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บทคดัย่อ 

การบริหารงานราชทณัฑข์องประเทศไทยปัจจุบันได้มีการน าหลักการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด 

มาใช้ในการบริหารจัดการผู้ต้องขังในเรือนจ า ซ่ึงกรมราชทัณฑ์ได้ตระหนักถึงปัญหาที่ส่งผล

กระทบต่อราชทัณฑ์อยู่ในขณะน้ี คือ มีความพยายามแก้ไขปัญหาสภาวะผู้ต้องขังล้นเรือนจ า  

โดยต้องพิจารณาถึงผลแห่งการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังไม่ให้กลับไปกระท าความผิดซ า้อีก และกลับตัว

กลับใจเป็นคนดีสู่สงัคมและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 

แต่การจัดการในเรือนจ าด้านการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังยังไม่มีหลักเกณฑ์ วิธีการ  

รวมทั้งกฎหมายที่ให้อ านาจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงเป็นแนวคิดที่น าไปสู่ 

การท าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ซ่ึงได้ศึกษาถึงรูปแบบการบริหารจัดการด้านการให้การศึกษา  

และฝึกอบรมที่มีอยู่ในต่างประเทศ เพ่ือน ามาปรับใช้ในทางที่เป็นคุณต่อการจัดการศึกษา 

และฝึกอบรมของผู้ต้องขังในเรือนจ าประเทศไทย 

ส าหรับการจัดการศึกษาของผู้ต้องขังในสหราชอาณาจักร จะมีการจัดหาครูผู้สอน 

ทั้งวิชาสามัญและด้านวิชาชีพ รวมทั้งมีการสอบวัดผลโดยผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร

รับรองจากทางราชการ ตามข้อบังคับราชทณัฑ ์ปี ค.ศ. 1999 ข้อ 32 ได้ก าหนดให้ผู้ต้องขังทุกคน

ต้องได้ประโยชน์จากการสนับสนุนทางด้านการศึกษาในเรือนจ า ส่วนห้องเรียนน้ันทุกเรือนจ า  

จะถูกจัดให้มีสถานที่ส าหรับการรับการศึกษา ผู้ต้องขังสามารถท าการศึกษาทางไกลและอาจส าเรจ็

การศึกษาได้รับปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

คุณสมบัติส าหรับการสมัครงานและประกอบอาชีพภายหลังการพ้นโทษแล้ว โดยเรือนจ า 

และทณัฑสถานต้องจัดหาต าราหรือหนังสอืให้แก่ผู้ต้องขัง 
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ในประเทศญ่ีปุ่น ได้มีมาตรการสนับสนุนจากทางสังคมโดยจัดครูผู้สอน ซ่ึงมีทั้ง

เจ้าหน้าที่เรือนจ าและอาสาสมัครจากภายนอกเข้าร่วมให้บริการการศึกษาแก่ผู้ต้องขังในเรือนจ า 

และมีหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลหลายหลักสูตรให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาเล่าเรียนเพ่ือพัฒนา

ความรู้และทักษะการท างาน ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  

และส าหรับผู้ต้องขังวัยหนุ่มจะได้ในโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชน (The Juvenile Training School) 

ซ่ึงเป็นสถานที่ใช้ลงโทษผู้กระท าผิดเยาวชนที่มีอายุต้ังแต่ 14 ปี แต่ไม่เกิน 26 ปี พร้อมปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการเป็นพลเมืองที่ดี 

ส าหรับสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้มีการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องโดยการน าผู้ต้องขังวัยหนุ่ม

ไปควบคุมในเรือนจ าเฉพาะที่เรียกว่า เรือนจ าโรงเรียน (Prison School) ซ่ึงมีลักษณะเด่นเสมือน

เป็นโรงเรียนประจ า และมีครูผู้สอนที่มีความรู้ความเช่ียวชาญทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ การศึกษา 

สายสามัญด าเนินการสอนโดยครูของกระทรวงศึกษาธิการ และการฝึกวิชาชีพจะได้รับการอบรม 

ด้านระเบียบและจรรยาบรรณในการท างานให้แก่ ผู้ ต้องขัง ทั้ง น้ีระบบการจัดการศึกษา  

ของผู้ต้องขังยังมีโปรแกรมการรักษาพิเศษที่มาช่วยผู้ต้องขังที่มีปัญหาในชีวิตจริงซ่ึงผู้ต้องขัง 

อาจต้องการให้ช่วยเหลือได้ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว เพศ ความรุนแรง อารมณ์ ทิฐิ  

และการใช้สารเสพติด เป็นต้น ซ่ึงโปรแกรมน้ีจะช่วยบูรณาการทักษะเบ้ืองต้นโดยพัฒนาทักษะ

ชีวิต จนกระทั่งผู้ต้องขังจะได้รับโอกาสในการพัฒนาทกัษะการใช้เหตุผลและการแก้ปัญหาด้วย 

ด้วยเหตุน้ีจึงต้องน ามาพิจารณาเพ่ือจัดให้มีการก าหนดเป็นกฎหมาย ในส่วนของ 

การจัดการศึกษาของผู้ต้องขัง ให้สอดคล้องกับบริบทการศึกษาของประเทศ และยังต้องเช่ือมโยง

ไปถึงหลักกฎหมายการศึกษาแห่งชาติในส่วนของการจัดการศึกษาวิชาสายสามัญ และหลัก

กฎหมายการอาชีวศึกษาส าหรับการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ ทั้งต้องมีการพิจารณาจ าแนกผู้ต้องขัง

ให้เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาขอผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล และปรับเปล่ียนระบบการบริหารงาน

ราชทัณฑ์เพ่ือให้บรรลุผลแห่งการจัดการศึกษาผู้ต้องขังให้เป็นอย่างระบบและต้องค านึงถึงการ

แก้ไขปัญหาการกลับมากระท าผิดซ ้าของผู้ต้องขัง และลดภาวะนักโทษล้นเรือนจ าที่ประสบอยู่ 

ในขณะน้ี 

 

1. บทน า 

ระบบงานส่วนราชทัณฑ์เป็นระบบการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาที่อยู่ในข้ันตอน

สดุท้ายของการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาซ่ึงมีภารกิจในการบังคับโทษผู้กระท าความผิดที่ผ่าน 

การพิจารณามาแล้วโดยศาล ในประเทศไทยการบังคับโทษกับผู้กระท าความผิดจะขึ้ นอยู่กับ
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ระบบงานของราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานหลักที่จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงโดยมีเป้าหมาย

เพ่ือป้องกนัสงัคมออกจากผู้กระท าความผิดในระยะเวลาหน่ึงเท่าน้ัน การที่จะท าให้เกิดความสงบ

สุขต่อสังคมและปราศจากอาชญากรรม นโยบายทางด้านการบริหารงานราชทัณฑ์ในปัจจุบันได้

เน้นไปทางด้านการฟ้ืนฟูและบ าบัดพฤตินิสัยของผู้กระท าความผิดเป็นประการส าคัญควบคู่กับ

การคุมขังอาชญากรออกจากสังคมด้วย เพ่ือที่จะท าให้อาชญากรที่ได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูและแก้ไข

พฤตินิสยั จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสงัคมได้ต่อไปและกลับตัวกลับใจเป็นคนดีต่อสังคม 

เพ่ือการเข้าถึงมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดที่ส าคัญ จ าเป็นต้องมุ่งต่อการ

ปรับทัศนคติและพฤตินิสัย โดยกระบวนการสอนและการปรับปรุงทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม  

และความรู้สึกผิดชอบของบุคคล โดยบุคลากรผู้มีความเช่ียวชาญด้านมานุษยวิทยาหรือด้าน 

การปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมมนุษย์ควบคู่กับการให้การศึกษาและอบรมแก่ผู้ต้องขัง โดยเฉพาะ

ผู้ต้องขังที่อยู่ในวัยที่สามารถขัดเกลาได้ผลดีที่สุดกคื็อ “วัยหนุ่ม” และจ าเป็นต้องมีบุคลากร 

วัยผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาอบรม สั่งสอนและช้ีแนะแนวทางการด ารงชีวิต ในขณะเดียวกันบุคลากร

เหล่าน้ีจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีจริยธรรม คุณธรรมที่ดี ที่เหมาะสม 

จะเข้ามาแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังวัยหนุ่ม โดยการให้การศึกษาและอบรมพร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม

และจริยธรรมควบคู่กับการให้การศึกษาด้วย ทั้งน้ี บุคลากรวัยผู้ใหญ่เหล่าน้ีจะต้องเป็นต้นแบบ

หรือเป็นแม่แบบ และเป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับผู้ต้องขังวัยหนุ่มด้วย 

การจัดการศึกษาและฝึกอบรมของผู้ต้องขังที่จะได้ผลที่สุด จะต้องมีกระบวนการ

บริหารจัดการที่ดีมาต้ังแต่ผู้ต้องขังเข้าสู่ระบบของเรือนจ า ซ่ึงมีจะต้องพิจารณาบริบทต่างๆ ดังน้ี 

1. ระบบการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง ที่จะต้องมีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติกับผู้ต้องขัง

ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมเป็นรายบุคคล ในประเทศญ่ีปุ่น มีระบบการจ าแนกผู้ต้องขัง โดยต้ังอยู่

บนพ้ืนฐานของการแพทย์ สังคมวิทยา จิตวิทยา และมีการน าความรู้ทางสาขาวิชาชีพต่าง ๆ  

มาประกอบกนั ทั้งน้ี จะต้องมีการหาข้อมูลของผู้ต้องขังรายบุคคลมาประกอบการพิจารณาจ าแนก

ด้วย และประการส าคัญที่ เป็นจุดเด่นในการจ าแนกผู้ต้องขังของประเทศญ่ีปุ่น คือ จะมี 

การทดสอบทางจิตวิทยา ซ่ึงจะท าให้เข้าใจบุคลิกภาพของผู้ต้องขังแต่ละคน รวมไปถึงบททดสอบ

ทัศนคติและสติปัญญา
3
 และการพิจารณาจ าแนกผู้ต้องขังจะพิจารณาโดยศูนย์จ าแนกลักษณะ

ผู้ต้องขัง (Classification Center) ส่วนสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีกระบวนการจ าแนกผู้ต้องขังที่เน้น

การพิจารณาให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล ซ่ึงจะวิเคราะห์ประวัติและปัญหาทั่วไปของผู้ต้องขัง  
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มีการวางแผนปฏิบัติและการก าหนดกิจกรรมปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับความต้องการและ 

การเปล่ียนแปลงของผู้ต้องขังแต่ละคน ซ่ึงกระบวนการจ าแนกผู้ต้องขังน้ี จะมีคณะกรรมการ

จ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง (Classification Committee) ที่ประกอบไปด้วย ผู้บัญชาการเรือนจ า เป็น

ประธานคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมวิชาชีพ ผู้ช านาญการในวิชาชีพต่าง ๆ  นักสังคมสงเคราะห์ 

นักจิตวิทยา แพทย์ จิตแพทย์ พนักงานคุมประพฤติ อนุศาสนาจารย์ เจ้าหน้าที่ ฝึกวิชาชีพ  

และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมในเรือนจ า
4
 ที่จะเข้ามาพิจารณาจ าแนกว่าผู้ต้องขังแต่ละรายเหมาะสม 

จะได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูอย่างไร และในสหราชอาณาจักร มีกฎหมายเกี่ยวกับการจ าแนกผู้ต้องขัง 

ไว้อย่างชัดเจน คือ ระเบียบกรมราชทัณฑ์ที่ 0900 ว่าด้วยการจ าแนกผู้ต้องขัง หมวดว่าด้วย 

การจ าแนกผู้ต้องขัง
5
 โดยจะมีการจ าแนกเบ้ืองต้นจากเพศและอายุของผู้ต้องขัง ซ่ึงจะพิจารณา

ก าหนดจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังที่ต่างกัน แต่ทุกกระบวนการจะมีข้ันตอนการจ าแนกที่เหมือนกัน 

กล่าวคือ จะต้องอาศัยข้อมูลของผู้ต้องขังที่ครบถ้วน ทั้งรายละเอียดการต้องโทษ ประวัติ 

การกระท าผิดและการรับโทษในคดีก่อน รายละเอียดเกี่ยวกับการจับกุม การรับสารภาพ  

ค าพิพากษาของศาล ความเห็นเจ้าพนักงานต ารวจ อัยการ ระดับความอันตรายต่อบุคคลอื่น 

ความเสี่ยงที่จะหลบหนี แผนการลงโทษ และพฤติการณ์แวดล้อมเฉพาะตัวของผู้ต้องขัง เป็นต้น 

หากจะพิจารณาลักษณะของประเทศไทย จะพิจารณาการจ าแนกผู้ต้องขังเมื่อผู้ต้องขัง 

เข้าสู่เรือนจ าในเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ แล้ว จะถูกส่งตัวเข้าสู่แดนแรกรับเพ่ือพิจารณาก าหนดว่าผู้ต้องขัง 

แต่ละรายน้ันจะถูกจ าแนกและส่งตัวไปอยู่แดนต่าง ๆ ในเรือนจ าแห่งน้ันอย่างไร ซ่ึงจะแตกต่าง 

กบัต่างประเทศที่ได้กล่าวมาข้างต้น ที่จะมีการพิจารณาจ าแนกผู้ต้องขังก่อนเข้าสู่เรือนจ า 

2. การจัดประเภทเรือนจ าให้มีความเหมาะสมต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง ในประเทศ

ญ่ี ปุ่นมี เ รือนจ า  3  ประ เภท คือ เ รือนจ าส าหรับคุมขัง ผู้กระท าความผิดที่ เ ป็น ผู้ใหญ่  

(Adult Prisons) ทณัฑสถานวัยหนุ่ม (Juvenile Prisons) และสถานคุมขัง (Detention Houses) 

ซ่ึงประเภทเรือนจ าต่าง ๆ ตามกฎหมายญ่ีปุ่นแบ่งเป็นได้อีก 4 ประเภท คือ เรือนจ าส าหรับ

ผู้ต้องขังเดด็ขาดที่ศาลพิพากษามีเง่ือนไขให้ต้องท างาน เรือนจ าส าหรับผู้ต้องขังเดด็ขาดที่ศาล

พิพากษาไม่มีเง่ือนไขให้ต้องท างาน สถานที่กักขังส าหรับผู้ที่ต้องค าพิพากษาให้ลงโทษกักขัง และ

สถานที่กกักนัส าหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด ได้รับอนุญาตให้กกักัน กักตัวไว้ตามอ านาจ

                                                           
4
กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยุตธิรรม, อา้งแลว้ เชงิอรรถที ่1, น. 68. 

5
 Prison Service Order (PSO) 0900 on Catagorization and Allocation. 
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การจับกุมและผู้ที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต
6
 ส่วนสหราชอาณาจักรจะมีการจัดประเภท

เรือนจ าที่เหมาะสมต่อการบ าบัดพฤตินิสัยของผู้ต้องขังโดยข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายที่ทางเรือนจ าจะ

ด าเนินการ  เช่น มีเรือนจ าเพ่ือการอบรมแก้ไขฟ้ืนฟูจิตใจผู้กระท าผิด (Corrective Training Prisons) 

เพ่ือท าการอบรมและฝึกวิชาชีพในด้านการฟ้ืนฟูการศึกษาและฝึกฝนวิชาชีพ เรือนจ าเพ่ือการอบรม

และฝึกอาชีพประจ าเขต (Regional Training Prisons) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการ

คัดเลือกผู้ต้องขังจากเรือนจ าท้องถิ่นไปรับการฝึกอบรมแก้ไขตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคล 

หรือโดยกระบวนการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง การปฏบัิติต่อผู้ต้องขังจะเน้นหนักไปในด้านการฝึก

วิชา ชีพและฟ้ืนฟูการศึกษาวิชาสามัญ และ ผู้ ต้องขั ง วัยหนุ่มก็จะมีทัณฑสถานวัยหนุ่ม  

(Young Offender Institutions) เป็นต้น สาธารณรัฐสิงคโปร์จะจัดประเภทเรือนจ าขึ้ นอยู่กับ

ภารกิจโดยจะมีในส่วนของเรือนจ าที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการควบคุมผู้ต้องขังในคดีอาญา  

ที่จะเน้นการแก้ไขฟ้ืนฟู ตลอดทั้งการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์ ทั้งในระหว่างคุมขัง 

และหลังจากปล่อยตัว และทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ ที่ เป็นเรือนจ าส าหรับผู้เสพยาเสพติด  

เน้นการรักษาและฟ้ืนฟู 

เมื่อพิจารณาถึงบริบทของประเทศไทย จะมีการจัดประเภทเรือนจ าโดยเน้นเพศ 

และอายุเป็นส าคัญ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าจะมีเรือนจ าส าหรับผู้ต้องขังทั่วไปที่ เป็นผู้ต้องขังชาย  

ทัณฑสถานหญิงส าหรับคุมขังผู้ต้องขังหญิง และทัณฑสถานวัยหนุ่มที่เป็นสถานที่คุมขังผู้ต้องขัง 

วัยหนุ่ม เป็นต้น 

3. การจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพของผู้ต้องขัง ในสหราชอาณาจักรจะมีการให้

การศึกษาในเรือนจ าโดยการจัดหาครูผู้สอนทั้งวิชาสามัญและด้านวิชาชีพ และมีการสอบวัดผล 

ผู้ต้องขังที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากทางราชการ
7
 มีส านักงานบริหารจัดการ

ผู้กระท าผิดแห่งชาติ (National Offender Management Service – NOMS )
8
 และสมาคม

แห่งชาติส าหรับการดูแลและฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด (National Association for the Care and 

Rehabilitation of Offenders หรือ NACRO) เป็นองค์กรที่จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยส่งเสริม

                                                           
6
 ธานี วรภัทร์, กฎหมายว่าด้วยการบงัคบัโทษจ าคุก, พิมพ์คร้ังที่ 2, (กรงุเทพมหานคร : วญิญูชน, 

2555), น. 166. 

7
 พรเพญ็ เพชรสขุศิริ และ สดุสวาท รักษาสตัย์. เอกสารการสอนชุดวิชาการปฏบิตัต่ิอผู้กระท า

ความผดิ, (กรงุเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช, 2540), น. 131. 

8
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยุตธิรรม, สารานุกรมการปฏบิตัต่ิอผู้ต้องขงัหญงินานาชาติ, 

(กรงุเทพมหานคร : ราชทณัฑ,์ 2552), น. 54-55. 
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การศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ
9
 ส าหรับการศึกษาในราชทัณฑ์จะมีการจัดการศึกษา 

ทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ ซ่ึงหลักสูตรส่วนมากจะได้รับการรับรองที่นายจ้างในองค์กรเอกชน

ยอมรับให้มีคุณสมบัติในการรับเข้าท างาน เช่น General Certificate of Secondary Education 

(GCSEs) หรือ National Vocational Qualification (NVQs) และผู้ต้องขังสามารถที่จะเข้าเรียน

หลักสูตรในระดับอุดมศึกษาต่อได้ เช่น การรับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเปิด
10
 ส่วนการจัด

การศึกษาในสาธารณรัฐสิงคโปร์จะมีหน่วยงานที่มีบทบาทช่วยในการจัดการศึกษาของผู้ต้องขัง  

คือ องค์การแก้ไขและฟ้ืนฟูร่วมของสิงคโปร์ (The Singapore Corporation of Offender 

Rehabilitative Enterprises - SCORE) องค์กรน้ีถือเป็นการจัดตั้งของรัฐบาล โดยอาศัยอ านาจ

การด าเนินการตามรัฐบัญญัติองค์การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ต้องขังแห่งประเทศสิงคโปร์ ค.ศ.1975
11
 

เพ่ือให้ช่วยเหลือผู้ต้องขังในด้านการฝึกอาชีพและการเพ่ิมขีดความสามารถในทกัษะด้านต่าง ๆ 

อันน าไปสู่โอกาสในการประกอบอาชีพที่ ง่ายข้ึนภายหลังการปล่อยตัว การจัดการศึกษามีทั้ง 

สายสามัญและสายอาชีพ การศึกษาสายสามัญด าเนินการสอนโดยครูของกระทรวงศึกษาธิการ 

(The Ministry of Education) ซ่ึงเปิดสอนให้แก่ผู้ต้องขังตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานทั้งสายสามัญ 

และสายอาชีพ (Basic Education And Skill Training) จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
12
  

และมีเรือนจ าพิเศษส าหรับเน้นการให้การจัดการศึกษาและฝึกอบรมผู้ต้องขังเป็นหลัก  

คือ เรือนจ าโรงเรียน (Prison School) ที่มีลักษณะคล้ายกับเป็นโรงเรียนประจ าซ่ึงท าให้ลด 

ความตึงเครียดของผู้ต้องขังที่ ถูกจองจ าในเรือนจ าได้ อีกทั้ง สิงคโปร์ยังมีการรณรงค์เพ่ือ 

ปรับทัศนคติของบุคคลทั่วไป โดยจัดโครงการริบบ้ินสีเหลือง (The Yellow Ribbon Project – YRP)  

มีขึ้ นเพ่ือให้สังคมหรือชุมชนได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังสามารถกลับเข้าสู่สังคมใหม่ได้อีกคร้ัง  ที่มี

ส่วนช่วยให้ผู้ต้องขังรู้สึกมีคุณค่าและไม่หันไปกระท าความผิดซ ้าอีก
13
 และในประเทศญ่ีปุ่น  

                                                           
9
 Nancy Loucks, “Prison Rules : A working guide. London : Prison Reform Trust,” สบืค้นเมื่อ  

15 พฤศจิกายน 2559, จาก http://www.prisonreformtrust.org.uk 

10
 Government of United Kingdoms, “Prison life,” สบืค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559, จาก 

https://www.gov.uk 

11
 Singapore Corporation of Offender Rehabilitative Enterprises Act 1975 มแีก้ไขปรับปรงุ ปี 

ค.ศ. 1985. 

12
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยุตธิรรม, อา้งแลว้ เชงิอรรถที ่1, น. 73. 

13
 The Yellow Ribbon Project (YRP) seeks to engage the community in giving ex-offenders a 

second chance at life and to inspire a ripple effect of concerted community action to support ex-

offenders and their families. 
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การจัดการศึกษาในเรือนจ า มีวัตถุประสงค์ที่เน้นการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด โดยจัดครูผู้สอน 

ซ่ึงมีทั้งเจ้าหน้าที่เรือนจ าและอาสาสมัครจากภายนอกเข้าร่วมให้บริการการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง 

ในเรือนจ ามีโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชน (The juvenile Training School) ภายใต้กฎหมาย  

The juvenile Training School Law 1948 เพ่ือเป็นการจ าแนกผู้ต้องขังวัยหนุ่มออกจากวัยผู้ใหญ่ 

มีการจัดระบบการให้การศึกษาและการฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมกบัวัยหนุ่ม
14

 

เมื่ อพิจารณาบริบทของประเทศไทยการจัดการศึกษาและฝึกอบรมจะกระท า 

โดย เจ้าหน้าที่เรือนจ า และไม่มีการน าครูผู้สอนที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

หรือผู้เช่ียวชาญด้านวิชาชีพภายนอกเรือนจ าเข้ามีบทบาทส าหรับการจัดการศึกษาในเรือนจ า  

และไม่มีเรือนจ าเฉพาะในการให้การศึกษานั้นในประเทศไทย แต่การศึกษาในเรือนจ าจะถูกจัดอยู่

ในทุกเรือนจ า จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีระบบที่ดีขึ้น 

 

2.  บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

การจัดการศึกษาของราชทัณฑ์ จะต้องมีระบบหรือมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพมาต้ังแต่

กระบวนการพิจารณาจ าแนกผู้ต้องขังช้ันแรกรับก่อนเข้าสู่เรือนจ า และจ าเป็นต้องมีหลักกฎหมาย 

อันเกี่ยวด้วยวิธีการจัดการศึกษาและฝึกอบรมผู้ต้องขังของเรือนจ าเป็นช่องทางในการให้อ านาจ

เรือนจ าในการบริหารจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขังได้ แต่อย่างไรกต็าม การที่จะก าหนดเพียงอ านาจ 

ในการบริหารจัดการศึกษาของเรือนจ าอย่างเดียว ย่อมไม่ท าให้เกิดประสิทธิผลต่อมาตรการ  

จัดการศึกษาเท่าใดนัก จึงจ าเป็นที่จะต้องให้มีกฎหมายก าหนดช่องทางกับหลักกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรง และในขณะเดียวกันเรือนจ าต้องมีการบริหารจัดการสถานที่ 

บุคลากร และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังในส่วนที่เกี่ยวกบัการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพด้วย 

จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ 

ที่อยู่ภายใต้กรอบในการด าเนินงานของราชทัณฑ์แก่ผู้ต้องขัง ที่จะต้องพิจารณาไปถึงหลักการ 

ของข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าของสหประชาชาติส าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง หรือ “ข้อก าหนด

แมนเดลา” ที่ให้ค าแนะน าแก่ประเทศสมาชิกให้คงความพยายามในการลดความหนาแน่น 

ของผู้ต้องขังในเรือนจ าต่อไป และรวมถึงการส่งเสริมโครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการกลับคืน 

สู่สังคมโดยไม่กลับมากระท าความผิดซ ้าอีก  และมีหลักการบริหารงานเรือนจ าควรมี 

การให้การศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ และการท างานแก่ผู้ต้องขัง รวมทั้งต้องส่งเสริมระบบ  

การเยียวยา โดยใช้วิธีการทางศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรมเข้ามาเสริมสร้า งในการปรับ

                                                           
14

 ธานี วรภัทร์, อา้งแลว้ เชงิอรรถที ่4, น. 162. 
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ทัศนคติของผู้ต้องขังเพ่ือให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังแต่ละราย ซ่ึง  

การจัดการศึกษาของ ผู้ ต้องขั ง ต้อง จัดให้เ ข้ากับระบบการศึกษาของประเทศสมาชิก  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ต้องขังสามารถศึกษาต่อหรือได้รับการท างานภายหลังพ้นโทษแล้ว  

อกีประการหน่ึงหลักการของข้อก าหนดแมนเดลาก าหนดให้การจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขังให้เป็นไป

โดยบังคับแก่ ผู้ต้องขังประเภทอ่านออกเขียนไม่ได้และผู้ต้องขังวัยหนุ่มซ่ึงยังอยู่ระหว่าง 

ในการศึกษาเล่าเรียน 

ปัญหาประการแรก เมื่ อพิจารณาในบริบทของการบริหารการจัดการศึกษา 

ของผู้ต้องขังในประเทศไทย จะเกิดข้อพิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรคมาตั้งแต่เร่ิมส่งตัวเข้ามา

ตั้งแต่ระบบของราชทณัฑ์ กล่าวคือ หลังจากศาลได้มีค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกจ าเลยในคดีแล้ว 

จ าเลยในคดีจะต้องถูกส่งตัวเพ่ือลงโทษจ าคุกไปยังเรือนจ าและปรับเปล่ียนสถานะเป็นผู้ต้องขัง 

เมื่อผู้ต้องขังเข้าสู่เรือนจ ากจ็ะถูกจ าแนกประเภทผู้ต้องขังที่แดนแรกรับ โดยเจ้าหน้าที่เรือนจ า 

ที่ มีหน้าที่ เกี่ ยว ข้องกับการจ าแนกผู้ ต้องขัง ในประเทศญ่ี ปุ่นและสาธารณรัฐสิงคโปร์  

จะมีคณะกรรมการพิจารณาการจ าแนกผู้ต้องขังซ่ึงมาจากผู้มีความเช่ียวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในทางคดีที่จะเข้ามามีบทบาทในการจ าแนกผู้ต้องขัง ซ่ึงเม่ือการจ าแนกผู้ต้องขังได้กระท าการ

พิจารณาโดยบุคคลหลายฝ่ายน้ัน จะท าให้ระบบการคัดกรองและจ าแนกผู้ต้องขังมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ทั้งน้ี ยังต้องมีการพิจารณาเป็นไปโดยลักษณะของผู้ต้องขังแต่ละบุคคลด้วย 

ปัญหาประการที่สอง เรือนจ าในประเทศไทยเป็นเรือนจ าที่มีรูปแบบการขังรวม  

ซ่ึงภายในระบบบริหารในเรือนจ าของไทยจะมีการแบ่งแดนต่างๆ ให้สอดคล้องกับการด าเนินการ

ต่อผู้ต้องขังประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับเรือนจ าน้ัน ซ่ึงหลักที่น ามาใช้ในการจ าแนกผู้ต้องขังไป

อยู่ในแดนหรือส่วนต่างๆของเรือนจ า จะก าหนดตามประเภทความผิดที่ผู้ต้องขังได้รับโทษจาก

ศาลเป็นหลักและหลักเกณฑ์เร่ืองอายุที่เรือนจ าน ามาใช้จ าแนกผู้ต้องขังวัยหนุ่มออกจากผู้ต้องขัง

วัยผู้ใหญ่ เม่ือเกิดปัญหาเร่ืองการจ าแนกผู้ต้องขังหรือสถานที่คุมขังไม่สอดคล้องต่อการจัด

การศึกษาผู้ต้องขัง เรือนจ าในประเทศไทยจึงก าหนดวิธีการจัดแดนการศึกษาขึ้ นมา เพ่ือให้

ผู้ต้องขังในแดนต่างๆ ที่มีคุณสมบัติหรือสมัครใจเข้ารับการศึกษาต้องมารวมกันอยู่ในแดน

การศึกษานั้น 

และปัญหาประการที่สาม กฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศไทยยังไม่ได้มีการแก้ไข 

ซ่ึงกฎหมายราชทณัฑ์ของไทยปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.2479 ซ่ึงใช้เป็นเวลานานแล้ว 

ระบบการศึกษาและฝึกอบรมในบริบททางสังคมที่เปล่ียนไปย่อมต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไข  

ซ่ึงจะต้องมีบทบัญญัติที่ก  าหนดสิทธิในการได้รับการศึกษาของผู้ต้องขังและจะต้องมีผลเป็นไป
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ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประกอบกับจะต้องมีการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และมีหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการจ้างงานภายหลังจากพ้นโทษแล้ว 

ผู้เขียนเห็นว่า การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของผู้ต้องขังในประเทศไทย  

ควรที่จะน าหลักการที่น่าจะมีประโยชน์ของต่างประเทศบางประการมาพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ทางราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมของประเทศไทย อีกทั้งต้องมีการรณรงค์ 

หรือกระบวนการปรับทัศนคติของประชาชนในสังคมเพ่ือเพ่ิมโอกาสและให้ผู้ต้องขังได้สามารถ

กลับตัวกลับใจเป็นคนดีต่อสงัคมต่อไป 

เมื่อได้ศึกษากระบวนการบังคับโทษและกฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

และฝึกอบรมวิชาชีพของผู้ต้องขัง จะพบว่าในประเทศไทยยังมีกระบวนการจัดการศึกษา  

ให้แก่ผู้ต้องขัง ที่ด าเนินการโดยที่กฎหมายไม่ได้ให้อ านาจไว้ ซ่ึงจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท า

ความผิดได้บรรลุผลไม่กลับไปกระท าความผิดซ ้าอีก ในการน้ีผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะ  

ในมติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1. จ าเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขบทบัญญัติทางกฎหมายบังคับโทษ ซ่ึงกฎหมายหลัก 

คือ พระราชบัญญัติราชทณัฑ์ พ.ศ.2479 ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมไทยปัจจุบัน ซ่ึงต้องมี 

การแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

1.1 เพ่ิมเติมในส่วนเกี่ยวกับการจ าแนกผู้ต้องขังที่ถูกส่งตัวมายังเรือนจ า ซ่ึงจ าเป็น 

ต้องมีกระบวนการหรือมาตรการในการจัดการจ าแนกผู้ต้องขังให้เหมาะสมต่อกระบวนการ  

แก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังในเรือนจ า ในส่วนของการจัดการศึกษาผู้ต้องขังจะซ่ึงมีขั้นตอนการจ าแนก

ผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล และมุ่งเน้นผู้ต้องขังวัยหนุ่มที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน หรือก าลังศึกษาอยู่

ในระหว่างที่ถูกด าเนินคดีหรือถูกส่งตัวเข้าสู่ระบบเรือนจ า และผู้ต้องขังที่ไม่สามารถอ่านออกเขียน

หนังสอืได้เป็นหลัก 

1.2 เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง ซ่ึงจะต้อง

กระท าโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายหรือบุคคลผู้ใกล้ชิดกับผู้ต้องขัง 

และมีสหวิชาชีพเข้ามามีบทบาทในคณะกรรมการน้ีด้วย เช่น อัยการ นักจิตวิทยา แพทย์ นักสังคม

สงเคราะห์ ผู้บัญชาการเรือนจ า เจ้าหน้าที่ราชทณัฑท์ี่ดูแล เป็นต้น 

1.3 แก้ไขบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและฝึกอบรมของผู้ต้องขัง 

เช่น พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 ลักษณะ 1 หมวด 6 การศึกษาและฝึกอบรม ให้เป็น
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สทิธขิองผู้ต้องขังควรจะรับการจัดการศึกษาจากเรือนจ า ในส่วนการศึกษาวิชาสามัญจะต้องเป็นไป

ต ามพร ะ ร า ช บัญ ญัติ ก า ร ศึ กษ า แ ห่ ง ช า ติ  พ . ศ . 2542  แ ล ะ เ ป็ น ไปต าม ห ลั ก สู ต ร 

ของกระทรวงศึกษาธิการส่วนการศึกษาสายวิชาชีพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2551 เพ่ือให้การจัดการศึกษาของผู้ต้องขังสอดคล้องกับการจัดการศึกษาทั่วไป  

โดยไม่แบ่งแยกว่า การจัดการศึกษาตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ  มีผลให้ใช้เฉพาะ

บุคคลภายนอกเรือนจ าเท่าน้ัน เพราะผู้ต้องขังก็ถือว่าเป็นประชาชนคนหน่ึงในประเทศ เพียงแต่

ถูกจ ากัดเสรีภาพและจ ากัดสิทธิบางประการ ไม่ใช่การจ ากัดสิทธิทุกอย่างไปจากบุคคลเหล่าน้ี 

นอกจากน้ีจะต้องมีการก าหนดถึงการอบรมทางด้านศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม และ

กระบวนการให้การปรับทัศนคติให้ผู้ต้องขังควบคู่กับการจัดการศึกษาให้ผู้ต้องขังด้วย เพ่ือให้

บรรลุถึงการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดอย่างแท้จริง 

2. ควรจะมีกฎหมายก าหนดแยกผู้ ต้องขังวัยหนุ่มออกจากผู้ต้องขังวัยผู้ใหญ่  

ให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าว่าด้วยการปฏบัิติต่อผู้ต้องขัง
15
 ข้อ 104 เพ่ือให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้สามารถเข้ารับการแก้ไขฟ้ืนฟูโดยการรับการศึกษาและฝึกอบรม  

เป็นวัตถุประสงค์ส าคัญ และก าหนดให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนน้ี จะต้องจัดให้มีการเข้า

รับการศึกษาและอบรมทุกราย โดยไม่ถือเป็นความสมัครใจของผู้ต้องขัง และก าหนดกรอบ

ระยะเวลาขั้นต ่าเพ่ือเข้ารับการศึกษาและการอบรม อีกทั้งเพ่ือให้สามารถจะไปศึกษาต่อได้อย่าง

ต่อเน่ืองภายหลังถูกปล่อยตัวไป 

3. ในระบบการจัดการศึกษาของผู้ต้องขังต้องมีกฎหมายให้อ านาจในการบริหาร

บุคลากรทางการศึกษาได้เข้ามามีบทบาทในการสอนทั้งสายสามัญและสายอาชีพ อีกทั้ง คุณวุฒิ

ของผู้สอนจะต้องเป็นไปตามการรับรองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  

และสภาวิชาชีพครูในสายสามัญ ส่วนสายอาชีพ บุคลากรทางการศึกษาต้องมีคุณสมบัติเป็นไป 

ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 55 โดยทั้งน้ี พระราชบัญญัติราชทัณฑ์

ต้องมีบทบัญญัติก าหนดให้มีหลักการที่เป็นไปตามหลักกฎหมายเกี่ยวกบัการศึกษาดังกล่าวด้วย 

4. หลักสูตรในการเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมของผู้ต้องขัง ควรจะมีการ

เปล่ียนแปลง เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่ มีการเปล่ียนแปลงไป โดยยกเลิกข้อบังคับ 

กรมราชทัณฑ์ฉบับที่  8 เ ร่ืองการศึกษาและอบรมผู้ต้องขัง และปรับปรุงให้มีรายละเอียด 

ของหลักสตูรทั้งวิชาสามัญ และวิชาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมโดยการอบรมจริยธรรมศึกษา ในระหว่าง
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การเรียนวิชาสามัญหรือวิชาชีพ ให้เป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งให้มี

ใบรับรองคุณวุฒิเทียบเท่ากับโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไป 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในวิชาสามัญ และตามพระราชบัญญัติ 

การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ในวิชาสายอาชีวศึกษาหรือวิชาชีพ 

5. ส าหรับผู้ต้องขังวัยผู้ใหญ่ ที่ไม่ได้มีการท างานหรือหน้าที่อื่นใด ควรมีกฎหมาย

รองรับเพ่ือจัดให้ผู้ต้องขังเหล่านี้ ต้องมีการศึกษาส่วนตัว เพ่ือเพ่ิมทกัษะการเรียนรู้ และใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ในระหว่างที่ต้องโทษจ าคุก โดยก าหนดเป็นข้อบังคับให้ ผู้ต้องโทษที่ถูกส่งตัวมา

อยู่ในเรือนจ า ต้องได้รับการศึกษาสายสามัญ หรือการอบรมวิชาชีพเพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 องค์

ความรู้ เพ่ือให้เกิดทักษะความรู้ใหม่ และน าไปใช้ได้ในชีวิต พร้อมทั้งสอดแทรกด้วยการศึกษา

อบรมทางศีลธรรม ที่ผู้ต้องขังควรได้รับการอบรมทุกราย 

6. ควรจะมีระบบเรือนจ าเฉพาะที่แยกผู้ต้องขังบางประเภทออกมาให้ได้รับการจัดการ

การศึกษาและฝึกอบรมโดยเฉพาะ เช่น ตามรูปแบบที่สหราชอาณาจักรมีเรือนจ าเพ่ือการอบรม

และฝึกอาชีพประจ าเขต (Regional Training Prisons) หรือเรือนจ าเพ่ือการอบรมแก้ไขจิตใจ

ผู้กระท าความผิด (Corrective Training Prisons) สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีเรือนจ าที่ใช้รูปแบบ

เรือนจ าโรงเรียน (Prion School) หรือประเทศญ่ีปุ่นที่มีโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชน (Juvenile 

Training School) ส าหรับผู้ต้องขังวัยหนุ่มและมีการจัดการศึกษาโดยบังคับให้ต้องได้รับ

การศึกษาส าหรับผู้ต้องขังวัยผู้ใหญ่ในทุกเรือนจ า เป็นต้น  
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