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บทคดัย่อ  

 การจัดช้ันของผู้ต้องขงั มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ต้องขงัเคร่งครัดในระเบียบวินัย 

และมีความสาํนึกรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม โดยการให้ประโยชน์ตอบแทนลดหล่ันตามช้ัน

ของผู้ต้องขังซ่ึงพิจารณาจากผลก้าวหน้าในด้านฝึกอบรมและพัฒนาความประพฤติ ดังน้ัน การให้

ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ต้องขังมีความสัมพันธ์กับการจัดช้ันของผู้ต้องขัง กล่าวคือ ผู้ต้องขังที่

ประพฤติดีและอยู่ในระเบียบวินัยโดยสมํ่าเสมอจะได้รับการพิจารณาได้เล่ือนช้ันสงูขึ้นกว่าเดิม และ

ยังได้รับประโยชน์ในความสะดวกสบายต่างๆ สงูขึ้นไปอกี เท่ากบัเป็นการย่ัวยุผู้ต้องขังให้แข่งขัน

กนัทาํความดีย่ิงขึ้น ในทางตรงกนัข้าม หากผู้ต้องขังประพฤติตนในทางเสื่อมเสยี กจ็ะถูกลดช้ันลง 

และถูกตัดความสะดวกสบายที่เคยได้รับอยู่ตามไปด้วย (ประเสริฐ เมษมณี, 2528 : 519-520) 
ระบบการจัดช้ันเป็นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยจะต้องคาํนึงถึงหลักทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไข

ฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง โดยจะต้องมีปัจจัยเกื้ อกูลให้ผู้ต้องขังประพฤติดี เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิทธิประโยชน์

ต่างๆ เป็นรางวัลตอบแทน ทาํให้ผู้ต้องขังเกิดแรงจูงใจให้ต้องปรับปรุงแก้ไขตนเองไปในทางที่ดี

ขึ้น สทิธปิระโยชน์ของผู้ต้องขงักบัระบบการจัดช้ันจึงเป็นการให้โอกาสผู้ต้องขังกลับตัวเป็นคนดีซ่ึง

ถอืเป็นสทิธทิี่พึงได้รับและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ 
 ปัจจุบันประเทศไทยประสบกบัปัญหาอาชญากรรมที่มีปริมาณเพ่ิมสงูขึ้นเร่ือยๆ ทาํให้

จาํนวนผู้ต้องขงัเกนิความจุของเรือนจาํ สภาพของเรือนจาํไม่สามารถรองรับผู้ต้องขังจาํนวนมากได้

ทาํให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล โดยเม่ือ

ผู้ต้องขังเข้าสู่เรือนจาํ และผ่านกระบวนการจาํแนกลักษณะผู้ต้องขังในขั้นแรกรับแล้วจะต้องอยู่

รวมกนั (บทสมัภาษณน์ายประเสริฐ อยู่สภุาพ ผู้อาํนวยการสาํนักทณัฑปฏบิัติ กรมราชทณัฑ ์: ลว. 

18 กนัยายน 2557) ทาํให้ผู้ต้องขงัมีการเลียนแบบพฤติกรรมซ่ึงกนัและกนั เกดิความเป็นอยู่ที่ไม่

เป็นระเบียบ ซ่ึงทาํให้เกิดความยากลาํบากต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล ทาํให้ระบบ

การจัดช้ันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจูงใจผู้ต้องขังให้ประพฤติดีเพ่ือแลกกับสิทธิประโยชน์ที่

แตกต่างกนัไปในแต่ละช้ัน โดยเหน็ว่าปัญหาสาํคัญที่เกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ของผู้ต้องขังกบัระบบ

การจัดช้ัน ได้แก่ หลักเกณฑ์ในการเล่ือนและลดช้ันของผู้ต้องขัง คณะกรรมการในการพิจารณา

เล่ือนและลดช้ันของผู้ต้องขัง ความเหมาะสมของสทิธปิระโยชน์ของผู้ต้องขังในแต่ละช้ัน ประกอบ

กบักฎหมายที่มีการใช้มาเป็นเวลานานไม่สอดคล้องกบัการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังกบัสภาพปัญหาใน

ปัจจุบันและกฎหมายดังกล่าวขาดสภาพบังคับเป็นการทั่วไป 
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 ดังน้ัน เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดช้ันเป็นไปเพ่ือการจูงใจ

ผู้ต้องขงัให้ประพฤติดีเพ่ือแลกกบัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับ

โทษ และเกิดความเหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละรายควรมีการแก้ไขกฎหมายให้มีสภาพบังคับเป็น

การทั่วไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั มีความชัดเจนทุกขั้นตอน โดยการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ

ราชทณัฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองหลักเกณฑ์ในการเล่ือนและลดช้ันของผู้ต้องขัง คณะกรรมการในการ

พิจารณาเล่ือนและลดช้ันโดยให้องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงสิทธิประโยชน์ของ

ผู้ต้องขังในแต่ละช้ันจะต้องแตกต่างกนัเพ่ือการจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดี ซ่ึงจะเป็นไปเพ่ือการ

แก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขงัอย่างแท้จริง  

 

1. บทนาํ   

 การลงโทษเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูจะต้องคํานึงถึง “ตัวผู้กระทาํผิด” หรือภูมิหลังของ

ผู้กระทาํผดิมากกว่า หรือเท่าๆ กบั “การกระทาํผดิ” คนที่ทาํความผดิร้ายแรงเหมือนกนั แต่อาจมี

ภมิูหลังหรือที่มาของการกระทาํผิดน้ันแตกต่างกนั ดังน้ัน การลงโทษเพ่ือการแก้ไขจึงควรลงโทษ

ด้วยวิธกีารหรือระยะเวลาที่เหมาะสมกบัผู้กระทาํผิดแต่ละคน (นัทธ ีจิตสว่าง, 2556 : 17) สทิธิ

ประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดช้ันถือเป็นกระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเพ่ือการแก้ไข

ฟ้ืนฟูที่จะต้องเหมาะสมกบัผู้ต้องขังแต่ละคน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ แต่

ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจาํ ทาํให้ผู้ต้องขังต่างช้ันกนัอยู่รวมกนั ย่อม

ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขงัเป็นรายบุคคลได้ ทาํให้การปฏบิัติต่อผู้ต้องขงัเกี่ยวกบัสทิธิ

ประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดช้ันไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร กล่าวคือ ในการพิจารณา

เล่ือนและลดช้ันของผู้ต้องขังเพ่ือให้ได้รับสทิธปิระโยชน์ที่แตกต่างกนัไปในแต่ละช้ันใช้หลักเกณฑ์

ด้านระยะเวลาที่ได้รับโทษจาํคุกมาแล้วเป็นหลักมากกว่าการพัฒนาตนเองในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าด้าน

การศึกษา อบรม การฝึกวิชาชีพ  เป็นต้น หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้กับผู้ต้องขังทุกคนไม่ได้คาํนึงถึง

ความเหมาะสมกับผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล โดยการปฏิบัติดังกล่าวเป็นแต่เพียงเคร่ืองมือในการ

ทดสอบหรือประเมินผลของเจ้าหน้าที่เรือนจาํประกอบการเล่ือนช้ันเท่าน้ัน อกีทั้งตามกฎกระทรวง 

ข้อ 83 กาํหนดให้การเล่ือนและลดช้ันเป็นอาํนาจของผู้บัญชาการเรือนจาํแต่ละเรือนจาํเป็นผู้มี

อํานาจในการพิจารณา โดยการแต่งตั้ งคณะกรรมการซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ ในเรือนจําน้ันๆ 

คณะกรรมการดังกล่าวไม่มีองค์กรภายนอกเข้าร่วมด้วยอันจะส่งผลต่อความเช่ือถือและความมี

ประสิทธิภาพ และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบังคับโทษจาํคุกที่จะต้องกระทาํโดยเปิดเผย มี

ความเป็นภาวะวิสัย สามารถตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอก

องค์กร และจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณาเล่ือนช้ันไม่ได้คาํนึงถึงข้อมูลประวัติของ

ผู้ต้องขังในส่วนที่เกี่ยวกบัข้อเทจ็จริงในการกระทาํผิดและข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัตัวผู้กระทาํความผิด

ประกอบกนัเท่าที่ควร จากปัญหาที่ผู้ต้องขังล้นเรือนจาํทาํให้ผู้ต้องขังต่างช้ันกนัต้องอยู่รวมกนั ทาํ

ให้สิทธิประโยชน์ที่ ผู้ต้องขังแต่ละช้ันได้รับซ่ึงจะต้องแตกต่างกันน้ันไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจแก่
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ผู้ต้องขังแต่ละคนในการปรับปรุงแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองในทางที่ดีขึ้ น โดยที่สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่

ได้รับจะต้องเหมาะสมกบัผู้ต้องขังแต่ละคนโดยจะต้องขึ้นอยู่กับการพัฒนาตัวเองด้านพฤติกรรม 

การศึกษา อบรม และการฝึกวิชาชีพ เป็นต้น อนัจะก่อให้เกดิความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม

ได้อย่างแท้จริง นอกจากน้ีแล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัสทิธปิระโยชน์ของผู้ต้องขังกบัระบบการจัด

ช้ันในปัจจุบันขาดสภาพบังคับเป็นการทั่วไปขึ้ นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละเรือนจาํ และ

กฎหมายไม่ได้มีการแก้ไขมาเป็นเวลานานทาํให้เน้ือหาและหลักเกณฑ์ต่างๆ ไม่สอดคล้องต่อ

ปัญหาที่เกดิขึ้นในปัจจุบัน ไม่ก่อให้เกดิการแก้ไขฟ้ืนฟูต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลได้ ดังน้ัน เพ่ือให้

สิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังและระบบการจัดช้ันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษอย่าง

แท้จริง จะต้องมีการบัญญัติกฎหมายให้ครอบคลุมถึงปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกนัและมีความชัดเจนในทุกขั้นตอนอนัจะทาํให้เกดิประโยชน์ต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังเป็น

รายบุคคลได้ 

  

2. แนวความคิด ทฤษฎีเกีย่วกบัสิทธิประโยชนข์องผูต้อ้งขงักบัระบบการจดัชั้น 

 วัตถุประสงค์ของการบังโทษเป็นพัฒนาการจากแนวคิดในอดีตของการลงโทษ เข้ามาสู่

แนวคิดยุคใหม่ที่มีความเป็นเสรีนิยมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดทั้งศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์มากขึ้น มุ่งที่จะปรับเปล่ียน บาํบัดฟ้ืนฟูหรือแก้ไขพฤติกรรมของบุคคลที่บกพร่องในเร่ือง

ต่างๆ ที่เป็นเหตุให้กระทาํผิดกฎหมายอาญาอนัเป็นกติกาสงัคม ถึงขนาดไม่สามารถดาํรงชีวิตอยู่

ร่วมกับคนในสังคมปกติได้ จึงมีความจาํเป็นที่ต้องนาํคนลักษณะดังกล่าวน้ีไปปรับปรุงซ่อมแซม

แก้ไข ยกระดับความเจริญทางจิตใจและพฤติกรรม ให้อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานคนปกติใน

สงัคมน้ันๆ ได้ ซ่ึงวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษที่สาํคัญมีดังต่อไปน้ี (ธานี วรภัทร์, 2555 : 39) 

 1.  เพ่ือให้มีการดาํรงชีวิตอนาคตโดยปราศจากการกระทาํความผดิและมีความรับผดิชอบ

ต่อสงัคม  

 2.  เพ่ือเป็นการคุ้มครองสงัคม  

 หลักการลงโทษผู้ต้องขังอย่างรุนแรง หรือแยกตัวผู้ต้องขังออกไปจากสังคม ตามนัย

แห่งแนวความคิดที่มีมาตั้งแต่เดิม เป็นเพียงส่วนหน่ึงของการลงโทษเท่าน้ัน จุดประสงค์หรืออุดม

คติที่นานาอารยประเทศ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในปัจจุบัน มุ่งหนักไปในทางให้การ

อบรมแก้ไขจิตใจผู้ต้องขงั ให้ประพฤติกลับตนเป็นพลเมืองดีเป็นสาํคัญ ทั้งมีความเช่ือว่าการแก้ไข

พฤติกรรมผู้ต้องขังให้กลับความประพฤติน้ัน จําต้องดําเนินการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมี

มนุษยธรรม และจัดสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจาํหรือทณัฑสถาน ไปในทางส่งเสริมจูงใจผู้ต้องขัง

ให้เกดิความรู้สกึว่า ยังเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าต่อสงัคมอยู่ โดยกระบวนการปฏบิัติต่อผู้ต้องขังในทุก

ขั้นตอนจะต้องมีความสัมพันธ์กันไม่ว่าในด้านจัดการศึกษา การฝึกอาชีพ การรักษาระเบียบวินัย 

การควบคุม เป็นต้น ซ่ึงจะต้องอาศัยปัจจัยปฏิบัติอันจําเป็นที่มีผลเกื้ อกูลต่อการเปล่ียนแปลง

ทศันคติของผู้ต้องขัง (Necessary Supportive Services) (ประเสริฐ เมฆมณี, 2528 : 503-
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504) โดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้สิทธิประโยชน์ตอบแทนความประพฤติดีของผู้ต้องขัง มี

จุดมุ่งหมายสาํคัญ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ต้องขงัเอาใจใส่ในการศึกษาอบรมแก้ไขความประพฤติ และให้

ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการรักษาระเบียบวินัยและพัฒนาตนเอง 

 กระบวนการปฏบิัติเกี่ยวกบัการให้สทิธปิระโยชน์ตอบแทนความประพฤตดิแีก่ผู้ต้องขงั

ในประเทศไทยนั้น มีอยู่หลายประการด้วยกัน เช่น การจัดช้ันของผู้ต้องขัง การพิจารณาให้ได้รับ

การพักการลงโทษ หรือการจัดส่งให้ไปอยู่ในทณัฑนิคม เป็นต้น นับเป็นหลักปฏบิัติที่สอดคล้องกบั

ข้อกาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าสาํหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง กับข้อเสนอแนะในเร่ืองที่เกี่ยวข้องของ

สหประชาชาติข้อ 70 ซ่ึงบัญญัติว่า “ทุกเรือนจาํหรือทณัฑสถาน จะตอ้งจดัใหมี้ระบบการให้

ประโยชน์ตอบแทนอันเหมาะสม และวิธีการปฏิบัติต่างๆ ทีส่อดคลอ้งตามชัน้ของผูต้อ้งขงั เพือ่

ส่งเสริมใหผู้ต้อ้งขงัมีความประพฤติดี มีความสาํนึกรบัผิดชอบ และรกัษาไวซึ้ง่ส่วนไดเ้สียในอันที่

จะนําความสนใจ และความร่วมมือแก่เจา้หนา้ทีใ่นการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั” (ประเสริฐ เมฆมณี, 

2528 : 517) ซ่ึงปัจจัยจาํเป็นเพ่ือเกื้อกูลในการปรุงแต่งแก้ไขพฤติกรรมดังกล่าวจะมีเง่ือนไข

ผูกพันกบัระบบช้ันของผู้ต้องขงั 

 นอกจากน้ีแล้วกระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูจะต้องคํานึงถึง

ข้อเทจ็จริง 2 ส่วนที่สาํคัญ คือ ข้อเทจ็จริงที่เกี่ยวกบัการกระทาํความผิดและข้อเทจ็จริงที่เกี่ยวกบั

ตัวผู้ต้องขงัในด้านความเป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติเป็นอาจิณของผู้ต้องขังอนัจะทาํให้เกดิ

ประโยชน์อย่างเหมาะสมกบัผู้ต้องขงัเป็นรายบุคคลได้ด้วย (ธานี วรภัทร์, 2557 : 65) 

 ดังน้ัน ระบบการจัดช้ันเป็นกระบวนการปฏบิัติต่อผู้ต้องขงัโดยจะต้องคาํนึงถึงหลักการ

ลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง โดยจะต้องมีปัจจัยเกื้อกูลให้ผู้ต้องขังประพฤติดี เพ่ือให้ได้มาซ่ึง

สทิธปิระโยชน์ต่างๆ เป็นรางวัลตอบแทน ทาํให้ผู้ต้องขังเกดิแรงจูงใจให้ต้องปรับปรุงแก้ไขตนเอง

ไปในทางที่ดีขึ้น อนัจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ  

 

3. สิทธิประโยชนข์องผูต้อ้งขงักบัระบบการจัดชั้นในประเทศไทยเปรียบเทียบกบั

ต่างประเทศ 

 เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดช้ันในประเทศไทยเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ โดยพิจารณาเปรียบเทยีบกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในการจูงใจ

ผู้ต้องขังให้ประพฤติดีเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ของต่างประเทศโดยศึกษาจากประเทศ

ที่มีระบบการจัดช้ัน เช่น สาธารณรัฐเกาหลี ญ่ีปุ่น และประเทศที่ไม่มีระบบการจัดช้ัน เช่น มลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย อังกฤษ เพ่ือประโยชน์ต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลและถือเป็นการให้

โอกาสแก่ผู้ต้องขงัด้วย ซ่ึงการปฏบิัติต่อผู้ต้องขงัที่เป็นการจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดีเพ่ือให้ได้มา

ซ่ึงสทิธปิระโยชน์ตอบแทนของแต่ละประเทศดังกล่าว มีหลักเกณฑใ์นการปฏบิัติที่ชัดเจนขึ้นอยู่กบั

ระดับการพัฒนาตนเองและการเกิดสาํนึกรับผิดชอบของผู้ต้องขังแต่ละคนอย่างเหมาะสมทั้งใน

ด้านร่างกายและจิตใจเป็นสาํคัญมากกว่าเป็นเคร่ืองมือประกอบดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการ
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ทดสอบหรือประเมินผลเท่าน้ัน โดยจะต้องทาํให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้สึกต่อการมีความสามารถ 

รู้สึกมีความตระหนักในคุณค่าของตนเอง การผ่านการทาํงาน ความรับผิดชอบในการทาํงานได้

สอนให้ผู้ต้องขังรู้จักควบคุมตนเอง ซ่ึงนิสยัการทาํงานที่ดีที่ได้พัฒนามาจากการทาํงานในเรือนจาํ

จะเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพของผู้ต้องขังเม่ือกลับคืนสู่สังคม การศึกษาอบรมหรือการฝึกวิชาชีพ

เป็นสิ่งที่มีประโยชน์และเอื้อต่อชีวิตในอนาคตที่เหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคนด้วย และขั้นตอน

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังจะดาํเนินการโดยคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ เช่ียวชาญมี

กลุ่มสหวิชาชีพไม่ว่าจะเป็น นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์ เป็นต้น และในสาธารณรัฐ

เกาหลีและญ่ีปุ่น สทิธิประโยชน์ของผู้ต้องขังแต่ละช้ันย่อมแยกจากกนั สถานที่ควบคุมมีสิ่งอาํนวย

ความสะดวกเหมาะสมกบัผู้ต้องขงัแต่ละช้ัน ส่วนในมลรัฐแคลิฟอร์เนียสทิธพิิเศษต่างๆ บังคับตาม

พฤติกรรม การจัดประเภทการควบคุม และงานที่ได้รับมอบหมายของผู้ต้องขงั  

 นอกจากน้ีแล้วแนวคิดของต่างประเทศที่เป็นการจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดีเพ่ือแลก

กับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้นาํหลักความเช่ือถือ (Credits) มาใช้ ถ้า

ผู้ต้องขังประพฤติดี มีส่วนร่วม ทาํสาํเร็จตามเป้าหมาย ทาํงานตามที่ได้รับมอบหมายกจ็ะได้รับ

ความเช่ือถอืเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสทิธพิิเศษต่างๆ ตามหลักเกณฑท์ี่กาํหนดไว้ (California Penal Code) 

เช่น ผู้ต้องขังที่ทาํงานหรือศึกษาต่อในเรือนจาํสามารถได้รับการสะสมวันลดวันต้องโทษจากวัน

ทาํงานได้ (กรมราชทณัฑ,์ 2541: 185) และในมลรัฐไวโอม่ิงกมี็แนวคิดเกี่ยวกบั Good Time 

Allowances โดยได้นาํมาใช้แก่ผู้ต้องขังที่มีทัศนคติที่ดีและพฤติกรรมที่เหมาะสม สมควรเป็น

แบบอย่างโดยผู้ต้องขังสามารถลดจาํนวนวันที่ผู้ต้องขังได้รับโทษจากโทษขั้นตํ่าหรือโทษขั้นสูงได้

ตามหลักเกณฑ์ที่กาํหนดไว้ในระเบียบและข้อบังคับของมลรัฐไวโอม่ิง ซ่ึงการลดโทษเน่ืองจาก
ผู้ต้องขังมีทศันคติที่ดีและพฤติกรรมที่เหมาะสมสมควรเป็นแบบอย่าง หมายความถึง การทาํตาม

กฎระเบียบของเรือนจาํ การทาํตามคาํสั่ง คาํแนะนาํ เกี่ยวกบังานที่ได้รับมอบหมาย การฝึกอาชีพ 

การศึกษา การรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมที่ทางเรือนจําจัดขึ้ น  

เป็นต้น (Good Time Allowances for Inmates and Parolees of  the Wyoming Department of 

Corrections.) และการมีทศันคติที่ดีและพฤติกรรมที่เหมาะสมดังกล่าวน้ัน รวมถึง การเข้าร่วมการ

วางแผนเฉพาะบุคคล การมุ่งม่ันในการทาํงาน การศึกษา การฝึกอาชีพ การรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ 

ที่ทางกรมราชทัณฑ์จัดให้ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรือนจํา เป็นต้น (Good Time 

Allowances for Inmates and Parolees of  the Wyoming Department of Corrections.) หรือใน

องักฤษมีแนวคิดเกี่ยวกบัระบบการให้คะแนน Mark System โดยจุดมุ่งเน้นของการลงโทษควร

เป็นการปฏริปูบุคคล เพ่ือให้ผู้ที่กระทาํความผดิสามารถควบคุมตนเองได้อย่างย่ังยืน ฉะน้ัน การที่

ได้รับการปล่อยตัวหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับสาํนึกความรับผิดชอบของผู้กระทาํผิด ระบบน้ีจะสัมฤทธิ์

ผลได้ต้องจัดผลประโยชน์ของนักโทษให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสังคม ระบบลงโทษเชิง

ราชทณัฑ์เป็นเพียงมิติทางร่างกาย แต่ “กฎเหลก็” ของการลงโทษแท้ที่จริงแล้วต้องแก้ไขทั้งทาง

ร่างกายและทางจิตใจ การลงทัณฑ์รูปแบบใหม่จึงสมควรนําไปสู่การฝึกฝนไปสู่ระบบคุณธรรม 
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ไม่ใช่เพียงแต่ลงทณัฑต่์อร่างกายแต่เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน (Prison Service Journal November 

2011 No. 198 : 40) หัวใจหลักของระบบการให้คะแนน Mark System คือ การให้คะแนน 

(mark) โดยนาํมาคาํนวณระยะเวลาการรับโทษ ประกอบกับการตอบแทนที่ได้ทาํงานและ

พฤติกรรมที่เป็นคุณงามความดีต่างๆ (Prison Service Journal November 2011 No. 198 : 

41) 

 

4. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 สทิธปิระโยชน์ของผู้ต้องขงักบัระบบการจัดช้ันถือเป็นสิ่งที่จะจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติ

ดี เกิดสาํนึกรับผิดชอบทั้งในด้านร่างกายและจิตใจเป็นสาํคัญ โดยจะต้องทาํให้ผู้ต้องขังได้รับ

ความรู้สกึต่อการมีความสามารถ รู้สกึมีความตระหนักคุณค่าของตนเอง การศึกษาอบรมหรือการ

ฝึกวิชาชีพควรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และเอื้อต่อชีวิตในอนาคตที่เหมาะสมกบัผู้ต้องขังแต่ละคน อนั

จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษซ่ึงจะเป็นการให้โอกาสผู้ต้องขังกลับตนเป็นคนดี

ต่อไปเม่ือกลับสู่สงัคม 

 จากการศึกษาเปรียบเทยีบกบัต่างประเทศ ผู้เขยีนมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

 1. หลักเกณฑใ์นการเล่ือนช้ันของผู้ต้องขังจะต้องคาํนึงถึงลักษณะการกระทาํผิดและ

ตัวผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล วิธีการและระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง เพ่ือการ

ปฏบิัติต่อผู้ต้องขังในลักษณะแก้ไขทลีะน้อยๆ โดยขึ้นอยู่กบัระดับการตรวจสอบตนเองและความ

พยายามปรับปรงุตัวไปในทางที่ดีขึ้น ดังน้ัน หลักเกณฑใ์นการเล่ือนช้ันจะต้องพิจารณาจากกาํหนด

โทษจาํคุกตามคาํพิพากษาอนัถึงที่สดุของศาลมาเป็นเกณฑป์ระกอบในการเล่ือนช้ัน โดยนาํระบบ

การให้คะแนนความเช่ือมาใช้ ซ่ึงผู้ต้องขังทุกคนจะได้รับคะแนนความเช่ือถือทนัททีี่มีการรับตัวไว้ 

การคาํนวณคะแนนความเช่ือถือโดยคูณกาํหนดโทษคิดเป็นเดือนด้วยคะแนนพ้ืนฐานซ่ึงขึ้นอยู่กบั

ประเภทของผู้ต้องขังแต่ละคนและการกระทาํความผิดซํ้าหรือไม่ ซ่ึงจะต้องอาศัยข้อมูลประวัติ

เกี่ยวกับตัวผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับข้อเทจ็จริงในการกระทาํความผิดและ

ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับตัวผู้ต้องขังประกอบกัน หักล้างด้วยคะแนนที่เกิดจากการพัฒนาด้านความ

ประพฤติดี ขยันหม่ันเพียรในการทาํงาน การศึกษาอบรม เป็นต้น ย่ิงผู้ต้องขังมีพัฒนาการด้าน

ต่างๆ จนสามารถปรับเปล่ียนทศันคติของตนเองได้ย่อมได้รับคะแนนมาหักล้างมากขึ้น หลังจากที่

ได้มีการหักล้างด้วยคะแนนดังกล่าวแล้ว ผู้ต้องขังจะได้รับการเล่ือนช้ันและได้รับสิทธิประโยชน์

ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้นและเหมาะสมกนัในแต่ละช้ัน    

 2. การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังจะต้องให้ผู้ต้องขังเป็นประธานในการบังคับโทษ กล่าวคือ 

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังไม่ว่าด้านการศึกษาอบรม การฝึกวิชาชีพ จะต้องทําให้ผู้ต้องขังเกิด

ความรู้สึกถึงความสามารถหรือตระหนักในคุณค่าของตนเอง สามารถปรับเปล่ียนทัศนคติไป

ในทางที่ดีขึ้น เม่ือกลับสู่สังคม โดยสามารถใช้ชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระทาํผิด อันจะ

เป็นการป้องกันสังคม ที่สาํคัญผู้ต้องขังสามารถนาํทกัษะที่ได้รับไปดาํรงชีวิตในอนาคตได้ ไม่ใช่
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เป็นแต่เพียงเคร่ืองมือของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจว่าผู้ต้องขงัได้รับการศึกษาอบรม หรือการฝึก

วิชาชีพแล้วเท่าน้ันตามที่ปรากฏในระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเล่ือนและลดช้ันของนักโทษ

เดด็ขาด พ.ศ.2556 ข้อ 16 วรรคสอง โดยกาํหนดไว้ว่า “ผลของการศึกษาอบรมและการฝึก

วิชาชีพที่นาํมาเป็นประโยชน์เพ่ือการเล่ือนช้ันคร้ังหน่ึงแล้วไม่ให้นาํมาใช้เพ่ือการพิจารณาเล่ือน

ช้ันในคราวต่อไปอีก” ดังน้ัน ข้อความในส่วนน้ีควรตัดออกไป เน่ืองจากการที่ผู้ต้องขังคนใดมี

ความสนใจหรือถนัดเร่ืองใดไม่ว่าจะด้านการศึกษาอบรม การฝึกวิชาชีพ การปฏบิัติต่างๆ จะต้อง

เหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคนโดยพิจารณาได้จากข้อเทจ็จริงที่เกี่ยวกับการกระทาํความผิดและ

ข้อเทจ็จริงที่เป็นส่วนบุคคลในด้านความเป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติเป็นอาจิณของผู้ต้องขัง 

เพ่ือประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมและกระตือรือร้นในสิ่งที่ตนเองถนัด จะทาํให้เกดิการพัฒนาตนเอง

มากขึ้นอนัจะเป็นการแก้ไขฟ้ืนฟูที่มีประสทิธภิาพที่แท้จริง 

 3. หลักเกณฑ์ในการเพ่ิมคะแนนความประพฤติของผู้ต้องขังไม่ว่าด้านการพัฒนา

ตนเอง ด้านการศึกษาอบรม การฝึกวิชาชีพ และด้านการช่วยเหลือกิจการของเรือนจาํหรือทัณฑ

สถาน จะต้องนาํหลักเกณฑ์ในการเพ่ิมคะแนนไปใช้กับผู้ต้องขังทุกช้ัน ไม่จาํกัดเฉพาะช้ันดีเล่ือน

ช้ันเป็นช้ันดีมาก หรือจากช้ันดีมากเล่ือนช้ันเป็นช้ันเย่ียมเท่าน้ัน โดยจะต้องขึ้นอยู่กบัการตรวจสอบ

และความพยามยามในการที่ปรับปรุงตัวของผู้ต้องขังแต่ละคน นอกจากน้ีผลที่ได้ทาํให้ผู้ต้องขัง

สามารถนาํคะแนนดังกล่าวไปหักล้างกบัคะแนนความเช่ือถอืตามที่กาํหนดไว้ได้ด้วย  

    4. การพิจารณาเล่ือนและลดช้ันของผู้ต้องขังจะต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑก์ารบังคับ

โทษจําคุก ซ่ึงการเล่ือนและลดช้ันของผู้ต้องขังเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดีเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังน้ัน การ

พิจารณาเล่ือนและลดช้ันจะต้องกระทาํโดยเปิดเผย มีความเป็นภาวะวิสัยที่สามารถตรวจสอบได้ 

โดยมีการตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร และจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ

เป็นนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์ เป็นต้น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย และ

คณะกรรมการดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ อนัจะทาํให้การเล่ือนและลดช้ัน

มีความโปร่งใสและเกดิประสทิธิภาพมากขึ้น ที่สาํคัญการพิจารณาของคณะกรรมการในการเล่ือน

และลดช้ันของผู้ต้องขังจะต้องมีความเหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคน โดยพิจารณาข้อมูลประวัติ

ของผู้ต้องขังจากข้อเทจ็จริงที่เกี่ยวกับการกระทาํความผิดและตัวผู้ต้องขังประกอบกันอันจะเป็น

ผลดีแก่ผู้ต้องขงัทุกคนอย่างเท่าเทยีมและเหมาะสม  

   5. ประเทศไทยควรแยกผู้ต้องขังที่อยู่ในช้ันเดียวกันอยู่ด้วยกันอย่างชัดเจนและใน

สถานที่คุมขังจะต้องมีสิ่งอาํนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับสภาพของผู้ต้องขังในแต่ละช้ัน เพ่ือ

ประโยชน์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขงัได้อย่างเหมาะสมและเกดิประโยชน์ นอกจากน้ีแล้วการให้สทิธิ

ประโยชน์ตอบแทนน้ันจะต้องมีความเท่าเทยีมกันและเหมาะสมกบัผู้ต้องขังแต่ละช้ันอย่างชัดเจน 

ไม่ควรให้ผู้ต้องขังต่างช้ันกนั สทิธปิระโยชน์ต่างกนัต้องอยู่ในสถานที่คุมขังอย่างเดียวกนั เพราะจะ

ทาํให้ไม่เกดิประโยชน์ต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังแต่อาจเป็นการเลียนแบบพฤติกรรมของอาชญา
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กรซ่ึงกนัและกนัได้ ทาํให้สทิธิประโยชน์ที่ได้รับไม่เกดิประโยชน์เพ่ือการจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติ

ดีได้ ดังน้ัน การให้สิทธิประโยชน์ตอบแทนจะต้องคํานึงถึงพัฒนาการในด้านพฤติกรรมโดย

พิจารณาจากพฤติกรรมก่อนเข้าสู่เรือนจาํ ขณะอยู่ในเรือนจาํและพฤติกรรมในอนาคตที่จะมีการ

เปล่ียนแปลง รวมทั้งสถานที่ควบคุม ประเภทของผู้ต้องขงั และความรับผดิชอบของผู้ต้องขังแต่ละ

คนอันจะทาํให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้ต้องขังเพ่ือแลกกับสิทธิประโยชน์ที่เพ่ิมมากขึ้ นตามลําดับช้ัน 

นอกจากน้ีแล้ว ควรเพ่ิมสทิธิประโยชน์ของผู้ต้องขังให้มากขึ้นกว่าในปัจจุบันและมีความแตกต่าง

กนัไปในแต่ละช้ันอย่างชัดเจนขึ้นอยู่กบัระดับความก้าวหน้าทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขัง

แต่ละคนอย่างเหมาะสม 

   6. ในเร่ืองของสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดช้ัน ควรมีการแก้ไข

กฎหมายให้มีสภาพบังคับเป็นการทั่วไป ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั มีความชัดเจนทุกขั้นตอน โดย

ยึดทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู และวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจาํคุก การให้สิทธิแก่

ผู้ต้องขังในการกลับตัวเป็นดี โดยจะต้องมีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติราชทณัฑ ์ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองหลักเกณฑใ์นการเล่ือนและลดช้ันของผู้ต้องขัง คณะกรรมการในการพิจารณาเล่ือนและลดช้ัน

หรือในส่วนของสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังในแต่ละช้ัน ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากน้ี

แล้วกฎหมายจะต้องบัญญัติให้องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพ่ือให้เกดิการถ่วงดุลอาํนาจ

หน้าที่ซ่ึงกันและกัน อีกทั้งการปฏบิัติต่อผู้ต้องขังในทุกขั้นตอนจะต้องเหมาะสมกับผู้ต้องขังเป็น

รายบุคคลเพ่ือเป็นการคุ้มครองสทิธขิองผู้ต้องขงั และเป็นการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขงัอย่างแท้จริง 

   7. ควรเพ่ิมจาํนวนเจ้าหน้าที่เรือนจาํในอตัราที่เหมาะสมกบัจาํนวนผู้ต้องขังในปัจจุบัน 

เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล อันจะทาํให้สิทธิประโยชน์ของผู้ต้องและ

ระบบการจัดช้ันเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกดิประสทิธภิาพสงูสดุต่อการบริหารระบบราชทณัฑ ์
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