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บทคดัย่อ 

 การบังคับโทษมีภารกิจในการด าเนินการบังคับโทษผู้ที่ได้กระท าความผิดในลักษณะต่างๆ 

ตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษและตามวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ โดยมุ่งไปที่การแก้ไข

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิพากษาว่าท าผิดและคืนคนดีสู่สังคม กฎหมายบังคับโทษจ าคุก

ได้แก่ พระราชบัญญัติราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 เป็นต้น และหน่วยงานภาครัฐหลักที่ท  าหน้าที่บริหารจัดการ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกจิกฎหมายบังคับโทษคือ กรมราชทณัฑ์
1
 

 การบังคับโทษในประเทศไทยได้กระท าโดยมุ่งควบคุม และลงโทษผู้กระท าผิดมากกว่ามุ่งที่จะ

แก้แค้น ซ่ึงวิธีการที่ ถูกต้องในการบังคับโทษน้ันนอกเหนือจากการลงโทษผู้กระท าผิดแล้ว ยังมี

วัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญคือ ต้องการที่จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแก้ไขผู้กระท าผิดกฎหมายน้ัน ให้

สามารถกลับเข้าสู่สงัคมและอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างปกติสขุต่อไป ไม่กลับไปกระท าผิดซ า้อกี
2 
 

 การบังคับโทษจ าคุกมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และมีภารกิจที่สัมพันธ์กัน

อย่างเป็นระบบกับกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ด้วยเหตุน้ีกฎหมายบังคับโทษที่ดี

นอกเหนือจากการมุ่งปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้กระท าผิดให้กลับคืนเป็นคนดีของสังคมแล้ว ต้องมี

ลักษณะที่ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคล เพราะการบังคับโทษทางอาญามีผลกระทบต่อบุคคลมาก จึง

จ าเป็นต้องมี “ความเป็นธรรม” ตลอดทั้งในการบังคับโทษจ าคุกน้ันจะต้องกระท าโดยเปิดเผยที่แสดงถึง 

“ความโปร่งใส ตรวจสอบได้” อันเป็นหลักของ “ความเป็นประชาธิปไตย” ในประการต่อมาด้วย เป็นไป

ในท านองเดียวกันกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ดี มาตราการหน่ึงที่จะช่วยส่งเสริมจุดมุ่งหมาย

ต่างๆข้างต้นของการบังคับโทษ ให้เป็นกฎหมายที่มีประสิทธิภาพน้ันกคื็อ “การสงเคราะห์หลังปล่อย”

(Aftercare Service) 

 การสงเคราะห์หลังปล่อย (After – care Services) น้ี ส าหรับในประเทศไทยเรานับว่ายังไม่

เป็นที่รู้จักหรือแพร่หลายมากนัก เน่ืองจากยังขาดการยอมรับจากสังคม ขณะที่ในต่างประเทศน้ันการ

สงเคราะห์หลังปล่อยจะได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับกนัอย่างกว้างขวาง  

 ค าว่า “สงเคราะห์หลังปล่อย (After – Care Services)” เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “การสงเคราะห์ผู้

พ้นโทษ (After – Care of Discharged Offender)” ซ่ึงแต่เดิมสังคมไทยเรารู้จักค าว่า “การสงเคราะห์ผู้

                                                           

* นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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พ้นโทษ” เสยีมากกว่า แต่เพ่ือเป็นการเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และค านึงถึงหลักสิทธิ

มนุษยชน เพ่ือจะหลีกเล่ียงการตรีตราแก่ผู้พ้นโทษ จึงหลีกเล่ียงค าว่า“การสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ” หันมาใช้

ค าว่า “การสงเคราะห์หลังปล่อย” แทน ซ่ึงตรงกับศัพทภ์าษาอังกฤษว่า After – Care Services อันเป็น

ความหมายที่เข้าใจกนัทั่วโลก
3
 

 การสงเคราะห์หลังปล่อยมีการให้ค าจ ากดัความไว้ดังน้ี 

 จากการประชุมสหประชาชาติ คร้ังที่ 2 เกี่ยวกบัการป้องกนัอาชญากรรมและการแก้ไขผู้กระท า

ผิด ณ กรุงลอนดอน ในปี ค.ศ. 1960 ได้ให้ค าจ ากัดความว่า การสงเคราะห์หลังปล่อยหมายถึง การให้

โอกาสผู้พ้นโทษกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน และให้ความช่วยเหลือทางด้านวัตถุ จิตใจ อาทิเช่น  การ

ช่วยเหลือในสิ่งที่เกี่ยวกับความต้องการพ้ืนฐาน เสื้อผ้า อาหารเคร่ืองนุ่งห่มที่พักอาศัย การรักษาพยาบาล 

ตลอดจนการจัดหาเอกสารต่างๆที่จ าเป็น รวมทั้งให้ความส าคัญเป็นพิเศษในเร่ืองความต้องการทางด้าน

อารมณ์ของผู้พ้นโทษ การจัดหางานให้ท า การให้ค าแนะน าปรึกษา และการให้ความเป็นเพ่ือน เป็นต้น
4
 

 วรรณี วิชิตนันทน์
5
 อธบิายว่า การสงเคราะห์หลังปล่อย คือ การช่วยเหลือที่ให้ประโยชน์แก่ทั้ง

ผู้พ้นโทษและสังคม โดยการให้ความช่วยเหลือให้ผู้พ้นโทษได้มีโอกาสได้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี และ

เป็นการช่วยให้สงัคมได้ปลอดภัยจากอาชญากรรม อันท าให้สถาบันสงัคมได้มีสวัสดิภาพที่ม่ันคงอกีด้วย 

 ทวี ชูทรัพย์
6
 กล่าวว่า การสงเคราะห์หลังปล่อย คือ การสงเคราะห์ผู้ต้องขังที่ได้รับการพักการ

ลงโทษ หรือได้รับการปลดปล่อย ซ่ึงนับเป็นเร่ืองที่จ าเป็นส าหรับผู้กระท าผิด เน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ีอาจ

ประสบปัญหาบีบคั้นกดดันต่างๆ ในที่สุดอาจหวนกลับไปประกอบอาชญากรรมอีก อันเป็นภัยต่อสังคม

และสจุริตชนได้ ดังน้ัน ในนานาอารยะประเทศซ่ึงได้ตระหนักถึงภัยแห่งการกระท าผิดซ า้ จึงได้ด าเนินการ

สงเคราะห์ผู้ได้รับการปลดปล่อยอย่างแขง็ขัน 

 นันทนา ชัยจิตวนิช
7
 กล่าวว่า การสงเคราะห์หลังปล่อยเป็นวิธีการให้โอกาสแก่ผู้กระท าผิดให้

ได้รับการดูแลสงเคราะห์ภายหลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวแล้ว โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านวัตถุ 

จิตใจ และอารมณ์ เพ่ือให้เขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างปกติสขุ 

 จากค าจ ากัดความต่างๆ ข้างต้น ผู้เขียนจึงขอให้ความหมายของการสงเคราะห์หลังปล่อย ใน

มุมมองของนักกฎหมายว่า การสงเคราะห์หลังปล่อย เป็นมาตรการทางกฎหมายที่ใช้กับผู้กระท าผิด เพ่ือ

แก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมผู้กระท าผิดให้สามารถด ารงชีวิตในอนาคตได้โดยปราศจากการกระท าความผิดและมี

                                                           
3
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ความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยวิธกีารควบคุมดูแลสอดส่องผู้กระท าผิดหลังจากพ้นโทษหรือระหว่างการคุม

ประพฤติ อกีทั้งยังให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ให้ค าแนะน าปรึกษาและให้ความเป็นเพ่ือน

กบัผู้กระท าผิด เพ่ือให้เขาไม่กลับไปกระท าผิดซ า้อกี 

 

1. บทน า 

 ปัญหานักโทษล้นเรือนจ า เป็นปัญหาที่สะท้อนให้เหน็ว่าประเทศไทยยังมีปัญหาเร่ืองการบังคับ

ใช้กฎหมายอยู่มาก โดยเฉพาะกฎหมายในช้ันบังคับโทษในคดีอาญา ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากประเทศไทยยัง

ไม่ให้ความส าคัญกับกฎหมายบังคับโทษหรือการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัยผู้กระท าผิดมากเพียงพอ ทั้งที่

กฎหมายบังคับโทษน้ันเป็นส่วนที่ส าคัญอย่างมากในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่แพ้ส่วนของ

กฎหมายสารบัญญัติ (ประมวลกฎหมายอาญา) หรือ กฎหมายวิธีสบัญญัติ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา) เพราะเป็นกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับตัวผู้กระท าผิดโดยตรง ผู้กระท าผิดผู้น้ันจะกลับมา

กระท าผิดอกีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับกฎหมายบังคับโทษทั้งสิ้นว่าสามารถแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมผู้กระท าผิดผู้น้ัน

ไม่มากน้อยเพียงใด อกีทั้งยังไม่มบีทกฎหมายที่บังคับใช้อย่างชัดเจน จะมีที่เกี่ยวข้องกจ็ะกระจัดกระจายไป

ตามพระราชบัญญัติต่างๆ ไม่มีความเป็นเอกภาพ ส่งผลให้แม้จะมีระเบียบข้อบังคับของกรมคุมประพฤติ 

หรือหน่วยงานราชทัณฑ์ที่ เกี่ยวกับการสงเคราะห์หลังปล่อยออกมาออกมาก็ไม่อาจใช้ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพน้ันเอง 

 กล่าวโดยสรุปถึงความส าคัญปัญหา คือ ในประเทศไทยเราน้ันยังไม่ให้ความส าคัญกับการ

บังคับโทษอย่างเพียงพอ ดูได้จากกฎหมายต่างๆ  ที่ เกี่ ยวกับการบังคับโทษน้ันมีน้อยมาก เช่น 

พระราชบัญญัติราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 ที่เก่า ไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้การบังคับโทษของ

ไทยไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมของผู้กระท าผิดได้ และกจ็ะกลับมากระท าผิดอีก 

ส่งผลให้จ านวนนักโทษล้นเรือนจ า เมื่อศึกษาถึงแนวทางในการแก้ปัญหาของต่างประเทศจึงพบว่า ใน

ต่างประเทศจะให้ความส าคัญกบักฎหมายบังคับโทษเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่นที่เป็นประเทศ

แรกที่บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์หลังพ้นโทษ และปัญหานักโทษล้นคุกของญ่ีปุ่นที่เคยมี

ปัญหาอย่างมากหลังช่วงสงครามโลกคร้ังที่สองกลับหมดไป และสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เม่ือทราบถึงปัญหาที่เกิดข้ึน และสาเหตุของปัญหา รวมถึงแนวทางการแก้ไขของต่างประเทศ ผู้เขียนจึง

เหน็ความส าคัญในการที่จะศึกษาถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขดังกล่าว เพ่ือที่จะน ามาแก้ไขปรับใช้ได้

อย่างถูกต้องและมีประสทิธภิาพต่อไป 

 

2. หลกัการและประโยชนข์องการสงเคราะหห์ลงัปล่อย
8
 

 หลักของการสงเคราะห์หลังปล่อย นับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

ที่ให้การสงเคราะห์หลังปล่อย เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู พัฒนาผู้พ้นโทษให้สามารถกลับตัวเป็นคนดี 

                                                           
8
  สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์. (2517). รายงานสรปุผลและมตทิี่ประชุมทางวิชาการเร่ือง 

“การสงเคราะห์ผู้พ้นโทษและผู้ต้องโทษในประเทศไทย,” ณ ตกึมหิดลสภาสงัคมฯ. 
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ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติอยู่ในสังคมได้ อันเป็นการป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมที่เกิด

จากการกระท าผิดได้ทางหน่ึง ซ่ึงหลักการของการสงเคราะห์หลังปล่อยมีดังต่อไปนี้  

 1.  จะต้องเป็นการช่วยเหลือที่ตรงต่อปัญหาและความต้องการของผู้พ้นโทษ และเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ เพ่ือป้องกนัไม่ให้ผู้พ้นโทษกลับไปกระท าผิดซ า้อกี อนัเป็นการป้องกนัปัญหาอาชญากรรม 

 2.  จะต้องมีการฟ้ืนฟูบูรณภาพทางสงัคมของผู้พ้นโทษ อาทเิช่น มีการสงเคราะห์ในด้านการให้

ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา หรือญาติพ่ีน้องภายในครอบครัว หรือ

ปัญหาเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของครอบครัวในกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

สงัคมภายนอกด้วย 

 3.  จะต้องช่วยปรับสภาพชีวิตของผู้พ้นโทษให้สามารถช่วยเหลือตนเอง เพ่ือจะได้เป็นพลเมือง

ดีของสงัคมต่อไปได้ 

 4.  จะต้องฟ้ืนฟูทั้งทางด้านจิตใจและฟ้ืนฟูด้านอาชีพแก่ผู้พ้นโทษ 

 5.  ในบางกรณีจ าเป็นจะต้องพิจารณาถึงการโยกย้ายหรือตั้งถิ่นฐานใหม่ของผู้รับการสงเคราะห์

และครอบครัวด้วย ทั้งน้ีเพ่ือขจัดปัญหาความขัดแย้งด้ังเดิมที่มีอยู่หรือการแก้แค้นทดแทนจากคู่กรณี 

ตลอดจนการป้องกนัปัญหาการไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชนที่เคยอยู่อาศัยแต่เดิมด้วย 

 ซ่ึงหลักการดังกล่าวนับว่าเป็นแนวทางปฏบัิติที่สอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับ

ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง กับข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องของสหประชาชาติ ข้อ 80 ที่กล่าวว่า “นับแต่แรก

ต้องค าพิพากษา ควรจะได้พิจารณาล่วงหน้าไปถึงอนาคตของผู้ต้องขังภายหลังการพ้นโทษ และควรจะ

ส่งเสริมช่วยเหลือให้เขาได้ธ ารงรักษาหรือสถาปนาความสัมพันธ์กับบุคคล หรือองค์การภายนอกเรือนจ า 

เพ่ือช่วยขยับขยายให้เกดิผลประโยชน์มากที่สดุแก่ครอบครัวของเขา กบัการฟ้ืนฟูให้เขากลับเข้าสู่สงัคม” 

 การสงเคราะห์หลังปล่อยสามารถแบ่งออกไปเป็น 2 ประเภท คือ
9
 

 1. การสงเคราะห์แบบไม่บังคับ (Voluntary After – Care) 

 การสงเคราะห์ประเภทน้ีจัดให้โดยไม่บังคับ ขึ้ นอยู่กับความต้องการของผู้พ้นโทษเอง โดย

ให้แก่ผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยอย่างไม่มีเง่ือนไข ได้แก่ ผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยเม่ือครบก าหนดโทษตามค า

พิพากษาของศาล (Discharged Offender) และผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยเน่ืองจากได้รับพระราชทานอภัย

โทษ เป็นต้น 

 2. การสงเคราะห์แบบบังคับ (Compulsory After – Care)  

 เป็นการสงเคราะห์ที่มีเง่ือนไขให้แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับการปลดปล่อยอย่างมีเง่ือนไข ได้แก่ ผู้ที่

ได้รับการปลดปล่อยก่อนครบก าหนดโทษตามค าพิพากษาของศาล โดยได้รับการพักการลงโทษ หรือลด

วันต้องโทษจ าคุก เป็นต้น การสงเคราะห์ประเภทน้ีจึงเป็นการสงเคราะห์โดยการติดตามดูแล หรือที่

เรียกว่า การคุมประพฤติ ให้ผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยปฏบัิติตามเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 การสงเคราะห์หลังปล่อยน้ัน เป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีประโยชน์ดังต่อไปน้ี 

                                                           
9
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 1. ประโยชน์ต่อผู้กระท าผิด เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กระท าผิดได้กลับตนเป็นคนดี โดยมีการ

ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในทางสติปัญญา ความสามารถทางจิตใจ ทางสังคม และส่งเสริมให้ผู้กระท าผิดประกอบ

อาชีพโดยสจุริตต่อไป 

 2. ประโยชน์ต่อสงัคม เป็นการช่วยลดภาระในการปราบปรามของระบบงานยุติธรรม และช่วย

ประหยัดงบประมาณของรัฐในการที่จะไม่ให้มีการสูญเสียเกิดข้ึนจากการกระท าผิดอีก  โดยการสงเคราะห์

หลังปล่อยน้ันเป็นวิธกีารหน่ึงที่ป้องกันไม่ให้ผู้กระท าผิดกลับไปกระท าผิดซ า้ในสังคม และในขณะเดียวกัน

ผู้กระท าผิดกม็ีโอกาสท างานหารายได้เล้ียงดูตนเองและครอบครัว 

 3. ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือ เมื่ อ 

ไม่มีการกระท าผิดเกดิขึ้น กส่็งผลถึงเศรษฐกจิให้ดีขึ้น  

 4. เป็นการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมและหลักเมตตาธรรมที่สอดคล้องกับหลักการทาง

ศาสนาและความเจริญทางอารยธรรมแห่งสงัคมมนุษย์ 

 5. เป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สนิของประชาชนในสงัคม 

 

3. การสงเคราะหห์ลงัปล่อยในต่างประเทศ 

 การสงเคราะห์หลังปล่อย (After-Care Services) เป็นแนวทางที่ใช้ปัจจัยทางชุมชน หรือ

ทรัพยากรทางสงัคมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษ ซ่ึงในประเทศไทยยังมีการด าเนินการอยู่ในวงจ ากัด ยัง

ไม่เป็นที่แพร่หลาย และยังไม่มีกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเป็นระบบ แต่ส าหรับในต่างประเทศน้ัน การ

สงเคราะห์หลังปล่อยได้รับการส่งเสริมและเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง จนถึงขนาดมีการบัญญัติ

มาตรการต่างๆที่เป็นการสงเคราะห์หลังปล่อยมาบังคับใช้อย่างเป็นระบบ ดังจะเหน็ได้จากตัวอย่างของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

 3.1 ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต า่ส าหรบัปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั 

 เป็นข้อก าหนดที่ได้รับการรับรองโดยสหประชาชาติ (UN) ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการปฏบัิติต่อผู้กระท าผิด คร้ังที่ 1 ซ่ึงจัดข้ึนที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในปี พ.ศ. 2498 

 ข้อก าหนดน้ีไม่ใช่กฎหมายที่จะใช้บังคับได้ในทุกประเทศ แต่ถือว่าเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐภาคี

สมาชิก (รวมทั้งประเทศไทย) ที่มีความเห็นเป็นไปในทางเดียวกันในการที่จะปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ซ่ึง

ประเทศที่เหน็ด้วยและร่วมลงนามกจ็ะน าข้อก าหนดน้ีไปบัญญัติเป็นกฎหมายในประเทศของตน เพ่ือให้

เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศน้ันๆ โดยในส่วนที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์หลัง

ปล่อย กไ็ด้มีการก าหนดเอาไว้ ดังน้ี 

 ข้อ 64 ภาระของสังคมมิได้ยุติลงไปในทนัททีี่ผู้ต้องขังพ้นโทษ ฉะน้ันควรมีองค์กรรัฐบาลหรือ

เอกชนที่สามารถหาทางช่วยเหลือภายหลังปลดปล่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ในทางที่จะลดความรังเกียจ

ผู้ต้องขัง และในทางฟ้ืนฟูให้เขากลับสู่สงัคมได้โดยปกติ 

 ข้อ 79 ควรเอาใจใส่เป็นพิเศษในอันที่จะด ารงรักษา และปรับปรุงให้ดีข้ึนซ่ึงความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ต้องขังและครอบครัวของเขาให้เกดิประโยชน์มากที่สดุแก่ทั้งสองฝ่าย 
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 ข้อ 80 นับแต่แรกต้องค าพิพากษา ควรจะได้พิจารณาล่วงหน้าไปถึงอนาคตของผู้ต้องขัง

ภายหลังการพ้นโทษ และควรจะส่งเสริมช่วยเหลือให้เขาได้ธ ารงรักษาหรือสถาปนาความสัมพันธ์กับบุคคล 

หรือองค์การภายนอกเรือนจ า เพ่ือช่วยขยับขยายให้เกดิผลประโยชน์มากที่สดุแก่ครอบครัวของเขา กับการ

ฟ้ืนฟูให้เขากลับเข้าสู่สงัคม 

 ข้อ 81 (1) หน่วยงานราชการหรือองค์กรอื่นๆซ่ึงท าหน้าที่สงเคราะห์ผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่

สังคมน้ัน ควรจะได้ด าเนินการตามความจ าเป็นเท่าที่จะท าได้ให้เป็นที่ม่ันใจว่าผู้พ้นโทษจะได้รับเอกสาร

และหนังสือแจ้งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับตัวเขา จะมีที่พักอาศัยอันควรแก่อัตภาพ จะมีงานอาชีพให้ท า 

จะมีเคร่ืองนุ่งห่มตามจ านวนอันเหมาะสมกับดินฟ้าอากาศและฤดูกาล จะมีค่าพาหนะไปถึงที่หมาย

ปลายทาง และค่าอาหารในระยะแรกปล่อยตัว 

     (2) เรือนจ าพึงอ านวยความสะดวกให้ผู้แทน ซ่ึงเป็นที่เช่ือถือรับรองขององค์กร

ดังกล่าว เข้าไปในเรือนจ าและพบปะผู้ต้องขังได้ ตั้งแต่มีค าพิพากษาตัดสิน เพ่ือปรึกษาหารือ ก าหนด

อนาคตของผู้ต้องขังน้ันๆ 

     (3) เพ่ือให้การบ าเพ็ญกรณีกิจขององค์กรดังกล่าวน้ีเกิดประโยชน์มากที่สุดควรมี

ศูนย์กลางอ านวยการหรือประสานงานเทา่ที่จะสามารถจัดหาได้ 

 3.2  มาตรการทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสงเคราะหห์ลงัปล่อยในประเทศองักฤษ 

 ในปัจจุบันประเทศอังกฤษมีกฎหมายที่ช่ือว่า พระราชบัญญัติการคุมความประพฤติผู้กระท า

ผิด 1907 (Probation of Offenders Act 1907) เป็นพระราชบัญญัติที่กล่าวถึงการคุมประพฤติ รวมถึง

อ านาจหน้าที่ต่างๆ ของพนักงานคุมประพฤติ ซ่ึงในบทที่ 4 ของพระราชบัญญัติน้ี ได้บัญญัติไว้ว่า 

 “บทที่4 เป็นหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ ในการที่จะกระท าการต่างๆ ดังต่อไปน้ีภายใต้

การช้ีน าของศาล 

 (a) พบปะหรือรับรายงานจากบุคคลที่อยู่ภายใต้การคุมประพฤติในช่วงเวลาที่เหมาะสม ตาม

ค าสั่งโดยเฉพาะเจาะจง หรือตามที่เจ้าพนักงานคุมประพฤติเหน็สมควร 

 (b) ตรวจสอบว่าบุคคลที่ถูกคุมประพฤติปฏบัิติตนตามเง่ือนไขในการคุมประพฤติหรือไม่ 

 (c)  รายงานศาลถึงความประพฤติของผู้ถูกคุมประพฤติ 

 (d)  ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และเป็นเพ่ือนให้ค าปรึกษากับบุคคลที่ถูกคุมประพฤติ และหาก

เหน็ว่าจ าเป็น อาจพยายามให้ความช่วยเหลือในการหางานที่เหมาะสมแก่เขา” 

 และในองักฤษจะมีกฎหมายอื่นๆ อีกมากมายที่บัญญัติข้ึนเพ่ือที่จะช่วยให้อ านาจของพนักงาน

คุมประพฤติจากบทบัญญัติข้างต้นน้ันเป็นรูปธรรมมากขึ้ น ยกตัวอย่างเช่น ใน Criminal Justice Act 

2003 ที่จะมีมาตรการต่างๆ ที่จะน ามาใช้กับผู้กระท าผิด โดยจะระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่ามีมาตรการ

อะไรบ้างที่จะน ามาใช้ได้กับผู้กระท าผิดคนน้ันๆให้เหมาะสมกับพฤติการณ์ เช่น ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับที่พัก

อาศัย (Residence Requirement) ในมาตรา 206 เป็นต้น 

 บทบัญญัติข้างต้นน้ีเป็นเพียงแค่ตัวอย่างหน่ึง ที่จะน าน ามาใช้กับควบคู่ไปกับพระราชบัญญัติ

แก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมผู้กระท าผิด 1974 กล่าวคือ น าเอามาตรา 206 หรือมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
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สงเคราะห์หลังปล่อยที่ก  าหนดอยู่ใน Criminal Justice Act 2003 หรือกฎหมายอื่นๆ มาใช้ โดยอาศัย

อ านาจของพนักงานคุมประพฤติที่ระบุไว้ใน (d) ของ Probation of Offenders Act 1907 กจ็ะส่งผลให้

อ านาจของพนักงานคุมประพฤติในบทที่ 4 ของ Probation of Offenders Act 1907 น้ันมีความชัดเจน 

 จะเหน็ได้ว่าการสงเคราะห์หลังปล่อยของอังกฤษ มักจะน ามาใช้ควบคู่กับมาตรการทางสังคม 

(Community Orders) หรือใช้ระหว่างที่ ผู้กระท าผิดถูกพิพากษาให้มีความผิดแต่ให้รอการลงโทษ 

(Suspended sentence Order) จึงเป็นการสงเคราะห์แบบบังคับ (Compulsory After – Care) ที่เม่ือมี

ค าสั่งน้ันแล้ว ผู้กระท าผิดจะต้องท าตาม ถึงแม้จะไม่เตม็ใจกต็าม 

 3.3  มาตรการทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสงเคราะหห์ลงัปล่อยในประเทศญีปุ่่น 

 ในปัจจุบันประเทศญ่ีปุ่นจะมีกฎหมายที่ช่ือว่า The Rehabilitation and Probation Act 2007 

ที่เป็นกฎหมายที่รวมรวมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดกับมาตรการคุมประพฤติต่างๆ ที่ใช้ในประเทศญ่ีปุ่น 

รวมถึงการสงเคราะห์หลังปล่อยที่จะน ามาใช้ร่วมกับมาตรการต่างๆ ในส่วนของการสงเคราะห์หลังปล่อย

น้ัน มีบทบัญญัติที่น่าสนใจที่ได้บัญญัติเอาไว้โดยเฉพาะในบทที่ 5 ซ่ึงเป็นการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับ 

การสงเคราะห์หลังพ้นโทษ (Urgent Aftercare od Discharged Offenders) ซ่ึงเป็นการให้การสงเคราะห์

แก่ผู้ที่พ้นโทษไปแล้ว และเป็นการสงเคราะห์แบบไม่บังคับ (Voluntary After–Care) โดยจะบัญญัติอยู่ใน

มาตรา 85-86 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว 

 สองมาตราที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงหน่ึงในตัวอย่างของความชัดเจนของกฎหมายญ่ีปุ่นที่น าเอา

มาตรการสงเคราะห์หลังปล่อยมาใช้ ยังมีอีกหลายมาตราในพระราชบัญญัติน้ีที่กล่าวถึงการสงเคราะห์หลัง

ปล่อย ซ่ึงจะน ามาใช้ในกรณีต่างจากสองมาตราน้ี เช่น การใช้มาตรการสงเคราะห์หลังปล่อยแบบบังคับ

เหมือนของอังกฤษ ที่จะน ามาใช้ควบคู่ไปกับการคุมประพฤติหรือรอการลงโทษ เป็นต้น จึงถือได้ว่า

ประเทศญ่ีปุ่นน้ันเป็นประเทศแรกๆ ที่น าเอาการสงเคราะห์หลังปล่อยแบบไม่บังคับ มาบัญญัติเป็น

กฎหมายบังคับใช้อย่างชัดเจนและมีประสทิธิภาพ  

 3.4 มาตรการทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสงเคราะหห์ลงัปล่อยในประเทศเยอรมนันี 

 ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์หลังปล่อยและเ ง่ือนไขต่างๆ น้ัน กรมราชทัณฑ์ 

มีหน้าที่เตรียมผู้ต้องขังส าหรับการกลับเข้าสู่สงัคม ส่วนส านักงานคุมประพฤติมีหน้าที่ช่วยผู้พ้นโทษจัดการ

กับการด าเนินชีวิตภายหลังปล่อย เม่ือไม่กี่ปีที่ผ่านมา ช่องว่างระหว่างสองหน่วยงานน้ีมีความชัดเจน จึงมี

การพยายามที่จะปิดช่องว่างเหล่าน้ันโดยการเพ่ิมความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานให้มีความชัดเจนข้ึน 

และในขณะเดียวกนันั้นส านักงานคุมประพฤติกจ็ะร่วมมือกบัเจ้าพนักงานต ารวจมากขึ้น ในการป้องกันการ

กระท าผิดซ า้ของผู้พ้นโทษ โดยในเยอรมัน ได้เร่ิมมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์หลัง

ปล่อยในปี 2007 โดยสภานิติบัญญัติได้มีการแก้ไขมาตรา 68 Criminal Code และเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ

ก าหนดเง่ือนไขหลังปล่อย (Post Prison Supervision) และเง่ือนไขการคุมประพฤติ โดยลักษณะจะเป็น

การสงเคราะห์หลังปล่อยแบบบังคับ ดังน้ี 
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 มาตรา 68(1) Criminal Code “บุคคลผู้ได้รับโทษจ าคุกไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในข้อหาที่

กฏหมายก าหนดให้มีเง่ือนไขได้น้ัน ศาลอาจมีค าสั่งเพ่ิมเติมจากค าพิพากษา หากมีโอกาสเป็นไปได้ว่าผู้น้ัน

จะกระท าผิดอกี” โดยเง่ือนไขต่างๆ น้ัน จ าถูกก าหนดอยู่ในมาตรา 68(b)(1) ซ่ึงจะมีข้อความดังต่อไปนี้  

 “ศาลอาจก าหนดเงื่อนไขหรือค าสั่งต่างๆ ดังต่อไปน้ีต่อผู้กระท าผิดได้ ภายในระยะเวลาตามที่

กฏหมายก าหนด โดยตรงต่อผู้กระท าผิด 

 1. ห้ามมิให้ย้ายภูมิล าเนาหรือที่พักอาศัย หรือสถานที่ที่ก  าหนดโดยไม่ได้รับอนุญาติจากเจ้า

พนักงานผู้มีอ านาจ 

 2. ห้ามไปยังสถานที่ที่อาจกใ็ห้ผู้น้ันกระท าผิดข้ึนมาอกี  

 3. ห้ามติดต่อกบัเหย่ือ หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจชักน าให้ผู้น้ันกระท าผิดอกี 

 4. ห้ามท ากิจกรรมบางอย่างที่ มี ลักษณะเ ป็นการหาประโยชน์ที่ เกี่ ยว ข้องกับการ 

ก่ออาชญากรรม 

 5. ห้ามครอบครอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเกบ็รักษาสิ่งของที่อาจก่อให้ผู้น้ันกระท าผิดข้ึนอีก

ในอนาคต 

 6. ห้ามครอบครอง หรือขับข่ีรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆ ที่ผู้น้ันอาจน าไปใช้ในการกระท า

ผิด 

 7. รายงานตัวในวันเวลาที่ก  าหนด ต่อเจ้าพนักงานที่มีอ านาจ หรือเจ้าพนักงานอื่นๆ หรือเจ้า

พนักงานคุมประพฤติ 

 8. รายงานทันทีที่ มีการเปล่ียนแปลงที่ พักอาศัยหรือเปล่ียนแปลงงานต่อเจ้าพนักงาน 

ผู้มีอ านาจ 

 9. รายงานตัวในกรณีที่ไม่สามารถหางานท าได้ต่อตัวแทนจัดหางาน หรือต่อหน่วยงานการ

จัดหางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 10. ห้ า มดื่ ม สิ่ ง มึ น เม าห รื อย า เ สพติ ด  ห ากมี เ หตุ ผลอั นค ว ร เ ช่ื อ ไ ด้ ว่ า ก า ร เ สพ 

อาจก่อให้เกดิการกระท าผิดขึ้นอกีได้ 

 11. ไปพบหมอวินิจฉัยโรค หรือหมอโรคจิต ภายในเวลาที่ ระบุ หรือช่วงระยะเวลา 

ที่ก  าหนด 

 12. ติดอุปกรณ์อเิลค็ทรอนิคเพ่ือติดตามตัวตลอดเวลา แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้

น้ัน” 

 มาตรา 68(f) “(1) ผู้ใดต้องค าพิพากษาในคดีเดียวหรือหลายคดีรวมกันให้จ าคุก 

ไม่น้อยกว่าสองปี หรือไม่น้อยกว่าหน่ึงปีส าหรับข้อหาที่ก  าหนดในมาตรา 181b และผู้น้ันได้รับโทษ

ครบถ้วนแล้ว เ ง่ือนไขต่างๆ จะน ามาใช้กับผู้ น้ันได้ เ ว้นแต่ได้ก าหนดวิธีการฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด 

วิธอีื่นๆ ไว้แล้ว 

 (2) ศาลอาจมีค าสั่งยกเลิกเง่ือนไขน้ัน หากมีเหตุผลอันควรเช่ือได้ว่าผู้น้ันจะไม่กลับมากระท า

ผิดอกี” 
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4. วิเคราะหเ์ปรียบเทียบปัญหากบักฎหมายต่างประเทศ 

 ประเทศไทยไม่ได้มองข้ามมาตรการสงเคราะห์หลังปล่อยอย่างสิ้ นเชิง สังเกตได้จาก 

ในอดีตที่ผ่านมา ผู้มีอ านาจในการบริหารกิจการบ้านเมืองกไ็ด้พยายามที่จะน าเอามาใช้ ส่งผลให้ในเวลา

ต่อมาได้เร่ิมมีการบัญญัติกฎหมายที่เอาหลักของการสงเคราะห์หลังปล่อยมาใช้ แต่เน่ืองจากประเทศไทย

ยังไม่มีพระราชบัญญัติสงเคราะห์หลังปล่อย หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด

โดยตรง กฎหมายที่บัญญัติกก็ระจัดกระจายและไม่มีความชัดเจน การบังคับใช้กฎหมายจึงไม่เป็นเอกภาพ 

และไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น อังกฤษและ

เยอรมันแล้วน้ัน จะเหน็ว่าในประเทศญ่ีปุ่นและเยอรมันน้ันได้น าเอาการสงเคราะห์หลังปล่อยมาบัญญัติ

เป็นกฎหมายอย่างชัดเจน และบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนในประเทศอังกฤษที่เป็นระบบคอม

มอนลอว์ ถึงแม้จะไม่มีการบัญญัติอย่างชัดเจนเหมือนประเทศญ่ีปุ่นและเยอรมันที่เป็นระบบซิวิลลอว์ แต่

อังกฤษกน็ าเอาการสงเคราะห์หลังปล่อยมาใช้ได้อย่างเป็นระบบ เพราะมีการบัญญัติกฎหมายที่เช่ือมโยง

และส่งเสริมกนั อนัเป็นการเปิดโอกาสให้น ามาตรการสงเคราะห์หลังปล่อยมาใช้เพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรม

ผู้กระท าผิดได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเหน็ชอบร่างพระราชบัญญัติ

คุมประพฤติ ฉบับใหม่ ที่จะมาใช้แทน พระราชบัญญัติวิธีด าเนินการคุมความประพฤติตามประมวล

กฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 ซ่ึงขั้นตอนต่อไปอยู่ระหว่างการน าร่างพระราชบัญญัติขึ้ นทูลเกล้าเพ่ือทรงลง

พระปรมาภิไทย โดยในหมวดที่ 6 ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จะเป็นเร่ืองของ “การสงเคราะห์” 

โดยเฉพาะ โดยจะบัญญัติอยู่ในมาตรา 40-43 หากพิจารณาดูแล้วจะเหน็ได้ว่า การสงเคราะห์ที่บัญญัติ

เพ่ิมเติมเข้ามาใหม่ในร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี จะเป็นการสงเคราะห์แบบไม่บังคับ (Voluntary After–

Care) หมายถึงว่า จะใช้บังคับกต่็อเมื่อผู้กระท าผิดที่ได้รับการปล่อยตัว ไม่ว่าจะปล่อยแบบมีเง่ือนไขคุม

ประพฤติ หรือปล่อยตัวเมื่อพ้นโทษ ต้องการความช่วยเหลือ ซ่ึงจะเปรียบเทยีบได้กับการสงเคราะห์หลัง

พ้นโทษ (Urgent Aftercare od Discharged Offenders) ของประเทศญ่ีปุ่นน้ันเอง แต่จะเหน็ได้ว่าใน

มาตรา 40 วรรคท้ายของร่างพระราชบัญญัติน้ี กล่าวว่า “การบริการจัดการ การก าหนดมาตรฐานการ

สงเคราะห์ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการให้ความ

สงเคราะห์ในหมวดน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด” น้ันหมายถึงหลักเกณฑ์ วิธีการต่างๆ 

จะต้องไปบัญญัติในระเบียบรัฐมนตรีต่างหาก ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับของประเทศญ่ีปุ่นที่ ระบุเอาไว้ใน

มาตรา 85-86 ของ The Rehabilitation and Probation Act 2007 จะมีการกล่าวถึงขั้นตอนต่างๆ เอาไว้

อย่างชัดเจน และน่ีกคื็อข้อแตกต่างที่อาจท าให้แม้ประกาศใช้กฎหมายฉบับน้ีข้ึน กไ็ม่น่าจะแก้ปัญหาเร่ือง

การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกบัการสงเคราะห์หลังปล่อยได้น้ันเอง 

 

5. บทสรุปและขอ้เสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหา 

 เพ่ือให้การสงเคราะห์หลังปล่อยในประเทศไทยบรรลุวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือแก่

ผู้กระท าผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดี และไม่หวนกลับไปกระท าผิดอกี ผู้เขียนเหน็ว่า 
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 1.  ควรแก้ไขปรับปรุงกฏหมายบังคับโทษที่มีอยู่เดิมให้มีความทันสมัย เข้ากับยุคสมัยที่

เปล่ียนแปลง กล่าวคือ พระราชบัญญัติราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 และ พระราชบัญญัติวิธีด าเนินการคุมความ

ประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขใหม่ เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจ าคุกสมัยใหม่น้ันกค็ือ “เพ่ือให้ผู้กระท าผิดกฎหมายสามารถที่จะด ารงชีวิต

ในอนาคตได้โดยปราศจากการกระท าความผิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม” น้ันเอง โดยอาจจะ

เพ่ิมเติมในส่วนของหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานคุมประพฤติ ไม่ต้องไปใช้ข้อก าหนด หรือ

ข้อบังคับใดๆเป็นการต่างหากอกี เพ่ือให้เกดิความชัดเจน  

 2.  ควรที่จะมีกฏหมายบังคับโทษที่ เกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัยนักโทษข้ึนมา

โดยเฉพาะ และควรที่จะต้องมีมาตราการสงเคราะห์หลังปล่อยแทรกเข้าในกฏหมายน้ันๆ โดยก าหนดวิธี

ปฏบัิติให้มีความชัดเจน ไม่ต้องไปใช้ข้อก าหนดหรือข้อบังคับใดๆ อีก ที่ส าคัญคือ กฏหมายที่บัญญัติน้ัน

จะต้องมีฐานะไม่ต ่ากว่าพระราชบัญญัติ เพราะจะท าให้มีการบังคับใช้ได้อย่างทั่วไป  ทั้งน้ีอาจยึดแนวทาง

ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น น้ันกคื็อ “The Rehabilitation and Probation Act 2007” เพราะเป็น

ประเทศที่มีระบบกฎหมายเหมือนของประเทศไทย และสภาพสังคมใกล้เคียงกับประเทศไทยมากกว่า

เยอรมันหรือองักฤษ 

 3.  เมื่อมีกฏหมายเกี่ยวกับการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัยนักโทษใช้อย่างชัดเจนแล้ว ควรจะมีการ

จัดต้ังหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฏหมายน้ันขึ้นโดยเฉพาะ โดยอาจจะรวมอยู่กับกรมคุมประพฤติ 

แต่ต้องมีหน้าที่เฉพาะเพ่ือการสงเคราะห์หลังปล่อยเท่าน้ัน เพ่ือที่จะไม่ให้เจ้าพนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่

มากเกินไป แต่จะต้องมีการประสานงานร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างท าหน้าที่ของตน เช่น เม่ือมีรายงานการ

สืบเสาะคุมประพฤติขึ้น รายงานน้ันกต้็องน ามาใช้กับผู้กระท าผิดผู้น้ันทั้งกระบวนการการบังคับโทษ เป็น

ต้น อกีทั้งหน่วยงานที่จะถูกจัดต้ังข้ึนมาน้ัน จะต้องระบุเอาไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติ

นิสยันักโทษให้ชัดเจน โดยก าหนดทั้งองค์ประกอบของหน่วยงาน และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานน้ันๆ 

 4.  ควรจัดระบบการศึกษากฏหมายเพ่ิมเติม โดยให้มีการศึกษากฏหมายอาญาที่เกี่ยวกับการ

บังคับโทษทางอาญาขึ้นอย่างจริงจังในทุกสถาบัน โดยเพ่ิมเข้าไปเป็นวิชาพ้ืนฐานในการศึกษาระดับปริญญา

ตรี เพ่ือที่จะท าให้มีนักกฏหมายที่มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายบังคับโทษทางอาญามากขึ้ น อันจะท าให้

เกดิผลในทางปฏบัิติได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 5.  ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของรัฐบาล ประชาชน โดยเฉพาะนักการเมือง เกิด

ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในการสงเคราะห์หลังปล่อย ตลอดจนให้ความร่วมมือ และผลักดัน

ให้มีการด าเนินงานอย่างจริงจังและกว้างขวาง เพราะความร่วมมือของประชาชนจะมีผลอย่างมากต่อ

ความส าเรจ็ของการสงเคราะห์หลังปล่อย 

 6.  เมื่อมีการศึกษาและการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังแล้ว จะต้องส่งผลให้ประชาชนทั่วไป

เปล่ียนแปลงความรู้สึก ทศันคติที่มีต่อผู้พ้นโทษ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกับรัฐในการให้การสงเคราะห์ผู้

พ้นโทษ ให้มีโอกาสกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
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 7.  มีการติดตามการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์หลังปล่อยอย่างต่อเน่ือง ลึกซ้ึงและ

แพร่หลาย เพ่ือที่จะน ามาตรการที่ใช้อยู่น้ันมาปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้ น โดยรับฟัง

ความคิดเหน็จากภาคเอกชน เพ่ือให้การสงเคราะห์หลังปล่อย เป็นการด าเนินการเพ่ือสงัคมอย่างแท้จริง 

 

บรรณานุกรม 

คณิต  ณ นคร. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พิมพ์คร้ังที่ 8. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

 วิญญูชน, 2555. 

ทวี ชูทรัพย.์ “การสงเคราะห์ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษในต่างประเทศ.” เอกสารในการ สมัมนาเร่ืองการ

สงเคราะห์ผู้กระท าผิดและผู้พ้นโทษ. สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2532. 

ธานี วรภัทร์. กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก. พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 

 วิญญูชน, 2554. 

ธานี  วรภัทร์. กฎหมายราชทณัฑ.์ กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2558. 

นันทนา ชัยจิตวนิช. “ความเป็นไปได้ในการพัฒนาบทบาทขององค์กรเอกชนต่อการสงเคราะห์หลังปล่อย : 

ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กรเอกชนในกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธม์หาบัณฑติ สาขาวิชาสงัคม

สงเคราะห์ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534. 

วรรณี วิชิตนันทน์. “ความจ าเป็นของการปรับปรุงและขยายงานบ้านกึ่งวิถี.” วิทยานิพนธม์หาบัณฑติ คณะ

สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522. 

Patrick Barry. The Organization of After – Care.  London : Her majesty’s stationary 

 office,1966. 

 

 

479489489


