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บทคัดย่อ
การจัดชั้นของผู้ต้องขัง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ ผ้ ูต้องขังเคร่งครัดในระเบียบวินัย
และมีความสํานึกรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม โดยการให้ ประโยชน์ตอบแทนลดหลั่นตามชั้น
ของผู้ต้องขังซึ่งพิจารณาจากผลก้ าวหน้ าในด้ านฝึ กอบรมและพัฒนาความประพฤติ ดังนั้น การให้
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ูต้องขังมีความสัมพันธ์กับการจัดชั้นของผู้ต้องขัง กล่ าวคือ ผู้ต้องขังที่
ประพฤติดีและอยู่ในระเบียบวินัยโดยสมํ่าเสมอจะได้ รับการพิจารณาได้ เลื่อนชั้นสูงขึ้นกว่าเดิม และ
ยังได้ รับประโยชน์ในความสะดวกสบายต่างๆ สูงขึ้นไปอีก เท่ากับเป็ นการยั่วยุผ้ ูต้องขังให้ แข่งขัน
กันทําความดีย่ิงขึ้น ในทางตรงกันข้ าม หากผู้ต้องขังประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย ก็จะถูกลดชั้นลง
และถูกตัดความสะดวกสบายที่เคยได้ รับอยู่ตามไปด้ วย (ประเสริฐ เมษมณี, 2528 : 519-520)
ระบบการจัดชั้นเป็ นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยจะต้ องคํานึงถึงหลักทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ ไข
ฟื้ นฟู ผ้ ู ต้องขัง โดยจะต้ องมีปัจจัยเกื้อกูลให้ ผ้ ูต้องขังประพฤติดี เพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิประโยชน์
ต่างๆ เป็ นรางวัลตอบแทน ทําให้ ผ้ ูต้องขังเกิดแรงจูงใจให้ ต้องปรับปรุงแก้ ไขตนเองไปในทางที่ดี
ขึ้น สิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้นจึงเป็ นการให้ โอกาสผู้ต้องขังกลับตัวเป็ นคนดีซ่ึง
ถือเป็ นสิทธิท่พี ึงได้ รับและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ
ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาอาชญากรรมที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทําให้
จํานวนผู้ต้องขังเกินความจุของเรือนจํา สภาพของเรือนจําไม่สามารถรองรับผู้ต้องขังจํานวนมากได้
ทําให้ ส่งผลกระทบต่ อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูต้องขังเป็ นรายบุคคล โดยเมื่อ
ผู้ต้องขังเข้ าสู่เรือนจํา และผ่านกระบวนการจําแนกลักษณะผู้ต้องขังในขั้นแรกรับแล้ วจะต้ องอยู่
รวมกัน (บทสัมภาษณ์นายประเสริฐ อยู่สภุ าพ ผู้อาํ นวยการสํานักทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ : ลว.
18 กันยายน 2557) ทําให้ ผ้ ูต้องขังมีการเลียนแบบพฤติกรรมซึ่งกันและกัน เกิดความเป็ นอยู่ท่ไี ม่
เป็ นระเบียบ ซึ่งทําให้ เกิดความยากลําบากต่อการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูต้องขังเป็ นรายบุคคล ทําให้ ระบบ
การจัดชั้นไม่ ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการจู งใจผู้ต้องขังให้ ประพฤติดีเพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ท่ี
แตกต่างกันไปในแต่ละชั้น โดยเห็นว่าปัญหาสําคัญที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบ
การจัดชั้น ได้ แก่ หลักเกณฑ์ในการเลื่อนและลดชั้นของผู้ต้องขัง คณะกรรมการในการพิจารณา
เลื่อนและลดชั้นของผู้ต้องขัง ความเหมาะสมของสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังในแต่ละชั้น ประกอบ
กับกฎหมายที่มีการใช้ มาเป็ นเวลานานไม่สอดคล้ องกับการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูต้องขังกับสภาพปั ญหาใน
ปัจจุบันและกฎหมายดังกล่าวขาดสภาพบังคับเป็ นการทั่วไป
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ดังนั้ น เพื่ อ ให้ สิทธิประโยชน์ ของผู้ ต้ องขังกับ ระบบการจั ด ชั้ น เป็ นไปเพื่ อการจู ง ใจ
ผู้ต้องขังให้ ประพฤติดีเพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับ
โทษ และเกิดความเหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละรายควรมีการแก้ ไขกฎหมายให้ มีสภาพบังคับเป็ น
การทั่วไปให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน มีความชัดเจนทุกขั้นตอน โดยการบัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่องหลักเกณฑ์ในการเลื่อนและลดชั้นของผู้ต้องขัง คณะกรรมการในการ
พิ จ ารณาเลื่ อ นและลดชั้ น โดยให้ อ งค์ ก รภายนอกเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม รวมถึ ง สิท ธิป ระโยชน์ ข อง
ผู้ต้องขังในแต่ละชั้นจะต้ องแตกต่างกันเพื่อการจูงใจให้ ผ้ ูต้องขังประพฤติดี ซึ่งจะเป็ นไปเพื่อการ
แก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูต้องขังอย่างแท้ จริง

1. บทนํา
การลงโทษเพื่ อการแก้ ไขฟื้ นฟู จะต้ องคํานึงถึง “ตัวผู้ กระทําผิด” หรื อภูมิหลังของ
ผู้กระทําผิดมากกว่า หรือเท่าๆ กับ “การกระทําผิด” คนที่ทาํ ความผิดร้ ายแรงเหมือนกัน แต่อาจมี
ภูมิหลังหรือที่มาของการกระทําผิดนั้นแตกต่างกัน ดังนั้น การลงโทษเพื่อการแก้ ไขจึงควรลงโทษ
ด้ วยวิธกี ารหรือระยะเวลาที่เหมาะสมกับผู้กระทําผิดแต่ละคน (นัทธี จิตสว่าง, 2556 : 17) สิทธิ
ประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้นถือเป็ นกระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเพื่อการแก้ ไข
ฟื้ นฟูท่จี ะต้ องเหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคน และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ แต่
ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาผู้ต้องขังล้ นเรือนจํา ทําให้ ผ้ ูต้องขังต่างชั้นกันอยู่รวมกัน ย่อม
ส่งผลกระทบต่อการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูต้องขังเป็ นรายบุคคลได้ ทําให้ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้นไม่ เกิดประโยชน์เท่าที่ควร กล่ าวคือ ในการพิ จารณา
เลื่อนและลดชั้นของผู้ต้องขังเพื่อให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ท่แี ตกต่างกันไปในแต่ละชั้นใช้ หลักเกณฑ์
ด้ านระยะเวลาที่ได้ รับโทษจําคุกมาแล้ วเป็ นหลักมากกว่าการพัฒนาตนเองในทางที่ดีข้ นึ ไม่ว่าด้ าน
การศึกษา อบรม การฝึ กวิชาชีพ เป็ นต้ น หลักเกณฑ์ดังกล่ าวใช้ กับผู้ต้องขังทุกคนไม่ได้ คาํ นึงถึง
ความเหมาะสมกับผู้ต้องขังเป็ นรายบุคคล โดยการปฏิบัติดังกล่ าวเป็ นแต่ เพียงเครื่องมือในการ
ทดสอบหรือประเมินผลของเจ้ าหน้ าที่เรือนจําประกอบการเลื่อนชั้นเท่านั้น อีกทั้งตามกฎกระทรวง
ข้ อ 83 กําหนดให้ การเลื่อนและลดชั้นเป็ นอํานาจของผู้บัญชาการเรือนจําแต่ละเรือนจําเป็ นผู้มี
อํา นาจในการพิ จ ารณา โดยการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการซึ่ ง เป็ นเจ้ าหน้ าที่ ใ นเรื อ นจํ า นั้ น ๆ
คณะกรรมการดังกล่ าวไม่ มีองค์กรภายนอกเข้ าร่ วมด้ วยอันจะส่งผลต่ อความเชื่อถือและความมี
ประสิทธิภาพ และไม่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การบังคับโทษจําคุกที่จะต้ องกระทําโดยเปิ ดเผย มี
ความเป็ นภาวะวิสัย สามารถตรวจสอบได้ ไม่ ว่าจะเป็ นการตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอก
องค์กร และจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง และการพิจารณาเลื่อนชั้นไม่ได้ คาํ นึงถึงข้ อมูลประวัติของ
ผู้ต้องขังในส่วนที่เกี่ยวกับข้ อเท็จจริงในการกระทําผิดและข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้กระทําความผิด
ประกอบกันเท่าที่ควร จากปั ญหาที่ผ้ ูต้องขังล้ นเรือนจําทําให้ ผ้ ูต้องขังต่างชั้นกันต้ องอยู่รวมกัน ทํา
ให้ สิทธิประโยชน์ ท่ีผ้ ู ต้ องขังแต่ ละชั้ น ได้ รับ ซึ่ งจะต้ องแตกต่ า งกัน นั้ น ไม่ ก่อ ให้ เกิดแรงจู ง ใจแก่
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ผู้ต้องขังแต่ ละคนในการปรับปรุงแก้ ไขฟื้ นฟูตนเองในทางที่ดีข้ ึน โดยที่สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่
ได้ รับจะต้ องเหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคนโดยจะต้ องขึ้นอยู่กับการพัฒนาตัวเองด้ านพฤติกรรม
การศึกษา อบรม และการฝึ กวิชาชีพ เป็ นต้ น อันจะก่อให้ เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ได้ อย่างแท้ จริง นอกจากนี้แล้ วกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัด
ชั้นในปั จจุ บันขาดสภาพบังคับเป็ นการทั่วไปขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละเรือนจํา และ
กฎหมายไม่ ได้ มีการแก้ ไขมาเป็ นเวลานานทําให้ เนื้อหาและหลักเกณฑ์ต่างๆ ไม่ สอดคล้ องต่ อ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ก่อให้ เกิดการแก้ ไขฟื้ นฟูต่อผู้ต้องขังเป็ นรายบุคคลได้ ดังนั้น เพื่อให้
สิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังและระบบการจัดชั้นเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษอย่าง
แท้ จริง จะต้ องมีการบัญญัติกฎหมายให้ ครอบคลุมถึงปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ วให้ เป็ นมาตรฐาน
เดียวกันและมีความชัดเจนในทุกขั้นตอนอันจะทําให้ เกิดประโยชน์ต่อการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูต้องขังเป็ น
รายบุคคลได้

2. แนวความคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ของผูต้ อ้ งขังกับระบบการจัดชั้น
วัตถุประสงค์ของการบังโทษเป็ นพัฒนาการจากแนวคิดในอดีตของการลงโทษ เข้ ามาสู่
แนวคิดยุคใหม่ท่มี ีความเป็ นเสรีนิยมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดทั้งศักดิ์ศรีความเป็ น
มนุษย์มากขึ้น มุ่งที่จะปรับเปลี่ยน บําบัดฟื้ นฟูหรือแก้ ไขพฤติกรรมของบุคคลที่บกพร่ องในเรื่อง
ต่างๆ ที่เป็ นเหตุให้ กระทําผิดกฎหมายอาญาอันเป็ นกติกาสังคม ถึงขนาดไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่
ร่ วมกับคนในสังคมปกติได้ จึงมีความจําเป็ นที่ต้องนําคนลักษณะดังกล่ าวนี้ไปปรับปรุงซ่ อมแซม
แก้ ไข ยกระดับความเจริญทางจิตใจและพฤติกรรม ให้ อยู่ ในระดับเกณฑ์มาตรฐานคนปกติใน
สังคมนั้นๆ ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษที่สาํ คัญมีดังต่อไปนี้ (ธานี วรภัทร์, 2555 : 39)
1. เพื่อให้ มีการดํารงชีวิตอนาคตโดยปราศจากการกระทําความผิดและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
2. เพื่อเป็ นการคุ้มครองสังคม
หลักการลงโทษผู้ต้องขังอย่างรุนแรง หรือแยกตัวผู้ต้องขังออกไปจากสังคม ตามนัย
แห่งแนวความคิดที่มีมาตั้งแต่เดิม เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของการลงโทษเท่านั้น จุดประสงค์หรืออุดม
คติท่ีนานาอารยประเทศ ยึดถือเป็ นหลักปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในปั จจุ บัน มุ่งหนักไปในทางให้ การ
อบรมแก้ ไขจิตใจผู้ต้องขัง ให้ ประพฤติกลับตนเป็ นพลเมืองดีเป็ นสําคัญ ทั้งมีความเชื่อว่าการแก้ ไข
พฤติ ก รรมผู้ ต้ อ งขั ง ให้ กลั บ ความประพฤติ น้ั น จํา ต้ อ งดํา เนิ น การปฏิบั ติ ต่ อ ผู้ ต้ อ งขั ง อย่ า งมี
มนุษยธรรม และจัดสภาพความเป็ นอยู่ในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ไปในทางส่งเสริมจูงใจผู้ต้องขัง
ให้ เกิดความรู้สกึ ว่า ยังเป็ นสมาชิกที่มีคุณค่าต่อสังคมอยู่ โดยกระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในทุก
ขั้นตอนจะต้ องมีความสัมพันธ์กันไม่ว่าในด้ านจัดการศึกษา การฝึ กอาชีพ การรักษาระเบียบวินัย
การควบคุ ม เป็ นต้ น ซึ่งจะต้ องอาศัยปั จจัยปฏิบัติอันจําเป็ นที่มีผลเกื้อกู ลต่ อการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของผู้ต้องขัง (Necessary Supportive Services) (ประเสริฐ เมฆมณี, 2528 : 503-
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504) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต อบแทนความประพฤติ ดี ข องผู้ ต้ อ งขั ง มี
จุดมุ่งหมายสําคัญ เพื่อส่งเสริมให้ ผ้ ูต้องขังเอาใจใส่ในการศึกษาอบรมแก้ ไขความประพฤติ และให้
ความร่วมมือเจ้ าหน้ าที่ในการรักษาระเบียบวินัยและพัฒนาตนเอง
กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ สทิ ธิประโยชน์ตอบแทนความประพฤติดแี ก่ผ้ ูต้องขัง
ในประเทศไทยนั้น มีอยู่หลายประการด้ วยกัน เช่ น การจัดชั้นของผู้ต้องขัง การพิจารณาให้ ได้ รับ
การพักการลงโทษ หรือการจัดส่งให้ ไปอยู่ในทัณฑนิคม เป็ นต้ น นับเป็ นหลักปฏิบัติท่สี อดคล้ องกับ
ข้ อกํา หนดมาตรฐานขั้น ตํ่า สํา หรั บ ปฏิบัติต่ อผู้ ต้ องขัง กับ ข้ อเสนอแนะในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องของ
สหประชาชาติข้อ 70 ซึ่งบัญญัติว่า “ทุกเรือนจําหรือทัณฑสถาน จะต้องจัดให้มีระบบการให้
ประโยชน์ตอบแทนอันเหมาะสม และวิธีการปฏิบัติต่างๆ ทีส่ อดคล้องตามชัน้ ของผูต้ อ้ งขัง เพือ่
ส่งเสริมให้ผตู ้ อ้ งขังมีความประพฤติดี มีความสํานึกรับผิดชอบ และรักษาไว้ซึง่ ส่วนได้เสียในอันที ่
จะนําความสนใจ และความร่วมมือแก่เจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิ บตั ิ ต่อผูต้ อ้ งขัง” (ประเสริฐ เมฆมณี,
2528 : 517) ซึ่งปั จจัยจําเป็ นเพื่อเกื้อกูลในการปรุงแต่งแก้ ไขพฤติกรรมดังกล่ าวจะมีเงื่อนไข
ผูกพันกับระบบชั้นของผู้ต้องขัง
นอกจากนี้ แล้ ว กระบวนการปฏิบั ติต่ อผู้ ต้ องขังเพื่ อ การแก้ ไขฟื้ นฟู จ ะต้ อ งคํา นึ งถึง
ข้ อเท็จจริง 2 ส่วนที่สาํ คัญ คือ ข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดและข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ
ตัวผู้ต้องขังในด้ านความเป็ นมาแห่งชีวิตและความประพฤติเป็ นอาจิณของผู้ต้องขังอันจะทําให้ เกิด
ประโยชน์อย่างเหมาะสมกับผู้ต้องขังเป็ นรายบุคคลได้ ด้วย (ธานี วรภัทร์, 2557 : 65)
ดังนั้น ระบบการจัดชั้นเป็ นกระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยจะต้ องคํานึงถึงหลักการ
ลงโทษเพื่อแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูต้องขัง โดยจะต้ องมีปัจจัยเกื้อกูลให้ ผ้ ูต้องขังประพฤติดี เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
สิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็ นรางวัลตอบแทน ทําให้ ผ้ ูต้องขังเกิดแรงจูงใจให้ ต้องปรับปรุงแก้ ไขตนเอง
ไปในทางที่ดีข้ นึ อันจะเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ

3. สิทธิประโยชน์ของผูต้ อ้ งขังกับระบบการจัดชั้นในประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ
เพื่ อให้ สิทธิป ระโยชน์ ข องผู้ ต้ อ งขังกับ ระบบการจัด ชั้ น ในประเทศไทยเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในการจูงใจ
ผู้ต้องขังให้ ประพฤติดีเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของต่างประเทศโดยศึกษาจากประเทศ
ที่มีระบบการจัดชั้น เช่น สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และประเทศที่ไม่มีระบบการจัดชั้น เช่น มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย อังกฤษ เพื่อประโยชน์ต่อการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูต้องขังเป็ นรายบุคคลและถือเป็ นการให้
โอกาสแก่ผ้ ูต้องขังด้ วย ซึ่งการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่เป็ นการจูงใจให้ ผ้ ูต้องขังประพฤติดีเพื่อให้ ได้ มา
ซึ่งสิทธิประโยชน์ตอบแทนของแต่ละประเทศดังกล่าว มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติท่ชี ัดเจนขึ้นอยู่กบั
ระดับการพัฒนาตนเองและการเกิดสํานึกรับผิดชอบของผู้ต้องขังแต่ ละคนอย่างเหมาะสมทั้งใน
ด้ านร่ างกายและจิตใจเป็ นสํา คัญมากกว่ าเป็ นเครื่ องมือประกอบดุ ลพิ นิจของเจ้ า หน้ า ที่ในการ
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ทดสอบหรือประเมินผลเท่านั้น โดยจะต้ องทําให้ ผ้ ูต้องขังได้ รับความรู้สึกต่อการมีความสามารถ
รู้สึกมีความตระหนักในคุณค่ าของตนเอง การผ่านการทํางาน ความรับผิดชอบในการทํางานได้
สอนให้ ผ้ ูต้องขังรู้จักควบคุมตนเอง ซึ่งนิสยั การทํางานที่ดีท่ไี ด้ พัฒนามาจากการทํางานในเรือนจํา
จะเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของผู้ต้องขังเมื่อกลับคืนสู่สังคม การศึกษาอบรมหรือการฝึ กวิชาชีพ
เป็ นสิ่งที่มีประโยชน์และเอื้อต่อชีวิตในอนาคตที่เหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคนด้ วย และขั้นตอน
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังจะดําเนินการโดยคณะกรรมการที่ประกอบไปด้ วยผู้มีความรู้เชี่ยวชาญมี
กลุ่มสหวิชาชีพไม่ว่าจะเป็ น นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์ เป็ นต้ น และในสาธารณรัฐ
เกาหลีและญี่ปุ่น สิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังแต่ละชั้นย่อมแยกจากกัน สถานที่ควบคุมมีส่งิ อํานวย
ความสะดวกเหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละชั้น ส่วนในมลรัฐแคลิฟอร์เนียสิทธิพิเศษต่างๆ บังคับตาม
พฤติกรรม การจัดประเภทการควบคุม และงานที่ได้ รับมอบหมายของผู้ต้องขัง
นอกจากนี้แล้ วแนวคิดของต่างประเทศที่เป็ นการจูงใจให้ ผ้ ูต้องขังประพฤติดีเพื่อแลก
กับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่ น ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้ นาํ หลักความเชื่อถือ (Credits) มาใช้ ถ้ า
ผู้ต้องขังประพฤติดี มีส่วนร่ วม ทําสําเร็จตามเป้ าหมาย ทํางานตามที่ได้ รับมอบหมายก็จะได้ รับ
ความเชื่อถือเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิพิเศษต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ท่กี าํ หนดไว้ (California Penal Code)
เช่ น ผู้ต้องขังที่ทาํ งานหรือศึกษาต่อในเรือนจําสามารถได้ รับการสะสมวันลดวันต้ องโทษจากวัน
ทํางานได้ (กรมราชทัณฑ์, 2541: 185) และในมลรัฐไวโอมิ่งก็มีแนวคิดเกี่ยวกับ Good Time
Allowances โดยได้ นาํ มาใช้ แก่ผ้ ูต้องขังที่มีทัศนคติท่ีดีและพฤติกรรมที่เหมาะสม สมควรเป็ น
แบบอย่างโดยผู้ต้องขังสามารถลดจํานวนวันที่ผ้ ูต้องขังได้ รับโทษจากโทษขั้นตํ่าหรือโทษขั้นสูงได้
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดไว้ ในระเบียบและข้ อบังคับของมลรั ฐไวโอมิ่ง ซึ่งการลดโทษเนื่องจาก
ผู้ต้องขังมีทศั นคติท่ดี ีและพฤติกรรมที่เหมาะสมสมควรเป็ นแบบอย่าง หมายความถึง การทําตาม
กฎระเบียบของเรือนจํา การทําตามคําสั่ง คําแนะนํา เกี่ยวกับงานที่ได้ รับมอบหมาย การฝึ กอาชีพ
การศึก ษา การรั กษาและฟื้ นฟู สภาพ หรื อการเข้ า ร่ วมกิจกรรมเพื่ อสังคมที่ทางเรื อ นจํา จั ด ขึ้น
เป็ นต้ น (Good Time Allowances for Inmates and Parolees of the Wyoming Department of
Corrections.) และการมีทศั นคติท่ดี ีและพฤติกรรมที่เหมาะสมดังกล่าวนั้น รวมถึง การเข้ าร่วมการ
วางแผนเฉพาะบุคคล การมุ่งมั่นในการทํางาน การศึกษา การฝึ กอาชีพ การรักษาและฟื้ นฟูสภาพ
Time
ที่ทางกรมราชทัณฑ์จัดให้ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรื อนจํา เป็ นต้ น (Good
Allowances for Inmates and Parolees of the Wyoming Department of Corrections.) หรือใน
อังกฤษมีแนวคิดเกี่ยวกับระบบการให้ คะแนน Mark System โดยจุดมุ่งเน้ นของการลงโทษควร
เป็ นการปฏิรปู บุคคล เพื่อให้ ผ้ ูท่กี ระทําความผิดสามารถควบคุมตนเองได้ อย่างยั่งยืน ฉะนั้น การที่
ได้ รับการปล่อยตัวหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับสํานึกความรับผิดชอบของผู้กระทําผิด ระบบนี้จะสัมฤทธิ์
ผลได้ ต้องจัดผลประโยชน์ของนักโทษให้ สอดคล้ องกับผลประโยชน์ของสังคม ระบบลงโทษเชิง
ราชทัณฑ์เป็ นเพียงมิติทางร่ างกาย แต่ “กฎเหล็ก” ของการลงโทษแท้ ท่จี ริงแล้ วต้ องแก้ ไขทั้งทาง
ร่ างกายและทางจิตใจ การลงทัณฑ์รูปแบบใหม่ จึงสมควรนําไปสู่การฝึ กฝนไปสู่ระบบคุณธรรม
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ไม่ใช่เพียงแต่ลงทัณฑ์ต่อร่างกายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น (Prison Service Journal November
2011 No. 198 : 40) หัวใจหลักของระบบการให้ คะแนน Mark System คือ การให้ คะแนน
(mark) โดยนํามาคํานวณระยะเวลาการรับโทษ ประกอบกับการตอบแทนที่ได้ ทาํ งานและ
พฤติกรรมที่เป็ นคุณงามความดีต่างๆ (Prison Service Journal November 2011 No. 198 :
41)

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
สิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้นถือเป็ นสิ่งที่จะจูงใจให้ ผ้ ูต้องขังประพฤติ
ดี เกิดสํานึ กรับผิดชอบทั้งในด้ านร่ างกายและจิตใจเป็ นสําคัญ โดยจะต้ องทําให้ ผ้ ูต้องขังได้ รับ
ความรู้สกึ ต่อการมีความสามารถ รู้สกึ มีความตระหนักคุณค่าของตนเอง การศึกษาอบรมหรือการ
ฝึ กวิชาชีพควรเป็ นสิ่งที่มีประโยชน์และเอื้อต่อชีวิตในอนาคตที่เหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคน อัน
จะเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษซึ่งจะเป็ นการให้ โอกาสผู้ต้องขังกลับตนเป็ นคนดี
ต่อไปเมื่อกลับสู่สงั คม
จากการศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์ในการเลื่อนชั้นของผู้ต้องขังจะต้ องคํานึงถึงลักษณะการกระทําผิดและ
ตัวผู้ต้องขังเป็ นรายบุคคล วิธีการและระยะเวลาที่เหมาะสมต่ อการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูต้องขัง เพื่อการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในลักษณะแก้ ไขทีละน้ อยๆ โดยขึ้นอยู่กบั ระดับการตรวจสอบตนเองและความ
พยายามปรับปรุงตัวไปในทางที่ดีข้ นึ ดังนั้น หลักเกณฑ์ในการเลื่อนชั้นจะต้ องพิจารณาจากกําหนด
โทษจําคุกตามคําพิพากษาอันถึงที่สดุ ของศาลมาเป็ นเกณฑ์ประกอบในการเลื่อนชั้น โดยนําระบบ
การให้ คะแนนความเชื่อมาใช้ ซึ่งผู้ต้องขังทุกคนจะได้ รับคะแนนความเชื่อถือทันทีท่มี ีการรับตัวไว้
การคํานวณคะแนนความเชื่อถือโดยคูณกําหนดโทษคิดเป็ นเดือนด้ วยคะแนนพื้นฐานซึ่งขึ้นอยู่กบั
ประเภทของผู้ต้องขังแต่ ละคนและการกระทําความผิดซํ้าหรือไม่ ซึ่งจะต้ องอาศัยข้ อมูลประวัติ
เกี่ยวกับ ตัวผู้ ต้ องขังเป็ นรายบุ คคลทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับข้ อเท็จ จริ งในการกระทําความผิดและ
ข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้ต้องขังประกอบกัน หั กล้ างด้ วยคะแนนที่เกิดจากการพัฒนาด้ านความ
ประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน การศึกษาอบรม เป็ นต้ น ยิ่งผู้ต้องขังมีพัฒนาการด้ าน
ต่างๆ จนสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเองได้ ย่อมได้ รับคะแนนมาหักล้ างมากขึ้น หลังจากที่
ได้ มีการหักล้ างด้ วยคะแนนดังกล่ าวแล้ ว ผู้ต้องขังจะได้ รับการเลื่อนชั้นและได้ รับสิทธิประโยชน์
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้นและเหมาะสมกันในแต่ละชั้น
2. การแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูต้องขังจะต้ องให้ ผ้ ูต้องขังเป็ นประธานในการบังคับโทษ กล่าวคือ
การปฏิบั ติ ต่ อ ผู้ ต้ อ งขั ง ไม่ ว่ า ด้ า นการศึ ก ษาอบรม การฝึ กวิ ช าชี พ จะต้ อ งทํา ให้ ผ้ ู ต้ อ งขั ง เกิด
ความรู้สึกถึงความสามารถหรือตระหนักในคุณค่ าของตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติไป
ในทางที่ดีข้ ึน เมื่อกลับสู่สังคม โดยสามารถใช้ ชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระทําผิด อันจะ
เป็ นการป้ องกันสังคม ที่สาํ คัญผู้ต้องขังสามารถนําทักษะที่ได้ รับไปดํารงชีวิตในอนาคตได้ ไม่ใช่
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เป็ นแต่เพียงเครื่องมือของเจ้ าหน้ าที่ในการใช้ ดุลพินิจว่าผู้ต้องขังได้ รับการศึกษาอบรม หรือการฝึ ก
วิชาชีพแล้ วเท่านั้นตามที่ปรากฏในระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้ วยการเลื่อนและลดชั้นของนักโทษ
เด็ดขาด พ.ศ.2556 ข้ อ 16 วรรคสอง โดยกําหนดไว้ ว่า “ผลของการศึกษาอบรมและการฝึ ก
วิชาชีพที่นาํ มาเป็ นประโยชน์เพื่อการเลื่อนชั้นครั้งหนึ่งแล้ วไม่ ให้ นาํ มาใช้ เพื่อการพิจารณาเลื่อน
ชั้นในคราวต่ อไปอีก” ดังนั้น ข้ อความในส่วนนี้ควรตัดออกไป เนื่องจากการที่ผ้ ูต้องขังคนใดมี
ความสนใจหรือถนัดเรื่องใดไม่ว่าจะด้ านการศึกษาอบรม การฝึ กวิชาชีพ การปฏิบัติต่างๆ จะต้ อง
เหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ ละคนโดยพิจารณาได้ จากข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดและ
ข้ อเท็จจริงที่เป็ นส่วนบุคคลในด้ านความเป็ นมาแห่งชีวิตและความประพฤติเป็ นอาจิณของผู้ต้องขัง
เพื่อประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมและกระตือรือร้ นในสิ่งที่ตนเองถนัด จะทําให้ เกิดการพัฒนาตนเอง
มากขึ้นอันจะเป็ นการแก้ ไขฟื้ นฟูท่มี ีประสิทธิภาพที่แท้ จริง
3. หลักเกณฑ์ในการเพิ่มคะแนนความประพฤติของผู้ต้องขังไม่ว่าด้ านการพัฒนา
ตนเอง ด้ านการศึกษาอบรม การฝึ กวิชาชีพ และด้ านการช่ วยเหลือกิจการของเรือนจําหรือทัณฑ
สถาน จะต้ องนําหลักเกณฑ์ในการเพิ่มคะแนนไปใช้ กับผู้ต้องขังทุกชั้น ไม่จาํ กัดเฉพาะชั้นดีเลื่อน
ชั้นเป็ นชั้นดีมาก หรือจากชั้นดีมากเลื่อนชั้นเป็ นชั้นเยี่ยมเท่านั้น โดยจะต้ องขึ้นอยู่กบั การตรวจสอบ
และความพยามยามในการที่ปรับปรุงตัวของผู้ต้องขังแต่ ละคน นอกจากนี้ผลที่ได้ ทาํ ให้ ผ้ ูต้องขัง
สามารถนําคะแนนดังกล่าวไปหักล้ างกับคะแนนความเชื่อถือตามที่กาํ หนดไว้ ได้ ด้วย
4. การพิจารณาเลื่อนและลดชั้นของผู้ต้องขังจะต้ องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์การบังคับ
โทษจํา คุ ก ซึ่ ง การเลื่ อ นและลดชั้ น ของผู้ ต้ อ งขัง เป็ นขั้ น ตอนของการปฏิบั ติ ต่ อ ผู้ ต้ อ งขัง โดยมี
วัต ถุ ประสงค์เพื่ อจู งใจให้ ผ้ ู ต้ องขังประพฤติดีเพื่ อ ให้ ไ ด้ มาซึ่ งสิทธิป ระโยชน์ ต่ างๆ ดั งนั้ น การ
พิจารณาเลื่อนและลดชั้นจะต้ องกระทําโดยเปิ ดเผย มีความเป็ นภาวะวิสัยที่สามารถตรวจสอบได้
โดยมีการตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร และจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง ไม่ว่าจะ
เป็ นนั ก จิ ต วิ ท ยา นั ก สัง คมสงเคราะห์ แพทย์ เป็ นต้ น เข้ า ร่ ว มเป็ นคณะกรรมการด้ ว ย และ
คณะกรรมการดังกล่าวจะต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ อันจะทําให้ การเลื่อนและลดชั้น
มีความโปร่ งใสและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ที่สาํ คัญการพิจารณาของคณะกรรมการในการเลื่อน
และลดชั้นของผู้ต้องขังจะต้ องมีความเหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคน โดยพิจารณาข้ อมูลประวัติ
ของผู้ต้องขังจากข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดและตัวผู้ต้องขังประกอบกันอันจะเป็ น
ผลดีแก่ผ้ ูต้องขังทุกคนอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม
5. ประเทศไทยควรแยกผู้ต้องขังที่อยู่ในชั้นเดียวกันอยู่ด้วยกันอย่างชัดเจนและใน
สถานที่คุมขังจะต้ องมีส่ิงอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับสภาพของผู้ต้องขังในแต่ ละชั้น เพื่อ
ประโยชน์ในการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูต้องขังได้ อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ นอกจากนี้แล้ วการให้ สทิ ธิ
ประโยชน์ตอบแทนนั้นจะต้ องมีความเท่าเทียมกันและเหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละชั้นอย่างชัดเจน
ไม่ควรให้ ผ้ ูต้องขังต่างชั้นกัน สิทธิประโยชน์ต่างกันต้ องอยู่ในสถานที่คุมขังอย่างเดียวกัน เพราะจะ
ทําให้ ไม่เกิดประโยชน์ต่อการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูต้องขังแต่อาจเป็ นการเลียนแบบพฤติกรรมของอาชญา
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กรซึ่งกันและกันได้ ทําให้ สทิ ธิประโยชน์ท่ไี ด้ รับไม่เกิดประโยชน์เพื่อการจูงใจให้ ผ้ ูต้องขังประพฤติ
ดีไ ด้ ดั ง นั้ น การให้ สิทธิป ระโยชน์ ต อบแทนจะต้ อ งคํา นึ ง ถึง พั ฒ นาการในด้ า นพฤติก รรมโดย
พิจารณาจากพฤติกรรมก่อนเข้ าสู่เรือนจํา ขณะอยู่ในเรือนจําและพฤติกรรมในอนาคตที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งสถานที่ควบคุม ประเภทของผู้ต้องขัง และความรับผิดชอบของผู้ต้องขังแต่ละ
คนอันจะทําให้ เกิดแรงจู งใจแก่ ผ้ ู ต้องขังเพื่ อแลกกับสิทธิประโยชน์ ท่ีเพิ่ มมากขึ้นตามลําดับชั้น
นอกจากนี้แล้ ว ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังให้ มากขึ้นกว่าในปัจจุ บันและมีความแตกต่าง
กันไปในแต่ละชั้นอย่างชัดเจนขึ้นอยู่กบั ระดับความก้ าวหน้ าทางด้ านร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขัง
แต่ละคนอย่างเหมาะสม
6. ในเรื่ อ งของสิท ธิป ระโยชน์ ข องผู้ ต้ อ งขัง กับ ระบบการจั ด ชั้ น ควรมี ก ารแก้ ไ ข
กฎหมายให้ มีสภาพบังคับเป็ นการทั่วไป ให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน มีความชัดเจนทุกขั้นตอน โดย
ยึดทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ ไขฟื้ นฟู และวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจําคุก การให้ สิทธิแก่
ผู้ต้องขังในการกลับตัวเป็ นดี โดยจะต้ องมีการบัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็ น
เรื่องหลักเกณฑ์ในการเลื่อนและลดชั้นของผู้ต้องขัง คณะกรรมการในการพิจารณาเลื่อนและลดชั้น
หรือในส่วนของสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังในแต่ละชั้น ตามที่ได้ กล่ าวมาแล้ วข้ างต้ น นอกจากนี้
แล้ วกฎหมายจะต้ องบัญญัติให้ องค์กรภายนอกเข้ ามามีส่วนร่ วมด้ วยเพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลอํานาจ
หน้ าที่ซ่ึงกันและกัน อีกทั้งการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในทุกขั้นตอนจะต้ องเหมาะสมกับผู้ต้องขังเป็ น
รายบุคคลเพื่อเป็ นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขัง และเป็ นการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูต้องขังอย่างแท้ จริง
7. ควรเพิ่มจํานวนเจ้ าหน้ าที่เรือนจําในอัตราที่เหมาะสมกับจํานวนผู้ต้องขังในปัจจุบัน
เพื่อประโยชน์ในการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูต้องขังเป็ นรายบุคคล อันจะทําให้ สิทธิประโยชน์ของผู้ต้องและ
ระบบการจัดชั้นเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการบริหารระบบราชทัณฑ์
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