วิเคราะห์ปัญหาระบบราชทัณฑ์ในประเทศไทย
Analysis of Problems the Correctional System in Thailand
ตฤณห์ โพธิ์รักษา1
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำ�บลศาลายา อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย
อีเมลติดต่อ: trynh.p@gmail.com

Trynh Phoraksa2
Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University
999 Phutthamonthon Sai 4 Road, Salaya, Phutthamonthon, Nakhon Pathom 73170, Thailand
Email: trynh.p@gmail.com
Received: August 12, 2021 Revised: November 4, 2021 Accepted: November 10, 2021

บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบราชทัณฑ์ในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและระบบ
ราชทัณฑ์ในประเทศไทย ตลอดจนให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้ข้อมูลและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสังคมราชทัณฑ์
ในประเทศไทยได้อย่างมีคุณภาพ
ผลการศึกษาพบว่า ระบบราชทัณฑ์ไทยมีการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องเข้ากับการเมือง
สังคมเมืองและสภาพเศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัย ซึง่ ในปัจจุบนั กรมราชทัณฑ์ได้โอนย้ายกลับมาสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม
จะเห็นได้ว่าราชทัณฑ์ในประเทศไทยประสบปัญหาด้านงบประมาณและเม็ดเงินที่สูญเสียไป ด้านสุขภาพจิต
ระบบสาธารณสุขที่ไม่ได้มาตรฐาน การกระท�ำผิดซ�้ำและแนวโน้มการก่ออาชญากรรมรุนแรงขึ้นกว่าเดิม
นอกจากนี้ ระบบราชทัณฑ์ยังให้ความส�ำคัญกับการลงโทษเพื่อต้องการให้ผู้กระท�ำผิดเกิดความรู้สึกกลัว
และหลาบจ�ำมากกว่าการลงโทษเพื่อให้ผู้กระท�ำผิดรู้สึกเกรงกลัวกฎหมาย ซึ่งปัญหาดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบ
ต่อระบบราชทัณฑ์ในปัจจุบันที่ก�ำลังเผชิญกับปัญหา “คดีล้นศาล คนล้นคุก” ส่งผลให้ระบบการบ�ำบัดฟื้นฟู
เยียวยาของเรือนจ�ำไม่ได้ผล ท�ำให้จ�ำนวนสถิติผู้กระท�ำผิดซ�้ำมีตัวเลขที่สูง ดังนั้น หากประเทศไทยสนับสนุน
ระบบยุตธิ รรมนอกกระแสหลัก และมองเห็นความส�ำคัญของการบ�ำบัดฟืน้ ฟูเยียวยา และมีการแก้ไขผูก้ ระท�ำผิด
ดังแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีเป้าหมาย คือ ต้องการลดคดีขึ้นสู่ศาล และแก้ไขปัญหา
โดยใช้ระบบยุติธรรมทางเลือกหรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมถึงการให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท
ในกระบวนการยุตธิ รรม และการมุง่ เน้นพิจารณาระบบฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด วิธเี หล่านีจ้ ะช่วยให้ประเทศไทยสามารถ
คลี่คลายปัญหาคดีล้นศาล คนล้นคุกได้อย่างแน่นอน
ค�ำส�ำคัญ: ปัญหา; ระบบราชทัณฑ์; ประเทศไทย;
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Abstract
This article aims to study the correctional system in Thailand as well as to analyze its’
problems. The ultimate goal is to disseminate useful information to interested persons and to
promote public awareness on the correctional society in Thailand with good quality.
The study results show that the evolution of Thai correctional system is adhering to
political, social and economic contexts of respective periods. Nowadays, the Department of
Correction is transferred back to be attached with the Ministry of Justice. Some obvious problems
in the correctional system of Thailand are insufficient budget and money waste, substandard
mental health and public health systems, high rates of recidivism and tendency of escalating violent
crimes. Furthermore, Thai correctional system emphasizes the importance of punishments for
intimidation and hence avoidance of recidivism, rather than punishments for promoting legal
abidance among offenders. As a result, Thai correctional system is currently facing a crucial problem
of “Over caseload in courts and Inundate inmates in prisons”. Therefore, the rehabilitation system
of prisons proves a failure. The best evidence is the skyrocketing number of recidivism. To solve
these problems, informal justice system should be paid more attention while the rehabilitation
should be promoted more systematically. Offenders should be rehabilitated, as stated in the
Master Plan for National Justice Administration and Justice System Improvement. The ultimate goal
of the master plan is to reduce caseload in the court system. Alternative justice system or
Restorative Justice should be adopted. Moreover, communities should be encouraged to play an
active role in justice system. The rehabilitation system should be promoted. All of these elements
can lead to solution of the problem of “Over caseload in courts and Inundate inmates in prisons”.
Keywords: Problems; Correctional System; Thailand
1. บทน�ำ
หากจะศึกษาเกีย่ วกับระบบราชทัณฑ์นนั้ จ�ำเป็นจะต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และความหมายของค�ำว่า
“ราชทัณฑ์” เสียก่อน ซึง่ ก่อนเปลีย่ นมาใช้ค�ำว่า “ราชทัณฑ์” นัน้ ในอดีตใช้ค�ำว่า “ทัณฑวิทยา” มาก่อน โดยใช้
ในการศึกษาการจัดการผูก้ ระท�ำผิด หรือวิธกี ารลงโทษผูก้ ระท�ำผิด โดย “ทัณฑ” หมายถึงโทษหรือการลงโทษนัน่ เอง
ซึ่งในความหมายเดิมของ ทัณฑวิทยา (Penology) มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน ค�ำว่า ความเจ็บปวด (Poena)
มีความหมายว่า ความเจ็บปวดอันเป็นความคิดทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงจุดมุง่ หมายและหน้าทีข่ องการมีระบบราชทัณฑ์
นัน่ คือ การสร้างความเจ็บปวดให้บคุ คลทีถ่ กู ลงโทษนัน่ เอง โดยการลงโทษในสมัยก่อนนัน้ มีจดุ ประสงค์เพือ่ ลงโทษ
ด้วยการแก้แค้น ให้ผู้ที่ถูกลงโทษนั้นรู้สึกเจ็บปวด และไม่กระท�ำความผิดนั้นอีก แต่ในปัจจุบันได้มีการสร้าง
ความเข้าใจหรือปรับขอบข่ายของการลงโทษลง ไม่เพียงแต่เพื่อการแก้แค้นทดแทน แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไข
ผูก้ ระท�ำผิด ให้สามารถกลับคืนสูส่ งั คมได้อย่างปกติ ดังเช่น ปุถชุ นคนธรรมดา ดังนัน้ จึงได้มกี ารเปลีย่ นจุดประสงค์
และความหมายโดยทั่วไปจากค�ำว่า ทัณฑวิทยา (Penology) เป็นค�ำว่า แก้ไข (Correction) นั่นเอง3
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ระบบทัณฑวิทยาเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการยุตธิ รรม ซึง่ การศึกษาเกีย่ วกับกระบวนการยุตธิ รรมนัน้
จ�ำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการพืน้ ฐานและความหมายของค�ำว่ายุตธิ รรมโดยทัว่ ไปเสียก่อน ความยุตธิ รรมหมายถึง
ความเทีย่ งธรรมความชอบธรรม และความเสมอภาค ความยุตธิ รรมสามารถจัดแบ่งตามลักษณะได้เป็นสองประเภท
1) ความยุติธรรมตามธรรมชาติ ได้แก่ ความยุติธรรมที่แท้จริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งมนุษย์ไม่ได้เป็น
ผู้ก�ำหนดขึ้น เช่น ความยุติธรรมที่เกิดจากกฎแห่งกรรมที่ไว้กล่าวว่า ท�ำดีย่อมได้ดี ท�ำชั่วย่อมได้ชั่ว
2) ความยุติธรรมตามสัญญานิยม ได้แก่ ความยุติธรรมที่มนุษย์ในสังคมเป็นผู้ก�ำหนดขึ้น เช่น
ความเสมอภาคในสิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้4
นอกจากนี้ ความยุติธรรมยังสามารถแบ่งตามการจัดจ�ำแนกของอริสโตเติลนักปรัชญาชาวกรีก
ได้เป็นสองประเภท5 คือ
1) ความยุติธรรมในการจัดสรร (Distributive Justice) เป็นความยุติธรรมเกี่ยวกับการจัดสรร
ภาระหน้าที่และสิทธิประโยชน์
2) ความยุติธรรมในการแลกเปลี่ยนทดแทน (Commutative Justice) เป็นความยุติธรรมเกี่ยวกับ
การทดแทนแลกเปลี่ ย นสิ่ ง ที่ ไ ด้ ก ระท�ำต่ อ บุ ค คลอื่ น กลั บ คื น อย่ า งสมน�้ ำ สมเนื้ อ และเสมอภาคเท่ า เที ย ม
อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาระบบยุติธรรมเกี่ยวกับการพิจารณาโทษทางอาญาหรือในทางกฎหมายแล้วนั้น
ต้องศึกษาลึกลงไปในหัวข้อความยุติธรรมในการแลกเปลี่ยนทดแทน ซึ่งในกรณีนี้ อริสโตเติลได้อธิบายว่า
การท�ำให้เกิดความยุตธิ รรมในการแลกเปลีย่ นทดแทนอาจท�ำให้เกิดขึน้ ได้ตามแนวคิดฝ่ายยุตธิ รรมเน้นการชดใช้
ค่าเสียหาย ซึ่งจะอธิบายดังต่อไปนี้ แนวคิดฝ่ายยุติธรรมมีสองฝ่าย6
ส�ำหรั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรมของไทยนั้ น ระบบราชทั ณ ฑ์ เ ป็ น ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยในกระบวนการ
ยุติธรรมซึ่งระบบงานยุติธรรมนั้นประกอบไปด้วยองค์การต่าง ๆ คือ ต�ำรวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์7 ทั้งนี้
ระบบงานยุติธรรมมีวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญ 4 ข้อ ได้แก่ 1) เพื่อลงโทษผู้กระท�ำผิดกฎหมาย 2) เพื่อน�ำผู้กระท�ำผิด
ที่เป็นอันตรายออกไปจากชุมชน 3) คอยป้องกันมิให้มีการประกอบอาชญากรรม และ 4) แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด
ให้กลับตนเป็นคนดี8 ทัง้ นี้ วัตถุประสงค์ขอ้ สุดท้ายเป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของหน่วยงานราชทัณฑ์ ซึง่ ในปัจจุบนั
มีการร่วมมือกับภาคประชาชน และชุมชน เพื่อให้การคืนคนดีสู่สังคมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.1 ประวัติราชทัณฑ์ของไทย
ในด้านประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับ “เรือนจ�ำ” หรือ “คุก” นั้น ตามข้อมูลที่ได้
จากกรมราชทั ณ ฑ์ ใ นประเทศไทย ได้ ร ะบุ ถึ ง ที่ ม าและประวั ติ ศ าสตร์ ข องการก่ อ ตั้ ง กรมราชทั ณ ฑ์ ใ น
ประเทศไทยไว้ดังนี้ ราชทัณฑ์ของไทยมีการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องเข้ากับการเมือง สังคมเมือง

Jutarat Uea-amnuay, Justice Systems and Alternative Justice (Bangkok: Chulalongkorn University, 2013), 11-16. [In Thai]
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Purachai Piumsomboon et al., Criminology and Penology Units 8-15, 10th ed. (Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat
Open University, 2012), 113-114. [In Thai]
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Supoj Suroj et al., Justice Administration Units 1, 2nd ed, (Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University,
2007), 24-25. [In Thai]
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และสภาพเศรษฐกิจ ตลอดยุคสมัยที่ผ่านมาก่อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 กิจการเรือนจ�ำได้สังกัดอยู่ตามส่วนต่าง ๆ
สอดคล้องกับการปกครองแบบจตุสดมภ์ คือการแบ่งเป็นเรือนจ�ำในหัวเมืองชั้นนอกและเรือนจ�ำในกรุงเทพ
เรือนจ�ำในกรุงเทพนั้นมี 2 ประเภทขึ้นอยู่กับ จ�ำนวนโทษของผู้ที่ถูกคุมขัง9
1) “คุก” เป็นที่คุมขังผู้ต้องโทษที่มีโทษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
2) “ตะราง” ใช้เป็นที่คุมขังผู้ที่มีโทษต�่ำกว่า 6 เดือนหรือนักโทษ
ซึ่งยุคสมัยนี้เอง เป็นยุคเริ่มต้นของการเรียกชื่อสถานที่ไว้ขังนักโทษ จนค�ำพูดติดปากของคนไทย
สมัยก่อนที่มักจะได้ยินคุ้นหูกันเป็นอย่างดี คือ “คุกขี้ไก่” จึงขออธิบายความสั้น ๆ เป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อย
ในตอนปีพทุ ธศักราช 2436 ประเทศฝรัง่ เศสยึดจันทบุรี และได้การสร้างคุกขีไ้ ก่ขนึ้ เพือ่ ใช้กกั ขังผูท้ ตี่ อ่ ต้านฝรัง่ เศส
โดยโค้ก มีลกั ษณะเป็นห้องขังทัว่ ไปแต่ดา้ นบน มีการเลีย้ งไก่ เพือ่ ให้มลู ไก่ ตกลงใส่ศรี ษะของผูท้ ถี่ กู ขังอยูด่ า้ นล่าง
นั่นเอง จึงเป็นที่มาของสถานที่ที่เรียกว่า “คุกขี้ไก่”10
ในปี พุ ท ธศั ก ราช 2444 ช่ ว งรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ได้ มี
การปรับปรุงระเบียบราชการใหม่โดยโปรดให้สร้างคุกใหม่ขึ้นเรียกว่า “กองมหันตโทษ” และให้สร้างตะรางใหม่
ขึ้นเรียกว่า “กองลหุโทษ”11
ต่อมาในปีพุทธศักราช 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงยุบกรมราชทัณฑ์
และให้ไปสังกัดกระทรวงยุติธรรมเนื่องจากเศรษฐกิจอยู่ในภาวะตกต�่ำ และต่อมากรมราชทัณฑ์ถูกโอนไปเป็น
แผนกหนึ่ง สังกัดกระทรวงมหาดไทย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช 2479 การราชทัณฑ์
ได้ยกฐานะเป็นกรมราชทัณฑ์ มีหน้าที่ กักกันผู้มีสันดานเป็นโจรผู้ร้ายฝึกและอบรมเด็กดัดสันดาน จนมาในปี
พุทธศักราช 2545 เกิดการปฏิรปู ระบบราชการขึน้ กรมราชทัณฑ์จงึ ได้โอนย้ายกลับมาสังกัดกระทรวงยุตธิ รรมดังเดิม12
โดยที่การลงโทษในอดีตมุ่งเน้นลงโทษปราบปราม มากกว่าฟื้นฟู บ�ำบัดเยียวยา การลงโทษ
มุ่งเน้นการ “แก้แค้น” (Revenge) โดยระดับการลงโทษนั้นต้องสาสม และมีน�้ำหนักความรุนแรงเท่ากัน
ชนิดที่เรียกได้ว่า ตาต่อตา ฟันต่อฟัน “An eye for an eye, and a tooth for a tooth”13
ในปัจจุบนั การลงโทษเป็นแบบบูรณาการทัง้ สองอย่างเข้าด้วยกัน เนือ่ งจากแนวคิดทีเ่ น้นการชดใช้
ค่าเสียหายนั้นเคยเป็นกรอบแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลกมาตั้งแต่ 2100 ปีก่อนคริสตกาล โดยปรากฏ
เป็นหลักการในประมวลกฎหมายโบราณฮัมมูราบี14 แต่ดว้ ยกรอบแนวคิดทีเ่ น้นการลงโทษนีย้ งั มีอทิ ธิพลอย่างมาก
และต่ อ เนื่ อ งมาอี ก ยาวนาน ส่ ง ผลให้ แ นวความคิ ด การการชดใช้ ค ่ า เสี ย หายแก่ เ หยื่ อ ยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ นิ ย ม
Daoruang Hongsa, “Laws and Regulations Related to Correctional Work: History of the Department of Corrections,”
last modified n.d., accessed June 5, 2021, http://www.correct.go.th/popmaha/image/1correctlaw.pdf/ [In Thai]
10
Emagtravel, “Dang Building, Chanthaburi,” last modified n.d., accessed June 4, 2021, https://www.emagtravel.com/
archive/red-building.html/ [In Thai]
11
Ibid.
12
Ibid.
13
Jennifer Marson, “The History of Punishment: What Works for State Crime,” last modified n.d., accessed June 4, 2021,
https://www.scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgiarticle=1127&context=hilltopreview/
14
Ushistory, “Hammurabi’s Code: An Eye for an Eye,” last modified n.d., accessed June 4, 2021, https://www.ushistory.
org/civ/4c.asp/
9
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และแทบไม่ปรากฏในกระบวนการยุตธิ รรมจากหลายประเทศ ในปัจจุบนั จึงมีการน�ำแนวคิดการชดใช้คา่ เสียหาย
แก่เหยื่อในฐานะยุติธรรมทางเลือกมาใช้เพื่อเสริมยุติธรรมกระแสหลัก แต่ไม่ใช่การเอาเข้ามาแทนที่ แต่ส�ำหรับ
ประเทศไทยนัน้ การใช้ยตุ ธิ รรมกระแสรองก็ยงั คงไม่เป็นทีน่ ยิ มมากนักปัญหานักโทษล้นคุกจึงยังคงเป็นปัญหาหลัก
ส�ำหรับเรือนจ�ำทุกแห่งในประเทศไทย
2.2 ปัญหาของเรือนจ�ำในประเทศไทย
2.2.1 ด้านงบประมาณและเม็ดเงินที่สูญเสียไป
		
จากจ�ำนวนผู้ต้องขังที่อยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ถ้าตีเป็นเม็ดเงินโดยใช้ค�ำนวณ
ค่าแรงขั้นต�่ำวันละ 300 บาทนั่นหมายความว่าประเทศไทยก�ำลังเสียโอกาส ในการน�ำเม็ดเงินมาหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจ จ�ำนวนวันละไม่ต�่ำกว่า 95 ล้านบาท คิดเป็นปีละ 34,900 ล้านบาท ยิ่งไปกว่านั้น งบประมาณ
ที่ใช้บริหารเรือนจ�ำก็ไม่ได้การันตีประสิทธิภาพและผลในการ “บ�ำบัดเยียวยา” ผู้ต้องขัง ว่าจะกลับคืนเข้าสู่
สั ง คมและใช้ ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งปกติ หากแต่ ว ่ า คุ ก นั้ น แน่ น อนว่ า เป็ น สถานที่ ที่ ท�ำให้ ผู ้ ที่ ถู ก จองจ�ำสู ญ เสี ย
ความเป็นมนุษย์ ช�ำรุด ในทุก ๆ ด้าน ไม่สามารถด�ำรงชีวิตอย่างปุถุชน คนทั่วไปได้ เมื่อผู้ต้องขังถูกกระท�ำ
เยี่ยงสัตว์หรือไม่ได้รับโอกาสในการใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วทั่ว ๆ ไป คนเรานั้น อาจจะได้เจอจุดจบทางความรู้สึก
นั่นคือการอาศัยอยู่ในคุกนั่นเอง คุกจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสีย ของสังคมส่วนรวมอย่างแน่นอน15
2.2.2 ด้านสุขภาพจิต
		
การติดคุกอย่างยาวนานนัน้ จึงเป็นการท�ำลายการเป็นมนุษย์ของผูต้ อ้ งขังอย่างไม่ตอ้ งสงสัย
ทั้งวิถีชีวิตที่ถูกตัดขาดออกจากสังคม การอยู่ห่างไกลจากครอบครัว การขาดปฏิสัมพันธ์จากคนรอบข้าง
และสิ่ ง แวดล้ อ ม และการปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า สู ่ สั ง คมปกติ ล้ ว นแต่ ก ระทบต่ อ การด�ำเนิ น ชี วิ ต หลั ง พ้ น โทษ
ของผู ้ ต ้ อ งขั ง ทั้ ง สิ้ น หากราชทั ณ ฑ์ ห รื อ เรื อ นจ�ำ ไม่ มี ก ารฝึ ก อาชี พ และเตรี ย มความพร้ อ มให้ ผู ้ ต ้ อ งขั ง
ก่อนได้รับอิสรภาพ ผู้ต้องขังเหล่านั้นคงไม่สามารถปรับตัว และหางานท�ำ หรือหารายได้เพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้
เนื่องจาก ขาดทักษะในการประกอบอาชีพจึงต้องก่อเหตุอาชญากรรมและกลับเข้าสู่เรือนจ�ำดังเดิม16
2.2.3 ระบบสาธารณสุขที่ไม่ได้มาตรฐาน
		
ความแออัดของประชากรในเรือนจ�ำที่เกิดขึ้นท�ำให้ไม่สามารถหลีกหนีปัญหาด้านระบบ
สาธารณสุขไปได้ ทัง้ เรือ่ งความสะอาด ความสะดวกและหลักอนามัยทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน โดยเรือนจ�ำและทัณฑสถาน
ไม่สามารถรักษามาตรฐานด้านระบบสาธารณสุขไว้ได้เท่ากันทุกแห่ง เรือนนอนที่ผู้ต้องขังอาศัยกันอย่างแออัด
ห้องพักรวมที่ไม่มีการแบ่งสัดแบ่งส่วน หรือแยกเป็นผู้ต้องขังแต่ละคดีได้อย่างเหมาะสม17
2.2.4 การกระท�ำผิดซ�้ำ
		
“การริดรอนอิสรภาพจึงเป็นการลงโทษที่เพียงพอแล้วต่อผู้ที่กระท�ำความผิด”ยกตัวอย่าง
ประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีการดูแลผู้ต้องขังได้ดีที่สุดในโลก และมีห้องขังที่หรูหรา ยิ่งไปกว่านั้นยังมีสถิติ
Natmaytee Saiyawet, “Prison: The Beginning of the Loss of Society,” November 27, 2018, under “Dare to Tell the Truth,”
last modified n.d., accessed June 4, 2021, https://www.thaipublica.org/2017/11/natmaytee-13/ [In Thai]
16
Ibid.
17
BBC, “Behind the Wall (Prison) Report Indicates that Thailand has Failed to Solve the Prison Problem,” last modified
March 1, 2017, accessed June 5, 2021, https://www.bbc.com/Thai/Thailand-39124560/ [In Thai]
15
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การกระท�ำผิ ด ซ�้ ำ ของผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ ต�่ ำ ที่ สุ ด ในโลกอี ก ด้ ว ยเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าที่ มี
การกระท�ำผิดซ�้ำ และวนกลับมาถูกจองจ�ำในเรือนจ�ำอย่างเดิมภายใน 5 ปีหลังพ้นโทษ และสหรัฐอเมริกายังเป็น
ประเทศที่มีสถิติการกระท�ำผิดซ�้ำมากที่สุดในโลก18
		
ตามความเห็นของ อาร์น ควาร์นวิก นีลเซน (Arne Kvernvik Nilsen) ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านราชทัณฑ์
และผูด้ แู ลเรือนจ�ำเมืองบาสทอย (Bastoy) ในประเทศนอร์เวย์ซงึ่ เป็นเรือนจ�ำทีข่ นึ้ ชือ่ ได้วา่ มีความเป็นอยูด่ ที สี่ ดุ ในโลก
ได้กล่าวอีกว่า “การลงโทษก็คือการที่คุณต้องเสียอิสรภาพ ถ้าเราปฏิบัติต่อผู้คนในตอนที่อยู่ในคุกเยี่ยงสัตว์
พวกเขาก็จะประพฤติตนอย่างสัตว์ แต่ที่นี่เราให้ความใส่ใจแก่คุณในฐานะสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน คุกใช้ก �ำลัง
เปลี่ยนแปลงผู้คนไม่ได้ ผมให้ความเคารพผู้ต้องขัง วิธีนี้จะสอนให้พวกเขารู้จักเคารพผู้อื่นเช่นกัน สิ่งส�ำคัญที่สุด
ในการดูแลผู้ต้องขังก็คือ เมื่อการที่พวกเขาได้พ้นโทษไปแล้วจะไม่ก่ออาชญากรรมซ�้ำอีก”19
2.2.5 แนวโน้มการก่ออาชญากรรมรุนแรงขึ้นกว่าเดิม
		
สิง่ ทีพ่ บอีกประการหนึง่ ก็คอื เมือ่ ผูต้ อ้ งโทษถูกจับในคดีอาญาแม้จะไม่ใช่คดีทใี่ ช้ความรุนแรง
แต่เมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำราว 5-10 ปีนั้น กลับมีการก่ออาชญากรรมรุนแรงยิ่งไปกว่าเดิมเมื่อออกจากเรือนจ�ำ
ถือว่า บุคคลเหล่านี้ได้ “คุกเป็นโรงเรียนสอนอาชญากรรม” และสร้างเครือข่ายได้เป็นอย่างดี และไม่ว่า
ผู้กระท�ำผิดจะเข้าไปในเรือนจ�ำหรือถูกลงโทษด้วยข้อหาอะไรก็ตาม ผู้กระท�ำผิดเหล่านั้นมักกลับเข้าไป
ในเรือนจ�ำด้วยข้อหาที่รุนแรงมากกว่าเดิม20
2.3 สถานการณ์เรือนจ�ำในประเทศไทย
“คดี ล ้ น ศาล คนล้ น คุ ก ” เป็ น ค�ำอธิ บ ายที่ ค ่ อ ยข้ า งชั ด เจนและสะท้ อ นปั ญ หาระบบยุ ติ ธ รรม
ของประเทศไทย ทั้งในประเด็นปัญหาที่เกิดจากตัวระบบยุติธรรมเองที่มีความล่าช้า คดีจ�ำนวนมากกระจุก
ต่ อ คิ ว รอเข้ า รั บ การพิ จ ารณา อี ก ทั้ ง ค่ า ใช้ จ ่ า ยในกระบวนการยุ ติ ธ รรมค่ อ นข้ า งแพง ท�ำให้ ป ระชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้ยากและการวินจิ ฉัยคดีของบุคลากรทีม่ อี �ำนาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการยุตธิ รรม
เน้ น การตี ค วามอย่างเคร่งครัดตามตัวบทกฎหมาย ขาดความยื ด หยุ ่ น มุ ่ ง เน้ นการตี ความการกระท�ำว่ า
ผิด หรือ ไม่ผิดเท่านั้น ทั้งยังผลักดันคดีเข้าสู่เรือนจ�ำเป็นส่วนใหญ่ แต่การแก้ปัญหา หรือวิธีการที่จะผ่อนคลาย
ปัญหานีไ้ ปได้นนั้ มีหลายวิธดี ว้ ยกัน ไม่วา่ จะเป็นการเบีย่ งเบนคดี โดยใช้ระบบยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative
Justice) เข้ามาช่วยผ่อนผันความตึงเครียด ใช้วิธีการไกล่เกลี่ย ยอมความกัน โดยไม่ต้องพึ่งพาการใช้บริการ
ของระบบยุติธรรมซึ่งอาจใช้เวลานาน อีกทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายมาก คดีที่เคยล้นศาลก็อาจจะสามารถลดลง
หรืออย่างน้อยก็คลายความแออัดในกระบวนการไปได้ไม่มากก็น้อย
Christina Sterbenz, “Why Norway’s Prison System is so Successful,” last modified n.d., accessed June 5, 2021,
https://www.businessinsider.com/why-Norways-prison-system-is-so-successful-2014-12/
19
Natmaytee Saiyawet, “Prison: The Beginning of the Loss of Society,” November 27, 2018, under “Dare to Tell the Truth,”
lbid. [In Thai]
20
Thaipublica, “The Director of TIJ Points out that it’s Time for Thailand to Reduce the Problem of Overcrowding
Prisoners – Return Good People to Society Sustainably, May 4, 2018, under “Dare to Tell the Truth,” last modified n.d.,
accessed June 5, 2021. https://www.thaipublica.org/2018/05/tij-4-5-2561/ [In Thai]
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อีกวิธีหนึ่งซึ่งจะอธิบายในบทความนี้ คือ วิธีการสนับสนุนเรือนจ�ำแบบเปิด ซึ่งในประเทศไทย
ยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก อีกทั้งยังมีจ�ำนวนที่น้อยมาก เพียง 17 แห่งจาก 143 แห่งของเรือนจ�ำเท่านั้น
ทีม่ ลี กั ษณะเป็นสถานกักขังแบบเปิด มุง่ เน้นฝึกอาชีพให้แก่ผตู้ อ้ งขัง ได้แก่ ภาคเหนือ มีทณ
ั ฑสถานเปิดหนองนำ�้ ขุน่
จังหวัดนครสวรรค์ เรือนจ�ำชั่วคราวห้วยม้า จังหวัดแพร่ เรือนจ�ำชั่วคราวร่องห้า จังหวัดพะเยา เรือนจ�ำชั่วคราว
ปงยางคก จังหวัดล�ำปาง เรือนจ�ำชั่วคราวหนองเรียง จังหวัดสุโขทัย เรือนจ�ำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์,
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกจังหวัดนครราชสีมา เรือนจ�ำชั่วคราว
รอบเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เรือนจ�ำชัว่ คราวโคกมะตูม อ�ำเภอนางรอง เรือนจ�ำชัว่ คราวโคกค�ำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ21์
ภาคตะวันออกมีทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง จังหวัดปราจีนบุรี เรือนจ�ำชัว่ คราวเขาไม้แก้ว จังหวัดระยอง และภาคใต้มที ณ
ั ฑสถาน
เปิดบ้านนาวง จังหวัดพัทลุง เรือนจ�ำชั่วคราวห้วยกลั้ง อ�ำเภอหลังสวน และเรือนจ�ำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งแต่ละแห่งรองรับผู้ต้องขังได้จ�ำกัด 500 -1,000 คน22
จ�ำนวนคุกในประเทศไทยนั้น สวนทางกับจ�ำนวนผู้ต้องขังที่มีอย่างมากมายมหาศาลจนล้นออกมา
มีการอยู่อย่างแออัด และด้วยสภาพที่แออัด จึงไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพของหน้าที่ของตัวเรือนจ�ำ
เองได้เต็มที่ ผลของการบ�ำบัด ฟื้นฟู เยียวยา จึงไม่อาจได้ผลดีมากนัก จ�ำนวนผู้ต้องขังในประเทศไทย
มากจนเป็นอันดับที่ 6 ของการจัดอันดับนักโทษที่มีมากที่สุดของโลก โดยที่ไทยมีนักโทษมากเป็นอันดับที่ 3
ในภูมิภาคเอเชีย รองจากประเทศจีน และประเทศอินเดียเท่านั้น23 แต่หากพิจารณาจากจ�ำนวนประชากร
ของทั้งสองประเทศข้างต้น ประเทศไทยถือว่ามีสัดส่วนประชากรที่น้อยกว่ามาก จึงเป็นที่น่าวิตกกังวลอย่างมาก
ถึงวิกฤตการณ์จ�ำนวนนักโทษที่มากมายมหาศาลนี้
3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ
จากบทความข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัญหาต่าง ๆ ที่ราชทัณฑ์ในประเทศไทยเป็นปัญหาที่มีมาตั้งแต่อดีต
กล่าวคือ ในอดีต ระบบราชทัณฑ์ให้ความส�ำคัญกับการลงโทษแบบรวดเร็วและรุนแรง เพือ่ ต้องการให้ผกู้ ระท�ำผิด
เกิดความรูส้ กึ กลัวและหลาบจ�ำ แต่อกี นัย คือ การลงโทษเพือ่ การแก้แค้นมากกว่าการลงโทษเพือ่ ให้ผกู้ ระท�ำผิด
รู้สึกเกรงกลัวกฎหมาย ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบราชทัณฑ์ในปัจจุบันที่ก�ำลังเผชิญกับปัญหา
“คดีล้นศาล คนล้นคุก” ส่งผลกระทบให้ระบบการบ�ำบัดฟื้นฟูเยียวยาของเรือนจ�ำไม่ได้ผล ท�ำให้จ�ำนวนสถิติ
ผู้กระท�ำผิดซ�้ำนั้นมีตัวเลขที่สูง เนื่องจากระบบการฟื้นฟูเยียวยา หรือระบบเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขัง
ก่อนได้รับอิสรภาพยังไม่สามารถเอื้ออ�ำนวยให้ผู้ต้องขังน�ำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหรือน�ำทักษะที่ได้
เรียนรู้ไปหางานตามความต้องการของตลาดได้ เนื่องจากจ�ำนวนผู้ต้องขังมีมากเกินกว่าจ�ำนวนบุคลากรหรือ
จ�ำนวนสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีจ่ �ำเป็นแก่การเพิม่ ทักษะอาชีพไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูต้ อ้ งขังทีอ่ ยูใ่ นเรือนจ�ำ
Komchadluek, “Light-Structured Prison Solves the Problem of Overcrowding Prisoners,” January 16, 2016, under “Crime
News,” last modified n.d., accessed June 5, 2021, https://www.komchadluek.net/news/crime/220633/ [In Thai]
22
Ibid.
23
The Standard Team, “The Prison Overflows Thailand Ranked 6th Most Inmates in the World, 3rd in Asia, Behind only
China and India,” last modified May 4, 2018, accessed June 5, 2021, https://www.thestandard.co/world-prison-population-listThai-6th/ [In Thai]
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หลายประเทศหาทางออกด้ ว ยการใช้ ก ารเบี่ ย งเบนคดี ค วามออกจากระบบยุ ติ ธ รรมทางการ
ไปสู่การไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมระหว่างคู่กรณี บางประเทศใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
(Restorative Justice) บางประเทศใช้สถาบันครอบครัวและชุมชนเข้ามาช่วยเหลือในการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด
นอกจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา เมื่อเปรียบเทียบกับการเข้าพิจารณาคดีในชั้นศาลแล้วนั้นยังได้ผล
เป็นทีน่ า่ พอใจอีกด้วย หากประเทศไทยมีการสนับสนุนระบบยุตธิ รรมนอกเหนือไปจากกระแสหลัก และมองเห็น
ความส�ำคัญของการบ�ำบัดฟื้นฟูเยียวยา แก้ไขผู้กระท�ำผิดดังแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
โดยมีวิสัยทัศน์คือ “การบริหารงานยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากลสร้างความเป็นธรรม
และประชาชนพึงพอใจ” แล้ว เป้าหมายที่จะท�ำให้คดีขึ้นสู่ศาลมีจ�ำนวนลดลง และสามารถแก้ไขปัญหา
โดยใช้ระบบยุติธรรมทางเลือกหรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ยุตธิ รรม และการมุ่งเน้นไปพิจารณาระบบฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดมากขึ้น จะท�ำให้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะคลี่คลาย
ปัญหาคดีล้นศาลคนล้นคุก ได้อย่างแน่นอน
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