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บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบบันี� มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาถึงการใช้ศาสนาในการเตรียมความ

พร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั โดยศึกษาจากพระราชบ�ั�ติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช ���� เพื�อตอ้งการ

ศึกษาในกรณีการใชศ้าสนาในการบงัคบัใชก้บัผูต้อ้งขงัวา่มีมาตรการ หรือการบงัคบัใช้ในลกัษณะ

อยา่งไร เนื�องจากวทิยานิพนธ์ฉบบันี� ไดศึ้กษาในกรณีการเตรียมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวัหรือก่อนพน้

โทษวา่มีการน�าหลกัศาสนาตามพระราชบ�ั�ติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช ���� วา่การบงัคบัใชด้งักล่าว

จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือเป็นไปตามเดิม คือหลกัศาสนาไม่สามารถเตรียมความพร้อมของ

ผูต้อ้งขงัไดอ้ยา่งแทจ้ริงเหมือนที�ผา่นมา 

จากการศึกษาพบวา่ การใชศ้าสนาในการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั ตาม

พระราชบั��ัติราชทัณฑ์ พุทธศ ักราช ���� และแนวคิด ทฤษฎีในการแก้ไขปั�หา หรือการ

ด�าเนินการของงานราชทณัฑ์เกี�ยวกบัศาสนาในการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวัของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเลเซีย �ี�ปุ่น หากงานราชทัณฑ์ของไทยได้มีการจัดการให้มีนโยบายให้

คลา้ยคลึงกบัต่างประเทศโดยปรับใชเ้หมาะสมกบับริบทของสังคมไทย จะท�าให้การน�าหลกัศาสนา

ที�จะน�ามาปรับปรุง หรือพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัก่อนพน้โทษก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

และอาจจะมีผลใหล้ดการกระท�าความผดิซ�� าจากผูที้�เคยตอ้งโทษมาแลว้ 

ดงันั�นผูเ้ขียนเสนอว่า หากประเทศไทยมีการแกไ้ขการใช้ศาสนาในการเตรียมความพร้อม

ผูต้้องขงัก่อนปล่อยตวัเพื�อให้เป็นสากลมากขึ�น โดยให้มีการออกกฎหมายในส่วนของพระราชบ�ั�ติั

ราชทณัฑ์ พุทธศกัราช ���� ซึ� งอาจจะมีการออกเป็นกฎหมายลูก เช่น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 

หรือระเบียบ เพื�อน�าเรื� องการน�าหลักศาสนามาใช้กับผูต้้องขงัโดยให้มีการบงัคบัใช้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน เพื�อแก้ปั�หาผูต้้องโทษที�กลับมากระท�าความผิดซ�� าที� เกิดขึ� นในปัจจุบันก็คงจะประสบ

ผลส�าเร็จมิใช่นอ้ย แต่ทุกอยา่งจะตอ้งใหเ้หมาะสมกบับริบทของสังคมไทยดว้ยเช่นกนั 

                                                           
* หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
** ที�ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ABSTRACT 

The purposes of this thesis were; to study the inmates’ preparation before their release 

by using religions, from the Correction Act, 2560; to study the cases in how did the usingof 

religionshave measures or enforce the inmates. Since this thesis studied in term of inmates’ 

preparation before their release, whether it used the principle of using religions, according to the 

Correction Act, 2560 or not; did it have effectiveness; or it was as same as before which mean that 

religions were truly unable to prepare the inmates. 

From the study, it revealed that the using of religions in inmates’ preparation before 

their release according to the Correction Act, 2560, its ideas, solution theoriesor correctional 

process about religions in inmates preparationbefore their release in USA, Malaysia and Japan.    If 

the correctional process in Thailand had similar policy like foreign countries that mentioned before 

by accordingly adapted to Thai society context, it will make the religions principle that used for 

correction or developing the inmates’ behavior before their release, more effective and it might 

reduce the repeat offenders from those who have already been convicted. 

Therefore, the author proposed that if Thailand improved the using of religions in 

preparation before their release, internationally by the provisions of the Corrections Act of 2560, 

issued as child law, such as; ministerial regulations, announcements, ministries or regulations,     to 

adopt the using of religions principle to the inmates with the same standard. The solution of   the 

repeat offenders from those who have already been convicted might be more effective nonetheless, 

but it must be accordingly appropriate with the context of Thai society as well. 

 

1.บทน�า 

  ปั�หาในกรมราชทณัฑใ์นปัจจุบนัคงหนีไม่พน้ปั�หาคนลน้คุกหรือนกัโทษลน้เรือนจ�า 

เมื�อมีปั�หานกัโทษลน้เรือนจ�าเกิดขึ�นปั�หาที�ตามมาคือ คุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัที�ตอ้งอยูร่วมกนั

อยา่งอดัแอ และอยูร่วมกนัโดยไม่ไดแ้บ่งแยกประเภทความผิด ฉะนั�นหากคนอยูร่วมกนัเป็นจ�านวน

มากโดยมีการรวมอาช�ากรให้ทุกประเภทความผิด ก็เท่ากบัว่าเป็นการท�าให้มีอาช�ากรเป็นอยู่

รวมกนัเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี�ยนประสบการณ์ในการก่ออาช�ากรรมของตวัเองให้ผูอื้�นฟังดงันั�น

ถา้การรวมคนในลกัษณะแบบไหนในเรือนจ�าเราจะเรียกเรือนจ�าวา่ “โรงเรียนสอนอาช�ากรใหม่” 
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ก็คงจะไม่แปลกอะไร เหตุที�ผูเ้ขียนตอ้งการสื�อแบบนี�ก็เพราะการก่ออาช�ากรรม1ก็คือการคุกคาม

สังคม คุกคามผูอื้�น ไร้ถึงศีลธรรมเพราะสังคมเราจะอยูไ่ดโ้ดยปกติสุขเราจะตอ้งมีศีลธรรมประจ�าใจ 

หากสังคมนั�นมีแต่คนที�ขาดศีลธรรมแลว้สังคมก็จะไม่อาจมีความสงบสุขและความปลอดภยัเกิดขึ�น

ได้  

  ดงันั�นปั�หาของกรมราชทณัฑ์ไทยในปัจจุบนัประสบกบัปั�หาหลายดา้น ไม่วา่จะเป็น

ดา้นการควบคุมตวันกัโทษในเรือนจ�าจนเยอะเกินที�กรมราชทณัฑ์จะรับมือ หรือดา้นสิทธิเสรีภาพ

ของผูต้อ้งขงั ดา้นการลงโทษผูต้อ้งขงัที�ไม่ไดส้ัดส่วนกบัการกระท�าความผิดจนต้องถูกจองจ�า และ

ปั�หาเรื� องศาสนาที�ก็เป็นส่วนหนึ� งที�จะใช้ในการส่วนที�เรียกว่าการบ�าบดัฟื� นฟูผูต้้องขัง หากมอง

โดยทั�วไปเรื�องศาสนาคงไม่ไดมี้ความส�าค�ัอะไรมาก แต่จริงๆเรื�องการบ�าบดัผูต้อ้งขงัโดยศาสนา

ถือเป็นประเด็นหลกัๆและประเด็นแรกๆที�กรมราชทณัฑห์รือเรือนจ�าทุกแห่งควรค�านึกถึง เพราะใน

อดีตกฎหมายกบัพุทธศาสนามีความสัมพนัธ์ที�ใกลชิ้ดกนัมาก 

 กฎหมายกบัพุทธศาสนา2สามารถกา้วเดินไปดว้ยกนัได ้แมจ้ะไม่อา้งอิงกฎแห่งกรรม 

หรือนรกสวรรค์เลยก็ตาม ประเด็นส�าค�ัอยู่ที�การมองให้เห็นสังคมและชีวิตที�ดีงามอยา่งรอบด้าน 

ทั� งในทางกาย สังคม จิตใจ และปั��า โดยอาศัยมาตรการทั� งบวกและลบ โดยการส่งเสริม

โครงสร้างและกลไกต่าง ๆ ของสังคมควบคู่กบัการควบคุมพฤติกรรมของบุคคล แต่จะท�าเช่นนั�นได้

กฎหมายตอ้งไม่ใช่เป็นเรื�องเทคนิคหรือเรื�องของผูช้�าน�ัเฉพาะทางเท่านั�น หากตอ้งกา้วไปสัมพนัธ์

กบัแวดวงอื�นๆดว้ย 

  เมื�อดูจากสถิติดงักล่าวจ�านวนของผูก้ระท�าผิดซ��าที�เขา้มารับโทษในเรือนจ�ายงัมีอยูแ่สดง

ให้เมื�อว่าการเตรียมความพร้อมก่อนหรือหลังปล่อยตวัผูก้ระท�าความผิดอาจไม่ได้รับผลส�าเร็จ

เท่าที�ควร ดงันั�นถา้กรมราชราชทณัฑ์ไทยน�าเรื�องศาสนามาเป็นส่วนหนึ� งในการเตรียมความพร้อม

ก่อนหรือหลงัปล่อยตวัอยา่งชดัเจนดงัเช่นเรื�องศาสนากบักรมราชทณัฑ์ของต่างประเทศจะเห็นได้

ชดัว่าการใช้ศาสนามาแกไ้ขฟื� นฟูผูต้อ้งขงัจะมีผลดีและประสบความส�าเร็จในการใช้ศาสนาเป็น

เครื�องบ�าบดัทางใจของนกัโทษไดดี้เลยที�เดียว แต่ก็มีขอ้สังเกตที�วา่ทั�งๆที�พระราชบ�ั�ติัราชทณัฑ์

ฉบบัใหม่ที�ประกาศเมื�อวนัที� 18 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2560 ก็มีการบ�ั�ติัเรื�องศาสนาไว ้ดงันั�นผูเ้ขียนจะ

ศึกษาว่าหากน�าพระราชบ�ั�ติัราชทัณฑ์ที�บงัคบัใช้อยู่ในปัจจุบนัมาเปรียบเทียบกับกฎหมาย

                                                           
 1 นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล. อาชญากรรม การป้องกัน: การควบคุม . พิมพ์ครั� งที�  2. กรุงเทพมหานคร :          
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548. 
 2 พระไพศาล วิสาโล, “กฎหมายกับพุทธศาสนารวบรวมงานเขียนบทความ,” สบืค้นเมื�อวันที� 18 พฤษภาคม 
2560, จาก http://www.visalo.org/article/budKodmai.htm 
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ราชทณัฑ์ของต่างประเทศว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรและหากมีความแตกต่างกนัแล้วถ้าน�า

พระราชบ�ั�ติัราชทณัฑ์ไทยมาปรับให้มีความเป็นสากลเหมือนของต่างประเทศ พระราชบ�ั�ติั

ราชทณัฑไ์ทยคงจะมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์แก่ผูต้อ้งขงัอยา่งแน่นอน 
 

2.การใช้ศาสนาในการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขงัก่อนตัวในต่างประเทศ 

 โดยในการศึกษาครั� งนี� ได้ศึกษาจากปั�หาการพฒันาพฤตินิสัย และการปรับเปลี�ยน

ทศันคติของผูต้อ้งขงัเป็นประเด็นที�ทุกเรือนจ�าทั�วโลกจะตอ้งให้ความส�าค�ัและเรื� องการน�าหลกั

ศาสนามาใชก้บัผูต้อ้งขงัจึงหลีกเลี�ยงไม่ไดที้�ทุกประเทศจะตอ้งปฏิบติักบัผูต้อ้งขงัของตน  

 โดยศึกษาครั� งนี� จะศึกษาจากขอ้ก�าหนดขั�นต��าขององคก์ารสหประชาชาติในการปฏิบติั

ต่อผูถู้กคุมขัง5 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อก�าหนด

สหประชาชาติวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัห�ิงและมาตรการที�มิไดใ้ชก้ารคุมขงัส�าหรับผูก้ระท�า

ความผิด หรือขอ้ก�าหนดกรุงเทพ เมื�อการพฒันาพฤตินิสัยเป็นสิ�งที�ทั�วโลกตอ้งปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั 

ดังนั� นข้อก�าหนดขั�นต�� าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผูถู้กคุมขัง กติการะหว่าง

ประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ้ก�าหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อ

ผูต้อ้งขงัห�ิงและมาตรการที�มิไดใ้ชก้ารคุมขงัส�าหรับผูก้ระท�าความผิด หรือขอ้ก�าหนดกรุงเทพ6 จึง

เป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผูต้้องขัง เพื�อน�ามาปรับใช้กับงานราชทัณฑ์ของไทยให้มีความ

เหมาะสม เพื�อท�าให้เห็นวา่การน�าหลกัศาสนามาใชก้บัผูต้้องขงัตามหลักสากลและของไทยมีความ

แตกต่างกนัอยา่งไร 

 การใช้ศาสนาในการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวัในต่างประเทศ ซึ� งใน

การศึกษาในครั� งนี� จะศึกษาจาก �.ขอ้ก�าหนดขั�นต��าขององคก์ารสหประชาชาติในการปฏิบติัต่อผูถู้ก

คุมขงั กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง7 ขอ้ก�าหนดสหประชาชาติ

ว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัห�ิงและมาตรการที�มิไดใ้ชก้ารคุมขงัส�าหรับผูก้ระท�าความผิด8 2.การ

                                                           
 5 UNODC, ข้อก�าหนดขั�นต��าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมขัง “ข้อก�าหนดแมนเดลา,” 
สบืค้นเมื�อวันที� 18 พฤษภาคม 2560, จาก https://voicefromthais.wordpress.com/mandela-rules 
 6 ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ, “ข้อก�าหนดกรุงเทพฯป้องกันหญิงกับปมค้นลึก,” สืบค้นเมื�อวันที 1ตุลาตม พ.ศ.
2559, จากhttp://www.matichon.co.th/news/157196 
 7 ประชาไท, “ข้อก�าหนดขั�นต��าของยูเอน็ในการปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมขังได้รับการรับรองแล้ว,” สบืค้นเมื�อวันที� 
18 พฤษภาคม 2560, จาก https://voicefromthais.files.wordpress.com/2015/12/mandela rules 2016.pdf 
 8 นัทธี จิตสว่าง, “แนวทางการขับเคลื�อนข้อก�าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ไปสู่การปฏิบัติในงาน
ราชทัณฑ์ของไทย,” สบืค้นเมื�อวันที� 1 ตุลาคม พ.ศ.2559, จาก https://www.gotoknow.org/posts/533423 
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ใช้ศาสนาในการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัของประเทศสหรัฐอเมริกา(มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) �.การใช้

ศาสนาในการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังของสหพันธรัฐมาเลเซีย �.การใช้ศาสนาในการเตรียม

ความพร้อมผูต้อ้งขงัของประเทศ�ี�ปุ่ น 

 �.�ในสหรัฐอเมริกา(มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) มีจุดประสงค์เพื�อศึกษางานราชทณัฑ์ของมล

รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา โดยอธิบายถึงหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไป กฎหมายที�บงัคบั

กบัผูต้อ้งขงัในเรือนจ�าที�เกี�ยวขอ้งกบัการใช้ศาสนา9 การควบคุม การดูแล การอบรมแก้ไขฟื� นฟู

ผูต้อ้งขงั10 เจา้หนา้ที� การเตรียมการก่อนปล่อยตวั มีการเตรียมการก่อนปล่อยและการพกัการลงโทษ

แก่ผูต้อ้งขงั โดยผูต้อ้งขงัจะไดรั้บการคดัเลือกเขา้สู่โครงการ โดยทางเรือนจ�ามีโครงการพิเศษให้

ผูต้อ้งขงัก่อนการปลดปล่อย11 ไดแ้ก่การจดัหางานให้แก่ผูต้อ้งขงั โครงการพิเศษส�าหรับผูต้อ้งขงัที�

เป็นมารดาเพื�อให้เป็นผูป้กครองของบุตรที�เหมาะสมต่อไป นอกจากนี� ยงัมีโครงการชดเชยความ

เสียหายให้แก่เหยื�อโดยให้ผูก้ระท�าในคดีที�ไม่รุนแรง มีความเสี�ยงต��าไดรั้บอนุ�าตออกจากสถานที�

คุมขงัเพื�อไปท�างานหลงัจากหกัค่าใช้จ่ายจากการท�างานแลว้ เงินค่าแรงของผูก้ระท�าผิดจะถูกแบ่ง

อย่างเท่าเทียมระหว่างผูเ้สียหายกรมราชทัณฑ์12 และผูต้อ้งขงั รวมทั�งโครงการการพกัการลงโทษ

ส�าหรับผูต้อ้งขงัที�มีความประพฤติดี โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีที�ทนัสมยัในการคุมประพฤติ13  
 2.2ในสหพนัธรัฐมาเลเซีย มีจุดประสงค์เพื�อศึกษางานราชทณัฑ์ของสหพนัธรัฐมาเลเซีย 

โดยอธิบายถึงหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไป14 กฎหมายที�บงัคบักบัผูต้อ้งขงัในเรือนจ�าที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการใช้ศาสนา15 การควบคุม การดูแล การอบรมแกไ้ขฟื� นฟูผูต้อ้งขงั เจา้หน้าที� การเตรียมการ

                                                           
 9 U.S. Department of Justice. “U.S. Department of Justice : Federal Bureau of Prisons, National 
Institute of Corrections.” http :// www.bop.gov/bopmain.html, 1998. 
 10 M. Carter Robert, A. McGee Richard and Nelson E. Kim. “Corrections in America.” New York, 

1975. PP.1. 

 11 สวัสดิ� ส่งสมัพันธ,์ สารานุกรมงานราชทัณฑ์นานาชาติ, พิมพ์ครั�งที� 1, (ส�านักงานผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้าน
ทัณฑวิทยา : กรมราชทัณฑ์, 2541), น.164 
 12 U.S. Department of Justice. “Facilities 1980.” Washington, 1980. 
 13 นัทธี จิตสว่าง, โครงการศึกษาเปรียบเทียบงานราชทัณฑ์ไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน,(คณะท�างานโครงการ
ศึกษาเปรียบเทียบงานราชทัณฑ์ไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน : ส �านักงานวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์, 
2548), น.194. 
 14 Jamaludin Hj. Abd. Hamid. “Work Release and Assciated Matters : The Ibrahim System.” Kuala 
Lumper. PP 1. 
 15 Jabatan Penjara Prison Depertment of Malaysia. “Annual Statistics 1997.” Cawangan Kuala 

Lumper, 1998. PP 1. 
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ก่อนปล่อยตวั การวางแผนพฒันาตนเองนี� มีกิจกรรมที�ผูต้อ้งขงัไดท้ �าขา้งในและขอ้งนอกเรือนจ�า 

โดยถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย มากไปกวา่นั�นเพื�อเป็นการรับประกนัความส�าเร็จของ

การวางแผนการพฒันาตอนเองนี�  เจา้หนา้ที�จะท�ารายงาน และจะมีหน่วยงานพฒันา และบ�าบดัรักษา

จากส�านกังานให�่เป็นผูต้รวจสอบติดตาม 
 2.3ใน�ี�ปุ่น16 มีจุดประสงค์เพื�อศึกษางานราชทณัฑ์ของ�ี�ปุ่ น โดยอธิบายถึงหลักเกณฑ์

เกี�ยวกับข้อมูลทั�วไป กฎหมายที�บงัคับกบัผูต้ ้องขงัในเรือนจ�าที�เกี�ยวข้องกบัการใช้ศาสนา การ

ควบคุม การดูแล การอบรมแกไ้ขฟื� นฟูผูต้อ้งขงั เจา้หนา้ที� การเตรียมการก่อนปล่อยตวัก่อนที�จะมี

การปล่อยตวัผูต้อ้งขงัจะตอ้งจดัให้มีการเตรียมความพร้อมแก่ผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั โดยก่อนที�จะมี

การปล่อยผูต้อ้งขงัที�พน้โทษตามค�าพิพากษา 1 สัปดาห์ และก่อนที�จะมีการปล่อยผูต้อ้งขงัที�ไดรั้บ

การพักการลงโทษ 2 สัปดาห์ ผูต้้องขงัต้องผ่านการเตรียมการก่อนปล่อยโดยเข้ารับการอบรม

แนะน�าจากผูบ้�ัชาการเรือนจ�าและเจ้าหน้าที�เรือนจ�าฝ่ายต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งการแนะแนวจาก

พนักงานคุมประพฤติ การแนะแนวอาชีพจากส�านักจัดหางาน และพนักงานคุมประพฤติจะพาไป

เยี�ยมชมส�านกังานคุมประพฤติ ส�านกัจดัหางานและสถานที�ส�าค�ัในชุมชน นอกจากนี� ในระหว่าง

การเตรียมการก่อนปล่อยเรือนจ�าจะจดัสถานที�พกัไวใ้ห้ผูต้อ้งขงัโดยเฉพาะ ในสภาพที�ผ่อนคลาย

และใกลเ้คียงกบัสภาพสังคมภายนอกมากที�สุด 

 

3.วเิคราะห์ เปรียบเทยีบแนวคดิทฤษฎใีนการใช้ศาสนาในการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขัง

ก่อนปล่อยตัวของกฎหมายราชทัณฑ์  

 การท�าวิทยานิพนธ์เล่มนี�ผูเ้ขียนเห็นว่าในปัจจุบนัราชทณัฑ์หรือทณัฑสถานของไทยมี

การด�าเนินการที�แตกต่างกบัต่างประเทศอย่างไร มีหลกัเกณฑ์อย่างไร และมีวิธีการอย่างไร โดย

ผูเ้ขียนไดเ้ปรียบเทียบความแตกต่างดงัต่อไปนี�  

 ทุกประเทศไม่วา่จะเป็นสหรัฐอเมริกา สหพนัธรัฐมาเลเชีย �ี�ปุ่ น รวมทั�งประเทศไทย ก็

ต่างน�าหลกัการใช้ศาสนาใช้กบัฟื� นฟูสภาพจิตใจให้กบัผูต้อ้งขงัทั�งสิ�น แต่การให้ความส�าค�ัของ

เรื� องหลักศาสนาที�น�ามาใช้กับผูต้ ้องขังนั�นมีวิธีที�แตกต่างกันออกไป โดยสหรัฐอเมริกา และ

สหพนัธรัฐมาเลเซียให้น�าหลักศาสนามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการออกเป็นข้อก�าหนดว่า

เรือนจ�าจะตอ้งให้การสนบัสนุนเรื�องศาสนาโดยมีการเรียนการสอนเรื�องหลกัศาสนาที�ผูต้อ้งขงัแต่

ละคนนบัถือ พร้อมมีอนุศาสตราจารยข์องแต่ละศาสนาให้ประจ�าอยู่ที�เรือนจ�าเสมือนเป็นราชการ

                                                           
 16 เพิ่ งอา้ง 
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ของราชทณัฑ์ไปเลย โดยที�ผูต้อ้งขงัสามารถเขา้พบอนุศาสตราจารยไ์ดโ้ดยไม่มีขอ้จ �ากดั พร้อมทั�ง

เรือนจ�าสามารถใหบุ้คคลที�อาสามาให้ความรู้หรือเป็นที�พึ�งทางใจใหก้บัผูต้อ้งขงัเขา้มาให้ค�าปรึกษา

แนะน�าไดเ้ช่นกนั ส่วนประเทศ�ี�ปุ่นเนื�องจากตามรัฐธรรมนู�ของ�ี�ปุ่น ห้ามไม่ให้รัฐบาลเขา้ไป

เกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมทางศาสนา ดงันั�นจึงมีเพียงอนุศาสนาจารยที์�เป็นอาสาสมคัรจากภายนอก

เรือนจ�าเท่านั�นที�เขา้มาใหก้ารศึกษาดา้นศาสนา ดงันั�นถึงแม�ี้�ปุ่ นจะไม่ไดมี้การใชศ้าสนาในเรือนจ�า

โดยรัฐ ก็ไม่ไดห้มายความวา่การอบรมฟื� นฟูจิตใจหรือ ขดัเกลาผูต้อ้งขงัจะไม่ไดผ้ล เพราะระบบการ

จดัการเรือนจ�าของประเทศ�ี�ปุ่นมีประสิทธิภาพสูงไม่ว่าจะเป็นการฟื� นฟูจิตใจ หรือด้านการฝึก

ทกัษะในการประกอบอาชีพ เพราะฉะนั�นการจดัการกบัการฟื� นฟูจิตใจผูต้อ้งขงัเกี�ยวกบัศาสนาของ

ประเทศ�ี�ปุ่นถึงแมรั้ฐบาลจะไม่มีบทบาทในส่วนนี�  แต่ก็ไม่ไดต้ดัสิทธิให้อาสาสมคัรจากภายนอก

เขา้มาสอนดา้นศาสนาใหก้บัผูต้อ้งขงั ดงันั�นการจดัการในดา้นการฟื� นฟูจิตใจของผูต้อ้งใน�ี�ปุ่นก็คง

จะประสบผลส�าเร็จเช่นเดียวกบัการจดัการแกไ้ขฟื� นฟูผูต้อ้งขงัในดา้นอื�นๆ ซึ� งในส่วนของประเทศ

ไทย แมจ้ะมีการออกพระราชบ�ั�ติัราชทณัฑ์ ฉบบัใหม่ขึ�นมาในปี พ.ศ. 2560 ซึ� งได้น�าหลักเรื� อง

กบัศาสนามาใชใ้นเรือนจ�าหรือทณัฑสถานเช่นกนั แต่การใช้หลกัศาสนาในเรือนจ�าหรือทณัฑสถาน

ของไทยเป็นเพียงแค่น�าหลกัมาใส่ไว ้มิไดมี้มาใช้ปฏิบติัอย่างจริงจงัเหมือนต่างประเทศ เพราะใน

การอนุ�าตให้ใชห้ลกัศาสนานั�น ตอ้งขึ�นอยูก่บัดุลพินิจของผูบ้ริหารเรือนจ�าดว้ย ดงันั�นการใชห้ลกั

ศาสนาในการฟื� นฟูสภาพจิตใจของผูต้อ้งขงั หากตามพระราชบั��ัติราชทัณฑ์ ฉบับปีพ.ศ.2560 

จะตอ้งให้เป็นไปตามดุลพินิจของผูบ้ริหารเรือนจ�าแต่ละแห่งแลว้ จะท�าให้การแกปั้�หาโดยการน�า

หลกัศาสนามาใชอ้าจไม่เป็นผล เพราะไม่มีการบ�ั�ติัใชเ้ป็นขอ้ก�าหนดที�ชดัเจนและตายตวั เช่นให้

แต่ละเรือนจ�ามีมาตรการเดียวกนัในการจดัการกบัปั�หาดงักล่าว ก็จะท�าให้การใช้หลกัศาสนา

เขา้ถึงผูต้อ้งขงัอยา่งแทจ้ริง เหตุที�ผูเ้ขียนเน้นหนกัไปที�การใชศ้าสนาในการแกไ้ขฟื� นฟูสภาพจิตใจ

ของผูต้อ้งขงันั�น เพราะผูเ้ขียนมีความเห็นว่าศาสนาคือสิ�งที�ยึดเหนี�ยวสภาพจิตใจ และจิตใตส้�านกั

ของคน เมื�อคนทุกคนตอ้งมีกฎเกณฑใ์นการด�าเนินชีวิต หลกัศาสนาก็เป็นส่วนหนึ�งและถือเป็นส่วน

ที�ส�าค�ัในการด�าเนินชีวิตเช่นเดียวกัน เพราะกฎหมายก็มาจากหลักศาสนาในการใช้บงัคบัคน 

บงัคบัสังคมให้อยูใ่นกรอบของความเป็นมนุษย ์การอยูร่่วมกนัโดยปกติสุข ผูเ้ขียนจึงมีความเป็นวา่

หากเราสามารถน�าหลักศาสนา17เขา้มาฟื� นฟูสภาพจิตใจของผูต้อ้งขงัไดไ้ม่วา่จะเป็นก่อนปล่อยตวั

หรือหลงัปล่อยตวั ดงัเช่นสหรัฐอเมริกา หรือสหพนัธรัฐมาเลเซีย และใหเ้ป็นไปตามหลกัสากลแลว้ 

                                                           
 17 เจนยุทธ์ ปาระกุล, “ปัจจัยที�มีต่อความพึงพอใจในการปฏบิัติงานในหน้าที�อนุศาสนาจารย์ในเรือนจ�า
และทัณฑสถาน,” (วิทยานิพนธ์หลักสูตรสังคมสงเคาระห์ศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคาระห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). ����, น.��. 
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กระบวนการทางราชทัณฑ์ของไทยคงจะประสบผลส�าเร็จในเรื� องการน�าหลักศาสนามาใช้ด้วย

เช่นเดียวกัน เพราะหากหลกัศาสนาสามารถเขา้ไปฟื� นฟูสภาพจิตใจของผูต้อ้งขงัได้จริงๆ ต่อไป

ขา้งหนา้ปั�หาการกระท�าผิดซ��าของผูต้อ้งขงัอาจจะไม่เกิดขึ�น หรือลดนอ้ยลงก็เป็นได ้และจะท�าให้

สังคมไทยน่าอยู ่สงบ และปลอดภยัเพราะคนมีศีลธรรมในใจและเคารพกฎหมาย ถือว่าหากมีการ

แกไ้ขหลกัศาสนาในพระราชบ�ั�ติัราชทณัฑ ์ปีพ.ศ.2560 ใหมี้ความชดัเจนโดยออกเป็นขอ้ก�าหนด

วา่ ทุกเรือนจ�าตอ้งมีการน�าหลกัศาสนามาใชจ้ริงๆมิใช่โดยความเป็นของผูบ้ริหารเรือนจ�าแต่ละท่าน 

ก็คงจะท�าให้การแก้ไขฟื� นฟูโดยการใช้หลกัศาสนาเป็นมาตรฐานเดียวกนัที�สอดคล้องตามหลัก

สากลอยา่งแน่นอน 

 

4.บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษาการใชศ้าสนาในการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั  

�.  เรือนจ�าในประเทศไทยไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ทั� งในแง่

สุขอนามยัและการเคารพสิทธิผูต้อ้งขงั และประเทศไทยประสบกบัความลม้เหลวในดา้นการปฏิรูป

เรือนจ�าอยา่งรอบดา้น ส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการละเมิดพนัธกรณีของไทยที�มี

ต่อกลไกระหวา่งประเทศ ดงันั�นจะตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุงเนื�อหาและมาตรการต่างๆให้ทนัสมยั

และค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน เพราะบางมาตราในพระราชบั��ัติราชทัณฑ์ พุทธศ ักราช ���� 

ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ 

�.  ปั�หาเรื� องการใช้ดุลพินิจของผู้บ ั�ชาการเรือนจ�า เพราะตามพระราชบั��ัติ

ราชทณัฑ์ พุทธศกัราช ���� ในเรื�องการก�าหนดสิทธิ หนา้ที� โดยเฉพาะในเรื�องการน�าศาสนามาใช้

กบัผูต้อ้งขงัยงัไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม เนื�องจากการน�าศาสนา18หรือเรื�องอื�นๆเขา้มาใชก้บัผูต้อ้งขัง

นั�น จะขึ�นอยู่กบัดุลพินิจของผูบ้�ัชาการเรือนจ�าแต่ละคน ซึ� งหากผูบ้�ัชาการเรือนจ�าท่านใดให้

ความสนใจในด้านใดเป็นพิเศษ ก็จะท�าแต่เพียงด้านนั�น จึงท�าให้ไม่เป็นบรรทดัฐานเดียวกนักบั

เรือนจ�าทั�งประเทศ ดงันั�นการปฏิบติัและการบงัคบัใช้ของแต่ละเรือนจ�าย่อมแตกต่างกนัดว้ย เช่น 

หากผูบ้�ัชาเรือนจ�าให้ความส�าค�ักบัเรื�องการฝึกอาชีพ การศึกษา แต่มองขา้มเรื�องศาสนาไป จะท�า

ให้การปรับเปลี�ยนพฤตินิสัยของผูต้้องหาไม่เกิดผลส�าเร็จอย่างแน่นอน เพราะการปรับเปลี�ยน

                                                           
18 ชาลี สินชัยกิจ (ชาตวีโร), “ผลสมัฤทธิ�ในการปฏบิัติหน้าที�ของอนุศาสนาจารย์ในฐานะเป็นผู้สอนศีลธรรม

ในกองทัพ : ศึกษาเฉพาะกรณีกองทัพบก,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิย์ พระพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิยวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย), ����, น.��. 

123110127127



ทศันคติของผูต้้องขงั ควรจะเป็นสิ� งแรกในการแก้ไขปั�หาดังนั�น การน�าเรื�องศาสนามาใช้กับ

ผูต้อ้งขงัจึงเป็นสิ�งจ �าเป็นที�ขาดมิไดแ้มแ้ต่นอ้ย 

�.  สิทธิในการนับถือศาสนาและปฏิบติัศาสนกิจหรือศาสนพิธี ในพระราชบ�ั�ติั

ราชทณัฑ์ พุทธศกัราช ���� ไม่มีการบ�ั�ติัรับรอง การคุม้ครองสิทธิในการนับถือศาสนาของ

ผู้ต้องขังโดยเฉพาะ และควรมีการน�าหลักศาสนามาใช้กบัผูต้อ้งขงัอย่างเป็นระบบ และชัดเจน

เพื�อให้ความส�าค�ัและเอาใจใส่ต่อเรื�องดงักล่าวนี�อยา่งแทจ้ริง             

จากการศึกษาดงักล่าวผูเ้ขียนขอเสนอแนวทางการแกปั้�หาดงัต่อไปนี�  

1.ให้มีการออกกฎหมายในส่วนของพระราชบั��ัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ����         

โดยอาจจะมีการออกเป็นกฎหมายลูก เช่น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือระเบียบ เพื�อน�าเรื�อง

การน�าหลกัศาสนามาใช้กบัผูต้อ้งขงัโดยให้มีการบงัคบัใช้เป็นมาตรฐานเดียวกนัที�จะบงัคบัใช้ใน

เรื�องศาสนา ทุกเรือนจ�าจะตอ้งปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั เพื�อใชก้ารน�าศาสนามีประสิทธิภาพใน

การปรับทศันคติผูต้้องขงัก่อนพน้โทษ หากสามารถมีการออกกฎหมายเป็นการเฉพาะในเรื� อง

ศาสนาเพิ�มเขา้มาในพระราชบ�ั�ติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช ���� เพื�อให้มีผลบงัคบัใชอ้ยา่งแน่นอน

อาจจะท�าใหก้ารพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัมีประสิทธิภาพมากขึ�น และที�ส�าค�ัอาจจะท�าให้อตัรา

ผู้กระท�าความผิดซ�� าในประเทศลดน้อยลงจึงแสดงให้เห็นว่างานราชทัณฑ์นั� นสามารถให้

ความส�าค�ัและพฒันาพฤตินิสัยและทศันคติของผูต้อ้งขงัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2.ควรมีการแต่งตั�งให้มีคณะกรรมการทางดา้นศาสนา ที�ปฏิบติังานเกี�ยวกบัผูต้อ้งขงัใน

เรือนจ�าโดยเฉพาะ เพื�อให้การบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าวมีความเป็นรูปธรรม และมีการปฏิบติังาน

ในดา้นศาสนาอยา่งแทจ้ริง โดยคณะกรรมการทางดา้นศาสนาจะตอ้งมีทุกจงัหวดั เพื�อใหส้ะดวกแก่

การปฏิบติัหน้าที�และสะดวกต่อการบงัคบัใช้กฎหมาย โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที�

ดงัต่อไปนี�  

�.  ท �าการส�ารวจจ �านวนผูต้้องขงัในเขตพื�นที�จงัหวดัที�รับผิดชอบ โดยส�ารวจการนบัถือ

ศาสนาของผูต้อ้งขงั เพื�อน�ามาพิจารณาเป็นแนวทางในการปฏิบติั 

�.  วางแผนการจดักิจกรรมทางศาสนากับผูต้ ้องขงัในเรือนจ�า โดยในสอดคล้องกับ

กฎหมายและบริบทของเรือนจ�าแต่ละแห่ง 

�.  ให้มีการคัดเลือกผู ้ต้องขังที� เ ป็นนักโทษชั� นดีที� ใกล้จะพ้นโทษมาร่วมเป็น

คณะกรรมการทางศาสนาของแต่ละจงัหวดั เพราะบุคคลดงักล่าวจะทราบและเขา้ใจการใชชี้วิตและ
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ทศันคติของผูต้้องขงัในเรือนจ �ามากที�สุด โดยให้พูดถึงการใช้ชีวิตที�เคยผิดพลาดและแนะน�าการใช้

ชีวติที�ถูกตอ้ง เพื�อที�จะเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่สังคมภายนอก 

�.  คณะกรรมการทางศาสนาจะต้องประกอบไปด้วย อนุศาสนาจารย์ นักจิตวิทยา         

นกัสังคมสงเคราะห์ เจา้หนา้ที�ราชทณัฑ ์ผูต้อ้งขงัที�เป็นนกัโทษชั�นดี และผูน้�าชุมชน (ในแต่จงัหวดั) 

�.  คณะกรรมการทางศาสนาจะตอ้งเป็นผูน้�าหลกัธรรมค�าสอนของศาสนามาถ่ายทอด

ให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บทราบ แต่การถ่ายทอดดงักล่าวใหขึ้�นอยูก่บัวธีิการสอนของแต่ละบุคคล 

�.  จัดให้มีกองทุนทางด้านศาสนา เพื�อน�าเงินดังกล่าวมาพัฒนาการท�างานของ

คณะกรรมการทางศาสนาของแต่ละจงัหวดั 

�.  จดัให้มีการท�าสื�อและอุปกรณ์การเรียนรู้ทางด้านศาสนา แต่การจดัสื�อดงักล่าวให้

ขึ�นอยูก่บัวธีิการสอนของแต่ละบุคคล 

�.  มีการติดตามผูต้้องขงัหลงัปล่อยตวั เพื�อจดัท�ารายงานในการใช้หลักศาสนาเพื�อ

พฒันาผูต้้องขงั โดยคณะกรรมการทางศาสนาของแต่ละจงัหวดัจะต้องรายงานผลการติดตาม

ดงักล่าวต่อกรมราชทณัฑปี์ละ � ครั� ง  
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