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บทคัดย่อ

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบราชทัณฑ์ในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและระบบ

ราชทัณฑ์ในประเทศไทย ตลอดจนให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้ข้อมูลและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสังคมราชทัณฑ ์

ในประเทศไทยได้อย่างมีคุณภาพ

 ผลการศึกษาพบว่า ระบบราชทัณฑ์ไทยมีการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องเข้ากับการเมือง  

สงัคมเมอืงและสภาพเศรษฐกจิในแต่ละยคุสมยั ซ่ึงในปัจจบุนักรมราชทณัฑ์ได้โอนย้ายกลบัมาสงักดักระทรวงยติุธรรม 

จะเห็นได้ว่าราชทัณฑ์ในประเทศไทยประสบปัญหาด้านงบประมาณและเม็ดเงินที่สูญเสียไป ด้านสุขภาพจิต  

ระบบสาธารณสุขที่ไม่ได้มาตรฐาน การกระทำาผิดซำ้าและแนวโน้มการก่ออาชญากรรมรุนแรงขึ้นกว่าเดิม  

นอกจากน้ี ระบบราชทัณฑ์ยังให้ความสำาคัญกับการลงโทษเพื่อต้องการให้ผู ้กระทำาผิดเกิดความรู้สึกกลัว 

และหลาบจำามากกว่าการลงโทษเพื่อให้ผู้กระทำาผิดรู้สึกเกรงกลัวกฎหมาย ซ่ึงปัญหาดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบ

ต่อระบบราชทัณฑ์ในปัจจุบันท่ีกำาลังเผชิญกับปัญหา “คดีล้นศาล คนล้นคุก” ส่งผลให้ระบบการบำาบัดฟื้นฟู

เยียวยาของเรือนจำาไม่ได้ผล ทำาให้จำานวนสถิติผู้กระทำาผิดซำ้ามีตัวเลขที่สูง ดังนั้น หากประเทศไทยสนับสนุน 

ระบบยตุธิรรมนอกกระแสหลกั และมองเหน็ความสำาคญัของการบำาบดัฟ้ืนฟูเยยีวยา และมกีารแก้ไขผู้กระทำาผดิ 

ดังแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ซ่ึงมีเป้าหมาย คือ ต้องการลดคดีขึ้นสู่ศาล และแก้ไขปัญหา 

โดยใช้ระบบยุติธรรมทางเลือกหรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมถึงการให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท 

ในกระบวนการยตุธิรรม และการมุง่เน้นพจิารณาระบบฟ้ืนฟูผูก้ระทำาผดิ วธิเีหล่านีจ้ะช่วยให้ประเทศไทยสามารถ

คลี่คลายปัญหาคดีล้นศาล คนล้นคุกได้อย่างแน่นอน

ค�าส�าคัญ: ปัญหา; ระบบราชทัณฑ์; ประเทศไทย; 

 1 อาจารย์.

 2 Lecturer.
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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”.
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1. บทน�า

 หากจะศกึษาเกีย่วกบัระบบราชทณัฑ์นัน้จำาเป็นจะต้องเข้าใจถงึวตัถปุระสงค์ และความหมายของคำาว่า 
“ราชทณัฑ์” เสียก่อน ซ่ึงก่อนเปลีย่นมาใช้คำาว่า “ราชทณัฑ์” นัน้ ในอดตีใช้คำาว่า “ทณัฑวทิยา” มาก่อน โดยใช้ 
ในการศกึษาการจดัการผูก้ระทำาผดิ หรอืวิธีการลงโทษผูก้ระทำาผดิ โดย “ทณัฑ” หมายถึงโทษหรอืการลงโทษนัน่เอง 
ซึ่งในความหมายเดิมของ ทัณฑวิทยา (Penology) มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน คำาว่า ความเจ็บปวด (Poena) 
มคีวามหมายว่า ความเจบ็ปวดอนัเป็นความคดิทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึจดุมุง่หมายและหน้าทีข่องการมรีะบบราชทณัฑ์ 
นัน่คอื การสร้างความเจบ็ปวดให้บุคคลทีถู่กลงโทษนัน่เอง โดยการลงโทษในสมยัก่อนนัน้มจุีดประสงค์เพ่ือลงโทษ
ด้วยการแก้แค้น ให้ผู้ท่ีถูกลงโทษนั้นรู้สึกเจ็บปวด และไม่กระทำาความผิดนั้นอีก แต่ในปัจจุบันได้มีการสร้าง
ความเข้าใจหรือปรับขอบข่ายของการลงโทษลง ไม่เพียงแต่เพ่ือการแก้แค้นทดแทน แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ไข 
ผูก้ระทำาผดิ ให้สามารถกลบัคนืสูสั่งคมได้อย่างปกติ ดังเช่น ปถุชุนคนธรรมดา ดังนัน้จงึได้มกีารเปลีย่นจดุประสงค์

และความหมายโดยทั่วไปจากคำาว่า ทัณฑวิทยา (Penology) เป็นคำาว่า แก้ไข (Correction) นั่นเอง3

 7 Nuttee Jitsawang, Principal of Corrections: Principles of Correctional System Analysis (Bangkok: Phibulsongkroh 

Foundation, 2021), 1-5. [In Thai]



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 17

 ระบบทัณฑวิทยาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการยตุธิรรม ซึง่การศกึษาเกีย่วกบักระบวนการยตุธิรรมนัน้ 

จำาเป็นต้องเข้าใจถงึหลกัการพืน้ฐานและความหมายของคำาว่ายติุธรรมโดยทัว่ไปเสียก่อน ความยติุธรรมหมายถงึ

ความเทีย่งธรรมความชอบธรรม และความเสมอภาค ความยติุธรรมสามารถจัดแบ่งตามลักษณะได้เป็นสองประเภท

 1) ความยุติธรรมตามธรรมชาติ ได้แก่ ความยุติธรรมที่แท้จริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งมนุษย์ไม่ได้เป็น 

ผู้กำาหนดขึ้น เช่น ความยุติธรรมที่เกิดจากกฎแห่งกรรมที่ไว้กล่าวว่า ทำาดีย่อมได้ดี ทำาชั่วย่อมได้ชั่ว

 2) ความยุติธรรมตามสัญญานิยม ได้แก่ ความยุติธรรมที่มนุษย์ในสังคมเป็นผู้กำาหนดขึ้น เช่น  

ความเสมอภาคในสิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้4

 นอกจากนี้ ความยุติธรรมยังสามารถแบ่งตามการจัดจำาแนกของอริสโตเติลนักปรัชญาชาวกรีก 
ได้เป็นสองประเภท5 คือ

 1) ความยุติธรรมในการจัดสรร (Distributive Justice) เป็นความยุติธรรมเกี่ยวกับการจัดสรร 
ภาระหน้าที่และสิทธิประโยชน์

 2) ความยุติธรรมในการแลกเปลี่ยนทดแทน (Commutative Justice) เป็นความยุติธรรมเกี่ยวกับ 
การทดแทนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้กระทำาต่อบุคคลอื่นกลับคืนอย่างสมนำ้าสมเนื้อและเสมอภาคเท่าเทียม  
อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาระบบยุติธรรมเกี่ยวกับการพิจารณาโทษทางอาญาหรือในทางกฎหมายแล้วนั้น 
ต้องศึกษาลึกลงไปในหัวข้อความยุติธรรมในการแลกเปลี่ยนทดแทน ซ่ึงในกรณีนี้ อริสโตเติลได้อธิบายว่า  
การทำาให้เกดิความยตุธิรรมในการแลกเปลีย่นทดแทนอาจทำาให้เกดิขึน้ได้ตามแนวคิดฝ่ายยติุธรรมเน้นการชดใช้
ค่าเสียหาย ซึ่งจะอธิบายดังต่อไปนี้ แนวคิดฝ่ายยุติธรรมมีสองฝ่าย6

 สำาหรับกระบวนการยุติธรรมของไทยน้ัน ระบบราชทัณฑ์เป็นข้ันตอนสุดท้ายในกระบวนการ
ยุติธรรมซึ่งระบบงานยุติธรรมนั้นประกอบไปด้วยองค์การต่าง ๆ คือ ตำารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์7 ทั้งนี้  
ระบบงานยุติธรรมมีวัตถุประสงค์ที่สำาคัญ 4 ข้อ ได้แก่ 1) เพื่อลงโทษผู้กระทำาผิดกฎหมาย 2) เพื่อนำาผู้กระทำาผิด 
ที่เป็นอันตรายออกไปจากชุมชน 3) คอยป้องกันมิให้มีการประกอบอาชญากรรม และ 4) แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิด 
ให้กลบัตนเป็นคนดี8 ทัง้นี ้วตัถปุระสงค์ข้อสดุท้ายเป็นหน้าทีค่วามรับผิดชอบของหน่วยงานราชทณัฑ์ ซ่ึงในปัจจุบนั
มีการร่วมมือกับภาคประชาชน และชุมชน เพื่อให้การคืนคนดีสู่สังคมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2.1 ประวัติราชทัณฑ์ของไทย

     ในด้านประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับ “เรือนจำา” หรือ “คุก” นั้น ตามข้อมูลที่ได ้
จากกรมราชทัณฑ์ในประเทศไทย ได้ระบุถึงท่ีมาและประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งกรมราชทัณฑ์ใน
ประเทศไทยไว้ดังน้ี ราชทัณฑ์ของไทยมีการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องเข้ากับการเมือง สังคมเมือง 

 4 Jutarat Uea-amnuay, Justice Systems and Alternative Justice (Bangkok: Chulalongkorn University, 2013), 11-16. [In Thai]

 5 Ibid. 

 6 Ibid.

 7 Purachai Piumsomboon et al., Criminology and Penology Units 8-15, 10th ed. (Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat 

Open University, 2012), 113-114. [In Thai]

 8 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 ตลอดยุคสมัยท่ีผ่านมาก่อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 กิจการเรือนจำาได้สังกัดอยู่ตามส่วนต่าง ๆ 
สอดคล้องกับการปกครองแบบจตุสดมภ์ คือการแบ่งเป็นเรือนจำาในหัวเมืองชั้นนอกและเรือนจำาในกรุงเทพ  
เรือนจำาในกรุงเทพนั้นมี 2 ประเภทขึ้นอยู่กับ จำานวนโทษของผู้ที่ถูกคุมขัง9

      1) “คุก” เป็นที่คุมขังผู้ต้องโทษที่มีโทษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

      2) “ตะราง” ใช้เป็นที่คุมขังผู้ที่มีโทษตำ่ากว่า 6 เดือนหรือนักโทษ

     ซึ่งยุคสมัยนี้เอง เป็นยุคเริ่มต้นของการเรียกชื่อสถานที่ไว้ขังนักโทษ จนคำาพูดติดปากของคนไทย 
สมัยก่อนที่มักจะได้ยินคุ้นหูกันเป็นอย่างดี คือ “คุกขี้ไก่” จึงขออธิบายความส้ัน ๆ เป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อย  
ในตอนปีพุทธศกัราช 2436 ประเทศฝรัง่เศสยดึจนัทบรุ ีและได้การสร้างคกุขีไ้ก่ขึน้เพือ่ใช้กักขงัผูท้ีต่่อต้านฝรัง่เศส
โดยโค้ก มลีกัษณะเป็นห้องขงัทัว่ไปแต่ด้านบน มกีารเล้ียงไก่ เพ่ือให้มลูไก่ ตกลงใส่ศีรษะของผู้ทีถ่กูขงัอยูด้่านล่าง
นั่นเอง จึงเป็นที่มาของสถานที่ที่เรียกว่า “คุกขี้ไก่”10

    ในปีพุทธศักราช 2444 ช ่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอยู ่หัวได ้มี 
การปรับปรุงระเบียบราชการใหม่โดยโปรดให้สร้างคุกใหม่ขึ้นเรียกว่า “กองมหันตโทษ” และให้สร้างตะรางใหม่
ขึ้นเรียกว่า “กองลหุโทษ”11

    ต่อมาในปีพุทธศักราช 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงยุบกรมราชทัณฑ์  
และให้ไปสังกัดกระทรวงยุติธรรมเนื่องจากเศรษฐกิจอยู่ในภาวะตกตำ่า และต่อมากรมราชทัณฑ์ถูกโอนไปเป็น
แผนกหนึ่ง สังกัดกระทรวงมหาดไทย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช 2479 การราชทัณฑ์ 
ได้ยกฐานะเป็นกรมราชทัณฑ์ มีหน้าที่ กักกันผู้มีสันดานเป็นโจรผู้ร้ายฝึกและอบรมเด็กดัดสันดาน จนมาในปี
พทุธศักราช 2545 เกดิการปฏริปูระบบราชการข้ึน กรมราชทัณฑ์จึงได้โอนย้ายกลับมาสังกดักระทรวงยติุธรรมดังเดิม12

    โดยที่การลงโทษในอดีตมุ่งเน้นลงโทษปราบปราม มากกว่าฟื้นฟู บำาบัดเยียวยา การลงโทษ 
มุ่งเน้นการ “แก้แค้น” (Revenge) โดยระดับการลงโทษนั้นต้องสาสม และมีนำ้าหนักความรุนแรงเท่ากัน  
ชนิดที่เรียกได้ว่า ตาต่อตา ฟันต่อฟัน “An eye for an eye, and a tooth for a tooth”13

        ในปัจจบัุนการลงโทษเป็นแบบบรูณาการทัง้สองอย่างเข้าด้วยกนั เนือ่งจากแนวคดิทีเ่น้นการชดใช้ 
ค่าเสียหายนั้นเคยเป็นกรอบแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลกมาตั้งแต่ 2100 ปีก่อนคริสตกาล โดยปรากฏ 
เป็นหลกัการในประมวลกฎหมายโบราณฮมัมรูาบี14 แต่ด้วยกรอบแนวคดิท่ีเน้นการลงโทษนีย้งัมอีทิธพิลอย่างมาก  
และต่อเน่ืองมาอีกยาวนาน ส่งผลให้แนวความคิดการการชดใช้ค่าเสียหายแก่เหยื่อ ยังไม่เป็นท่ีนิยม 

 9 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/
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และแทบไม่ปรากฏในกระบวนการยตุธิรรมจากหลายประเทศ ในปัจจบุนัจงึมกีารนำาแนวคดิการชดใช้ค่าเสียหาย  
แก่เหยื่อในฐานะยุติธรรมทางเลือกมาใช้เพื่อเสริมยุติธรรมกระแสหลัก แต่ไม่ใช่การเอาเข้ามาแทนที่ แต่สำาหรับ 
ประเทศไทยน้ันการใช้ยตุธิรรมกระแสรองกย็งัคงไม่เป็นทีน่ยิมมากนกัปัญหานกัโทษล้นคกุจงึยงัคงเป็นปัญหาหลกั 
สำาหรับเรือนจำาทุกแห่งในประเทศไทย

 2.2 ปัญหาของเรือนจ�าในประเทศไทย

      2.2.1 ด้านงบประมาณและเม็ดเงินที่สูญเสียไป

      จากจำานวนผู้ต้องขังที่อยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ถ้าตีเป็นเม็ดเงินโดยใช้คำานวณ 
ค่าแรงขั้นตำ่าวันละ 300 บาทนั่นหมายความว่าประเทศไทยกำาลังเสียโอกาส ในการนำาเม็ดเงินมาหมุนเวียน 
ในระบบเศรษฐกิจ จำานวนวันละไม่ตำ่ากว่า 95 ล้านบาท คิดเป็นปีละ 34,900 ล้านบาท ยิ่งไปกว่านั้น งบประมาณ
ที่ใช้บริหารเรือนจำาก็ไม่ได้การันตีประสิทธิภาพและผลในการ “บำาบัดเยียวยา” ผู้ต้องขัง ว่าจะกลับคืนเข้าสู่ 
สังคมและใช้ชีวิตได้อย่างปกติ หากแต่ว่าคุกนั้น แน่นอนว่าเป็นสถานที่ ท่ีทำาให้ผู ้ที่ถูกจองจำาสูญเสีย 
ความเป็นมนุษย์ ชำารุด ในทุก ๆ ด้าน ไม่สามารถดำารงชีวิตอย่างปุถุชน คนทั่วไปได้ เมื่อผู้ต้องขังถูกกระทำา 
เยี่ยงสัตว์หรือไม่ได้รับโอกาสในการใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วทั่ว ๆ ไป คนเรานั้น อาจจะได้เจอจุดจบทางความรู้สึก  
นั่นคือการอาศัยอยู่ในคุกนั่นเอง คุกจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสีย ของสังคมส่วนรวมอย่างแน่นอน15

      2.2.2 ด้านสุขภาพจิต

      การตดิคกุอย่างยาวนานนัน้ จึงเป็นการทำาลายการเป็นมนษุย์ของผู้ต้องขังอย่างไม่ต้องสงสยั  
ทั้งวิถีชีวิตที่ถูกตัดขาดออกจากสังคม การอยู่ห่างไกลจากครอบครัว การขาดปฏิสัมพันธ์จากคนรอบข้าง 
และสิ่งแวดล้อม และการปรับตัวให้เข ้าสู ่ สังคมปกติ ล้วนแต่กระทบต่อการดำาเนินชีวิตหลังพ้นโทษ 
ของผู ้ต ้องขังท้ังสิ้น หากราชทัณฑ์หรือเรือนจำา ไม่มีการฝึกอาชีพและเตรียมความพร้อมให้ผู ้ต ้องขัง 
ก่อนได้รับอิสรภาพ ผู้ต้องขังเหล่านั้นคงไม่สามารถปรับตัว และหางานทำา หรือหารายได้เพ่ือเล้ียงชีพตนเองได้ 
เนื่องจาก ขาดทักษะในการประกอบอาชีพจึงต้องก่อเหตุอาชญากรรมและกลับเข้าสู่เรือนจำาดังเดิม16

      2.2.3 ระบบสาธารณสุขที่ไม่ได้มาตรฐาน

      ความแออัดของประชากรในเรือนจำาที่เกิดข้ึนทำาให้ไม่สามารถหลีกหนีปัญหาด้านระบบ 
สาธารณสขุไปได้ ท้ังเรือ่งความสะอาด ความสะดวกและหลกัอนามยัทีไ่ม่ได้มาตรฐาน โดยเรอืนจำาและทณัฑสถาน
ไม่สามารถรักษามาตรฐานด้านระบบสาธารณสุขไว้ได้เท่ากันทุกแห่ง เรือนนอนที่ผู้ต้องขังอาศัยกันอย่างแออัด 
ห้องพักรวมที่ไม่มีการแบ่งสัดแบ่งส่วน หรือแยกเป็นผู้ต้องขังแต่ละคดีได้อย่างเหมาะสม17

      2.2.4 การกระท�าผิดซ�้า

      “การริดรอนอิสรภาพจึงเป็นการลงโทษที่เพียงพอแล้วต่อผู้ที่กระทำาความผิด”ยกตัวอย่าง 
ประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีการดูแลผู้ต้องขังได้ดีท่ีสุดในโลก และมีห้องขังท่ีหรูหรา ยิ่งไปกว่านั้นยังมีสถิติ 

 15 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]



หน้า 20 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564  (vol. 9 no. 2 July - December 2021)       

การกระทำาผิดซำ้าของผู ้ต ้องขังท่ีตำ่าท่ีสุดในโลกอีกด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่ม ี
การกระทำาผิดซำ้า และวนกลับมาถูกจองจำาในเรือนจำาอย่างเดิมภายใน 5 ปีหลังพ้นโทษ และสหรัฐอเมริกายังเป็น
ประเทศที่มีสถิติการกระทำาผิดซำ้ามากที่สุดในโลก18

              ตามความเหน็ของ อาร์น ควาร์นวกิ นลีเซน (Arne Kvernvik Nilsen) ผูเ้ชีย่วชาญด้านราชทณัฑ์ 
และผูด้แูลเรอืนจำาเมอืงบาสทอย (Bastoy) ในประเทศนอร์เวย์ซึง่เป็นเรอืนจำาท่ีขึน้ชือ่ได้ว่ามคีวามเป็นอยูด่ทีีส่ดุในโลก  
ได้กล่าวอีกว่า “การลงโทษก็คือการที่คุณต้องเสียอิสรภาพ ถ้าเราปฏิบัติต่อผู้คนในตอนที่อยู่ในคุกเยี่ยงสัตว์ 
พวกเขาก็จะประพฤติตนอย่างสัตว์ แต่ที่นี่เราให้ความใส่ใจแก่คุณในฐานะสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน คุกใช้กำาลัง 
เปลี่ยนแปลงผู้คนไม่ได้ ผมให้ความเคารพผู้ต้องขัง วิธีนี้จะสอนให้พวกเขารู้จักเคารพผู้อื่นเช่นกัน สิ่งสำาคัญที่สุด 
ในการดูแลผู้ต้องขังก็คือ เมื่อการที่พวกเขาได้พ้นโทษไปแล้วจะไม่ก่ออาชญากรรมซำ้าอีก”19

      2.2.5 แนวโน้มการก่ออาชญากรรมรุนแรงขึ้นกว่าเดิม

           สิง่ทีพ่บอกีประการหนึง่ก็คือ เมือ่ผู้ต้องโทษถูกจับในคดีอาญาแม้จะไม่ใช่คดีท่ีใช้ความรุนแรง 
แต่เมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนจำาราว 5-10 ปีนั้น กลับมีการก่ออาชญากรรมรุนแรงยิ่งไปกว่าเดิมเมื่อออกจากเรือนจำา 
ถือว่า บุคคลเหล่านี้ได้ “คุกเป็นโรงเรียนสอนอาชญากรรม” และสร้างเครือข่ายได้เป็นอย่างดี และไม่ว่า 
ผู ้กระทำาผิดจะเข้าไปในเรือนจำาหรือถูกลงโทษด้วยข้อหาอะไรก็ตาม ผู ้กระทำาผิดเหล่านั้นมักกลับเข้าไป 
ในเรือนจำาด้วยข้อหาที่รุนแรงมากกว่าเดิม20

2.3 สถานการณ์เรือนจ�าในประเทศไทย

 “คดีล้นศาล คนล้นคุก” เป็นคำาอธิบายที่ค ่อยข้างชัดเจนและสะท้อนปัญหาระบบยุติธรรม 
ของประเทศไทย ท้ังในประเด็นปัญหาท่ีเกิดจากตัวระบบยุติธรรมเองที่มีความล่าช้า คดีจำานวนมากกระจุก 
ต่อคิวรอเข้ารับการพิจารณา อีกทั้งค่าใช้จ ่ายในกระบวนการยุติธรรมค่อนข้างแพง ทำาให้ประชาชน 
เข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมได้ยากและการวนิจิฉยัคดขีองบคุลากรทีม่อีำานาจหน้าทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการยตุธิรรม 
เน้นการตีความอย่างเคร่งครัดตามตัวบทกฎหมาย ขาดความยืดหยุ ่น มุ่งเน้นการตีความการกระทำาว่า 
ผิด หรือ ไม่ผิดเท่านั้น ทั้งยังผลักดันคดีเข้าสู่เรือนจำาเป็นส่วนใหญ่ แต่การแก้ปัญหา หรือวิธีการที่จะผ่อนคลาย 
ปัญหานีไ้ปได้นัน้มหีลายวธิด้ีวยกนั ไม่ว่าจะเป็นการเบีย่งเบนคด ีโดยใช้ระบบยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์ (Restorative 
Justice) เข้ามาช่วยผ่อนผันความตึงเครียด ใช้วิธีการไกล่เกลี่ย ยอมความกัน โดยไม่ต้องพึ่งพาการใช้บริการ 
ของระบบยุติธรรมซึ่งอาจใช้เวลานาน อีกทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายมาก คดีที่เคยล้นศาลก็อาจจะสามารถลดลง  
หรืออย่างน้อยก็คลายความแออัดในกระบวนการไปได้ไม่มากก็น้อย

 18 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 วิธีการสนับสนุนเรือนจำาแบบเปิด ซึ่งในประเทศไทย 
ยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก อีกทั้งยังมีจำานวนที่น้อยมาก เพียง 17 แห่งจาก 143 แห่งของเรือนจำาเท่านั้น 
ทีม่ลีกัษณะเป็นสถานกกัขังแบบเปิด มุง่เน้นฝึกอาชพีให้แก่ผูต้้องขงั ได้แก่ ภาคเหนอื มทีณัฑสถานเปิดหนองนำา้ขุน่ 
จังหวัดนครสวรรค์ เรือนจำาชั่วคราวห้วยม้า จังหวัดแพร่ เรือนจำาชั่วคราวร่องห้า จังหวัดพะเยา เรือนจำาชั่วคราว 
ปงยางคก จังหวัดลำาปาง เรือนจำาชั่วคราวหนองเรียง จังหวัดสุโขทัย เรือนจำาชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์, 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกจังหวัดนครราชสีมา เรือนจำาชั่วคราว 
รอบเมอืง จงัหวดัร้อยเอ็ด เรือนจำาชัว่คราวโคกมะตมู อำาเภอนางรอง เรอืนจำาชัว่คราวโคกคำาม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์21

 ภาคตะวันออกมีทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี 
ทณัฑสถานเปิดบ้านเนนิสงู จงัหวดัปราจนีบุร ีเรอืนจำาชัว่คราวเขาไม้แก้ว จังหวดัระยอง และภาคใต้มทีณัฑสถาน
เปิดบ้านนาวง จังหวัดพัทลุง เรือนจำาชั่วคราวห้วยกลั้ง อำาเภอหลังสวน และเรือนจำาชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งแต่ละแห่งรองรับผู้ต้องขังได้จำากัด 500 -1,000 คน22

 จำานวนคุกในประเทศไทยนั้น สวนทางกับจำานวนผู้ต้องขังที่มีอย่างมากมายมหาศาลจนล้นออกมา  
มีการอยู่อย่างแออัด และด้วยสภาพที่แออัด จึงไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพของหน้าท่ีของตัวเรือนจำา 
เองได้เต็มที่ ผลของการบำาบัด ฟื้นฟู เยียวยา จึงไม่อาจได้ผลดีมากนัก จำานวนผู้ต้องขังในประเทศไทย 
มากจนเป็นอันดับท่ี 6 ของการจัดอันดับนักโทษที่มีมากที่สุดของโลก โดยที่ไทยมีนักโทษมากเป็นอันดับที่ 3  
ในภูมิภาคเอเชีย รองจากประเทศจีน และประเทศอินเดียเท่านั้น23 แต่หากพิจารณาจากจำานวนประชากร  
ของทั้งสองประเทศข้างต้น ประเทศไทยถือว่ามีสัดส่วนประชากรที่น้อยกว่ามาก จึงเป็นที่น่าวิตกกังวลอย่างมาก
ถึงวิกฤตการณ์จำานวนนักโทษที่มากมายมหาศาลนี้

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ  

 จากบทความข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัญหาต่าง ๆ ที่ราชทัณฑ์ในประเทศไทยเป็นปัญหาที่มีมาตั้งแต่อดีต 
กล่าวคอื ในอดตี ระบบราชทณัฑ์ให้ความสำาคญักับการลงโทษแบบรวดเรว็และรนุแรง เพือ่ต้องการให้ผูก้ระทำาผดิ
เกิดความรูสึ้กกลวัและหลาบจำา แต่อกีนยั คอื การลงโทษเพือ่การแก้แค้นมากกว่าการลงโทษเพือ่ให้ผูก้ระทำาผิด
รู้สึกเกรงกลัวกฎหมาย ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบราชทัณฑ์ในปัจจุบันท่ีกำาลังเผชิญกับปัญหา  
“คดีล้นศาล คนล้นคุก” ส่งผลกระทบให้ระบบการบำาบัดฟื้นฟูเยียวยาของเรือนจำาไม่ได้ผล ทำาให้จำานวนสถิติ 
ผู้กระทำาผิดซำ้านั้นมีตัวเลขที่สูง เนื่องจากระบบการฟื้นฟูเยียวยา หรือระบบเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขัง 
ก่อนได้รับอิสรภาพยังไม่สามารถเอื้ออำานวยให้ผู้ต้องขังนำาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหรือนำาทักษะที่ได ้
เรียนรู้ไปหางานตามความต้องการของตลาดได้ เนื่องจากจำานวนผู้ต้องขังมีมากเกินกว่าจำานวนบุคลากรหรือ 
จำานวนสิง่อำานวยความสะดวกทีจ่ำาเป็นแก่การเพิม่ทกัษะอาชพีไม่เพยีงพอต่อความต้องการของผูต้้องขงัทีอ่ยูใ่นเรอืนจำา

 21 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-list-

Thai-6th/ [In Thai]
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 หลายประเทศหาทางออกด้วยการใช้การเบี่ยงเบนคดีความออกจากระบบยุติธรรมทางการ  
ไปสู่การไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมระหว่างคู ่กรณี บางประเทศใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
(Restorative Justice) บางประเทศใช้สถาบนัครอบครวัและชมุชนเข้ามาช่วยเหลอืในการแก้ไขฟ้ืนฟผูู้กระทำาผดิ  
นอกจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา เมื่อเปรียบเทียบกับการเข้าพิจารณาคดีในช้ันศาลแล้วนั้นยังได้ผล 
เป็นทีน่่าพอใจอีกด้วย หากประเทศไทยมกีารสนบัสนนุระบบยตุธิรรมนอกเหนอืไปจากกระแสหลกั และมองเหน็
ความสำาคัญของการบำาบัดฟื้นฟูเยียวยา แก้ไขผู้กระทำาผิดดังแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ  
โดยมีวิสัยทัศน์คือ “การบริหารงานยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากลสร้างความเป็นธรรม 
และประชาชนพึงพอใจ” แล้ว เป้าหมายที่จะทำาให้คดีข้ึนสู่ศาลมีจำานวนลดลง และสามารถแก้ไขปัญหา 
โดยใช้ระบบยุติธรรมทางเลือกหรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
ยตุธิรรม และการมุ่งเน้นไปพิจารณาระบบฟื้นฟูผู้กระทำาผิดมากข้ึน จะทำาให้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะคล่ีคลาย
ปัญหาคดีล้นศาลคนล้นคุก ได้อย่างแน่นอน
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