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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจ า
ให้กลับคืนสู่สังคม โดยท าการศึกษาระบบของการช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจ าให้กลับคืนสู่สังคมของ
ประเทศไทย และศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อที่จะได้น ามาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบของการ
ช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจ าให้กลับคืนสู่สังคมไทยได้อย่างมีคุณภาพ ซ่ึงจากการศึกษา พบว่า ในระบบของ
การช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจ าน้ัน ไม่ได้มีการก าหนดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ 
แก้ไข และฟื้นฟูผู้ต้องขังในขณะอยู่ในเรือนจ า ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอาชีพหรือวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ันเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 โดยมีเน้ือหาในการก าหนดประเภทของ
กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของเรือนจ า และมีการสร้างระบบการติดต่อประสานงาน
ในการอ านวยความสะดวก ระหว่างองค์กรอาสาสมัครต่าง ๆ กับเรือนจ า  ตลอดจนก าหนดให้ภาคประชาชนและชุมชนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เองในการพัฒนาที่เก่ียวกับการบริหารกิจการของเรือนจ า 
ค าส าคัญ: บทบาทของประชาชน, การช่วยเหลือ, แก้ไข, ฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจ าให้กลับคืนสู่สังคม 

 
Abstract 

 This article’s objective is to study the people’s role in giving assistance, correction and 
rehabilitation to prisoners in a penitentiary getting back to the society by studying a system of giving 
assistance, correction and rehabilitation to prisoners in a penitentiary getting back to the society in 
Thailand and Comparative study of Japan in order to be applied as improving guidelines for the system 
of giving assistance, correction and rehabilitation to prisoners in a penitentiary getting back to the society 
of Thailand efficiently. On the basis of the results of this research, it can be concluded that the system 
of giving assistance, correction, and rehabilitation to prisoners in a penitentiary has not specified that 
people shall have to participate in the assistance, correction and rehabilitation to prisoners while they 
are in the penitentiary, whether preparing vocational or professional training for getting back to the 
society proficiently. Therefore, the Penitentiary Act, B.E. 2560 (2017) should be amended by specifying 
contents of a type of various activities in order that a community can have participated in the activities 
of the penitentiary and establishing a contacting and coordinating system for facilitating among voluntary 
organizations and the penitentiary. In addition, it should specify that people and community should 
initiate to make a creation itself for developing the penitentiary’s affair management.  
Keyword: People’s Role, Giving Assistance, Correction, Rehabilitation to Prisoners in a Penitentiary 
Getting Back to the Society 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีภารกิจและอ านาจ
หน้าที่เก่ียวกับการควบคุม และแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ
แก้ไข ฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพ
กายและจิตที่ดี ไม่หวนกลับมากระท าผิดซ้ าได้รับการ
พัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต  และ
สามารถด ารงชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติโดยสังคม
ให้การยอมรับมีอ านาจหน้าที่ (ภารกิจและอ านาจหน้าที่
ของกรมราชทัณฑ์, ออนไลน์) ดังต่อไปน้ี 
 1. ปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดให้เป็นไปตามค า
พิพากษาหรือค าสั่งตามกฎหมาย โดยด าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 2. ก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของ
กระทรวง หลักอาชญาวิทยา และหลักทัณฑวิทยา 
ตลอดจนข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขัง และข้อเสนอแนะในเรื่องที่เก่ียวข้องขององค์การ
สหประชาชาติ 
 3. ด าเนินการเก่ียวกับการสวัสดิการและการ
สงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง 
 4. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ หรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 นอกจากน้ียังมีภารกิจล าดับรองที่ต้องแก้ไข
พฤติกรรมของผู้ต้องขังให้กลับเป็นคนดีคืนสู่สังคม รวมทั้ง
การให้การศึกษาและการฝึกวิชาชีพให้มีความรู้ และมี
วิชาชีพติดตัวเพื่อสามารถประกอบวิชาชีพเลี้ยงตนเองได้
ภายหลังจากพ้นโทษ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดีคืนสู่สังคมน้ัน ได้ก าหนด
ไว้ตามนโยบายของผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ท าให้เรือนจ า
แต่ละแห่งก าหนดแผนฟื้นฟูเองตามนโยบายของผู้บริหาร
เรือนจ า โดยกรมราชทัณฑ์ ได้ท าข้อตกลงกับหน่วย
ราชการอ่ืนไว้ให้เข้ามาร่วมในการช่วยเหลือในการแก้ไข
ฟื้นฟูแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของเรือนจ าแต่ละแห่งว่าจะ
ก าหนดแผนฟื้นฟูอย่างไร (วิจักดิ์ ปัญญานี, 2559 : 153) 
ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการด าเนินการฟื้นฟูผู้ต้องขังดังกล่าวเป็น
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับหน่วยงาน
ราชการ ทั้งน้ีในปัจจุบันการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การร่วมมือกับหน่วยงานรัฐถือเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก โดย
การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลกระท าการในเรื่องใด
เรื่องหน่ึงหรือในประเด็นที่บุคคลน้ันสนใจ ไม่ว่าเขาจะได้
ปฏิบัติการเพื่อแสดงถึงความสนใจอย่างจริงจังหรือไม่ก็

ตาม และไม่จ าเป็นที่บุคคลน้ันจะต้องเข้าไปเก่ียวข้องกับ
กิจกรรมน้ันโดยตรงก็ได้ แต่การมีทัศนคติ ความคิดเห็น 
ความสนใจ ห่วงใย ก็เพียงพอแล้วที่จะเรียกว่าเป็นการมี
ส่วนร่วมได้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 
การที่กลุ่มประชาชน หรือขบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่
กระท าการออกมาในลักษณะของการท างานร่วมกัน ที่จะ
แสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วม มีความ
ต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและ
สังคมหรือการเมือง หรือการด าเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิด
อิทธิพลต่อรองอ านาจมติชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
ทางอ้อม หรือการด าเนินการเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรอง
อ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพ
ทางสังคมในกลุ่มชุมชน (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2550 : 
1) ดังน้ันจึงจ าเป็นที่รัฐจะต้องจัดสรรให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับภาครัฐมากยิ่งขึ้น 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันน้ี
การมีส่วนร่วมของประชาชนกับหน่วยงานของรัฐมีส่วน
ส าคัญอย่างมากในรั ฐ เสรีประชาธิปไตย  และการ
ช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจ าให้กลับเป็น
คนดีคืนสู่สังคมน้ันก็ต้องการการมีส่วนร่วมกับทุกภาค
ส่วนเพื่อที่จะช่วยเหลือ และฟื้นฟูสภาพจิตใจ รวมถึงการ
ฝึกวิชาชีพให้มีความรู้ และมีวิชาชีพติดตัวเพื่อสามารถ
ประกอบวิชาชีพเลี้ยงตนเองได้ภายหลังจากพ้นโทษ 
รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนในสังคมให้การยอมรับกับนักโทษ
ที่พ้นการลงโทษออกมาใช้ชีวิตปกติ และสามารถประกอบ
อาชีพที่สุจริตได้ โดยไม่เป็นที่รังเกียจของสังคม ซ่ึงใน
บทความชิ้นน้ีผู้เขียนจะได้ศึกษาบทบาทของประชาชน
เพื่อให้ความช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟูผู้ต้องขั งใน
เรือนจ าในประเทศไทยและในต่างประเทศ เพื่อที่จะได้
ปรับปรุงบทบาทของประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
แก้ไข และฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจ าให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 
2. การก าหนดบทบาทของประชาชนเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจ าของ
ประเทศไทย 
 ปัจจุบันพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 
ก า ห น ด ใ ห้ มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค ณ ะ ห น่ึ ง เ รี ย ก ว่ า 
“คณะกรรมการราชทัณฑ์” ประกอบด้วย (มาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560) 
  (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
เป็นประธานกรรมการ 
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  (2) ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นรอง
ประธานกรรมการ 
  (3) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 9 คน 
ได้แก่ ปลัดกระทรวงการพัฒน 
าสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม อัยการ
สูงสุด และเลขาธิการคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 
  (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน 
ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้าน
นิติศาสตร์ ด้านศาสนา ศิลปะ หรือวัฒนธรรม ด้าน
อาชญาวิทยา ด้านทัณฑวิทยา ด้านสิทธิมนุษยชน ด้าน
จิตวิทยา และด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการราชทัณฑ์ 
ด้านละ 1 คน 
 โ ด ยทั้ ง น้ี ใ ห้ อ ธิบ ดี เ ป็ นก ร ร ม กา ร แ ล ะ
เลขานุการ  และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรม
ราชทัณฑ์จ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ และ
ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  (มาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560) ดังต่อไปน้ี 
 (1) ก าหนดนโยบายและทิศทางในการ
บริหารงานราชทัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ 
ด้านการราชทัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณา
ให้ความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานราชทัณฑ์ตามที่
คณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณา 
 (2) ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีใน
การออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตาม
พระราชบัญญัติน้ี รวมทั้งให้ค าแนะน าแก่อธิบดีในการวาง
ระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
 (3) ให้ความเห็นชอบกฎกระทรวง ระเบียบ 
หรือประกาศตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 
 (4) ก าหนดหรือเสนอแนะแนวทาง กลยุทธ์ 
และมาตรการในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน
ราชทัณฑ์ หรือการด าเนินการตามแผนการบริหารงาน
ราชทัณฑ์ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผล 
รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับตน
เป็นคนดี การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขัง และ
การดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยเพื่อมิให้กลับไป
กระท าความผิดซ้ าอีกและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี 
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา

พฤตินิสัยผู้ต้องขัง และการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขังหลัง
ปล่อยเพื่อพิจารณา 
 (5) ก าหนดมาตรฐานการด าเนินการด้าน   
ต่าง ๆ ของเรือนจ าให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ี 
 (6) ปฏิบัติ การ อ่ืนตามที่ ก าหนดไ ว้ใน
พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
 นอกจากน้ี บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ออก
ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ที่ใช้
บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  ให้
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติน้ี จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี
ใช้บั งคั บ  ( มาตรา  76 พระ ราชบัญญัติ ร าชทัณฑ์ 
พุทธศักราช 2560) ดังน้ัน กฎกระทรวงมหาดไทยออก
ตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พุทธศักราช 2479 ในหมวดที่ 2 เรื่องเจ้าพนักงานประจ า
เรือนจ า ยังคงบังคับใช้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ซ่ึงมี
เน้ือหาก าหนดให้ทุกเรือนจ ามีผู้บัญชาการเรือนจ าควบคุม
อยู่ แต่หากเรือนจ าใดมิได้มีผู้บัญชาการโดยเฉพาะ (ข้อ 
10 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 
แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479) ให้
ด าเนินการ ดังน้ี 
 (1) ถ้าเป็นเรือนจ าจังหวัด ให้ข้าหลวงประจ า
จังหวัดแห่งท้องที่ซ่ึงเรือนจ าน้ันตั้งอยู่เป็นผู้บัญชาการโดย
ต าแหน่ง 
 (2) ถ้าเป็นเรือนจ าอ าเภอ ให้นายอ าเภอแห่ง
ท้องที่ซ่ึงเรือนจ าน้ันตั้งอยู่เป็นผู้บัญชาการโดยต าแหน่ง 
 อย่างไรก็ตาม ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดมี
อ านาจบังคับบัญชาเหนือผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอซ่ึง
ตั้งอยู่ ในท้องที่ จังหวัดน้ัน และผู้บัญชาการเรือนจ ามี
อ านาจและหน้าที่รับผิดชอบบังคับบัญชากิจการเรือนจ า
โดยทั่วไป และมีอ านาจบังคับบัญชาเหนือเจ้าพนักงาน
ตลอดจนผู้ต้องขังทั้งปวงที่สังกัดกิจการเรือนจ าน้ัน (ข้อ 
11 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 
แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2479) 
นอกจากหน้าที่ดังกล่าวแล้ว ผู้บัญชาการเรือนจ าจักต้อง 
 (1) ตรวจการเรือนจ าตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 
 (2) เอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขผู้ต้องขัง เปิดโอกาส
ให้ร้องทุกข์ได้โดยสะดวกและเต็มที่ 
 (3) ควบคุมเ จ้าพนักงานและกิจการของ
เรือนจ า 

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
Vol. 4 No. 2 July - December 2017 

 
 



 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
Vol. 4 No. 2 July - December 2017 

 

 

 

~ 255 ~ 
 

 ผู้บัญชาการเรือนจ าโดยต าแหน่งซ่ึงต้องบังคับ
บัญชากิจการเรือนจ าชั่วคราวด้วยน้ัน เม่ือมีเหตุผลอัน
สมควรก็มีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการซ่ึงอยู่ในบังคับบัญชา
ให้ เป็นผู้แทนส าหรับเรือนจ าชั่ วคราวน้ันได้  แต่ถ้ า
ข้าราชการที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนมีต าแหน่งต่ ากว่าชั้น
หัวหน้าแผนก ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีก่อน  และผู้
บัญชาการเรือนจ าซ่ึงได้รับการแต่งตั้งโดยเฉพาะ และมี
หน้าที่ต้องบังคับบัญชากิจการเรือนจ าชั่วคราวด้วยน้ัน จะ
แต่งตั้งผู้แทนส าหรับเรือนจ าชั่วคราวได้ต่อเม่ือได้รั บ
อนุมัติจากอธิบดี (ข้อ 12 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตาม
ความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พุทธศักราช 2479) 
 ในกรณีที่ผู้บัญชาการเรือนจ ามิได้อยู่ประจ า
หน้าที่ (ข้อ 13 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน
มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 
2479) ให้ด าเนินการ ดังน้ี 
 (1) ถ้าเป็นเรือนจ าซ่ึงมีผู้บัญชาการโดยเฉพาะ 
ให้เจ้าพนักงานเรือนจ ารองลงมาเป็นผู้รักษาการแทน 
 (2) ถ้าเป็นเรือนจ าที่ข้าหลวงประจ าจังหวัด
หรือนายอ าเภอเป็นผู้บัญชาการโดยต าแหน่งให้ผู้รักษา
การในต าแหน่งหรือผู้รักษาการแทนข้าหลวงประจ า
จังหวัด หรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณีเป็นผู้รักษาการใน
ต าแหน่งผู้บัญชาการเรือนจ า 
 
3. ปัญหาการก าหนดบทบาทของประชาชนเพื่อให้
ความช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจ าให้
กลับคืนสู่สังคม 
 ส าหรับภารกิจและอ านาจหน้าที่ของกรม
ราชทัณฑ์นอกจากการควบคุม  และแก้ไขพฤตินิสัย
ผู้ต้องขังแล้ว ยังมีภารกิจรองที่ต้องพัฒนาทักษะฝีมือใน
การประกอบอาชีพที่สุจริตให้กับนักโทษเพื่อที่จะให้
นักโทษที่พ้นโทษออกไปแล้วได้มีอาชีพ และวิชาชีพติดตัว
ออกไปในการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลักพ้นโทษ โดยในปัจจุบัน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์จะเป็นผู้ก าหนดนโยบายในการ
ช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟูผู้ต้องขังในการพัฒนาทักษะ
ฝีมือในการประกอบอาชีพ ซ่ึงเห็นได้จากการท าบันทึก
ข้อตกลงระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงยุติธรรม
ในการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ต้องขังและส่งเสริมการมีงาน
ท าของผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ ทั้งน้ีในการก าหนดนโยบาย
ในการช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟูผู้ต้องขังในการพัฒนา
ทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพของแต่ละเรือนจ าน้ัน
ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บัญชาการเรือนจ าในแต่ละที่ที่จะ
ก าหนดนโยบายออกมาในรูปแบบได้ และการก าหนด

นโยบายดังกล่าวก็ไม่มีการก าหนดให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟูผู้ต้องขังในการ
พัฒนาทักษะฝี มือเพื่อให้ผู้ต้องขังที่ปล่อยตัวพ้นโทษ
ออกไปสามารถใช้ความรู้และวิชาชีพที่ฝึกอบรมใน
เรือนจ าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพราะ ยุค
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก การที่ก าหนดให้
ประชาชนภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ 
แก้ไข และฟื้นฟูผู้ต้องขัง จะท าให้ผู้ต้องขังได้รับรู้อาชีพ
ใหม่ๆ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการในอาชีพ
น้ันๆ ได้ 
 เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 
2560 จะเห็นได้ ว่า ไม่มีการก าหนดเรื่องของการให้
ประชาชนหรือองค์กรภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การให้ความช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจ า
ให้กลับเป็นคนดีคืนสู่สังคม โดยในปัจจุบันสังคมได้
ยอมรับเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากขึ้น และ
เปิดกว้างให้โอกาสส าหรับผู้ที่กระท าความผิดแล้วกลับตัว
เป็นคนดีสามารถเข้าท างานทั้งในส่วนของภาครัฐและ
เอกชนได้ ดังน้ัน องค์กรภาคประชาชนและประชาชนจึง
สมควรที่จะมีบทบาทในการช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟู
ผู้ต้องขังในเรือนจ าให้กลับเป็นคนดีคืนสู่สังคม เพราะ 
นักโทษในเรือนจ าเหล่าน้ีหากพ้นโทษออกไปก็ต้องไปอยู่
รวมกันกับสังคม การได้รับความช่วยเหลือจากภาค
ประชาชนจะท าให้นักโทษเหล่าน้ีเกิดความเชื่อม่ันว่าเม่ือ
ออกจากเรือนจ าไปแล้วจะได้รับการยอมรับจากสังคม
และไม่ถูกตราหน้าว่าเคยกระท าผิดหรือเคยต้องโทษใน
คดีอาญามาแล้ว 
 จ า ก ที่ ก ล่ า ว ม า ข้ า ง ต้ น  จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า 
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง
มหาด ไทยออกต ามความ ในมาต รา  58 แห่ ง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ที่ยังใช้
บังคับอยู่ ให้อ านาจผู้บังคับบัญชาในเรื่องของการก าหนด 
นโยบายของการช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟูผู้ต้องขังใน
เรือนจ าให้กลับเป็นคนดีคืนสู่สังคม แต่ทั้งน้ีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เน่ืองจากขึ้นอยู่กับ
การก าหนดของผู้บัญชาการเรือนจ าแต่ละคน ในแต่ละที่  
ทั้งน้ีหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายผู้บัญชาการ
เรือนจ าตามวาระก็จะท าให้แนวทางหรือนโยบายในการ
ช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจ าให้กลับเป็น
คนดีคืนสู่สังคมเปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ียังส่งผลให้เกิด
ปัญหาในเรื่องของการไม่ก าหนดให้ประชาช 
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นมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟูผู้ต้องขังใน
เรือนจ าในการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่
สุจริตเพื่อที่จะได้มีวิชาชีพติดตัวไปในเวลาที่พ้นโทษ และ 
ให้กลับเป็นคนดีคืนสู่สังคม โดยผลของความล้าสมัยของ
กฎหมายดังกล่าว ส่งผลให้การช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟู
ผู้ต้องขังในเรือนจ าให้กลับเป็นคนดีคืนสู่สังคมไม่เป็นไป
ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการที่จะช่วยเหลือ
และฟื้นฟูนักโทษที่จะพ้นโทษออกไปเป็นคนดีของสังคม 
และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมและเยาวชนรุ่นหลังต่อไป 
 ดังน้ัน การก าหนดนโยบายของผู้บังคับบัญชา
ในเรื่องของการช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟูผู้ต้องขังใน
เรือนจ าที่ ไ ม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการไม่
ก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ แก้ไข 
และฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจ าในการพัฒนาทักษะฝีมือใน
การประกอบอาชีพที่สุจริต จะส่งผลเสียต่อระบบของการ
ช่วยเหลือหรือการฟื้นฟูให้นักโทษออกมาเป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคม และไม่สามารถที่จะแก้ไขการกระท าความผิด
ซ้ าซากของนักโทษที่พ้นโทษไปแล้ว รวมไปถึงการแก้ไข
ปัญหานักโทษที่มีจ านวนมากจนล้นคุกเหมือนในปัจจุบัน 
อีกทั้งยังส่งผลให้ประชาชนในสังคมไม่มีความเชื่อม่ันต่อ
ระบบฟื้นฟูนักโทษของกรมราชทัณฑ์ และไม่ให้ความ
เชื่อม่ันในตัวของผู้ที่พ้นโทษออกมาแล้ว ท าให้ผู้พ้นโทษ
ไม่ได้รับการยอมรับจากทางสังคม เกิดการกีดกันในการ
อยู่ร่วมกันหรือการเข้าท างานในภาคส่วนต่างๆ ได้ แต่
หากเ กิดการกีดกันหรือการไม่ยอมรับในสังคมก็ จะ
ก่อให้เกิดอาชญากรรมเหมือนที่ผ่านๆ มา ตลอดจนท าให้
สังคมไม่ได้รับความสงบเรียบร้อยในการด ารงชีพ น้ันเอง  
  
4. การก าหนดบทบาทของประชาชนเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจ าของ
ประเทศญี่ปุ่น 
 ในประเทศญี่ปุ่นมีองค์กรที่ให้การช่วยเหลือให้
ผู้กระท าผิดคืนสู่สภาพปกติ ได้แก่ องค์กรหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี (กระทรวงยุติธรรม, 2555 : 6-8) 
 1. ส านักงานการช่วยให้คืนสู่สภาพปกติ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 ส านักงานการช่วยให้คืนสู่สภาพปกติเป็น
หน่วยงานภายในของกระทรวงยุติธรรมและเป็นความ
รับผิดชอบในการจัดการต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ ได้แก่ 
เรื่องของความสัมพันธ์ทางครอบครัว ในการให้อภัย เรื่อง
ของความสัมพันธ์ ที่จะท าทัณฑ์บนในการปล่อยตัว
ชั่วคราว การปล่อยตัวโดยการอภัยโทษ การสิ้นสุดโดย
ความไม่ชัดเจนของค าพิพากษา และการปล่อยตัว (ยก

ฟ้อง) เรื่องของการปล่อยตัวโดยรอลงอาญา การปล่อยตัว
ผู้กระท าผิด การดูแลหลังจากออกจากเรือนจ าในทันที 
 2. คณะกรรมการแห่งชาติของการช่วยเหลือ
ผู้กระท าผิดให้คืนสู่สภาพปกติ 
 คณะกรรมการฯ น้ี ได้ก่อตั้งอยู่ในกระทรวง
ยุติธรรมตามนัยของการให้บริการของกฎหมายของการ
ช่วยเหลือผู้กระท าผิดให้คืนสู่สภาพปกติ ได้มีการเพิ่ ม
ประธานและสมาชิกขึ้นอีก  4 คน ประธานและสมาชิกทั้ง 
4 คน ได้แต่งตั้งขึ้นโดยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ภายใต้
การเห็นชอบของที่ประชุมทั้ง 2 แห่งของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติญี่ปุ่น 
 คณะกรรมการแห่งชาติของการช่วยผู้กระท า
ผิดให้คืนสู่สภาพปกติของผู้กระท าความผิดทางอาญา 
เป็นการรับผิดชอบ และข้อผูกมัดของการบริหารของสภา
นิติบัญญัติทั้ง 2 แห่งของญี่ปุ่น ดังต่อไปน้ี คือ การให้
ค าแนะน าและการเริ่มปฏิบัติการขออภัยโทษพิเศษ, การ
ลดหย่อนโทษตามกฎหมายของค าพิพากษา การยินยอม
โดยเฉพาะเจาะจงเฉพาะบุคคล การลดโทษจ าคุกของการ
ประหารชีวิตตามค าพิพากษา หรืการบูรณะสิทธ์ิกับการ
เอาใจใส่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงการตรวจสอบและสืบ
จนแน่ชัดในเรื่องราว ได้กระท าโดยคณะกรรมการการท า
ทัณฑ์บนของส่วนภูมิภาค โดยระบุไว้ในกฎหมายการ
ช่วยเหลือของผู้กระท าผิดกฎหมาย และกฎหมายของการ
อุทธรณ์การมีส่วนเก่ียวข้องผูกพันของความคิดเห็นจาก
บางคนถึงกระทรวงอุติธรรมเก่ียวกับการอนุมัติของการ
ก่อตั้งกระบวนการยุติธรรมบุคคล ส าหรับการช่วยเหลือ
ของกฎหมายการช่วยเหลือผู้กระท าผิดกฎหมายให้คืนสู่
สภาพปกติ และกฎหมายอ่ืน ๆ รวมถึงการให้ค าแนะน า
ถึงกระทรวงยุติธรรมเก่ียวกับการอนุมัติ ต่อการก่อตั้ง
บุคคลในกระบวนการยุติธรรมส าหรับการบรรเทา หรือ
การลดโทษจ าคุกของการลงโทษประหารชีวิตของนักโทษ
ตามนัยของกฎหมายการย้ายข้ามประเทศของนักโทษ
ตามค าพิพากษา 
 3. ก า ร ป ล่ อ ย ตั ว โ ด ย มี ทั ณ ฑ์ บ น โ ด ย
คณะกรรมการส่วนภูมิภาค 
 คณะกรรมการส่วนภูมิภาคได้ก่อตั้งโดยอยู่ใน
แต่ละเขต ซ่ึงมีฐานะเดียวกันภายใต้ขอบเขตอ านาจใน
การตัดสินคดีของทั้ง 8 เขตของศาลสูงทั้งประเทศ ซ่ึง
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ส ม า ชิ ก  3 ค น ห รื อ ม า ก ก ว่ า น้ั น 
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในหน้าที่เก่ียวกับการ
จัดการต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี คือ การให้โอกาสปล่อยตัวโดยมี
ทัณฑ์บน หรือยกเลิกการก าหนดโทษ การให้โอกาสปล่อย
ตัวชั่วคราวการให้โอกาสปล่อยตัวโดยมีทัณฑ์บน หรือ
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ปล่อยตัวเยาวชนเพื่อเข้าฝึกฝนในโรงเรียน เลื่อนการรอลง
อาญาตามค าสั่งของค าพิพากษาของผู้ท าผิดกฎหมาย
ออกไปชั่วคราว หรือเพิกถอนก าหนดโทษการให้โอกาส
ปล่อยตัวโดยมีทัณฑ์บนตามค าแนะน าของกล่มสตรี
แม่บ้าน หรือเพิกถอนการก าหนดโทษ รวมถึงการ
ควบคุมดูแลกิจวัตรประจ าวันของส านักงานคุมประพฤติ 
(วิจักดิ์ ปัญญานี, 2559 : 102) 
 4. ส านักงานคุมประพฤติ 
 ส านักงานคุมประพฤติ เป็นเจ้าหน้าที่เก่ียวกับ
สาธารณชนแห่งชาติ ท างานกับอาสาสมัครเจ้าหน้าที่คุม
ความประพฤติ สนองความต้องการเพื่อที่จะคุมความ
ประพฤติและด าเนินงานได้อย่างคล่องตัวของสังคมตาม
เหตุการณ์กับบุคคลต่าง ๆ เป็นผู้ซ่ึงมีข้อผูกมัดกับผู้กระท า
อาชญากรรม หรือผู้ที่ยังเป็นผู้เยาว์ซ่ึงกระท าความผิด
สถานเบา เป็นการป้องกันการกระท าทางอาชญากรรมได้
ดีที่สุด การป้องกันการกระท าด้วยการมีความรอบรู้ หรือ
วินิจฉัยที่รอบคอบด้วยจิต วิทยา ทางด้านคุรุ ศาสตร์ 
สวัสดิการ สังคมวิทยา และอบรมให้ผู้กระท าผิดอ่ืน ๆ ได้
คืนสู่สภาพปกติ สามารถพบปะญาติพี่น้อง และด ารงชีวิต
ได้ตามปกติ 
 5. ผู้ประสานงานการท าให้คืนสู่ปกติ 
 ผู้ประสานงานการท า ให้ คืนสู่ปกติ  เป็น
ส านักงานสาธารณะประโยชน์ เป็นผู้ซ่ึงมีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข เสมือนเป็นผู้ท าการบ าบัดโรคทางจิตทาง
สังคมของผู้ใช้แรงงาน พร้อมกับมีทักษะที่เชี่ยวชาญเป็น
อย่างดี ผู้ประสานงานน้ีจะเป็นส่วนส่งเสริมสุขภาพทางจิต
ของงานสวัสดิการในการช่วยให้คืนสู่สภาพปกติ งานน้ีคือ
ผู้ประสานงานของสังคมตามกรณีของบุคคลจากผู้ มี
สาเหตุมาจากความเคร่งเครียด รุนแรง จากปัญหาต่าง ๆ 
ภายใต้เงื่อนไขของการมีสติที่ไม่ปกติ 
 6. ส านักงานคณะกรรมการการคัดกรอง
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครการภาคทัณฑ์ 
 คณะกรรมการการคั ดกร อง เ จ้าห น้าที่
อาสาสมัครการภาคทัณฑ์ เป็นองค์การที่เก่ียวข้องกับ
ส า นั กงานการภาคทัณฑ์ที่ จะ เ สนอความคิด เห็ น 
ค าแนะน าแก่คณะกรรมการ หรือยกเลิกส านักงาน
อาสาสมัครการภาคทัณฑ์  
 บทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมของงาน
เรือนจ า 
 ในระบบงานราชทัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นน้ัน 
งานบังคับโทษจ าคุกจะได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็น
อย่างมาก ซ่ึงมีพัฒนาการและวิวัฒนาการที่ยาวนานและ
ต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขฟื้นฟูปรับพฤตินิสัยหรือ

การคุมประพฤติ ในระหว่างผู้ต้องขั งได้รับโทษและ
ภายหลังการปล่อยตัวแล้ว เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ปริมาณ
ผู้ต้องขังไม่ล้นเรือนจ า หน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่น
ตระหนักถึงข้อดีของการมีส่วนร่วมของชุมชนอันเป็นภาค
ประชาสังคม ในปี ค.ศ. 1992 ส านักงานคุมประพฤติจึง
ออกนโยบายชื่อว่า ระบบการปรับพฤตินิสัยของผู้กระท า
ความผิด (Community Participation Program) ซ่ึงมี
ลักษณะเป็นกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบของการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยมีลักษณะ 4 ประการ (ธานี 
วรภัทร์, 2555 : 172) คือ  
 1. มีประเภทของกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งน้ี 
เพื่อที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตามที่แต่ละคนหรือแต่
ละกลุ่มสนใจอาสาสมัครเข้ามาช่วยเหลือและมีความถนัด 
 2. การสร้างระบบการติดต่อประสานงานที่ดี
ในการอ านวยความสะดวก เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดี
ระหว่างองค์กรอาสาสมัครต่าง ๆ กับเรือนจ า 
 3. ให้ภาคประชาสังคมคิดริเริ่มสร้างสรรค์เอง
โดยภาครัฐจะเป็นฝ่ายที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
ตลอดทั้งการพัฒนา 
 4. มุ่งเน้นนโยบายในระดับรากหญ้า และต้อง
สามารถควบคุมป้องกันอาชญากรรมไม่ให้มีอิทธิพลเหนือ
ชุมชน 
 นอกจากน้ี ในประเทศญี่ปุ่นจะมีอาสาสมัคร
ในกิจการราชทัณฑ์ ซ่ึงมีบทบาทค่อนข้างมากทั้งในการ
คุมประพฤติและกิจการราชทัณฑ์ โดยจะเข้ามามีส่วน
ร่วมกับเ จ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในการให้การศึกษาด้าน
วิชาการและศาสนาแก่ผู้ถูกคุมขัง รวมทั้งแก้ไขปัญหา 
ส่วนตัว ปัญหาทางบ้านและการเตรียมตัววางแผนชีวิต
ภายหลังการถูกปล่อยตัว และยังมีระบบอาสาสมัครเป็น
เพื่อนคนคุก ซ่ึงอาสาสมัครจะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังและให้
ความช่วยเหลือด้านก าลังใจ ให้ค าแนะน า ให้ความบันเทิง 
รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ต้องขัง (วิจักดิ์  ปัญญานี, 
2559 : 105) เป็นต้น 
 ในปร ะ เทศญี่ ปุ่ น มี ห น่ วย งาน เ อกชนที่
ด าเนินการในด้านการช่วยเหลือผู้กระท าควา 
มผิดให้คืนสู่สภาพซ่ึงเป็นกรณีที่ประชาชนในภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจการภาครัฐ คือ ส านักงาน
อาสาสมัครการภาคทัณฑ์ซ่ึงเป็นนักการเมืองในท้องถิ่นจะ
เป็นผู้จัดหาผู้ให้การอุปถัมภ์ เหตุเพราะนิติบุคคลที่อุทิศ
ตนทางอาชญากรรม หรือเยาวชน เป็นผู้ที่ สามารถ
ไว้วางใจได้ เป็นเสมือนเป็นเสียงของสมาชิกของการ
ด าเนินการตามความต้องการเช่นน้ัน ๆ ในสังคมชั้นสูง 
จุดส าคัญของการด าเนินงานตามความต้องการเช่นน้ี ทาง 
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ส านักงานจะต้องมีบุคคล ที่มีชื่อเสียง เป็นคนที่น่าเชื่อถือ 
มีความประพฤติที่น่ายกย่อง มีเวลามากพอ และมีความ
กระตือรือร้นส าหรับการตอบสนองการท างานได้เพียงพอ
อย่างดีที่สุด ในฐานะที่เป็นอาสาสมัครของส านักงานการ 
ภาคทัณฑ์ ทั้ง น้ี ในแต่ละส านักงานการภาคทัณฑ์ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ซ่ึงกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งไว้
เพื่อจุดประสงค์ในการมอบหมายหน้าที่แก่ผู้ได้รับการ
เลือกตั้ง (กระทรวงยุติธรรม, 2555 : 6-8) 
 
5. บทสรุป 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศ
ญี่ปุ่นตระหนักถึงข้อดีของการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ประชาชนในการปรับพฤตินิสัยของผู้กระท าความผิดอีก
ทั้งให้การสนับสนุนช่วยเหลือตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ผู้กระท าผิดคืนสู่สภาพปกติ ซ่ึงในประเทศไทยน้ัน
ไม่ได้มีการก าหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจ าให้กลับคืนสู่
สังคม ดังน้ันผู้เขียนเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2560 โดย มีเ น้ือหาและ
วัตถุประสงค์ในบทบัญญัติ ดังน้ี 
 1. มีการก าหนดประเภทของกิจกรรมที่
หลากหลาย ทั้งน้ี เพื่อที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ตามที่แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มสนใจอาสาสมัครเข้ามา
ช่วยเหลือกิจการของเรือนจ า 
 2. มีการสร้างระบบการติดต่อประสานงานที่
ดีในการอ านวยความสะดวก เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดี
ระหว่างองค์กรอาสาสมัครต่าง ๆ กับเรือนจ า 
 3. มีการก าหนดให้ภาคประชาชนและชุมชนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เอง โดยภาครัฐจะเป็นฝ่ายที่จะ
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือตลอดทั้งการพัฒนาที่เก่ียวกับ
การบริหารกิจการของเรือนจ า 
 กล่าวโดยสรุป หากประเทศไทยมีการแก้ไข
กฎหมายราชทัณฑ์ในส่วนที่เก่ียวกับการช่วยเหลือ แก้ไข 
และฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจ าน้ัน โดยเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ และ

ฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง ย่อมส่งผลดีต่อตัวผู้ต้องขังที่จะได้
ส่งเสริมให้เรียนรู้และฝึกวิชาชีพให้ตรงตามตลาดแรงงาน
จากภายนอก เม่ือตนได้รับการปล่อยพ้นโทษแล้วสามารถ
น าความรู้ความสามารถที่ได้รับการฝึกวิชาชีพจากภายใน
เรือนจ าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ส่งผลให้ผู้ต้องขังที่
พ้นโทษสามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคลในสังคมภายนอก
ได้และไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าขึ้นมาอีก โดยให้บุคคล
เหล่าน้ีมีที่ยืนอยู่ได้ในสังคมภายนอกและสังคมภายนอกก็
ไม่มีความหวาดกลัวกับการกระท าครั้งที่ผ่านของบุคคล
ดังกล่าวซ่ึงก็ให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม น้ันเอง 
 
6. บรรณานุกรม 
กระทรวงยุติธรรม. (2555). การช่วยเหลือผู้กระท าผิด

กฎหมายให้คืนสู่สภาพปกติของประเทศญี่ปุ่น 
(Offenders Rehabilitation of Japan). ประเทศ
ญี่ปุ่น: กระทรวงยุติธรรม. 

กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่ง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ . (2550). การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการด าเนินโยบายของรัฐบาลด้านการ
บริการจัดหางาน. กรุงเทพฯ : กองแผนงานและ
สารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน. 
หน้า 1 

ธานี วรภัทร์. (2555). หลักกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ
จ าคุก. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิญญูชน. 

ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์. (ออนไลน์). 
[เข้าถึงได้จาก]. 
http://www.correct.go.th/newcorrectweb/in
dex.php/authority-and-division.
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 

วิจักดิ์ ปัญญานี. (2559). ปัญหาการใช้ดุลพินิจของผู้
บัญชาการเรือนจ าในการลงโทษทางวินัยกับ
ผู้ ต้ องขั ง และการ มีส่ วนร่ วมของปร ะชาชน . 
วิทยานิพนธ์น้ีหลักสูตร นิติศาสตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

  

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
Vol. 4 No. 2 July - December 2017 

 
 


