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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคการศึกษา คือ เพื่อทราบสภาพปญหาผูตองขังลนเรือนจำในประเทศไทย
เพื่ อทราบรูป แบบเรือนจำเอกชนที่ เหมาะสมกับ ประเทศไทย และเพื่อจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายในการใช
เรือนจำเอกชนในการแกไขปญหาผูตองขังลนเรือนจำใชการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการทบทวนเอกสาร และ
สัมภาษณ แบบเชิงลึก มีการอภิปรายกลุมยอย มีให ใหขอมู ลสำคัญประกอบไปดวย ผูบ ริหาร (ผูบัญชาการ
เรือนจำ) ผูปฏิบัติงานและผูตองขังจากเรือนจำประจำจังหวัดที่มีสถิติผูตองขังสูงและเกินความจุ 5 อันดับแรก
ของประเทศไทย เรือนจำละ 3 คน รวม และนักวิชาการผูที่มีความเชี่ยวชาญ ดานอาชญาวิทยา ดานกฎหมาย
ดานรัฐประศาสนศาสตร ดานละ 2 คน เจาหนาที่ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการของกรมราชทัณฑ
กรมคุมครองสิ ทธิ์และเสรีภ าพ สถานพิ นิจ และคุมครองเด็ ก สำนักงานอั ยการสู งสุด ศาล กรมคุมประพฤติ
สำนักงานตำรวจแหงชาติ ทนายความ หนวยงานละ 2 คนและ นักลงทุนและผูประกอบการ จำนวน 4 คน
รวมทั้งสิ้น 20 คน
ผลการศึกษา ทราบถึงสภาพปญหาผูตองขังลนเรือนจำในประเทศไทย ทราบถึงรูปแบบของเรือนจำที่
เหมาะสมกับประเทศไทย (รูปแบบที่รัฐจางเหมาในกิจการบางอยางและรูปแบบที่รัฐใหเอกชนบริหารจัดการ
ทั้งหมด) ทั้งนี้ การใชเรือนจำเอกชนในการแกไขปญหาผูตองขังลนเรือนจำ ควรถูกขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย
ระดับประเทศ และควรใหความสำคัญกับประเด็นปญหาอื่นๆ ที่ควรแกไขและเสนอเปนขอเสนอเชิงนโยบายใน
ประเด็นอื่นๆดวยขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย ไดแก ควรใหความสำคัญกับการลดจำนวนผูกระทำความผิด
เข าสู เรือ นจำและลดการบั งคั บ โทษจำคุ ก ในกระบวนการยุติ ธ รรมและศึก ษาหาแนวทางในการพิ จ ารณา
พิพากษาของศาลที่ควรพิจารณามาตรการลงโทษทางเลือกแทนการจำคุกใหมากขึ้น
คำสำคัญ: การพัฒนา, นโยบาย, เรือนจำเอกชน
Abstract
The objective of this research article was to identify the problem of overcrowding
prisoners in Thailand. To know the model of private prison that is suitable for Thailand and
to formulate policy proposals for the use of private prisons in solving the problem of
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overcrowding inmates using qualitative education. by reviewing the document and in-depth
interviews Have a small group discussion Key information is available including executives
(prison commanders), practitioners and inmates from the top five provincial prisons with
record high and overcapacity prisoners in Thailand, 3 per prison, total, and academics who
have a high and overcapacity record. specialize Criminology, Legal, Public Administration, 2
staff each, both at the policy and operational level of the Department of Corrections. Rights
and Liberties Protection Department Children's Observation and Protection Center Office of
the Attorney General, Court, Department of Probation the Royal Thai Police, 2 lawyers each,
and 4 investors and entrepreneurs, totaling 20 people.
The results of the study are aware of the problem of Prison Overcrowding in
Thailand. The models of private prison that are suitable for Thailand, such as the state hires
a contract in some aspects and the state allows the private sector to manage all aspects.
The use of private prisons to solve the problem of prison overcrowding should be driven by
a national policy and focus on other issues that should be solved and proposed as a policy
proposal on other issues as well. The recommendations obtained from the research include:
focusing on reducing the number of prisoners and reducing the use of imprisonment in the
judicial process and studying the approach in court rulings that should consider alternatives
punishment instead of imprisonment.
Keywords: The Development, Proposed Policy, Private prisons
1.บทนำ

กรมราชทั ณ ฑ ไทยเผชิ ญ กั บ สภาพป ญ หาผู ตอ งขังลน เรือ นจำขึ้น อย างตอ เนื่ อ งมาโดยตลอด หาก
พิจารณาสถิติผูตองราชทัณฑทั่วประเทศ จากผลสำรวจ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 พบวา มีจำนวนมากกวา 3
แสนคน เปนนักโทษเด็ดขาดรอยละ 80.69 เปอรเซ็นต รองลงมาจะเปน ผูตองขังระหวาง อุทธรณ – ฎีกา ไต
สวนพิ จ ารณา สอบสวน ราว 18.76 เปอรเซ็น ต ที่เหลือ เปน เยาวชน และผูถูกกักขัง ผูตอองกักขัง (ศู น ย
ปฏิบัติการกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2561)
จะเห็นไดวาจำนวนผูตองขังในเรือนจำที่มีปริมาณเกินความจุของเรือนจำที่ จะรับได โดยเรือนจำมี
ความจุปกติรองรับไดเพียง 160,000 คนเทานั้น เทากับวาจำนวนผูตองขังเกินความจุไดประมาณ 140,000 คน
ซึ่งมี แนวโน มเพิ่ มขึ้ น ทุ กป (กรมราชทั ณ ฑ , 2561) โดยผลที่เกิดตามมาเมื่อจำนวนผูตองขังเกิน ความจุ คื อ
ปญหาความแออัด การบริหารจัดการของเรือนจำ การปรับพฤตินิสัยและการดำเนินงานดานตางๆของเรือนจำ
ขาดประสิทธิภาพ กรมราชทัณฑเปนหนวยงานสำคัญในกระบวนการยุติธรรม ที่มีภารกิจหลักในการควบคุม
ผู ต อ งขั งให เป น ไปตามคำพิ พ ากษาของศาลและแกไขพั ฒ นาพฤตินิ สัย ผูตอ งขังให กลั บ ตนเป น คนดี โดยมี
วิสัยทัศนวา“กรมราชทัณฑเปนองคกรชั้นนำของอาเซียนในการควบคุม แกไขและพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังเพื่อ
คืนคนดีสูสังคม” มีพันธกิจ คือ การควบคุมผูตองขังอยางมืออาชีพและการบำบัดฟนฟู แกไขพัฒนาพฤตินิสัย
ผู ต องขั งอย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ แต ในป จ จุ บั น กรมราชทั ณ ฑ ตองควบคุม ผูตองขังที่ เพิ่ มจำนวนมากขึ้ น ทุ กป
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กอใหเกิดปญหาผูตองขังลนเรือนจำ สงผลใหไมสามารถมุงเนนงานดานการแกไขฟนฟูและพัฒ นาพฤตินิสัย
ผูตองขังไดอยางเต็มที่ เนื่องจากตองทุมเททรัพยากรตางๆ เพื่อการควบคุมผูตองขังเปนสำคัญ แตกระนั้นก็ยัง
เกิดการหลบหนีของผูตองขังทั้งภายในและภายนอกเรือนจำ การกอเหตุจลาจล เกิดสถานการณความวุนวาย
ภายในเรือนจำอยูเป น ระยะๆ ปรากฏการณ เหลานี้ส ะทอนใหเห็น ถึงภาวะวิกฤตในการควบคุมผูตองขังใน
ประเทศไทย โดยในปจจุบันเรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ ตองควบคุมผูตองขังจำนวนมากจนเกินความจุ
มาตรฐานและความจุเต็มที่อยางตอเนื่อง ซึ่งหากปรากฏการณเชนนี้ตอไปโดยไมไดรับการแกไข ยอมสงผลตอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานดานการควบคุมผูตองขังตลอดจนความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
โดยรวมอีกดวย (นิตินัย นิยมวัน และ พิสมัย จารุจิตติพันธ, 2561)
จากปญหาดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาการแปรรูปกิจการของรัฐในลักษณะของเรือนจำเอกชนเขามามี
สวนรวมในการดำเนินการของรัฐอาจจะนำไปสูหนทางในการแกไขปญหาผูตองขังลนเรือนจำอีกหนทางหนึ่ง
โดยเชื่อวาภาคเอกชนจะบริหารงานไดคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากกวาภาครัฐเนื่องจากมีความพรอมใน
เรื่องเงินทุนมากกวาภาครัฐ (วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์, 2560)
จากขอมูลดังกลาวขางตน การศึกษาในเรื่องการพัฒนานโยบายเรือนจำเอกชนเพื่อเขามาแกไขปญหา
ผูตองขังลนเรือนจำในประเทศไทย จึงเปนทางออกที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ ของประเทศไทยในขณะนี้
จะชวยแกปญหาผูตองขังลนคุก และทำใหสวัสดิภาพของผูตองขังสูงขึ้น
2.วัตถุประสงค
1. เพื่อทราบสภาพปญหาผูตองขังลนเรือนจำในประเทศไทย
2. เพื่อทราบรูปแบบเรือนจำเอกชนที่เหมาะสมกับประเทศไทย
3. เพื่อจัดทำขอเสนอเชิงนโยบาย การใชเรือนจำเอกชนในการแกไขปญหาผูตองขังลนเรือนจำ
3.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
งานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนานโยบายการใชเรือนจำเอกชน” ใชแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับแนวทางการแกไขปญหาผูตองขังลนเรือน ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับ
ขอเสนอเชิงนโยบาย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการแปรรูปองคการ แนวคิดเกี่ยวกับ หลักธรรมาภิบาล รูปแบบ
และกฎหมายเรือนจำเอกชนในต างประเทศ หลักการมาตรฐานสากลในการปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจำ
แนวคิดการบริหารจัดการเรือนจำตามกฎมาตรฐานขั้นต่ำขององคการสหประชาชาติ ทฤษฎีอาชญาวิทยาและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดการจัดการภาวะวิกฤติ(Crisis Management)
การบริหารจัดการองคกรรูปแบบหนึ่ง โดย ศิริพงษ รักใหม (2560 : 348) ไดศึกษาเรื่อง การจัดการ
ภาวะวิกฤติสวนใหญจะครอบคลุมขั้นตอนของการวางแผนเพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือเมื่อเกิดภาวะ
วิกฤติ มาตรการจัดการและดำเนินการในระหวางเกิดวิกฤติ มาตรการฟนฟูหลังสิ้นสุดภาวะวิกฤติและแนว
ทางการจัดการภาวะวิกฤติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขึ้นอยูกับการสรางความตระหนักแกผูรับผิดชอบ
และผูเกี่ยวของ ในการใหความสำคัญตอกระบวนการและขั้นตอนการจัดการภาวะวิกฤต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การใหความสำคัญตอการวางแผน การซักซอมและการสื่อสารระหวางเกิดวิกฤตเปนสำคัญ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูกระทำผิดโดยใชเรือนจำ
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การใชเรือนจำเพื่อเปนมาตรการในการปฏิบัติตอคนที่กระทำผิด ไดมีวิวัฒ นาการเปลี่ยนแปลงและ
สอดคลองกับสังคมการเมืองและสภาพเศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลากวา 20 ป โดยในระยะแรกได
ใชการคุมขังภายในเรือนจำแทนการลงโทษตอเนื้อตัว เชน การทรมานหรือการเฆี่ยนตี การใชยุคแรกๆ เนนการ
ลงโทษเพื่อเปนการแกแคนทดแทนและขมขูยับยั้ง ตอมาไดมีการเปลี่ยนมามุงเนนในเรื่องการแกไขใหปรับปรุง
ตนเป น คนดี การปฏิ บั ติตอผู ตองขั งจึงเปลี่ ยนแปลงไป จากการเน น การควบคุ มอย างเครงครัดมาสู การจั ด
กิจกรรมเพื่อการแกไข ไดแก การใหการศึกษา การฝกวิชาชีพและการจัดสวัสดิการตางๆ(นิตินัย นิยมวัน และ
พิสมัย จารุจิตติพันธ, 2561)
4.ระเบียบวิธีวิจัย
ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาขอมูลจากเอกสาร
(Documentary Research) ทั้งที่เปนแนวคิดทฤษฎี ผลงานการวิจัย และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกับการขอเสนอ
เชิงนโยบายทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้ผูวิจัยไดดำเนินการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)
ผูบริหาร (ผูบัญชาการเรือนจำ) ผูปฏิบัติงานและผูตองขังจากเรือนจำประจำจังหวัดที่มีสถิติผูตองขังสูงและเกิน
ความจุ 5 อัน ดั บ แรกของประเทศไทย ได แก เชีย งใหม ขอนแกน กรุงเทพมหานคร (เรือนจำคลองเปรม)
สงขลา และชลบุรี (เรือนจำพิเศษชลบุรี)
ผูใหขอมูลสำคัญ
การสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) ประกอบไปด ว ย ผู บ ริ ห าร (ผู บั ญ ชาการเรื อ นจำ)
ผูป ฏิ บั ติ งานและผู ตองขังจากเรือนจำประจำจังหวัดที่ มีส ถิติผูต องขังสูงและเกิน ความจุ 5 อัน ดับ แรกของ
ประเทศไทย ไดแก เชียงใหม ขอนแกน กรุงเทพมหานคร (เรือนจำคลองเปรม) สงขลา และชลบุรี (เรือนจำ
พิเศษชลบุรี) เรือนจำละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน และนักวิชาการผูที่มีความเชี่ยวชาญ ดานอาชญาวิทยา ดาน
กฎหมาย ดานรัฐประศาสนศาสตร ดานละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน และดำเนินการสนทนากลุมยอย (Focus
Group) โดยมีผูเขารวมการสนทนากลุมยอย ดังนี้ เจาหนาที่ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการของกรม
ราชทัณฑ กรมคุมครองสิทธิ์และเสรีภาพ สถานพินิจและคุมครองเด็ก สำนักงานอัยการสูงสุด ศาล กรมคุม
ประพฤติ สำนักงานตำรวจแหงชาติ ทนายความ หนวยงานละ 2 คนและ นักลงทุนและผูประกอบการ จำนวน
4 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน เพื่อใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น
การวิเคราะหและนำเสนอผล
ผูวิจัยไดกำหนดหัวขอการวิเคราะหขอมูลตามรูปแบบการวิจัยและกลุมเปาหมาย เพื่อจัดเรียงลำดับ
ขอมูลใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค การวิเคราะหและนำเสนอผลเชิงพรรณา
5.ผลการวิจัย
ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยมีรายละเอียด ตอไปนี้
1. สภาพปญหาผูตองขังลนเรือนจำในประเทศไทย พบวา
จากการศึกษาสภาพปญหาผูตองขังลนเรือนจำในประเทศไทยพบปญหาที่สำคัญที่ไดจากการสัมภาษณ
ผูมีสวนเกี่ยวของสามารถสรุปได ดังนี้
1)ดานบุคลากร
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(1) เจาหนาที่มีจำนวนไมเพียงพอ สงผลใหการกำกับดูแลผูตองขังไมทั่วถึง ไมมีประสิทธิภาพและไม
สามารถที่จะควบคุมรักษาวินัยผูตองขังไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
(2) เจาหนาที่ขาดความรูและทักษะเฉพาะดานเกี่ยวกับงานราชทัณฑ โดยเฉพาะความรูและทักษะที่มี
ความเกี่ยวของกับผูตองขัง
(3) เจาหนาที่ของกรมราชทัณฑขาดขวัญกำลังใจในการทำงานเนื่องจากมีภาระงาน ความเสี่ยงและ
ความเครียดสูงมาก ในขณะที่ไดรับอัตราเงินเดือนไมตางจากขาราชการอื่นๆ
2)ดานผูตองขัง พบวา
เนื่ องจากจำนวนผู ตองขังที่ เพิ่ มมากขึ้น จนเกินความจุ ของเรือนจำสงผลใหการปฏิบัติห นาที่ในการ
ควบคุม กำกับดูแล และการดำเนินการเรื่องอื่นๆของเจาหนาที่กรมราชทัณฑไมสามารถดำเนินการไดอยาง
ทั่วถึงและไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
3)ดานการบริหารจัดการ พบวา
(1) ยังไมดำเนินการใหเปนไปตามหลักการปฏิบัติเพื่อการคุมครองบุคคลที่ถูกคุมขังหรือจำคุก และกฎ
มาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติตอนักโทษ
(2) การฝกวิชาชีพยังไมมีประสิทธิภาพและไมสามารถนำไปหาเลี้ยงชีพหลังจากพนโทษไดจริง
(3) กรมราชทัณฑเผชิญกับปญหาที่สำคัญและเรงดวนหลายเรื่องทำใหบางปญหายังไมไดรับการแกไข
จนลุกลามและยืดเยื้อจนกอใหเกิดความเสียหายในวงกวาง
(4) กระบวนการบำบั ดและฟ น ฟู ผูตองขังยังไมเหมาะสมและไมมีป ระสิทธิภาพเพียงพอที่จ ะทำให
ผูตองขังสามารถปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยกลายเปนคนดีของสังคมได
4)ดานงบประมาณ พบวา
งบประมาณของกรมราชทัณฑที่ไดรับการจัดสรรจากกระทรวงยุติธรรมในปริมาณนอยสงผลใหเกิดผล
ดังนี้
(1) เกิดขอจำกัดในการจัดสรรสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเปนแกผูตองขังไดอยางครบถวนและเพียงพอ
(2) งบประมาณในการอบรมและเพิ่มทักษะใหกับ เจาหนาที่ กรมราชทัณ ฑ มีจำนวนจำกัดทำใหไม
สามารถพัฒนาในงานดานตางๆของราชทัณฑไดอยางตอเนื่อง ทั้งที่งานราชทัณฑเปนงานที่ตองใชทักษะและ
ความรูแตกตางจากงานอื่นๆทั่วไป
(3) สวั ส ดิ ก ารของเจ า หน าที่ กรมราชทั ณ ฑ ได รับ จัด สรรไม เพี ย งพอและเหมาะสมกั บ ความเครีย ด
อันตราย และภารกิจที่หนักหนวง จนนำไปสูการทุจริตในการปฏิบัติหนาที่
พบวา

2.แนวทางในการแกไขปญหาผูตองขังลนเรือนจำในประเทศไทย โดยการใชเรือนจำเอกชน

สรุปผลจากผูใหขอมูลสำคัญมีความเห็นสอดคลองกัน ดังนี้
1) การใชเรือนจำเอกชน จะสามารถแกไขปญหาผูตองขังลนเรือนจำไดและเกิดผลดี ดังนี้
1.1 ลดความแออัดของผูตองขังในเรือนจำ
1.2 มี ค วามพร อ มด า นเงิ น ทุ น หรื อ งบประมาณมากกว า ช ว ยให รั ฐ สามารถประหยั ด
งบประมาณดานการกอสรางเรือนจำได
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1.3 มี ป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลในด านการบริห ารจัด การมากกวารัฐ มี ศักยภาพดาน
เงินทุนมากกวารัฐและมีความคลองตัวในการดำเนินงานมากกวาเนื่องจากไมมีขั้นตอนและกฎระเบียบที่ซ้ำซอน
เหมือนภาครัฐ
1.4 เป น การปฏิ บั ติ ต อ ผู ต อ งขั ง ให เ ป น ไปตามกฎหมายทั้ ง ในและต า งประเทศ ได แ ก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หลักการเพื่อการคุมครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจำคุก
( Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or
Imprisonment) โดยที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ ไดใหการรับรองตามขอมติที่ 43/173 ลงวันที่ 9
ธันวาคม ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) และกฎมาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติตอนักโทษ (Standard Minimum
Rules for the Treatment of Prisoners)
1.5 ชวยใหการฟนฟูปรับพฤตินิสัยผูตองขังใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น
2) แมวาการใชเรือนจำเอกชนจะสามารถแกไขปญหาผูตองขังลนเรือนจำไดแตตองใหความสำคัญใน
เรื่องอื่นๆดวยเพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายจนเกิดเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ไดแก
2.1 การเพิ่มแรงจูงใจใหภาคเอกชนรวมลงทุน
2.2 ความโปรงใสและความซื่อสัตยสุจริต เนื่องจากภาคเอกชนจะมุงผลประโยชนที่ไดจาก
ลงทุน
2.2 แกไขหรือออกระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายเพื่อใหอำนาจแกเอกชนดำเนินการเชนกับกับ
เจาหนาที่ของรัฐ
2)ลักษณะทั่วไปของเรือนจำเอกชนที่เหมาะสมกับประเทศไทย พบวา
เรือนจำเอกชนควรมีที่ตั้งอยูในบริเวณที่เปนปริมณฑล ควรใชระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
ไมเกิน 2 ชั่วโมงเพื่องายตอการกำกับดูแลและตรวจสอบจากสวนกลาง ทั้งยังเกิดความสะดวกในการเขาไป
แกไขปญหาเมื่อเรือนจำเอกชนประสบปญหา และมีกลุมเรือนจำตั้งอยูใกลเคียงกัน สามารถใหการสนับสนุน
และชวยเหลือกันงาย ควรเปนเรือนจำระดับความมั่นคงปานกลางเพื่อใหสะดวกตอการรักษาความปลอดภัย
และมี เรื อ นจำของรั ฐ ที่ เหลื อ ในกลุ ม เป น พี่ เลี้ ย งให ค วามช ว ยเหลื อได ทั น ที ในกรณี ฉุ ก เฉิ น และเพื่ อ ให เกิ ด
ประโยชนสูงสุดไดตามขอตกลงและการจางเหมาที่จัดทำขึ้น เพื่อลดคาใชจายและเพิ่มประสิทธิภาพดานการ
พัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง และเพื่อประโยชนในการติดตอประสานงานและกำกับดูแลไดอยางสะดวกรวดเร็ว
และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
เรือนจำเอกชนตองมีสถานภาพเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย ควรมีขนาดความจุนักโทษตั้งแต 1,000
คนขึ้นไป โดยเรือนจำเอกชนนำรองแหงแรกนี้ ควรรับเฉพาะนักโทษเด็ดขาดที่เปนผูตองขังชายวัยหนุม มีอายุ
ระหวา ง 18-25 ป ที่มีอัตราโทษจำคุกไมเกิน 7 ป หรือมีโทษจำคุกเหลือตอไปไมเกิน 7 ปในคดีความผิดทุก
ประเภท ยกเวนคดีความมั่นคงตอราชอาณาจักร คดีที่เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม คดีผลิตหรือจำหนายยา
เสพติด และคดีอื่นๆ ที่เปนคดีความตามนโยบายที่รัฐและกรมราชทัณฑกำหนด โดยนักโทษที่สงเขาไปอยูใน
เรือนจำเอกชนจะตองไมปรากฏวาเปนโรคติดตอรายแรงหรือตองหามแตอยางใด อยางไรก็ตาม ทั้งนี้ ระบบ
และกฎเกณฑในการคัดเลือกผูตองขังเขาควบคุมในเรือนจำเอกชน จะตองดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ
โดยต อ งดำเนิ น การด ว ยความโปร งใส ตรวจสอบได และไมเป น การเลือ กปฏิ บั ติ ต อ งมี ร ะบบการติ ด ตาม
ตรวจสอบและการกำกับดูแลการดำเนินงานของเรือนจำเอกชน เพื่อใหการดำเนินงานของเรือนจำเอกชน โดย
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จัดตั้งในรูปของคณะกรรมการโดยคณะกรรมการดังกลาวจะประกอบดวยบุคคลตางๆ เชน รองอธิบดีที่ไดรับ
มอบหมาย เปนประธานคณะกรรมการ โดยกรรมการ ไดแก ผูแทนของกรมราชทัณฑ (ระดับ 9) จำนวน 2 คน
นักวิชาการดานกฎหมาย รัฐศาสตร อาชญาวิทยา จำนวน 3 คน ขาราชการกรมราชทัณฑทำหนาที่เลขานุการ
และผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแล
โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเรือนจำเอกชนไวเปนชวงๆ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว โดยในระยะแรกของการจัดตั้งเรือนจำเอกชน (4 - 6 เดือนแรก) ตอไปควรจัดใหมีการตรวจ
เรือนจำเอกชนทุ ก 2 เดื อน เนื่ องจากเป น ชว งของของการปรับ ตั ว และเมื่อพน จาก 6 เดื อนแลวการตรวจ
เรือนจำควรตรวจเรือนจำเอกชนทุก 3–6 เดือนตอครั้ง หรือ แลวแตความเหมาะสมเพื่อคอยกับดูแลตรวจสอบ
ใหการดำเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค ขอกำหนด และระเบียบขอบังคับฯ ของรัฐ
ลักษณะของสัญญาที่รัฐทำกับเอกชนตองเปนสัญญาทางปกครองโดยรัฐมีอำนาจเหนือกวาเอกชน รัฐ
สามารถยกเลิกสัญญา แกไขเมื่อไรก็ไดเพื่อประโยชนสาธารณะ มีการกำหนดเบี้ยปรับตางๆ มีกระบวนการ
ประเมิน ผลและสามารถเขาไปยึด คืน ไดโดยไม ตองบอกเลิ กสั ญญา ต องกำหนดใหมีตั วชี้วัดการทำงานและ
ผลงานของเรือนจำเอกชน มีหลักเกณฑการกำหนดตัวชี้วัด
การดำเนินการในเรือนจำเอกชนไมวาจะเปน ระบบสวัสดิการพนักงานเรือนจำ การแกไขฟนฟูและ
พัฒนาพฤตินิสัย การพัฒนาทักษะการใชชีวิตในสังคม การแกไขฟนฟูพฤตินิสัยเฉพาะประเภทความผิด การ
อบรมทางศีล ธรรม การทำงานบริการสั งคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน การจัด ใหทำงาน ระบบการ
ปฏิบัติตอผูตองขัง การอนามัยและสุขาภิบาล การรักษาพยาบาล การเลี้ยงอาหาร สวัสดิการและสันทนา
การ ตองดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของกรมราชทัณฑ และระบบการปฏิบัติตอผูตองขัง ตอง
ปฏิบัติตามขอกำหนดแมนเดลา (Mandela Rules)
สำหรับรูปแบบการแปรรูปกิจการของรัฐที่มีความเหมาะสมกับกรมราชทัณฑในลักษณะของเรือนจำเอกชน
จากการวิจัย พบวา รูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทยมี 2 รูปแบบ คือ
1) รูปแบบที่รัฐจางเหมาในกิจการบางอยาง รัฐใหเอกชนมีสิทธิในการดำเนินกิจการที่เปนเอกสิทธิ์ของ
รัฐบางสวนแทนที่รัฐแตรัฐยังคงดำเนินกิจการในสวนของการควบคุมผูตองขัง
2) รูปแบบที่รัฐใหเอกชนบริหารจัดการทั้งหมด รัฐใหเอกชนมีสิทธิในการดำเนินกิจการที่เปนเอกสิทธิ์
ของรัฐทั้งหมด โดยรัฐจะเขามากำกับ ดูแล กำกับดู และติดตามประเมิน ผลอยางเขมงวด โดยมีรายละเอีย ด
รูปแบบเรือนจำเอกชนที่เหมาะสมกับประเทศไทยแสดงดังรูปภาพที่ 1
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รูปภาที่ 1 แสดงรูปแบบเรือนจำเอกชนที่เหมาะสมกับประเทศไทย
3. ขอเสนอเชิงนโยบาย การใชเรือนจำเอกชนในการแกไขปญหาผูตองขังลนเรือนจำ พบวา
การใช เรื อ นจำเอกชนในการแก ไขป ญ หาผู ต อ งขั งล น เรื อ นจำ ควรถู ก ขั บ เคลื่ อ นในเชิ งนโยบาย
ระดับประเทศ ควรใหความสำคัญกับประเด็นปญหาอื่นๆ ที่ควรแกไขและเสนอเปนขอเสนอเชิงนโยบาย ไดแก
3.1 ด านบุคลากร ควรเพิ่มคาตอบแทนและจำนวนบุคลากรใหเหมาะสมและมีจำนวนเพียงพอต อ
ปริมาณภาระงาน
3.2 ดานการบริหารจัดการ กรมราชทัณฑควรปฎิบัติตามตามหลักการเพื่อการคุมครองบุคคลทุกคนที่
ถูกคุมขังหรือจำคุก และกฎมาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติตอนักโทษ
3.3 ดานงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสม
3.4 ควรพัฒนาและแกไขการดำเนินการกระบวนการบำบัดฟนฟู ปรับพฤตินิสัย การเตรียมกอนปลอย
และการฝกวิชาชีพของผูตองขังใหมีประสิทธิภาพ
3.5 การชวยเหลือเมื่อผูตองขังประสบปญหาหลังพนโทษ
3.6 ใหความสำคัญกับการแกไขปญหายาเสพติด เนื่องจากปญหายาเสพติดมีความสัมพันธอยางมีนัย
ยะสำคัญกับปญหาผูตองขังลนเรือนจำ เนื่องจากผูตองขังในเรือนจำสวนใหญเปนผูที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด
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6.อภิปรายผล
1.สภาพปญหาผูตองขังลนเรือนจำในประเทศไทย พบวา
ปญหา1)ดานบุคลากรมีจำนวนไมเพียงพอ ขาดความรูและทักษะเฉพาะดานเกี่ยวกับงานราชทัณฑ
ขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน 2)ดานผูตองขัง ที่เพิ่มมากขึ้นจนเกินความจุของเรือนจำสงผลใหการปฏิบัติ
ห น าที่ ใน ก ารค วบ คุ ม กำกั บ ดู แ ล แ ล ะก ารด ำเนิ น ก ารเรื่ อ งอื่ น ๆ โด ย นั ท ธี จิ ต ส ว า ง(Nathee
Chitsawang.(2012) ที่ระบุวาความแออัดของผูตองขังในเรือนจำหรือสภาวะผูตองขังลนเรือนจำเปนผลมาจาก
ผูกระทำผิดเกือบทุกคดีตองถูกคุมขังในเรือนจำตั้งแตชั้นระหวางพิ จารณาคดี การลดจำนวนผูกระทำผิดใน
เรือนจำจึงควรหันมาใชมาตรการทางเลือกแทนการใชโทษจำคุกในเรือนจำ ซึ่งเปนการจัดการใน ระยะยาว
สอดคลองกับการปฏิบัติตอผูกระทำผิดโดยใชเรือนจำเปนไปเพื่อการแกไขมากกวาเพื่อการควบคุม ขัดแยงกับ
แนวคิดของ Jitsawang (1998) การควบคุมตัวผูกระทำความผิดครั้งแรกหรือกระท าความผิดไมรายแรงโดยใช
เรือนจำจึงเทากับเปนการสรางอาชญากรขึ้นมาใหม และการใชเรือนจำควบคุมตัวผูกระทำความผิดทุกประเภท
ยังกอใหเกิดปญหาความแออัดในเรือนจำ มีการปะปนของผูตองขังประเภทตาง ๆ ทั้งผูตองขังที่มีลักษณะราย
กับผูตองขังที่กระทำผิดโดยพลั้งพลาด การปฏิบัติตอผูตองขังเหลานี้ นอกจากจะเกิดความยากลำบากและดูแล
ไมทั่วถึงแลวยังทำใหเกิดการปฏิบัติตอคนที่มีลักษณะรายดวยโทษเบาเกินไป และปฏิบัติตอคนพลั้งพลาดหนัก
เกินไป ดังนั้น จึงไดมีการนำเอาแนวความคิดในการควบคุมตัวผูกระทำความผิดโดยไมใชเรือนจำมาใชเพื่อให
การแกไขฟนฟูผูกระทำความผิดที่ไมสมควรตองเขาไปรับโทษในเรือนจำทำไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3)
ดานการบริหารจัดการ ยังไมดำเนินการใหเปนไปตามหลักการปฏิบัติเพื่อการคุมครองบุคคลที่ถูกคุมขังหรือ
จำคุก และกฎมาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติตอนักโทษ การฝกวิชาชีพยังไมมีประสิทธิภาพและไมสามารถ
นำไปหาเลี้ยงชีพหลังจากพนโทษไดจริง กรมราชทัณฑเผชิญกับปญหาที่สำคัญและเรงดวนหลายเรื่องทำใหบาง
ปญหายังไมไดรับการแกไขจนลุกลามและยืดเยื้อจนกอใหเกิดความเสียหายในวงกวาง กระบวนการบำบัดและ
ฟนฟูผูตองขังยังไมเหมาะสมและไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำใหผูตองขังสามารถปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย
กลายเปนคนดีของสังคมได 4)ดานงบประมาณของกรมราชทัณฑที่ไดรับการจัดสรรจากกระทรวงยุติธรรมใน
ปริมาณนอยสงผลใหเกิดผล ดังนี้(1) เกิดขอจำกัดในการจัดสรรสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเปนแกผูตองขัง (2)
ขาดงบประมาณในการอบรมและเพิ่มทักษะใหกับ เจาหนาที่ กรมราชทัณฑ (3) สวัสดิการของเจาหนาที่กรม
ราชทั ณ ฑ ไดรั บ จั ดสรรไม เพี ยงพอและเหมาะสม สอดคลองกับ นิตินั ย นิ ยมวัน และ พิส มัย จารุจิตติพั น ธ,
(2561)ที่ไดศึกษาการจัดการภาวะวิกฤติของการควบคุมผูตองขังในประเทศ พบวาสภาพการควบคุมผูตองขังใน
ประเทศไทย กลุมเรือนจำประเภทเรือนจำจังหวัดมีดัชนีความวิกฤตโดยเฉลี่ยสูงที่สุด กลุมเรือนจำประเภท
ทัณฑสถานมีดัชนีความวิกฤติโดยเฉลี่ยนอยที่สุด เมื่อพิจารณาแบงตามเขตการบริหารเรือนจำ พบวาเขตการ
บริหารที่ 10 มีดัชนีความวิกฤตินอยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียนพบวาประเทศไทยมีดัชนี
ความวิกฤติในเกณฑวิกฤตินอย รองจากประเทศสิงคโปร และมาเลเซียสำหรับแนวทางการจัดการภาวะวิกฤติ
ของการควบคุ มผู ตองขั งในประเทศไทยในเชิงนโยบายที่ ส ำคัญ คื อการทบทวนกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ การใชมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจำคุกใน
เรือนจำ แนวทางในเชิงการจัดการ คือ การพัฒนาระบบการจำแนกลักษณะผูตองขัง ระบบการพัฒ นาพฤติ
นิสัย ระบบการเตรียมความพรอมกอนปลอย การปรับปรุงโครงสรางเรือนนอนและสรางเรือนนอนขึ้นใหม
2.รูปแบบเรือนจำเอกชนที่เหมาะสมกับประเทศไทย พบวา
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รูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทยมี 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบที่รัฐจางเหมาในกิจการบางอยาง รัฐให
เอกชนมีสิทธิในการดำเนินกิจการที่เปนเอกสิทธิ์ของรัฐบางสวนแทนที่รัฐแตรัฐยังคงดำเนินกิจการในสวนของ
การควบคุมผูตองขัง 2) รูปแบบที่รัฐใหเอกชนบริหารจัดการทั้งหมด รัฐใหเอกชนมีสิทธิในการดำเนินกิจการที่
เปนเอกสิทธิ์ของรัฐทั้งหมด โดยรัฐจะเขามากำกับดูแล กำกับดูและติดตามประเมินผลอยางเขมงวด ขัดแยงกับ
แนวคิดของกฤตพงษ พัชรภิญโญพงศ, (2562) ที่นะบุวาการจัดการกับปญหาผูตองขังลนเรือนจำโดยวิธีการนำ
เทคโนโลยีเขามาประยุกตใชในการควบคุมผูกระทำความผิดนั้นจะชวยลดจำนวนผูตองขังในเรือน รวมทั้งจะ
ชวยสรางความมั่นใจและความปลอดภัยใหกับสมาชิกในชุมชนอีกทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหครอบครัวและ
ชุมชนมีสวนรวมในการแกไขฟนฟูพฤติกรรมของผูกระทำความผิดแทนการสงตัวเขาไปรับโทษในเรือนจำซึ่งมี
ผลรายมากกวาผลดี เชน การใชกำไลอิเลคทรอนิกสในการควบคุมผูกระทำความผิดใหอยูในสถานที่และเวลาที่
กำหนด ในแนวทางเดียวกัน มาตรการที่จะน ามาใชในการควบคุมผูกระทำความผิดแทนการใชเรือนจำจึงมี
หลายรูปแบบ เชน การไมฟองคดีโดยมีเงื่อนไข การท างานบริการสังคม การกักขังภายในบาน การชะลอการ
ฟอง และการควบคุมผูกระทำความผิดดวยกำไลอิเลคทรอนิกส เปนตน (Kilgore, 2013)
3.ขอเสนอเชิงนโยบาย การใชเรือนจำเอกชนในการแกไขปญหาผูตองขังลนเรือนจำ พบวา
1.ดานบุคลากร ควรเพิ่มคาตอบแทนและจำนวนบุคลากรใหเหมาะสมและมีจำนวนเพียงพอต 2 ดาน
การบริหารจัดการ กรมราชทัณฑควรปฏิบัติติตามตามหลักการเพื่อการคุมครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือ
จำคุก และกฎมาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติตอนักโทษ 3.ดานงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ
และเหมาะสม 4.ควรพัฒนาและแกไขการดำเนินการกระบวนการบำบัดฟนฟู ปรับพฤตินิสัย การเตรียมกอน
ปลอย และการฝกวิชาชีพของผูตองขังใหมีประสิทธิภาพ 5.การชวยเหลือเมื่อผูตองขังประสบปญหาหลังพน
โทษ 6.ใหความสำคัญกับ การแกไขปญหายาเสพติด เนื่องจากปญหายาเสพติดมีความสัมพันธอยางมีนัยยะ
สำคัญกับปญหาผูตองขังลนเรือนจำ เนื่องจากผูตองขังในเรือนจำสวนใหญเปนผูที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด
7.ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา
ควรให ความสำคัญกับ การลดจำนวนผูกระทำความผิดเขาสูเรือนจำและลดการบังคั บโทษจำคุกใน
กระบวนการยุติธรรมตั้งแตขั้นตอนกอน ระหวางการฟองและพิจารณาคดี ขั้นตอนระหวางการพิจารณาการ
ลงโทษ และขั้นตอนระหวางการรับโทษในเรือนจำ ตลอดจนศึกษาหาแนวทางในการพิจารณาพิพากษาของศาล
ที่ควรพิจารณามาตรการลงโทษทางเลือกแทนการจำคุกใหมากขึ้น
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับการวิจัยในอนาคต ดังนี้
1) ศึกษาวิจัยหาขอเสนอแนะหรือวิธีการแกปญหาผูตองขังลนเรือนจำที่มีประสิทธิภาพวิธีการอื่นๆ
นอกจากวิธีการแกปญหาผูตองขังลนเรือนจำโดยการใชเรือนจำเอกชน
2) ศึกษาวิจัยพัฒนาโปรแกรมในการแกไขปรับพฤตินิสัยของผูตองขังใหมีประสิทธิภาพ
3) ศึกษาวิจัยหาแนวทางในการเตรียมความพรอมกอนการปลอยตัวผูตองขัง
4) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย บทลงโทษเพื่อเลี่ยงการบังคับโทษจำคุกและการ
ลดทอนความเปนความผิดทางอาญาลง
5) ศึกษาและพัฒนาระบบการติดตามชวยเหลือผูตองขังทุกคนเมื่อพนโทษ
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6) ศึกษาหาแนวทางการแกไขปญหายาเสพติดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเนื่องจากผูตองขังใน
เรือนจำสวนใหญเปนผูที่กระความความผิดในคดียาเสพติด
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