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การฝึกอาชีพเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามกฎหมายบังคับโทษของไทย
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิด หลักการการมีส่วนร่วมของประชาชน
ของคณะกรรมการราชทัณฑ์ 2) ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับ การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังของประเทศไทย
และต่างประเทศ 3) ศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนของคณะกรรมการราชทัณฑ์ในการ
แก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ต้ อ งขั ง 4) ศึ ก ษาหาแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ส่ ว นร่ ว มของประชาชนของ
คณะกรรมการราชทัณฑ์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
ผลการศึกษาพบว่า
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลักการที่สาคัญในการสร้างประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน
และส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปกครองของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการตรวจสอบการทางานของ
รัฐและทาให้รัฐ มีความรับ ผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจว่าความต้องการของ
ประชาชนนั้นจะได้รับการตอบสนอง สาหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในส่วนของคณะกรรมการ
ราชทัณฑ์นั้นมีความสาคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฝึกอาชีพเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตาม
กฎหมายบังคับโทษ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ต้องขังนั้นได้รับความเป็นธรรมและสามารถกลับเข้าไปอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติ
2. ประเทศไทยได้มีการกาหนดการแก้ไข ฟื้นฟูผู้ต้องขังเป็นไปตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ.2560 โดยกาหนดให้มี การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์ การกระทาผิด
ประเทศญี่ปุ่นมีการออกกฎหมายการแก้ไขฟื้นฟูนักโทษโดยเฉพาะ (The Offenders Rehabilitation
Law 1949) โดยส่งเสริมระบบการฟื้นฟูแก้ไขพฤตินิสัย โดยเน้นหลักการพื้นฐานในวิธีการจาแนกหรือ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
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การจัดชั้นผู้ต้องขัง สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีแนวคิดในการบริหารงานแก้ไขอบรมผู้ต้องขังในเรือนจา โดย
เห็ น ว่ า อาชญากรเป็ น ปั ญ หาทางด้ า นความประพฤติ อาชญากรไม่ ใ ช่ เ หยื่ อ ของสั ง คมหรื อ
สภาพแวดล้อม ราชอาณาจักรสวีเดน ได้ดาเนินการโดยเห็นว่าโทษจาคุกไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมในการที่
ปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดทุกประเภท แต่การอบรมแก้ไขผู้กระทาผิดควรดาเนินการโดยชุมชน เพื่อให้
ผู้กระทาผิดเหล่านั้นสามารถดาเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปัจจุบันใช้
กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพื่อความปลอดภัยที่จากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1976 แก้ไข
เพิ่มเติมครั้งล่าสุด ค.ศ. 2001เป็นกฎหมายที่กาหนดสิทธิของผู้ต้องขังไว้อย่างชัดเจน และประเทศ
อังกฤษมีพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 1952 (PrisonActof1952) ที่กาหนดงานราชทัณฑ์ ในการ
ฝึกอบรมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมด้วย
คุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต
3. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 นั้นไม่ได้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขให้ภาค
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังทั้งส่วนที่เกี่ยวกับ คณะกรรมการราชทัณฑ์
คณะกรรมการจาแนกลักษณะผู้ต้องขัง และคณะกรรมการพักการลงโทษ นอกจากนี้การที่ กฎหมาย
กาหนดโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจาเรือนจานั้นยังไม่มีความสอดคล้องกับหลักการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้ต้องขัง เนื่องจากกฎหมายไม่ได้กาหนดให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารกิจการเรือนจา เพื่อการบาบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังอย่างจริงจัง ในขณะที่ประเทศ
สิ ง คโปร์ ไ ด้ ก าหนดให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ช านาญการในสาขาอาชี พ ต่ า งๆ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม เช่ น ด้ า น
การศึกษา การสาธารณสุข การฝึกวิชาชีพ และดาเนินการในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ
4. ควรเพิ่ม เติ มพระราชบั ญ ญัติร าชทัณ ฑ์ พุทธศัก ราช 2560 มาตรา 8 (4) โดยเพิ่ม เติ ม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการฝึกอาชีพ และเพิ่มเติมข้อความว่า “โดยให้มีผู้แทนซึ่งมีความชานาญใน
ด้านการฝึกอาชีพ” ในข้อ 15 วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
จาแนกลักษณะผู้ต้องขังและการแยกคุมขัง การเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาด การลดวันต้องโทษ
จาคุก และการพักการลงโทษ พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ควรกาหนดให้ ผู้แทนด้านการฝึ กอาชีพ เป็น
คณะทางานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยพักการลงโทษประจาเรือนจา ไว้ในข้อ 45 ของกฎกระทรวง กาหนด
ประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจาคุกหรือพัก
การลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 และเพิ่มเติมระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วย
อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจาและการแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2561 ข้อ 12 โดย
เพิ่ม (4) ผู้ชานาญงานด้านฝึกอาชีพ
คาสาคัญ การมีส่วนร่วมของประชาชน, การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง, กฎหมายบังคับโทษ
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Abstract
The objectives of this research were: 1) to study the concepts and principles
of people’s participation in the Board of Correction, 2) to study Thai and international
laws related to prisoner’s rehabilitation, 3 ) to study the problems of people’s
participation in the Board of Correction on prisoner’s rehabilitation and 4 ) to study
guidelines for solving problems of people’s participation in the Board of Correction on
prisoner’s rehabilitation.
The findings revealed that:
1. People’s participation was regarded as an important principle to create
sustainable democracy and to promote of good governance for enforcing the state
power, especially for investigation of government’s performance and made the
government had more social responsibility as well as made sure that people’s need
shall be met. People’s participation as a part of the Board of Correction had its
significant role in vocational trainings to rehabilitate offenders according to the penalty
law and might be affected them to receive justice and return back to society normally.
2. Prison’s rehabilitation in Thailand was under the Correction Act B.E. 2560
(2017) by determining of each rehabilitation in accordance with characteristics of case
and criminal circumstance. In Japan, the Offenders Rehabilitation Law 1949 was issued
to promote rehabilitation system by focusing on basic principle of offender
classification. Republic of Singapore had a concept to provide trainings for offenders in
prisons and crime seemed to be a behavioral problem, criminals were not victims of
society or environment. For the Kingdom of Sweden, imprisonment was not a proper
method for treating with all kinds of offenders, whereas trainings for offenders should
be conducted by communities for enabling them to live normally. Penalty Law and
Measure of Safety for Restricted Freedom 1976 the Last Amendment 2001 that
currently used in the Federal Republic of Germany was a law stipulated with distinct
rights of prisoners. In UK, Prison Act of 1952 determined correctional jobs on training
and treating offenders to motivate and support prisoners for being able to return back
to society with good quality of life in the future.
3. The Correction Act B.E. 2560 (2017) had not any principles and conditions
for public sector to participate in prisoner’s rehabilitation as a part of the Board of
Correction, Prisoners Classification Committee and Penalty Suspension Committee.
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However, the structure and authority of correctional officers stipulated by the laws was
not in accordance with the principle of prisoner’s rehabilitation due to professional experts in
various occupations were not assigned to participate in prison administration for actual
rehabilitation. Meanwhile, in Singapore appointed professional officers in various
occupations; in aspect of education, public health, vocational training and etc.; to
participate and operate in form of a state enterprise.
4. Specialists in vocational training should be added in the Section 8 (4) of
Correction Act B.E. 2560 (2017) and a statement as “ by having representatives who
were specialists in aspect of vocational training” should be added in the second
paragraph of Clause 15 of the Regulations of Ministry of Justice relating to Rules and
Methods of Prisoners Classification and Separated Imprisonment, Classification of
Absolute Convicts, Reduction of Punishment Days and Penalty Suspension B.E. 2559
(2016). Moreover, representatives in aspect of vocational training as a working group of
the prison for determination of penalty suspension should be stipulated in Clause 45
of the Ministerial Regulations relating to Determine Benefits and Conditions for
Reduction of Punishment Days or Penalty Suspension and Release that the Absolute
Convicts shall be Complied B.E. 2562 (2019). “(4) Specialists in vocational training”
should be added in Clause 12 of the Regulations of Department of Corrections relating
to Authority of Prison Officers and Appointment of Assistant Office of Department of
Corrections B.E. 2561 (2018).
Keywords: People’s participation, prisoner’s rehabilitation, penalty law.
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาแนวคิด หลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนของคณะกรรมการราชทัณฑ์
2. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังของประเทศไทย และต่างประเทศ
3. ศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนของคณะกรรมการราชทัณฑ์ในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้ต้องขัง
4. ศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ส่ ว นร่ว มของประชาชนของคณะกรรมการ
ราชทัณฑ์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
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ขอบเขตของการศึกษา
วิจัยฉบับ นี้ มุ่งเน้นศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ ยวกับหลักการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู หลักการ
จาแนกลักษณะผู้ต้องขัง หลักการฝึกอาชีพ หลักการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาด หลักการเข้ามามี
ส่วนร่วมของประชาชน และตลอดจนแนวคิดในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนของคณะกรรมการ
ราชทัณฑ์ การกาหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจาแนกลักษณะผู้ต้องขังเพื่อฝึก
อาชีพในระหว่างจาคุก การพักการลงโทษของนักโทษเด็ดขาดและการกาหนดโครงสร้างและอานาจ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ประจาเรือนจาที่ไม่สอดคล้องหลักการแก้ไขฟื้นฟู ทั้งในต่างประเทศ
และของประเทศไทย เพื่อส่งผลทาให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะ
ทาให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษา
กฎหมายราชทัณฑ์ได้แก่ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ศึกษาหนังสือ วารสาร บทความ ข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ตลอดจนรายงานการวิจัย
และเอกสารทางวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ
ผลการวิจัย
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความสาคัญซึ่งมี
ความสาคัญในการสร้างประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปกครองของรัฐ
กล่าวคือ หากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นเพียงใดก็จะช่วยให้มีการตรวจสอบ การทางานของ
รัฐหรือหน่ว ยงานของรัฐ และทาให้รัฐหรือหน่วยงานของรัฐมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าความต้องการ
หรือความปรารถนาของประชาชนได้รับการรับฟังและจะได้รับการตอบสนอง (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
และถวิลวดี บุรีกุล, 2548, น. 26)
เจมส์ แอล เครย์ตัน ได้ให้ความหมายของ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ไว้ เช่น ได้กาหนด
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า เป็นกระบวนการที่รวบรวมเอาความห่วงกังวล ความ
ต้องการและค่านิยมต่างๆ ของสาธารณชนไว้อยู่ในกระบวนการตัดสินใจของรัฐและเอกชน เป็นการ
สื่อสารสองทาง และเป็น การมีป ฏิสั มพัน ธ์ ที่มีเป้าหมายเพื่อการตัดสิ นใจที่ดีกว่าและที่ได้รับการ
สนับสนุนจากสาธารณชน (เจมส์ แอล. เครย์ตัน, 2551: น. 3)
ศ.ดร.บวรศั ก ดิ์ อุ ว รรณโณ และ ดร.ถวิ ล วดี บุ รี กุ ล กล่ า วถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การที่อานาจในการตัดสินใจไม่ควรเป็นของกลุ่มคนจานวน
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น้อย แต่อานาจควรได้รับการจัดสรรในระหว่างประชาชน เพื่อทุก ๆ คนได้มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลต่อ
กิจกรรมส่วนรวม
คนึ งนิ จ ศรี บั วเอี่ยม และคณะ (2545) ให้ ความหมายการมีส่ วนร่วมของประชาชน (Public
Participation) หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับ
การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้ง การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้คาแนะนาปรึกษา ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน
โดยเงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน มี 3 ประการ คือ (ถวิลวดี บุรีกุล, 2552,
น. 16)
1) การมีอิสรภาพในการเข้าร่วม กล่าวคือ การเข้าร่วมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ
2) ความเสมอภาคในการเข้าร่วมกิจกรรม กล่าวคือ ทุกคนที่เข้าร่วมต้องมีสิทธิเท่าเทียมกัน
3) ผู้เข้าร่วมต้องมีความสามารถพอที่จะเข้าร่วมกิจกรรม กล่าวคือ มีความเข้าใจในเรื่อง
นั้นๆ แต่หากกิจกรรมที่กาหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย ก็จะต้องมีการ
พัฒนาศักยภาพให้พวกเขาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้
2. ประเทศไทยได้มีการกาหนดการแก้ไข ฟื้นฟูผู้ ต้องขังเป็นไปตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ.2560 โดยกาหนดให้มี การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทาผิด
ประเทศญี่ปุ่นมีการออกกฎหมายการแก้ไขฟื้นฟูนักโทษโดยเฉพาะ (The Offenders Rehabilitation
Law 1949) โดยส่งเสริมระบบการฟื้นฟูแก้ไขพฤตินิสัย โดยเน้นหลักการพื้นฐานในวิธีการจาแนกหรือ
การจัดชั้นผู้ต้องขัง สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีแนวคิดในการบริหารงานแก้ไขอบรมผู้ต้องขังในเรือนจา โดย
เห็ น ว่ า อาชญากรเป็ น ปั ญ หาทางด้ า นความประพฤติ อาชญากรไม่ ใ ช่ เ หยื่ อ ของสั ง คมหรื อ
สภาพแวดล้อม ราชอาณาจักรสวีเดน ได้ดาเนินการโดยเห็ นว่าโทษจาคุกไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมในการที่
ปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดทุกประเภท แต่การอบรมแก้ไขผู้กระทาผิดควรดาเนินการโดยชุมชน เพื่อให้
ผู้กระทาผิดเหล่านั้นสามารถดาเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปัจจุบันใช้
กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษและวิธีการบังคั บเพื่อความปลอดภัยที่จากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1976 แก้ไข
เพิ่มเติมครั้งล่าสุด ค.ศ. 2001 เป็นกฎหมายที่กาหนดสิทธิของผู้ต้องขังไว้อย่างชัดเจน และประเทศ
อังกฤษมีพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 1952 (Prison Act of 1952) ที่กาหนดงานราชทัณฑ์ ในการ
ฝึกอบรมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมด้วย
คุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต
3. ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนของคณะกรรมการราชทัณฑ์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
3.1 ปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ การขาดการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนของ
คณะกรรมการราชทัณฑ์ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 นั้น เป็นปัญหาที่เกิดจากโครงสร้าง
และอานาจหน้าที่คณะกรรมการราชทัณฑ์ โดยคณะกรรมการราชทัณฑ์ ประกอบ รัฐมนตรีว่าการ
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ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564

กระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธาน กรรมการโดยตาแหน่ง
จานวน 9 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง และอธิบดีกรมราชทัณฑ์
เป็นกรรมการมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดทิศทางการบริหารกรมราชทัณฑ์ การบริหารกรมราชทัณฑ์
จะเป็นไปในทิศทางใดจะถูกกาหนดคณะกรรมการราชทัณฑ์ชุดดังกล่าวนี้ การกาหนดโครงสร้างและ
อ านาจในการบริ ห ารงานกรมราชทั ณ ฑ์ จะเป็ น ไปทิ ศ ทางใดนั้ น จะเป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการ
ราชทัณ ฑ์ก าหนด จึ งย่ อมส่ งผลกระทบต่อ การบริห ารงานของกรมราชทัณ ฑ์แ ละเรื อนจา ที่ เป็ น
หน่วยงานที่จะปฏิบัติตามเนื่องจากต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายของคณะกรรมการราชทัณฑ์ ซึ่งไม่
เข้าใจบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หากคณะกรรมการราชทัณฑ์ไม่มีการกาหนดสัดส่วนให้ภาค
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการราชทัณฑ์ และที่สาคัญที่สุดผู้เสียหายมากที่สุด คือ รัฐที่
เป็นผู้จัดทาบริการสาธารณะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กระทาความผิดกฎหมายบ้านเมืองให้ได้รับการ
แก้ไขฟื้นฟูให้กลับตนเป็นคนดีคืนสู่สังคมไม่สามารถบรรลุผลได้เนื่องจากปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนของคณะกรรมการราชทัณฑ์ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ.2560
3.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
จ าแนกลั กษณะผู้ ต้ องขัง เพื่อฝึ กอาชีพในระหว่ างจาคุก พระราชบั ญญัติร าชทัณ ฑ์ พ.ศ.2560 ที่
เกี่ยวข้องไม่ได้กาหนดให้ประชาชนเข้าส่วนร่วมในกระบวนการจาแนกลักษณะผู้ ต้องขังเพื่อฝึกอาชีพ
ในระหว่างจาคุก ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวผู้ต้องขังโดยตรง เนื่องจากการจาแนกลักษณะผู้ต้องขังเป็น
มาตรการขั้นตอนแรกในการแยกผู้ต้องขังที่มีลักษณะที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูตาม
โปรแกรมที่เหมาะสมเฉพาะตัวผู้ต้องขังและตรงตามกระบวนการที่ ต้องการแก้ไข ฟื้นฟู และผู้เสียหาย
มากที่สุดก็คือ รัฐ และกรมราชทัณฑ์ ซึ่งมีหน้าที่บาบัดแก้ไขฟื้นฟูให้ผู้ต้องขังกลับตนเป็นคนดีคืนสู่
สังคมแต่ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเพื่อฝึกอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เนื่องจากการ
จาแนกลักษณะผู้ต้องขังเพื่อฝึกอาชีพขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลทาให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึก
อาชีพไม่ตรงตามความต้องการของสังคม และจาแนกผู้ต้องขังไม่ตรงตามความถนัดของอาชีพ ทาให้
การฝึกอาชีพผู้ต้องขังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟื้นฟู
3.3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพักการลงโทษ
ของนักโทษเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้มี การกาหนดหลักเกณฑ์การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการพักการลงโทษของนั กโทษเด็ดขาดไว้ จึงทาให้ สั งคมภายนอกไม่อาจรู้ได้ว่า
ผู้ต้องขังที่เข้ารับการพิจารณาพักการลงโทษนั้นได้รับแก้ไข ฟื้นฟู ตามโปรมแกรมด้านใดมาบ้างและ
สามารถที่จะเข้ามาอยู่ร่วมในสังคมภายนอกได้หรือไม่ เนื่องจากการไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในการพักการลงโทษนักโทษเด็กขาด และสังคมภายนอกก็ยังได้รับผลกระทบคือเมื่อ
ผู้ต้องขังที่ได้รับการพักการลงโทษไม่สามารถดารงตนอยู่ในสังคมภายนอกได้เพราะไม่ได้รับการยอมรับ
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จากคนในในสังคมภายนอก ซึ่งก็เกิดผลเสียหายต่อสังคมโดยรวมและสิ่งที่สาคัญที่สุดผู้เสียหายที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด ก็คือ รัฐ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้มีภารกิจในการจัดทาบริการสาธารณะเกี่ยวกับการ
แก้ไข ฟื้นฟู ให้ผู้ต้องขังกลับตนเป็นคนดีคืนสู่สังคมได้
3.4 ปัญหาทางกฎหมายที่กาหนดโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจาเรือนจาที่ไม่สอดคล้องหลักการแก้ไขฟื้นฟู การที่พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 ในส่วนที่
เกี่ยวกับการกาหนดโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจาเรือนจา ไม่ได้กาหนดให้
มีสหวิชาชีพมีหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังโดยตรงไว้ในโครงสร้างของการบริหารเรือนจา
การบริหารกิจการเรือนจาจึงขึ้นอยู่กับการบริหารของผู้บัญชาการเรือนจาที่จะกาหนดให้พัศดี หรือผู้
คุมคนใดมีหน้าที่ทาการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง เช่น ให้ผู้คุมเป็นผู้ฝึกวิชาชีพช่างไม้ทั้งที่ไม่ได้เรียนจบมา
ทางด้านช่างไม้ เหล่านี้เป็นต้น จึงทาให้การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังของเจ้าหน้าที่ประจาเรือ นจาเป็นการ
เรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นไม่มีการแก้ไขปรับปรุงหรือมีรูปแบบการพัฒนาที่ทันต่อสภาพความเปลี่ยนไปของ
สั ง คมโลก การที่ พ ระราชบั ญ ญั ติร าชทั ณ ฑ์ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก าหนด
โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจาเรือนจา ไม่ได้กาหนดให้มีสหวิชาชีพเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง จึงส่งผลให้ การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังไม่เป็นไปตามหลักวิชาการแก้ไข
ฟื้นฟู เนื่องจากพัศดี และผู้คุม ไม่มีความรู้ความชานาญในการแก้ไขฟื้นฟูประกอบกับอานาจหน้าที่
ของพัศดีและผู้คุม มุ่งเน้นที่การป้องกันผู้ต้องขังไม่ ให้หลบหนีและให้ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัยของ
เรือนจาไม่ก่อความวุ่นวายภายในเรือนจาเป็นสาคัญ เมื่อผู้ต้องขังไม่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูจากผู้มีความรู้
ความชานาญแล้ว ซึ่งก็เกิดผลเสียหายต่อสังคมโดยรวมและสิ่งที่สาคัญที่สุดผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบ
มากที่สุ ด ก็คือ ผู้ ต้องขัง ไม่ได้รั บ การแก้ไขฟื้นฟูตามความเหมาะสมที่ถูกต้องตามหลั กวิช าการที่
เกี่ย วกับ การแก้ไขฟื้ น ฟู จึ งทาให้ ผู้ ต้องขังไม่ได้กับการแก้ ไขฟื้นฟูในทางที่ถูก ต้องเป็นไปตามหลั ก
วิชาการ ทาให้ผู้ต้องขังไม่สามารถกลับตนเป็นคนดี คืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข
4. หาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ส่วนร่วมของประชาชนของคณะกรรมการราชทัณฑ์
ในการแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ต้ อ งขั ง พบว่ า ควรก าหนดให้ มี สั ด ส่ ว นของประชาชนในการมี ส่ ว นร่ ว มใน
คณะกรรมการราชทัณฑ์ เนื่ องจากเข้า ใจสภาพปั ญหาของสั ง คมภายนอกที่เปลี่ ยนแปลงพลวัต ร
จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศ พบว่าประเทศไทยควรนาแนวคิด และหลักการของต่างประเทศ
สวีเดนมาปรั บใช้ เนื่ องจากการบริห ารงานเรือนจาของประเทศสวีเดนจะมี คณะกรรมการบริหาร
เรือนจาและคุมประพฤติแห่งชาติ (Swedish Prison and Probation (SPPS) และหลักการของประเทศ
สิงคโปร์มาปรับใช้ เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ไ ด้นาหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจาแนก
ลักษณะผู้ต้องขังเพื่อฝึกวิชาชีพภายในเรือนจาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการกาหนดคุณสมบัติ
ของผู้ที่จะได้รับการพักการลงโทษจาคุกในกฎหมายราชทัณฑ์ของญี่ปุ่น (สารานุกรมนานาชาติ สานัก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์,2541 :8 – 21)
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ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564

อภิปรายผลการวิจัย
1. ปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ การขาดการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนของ
คณะกรรมการราชทัณฑ์ตามกฎหมายบังคับโทษของไทย
การบริ ห ารงานราชทั ณฑ์ ตามพระราชบัญ ญัติ ราชทั ณฑ์ พ.ศ.2560 นั้น ขึ้น อยู่ กับ การ
ก าหนดทิ ศ ทางการบริ ห ารงานราชทั ณ ฑ์ โ ดยคณะกรรมการราชทั ณ ฑ์ ซึ่ ง ประกอบขึ้ น ด้ ว ย
คณะกรรมการที่เป็นข้าราชการโดยตาแหน่งและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ถูกแต่งตั้งและถอดถอน
โดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัด โดยไม่ได้มีบทบัญญัติใดกาหนดให้ภาคประชาชนหรือภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการเป็นคณะกรรมการแต่อย่างใด จึงทาได้แต่เพียงคณะกรรมการราชทัณฑ์ เป็นผู้กาหนด
นโยบายและทิศทางการบริหารงานราชทัณฑ์แล้วให้กรมราชทัณฑ์ เป็นหน่วยงานที่ทาความตกลง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชนต่างๆที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมในการ
ปฏิบัติตามภารกิจที่กาหนดขึ้นโดยคณะกรรมการราชทัณฑ์ แต่ภาคประชาชนไม่สามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเสนอนโยบายหรือทิศทางการบริหารงานราชทัณฑ์ จึงส่งผลให้การกาหนดนโยบายและ
ทิศทางในการบริหารงานราชทัณฑ์เกิดจากแนวนโยบายและทิศทางของคณะกรรมการราชทัณฑ์และ
แนวนโยบายและทิศทางนั้นสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่ได้
ประโยชน์ จึงจะเข้ามาทาข้อตกลงความร่วมมือ ทาให้นโยบายและทิศทางการบริหารงานราชทัณฑ์
เพื่อพัฒนาแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตของสังคมภายนอก
และสังคมโลก
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ในเรื่องของคณะกรรมการราชทัณฑ์นั้น
ก็ไม่ได้มีการกาหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่ว นร่วมในการกาหนด
ทิศทางและนโยบายในการบริหารงานราชทัณฑ์เอาไว้ ถึงแม้ว่าจะกาหนดให้มีคณะกรรมการราชทัณฑ์
ในสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนเจ็ดคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านนิติศาสตร์ ด้านศาสนา ศิลปะ หรือวัฒนธรรม ด้านอาชญาวิทยา
ด้านทัณฑวิทยา ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านจิตวิทยา และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการราชทัณฑ์ ด้าน
ละหนึ่งคนก็ตาม แต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวนั้นก็ยังถูกควบคุมโดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดซึ่งเป็นผู้
แต่งตั้งให้ออก เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการราชทัณฑ์ พบว่า
ไม่ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการได้มาของคณะกรรมการราชทัณฑ์ ให้มีสัดส่วนการ
เข้ามามีส่ว นร่ว มของภาคประชาชนในคณะกรรมการราชทัณฑ์ไว้ จึงส่ งผลกระทบโดยตรงต่อตัว
ผู้ ต้ อ งขั ง ที่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตรงตามความต้ อ งการอั น แท้ จ ริ ง ของสั ง คมภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เมื่อผู้ต้องขังที่ออกจากเรือนจาไปแล้วไม่สามารถปรับตัวเข้า
และอยู่ในสังคมภายนอกได้ จึงก่อให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นมาอีก จากการกระทาผิดซ้าของผู้ต้องขัง
เนื่ องจากไม่ส ามารถปรับ ตัว เข้ากับ สังคมภายนอกได้เพราะได้รับการแก้ไขฟื้นฟูไม่ตรงตามความ
ต้องการของสังคมภายนอก
ในปั จ จุ บั น การบริ ห ารราชการแผ่ นดิน จะต้อ งเป็นไปเพื่อให้ เ กิดประโยชน์สู งสุ ด ของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
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ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การ
จัดทาบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ การต่อต้าน
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ รวมทั้ ง การตั ด สิ น ใจทางการเมื อ ง และการอื่ น ใดบรรดาที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน ส่งผลให้การปฏิบัติราชการจะถูกตรวจสอบโดยภาคประชาชนโดย
รัฐจะต้องส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐมากขึ้น การบริหารงาน
ภาครั ฐ จึ ง จะสามารถตอบสนองต่อ ความต้องการของสั งคมโดยส่ ว นรวมได้ เมื่อ พระราชบั ญญั ติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ไม่ได้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในคณะกรรมการราชทัณฑ์ ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนของคณะกรรมการราชทัณฑ์ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560
2. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
จาแนกลักษณะผู้ต้องขังเพื่อฝึกวิชาชีพในระหว่างจาคุก
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 ในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการจาแนกลักษณะ
ผู้ต้องขัง นั้น กรมราชทัณฑ์ได้มอบหมายให้เรือนจาและทัณฑสถานแต่งตั้งคณะกรรมการจาแนก
ลักษณะผู้ต้องขังขึ้น ประกอบด้วยคณะผู้บริหารเรือนจาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ผู้บัญชาการเรือนจา
หรือผู้อานวยการทัณฑสถานเป็นประธานกรรมการ เจ้าหน้าที่ต่างๆที่มีความรู้ ความชานาญการใน
ด้านการศึกษา การอาชีพ การบาบัดรักษา หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง อาทิเช่น นัก
สังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักอาชญาวิทยา หรือนักทัณฑวิทยา ครู ผู้เชียวชาญด้านการฝึกวิชาชีพ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง อนุศาสนาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุม แพทย์หรือพยาบาลประจา
เรือนจาร่วมเป็นกรรมการ นอกจากนี้อาจเชิญบุคคลและหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พิจารณากาหนดแผนปฏิบัติต่อผู้ต้องขังได้ เช่น จิตแพทย์ หรือผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการจาแนกลักษณะผู้ต้องขังนั้น จะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้จะเปิด
โอกาสให้บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการจาแนกลักษณะ
ผู้ ต้อ งขั งก็ต ามแต่ ก็ยั ง เป็ น เจ้ าหน้ า ที่ข องรั ฐ และหน่ว ยงานอื่ นของรัฐ โดยยั งไม่ ได้ กาหนดให้ ภ าค
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจาแนกลักษณะผู้ต้องขังเพื่อให้เหมาะสมและตรงตามพฤติการณ์
ของผู้ต้องขังแต่ละบุคคล อีกทั้งการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง ไม่ได้มีการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมหรือเข้ามามีโอกาสในการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังไม่มีการสร้างแรงจูงใจ
ให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายกับทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน ได้แก่
หลักการมีส่ว นร่วมของประชน หลักการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ทฤษฎีว่าด้วยการจาแนกลักษณะ
ผู้ ต้องขังตามหลั กทัณฑวิธีแบบก้า วหน้า ที่มีแนวคิดและหลั กการทางกฎหมาย ดั งนี้ การจาแนก
ลักษณะผู้ต้องขังเป็นขั้นตอนการดาเนินการขั้นแรกที่สาคัญมาก หากการดาเนินการดังกล่าวมีข้อมูลไม่
เพียงพอย่อมทาให้การจาแนกลั กษณะผู้ต้องขังเพื่อฝึ กวิชาชีพไม่ตรงตามความต้องการของสั งคม
เปลี่ยนแปลงแบบพลวัตร ซึ่งการดาเนินการจาแนกลักษณะผู้ต้องขังเพื่อการฝึกวิชาชีพนั้นจะเป็นการ
ดาเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเรือนจาแต่ละแห่งจะเป็นผู้ดาเนินการจัดให้มีการจาแนกลักษณะ
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ผู้ต้องขังเพื่อฝึกวิชาชีพภายในเรือนจานั้นโดยเจ้าหน้าที่เรือนจาเองโดยไม่มีการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนทาให้การจาแนกลักษณะผู้ต้องขังเพื่อการฝึกวิชาชีพภายในเรือนจา จึงไม่สอดคล้องกับ
หลักการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนและทาให้การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังไม่ตรงตามความต้องการของ
สังคมภายนอกและไม่บรรลุเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560เนื่องจากการแก้ไข
ฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าความผิ ด โดยประชาชนและชุ ม ชนร่ ว มกั บ เจ้ า พนั ก งาน (Reintegration Theory)
แนวคิดคือกระบวนการยุติธรรมเป็นระบบงานเกี่ยวกับชุมชน จึงต้องทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทา
ความผิด อีกแนวคิดหนึ่ง คือ ในระบบประชาธิปไตย ประชาชนเป็นเจ้าของอานาจอธิ ปไตย ประชาชน
จึงควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของรัฐ เช่นประชาชนและชุมชนที่ผู้กระทาความผิดที่พ้นโทษไปแล้ว
จะกลับไปอยู่ด้วยจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดดังกล่าวให้มีงานทาให้อยู่ในสังคมได้
3. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพักการลงโทษตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพักการลงโทษนัก
เด็ดขาด ไม่ได้กาหนดให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการคัดเลือกในชั้นเรือนจา
คณะกรรมการกลั่ นกรองผู้ต้องขังที่ผ่ านการคัดเลือก คณะกรรมการพักการลงโทษ เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายกับทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หลักการแก้ไขฟื้นฟู ที่มีแนวคิดและหลักการทางกฎหมาย ดังนี้การพักการลงโทษเป็น
กระบวนการปล่อยผู้ต้องขังออกสู่สังคมภายนอก และประชาชนจะต้องเป็นผู้ รับภาระดูแลบุคคล
เหล่ านั้ น เข้ามาอยู่ ภ ายในสั งคมโดยกรมราชทัณฑ์ห มดภาระหน้าที่ที่จะดูแลบุคคลเหล่ านั้นต่อไป
เนื่องจากผู้ต้องขังเมื่อปล่อยตัวพ้นโทษออกไปจากเรือนจาแล้ว พวกเขาเหล่านั้นคือ เสรีชน แม้ว่าการ
พักโทษจะเป็นการปล่อยเขาเหล่านั้นออกมาโดยมีเงื่อนไขก็ตาม ซึ่งหากกระทาผิดเงื่อนไขก็จะถูกเพิก
ถอนการพักการลงโทษและถูกจับกุมเข้ามาอยู่ภายในเรือนจาต่อไปตามกาหนดโทษที่เหลืออยู่ แต่สิทธิ
เสรีภาพอย่างอื่นที่ไม่ได้กาหนดไว้เป็นเงื่อนไขในการพักการลงโทษ ก็จะจากัดไม่ได้ ดังนั้นการที่พวก
เขาเหล่ านั้ น กลั บ เข้าสู่ สั ง คมภายนอกจึ งย่ อ มส่ งผลกระทบต่อ ประชาชนภายนอกอย่างไม่อาจจะ
หลีกเลี่ยงได้ แต่การที่คณะกรรมการคัดเลือกในชั้นเรือนจา คณะกรรมการกลั่นกรองผู้ต้องขังที่ผ่าน
การคัดเลือก คณะกรรมการพักการลงโทษ ไม่ได้มีการกาหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแต่อย่างใด
จึงส่งผลทาให้ไม่สอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จึงส่งผลทาให้การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังไม่ประสบผลสาเร็จได้เนื่องจากประชาชนภายนอกไม่ให้การ
ยอมรับบุคคลเหล่านั้นกลับเข้าสู่สังคมเพราะความไม่เชื่อใจในกระบวนการพักการลงโทษ
4. ปัญหาทางกฎหมายที่กาหนดโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจาเรือนจา ที่ไม่
สอดคล้องกับหลักการแก้ไขฟื้นฟู
เมื่อ พิจ ารณาหลั กเกณฑ์ อ านาจหน้ าที่ ของเจ้ าพนัก งานเรือ นจาตามพระราชบั ญญั ติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบว่า อานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเป็น
อานาจของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ที่จะกาหนดอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจาในส่วนที่เกี่ยวแก่
การงานและความรับ ผิดชอบ ตลอดจนเงื่อนไขที่จะปฏิบัติตามอานาจหน้าที่นั้น โดยการออกเป็น
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ซึ่ งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้อานวยการเรือนจาโดยทั่วไป มีอานาจบังคับ
บั ญ ชากิ จ การเรื อ นจ าเหนื อ เจ้ า พนั ก งานเรื อ นจ าทั้ ง หมด มี ร องอธิ บ ดี ก รมราชทั ณ ฑ์ เ ป็ น รอง
ผู้อานวยการ มีอานาจบังคับบั ญชากิจการเรือนจาเหนือเจ้าพนักงานเรือนจา รองจากอธิบดีกรม
ราชทัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั ณฑวิทยา มีหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา และวินิจฉัยปัญหาทาง
วิชาการเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ และติดตามผลการดาเนินงานของกรม
ราชทัณฑ์ตามที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์มอบหมาย ผู้ตรวจราชการกรมเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจการเรือนจา
ตามที่อธิบ ดีมอบหมาย มีอานาจตรวจการเรื อนจ า ให้ คาปรึกษาแนะนาแก่เจ้าพนักงานเรือนจา
ผู้อานวยการกองมีอานาจติดตามผลการดาเนินงานของเรือนจา และให้คาปรึกษาแนะนาแก่เรือนจา
เฉพาะส่วนที่ได้รับมอบจากอธิบดี และให้มีเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจาเรือนจา ประกอบไปด้วย
ผู้บัญชาการเรือนจา มีอานาจและหน้าที่รั บผิดชอบบังคับบัญชากิจการเรือนจาโดยทั่วไปและมีอานาจ
บังคับบัญชาเหนือพัศดี ผู้คุม และผู้ต้องขังภายในเรือนจานั้นๆ พัศดี เป็นเจ้าพนักงานเรือนจารองจาก
ผู้บัญชาการเรือนจา มีอานาจบังคับบัญชาในส่วนการงานที่ได้รับมอบหมาย และมีอานาจหน้าที่เหนือ
ผู้คุมและผู้ต้องขังภายในเรือนจานั้นๆ และผู้คุม เป็นเจ้าพนักงานเรือนจารองจากพัศดี มีอานาจเหนือ
ผู้ต้องขังที่อยู่ภายในเรือนจานั้นๆ จะเห็นได้ว่า การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์
เป็นไปเพื่อการควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนีจากที่คุมขังเป็นประการแรก แม้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ.2560 จะกาหนดให้เรือนจาต่างๆจัดให้มีกระบวนการในการแก้ไข บาบัดฟื้นฟู ผู้ต้องขังภายใน
เรือนจา ก็จะต้องการดาเนินการกรบวนการต่างๆในการแก้ไข บาบัดฟื้นฟู ก็จะถูกดาเนินการโดยผู้
บัญชาการเรือนจา พัศดี และผู้คุม ส่งผลทาให้ผู้ต้องขังไม่ได้รับการแก้ไข บาบัดฟื้นฟู จากผู้มี ความรู้
ความชานาญในการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟูผู้ต้องขัง จึงก่อให้ผู้ต้องขังกระทาผิดซ้าขึ้นมาอีก และการที่การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ ไม่ได้กาหนดอานาจหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพต่างๆ ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ฟื้นฟูผู้ต้องขัง นั้นยังไม่สอดคล้องกับ หลักการทางกฎหมาย อันได้แก่
หลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการแก้ไข
ฟื้นฟู ได้อย่างถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรเพิ่มเติ มพระราชบั ญญั ติราชทัณฑ์ พุท ธศักราช 2560 มาตรา 8 (4) โดยเพิ่ มเติ ม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการฝึกอาชีพ และเพิ่มเติมข้อความว่า “โดยให้มีผู้แทนซึ่งมีความชานาญใน
ด้านการฝึกอาชีพ”
2. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจาแนกลักษณะผู้ต้องขังและการ
แยกคุมขัง การเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาด การลดวันต้องโทษจาคุก และการพักการลงโทษ พ.ศ.
2559 ข้อ 15 ควรกาหนดให้ “ผู้แทนด้านการฝึกอาชีพ เป็นคณะทางานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยพักการ
ลงโทษประจาเรือนจา”
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3. เพิ่มเติมข้อ 45 ของกฎกระทรวง กาหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่
นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจาคุกหรือพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ
พ.ศ. 2562 โดยเพิ่มข้อความว่า “ผู้แทนด้านการฝึกอาชีพ”
4. เพิ่มเติมระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจาและการแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเหลือกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2561 ข้อ 12 โดยเพิ่ม (4) ผู้ชานาญงานด้านฝึกอาชีพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาการฝึกอาชีพเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามกฎหมายบังคับโทษของไทยซึ่ง
พบว่าปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนของคณะกรรมการราชทัณฑ์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
โดยได้มีการนาเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายไปแล้วนั้น และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติจึง
ควรต้องศึกษาถึงบทบาทของผู้ชานาญงานด้านฝึกอาชีพในการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังหลังได้รับการ
ปล่อยตัว
บรรณานุกรม
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