิดอยางหนึ่ง

นอกเหนือจากการลงโทษผูตองขังนั้น ซึ่งการใหผูตองขังไดมีโอกาสฝกอาชีพและมีงานทําใน

ระหวางท่ีตองขังอยูในเรือนจํายอมเปนประโยชนแกตัวผูตองขังโดยตรงอยูแลว เนื่องจากการถูก

คุมขังอยูภายในเรือนจําซึ่งแยกออกจากสังคมปกติยอมจะทําใหผูตองขังมีความเครียดอยางมาก       

ดวยชีวิตสภาพความเปนอยูภายในเรือนจําที่แออัด เปนสังคมแคบ ๆ ท่ีมีแตผูกระทําความผิดมา

อยูรวมกัน จึงมีความจําเปนตองหันเหบุคคลเหลานี้ใหปรับเปล่ียนพฤติกรรม เรียนรูส่ิงใหม ๆ ท่ี

เปนประโยชน รวมถึงการใชเวลาวางใหเปนประโยชนแทนการมุงกระทําในส่ิงท่ีผิดกฎหมาย ดังนั้น 

การฝกอบรม การฝกอาชีพ การมอบหมายงานใหผูตองขังรับผิดชอบโดยมีผลประโยชนเปนส่ิง

ตอบแทนจึงเปนการใหผูตองขังไดมีความรู ความสามารถติดตัว และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

อีกท้ังยังเปนการจูงใจใหผูตองขังหันมากระทําในส่ิงท่ีเปนประโยชนและไมผิดกฎหมาย อันจะเปน

ประโยชนตอผูตองขังภายหลังจากไดรับการปลอยตัว 

จากการศึกษากระบวนการบังคับโทษในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งเปนประเทศ   

ท่ีมีระบบกฎหมายซีวิลลอวเชนเดียวกับประเทศไทย พบวา การใหผูตองขังทํางานนั้น ถือวาเปน

หัวใจหลักของกระบวนการบังคับโทษทางอาญาของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งการใหผูตองขัง

ทํางานหรือการฝกวิชาชีพนั้นเปนปจจัยสําคัญอยางย่ิงท่ีสามารถทําใหผูตองขังกลับคืนสูสังคมและ

ดําเนินชีวิตไดอยางเปนปกติอยูรวมกับบุคคลในท่ัวไปได อันเปนภารกิจหลักของการบังคับโทษ 

เพ่ือใหผูตองขังมีความรับผิดชอบทางสังคม ไมหวนกลับมากระทําความผิดอาญาซํ้า และ

นอกจากนี้การดําเนินการเก่ียวกับการบังคับโทษมิใชมุงถึงแตการจํากัดเสรีภาพของผูตองขัง         

แตจะตองกระทําเพ่ือชวยเหลือใหผูตองขังสามารถกลับมาใชชีวิตท่ีมีเสรีภาพภายหลังจากการพน

โทษได
1
 โดยกฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพ่ือความปลอดภัยท่ีจํากัดเสรีภาพ 

ค.ศ.1796  มาตรา 37 ไดกําหนดถึงวัตถุประสงคท่ีใหผูตองขังทํางานไววาการทํางาน กิจกรรมท่ี

ใชการทํางานเพื่อบําบัด การศึกษาอบรมและการศึกษาอบรมเพิ่มเติมจักตองตอบสนองโดยเฉพาะ

อยางย่ิงจุดมุงหมายเพ่ือใหผูตองขังสามารถท่ีจะทํางาน สามารถที่จะถือเปนอาชีพ หรือสามารถยึด

เปนอาชีพหลังการปลอยตัวได 

                                                            
1 From Strafvollzug (5.Auflage) (p.179), By Kaiser/Schöch, 2003, Germany:UTB. 
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 ลักษณะของงานแบงออกไดเปน 3 รูปแบบ (มาตรา 37) คือ 

1) งานท่ีมีรายได เปนลักษณะงานที่ใหความสําคัญกับการจัดใหผูตองขังทํางานท่ี

เกิดผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสําเร็จของงาน และความสนใจ

ของผูตองขัง และละเวนการทํางานท่ีไมเกิดประโยชน 

 2) งานอ่ืน ท่ีเปนลักษณะงานนอกเหนือจาก (1)  

 3) งานท่ีเปนการบําบัดรักษา เปนลักษณะงานสําหรับผูตองขังท่ีไมสามารถทํางานท่ีมี

รายได จึงตองใหผูตองขังนั้นทํางานท่ีเปนการบําบัดรักษาแทน สําหรับการมอบหมายงานให

ผูตองขังเหลานี้ ไมไดกําหนดเพื่อมุมมองทางผลประโยชนในดานเศรษฐกิจ แตเปนมุมมองใน

ทางดานการศึกษาและการอบรมรักษา 

โดยในการมอบหมายงานในแตละคร้ังจะมีการกําหนดรายละเอียดของการทํางานและ

การอบรมไว รวมท้ังคํานึงถึงประเภทของความสัมพันธในการจางงานดวย
2
 โดยผูตองขังมีหนาท่ี

ตองทํางาน ทํากิจกรรมบําบัดดวยการทํางาน หรือทํากิจกรรมอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย ในการทํางาน

นั้นผูตองขังจะตองอยูในฐานะท่ีจะทําได เม่ือสภาพของรางกายเอ้ืออํานวย โดยการทํางานจะแยก

ตามความรู ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูตองขังเปนหลัก
3
 รวมถึงเปดโอกาสให

ผูตองขังมีสิทธิเลือกทํางาน ฝกวิชาชีพ หรือการอบรมอาชีพเพ่ิมเติมนอกเรือนจําไดอยางอิสระได

นอกจากนี้ในใบรับรองการจบศึกษา หรือการศึกษาเพ่ิมเติมจะตองไมระบุวาจบหลักสูตรใน

ระหวางท่ีถูกตองขัง ผูตองขังจะตองไดรับอนุญาตใหมีสิทธิเลือกทํางาน ฝกวิชาชีพ หรือการอบรม

อาชีพเพ่ิมเติมนอกเรือนจําไดอยางอิสระ เม่ือส่ิงเหลานี้อยูในกรอบของแผนการบังคับโทษท่ี

ตอบสนองตอจุดมุงหมายเพ่ือใหมีความสามารถทํา ถือ หรือยึดเปนอาชีพภายหลังการปลอยตัว

และไมขัดตอเหตุผลพิเศษของการบังคับโทษ ผูตองขังอาจไดรับอนุญาตใหทํางานดวยตนเองได
4
 

โดยการทํางานดวยตนเองหรือการทํางานอยางอิสระภายนอกเรือนจําจะเกิดข้ึนตอเม่ือไดรับ

อนุญาตจากผูบัญชาการเรือนจํา ซึ่งผูตองขังจะตองไมมีพฤติการณท่ีจะหลบหนี หรือจะใชการ  

ผอนปรนบังคับโทษนั้นไปกระทําความผิดอาญา โดยผูตองขังจะเปนผูทําสัญญาจางงาน หรือการ

ฝกงานเปนลายลักษณอักษรกับนายจางเอง
5
 สวนในใบรับรองการจบศึกษา หรือการศึกษา

เพ่ิมเติมจะตองไมปรากฏขอความวาเปนความสําเร็จในระหวางการคุมขังของผูไดรับ
6
 

ในเร่ืองคาตอบแทนการทํางาน ผูตองขังท่ีทํางานพึงมีสิทธิท่ีไดรับคาตอบแทนการ

ทํางานตามกฎหมายคุมครองแรงงาน  ซึ่งคาตอบแทนการทํางานอาจคิดตามผลงานของผูตองขัง

                                                            
2
 Strafvollzug (p.185). Op.cit. 

3
 StVollzG § 37 

4
 StVollzG § 39 อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2555, กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก (พิมพคร้ัง

ท่ี 2) (น.117), กรุงเทพฯ:วิญูชน. 

5
 Strafvollzug. Loc.cit. 

6
 StVollzG § 40 
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และตามลักษณะของงานก็ได  ใหแจงคาตอบแทนการทํางานเปนหนังสือใหผูตองขังทราบ
7
 สวน

ผูตองขังท่ีไดรับอนุญาตใหทํางานอยางอิสระภายนอกเรือนจําตามมาตรา 39 จะไมอยูภายใต

บทบัญญัติแหงมาตรา 43 กลาวคือ ผูตองขังดังกลาวจะไดรับคาตอบแทนเต็มตามจํานวนท่ี

กําหนดไวตามสัญญาจางแรงงานท่ัวไปท่ีไดตกลงกับนายจาง
8
 

สวนกระบวนการบังคับโทษในประเทศญี่ปุน การใหผูตองขังทํางานหรือฝกวิชาชีพนั้น

เปนกิจกรรมหลัก ซึ่งการใหผูตองขังทํางานถือเปนมาตรการท่ีสําคัญในการปฏิบัติเพ่ือเปนการ

แกไขฟนฟูผูตองขัง ซึ่งมีเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีสําคัญคือ  

1) เพ่ือใหผูตองขังมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

 2) เพ่ือใหผูตองขังมีความตั้งใจท่ีจะทํางาน 

 3) เพ่ือปลูกฝงความมีระเบยีบวินัยและจติสํานึกเก่ียวกับกฎระเบียบและความ

รับผิดชอบในการที่จะใหความรวมมือกับผูอ่ืน 

 4) เพ่ือใหมีความรูและทักษะความชํานาญในอาชีพ 

 5) เพ่ือเปนการสงเสริมใหสามารถกลับคืนสูสังคมได ภายหลังจากพนโทษแลว 

สวนของประเทศญี่ปุนไดมีการจัดระบบอุตสาหกรรมในเรือนจํา  มีการฝกวิชาชีพและ

การใหทํางาน
9
 ซึ่งเปนจุดเดนของงานราชทัณฑญี่ปุน การอบรมและฝกอาชีพใหกับผูตองขังวัย

หนุมซึ่งกฎหมายจะบัญญัติบังคับโดยแสดงในคําพิพากษาของศาลใหตองทํางานดวยหรือไม ซึ่ง

มักกําหนดใหทํางานเปนผูตองขังสวนใหญ เล็งเห็นวาการทํางานหนักจะชวยทําใหผูตองขังมีจิตใจ

ท่ีรักษาระเบียบวินัย ไดรับความรูและประสบการณ ผูตองขังทํางานสัปดาหละ 5 วัน วันละ 8 

ช่ัวโมง หรือ 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห มีวันหยุด 2 วัน กําไรที่ไดจากการทํางานเปนของรัฐ ผูตองขังจะ

ไดเปนเงินรางวัลตอบแทน ไมมีคาจาง
10

 

โดยการจัดระบบอุตสาหกรรมในเรือนจําหรือการจัดระบบโรงงานอุตสาหกรรม 

(Prison Industry) โดยเปดโอกาสใหเอกชนเขามาจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเรือนจํา ซึ่งเทากับ

เปนการเสริมตอการฝกวิชาชีพใหผูตองขัง นอกจากนั้นยังมีสวนชวยในดานการรับตัวผูตองขังท่ีมี

ความชํานาญเขาทํางานตอไปในโรงงานอุตสาหกรรมภายหลังท่ีพนโทษแลว การราชทัณฑของ

ญี่ปุนไดรับความรวมมืออยางดีจากพวกเอกชน เพราะเห็นวาทําใหรัฐประหยัดคาใชจายในการฝก

                                                            
7
 StVollzG § 43 (อางถึงใน ธานี วรภัทร, 2555, น.118). 

8
 Eine geringfügige untertariflichev Vergütung kann akzeptiert warden, einer erheblichen 

Unterschreitung (z. B. 30% unter Tariflohn) darf die Vollzugsbehörde aber nicht zustimmen (OLG 

Hamm ZfStrVo 1988, 110ff.). (As cited in Kaiser/Schöch, 2003, p.189). 

9
 The Prison Law. Article 24-28 

10
 “กฎหมายบังคับโทษจําคุกในประเทศญ่ีปุน”, โดย ธานี วรภัทร, 2549, มิถุนายน, บทบัณฑิตย

, 62(2), น.100. 
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ชางฝมือและกรมราชทัณฑก็ไมตองกังวลกับการหาตลาดจําหนายสินคาท่ีผลิตข้ึนมาได
11

  

นอกจากนี้ในการฝกวิชาชีพผูตองขังจะไดรับใบประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เม่ือสําเร็จตามหลักสูตรดวย สวนอีกรูปแบบหนึ่ง คือ รัฐใหเอกชนผูทําสัญญาเปนผูจัดหาวัตถุดิบ

และส่ิงจําเปนอ่ืน ๆ ในการผลิตท้ังหมด โดยจะตองจายเงินใหรัฐสําหรับคาจางแรงงานผูตองขัง
12

 

สําหรับผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนจากการอุตสาหกรรมในเรือนจํา จะมีองคกรท่ีมีช่ือเรียกวา 

Japanese Correctional Association (JCA) เพ่ือทําหนาท่ีใหการสนับสนุนชวยเหลือในการจัด

จําหนายผลิตภัณฑท่ีเกิดจากฝมือของผูตองขัง โดยมีตราสินคาวา “CAPIC” 
13

 

การฝกวิชาชีพ (Vocational Training) เนื่องจากวัตถุประสงคประการหนึ่งของการให

ผูตองขังทํางานในเรือนจํา ก็คือ การจัดใหผูตองขังไดรับทักษะและความรูทางดานอาชีพ   

ซึ่งในการฝกวิชาชีพ (Vocational Training) ดําเนินการภายในเรือนจํา 3 รูปแบบ 

ไดแก
14

 

1) การฝกพ้ืนฐานทางวิชาชีพแบบเรงรัด โดยศูนยฝกวิชาชีพท่ัวไป (General 

Vocational Training Center) ทําการฝกพ้ืนฐานทางวิชาชีพแบบเรงรัดใหกับนักโทษท่ีเขาเรือนจํา

ใหม ๆ ซึ่งไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ผูตองขังท่ีสําเร็จ

หลักสูตร   การฝกวิชาชีพในเรือนจําดังกลาวจะไดรับใบประกาศนียบัตรจากอธิบดีกรมพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย กระทรวงแรงงาน 

2) การฝกอบรมวิชาชีพเฉพาะดาน โดยสถาบันฝกวิชาชีพ (Concentrated Vocational 

Training Institute) โดยคัดเลือกผูตองขังของแตละเรือนจําในสวนภูมิภาคเขามาฝกวิชาชีพเฉพาะ

ดาน 

 3) การฝกอบรมตามงบประมาณของรัฐ จะมีการกระทําเปนคร้ังคราวตามนโยบาย

และงบประมาณ โดยการคัดเลือกผูตองขังเขารับการอบรม  

 สวนการทํางานภายนอกเรือนจํานั้น (Prison Camps Outside) โรงงานบางแหงจะเปด

ภายนอกเรือนจํามีท้ังรูปแบบท่ีรัฐเปนเจาของและเปนผูดําเนินการ โดยผูตองขังจะทํางานและพัก

อาศัยอยูในนั้น  สวนอีกรูปแบบหนึ่ง คือ ใหภาคเอกชนเปนผูดําเนินการสําหรับในรูปแบบนี้

ผูตองขังจะตองเดินทางจากเรือนจําไปยังโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอยูภายนอกเรือนจําแบบเชาไป

เย็นกลับในทุก ๆ วัน หรือ อาจจะใหผูตองขังพักอาศัยอยูในหอพักซึ่งติดตออยูกับโรงงาน

อุตสาหกรรมนั้นก็ได สําหรับการออกไปทํางานภายนอกเรือนจําของผูตองขังนั้น จะตองไดรับ

                                                            
11

 จาก นักโทษเด็ดขาดกับสิทธิทางกฎหมาย (น.154),โดย วรางคณา สุจริตกุล, 2539, 

กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

12
 จาก งานราชทัณฑเปรียบเทียบ:มาตรการในการแกไขฟนฟูผูตองขัง (น.35-36), โดย กลุมงาน

พัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ, 2551, นนทบุรี:กรมราชทัณฑ. 

13
 แหลงเดิม. 

14
 การบังคับโทษจําคุกในประเทศญ่ีปุน (น.101). เลมเดิม. 
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ความชวยเหลือ และความเขาใจจากชุมชนท่ีดีเพ่ือใหผูตองขังไดรับการยอมรับชุมชน และสามารถ

เขาสูสังคมไดอีกคร้ัง
15

 

 สวนกระบวนการบังคับโทษในประเทศอังกฤษ ใชกฎหมายเปนเคร่ืองมือในการ

กําหนดกฎเกณฑ และเปนเคร่ืองมือในการกําหนดกฎเกณฑ และเปนกรอบแนวทางตาง ๆ มี

จุดมุงหมายตามหลักเกณฑพ้ืนฐานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมถึงการทํางานของ

ผูตองขังหรือการจางงานในเรือนจําอันเปนคําส่ังใหกับผูตองขัง ซึ่งเปนวิธีการชวยเหลือเบื้องตนใน

การสงเคราะหผูตองขังในการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงพฤตินิสัย เพ่ือการกลับคืนสูสังคมปกติ

ตอไป ซึ่งจะเปนการเริ่มตนชีวิตใหมของผูกระทําความผิดในการทํางานของผูตองขังมิไดมี

ขอกําหนดท่ีตองอบรมกอน ผูตองขังจํานวนมากสามารถทํางานไดอยูในเกณฑมาตรฐานการผลิต

งานเล็ก ๆ นอย ๆ ในเรือนจําหรือทํางานท่ีเก่ียวกับการเกษตร สําหรับผูตองขังท่ีไมสามารถ

ทํางานไดจะถูกนําไปฝกอาชีพกอนสงไปชวยงานในสถานพยาบาล หรือโอนยายไปยังเรือนจําหรือ

เขาอบรมตามโปรแกรมการศึกษาความประพฤติโดยอาจารยทองถ่ินและความรวมมือของ

สถาบันการศึกษา
16

 

 ในการทํางานหรือฝกวิชาชีพของผูตองขัง มีท้ังในระบบอุตสาหกรรมและทํางานภาค

เกษตรกรรม เชน ชางไม ชางปูน ชางเฟอรนิเจอร ตลอดจนการเล้ียงวัวเนื้อ วัวนม และปลูกพืช 

สินคาจากการฝกวิชาชีพสามารถขายใหประชาชนท่ัวไปได นอกจากนี้งานราชทัณฑจะขยายการ

ทํางานของผูตองขังใหมากข้ึน เพ่ือจะนํารายไดจากการขายสินคาไปชดเชยคาเสียหายใหผูเสียหาย 

ในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ ๆ ไดใหผูตองขังไดมีโอกาสเขารวมทํางานดวยเทาท่ีผานมานั้นนับได

วาประสบความสําเร็จไปไดดวยดี โดยการมีขอตกลงรวมกันระหวางสมาคมราชทัณฑของประเทศ

อังกฤษ (Prison Officer Association) และสหภาพการคาสาธารณะ (Public Commercial 

Service Union) ในเร่ืองของการเปนหุนสวน การปรับปรุงพัฒนามาตรฐานและในเร่ืองของคาจาง

แรงงาน
17

 

โดยการทํางานของผูตองขังในประเทศอังกฤษแบงออกเปน 4 ประเภท 
18

 

1) การทํางานสําหรับตลาดภายใน ประกอบดวย การผลิตท่ีมีความซับซอนหรือความ

ยาก เชน งานเส้ือผา งานกรอบหนาตาง งานพลาสติก และงานไฟฟา 
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 The Community-based Treatment of Offender in Japan. By Rehabilitation bureau, 2000, 

Tokyo: Rehabilitation bureau. (อางถึงใน กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สํานักวิจัยและพัฒนา

ระบบงานราชทัณฑ, 2551, น.36). 

16
 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก (น.119). เลมเดิม. 

17
 Annual Report and Accounts April 2005-March 2006, By HM Prison service, 2006, 

London:TheStation Office Limited. (อางถึงใน กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สํานักวิจัยและ

พัฒนาระบบงานราชทัณฑ, 2551, น.22). 
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 From Rehabilitation of Prisoners (pp.56-57), By The House of Commons Home Affairs 

Committee, 2004-2005, London:The Stationery Office Limited. 
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2) การทํางานในการบํารุงรักษาและการบริการในเรือนจํา ประกอบดวย การทําความ

สะอาดหองขัง และบริเวณโดยรอบ และการทํางานในโรงครัวหรือโรงซักรีด 

3) การทํางานสําหรับผูรับเหมาภายนอก เชน บรรจุซองจดหมาย และประกอบ

ช้ินสวนเก่ียวกับไฟฟา และการผสมพันธุสัตว 

4) การทํางานเก่ียวกับกิจกรรมตางๆ เชนการดําเนินการเกี่ยวกับสวนท่ีปลูกไมขาย

รวมท้ังการบํารุงรักษาดวย  

 สวนการทํางานภายนอกเรือนจํานั้น ผูตองขังบางสวนจะไดรับอนุญาตใหปลอยตัวโดย

มีใบอนุญาตช่ัวคราว ( ROTL) จากเรือนจําเพ่ือรับรองการทํางานภายนอกเรือนจํา ซึ่งถือเปนการ

เปล่ียนถายการดูแลผูตองขังจากเรือนจําไปสูชุมชน ใบอนุญาตนั้นมีกําหนดระยะเวลาในการ

อนุญาตเพ่ือใหผูตองขังกลับมายังเรือนจําเม่ือส้ินสุดการทํางานในหนึ่งวัน โดยท่ัวไปใบอนุญาต

ช่ัวคราว (ROTL) นี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเฉพาะเรือนจําเปด และเรือนจําก่ึงเปด และไปยัง

หนวยงานท่ีกํากับการตั้งถ่ินฐานใหมในเรือนจําปด
19

 

 

2.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 
  ในปจจุบันการลงโทษทางอาญามิไดมีวัตถุประสงคท่ีมุงแตจะควบคุมและลงโทษ

ผูกระทําความผิดเพ่ือแกแคนใหสาสมกับการกระทําผิด หรือเพ่ือมิใหบุคคลอ่ืนเอาเปนเย่ียงอยาง

แตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังมุงถึงการแกไขฟนฟูและพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขังใหสังคม

เกิด   การยอมรับและผูตองขังสามารถกลับไปใชชีวิตตามปกติภายหลังพนโทษดวย ดังนั้น วิธี

หนึ่งซึ่งเปนหลักสากลอันจะทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการลงโทษไดอยางครบครันนั้น ก็

คือ  การทํางานหรือการใชแรงงานผูตองขัง เพราะการใหผูตองขังทํางานนั้นเปนการบังคับ

ผูตองขังใหใชแรงกายและแรงใจในการทํางาน เพ่ือเปนการลงโทษใหไดรับความลําบากยากเข็ญ 

ซึ่งตอบสนองตอทฤษฎีการแกแคนทดแทน แตในขณะเดียวกันก็เปนการเสริมสรางการเรียนรู 

เปนการสรางอาชีพใหผูตองขังมีรายได ปลูกฝงนิสัยการทํางานใหตระหนักถึงคุณประโยชน ฝก

ความรับผิดชอบ และความมีคุณคาทางสังคม อันเปนวัตถุประสงคหลักในการแกไขฟนฟูผูตองขัง 

จากการศึกษาพบวา ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 หรือกฎกระทรวง หรือ

ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการทํางานของผูตองขังนั้นมิไดถูกปรับปรุงแกไขใน

เร่ืองการคุมครองสิทธิในการทํางานของผูตองขังใหมีความเหมาะสมกับสถานภาพทางสังคมใน

ปจจุบัน อีกท้ังบทบัญญัติของกฎหมายในบางสวนมิไดมีความสอดคลองขอกําหนดมาตรฐานข้ัน

ต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษอันเปนหลักสากล รวมท้ังหลักเกณฑและบทกฎหมายบางสวนของไทย

ยังมีความบกพรองในการคุมครองสิทธิผูตองขังในเร่ืองการทํางานหากเปรียบเทียบกับบท

กฎหมายในตางประเทศ 
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 From Reducing re-offending by ex-prisoners (p.56), By The Social Exclusion Unit, 

2002, July, n.p. 
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ดังนั้น จึงขอสรุปปญหาเก่ียวกับการทํางานของผูตองขัง ดังตอไปนี้ 

1. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 ประเทศไทยยังคงประสบปญหาผูตองขังลนเรือนจํามาโดยตลอด สาเหตุสวนหนึ่งมา

จากมีการนํามาตรการเล่ียงโทษจําคุกมาใชคอนขางนอย หรือกลาวไดวา การลงโทษผูกระทํา

ความผิดมักใชการลงโทษโดยเรือนจําเปนสวนใหญ จึงสงผลใหเกิดปญหาความแออัดภายใน

เรือนจํา 

 2. การพัฒนาการทํางานของผูตองขังใหนําไปประกอบอาชีพไดจริง 

 การใหผูตองขังทํางานหรือฝกวิชาชีพท่ีตองอาศัยเจาหนาท่ีผูมีความชํานาญการ 

รวมถึงงบประมาณ การขาดส่ิงดังกลาวสงผลใหการฝกวิชาชีพของผูตองขังไมบรรลุผลเทาท่ีควร 

และเรือนจําสวนใหญมุงเนนการสรางรายไดใหกับเรือนจํามากกวามุงเนนการพัฒนาใหผูตองขัง           

มีวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ ผูตองขังจึงขาดความรูและทักษะในการนําไปประกอบอาชีพภายหลังพนโทษ

ได จึงกอใหเกิดปญหาการวางงานภายหลังปลอยตัวตามมา 

3. วัตถุประสงคในการทํางานของผูตองขัง 

ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ยังไมมีการกําหนดถึงวัตถุประสงคในการ

ทํางานของผูตองขังไว เชนเดียวกับขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษซึ่ง

กําหนดใหการจัดการและลักษณะของงานท่ีจัดใหผูตองขังทําในเรือนจํานั้นควรมีลักษณะ

เหมือนกันกับงานในสังคมภายนอกเรือนจํามากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได เพ่ือวาจะไดเปนการเตรียม

ความพรอมใหแกผูตองขังใหสามารถประกอบอาชีพไดภายหลังจากพนโทษจําคุกไปแลว 

4. ลักษณะงาน ประเภทงาน และสิทธิหนาท่ีในการทํางาน 

4.1 การที่กฎหมายไทยไมใหโอกาสแกผูตองขังในการเลือกงานตามความสนใจ 

โดยกําหนดใหเปนดุลพินิจของเจาพนักงานเรือนจําเทานั้นในการกําหนดงานใหแกผูตองขัง อัน

เปนการไมสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษท่ีเปดโอกาสให

ผูตองขังมีสิทธิเลือกงานตามที่ผูตองขังนั้นประสงคท่ีจะทําตามความสนใจ 

4.2 กรมราชทัณฑมีนโยบายในการฝกวิชาชีพใหผูตองขังท่ีมีความหลากหลาย แต

ในความเปนจริงกลับพบวาในทางปฏิบัติการฝกวิชาชีพใหผูตองขังนั้นไมสามารถที่จะฝกอาชีพให

ผูตองขังไดตามนโบยาย เนื่องจากงบประมาณท่ีคอนขางจํากัด ทําใหผูตองขังไมสามารถจะฝก

อาชีพได 

4.3 การทํางานภายนอกเรือนจําของไทยนั้นจะเปนการทํางานสาธารณประโยชน

เปนสวนใหญ อาทิ ขุดลอกคูคลองสาธารณะ เปนตน ซึ่งลักษณะงานดังกลาวไมไดกอใหเกิดทักษะ 

ความชํานาญในดานการประกอบอาชีพแตอยางใด แสดงใหเห็นวาการทํางานภายนอกเรือนจํา 

ไมไดมุงการฝกวิชาชีพผูตองขังอยางแทจริง ทําใหเม่ือภายหลังพนโทษผูตองขังไมสามารถ

ประกอบอาชีพได ซึ่งไมสอดคลองกับวัตถุประสงคในการใหผูตองขังทํางาน เพ่ือใหมีความรู

ความสามารถในการประกอบอาชีพตอไปได 
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4.4 ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบ

ขอบังคับท่ีเก่ียวของ มิไดบัญญัติถึงจํานวนช่ัวโมงสูงสุดของการทํางานรายวันและรายสัปดาหของ

ผูตองขัง ท่ีผูตองขังจะตองทํางานเปนจํานวนช่ัวโมงสูงสุดตอวันเทาใด ซึ่งไมสอดคลองกับ

ขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษ 

5. คาตอบแทน การจัดเก็บเงินออมและคาอุปการะเล้ียงดู 

5.1 คาตอบแทนท่ีผูตองขังไดจากการทํางานน้ันจะไดรับในรูปแบบของรางวัล ซึ่ง

ผูตองขังจะไดรับรางวัลตอเม่ืองานท่ีผูตองขังทํานั้นเกิดผลกําไรเทานั้น แสดงวาถาผลงานท่ี

ผูตองขังทํานั้นไมมีกําไร ผูตองขังก็จะไมมีสิทธิไดรับรางวัล เสมือนเปนการทําใหเปลา ซึ่งตางจาก

ระบบคาจาง ซึ่งเปนการจายโดยคํานึงถึงระยะเวลาเปนสําคัญ ฉะนั้นจะเห็นไดวาหลักเกณฑในการ

จายคาตอบแทนของไทยนั้นไมมีความเปนธรรมแกผูตองขัง จึงมิไดเปนไปตามขอกําหนด

มาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษท่ีกําหนดใหมีระบบการจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรมใหแก

ผูตองขัง 

5.2 เม่ือพิจารณาจากระบบการจัดเก็บเงินออมของไทย มีเพียงแตการกําหนดใหมี     

การจัดเก็บเงินออมของผูตองขังไวในการทํางานสาธารณะตามระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยการสง

นักโทษเด็ดขาดออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา พ.ศ.2523 เทานั้น และระเบียบ ฯ ก็ไมได

กําหนดวาจํานวนเงินออมท่ีจัดเก็บนั้นจะชวยใหผูตองขังดํารงชีพภายหลังพนโทษแลว เปน

ระยะเวลานานเทาใด ท้ัง ๆ ท่ีตามความมุงหมายของการจัดเก็บเงินออมเกิดข้ึนก็เพ่ือเปนการ

ชวยเหลือผูตองขังในชวงเวลาหนึ่งภายหลังการปลอย 

5.3 ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 กฎกระทรวง รวมท้ังระเบียบ

ขอบังคับท่ีเก่ียวของ มิไดบัญญัติหลักเกณฑในการหักเงินจากคาตอบแทนจากการทํางานเปนคา

อุปการะเล้ียงดูไว ซึ่งไมสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษท่ี

กําหนดใหสงเงินรายไดบางสวนไปใหแกครอบครัวของผูตองขังดวย 

6. สวัสดิการและสิทธิประโยชนของผูตองขัง 

6.1 ในดานการใหความคุมครองกรณีผูตองขังเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน ใน

ประเทศไทยไดมีการคุมครองสิทธิของผูตองขังจากการประสบอันตรายขณะทํางานตามหนาท่ีไวมา

เปนเวลานานแลว ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษ แตขาด  

การแกไขปรับปรุงในเร่ืองจํานวนรางวัล รวมถึงเงินทําขวัญใหเหมาะสมกับคาเงินในปจจุบัน จึง  

ไมเปนการเยียวยาผูตองขังอยางแทจริง 

6.2 ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบ

ขอบังคับท่ีเก่ียวของ มิไดบัญญัติหลักเกณฑในการจายคาชดเชยการตกงานของผูตองขังไว ดังนั้น 

ผูตองขังจึงไมมีสิทธิตามกฎหมายในการไดรับคาชดเชยการตกงาน 
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6.3 ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบ

ขอบังคับท่ีเก่ียวของ มิไดบัญญัติหลักเกณฑในการใหสิทธิผูตองขังไดรับการประกันการวางงาน

และเงินชดเชยการวางงานหลังจากการปลอยตัว 

 7. บทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทํางาน 

7.1 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายไทยในสวนท่ีเก่ียวกับการทํางานของ

ผูตองขังท้ังหมด จะเห็นวา พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 โดยบัญญัติถึงหลักการสําคัญ ๆ 

ไวเทานั้นซึ่งจะมีการบัญญัติรายละเอียดตาง ๆ ขยายไวในกฎกระทรวงมหาดไทยท่ีออกตามความ

ในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 อีกช้ันหนึ่ง นอกจากน้ียังไดขยายไวใน

ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ อีกเปนจํานวนวนมาก ซึ่งจะเห็นไดวา มีบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับ

การทํางานของผูตองขังอยูนั้นกระจัดกระจาย อยูในรูปของกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 

ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือส่ังการ ซึ่งฐานะทางกฎหมายเหลานี้มีลําดับรองจากพระราชบัญญัติ 

และโดยสวนใหญจะถูกบัญญัติโดยฝายบริหาร จึงทําใหกฎหมายหรือบทบัญญัติขาดความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน 

7.2 นอกจากน้ีกฎหมายบังคับโทษท่ีเก่ียวของกับการทํางานของไทยนั้น ยัง            

ไมสอดคลองกับกฎหมายคุมครองแรงงานของไทย โดยเฉพาะในเร่ืองการคุมครองสิทธิผูตองขัง  

จะเห็นวา แตกตางกับการคุมครองสิทธิของลูกจางเปนอยางมาก อาทิ จํานวนคาตอบแทน สิทธิใน

การลา และการไดรับคาสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทํางาน เปนตน ซึ่งผูเขียน

เห็นวา ไมวาผูใชแรงงานผูนั้นจะอยูในสถานะใด กลาวคือ อาจอยูในฐานะผูตองขังหรืออาจอยูใน

ฐานะลูกจาง แตการคุมครองข้ันพ้ืนฐานของผูใชแรงงานดวยกัน ควรจะเทาเทียมและอยูใน

มาตรฐานเดียวกันโดยไมเลือกปฏิบัติภายใตรัฐธรรมนูญ 

จากการที่ไดศึกษาถึงมาตรการตาง ๆ เก่ียวกับการทํางานของผูตองขังพบวามี

ขอบกพรองอยูหลายประการ ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ในเร่ืองกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ควรนํามาตรการเล่ียงโทษจําคุกมาใชใหมากข้ึนเพ่ือเปนการลดปญหาความแออัดของ

ผูตองขังในเรือนจํา อาทิ การควบคุมผูตองขังโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส การปลอยตัวช่ัวคราว  

การคุมประพฤติ การทํางานบริการสังคม การกักขังไวท่ีบาน และการพักการลงโทษ เปนตน ซึ่ง

หากนํามาตรการตาง ๆ เหลานี้มาใชอยางมีประสิทธิภาพแลวยอมสงผลเปนการลดจํานวน

ผูตองขังในเรือนจําไดเปนอยางดี 

2. ในเร่ืองการพัฒนาการทํางานของผูตองขังใหนําไปประกอบอาชีพไดจริง 

ควรมีการจัดตั้งเรือนจําสําหรับฝกวิชาชีพโดยเฉพาะข้ึนตามความเหมาะสมหรือบริบท

ของสภาพพ้ืนท่ี โดยมีการคัดเลือกผูตองขังท่ีมีความตองการฝกวิชาชีพในแตละสาขาไปอยูรวมกัน 

ไมปะปนกับผูตองขังสาขาอ่ืน ๆ เพ่ือใหมีการฝกวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งเปนการสราง
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งานและสรางวิชาชีพใหแกผูตองขัง สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประกอบอาชีพไดภายหลังจากการ

ปลอยตัว 

3. ในเร่ืองวัตถุประสงคในการทํางานของผูตองขัง 

ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ในสวนวัตถุประสงคในการทํางานของ

ผูตองขังยังไมมีบัญญัติไวโดยตรง มีเพียงแตนโยบายของกรมราชทัณฑเทานั้นท่ีเปนแนวปฏิบัติไว 

ซึ่งสมควรท่ีจะมีการแกไขเพ่ิมเติมในเร่ืองวัตถุประสงคในการทํางานของผูตองขังหรือฝกวิชาชีพ

นั้นวา จะตองทําใหผูตองขังสามารถประกอบอาชีพไดหลังจากพนโทษแลว เพ่ือใหเกิดความ

ชัดเจนในทางปฏิบัติ และเปนการสรางหลักประกันใหแกผูตองขังวา งานท่ีผูตองขังไดทํานั้นมี

ประโยชนตอตัวผูตองขังเอง และปองกันเจาหนาท่ีเรือนจํานํางานท่ีไมเปนประโยชนตอการสราง

อาชีพมาใหผูตองขังทํา 

4. ในเร่ืองลักษณะงาน ประเภทงาน และสิทธิหนาท่ีในการทํางาน 

4.1 ควรใหสิทธิผูตองขังในการเลือกงานท่ีประสงคจะทําเองภายในกรอบวิชาชีพท่ี

เหมาะสมกับผูตองขังนั้น เพ่ือไมใหผูตองขังถูกบังคับจนเกินไป จึงเห็นควรใหมีการแกไข

พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 มาตรา 22 จากท่ีกําหนดใหเจาพนักงานเรือนจําเทานั้นเปน       

ผูกําหนดลักษณะงาน เปนใหผูตองขังมีโอกาสไดเลือกงานตามความสนใจ ตามความถนัด หรือ 

ตามความเหมาะสมกับตน เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจในการทํางานภายในเรือนจํา อีกท้ังเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางานและความสัมฤทธิ์ผลของงาน 

4.2 รัฐควรใหสําคัญตอการทํางานหรือฝกวิชาชีพผูตองขังใหมากข้ึน โดยจัด

งบประมาณใหเพียงพอตอการฝกวิชาชีพผูตองขัง เนื่องจากหากในระหวางบังคับโทษผูตองขัง

ไดรับการฝกอบรมอาชีพท่ีดี เม่ือพนโทษออกมาแลวผูตองขังนั้นก็สามารถที่จะนําความรู

ความสามารถท่ีไดรับจากการฝกฝนภายในเรือนจําออกมาใชประโยชน หรือยึดเปนอาชีพหลักได 

โดยไมตองกลับไปกระทําส่ิงท่ีผิดกฎหมายอีก เปนการแกไขปญหาท่ีตรงจุดและในขณะเดียวกัน

เปนการปองกันปญหาในเร่ืองกระทําความผิดซ้ําของผูตองขังท่ีจะเกิดข้ึนไปในตัว 

4.3 การทํางานภายนอกเรือนจําของไทย กรมราชทัณฑควรมีการปรับปรุงลักษณะ

งานท่ีใหผูตองขังทํา โดยมุงเนนลักษณะงานไปในทางการฝกวิชาชีพเพ่ือใหผูตองขังสามารถ

ประกอบอาชีพไดภายหลังการปลอยตัวมากกวาท่ีจะใหผูตองขังทํางานสาธารณะประโยชนเพียง

อยางเดียวและควรมีการศึกษาระบบการทํางานภายนอกเรือนจําของสหพันธรัฐเยอรมนี เพ่ือนํามา

พัฒนาระบบของการทํางานนอกเรือนจําของไทย เพราะการทํางานนอกเรือนจําหรือการทํางาน

ดวยตนเองของสหพันธรัฐเยอรมนีนั้นเปดโอกาสใหแกผูตองขังไดติดตอกับนายจางเอง รวมท้ัง         

การกําหนดเงื่อนไขตามสัญญาจางกันเอง สงผลใหผูตองขังไดเรียนรูท่ีจะทํางานรวมกับสังคม

ภายนอกและฝกฝนทักษะในประกอบอาชีพดวยตนเองและมีรายไดมาเปนทุนตั้งตนชีวิตตนเอง

ภายหลังพนโทษ อันเปนการเตรียมความพรอมกอนปลอย เพราะนอกจากจะทําใหผูตองขังมีสิทธิ

ทํางานและมีรายไดตั้งแตอยูในระหวางการจําคุก ซึ่งหากผูตองขังท่ีมีความสามารถในการทํางาน 
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เม่ือพนโทษออกไปก็สามารถท่ีจะถูกจางจากการทํางานนั้นตอเนื่องไปไดโดยไมตองริเร่ิมหางาน

ใหม สงผลใหปญหาในการวางงานลดนอยลงและโอกาสในการกลับมากระทําความผิดซ้ําอีกของ

ผูตองขังก็นอยลงตามไปดวย นอกจากนี้ยังเปนการลดภาระคาใชจายของเรือนจําไดเปนอยางดี 

4.4 ควรท่ีจะกําหนดจํานวนช่ัวโมงสูงสุดของการทํางานรายวัน หรือรายสัปดาหของ

ผูตองขังใหชัดเจนเหมือนอยางกฎหมายบังคับโทษของประเทศอังกฤษและเปนไปตามขอกําหนด

มาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกตัวผูตองขัง โดยผูเขียน

เห็นวา จํานวนช่ัวโมงสูงสุดของการทํางานรายวันและรายสัปดาหของผูตองขัง ในหนึ่งวันตองไม

เกิน   8 ช่ัวโมง และเม่ือรวมเวลาทํางานท้ังส้ินแลว สัปดาหหนึ่งตองไมเกิน 48 ช่ัวโมง เวนแตงาน

ท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของผูตองขัง จะตองมีเวลาทํางานปกติวันหนึ่งไม

เกิน  7 ช่ัวโมง และเม่ือรวมเวลาทํางานท้ังส้ินแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกิน 42 ช่ัวโมง ท้ังนี้เพ่ือให

สอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 

5. ในเร่ืองคาตอบแทน การจัดเก็บเงินออม และคาอุปการะเล้ียงดู 

5.1 ระบบการจายคาตอบแทนในรูปแบบของรางวัลนั้น เปนระบบการจาย

คาตอบแทนท่ีไมเปนธรรมแกผูตองขัง เนื่องจากการจายรางวัลแกผูตองขังจะจายตอเม่ืองานนั้นมี

กําไร จึงควรมีแกไขบทบัญญัติจากระบบการจายคาตอบแทนในรูปแบบของรางวัล เปนระบบการ

จายเงินในรูปแบบคาจาง โดยใหผูตองขังท่ีทํางานพึงมีสิทธิท่ีไดรับคาตอบแทนการทํางานตาม

กฎหมายคุมครองแรงงานอยางกฎหมายบังคับโทษทางอาญาของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกผูตองขังมากข้ึน และนอกจากนี้ควรท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติใน

เร่ืองวิธีการจายเงินรางวัลใหผูตองขังตามประเภทของงานนั้น ควรใหมีมาตรฐานเดียวกันโดยไม

แบงแยกวางานนั้นจะมีลักษณะใด หรือเปนงานสาธารณะหรือไม การแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ

ดังกลาวจะทําใหเกิดความชัดเจน และผูตองขังสามารถตรวจสอบความถูกตองในข้ันตอนการ

จายเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนแหลงเงินได จํานวนเงินรางวัลท่ีจะไดรับ หรือ

ระยะเวลาในการไดรับเงินจะตองมีความเหมาะสมไมชาจนเกินไป อีกท้ังเปนการปองกันการ

คอรรัปช่ันไดเปนอยางดี 

5.2 ควรท่ีจะเพิ่มเติมบทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการจัดเก็บเงินออม ในเร่ือง

จํานวนของเงินออม ซึ่งจะตองถูกกําหนดใหเพียงพอตอการตั้งตนชีวิตในระยะเวลาหนึ่ง ท้ังใน  

สวนการทํางานภายในและภายนอกเรือนจํา อันเปนการคุมครองสิทธิผูตองขัง รวมท้ังเพ่ือให

ผูตองขังมีเงินทุนในการประกอบอาชีพภายหลังพนโทษ และไมหวนกลับมากระทําความผิดซ้ํา อัน

เปนการบรรลุวัตถุประสงคในการทํางานของผูตองขัง 

5.3 ควรจะใหผูตองขังมีหนาท่ีในการจายเงินท่ีไดจากการทํางานใหเปนคาอุปการะ

เล้ียงดูครอบครัว เพราะถือวาเปนหนาท่ีตามศีลธรรมจรรยาของสถาบันครอบครัว ซึ่งจะทําให

ผูตองขังเกิดความรับผิดชอบตอครอบครัว และชวยลดชองวางเพิ่มความใกลชิดของบุคคลใน

ครอบครัว 
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6. ในเร่ืองสวัสดิการและสิทธิประโยชนของผูตองขัง 

6.1 ควรท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ ในเร่ืองการคุมครองสิทธิของผูตองขังจาก

การประสบอันตรายขณะทําการตามหนาท่ี ใหอยูในมาตรฐานเดียวกันกับพระราชบัญญัติเงิน

ทดแทน พ.ศ.2537 ในเรื่องการคุมครองสิทธิของลูกจางเทาท่ีจะเปนไปได ไมวาจะเปน นิยาม 

หลักเกณฑตาง ๆ อัตราคาสินไหมทดแทน เปนตน การแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกลาวจะไมเปน

การเลือกปฏิบัติอันไมเปนธรรมตอผูใชแรงงานดวยกัน ซึ่งเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ 

และไมเปนการขัดตอหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอีกดวย 

6.2 ควรจะเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑการประกันการวางงานและเงิน

ชดเชยการวางงานหลังจากการปลอยตัว เหมือนอยางกฎหมายบังคับโทษทางอาญาของสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ือเปนการชวยเหลือและเยียวยาแกผูตองขังในเบื้องตน เนื่องดวยหลังจาก

พนโทษแลวผูตองขังสวนใหญก็มักจะหางานทําไมได เม่ือไมไดประกอบอาชีพก็ไมมีรายไดมาเล้ียง

ชีพ จึงเกิดภาวะประสบปญหาทางดานการเงินตามมา จึงอาจสงผลใหเกิดการกระทําความผิด

อาญาซ้ําข้ึนอีก 

6.3 ควรท่ีจะเพ่ิมเติมบทบัญญัติ ใหสิทธิผูตองขังไดรับคาชดเชยการตกงาน ใน

กรณีท่ีผูตองขังไมสามารถทํางานได เหมือนอยางกฎหมายบังคับโทษทางอาญาของสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ือเปนการเยียวยาแกผูตองขังท่ีไมสามารถทํางานได เหตุเพราะมิใช

ความผิดของตน ไดรับการคุมครองข้ันพ้ืนฐานทางดานการเงินอันเปนปจจัยอยางหนึ่งในการดํารง

ชีพไมใหผูตองขังนั้นเดือดรอนจนเกินควร 

 7. ในเร่ืองบทบัญญัติของกฎหมาย ควรท่ีจะทบทวน และปรับปรุงบทบัญญัติแหง

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบังคับโทษใหทันตอสังคมปจจุบัน และยกระดับของกฎหมายรอง เชน 

กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือส่ังการ เปนตน ใหเปนกฎหมายใน

ลําดับเดียวกันกับพระราชบัญญัติโดยการรวบรวมนํามาจัดเปนหมวดหมู ใหมีความชัดเจน และมี

ความสัมพันธกันอยางเปนระบบ ทําใหงายแกการบังคับใชและเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ 

8. ในดานอ่ืน ๆ ควรจะจัดใหมีโปรแกรมที่มีการพัฒนาผูตองขังในดานตาง ๆ 

สอดแทรกเขามาในชีวิตประจําวัน หรือในระหวางการทํางานของผูตองขังดวย โดยเฉพาะดาน

การศึกษา หรือการฝกวิชาชีพ เพ่ือเปนการพัฒนาผูตองขังใหมีความรูและนํามาใชภายหลังพน

โทษ และปองกันการจายงานโดยหวังแตผลกําไรจากการใชแรงงานผูตองขังแตเพียงอยางเดียว 

ดวยเหตุนี้ จึงควรมีการจัดตั้งเรือนจําสําหรับฝกวิชาชีพโดยเฉพาะข้ึน ซึ่งอาจแตกตาง

กันข้ึนอยูกับความเหมาะสมหรือบริบทของในแตละสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือเปนการสรางงานและสราง

วิชาชีพใหแกผูตองขัง ทําใหผูตองขังสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประกอบอาชีพไดภายหลังจาก

การปลอยตัวได รวมท้ังปรับปรุงแกไขบทบัญญัติกฎหมายในเรื่องการทํางานของผูตองขังให

พัฒนาในรูปแบบท่ีดีข้ึน เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับสถานการณทางสังคมในปจจุบันและ
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สอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอนักโทษอันเปนหลักสากล รวมท้ังให

ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และใหตองตามวัตถุประสงคบังคับโทษทางอาญาอยางแทจริง 
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