
ข่าวราชทัณฑ์รัฐออสเตรเลียตะวันตก

นางสาวภัทริยา โชติภัทรสุมล
ส�านกัทัณฑวิทยา

	 สืบเนื่องจากการที่ผู ้แปลและเรียบเรียงได้มีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม

ผู้บริหารงานราชทัณฑ์ภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก	 ครั้งที่	 29	 ซึ่งกรมราชทัณฑ์รัฐออสเตรเลียตะวันตก

เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น	 ณ	 เมืองเพิร์ธ	 ระหว่างวันที่	 15-20	 พฤศจิกายน	 2552	 ดังนั้นคอลัมน์

ข่าวราชทัณฑ์ต่างประเทศที่จะน�ามาเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้	 จึงเป็นข่าวคราวบางส่วนเกี่ยวกับ

งานราชทัณฑ์ของรัฐออสเตรเลียตะวันตกค่ะ

ข่าวราชทัณฑ์

360องศา
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01

งานแสดงผลงานศิลปะ
ของผู้ต้องขัง

เรือนจ�าในส่วนกลางของรัฐออสเตรเลีย  ตะวันตก

	 นิทรรศการผลงานศิลปะของผู้ต้องขังกว่า	50	ชิ้น	จากเรือนจ�าในส่วนกลางของรัฐออสเตรเลีย		ตะวันตก

ได้รับการน�ามาจัดแสดงที่	Fremantle	Prison	Gallery	เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา	

	 ผลงานศิลปะภายใต้แนวคิด	 “From	 the	 Inside	 หรือ	 จากภายใน”	 เป็นผลงานของผู้ต้องขังใน

เรือนจ�าหญิง	Bandyup,	เรือนจ�าเกษตรกรรม	Karnet	และ	Wooroloo,	เรือนจ�า	Casuarina	และ	Hakea

	 นาย	 Frank	 Italiano	 ผู้ประสานงานด้านศิลปะของกรมราชทัณฑ์รัฐออสเตรเลียตะวันตกกล่าวว่า

งานศิลปะที่จัดขึ้นนี้	 เป็นการแสดงพรสวรรค์ของผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโปรแกรมการอบรมด้านศิลปะของเรือนจ�า

โดยนาย	 Frank	 Italiano	 กล่าวว่า	 ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญในชีวิตของผู้ต้องขังจ�านวนมาก	 และเรือนจ�า

ก็ได้จัดโปรแกรมด้านศิลปะพร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานในนิทรรศการต่างๆ

ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะนี้	 จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเองของผู้ต้องขัง	 และความเชื่อมั่นดังกล่าว

ก็เป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง	 ทั้งนี้เนื่องจากศิลปะสามารถเป็น

ช่องทางแสดงให้เห็นความก้าวร้าวและสามารถใช้ในทางพัฒนาทักษะในทางสร้างสรรค์ได้เช่นกัน

	 การจัดนิทรรศการผลงานศิลปะของผู้ต้องขังยังเป็นโอกาสให้กรมราชทัณฑ์ได้ส่งเสริมการท�างาน

ในเชิงบวกของผู้ต้องขังให้ชุมชนได้รับทราบ	 นอกจากนี้	 งานศิลปะส่วนใหญ่ที่เป็นภาพเขียนสีอะคริลิกบน

ผืนผ้าใบและงานเปเปอร์มาเช่	(papier	mache)	จะจ�าหน่ายให้แก่ผู้สนใจด้วย

	 ในแกลลอรี่ที่จัดแสดงนิทรรศการจะมีการน�าเสนอกิจกรรมผลงานต่างๆ	 ทั้งภาพและเสียง	 รวมถึงการ

สัมภาษณ์อดีตผู้ต้องขัง	งานนิทรรศการครั้งที่ผ่านๆ	มา	และการแสดงดนตรีของผู้ต้องขัง

	 โดยปกติแล้วงานแสดงผลงานศิลปะของผู้ต้องขังจะจัด	 2	 ครั้งต่อปี	 และผู้ต้องขังยังมีโอกาสที่จะมี

ส่วนร่วมในการส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในการแข่งขันอื่นๆ	 ได้ด้วย	ซึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา	ผู้ต้องขัง

2	 คน	 ในรัฐออสเตรเลียตะวันตกได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในงาน	 “The	 2009	 Prison	 Fellowship

Australia	National	Art	Exhibition”	ที่จัดขึ้น	ณ	รัฐบริสเบน

	 ส�าหรับงานแสดงผลงานศิลปะใน	Fremantle	แกลลอรี่	เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมทุกวัน		ตั้งแต่	

10.00	–	17.00	น.	โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
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02 ศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย Bunbury

	 ผู้ต้องขังในศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	 Bunbury	 สามารถเชื่อมความสัมพันธ์กับมรดกทาง

วัฒนธรรมของพวกเขาอีกครั้งจากการเปิดตัวสถานที่นัดพบทางวัฒนธรรมแห่งใหม่	(a	cultural	meeting	place)

ในศูนย์	Bunbury

	 ผู้ต้องขังในศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	 Bunbury	 โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นชนพื้นเมืองอะบอริจิน

ได้ออกแบบบริเวณสถานที่ที่จะใช้เป็นศูนย์กลางการนัดพบและท�ากิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมร่วมกัน

ซึ่งจะช่วยสร้างจิตส�านึกในการเป็นเจ้าของ	 และช่วยพัฒนาโอกาสในการแก้ไขฟื ้นฟูผู ้ต้องขังให้ประสบ

ความส�าเร็จมากขึ้น

	 สถานที่นัดพบทางวัฒนธรรมดังกล่าวประกอบด้วย	 หลุมที่ใช้จุดไฟปรุงอาหาร	 (A	 fire	 pit	 for	 cooking)

คลองที่แยกจากแม่น�้า	 (billabong)	 ต้นไม้พื้นเมือง	 (native	 plants)	 รวมถึงพื้นที่ส�าหรับชั้นเรียนศิลปะ	

(art	classes)	

	 นาย	 Tim	 Connolly	 ผู้บัญชาการเรือนจ�าแห่งชนบทและภูมิภาคนี้	 กล่าวว่า	 ในเมื่อเรือนจ�าที่ส�าคัญ

แห่งอื่นๆ	 ก็มีสถานที่นัดพบทางวัฒนธรรมในเรือนจ�าอยู่แล้ว	 ดังนั้นในศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยก็น่าจะมี

จุดนัดพบในลักษณะเดียวกัน	 และการจัดสถานที่ให้ผู้ต้องขังได้มารวมตัวเพื่อท�ากิจกรรมทางวัฒนธรรม	 จะช่วย

พัฒนาจิตส�านึกต่อชุมชนและความมีคุณค่าในตนเอง	 ซึ่งจะส่งผลต่อความส�าเร็จในการกลับคืนสู่สังคมของ

ผู้ต้องขังด้วย

	 ณ	 สถานที่นัดพบดังกล่าว	 ผู้ต้องขังสามารถปรุงอาหารพื้นเมือง	 และนั่งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวทาง

ประเพณีวัฒนธรรมของตนกับเพื่อน	 นอกจากนี้	 ในเวลากลางคืน	 พวกเขาสามารถมารวมตัวสังสรรค์กัน

รอบกองไฟ	ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะส�าหรับผู้ต้องขังที่อยู่ห่างไกลจากครอบครัว	

	 นาย	 Tim	 Connolly	 กล่าวว่า	 การสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้แก่ผู้ต้องขัง	 ยังเป็นการเปิดโอกาสให้

ผู้ต้องขังได้พัฒนาทักษะทางอาชีพต่างๆ	รวมถึงอาชีพด้านงานไม้	และศิลปะในการท�าสวน

	 ผู้ต้องขังทั้งหมดจะช่วยสร้างและจัดสถานที่นัดพบแห่งนี้	 ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้	 การออกแบบ

ภูมิทัศน์		หรือการสร้างคลองขึ้นมา	และเนื่องจากวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของกรมราชทัณฑ์ออสเตรเลียตะวันตก

คือ	 การให้การอบรมและการศึกษาแก่ผู้ต้องขังเพื่อสามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างดีภายหลังพ้นโทษ	 ดังนั้น	

โครงการจัดให้มีสถานที่นัดพบทางวัฒนธรรม	 จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยน�าให้ผู้ต้องขังกลับเป็นพลเมืองที่เคารพ

กฎหมาย

	 ความกระตือรือร้นและความเต็มใจของผู้ต้องขังที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ	 ตามโครงการนี้	 จะท�าให้

ผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปแล้วไม่กระท�าผิดซ�้าอีก	 โดยปัจจุบันมีเรือนจ�าในรัฐออสเตรเลียตะวันตกหลายแห่งที่จัดให้มี

สถานที่นัดพบทางวัฒนธรรมของผู้ต้องขัง

ความส�านกึในมรดก
ทางวัฒนธรรม
ทีศ่นูย์เตรยีมความพร้อม
ก่อนปล่อย Bunbury
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04  กรมราชทัณฑ์รัฐออสเตรเลียตะวันตก

การปรับปรุงรถขนส่งผู้ต้องขัง

	 โครงการล่าสุดของเรือนจ�า	 Roebourne	 ที่ด�าเนินการโดยผู้ต้องขังคือ	 การรับจัดสถานที่ปิกนิก

(picnic	 area)	 โดยเมื่อเร็วๆ	 นี้	 ผู้ต้องขังกลุ่มหนึ่งในเรือนจ�าฯ	 ได้จัดสถานที่และติดตั้งโต๊ะและม้านั่งเพื่อการ

ปิกนิกในบริเวณ	Karratha	ขององค์กรเพื่อการไถ่บาป	หรือ	Salvation	Army	

	 ตามมาตรา	 95	 ของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	 ปี	 1981	 (พ.ศ.	 2524)	 ได้อนุญาตให้ผู้ต้องขังโทษต�่า

สามารถออกไปท�ากิจกรรมและท�างานสาธารณะได้เพื่อเป็นการชดเชยให้แก่สังคม	 และยังเป็นการช่วยพัฒนา

พฤตินิสัยและบูรณาการพวกเขาให้เข้ากับสังคมก่อนได้รับการปล่อยตัว

	 นาย	 Brian	 Wilson	 ผู้บัญชาการเรือนจ�า	 Roebourne	 กล่าวว่า	 โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการ

ส�าคัญที่ผู้ต้องขังด�าเนินการให้แก่	 Salvation	 Army	 ซึ่งทาง	 Salvation	 Army	 จะเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้

ผู้ต้องขังจ�านวน	3	คนจัดท�าเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับสถานที่ปิกนิก

	 นาย	 Brian	 Wilson	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 ผู้ต้องขังไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้ออกมายังชุมชน

และมอบบางสิ่งบางอย่างกลับคืนสู่ชุมชน	 ในส่วนของเรือนจ�าฯ	 ก็ไม่ได้รับอะไรตอบแทนนอกจากการชื่นชม

สรรเสริญจาก	Salvation	Army	

	 โครงการนี้ไม่ใช่โครงการแรกที่เรือนจ�าฯ	ท�างานร่วมกันกับ	Salvation	Army	เพราะในแต่ละปี	ผู้ต้องขัง

จะท�างานด้านการบ�ารุงรักษาและการตัดหญ้าให้แก่องค์กรดังกล่าว

	 กรมราชทัณฑ์รัฐออสเตรเลียตะวันตกได้พัฒนาระบบการด�าเนินงานไปอีกขั้น	 โดยขณะนี้ได้มีรถบัส

ขนส่งผู้ต้องขังเป็นของตนเองขึ้นเป็นครั้งแรก	

	 รถบัสดังกล่าวมี	 20	 ที่นั่ง	 และมีการติดตั้งระบบแอร์คอนดิชั่น	 เข็มขัดนิรภัย	 และห้องสุขาไว้ในรถ

ปัจจุบันได้น�ารถบัสมาทดลองใช้ขนส่งผู้ต้องขังระหว่างเรือนจ�าในเขตส่วนกลางของรัฐ	 และจะมีการขยาย

เส้นทางการขนส่งให้ไกลขึ้นในอนาคต

	 ส�าหรับระบบรักษาความปลอดภัยในรถบัสดังกล่าวประกอบด้วย	 อุปกรณ์บันทึกภาพแบบดิจิตอล

ระบบกลไกการน�าทางแบบ	 GPS	 และการป้องกันการจี้รถบัส	 (anti-hijack)	 และคาดว่าจะมีรถลักษณะเดียวกันนี้

อีกหลายคันที่จะน�ามาใช้ในอนาคต

03 เรือนจ�า Roebourne

ผู้ต้องขังในเรือนจ�า Roebourne 
รับจัดสถานที่ปิกนกิ
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05  กรมราชทัณฑ์รัฐออสเตรเลียตะวันตก

การประทษุร้ายทางเพศในเรอืนจ�า
	 ผู้ต้องขังหรือผู้ที่เคยมีประวัติกระท�าความผิดทางเพศนั้น	 การถูกคุมขังในเรือนจ�าไม่สามารถหยุดยั้ง

การกระท�าผิดได้เสมอไป	ดังนั้น	เจ้าหน้าที่เรือนจ�าจึงพยายามจัดการและลดความเสี่ยงในการกระท�าผิดโดยการ

แยกผู้กระท�าผิดให้ห่างจากกลุ่มผู้เปราะบางทั้งหลายในเรือนจ�า

	 เมื่อพบเหยื่อการประทุษร้ายทางเพศในเรือนจ�า	 เรือนจ�าภายใต้การควบคุมดูแลของกรมราชทัณฑ์

รัฐออสเตรเลียตะวันตกจะให้ความส�าคัญกับข้อกล่าวหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและรายงานเรื่องราวไปยัง

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ

	 กลไกในการด�าเนินการประกอบด้วย	 การจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือของกรมราชทัณฑ์ชื่อ	 “Health	

Sexual	 Assault	 Resource	 Centre	 (SARC)”	 โครงการเพื่อนผู้ช่วยเหลือ	 (peer	 support	 schemes)	 การให้

บริการด้านสุขภาพและการแพทย์	 รวมถึงสวัสดิการ	 ความช่วยเหลือด้านจิตเวชและจิตวิทยา	 โครงการสายตรง	

24	ชั่วโมง

	 ระบบเรือนจ�าในรัฐออสเตรเลียตะวันตก	 อยู ่ภายใต้การตรวจสอบจากหน่วยงานที่เป็นอิสระ

หลายระดับ	 และผู้ต้องขังสามารถติดต่อยื่นค�าร้องไปยังบุคคลต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรี	 อธิบดีกรมราชทัณฑ์

ส�านักงานต�ารวจ	 ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือ	 Ombudsman	 ผู้ตรวจการกรมราชทัณฑ์	 และคณะกรรมาธิการ

ด้านคอรัปชั่นและอาชญากรรม	

ข้อมูลอ้างอิง
www.correctiveservices.wa.gov.au
www.abc.net.au
www.westernaustralia.com

	 กรมราชทัณฑ์รัฐออสเตรเลียตะวันตกได้รับบทเรียนจากโศกนาฏกรรมการเสียชีวิตของ	 น.ช.	 Ward

ดังนั้น	 จึงต้องสร้างความแน่ใจว่าจะสร้างระบบการขนส่งผู้ต้องขังที่ปลอดภัยและมีมนุษยธรรมแก่ผู้ต้องขัง

ทุกคนทั่วรัฐออสเตรเลียตะวันตก	 นอกจากนี้	 กรมราชทัณฑ์รัฐออสเตรเลียตะวันตก	 ได้สร้างความเปลี่ยนแปลง

ครั้งส�าคัญในเรื่องของยานพาหนะ	 ซึ่งรวมถึงเรื่องสิทธิการเช่ารถและการด�าเนินการตามมาตรฐานต่างๆ	 และมี

การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

	 รถบัสขนส่งรุ่นใหม่แต่ละคันนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นยานพาหนะที่ค�านึงถึงความปลอดภัย	 ความมี

มนุษยธรรม	 และความเชื่อถือได้	 ขณะที่กรมราชทัณฑ์รัฐออสเตรเลียตะวันตกค�านึงถึงในเรื่องการหาแนวทาง

ที่จะลดความต้องการในการขนส่งผู้ต้องขังทั่วรัฐ	 แต่ก็ยังพยายามด�าเนินการต่างๆ	 ที่จะช่วยลดความเสี่ยง

ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งผู้ต้องขังในระยะทางไกล

	 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการน�ารถบัสรุ่นใหม่มาใช้ประมาณ	 280,000	 ดอลลาร์ออสเตรเลีย	 โดยก�าหนด

ไว้ว่า	ภายในปี	2553	รถบัสรุ่นใหม่ทั้งหมด	40	คัน	มาแทนรถบัสเดิมที่มีอยู่

21



สุชิน  ด�ากระเด็น
ผู้บัญชาการเรือนจ�ากลางยะลา

	 ในสายตาหรือการรับรู ้ของสังคมทั่วไปเรือนจ�าคือสถานที่คุมขังผู ้ท�าผิดกฎหมาย

ไม่ให้หลบหนีออกไปได้	 โดยมีเครื่องไม้เครื่องมือ	 คือ	 ก�าแพง	 ประตู	 เรือนนอน	 สายไฟแรงสูง

และอุปกรณ์ตัวช่วยต่างๆ	เช่น	อาวุธ	และเครื่องพันธนาการคือโซ่ตรวน	โดยมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

เป็นผู้สวมบทบาทในการบังคับขับเคลื่อนให้เป็นไปตามกลไกของกฎหมายราชทัณฑ์

	 ในบรรดาเครื่องพันธนาการที่ก�าหนดให้ใช้กันอยู่ในเรือนจ�าทั้งหลายนั้น	“ตรวน”	ดูจะมี
ปัญหาในการใช้มากที่สุด	 และมีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	 ตรวนเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อช่วยใน

การควบคุมของเจ้าหน้าที่	 แต่ค่อนข้างจะขัดกับหลักของการแก้ไขผู้กระท�าผิด	 เมื่อย้อนกลับไป

ดูหนังสือสั่งการของกรมราชทัณฑ์ในอดีตที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ตรวน	 ปรากฏว่ามีการสั่งการ

ก�าชับอยู่สม�่าเสมอให้เจ้าหน้าที่เรือนจ�าพิจารณาการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขัง	 โดยค�านึง

ถึงหลักมนุษยธรรม	 และต้องมีเหตุมีผลตามที่กฎหมายก�าหนดไว้	 ไม่ใช่ใช้เพื่อการลงโทษกับ

ผู้ต้องขังที่ท�าผิดวินัย	และในหลักการทางด้านทัณฑวิทยา	เขามองว่าการที่ผู้ต้องขังคนใดคนหนึ่ง

ถูกจ�าตรวน	 จะมีผลกระทบต่อความรู้สึกทางด้านจิตใจเขามาก	 เสมือนเป็นการตอกย�้าให้

เกิดความรู้สึกว่าถูกสังคมประณามว่าเป็นคนชั่วร้าย	 เป็นอาชญากร	 เป็นแผลที่ติดอยู่ในใจ

เกิดความเคียดแค้นชิงชัง	 ท�าให้ยากต่อการแก้ไข	 ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงความรู้สึกของคนใกล้ชิด	

เช่น	พ่อ	แม่	ภรรยาหรือลูกที่ต้องมาพบเห็นคนที่ตนรักหรือผูกพันต้องตกอยู่ในสภาพอย่างนั้น

“ตรวน”การใช้ ...
ปัญหาที่ยังรอการแก้ไข
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กฎหมายราชทัณฑ์ได้ก�าหนดถึงการใช้เครื่องพันธนาการไว้ใน

มาตรา 14
	 ซึ่งมีหลักการในเบื้องต้นเลยคือ	 ห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง	 หากจะใช้ก็ต้องเข้า

ข้อยกเว้นตาม	 (1)	 หรือ	 (5)	 ของมาตราดังกล่าว	 ซึ่งมีรายละเอียดโดยรวมๆ	 คือ	 เป็นบุคคลที่น่าจะท�า

อันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น	 หรือจิตไม่สมประกอบอันอาจเป็นภยันตรายต่อผู้อื่น

หรือเป็นบุคคลที่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุม	 หรือเมื่อถูกคุมตัวไปนอกเรือนจ�า	 เจ้าพนักงาน

ผู้ควบคุมเห็นว่าสมควรต้องใช้เครื่องพันธนาการ	 หรือรัฐมนตรีเห็นว่าเนื่องจากสภาพของเรือนจ�าหรือ

สภาพการณ์ของท้องถิ่นจ�าเป็นต้องใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขัง	 จากเหตุความจ�าเป็นที่กฎหมาย

ให้ใช้เครื่องพันธนาการที่กล่าวมาแล้วนั้น	 เห็นได้ว่ากฎหมายให้ดุลพินิจกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจสั่งใช้

เครื่องพันธนาการไว้ค่อนข้างมาก	 ซึ่งก็อาจเป็นได้ที่บางครั้งการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ไม่รอบคอบหรือ

ขาดเหตุผลที่เพียงพอ	 กรมราชทัณฑ์ได้ตระหนักถึงปัญหานี้และพยายามวางมาตรการควบคุม

การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่มาโดยตลอด	เช่นได้ก�าหนดแบบฟอร์มการใช้เครื่องพันธนาการให้เจ้าหน้าที่

ผู้สั่งใช้ต้องบันทึกเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน	 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาสั่งใช้และถอดเครื่องพันธนาการ

เป็นต้น	 แต่ปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังก็ยังคงมีอยู่	 ยิ่งในปัจจุบัน

ผู้ต้องขังมีช่องทางร้องเรียนมากขึ้นและถือเป็นการใช้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ	 ประกอบกับ

หน่วยงานที่ตรวจสอบและพิจารณามีมากขึ้น		เช่น		ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน	หรือ	ศาลปกครอง	เป็นต้น

	 กรมราชทัณฑ์จึงได้มีหนังสือสั่งการในเรื่องนี้มาอีกฉบับหนึ่ง	 เมื่อวันที่	 15	 กันยายน	 2552		

(ที่	ยธ	0705/1978)	โดยสรุปประเด็นปัญหาที่ได้รับแจ้งจากผู้ตรวจราชการแผ่นดิน	คือ	ตรวนไม่ได้ขนาด

ตามกฎหมายก�าหนด	 เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจจ�าตรวนพร�่าเพรื่อโดยอ้างว่าเป็นเครื่องมือปกครองผู้ต้องขัง

และเพื่อความสบายใจของเจ้าหน้าที่	 หรือจ�าตรวนเพื่อดูพฤติการณ์ผู้ต้องขังที่เข้าใหม่หรือย้ายมาจาก

เรือนจ�าอื่นไว้ก่อนโดยไม่ลงบันทึกบัญชีการใช้เครื่องพันธนาการ	 หรือลงบันทึกแต่เลี่ยงที่จะระบุ

รายละเอียด	 จ�าตรวนผู้ต้องขังที่กระท�าผิดวินัย	 และมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการถอดตรวน

เป็นต้น	 กรมราชทัณฑ์จึงก�าชับให้ใช้เครื่องพันธนาการให้เป็นไปตามมาตรา	 14	 แห่งพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์	 พ.ศ.	 2479	 และให้ค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 ให้บันทึก

การใช้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและระบุพฤติการณ์ที่เข้าลักษณะเงื่อนไขของการใช้เครื่องพันธนาการ

ทั้งนี้ให้บันทึกข้อมูลและเหตุผลการใช้ไว้ในทะเบียนประวัติ	(รท.101)	ของผู้ต้องขังรายนั้นด้วย	และขนาด

ของตรวนที่จะใช้ก็ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	 ท้ายหนังสือดังกล่าวยังปราม	(ส�าทับ)	ไว้ด้วยว่า

 “การใช้เครื่องพันธนาการที่ไม่สุจริตถือเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย 
  หากตรวจพบจะด�าเนนิการกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด”

เพื่อให้เรือนจ�า

ได้เพิ่มความระมัดระวัง 
และมีการใช้ดุลพินจิในการสั่งใช้เครื่องพันธนาการ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายและโดยสุจริต
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	 ผู้เขียนมีความเห็นว่าเมื่อเรือนจ�าได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วส่วนใหญ่คงมีความรู้สึกหนักใจ

และระมัดระวังการใช้ตรวนกับผู้ต้องขังมากขึ้น	 นอกจากนั้นยังมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่น่าสนใจเกี่ยวกับ

การใช้ตรวนอีกกรณีหนึ่ง	คือมีค�าพิพากษาศาลปกครองกลาง		คดีหมายเลขด�าที่	747/2550	คดีหมายเลข

แดงที่	1438/2552		ลงวันที่	16		กันยายน		2552		(หลังกรมฯออกหนังสือเวียน	1	วัน)		ได้พิพากษาเกี่ยวกับ

เรื่องการใช้ตรวนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้เครื่องพันธนาการ	 โดยผู้ฟ้องคดี

รายนี้ต้องค�าพิพากษาศาลชั้นต้นให้ลงโทษประหารชีวิต	 คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์	

 “ผู้ฟ้องคดีถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจ�ากลางคลองเปรมและถูกจ�าตรวนไว้ตลอดเวลา”

	 จึงได้ไปฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้กรมราชทัณฑ์ยกเลิกการใช้เครื่องพันธนาการ

กับผู ้ฟ้องคดี	 กรมราชทัณฑ์ได้ยื่นค�าให้การแก้ค�าฟ้องโดยอ้างเหตุความจ�าเป็นที่ต ้องใช้ตรวน

กับผู้ฟ้องคดี	 โดยหลักใหญ่ๆ	 ก็คือผู้ฟ้องคดีต้องโทษสูงถึงประหารชีวิต	 ย่อมมีแรงจูงใจที่จะหลบหนี

สภาพของเรือนจ�าก็ยังไม่มั่นคงแข็งแรงพอ	และจ�านวนเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมผู้ต้องขังมีจ�านวนน้อย

	 ศาลปกครองกลางได้พิพากษาในคดีนี้	 ได้สรุปไว้ว่า	 มาตรา	 26	 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 ซึ่งใช้บังคับในขณะเกิดข้อพิพาทคดีนี้	 และมาตรา	 26	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ซึ่งใช้บังคับในขณะที่ศาลวินิจฉัยคดีนี้

บัญญัติสอดคล้องกันว่า	การใช้อ�านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร	ต้องค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	 มาตรา	 31	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช	 2540	 และมาตรา	 32	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 บัญญัติ

สอดคล้องกันว่า	บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	 	การทรมาน	 	ทารุณกรรม	 	หรือการ

ลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย	 หรือไร้มนุษยธรรม	 จะกระท�ามิได้...	 มาตรา	 420	 แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์	 บัญญัติว่า	 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อท�าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขา

เสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี	 แก่ร่างกายก็ดี	 อนามัยก็ดี	 เสรีภาพก็ดี	 ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี

ท่านว่าผู้นั้นท�าละเมิดจ�าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น	มาตรา	14	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์

พุทธศักราช	 2479	 บัญญัติว่า	 ห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง	 เว้นแต่	 (1)	 เป็นบุคคลที่น่าจะ

ท�าอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น	 (2)	 เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตไม่สมประกอบ

อันอาจเป็นภยันตรายต่อผู้อื่น	 (3)	 เป็นบุคคลที่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุม	 (4)	 เมื่อถูกคุมตัว

ไปนอกเรือนจ�า	 เจ้าพนักงานผู ้มีหน้าที่ควบคุมเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องใช้เครื่องพันธนาการ	

(5)	 เมื่อรัฐมนตรีสั่งว่าเป็นการจ�าเป็นจะต้องใช้เครื่องพันธนาการ	 เนื่องแต่สภาพของเรือนจ�าหรือ

สภาพการณ์ของท้องถิ่น	 จึงเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวบัญญัติห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่

ผู ้ต้องขัง	 เว้นแต่เข้ากรณีตามที่กฎหมายบัญญัติแสดงว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะให้ใช้เครื่อง

พันธนาการแก่ผู้ต้องขังเฉพาะในกรณีที่น่าจะท�าอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่นและเพื่อป้องกันการหลบหนี

เท่านั้น	 การใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังจึงสมควรต้องเป็นไปเท่าที่จ�าเป็น	 ส�าหรับบุคคลที่น่าจะ

พยายามหลบหนีการควบคุมที่อาจใช้เครื่องพันธนาการได้ตามมาตรา	 14	 (3)	 นั้น	 ย่อมหมายถึง

พฤติการณ์ของผู้ต้องขังแต่ละบุคคลซึ่งต้องพิจารณาถึงตัวบุคคลเป็นรายๆ	ไป

	 การจ�าตรวนผู้ต้องขังที่ถูกศาลชั้นต้นลงโทษประหารชีวิตไว้ตลอดเวลาโดยเห็นว่าเป็นบุคคล

ที่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุมตามมาตรา	14	(3)	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	2479		

จึงไม่ได้พิจารณาถึงพฤติการณ์ของผู้ต้องขังแต่ละคนว่าเป็นบุคคลที่น่าจะหลบหนีหรือไม่	 แต่เป็นการน�า

คดีหมายเลขแดง
ที่ 1438/2552
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เหตุที่ผู ้ต้องขังถูกศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษประหารชีวิตมาเป็นเหตุผลในการใช้เครื่องพันธนาการ

ประเภทตรวน	 อันแสดงถึงการใช้ข้อสันนิษฐานที่ว่าผู้ที่ถูกด�าเนินคดีในฐานความผิดที่มีอัตราโทษสูง

เป็นผู้ต้องขังที่น่าจะหลบหนี	ทั้งๆ	ที่ศาลยังมิได้มีค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ต้องขังดังกล่าวกระท�าความผิด

จึงเป็นการกระท�าที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการใช้เครื่อง

พันธนาการอันเป็นการขัดกับมาตรา	 14	 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	 2479	 	 และเห็นว่า

ลักษณะของตรวนตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะน�ามาใช้พันธนาการกับมนุษย์		

ซึ่งมาตรา	14	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	2479	ได้บัญญัติห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการ

เว้นแต่เข้ากรณีข้อยกเว้น	 อันแสดงให้เห็นว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง

เฉพาะกรณีที่จ�าเป็นเท่านั้น	 ผู้ถูกฟ้องคดี(กรมราชทัณฑ์)มีหน้าที่ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติ

ของกฎหมายและป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด	 แม้ผู้ฟ้องคดีจะถูกควบคุมตัว

อยู่ในอ�านาจของผู้ถูกฟ้องคดีตามค�าสั่งหรือค�าพิพากษาของศาล	 ก็เป็นเพียงสั่งให้ควบคุมหรือจ�าคุก

ซึ่งย่อมหมายถึงการจ�ากัดอิสรภาพเท่านั้น	 ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะกระท�าการใดๆ	 แก่เนื้อตัวร่างกาย

ของผู้ฟ้องคดีหรือผู้ต้องขังอื่นโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายได้	 ทั้งผู้ถูกฟ้องคดีได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการ

ใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังตามหนังสือ	ลงวันที่	10	มิถุนายน	2548	ก�าหนดให้ใช้เครื่องพันธนาการ

ภายในกรอบของมาตรา	 14	 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	 พุทธศักราช	 2479	 และกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	 โดยพิจารณาด้วยความรอบคอบ	 ระมัดระวังและเป็นธรรมและสามารถแสดง

เหตุผลความจ�าเป็นที่เหมาะสม	 รวมทั้งต้องค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วย

แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับรู้เห็นยินยอมให้มีการจ�าตรวนผู้ฟ้องคดีซึ่งถูกพิพากษาให้ประหารชีวิตไว้ตลอดเวลา

อันเป็นการกระท�าที่ขัดต่อแนวทางปฏิบัติที่ผู้ถูกฟ้องคดีก�าหนดไว้เอง	 การที่ผู้ฟ้องคดีถูกควบคุมตัวอยู่ใน

เรือนจ�าแล้วยังต้องถูกพันธนาการด้วยตรวนไว้ตลอดเวลาจนกว่าจะมีค�าพิพากษาถึงที่สุด	 และถูกน�าตัว

ไปประหารชีวิตหรือพ้นจากโทษประหารชีวิตตามค�าพิพากษาถึงที่สุด	 ย่อมมีผลเท่ากับการถูกจ�ากัดสิทธิ

ในการเคลื่อนไหวร่างกาย	 เพราะการถูกจ�าตรวนที่ข้อเท้าทั้งสองข้างด้วยห่วงเหล็กที่มีขนาดใหญ่

มีโซ่ล่ามจะท�าให้ผู้ฟ้องคดีเคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก	 ขณะเดินจะต้องลากตรวนไปด้วยหรือต้องใช้เชือก

ผูกตรวนถือไว้ตลอดเวลา	 และบริเวณข้อเท้าที่สวมตรวนจะเสียดสีกับตรวนซึ่งเป็นโลหะอยู่ตลอดเวลา

การใช้ชีวิตประจ�าวันย่อมแตกต่างจากบุคคลทั่วไป		

“การกระท�าดังกล่าวจึงเป็นการละเมิดต่อเสรีภาพในร่างกาย
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีลักษณะเป็นการทรมาน”	

25



	 ซึ่งขัดต่อมาตรา	26	และมาตรา	31		ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช	2540

และมาตรา	 26	 และมาตรา	 32	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2550	 	 จึงเป็นการ

กระท�าโดยผิดกฎหมายท�าให้เสียหายต่อสิทธิในร่างกาย	 อันเป็นการละเมิดตามมาตรา	 420

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 นอกจากนี้ การกระท�าดังกล่าวยังเป็นการขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติ	 ข้อ	 1	 ซึ่งก�าหนดว่า	 มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรี
และสิทธิต่างในตน	 มีเหตุผลและมโนธรรมและควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ	

และข้อ	 5	 ซึ่งก�าหนดว่า	 บุคคลใดจะถูกกระท�าการทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย		

ไร้มนุษยธรรมหรือย�่ายีศักดิ์ศรีไม่ได้	 และขัดกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง	 ค.ศ.	 1966	 ข้อ	 7	 ซึ่งก�าหนดว่า	 บุคคลจะถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติหรือการลงโทษ

ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือต�่าช้ามิได้	 และข้อ	 10	 (1)	 ซึ่งก�าหนดว่าบุคคลทั้งปวงที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ

ต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความมีมนุษยธรรม	 และความเคารพในศักดิ์ศรีแต่ก�าเนิดแห่งความเป็นมนุษย์		

อีกทั้งตามกฎมาตรฐานขั้นต�่าของการปฏิบัติต่อนักโทษขององค์การสหประชาชาติ	 ข้อ	 33	 ก�าหนดว่า	

บรรดาเครื่องพันธนาการ	 เช่น	 กุญแจมือ	 โซ่	 ตรวน	 และสายรัดแขน	 จะต้องไม่น�ามาใช้เพื่อการลงโทษ	

นอกจากนี้จะใช้โซ่ตรวนในการจองจ�านักโทษไม่ได้	 ส่วนเครื่องพันธนาการอย่างอื่นจะน�ามาใช้ได้

เพื่อป้องกันการหลบหนีในระหว่างขนย้ายนักโทษ	 ด้วยเหตุผลทางการแพทย์โดยค�าสั่งของเจ้าหน้าที่

ทางการแพทย์	 และโดยค�าสั่งของผู ้บัญชาการเรือนจ�าในกรณีที่การควบคุมตัวนักโทษด้วยวิธีอื่น

ใช้ไม่ได้ผล	 เพื่อป้องกันนักโทษท�าร้ายตนเองหรือผู้อื่น	 หรือท�าลายทรัพย์สิน	 และ	 ข้อ	 34	 ก�าหนดว่า	

เครื่องพันธนาการจะใช้ได้เพียงในระยะเวลาที่จ�ากัดและเท่าที่จ�าเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น	 ดังนั้น	 การใช้

เครื่องพันธนาการประเภทตรวนแก่ผู้ต้องขังโดยจ�าตรวนไว้ตลอดเวลาทั้งๆ	 ที่ผู้ต้องขังถูกควบคุมตัวอยู่

ในเรือนจ�าจึงเป็นการขัดกับกฎมาตรฐานขั้นต�่าของการปฏิบัติต่อนักโทษขององค์การสหประชาชาติ		
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ตรวนขนาดต่างๆ

	 การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า	 ผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหารชีวิตย่อมมีแรงจูงใจและสัญชาตญาณ

ที่จะรักษาชีวิตรอด	 หากไม่มีเครื่องพันธนาการอาจมีการรวมตัวกันแหกหักเรือนจ�าเพื่อหลบหนีหรือ

ก่อเหตุร้ายนั้นเป็นการคาดการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเรื่องในอนาคต	 อีกทั้งหากมีการรวมตัวกันเพื่อ

หลบหนีจริง	 ผู้ต้องขังเหล่านั้นก็ย่อมถูกควบคุมตัว	 อยู่ในที่คุมขังภายในเรือนจ�ากลางคลองเปรม	ข้ออ้าง

ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้

	 ส่วนข้ออ้างว่า	 แดน	 2	 เรือนจ�ากลางคลองเปรมมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเสริมความมั่นคงของ

อาคาร	 และเจ้าหน้าที่	 1	 คน	 ต้องควบคุมผู้ต้องขังจ�านวนมากนั้น	 เห็นว่า	 ข้อขัดข้องที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้าง

เกิดขึ้นจากการที่ผู ้ถูกฟ้องคดีและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ด�าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่

ในการควบคุมตัวผู้ต้องขังไว้อย่างรัดกุมเพียงพอ	 การจ�าตรวนผู้ต้องโทษประหารชีวิต	 จึงเป็นการแก้ไข

ปัญหาของผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่ค�านึงถึงผลร้ายที่จะตกแก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ต้องขังอื่น	 จึงได้พิพากษา

ให้ผู้ถูกฟ้องคดีด�าเนินการให้ระงับการจ�าตรวนแก่ผู้ฟ้องคดี	ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด	

 อย่างไรตามเนื่องจากค�าพิพากษานี้เป็นค�าพิพากษาศาลปกครองกลาง และทราบว่า
กรมราชทัณฑ์ได ้อุทธรณ์ค�าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว	 คดีจึงยังไม่ถึงที่สุด
คงต้องคอยดูค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดอีกครั้งหนึ่งว่าจะพิพากษาออกมารูปแบบใด	 ซึ่งก็จะได้เป็น

บรรทัดฐานส�าหรับการใช้เครื่องพันธนาการของกรมราชทัณฑ์ต่อไป

	 จากข้อเท็จจริงทั้งสองกรณีที่ได้หยิบยกขึ้นมานั้นคงพอสะท้อนให้พวกเราชาวราชทัณฑ์

มองเห็นได ้ว ่าบุคคลภายนอกหรือหน ่วยงานภายนอกเขามีความคิดความเห็นกับเรื่องของ

การใช้เครื่องพันธนาการกับผู ้ต้องขังอย่างไรสภาพปัญหาภายในของเราที่ยกขึ้นต่อสู ้ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องสภาพเรือนจ�า	 ความมั่นคงของอาคารสถานที่	 อัตราส่วนระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ต้องขัง	 เป็นต้น

แทบจะฟังไม่ขึ้นเลยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่รัฐจะต้องเป็นฝ่ายจัดหามาเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐ

ไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยการเอาผลร้ายคือการใช้เครื่องพันธนาการไปตกอยู่กับประชาชน
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	 และเตรยีมหาทางรบัมอืกบัผลทีจ่ะตามมาในอนาคต	 เพราะล�าพงัหนงัสอืสัง่การให้เรอืนจ�า
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเพียงอย่างเดียวนัน้ คงไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจาก
เรือนจ�าส่วนใหญ่เข้าใจถึงตัวบทกฎหมายอยู่แล้วพอสมควร แต่ที่ส�าคัญคืออัตราเจ้าหน้าที่	
อาคารสถานที่	 และเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ	 ยังไม่พร้อม	 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ามีสิ่งที่จะต้องพิจารณาและ

เกี่ยวเนื่องกันอยู่	3	ปัจจัยใหญ่ๆ	ด้วยกันคือ

 1. เรือนจ�า 	ในประเทศไทยนั้น		ส่วนใหญ่มีก�าแพงชั้นเดียว		ด้านในมีรั้วลวดหนามกั้น
เป็นพื้นที่หวงห้ามระหว่างแนวก�าแพงกับพื้นที่ภายในเรือนจ�า	 เมื่อผู้ต้องขังลงจากเรือนนอนก็สามารถ

มองเห็นแนวก�าแพงและหากเข้าไปชิดแนวรั้วลวดหนามก็อยู่ห่างก�าแพงประมาณ	 2	 เมตรเท่านั้น		

ซึ่งจุดนี้จะมั่นใจได้อย่างไรว่ารั้วลวดหนามที่สูงประมาณ	 2	 เมตรเศษจะสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขัง

เข้าถึงแนวก�าแพงได้		สภาพอาคารเรือนนอนโดยทั่วไปจะเป็นห้องมีลูกกรงเหล็กเพียงชั้นเดียว		บางแห่ง

อาคารเรือนนอนยังเป็นไม้	 ในเวลากลางวันผู้ต้องขังจะลงจากเรือนนอนมาท�ากิจกรรมต่างๆ	 เช่น	

เข้าโรงฝึกงาน	 เรียนหนังสือ	 อยู่โรงเลี้ยงท�างานประกอบอาหารและจัดเลี้ยงอาหาร	 ประจ�ากองกลาง

พัฒนาทั่วไปในเรือนจ�า	 และมีกลุ่มต่างๆ	 อีกเช่น	 กลุ่มเข้าใหม่	 กลุ่มผู้ต้องขังชรา	 คนป่วยทั้งประเภท

ธรรมดาและจิตไม่ปกติ	 ก็จะมารวมๆ	 และกระจายตัวกันอยู่ทั่วไปภายในเรือนจ�า	 และจะมีตัวแปรที่

ท�าให้ผู้ต้องขังเกิดการเคลื่อนย้ายได้ทั้งวัน	 คือการออกรับการเยี่ยมจากญาติ	 เจ้าหน้าที่เรือนจ�าก็จะ

ประจ�าตามจุดที่ได้รับมอบหมาย		เช่น	ตามโรงงาน		โรงเรียน	โรงครัว	ตึกนอน	ควบคุมกลาง	แดนพยาบาล	

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์		ร้านค้าภายในและภายนอกเรือนจ�า		กองบุ๊ค(บัญชีเงินฝากผู้ต้องขัง)

ฝ่ายฝึกวิชาชีพ	 ฝ่ายสวัสดิการ	 ฝ่ายบริหาร	 งานทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง	 ห้องเยี่ยมญาติ	 รับเงินฝาก

จากญาติ	 เขียนใบเยี่ยมญาติ	 รักษาการณ์ประตูเรือนจ�า	 งานกองนอก	 และงานอื่นๆ	 ที่เป็นงานจร

กรมราชทัณฑ์ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
บังคับบัญชาเรือนจ�าทั้งหลาย  
คงจะต้องหยิบยกปัญหา
เรื่องการใช้เครื่องพันธนาการนีข้ึ้นมา
พิจารณาอย่างจริงจัง

28



เข้ามาเกือบทุกวัน	 เช่นงานย้ายผู้ต้องขังระหว่างเรือนจ�า	 เฝ้าผู้ต้องขังป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

ภายนอกเรือนจ�า		น�าผู้ต้องขังป่วยออกไปพบแพทย์ตามนัด		อย่างในกรณีของเรือนจ�ากลางยะลา		จากที่

ได้ลองตรวจสอบในช่วงเดือนสิงหาคม	 2552	 มีผู้ต้องขังป่วยออกไปนอนรักษาตัวประจ�าอยู่ที่โรงพยาบาล

1	คน	ต้องใช้เจ้าหน้าที่เฝ้าตลอด	24	ชั่วโมง	ผลัดละ	2	คน	และแพทย์รับตัวไว้ดูอาการ	2	วันอีก	1	คน	

ซึ่งในช่วง	 2	 วันนี้	 จะต้องใช้เจ้าหน้าที่ผลัดละ	 4	 คน	 และในเดือนเดียวกันมีผู้ต้องขังป่วยที่ต้องออกไป

พบแพทย์ตามนัดอีก	 8	 ครั้ง	 แต่ละครั้งต้องใช้เจ้าหน้าที่ควบคุม	 2	 คนใช้เวลาประมาณครึ่งวัน		

นอกจากนั้นมีการขนย้ายผู้ต้องขังไปต่างเรือนจ�าอีก	 5	 ครั้ง	 แต่ละครั้งต้องใช้เจ้าหน้าที่	 4	 คนใช้เวลา

ทั้งวัน	 ในขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าท่ีบางส่วนลาป่วย	 ลากิจ	 ลาพักผ่อน	 ไปราชการหรือเข้ารับการอบรม

อีกจ�านวนหนึ่ง	 จากที่ได้ตรวจสอบมีการลาป่วย	 14	 วัน	 ลาพักผ่อนรวม	 62	 วัน	 คนที่อยู่ประจ�าก็จะ

มีพักเวรยามทั้งก่อนและหลังเข้าเวรเวลากลางคืนอีกวันละ	 11	 คน	 ดังนั้นในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานควบคุมผู้ต้องขังอยู่จ�านวนน้อย	 เทียบอัตราส่วนระหว่างจ�านวนผู้ต้องขังกับเจ้าพนักงานแล้ว

จะสูงถึง	30	–	40	คน	ต่อเจ้าหน้าที่	1	คน	ซึ่งเป็นเรื่องที่ห่างไกลต่อมาตรฐานสากลมากๆ	ท�าให้เจ้าหน้าที่

ต้องตรากตร�าและเครียดกับงานอย่างมาก

	 ที่กล่าวมานั้นเป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่สามารถตรวจสอบได้	 และคิดว่าเรือนจ�าอื่นๆ	 ก็คง

มีสภาพใกล้เคียงกัน

 2. ผู้ต้องขัง	 	 ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ต้องขัง	 คงต้องยอมรับว่าปัจจุบัน

คนที่ท�าผิดกฎหมายได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก	 ในอดีตผู้กระท�าผิดมักจะมีสถานะ

ทางสังคมไม่ค่อยดี	 การศึกษาน้อย	 ขาดความยับยั้งชั่งใจ	 หรือไปตามเพื่อน	 ผู้ที่เป็น

อาชญากรซ�้าซากจะมีเฉพาะกลุ่ม	 เช่น	 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	 เกี่ยวกับยาเสพติด	 (ผู้เสพ

ผู้ค้ารายย่อย)	 กลุ่มความผิดเกี่ยวกับเพศ	 ส่วนผู้ที่กระท�าผิดต่อชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นปัญหา

เฉพาะบุคคล	 เว้นแต่พวกที่เป็นมือปืนรับจ้างหรือซุ้มมือปืน	 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเหล่านี้

จะไม่ค่อยมีความยุ่งยาก	 เพราะเป็นผู้กระท�าผิดที่ยังไม่มีความซับซ้อนในทางความคิด

มากนกั	 บางคนจะเป็นขาประจ�าเข้าออกจนคุน้เคยกบัการใช้ชวีติในเรอืนจ�า	 หากจะมปีระเภท

ที่ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษก็จะเป็นกลุ่มผู้ต้องขังคดีความผิดต่อชีวิตก�าหนดโทษสูง

กลุ ่มปล้นฆ่าหลายคดีหรือผู ้ค้ายาเสพติดรายใหญ่	 แต่ในปัจจุบันคนที่ท�าผิดกฎหมาย
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เป็นผู้มีความรู้	 มีฐานะทางสังคมดี	 มีการกระท�าผิดเป็นขบวนการ

เป็นการประกอบอาชญากรรมในเชิงธุรกิจ	 เช่น	 การค้ายาเสพติด

จะมีเครือข่ายที่ซับซ้อน	 และเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย

หลายประเภท	 มีก�าลังทางการเงิน	 มีกลุ่มผู้มีอ�านาจรัฐเข้าไป

เกี่ยวข้องเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์	 กลายเป็นผู้มีอิทธิพล	 มีคน

ให้ความดูแลคอยให้ความช่วยเหลือ	 เมื่อคนพวกนี้ถูกจับกุม

ก็จะใช้อ�านาจเงินเพื่อซื้อความสะดวกสบาย	 และยังพยายาม

สร้างรายได้	 โดยรักษาเครือข่ายภายนอกเอาไว้เพื่อคงสถานะ

ความเป็นผู้น�า	 ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาการลักลอบน�าโทรศัพท์

เข้าไปใช้ในเรือนจ�า	 หรือแม้แต่อาชญากรที่ท�าผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ก็จะด�าเนินการในรูปของกลุ่ม(แก๊ง)	 ด้วยความเป็นมืออาชีพ

มีตลาดรองรับทรัพย์สินที่ได้มาจาการท�าผิดทั้งในและนอกประเทศ

ซึ่งคนพวกนี้หากมีโอกาสหรือช่องทางที่จะหลบหนีก็จะยอมเสี่ยง		

เพราะต้องการไปใช้ชีวิตกับทรัพย์สินที่หามาได้ภายนอกเรือนจ�า

นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้เรือนจ�าต้องรับภาระการควบคุม

ที่หนักขึ้น

 3. กรมราชทัณฑ์ จากสภาพของข้อเท็จจริงที่กล่าวมา	เห็นว่ากรมราชทัณฑ์จ�าเป็น
ต้องมีแผนเพื่อพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางกฎหมาย	 สังคม	 และรูปแบบ

ของอาชญากรรมเหล่านี้	 กรมราชทัณฑ์จึงควรศึกษา ปัญหาในภาพรวมทั้งหมด	 แล้วเสนอเป็น

แผนแม่บทเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและถาวร	 ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณและเวลา	 ทั้งนี้เพื่อ

ยกมาตรฐานการปฏิบัติงานของเรือนจ�าและการพัฒนางานราชทัณฑ์ของไทยโดยรวม	 การจะบังคับใช้

กฎหมายโดยไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยเหลืออย่างเพียงพอเป็นสิ่งที่ประสบผลส�าเร็จได้ยาก

เมื่อถูกตรวจสอบหนักขึ้น	 ผู้ปฏิบัติงานก็จะเกิดความไม่มั่นใจในการใช้อ�านาจ	 โดยเฉพาะท้ายหนังสือ

กรมราชทัณฑ์ฉบับหลังสุดยังก�าชับไว้อีกว่าการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังโดยไม่สุจริต	 ถือเป็น

การกระท�าที่ผิดกฎหมาย	 เกรงจะกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่กล้าใช้ดุลพินิจในการใช้เครื่องพันธนาการ

เพราะอาจกระท�าด้วยเจตนาที่สุจริตแต่ถูกตีความว่าไม่เข้าองค์ประกอบในทางกฎหมายเลยไม่เสี่ยง

ที่จะใช้ดุลพินิจ	 เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง	 เพราะทุกวันนี้มีหลายเรื่องหลายราวที่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน

ไม่กล้าที่จะลงมือหรือตัดสินใจ	 เพราะไม่มั่นใจว่าเมื่อท�าไปแล้วจะผิดกฎหมายหรือไม่	 ซึ่งหากยังคง

ปล่อยให้รูปการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปจะกลายเป็นความอ่อนแอขององค์กร	 และอาจเกิดความเสียหาย

	 ส�าหรับปัญหาอื่นๆ	 เช่นเรื่องขนาดของเครื่องพันธนาการเห็นว่าสามารถแก้ไขได้และหาก

เป็นไปได้	 กรมราชทัณฑ์ควรเป็นผู้ด�าเนินการจัดหาเองแล้วแจกจ่ายให้เรือนจ�าทัณฑสถานทั่วประเทศ

เพื่อจะได้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป
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สุทัสสา สุขสว่าง
ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์

 ความตกต�่าทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเมื่อใด	 เราก็จะพบเห็นอาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจรูปแบบต่างๆ	 สร้างความเสียหายแก่ประชาชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 กรณีที่เห็นชัดเจน

ก็คือแชร์ลูกโซ่	 โดยเฉพาะได้มีการเตือนให้ระมัดระวัง	 ธุรกิจ	 แฟรนไชส์กว่า	 400	 รายที่อาจเข้าข่ายเป็น

แชร์ลูกโซ่	 แชร์ลูกโซ่เป็นรูปแบบการด�าเนินธุรกรรมที่มุ่งหารายได้จากการระดมทุนเป็นหลักโดยมีการ

สัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงกว่าเงินลงทุน	 ซึ่งผู้ประกอบการมักจะอ้างว่าน�าเงินไปลงทุน

ในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อแบ่งปันรายได้ให้ผู้เข้าร่วมธุรกิจ	 จึงมีผู้เข้าร่วมกิจการจ�านวนมากโดยเฉพาะผู้มี

รายได้น้อยที่พอมีความสามารถหาเงินมาร่วมลงทุนได้	 และสามารถหาสมาชิกได้จ�านวนมาก	 เพื่อขยาย

ขอบเขตกิจการ	 เมื่อได้ระดมทุนในระดับที่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้แล้ว	 อาจจะปิดตัว

หนีหายไปหรืออาจด�าเนินการต่อเนื่องไปจนกว่าไม่สามารถหาฐานลูกค้าใหม่มารองรับได้	 ท�าให้ขาด

เงินทุนหมุนเวียนและต้องปิดตัวในที่สุด

แชร์ลูกโซ่ กับ
ธุรกิจขายตรง
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	 แชร์ลูกโซ่มีก�าเนิดขึ้นในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศตกต�่าประมาณปี	 พ.ศ.	 2528	 ซึ่งในขณะนั้นธุรกิจ
การเงินนอกระบบโดยเฉพาะการเล่นแชร์เปียหวยเกิดขึ้นมาก
เนื่องจากตลาดการเงินขาดสภาพคล่อง	 ประชาชนต่างต้องหา
ที่พึ่งพาจากทุกสิ่งทุกอย่างท�าให้มีกระบวนการทางธุรกิจ
ที่ผิดกฎหมายการเงินเกิดขึ้นอย่างมากมาย	 และกฎหมาย
ขณะนั้นยังมีช่องว่างมากมาย	 มีตัวอย่างการล้มละลายของ
แชร์ลูกโซ่ในอดีตที่รู ้จักกันอย่างกว้างขวางและมีผู้เสียหาย
จ�านวนมาก	อาทิ

1. แชร์แม่ชม้อยหรือแชร์น�้ามัน 
	 มีนางชม้อย	 ทิพยโส	 เป็นผู้จัดการ	 ก�าหนดให้มี
การลงทุนในการซื้อน�้ามันเป็นคันรถ	 (160,000	 บาท)	 ครึ่งคัน
หรือหนึ่งล้อ	 เมื่อครบ	 15	 วัน	 จะได้รับผลตอบแทนในทันที
จ�านวน	 8,000	 บาทต่อหนึ่งคันรถ	 เมื่อลงทุนเพียง	 10	 เดือน
ก็จะได้รับเงินทุนคืน	 ซึ่งตามข้อเท็จจริงเป็นเพียงการหมุนเวียน
เงินสมาชิกรายใหม่ให้รายเก่า	 จึงถูกจับกุมด�าเนินคดีฐาน
ฉ้อโกงประชาชน		มีความเสียหายนับพันล้านบาท

2. แชร์บลิสเชอร์  
	 เป็นการด�าเนินธุรกิจจัดสรรสถานที่พักผ่อนให้สมาชิก
แบบเฉลี่ยสิทธิ	ปีละ	4	วัน	ตามรายชื่อโรงแรมหรือสถานที่พัก
ตามที่ก�าหนด	 แต่ธุรกิจที่แท้จริงเป็นการให้สมาชิกไปหา
สมาชิกเพิ่ม	 โดยมีค่าตอบแทนตามล�าดับขั้น	 ซึ่งสูงถึง
ร้อยละ	 45	 แชร์นี้มีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกถึง	 2,981	คน	 วงเงิน
นับสองพันล้านบาท	 ต่อมาแชร์ล้มลงเนื่องจากไม่สามารถ
จัดสรรที่พักให้ประชาชนได้อย่างเพียงพอ	 เนื่องจากบริษัทฯ
ไม่มีสถานที่พักของตนเอง	 อีกทั้งผู ้เป็นสมาชิกส่วนใหญ่
หวังค่าตอบแทนจากการหาสมาชิกมากกว่า

3. แชร์นากหญ้า
	 โดยจัดตั้งบริษัทจ�าหน่ายพ่อพันธุ์	แม่พันธุ์	นากหญ้า		
ซึ่งเป็นสัตว์คล้ายหนูผสมตุ่นปากเป็ดในราคาคู่ละสองถึงสาม
หมื่นบาท	 โดยอ้างว่าสามารถส่งออกไปต่างประเทศ	 เพื่อท�า
เสื้อขนสัตว์และใช้เป็นอาหารราคาแพง	 หางและกระดูกท�าเป็น
ยาเพิ่มพลังทางเพศได้	เมื่อลูกคลอกแรกออกมาอายุได้	1	เดือน
บริษัทจะรับซื้อคืนในราคาตัวละ	5,000	บาท	ประชาชนหลงเชื่อ
แห่ไปซื้อมาเลี้ยงจ�านวนมาก	 แต่ในข้อเท็จจริงบริษัทน�าลูก
นากหญ้าที่เกิดขึ้นมาหมุนเวียนเป็นพ่อแม่พันธุ์ในลักษณะ
แชร์ลูกโซ่	 โดยไม่มีโรงงานฟอกหนังหรือรับซื้อเนื้อ	 ในที่สุด
บริษัทได้ปิดตัว	หนีไป			

4. แชร์ข้าวสาร
	 มีวิธีการโดยการเปิดบริษัทเชิญชวนคนไปซื้อหุ ้น
แล้วจะได้รับข้าวสาร	 ถ้าหากไม่รับข้าวสารจะหักเงินคืนให้			

จากนั้นจะได้รับเงินปันผลซึ่งจ ่ายสูงเกินกว่าที่กฎหมาย
ก�าหนด	 ซึ่งมีข้าราชการและประชาชนหลงเชื่อสมัครเป็น
สมาชิกกว่า	 1	 พันคน	 	 วงเงินกว่า	 500	 ล้านบาท	 โดยบริษัท
ร่วมทุนค้าปลีก	 จ�ากัด	 ซึ่งมีบริษัทในอยู่ที่	 อ.เมืองเชียงใหม่		
เป็นเครือข่ายใหญ่ของขบวนการ	 “หุ้นแชร์ข้าวสาร”	 ได้ไปเปิด
สาขาที่	 จ.ภูเก็ต	 และภาคใต้หลายจังหวัด	 ลักษณะการลงทุน
หรือร่วมทุน	คือ	ซื้อหุ้น	ราคาหุ้นละ	1,450	บาท	ได้รับข้าวสาร
1	 กระสอบ	 หากไม่รับข้าวสารจะหักเงินคืนให้	 800	 บาท	
เท่ากับลงทุนหุ้นละ	650	บาท	จากนั้นจะได้รับเงินปันผลครั้งแรก
1,200	 บาท	 หลังการซื้อขายหุ้น	 25	 วัน	 และครั้งที่สอง	
8,000	บาท	หลังจากรับเงินปันผลครั้งแรก	50	วัน		ถือเป็นอัน
จบการลงทุนในหุ้นดังกล่าว	 แต่ผู้ลงทุนจะมีรายได้เพิ่มอีก
จากการหาลูกสายหัวละ	100	บาท

5. แชร์ก๋วยเตี๋ยว  
 ได้โฆษณา	 ชักชวนประชาชนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต		
วิทยุ		และออกบูธตามห้างสรรพสินค้า		รวมทั้งเคยออกรายการ
ทีวีช่อง	11		แนะน�าการประกอบอาชีพ		เพื่อชักจูงให้ประชาชน
น�าเงินไปลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส ์ของบริษัท	 แลกกับ
ผลตอบแทนในอัตราสูง	 โดยสมาชิกไม่ต้องรับรถเข็นก๋วยเตี๋ยว
ไปเปิดขาย	 ทางบริษัทเป็นผู ้ด�าเนินการขายก๋วยเตี๋ยวเอง		
ก่อนจะน�าก�าไรจากการขายทุกที่มาเฉลี่ยแบ่งให้สมาชิก		
เมื่อตรวจสอบแผนการตลาด	สมาชิกต้องจ่ายเงิน	45,000	บาท
เพื่อซื้อหุ้นรถเข็นหนึ่งคัน	โดยจะได้รับผลตอบแทน	1	หมื่นบาท
ต่อเดือน	 เป็นเวลา	10	 เดือน	 รวม	100,000	บาท	 	 เท่ากับว่า
ลงทุน	45,000	บาท		จะได้ก�าไร	55,000	บาท	

 อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติการเล่นแชร์
และพระราชก�าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
ออกมา  กลุ่มอาชญากรดังกล่าวก็จะพยายามหาช่องทาง
พัฒนารูปแบบวิธีการฉ้อโกงประชาชนในรูปแบบใหม่ๆ  
อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะเมื่อมีพระราชบัญญัติการขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ออกมา แชร์ลูกโซ่ก็พยายาม
ที่จะแอบแฝงเข้ามากระท�าผิดโดยอาศัยกิจการขายตรงบังหน้า
โดยมีเทคนิควิธีการที่สร ้างความน่าเชื่อถือที่โน้มน้าวให้
ประชาชนหลงเป็นเหยื่ออย่างแยบยล

ธุรกิจขายตรง
	 เป็นการขายสินค้าหรือบริการซึ่งผู ้ประกอบธุรกิจ	
(ผู้ผลิตและผู้น�าเข้า)	 ท�าการจ�าหน่ายสินค้าหรือบริการโดย
ผู้จ�าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้างน�าสินค้า
หรือบริการไปขายแก่ผู ้บริโภคตามภูมิล�าเนาของผู ้บริโภค
หรือสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ร้านค้าหรือสถานที่ประกอบการค้าเป็น
ปกติธุระ	การขายตรงด้วยวิธีการเช่นนี้ต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจน
ว่าผู้ประกอบธุรกิจจะจ่ายผลตอบแทนเป็นจ�านวนที่แน่นอน
ให้แก่ผู้จ�าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรง	 ผู้ประกอบธุรกิจ
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ไม่ใช่คู่สัญญากับผู้ซื้อหรือผู้บริโภค	 สัญญาซื้อขายเกิดขึ้น
ระหว่างผู ้จ�าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงกับผู ้บริโภค		
ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ประกอบธุรกิจกับผู ้จ�าหน่ายอิสระ
หรือตัวแทนขายตรงที่มิใช่ลูกจ้างอยู ่ที่ข ้อตกลงการจ่าย
ผลตอบแทน	 จึงต้องมีกฎหมายก�ากับดูแลแผนการจ่าย
ค่าตอบแทนมิให้มีการเอาเปรียบหรือหลอกลวงผู้ต้องการหา
รายได้จากการเป็นผู้จ�าหน่ายอิสระ		และป้องกันการใช้วิธีการ
นี้ระดมเงินจากการหาสมาชิกเครือข่ายมากกว่าการขาย
สินค้า	 ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจขายตรง	 จึงต้องจดทะเบียน
ประกอบธุรกิจกับส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(สคบ.)
	 ธุรกิจขายตรงนับเป ็นธุรกิจที่ ได ้รับความนิยม
อย่างกว้างขวาง	 มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและเป็นหนทาง
สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนจ�านวนมาก	 สินค้าที่
นิยมใช้ในการขายตรง	 อาทิเช่น	 ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม	 ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด	 	 เครื่องใช้
ไฟฟ้า	เครื่องใช้ในครัว	ฯลฯ

ความแตกต่างระหว่างแชร์ลูกโซ่
และธุรกิจขายตรง
	 แชร์ลูกโซ่จัดเป็นสิ่งผิดกฎหมายตามพระราชก�าหนด
การให้กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน	พ.ศ.	2527	และแก้ไข
เพิ่มเติม	พ.ศ.	2534		จึงมีความพยายามที่จะแอบแฝงตนหรือ
แปลงกายเข้ามาในระบบการขายตรงซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับ
การรับรองตามกฎหมาย	 แชร์ลูกโซ่โดยทั่วไปมักจะสังเกต
ได้ง่าย	 เช่น	 มีการล่าหัวคิว	 หรือลงทุนและรับส่วนแบ่งกันตรงๆ		
โดยอาจไม่มีสินค้าหรือบริการเลยก็ได้	 ส่วนแชร์ลูกโซ่ที่แฝงตัว
ในระบบการขายตรง	 มักอาศัยระบบตลาดขายตรงแบบ
หลายชั้น	 ที่เรียกว่า	 Multi-Level	 Marketing	 เรียกย่อๆ	 ว่า
MLM	 ซึ่งสังเกตยาก	 ดูผิวเผินเหมือนไม่ใช่การระดมเงิน	
แต่ที่จริงแล้วเป็นการดึงเม็ดเงินผ่านกระบวนการหาสมาชิก
โดยมีสินค้าและบริการบังหน้า	 ในลักษณะการวางระเบียบ
บังคับให้ซื้อสินค้า	 เพราะหากไม่มีการบังคับซื้อสินค้าก็ไม่
สามารถจ่ายค่าหัวคิวเป็นทอดๆ	 ได้	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างได้ดังนี้

ระบบขายตรง

1.	 ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นในการเป็นสมาชิกต�่า	 จะจ่ายเฉพาะ
	 ค่าคู่มือ	เอกสารอบรมและผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเท่านั้น

2.	 สินค้ามีคุณภาพสูง	 ท�าให้ลูกค้าซื้อใช้อย่างต่อเนื่อง		
 ยอดขายมาจากการจ�าหน่ายสินค้าบริษัทมุ่งความพึงพอใจ
 ของลูกค้าเป็นส�าคัญ	 มีการรับประกันสินค้า	 ลูกค้า
	 สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายในเวลาที่ก�าหนด

3.	 การจ่ายผลประโยชน์	 รายได้	 และต�าแหน่งจะขึ้นกับ
	 ยอดขายของสมาชิกเองและลูกข่ายของตน

4.	 ผู ้บริโภคมีการซื้อซ�้า	 เพราะพอใจในสินค้ามีการออก
	 สินค้าใหม่เพื่อขยายตลาดท�าให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้

5.	 เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย		ได้รับการคุ้มครองตาม
	 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง	พ.ศ.	2545

ระบบแชร์ลูกโซ่ที่แอบแฝงในรูปแบบการขายตรง

1.	 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิกสูง	 ผู้สมัครมักจะถูก
	 หลอกให้จ่ายค่าฝึกอบรมหรือต้องซื้อสินค้าในราคาสูง
	 เกินจริง	 และในปริมาณที่เกินความต้องการ	 เช่น	 จัดให้
	 ซื้อสินค้าเป็นชุดใหญ่	 รายได้ของสมาชิกและผลก�าไร
	 บริษัทส่วนใหญ่มาจากการรับสมาชิกใหม่

2.	 สินค้ามักมีคุณภาพต�่า	 ตัวสินค้าเป็นเพียงเครื่องมือหรือ
	 ข้ออ้างที่จะดึงเงินมาจากสมาชิกเท่านั้น	 และมักไม่มี
	 นโยบายรับสินค้าคืน

3.	 บริษัทไม่เน้นให้สมาชิกขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคอย่าง
	 จริงจัง	 ค่าตอบแทนของสมาชิกมาจากการหาสมาชิกใหม่
	 ซึ่งสมาชิกใหม่ต้องซื้อสินค้าตามจ�านวนที่ก�าหนดหรือที่
	 ถูกบังคับ

4.	 เมื่อด�าเนินการได้ระยะหนึ่งจะไม่สามารถหาสมาชิกใหม่
	 มาหล่อเลี้ยงระบบได้อย่างเพียงพอ	 ท�าให้ขาดทุนและ
	 ล้มไปในที่สุด

5.	 เป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมาย	 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
 อาญา	 ฐานฉ้อโกงประชาชน	 พระราชบัญญัติขายตรง
	 และตลาดแบบตรง	 พ.ศ.	 2545	 ฐานระดมเครือข่ายโดย
	 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 และพระราชก�าหนดการกู้ยืมเงิน
	 ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน	พ.ศ.	2527
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	 กรณีดังกล่าว	 เช่น	 บริษัท	 กรีน	 แพลนเนท	 ซึ่งได้
จดทะเบียนขายตรงกับส�านักงานคณะกรรมการคุ ้มครอง
ผู้บริโภค	 (สคบ.)	 ซึ่งมีเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง	พ.ศ.	2545	เพื่อจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม	 ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดเครื่องใช้
ไฟฟ้า		เครื่องครัว	ฯลฯ		แต่ไม่ประสบผลส�าเร็จนัก		ผลประกอบการ
ขาดทุนมาโดยตลอด	 ต่อมาบริษัทได้ออกโปรแกรมพิเศษ
เรียกว่า	 กองทุนรถยนต์	 ก�าหนดให้สมาชิกต้องซื้อสินค้าของ
บริษัทซึ่งมีราคาสูงกว่าท้องตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้า
ในลักษณะเดียวกันถึง	 5-8	 เท่า	 ในราคา	 18,000	 บาท		
หรือเรียกว่า	1	องค์กร	โดยให้ผลตอบแทนสมาชิกที่หาสมาชิก
ได้ถึงเป้าหมาย	 เป็นรถจักรยานยนต์	 รถยนต์โตโยต้าวีออส	
รถยนต์โตโยต้าคัมรี่และรถเบนซ์	 ถ้าหากต้องการที่จะได้รับ
ผลตอบแทนหรือรถยนต์รวดเร็วขึ้นก็ให้ช่วยกันหาสมาชิกหรือ
ซื้อองค์กรเพิ่ม	 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง	 และต่อมาได้เพิกถอนบริษัทดังกล่าว	 ออกจาก
การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง		และได้ด�าเนินการ
ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อด�าเนินคดี
	 จะเห็นได้ว่า	 ธุรกิจขายตรงจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ที่ผู้ประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมักจะแสวงหาโอกาส
และช่องว่างทางกฎหมายในการด�าเนินการ	 โดยเฉพาะกลุ่ม
การเงินนอกระบบประเภทแชร์ลูกโซ่มักจะแอบแฝงเข้ามา
หลอกลวงประชาชนในรูปแบบการขายตรง	 ซึ่งลักษณะ
ภายนอกเป็นกิจการที่ถูกกฎหมายโดยจดทะเบียนถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง	 พ.ศ.	 2545
แต่โดยเนื้อแท้เป็นแชร์ลูกโซ่ที่มุ่งหลอกลวงต้มตุ๋นประชาชน
ดังนั้นแชร์ลูกโซ่ที่แอบแฝงมาในรูปแบบการขายตรงซึ่งใน
ปัจจุบันมีแนวโน้มที่ขยายจ�านวนเพิ่มขึ้น	จึงจัดเป็นอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจที่ภาครัฐควรต้องร่วมกันป้องกันและปราบปราม
อย่างจริงจัง	 เพื่อหยุดยั้งมิให้กระบวนการดังกล่าวเติบโต
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจและประชาชน
ในวงกว้าง
	 การเกิดธุรกิจแชร ์ลูกโซ ่ถึงแม ้จะมีการเกิดขึ้น
หลายครั้งหลายหนแต่ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ก็ยังสามารถเกิดขึ้น
ซ�้าแล้วซ�้าอีก	 สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมและประเทศชาติ
เป็นอย่างยิ่ง		สาเหตุอาจเป็นเพราะ
	 1)	 ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว	 ท�าให้บริษัทขายตรง
ต้องปิดกิจการไปหลายแห่ง	 แต่บางรายปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
การแข่งขันทางธุรกิจเพื่อความอยู่รอด	 โดยการระดมทุนและ

สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนน�าเงินมาลงทุน		โดยให้ผลตอบแทน
ในอัตราที่สูงจนในที่สุดไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนได้ก็ต้อง
ปิดกิจการไป
	 2)	 เกิดจากประชาชนยังขาดความรู้	 ความเข้าใจ
โดยเฉพาะในเรื่องธุรกิจขายตรง	 และขาดความรู้ทางด้าน
กฎหมาย
	 3)	 ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี	 ประชาชนจึงพยายามที่
จะหารายได้เพิ่ม	 ประกอบกับการไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างเพียงพอในการป้องกันตนเอง		หรือทราบแต่อาจเกิดจาก
ความโลภ
	 4)	 ในการจูงใจของธุรกิจแชร์ลูกโซ่จะทรงพลังมาก
โดยจะให้ผู้จะเข้าร่วมทุนเข้าฟังบรรยายในห้องประชุม	 	มีการ
กล่าวอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียง	 พร้อมทั้งฉายวิดีโอประกอบการ
บรรยาย	หลังจากนั้นจะมีบุคคลเข้าพูดจาหว่านล้อมเรื่องรายได้
ที่จะได้รับ	 ซึ่งฟังดูน่าเชื่อถือมากท�าให้ประชาชนหลงเชื่อและ
ตกเป็นเหยื่อในที่สุด
	 5)	 การขาดความเอาใจใส่และการเอาจริงเอาจัง
จากภาครัฐธุรกิจเหล่านี้จึงอาศัยช่องว่างของกฎหมายในการ
หารายได้จากสมาชิก	รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็มีจ�านวน
น้อย	เมื่อเทียบกับปัญหาที่ก�าลังทวีความรุนแรงขึ้น

	 ท้ายนี้ได้มีค�าแนะน�าถึงเคล็ดลับในการปฏิบัติตัว
เมื่อไม่แน่ใจว่าจะตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพ	 ด้วยการใช้
เทคนิคเบื้องต้นดังนี้

	 1.	 พูดค�าว่า	“ไม่” อย่างมีชั้นเชิง	ดูจริงจัง		
	 	 แต่สุภาพ	ในข้อเสนอต่างๆ	ที่มีผู้หยิบยื่น		
	 	 โดยที่คุณไม่แน่ใจในเรื่องนั้นๆ

	 2.	 พูดและนึกค�าว่า	“ยัง”	เอาไว้		เพราะใช้ได้ดี
	 	 กับการถ่วงเวลาต่อการตัดสินใจบางสิ่งที่
	 	 ไม่แน่ใจหรือไม่ต้องการในเวลานั้น

	 3.	 หัดเป็นคนช่างสังเกต	 เปิดโลกทัศน์และเปิดใจ
	 	 รับฟังข่างสาร	 เนื่องจากอาจได้รับทราบข้อมูล
	 	 บางอย่างที่คาดไม่ถึงและเป็นประโยชน์ยิ่งนัก

	 4.	 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เมื่อพานพบ
	 	 เหตุการณ์ไม ่ชอบมาพากลทั้งต ่อหน้าและ
	 	 ลับหลัง	โดยที่รู้ว่าผิดกฎหมายแน่นอนเจ้าหน้าที่
	 	 จะได้จับตัวผู้กระท�าผิดไปลงโทษ	 คุณและคน
	 	 ที่รักจะได้ปลอดภัยมากขึ้น

เอกสารอ้างอิง
	 ทศ		คณนาพร,	2549.	กลโกงยุคใหม่.	กทม	:	ส�านักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์.
	 วีระพงษ์		บุญโญภาส.	รศ,	2547.	อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ.	กทม	:	ส�านักพิมพ์นิติธรรม.
	 ฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์		www.google.com.
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	 ตามที่กองบรรณาธิการการสารราชทัณฑ์	 ได้ขออนุญาตน�าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์	ตามที่ท่านสมบูรณ์ ประสพเนตร	 อดีตผู้ตรวจราชการ
กระทรวงยุติธรรม	 และรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์	 ซึ่งท่านได้รวบรวมและจัดท�าเป็น
รูปเล่มเพื่อมอบให้บุคลากรกรมราชทัณฑ์ในช่วงที่ท่านด�ารงต�าแหน่งผู ้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านทัณฑวิทยา	 กรมราชทัณฑ์	 มาลงในวารสารฉบับที่	 3/2552	 ฉบับนี้
ก็เช่นกันจึงขอน�าเนื้อหาในส่วนที่เหลือมาลงให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามต่อไป

กองบรรณาธิการวารสารราชทัณฑ์ 

ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้
ในงานราชทัณฑ์ ตอนที่ 2

หัวหน้างานเงินทุนผลประโยชน์
หัวหน้างานพาณิชย์
หัวหน้างานพัสดุฝึกวิชาชีพ
หัวหน้างานยานพาหนะ
หัวหน้างานสาธารณะนอกเรือนจ�า
หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
หัวหน้างานรับเรื่องราวร้องทุกข์
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการข้าราชการ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานพัสดุและอาคารสถานที่
หัวหน้างานทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง
หัวหน้างานทัณฑปฏิบัติ
หัวหน้างานจ�าแนกลักษณะผู้ต้องขัง
หัวหน้างานสูทกรรม
หัวหน้างานเยี่ยมญาติ
หัวหน้างานเงินฝากผู้ต้องขัง
หัวหน้างานร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์
หัวหน้างานสันทนาการ
หัวหน้างานสุขาภิบาล
หัวหน้างานการศึกษาผู้ต้องขัง
หัวหน้างานอบรมผู้ต้องขัง
ผู้บังคับแดน
หัวหน้าโรงงาน
พัศดี	(ชาย)
พัศดี	(หญิง)
ผู้คุม	(ชาย)
ผู้คุม	(หญิง)
อนุศาสนาจารย์

Chief		of		Vocational		Training		Budget		Section
Chief		of		Commerce		Section
Chief		of		Vocational		Training		Supply		Section
Chief		of		Vehicle		Section
Chief		of		External	Public		Work		Section
Chief		of		Administration		Section
Chief		of		Budget		and		Account		Section
Chief		of		Complaint		Section
Chief		of		Personnel		and		Welfare		Section
Chief		of		Public		Relation		Section
Chief		of		Supply		and	Building		Section
Chief		of		Prisoner		Registration		Section
Chief		of		Penal		Administration		Section
Chief		of		Prisoner		Classification		Section
Chief		of		Cooking		Section
Chief		of		Visit		Section
Chief		of		Prisoner		Cash		Section
Chief		of		Prisoner		Canteen		Section
Chief		of		Social		Work		Section
Chief		of		Recreation		Section
Chief		of		Health	Preservation		and	Disease	Prevention	Section

Chief		of		Prisoner		Education		Section
Chief		of		Prisoner		Rehabilitation
Wing		Chief
Chief		of		Workshop
Chief		Warder
Chief		Wardress
Warder
Wardress
Chaplain

ต�าแหน่งส�าคัญๆ ในเรือนจ�าและทัณฑสถาน
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สถานที่ส�าคัญๆ ในเรือนจ�าและทัณฑสถาน

เกี่ยวกับเจ้าพนกังานเรือนจ�า

อาคารอ�านวยการ
ที่ท�าการฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์
ที่ท�าการฝ่ายปกครองและรักษาการณ์
ที่ท�าการฝ่ายอบรมและฝึกวิชาชีพ
ที่ท�าการฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่ท�าการฝ่ายสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
ที่ท�าการฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
ที่ท�าการฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
แดน
แดนหญิง
แดนวัยหนุ่ม
แดนแรกรับ
เรือนนอนผู้ต้องขัง
โรงสูทกรรม
ที่อาบน�้าผู้ต้องขัง
ส้วมผู้ต้องขัง
ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
โรงงานฝึกวิชาชีพ
ห้องเยี่ยมญาติ
ประชาสัมพันธ์
โรงอาหาร
ห้องประชุม
สถานพยาบาล
ห้องสมุด
ห้องอบรมจิตตภาวนา
สวนหย่อม
ร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์

เจ้าพนักงานเรือนจ�า
ข้าราชการ
ลูกจ้าง
ระดับข้าราชการ
โทษผิดวินัยของข้าราชการ
ภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ลดขั้นเงินเดือน
ปลดออก
ไล่ออก
เพิ่มเวรยาม
กักบริเวณ
ขัง

General	Office
Custody	and	Security	Office

Prisoner		Rehabilitation	and	Vocational	Training	Office
General	Administration	Office
Prisoner		Welfare		and	Assistance	Office
Prisoner		Education	and	Mental		Development	Office
Penal		Administration	Office
Wing
Female	Wing
Young	Offender	Wing
Reception		Center	หรือ	Wing
Dormitories
Kitchen
Open	Bathroom	for	Inmates
Seatless	Toilets	for	Inmates
Inmate’s	Canteen
Workshop
Visiting	Room	for	Inmates	Relatives
Public		Relation
Canteen
Auditorium
Clinic		or	Nursing-House
Library
Meditation	Room
Small		Garden
Prison	Product	Shop

Prison		Officer
Official
Servant
Level	of	Official
Staff	Discipline	Punishment
Reprimand
Salary	Cut
Salary	Scale	Reduction
Dismiss	With	Pension
Dismiss	Without		Pension
Additional	Night	Duty,		Without	Overtime	Payment
Staying	in	Specified	Place
Lock	up
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พรพิตร นรภูมิพิภัชน์
ผู้อ�านวยการส�านกัทัณฑวิทยา 

	 เมื่อ	 2-3	 วันก่อน	 ผู้เขียนได้รื้อค้นเอกสารเก่าๆ
ในห้องท�างาน	 เพื่อจะจัดระเบียบเอกสารให้เรียบร้อย	 เผอิญ
ได้พบสาระนิพนธ์	 เรื่องการน�าวิธีการจ�าคุกในวัน
สุดสัปดาห์และการปล่อยตัวผู ้ต้องขังออกไป
ท�างานภายนอกเรือนจ�ามาใช้ในระบบงานราชทัณฑ์
ของประเทศไทย	 ซึ่งได้จัดท�าไว้เมื่อประมาณ	 15	 ปีที่แล้ว		
เห็นว่าเนื้อหาและผลการศึกษาของสาระนิพนธ์ฉบับดังกล่าว
ยังคงทันสมัย	 และอาจเป็นประโยชน์แก่นักทัณฑวิทยา
รุ่นปัจจุบัน	จึงขอน�ามาถ่ายทอดสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่ง

	 การจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์	หรือ	Periodic	Detention
และการปล่อยตัวผู ้ต้องขังออกไปท�างานภายนอกเรือนจ�า
หรือ	 Work	 Release	 Program	 เป็นมาตรการกึ่งควบคุม	
(Semi-Custodial	 Measure)	 ซึ่งใช้ปฏิบัติกันอยู่ในประเทศ
ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	และบางประเทศในทวีปยุโรป

การจ�าคุก
ในวันหยุดสุดสัปดาห์

 การจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์	 เป็นวิธีการลงโทษผู้กระท�า
ความผิดโดยใช้อ�านาจของศาล	 ซึ่งผู้กระท�าความผิดสามารถ
ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและท�างานหารายได้เลี้ยงครอบครัว
ได้ตามปรกติ	 เพียงแต่ในวันหยุดสุดสัปดาห์	 ผู้กระท�าผิด
จะต้องไปรายงานตัวเข้าอยู่ในเรือนจ�า	 เพื่อเป็นการทดสอบ
ว ่าผู ้กระท�าผิดสามารถควบคุมตนเองหรือปฏิบัติตาม
ค�าพิพากษาได้หรือไม่	 ซึ่งในระหว่างการจ�าคุกสุดสัปดาห์	
ผู้กระท�าความผิดต้องเข้าร่วมในกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์
ต่อสังคมหรือการบริการชุมชนที่เรือนจ�าจัดขึ้นด้วย
	 ข้อมูลที่ได ้จากเอกสารวิจัยหมายเลข	 4	 ของ
กรมยุติธรรม	 (Justice	 Department)	 ประเทศนิวซีแลนด์
ระบุว่าการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี
ค.ศ.	 1963	 โดย	 Dr.J.L.Robson	 ซึ่งขณะนั้นด�ารงต�าแหน่ง
Secretary	 for	 Justice	 ของประเทศนิวซีแลนด์	 เป็นผู้ริเริ่ม
น�าแนวคิดเรื่องการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์มาใช้ด�าเนินงาน
เป็นครั้งแรก	 และต่อมาแนวคิดนี้ได้ถูกน�าไปประยุกต์ใช้
ในประเทศอื่นๆ	 อาทิเช่น	 ออสเตรเลีย	 เบลเยี่ยม	 เยอรมัน
และเนเธอร์แลนด์

37



Auckland

3. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ�าคุกเกินกว่า 1 เดือน

4. ไม่เป็นผู้บกพร่องทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต

5. ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมก้าวร้าว (Vicious or Persistent)   
   หรือ ไม่สามารถ ควบคุมอารมณ์ได้ 
   (Emotional Unstable)

6. ไม่เคยมีประวัติเสียในการปฏิบัติงาน 
   (Bad Work Record)

	 โดยก่อนที่จะพิพากษาว่าผู้กระท�าผิดสมควรได้รับ
โทษจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์	 ผู้พิพากษาจะต้องน�าความเห็น
ของพนักงานคุมประพฤติ	 และรายงานทางการแพทย์เกี่ยวกับ
ผู้กระท�าความผิดมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจด้วย	
	 นอกจากจะก�าหนดระยะเวลาจ�าคุกแล้ว	 ศาลจะเป็น
ผู ้ก�าหนดช่วงระยะเวลาในการควบคุมผู ้ต้องขังแต่ละคน
(ต่อสัปดาห์)	 ด้วย	 แต่ละสัปดาห์จะก�าหนดได้ไม่เกิน	 60	 ชั่วโมง
ซึ่งตามปรกติจะก�าหนด	 40	 ชั่วโมงต่อช่วงเวลา	 (40	 hours
	 on	 one	 such	occasion)	 และผู้ต้องขังยังจะต้องใช้เวลาอีก
สัปดาห์ละ	2-4	ชั่วโมง	ตามที่ผู้บัญชาการเรือนจ�าก�าหนดเพื่อ
เข้าร่วมในกิจกรรมที่เรือนจ�าจัดขึ้น	 (ตามปรกติจะจัดในตอน
เย็นวันพุธ)	 ผู้ต้องขังจะเข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับการควบคุมตัว
ในเรือนจ�า	 เวลา	 19.00	 น.	 ของคืนวันศุกร์และจะได้รับการ
ปล่อยตัวออกจากเรือนจ�าในวันอาทิตย์เวลา	11.00	น.

	 ต่อมาในปี	ค.ศ.	1966	ได้มีการปรับปรุงกฎหมายให้
สามารถน�าวิธีการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์มาใช้กับผู้กระท�าผิด
ที่เป็นผู้ใหญ่	 ซึ่งมีก�าหนดโทษจ�าคุกไม่เกิน	 12	 เดือนด้วย		
เรือนจ�าวันสุดสัปดาห์ส�าหรับควบคุมผู้กระท�าผิดที่เป็นผู้ใหญ่	
เริ่มด�าเนินการในปี	ค.ศ.	1967		โดยผู้ต้องขังไม่ต้องพักค้างคืน
ในเรือนจ�า	 (Non-Residential	Periodic	Detention)	ในระยะ
เริ่มแรกของการด�าเนินงาน	 ผู้ต้องขังที่ถูกจ�าคุกในเรือนจ�า
ประเภทนี้	 จะมีอายุตั้งแต่	 21	 ปีขึ้นไป	 ภายหลังจึงได้มีการ
จัดตั้งเรือนจ�าลักษณะนี้ส�าหรับควบคุมผู้ต้องขังอายุตั้งแต่
16	ปี	ขึ้นไป

	 ในระยะแรกได้มีการพิจารณาว่า	 เรือนจ�าวันหยุด
สุดสัปดาห์	 (Periodic	 Detention	 Centre)	 ควรที่จะน�ามาใช้
กับบุคคลที่มีลักษณะพร้อมจะรับฟังและปฏิบัติตามค�าสั่ง	
(Sergeant-Major	Type	of	Person)	ซึ่งสามารถจะได้รับการ
พัฒนาให้เกิดจิตส�านึกในเรื่องความรับผิดชอบในหน้าที่ของ
ตนเองและสังคมได้		วิธีการลงโทษจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์จึงควร
น�ามาใช้กับกลุ่มผู้กระท�าความผิดที่เป็นวัยรุ่น	 ที่ยังเป็นโสด
อายุประมาณ	 15-21	 ปี	 ซึ่งใช้เวลาว่างในการประกอบ
พฤติกรรมที่ เป ็นภัยต่อสังคม	 หรือเป ็นบุคคลอันธพาล	
โดยคาดว่าการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์จะช่วยในการควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลกลุ ่มดังกล่าว	 และเชื่อว่ากิจกรรม
การท�างานเพื่อชุมชนในระหว่างการถูกจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์
จะสามารถพัฒนาจิตส�านึกของผู้ถูกจ�าคุกให้มีความรับผิดชอบ
มากขึ้น

เรือนจ�าวันสุดสัปดาห์แห่งแรก
ได้รับการจัดตั้งขึ้นที่เมือง	 Auckland	 เมื่อเดือนสิงหาคม
ค.ศ.	1963	เพื่อรับการควบคุมผู้กระท�าความผิดตามค�าพิพากษา
ของศาล	 ที่มีอายุ	 ระหว่าง	 15-20	 ปี	 ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้กระท�าผิดที่ต้องโทษจ�าคุก

2. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ�าคุกสุดสัปดาห์มาก่อน
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Australia
ส�าหรับประเทศออสเตรเลีย ได้เริ่ม
น�าวิธีการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์มาใช้ในรัฐ 
New South Wales เมื่อปี ค.ศ.1971
	 โดยศาลมีอ�านาจพิพากษาให้ใช้วิธีการจ�าคุกในวัน
สุดสัปดาห์กับผู้กระท�าความผิดคดีอาญา	 ที่ถูกพิพากษาให้
จ�าคุกไม่ต�่ากว่า	3	เดือน	แต่ไม่เกินกว่า	18	เดือน	(ปัจจุบันมีใช้
ในรัฐ	New	South	Wales	และ	Australia	Capital	Territory)

ความผิดคดีอาญา ที่จะใช้วิธีการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์

(ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ Periodic Detention
of Prisoners Act ปี 1981 ) *  มี 2 กรณี คือ 
 1. ความผิดในคดีอาญาทั่วไป
 2. ความผิดฐานประทุษร้ายภายในครอบครัว

1. ความผิดในคดีอาญาทั่วไป
	 ในกรณีที่ศาลจะพิพากษาลงโทษจ�าคุกผู้กระท�าผิด
คดีอาญาที่มีก�าหนดโทษไม่ต�่ากว่า	 3	 เดือน	 แต่ไม่เกิน		
18		เดือน	หากศาลพิจารณาเห็นว่าพฤติการณ์แห่งการกระท�า
ความผิดไม่รุนแรง	 และพฤติกรรมของผู้กระท�าความผิดไม่น่า
จะเป็นภัยต่อสังคม	 ศาลจะพิพากษาลงโทษจ�าคุกวันสุดสัปดาห์
แทนก็ได้

2.  ความผิดฐานประทุษร้ายภายในครอบครัว
	 ในกรณีที่เป็นการกระท�าความผิดฐานประทุษร้าย
แก่ร่างกายของบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน		เช่น		สามี
ภรรยา	หรือระหว่างพี่น้อง		หรือระหว่างบิดามารดากับบุตร		
ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจ�าคุกไม่เกินกว่า		18		เดือน		ศาล
มีอ�านาจจะพิพากษาให้จ�าคุกในวันสุดสัปดาห์แก่จ�าเลยได้						
แม้ความผิดนั้นจะมีก�าหนดโทษจ�าคุกต�่ากว่า		3		เดือน	หรือ
จ�าเลยเคยต้องโทษจ�าคุกและพ้นโทษมาไม่เกินกว่า		7		ปี		

* หมายเหตุ        
	1.			ปัจจุบัน	Periodic	Detention		of	Prisoners	Act	ปี	1981	
ถูกแทนที่โดย	the	Crime	(Sentence	Procedure)	Act	1999	
and	the	Crime	(Administration	of	Sentences)	Act	1999	
และ	แก้ไขเพิ่มเติมใน	 the	Crime	Legislation	Amendment	
(Periodic	 Detention	 and	 Home	 Detention)	 Act	 2002	 )

2.			การเรียงล�าดับความหนักเบาของก�าหนดโทษใน
ออสเตรเลีย	มีดังนี้	คือ
	 2.1	 การประกันตัวแบบไม่บันทึกประวัติ	
	 	 (Non-conviction	bond)
	 2.2	 การประกันตัวแบบบันทึกประวัติ	
	 	 (Conviction	bond)
	 2.3		ปรับ	(Fine)
	 2.4		การบริการสังคม	(Community	Service	and		
	 	 like	orders)
	 2.5		การรอลงอาญา	(Suspended	sentence)
	 2.6		ก�าหนดโทษที่มีการคุมขังรวมอยู่ด้วย	ได้แก่
	 	 การจ�าคุกที่บ้านและการจ�าคุกสุดสัปดาห์		
	 	 (Sentence	with	custody	component	
	 	 including	Home	Detention	and	Periodic		
	 	 Detention)
	 2.7		โทษจ�าคุกในเรือนจ�า		(Full	time	custody)

ข้อยกเว้นที่ศาลไม่อาจใช้วิธีการจ�าคุกวันสุดสัปดาห์

 ศาลจะพิพากษาให้ลงโทษจ�าคุกวันสุดสัปดาห์
แก่ผู้กระท�าความผิดไม่ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ *

	 1.	 ผู้กระท�าความผิดมีอายุต�่ากว่า		18		ปี
	 2.	 ผู้กระท�าความผิดเคยได้รับโทษจ�าคุกเกินกว่า		
6	 เดือน	 และยังพ้นโทษมาไม่เกินกว่า	 7	 ปี	 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีก�าลังใจและมีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข		ในการรับโทษจ�าคุกวันสุดสัปดาห์		กฎหมายของ
รัฐ	 New	 South	 Wales	 ได้ก�าหนดให้ลดระยะเวลาการ
ลงโทษจ�าคุกวันสุดสัปดาห์แก่ผู้ต้องขัง	 จ�านวน	 1	 ใน	 3	 ของ
ระยะเวลาที่ศาลก�าหนดโดยอัตโนมัติ	 ในกรณีที่จ�าเลยมี
ความประพฤติเรียบร้อยและมีความขยันขันแข็งในการปฏิบัติ
เป็นพิเศษ	คณะกรรมการ	Corrective	Services	Commission
of	 New	 South	 Wales	 มีอ�านาจพิจารณาลดก�าหนดระยะ
เวลาในการปฏิบัติตามค�าพิพากษาให้น้อยกว่า	 1	 ใน	 	 3	 	 ได้	
ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นที่สุด

*  หมายเหตุ 	ปัจจุบัน	โทษคุมขังในเรือนจ�าสุดสัปดาห์ของ
ประเทศออสเตรเลียจะไม่ใช้กับกรณีดังต่อไปนี้
	 1.	 เป็นผู้กระท�าผิดที่เคยรับโทษจ�าคุกมีก�าหนด	 	
	 	 มากกว่า	6	เดือน
	 2.	 เป็นผู้กระท�าผิดที่มีก�าหนดโทษเกินกว่า	3	ปี
	 3.	 เป็นผู้กระท�าความผิดในคดีอาชญากรรมทาง
	 	 เพศตามที่กฎหมายก�าหนด
	 4.	 เป็นผู้กระท�าความผิดมีคุณสมบัติอื่นๆ	
	 	 ที่ไม่เหมาะสมกับโทษนี้
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การเพิกถอนการจ�าคุกวันสุดสัปดาห์

	 1.		ในระหว่างการจ�าคุกวันสุดสัปดาห์		หากผู้ต้องขัง
ได้กระท�าความผิดอาญาที่ได้รับโทษจ�าคุกเกินกว่า	 1	 เดือน
ศาลจะต้องเพิกถอนการจ�าคุกสุดสัปดาห์	 โดยให้จ�าคุกผู้ต้องขัง
ตามระยะเวลาที่เหลือรวมกับคดีหลังด้วย	 หรือในกรณีที่
ผู ้ต้องขังกระท�าความผิดอาญา	 ที่ได้รับโทษจ�าคุกไม่เกิน		
1	 เดือน	 หรือโทษปรับ	 ศาลก็อาจใช้ดุลยพินิจเพิกถอนการ
จ�าคุกวันสุดสัปดาห์	 และให้จ�าคุกผู้ต้องขังตามระยะเวลา
ที่เหลือรวมกับคดีหลังก็ได้
	 2.	 ในกรณีผู้ต้องขังประพฤติตนไม่เหมาะสม	 หรือ
ประพฤติตนผิดเงื่อนไขการจ�าคุกวันสุดสัปดาห์	 ศาลอาจจะ
เพิกถอนการจ�าคุกวันสุดสัปดาห์	 และออกหมายจ�าคุกผู้ต้องขัง
ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ได้

การจัดกิจกรรมให้ผู้ต้องขังในเรือนจ�าวันสุดสัปดาห์

	 ในระหว่างการจ�าคุกวันสุดสัปดาห	์ 	 เรือนจ�าจะต้อง
ด�าเนินการจัดกิจกรรมหรือฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังตามความ
เหมาะสมและความถนัดของผู้ต้องขัง	 เพื่อแก้ไขและพัฒนา
บุคลิกภาพผู ้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี	 และจัดให้
ผู้ต้องขังได้ท�างานบริการชุมชน	 เพื่อให้ผู้ต้องขังรู้สึกตนว่า
ยังมีคุณประโยชน์ต่อสังคม	 	 และท�าให้สังคมมีทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้ต้องขังด้วย	 โดยลักษณะงานจะต้องมีความเหมาะสมกับ
ผู้ต้องขังแต่ละคน	 การปฏิบัติงานเพื่อบริการชุมชนส่วนใหญ่	
จะเป็นงานท�าความสะอาดหรือ	 ปรับปรุงอาคารสถานที่	
เช่นโรงพยาบาล	 สถานศึกษา	 สถานสงเคราะห์คนชรา	
และสถานที่ราชการอื่น	ๆ		
	 โดยที่วิธีการจ�าคุกสุดสัปดาห์	 เป็นวิธีการแก้ไข
ผู้กระท�าผิดที่ไม่เคร่งครัดเหมือนการจ�าคุก		ในกรณีที่มีเหตุผล
ความจ�าเป็นที่เกี่ยวกับสุขภาพ	 ผู้ต้องขังจึงมีสิทธิขอลาหยุด
ระหว่างการจ�าคุกสุดสัปดาห์ได้	 ตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
ก�าหนด

การรับตัวผู้ต้องขังเข้าควบคุมในเรือนจ�า

	 ตามปกติผู้ต้องขังจะเข้ารายงานตัวที่เรือนจ�าในวัน
ศุกร์	เวลา	19.00		น.	และจะต้องออกจากเรือนจ�าในวันอาทิตย์
เวลา	 16.30	 น.	 ทุกสัปดาห์จนกว่าจะครบก�าหนดระยะเวลา		
ในระหว่างการควบคุมของเรือนจ�า	 ผู้ต้องขังอาจได้รับค�าสั่งให้
ปฏิบัติงานในเรือนจ�าไม่เกินวันละ	 8	 ชั่วโมง	 ในกรณีท�างาน
ติดต่อกัน	 3	 ชั่วโมง	 จะได้หยุดพัก	 10	 นาที	 ถ้าท�างานติดต่อกัน
4	ชั่วโมงจะได้หยุดพักผ่อน	45	นาที
	 วิธีการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์	 ได้รับการพิจารณาว่า
เป็นวิธีการลงโทษที่มีมนุษยธรรมเหนือกว่าการจ�าคุก	 วิธีการ
ดังกล่าวจะก่อผลเสียหายเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวและการ

ท�างานน้อยที่สุด	 จึงเป็นวิธีการลงโทษที่เป็นผลดีต่อผู้กระท�าผิด
ในคดีเล็กน้อย	 เช่น	 ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจร		
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์		ความผิดฐานท�าร้ายร่างกาย		ความผิด
ฐานฉ้อโกง	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ไม่ร้ายแรง	เป็นต้น

การปล่อยตัวผู้ต้องขังออกท�างานภายนอกเรือนจ�า

	 การปล่อยตัวผู้ต้องขังออกท�างานภายนอกเรือนจ�า
หรือการอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปท�างานภายนอกเรือนจ�า
เป็นมาตรการหนึ่งในการควบคุมผู้ต้องขังโดยมีวัตุประสงค์
เพื่อ
	 1.	จูงใจให้ผู้ต้องขังที่ต้องโทษจ�าคุกระยะยาว	 	
	 	 พยายามประพฤติตนดี
	 2.	น�าสังคมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขฟื้นฟู	
	 	 จิตใจผู้ต้องขัง
	 3.	เตรียมความพร้อมผู้ต้องขังให้สามารถปรับตัว	
	 	 เข้ากับสังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ

	 นอกจากนั้น	 การอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปปฏิบัติ
งานภายนอกเรือนจ�าได้อย่างมีอิสระ	 จะเป็นวิธีการหนึ่ง	 ที่ช่วย
บรรเทาความตึงเครียด	 ซึ่งเกิดจากการต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใน
เรือนจ�าเป็นเวลานาน	 โดยพยายามให้ผู้ต้องขังใช้เวลาอยู่
ในเรือนจ�าให้น้อยที่สุด	 ด้วยการอนุญาตให้ออกไปปฏิบัติงาน
ภายนอกเรือนจ�าในเวลากลางวันโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่
ควบคุม แต่จะต้องกลับเข้าเรือนจ�าภายหลังจากเสร็จงาน
	 ผู้ต้องขังทุกคนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก�าหนด	 มีสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวออกไปท�างานภายนอก
เรือนจ�าก่อนพ้นก�าหนดโทษ	 โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ต้องขัง
เพื่อปล่อยตัวออกท�างานนอกเรือนจ�า	(Work	Release	Selection
Committee)	 จะเป็นผู้พิจารณาอนุญาต	 โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่างๆ	ดังต่อไปนี้
	 1.	 ก�าหนดโทษ
	 2.		ระยะเวลาที่ศาลสั่งห้ามพักการลงโทษ
	 3.	 ประวัติการต้องโทษของผู้ต้องขัง
	 4.		ลักษณะการกระท�าความผิด
	 5.		ประวัติเกี่ยวกับการท�างาน
	 6.		สภาพครอบครัว

	 ในประเทศออสเตรเลีย	 ผู ้ต้องขังที่อยู ่ในเกณฑ์
ได้รบัการพจิารณาให้ปล่อยตวัออกไปท�างานภายนอกเรอืนจ�า	
คือผู้ต้องขังที่รับโทษจ�าคุก	 3-5	 ปี	 เหลือโทษจ�าคุกไม่เกิน
12	เดือน	และผู้ต้องขังที่รับโทษจ�าคุก	5-10	ปี	 เหลือโทษจ�าคุก
ไม่เกิน	18	เดือน	โดยจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีติดต่อกัน
มาเกินกว่า	6	เดือน
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 หลักการของการจ�าคุกวันสุดสัปดาห์ 	คือ		การให้
ผู้ต้องขังสามารถอยู่กับครอบครัวและท�างานหารายได้เลี้ยง
ครอบครัวได้ตามปกติ	 โดยจะต้องกลับไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับ
การควบคุมในเรือนจ�า	 หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมหรือท�างานบริการชุมชนที่เรือนจ�าจัดขึ้นในวันหยุด
สุดสัปดาห์	 หลักการดังกล่าวจะสอดคล้องกับรูปแบบการฟื้นฟู
บูรณภาพของผู้ต้องขัง	(Reintegration	Model)	ซึ่งเป็นรูปแบบ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ต้องขัง	 ตระหนักและ
ส�านึกในความผิดของตนเอง	 และมุ่งพัฒนาทัศนคติ	 ค่านิยม
ของผู ้ต ้องขังให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานความประพฤติ
อันเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมส่วนรวม		

 รูปแบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังดังกล่าว อาศัย
กระบวนการปฏิบัติที่ส�าคัญ  2  ประการ  คือ  
	 1.	 การพัฒนา	 ให้การศึกษาวิชาสามัญ	 อบรม
ศีลธรรมจรรยา	 และฝึกอาชีพผู้ต้องขังให้มีนิสัยรักการท�างาน
และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
	 2.	 การน�าปัจจัยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้ต้องขัง
	 ฉะนั้น	 หากกรมราชทัณฑ์สามารถน�าวิธีการจ�าคุก
ในวันสุดสัปดาห์มาใช้เป็นกระบวนการในการแก้ไขฟื ้นฟู
ผู้ต้องขัง	 โดยก�าหนดเป็นมาตรการผ่อนคลายการควบคุมเพื่อ
เตรียมการปลดปล่อยผู้ต้องขังที่มีก�าหนดเวลาต้องโทษจ�าคุก
ระยะยาวในเรือนจ�าซึ่งมีการด�าเนินงานในรูปแบบของ
ศูนย์ควบคุมผู้ต้องขังก่อนปล่อย	 (Pre	 –	 Release	 Centre)
ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ต้องขัง			กรมราชทัณฑ์		และสังคม
โดยส่วนรวม

   จากการศึกษาแนวความคิดหลักการและวิธีด�าเนนิการ 
   เรื่องการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์ และการปล่อยตัว
   ผู้ต้องขังออกไปท�างานภายนอกเรือนจ�าแล้ว 

  สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้

	 1.	 การปล่อยตัวผู ้ต้องขังออกไปท�างานภายนอก
เรือนจ�าเป็นมาตรการในการควบคุมผู้ต้องขังลักษณะหนึ่ง
ซึ่งการควบคุมผู้ต้องขังเป็นอ�านาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์
อยู ่แล้ว	 การน�าวิธีการนี้มาใช้ในระบบงานราชทัณฑ์จึงมี
ความเป็นไปได้สูง
	 2.	 การจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์	 เป็นวิธีการลงโทษ
ผู้กระท�าความผิดโดยใช้อ�านาจศาล	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีการ
ลงโทษที่รุนแรงกว่าวิธีการรอลงอาญา	แต่ยังไม่รุนแรงเท่าการ
จ�าคุกเต็มเวลา	 จึงมักใช้กับผู้กระท�าความผิดคดีไม่ร้ายแรง
การจะน�าวิธีการดังกล่าวมาใช้ในระบบงานราชทัณฑ์โดยตรง
เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรมราชทัณฑ์
	 อย่างไรก็ตามหากกรมราชทัณฑ์ของไทย	 จะน�า
แนวความคิดและวิธีการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์มาประยุกต์
ใช้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่สามารถกระท�าได้	 โดยน�ามาใช้ใน
ลักษณะเป็นมาตรการผ่อนคลายการควบคุมส�าหรับผู้ต้องขัง
ที่มีก�าหนดโทษระยะยาว	 มีความประพฤติดีและได้รับโทษ
จ�าคุกมาแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

	 โดยที่กระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบาย		ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้สังคมเข้ามามี

ส่วนร่วม	 ในการควบคุมและแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี

ด้วยการขยายงานด้านพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจ�าคุกผู้ต้องขังให้มีคุณภาพและ

ปริมาณงานสูงขึ้น	ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ�า		นอกจากนั้นยังเป็นการ

เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขัง	 ที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี	 ขยันหมั่นเพียร

และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองด	ี สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างเป็นอิสระ

ก่อนพ้นก�าหนดโทษ

การน�าแนวความคิดเรื่องการจ�าคุกวันสุดสัปดาห์
และการปล่อยตัวผู้ต้องขังออกท�างานภายนอกเรือนจ�า 
มาประยุกต์ใช้ในงานราชทัณฑ์
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	 จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น	 ท�าให้กรมราชทัณฑ์มีความจ�าเป็นต้องก�าหนดมาตรการควบคุม
ผู้ต้องขัง	 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพและไม่หวนกลับ
ไปกระท�าผิดซ�้าอีก	 โดยใช้สังคมหรือชุมชนเป็นเครื่องมือในการด�าเนินงาน	 ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่า
กรมราชทัณฑ์น่าจะน�าแนวความคิดเรื่องการปล่อยตัวผู้ต้องขังออกท�างานภายนอกเรือนจ�า	 และการ
จ�าคุกในวันสุดสัปดาห์มาประยุกต์ใช้	เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังในการปรับตัวเข้าสู่สังคม		โดยก�าหนด
เป็นมาตรการในการผ่อนคลายการควบคุม	 ทั้งนี้เพราะการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์และการปล่อยตัว
ผูต้้องขงัออกท�างานภายนอกเรอืนจ�า	ต่างเป็นมาตรการกึง่ควบคมุผูต้้องขงั		(Semi	–	Custodial		Measure)
ที่ผู้ต้องขังจะสามารถได้รับการปล่อยตัวให้เป็นอิสระตามช่วงระยะเวลา	 และภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมาย
ก�าหนด	ระหว่างการถูกควบคุมตัวภายในเรือนจ�า
	 แม้ว่าในปัจจุบัน	 ประเทศต่างๆ	 จะน�าการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์มาใช้เป็นเพียงมาตรการ
ในการลงโทษผู้ต้องขังชั้นศาล	 แต่จากการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ความช�านาญในเรื่องทัณฑวิทยาและ
ผู้มีประสบการณ์ในงานราชทัณฑ์ของประเทศไทย	 ท�าให้ผู้ศึกษาเชื่อว่าเราสามารถปรับแนวความคิด
เรื่อง	การจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์	มาใช้เป็นมาตรการในการควบคุมผู้ต้องขังได้อย่างไม่ยากนัก		และน่าจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังก่อนปล่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ภายหลังจากที่ได้ศึกษาแนวความคิดหรือหลักการเกี่ยวกับการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์	 และการ
ปล่อยตัวผู้ต้องขังออกท�างานภายนอกเรือนจ�ามาแล้ว	 ผู้ศึกษาได้น�าเทคนิคเดลฟาย	 มาประยุกต์ใช้ในการ
รวบรวมความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในงานราชทัณฑ์	 จ�านวน	 18	 ราย
ประกอบด้วยนักบริหารระดับสูง	ที่มีอ�านาจในการก�าหนดนโยบาย	จ�านวน	2	 ราย	นักวิชาการ	จ�านวน
6	ราย		และผู้บริหารงานเรือนจ�า		จ�านวน		10		ราย

  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา  
  สรุปได้ดังนี้
1.	กลุ่มผู้เชี่ยวชาญฯ	มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการน�าวิธีการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์	และการปล่อยตัว
ผู้ต้องขังออกท�างานภายนอกเรือนจ�า	 มาปรับใช้ในงานราชทัณฑ์	 โดยก�าหนดเป็นมาตรการผ่อนคลาย
การควบคุมในศูนย์ควบคุมผู้ต้องขังก่อนปล่อย		(Pre	–	Release	Centre)		เป็นเรื่องที่สามารถด�าเนินการได้

2. รูปแบบของศูนย์ควบคุมผู้ต้องขังก่อนปล่อย	ที่ผู้ศึกษาน�าเสนอโดยน�าแนวคิดเรื่อง	 วิธีการจ�าคุกในวัน
สุดสัปดาห์	 และการปล่อยตัวผู้ต้องขังออกท�างานภายนอกเรือนจ�า	 มาประยุกต์ใช้	 มีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ

3.		สัมฤทธิผลในการด�าเนินงานของศูนย์ควบคุมผู้ต้องขังก่อนปล่อยตามข้อ	2	จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ		
ดังต่อไปนี้
	 	 	 (1)		รัฐบาล		(กระทรวงยุติธรรม/กรมราชทัณฑ์)		ให้ความเห็นชอบและก�าหนดเป็น	
	 	 	 	 นโยบายในการด�าเนินงาน
	 	 	 (2)	 มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการด�าเนินงาน
	 	 	 (3)			มีสถานที่ในการด�าเนินงาน		และสถานที่นั้นต้องมีความพร้อมสูง
	 	 	 (4)			ได้รับงบประมาณสนับสนุน
	 	 	 (5)			ต้องมีการสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับรูปแบบการด�าเนินงานของ
	 	 	 	 ศูนย์ควบคุมผู้ต้องขังก่อนปล่อย	และการน�ามาตรการทั้ง	2	วิธีมาใช้อย่างแท้จริง
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	 	 	 (6)			 ต้องมีบุคลากรเฉพาะทางที่มีคุณภาพในการด�าเนินงาน
	 	 	 (7)			 ในชั้นต้นต้องจัดท�าเป็นโครงการทดลองเพื่อศึกษาผลดีผลเสีย	และปัญหา
	 	 	 	 อุปสรรคในการด�าเนินงาน
	 	 	 (8)			 ระบบการจ�าแนกผู้ต้องขังต้องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
	 	 	 (9)		 ต้องมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ต้องขังอย่างละเอียดรอบคอบและข้อมูล
	 	 	 	 ที่ได้รับต้องแม่นย�า
	 (10)	 ต้องมีการก�าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ต้องขังที่ชัดเจน
	 (11)			การคัดเลือกผู้ต้องขังต้องด�าเนินการในรูปของคณะกรรมการ
	 (12)		 ต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สื่อมวลชนยอมรับว่า	การปล่อยตัวผู้ต้องขัง
	 	 ออกท�างานภายนอกเรือนจ�า	และการจ�าคุกวันสุดสัปดาห์		เป็นวิธีการ	 	
	 	 ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่จะช่วยให้ผู้ต้องขังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่าง	
	 	 มีประสิทธิภาพ

4.		ปัจจัยที่คาดว่าน่าจะเป็นปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน	คือ
 (1)  บุคลากร
	 บุคลากรที่ใช้ในการด�าเนินงานตามโครงการจะต้องเป็นผู้มีความรู้	 ความสามารถ	 ความพร้อม
และการเสียสละในระดับสูง	 รวมทั้งจะต้องมีการด�าเนินงานอย่างจริงจังอย่างมืออาชีพไม่ใช่ท�าตามหน้าที่
	เท่านั้น
 (2)  ระบบการจ�าแนกลักษณะผู้ต้องขัง
	 ปัจจุบันการจ�าแนกลักษณะผู้ต้องขังในเรือนจ�าและทัณฑสถานยังไม่มีการด�าเนินงานอย่าง
มืออาชีพและถูกต้องตามหลักวิชาการ	 ท�าให้การจ�าแนกลักษณะผู้ต้องขังยังไม่มีประสิทธิภาพในการ
กลั่นกรองเท่าที่ควร
 (3)  การจัดหางานให้ผู้ต้องขัง
	 การจัดหางานที่เหมาะสมให้ผู้ต้องขังแต่ละคนท�าถือเป็นหัวใจส�าคัญส�าหรับโครงการปล่อย
ผู้ต้องขังออกไปท�างานภายนอกเรือนจ�า	 ในสภาวะเศรฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	 กรมราชทัณฑ์อาจไม่
สามารถหางานที่เหมาะสมให้กับผู้ต้องขังได้ครบทุกคน

5.		การจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์		และการปล่อยตัวผู้ต้องขังออกท�างานภายนอกเรือนจ�า	สามารถน�ามา
ใช้ได้กับผู้ต้องขังทุกประเภทที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการตามเกณฑ์ที่ก�าหนดขึ้น

6. 	เกณฑ์การคัดเลือกจะมี	2	ลักษณะคือ	เกณฑ์ทั่วไป	และเกณฑ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกของ
คณะกรรมการ
 6.1  เกณฑ์ทั่วไป ประกอบด้วย
	 	 (1)		ชั้นของผู้ต้องขัง
	 	 (2)		ก�าหนดโทษที่เหลืออยู่ของผู้ต้องขัง
	 	 (3)		พฤติกรรมของผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษ

 6.2  เกณฑ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการ
	 	 (1)		ประวัติของผู้ต้องขัง
	 	 (2)		ประวัติการกระท�าผิดของผู้ต้องขัง
	 	 (3)		ลักษณะและความรุนแรงแห่งการกระท�าความผิด
	 	 (4)		สภาพแวดล้อมด้านครอบครัวและสังคมของผู้ต้องขัง
	 	 (5)		ความเสี่ยงในการหลบหนี
	 	 (6)		ความเสี่ยงในการกระท�าผิดต่อสังคม		เช่นการเสพยาและการกระท�า
	 	 						ความผิดทางเพศ
	 	 (7)		สภาพจิตใจของผู้ต้องขัง
	 	 (8)		ความพร้อมในการกลับเข้าสู่สังคม	และความสมัครใจของผู้ต้องขัง
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เห็นด้วย		เพราะไม่แน่ใจว่าเรือนจ�าจะสามารถแก้ไขผู้ต้องขัง
ได้จริง		สังคมจะโจมตีว่ากรมราชทัณฑ์เอาใจผู้ต้องขังมากไป		
และ	อาจถูกโจมตีว่าอาชญากรจะล้นเมือง
	 3)		ประชาชนบางกลุ่มเกิดความหวาดระแวง		กลัวจะ
ได้รับภัยอันตรายจากผู้ต้องขัง

8.	 ควรมีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมผู้ต้องขังก่อนปล่อยขึ้น	
โดยศูนย์นี้จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
ผู้ต้องขัง	 ที่ได้รับการจ�าแนกลักษณะและผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการกลั่นกรองแล้ว	 ว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี		
ขยันหมั่นเพียร	 มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพอย่างสุจริต		
และสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติ	 เพื่อด�าเนินการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความพร้อมให้กับผู้ต้องขัง	 ควบคู่ไปกับ
การตรวจสอบพฤติกรรม	 และทดสอบก�าลังใจของผู้ต้องขัง		
ว่าพร้อมที่จะได้รับการปล่อยตัวออกสู่สังคมภายนอกหรือไม่
รวมทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการปล่อยตัว
ออกสู ่สังคมภายนอกหรือไม่	 รวมทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบ
ด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการปลดปล่อยผู้ต้องขังออกท�างาน
ภายนอกเรือนจ�า	และการจ�าคุกวันสุดสัปดาห์ผู้ต้องขังด้วย
	 การด�าเนินงานภายในศูนย์ควบคุมผู้ต้องขังก่อนปล่อย		
จะแบ่งออกเป็น		4		ส่วน		คือ

 ส่วนที่ 1 (Preparatory Unit) 

	 จะเป็นส่วนควบคุมผู้ต้องขังแรกรับของศูนย์ฯ	 มีหน้าที่
รับผิดชอบในการด�าเนินการปฐมนิเทศ	 ฝึกอบรม	 และจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่จ�าเป็น	 และเตรียมความพร้อม
ให้กับผู ้ต้องขังในด้านต่างๆ	 อาทิเช่น	 ความรู ้ทั่วไปหรือ
กฎหมายที่ควรรู้	 การประกอบอาชีพ	 แหล่งงาน	 ตลอดจน
แนวทางการศึกษาต่อเพื่อให้ผู้ต้องขัง	 สามารถกลับเข้าสู่สังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ด�าเนินการทดสอบสภาพความพร้อม
และสภาพจิตใจของผู้ต้องขังก่อนส่งเข้าร่วมโครงการในส่วนที่		2

 ส่วนที่  2   (Work Release Unit)

	 จะเป็นส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมผู้ต้องขัง
ที่ผ่านการอบรมและการทดสอบความพร้อมจากส่วนที่	 1	
และสมควรได้รับการปล่อยตัวออกท�างาน	 หรือเรียนหนังสือ
ภายนอกเรือนจ�า	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการปล่อยตัวผู้ต้องขัง
ออกท�างานหรือเรียนหนังสือภายนอกเรือนจ�า	 รวมทั้งการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหางานที่
เหมาะสม	หรือสถานที่ศึกษาให้กับผู้ต้องขัง	ตรวจสอบ		ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน	หรือผลการศึกษาของผู้ต้องขัง
ว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจหรือไม่	 ตลอดจนด�าเนินการจัดกิจกรรม
ให้กับผู้ต้องขังในวันหยุดสุดสัปดาห	์ เช่น	 การจัดให้ผู้ต้องขัง
ได้เยี่ยมญาติแบบถึงตัว	 (Contact	 Visit)	 และการจัดกิจกรรม
ยามว่างที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ต้องขัง			เป็นต้น

7. การน�าวิธีการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์	 และการปล่อยตัว
ผู ้ต ้องขังออกท�างานภายนอกเรือนจ�า	 มาใช ้ในระบบ
งานราชทัณฑ์	 อาจก่อให้เกิดผลดีและจุดอ่อนในการด�าเนินงาน
ดังนี้

7.1  ผลดี
 (1)  ผลดีต่อผู้ต้องขัง
	 	 -	 ผู้ต้องขังมีงานท�าสามารถมีรายได้หาเลี้ยง	
	 ตนเองและครอบครัว
	 	 -	 สภาพจิตใจของผู้ต้องขังดีขึ้นเพราะได้ใกล้ชิด		
	 ครอบครัว	ครอบครัวไว้วางใจ	เพราะเรือนจ�ารับรองว่า		
	 เป็นผู้มีความประพฤติดีสามารถกลับตัวได้
	 	 -	 ผู้ต้องขังมีโอกาสปรับตัวให้เข้ากับสังคม	 	
	 ภายนอก	โดยเริ่มต้นจากครอบครัว
	 	 -	 ผู้ต้องขังได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการถูก	
	 จ�าคุกมาเป็นเวลานาน

 (2)  ผลดีต่อกรมราชทัณฑ์
	 	 -	 เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถ	
	 ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีคุณภาพ
	 	 -	 ประหยัดงบประมาณในการควบคุมผู้ต้องขัง
	 	 -	 เป็นการระบายความแออัดของผู้ต้องขังภายใน	
	 เรือนจ�า
	 	 -		 เป็นเครื่องมือในการควบคุมผู้ต้องขังและเป็น		
	 เครื่องส่งเสริมให้ผู้ต้องขังประพฤติดี
	 	 -		กรมราชทัณฑ์สามารถดึงภาคเอกชนและสังคม	
	 ให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาและแก้ไขผู้กระท�า	 	
	 ความผิด
	 	 -	 การด�าเนินงานของกรมราชทัณฑ์เป็นไปอย่างมี	
	 ระบบและมีเป้าหมายการด�าเนินงานที่ชัดเจน
	 	 -	 สร้างภาพลักษณ์ให้สังคมภายนอกเห็นว่า
	 กรมราชทัณฑ์ได้มีความพยายามในการแก้ไขผู้ต้องขัง
	 อย่างจริงจัง

 (3)  ผลดีต่อสังคม
	 	 -		ลดภาระของสังคมในการเลี้ยงดูผู้ต้องขัง
	 ผู้ต้องขังสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและ	 	
	 ครอบครัว	ซึ่งเป็นผลดีในทางเศรษฐกิจ
	 	 -	ลดปัญหาสังคมซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการ	 	
	 แตกแยกในครอบครัว
	 	 -		ลดปัญหาการกระท�าความผิดซ�้าเนื่องจาก
	 ผู้ต้องขังไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคม
	 	 -		ผู้ต้องขังจะไม่ต่อต้านสังคมเพราะสังคม
	 เปิดโอกาสให้

7.2  จุดอ่อน
	 1)		เสี่ยงต่อการที่ผู้ต้องขังจะหลบหนี
	 2)		ในระยะแรกอาจเกิดแรงต้านจากสังคมกลุ่มที่ไม่
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                              ผลจากการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

1.	 การน�าวิธีการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์	 และการปล่อยตัวผู้ต
้องขังออกท�างานภายนอกเรือน

จ�า	 มาปรับใช้ใน

	 งานราชทัณฑ์เป็นเรื่องที่สามารถ
ด�าเนินการได้

2.	 รูปแบบที่เหมาะสมในการน�าวิธีการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห
์	 และการปล่อยตัวผู้ต้องขังออ

กท�างานภายนอก

	 เรือนจ�ามาปรับใช้	 คือ	 การก�าห
นดเป็นมาตรการผ่อนคลายการ

ควบคุม	 เพื่อเตรียมความพร้อม
ผู้ต้องขัง	 ในการ

	 ปรับตัวเข้าสู่สังคมภายนอก

	 	 วิธีการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์
	 และการปล่อยตัวผู ้ต้องขังอ

อกท�างานภายนอกเรือนจ�าคว
รน�ามาใช้

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแ
ก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจ�าที่ม

ีระดับความมั่นคงต�่า	 ซึ่งมีการด
�าเนินงานในลักษณะ	

“ศูนย์ควบคุมผู้ต้องขังก่อนปล่อย
”	 (Pre-Release	Centre)	 โดยแ

บ่งโครงสร้างการด�าเนินงานภาย
ในออกเป็น	 4	 ส่วน

คือ
  ส่วนที่ 1 (Preparatory Unit)	รับผิดชอบในการปฐมนิเทศ	ฝ

ึกอบรมและจัดกิจกรรม	เพื่อเสร
ิมสร้าง

	 	 	 	 	 ความรู้ที่จ�าเป็น	และเตรียมความ
พร้อมให้กับผู้ต้องขังในทุกด้าน	

เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถ

	 	 	 	 	 ปรับตัวเข้าสู่สังคมได้อย่างมีคุณ
ภาพ

       ส่วนที่ 2  (Work Release Unit) รับผิดชอบในการด�าเนินกิจก
รรมเกี่ยวกับการปล่อยผู้ต้องขัง

	 	 	 	 	 ออกท�างานหรือเรียนหนังสือภาย
นอกเรือนจ�า

       ส่วนที่ 3		 (Residential	Periodic	De
tention	Unit)	รับผิดชอบการด�า

เนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจ�าคุก

	 	 	 	 	 ในวันสุดสัปดาห์	ที่ต้องควบคุมผ
ู้ต้องขังไว้ในศูนย์ระหว่างวันสุดส

ัปดาห์

      ส่วนที่ 4  (Non-Residential	Periodic	D
etention	Unit)	รับผิดชอบการด�า

เนินกิจกรรม	เกี่ยวกับการจ�าคุก

	 	 	 	 	 ในวันสุดสัปดาห์		ที่ไม่ต้องรับคว
บคุมตัวผู้ต้องขังไว้ในศูนย์ระหว

่างวันสุดสัปดาห์

3.	 เงื่อนไขการน�าวิธีการจ�าคุกในวัน
สุดสัปดาห์	 และการปล่อยตัวผ

ู้ต้องขังออกท�างานภายนอกเรือน
จ�า	 มาใช้ใน

	 ศูนย์ควบคุมผู้ต้องขังก่อนปล่อย
ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 3.1	 รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรร
มและกรมราชทัณฑ์	ต้องให้ควา

มเห็นชอบและก�าหนดเป็นนโยบ
ายใน	

	 	 	 การด�าเนินงาน

 ส่วนที่  3  (Residential Periodic Detention  Unit) 

	 จะเป็นส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ	 ในการควบคุม	 และ
ด�าเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจ�าคุกวันสุดสัปดาห์แก่
ผู้ต้องขัง	 ที่ได้ผ่านขั้นตอนการปล่อยตัวออกท�างานภายนอก
เรือนจ�า	 จากส่วนที่	 2	 มาแล้ว	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม	 ให้แก่ผู้ต้องขังในวันสุดสัปดาห์ทั้งกิจกรรมในส่วน
ของเรือนจ�า	 และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคม	 เช่น		
กลุ่มสัมพันธ์	 การบริการชุมชน	 การจัดอภิปรายและบรรยาย
เพื่อเสริมความรู้		เป็นต้น

 ส่วนที ่4  (Non - Residential Periodic Detention Unit)

	 จะเป็นส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินงาน
จัดกิจกรรมวันสุดสัปดาห์ให ้กับผู ้ต ้องจ�าคุกสุดสัปดาห์		
จากส่วนที่	 3	 ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชีวิตอิสระภายนอกเรือนจ�า		
ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนด	 ซึ่งจะต้องกลับเข้ามาร่วมกิจกรรม
ของเรือนจ�าในวันสุดสัปดาห์	สัปดาห์ละ	1	วัน	ตามที่เรือนจ�า
ก�าหนด	 โดยไม่ต้องถูกควบคุมภายในศูนย์ฯ	 เหมือนผู้ต้องขัง
ในส่วนที่		3

หมายเหตุ   ถ้าคณะกรรมการคัดเลือกผู้ต้องขังเห็นสมควร		อาจพิจารณาส่งผู้ต้องขังจากส่วนที่	1
	 	 			ไปเข้าโครงการในส่วนที่	3	หรือ	ส่วนที่	4	หรือ	ปล่อยตัวเพื่อพักการลงโทษเลยก็ได้

สรปุผล ทีไ่ด้จากการวจิยั
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	 	 3.2		ต้องมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับก
ารด�าเนินงาน

	 	 3.3		ต้องมีสถานที่ในการด�าเนินงาน

	 	 3.4		ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุน

	 	 3.5		ต้องมีบุคลากรเฉพาะทางที่มีคุณภา
พในการด�าเนินงาน	และบุคลากรต้องมีคว

ามตั้งใจจริงใน

	 	 	 การด�าเนินงาน

4.	 ปัญหาและอุปสรรคส�าคัญในการด�าเนินง
าน	ที่อาจเกิดขึ้นได้	คือ

	 	 4.1	 การขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางท
ี่มีความรู้ความสามารถ

	 	 4.2	 ระบบการจ�าแนกลักษณะผู้ต้องขังไม
่มีประสิทธิภาพ

	 	 4.3	 การจัดหางานให้แก่ผู้ต้องขัง	(กรณีไม
่สามารถหางานได้หรือหาได้แต่ไม่เหมาะส

ม)

5.	 วิธีการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์	 และการป
ล่อยตัวผู้ต้องขังออกท�างานภายนอกเรือ

นจ�า	 สามารถน�ามาใช้กับ

	 ผู้ต้องขังทุกประเภทที่ผ่านการคัดเลือกจา
กคณะกรรมการตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	 ทั้ง

นี้	 เพราะการก�าหนดเกณฑ์

	 ที่ดีและมีมาตรฐานจะสามารถกลั่นกรอง
ผู้ต้องขังได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	 โ

ดยไม่จ�าเป็นต้องจ�ากัดสิทธิ

	 ของผู้ต้องขังที่กระท�าผิด	ในแต่ละคดีไว้อย
่างเด่นชัด

6. เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ต้องขัง	 ให้ได้รับก
ารปล่อยตัวออกท�างานภายนอกเรือนจ�า

	 และจ�าคุกในวันสุดสัปดาห	์	ประกอบด้วย

	 	 6.1		เกณฑ์ทั่วไป	ได้แก่	

	 	 	 -	ชั้นผู้ต้องขัง	

	 	 	 -	ก�าหนดโทษที่เหลือของผู้ต้องขัง	

	 	 	 -	พฤติกรรมของผู้ต้องขัง	

	 	 	 -	ผลการศึกษาอบรมระหว่างต้องโทษ

	 	 6.2		เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมก
าร	ได้แก่	

	 	 	 -	ประวัติผู้ต้องขังทั้งประวัติส่วนตัว	และป
ระวัติการกระท�าความผิด	

	 	 	 -	ลักษณะและความรุนแรงแห่งการกระท�า
ความผิด	

	 	 	 -	สภาพแวดล้อมของผู้ต้องขัง	ในด้านครอ
บครัวและสังคม	

	 	 	 -	ความเสี่ยงต่อการที่ผู้ต้องขังจะหลบหนี	

	 	 	 -	ความเสี่ยงที่ผู้ต้องขังจะเป็นอันตรายต่อ
สังคม	

	 	 	 -	ความพร้อมในการกลับเข้าสู่สังคม	และ
สภาพจิตของผู้ต้องขัง

7.	 การน�าวิธีการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์	 แล
ะการปล่อยตัวผู้ต้องขังออกท�างานภายน

อกเรือนจ�า	 มาใช้ในระบบ

	 งานราชทัณฑ์	 จะก่อให้เกิดผลดีทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อตัวผู้ต้องขัง

	 กรมราชทัณฑ์และสังคม

	 โดยส่วนรวมอย่างมาก	กล่าวคือ	ผู้ต้องขัง
ได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการจ�าค

ุก	มีโอกาสปรับตัวให้เข้ากับ

	 สังคมภายนอก	 มีงานท�าและมีรายได้เลี้ย
งครอบครัว	 ในขณะที่กรมราชทัณฑ์สาม

ารถใช้	 วิธีการจ�าคุกในวัน

	 สุดสัปดาห์	 และการปล่อยตัวผู้ต้องขังออก
ท�างานภายนอกเรือนจ�า	 เป็นเครื่องมือส่ง

เสริมให้ผู้ต้องขังประพฤติดี

	 และใช้เป็นเครื่องมือเตรียมความพร้อมให
้ผู้ต้องขังสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อ

ย่างมีคุณภาพ	 โดยการน�า

	 ภาคเอกชนและสังคมเข้ามามีบทบาทในก
ารแก้ไข	 ปรับปรุง	 และฟื้นฟูผู้กระท�าผิด

	 ท�าให้การด�าเนินงานของ

 กรมราชทัณฑ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นระบ
บ	 มีเป้าหมายที่แน่นอนและชัดเจน	 นอก

จากนั้นยังเป็นการประหยัด

	 งบประมาณในการควบคุมผู้ต้องขัง	 รวมทั้งสามารถลดปัญหาการกระท�าผิดซ
�้าเนื่องจากผู้ต้องขังปรับตัวเข้าสู่

	 สังคมไม่ได้	และลดปัญหาสังคมซึ่งเป็นผล
กระทบจากความแตกแยกในครอบครัวผู้ต

้องขัง

 อย่างไรก็ตาม การน�าวิธีการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์ และ การปล่อยตัวผู้ต้องขังออกท�างานภายนอกเรือนจ�ามาใช้

 อาจก่อให้เกิดผลเสียเรื่องความเสี่ยงในการที่ผู้ต้องขังจะหลบหนี และอาจถูกต่อต้านจากสังคมหรือมวลชน
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ข้อเสนอแนะ
	 1.	 การน�าแนวความคิด	 เรื่อง	 การปล่อยตัวผู้ต้องขังออกท�างานภายนอกเรือนจ�าและการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์
มาปรับใช้ในระบบงานราชทัณฑ	์ จะช่วยให้กรมราชทัณฑ	์ มีเครื่องมือในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังให้สามารถปรับตัว
เข้าสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ	 โดยน�าสังคมหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	 วิธีการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังทั้ง	 2	 วิธี	 เป็นมาตรการผ่อนปรนการควบคุมที่จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับผู้ต้องขังที่ต้องโทษ
ระยะยาวและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นก�าหนดโทษ

	 2.	 การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง	 โดยผ่านกระบวนการปล่อยตัวผู้ต้องขังออกท�างานภายนอกเรือนจ�าและการจ�าคุก
ในวันสุดสัปดาห์	เป็นการด�าเนินงานที่ค่อนข้างยุ่งยาก	จ�าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้	ความสามารถเฉพาะทาง
และมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน	 เพื่อให้ได้ผลส�าเร็จอย่างแท้จริง	 โดยมุ่งประสิทธิผลไปที่คุณภาพของผู้ต้องขัง
ที่ได้รับการปล่อยตัว	มิใช่จ�านวนหรือปริมาณ

	 3.	 ปัจจัยส�าคัญที่สุดในการด�าเนินงาน	 คือ	 ทรัพยากรบุคคล	 ทั้งระดับผู้ก�าหนดนโยบาย	 ผู้น�านโยบายไป
ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง	 จึงจ�าเป็นต้องมีกระบวนการในการสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนวความคิดดังกล่าว	 เพื่อให้ได้
ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน	 และไม่เกิดความเบี่ยงเบนของวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงาน	 เพื่อน�านโยบายไปปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะต่อกรมราชทัณฑ์
	 1.	 หากกรมราชทัณฑ์จะน�าแนวคิดเรื่อง	 การปล่อยตัวผู้ต้องขังออกท�างานภายนอกเรือนจ�าและการจ�าคุก
ในวันสุดสัปดาห์	 มาปรับใช้เป็นมาตรการในการควบคุมผู้ต้องขัง	 ควรด�าเนินงานในรูปแบบ	 “ศูนย์ควบคุมผู้ต้องขัง
ก่อนปล่อย”

	 2.	 ในระยะแรกควรด�าเนินการในลักษณะเป็นโครงการทดลอง	 เพื่อศึกษาปัญหา	 และอุปสรรคในการด�าเนินงาน

	 3.	 สถานที่ที่เหมาะสมจะปรับปรุงเป็นศูนย์ควบคุมผู้ต้องขังก่อนปล่อยในลักษณะโครงการทดลอง	 คือ	 พื้นที่
แดนการศึกษารวมทั้งพื้นที่สถานที่ควบคุมตัวเพื่อการตรวจพิสูจน์ฯ	 ในเรือนจ�ากลางคลองเปรม	 และทัณฑสถานเปิด
ห้วยโป่ง	 ทั้งนี้เนื่องจากกรมราชทัณฑ์มีแผนที่จะย้ายสถานที่ควบคุมตัวเพื่อการตรวจพิสูจน์ฯ	 ไปยังแดน	 13
จึงสามารถปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์ควบคุมผู้ต้องขังก่อนปล่อยได้โดยไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในการก่อสร้าง
และยังมีองค์ประกอบอื่นที่เหมาะสมคือ
		 					3.1		 พื้นที่แดน	14	รวมทั้งพื้นที่ที่เคยเป็นสถานที่ควบคุมตัวเพื่อการตรวจพิสูจน์เดิมในเรือนจ�ากลางคลองเปรม
	 	 	 ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน	กลางใจเมือง	ผู้ต้องขังสามารถเดินทางไป-มาได้สะดวก
	 					3.2		 กรมราชทัณฑ์สามารถหาแหล่งงานให้ผู้ต้องขังได้ง่าย
	 					3.3	 	เรือนจ�าอยู่ใกล้แหล่งงาน	และสถานศึกษา

	 ส�าหรับทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง	มีการด�าเนินงานในลักษณะเรือนจ�าเปิด	และให้การฝึกวิชาชีพทางเกษตรกรรม
แก่ผู ้ต้องขัง	 จึงสามารถน�าวิธีการปล่อยผู ้ต้องขังออกท�างานภายนอกเรือนจ�ามาปรับใช้ได้ทันที	 นอกจากนี้
ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่งยังตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม	 ซึ่งเป็นแหล่งงาน	 ทัณฑสถานสามารถหางานให้แก่ผู้ต้องขัง
ได้ง่าย	และสะดวกในการเดินทางของผู้ต้องขัง

	 4.	 กรมราชทัณฑ์ควรให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการ	 ทั้งบุคลากร
ผู้ด�าเนินงานโครงการและผู้ต้องขังที่จะเข้าร่วมโครงการ
	 	 4.1	 การคัดเลือกบุคลากรผู้ด�าเนินงาน	 ควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้	 ความสามารถ	 มีความตั้งใจ
	 	 	 และเต็มใจที่จะด�าเนินงาน	พร้อมทั้งควรจัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ด�าเนินงานด้วย
	 					4.2	 การคัดเลือกผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการ	 ควรด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้จากผลการวิจัย
	 	 	 เพื่อให้ได้ผู้ต้องขังที่มีคุณภาพ
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ข้อเสนอแนะต่อส�านกัวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
	 การวิจัยเรื่องการน�าวิธีการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์	 และการปล่อยตัวผู้ต้องขังออกท�างานภายนอกเรือนจ�า	
มาใช้ในระบบงานราชทัณฑ์	 เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 ซึ่งด�าเนินงานโดยการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร	 และการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญฯ	 โดยยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง	 ฉะนั้น	 หากจะน�า
ผลการวิจัยมาใช้ในการด�าเนินงาน	 ส�านักวิจัยและพัฒนาควรจะได้มีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียด
อีกครั้งหนึ่ง	 อาทิเช่น	 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในเรื่องข้อกฎหมาย	 พร้อมทั้งเตรียมหาแนวทางแก้ไขการศึกษา
รายละเอียด	เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ต้องขัง	การก�าหนดแนวทางปฏิบัติวิธีด�าเนินการของ
ศูนย์ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม	 และสามารถน�าไปปฏิบัติได้	 ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวเป็นภารกิจโดยตรงของ
ส�านักทัณฑวิทยา

ข้อเสนอแนะต่อกองนติิการ       

	 กองนิติการควรด�าเนินการศึกษาข้อมูลทางด้านกฎหมาย	 และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการน�าวิธีการจ�าคุก
ในวันสุดสัปดาห์	 และการปล่อยตัวผู้ต้องขังออกท�างานภายนอกเรือนจ�า	 มาใช้เป็นการล่วงหน้าว่าจะมีปัญหา	 อุปสรรค
และข้อขัดข้องหรือไม่อย่างไร	จะต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายใด	พร้อมทั้งด�าเนินการร่างกฎ	ระเบียบ	เพื่อผล
ในการน�าวิธีการดังกล่าว	มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

ข้อเสนอแนะต่อส�านกัทัณฑปฏิบัติ
	 ส�านักทัณฑปฏิบัติ	ควรด�าเนินการศึกษาข้อมูล	เพื่อการก�าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ	หลักเกณฑ์	เงื่อนไขและ
แนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ	ดังต่อไปนี้
	 													1)	หลักเกณฑ์		และเงื่อนไขในการคัดย้ายผู้ต้องขังเข้าสู่ศูนย์ควบคุมผู้ต้องขังก่อนปล่อย
	 													2)	หลักเกณฑ์	และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ต้องขังเพื่อปล่อยตัวออกท�างานภายนอกเรือนจ�า
	 													3)	หลักเกณฑ์	และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ต้องขังเพื่อด�าเนินการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์
	 													4)	ก�าหนดคุณสมบัติของผู้ต้องขัง	ตามหลักเกณฑ์	และเงื่อนไขในข้อ	1	ถึงข้อ	3	 					

ข้อเสนอแนะต่อส�านกัสังคมสงเคราะห์
	 โดยที่งานด้านการจ�าแนกลักษณะผู้ต้องขังเป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินงานของศูนย์ควบคุมผู้ต้องขัง
ก่อนปล่อย			ส�านักสังคมสงเคราะห์จึงควรเร่งรัดและปรับปรุงการด�าเนินงานด้านการจ�าแนกลักษณะผู้ต้องขัง
ในเรือนจ�าและทัณฑสถานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเท่าที่จะกระท�าได้

ข้อเสนอแนะต่อกองแผนงาน
             
	 กองแผนงานควรด�าเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน�าผลที่ได้จากการวิจัยไปจัดท�าเป็น
โครงการทดลอง	เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะต่อส�านกัพัฒนาพฤตินิสัย
	 ส�านักพัฒนาพฤตินิสัย	ควรด�าเนินการจัดเตรียมโครงการเพื่อรองรับการน�าวิธีการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์	
และการปล่อยตัวผู้ต้องขังออกท�างานภายนอกเรือนจ�า	มาใช้ในศูนย์ควบคุมผู้ต้องขังก่อนปล่อยดังนี้

48



	 1.	ส�ารวจความต้องการของตลาดแรงงานช่างฝีมือในปัจจุบันว่า	แรงงานฝีมือประเภทใดที่ตลาดต้องการสูงสุด
และให้ค่าตอบแทนสูง	เช่น	ช่างปูกระเบื้อง	ช่างสุขภัณฑ์	และช่างสี	เป็นต้น
	 2.	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อด�าเนินการฝึกวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานต้องการให้กับ
ผู้ต้องขัง	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ	หรือได้รับการปล่อยตัว
	 3.	ท�าหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อการจัดหางานให้กับผู้ต้องขัง	
รวมทั้งการจัดหาแรงงานจากผู้ต้องขังให้กับตลาดแรงงาน
	 4.	ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพที่เหมาะสมกับผู้ต้องขัง	และตลาดแรงงานในปัจจุบัน	
เสนอกรมฯ	เพื่อให้เรือนจ�าน�าไปปฏิบัติ
 

ข้อเสนอแนะต่อสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
	 สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์	ควรด�าเนินการจัดเตรียมโครงการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการน�า	วิธีการ
จ�าคุกในวันสุดสัปดาห์	และการปล่อยตัวผู้ต้องขังออกท�างานภายนอกเรือนจ�า	มาใช้ดังนี้
	 1.	สัมมนาผู้บริหารงานราชทัณฑ์	เพื่อชี้แจงและท�าความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวความคิด	เรื่องการจัดตั้ง
ศูนย์ควบคุมผู้ต้องขังก่อนปล่อย	ที่จะน�ามาตรการจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์	และการปล่อยตัวผู้ต้องขังออกท�างาน
ภายนอกเรือนจ�ามาใช้
	 2.	เร่งรัดการฝึกอบรมบุคลากรผู้ท�าหน้าที่จ�าแนกลักษณะผู้ต้องขังในเรือนจ�าและทัณฑสถาน
	 3.	ด�าเนินการฝึกอบรมบุคลากรที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติงานในศูนย์ควบคุมผู้ต้องขังก่อนปล่อย
	 4.	แทรกความรู้เรื่องศูนย์ควบคุมผู้ต้องขังก่อนปล่อย	การจ�าคุกในวันสุดสัปดาห์	และการปล่อยตัวผู้ต้องขัง
ออกท�างานภายนอกเรือนจ�า	ไว้ในทุกหลักสูตรการฝึกอบรมของกรมราชทัณฑ์

ข้อเสนอแนะต่อกองการเจ้าหน้าที่
	 โดยที่ปัจจุบันปัญหาเรื่องการขาดแคลนอัตราก�าลัง	 ก�าลังเป็นปัญหาส�าคัญของทุกส่วนราชการ	 เนื่องจาก
นโยบายการลดอัตราก�าลังข้าราชการและลูกจ้างของรัฐบาล	 ดังนั้น	 กองการเจ้าหน้าที่จึงควรด�าเนินการเตรียม
ความพร้อมในด้านอัตราก�าลังส�าหรับการด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ควบคุมผู้ต้องขังก่อนปล่อย	ดังนี้
	 1.	 ปรับปรุงโครงสร้างการก�าหนดต�าแหน่งในเรือนจ�าและทัณฑสถานให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการปรับปรุง	
แก้ไข	 และพัฒนาผู้ต้องขัง	 ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรม	 โดยเน้นการก�าหนดต�าแหน่ง
ในสายงานวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ	เช่น	นักสังคมสงเคราะห์	นักทัณฑวิทยา	และนักจิตวิทยา	เป็นต้น
 2.	 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมก�าหนดกรอบและโครงสร้างอัตราก�าลังส�าหรับปฏิบัติงาน
ในศูนย์ควบคุมผู้ต้องขังก่อนปล่อย
	 3.	 เร่งรัด	 การด�าเนินงานสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งในสายงานวิชาการในกรมราชทัณฑ์
ให้ครบทุกต�าแหน่ง
	 4.	 ก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ควบคุมผู้ต้องขังก่อนปล่อย	
เพื่อส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการด�าเนินงานให้สูงขึ้น	 อาทิเช่น	 ระบบการพิจารณาความดีความชอบ
การจัดหาค่าตอบแทนพิเศษและการจัดสวัสดิการข้าราชการ	เป็นต้น

ข้อเสนอแนะต่อกองประชาสัมพันธ์
	 กองประชาสัมพันธ์	 ควรจัดท�าโครงการประชาสัมพันธ์ต่อสื่อมวลชนและประชาชนโดยทั่วไป	 ให้ทราบถึง
ประโยชน์ที่ผู้ต้องขังและสังคมได้รับจากการที่กรมราชทัณฑ์น�ามาตรการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทั้ง	 2	 วิธีมาใช้	 ทั้งนี้	
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง	 และเพื่อประโยชน์ในการขอรับความร่วมมือจากสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงแก้ไขผู้ต้องขังต่อไป
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การเวก

ผู้ต้องขังฆ่าตัวตาย...

เกี่ยวอะไรกับผู้คุม

	 เมื่อมีผู้ต้องขังฆ่าตัวตายในเรือนจ�า	 สังคมมักจะเคลือบแคลง
สงสัยว่าผู้ต้องขังฆ่าตัวตายเองหรือมีใครท�าให้ตาย	 และผู้ที่ท�าให้ตาย
นั้นเป็นผู้ต้องขังด้วยกันหรือเจ้าหน้าที่	 หากเรือนจ�าหรือทัณฑสถานที่รับ
ควบคุมผู้ต้องขังสามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าเป็นการฆ่าตัวตาย	 ก็จะมี
ผู้สงสัยต่อไปอีกว่า	 เหตุใดผู้ต้องขังจึงฆ่าตัวตาย	 มีปัญหาเบื้องหลัง
เบื้องลึกอะไรที่กดดันผู้ต้องขังหรือไม่	 ผู้ต้องขังได้รับความเป็นธรรม
จากการปกครองของเจ้าหน้าที่หรือไม่	 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
ดูแลผู ้ต้องขังมีมาตรการในการดูแลผู ้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ
แค่ไหนเพียงใด	 เหตุใดจึงปล่อยให้ผู้ต้องขังซึ่งอยู่ในความดูแลสามารถ
ด�าเนินการฆ่าตัวตายได้ส�าเร็จ	 ซึ่งข้อสงสัยต่างๆ	 เหล่านี้ล้วนส่ง
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมราชทัณฑ์	 และประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น	 ยิ่งไปกว่านั้น	 หากเป็นการ
เสียชีวิตของผู้ต้องขังรายที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ	 หรือจับตามอง
เป็นกรณีพิเศษ	 มักจะถูกอนุมานหรือสันนิษฐานไว้เป็นการล่วงหน้า
เสมอๆ	 ว่า	 เป็นการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนง�า	 จึงเป็นหน้าที่โดยตรงของ
เรือนจ�า/ทัณฑสถาน	 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู ้เกี่ยวข้องในการควบคุม
ผู้ต้องขังรายนั้นจะต้องแสดง	 พิสูจน์	 หรือชี้แจงให้สังคมได้รับรู้และ
เข้าใจถึงสถานการณ์แท้จริงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน	 โปร่งใส	 และไร้
ข้อเคลือบแคลงสงสัย	 มิฉะนั้นเรือนจ�า/ทัณฑสถานและเจ้าหน้าที่
ผู้ควบคุมผู้ต้องขังรายนั้น	 ก็จะต้องตกเป็นจ�าเลยของสังคมอยู่ร�่าไป	
ที่ร้ายที่สุดคือ	 อาจถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระท�าหรือมีส่วนกระท�าให้
ผู้ต้องขังรายนั้นเสียชีวิตอีกด้วย	 จึงไม่อาจปฏิเสธความจริงที่ว่าการ
เสียชีวิตผิดธรรมชาติโดยเฉพาะการฆ่าตัวตายของผู้ต้องขังในเรือนจ�า

	 จากรายงานสถิติผู้ต้องขังตายผิดธรรมช
าติของกรมราชทัณฑ์	

ในรอบ	5	ปีที่ผ่านมา	พบว่าตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2
550	จนถึงปัจจุบัน		มีจ�านวน

ผู้ต้องขังตายผิดธรรมชาติ	 เกินกว่า	50	คน
ต่อปี	 	โดยเพิ่มจ�านวนสูงขึ้น

จากช่วงปี	 พ.ศ.	 2546-2549	 ซึ่งมีจ�าน
วนผู้ต้องขังตายผิดธรรมชาติ	

ปีละไม่เกิน	30	คน	ทั้งนี้มากกว่า	50	%	ขอ
งผู้ต้องขังที่ตายผิดธรรมชาติ	

เป็นการฆ่าตัวตาย	และวิธีการที่ผู้ต้องขังส
่วนใหญ่ใช้	คือ	

       “ก า ร ผู ก ค อ ต า ย”

และทณัฑสถานนัน้เกีย่วข้องกบัทัง้ผูบ้ญัชาการเรอืนจ�า
พัศดีและผู้คุมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

กรมราชทัณฑ์ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง	 จึงได้ก�าหนดมาตรการ
และหนังสือสั่งการเพื่อให้เรือนจ�า	 /	ทัณฑสถาน
ถือปฏิบัติกรณีผู้ต้องขังเสียชีวิตภายในเรือนจ�าไว้อย่าง
ละเอียด	 พร้อมทั้งได้จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานส�าหรับ
เจ้าหน้าที่กรณีผู้ต้องขังเสียชีวิตและมีหนังสือซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเป็นระยะๆ	 ทั้งนี้
เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	 พร้อมให้สังคม
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา	 อาทิเช่น	 การถ่ายรูปผู้ต้องขัง
ที่เสียชีวิตและสภาพแวดล้อมขณะเสียชีวิต	 การแจ้ง
พนักงานสอบสวนเพื่อด�าเนินการชันสูตรพลิกศพ	
การแจ้งข่าวการตายของผู้ต้องขังแก่ครอบครัวหรือ
ญาติ	 การพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องขัง	 การสอบสวน
ข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของผู้ต้องขัง		การแจ้งต่อ
กรมสอบสวนคดีพิเศษและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อเข้ามาสอบสวนเป็นกรณีพิเศษ	 หรือน�าศพ
ผู้ต้องขังที่เสียชีวิตไปผ่าศพเพื่อพิสูจน์สาเหตุการตาย
อีกครั้งหนึ่งกรณีที่ญาติเกิดสงสัยในสาเหตุการตาย
ของผู้ต้องขังรายนั้น	 ตลอดจนการรายงานผลการ
ชันสูตรพลิกศพและผลการสั่งคดีของศาลเกี่ยวกับ
การไต่สวนการตายของผู้ต้องขังเป็นต้น	นอกจากนั้น
กรมราชทัณฑ์ยังได้มีหนังสือ	 สั่งการให้เรือนจ�า
ถือปฏิบัติเพื่อการป้องกันผู้ต้องขังฆ่าตัวตาย	 และ
ป้องกันกรณีผู ้ต้องขังท�าร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน
รวมทั้งมาตรการในการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังป่วย
ที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิต	 เพื่อป้องกันการเสียชีวิต
ของผู้ต้องขังภายในเรือนจ�าอีกทางหนึ่ง	
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*	ที่มา		ส�านักทัณฑวิทยา	กรมราชทัณฑ์

	 อย่างไรก็ตาม	 ด้วยเหตุที่ปัจจุบันเรือนจ�า/ทัณฑสถานก�าลังประสบปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ�า	 ควบคู่ไปกับ
ปัญหาการขาดแคลนอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ควบคุม	 ท�าให้อัตราส่วนการควบคุมระหว่างผู้คุมและผู้ต้องขัง	 โดยเฉพาะ
การควบคุมผู้ต้องขังอุกฉกรรจ์หรือผู้ต้องขังรายส�าคัญที่จ�าเป็นต้องอาศัยการควบคุมอย่างเข้มงวด	 อยู่ในสัดส่วน
ที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายอย่างยิ่ง	 การบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้นคือ	 การติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อ
ติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องขัง	 พร้อมทั้งติดตั้งระบบบันทึกเทปไว้	 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสอบข้อเท็จจริงหรือ
ด�าเนินการทางวินัย	 ตลอดจนใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีอาญาต่อผู้ที่กระท�าความผิดภายในเรือนจ�า/
ทัณฑสถานต่อไป

	 ระยะเวลาการรายงานกรณีผู ้ต้องขังเสียชีวิต
ในเรือนจ�านั้น	 เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มักถูกน�ามาใช้
ในการวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ	
หากมีการรายงานล่าช้า	 สังคมภายนอกมักจะตั้ง
ข้อสังเกตไว้เป็นเบื้องต้นว่าอาจมีสิ่งผิดปรกติเกิดขึ้น
หรือมีความพยายามใดๆ	 ที่จะกลบเกลื่อนหรือปกปิด
หลักฐานหรือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในสถานที่
เกิดเหตุหรือไม่	 กรมราชทัณฑ์จึงได้ก�าหนดให้เรือนจ�า
และทัณฑสถานรายงานกรณีการเสียชีวิตของผู้ต้องขัง
ในทันที	 ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตโดยธรรมชาติหรือผิด
ธรรมชาติก็ตาม	 แต่ในทางปฏิบัติยังคงมีเรือนจ�าและ
ทัณฑสถานบางแห่งที่ละเลยและไม่ให้ความส�าคัญ
กับข้อสั่งการของกรมราชทัณฑ์ในประเด็นดังกล่าว	
ท�าให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลการเสียชีวิตของ
ผู้ต้องขังก่อนกรมราชทัณฑ์	 โดยเฉพาะในกรณีที่ญาติ
ติดใจสงสัยและน�าเรื่องไปร้องเรียนต่อสื่อมวลชน	
ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบต่อกรมราชทัณฑ์	
เนื่องจากกรมราชทัณฑ์ไม่มีข้อมูลที่สามารถชี้แจง
ต่อสาธารณชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

	 การรายงานสาเหตุการเสียชีวิตของผู ้ต้องขังในเบื้องต้น	 เป็นเรื่องที่เรือนจ�า/ทัณฑสถานควรให้ความส�าคัญและด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงให้มากที่สุด	 หากรายงานดังกล่าวแตกต่างหรือขัดแย้งกับผลการชันสูตรพลิกศพหรือผลการผ่าศพพิสูจน์โดยสิ้นเชิง	 ย่อมก่อให้เกิดความคลางแคลงใจ	 หรือข้อสงสัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรือนจ�าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด	 อันอาจถือได้ว่าเป็นการท�าลายภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของกรมราชทัณฑ์ไปโดยปริยาย	 อย่างไรก็ตามยังมีกรณีการเสียชีวิตของผู้ต้องขังที่เกิดจากการฆ่าตัวตายบางรายซึ่งมีวิธีการที่พิลึกพิลั่น	 จนกระทั่ง 	 ก ่อให ้สังคมเกิดความเคลือบแคลงใจเช่นเดียวกัน	อาทิ	การผูกคอตายในท่านั่งหรือการมัดมือมัดเท้าของตนเองแล้วจุ่มศีรษะลงไปในบ่อน�้า	 เป็นต้น	 กรณีดังกล่าวหากไม่มีหลักฐานพยานที่ชัดเจนว่าเป็นการฆ่าตัวตาย	 เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็คงหนีไม่พ้นการตกเป็นจ�าเลยของสังคมอยู่นั่นเองจากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น	 คงพอจะตอบค�าถามของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หลายคนที่มักจะปรารภกันเองเสมอๆ	ว่า	

ผู้ต้องขังฆ่าตัวตาย...เกี่ยวอะไรกับผู้คุม...       ในเมื่อเขาอยากจะตายเอง

ลักษณะการตาย
1. ฆ่าตัวตาย
   1.1 ผูกคอตาย
   1.2 อื่นๆ
2. อุบัติเหตุ      
3. ถูกผู้ต้องขังท�าร้าย
4. เจ้าหน้าที่ระงับเหตุ
5. ได้รับบาดเจ็บก่อนรับตัว
6. ไม่ทราบสาเหตุ(รอผลตรวจ)
รวม

ปี 2546
18
17
1
4
7
-
-
-

29

ปี 2547
16
11
5
3
6
-
-
-

25

ปี 2548
15
9
6
2
6
-
-
-

23

ปี 2549
16
14
2
6
8
2
1
1
34

ปี 2550
28
21
7
8
10
-
2
5
53

ปี 2551
31
24
7
6
7
1
3
9
57

ปี2552 
22
21
1
4
24
1
-
8
59

สถิติผู้ต้องขังตายผิดธรรมชาติ*
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เพลินใจ  แต้เกษม
นกัทัณฑวิทยาเชี่ยวชาญ

1. พันธมิตรส่วนใหญ่เป็นภาคราชการถึง 64.6%  
 ขณะที่ภาคเอกชนมีเพียง 30.4%

2. ส่วนใหญ่เข้ามาช่วยเหลือด้านบริจาค การพัฒนา 
 จิตใจ ฝึกวิชาชีพ แต่ด้านการจัดหางานมีน้อยมาก   
 เพียง  3.1%

3. เหตุผลที่เข้ามาช่วยเหลือเนื่องด้วยภารกิจหน้าที่
 รับผิดชอบในงาน และเรือนจ�าขอความร่วมมือ
 ไป 48.8%  สมัครใจเข้ามาช่วยเหลือเอง  23.8%

4. ความรู้สึกที่เข้ามามีความรู้สึกในแง่บวก 
 ดีใจที่ท�าประโยชน์ให้ส่วนรวม  38.4%

บทบาทของภาคประชาสังคม
ในการช่วยเหลือผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม
	 แนวคิดเรื่องยุติธรรมชุมชน	 (Community	 Justice)	 เป็นแนวคิดใหม่ที่มองว่าอาชญากรรม
เป็นปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน	 ซึ่งสังคมต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง
ความสงบสุขขึ้นในสังคม
	 กรมราชทัณฑ์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม	 ที่ต้องดูแลแก้ไข
ผู้ต้องขังให้เป็นคนดีของสังคม	 ได้ตระหนักว่าภารกิจดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากคน
ในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด	 จึงมีนโยบายในการเปิดเรือนจ�าสู่สังคม
และการขยายเครือข่ายพันธมิตรเรือนจ�า	 โดยได้เริ่มท�าการศึกษาวิจัยเรื่องทัศนะของพันธมิตร
ราชทัณฑ์ต่อการน�าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานราชทัณฑ์	 นับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2549	 ค�าว่า
พันธมิตรราชทัณฑ์	 หมายถึง	 บุคคลหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือภารกิจ
ของเรือนจ�า	 ซึ่งจากการส�ารวจข้อมูลพันธมิตรราชทัณฑ์ในขณะนั้นมี	 จ�านวน	 3,969	 คน
ผลการวิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

	 ในการศึกษาวิจัยครั้งนั้น	 ได้มีข้อเสนอแนะให้ศึกษาวิจัยทัศนะของภาคประชาชนในการเข้ามาเป็น
เครือข่ายพันธมิตรช่วยเหลืองานเรือนจ�า	 และแนวทางในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในภาคเอกชน	 ดังนั้น
เพื่อให้การด�าเนินงานในการคืนคนดี	 สู่สังคม	 มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	 ในปี	 พ.ศ.	 2552			
กรมราชทัณฑ์จึงท�าการศึกษาวิจัย	 เรื่องพันธมิตรภาคประชาสังคมกับการปลดปล่อยผู้ต้องขังกลับคืน
สู่สังคม	 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเมินผลการเข้ามาช่วยเหลือผู้ต้องขังของเครือข่ายภาคประชาสังคม			
ศึกษาทัศนะความต้องการของภาคเอกชนและประชาชนต่อบทบาทในการช่วยเหลือผู้ต้องขัง		และแสวงหา
แนวทางในการขยายเครือข่ายพันธมิตรราชทัณฑ์
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ส�าหรับทัศนะต่อผู้ต้องขัง
พันธมิตร	 85.5%	 เห็นด้วยว่า	 ผู้ต้องขังส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้	
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ�าควรเน้นด้านการแก้ไขมากกว่าการควบคุม	88.6%			
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของผู้ต้องขังที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	จะช่วยให้คนในสังคมมีทัศนคติในแง่บวกต่อผู้ต้องขัง	97.8%			
และการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังด้านทักษะอาชีพจะช่วยให้ผู้ต้องขังไม่กลับไปกระท�าผิดซ�้า	85.9%

เป็นที่น่ายินดีว่า 
พันธมิตรภาคประชาสังคมที่เป็นผู้ประกอบการไม่รังเกียจที่จะรับคนเคยถูกจ�าคุกเข้าท�างาน	53.6%			
แสดงว่าหลังจากเข้ามาช่วยเหลืองานของเรือนจ�ามีความรู้สึกดีขึ้น	จึงเห็นด้วยอย่างยิ่งว่ากระบวนการแก้ไขผู้ต้องขังในเรือนจ�า
ควรได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม	94.4%		และเห็นด้วย		96.7%		ว่าภาคเอกชนมีส่วนสนับสนุนให้ภารกิจ
กรมราชทัณฑ์ประสบความส�าเร็จ

ข้อเสนอแนะของเครือข่ายภาคประชาสังคม 
เห็นควรเชิญภาคเอกชนและชุมชนเข้ามาช่วยเหลือในด้านการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง	และมีการประสานงานติดต่อกับ
ภาคส่วนต่างๆ	ของสังคม	เพื่อให้โอกาสผู้ต้องขังที่พ้นโทษได้รับการจ้างงาน	ทั้งนี้ควรให้ผู้ต้องขังมีการทดลองงาน
กับผู้ประกอบการระยะหนึ่งก่อนพ้นโทษ	ซึ่งการฝึกอาชีพผู้ต้องขัง	กรมราชทัณฑ์ต้องฝึกอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ	
ให้เกิดความช�านาญงานเป็นงานที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ผลการศึกษา พบว่า ในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีเครือข่ายภาคประชาสังคม
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในงานเรือนจ�า	จ�านวน	1,690	คน		ส่วนใหญ่เข้ามาช่วยเหลือด้านการบริจาค
การพัฒนาจิตใจ	 การศึกษาและการฝึกวิชาชีพ	 ด้านการจัดหางานมีน้อยมากเพียง	 4.3%
โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์เคยร่วมงานกับเรือนจ�ามาแล้ว	 1-5	 ปี	 เข้ามาร่วมกิจกรรมกับ
เรือนจ�า	2	ครั้งต่อเดือน

จากแบบสอบถามที่ส่งไปยังเครือข่าย
ภาคประชาสังคม จ�านวน 360 คน พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นชาย	อาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว	รองลงมา	ท�างานมูลนิธิ/องค์กร	NGO
จบปริญญาตรี	 อายุ	 41-50	 ปี	 อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนกลางและตอนปลาย	 ซึ่งมีวุฒิภาวะ
และความพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมมากกว่ากลุ่มอื่นๆ	 ความรู้สึกที่ได้ช่วยงานเรือนจ�าคือ
ภาคภูมิใจที่ได้ท�าประโยชน์ให้สังคม	40.8%	เป็นหน้าที่ของสมาชิกในสังคม	26.4%	วัตถุประสงค์
ในการเข้ามาต้องการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	 และท�าตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น	 ก่อนเข้ามา
ช่วยงานในเรือนจ�ามองว่าผู้ต้องขังเป็นบุคคลที่ควรได้รับความช่วยเหลือและได้รับโอกาสจาก
สังคม	65.6%	และหลังจากเข้ามาแล้วความรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิม		83.3%
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จากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 

	 ร่วมกับเครือข่ายภาคต่างๆ	 ที่ประชุมเห็นว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเข้ามามีส่วนร่วม

ช่วยเหลือผู้ต้องขังกับเรือนจ�า	 คือ	 การขาดข้อมูลด้านปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้ต้องขังและ

เรือนจ�า	 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือกิจกรรมต่างๆ	 ของเรือนจ�ามีน้อย	 โดยมีประเด็นที่ส�าคัญในการ

เสนอแนะกับทางเรือนจ�าคือ	 ควรเตรียมข้อมูลที่ต้องการความช่วยเหลือ	 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้องค์กร

ภาคเอกชนทราบ	 และได้เสนอโครงการเยาวชนอาสา	 โดยน�านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีจิตอาสาเข้ามา

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้ต้องขัง	 และให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วม

กิจกรรมในเรือนจ�ามากขึ้น	 มีการน�าเสนอสกู๊ปชีวิตผู้ต้องขังที่พ้นโทษและประสบความส�าเร็จในชีวิต

ให้สังคมทราบ	

	 นอกจากนั้น	 กรมราชทัณฑ์ได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการเรื่องบทบาทภาคประชาสังคมในการ

ช่วยเหลือผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม	 ในวันที่	 5	 พฤศจิกายน	 2552	 ณ	 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์	 โดยเชิญ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคมเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น	 เพื่อร่วมกันแสวงหา

แนวทางในการขยายเครือข่ายภาคประชาสังคมให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการช่วยเหลือผู้ต้องขัง	

ผลการสัมมนามีข้อเสนอแนะว่า	 กรมราชทัณฑ์ควรประสานกับชมรมบริหารงานบุคคล	 ซึ่งประกอบด้วย

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการต่างๆ			เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เข้ามาช่วยเหลือด้านการจ้างงาน

ผู้พ้นโทษ	และควรมีการติดตามผลผู้พ้นโทษ	 โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือกับ

ผู้ที่ไม่มีงานท�า		การจัดตั้ง		“กองทุนช่วยเหลือผู้พ้นโทษ” 	ในการให้กู้ยืมเงินประกอบอาชีพ	การสร้างกลไก

การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดความเข้าใจการยอมรับและทัศนคติเชิงบวกต่อผู้พ้นโทษ

ข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย
 ควรก�าหนดให้เรือนจ�า/ทัณฑสถานทั่วประเทศจัดท�าท�าเนียบ

	 เครือข่ายพันธมิตรภาคประชาสังคม	 และจัดการประชุมเพื่อพบปะ

	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ารวมทั้งสร้าง

	 เครือข่ายใหม่ๆ	จากเครือข่ายเดิมที่มีอยู่

 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของผู้ต้องขังอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 โดยเชิญสถานประกอบการ	 หน่วยงานสถาบันต่างๆ	 ให้มีส่วนร่วม

	 เพื่อเป็นแรงจูงใจในการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขัง

 ติดต่อประสานงานกับพันธมิตรที่มีความต้องการแรงงาน	 เพื่อจัดให้

 ผู้ต้องขังมีโอกาสเข้าไปฝึกงาน	 ทดลองท�างาน	 และท�าให้พันธมิตร

	 ได้ทราบถึงความสามารถของผู้ต้องขัง

 จัดท�าบันทึกข ้อตกลงร ่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือองค์กร

	 ภาคเอกชนเพื่อให้เข้ามาจ้างแรงงานผู้ต้องขังและรับผู ้พ้นโทษ

	 เข้าท�างาน	 รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลเพื่อให้การช่วยเหลือ

	 อย่างสม�่าเสมอ

 จัดตั้งกองทุนค�้าประกันหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่รับ

	 ผู้พ้นโทษเข้าท�างาน

1.

2.

3.

4.

5. 
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นายศตวรรษ สุคนธมาน
นกัทรัพยากรบุคคล ช�านาญการ กองการเจ้าหน้าที่

เครื่องแบบข้าราชการ
กรมราชทัณฑ์

เวลานกึถึงกรมราชทัณฑ์ ท่านนกึถึงอะไร 

								หลาย	ๆ	ท่านนกึถงึผูบ้รหิารของกรมราชทณัฑ์

เรอืนจ�า/ทัณฑสถาน	ความมั่นคงเรือนจ�า/ทัณฑสถาน	

เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์	ผู้ต้องขัง	วิธีปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง	

เครื่องพันธนาการ	ฯลฯ		และคงมีหลายท่านที่นึกถึงเรื่องที่

ใกล้ตัวเราๆ	ท่านๆ	มากที่สุด	ที่เราชาวราชทัณฑ์ต้องถือปฏิบัติ

ตามระเบียบทางราชการ	นั่นก็คือ	

“การสวมใส่เครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมราชทัณฑ์”

เป็นทีท่ราบกนัว่า	มกีารแก้ไขพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน	พ.ศ.	2535		เป็น	

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
จากเดมิก�าหนดระบบจ�าแนกเป็นระดบั	ตัง้แต่ระดบั				1	–	11	เป็นระบบจ�าแนกประเภทต�าแหน่งข้าราชการ

ออกเป็น	4	ประเภท	คอื		ประเภทบริหาร • ประเภทอ�านวยการ • ประเภทวิชาการ • ประเภททั่วไป

ทั่วไป
59,770

ทกัษะพเิศษ
48,220

59,770
เชีย่วชาญ
29,990

64,340
ระดบัต้น
48,700

59,770
ระดบัสงู
31,280

66,480
ทรงคณุวฒุิ

41,720

66,480
ระดบัสงู
53,690

(9)

(9)

(9)(9)

(10-11)

(10-11)

47,450
อาวโุส
15,410

50,550
ช�านาญการพเิศษ

21,080

50,550
ระดบัต้น
25,390

(7-8)

(8)

(8)

33,540
ช�านาญงาน

10,190

36,020
ช�านาญการ

14,330

(5-6)

(6-7)

18,190
ปฏบิตังิาน

4,630

22,220
ปฏบิตักิาร

7,940

(1-4)

(3-5)

วิชาการ
อ�านวยการ

บริหาร
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	 ระเบียบฉบับนี้ล่ะครับ	 ที่เป็นผลให้เครื่องแบบพิเศษของข้าราชกรมราชทัณฑ์	 โดยเฉพาะการประดับเครื่องหมายแสดง
ระดับกับอินทรธนู	 และการประดับเครื่องประกอบต่างๆ	 ที่ใช้กับเครื่องหมายของข้าราชการกรมราชทัณฑ์	 ตามกฎส�านักนายก
รัฐมนตรี	ฉบับที่	83	(พ.ศ.	2537)	เป็นอันต้องยกเลิกไป
	 ท่านผู้บริหารกรมราชทัณฑ์	 ได้เห็นถึงความส�าคัญ	 และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
และเพื่อให้เครื่องแบบข้าราชการกรมราชทัณฑ์มีความสอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์			จึงได้
แต่งตั้งคณะท�างานตามค�าสั่งกรมราชทัณฑ์	ที่	1475	/	2551	ลงวันที่	14	พฤศจิกายน	2551	เรื่อง	แต่งตั้งคณะท�างานพิจารณา
ปรับปรุงเครื่องแบบข้าราชการกรมราชทัณฑ์	 เพื่อศึกษาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบและเครื่องหมาย	 เนื่องจากงานเรือนจ�า
และทัณฑสถานมีลักษณะพิเศษแตกต่างกับงานของข้าราชการพลเรือนอื่นๆ	 อีกทั้งเป็นงานปกครองบังคับบัญชาผู้ต้องขัง
จ�านวนมาก	 ในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ต้องอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด	 ลักษณะงานจ�าเป็นต้องมีเครื่องหมาย	 หรือสัญลักษณ์
ของระดับสายงานการบังคับบัญชา	 ซึ่งนั่นก็คือที่มาของเครื่องแบบพิเศษของข้าราชการกรมราชทัณฑ์	 ตามกฎส�านักนายกรัฐมนตรี
ฉบับที่	93	(พ.ศ.	2553)	ลงวันที่	8	มกราคม	2553	และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ฉบับกฤษฎีกา	เล่มที่	127	ตอนที่	1	ก	
วันที่	13	มกราคม	2553		โดยมีการปรับปรุงอินทรธนู	ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้		ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ราชทัณฑ์ไทยอีกครั้งหนึ่ง		ที่ข้าราชการราชทัณฑ์ไทย																			

มีสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของเครื่องแบบและเครื่องหมายที่ไม่เหมือนใคร	และไม่มีใครเหมือน

ข้อมูลเพิ่มเติม www.correct.go.th  กองการเจ้าหน้าที่

การปรับปรุง อินทรธนู เทียบกับระบบใหม่

ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติการช�านาญงาน

ช�านาญการ

ระดับต้น

ระดับสูง

ระดับสูง

ระดับต้น

อาวุโส

ช�านาญการพิเศษทักษะพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ทรงคุณวุฒิ

ทั่วไป

วิชาการ
อ�านวยการ

บริหาร

ภาพข้าราชการ	 :	นายธนเดช		เชื้อพรมมา	เรือนจ�ากลางคลองเปรม	,		นางสาวสุภาพรรณ		สอาดเอี่ยม		เรือนจ�ากลางคลองไผ่

ถ่ายภาพ :	นายภิรมย์		สารผล		กองประชาสัมพันธ์
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ดร. มนตรี บุนนาค
ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษกลาง

แนวโน้มการกระท�าผิดวินัย
และกระท�าผิดกฎหมายอาญา
ของผู้ต้องขังภายในเรือนจ�าความมั่นคงสูง : 
ปัจจัยสาเหตุ  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ ไข

	 การบริหารงานราชทัณฑ์ในเรือนจ�า	 มีเป้าหมายส�าคัญเพื่อแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้

กลับตนเป็นคนดีสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้	 ดังนั้นขณะถูกคุมขังในเรือนจ�าผู้ต้องขังจะต้องถูกฝึกให้

เคารพ	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับของเรือนจ�า	 หากยังไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบของเรือนจ�าได้	

ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องขังเหล่านั้น	 แก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยให้กลับตนเป็นพลเมืองดีได้ยาก	 โอกาส

ที่จะกลับตัวเป็นคนดีเป็นไปได้น้อย	 ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับสังคมเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษ	 เพราะเป็นการ

คืนคนดีสู่สังคม	 	ทั้งนี้อาจเกิดจากตัวผู้ต้องขังเป็นอาชญากรอาชีพยากต่อการแก้ไขหรืออาจเกิดจาก

ค�าน�า
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สภาพแวดล้อมของเรือนจ�าไม่เหมาะสม	 มีพื้นที่อับสายตายากต่อการก�ากับดูแลหรือเกิดจากการ

บริหารงานที่ล้มเหลว	 ซึ่งปัญหาดังกล่าวต้องมีแนวทางแก้ไข	 หากสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ต้องขัง

แต่ละประเภทกระท�าผิดวินัยและกระท�าผิดกฎหมายอาญาด้วยปัจจัยสาเหตุใด		จึงจ�าเป็นต้องศึกษา

ให้ได้ข้อเท็จจริง	 เพื่อน�าไปแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานราชทัณฑ์ภายในเรือนจ�าความมั่นคงสูงต่อไป

	 การทบทวนวรรณกรรม	 พบว่า	 แนวโน้มการกระท�าผิดวินัยและกระท�าผิดกฎหมายอาญาของ

ผู้ต้องขัง	มีสาเหตุ	 10	ประการคือ	ลักษณะการกระท�าผิด	 	ประสบการณ์การกระท�าผิด	 	พฤติกรรม

ขณะควบคุมอยู่ในเรือนจ�า	 ลักษณะสถานที่คุมขัง	 ความแออัดของผู้ต้องขัง	 การจ�าแนกลักษณะ

ผู้ต้องขังและการแยกขัง	 การปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมผู้ต้องขัง	 การพัฒนาพฤตินิสัย

ผู้ต้องขัง	ความรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัยของผู้ต้องขัง	 และบุคลิกภาพของผู้ต้องขัง	 พัฒนาเป็นตัวแบบ

ที่ใช้ในการวิจัยได้ดังนี้

	 การพัฒนาตัวแบบในการวิจัยแนวโน้มการกระท�าผิดวินัยและกระท�าผิดกฎหมายอาญาของ

ผู้ต้องขังในเรือนจ�าความมั่นคงสูง	 โดยศึกษา	 ปัจจัยสาเหตุ	 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข

การวิจัยครั้งนี้ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้	2	ประการ	คือ

  1.		ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการกระท�าผิดวินัยและกระท�าผิดกฎหมายอาญา

	 	 	 ของผู้ต้องขังในเรือนจ�าความมั่นคงสูง

	 	 2.		ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระท�าผิดวินัยและกระท�าผิดกฎหมายอาญา

	 	 	 ของผู้ต้องขังในเรือนจ�าความมั่นคงสูง	

 ระเบียบวิธีการวิจัย	 การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน

ระหว่างการวิจัยแบบส�ารวจเชิงปริมาณที่วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของแนวโน้ม

การกระท�าผิดวินัยและกระท�าผิดกฎหมายอาญาโดยมีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ต้องขัง

ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ�ากลางบางขวาง	 จ�านวน	 364	 คน	 และการวิจัยเชิงคุณภาพ

จากการสัมภาษณ์เจ ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจ�ากลางบางขวางและ

กรมราชทัณฑ์	 จ�านวน	 26	 คน	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ

ดังต่อไปนี้	

	 	 (1)		 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทวิ	ระหว่างตัวแปรทุกตัว

	 	 	 ที่ใช้ในการวิเคราะห์	

	 	 (2)	 การวิเคราะห์เส้นทาง	และ

	 	 (3)	 การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบปกติ		

วิธีการวิจัย
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ เหล่านี้ได้แสดงไว้ในภาพ 1 ดังนี้

ผลที่ได้  จากการด�าเนนิงาน

ภาพ 1  แบบจ�าลองการวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่เป็นสาเหตุของแนวโน้มการกระท�าผิดวินัย   

           และกระท�าผิดกฎหมายอาญา

*		หมายถึง		p-value	≤ .05					**		หมายถึง	p-value	≤ .01
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	 ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบปกติ	 ความสัมพันธ์

ระหว่างแนวโน้มการกระท�าผิดวินัยและกระท�าผิดกฎหมาย

อาญาของผู้ต้องขังในเรือนจ�าความมั่นคงสูงกับตัวแปรต่างๆ	

ที่กล่าวมาแล้วพบว่า	ผลจากการวิเคราะห์ปรากฏตัวแปรอิสระ

ทัง้หมดอธบิายการผนัแปรของตวัแปรตาม	 แนวโน้มการกระท�า

ผิดวินัยและกระท�าผิดกฎหมายอาญาของผู้ต้องขังในเรือนจ�า

ความมั่นคงสูง	ได้ร้อยละ	22.6	ในบรรดาตัวแปรอิสระทั้งหมด	

10	 ตัว	 มี	 4	 ตัว	 ที่มีผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	 ตัวแปรอิสระที่มีผลในเชิงบวกต่อแนวโน้มการกระท�าผิด

วินัยและกระท�าผิดกฎหมายอาญา	คือ	ลักษณะการกระท�าผิด

บุคลิกภาพของผู้ต้องขังและลักษณะสถานที่คุมขัง	 ส่วนตัวแปร

อสิระทีม่ผีลในเชงิลบต่อแนวโน้มการกระท�าผดิวนิยัและกระท�า

ผิดกฎหมายอาญา	คือ	 การปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุม

ผู้ต้องขัง	 หมายความว่า	 ปัจจัยอื่นๆ	 ข้อมูลเชิงประจักษ์ยังไม่

สนับสนุนว่ามีอิทธิพลต่อการกระท�าผิดวินัยและกระท�าผิด

กฎหมายอาญา	ณ	ระดับนัยส�าคัญ	0.05	

	 ลักษณะการกระท�าผิดมีอิทธิพลต่อการกระท�าผิดวินัย

และกระท�าผิดกฎหมายอาญามากที่สุด	 บุคลิกภาพของ

ผู้ต้องขังมีอิทธิพลรองลงมา	 หมายความว่า	 การกระท�าผิดวินัย

และกระท�าผิดกฎหมายอาญาของผู้ต้องขังเกิดจากลักษณะ

การกระท�าผิดก่อนต้องโทษที่มีความรุนแรงจนเกิดความ

เคยชินเมื่อถูกคุมขังในเรือนจ�าหากเกิดปัญหากับเพื่อน

ผู้ต้องขังในเรือนจ�าจะใช้วิธีที่ตนเองหรือกลุ่มคิดว่าถูกต้อง	

ประกอบกับผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจ�านั้นมีก�าหนดโทษ

สูงถึงประหารชีวิต	 มาตรการทางวินัยที่เรือนจ�าบังคับใช้

กับผู้ต้องขังนั้นเป็นไปตาม	 มาตรา	 35	 ของพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์	 พ.ศ.2479	 การลงโทษผู้ต้องขังที่กระท�าผิดวินัยนั้น

สูงสุดคือแยกการคุมขังและงดการติดต่อบุคคลภายนอก	

เมื่อเปรียบเทียบกับโทษที่ถูกคุมขังแล้วผู ้ต ้องขังกลุ ่มนี้

ไม่เกรงกลัว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังที่กระท�าความผิด

ในลักษณะของเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม	 ขณะถูกคุมขัง

ในเรือนจ�าจะพยายามบริหารผู้ต้องขังเพื่อต่อสู้กับเจ้าหน้าที่		

โดยที่ไม่สามารถหาหลักฐานมาลงโทษตัวการส�าคัญได้	

ผู ้ต้องขังไม่กล้าเป็นพยานเพื่อลงโทษทางวินัยกับผู้ต้องขัง

ยิ่งท�าให้ผู้ต้องขังกลุ่มนี้กระท�าผิดวินัยร้ายแรงมากขึ้นเพราะ

มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถหาหลักฐานหรือพยานมาลงโทษ

ผู้ต้องขังที่กระท�าผิดวินัยได้	 ถ้าจ�าเป็นต้องมีผู้ต้องขังที่กระท�าผิด

จะใช้วิธีให้ลูกน้องในเครือข่ายรับผิดแทน

	 ผู ้ต้องขังมีบุคลิกภาพผิดปกติในขณะกระท�าผิดนั้น

ไม่ค�านึงถึงโทษทางวินัยที่จะได้รับหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

กับเรือนจ�า	 เพราะขณะที่กระท�าผิดนั้นอาจต้องการได้รับการ

ยอมรับจากเพื่อนผู ้ต ้องขัง	 บุคลิกภาพของผู ้ต ้องขังที่มี

บุคลิกภาพฝืนสังคมแสดงพฤติกรรมต่อต้านกฎ	 ระเบียบ

ของเรือนจ�าและกระบวนการในการปฏิบัติตามมาตรการ

ในการการควบคุมผู ้ต้องขังเป็นส่วนที่มีผลโดยตรงในการ

ควบคุมผู ้ต ้องขังให้มีระเบียบวินัยจึงมีผลมากกว่าปัจจัย

ด้านอื่น

	 	ถ้าลักษณะสถานที่คุมขังมีความไม่เป็นระเบียบ	ไม่เป็น

สัดส่วน	 ไม่โปร่งโล่ง	 หรือมีมุมลับตามากเพียงใด	 ก็จะส่งผล

ให้เกิดการกระท�าผิดของผู้ต้องขังมากเพียงนั้น	 พฤติการณ์

ของเจ้าหน้าที่มีบทบาทเหนือพฤติกรรมของผู้ต้องขัง	 หาก

สถานที่คุมขัง	 มีมุมอับลับตาผู ้ต ้องขังมีบุคลิกฝืนสังคม		

ประกอบกับเจ้าหน้าที่ย่อหย่อน	 บกพร่อง	 ทุจริต	 เลือกปฏิบัติ

ต่อผู้ต้องขังก็จะผลักดันให้เกิดการกระท�าผิดวินัยมากขึ้น

	 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระท�าผิดวินัยและกระท�าผิด

กฎหมายอาญาของผู้ต้องขังท�าให้ผู้ต้องขังที่กระท�าผิด	 ไม่ได้รับ

การแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย	 ขณะเดียวกันกลับเรียนรู้วิธีการ

ก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างกันที่ยากต่อการสืบสวนเพื่อ

หาผู้กระท�าผิด	ส่วนผู้ต้องขังที่ไม่ได้กระท�าผิดวินัย		ก็ได้รับการ

แก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยลดลง	 เรือนจ�าต้องปรับระบบการบริหาร

เน้นการควบคุมผู ้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการ

ปรับปรุงกายภาพของเรือนจ�าเพื่อลดโอกาสในการกระท�าผิด

ของผู้ต้องขัง	 ต้องน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

ปรับปรุงการบริหารงานเรือนจ�าให้สามารถติดตามพฤติกรรม

ผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 บรรยากาศภายในเรือนจ�า

จะไม่เอื้อต่อการแก้ไข	 การพัฒนาพฤตินิสัยลดลง	 การปฏิบัติ

ต่อผู้ต้องขังเน้นการควบคุมมากกว่าการแก้ไข	

	 ผลลัพธ์ที่เกิดกับสังคมภายนอก	 ขาดความเชื่อมั่น

ในบทบาทหน้าที่ของเรือนจ�าที่ควบคุมผู้ต้องขังไว้ในเรือนจ�า

ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ�ายังกระท�าผิด	 มีการใช้โทรศัพท์มือถือ

สั่งการท�าผิดกฎหมาย	 เช่น	 การติดต่อซื้อขายยาเสพติด

ภายนอกและภายในเรือนจ�า	 หรือใช้โทรศัพท์มือถือข่มขู ่

บุคคลภายนอก	 สร้างความเสื่อมเสียให้กับเรือนจ�า	 ผู้ต้องขัง

กลุ่มนี้ต้องเรียนรู้วิธีการก่ออาชญากรรมที่ยากต่อการสืบสวน

หรือมีการก่ออาชญากรรมที่รุนแรงขึ้น	 ผู้ต้องขังที่ปล่อยตัว

จากเรือนจ�ามีการก่ออาชญากรรมที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

จนสุดท้ายพฤติกรรมของผู้ต้องขังในเรือนจ�ากับประชาชน

ที่อยู่ในสังคมภายนอกมีพฤติกรรมไม่แตกต่างกันหรือเรียกอีก

อย่างหนึ่งว่า

“ วิ ก ฤ ติ ยุ ติ ธ ร ร ม”
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การอภิปรายผล
	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดังกล่าวสรุปได้วา่	 การกระท�าผิดวินัยและกระท�าผิดกฎหมายอาญา

เกิดจาก	 ลักษณะการกระท�าผิด	 ลักษณะสถานที่คุมขัง	 บุคลิกภาพของผู้ต้องขัง	 การปฏิบัติตาม

มาตรการในการควบคุมผู้ต้องขัง	 ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวอาจตีความได้ว่า	 ลักษณะคดีที่กระท�าความผิด

มีผลต่อการกระท�าผิดวินัยเล็กน้อยเพราะเห็นว่าโทษทางวินัยของเรือนจ�ามีก�าหนดโทษน้อย

เพียงจ�ากัดสิทธิบางอย่าง	 ส่วนในด้านสถานที่คุมขังที่มีลักษณะเอื้อต่อการกระท�าผิดทั้งในส่วนที่

เจ้าหน้าที่จัดให้แต่ไม่ค�านึงถึงประสิทธิภาพในการตรวจการณ์หรือผู ้ต้องขังพยายามจัดท�าขึ้น

(การสัมภาษณ์)	 ผู้ต้องขังอยู่รวมกันจ�านวนมากเกินอัตราความจุ	 สิ่งจ�าเป็นส�าหรับใช้ชีวิตในเรือนจ�า

มีไม่เพียงพอ	 ผู้ต้องขังที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเกิดการทะเลาะวิวาทภายในหรือระหว่างกลุ่ม	 ผู้ต้องขัง

ที่มีบุคลิกภาพต่อต้านสังคม	 การไม่ปฏิบัติตามระเบียบจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนผู้ต้องขัง

สิ่งเหล่านี้เกิดจากการจ�าแนกลักษณะผู้ต้องขังที่ไม่มีประสิทธิภาพและการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ

ในการควบคุมผู้ต้องขังของเจ้าหน้าที่

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
วิธีการปฏิบัติงาน
	 1.	 การควบคุมผู้ต้องขังที่มีลักษณะการกระท�าผิดต่างกันต้องค�านึงถึงฐานความผิด	 เช่น	 ผู้ต้องขัง

ที่กระท�าผิดในคดีเล็กน้อยแต่หลายคดีกับผู้ต้องขังที่กระท�าความผิดในคดีร้ายแรง	 หรือผู้ต้องขังที่กระท�า

ความผิดในคดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายหากคุมขังรวมกับผู้ต้องขังคดียาเสพติด	 จะท�าให้สถานที่คุมขังนั้น

เป็นองค์กรอาชญากรรมแบบครบวงจร	 ผู้ต้องขังคดีเกี่ยวกับชีวิตจะรับจ้างผู้ต้องขังคดียาเสพติดทวงหนี้

ค่ายาเสพติด	หรือผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายใหญ่ที่เป็นตัวการส�าคัญจะต้องแยกการคุมขังจากผู้ต้องขังทั่วไป

โดยสาระส�าคัญการคุมขังผู้ต้องขังในเรือนจ�าจะต้องค�านึงถึงลักษณะฐานความผิดของผู้ต้องขังเป็นหลัก

และแยกการคุมขังผู้ต้องขังที่เป็นองค์กรตัวการส�าคัญของเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมออกจากผู้ต้องขัง

ทั่วไป

	 2.	 ลักษณะของสถานที่คุมขังที่เอื้อต่อการกระท�าผิดวินัยและกระท�าผิดกฎหมายอาญาของผู้ต้องขัง

นั้นเกิดจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานที่คุมขังมีการดัดแปลงเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่แต่ไม่ได้ค�านึงถึงประสิทธิภาพในการควบคุมผู้ต้องขัง	 หรือ	 เป็นการกระท�าของผู้ต้องขังต้องการ

ปกปิดแต่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่เคร่งครัดการปฏิบัติหน้าที่	 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว	 เรือนจ�าจะต้องปรับปรุง

กายภาพภายในเรือนจ�าให้สามารถป้องกันผู ้ต ้องขังกระท�าผิดวินัยให้มากที่สุดซึ่งจะมีส่วนช่วยให้

การบริหารงานเรือนจ�ามีประสิทธิภาพตามมาพร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการตรวจลักษณะสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกเรือนจ�ารายงานผลการตรวจให้ผู้บัญชาการเรือนจ�าเดือนละ	1	ครั้ง

	 3.	 ผู้ต้องขังที่มีบุคลิกภาพต่อต้านสังคมจะมีโอกาสในการกระท�าผิดวินัยและกระท�าผิดกฎหมาย

อาญาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเรือนจ�าจะต้องมีการทดสอบสุขภาพจิตของผู้ต้องขัง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หากผู้ต้องขังดังกล่าวมีการกระท�าผิดวินัยบ่อยครั้ง	 จะต้องมีการทดสอบสุขภาพจิตเพื่อเข้ารับการรักษา

ตามอาการต่อไป

	 4.	 การปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมผู ้ต้องขังมีผลต่อการกระท�าผิดวินัยและกระท�าผิด

กฎหมายอาญา	การควบคุมผู้ต้องขังให้ปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับของเรือนจ�า	เป็นการป้องกันผู้ต้องขัง

กระท�าผิดวินัย	 ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ	 ที่กรมราชทัณฑ์ก�าหนดไว้ตามมาตรฐาน

เรือนจ�า	 10	 ด้าน	 โดยเฉพาะด้านการควบคุมและรักษาการณ์จะต้องสร้างตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ในการ

ควบคุมผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพ
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การเตรียมตัวสอบ
แบบฉบับ
คนราชทัณฑ์

กองบรรณาธิการวารสารราชทัณฑ์ 

	 	 บทความนี้ 	 เกิดจากการที่ 	 ทีมงานวารสารราชทัณฑ์	 ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและพูดคุยขอประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หลายหลายท่าน	 ที่สอบผ่านในการเลื่อนระดับตั้งแต่ระดับ	 6-8	 โดยมีผลการสอบได้อันดับเลขตัวเดียว
ทั้งนี้ผู ้ให้ข้อมูลไม่ขอเปิดเผยชื่อเพียงแต่ต้องการให้ข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์แก่เพื่อนข้าราชการราชทัณฑ์เพื่อใช้ในการ
เตรียมตัวสอบเลื่อนระดับเท่านั้น		

สรุปเทคนคิและวิธีการได้ดังนี ้
 1.  สร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง

	 “	ออกจากเรือนจ�ามาก็เหนื่อยแล้ว		อ่านหนังสือ	2	–	3	หน้าก็หลับแล้ว	”
	 “	สอบมาก็หลายครั้งก็ยังสอบไม่ติด		ขออยู่แค่เนี๊ยะแหละ	ไม่คิดไม่หวังอะไรแล้ว	”

	 นี้คือค�าพูดที่เรามักจะได้ยิน		เมื่อมีการสอบเลื่อนระดับ		จากเพื่อนร่วมงาน		หรือบางทีตัวเราก็รู้สึกเช่นนั้นเช่นกัน		ฉะนั้น
เป้าหมายจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้เรามีก�าลังใจในการเตรียมตัวสอบอ่านหนังสือ			คุณต้องมีการสร้างเป้าหมาย	ซึ่งเป้าหมาย
ที่คุณจะคิดไว้เพื่อให้คุณมีก�าลังใจในการอ่านหนังสือ	 ซึ่งผู้ที่ประสบความส�าเร็จในการสอบจะมีการตั้งเป้าหมายไว้ทุกคน
แต่แตกต่างกันออกไป	เช่น

 • เป้าหมาย   
	 	 								•	การได้เลื่อนระดับ	มีความก้าวหน้าในชีวิตราชการ	ได้เลื่อนเงินเดือน		
	 	 								•	เป็นเกียรติแก่ตนเองและครอบครัวเพื่อให้ลูกเมียภูมิใจ	

	 ผู ้ให้ข้อมูลหลายท่าน	 บอกกับเราว่ากว่าจะสอบแล้วประสบความส�าเร็จได้นั้นผ่านการสอบมาก็เยอะ	 บางครั้ง
สอบตกก็มี		ผิดหวังมาก็หลายครั้งแล้ว	แต่ก็พยายามจนมีวันที่ส�าเร็จ

      •  ปัญหาคือ บางคนยังสับสนว่าจะทุ่มเทกับการอ่านหนงัสือสอบดีหรือไม	่เพราะว่าที่ผ่านมาการสอบ
เลื่อนระดับ		ตัวอย่างครั้งล่าสุดก่อนจะปรับเข้าสู่ระบบแท่ง	ก็จะมีคะแนนอาวุโสในการครองต�าแหน่งให้		เช่น		บางคนติด		ระดับ	7
มา	 6-7	 ปี	 ดังนี้ถือว่าอยู่ใน	 กลุ่มอาวุโส	 กล่าวโดยเข้าใจง่ายคือกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสสอบได้ระดับดีดี	 แต่ขอให้ท�า
คะแนนสอบให้ได้	 ก็มีโอกาสสอบได้เลื่อนระดับ	 แต่ส�าหรับบางคนที่ครองต�าแหน่งมาได้ไม่นาน	 ได้คะแนนอาวุโสน้อย	 ก็ถือเสียว่า
เป็นการลองข้อสอบดู	อ่านหนังสือให้เต็มที่	ดูซิว่าตัวเราเมื่อเราพยายามเต็มที่แล้ว		จะได้ที่สักเท่าไร		ถ้าคุณได้สักล�าดับที่ประมาณ
100-200	 ก็คาดเดาได้ว่าคุณท�าคะแนนข้อสอบได้ดีเพียงแต่คุณแพ้คะแนนอาวุโสคนอื่นเท่านั้น	 ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเสียใจ
แต่อย่างใด		กลับเป็นเรื่องน่าภูมิใจส�าหรับตัวเองด้วยซ�้าไป

62



2. การเตรียมข้อมูลและหนงัสืออ่านสอบ

	 การสอบที่ผ่านมาจะก�าหนดขอบข่าย	 เนื้อหาวิชาที่จะ
ออกสอบ	 ซึ่งที่ผ่านมาก็มีเนื้อหา	 เช่น	 พระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์	 และกฎหมายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 นโยบายต่างๆ
ซึ่งทุกครั้งกรมฯ	 จะส่งเอกสารเนื้อหาไปให้ดูเพื่อใช้ในการ
เตรียมตัวสอบ	 ดังนั้นควรยึดเอกสารที่กรมฯ ส่งไปให้
เป ็นหลักในการอ ่านหนังสือสอบ 	 แล ้วก็หาเอกสาร
เพิ่มเติมโดยสามารถค้นหาได้ในเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์
(www.correct.go.th)  วารสารราชทัณฑ์	 	 วารสารส�านักกอง
ซึ่งรวบรวมเรื่องต่างไว้ทุกเรื่องอยู่แล้ว	

 • ปัญหา
 1.	 บางครั้งบางคน	ยังกังวลกับเอกสารในการเตรียมสอบ
เช่นตัวอย่าง	 เห็นเพื่อนมีเอกสารสรุปในการเตรียมตัวสอบ
ยิ่งรู้ว่าได้มาจากเพื่อนในกรม	 กังวล	 ก็เลยขอถ่ายเอกสาร
ไว้หมด ไม่รู้ละจะถ่ายไว้ก่อน 	ซึ่งตรงนี้บางเนื้อหาก็เป็นเรื่อง
ซ�้าซ ้อนกัน	 และท�าให้มีเอกสารจ�านวนมาก	 ส่งผลให้
เป ็นกังวลใจและที่ส�าคัญท�าให ้ เรามีภาระอ ่านหนังสือ

จ�านวนมาก	 ซึ่งผู้ให้ข้อมูลให้มุมมองว่า เอกสารบางเรื่อง
เช่น	 เรื่ององค์กรแห่งความพอเพียง	 มีเพียงแง่มุมบางประเด็น
ที่แตกต่างกัน	 ซึ่งเราอาจจะถ่ายเฉพาะเรื่องที่เรายังไม่รู ้
ก็เพียงพอแล้ว	 หรือ	 จดเฉพาะบางข้อความที่ส�าคัญเท่านั้น
ก็พอ	 อย่าไปตื่นเต้นกับเอกสารของเพื่อนมาก
 2.	 บางเรื่องเป็นเนื้อหาเฉพาะงาน	เช่น	บางครั้งการสอบ
จะมีเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	 หรือเงินผลผลอยได้	 (เงินทุน
ฝึกวิชาชีพ)	 หรือเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติผู้ต้องขังและงาน
ทัณฑปฏิบัติ	 ซึ่งท�าให้เจ้าหน้าที่ส่วนหนี่ง	 ซึ่งไม่เคยปฏิบัติงาน
ดังกล่าว	 เช่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุม	 อาจไม่เข้าใจ	 หรืออาจ
กล่าวได้ว ่าถึงแม้ได ้พยายามอ่านหนังสือก็ยังไม ่รู ้ เรื่อง
ดังกล่าวเลยก็ว่าได้	 เพราะต้องยอมรับว่าบางเรื่องเป็นเรื่อง
ที่ต้องปฏิบัติถึงจะเข้าใจได้
	 	 ผู้ให้ข้อมูลหลายท่านก็บอกว่า	ได้ใช้วิธีให้เพื่อนที่จะ
สอบหรือน้องๆ	 ที่ไม่ได้สอบช่วยกันสรุปหลักของแต่ละงาน
แล้วน�าข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกัน	 ซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจของคนในเรือนจ�าเป็นอย่างมาก	 แต่ละคนต้องอย่า
หวงข้อมูล	 โดยยึดถือว่า	 ยิ่งคุณเป็นผู้ให้เท่าไร	 คุณจะได้รับ
กลับคืนมาเท่านั้น	

3. การอ่านหนงัสือสอบและการท�าสมุดโน้ตย่อ

 • เวลาอ่านหนงัสือ
	 ในการอ่านหนังสือควรเลือกเวลาที่รู้สึกว่าสมองเราพร้อม
จะท�างาน	 และเมื่อเริ่มอ่านแล้วรู้สึกไม่ไหว	 ปวดตา	 ปวดหัว
ให้พักก่อน	 อาจจะหาอย่างอื่นท�า	 เช่น	 พักสายตา	 ดูทีวี
ผ่อนคลายอารมณ์		
 โดยทั่วไปการจดจ�าของมนุษย์ต้องท�าอะไรประมาณ
สี่ครั้ง	ถึงจะท�าให้จ�าได้	แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจดจ�า
ของแต่ละคน	 ดังนั้นเราควรอ่านหนังสือประมาณสี่รอบ	 จะได้
เข้าใจได้เป็นอย่างดี	 การอ่านหนังสืออย่างแรกต้องวางขอบเขต
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หรือหนังสือแต่ละวิชาที่เราจะอ่านก่อน	 โดยมีก�าหนดเวลา
ที่เหมาะสมกับปริมาณหนังสือนั้นๆ	 ในการอ่านรอบแรก
อย่าพยายามจดจ�าทุกอย่างเพราะจะท�าให้อ่านได้ช้า	 แต่ต้อง
พยายามอ่านให้เยอะที่สุดและคิดว่าเดี๋ยวก็กลับมาอ่านอีก	
หลายๆ	 ส่วนที่อ่านไปก็ไม่ได้ออกข้อสอบ	 แต่เราต้องอ่านให้จบ
เพราะจะได้ไม่กังวลว่ายังไม่ได้อ่าน	 เมื่อเราอ่านจบแล้ว
ก็จะสบายใจพออ่านรอบที่สอง	 คราวนี้ต้องพยายามท�าความ
เข้าใจ	 รอบนี้	 เราจะจ�าได้ง่ายแล้ว	 พยายามอ่านจบหนึ่งเรื่อง
แล้วเล่าให้เพื่อนหรือตัวเองฟังได้แสดงว่าเราเข้าใจ	 เล่าไม่ได้
ก็ไม่เข้าใจ	ติดตรงไหน	ก็ไปเปิดตรงนั้น	 รอบสามให้ท�าโน้ตย่อ	
ในส่วนที่ส�าคัญๆ	 รอบสี่	 อ่านโน้ตย่อไปแล้วก็ไปสอบ	 แต่ถ้า
ท�าได้สองรอบ	 คิดว่าคงท�าข้อสอบได้แล้วการนั่งอ่านหนังสือ
ไม่ควรอ่านเป็นเวลาสองสามชั่วโมงเพราะจะท�าให้สมองล้า	
สมาธิคนเราจะมีประมาณ	 ๕๐	 นาทีเท่านั้น	 เวลาเริ่มนั่งอ่าน
กว่าจะเข้าสมาธิได้ก็ประมาณ	 ๑๐	 นาที	 ดังนั้นจึงควรอ่าน
ครั้งละประมาณ	 ๑	 ชั่วโมง	 แล้วเดินเล่าสิ่งที่อ่านให้ตัวเองฟัง
จะท�าให้เราได้ใช้สมองส่วนนึกคิดช่วยในการจ�าจด	หนึ่งสัปดาห์
ควรมีเวลาพักผ่อนเล่นกีฬาด้วยนะครับอย่างน้อยหนึ่งวัน
ให้ตัวเองรู้สึกผิด	แล้วกลับมาอ่านหนังสืออย่างจริงจัง
	 บางท่านก็ให้ข้อมูลกับเราว่า	ความจริงแล้วถ้าดูหนังสือ
ถูกหลักท่านอาจใช้เวลาดูหนังสือก่อนสอบให้เต็มที่สัก	1	เดือน
ก็เป็นเวลาเหลือเฟือส�าหรับการเข้าสอบแล้ว

 • สถานที่อ่านหนงัสือ
	 ควรจะไปหาทีส่งบและมสีมาธอ่ิานซึง่ทีอ่ยากจะแนะน�า
คือ	 จะเป็นห้องสมุดตามมหาวิทยาลัย	 วิทยาลัย	 ฯลฯ	
เพราะสร้างสมาธิในการอ่านหนังสือได้เป็นอย่างดีและ
สะดวกสบายมีเครื่องปรับอากาศ	 เพราะถ้าอยู ่บ้านหรือ
ที่ท�างานก็จะไม่มีสมาธิอ่านหนังสืออย่างแน่นอน	 บางท่านก็
ใช้วิธีไปอ่านใน	 ป่า	 น�้าตก	 เพื่อความสงบก็สุดแล้วแต่
ความถนัดแต่ละคน

 • การท�าสมุดโน้ตย่อในการอ่านหนงัสือ
 ข้อนี้ถือว่าเป็นข้อส�าคัญ	 เนื่องจากการสอบผู้ที่สอบผ่าน
ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าต้องมีการท�าสมุดโน้ตย่อในการดูสอบ
โดยมีวิธีการดังนี้
	 -	 หาสมุดซักเล่มที่มีความหนาพอสมควรซัก	100	หน้า
	 -	 ให้แบ่งหน้าแล้วท�าโน้ตย่อแต่ละเรื่องที่อ่านไว้	 เช่น
เรื่องมาตรฐานโปร่งใส	 5	 ด้าน	 การจ�าแนกลักษณะผู้ต้องขัง
เป็นต้น	 	
	 เมื่อคุณได้ท�าโน้ตย่อในแต่ละเนื้อหาไว้	 โดยรวบรวม
อยู่ในสมุดเล่มเดียวไว้แล้วนั้น	 คราวนี้เมื่อถึงช่วงสัปดาห์	
สุดท้ายก่อนสอบ	 คุณก็เพียงแต่อ่านสมุดเล่มที่คุณได้ท�า
สรุปไว้แต่ละเรื่องก็เพียงพอ	 ข้อดีของการท�าสมุดโน้ตย่อจะท�า
ให้คุณมีหลักและขั้นตอนในการอ่านหนังสือที่เป็นระบบ	

4. วันก่อนไปสอบ

	 เพื่อความไม่ประมาทเพราะการสอบครั้งหนึ่ง
ย่อมหมายถึง	 ความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกครั้งหนึ่ง
จึงควรเตรียมสิ่งต่างๆ	 ที่จะต้องใช้ในการสอบให้พร้อม
ซึ่งรวมถึงความพร้อมของร่างกายความคิดและจิตใจ
ด้วย	 ผู้เข้าสอบควรดูหนังสือเสร็จสิ้นและอยู่ในสภาพ
เตรียมพร้อมจะเข้าสอบก่อนวันสอบสักสามวัน	

 • ปัญหา
	 ผู ้ เข ้าสอบบางท่านตื่นเต้นกลัวการเข้าสอบ
ถึงกลับยอมอดหลับอดนอนดูหนังสือจนโต้รุ ่งของ
วันสอบ	ซึ่งเป็นการดูหนังสือ	ที่ไม่ถูกต้องและเป็นผลเสีย
แก่ผู้เข้าสอบเป็นอย่างยิ่ง				
	 การรักษาสุขภาพ	 พยายามรักษาสุขภาพอนามัย
ให้ดีอย่าให้เจ็บป่วยได้ในระยะเวลาใกล้สอบ	 ควรท�า
จิตใจให้ปลอดโปร่งแจ่มใสและอย่าออกก�าลังกาย
มากนัก	เพราะจะท�าให้ปวดเมื่อย	

 • ปัญหา
	 ท่านทั้งหลายที่เป็นนักดื่มสุราก็ควรที่จะต้อง	
งดเว้นสักระยะหนึ่ง	 โดยเฉพาะคืนก่อนสอบ	 เจอเพื่อน
เจอพี่	 ควรงดเว้นเป็นอย่างยิ่ง	 เพื่ออนาคตของท่านและ
ครอบครัวตลอดจนเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพราชการ
	 เมื่อท่านพร้อมสมบูรณ์ทางด้านสุขภาพแล้ว	
ความสมบูรณ์ทางด้านสติปัญญาก็ย่อมจะดีขึ้นด้วย

5. การตอบข้อสอบ      

	 	 ข้อสอบเลื่อนระดับที่ผ่านมา	 จะเป็นข้อสอบ
ปรนัย	 ซึ่งจะมีข้อให้เลือก	 ซึ่งหลักการตอบ	 แต่ละท่าน
ก็ให้ข้อมูลว่าใช้หลักการทั่วไปคือ	 ข้อสอบมีตัวเลือก	
4	 ข้อ	 ตัดข้อที่คิดว่าผิดออก	 2	 ข้อก่อน	 เพื่อให้เหลือ
2	ข้อ	เพื่อจะได้ง่ายต่อการตอบ			
	 	 -		ทั้งนี้	การตอบให้ยึดว่า	ความรู้สึกแรก
	 	 			ที่เราคิดว่าใช่มักถูกเสมอ	อย่าไปลังเล
	 	 -		อ่านค�าถามให้ชัดเจน		อย่าไปตื่นเต้น	
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ศร ธิติธรรมพฤกษ์
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์

Social Network

	 ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าโลกสังคมออนไลน์	 INTERNET	 กว้างใหญ่มากเป็นที่รวม

ของข้อมูลข่าวสารทั้งโลกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลก	 เช่น	 มีเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นที่

สหรัฐอเมริกา	 ประเทศไทยซึ่งอยู่คนละฝากทวีปกันก็รู้พร้อมกับสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งอาจเปรียบ

ได้ว่าก�าแพงของแต่ละประเทศถูกท�าลายด้วยระบบ	 INTERNET	 ดังนั้นจึงท�าให้โลกสังคม

ออนไลน์	 เข้ามามีบทบาทกับผู้คนในสังคมมาก	 เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินกิจวัตร

ประจ�าวัน	 โดยเฉพาะการท�างาน	 การติดต่อสื่อสาร	 การท�าธุรกิจ	 การโฆษณาสินค้า	

การประชาสัมพันธ์	 ท�าให้โลกสังคมออนไลน์	 INTERNET	 จะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้	 ต้องมีการ

พัฒนาปรับตัวอยู่ตลอดเวลา	 เพื่อท�าให้คนที่เข้ามาใช้บริการได้รับความสะดวก	 เชื่อมโยงกับ

ข้อมูลข่าวสารได้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้	 ซึ่งปัจจุบันนี้ระบบที่ก�าลังเป็นที่กล่าวถึงกันมาก

คือระบบ	 Social Network ซึ่งค�าดังกล่าวยังไม่มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยอย่างเป็นทางการ

สุดแต่ใครจะเรียก	 ซึ่งบางทีก็เรียกว่าเครือข่ายสังคม	 กลุ่มสังคมออนไลน์บ้าง	 แต่ก็ยังไม่เป็น

ชื่อที่ติดหูส�าหรับคนทั่วไป			

อนาคต โลกออนไลน์
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 Facebook	 เป็นซอฟต์แวร์เครือข่ายลักษณะเดียวกับ	 myspace	 ที่อนุญาตให้ผู้ใช้

สร้างหน้าเว็บของตัวเอง	และใส่ข้อมูลรูปภาพต่างๆ	ตามต้องการ	(Profile	Page)	โดยระบบสามารถ

ค้นหาผู้ใช้ที่มีความสนใจตรงกัน	 เช่นชอบฟังดนตรีประเภทเดียวกัน	 มีหนังในดวงใจเรื่องเดียวกัน

ชอบสโมสรฟุตบอลเดียวกัน	 ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือลบลิงก์ไปสู่ผู้ใช้คนอื่น	 เพิ่มเป็นเครือข่ายทางสังคม

อินเตอร์เน็ต	 ข้อแตกต่างที่ส�าคัญคือ	 facebook	 (เคย)	 เปิดให้บริการเฉพาะนักเรียนนักศึกษา

สหรัฐอเมริกาเท่านั้น	 ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนโดยใช้อีเมล์ของสถาบันการศึกษานั้นๆ	 เมื่อลงทะเบียน

ก็จะเข้าสู่สังคมในสถาบันของตน	 ใส่ข้อมูลส่วนตัว	 จากนั้นก็เริ่มขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น	 ค้นหา

เพื่อนเก่าที่เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันมา	หาเพื่อนใหม่ทั้งในสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบัน		แต่ปัจจุบัน

ได้เปิดให้บริการกับทุกคนทั่วโลก

*Social Network	 	คือเว็บไซต์ที่ให้บริการเพื่อให้คนเข้าไปสมัครเพื่อสร้าง

พื้นที่ข้อความ	 รูปภาพ	 ข้อมูลส่วนตัวหรืออาจกล่าวได้ว่า	 การสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวนั่นเอง

แล้วน�ามาแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างเครือข่ายหรือกลุ่มเชื่อมโยงกัน

	 ตัวอย่าง	 Social	 Network	 มีหลายผู ้ให้บริการมากมายโดยแต่ละประเทศก็ได้

ออกรูปแบบแตกต่างกันออกมาโดยพยายามให้สอดคล้องกับสภาพและวัฒนธรรมกับสังคม

ของประเทศนั้น		แต่ก็มีบางชนิดที่เป็นที่นิยมในเกือบทุกประเทศ		มีสมาชิกอยู่ทั่วโลก

	 ส�าหรับประเทศไทยท่านคงเคยได้ยินค�าว่า	Hi 5, Facebook, Twitter	ซึ่งพวกเหล่านี้ก็คือ

Social	Network	นั้นเอง	ซึ่งทั้ง	3	รายนี้ได้รับความนิยมมากทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

ซึ่งทั้ง	3	รายจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนั้นขอสรุปได้ดังต่อไปนี้

ข้อมูลจาก						สาระความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์	www.keng.com

66



	 ในหน้าเว็บของ	 facebook	 มีส่วนประกอบหลักคือส่วนของข้อมูลผู้ใช้	 ส่วนแสดงจ�านวนเพื่อน

ในเครือข่าย	กิจกรรมที่สนใจ	และพื้นที่สาธารณะ	 (ที่เรียกว่า	wall)	ซึ่งผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถเขียนข้อความ

ไว้ได้	 ข้อความบน	 wall	 นี้ผู ้ใช้สามารถก�าหนดให้เพื่อนในเครือข่ายเห็นหรือไม่เห็นก็ได้ขึ้นอยู่กับ

คุณก�าหนด	 นอกจากนี้	 facebook	 อนุญาตให้ผู้ใช้งานอัพโหลดรูป	 และให้ผู้ใช้ตั้งกลุ่มทางสังคม	 หรือ

แฟนคลับต่างๆ	ได้ด้วยระบบของ	 facebook	 บวกกับกลุ่มเป้าหมาย	คุณสมบัติเหล่านี้ท�าให้	facebook

ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก	 แต่ก็เกิดผลกระทบทางสังคมมากมายในวงการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย

และโรงเรียน	 ต่างได้รับผลกระทบจาก	 facebook	 เหตุการณ์ส�าคัญประการแรกคือ	 มีกรณีที่นักเรียน

และนักศึกษาถูกเพิกถอนทุนการศึกษา	 หรือภาคทัณฑ์	 เพราะใช้	 facebook	 เช่นนักกีฬาโหลดรูปขณะ

ดื่มสุรา	 ในงานปาร์ตี้ลงใน	 facebook	 โดยแสดงกริยาไม่เหมาะสม	 นโยบายของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย

ก็ต่างกันไป	บางแห่งก็อนุญาตให้ใช้	 facebook	 ได้	 ขอให้ใช้วิจารณญาณ	บางแห่งก็ห้ามใช้	 โดยเฉพาะ

ในโรงเรียน	 อาจมีการห้ามใช้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเข้าใช้งาน	 facebook	 เหตุการณ์ส�าคัญประการ

ถัดมาคือการเพิ่มระบบ	Mini-feed	โดยระบบนี้จะรายงานเหตุการณ์ต่างๆ	ของเพื่อนในเครือข่ายของผู้ใช้

เช่น	 ไมเคิลเพิ่มชื่อของมิเชลเป็นเพื่อน	 เจมส์ซึ่งเป็นเพื่อนของไมเคิล	 (แต่ไม่ได้รู้จักมิเชลเลย)	 ก็จะได้รับ

แจ้งข้อความว่าขณะนี้	 ไมเคิลกับมิเชลเป็นเพื่อนกันแล้ว	 ไม่ทันข้ามคืนที่ระบบแจ้งข้อความถูกเพิ่มเข้าไป

ใน	 facebook	 ผู้ใช้งานต่างไม่พอใจและตั้งกลุ่มต่อต้านมากมายใน	 facebook	 แต่อย่างไร	 Mini-feed

ไม่ได้ท�าให้ผู้ใช้	 facebook	 น้อยลง	 และไม่ช้าก็จะค่อยๆ	 ชินกันไปเอง	 เหตุการณ์ถัดมาคือ	 การเปิดให้

ผู้ใช้บริการทั่วไปใช้งานได้	 โดยจัดเป็นกลุ่มผู้ใช้ที่สังกัดชุมชนต่างๆ	 เช่น	 ชุมชนคนไทยในนิวยอร์ก

หรือกลุ่มคนไทย	สามารถเข้าเป็นสมาชิกได้	เป็นการขยายเครือข่ายกว้างขวางออกไป

 hi5	 คือ	 website	 ที่เป็นที่รวมรวบ	 บุคคลทั่วไป	 ทั่วโลก	 ไว้ส�าหรับหาเพื่อนออนไลน์	 (online)	

และมีข้อมูลมีประวัติส่วนตัว	 ไม่ว่าจะเป็น	 ชื่อ	 E-mail	ที่อยู่	 อายุ	 ถ้าจะเปรียบได้ว่ามันคือ	Blog	 ไหมมัน

ก็อาจคล้ายๆ	 แต่จะไม่มีส่วนของการพิมพ์อะไรลงไปทุกวัน	 ถ้าจะบอกว่าเหมือน	 ไดอารี่	 ไหม	 ก็คงไม่ใช้

ถ้าจะพูดให้เห็นภาพชัดๆ	 ก็คือ	 Hi5	 ก็คือที่ที่เราแสดงความเป็นตัวของเราเอง	 ว่าเราคือใคร	 มาจากไหน	

ชอบอะไร	 ก�าลังท�าอะไรอยู่	 เพื่อโปรโมทตัวเอง	 เพื่อที่จะได้มีเพื่อนที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย	 และได้เจอเพื่อน

ใหม่ๆ	 เพื่อนต่อเพื่อน	 ไปเรื่อยๆ	 ท�าให้	 Hi5	 เกิดและโตเร็วมากในหมู่นักเล่นอินเตอร์เน็ต	 (Internet)	 ทั้งนี้	

ยังให้เราสามารถตกแต่ง	 Hi	 5	 ตามความต้องการของคุณเอง	 ชื่อ	 Hi5	 มาจากไหน?	 ค�าว่า	 Hi5	 หรือ	

“Hi	 Five”	 หมายถึงอาการที่คนสองคนชูฝ่ามือแบนิ้วทั้ง	 5	 มาแปะกันแรงๆ	 เป็นการทักทายประสา

เพื่อนสนิทที่ชาวอเมริกันนิยมกันมาก	เช่นเดียวกับค�าชวนให้มาแปะมือกันก็พูดว่า	“Give	me	five!”	 เป็นต้น
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Twitter (ทวิตเตอร์)		เป็น	เว็บที่ให้บริการเขียน	Blog	ที่เมื่อเราสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกแล้ว	 ก็จะมี	 Blog	 ไว้เขียนบอกสถานะของตนเองให้กับคนอื่นได้ทราบ	

โดย	Blog	ของ	Twitter	จะแตกต่างจาก	Blog	ทั่วๆ	ไปก็ตรงที่เราสามารถโพสต์ข้อความได้

ไม่เกิน	 140	 ตัวอักษรและสามารถที่จะส่งข้อความสั้นๆ	 ไปยังโทรศัพท์มือถือได้โดยที่ไม่	

จ�าเป็นต้องเปิดอินเทอร์เน็ตเข้าอ่านเหมือน	 Blog	 ทั่วไป	 ซึ่งก็คือข้อความสั้นๆ	 ที่จะบอกกับ

ใครต่อใครว่า	 “ตอนนี้คุณท�าอะไรอยู่”	 ศัพท์เทคนิคเค้าเรียก	 Blog	 แบบนี้ว่า	 Microblog

(ไมโครบล็อค)	 ข้อดีของ	 Microblog	 ก็คือ	 สั้น	 ง่าย	 และรวดเร็ว	 นั่นเองครับเราสามารถ

บอกสถานะของเราให้กับเพื่อนทราบได้	 คือ	 ส่งข้อความเป็นแบบ	 SMS	 ข่าวดีก็คือ

ข้อความที่โพสต์ใน	 Blog	 เราสามารถก�าหนดให้ส่ง	 SMS	 ได้	 ฟรี!	 13,000	 Message	

ต่อปี		

 หลายท่านอาจคิดว่าเครือข่ายเหล่านี้เป็นเรื่องของวัยรุ่นหรือเด็กที่จะมา

แสดงข้อความ หรือพูดคุยกันตามแฟชั่น เท่านั้น	 แต่ความจริงในปัจจุบันนี้	 เครือข่าย
เหล่านี้ได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจโดยอาศัยเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ทางธุรกิจ

และประชาสัมพันธ์สินค้าบริการต่างๆ	 เพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัทตน	 เป็นอย่างมาก

โดยท�าหน้าที่เสมือนเป็นตัวเชื่อมไปยังเว็บไชต์ของตนเอง	 และรวมถึงภาคราชการด้วย

ที่ผู้บริหารระดับสูงสุดไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดี	 หรือนายกรัฐมนตรีต่างมาใช้พื้นที่ใน

Social	Network	เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารให้แก่ประชาชนได้รับทราบ
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 Facebook สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล มีระบุรายละเอียดครบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น

เรื่องผลการแข่งขัน	 กระดานข้อความ	 ประวัติสโมสร	 รูปภาพ	 วิดีโอ	 และประการส�าคัญของภาคธุรกิจ

คือการหารายได้นั่นก็คือ	คุณสามารถจองตั๋ว	ซื้อของที่ระลึกได้ผ่านทาง	Facebook	

ตัวอย่าง Facebook ของมูลนิธิ

ตัวอย่าง Face book 
ของภาคธุรกิจ

	 ทั้งนี้		Social	Network		มิใช่ในแง่ธุรกิจอย่างเดียวแต่ยังเป็นพื้นที่ท�าให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม		ซึ่งจะ

พบเห็นได้ในต่างประเทศว่า		ใช้เป็นที่ประชาสัมพันธ์ข่าวมูลนิธิ	การท�าสาธารณประโยชน์ต่อสังคมต่างๆ

Face Book ของ wwf  
ซึ่งเป็นองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล

หรือ	 กองทุนสัตว์ป่าโลก	 เป็นองค์การ

อนุรักษ ์สิ่ งแวดล ้อมระหว ่างประเทศ	

โดยยับยั้งการท�าลายสิ่งแวดล้อมและ

สนับสนุนให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติ

และใช้พลังงานทดแทน	 ปัจจุบันเน้นการ

ท�างานในด้านป่าไม้	 ระบบนิเวศน์วิทยา

ของพื้นน�้า	 มหาสมุทรรวมทั้งชายฝั่งทะเล

สัตว์ใกล้สูญพันธุ ์	 การบ�าบัดสารพิษที่

เกิดจากสารเคมี
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 อนาคตของ  Facebook Twitter Hi5 		ซึ่งในอนาคต	มีแนวโน้มว่า	คนจะเข้าไปใช้แต่			
Social	 Network	 เหล่านี้	 มากกว่าการเข้าไปเว็บไซต์ของหน่วยงาน	 เพราะ	 Social	 Network	 ท�าให้ผู้ใช้
เป็นผู้ก�าหนดว่าคุณต้องการรู้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องใด	 คุณก็เพียงแต่น�าลิงค์ของข้อมูลนั้นมาใส่ไว้ตาม
ความต้องการหรือความชื่นชอบของคุณ	 ดังนั้นจึงท�าให้	 Social	 Network	 กลายเป็นศูนย์กลางในการ
เข้าไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารในโลกอินเตอร์เน็ต	 เช่น	 แต่เดิมเมื่อคุณต้องการรู้ข้อมูลของกรมราชทัณฑ์	
คุณก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์	 กรมราชทัณฑ์	 www.correct.go.th	 แต่ถ้าคุณใช้	 Facebook	 คุณสามารถ
ท�าลิงค์เชื่อมไปยังเว็บไชต์กรมราชทัณฑ์ได้เลย	 หรือถ้าในอนาคตกรมราชทัณฑ์ได้มีการเปิด	 Facebook
คุณก็สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารกรมราชทัณฑ์	 โดยที่คุณไม่ต้องเข้าไปที่เว็บไชต์กรมราชทัณฑ์	 ข่าวของ
กรมราชทัณฑ์จะปรากฏอยู่ใน	 Facebook	 ของคุณ	 และเมื่อคุณเข้าไปสมัครเป็นเครือข่ายของกรมราชทัณฑ์
เมื่อมีข่าวสารเปลี่ยนแปลงก็จะมีการแจ้งให้คุณทราบ	 ซึ่งจากปรากฏการณ์ดังกล่าว	 ท�าให้เจ้าของหรือ
ผู้ประกอบการภาคธุรกิจต้องเกิดการปรับตัวอย่างรวดเร็ว	 โดยหันมาเปิด	Facebook	 	 เพื่อโฆษณาสินค้า
ควบคู่ไปกับเว็บไชต์ที่มีอยู่เดิม	 ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้ใช้	 Facebook	 ทั่วโลกประมาณ	 316	 ล้านคน
(ข้อมูลเมื่อเดือนมีนาคม	2553)
	 Social	 Network	 ไม่ใช่ถูกจ�ากัดอยู่แค่หน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น	 ปัจจุบันโปรแกรมได้ผลิตขึ้น
เพื่อให้ใช้กับโทรศัพท์มือถือ	 ท�าให้ปัจจุบัน	 Social	 Network	 ได้เข้ามาครอบครองพื้นที่ในโลกออนไลน์
อย่างเต็มตัวแล้ว

สรุป
	 คราวนี้ท่านผู้อ่านหลังจากอ่านบทความนี้ถ้าไม่อยากตกยุคจะลองใช้	 Social	 Network	 ดู
ก็เชิญเลยครับทั้งนี้สามารถไปสมัครใช้บริการได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น	 Facebook	 Hi5	 Twitter	 มีเมนู
ภาษาไทยให้บริการครับ	 แล้วอย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชม	Facebook	ของวารสารราชทัณฑ์	ด้วยนะครับ

ส�าหรับภาคราชการก็เกิดขานรับ	 Social	 Network	 หลายหน่วยงานราชการเริ่มลงข้อมูล	 และชี้แจงผลงาน

ของตนลงใน	Facebook	เช่น	FaceBook	มหาวิทยาลัย	หรือข้อมูลของแต่ละจังหวัดเป็นต้นและรวมถึงผู้น�า

ในประเทศต่างๆ	 ได้มีการเปิด	 Facebook	 และ	 Twitter	 เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็น	 เช่น

Faceboook	ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา	เป็นต้น

ตัวอย่าง  facebook   
ของกรมราชทัณฑ์ รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

แจ้งข่าวสารรวมตลอด

ชี้แจงกฎระเบียบต่างๆ	

และผลงานกิจกรรมต่างๆ

เช่นเรื่องการฝึกวิชาชีพ

ให้แก่ผู้ต้องขัง

70



พรเอื้อง  ตรีทอง

ประสบการณจ์ากคลังสมองกรมราชทัณฑ์
โดยเฉพาะงานราชทัณฑ์	 อยากให้น้องๆ	 ด�าเนินชีวิตราชการ

ให้ได้ตลอดรอดฝั่งเหมือนพวกผมที่เกษียณไปแล้ว	 ปัญหาต่างๆ

มีมาก	 และที่ส�าคัญที่ท�าให้พวกเราเอาตัวไม่รอด	 ส่วนใหญ่คือ

ปัญหาการถูกร้องเรียน	 เนื่องจากภาพลักษณ์ที่ถูกมองว่าไม่มี

ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่	 และไม่ยึดถือกฎหมายและ

ระเบียบแบบแผนของทางราชการในการปฏิบัติงาน	 ซึ่งการ

แก้ไขปัญหานั้นต้องมีกรอบในการป้องกัน	 โดยต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด

ได้แก่		รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550		ประมวล

กฎหมายอาญา	 ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่	

ม.147-205	พ.ร.บ.ราชทัณฑ์	พ.ศ.	2479	และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

รวมทั้งกฎกระทรวงฯ	 ด้วย	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ในส่วนที่เกี่ยวกับการละเมิดตาม	 ม.420	 และความรับผิดชอบ

ในทางแพ่ง	 กรณีที่มีการทุจริต	 หรือทรัพย์สินของทางราชการ

เสียหายหรือสูญหาย	 ตามหนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี			

และหนังสือกระทรวงการคลัง	 ที่เกี่ยวข้อง	 พ.ร.บ.	 ระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	 2551	 ในส่วนที่เกี่ยวกับวินัยและพ.ร.บ.		

วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์	 พ.ศ.	 2482	 พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต	 พ.ศ.	 2542		

ในส่วนที่เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่และการถูกกล่าวหาร�่ารวย

ผิดปกติ	 ตาม	 ม.	 19,75,84,87,93,94,100,101,103,122	 และ	

123	 รวมทั้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อื่นโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 พ.ศ.	 2543	 ซึ่งก�าหนด

	 สืบเนื่องจากผู้เขียนได้มีโอกาสเป็นคณะท�างานในการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการป้องกันและแก้ปัญหา

อุปสรรคในงานราชทัณฑ์ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้	 ผู ้บริหารของ

กรมราชทัณฑ์		คือ		ผู้บัญชาการเรือนจ�า		ผู้อ�านวยการทัณฑสถาน

ผู้อ�านวยการสถานกักขัง	 สถานกักกัน	 และผู้อ�านวยการส่วน

ได้ระดมความคิดร่วมกันเพื่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาในงาน

ราชทัณฑ์โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ	ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหาร

ระดับสูงของกรมราชทัณฑ์มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู ้

พร้อมทั้งเล่าประสบการณ์ต่างๆ	ทั้งด้านการปฏิบัติตัว		ครอบครัว

และในงานราชทัณฑ์	 รวมถึงเป็นพี่เลี้ยงประจ�ากลุ่มตามหัวข้อ

ซึ่งเป็นแนวทางการเสริมสร้างการป้องกันและแก้ปัญหาอุปสรรค

ในงานราชทัณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง	 6	 ท่านได้ถ่ายทอดความรู้

ประสบการณ์และข้อเสนอแนะ	 ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคลากร

กรมราชทัณฑ์	ดังนี้

นายสมบูรณ์  ประสพเนตร 
อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
หัวข้อการป้องกันปัญหาการถูกร้องเรียน

	 ได้เล่าจากประสบการณ์ในการท�างานในกรมราชทัณฑ์

มาอย่างยาวนานในต�าแหน่งรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์	 และ

ประสบการณ์จากที่เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม	 และได้

ผ่านการเกษียณอายุราชการมาได้อย่างภาคภูมิใจ	 ในการนี้

ผมเป็นห่วงรุ่นน้องๆ	 เพราะปัจจุบันปัญหามีมากมายในทุกเรื่อง

มุมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
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ให้รับจากญาติได้ตามจ�านวนที่เหมาะสม	 ตามฐานานุรูป

และรับจากบุคคลอื่นมีราคาหรือมูลค่าในการรับของแต่ละ

บุคคล	 	 แต่ละโอกาสไม่เกิน	 3,000	 บาท	 พ.ร.บ.	 ป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน	 พ.ศ.	 2542	 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	

ม.	3,5,6,7,8,9,10	และ	11	ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุ	 พ.ศ.	 2535	 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 ตลอดจนระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ

และการคลัง	 พ.ศ.	 2544	 ซึ่งมีโทษปรับทางปกครอง	 4	 ขั้น		

ซึ่งผู้กระท�าผิดจะถูกลงโทษปรับเท่ากับเงินเดือน	1	เดือน		จนถึง

12	เดือน		ตามความร้ายแรงของการกระท�าผิด	ฯลฯ
	 นอกจากยึดหลักกฎหมายและระเบียบแล้วต ้องใช ้
หลั ก ก า ร ให ้ ก า รปกครอ งกา รดู แ ลผู ้ ใ ต ้ บั ง คั บบัญชา
(ใช้	MERIT	SYSTEM)	อย่าแบ่งพรรคแบ่งพวก	แบ่งสี	แบ่งภาค
ต ้องใช ้ความเป ็นธรรมในการท�างานและการครองงาน
ต้องใช้ความสามารถในการเข้าไปนั่งในหัวใจผู้ใต้บังคับบัญชา
รวมถึงการดูแลสวัสดิการของผู ้ใต้บังคับบัญชา	 และอบรม
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้รู้ระเบียบและกฎหมาย	 เพื่อให้รู้ว่าอะไรผิด
อะไรถูก	 รวมทั้ งการประชาสัมพันธ ์ชี้ แจงให ้ประชาชน
(โดยเฉพาะญาติของผู้ต้องขัง)	 ให้รับทราบระเบียบและข้อห้าม
ให้เข้าใจอย่างถูกต้องโดยมีข้อมูลที่ครอบคลุมอย่างละเอียด

นางจันทนา เจริญโต 
อดีตผู้อ�านายการส�านกัทัณฑวิทยา
หัวข้อการป้องกันปัญหาความผิดพลาดด้านการเงินและบัญชี

	 โดยได้กล่าวขอบคุณกรมราชทัณฑ์	 โดยเฉพาะเจ้าของ
โครงการ	 นายฐานิส	 ศรียะพันธ์	 รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์	
ฝ ่ายบริหาร	 รวมทั้ งผู ้บริหารที่มีความตั้ งใจที่จะพัฒนา
กรมราชทัณฑ์	และที่ส�าคัญที่สุด	เห็นคุณค่าของคนเก่า	(ผู้อาวุโส)	
ที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ	 ในงานราชทัณฑ์	 ดังนั้น	 พวกเรา
จะตั้งใจถ่ายทอดความรู ้ที่มีอยู ่	 และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่มี	 เพื่อพัฒนางานราชทัณฑ์	 ให้ก้าวหน้าและมี
ประสิทธิภาพต่อไป
	 จากประสบการณ์การท�างานราชทัณฑ์มาตั้งแต่จบ
การศึกษาจาก 	 คณะบัญชีจุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย	
และรับราชการกรมราชทัณฑ์	 ซึ่งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลาง
กรมราชทัณฑ์และเรือนจ�า/ทัณฑสถาน	 ได้น�าความรู้และศึกษา
จากประสบการณ์ต ่างๆ	 ในการท�างานที่ต ้องศึกษาและ
แก้ป ัญหาต่างๆ	 ด้านงานและคนตลอดเวลา	 เนื่องจาก
กรมราชทัณฑ์จะมีป ัญหาในเรื่องของการเงิน	 การบัญชี
ของเรือนจ�ามาก	 เพราะมีเงินหลายประเภทจึงต้องด�าเนินการ
บริหารให้ถูกต้อง	เช่น
	 1	 เงินงบประมาณ
	 2	 เงินนอกงบประมาณ

	 	 -		เงินผลพลอยได้
	 	 -		เงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
	 	 -		เงินฝากผู้ต้องขัง	ฯลฯ
 และจากประสบการณ์ท�างานรับราชการ	 แผนกบัญชีของ
เรือนจ�ากลางคลองเปรม		ประมาณปี	พ.ศ.	2506-2515		ต่อจากนั้น
ย้ายไปอยู่ทัณฑสถานหญิงกลาง	 	 เห็นปัญหาในเรื่องของการท�า
บัญชีที่ยุ่งยาก	สับสน	 เนื่องจากมีเงินหลายประเภท	ดังนั้นจึงได้
คิดวิธีการท�าบัญชีให้ถูกต้อง	ตรวจสอบง่ายขึ้น	 เช่น	บัญชีเงินฝาก
ของผู้ต้องขัง	 และกรมราชทัณฑ์ได้ออกหนังสือสั่งการเมื่อปี
พ.ศ.		2529		ตามที่ทัณฑสถานหญิงกลางออกแบบไว้
	 การป้องกันปัญหาด้านการเงินและบัญชี	 ควรค�านึงถึง
ประเด็นต่างๆ	ดังนี้
 1	 อย่าให้ความไว้วางใจลูกน้องในการท�างานด้านการเงิน
มากนัก	 โดยเฉพาะการให้รหัส	 (CODE)	 ในการด�าเนินการทาง
ELECTRONIC
	 2	 การใช้เงินผลพลอยได้ต้องศึกษาระเบียบให้เข้าใจ
รวมถึงการชี้แจงให้ลูกน้องเข้าใจ
	 3	 การบริหารเงินร้านสงเคราะห์ผู ้ต้องขัง	 ให้ศึกษา
แนวทางปฏิบัติทางการเงินร้านสงเคราะห์		ปี	พ.ศ.		2532
	 4	 การบริหารเงินฝากผู ้ต้องขัง	 ควรให้ความส�าคัญ		
อย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ส�าคัญ	 ต้องลงบัญชีอย่างเคร่งครัดและ
ถูกต้อง	เพื่อป้องกันการน�าเงินฝากผู้ต้องขังไปใช้ของเจ้าหน้าที่
	 5	 ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน	 และเจ้าหน้าที่บัญชี
ให้ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง
	 6	 ผู ้บังคับบัญชาต้องกล้าที่จะถามผู้ใต้บังคับบัญชา
เมื่อไม่เข้าใจสิ่งใด
	 7	 ต้องสร้างมาตรฐานในการก�าหนดระยะเวลาในการ
เบิก-จ่าย	 เงินสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่	 (เช่น	 เงินช่วยเหลือ
การศึกษา,	ค่ารักษาพยาบาล	ฯลฯ	)
	 8	 การสั่งจ่ายเช็ค	 ต้องให้ความสนใจและต้องใช้ความ
รอบคอบในการสั่งจ่าย
	 9	 ในการจัดซื้อ	 จัดจ้าง	 จะต้องให้เป็นไปตามระเบียบ
พัสดุ	 รวมถึงการซื้อของต้องมีการลงบัญชี	 และการเบิกเงิน
ต้องน�าจ่ายแก่เจ้าหน้าที่	 และการสร้างมาตรฐานระบบบัญชี
	 10		หมั่นตรวจสอบการลงทะเบียนพัสดุให้ถูกต้อง
	 11		ห้ามมิให้ผู้ต้องขังท�างานที่เกี่ยวกับการเงิน	บัญชี

72



นางพรรณี  แย้มศิริ  
ผู้อ�านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวข้อการป้องกันปัญหาความผิดพลาดด้านการเงินและบัญชี

	 โดยได้เล่าประสบการณ์ที่ท�างานหน่วยตรวจสอบภายใน

ของกรมราชทัณฑ์	 จากการตรวจสอบพบปัญหาเรื่อง	 การเงินและ

บัญชีของเรือนจ�า/ทัณฑสถานในแต่ละแห่งมาก	 โดยจะแบ่งการเงิน

ของเรือนจ�า/ทัณฑสถานไว้หลายประเภท	 คือ	 เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ	 ซึ่งเงินแต่ละประเภทจะต้องมีการบริหาร

การเงินอย่างถูกต้องตามระเบียบ	 อีกทั้งต้องมีเอกสารหลักฐาน

ไว้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกด้วย	 ในโอกาสนี้จะขอกล่าวถึง

สภาพปัญหาที่เกิดจากคนคือผู้ปฏิบัติงานโดยแบ่งเป็นดังนี้

	 1	 การเบกิจา่ยเงนิและจดัท�าบญัชไีม่ถกูต้องตามระเบยีบ

	 2	 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยเจตนาทุจริตทางการเงิน	

	 	 และบัญชี

เรือนจ�า/ทัณฑสถาน มีเงินอยู่ในความรับผิดชอบ 4 ประเภท
จากการตรวจสอบเงินแต่ละประเภท พบปัญหาดังนี้

ด้านการเงินงบประมาณ

	 1	 การเบกิจา่ยเงนิงบประมาณผดิผลผลติ		เบกิเกนิยอด		

	 	 เป็นผลท�าให้เบิกเงินไม่ได้ตามที่ตั้งไว้

	 2	 การเบิกเงินงบประมาณผิดระเบียบกระทรวงการคลัง

	 	 โดยเฉพาะการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการด้านการรักษา	

	 	 พยาบาล	ค่าเล่าเรียนบุตร	ค่าเช่าบ้าน	และค่าใช้จ่าย	

	 	 ในการเดินทางไปราชการ

ด้านเงินผลพลอยได้

	 1	 จัดท�าบัญชีและทะเบียนไม่ครบถ้วน	ไม่เป็นปัจจุบัน

	 2	 ไม่ส่งงบเดือน		งบ	6	เดือน		ตามก�าหนดเวลา

	 3	 การจัดซื้อจัดจ้างผิดขั้นตอน	ผิดระเบียบพัสดุ

	 4		 ท�าบัญชีคุมพัสดุ	(บัญชี	5	แบบ)	ซึ่งเป็นทะเบียนคุม	

	 	 การผลิตสินค้าไม่ครบถ้วน		ไม่เป็นปัจจุบัน

ด้านเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

	 1	 มีการซื้อสินค้าโดยไม่ลงบัญชีคุมสินค้า

	 2	 บัญชีคุมสินค้าร้านนอก	กับร้านค้าภายในไม่ตรงกัน	

	 	 หรือไม่คุมบัญชี		ท�าให้เกิดสินค้ารั่วไหล

	 3	 หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง	ไม่ครบตาม	 	

	 	 กระบวนการตามระเบียบที่วางไว้

	 4	 น�าบิลที่เบิกจ่ายแล้วมาเปิดอีก	เบิกซ�้า	(เวียนบิล)

	 5	 มีบัญชีการฝากสินค้าฝากขาย		และไม่มีตัวสินค้า	 	

	 	 ฝากขาย

	 6	 ร้านค้าเบิกเงินฝากเกิน	คือมีรายชื่อขอถอนเงิน

	 	 ในบัญชี	ขอเบิกเงินแต่ไม่มีการตัดยอดในหลักฐาน	

	 	 การรับฝากและถอนเงิน	(บุ๊ค)

ด้านเงินฝากผู้ต้องขัง

	 1	 เงินสดที่มีไม่ตรงกับบัญชี

	 2	 ยอดเงินในหลักฐานการรับฝากและการถอนเงิน		 	

	 	 (บุ๊ค)	ของผู้ต้องขังไม่ตรงกับเงินฝากที่ฝากไว้กับ

	 	 การเงินงบประมาณ

	 3	 รับธนาณัติแล้วไม่น�าเงินเข้าบัญชี

	 4	 รับธนาณัติแล้วไม่ออกใบเสร็จ		น�าเงินเข้าบัญชี

	 5	 รับธนาณัติแล้วน�าเงินเข้าบัญชี		ไม่ครบตามจ�านวน

	 6	 รับเงินสดจากผู้ต้องขังเข้าใหม่		ไม่น�าเงินเข้าบัญชี

	 	 ในวันรุ่งขึ้น	(ผิดระเบียบ)

	 อย่างไรก็ตาม	 อยากให้พวกเราป้องกันปัญหาความ

ผิดพลาดทางการเงินและบัญชีได้ก็โดยการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

ด ้วยความถูกต้องตามกฎระเบียบที่กรมราชทัณฑ์ก�าหนด

และตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยการพัสดุและ

แนวทางการปฏิบัติของกรม	 พร ้อมทั้งผู ้บริหารต้องหมั่น

ตรวจสอบก�ากับดูแลให้ถูกต้องอย่างใกล้ชิดด้วย

นายสุทธิ์  นุ่นสังข์ 
อดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ในหัวข้อการป้องกันการทะเลาะวิวาทและ
การก่อความไม่สงบของผู้ต้องขัง  

	 ได้พูดถึงงานราชทัณฑ์	 เรือนจ�า/ทัณฑสถานเป็น

หน่วยงานสุดท้ายในกระบวนการยุติธรรม	 เริ่มแต่	 ต�ารวจ	

อัยการศาล	 ราชทัณฑ์	 คนที่ถูกส่งเข้าเรือนจ�า/ทัณฑสถาน

ไม่สามารถคัดเลือกกลั่นกรองได้	 เด็กๆ	 ที่เข้าสถานการศึกษา

มีการคัดเลือกหลายขั้นตอน	 แต่ก็ไม่สามารถให้การอบรม

การสอนให้ดีทั้งหมด	 คนเข้าเรือนจ�า/ทัณฑสถานยิ่งยากล�าบาก

ในการควบคุมดูแล	 และอบรมแก้ไขเป็นทวีคูณแม้แต่คนใน

ครอบครัวเดียวกัน	 พ่อแม่เดียวกัน	 บางครั้งบางครอบครัว		

ยังทะเลาะอาฆาตเข่นฆ่ากันก็มี	 คนที่เข้าเรือนจ�า/ทัณฑสถาน

ต่างครอบครัว	 ต่างพ่อต่างแม่	 บางคนต่างเชื้อชาติ	 ต่างศาสนา

กันก็มี	 บางคนอยู่ภายนอกเป็นคนมีหน้ามีตามีฐานะดี	 มียศถา

บรรดาศักดิ์	 มีบริวารมากมาย	 มีอิสระ	 ท�าอะไรได้ตามอ�าเภอใจ

เมื่อมาอยู่ในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน	 ต้องขาดจากสิ่งดังกล่าวไป

และกลับมีระเบียบวินัยมีข้อห้ามข้อปฏิบัติมากมายย่อมปรับตัว

ไม่ทันเกิดความเครียด	 ด้วยข้อเท็จจริงดังกล่าวมาข้างต้น	 ก็เป็น

สาเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทจนน�าไปสู่	 การก่อความไม่สงบ

ในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน	ให้ต้องแก้ไขกันเสมอมา

	 นอกจากนี้ถ้าจะเปรียบคนเข้าเรือนจ�า/ทัณฑสถาน

กับคนเข้าโรงพยาบาลคล้ายๆ	 กัน	 คนเข้าเรือนจ�า/ทัณฑสถาน

บางคนคดีเดียว	 บางคนหลายคดี	 คนเข้าโรงพยาบาล	 บางคน
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และเข้าใจภารกิจของกรมราชทัณฑ์	 อีกทั้งต้องประสานงานกับ

พันธมิตร	 ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานราชทัณฑ์

ได้เป็นอย่างดี

	 พันธมิตร	 คือมิตรที่มีพันธะร่วมกัน	 อุดมการณ์ร่วมกัน

กรมราชทัณฑ์มีพันธมิตรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นที่จะต้องร่วมกัน

ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสังคมอยู ่ดีมีสุขและปลอดภัยทุกภาคส่วน

ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และบุคคลโดยทั่วไป	 ดังเช่นเราอยู่ใน

กระบวนการยุติธรรม	 ซึ่งเป็นพันธมิตร	 มีเป้าหมายในการท�างาน

ตามภารกิจที่ใกล้เคียงกัน	 คือ	 ด�ารงความยุติธรรม	 เพื่อความ

ปลอดภัยของสังคม	 การท�างานของกรมราชทัณฑ์	 ต้องร่วมก�าลัง

กับทุกภาคส่วนที่อยู ่ในสังคม	 เพราะต้องช่วยกันส่งเสริม

สนับสนุนท�าตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยดี	 อีกทั้ง

จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ	 ในงานราชทัณฑ์ให้ผ่านพ้นวิกฤติอีกด้วย

เครือข่ายพันธมิตรของหน่วยงานราชทัณฑ์		อาจจะแบ่งออกเป็น

4		กลุ่ม		ได้แก่

	 1.		หน่วยงานราชการส่วนกลาง

	 2.		หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค

	 3.		หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น

	 4.		องค์กรภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป		ซึ่งมี		มูลนิธิ		

ชมรม		บริษัท		ห้างร้าน		สื่อมวลชน		วัด		พระสงฆ์		ผู้มีบารมี

ในท้องถิ่น		และบุคคลทั่วไป		รวมถึงญาติผู้ต้องขังอีกด้วย

	 อย่างไรก็ตามการที่ประสานความร่วมมือกับพันธมิตร

ให้สามารถเป็นเครือข่ายที่ดีต่อองค์กรของเราได้นั้น	 ต้องศึกษา

ข้อมูลให้แน่ชัดว่า	 พันธมิตรมี	 2	 ประเภท	 คือพันธมิตรที่มี

ประโยชน์ร่วมกันโดยตรงและพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

บางประการ	หรือมีผลประโยชน์เอื้อต่อกันในรูปแบบอื่น	 	 ดังนั้น

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	 	 และมีบุคลิกที่ดี

ในการสร้างเครือข่าย	 และสามารถที่จะสร้างความเชื่อถือต่อ

พันธมิตรต่างๆ	 เหล่านั้น	 เพื่อความร่วมมือที่ดีต่อกันไปได้อย่าง

ยั่งยืนด้วย

นายฐานิส  ศรียะพันธ์ 
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายบริหาร ในปัจจุบัน
ในหัวข้อการผลักดันยุทธศาสตร์ของกรมราชทัณฑ์ให้ประสบผลส�าเร็จ

	 ได้เน้นถึงการผลักดันยุทธศาสตร์ของกรมราชทัณฑ์

ให้ประสบผลส�าเร็จนั้นมีด้วยกันหลายประการ	 อย่างเช่นใน

ปี	 2552	 กรมราชทัณฑ์ได้มีนโยบายเน้นหนักส�าคัญที่จะต้อง

ด�าเนินการ	 4	 ประการ	 ซึ่งได้แก่การป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดในเรือนจ�า	มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคดียาเสพติด

รายใหญ่และเครือข่ายเพื่อท�าลายโอกาสและตัดวงจรการค้า

ยาเสพติด	 การผลักดัน	 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

มาใช้ในงานราชทัณฑ์	 การพัฒนาดูแลสวัสดิการข้าราชการ

และประการสุดท้ายคือ	 มาตรการด้านทัณฑวิทยา	 ซึ่งเป็น

โรคเดียว	 บางคนหลายโรค	 คนเข้าเรือนจ�า/ทัณฑสถานไม่ค่อย

สะอาด	 ป่วยเป็นโรคมากมายเช่นกัน	 แต่ที่ผิดกันมากคือคน

เข้าโรงพยาบาลจะเปิดเผยความจริงทุกอย่างที่เกี่ยวกับโรคให้

หมอทราบ	 แต่คนเข้าเรือนจ�า/ทัณฑสถาน	 มักจะปกปิดความจริง

เกี่ยวกับคดี	 ไม่ค่อยเปิดเผยให้เจ้าหน้าที่ทราบ	 ประกอบกับงาน

ราชทัณฑ์โดยเฉพาะเรือนจ�า/ทัณฑสถาน	 เป็นงานที่เหน็ดเหนื่อย

ตรากตร�า	 เป็นงานที่เสี่ยงอันตราย	 เป็นงานที่ไม่สะอาดบางครั้ง

ถูกดูหมิ่นดูแคลน	 จากหน่วยงานอื่นและสังคมภายนอก	

ด้วยข้อเท็จจริงดังกล่าวท�าให้เกิดความตึงเครียดทั้งผู ้ต้องขัง

และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

	 การป้องกันการทะเลาะวิวาทและการก่อความไม่สงบ

ของผู้ต้องขัง	 จึงจ�าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับคน

อาคารสถานที่	 เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ	เกี่ยวกับการควบคุม

รวมทั้งกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	 ตลอดจนหนังสือสั่งการต่างๆ

ต้องชัดเจนรัดกุม	 ง่ายต่อการปฏิบัติ	 เพราะถ้ามีความพร้อม

ในสิ่งต่างๆ	 ดังกล่าวมา	 การป้องกันการทะเลาะวิวาทและการ

ก่อความไม่สงบของผู้ต้องขังก็จะง่ายขึ้น	 โดยเฉพาะปัญหา

เกี่ยวกับคน	 จะต้องมีสมรรถภาพและมีประสิทธิภาพเพราะ

อาคารสถานที่ก็ดี	 อุปกรณ์	 เครื่องมือเครื่องใช้ก็ดี	 รวมทั้งระบบ

ระเบียบต่างๆ	 ก็ล้วนต้องอาศัยคนเป็นหลักตามค�าที่กล่าวกัน

เสมอว่าสิบร้ายผู้ต้องขังไม่เท่ากับหนึ่งร้ายเจ้าหน้าที่

นายอาทิตย์ โพนทอง 
อดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ในหัวข้อเทคนคิการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในงานราชทัณฑ์  

	 ได้กล่าวจากประสบการณ์ในงานราชทัณฑ์มานานถึง	

30	ปี	เคยรับราชการเริ่มจากเป็นครูที่ต้องอบรมสั่งสอนเด็กที่เป็น

ผ้าขาวให้ได้รับความรู้และเป็นคนดีต่อตนเอง	 ครอบครัวตลอดจน

ถึงสังคม	 และต่อมาย้ายมาอยู่กรมราชทัณฑ์	 ก็มีความตั้งใจ

จะท�างานด้านการแก้ไขผู้กระท�าผิดให้เป็นคนดี	 โดยมาด�ารง

ต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่	เป็นผู้บัญชาการเรือนจ�า

/ทัณฑสถานหลายแห่งโดยเฉพาะเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร

ก่อนจะเป็นรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์	 จึงมีประสบการณ์ในการ

ท�างานด้านราชทัณฑ์มากพอควร	 อีกทั้งเคยมีส่วนผลักดันให้งาน

ราชทัณฑ์	 ซึ่งเป็นงานในกระบวนการยุติธรรม	 ได้ส�าเร็จลุล่วงไป

ด้วยดีหลายเรื่องด้วยกัน	 โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างเครือข่าย

อีกทั้งการประสานงานในด้านต่างๆ	 เกิดผลส�าเร็จเป็นรูปธรรม

เป็นผลดีกับกรมฯ	 และข้าราชการของกรมราชทัณฑ์	 เช่น

การปรับปรุงระดับต�าแหน่งของข้าราชการ	 การเพิ่มอัตราก�าลัง

ข้าราชการ	 การได้มาซึ่งเงินตปร.	 (ค่าเสี่ยงภัย)	 การริเริ่มและ

ก่อตั้งกองทุนสวัสดิการของข้าราชการฯ	 เป็นต้น	 แต่อย่างไรก็ตาม

งานประสบความส�าเร็จได้ต้องขึ้นอยู่กับสังคม	ต้องรับรู้		รับทราบ
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แนวทางการด�าเนินงานและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์เกี่ยวกับ

การควบคุม	ก�ากับดูแลผู้ต้องขังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 กรมราชทัณฑ์มีหน่วยงานในสังกัดทั้งในสังกัด	 ทั้ง

ส่วนกลางกรมฯ	 เรือนจ�าและทัณฑสถานทั่วประเทศประสบ

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ	 เป็นอันมากโดยเฉพาะปัญหาวิกฤตเรื่อง

สิ่งของต้องห้าม	 ยาเสพติด	 โทรศัพท์มือถือ	 เข้าในเรือนจ�า/

ทัณฑสถาน	 ปัญหาการควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย

ผู้ต้องขังให้กลับเป็นคนดีสู่สังคม	 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติ

งานเหนื่อยยากตรากตร�ามากขึ้น	 รวมทั้งต้องใช้จิตวิทยาในการ

ท�างานให้เกิดผลส�าเร็จของงาน	 การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา	

ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชาวราชทัณฑ์โดยภาพรวม

ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก�าลังความสามารถท�าให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและแผนงานต่างๆ	ของกรมราชทัณฑ์

	 แต่อย่างไรกต็าม	 การผลกัดนัยทุธศาสตร์ของกรมราชทณัฑ์

ให้ประสบความส�าเร็จได้นั้น	 พวกเราชาวราชทัณฑ์ทุกคน

ต้องค�านึงถึงยุทธศาสตร์การท�างานของกระทรวงยุติธรรม

กรมราชทัณฑ์	และที่ส�าคัญที่สุด	การท�างานต้องมีแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการ	 อย่างเช่น	 การเดินทางไปรับงานใหม่	

ผู ้บัญชาการเรือนจ�าต้องมีข้อมูลของเรือนจ�า/ทัณฑสถานนั้น

มากพอสมควร

	 1	 ก่อนเดินทางไปรับงานหน่วยงานใหม่ๆ	 ต้องศึกษา

ข้อมูลต่างๆ	 ของหน่วยงานใหม่ให้รู้ทั้งหมดเสียก่อน	 เช่น	 คน

สถานที่	รวมถึงการบริหาร

	 2	 ท�าอย่างไรที่จะพัฒนาตามยุทธศาสตร์กระทรวง	

กรมฯ	 ว่าเป็นอย่างไรจะได้ผลักดันและท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 การประเมินองค์กรต้องให้ได้ข้อเท็จจริง	 จะต้องรู้จดุอ่อน

จุดแข็งขององค์กร	 มีการออกแบบข้อมูลให้เห็นของจริง	 รวมทั้ง

ออกแบบสอบถามให้ได้ข้อมูลจริงตามต้องการ	 และต้องหาให้ได้

ว่าใครมีบารมีในหน่วยงาน	 ที่จะเป็นตัวช่วยให้เราขับเคลื่อน

องค์กรได้	 เช่น	 บางครั้ง	 ผอ.ส่วนมีแต่ต�าแหน่งไม่มีบารมี	

เจ้าหน้าที่ระดับ	 4	 ยังมีบารมีมากกว่า	 เป็นที่นับถือ	 เชื่อถือ

ของเจ้าหน้าที่ในเรือนจ�ามากกว่า	 เป็นต้น	ดังนั้นต้องรู้และใช้คน

ให้ถูกต้องกับงาน	หรือให้เหมาะสมกับความสามารถ

ในการท�างานแบ่งระยะการท�างานออกเป็น 3 ระยะ (เฟส)
	 ในองค์กรแต่ละแห่งมักจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นหลายอย่าง

ได้แก่	ปัญหาที่เกี่ยวกับคน	เงิน	และการบริหาร	ปัญหาที่เกิดขึ้น

บ่อยครั้งคือ	ปัญหาความคับข้องใจ	แต่ไม่กล้าพูด

 เฟสที่ 1	ระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือน	ต้องคิดหาข้อมูลและ

น�าข้อมูลที่ได้	 มาซื้อใจก็คือ	 การปฏิบัติต่อลูกน้องหรือเพื่อน

ร่วมงานอย่างจริงใจให้เจ้าหน้าที่ยอมรับในเรื่องของความคิดเห็น

จัดสวัสดิการด้านต่างๆ	 โดยให้เห็นเป็นรูปธรรม	 ผมคิดว่าเก้าอี้

ที่นั่งสบายที่สุด	 คือเก้าอี้ที่นั่งอยู่ในใจลูกน้อง	 คือ	 ให้ลูกน้องรัก

และตั้งใจที่จะท�างานเพื่อองค์กรได้

 เฟสที่ 2	 ระยะสั้น	 การปรับเปลี่ยน	 เริ่มเอายุทธศาสตร์

แผนงานต่างๆ	 ที่ไม่ใช้งบประมาณ	 หรืองบประมาณไม่มาก

3-6	 เดือน	 สร้างความเชื่อแก่ผู้มีอ�านาจ	(ผู้บริหาร)	 ผู้ที่ให้

งบประมาณเชื่อถือไว้ใจให้งบประมาณในการด�าเนินการ

 เฟสที่ 3 	 ระยะยาว	 ใช้งบประมาณมากขึ้น	 เพราะมีผล

จากการสร้างความเชื่อจากผู้ใหญ่	 จากลูกน้องผู้ร่วมงานว่า

โครงการของเราท�าได้ส�าเร็จแน่	 ดังนั้นการที่เราจะท�าโครงการ

อะไรให้นึกถึงคน	 3	 กลุ่ม	 ได้แก่	 เจ้าหน้าที่	 ผู้ต้องขังและ

ประชาชน	 (ญาติผู้ต้องขัง)	คือต้องให้ความจริงใจและเสริมสร้าง

การประสานความร่วมมือกัน	 เข้าใจกันเพื่อให้ช่วยกันผลักการ

ท�างานให้หน่วยงานประสบความส�าเร็จในการอยู่ร่วมกันได้

อย่างสมดุล	 อีกทั้งต้องสร้างความเชื่อให้ลูกน้องผู ้ร ่วมงาน

และประชาชน	 ด้านการพัฒนาบุคลากร	 ให้ก้าวหน้าในหน้าที่

การงาน	 เพื่อความปลอดภัยและมีความสุขในการท�างาน	 และที่

ส�าคัญจะต้องค้นหาความสมดุลของกลุ่มบุคคลทั้ง	 3	 กลุ่ม

ที่กล่าวมาข้างต้น

	 ในการท�างานให้ประสบความส�าเร็จได้นั้นจะต้องไม่มี

ศัตรู	 คือต้องมีมิตร	 หรือมีพันธมิตร	 มีเครือข่ายในการติดต่อ

ประสานงานเพื่อให้ท�างานได้คล่องตัวขึ้น	 สามารถท�างาน

เป็นทีมได้	 จึงจะท�าให้การท�างานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์

ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 จากการรวบรวมประสบการณ์	 จากคลังสมองของ

กรมราชทัณฑ์	 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น	 ผู ้เขียนรู ้สึก

ภาคภูมิใจมากที่ได้มีส่วนร่วมเป็นคณะท�างานในการสัมมนา

ครั้งนี้	 เพราะทั้งได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ	 มากมาย

จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็น	 ผู้บริหารทุกท่าน	 ในทุกมิติ	 ทั้งการ

ปฏิบัติตัวในการด�ารงชีวิต	 ครอบครัว	 การท�างานในด้าน

บริหารงาน	 คือ	 แนวทางน�าไปปฏิบัติทั้งในด้านการครองตน

การครองงาน	 อีกทั้งเทคนิคในการติดต่อประสานงาน	 และสร้าง

เครือข่ายพันธมิตร	 เพื่อการปฏิบัติงานที่ดี	 อีกทั้งการค�านึงถึง

ยุทธศาสตร์ของแผนงานเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จของงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 ดังนั้น	 	 จึงขอฝากบทความนี้ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมมาจาก

การถ่ายทอดความรู้ในงานราชทัณฑ	์ และประสบการณ์ต่างๆ	

มากมายที่เป็นประโยชน์จากคลังสมองของกรมราชทัณฑ์		เพื่อน�า

ไปเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตตนเอง	 ครอบครัว	 และการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลส�าเร็จ		ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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กองบรรณาธิการวารสารราชทัณฑ์

ส ถ า น ีค ล า ย เ ค ร ีย ด

แ ต่ อ ย่ า . . .

หมดแรง
หมดใจ

ที่มาของอาการหมดแรง

ในช่วงบางเวลา หรือส�าหรับบางคน ทุกช่วงเวลา (ฮา) คงเคยมีความรู้สึก
เหนื่อยหน่ายจนไม่อยากจะท�างานอะไรต่อ แต่เนื่องจากหลากหลายเหตุผล เช่น 

 • ยังไม่อยากตกงาน ยังต้องการเงินเดือนเพื่อเลี้ยงชีวิตและครอบครัวอยู่ 
 • ยังต้องการเป็นคนที่มีความหมายในสังคม มีอะไรท�า
   ไม่เป็นคนว่างงาน

 ไม่ว่าจะเป็นเหตุใดก็ตาม ท�าให้
พวกเราก็คงยังท�างานกันต่อไป และจึง
ส่งผลท�าให้ในแต่ละวัน คิดว่าเมื่อไรจะถึง
16.30 น. อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเลิกงานแล้ว
เมื่อไรจะถึงวันศุกร์ จะได้พักผ่อน อีกไม่กี่
เดือนจะถึงเดือนตุลาคม จะได้เกษียณแล้ว
ไปพักผ่อนแล้วนะ
 ท�า ให ้การท�างานก็อยู ่ ในสภาพ
หมดแรง ซึ่งจะมีอาการคือ ไม่มีความคิด

 เหตุที่ท�าให้คนเราท�างานไปวันๆ ไม่ขยันเท่าที่ควร จนบางครั้งถึงข้ันเอื่อยเฉื่อยไร้เรี่ยวแรง เซ็ง เครียด เบื่อและกลุ้มนั้น มาจาก
สาเหตุหลายประการ แต่สิ่งที่ท�าให้คนหมดแรงได้มากที่สุดล้วนมาจากปัจจัยภายในตัวของเราเอง ซึ่งก็คือ อารมณ์และความรู้สึกนกึคิด

อันเกิดมาจากการย�้าคิดถึงสิ่งเลวร้ายต่างๆ ในอดีต ทัศนคติในการมองโลกในแง่ร้าย รวมทั้งความเคยชินที่ท�าจนติดเป็นนสิัย

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการบั่นทอนก�าลังใจให้ถดถอยด�าดิ่งลงไปเรื่อยๆ และเนื่องจากมันเป็นปัจจัยภายในท่ีอยู่ในสมองอยู่ในส�านึกของ
ตัวเราเอง การแก้ไขจึงเป็นเรื่องท่ี.. “จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่าย” เพราะไม่ต้องรอให้ใครมาแก้ให้ แต่ถ้าจะว่ายากก็ยากเพราะเราคุ้นเคย
กับมันมานาน ท�าให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงล�าบาก ส�าหรับปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่  

ข้อมูลจาก นิตยสาร GO TRAINING

สร้างสรรค์ใดๆ ในการท�างานทั้งสิ้น ไม่มีใจ
ให้งานแม้แต่น้อย หรือถ้าอาการหนักสุด
คือ ในช่วงนั้นรู้สึกได้เลยว่าตนเองท�างาน
ไปวันๆ เหมือนไม้ตายซาก ไม่อยากคิด
ไม่อยากสนใจอะไรทั้งนั้น ใครจะท�าอะไร
ก็ท�าแต่อย่ามายุ ่งกับฉัน แค่ท�างานให้
เสร็จๆ และมีชีวิตรอดจากปากเหยี่ยว
ปากกาที่คอยหาเรื่องให้ปวดหัวก็เหนื่อย
จะแย่อยู่แล้ว ความหวังเล็กๆ อย่างเดียว
ที่มีก็คือ... อีกไม่กี่วันเงินเดือนก็ออกแล้ว
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1. การมทีศันคติในเชิงลบ

3. หลงเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อ

4. ไม่มีความขยนัขันแข็ง

6. ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง

5. ขาดแรงจงูใจและแรงผลกัดนั
   ในการลงมือท�า 

2. ความเครยีด

เช่น เป็นคนคิดมาก ช่างระแวง ใจน้อย ใครท�าอะไรไม่ถูกใจเข้าหน่อยก็งอน ไม่พอใจ ชอบโทษคนอื่น
ไว้ก่อนไม่อยากจะเป็นผู้รับผิดชอบอะไรทั้งนั้น ถึงแม้เป็นงานในหน้าที่ที่ตนเองต้องรับผิดชอบก็ต้อง
หาทางให้คนอื่นมาร่วมรับผิดชอบ หากเกิดการผิดพลาดจะได้โทษคนอื่นได้ ชอบที่จะให้มีคนมาคอย
เอาอกเอาใจ คนประเภทนี้จะอารมณ์เสียได้ง่ายและบ่อยกว่าผู้อื่นและเมื่อไม่พอใจ ไม่สบายใจ  
    ก็ไม่มีอารมณ์ร่วมในการท�างานแต่อย่างใด เป็นอุปสรรคต่อการท�างานเป็นทีม

เช่น เชื่อเรื่องดวงเชื่อว่าตัวเองปีนี้ดวงตก จะมีเรื่องเดือนร้อน เชื่อในฝันร้ายเมื่อคืน
อีกมากมาย เมื่อหลงติดกับดักความเชื่อเหล่านั้นก็จะไม่มีพลังไปต่อสู้กับอะไร
เพราะคิดว่าสู้ไปเท่านั้น ดวงก�าลังตก และเชื่อในข่าวลือ ค�านินทา ค�ายุยง 
เป็นคนลักษณะหูเบา

เพราะไม่รู้ว่าจะท�าไปท�าไม จะตั้งใจท�ามันไปท�าไม ท�าอะไรก็ไม่เคยเห็นความดี อยู่ไปวันๆ  
ท�าให้เสร็จๆ ก็เพียงพอแล้ว เมื่อคิดได้เช่นนี้ ความเบื่อก็จะมาครอบคลุมจิตใจได้โดยง่าย

เช่น เครียดเพราะกลัวจะท�างานไม่เสร็จ เครียดเพราะกลัวถูกเจ้านายว่า 
กลัวว่าจะท�างานไม่ได้ดังใจเจ้านายเครียดกังวล ไม่ไว้วางใจ
ใครทั้งสิ้น ระแวงระวังอยู่ตลอดเวลาเกิดความรู้สึกวิตก 
เป็นกังวล ท�าให้ในแต่ละวันเกิดความรู้สึกไม่อยากท�างานใด

เมื่อไม่มีความขยัน งานที่ต้องท�าก็จะเสร็จช้า เมื่องานแรกเสร็จช้า งานที่เหลือก็จะเริ่มพอก
มากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นเหมือนสุภาษิตที่ว่าดินพอกหางหมู จนงานล้นท�าไม่ทัน 
พาลหมดแรงท�างานไปในที่สุด ส่งผลเสียต่อการท�างานเป็นอย่างมาก

คนที่ไม่มีความมั่นใจในตนเองมักคิดว่าสิ่งต่างๆ ที่ต้องท�านั้นยากแสนยาก คิดว่าตนเองคงท�าไม่ได้แน่นอน 
ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นเสมอ เมื่อไม่มีใครคอยช่วยก็จะรู้สึกว่าต้องออกแรงทุ่มพลังเป็นอย่างมาก 
จึงเป็นเหตุให้หมดแรงหมดใจได้บ่อยครั้ง ยิ่งถ้าใครชอบจมปลักอยู่กับปมด้อยของตนเองคอยย�้าคิด
ย�้าเตือนตัวเองว่าเรามันไม่มีความสามารถ เราเรียนมาน้อย จะไปแข่งขันอะไรกับใครเขาได้
...ก็จะยิ่งบั่นทอนก�าลังกายและก�าลังใจได้อย่างดีที่สุด

สาเหตทุี่ท�าให้คณุหมดแรงในการท�างาน
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แนวทาง

แก้ไข
ในส่วนของการแก้ไขเพื่อให้เราสามารถ
มีแรงมีก�าลังใจได้เต็มทุกวันนั้น 
เริ่มต้นง่ายๆ ได้ด้วยการจัดแจงสิ่งของ
รอบตัวให้เข้าที่ไปจนกระทั่งปรับนิสัย
และเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี
เพื่อการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ดังนี้

1. ออกก�าลงักายสม�่าเสมอ

3. จดัสรรเวลาการท�างาน

2. เลือกกินอาหารที่มปีระโยชน์  

โดยอาจจะลองหลายหลายประเภทเช่น ฟุตบอล เทนนิส 
แบดมินตัน ฯลฯ ก็จะท�าให้การออกก�าลังกายเป็นเรื่องที่
ไม่น่าเบื่อ และสามารถช่วยขจัดอารมณ์อันไม่พึงประสงค์
จากที่ท�างานได้เป็นอย่างดี

เวลางานปกติเริ่ม 8.00 น.-16.30 น. ซึ่งในเวลาดังกล่าว
ขอให้คุณท�างานให้เต็มที่ก็เพียงพอแล้ว หลังจากนั้น ควรจะเป็นเวลา
ที่คุณควรจะพักผ่อน กลับบ้าน หาเวลาเล่นกับลูก นั่งสมาธิเสียบ้าง  
(ทางที่ดีควรท�าสมาธิอย่างน้อย 10-15  นาทีทุกๆ วัน) 
การที่คุณซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงาน ท�างานถึงมืดค�่า
เป็นประจ�าทุกวันนั้น แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีการวางแผน
ในการท�างาน ชีวิตอยู่แต่กับงาน

อาหารขยะประเภทฟาสต์ฟู้ดนั้นอร่อย แต่ไม่ได้คุณค่า
ที่ครบถ้วน ควรเลือกกินอาหารหลากหลายเพื่อให้ร่างกาย
ได้รับสารอาหารที่ครบหมู่ และเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ
ที่ซ�้าซากจ�าเจจากการกิน แต่ไก่ทอด พิซซ่า 
และแฮมเบอร์เกอร์ การได้รับอาหารประเภทแป้งและไขมัน
มากเกินไปไม่ได้หมายความว่าจะท�าให้เรามีแรงท�างาน
ได้มาก ตรงกันข้ามกลับจะท�าให้ร่างกายและจิตใจ
เชื่องช้า เฉื่อยชา
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บทสรปุ

5. หลกีเลี่ยงการเผชิญหน้ากบัตวัต้นเหต ุ

6. การบริหารระยะเวลาในการด�าเนนิงาน

7. หมั่นย�้าเตอืนถึงเป้าหมายชวีิตของตน
   อย่างสม�่าเสมอ

4. จัดของให้เข้าที่ 

เมื่อรู้ว่าใครคือโจทย์ตัวจริงที่เจอครั้งใดเป็นต้องท�าให้หงุดหงิดได้ทุกที 
ก็จงหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า ปล่อยให้เขากลายเป็นเพียงสายลมที่พัดผ่าน
หรือท�าเสมือนหนึ่งว่าเขาไม่มีตัวตนในโลก (เขาคนนั้นมีค่ามากมายกับชีวิตเรา
จนท�าให้ต้องเก็บมาคิดถึงตลอดเวลาอย่างนั้นหรือ)

เมื่อคุณได้รับมอบหมายให้ท�างาน 1 โครงการ คุณต้องมีการบริหารว่าคุณจะใช้เวลาท�าเท่าไร 
ใช้งบเท่าไร จะบริหารจัดการอย่างไรต้องมีการวางแผน ก�าหนดขั้นตอนท�างาน 
อุปสรรคในการด�าเนินงานมีอย่างไร จะแก้ไขอย่างไร ซึ่งงานใดถ้ามีการวางแผน
และด�าเนินไปตามขั้นตอนแล้วจะเสร็จสิ้นทันตามเป้าหมายที่หน่วยงานก�าหนดไว้

คอยเตือนตัวเองเสมอว่า  ที่มาท�างานทุกวันนี้  
ก็เพื่อให้เราได้ฝึกตนเอง เพื่อการก้าวไปเป็นในสิ่งที่เราหวัง  
อย่าไปใส่ใจหรือหงุดหงิดกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง  
ต่างคนต่างท�างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   
เมื่อเรามีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนและคอย
หมั่นย�้าเตือนบ่อยๆ  ก็จะสามารถเลิกใส่ใจ
กับสิ่งไร้สาระเหล่านั้นไปได้ในที่สุด  
จนมีพลังเหลือเฟือที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ  
ให้กับชีวิต และคนรอบข้าง

หากโต๊ะท�างานของคุณรก หาอะไรก็ยากไปหมด แทนที่จะเริ่มลงมือท�างานทันที ควรหาเวลาจัดของต่างๆ  
ให้เข้าที่เสียก่อน เมื่อทุกสิ่งมองดูสบายตาก็จะพาให้เราเกิดความสบายใจ

 ทกุสิ่งทกุอย่างอยู่ที่         ของคุณเท่านั้น ที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงนสิยั ทศันคติ พฤติกรรมของตนเอง 
มจีิตสาธารณะ โดยคิดว่าการท�างานเราท�าเพื่อองค์กร หน่วยงานของเรา ให้พฒันาและเป็นการตอบแทนองค์กร 
ที่ชบุเลี้ยงดแูลเรามาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งบางคนอาจจะนานถึง 30 ปี- 20 ปี แล้วแต่คน ดงันั้นเมื่อคณุหมดแรง
จากการท�างาน หมดแรงได้ เหนือ่ยก็พกั แต่ขอให้คณุอย่าหมดใจ . . .
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อุรุยา กฤษณจินดา

ความแออัด
ในเรือนจ�า
ความแออัด
ในเรือนจ�า

	 ความแออัดในเรือนจ�า	 เป็นสภาวะที่ท้าทายการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทั่วโลก

ถึงแม้ว่าสถิติอาชญากรรมอาจดูเหมือนว่ามีแนวโน้มที่ลดลง	 หรือแม้ว่ากรมราชทัณฑ์มีการด�าเนินการ

จัดสร้างเรือนจ�าเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู ้ต้องขังก็ตาม	 ปัญหาความแออัดในเรือนจ�าก็คงปรากฏ

ให้เห็นอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของผู้ต้องขังต่ออัตราความจุ

เรือนจ�ามาตรฐานนั้น	 พบว่าในทวีปยุโรป	 จ�านวนผู้ต้องขังมีสูงถึงร้อยละ	 130	 เมื่อเปรียบเทียบตาม

อัตราความจุเรือนจ�ามาตรฐาน	 ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจ�านวนผู้ต้องขังประมาณร้อยละ	 107

ส่วนประเทศบังคลาเทศกลับมีผู้ต้องขังสูงมากถึงร้อยละ	 288	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นจ�านวนที่สูงที่สุด

ในแถบภูมิภาคเอเชียใต้	 และประเทศที่มีสัดส่วนผู้ต้องขังสูงที่สุดในโลกคือ	 ประเทศเคนยา	 ซึ่งมี

สูงมากถึงร้อยละ	337	เมื่อเปรียบเทียบตามอัตราความจุเรือนจ�ามาตรฐานสากล

	 ปัญหาความแออัดในเรือนจ�า	 จึงเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงมาจากการก�าหนดใช้นโยบาย

ทางกระบวนการยุติธรรมต่างๆ	 ที่ผ่านมา	 จึงไม่ได้เป็นผลสะท้อนจากสถิติอาชญากรรมเท่าใดนัก

ดังจะเห็นได้ว่าการกักขังระหว่างเพื่อรอการพิจารณาคดีในชั้นศาลก็ดี	 การบังคับใช้การลงโทษ

รูปแบบต่างๆ	 ที่มีความเข้มงวดมากขึ้นก็ดี	 ล้วนเป็นเหตุประกอบซึ่งส่งผลให้จ�านวนผู้ต้องขังในเรือนจ�า

ขยายตัวสูงขึ้นๆ	 ในทวีปอเมริกาใต้และทวีปแอฟริกานั้น	 จ�านวนผู้ต้องขังประมาณครึ่งหนึ่งของ

ผู้ต้องขังทั้งหมดนั้นเป็นผู้ต้องขังระหว่างการด�าเนินคดี	 เช่นกันกับที่ภูมิภาคเอเชียใต้	 ที่มีแนวโน้ม

การขยายตัวของผู้ต้องขังระหว่างอีกกว่าร้อยละ	65		

	 การต้องโทษจ�าคุกในเรือนจ�า	 เป็นวิธีที่นิยมใช้เป็นบทลงโทษต่อคดีความผิดลหุโทษ

ในหลายประเทศด้วยกัน	 หากแต่ว่าเมื่อพิจารณาการลงโทษดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า	 ผู้ต้องขังที่มี

อาการป่วยทางจิต	 และผู้ต้องขังกลุ่มที่ติดสารเสพติดนั้น	 เป็นกลุ่มที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับ

อ้างอิงจาก	บทความเรื่อง	‘Prison	Overcrowding’	ของ	Penal	Reform	International	(www.penalreform.org)	ณ	วันที่	

20/5/2552	และบทความเรื่อง	‘World	Prison	Population	List	(eight	edition)	by	Roy	Walmsley’	ของ	King’s	College	

London:	International	Centre	for	Prison	Studies	(www.prisonstudies.org)	ณ	วันที่	20/5/2552
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การคุมขังในเรือนจ�า	 ในทางกลับกัน	 พวกเขาเหล่านั้นสมควรได้รับการส่งตัวไปรับการรักษาตัวและ

บ�าบัดฟื้นฟูอาการดังกล่าวในศูนย์บ�าบัดฯหรือโรงพยาบาลที่รักษาพยาบาลผู้ต้องขังอาการดังกล่าว

ในข้างต้นเสียก่อน	 	 สภาพความแออัดยัดเยียดเป็นปัญหาระดับรากฐานของกรมราชทัณฑ์ที่ท้าทาย

การท�างานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์	 ทุกภาคส่วนทั้งในเรื่องการจัดหาปัจจัยสี่ที่จ�าเป็นให้แก่ผู้ต้องขัง

ให้เพียงพอต่อความต้องการ	 เช่น	 อาหาร	 การเตรียมอุปกรณ์การรักษาพยาบาล	 ยารักษาโรค	

เรือนนอนให้เพียงพอต่อจ�านวนผู้ต้องขังที่สูงขึ้น	 และในขณะเดียวกัน	 ความแออัดหนาแน่นในเรือนจ�า

ก็ส่งผลให้โปรแกรมการบ�าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขัง	 การเรียนการสอนและอุปกรณ์ด้านนันทนาการต่างๆ

ไม่เพียงพอต่อจ�านวนคนและความต้องการใช้ของผู้ต้องขัง

	 ความแออัดในเรือนจ�า	ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขัง	รวมทั้งสิทธิ
ในการมีมาตรฐานในการด�ารงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีตามอัตภาพ	 และสิทธิในการมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่มีคุณภาพที่ดีและปกติซึ่งเป็นการให้การรับรองโดย	 หลักปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน	 ข้อ	 25	 และสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม	ข้อ	11	และข้อ	12

	 กอปรกับเมื่อพิจารณาข้อก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง	 ข้อ	 9	 ถึง	 ข้อ	 22
ซึ่งได้วางแนวทางแก่เรือนจ�าในการเตรียมการเพื่อรองรับสภาพความเป็นอยู่ทางกายภาพของ
ผู้ต้องขัง	 ซึ่งครอบคลุมด้านสถานที่อยู่อาศัย	 การดูแลสุขภาพอนามัย	 การถ่ายเทของอากาศ	
พื้นที่ใช้สอย	 ที่นอน	 ความสะอาดและอุณหภูมิภายในห้องหรือสถานที่อยู ่อาศัยที่เหมาะสม	
สภาพการณ์ต่างๆ	 เหล่านี้ในความเป็นจริง	 อาจพร่องคุณภาพลงไป	 ในกรณีที่เรือนจ�าหนึ่งๆ
นั้นมีภาระดูแลจ�านวนผู้ต้องขังที่อยู่อาศัยร่วมกันอย่างหนาแน่นเกินขนาดความจุของเรือนจ�า

	 มาตรฐานสากลต่างๆ	 ได้บรรจุเนื้อหาในเชิงการป้องกัน	 เพื่อมิให้เกิดการจ�าคุกอย่างผิด
กฎหมายและ/หรือการใช้โทษจ�าคุกโดยไม่จ�าเป็น	 ซึ่งมาตรฐานฯ	 นั้นมีเนื้อหาสาระครอบคลุมวงกว้าง
ไปยังกลุ่มผู้ต้องขังระหว่างรอพิจารณาคดีทางอาญา	 กลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชน	 และกลุ่มผู้ต้องขัง
ที่มีอาการป่วยทางจิต	 ซึ่งทั้งสามกลุ่มนี้ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับโอกาสจากมาตรการทางเลือกอื่น
ในการลงโทษแทนการกักขังจ�าคุกซึ่งเป็นทางออกหลักของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วโลก

มาตรฐานสากล
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เกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่า
ขององค์การสหประชาชาติส�าหรับมาตรการการไม่ ใช้การคุมขัง ระบุไว้ว่า: 

มาตรการลดความแออัด ในเรือนจ�าของนานาชาติ

 ข้อ 6.1		 การกักขังก่อนและระหว่างรอการพิจารณาคดี	ควรใช้เป็นทางเลือกสุดท้าย
	 	 ในกระบวนการด�าเนินคดีทางอาญา

 ข้อ 6.2		 มาตรการทางเลือกอื่น	 แทนการกักขังทั้งในช่วงก่อน	 และระหว่างรอการพิจารณา
  คดีทางอาญานั้น	ควรเลือกน�ามาใช้เป็นทางเลือกในล�าดับต้นเสียก่อน	ขณะเดียวกัน
	 	 การกักขังในช่วงก่อนและระหว่างรอการพิจารณาคดีนั้นก็สมควรมีการใช้	 โดยใช้
	 	 เฉพาะในสถานการณ์ที่มีความจ�าเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น
   ทั้งนี้ควรด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของหลัก	ข้อ	5.1	ของเกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่า
	 	 ขององค์การสหประชาชาติส�าหรับมาตรการการไม่ใช้การคุมขัง	 พร้อมกันนี้ควร
  ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังผู้นั้นๆ	 อย่างมีมนุษยธรรมและด้วยความเคารพในฐานะและ
	 	 ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์

 ข้อ 6.3  ผู้กระท�าผิดควรมีสิทธิ์ในการอุทธรณ์ต่อศาลหรือต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
	 	 อิสระต่างๆ	 เพื่ออาศัยเป็นช่องทางในการยื่นอุทธรณ์ต่อไป	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
	 	 ในกรณีที่มีการกักขังก่อนและระหว่างรอการพิจารณาคดโีดยไม่เป็นธรรม

	 องค์การเพื่อการปฏิรูปการลงโทษนานาชาติ	 (Penal	 Reform	 International–PRI)
เสนอมาตรการการลดความแออัดในเรือนจ�า	 ซึ่งด�าเนินการโดยการไม่ใช้การกักขังจ�าคุกในช่วงก่อน
และระหว่างรอการพิจารณาคดีทางอาญาโดยเกินความจ�าเป็น	 ควบคู่กับการส่งเสริมการลงโทษ
ทางเลือกในลักษณะอื่นๆ	แทนการกักขังจ�าคุก
 
	 ในประเทศซิมบัพเว	 นับแต่ปี	 พ.ศ.2538	 เป็นต้นมา	 ได้มีการใช้มาตรการการลงโทษทาง
เลือกโดยการให้ผู้ต้องขังท�างานสาธารณะประโยชน์ให้แก่ชุมชน	 (Community	 Service)	 ซึ่งต่อมา
รูปแบบการลงโทษชนิดนี้เป็นที่นิยมแพร่หลายและใช้ในภูมิภาคต่างๆ	 ทั่วโลก	 เช่น	 ทวีปแอฟริกา	
ทวีปยุโรปตะวันออก	และกลุ่มประเทศแถบทะเลแคริบเบียน	ทางตะวันออกของทวีปอเมริกา	เป็นต้น
ซึ่งล้วนเป็นภูมิภาคที่มีความแออัดในเรือนจ�าสูงเป็นพิเศษ	 ต่อมาเมื่อปี	 พ.ศ.	 2540	ประเทศซิมบัพเว
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติในวาระการใช้มาตรการทางเลือกการลงโทษโดยการท�างาน
สาธารณะ	 ผลสรุปจากที่ประชุมฯ	 ได้มีการจัดท�าร่างปฏิญญาการท�างานสาธารณะแห่งเมืองคาโดมา
ปี	พ.ศ.	2540	(Kadoma	Declaration	on	Community	Service	Orders	1997)	ซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณ
ของการยอมรับโดยมติสาธารณะที่มีต่อการลงโทษทางเลือกในลักษณะอื่นๆ	 แทนการกักขังจ�าคุก

	 นอกจากนี้	 ยังมีการใช้ดัชนีแนวปฏิบัติที่ดีที่ลดการกักขังในช่วงก่อนและระหว่างรอการ
พิจารณาคดี	 (Index	 of	 Good	 Practices	 in	 Reducing	 Pre-Trial	 Detention)	 ซึ่งอาศัยระบบ
10	แต้มคะแนน	และใช้ได้ผลส�าเร็จดีในกลุ่มประเทศแถบแอฟริกา	ซึ่งมีข้อเสนอฯ	ให้มีการเบี่ยงเบน

82



กลุ่มคดีความผิดเล็กน้อยออกจากกระบวนการยุติธรรม	 พร้อมทั้งมีการใช้มาตรการต่างๆ	 เช่น
การใช้การลงโทษทางเลือกในลักษณะอื่นๆ มากขึ้น	 การลดระยะเวลาการลงโทษจ�าคุกให้สั้นลง
การส่งเสริมให้มีความสอดคล้องกันระหว่างประเภทความผิดกับการลงโทษในระดับความผิดต่างๆ
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	 และการวางระบบการลงโทษที่มีมาตรการทางเลือกในการลงโทษอย่างสอดคล้อง
กับความเหมาะสมกับวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ

	 นอกจากนี้	 ในประเทศมาลาวี	ก็มีการให้บริการปรึกษาทางกฎหมาย	 (Paralegal	Advisory
Service-PAS)	 แก่ผู้ต้องขังเพื่อให้ความช่วยเหลือในการขอประกันตัวและการขอเข้าสู่โปรแกรม
การท�างานสาธารณะต่างๆ	 ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นความหวังอย่างยิ่งส�าหรับกลุ่มผู้ต้องขังที่มีภาวะ
เจ็บป่วยทางร่างกายในระยะสุดท้าย	 นั้นก็สามารถที่จะสมัครเข้าขอรับการพิจารณาเพื่อได้รับการ
ปล่อยตัวก่อนครบก�าหนดโทษ	 (Early	 Release)	 ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีการลงทะเบียนในปี	 พ.ศ. 2543	
เพื่อให้ผู้ต้องขังเข้ารับบริการนั้น	 พบว่ามีการช่วยผันผู้ต้องขังจ�านวนหลายพันคนออกจากระบบ
กระบวนการยุติธรรม	 และยังช่วยลดจ�านวนเยาวชนและเด็กออกจากระบบยุติธรรมทางอาญาได้
ถึงร้อยละ	 77	 ในหลายประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นประเทศแถบตะวันออกกลาง	 และทวีปแอฟริกาเหนือ
เป็นต้น

	 การส่งเสริมให้มีกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยชุมชน	 (Community	Mediation)	 ก็เป็นที่
นิยมปฏิบัติ	 เพราะมีความสอดคล้องกับธรรมเนียมประเพณีในกลุ่มประเทศแถบเอเชียใต้ที่นิยม
ความสมานฉันท์ในสังคม	 ซึ่งสามารถช่วยเบี่ยงเบนผู้ต้องขังจ�านวนมากออกจากกระบวนการยุติธรรม
แบบเดิม	 ซึ่งรูปคดีความผิดทั้งสถานหนักและสถานเบาต้องผ่านเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้น
เมื่อปี	 พ.ศ.	 2542	 ประเทศบังคลาเทศได้ทดลองปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวนี้และสามารถลด
จ�านวนผู้ต้องขังในเรือนจ�าได้มากกว่า	5,000	คนภายในระยะเวลาเพียง	1	ปี	นอกจากนี้	 ในประเทศ
อินเดีย	 การใช้เรือนจ�าเปิด	 (Open	 Prison)	 ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
ลดความหนาแน่นของผู้ต้องขังในเรือนจ�า	 ดังนั้น	 ทางเลือกที่หลากหลายที่เริ่มใช้เริ่มปฏิบัติกัน
ในประเทศต่างๆ	 ทั่วโลกนั้นควรค่ายิ่งที่จะได้รับการพิจารณาถึงรูปแบบที่เหมาะสมส�าหรับสังคมไทย
ที่เผชิญสภาพความแออัดในเรือนจ�าเช่นกัน	 ขอทิ้งท้ายบทความด้วยความคิดย้อนศรที่ว ่า
ถึงแม้เรือนจ�าและกรมราชทัณฑค์ือส่วนท้ายๆ	 ของกระบวนการยุติธรรมไทย	 แต่ก็เป็นปลายกระบวน
ที่ได้สะท้อนสภาพความเป็นจริงของสังคมปัจจุบันกลับสู ่สังคม	 และสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ
นโยบายต่างๆ	 สู่บุคลากรส่วนต่างๆ	 ของกระบวนการยุติธรรม	 เพื่อให้ได้เห็นเหตุ	 พิจารณาผล
อันเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยสืบต่อไป
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ภัทริยา โชติภัทรสุมล
ส�านกัทัณฑวิทยา

เก็บตก APCCA
การประชุมผู้บริหารงานราชทัณฑ์
ภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก ครั้งที่ 29 
(The 29th Asian and Pacific Conference of Correctional Administrators หรือ APCCA)

	 คอลัมน์เก็บตกการประชุม	APCCA	ครั้งที่	 29	นี้	 เป็นผลพวงมาจากการที่ผู้เขียนได้มีโอกาส
เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม	 APCCA	 ครั้งที่	 29	 ณ	 ประเทศออสเตรเลีย	 ในช่วงกลางเดือน
พฤศจิกายนที่ผ่านมา	 ผู้เขียนจึงขอน�าเรื่องราวความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจจากการประชุม
มาร่วมแบ่งปันให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบกันนะคะ

	 การประชุมผู้บริหารงานราชทัณฑ์ภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก	 (The	 Asian	 and	 Pacific	
Conference	of	Correctional	Administrators)	หรือที่กรมราชทัณฑ์ประเทศสมาชิกรู้จักกันในนาม
APCCA	 นั้น	 เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกที่ฮ่องกง	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2523	 โดยแนวคิดในการจัดการประชุม	
พัฒนาจากการพูดคุยอภิปรายระหว่างผู้อ�านวยการสถาบันอาชญาวิทยาแห่งประเทศออสเตรเลีย
และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฮ่องกง	 หลังจากนั้น	 การประชุม	 APCCA	 ได้จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารและด�าเนินงานราชทัณฑ์ในหมู่ประเทศ
สมาชิกแถบภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก	 ซึ่งในขณะนั้น	 การจัดการประชุมส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุน
จากสถาบันอาชญาวิทยาแห่งประเทศออสเตรเลีย	 จนกระทั่งในปี	 2536	 จึงได้เปลี่ยนบทบาท	

ท่ อ ง ไ ป ใ น ต่ า ง แ ด น
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มาเป็น	APCCA	Coordinator	ที่คอยให้ความสนับสนุนช่วยเหลือจัดการประชุม	 โดยประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมจะผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนไประหว่างประเทศสมาชิก	 ส่วนผู้เข้าร่วมการประชุมจะเป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการราชทัณฑ์จากประเทศ
สมาชิก	ซึ่งปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด	รวม	30	ประเทศ

	 การประชุม	 APCCA	 ครั้งที่	 29	 นี้	 กรมราชทัณฑ์รัฐออสเตรเลียตะวันตกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขึ้น	 ณ	 โรงแรม
Hyatt	 Regency	 Perth	 เมืองเพิร์ธ	 รัฐออสเตรเลียตะวันตก	 ระหว่างวันที่	 15-20	 พฤศจิกายน	 2552	 ภายใต้แนวคิดหลัก
(Theme)	 ของการประชุมคือ	 “Making	 a	 Positive	 Difference	 หรือ	 การสร้างความแตกต่างในเชิงบวก”	 ประเทศสมาชิก
ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้มีจ�านวน	21	ประเทศ	และมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นระดับผู้บริหาร	 เจ้าหน้าที่	 ผู้สังเกตการณ์	
และคู่สมรส	รวมทั้งสิ้น	179	คน	

	 การเดินทางไปร่วมการประชุม	 APCCA	 ที่ประเทศ
ออสเตรเลียในครั้งนี้	 มีท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นหัวหน้าคณะ
และผู ้แทนอีก	 3	 คน	 คือ	 นายแพทย์บุญมี	 วิบูลย์จักร์	
จากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์	 นายสมภพ	 รุจจนเวท
ผู ้อ�านวยการส่วนพักการลงโทษ	 ส�านักทัณฑปฏิบัติ	 และ
ตัวผู ้เขียนเอง	 คณะของพวกเราออกเดินทางจากสนามบิน
สุวรรณภูมิในเช ้าวันอาทิตย์ที่ 	 15	 พฤศจิกายน	 2552	
โดยสายการบินไทย	 เที่ยวบินที่	 TG	481	 เวลา	7	 โมง	45	นาที
บินตรงสู่เมืองเพิร์ธ	รัฐออสเตรเลียตะวันตก	

	 หลังจากใช้เวลาในการเดินทางประมาณ	 6	 ชั่วโมง
กว่าๆ	 คณะของพวกเราก็มาถึงสนามบินเพิร์ธ	 เวลาประมาณ
บ่าย	 3	 โมงเย็น	 ตามเวลาท้องถิ่น	 โดยเวลาที่รัฐออสเตรเลีย
ตะวันตก	 จะเร็วกว่าที่ประเทศไทย	 1	 ชั่วโมง	 แม้ว่าสนามบิน
เพิร์ธจะเป็นสนามบินที่ค่อนข้างเล็ก	 แต่เป็นที่ทราบกันดีว่า	
ขั้นตอนการตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศออสเตรเลีย
ค่อนข้างเข้มงวดมาก	 กระเป๋าสัมภาระส่วนตัว	 กล่องเอกสาร
และของที่ระลึกต่างๆ	 ที่น�ามาแลกเปลี่ยนในการประชุมจึงถูก
น�าไปผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งหมด	 ดังนั้น	 กว่าที่คณะของพวกเรา
จะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองออกไปได้ก็ใช้เวลานานพอสมควร	
เมื่อออกไปภายนอกสนามบิน	 เจ้าหน้าที่ประสานงาน	 (Liaison
officers)	 ของทางประเทศเจ้าภาพมารอรับคณะของเรา
อยู่ก่อนแล้ว	 และได้พาไปส่งที่โรงแรม	 Seasons	 of	 Perth	
ซึ่งเป็นโรงแรมที่พักของพวกเราระหว่างการประชุม	 สถานที่
จัดการประชุมครั้งนี้	 คือ	 โรงแรม	 Hyatt	 Regency	 Perth	
นะคะ	 แต่ด้วยปัญหางบประมาณท่ีมีจ�ากัด	 ท�าให้คณะของเรา
ไม่ได้พักที่โรงแรมที่เป็นสถานที่จัดการประชุม	 อย่างไรก็ตาม	
โรงแรมที่พักของเราไม่ไกลจากสถานที่จัดการประชุมมาก	
ประมาณ	 2	 ป้ายรถประจ�าทาง	 ถ้าใช้เวลาเดินก็ประมาณ	
15	 นาที	 ท�าให้คณะของพวกเราและผู้เข้าร่วมการประชุมจาก
บางประเทศที่พักโรงแรมเดียวกันไม่ล�าบากในการเดินทาง
มากนัก	
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	 เมื่อมาถึงโรงแรมและเช็คอินเข้าพักเรียบร้อยแล้ว	 พวกเราก็ต้องรีบออกเดินทางเพื่อไปร่วม
งานเลี้ยงต้อนรับอย่างไม่เป็นทางการ	 (Welcome	 Reception)	 ที่โรงแรม	 Hyatt	 Regency	 Perth
งานเลี้ยงเลิกเวลาประมาณ	 2	 ทุ่ม	 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนก็แยกย้ายกันกลับที่พัก	 เพื่อเตรียมตัว
ส�าหรับการประชุมที่จะเริ่มต้นในเช้าวันรุ่งขึ้น

	 เวลา	 9	 โมงเช้าของวันจันทร์ที่	 16	 พฤศจิกายน	 2552	 การประชุม	 APCCA	 ครั้งที่	 29
ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ	 รูปแบบการประชุม	 APCCA	 นี้	 แบ่งออกได้เป็น	 2	 ลักษณะ	 คือ
การประชุมเต็มรูปแบบ	 (Agenda	 Item)	 และการประชุมเฉพาะเชิงปฏิบัติการ	 (Specialist
Workshop)	 และในการประชุมจะมีผู้บันทึกรายงานการประชุม	 หรือ	 Rapportuer	 เป็นผู้ประมวล
สรุปรายละเอียดต่างๆ	 ของการประชุม	 และจัดส่งให้แก่ประเทศสมาชิกผู ้เข ้าร่วมประชุม	
เพื่อตรวจสอบแก้ไขและลงมติเห็นชอบก่อนที่จะจัดพิมพ์ผลการประชุมอย่างเป็นทางการ

วาระที่ 1: National Report on Contemporary Issues in Corrections  
																				รายงานข้อมูลและปัญหากิจการราชทัณฑ์ของแต่ละประเทศ	

	 ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมต้องส่งรายงานข้อมูลกิจการราชทัณฑ์ของแต่ละประเทศ
ให้แก่ประเทศเจ้าภาพและผู้บันทึกรายงานการประชุมล่วงหน้า	 และต้องส่งผู้แทนน�าเสนอรายงาน
ต่อที่ประชุมประเทศละ	 10	 นาที	 โดยการประชุมวาระนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกต่างๆ
ได้รับทราบสถานการณ์ความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการและ
การด�าเนินงานด้านการราชทัณฑ์ของแต่ละประเทศในรอบปีที่ผ่านมา

ส�าหรับการประชุมเต็มรูปแบบนัน้ 
โดยปกติแบ่งเป็น 

4 วาระ  ได้แก่
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วาระที่ 2:  Providing efficient and effective health services for 
           prisoners, including harm reduction strategies                   
	 การจัดบริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลดีส�าหรับผู้ต้องขัง	
	 รวมถึงกลยุทธ์การลดความเสี่ยงด้านสุขภาพภายในเรือนจ�า

วาระที่ 3: Prisoner employment as a mechanism to promote   
 good order in prisons and to reduce recidivism  
	 การจ้างงานผู้ต้องขังเพื่อเป็นกลไกในการรักษาระเบียบในเรือนจ�า
	 และการลดอัตราการกระท�าผิดซ�้า

วาระที่ 4:  Developing and implementing parole systems and 
 community based sentences
 การพัฒนาและน�าระบบพักโทษมาใช้	และการลงโทษในชุมชน

	 ส่วนการประชุมวาระที่	 2–4	 เป็นการประชุมคู่ขนานกลุ่มย่อยที่จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง	 3	 วาระ	 แต่ละวาระนั้น	 จะมีผู้แทน
จากประเทศสมาชิกที่เสนอตัวและได้รับการคัดเลือกจาก	 APCCA	 ประมาณ	 5	 –	 6	 ประเทศ	 เป็นผู้น�าเสนอรายงาน	 และมี
ผู้เอื้ออ�านวย	 (Facilitators)	 ประมาณ	 3	 คน	 คอยดูแลบริหารการประชุมให้ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย	 พร้อมทั้งสรุปสาระ
ส�าคัญที่ได้จากการประชุม	แล้วน�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่	โดยมีหัวข้อการประชุม	คือ

การประชุมเฉพาะเชิงปฏิบัติการ 
 มีลักษณะการประชุมคล้ายกับการประชุมวาระที่	2-4	แต่การประชุมเฉพาะเชิงปฏิบัติการนี้	จะไม่มีการสรุป
และน�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่	ซึ่งหัวข้อการประชุมเฉพาะเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้	ได้แก่	

	 1.	 Engaging	with	other	criminal	justice	system	agencies	
	 	 (including	Police,	judges	and	policy	makers)	
	 	 to	achieve	consistency	of	goals	
	 2.	 Fairness	and	efficiency	in	handing	prisoner’s	complaints	
	 3.		 Success	stories	in	corrections,	
	 	 with	special	reference	to	technology,	
	 	 staff	welfare	and		community	engagement

	 นอกจากการประชุมทางวิชาการแล้ว	 ในการประชุม	 APCCA	 แต่ละครั้ง	 มีการจัดให้ผู้เข้าร่วมประชุม
เข้าศึกษาดูงานเรือนจ�าของประเทศเจ้าภาพ	โดยในการประชุม	APCCA	ครั้งที่	29	กรมราชทัณฑ์รัฐออสเตรเลียตะวันตก
ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเข้าศึกษาดูงานเรือนจ�าในวันพฤหัสบดีที่	 19	 พฤศจิกายน	 2552	 สถานที่ส�าหรับศึกษา
ดูงานเป็นเรือนจ�าความมั่นคงต�่า	 จ�านวน	 2	 แห่ง	 คือ	 Boronia	 Pre-release	 Centre	 for	 Women	 และ	
Karnet	Prison	Farm

ศึกษาดูงาน Boronia Pre-release Centre for Women
และ Karnet Prison Farm
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	 เริ่มเปิดด�าเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคม	 2547	 มีเจ้าหน้าที่
ทั้งหมด	 79	 คน	 ผู้ต้องขัง	 90	 คน	 อาคารสถานที่ภายในศูนย์คล้าย
บ้านเดี่ยวสไตล์ตะวันตก	 มีทางเดินเชื่อมและอาณาบริเวณส่วนกลาง
ที่กว้างขวาง	 มีสถานพยาบาล	 ห้องท�ากิจกรรมทางศาสนา	 ห้องสมุด
และศูนย์การเรียนรู้	 บริเวณเยี่ยมญาติ	 และห้องอเนกประสงค์	 เช่น	
ห้องออกก�าลังกาย	 ห้องฝึกสมาธิหรือเล่นโยคะ	 มีอาคารส�าหรับเลี้ยงเด็ก
ติดผู้ต้องขัง	 และสนามเด็กเล่น	 ซึ่งเด็กติดผู้ต้องขังจะได้รับอนุญาต
ให้อยู่กับมารดาในศูนย์ได้จนถึงอายุ	4	ปี	หลังจากนั้นจะให้ญาติมารับ
ไปอุปการะและอนุญาตให้เข้ามาเยี่ยมและนอนค้างกับมารดาได้เฉพาะ
วันเสาร์-อาทิตย์	จนถึงอายุ	12	ปี
	 ผู้ต้องขังหญิง	จ�านวน	5	คน	จะอาศัยในบ้านพักหลังเดียวกัน	
และมีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน	 เช่น	 การปรุงอาหาร	 การท�า
ความสะอาด	 การวางแผนงบประมาณการใช้จ่าย	 และการซื้อของใช้
ภายในบ้านจากร้านค้าสงเคราะห์ของศูนย์	 นอกจากนี้	 ผู้ต้องขังทุกคน
จะต้องศึกษาหรือฝึกวิชาชีพขณะที่อยู่ในศูนย์	 เพื่อเป็นการเตรียมทักษะ
ด้านอาชีพ	 และน�าไปใช้ภายหลังพ้นโทษ	 ซึ่งหลักสูตรการศึกษา
และฝึกอบรมมีหลากหลายสาขา	 เช่น	 การรับรองแขก	 (Hospitality)
ศิลปะในการท�าสวน	 (Horticulture)	 การจัดการด้านการค้าปลีก
(Retails	 Operations)	 การจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์	 (Asset
Management)	การเตรียมอาหารบริการ	(Catering)	และการเลี้ยงดูเด็ก
(Parenting)

สถานที่ศึกษาดูงานแห่งแรก คือ 

Boronia Pre-release 
Centre for Women 
ซึ่งเป็นศูนย์เตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยส�าหรับผู้ต้องขังหญิง

สถานศึกษาดูงานอีกแห่งหนึง่ คือ

Karnet Prison Farm 
ซึ่งเป็นเรือนจ�าเกษตรอุตสาหกรรม 
	 เปิดด�าเนินการตั้งแต่ปี	 2506	 ภายในเรือนจ�า	 มีเจ้าหน้าที่
จ�านวนทั้งหมด	 90	 คน	 โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังมีจ�านวน	 20	 คน
ท�าหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ต้องขังแต่ละยูนิต	 ในช่วงกลางวัน	 2	 คน	 และ
กลางคืน	1	คน	ส่วนผู้ต้องขัง	มีจ�านวน	225	คน	โดย	40%	ของผู้ต้องขัง
เป็นผู้กระท�าผิดคดีเกี่ยวกับเพศ
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ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
และนมพาสเจอร์ไรส์

ของเรือนจ�าฯ
 ที่ส่งขายในรัฐออสเตรเลียตะวันตก

บริเวณภายในยูนติ
ที่พักของผู้ต้องขัง

	 ด้านการใช้ชีวิตในเรือนจ�า	 ผู้ต้องขัง	 จ�านวน	 12	 คน	 จะอาศัยร่วมกันใน	 1	 ยูนิต	 ซึ่งแต่ละยูนิตจะมีห้องนอนส่วนตัว	

12	 ห้อง	 และมีบริเวณพื้นที่ใช้ร่วมกัน	 คือ	 ห้องครัว	 ห้องรับประทานอาหาร	 และห้องนั่งเล่น	 โดยผู้ต้องขังในยูนิตเดียวกันจะต้อง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน	 ได้แก่	 การปรุงอาหารและท�าความสะอาดในยูนิต	 การท�างานและฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง

ในเรือนจ�าฯ	 ส่วนใหญ่	 คือ	 การผลิตอาหารและผลิตผลจากการเกษตรกรรม	 เพื่อส่งให้แก่เรือนจ�าอื่นๆ	 ในรัฐออสเตรเลียตะวันตก

ซึ่งภายในเรือนจ�าจะมีการท�าปศุสัตว์	มีโรงฆ่าสัตว์	 เพื่อผลิตอาหารที่ท�าจากเนื้อวัวและแกะ	เช่น	ไส้กรอก	มีโรงรีดนมวัว	เพื่อส่งต่อ

ไปโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์	 ซึ่งผู้ต้องขังจะท�างานเป็นกะ	 ได้ค่าแรงต่อวัน	 8	 ดอลลาร์ออสเตรเลีย	 (ประมาณ	 240	 บาท)	

นอกจากนี้	 ยังมีฟาร์มเลี้ยงเป็ด	 ไก่	 และมีการท�าสวนไม้ดอกไม้ผล	 โดยเฉพาะพืชตระกูลส้ม	 มะนาว	 รวมถึงผลไม้ชนิด

เมล็ดแข็งต่างๆ	ด้วย		

	 การประชุม	 APCCA	 ครั้งที่	 29
	 เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์	 ในวันศ

ุกร์ที่	 20	 พฤศจิกายน	 2552	 ส
่วนประเทศเจ้าภาพ

ที่จะจัดการประชุมครั้งต่อไป	 ค
ือ	 กรมราชทัณฑ์แคนาดา	 โด

ยก�าหนดจัดการประชุม	 APCC
A	 ครั้งที่	 30	 ระหว่างวันที่	

2-8	ตุลาคม	2553	ณ	เมืองแวนค
ูเวอร์	ประเทศแคนาดา

	 คณะผู้แทนกรมราชทัณฑ์ได้ออก
เดินทางกลับประเทศไทยในเช้าว

ันเสาร์ที่	 21	 พฤศจิกายน	 25
52	 โดยเที่ยวบินที่	

TG	 486	 แต่การเดินทางในเที่ยว
กลับนั้น	 ค่อนข้างจะขลุกขลักเล็ก

น้อย	 เริ่มจากทางเจ้าภาพได้ยกเ
ลิกรถที่จะส่งคณะของพวกเรา

ไปสนามบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทรา
บล่วงหน้า	 ท�าให้ต้องใช้บริการรถแท็กซี่เดิน

ทางไปยังสนามบินเพิร์ธกันเอง	
เมื่อเช็คอินเสร็จ

ทางสนามบินก็ประกาศว่า	 เที่ย
วบินไปกรุงเทพฯ	 ดีเลย์	 (delay

)	 อย่างต�่า	 30	 นาที	 ประกอบก
ับวันเดินทางกลับของพวกเรา

เป็นวันที่ไม่มีเที่ยวบินของบริษ
ัทการบินไทยบินตรงจากเพิร์ธไ

ปยังกรุงเทพฯ	 คณะของเราจึง
จ�าเป็นต้องไปแวะหยุดพักที่

สนามบินภูเก็ตอีกอย่างน้อยคร
ึ่งชั่วโมง	 แต่ในที่สุด	 ในช่วงค

�่าของวันนั้น	 คณะของพวกเรา
ก็เดินทางกลับถึงประเทศไทย

โดยสวัสดิภาพค่ะ		

	 คอลัมน์เก็บตกการประชุม	APC
CA	ครั้งที่	 29	คงต้องจบลงเพีย

งเท่านี้	 แต่ถ้าท่านผู้อ่านท่านใดย
ังสนใจและต้องการ

อ่านเรื่องราวและข้อมูลความร
ู้ที่ได้รับจากการประชุมในครั้งน

ี้อย่างละเอียด	 สามารถเข้าไป
หาอ่านได้นะคะที่เว็บไซต์ของ

กรมราชทัณฑ์	www.correct.go
.th	คลิกเลือกส�านักทัณฑวิทยา	

และเลือกต่อไปยังส่วนราชทัณฑ
์ต่างประเทศ...สวัสดีค่ะ

ส่ ง ท้ า ย
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ตู้โชว์ทรงหลุยห์
เรือนจ�ำกลำงเขำบิน
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ตู้ไซต์บอร์ดอเนกประสงค์
เรือนจ�ำจังหวัดชัยนำท
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ชั้นวำงหนังสือ
ชนิด 4 ชั้น 2 ช่อง
เรือนจ�ำจังหวัดนครนำยก
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เตียงหัวงอน
เรือนจ�ำอ�ำเภอบัวใหญ่
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ชุดรับแขกขำกลึง 6 ชั้น
เรือนจ�ำอ�ำเภอพล
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ชุดรับแขกแกะสลัก เรือนจ�ำกลำงเชียงใหม่

95



ชุดรับแขกหลังโค้ง
เรือนจ�ำกลำงตำก
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ฝำชี
เรือนจ�ำจังหวัดสุพรรณบุรี
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ทูอินวัน
(เตียงและชุดรับแขก)
เรือนจ�ำอ�ำเภอทุ่งสง
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ชุดน�้ำชำหินอ่อน
เรือนจ�ำกลำงยะลำ
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ข่าวสารสมาชิก
วารสารราชทณัฑ์

1
2

3
เปิดตวัแล้ว!!!

ฉบับนี้ขอเปิดตัวกระดานข่าวของวารสารราชทัณฑ์

ในโปรแกรม www.facebook.com  โดยใช้ชื่อว่า  

ครอบครวัวารสารราชทณัฑ์
ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารระหว่างเรากับท่านนะครับ  

โดยเราจะมีการแจ้งข่าวสารกิจกรรมรวมถึงความรู้ใหม่ๆ 

ให้ท่านได้ทราบอย่างต่อเนื่อง ลองเข้าไปเยี่ยมชม ติชมได้นะครับ

• ก่อนอื่นต้องขอบคุณ
สมาชิกวารสารราชทัณฑ์ทุกท่าน
ทั้งในส่วนกลางกรมฯ และเรือนจ�า
/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ที่ได้ให้
ความสนใจสมัครสมาชิกเข้ามา
อย่างต่อเนื่องนะครับ ซึ่งปี 53 นี้
คงจะมีเรือนจ�า/ทัณฑสถาน ที่จะ
ท�าลายสถิติเดิมของเรอืนจ�ากลาง
เชยีงใหม่ ซึ่งมียอดการสมัคร
เป็นสมาชิกวารสารราชทัณฑ์
มากที่สุดในปี 52 จ�านวน 58 คน

• วารสารราชทัณฑ์ได้รับแจ้งจากเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
หลายแห่งให้ช่วยประชาสัมพันธ์ ข่าว ภาพกิจกรรม
ของเรือนจ�า กองบรรณาธิการวารสารฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า
ได้ทยอยลงภาพข่าวบทความให้ท่านอย่างต่อเนื่องนะครับ 

แต่ มบีางเรอืนจ�าที่ไม่สามารถลงให้ได้เน ือ่งจาก 
ภาพข่าว บทความ ภาพกิจกรรม ส่งมาในรปูแบบของ
ไฟล์ Microsoft Word รวมกันมาทั้งภาพและรปูในไฟล์
เดยีวกนั ซึ่งท�าให้ไม่สามารถน�ารปูภาพไปตพีิมพ์ได้  
ดงันั้นจึงขอความร่วมมือให้แยกไฟล์รปูภาพแนบมา
อกีไฟล์หน ึง่ต่างหากนะครบั 

เพื่อความสะดวกในการน�าไปตีพิมพ์ให้ท่านได้นะครับ 
หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อเราได้ โทร. 0-2526-9014

   "พวกเรายินดรีบัใช้ท่านเสมอ"

ขอบคณุครบั/ค่ะ

ปีที่ 58  
พ.ศ. 2553 

ฉบบัที่ 1
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