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1 บทที่ 1 บทนํา  1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา   ป�ญหาผู
ต
องขังพ
นโทษออกมากระทําความผิดซํ้า เป!นเรื่องท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยมานานเป!นโจทย+ท่ีรัฐบาลทุกยุคสมัยพยายามจะแก
ไข แต1ยังทําไม1สําเร็จ สาเหตุหลักของผู
ต
องขังท่ีพ
นโทษอันเนื่องมาจากสังคมไทย ไม1ยอมรับ ไม1ให
โอกาส ไม1มีงานทํา รัฐต
องสูญเสียงบประมาณมหาศาลใช
ดูแลผู
ต
องขังในเรือนจําท่ีเพ่ิมข้ึนทุกวัน นําไปสู1ป�ญหานักโทษล
นคุก ผู
คุมดูแลไม1ท่ัวถึง พล.อ.ประยุทธ+ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายให
 กรมราชทัณฑ+ ไปแก
ป�ญหาเร1งด1วน ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมเพ่ิมคุณค1าพัฒนาอาชีพให
นักโทษ ก1อนคืนสู1สังคม ให
สอดคล
องความต
องการของตลาดแรงงานไทยและลดผู
ต
องขัง 1 ใน 4 ท่ีพ
นโทษจากเรือนจําในเวลา 3 ป= ไม1ให
กลับไปกระทําความผิดซํ้าอีก พ.ต.อ.ดร.ณรัชต+ เศวตนันทน+ อธิบดีกรมราชทัณฑ+ มีประสบการณ+ ผ1านงานในกระบวนการยุติธรรมมาหลายหน1วยงาน มองภาพป�ญหาออก ไม1ใช1เรื่องง1ายๆท่ีจะทําให
ผู
ต
องขังกว1า 335,075 คน ได
รับการดูแลความเป!นอยู1ท่ีดี มีการศึกษาและวิชาชีพ พ
นโทษออกไปเป!นคนดี เป!นท่ีต
องการของสังคมผู
ต
องขังเฉลี่ยรับเข
าวันละ 216 คน ปล1อยออกวันละ 145 คน เป!นตัวเลขท่ีต
องแก
ไข คนทําผิดท่ียังเพ่ิมข้ึน และผู
ทําผิดซํ้าเฉลี่ยใน 1 ป= มีผู
ต
องขังท่ีปล1อยตัวไปแล
วทําผิดซํ้า 17.1 เปอร+เซ็นต+    พ.ต.อ.ดร.ณรัชต+เศวตนันทน+ อธิบดีกรมราชทัณฑ+ กล1าวว1า “นโยบาย พล.อ.ประยุทธ+ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรี ให
ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม เพ่ิมโอกาสให
นักโทษเข
าถึงการศึกษาและวิชาชีพมีคุณค1าเม่ือพ
นโทษออกไปได
มีงานทํา มีความเป!นอยู1ท่ีดี ไม1กลับมากระทําผิดซํ้าอีก กรมราชทัณฑ+คิดทํา 2 ด
านคือ ขยายทางเป!นคนดีให
กว
างข้ึนมา สร
างอาชีพ สนับสนุนการศึกษา และบีบทางเดินกลับไปทําผิดให
แคบท่ีสุด คนท่ีออกไปมีงานมีเงินพอเลี้ยงตัวเองอยู1ได
 สังคมเปHดรับไม1ใช1ออกไปแล
วไม1มี ใครรับ“ปHดประตูใส1หน
า” ป�ญหาเรื่องนี้แก
ไม1ได
 เพราะนักโทษเกินกว1า 3 แสนคนท่ีเข
ามาอยู1ในเรือนจําเพราะความยากจน ด
อยโอกาส ขาดการศึกษา ไม1มีงานทํา ทําให
คนทําผิดไม1มีเงิน ความท่ีไม1มีเส
นสายวิ่งเต
น ไม1มีความรู
ต1อสู
คดีเลยถูกดําเนินคดี กรมราชทัณฑ+ ได
ให
ผู
ต
องขังได
รับการศึกษา ฝKกอาชีพ สร
างคุณค1าให
ผู
ต
องขัง หาความร1วมมือหน1วยงานรัฐ ภาคเอกชน ผู
ประกอบการ ช1วยกันสร
างอาชีพ เม่ือผู
ต
องขังมีความรู
แล
วออกไปมีงานทํา เป!นการแก
ป�ญหาท้ังระบบ ไม1ให
ผู
ต
องขังไปหางานเอง มีศูนย+ประสานงานและส1งเสริมการมีงานทํา หรือ Care ในเรือนจํา 143 แห1งท่ัวประเทศ เป!นตัวกลางช1วยเหลือคนพ
นโทษให
มีงานทํา นําความรู
ท่ีได
รับจากเรือนจําไปใช
ประกอบอาชีพสุจริตหาเลี้ยงตนเองได
สังคมพร
อมรับกลับสู1สังคม เป!นกระบวนการแก
ป�ญหานักโทษไม1ให
กลับมาทําผิดซํ้าได
 สังคมคิดว1าเป!นการก
าวผิดพลาดให
โอกาสกลับมาเป!นคนดี ผู
ท่ีพ
นโทษอยู1ร1วมกับสังคมได
 เป!นการคืนคนดี ทําให
นักโทษกลับมา



2 เป!นคนท่ีมีคุณค1าอีกครั้ง และนโยบายของรัฐบาล พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง รองนายกฯ และ รมว.ยุติธรรม เริ่มต
นท่ีเพ่ิมคุณค1าให
ผู
ต
องขังมีวิชาชีพ ก1อนท่ีจะได
รับการปล1อยตัวออกไป เน
นวิชาท่ีเรียนตรงกับความต
องการของตลาดแรงงานไทย ให
ออกมามีงานทําทันที ตามนโยบายรัฐบาล  คิดแก
ป�ญหาท้ังระบบ เม่ือผู
ต
องขังพ
นโทษออกมาประกอบอาชีพ จัดให
มีเรือนจํากลางวางฐานการศึกษาเป!นระบบโดยให
 เรือนจํากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป!นโมเดลเรือนจําศึกษา มุ1งเน
นให
ผู
ต
องขังได
รับการศึกษาท่ีดี ลดการกระทําความผิดซํ้ากรมราชทัณฑ+ เริ่มท่ีจัดทําฐานข
อมูลผู
ต
องขังท่ีจะพ
นโทษไม1เกิน1 ป= หรือเหลือโทษ ได
รับการอภัยโทษ นับโทษแล
วไม1เกิน 1 ป= ว1าผู
ต
องขังมีคุณสมบัติ วิชาชีพท่ีถนัดมีความต
องการทํางานประเภทไหน(อ
างถึงใน : https://www.thairath.co.th/content/1230867  (สืบค
นข
อมูลออนไลน+ 1 ธันวาคม 2561))  เรือนจําจังหวัดพะเยาเป!นราชการบริหารราชการส1วนภูมิภาค สังกัดกรมราชทัณฑ+กระทรวงยุติธรรม  เนื่องจากทางราชการได
ยกฐานะอําเภอพะเยาให
เป!นจังหวัดพะเยาเม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม2520 จึงมีความจําเป!นท่ีจะต
องต้ังเรือนจําจังหวัดพะเยาข้ึนเพ่ือรองรับการควบคุมผู
ต
องขังตามกระบวนการยุติธรรม ในชั้นแรกกระทรวงมหาดไทยได
มีประกาศต้ังสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองพะเยาเป!นเรือนจําชั่วคราวพะเยา ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 243/2522 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2522สังกัดเรือนจํากลางเชียงราย ต1อมากรมราชทัณฑ+ได
รับงบประมาณก1อสร
างเรือนจําจังหวัดพะเยาบนพ้ืนท่ีป_าเสื่อมโทรมบริเวณหมู1บ
านร1องห
า ต้ังอยู1เลขท่ี 58 ม.11 ตําบลต̀อม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาห1างจากศาลและศาลากลางจังหวัดพะเยาประมาณ 2 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีในความรับผิดชอบ ท้ังสิ้น 318ไร124ตรว.เป!นเนื้อท่ีภายใน 10 ไร12 งาน 24 ตารางวา และเนื้อท่ีภายนอก จํานวน 308 ไร1ซ่ึงส1วนหนึ่งเป!นสวนป_าและเป!นพ้ืนท่ีบ
านพักข
าราชการ ในป= พ.ศ. 2546 ได
ขอจัดต้ังเป!นพ้ืนท่ีเรือนจําชั่วคราวร1องห
าจํานวนประมาณ 220 ไร1เพ่ือดําเนินงานตามโครงการเกษตรพอเพียง  การบริหารงานของเรือนจําจังหวัดพะเยาโครงสร
างการบริหารงานของเรือนจําจังหวัดพะเยาแบ1งส1วนราชการภายในออกเป!นส1วนปกครองและทัณฑปฏิบัติ แบ1งออกเป!น 3 งาน คือ งานควบคุมงานทัณฑปฏิบัติ งานจําแนก ผู
ต
องขังส1วนพัฒนาพฤตินิสัยผู
ต
องขัง แบ1งออกเป!น 3 งาน คือ งานการศึกษาและพัฒนาจิตใจ งานฝKกวิชาชีพผู
ต
องขัง เรือนจําชั่วคราวร1องห
า  การปฏิบัติต1อผู
ต
องขังของเรือนจําจังหวัดพะเยาเรือนจําจังหวัดพะเยาได
ปฏิบัติต1อผู
ต
องขังท่ีสําคัญๆ คือ  การจําแนกลักษณะผู
ต
องขัง ดําเนินการโดยเจ
าหน
าท่ีจําแนกลักษณะผู
ต
องขังซ่ึงมีหน
าท่ีมาดําเนินการสัมภาษณ+ประวัติของผู
ต
องขังทุกราย เพ่ือหาข
อมูลต1าง ๆ ของผู
ต
องขังใช
ประโยชน+ ข
อมูลในการวิเคราะห+จัดจําแนกควบคุมให
การศึกษาอบรมฝKกวิชาชีพ คณะกรรมการการจําแนกลักษณะ



3 ผู
ต
องขังเป!นผู
พิจารณาลงความเห็นเป!นรายบุคคล และดําเนินการจําแนกลักษณะผู
ต
องขังซํ้า เม่ือข
อมูลของผู
ต
องขังเปลี่ยนแปลงไป  การจัดให
ผู
ต
องขังทํางานหรือการฝKกวิชาชีพ เป!นกิจกรรมปฏิบัติอย1างหนึ่งใช
ในการอบรมแก
ไขผู
ต
องขัง โดยมีจุดมุ1งหมาย เพ่ือให
ผู
ต
องขังทุกคนมีความรู
และวิชาติดตัว สามารถออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได
ภายหลังพ
นโทษเพ่ือปลูกฝ�งนิสัยรักการทํางานให
แก1ผู
ต
องขังเพ่ือเหตุผลทางการปกครอง และรักษาระเบียบวินัยของเรือนจําจังหวัดฯ เนื่องจากการทํางานเต็มเวลาจะทําให
ผู
ต
องขังไม1มีความคิดฟุdงซ1านกระวนกระวายใจหรือคิดท่ีจะกระทําผิดวินัยและเพ่ือผู
ต
องขังจะได
มีเงินสะสมไว
เป!นทุนสําหรับประกอบอาชีพ โดยของเรือนจําฯจะจ1ายรางวัลป�นผลให
แก1ผู
ต
องขังในอัตราร
อยละ 50 ของกําไรสุทธิ  การจัดการศึกษาให
กับผู
ต
องขังเรือนจําจังหวัดพะเยาได
มีหน
าท่ีในการจัดการเรียนการสอนให
กับผู
ต
องขัง ในรูปแบบนอกระบบโรงเรียนลักษณะของโรงเรียนผู
ใหญ1 โดยได
รับการสนับสนุนด
านงบประมาณและหลักสูตรจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน ผู
ต
องขังทุกคนท่ีเข
าหลักเกณฑ+สามารถเข
ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีเจ
าหน
าท่ีราชทัณฑ+ทําหน
าท่ีเป!นครูผู
ฝKกสอนการจัดการศึกษาสายอาชีพผู
ต
องขัง ได
รับความร1วมมือและสนับสนุนด
านงบประมาณและบุคลากรจากกรรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมพัฒนาฝ=มือแรงงาน กรมอาชีวศึกษา ตลอดท้ังหน1วยภาคเอกชน ผู
ต
องขังท่ีฝKกวิชาชีพสาขาต1าง ๆ จะได
ใบรับรองเป!นหลักฐานในการสมัครงาน การฝKกวิชาชีพจะนําวิชาชีพท่ีสอดคล
องกับตลาดแรงงานมาฝKกสอน ในทุกสาขาวิชาชีพท่ีเปHดสอนผู
ต
องขังจะได
รับการอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือให
ผู
ต
องขังสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวหลังพ
นโทษได
  การเตรียมความพร
อมก1อนปล1อย เป!นวิธีการให
ความช1วยเหลือแก1ผู
ต
องขังจะได
รับการปล1อยตัวจากเรือนจําฯ ให
สามารถปรับตัว และจิตใจให
พร
อมท่ีจะกลับคืนสู1ครอบครัวสังคม และการดําเนินชีวิตตามปกติ ตลอดจนมีอาชีพท่ีสุจริต เลี้ยงตนเองและครอบครัวได
 เป!นการคุ
มครองสังคมให
ปลอดภัยจากอาชญากรรม และจําเป!นอย1างยิ่งท่ีจะต
องมีการดําเนินการอย1างต1อเนื่องกับการแก
ไขฟfgนฟูผู
กระทําผิด โดยวิธีทางทัณฑวิทยาแนวใหม1ในทัณฑสถาน นอกจากจะมีหน
าท่ีในการดําเนินการปฏิบัติต1อผู
กระทําผิดให
เป!นไปตามคําพิพากษาของศาลและคําสั่งของ เจ
าพนักงานผู
มีอํานาจตามกฎหมาย โดยมีแนวทางการควบคุมผู
ต
องขังให
เป!นไปตามหลักทัณฑวิทยาสมัยใหม1 และตามข
อกําหนดตามมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติต1อผู
ต
องขังของสหประชาชาติ ในการปฏิบัติต1อผู
ต
องขังจะเริ่มต้ังแต1การรับตัวผู
ต
องขังเข
ามาอยู1ในความควบคุมดูแล ผู
ต
องขังทุกรายได
รับการจําแนกลักษณะเพ่ือศึกษาหาข
อมูลในการวางแผนข
อมูลเป!นรายบุคคล ต1อจากนั้นจะเข
าสู1กระบวนการอบรมแก
ไขฟfgนฟูจิตใจจนกระท่ังเม่ือใกล
จะพ
นโทษแล
ว ยังจะต
องมีการเตรียมความพร
อมก1อนให
กับผู
ต
องขังก1อนท่ีจะปล1อยตัวผู
ต
องขัง



4 ออกไปใช
ชีวิตในชุมชน และสังคมภายนอกสามารถปรับตนให
กับครอบครัวและสังคมท่ีมีการปรับเปลี่ยนอย1างรวดเร็ว ท้ังในด
านเทคโนโลยี การศึกษา  การประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตประจําวันได
เพ่ือไม1ให
หวนกลับมากระทําผิดซํ้าอีก  การเตรียมความพร
อมก1อนปล1อย เรือนจําฯจะดําเนินการสํารวจผู
ต
องขังท่ีมีระยะต
องโทษเหลือไม1เกิน 6 เดือน เข
ารับการเตรียมความพร
อมก1อนปล1อยตามหลักสูตรท่ีกรมราชทัณฑ+กําหนด  ซ่ึงจะได
รับแนวทางในการใช
ชีวิตในชุมชน การหางานทํา การขอรับการบริการสงเคราะห+  การปรับเปลี่ยนทัศนคติและฝKกทักษะในการดํารงชีวิต การดําเนินการเตรียมความพร
อมก1อนปล1อยทุกครั้ง เรือนจําฯได
รับความร1วมมือและสนับสนุนจากพันธมิตรราชทัณฑ+ด
วยดี อาทิ เช1น สํานักงานจัดหางาน สํานักงานอัยการสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย+ โรงพยาบาลจิตเวช สํานักงานปdองกันปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคุมประพฤติ ศูนย+ส1งเริมอุตสาหกรรมพระภิกษุสงฆ+และผู
นําทางศาสนาอิสลาม นักสังคมสงเคราะห+ นักทัณฑวิทยาอนุสาสนาจารย+ ตลอดจนเจ
าหน
าท่ีผู
เก่ียวข
องทุกฝ_าย เพ่ือให
การดําเนินงานเป!นไปด
วยความเรียบร
อยและสําเร็จตามวัตถุประสงค+   ด
วยนโยบายของเรือนจําจังหวัดพะเยาภารกิจหลักประการหนึ่งของกรมราชทัณฑ+คือ การพัฒนาพฤตินิสัยผู
ต
องขังให
เป!นบุคคลท่ีเข
ากับสังคมได
อย1างปกติสุขภายหลังพ
นโทษ โดยการให
การศึกษาอบรมฝKกวิชาชีพ ซ่ึงในป�จจุบันได
พยายามใช
วัตถุดิบท่ีพอหาได
ตลอดถึงภูมิป�ญญาในท
องถ่ินและนโยบายของกรมราชทัณฑ+ เป!นป�จจัยหลักในการฝKกวิชาชีพผู
ต
องขัง ประกอบกับผู
ต
องขังเรือนจําจังหวัดพะเยาส1วนใหญ1เป!นคนในพ้ืนท่ีมีอาชีพ พ้ืนฐานทางเกษตรกรรมและงานช1างหัตถกรรมพ้ืนบ
านต1างๆ ท่ีผ1านมาฝ_ายฝKกวิชาชีพ ได
จัดให
มีการฝKกวิชาชีพด
านนี้ตลอดมา เม่ือได
ผลผลิตเรือนจําจังหวัดพะเยาก็ได
นําไปร1วมแสดงและจําหน1ายในงานนิทรรศการฯ ท่ีกรมราชทัณฑ+จัดข้ึนและงานประจําป=ของจังหวัดพะเยา    ดังนั้นจากการท่ีผู
วิจัยเองได
ทํางานในด
านนี้ การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผู
ต
องขังก1อนการฝKกอบรมการทําเฟอร+นิเจอร+ไม
ในเรือนจําจังหวัดพะเยาจึงนับได
ว1ามีความสําคัญเป!นอย1างยิ่งในการท่ีจะนําผลของการวิจัยครั้งนี้  เพ่ือเป!นแนวทางในการดําเนินจัดฝKกอบรมวิชาชีพให

สอดคล
องกับความคาดหวังของผู
ต
องขังเพ่ือให
 
การทําเฟอร+นิเจอร+ไม
ในเรือนจําจังหวัดพะเยาบรรลุถึงวัตถุประสงค+ ของการลงโทษ เป!นการแก
ไขฟfgนฟูกระทําความผิด ผู
วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความความคาดหวังของผู
ต
องขังก1อนการฝKกอบรมการทําเฟอร+นิเจอร+ไม
ในเรือนจําจังหวัดพะเยา  ผู
 ท่ีต
องโทษในเรือนจําจังหวัดพะเยาเท1านั้น และในการศึกษาครั้งนี้เพ่ือต
องการศึกษารวบรวมข
อมูลจากผู
ต
องขังเหลือโทษจําคุกไม11เกิน 2 ป= เป!นนักโทษชาย ซ่ึงใกล
จะพ
นโทษออก ไปสู11สังคมภายนอกรวมท้ังสิ้น 280 คน (ท่ีมา: สถิติประชากรนักโทษชายเรือนจําจังหวัดพะเยา, 2561)   



5 1.2 คําถามการวิจัย การวิจัยเรื่องความคาดหวังของผู
ต
องขังก1อนการฝKกอบรมการทําเฟอร+นิเจอร+ไม
 ในเรือนจําจังหวัดพะเยา มีคําถามท่ีเก่ียวข
องกับการวิจัยดังนี้  1. ผู
ต
องขังมีความคาดหวังในการฝKกอบรมการทําเฟอร+นิเจอร+ไม
ในเรือนจําจังหวัดพะเยาอย1างไร มีป�จจัยอะไรบ
างท่ีมีผลต1อความคาดหวังในการฝKกอบรมการทําเฟอร+นิเจอร+ไม
ในเรือนจําจังหวัดพะเยา  2. ความคาดหวังของผู
ต
องขังในการฝKกอบรมการทําเฟอร+นิเจอร+ไม
ในเรือนจําจังหวัดพะเยา ท่ีมีอายุ และระดับการศึกษา แตกต1างกัน มีความแตกต1างกันหรือไม1  1.3 วัตถุประสงค&ของการศึกษา การวิจัยเรื่องความคาดหวังของผู
ต
องขังก1อนการฝKกอบรมการทําเฟอร+นิเจอร+ไม
 ในเรือนจําจังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค+ของการวิจัยดังนี้  1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผู
ต
องขังในการฝKกอบรมการทําเฟอร+นิเจอร+ไม
ในเรือนจําจังหวัดพะเยา  2. เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังของผู
ต
องขังในการฝKกอบรมการทําเฟอร+นิเจอร+ไม
ในเรือนจําจังหวัดพะเยา จําแนกตาม อายุ และระดับการศึกษา   1.4กรอบแนวคิดท่ีใช.ในการวิจัย การวิจัยเรื่องความคาดหวังของผู
ต
องขังก1อนการฝKกอบรมการทําเฟอร+นิเจอร+ไม
 ในเรือนจําจังหวัดพะเยา ผู

วิจัยกําหนดตัวแปรในการศึกษาความคาดหวังของผู
ต
องขังดังนี้      ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม      ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช
ในการวิจัย   -อายุ  - ระดับการศึกษา   ความคาดหวังของผู
ต
องขังก1อนการฝKกอบรมการทําเฟอร+นิเจอร+ไม
ในเรือนจําจังหวัดพะเยา ความคาดหวังของผูตองขังกอนการ

ฝกอบรมการทําเฟอรนิเจอรไมใน

เรือนจาํจังหวัดพะเยา



6 ตัวแปรท่ีศึกษา1. ตัวแปรอิสระ ได
แก1 1.1 อายุ  1.2 ระดับการศึกษาตัวแปรตาม ได
แก1  ความคาดหวังของผู
ต
องขังก1อนการฝKกอบรมการทําเฟอร+นิเจอร+ไม
ในเรือนจําจังหวัดพะเยา 1.5 ขอบเขตการศึกษา   การวิจัยเรื่องความคาดหวังของผู
ต
องขังก1อนการฝKกอบรมการทําเฟอร+นิเจอร+ไม
ในเรือนจําจังหวัดพะเยา ผู
วิจัยได
กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว
ดังนี้   1.5.1 ขอบเขตด
านเนื้อหา   การการวิจัยครั้งนี้ ผู
การวิจัยได
ทําการศึกษาความคาดหวังด
านการฝKกอบรมการทําเฟอร+นิเจอร+ไม
ของผู
ต
องขังในเรือนจําจังหวัดพะเยา ซ่ึงไม11จํากัดอายุเป!นนักโทษชาย เหลือโทษจําคุกไม1เกิน1 2 ป= ซ่ึงใกล
จะพ
นโทษออกไปสู1สังคมภายนอกรวมท้ังสิ้น 280 คน ในเรือนจําจังหวัดพะเยา(ท่ีมา: สถิติประชากรนักโทษชายเรือนจําจังหวัดพะเยา, 2561)   1.5.2 ขอบเขตด
านประชากรและกลุ1มตัวอย1าง   ในการศึกษาความคาดหวังด
านการฝKกอบรมการทําเฟอร+นิเจอร+ไม
ของผู
ต
องขังในเรือนจําจังหวัดพะเยา ในครั้งนี้ กําหนดขนาดตัวอย1างจํานวน 165 ราย จากกลุ1มประชากรท้ังหมด จํานวน 280คน โดยใช
วิธีการสุ1มตัวอย1างของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973. อ
างถึงในธานินทร+ ศิลปnจารุ,2551)   1.5.3 ขอบเขตด
านระยะเวลา   ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู
วิจัยได
มุ1งเน
นทําการศึกษาถึงลักษณะความคาดหวังด
านการฝKกอบรมการทําเฟอร+นิเจอร+ไม
ของผู
ต
องขังในเรือนจําจังหวัดพะเยา และศึกษาถึงป�จจัยต1างๆ ท่ีมีผลต1อความคาดหวังด
านการฝKกอบรมการทําเฟอร+นิเจอร+ไม
ของผู
ต
องขังในเรือนจํา รวมท้ังศึกษาถึงป�ญหาและอุปสรรคในการฝKกอบรมการทําเฟอร+นิเจอร+ไม
ของผู
ต
องขังในเรือนจํา โดยทําการศึกษากับกลุ1มตัวอย1าง คือ กลุ1มผู
ต
องขังในเรือนจําจังหวัดพะเยา ซ่ึงไม11จํากัดอายุเป!นนักโทษชาย เหลือโทษจําคุกไม1เกิน 2 ป= ทําการศึกษาต้ังแต1 เดือนพฤษภาคม 2562 – กรกฏาคม 2562     



7 1.6 ประโยชน&ท่ีคาดว4าจะได.รับ  1. ทําให
ทราบถึงความคาดหวังของผู
ต
องขังในการฝKกอบรมการทําเฟอร+นิเจอร+ไม
ในเรือนจําจังหวัดพะเยา เพ่ือสามารถวางแผนการให
บริการฝKกอบรมวิชาชีพให
เกิดประโยชน+สูงสุดแก11ผู
ต
องขัง   2. ทําให
ทราบถึงป�จจัยท่ีมีผลต1อความคาดหวังของผู
ต
องขังในการฝKกอบรมการทําเฟอร+นิเจอร+ไม
ในเรือนจําจังหวัดพะเยาร1วมถึงป�ญหาและอุปสรรค+ในการจัดฝKกอบรมวิชาชีพ  1.7 นิยามศัพท&  ในการวิจัยเรื่องความคาดหวังของผู
ต
องขังก1อนการฝKกอบรมการทําเฟอร+นิเจอร+ไม
 ในเรือนจําจังหวัดพะเยา ผู
วิจัยได
ให
คํานิยามศัพท+ท่ีใช
เฉพาะการศึกษาครั้งนี้ดังนี้  การฝ8กอบรมการทําเฟอร&นิเจอร&ไม. หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทุกอย1างท่ีจัดข้ึนเพ่ือช1วยให

ผู

รับการ ฝKกอบรม มีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานได
เป!นอย1างดีด
านการจัดทําเฟอร+นิเจอร+ไม
 หลักสูตรระยะส้ัน หมายถึง หลักสูตรท่ีให

ความรู
 
แก11ผู
ต
องขังท่ีเข
ารับการฝKกอบรมใน เรื่องการทําเฟอร+นิเจอร+ไม
 โดยใช
ระยะเวลาประมาณ 1-30 วัน  อายุ หมายถึง ช1วงอายุของผู
ต
องขังท่ีเข
ารับการฝKกอบรมใน เรื่องการทําเฟอร+นิเจอร+ไม
 โดยแบ1งเป!น 3 ช1วง คือ             ช1วงอายุ ระหว1าง20 -30 ป= ช1วงอายุ  31 - 40 ป= ช1วงอายุ  41 ป= ข้ึนไป ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผู
ต
องขังท่ีเข
ารับการฝKกอบรมใน เรื่องการทําเฟอร+นิเจอร+ไม
 โดยแบ1งเป!น 5 ระดับคือ ไม1ได
รับการศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอนุปริญญา และระดับปริญญา ผู.ต.องขัง หมายถึง ผู
ต
องขังเรือนจําพะเยา  ซ่ึงไม11จํากัดอายุแต1หลือโทษจําคุกอีกไม1เกิน 2 ป=      



8บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง การวิจัยเรื่องความคาดหวังของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร นิเจอร ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยา ผู�วิจัยได�นําเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องโดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพคน 2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการฝ�กอาชีพ 2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติและฝ�กวิชาชีพผู�ต�องขัง 2.4 นโยบายของกรมราชทัณฑ ในการพัฒนาผู�ต�องขัง          2.5 การฝ�กวิชาชีพผู�ต�องขังของกรมราชทัณฑ  2.6 พระราชบัญญัติ ราชทัณฑ  พ.ศ.  2560 2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพคน   มนุษย เปBนทรัพยากรท่ีมีคุณค�าและสําคัญท่ีสุด พฤติกรรมของมนุษย  มีผลสะท�อนต�อสังคมโลกทุกด�าน ท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อม การเมืองการปกครอง การลงทุนทางด�านทรัพยากรมนุษย เปBนสิ่งจําเปBนเพ่ือการอยู�ร�วมกันในสังคมและพัฒนาความรู� ทักษะท่ีก�อให�เกิดโยชน ต�อตนเองหน�วยงาน และสังคม ซ่ึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 8 (2540-2544)  มีวัตถุประสงค  ดังนี้ (พะยอม วงค สารศรี, 2545: 27 – 29) 1) ส�งเสริมสร�างศักยภาพของคนทุกคน ท้ังร�างกายและสติปOญญา ให�มีความรู�ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวให�ทันต�อกระแสการเปลี่ยนแปลง 2) เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล�อมของสังคมให�มีความม่ังคง และเสริมสร�างความแข็งแกร�งของครอบครัว และชุมชนให�สนับสนุนการพัฒนาด�านศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน รวมท้ังให�ชุมชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาประเทศมากข้ึน 3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให�เจริญเติบโตอย�างมีเสถียรภาพ ม่ันคงและสมดุลเสริมสร�างโอกาสการพัฒนาศักยภาพของคนให�มีส�วนร�วมในกระบวนการพัฒนาและได�รับผลการพัฒนาอย�างเปBนธรรม 4) เพ่ือให�มีการใช�ประโยชน  ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�มีความสมบูรณ สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตได�อย�างยั่งยืน 



95) เพ่ือปรับระบบบริหารจัดการเปRดโอกาสให�องค กรเอกชน ชุมชนและประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในกระบวนการพัฒนาประเทศมากข้ึน การศึกษาเปBนกระบวนการท่ีทําให�คนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในด�านดี เปBนความพยายามเพ่ือเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต มุ�งให�บุคคลและสังคมมีความเจริญก�าวหน�าและ เข�าใจดีต�อกัน และเปBนการถ�ายทอดความรู�ประสบการณ ของมนุษย เพ่ือแก�ปOญหา การศึกษา จึงมีความจําเปBนอย�างยิ่งท่ีจะต�องมีการเปลี่ยนแปลงแก�ไขระบบอยู�เสมอ การเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัฒน มีผลต�อการจัดการศึกษาทุกสังคม เปBนอย�างมาก เพราะการศึกษาเปBนเครื่องมือ และกระบวนการท่ีสําคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เนื่องจากว�ามนุษย เปBนปOจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เม่ือคนได�รับ การพัฒนาอย�างเต็มศักยภาพ ท้ังด�านสติปOญญา ร�างกายและจิตใจจะเปBนพ้ืนฐานของพลัง ครอบครัว ชุมชนและสังคมท่ีจะส�งผลต�อการพัฒนาของประเทศโดยรวมอย�างสันติทําให�สังคมไทยสามารถก�าวไปข�างหน�าได�อย�างม่ันคง แข�งขันกับนานาประเทศได�อย�างมีศักด์ิศรีบนพ้ืนฐาน แห�งความเปBนไทย โดยท่ีประชาชนมีความสุข ครอบครัวอบอุ�น ชุมชนเข�มแข็ง สังคม สิ่งแวดล�อมยั่งยืน การพัฒนาคนจึงเปBนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด แม�การศึกษาจะเปBนกระบวนการพัฒนาคน แต�ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเท�านั้น จึงจะเอ้ือต�อการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาของประเทศไทย ในระยะเวลาท่ีผ�านมาประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย�างยิ่งด�าน การขยายปริมาณแต�ยังมีปOญหาในด�านความเสมอภาคของประชาชน ส�วนการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตลอดจนประสิทธิภาพของการจัดการศึกษานั้น ยังไม�สามารถสนองตอบต�อ ความต�องการในกระบวนการพัฒนา “คน” ให�เกิดการเปลี่ยนแปลงสูงสุดในทุกๆ ด�าน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห�งชาติ, 2539 : 10) การศึกษาเก่ียวกับ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ” จะต�องทําความเข�าใจในความหมายของคําซ่ึงเปBนกระบวนการสําคัญ (Core Processes) ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ดังนี้ (รังสรรค  ประเสริฐศรี, 2541 : 459) 1) การฝ�กอบรม (Training) การดําเนินงานต�างๆ อย�างเปBนระบบ ท่ีจะถ�ายทอดความรู� หรือทักษะความชํานาญ จากคนท่ีรู�หรือคนท่ีมีความสามารถไปยังคนท่ีไม�รู� หรือคนท่ีไม�สามารถจะทําได� 2) การพัฒนา (Development) เปBนกระบวนการท่ีกําหนดไว�อย�างต�อเนื่องระยะยาว เพ่ือส�งเสริมเพ่ิมพูนศักยภาพและประสิทธิผลของมนุษย  หรือการทํางาน 3) การเรียนรู� (Learning) กระบวนการท่ีจะทําให�มนุษย มีความรู� ความสามารถ เพ่ิมพูนมากข้ึนอยู�ตลอดเวลาอย�างต�อเนื่อง โดยไม�มีท่ีสิ้นสุด 4) การศึกษา (Education) การเรียนรู�อย�างมีแบบแผนท่ีแน�นอนชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือการฝ�กอบรมและพัฒนาสติปOญญาและจิตใจเปBนสําคัญ 



105) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (HRD) เปBนศัพท ท่ีใช�อธิบายถึงแนวคิด เชิงบูรณาการและองค รวม เพ่ือการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับการทํางานของมนุษย  โดยใช�เทคนิคและกลยุทธ การเรียนรู�ต�างๆ กล�าวโดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย ได�ก�อให�เกิดความสําคัญดังต�อไปนี้ 1) ช�วยพัฒนาให�องค การเจริญเติบโต เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย เปBนสื่อกลางในการประสานงานกับแผนกต�างๆ เพ่ือแสวงหาวิธีให�ได�บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข�ามาทํางานองค การ เม่ือองค การได�บุคคลท่ีมีคุณสมบัติดังกล�าว ย�อมทําให�องค การเจริญเติบโตและพัฒนายิ่งข้ึน 2) ช�วยให�บุคคลท่ีปฏิบัติงานในองค การมีขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความจงรักภัคดีต�อองค การท่ีตนปฏิบัติงาน ซ่ึงจะส�งผลโดยตรงต�อผลผลิตขององค การ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพของรัฐบาลมีเปsาหมายของการพัฒนาคือการทําให�คนมีความสุข ซ่ึงจะต�องประกอบไปด�วยการมีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวท่ีอบอุ�น มีสภาพแวดล�อมท่ีดีมีความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย  (The Importance of Human Resource Management) คงต�องยอมรับว�าการบริหารทรัพยากรมนุษย มีความสําคัญท่ีสามารถเอ้ืออํานวยให�องค กรบรรลุเปsาหมายซ่ึงก็คือ ความเจริญเติบโตขององค การนั่นเอง ท้ังนี้เพราะงานด�านการบริหารทรัพยากรมนุษย เปBนงานท่ีมุ�งเลือกสรรคนดี มีความรู� ความสามารถ เข�ามาทํางาน และเม่ือคนเหล�านี้เข�ามาอยู�ในองค การแล�ว งานของการบริหารทรัพยากรมนุษย ก็ยังไม�ได�สิ้นสุดเพียงเท�านี้แต�ยังดําเนินการต�อเนื่องอย�างเปBนระบบด�วยการประสานงานกับฝtายหรือแผนกต�างๆ ในองค การดําเนินการฝ�กอบรม พัฒนาปรับปรุงให�พนักงานเหล�านี้มีความรู� ความสามารถ ทันสมัยต�อสภาพสังคมท่ีแปรเปลี่ยนไป เช�น ปOจจุบันระบบคอมพิวเตอร ได�มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว การแสวงหาความรู�ทางอินเตอร เน็ต (Internet) การสื่อสารทางจดหมายอิเลคทรอนิกส  (E-mail) ตลอดจนความเจริญก�าวหน�าทางเทคโนโลยีอ่ืนๆ ได�เข�ามาเก่ียวข�องในสํานักงาน มีการใช�หุ�นยนต และเครื่องจักรต�างๆ แทนแรงงานคน (พิมลจรรย   นามวัฒน , 2539 : 7) งานการบริหารทรัพยากรมนุษย จึงยังคงมีความ สําคัญท่ีต�องแสวงหาวิธีการอบรมพนักงาน ให�มีความรู�ความสามารถในบทบาทใหม�ของตนนอก จากนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย  ได�มีการตระหนักถึงสภาพร�างกายและจิตใจของผู�ปฏิบัติงานด�วย การคํานึงถึงการปลอดภัย ความเหนื่อยล�า มีการพิจารณาเรื่องเงินต�างๆ ท้ังขณะท่ีกําลังปฏิบัติงานและ เม่ือพ�นจาก การทํางานไปแล�ว ซ่ึงสิ่งเหล�านี้เปBนการเสริมสร�างขวัญและกําลังใจแก�ผู�ปฏิบัติงานเปBนอย�างมาก อันเปBนการเพ่ิมพูนความจงรักภักดีต�อหน�วยงาน ซ่ึงผลสุดท�ายท่ีเกิดข้ึนคือ การเพ่ิมผลผลิตให�แก�องค การนั้นๆ และผู�ปฏิบัติงานก็ทํางานอย�างมีความสุข 3) ช�วยเสริมสร�างความม่ันคงแก�สังคมและประเทศชาติ ถ�าการบริหารทรัพยากรมนุษย ดําเนินการอย�างมีประสิทธิภาพแล�ว ย�อมไม�ก�อให�เกิดความขัดแย�งระหว�าง องค การและผู�ปฏิบัติงานทําให�สภาพสังคมโดยส�วนรวมมีความเข�าใจท่ีดีต�อกัน (พยอม วงศ สารศรี, 2545 :6) 



11สังคมท่ีสันติและเอ้ืออาทร รัฐบาลจึงถือเปBนนโยบายสําคัญท่ีจะต�องพัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ รวมถึงอนุรักษ ส�งเสริมทุนทางสังคมท่ีเข�มแข็งของประเทศไทยซ่ึงเปBนรากฐานสําคัญท่ีจะทําให�เศรษฐกิจมีความม่ันคงและยั่งยืนได� รัฐบาลตระหนักถึงความจําเปBนในการสร�างสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ืออํานวย ต�อการเรียนรู�ในระบบและนอกระบบ ในห�องเรียนและนอกห�องเรียน เพ่ือให�สังคมไทยเปBนสังคมแห�งการเรียนรู�ท่ีไม�หยุดนิ่งในการพัฒนาความรู� และเปBนสังคมท่ีประชาชนมีความสุข สนุกสนานกับการหาประสบการณ และความรู�ใหม�ๆ ดังนั้น รัฐบาลจะร�วมมือกับทุกฝtายเพ่ือสร�างแหล�งบริการองค ความรู�ให�กระจายไปท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศอย�างสอดคล�องกับลักษณะเฉพาะท�องถ่ิน อาทิ ระบบห�องสมุดสมัยใหม� หรืออุทยานการเรียนรู� พิพิธภัณฑ เพ่ือการเรียนรู�แห�งชาติ ศูนย สร�างสรรค งานออกแบบ ศูนย พัฒนาด�านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ศูนย บําบัดและพัฒนาศักยภาพของบุคคล ออทิสติกและผู�ด�อยโอกาสอ่ืนๆ ศูนย การเรียนรู�ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมท้ังจะดําเนินการเชื่อมเครือข�ายความรู�ของทุกโรงเรียนเข�าสู�เครือข�ายอินเทอร เน็ต (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2548 : 7 – 8) 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการฝ#กอาชีพ “การฝ�กอาชีพ” หรือ “อาชีวศึกษา” เปBนสิ่งท่ีสะท�อนมิติทางเศรษฐศาสตร อย�างชัดเจน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห�งชาติ, 2539, หน�า 8) ท้ังนี้เพราะแสดงนัยถึงการฝ�กฝน หรือศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพสร�างผลผลิตสําหรับการดํารงชีวิต การฝ�กฝนทักษะเหล�านี้แตกต�างจากการศึกษาในระบบแบบด้ังเดิม ซ่ึงมิได�ให�ความสําคัญกับการผลิตในเชิง เศรษฐศาสตร โดยตรง เม่ือพิจารณาถึงการศึกษายุคโบราณท่ีเก่ียวข�องกับการค�นหาความจริง คณิตศาสตร  ภาษาศาสตร  ตลอดจนศิลปศาสตร แขนงต�างๆ จะพบว�าจุดมุ�งหมายมิได�เปBนไป เพ่ือการฝ�กฝนทักษะเพ่ือเลี้ยงชีพ แต�เปBนไปเพ่ือความงอกงามทางสติปOญญา และการสร�างสุนทรีย เปBนสําคัญ โดยฟvwนฐานแล�วคุณค�าของการฝ�กอาชีพจึงเปBนเรื่องทางเศรษฐศาสตร โดยตรง แม�ว�าความสามารถในการสร�างผลผลิตของมนุษย จะถือเปBนปOจจัยการผลิตประเภทหนึ่ง แต�หากพิจารณาในบางแง�มุมแล�วจะพบว�ามีคุณลักษณะท่ีแตกต�างจากปOจจัย การผลิตประเภทอ่ืนๆ ประเด็นสําคัญท่ีสุดคือ มนุษย ถือเปBนปOจจัยการผลิตท่ีมีชีวิต ดังนั้นระดับของการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาจึงมีสูงกว�าปOจจัยการผลิตประเภทอ่ืนๆ และท่ีสําคัญถือเปBนปOจจัย การผลิตท่ีควบคุมการเปลี่ยนแปลงของปOจจัยอ่ืนๆ กล�าวคือ การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการในการใช�ประโยชน จากเครื่องจักร ท่ีดิน และเงิน ต�างอยู�ภายใต�การควบคุมของมนุษย ท้ังสิ้น (รังสรรค  ประเสริฐศรี, 2541 : 48) อย�างไรก็ตามความสามารถในการใช�ประโยชน หรือควบคุมพัฒนาการของปOจจัยการผลิตอ่ืนๆ มิได�เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ แต�จําเปBนต�องอาศัยการเรียนรู�และฝ�กฝนจนเกิดความแตกฉานและชํานาญจึงจะทําให�การสร�างผลผลิตเกิดประโยชน   สูงสุด การฝ�กทักษะเหล�านี้หากกระทําได�จนถึงจุดหนึ่งจะ



12สามารถใช�ประโยชน หรือควบคุมปOจจัยการผลิตอ่ืนๆ ได� และหากเชี่ยวชาญมากข้ึนก็จะกลายเปBนการดัดแปลงหรือสร�างข้ึนใหม� เพ่ือช�วยให� การสร�างผลผลิตมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนั้นเม่ือเปรียบเทียบกับปOจจัยการผลิตประเภทอ่ืน โดยเฉพาะท่ีดินและวัตถุดิบแล�วจะพบถึงความแตกต�างท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ในระยะยาวแล�ววัตถุดิบและท่ีดินจะกลายเปBนปOจจัยการผลิตท่ียากแก�การสร�างข้ึนทดแทน ขณะท่ีจํานวนประชากรขยายตัวข้ึนเรื่อยๆ ทรัพยากรหลายประเภทท่ีเคยเชื่อว�ามีจํานวนมหาศาล และเปBนสิ่งท่ีไม�สูญสิ้น อาทิ ท่ีดิน น้ํา หรือแม�แต�อากาศ เริ่มแปรสภาพเปBนทรัพยากรท่ีขาดแคลน แทบไม�ต�องพูดถึงทรัพยากรอ่ืนๆ โดยเฉพาะแร�ธาตุซ่ึงกลายเปBนสิ่งท่ีขาดแคลนและจะหมดสิ้นไปในระยะเวลาอีกไม�นานนัก (รังสรรค  ประเสริฐศรี, 2541 : 50 - 52) ในประเด็นนี้จึงจะเห็นได�ว�า ขณะท่ีแรงงานหรือ ประชากรเพ่ิมข้ึนนั้น ปOจจัยการผลิตประเภทอ่ืนกลับลดลงภายใต�สถานการณ นี้จึงเท�ากับว�า มนุษย ดูจะเปBนปOจจัยการผลิตประเภทเดียวท่ีจะสามารถสร�างข้ึนทดแทนได�อย�างแท�จริง แต�ประเด็นสําคัญคือ การสร�างข้ึนทดแทนนั้นมิใช�เปBนในแง�ของจํานวนหรือปริมาณ ท้ังนี้เพราะหากมีการเพ่ิมข้ึนของปริมาณเพียงอย�างเดียวแล�วกลับเปBนการทําลายโอกาสของการใช�ประโยชน สูงสุดของปOจจัยการผลิตอ่ืนๆ แต�การทดแทนจะต�องเปBนไปในทิศทางท่ีว�าประสิทธิภาพของการใช�ประโยชน สูงสุดในปOจจัยการผลิตประเภทอ่ืนๆ จะต�องเพ่ิมสูงข้ึน ในแง�นี้เองท่ีการฝ�กอาชีพหรือพัฒนาฝxมือในการทํางานกลายเปBนเง่ือนไขสําคัญของการผลิตในปOจจุบันและโดยเฉพาะในอนาคต ท้ังนี้เพราะการฝ�กอาชีพและพัฒนาฝxมือจะหมายถึง การเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือในอีกแง�หนึ่งคือ การเพ่ิมประโยชน จากการใช�ทรัพยากรท่ีมีจํากัด ซ่ึงหมายถึงการยืดเวลาการหมดสิ้นของทรัพยากรเหล�านั้นได� ในการปฏิบัติแล�ว ระบบการฝ�กอาชีพของแต�ละประเทศจะเก่ียวข�องกับปOจจัยหลายประการ นับแต�ความคลี่คลายด�านประวัติศาสตร  การปกครอง ระบบการศึกษา ตลอดจนค�านิยมของนายจ�างและลูกจ�าง อย�างไรก็ตามระบบการฝ�กอาชีพในแทบทุกประเทศ มักจะแบ�งได�เปBน 4 รูปแบบ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา, 2539 : 19 – 22) คือ 1) การฝ�กอาชีพโดยนายจ�าง ซ่ึงตามประวัติศาสตร ได�แสดงให�เห็นแล�วว�าเปBนรูปแบบท่ีเกิดข้ึนก�อน และยังคงความสําคัญมาจนปOจจุบัน ท้ังนี้เพราะนายจ�างเปBนกลุ�มท่ีได�รับประโยชน โดยตรงจากการฝ�กอาชีพ การฝ�กอาชีพรูปแบบนี้อาจบังเกิดข้ึนในสถานประกอบการหรือโดยการจัดของสมาคมการค�าต�างๆ 2) การฝ�กอาชีพโดยสถาบันการศึกษา การคลี่คลายของระบบนี้ได�เข�ามารองรับความต�องการของอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนเปBนการสร�างระบบฝ�กท่ีเปBน มาตรฐานเดียวกันท่ีเปRดโอกาสแก�ประชากรของประเทศ รูปแบบการฝ�กประเภทนี้จะเก่ียวข�องกับหน�วยงานท่ีรับผิดชอบด�านการศึกษาของประเทศ อันได�แก� กระทรวงศึกษาธิการ 



133) การฝ�กอาชีพโดยสถาบันเฉพาะ สําหรับประชากรกลุ�มท่ีต�องการออกจากการศึกษาก�อนวัยอันควร และยังขาดทักษะในการประกอบอาชีพนั้น จําเปBนจะต�องมี หน�วยงานท่ีรับผิดชอบในการฝ�กหรืออบรมอาชีพให�กับบุคคลเหล�านี้ ก�อนจะก�าวเข�าสู� ตลาดแรงงาน สถาบันเฉพาะเหล�านี้ยังเก่ียวข�องกับการพัฒนาทักษะของแรงงานท่ีกําลังทํางานอยู� ในแทบทุกประเทศจะพบว�าหน�าท่ีนี้เปBนของกระทรวงแรงงาน 4) การฝ�กอาชีพโดยลูกจ�างในหลายกรณีจะพบว�าลูกจ�างจะรวมตัวกันเพ่ือจัดหลักสูตรฝ�กอาชีพในกลุ�มลูกจ�างด�วยกันเอง ผู�รับผิดชอบสําคัญในรูปแบบนี้คือ สหภาพแรงงาน ในแต�ละประเทศจะมีความผสมผสานของรูปแบบต�างๆ เช�น นายจ�างอาจเปBนผู�สนับสนุนสถาบันการศึกษาของรัฐ เพ่ือให�ทําการสอนอาชีวศึกษาในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับอุตสาหกรรมหนึ่งๆ หรือหลักสูตรหรือแผนการพัฒนาฝxมือแรงงานอาจกําหนดจากองค กร ท่ีมีองค ประกอบจากนายจ�างและลูกจ�างรวมกับเจ�าหน�าท่ีของรัฐ นอกจากนี้ยังประสบปOญหาในด�านของมาตรฐานฝxมือ และการให� การรับรองและตรวจสอบจากรัฐหรือสมาคมวิชาชีพต�างๆ ในประเทศเหล�านั้น การฝ�กอาชีพแก�ผู�ต�องขัง หมายถึง การจัดกิจกรรม โดยเจ�าหน�าท่ี เรือนจําและทัณฑสถานภายใต�หลักการและวิธีปฏิบัติ (กระทรวงมหาดไทย, 2541 ก: 30) ซ่ึงมีบัญญัติไว�ในกฎหมายราชทัณฑ ท่ีมุ�งต�อการลงโทษ การฟvwนฟูจิตใจ การพัฒนาฝ�กวิชาชีพ แก�ผู�ต�องขัง เพ่ือให�เกิดประโยชน ท้ังตัวผู�ต�องขังและสังคมจะเห็นได�ว�าการพิจารณาถึงวัตถุประสงค แห�งการใช�แรงงานและการฝ�กวิชาชีพผู�ต�องขังตามความหมายดังกล�าวข�างต�น ประกอบด�วย เปsาหมายหลายประการคือ เพ่ือเปBนการลงโทษ เพ่ือปลูกฝOงนิสัยรักการทํางาน เพ่ือชดเชย ค�าใช�จ�ายของรัฐ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือธํารงไว�ซ่ึงการปกครองและรักษาระเบียบวินัยของผู�ต�องขัง เพ่ือปsองกันการว�างงาน และเพ่ือประโยชน ในการประกอบวิชาชีพของ ผู�ต�องขัง ภายหลังการปลดปล�อยหรือพ�นโทษไปแล�ว ประเสริฐ เมฆมณี (2519 : 1–3) กล�าวถึง ลักษณะในการใช�แรงงานและการฝ�กวิชาชีพผู�ต�องขังมีหลายประการดังนี้ 1) การฝ�กวิชาชีพเบ็ดเตล็ดโดยท่ัวไป เปBนการใช�แรงงานผู�ต�องขัง ท่ีเก่ียวกับการรักษาความสะอาด อนามัย สุขาภิบาล การบํารุงซ�อมแซมเรือนจําและทัณฑสถาน การใช� แรงงานตามความถนัดเฉพาะตัว การใช�แรงงานเพ่ือประโยชน สาธารณะนอกเรือนจําและ ทัณฑสถาน หรือเปBนการทํางานตามคําสั่งของเจ�าพนักงานเรือนจําและทัณฑสถาน ซ่ึงการจัด กิจกรรมแก�ผู�ต�องขังลักษณะนี้ มีกําหนดไว�ในมาตรา 22 และ 23 แห�ง พ.ร.บ. ราชทัณฑ  พ.ศ. 2497 2) การใช�แรงงานและฝ�กวิชาชีพในสาขาเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว  การใช�แรงงานและฝ�กวิชาชีพผู�ต�องขังในลักษณะนี้ กระทําได�กว�างขวางและประหยัด ส�งผลดีต�อด�าน สุขภาพอนามัย และลด



14ความแออัดยัดเยียดของผู�ต�องขังได�ส�วนหนึ่ง เช�น การนําผู�ต�องขังทํา การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว  ในเนื้อท่ีภายในของเรือนจําและทัณฑสถาน หรือทัณฑสถานเปRด หรือเรือนจําชั่วคราว 3) การฝ�กวิชาชีพอุตสาหกรรมในเรือนจําและทัณฑสถาน การฝ�กวิชาชีพหลักท่ีเปBนประโยชน ยิ่งต�อการประกอบอาชีพของผู�ต�องขัง ภายหลังการปลดปล�อยและเปBนผลดีในด�านการเพ่ิมพูนเงินทุนฝ�กวิชาชีพต�อผู�ต�องขังอันเกิดข้ึนจากการจําหน�ายผลิตภัณฑ ราชทัณฑ  รวมท้ังสามารถแก�ไขปOญหาการว�างงานของผู�ต�องขังท่ีถูกควบคุมอยู�ในเรือนจําเปBนอย�างดี เช�น การฝ�กวิชาชีพช�างไม� ช�างมุก ช�างหวาย แนวการฝ�กอาชีพด�านนี้จะทวีความสําคัญยิ่งข้ึน เนื่องจากวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ จะมีปริมาณลดลงและราคาสูงข้ึน จะมีผลกระทบต�อกิจการฝ�กอาชีพของกรมราชทัณฑ  ดังนั้น จึงสมควรท่ีจะได�จัดเตรียมแผนงานการฝ�กวิชาชีพ เพ่ือรองรับ แนวการฝ�กวิชาชีพในระบบอุตสาหกรรมต�อไปในอนาคต 4) การส�งเสริมและพัฒนาวิชาชีพในระบบก�าวหน�า การดําเนินงานในลักษณะนี้ได�กําหนดทิศทางปฏิบัติอยู� 2 ประการ คือ การจัดต้ังเรือนจําและทัณฑสถานเพ่ือฝ�ก วิชาชีพโดยเฉพาะ เช�น การจัดระบบเรือนจําอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา สวีเดน ซ่ึงมีการฝ�ก วิชาชีพช�างเหล็ก ช�างยนต  ช�างวิทยุ ซ่ึงเปBนงานทํารายได�ให�แก�เรือนจําอย�างมาก รวมท้ังการจัดต้ังเรือนจําชั่วคราวเคลื่อนท่ี โดยคัดเลือกผู�ต�องขังท่ีประพฤติตนดีและสนใจในการทํางานเพ่ือปลูกปtา หรือสร�างทางแก�ส�วนราชการ ประการท่ี 2 คือการส�งเสริมให�ผู�ต�องขังท่ีมีความรู�ความสามารถและสนใจในการฝ�กวิชาชีพได�มีโอกาสศึกษาและฝ�กฝนพัฒนางานวิชาชีพในสถาบันการศึกษา วิธีการนี้ปฏิบัติอย�างกว�างขวางในประเทศญ่ีปุtน อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา     ระบบการใช�แรงงานและฝ�กวิชาชีพผู�ต�องขังท่ีเหมาะสมกับระบบ กรมราชทัณฑ ไทยมีอยู� 4 ระบบ (สุรางค  เอกโชติ, 2541 : 15) ดังนี้ 1) ระบบการใช�แรงงานผู�ต�องขังผลิตภัณฑ ราชทัณฑ  เปBนการใช�แรงงาน ผู�ต�องขังท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของเรือนจําและทัณฑสถาน ท้ังในด�านการผลิตและจําหน�าย และได�แบ�งเงินรางวัลปOนผลแก�ผู�ต�องขัง ตามคุณค�าแห�งการทํางานซ่ึงมิใช�ค�าจ�าง 2) ระบบรัฐเก้ือกูล โดยรัฐส�งเสริมให�หน�วยงานของรัฐหรือส�วนราชการต�างๆ เปBนผู�สั่งจ�างหรือจัดซ้ือผลิตภัณฑ จากฝxมือของผู�ต�องขังโดยตรง เช�น การทํารองเท�า การตัดเย็บเครื่องแบบราชการทหาร ตํารวจ เปBนการช�วยประหยัดเงินงบประมาณของรัฐ และเปBนผลดีในการพัฒนาส�งเสริมการฝ�กวิชาชีพและการว�างงานของผู�ต�องขัง 3) ระบบการใช�แรงงานผู�ต�องขังทํางานโยธาและกิจกรรมสาธารณะ โดยการใช�แรงงานผู�ต�องขังในกิจกรรมสาธารณะ เช�น การซ�อมแซมถนน การขุดคลองระบายน้ํา และปลูกสวนผัก 4) ระบบการใช�แรงงานผู�ต�องขังทางเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว  โดยการใช�แรงงานและฝ�กวิชาชีพทางเกษตรกรรมในเรือนจําเปRด หรือทัณฑสถานเปRด หรือเรือนจําชั่วคราว 



15ประเสริฐ เมฆมณี (2519 : 4) ได�กล�าวถึงปOญหาในการฝ�กวิชาชีพให� ผู�ต�องขังว�ากระบวนการยุติธรรมซ่ึงประกอบด�วย ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ  งานราชทัณฑ เปBนหน�วยงานสุดท�ายท่ีมีหน�าท่ีท่ีปsองกันและแก�ไขสังคมอันเก่ียวกับด�านปOญหาอาชญากรรม กล�าวคือ เม่ือเจ�าพนักงานตํารวจจับตัวผู�ต�องสงสัยหรือผู�ถูกกล�าวหาได� ก็จะส�งสํานวนและผู�ต�องหาให�กับพนักงานอัยการตรวจพิจารณาหาข�อเท็จจริง ผู�ต�องหาได�ทําผิดจริงแล�วจะส�งตัวฟsองศาล เพ่ือพิจารณาพิพากษาตัดสินตามโทษานุโทษ เรือนจําจึงเปBนหน�วยงานของกรมราชทัณฑ ท่ีมีหน�าท่ีควบคุมกักขังตามคําสั่งของศาลหรือเจ�าพนักงานผู�มีอํานาจ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ  พ.ศ. 2479 ได�กําหนดไว�ว�า “เจ�าพนักงานเรือนจําจะไม�รับบุคคลใดๆ ไว�เปBนผู�ต�องขังในเรือนจํา เว�นแต�จะได�รับหมายอาญา หรือเอกสารอันเปBนคําสั่งของพนักงานผู�มีอํานาจ” เรือนจําจึงเปBนหน�วยงานท่ีมีภาวะหน�าท่ีสําหรับลงโทษผู�กระทําผิด การลงโทษผู�กระทําผิดมีอยู�หลายวิธี (สวัสด์ิ ส�งสัมพันธ , 2541 : 32) ซ่ึงมีลักษณะแตกต�างกันไปตามกาลสมัย ค�านิยม วัฒนธรรม แบบอย�างจารีตประเพณี ความเจริญก�าวหน�าทางวิชาการ รวมท้ังทัศนคติปฏิกิริยาของชุมชนท่ีมีต�อผู�กระทําผิด วิธีการลงโทษท่ีมีมา แต�เดิมนั้นมักจะปฏิบัติต�อผู�กระทําผิดอย�างทารุณ โหดร�าย เปBนการกีดกันผู�กระทําผิดออกจากสังคม เพ่ือให�ผู�กระทําผิดเกิดความหวาดกลัว เข็ดหลาบ อีกท้ังเปBนการข�มขวัญบุคคลอ่ืน ให�หวั่นเกรงต�อโทษทัณฑ อีกด�วย แต�ผลจากการปฏิบัติในระยะดังกล�าวปรากฏว�า ประสบกับ ความล�มเหลวในการแก�ไขพฤติกรรมของผู�กระทําผิดโดยสิ้นเชิง นักอาชญาวิทยาในปOจจุบัน จึงมีความเห็นโน�มเอียงว�า นโยบายการลงโทษท่ีเพ�งเล็งหนักไปในด�านใดด�านหนึ่งนั้นเปBน สิ่งไม�สมเหตุสมผล และขัดกับหลักการขัดเกลาพฤติกรรมของมนุษย  สมควรท่ีจะปรับปรุงแก�ไข วิธีการ ลงโทษผู�กระทําผิดเสียใหม� โดยใช�หลักผสมผสานระหว�างแนวความคิดแห�งการปsองกันสังคม และการแก�ไขปรับปรุงแต�งจิตใจผู�กระทําผิดตามหลักพฤติกรรมศาสตร  หลักมนุษยธรรม และหลักนิติธรรมประกอบกันไป เรือนจําเปBนแหล�งคุมขังและปรุงแต�งแก�ไขพฤติกรรมของผู�กระทําผิด เพ่ือให�กลับประพฤติตนเปBนพลเมืองดี การแก�ไขพฤติกรรมดังกล�าวนี้ได�ดําเนินการท้ังในการอบรมและฝ�กวิชาชีพควบคู�กันไป ทําให�เกิดระบบการใช�แรงงานผู�ต�องคุมขังให�เกิดประโยชน  อย�างมีประสิทธิภาพ การใช�แรงงานหรือการฝ�กวิชาชีพผู�ต�องคุมขังเปBนกระบวนการปฏิบัติท่ีจะช�วยให�ผู�ต�องคุมขังประพฤติตนเปBนพลเมืองดีข้ึน เนื่องจากผู�ต�องคุมขังหรือนักโทษส�วนมากไม�ได�ประกอบอาชีพเปBนหลักแหล�งและขาดฝxมือในการทํางาน นักทัณฑวิทยาในปOจจุบันมีความเห็นว�า ปOญหายุ�งยากท่ีสุดในการบริหารงานเรือนจําก็คือการขจัดความเกียจคร�านของผู�ต�องขัง โดยเฉพาะอย�างยิ่งการปล�อยให�ผู�ต�องขังว�างงาน ย�อมจะนําไปสู�ความเสื่อมโทรมทางสุขภาพจิตและทางกายของผู�ต�องขัง ซ่ึงต�องนําไปสู�การก�อความวุ�นวาย หรือความสงบเรียบร�อยในเรือนจํา สมาคม การราชทัณฑ แห�งสหรัฐอเมริกาได�ตระหนักถึงความสําคัญของการฝ�กวิชาชีพผู�ต�องขัง (กระทรวงมหาดไทย, 2541 ก : 43 – 44) โดยให�แนวคิดไว�ว�า “ไม�มีสิ่งใดในเรือนจํา



16และทัณฑสถานสําคัญยิ่งไปกว�าการจัดให�ผู�ต�องขังได�ฝ�กวิชาชีพอย�างมีประสิทธิภาพ และใช�แรงงานผู�ต�องขัง ให�เกิดประโยชน แก�สังคมและแก�ตัวผู�ต�องขังเอง” ดังนั้นภารกิจของกรมราชทัณฑ ท่ีปฏิบัติต�อผู�ต�องขังจึงมุ�งเน�นการฟvwนฟูสภาพจิตใจให�ผู�ต�องขังมีความสํานึกผิด พร�อมท่ีจะปฏิบัติตนเปBนพลเมืองดี สามารถประกอบอาชีพสุจริตและอยู�ในสังคมภายนอกหลังพ�นโทษได� โดยจัดสวัสดิการ การศึกษาอบรมทางศาสนา การฝ�กวิชาชีพให�แก�ผู�ต�องขังตามความเหมาะสม ตามภารกิจหลักดังนี้ (สวัสด์ิ ส�งสัมพันธ , 2541 : 4 – 5) 1) ปฏิบัติต�อผู�กระทําผิด ตามคําพิพากษาของศาลหรือคําสั่งของ ผู�มีอํานาจ2) ควบคุมผู�ต�องขังมิให�หลบหนี3) ให�การศึกษาและอบรมผู�ต�องขัง4) ให�การฝ�กวิชาชีพ เพ่ือไปประกอบอาชีพเม่ือพ�นโทษ5) จัดสวัสดิการให�การสงเคราะห ตามความเหมาะสม6) ให�การคุมประพฤติของผู�ต�องขังท่ีได�รับการพักการลงโทษและลดวัน ต�องโทษ7) ปฏิบัติตามข�อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า การปฏิบัติต�อผู�ต�องขังท่ีองค การ สหประชาชาติได�มีมติเม่ือเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2498 กรมราชทัณฑ ท่ีมีหน�าท่ีปฏิบัติต�อผู�ต�องขังตามนโยบายและการปsองกันอาชญากรรมท่ีกระทรวงมหาดไทยได�รับมอบหมายให�สอดคล�องกับหลักกฎหมาย (สวัสด์ิ ส�งสัมพันธ , 2541 : 43) หลักพฤติกรรมศาสตร  หลักมนุษยศาสตร  และหลักศิลปกรรมศาสตร  ซ่ึงประกอบด�วย การลงโทษ การควบคุมผู�ต�องขังให�อยู�ในระเบียบวินัย ให�การศึกษา ให�การพัฒนาจิตใจ โดยการควบคุมมิให�หลบหนีไปก�อเหตุร�ายภายนอกเรือนจํา อันเปBนผลกระทบต�อสวัสดิภาพและความปลอดภัยต�อชีวิตและทรัพย สินของบุคคลในสังคม ตามระบบทัณฑวิทยาสมัยใหม� จะเห็นว�าผู�ต�องขังท่ีเข�าไปอยู�ในเรือนจําใหม�ๆ จะเกิดความว�าเหว� จิตใจฟุsงซ�าน คิดในแง�สนองตอบเพ่ือให�ตนไปสู�อิสรภาพตามระบบของทางราชการ ได�แก� การดําเนินการตามข้ันตอนกฎหมาย หรือการต�อสู�คดีของตน ถ�าหากใช�ระบบนี้ไม�เปBนผลสําเร็จแล�ว จะหันมาใช�ระบบใหม�ได�แก�การคิดหลบหนี การก�อเหตุร�ายในเรือนจํา แม�กรมราชทัณฑ จะปฏิบัติต�อผู�ต�องขัง โดยท้ังเปBนครู เปBนหมอ เปBนนักจิตวิทยา และใช�หลักการราชทัณฑ เพ่ือให�ผู�ต�องขังได�คลายเครียด เพ่ือลดความฟุsงซ�านลงไป สิ่งท่ีดีท่ีสุดคือ ไม�ให�ผู�ต�องขังว�างงาน จัดให�ผู�ต�องขังได�ทํางาน เพ่ือลืมความคิดท่ีจะหลบหนีจากท่ีคุมขัง การฝ�กวิชาชีพ ทําให�กรมราชทัณฑ มีผลิตภัณฑ ฝxมือจากหยาดเหง่ือและแรงกายของผู�ต�องขัง จึงมีการนําเอาผลิตภัณฑ ราชทัณฑ ออกแสดงและจําหน�ายแก�ผู�ท่ีสนใจผลิตภัณฑ  ผลิตภัณฑ เหล�านั้นจัดทําข้ึนมาด�วยความประณีตบรรจง เปBนงานท่ีต�องอาศัยความละเอียดถ่ีถ�วนเปBนงานท่ีผลิตข้ึนให�ได�มาตรฐานและตรงตามความต�องการของตลาด (ประมูล ประเสริฐสุข, 2542 : 99) ความเปBนจริงแล�ว



17ทางกรมราชทัณฑ มิได�มุ�งหมายจะให�เปBนสินค�าเพ่ือจําหน�าย แต�จุดมุ�งหวังแท�จริง ก็คือหวังจะให�ผู�ต�องขังฝ�กฝนทําผลิตภัณฑ อย�างละเอียดถ่ีถ�วนและประณีตบรรจง เพ่ือการฝ�กฝนอาชีพแก�ตัวพวกเขาเอง ฝ�กให�รู�จักใช�เวลาว�างให�เปBนประโยชน ต�อตนเอง มีทักษะและเกิดความเคยชิน ให�ทําอย�างดีท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได� เพ่ือว�าเม่ือพ�นโทษออกไปแล�วจะได�อาศัยความรู�และประสบการณ ในงานท่ีตนได�รับการฝ�กฝนภายในเรือนจําและทัณฑสถาน นําไปทํามาหาเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัวตามโอกาสท่ีจะอํานวย การทําผลิตภัณฑ เปBนงานฝ�ก วิชาชีพท่ีกรมราชทัณฑ ได�ให�ความสําคัญอย�างแท�จริงจนได�นํามากําหนดเปBนนโยบายหลักใน การแก�ไขพฤติกรรมของผู�กระทําผิด ผลิตภัณฑ ท่ีเสร็จข้ึนนั้นถือได�ว�าเปBน “ผลพลอยได�” ของทางราชการเม่ือมีโอกาสก็นํามาแสดงและจําหน�ายแก�ผู�ท่ีสนใจ ซ่ึงกรมราชทัณฑ ได�นําผลิตภัณฑ ออกมาแสดงในงานวันพบญาติบริเวณหน�าเรือนจํากลางคลองเปรม และในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ ราชทัณฑ  ท่ีบริเวณสวนอัมพรจัดข้ึนปxละ 1 ครั้ง รายได�ส�วนหนึ่งจะนํามาเปBนเงินทุนหมุนเวียน และเปBนรางวัลแก�ผู�ต�องโทษ เพ่ือเปBนขวัญกําลังใจ และใช�เปBนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ภายหลังจากพ�นโทษ จากสถิติการจําหน�ายผลิตภัณฑ ราชทัณฑ ในงานวันพบญาติและ งานนิทรรศการผลิตภัณฑ ราชทัณฑ ต้ังแต�ปx พ.ศ. 2530 – 2538 จะเห็นได�ว�าในงานนิทรรศการ ผลิตภัณฑ ราชทัณฑ มียอดเงินท่ีได�รับจากการจําหน�ายผลิตภัณฑ ราชทัณฑ ระหว�างปx พ.ศ. 2530 – 2533 เพ่ิมข้ึนจาก 124 ล�านบาท ในปx พ.ศ. 2530 เปBน 139 ล�านบาท ในปx พ.ศ. 2533 ในงาน วันพบญาติก็เช�นกัน จํานวนยอดท่ีจําหน�ายผลิตภัณฑ ได�เพ่ิมข้ึนจาก 39 ล�านบาท ในปx พ.ศ. 2530 เปBน 65 ล�านบาท ในปx พ.ศ. 2534 (เพ่ิมข้ึนร�อยละ 66.7) แต�ระหว�างปx พ.ศ. 2534 – 2538 มียอดจําหน�ายผลิตภัณฑ ในงานนิทรรศการฯลดลงจาก 65 ล�านบาท ในปx พ.ศ. 2534 เหลือเพียง 35 ล�านบาท ในปx พ.ศ. 2538 (ลดลงร�อยละ 46.2) ส�วนระหว�างปx พ.ศ. 2533 – 2538 ยอด การจําหน�ายผลิตภัณฑ ในงานวันพบญาติลดลงจาก 139 ล�านบาท ในปx พ.ศ. 2533 เหลือ 83 ล�านบาท ในปx พ.ศ. 2538 (ลดลงร�อยละ 40.3) (สุรางค  เอกโชติ, 2541 : 15) 2.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการปฏิบัติและฝ#กวิชาชีพผู�ต�องขัง 1) การปฏิบัติต�อผู�ต�องขังของกรมราชทัณฑ ในการปฏิบัติต�อผู�ต�องขังของกรมราชทัณฑ  ได�ยึดถือตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ  พ.ศ. 2479 และข�อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าขององค การสหประชาชาติว�าด�วย การปฏิบัติต�อผู�ต�องขังดังนี้ (สมรัก สวนคล�าย, 2541 : 35 – 38) การจําแนกลักษณะผู�ต�องขัง การจําแนกลักษณะ คือ วิธีปฏิบัติต�อผู�ต�องขังเปBนรายบุคคล โดยการวินิจฉัยถึงสาเหตุการกระทําผิดและการวางแผน การปฏิบัติต�อผู�ต�องขังนั้นคํานึงถึง ความเหมาะสมกับสภาพร�างกายภูมิหลัง 



18และกําหนดโทษ ซ่ึงในการจําแนกลักษณะผู�ต�องขัง คณะกรรมการจําแนกลักษณะผู�ต�องขังจะพิจารณาแผนการปฏิบัติต�อผู�ต�องขังนั้นว�า 1.1) นักโทษผู�นั้นควรท่ีถูกควบคุมอยู�ท่ีแดนใด หรือย�ายไปอยู�เรือนจําอ่ืน 1.2) ความเข�มงวดในการควบคุมนักโทษผู�นั้น 1.3) งานท่ีจะมอบหมายให�ทํา 1.4) แผนการศึกษา 1.5) ความจําเปBนในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา หรือเข�าร�วม กิจกรรมกลุ�มแนะแนว (Counseling) ต�างๆ เช�น บําบัดผู�ติดสุรา ผู�ติดยาเสพติด 1.6) สนทนาการต�างๆ ท่ีจําเปBน 2) การอบรมและพัฒนาผู�ต�องขัง2.1) การศึกษาวิชาสามัญ ได�จัดการศึกษาสายสามัญให�แก�ผู�ต�องขัง ท้ังการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมท้ังอุดมศึกษา การศึกษาในระดับอุดมศึกษา กรมราชทัณฑ ได�รับความร�วมมือ และการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ในการเปRดโอกาสให�ผู�ต�องขังได�รับการศึกษาในระดับสูงถึงปริญญาตรี วิชาท่ีเปRดให�ผู�ต�องขังเข�ารับการศึกษามีท้ังสิ้น 11 สาขา ได�แก� นิติศาสตร  รัฐศาสตร  วิทยาการจัดการ นิเทศน ศาสตร  ศึกษาศาสตร  เศรษฐศาสตร  ส�งเสริมการศึกษา ศิลปศาสตร  คหกรรมศาสตร  บริหารธุรกิจ และโครงการศึกษาต�อเนื่อง มีผู�ต�องขังท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในเรือนจําและทัณฑสถานแล�วจํานวน 88 คน 2.2) การศึกษาวิชาชีพ ได�รับความร�วมมือจากกรมการศึกษานอก โรงเรียนกระทรวงศึกษาธิ การ และสถาบันพัฒนาฝxมือแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เพ่ือพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการทํางาน ให�สอดคล�องกับความต�องการของตลาดแรงงาน ในปOจจุบันการศึกษาวิชาชีพของผู�ต�องขังในเรือนจํา และทัณฑสถาน มีผู�จบการศึกษาแล�วจํานวน 14,118 คน (สมรัก สวนคล�าย, 2541 :35) 2.3) การอบรมธรรมศึกษาและจิตตภาวนา ได�ส�งเสริมให�ผู�ต�องขังได�รับการอบรมด�าน ศีลธรรม จริยธรรม และการเรียนธรรมศึกษา เพ่ือพัฒนาฟvwนฟูจิตใจผู�ต�องขังพร�อมด�วยการติดตามประเมินผลการพัฒนาวิธีดําเนินการ และจัดให�อนุศาสนาจารย  สับเปลี่ยนหมุนเวียนให�การอบรมตามเรือนจําและทัณฑสถาน          2.4) กิจกรรมเสริมการพัฒนาผู�ต�องขัง ได�ดําเนินการจัดทําวีดีโอเทป เพ่ือให�การศึกษาแก�ผู�ต�องขัง รายการหรือเรื่องท่ีนํามาจัดทําเปBนวีดีโอต�องมีสาระความรู� เรื่อง น�าสนใจ หรือบันเทิงต�างๆ โดยจัดส�งให�เรือนจําและทัณฑสถาน ปxละ 4 ครั้ง และมีการสรุปข�าว รายเดือนเพ่ือให�ผู�ต�องขังได�รับข�าวสารใหม�ๆ ทันต�อเหตุการณ  โดยเน�นเนื้อหาสาระด�าน ความบันเทิงเพ่ือเปBนการผ�อนคลายความตึงเครียดแก�ผู�ต�องขัง 



19         นอกจากนี้ได�จัดให�มีการอบรมลูกเสือแก�ผู�ต�องขังวัยหนุ�มจํานวน 6 แห�ง คือ ทัณฑสถานแรกรับวัยหนุ�มนครปฐม ทัณฑสถานวัยหนุ�มนครศรีธรรมราช ทัณฑสถานวัยหนุ�มพระนครศรีอยุธยา ทัณฑสถานวัยหนุ�มกําแพงเพชร ทัณฑสถานวัยหนุ�มบางเขน และทัณฑสถานวัยหนุ�มมีนบุรี การอบรมลูกเสือแก�ผู�ต�องขังวัยหนุ�มมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาจิตใจผู�ต�องขังให�เปBนคนดี มีระเบียบวินัย และคุณธรรม รู�สิทธิและหน�าท่ีของตน สามารถเข�ากับสังคมได�อย�างปกติสุข 3) การจัดสวัสดิการแก�ผู�ต�องขัง       กรมราชทัณฑ ได�จัดสวัสดิการให�แก�ผู�ต�องขังในด�านต�างๆ เพ่ือส�งเสริม การอบรมและพัฒนาจิตใจผู�ต�องขัง (สมรัก สวนคล�าย, 2541 : 36) ดังนี้          3.1) จัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ด�านโสตทัศนศึกษาให�แก�ผู�ต�องขัง อาทิเช�น โทรทัศน  เครื่องขยายเสียง เครื่องเล�นวีดีโอ และเครื่องเล�นดนตรี          3.2) จัดกิจกรรม นันทนาการ กีฬา และบันเทิง ให�ผู�ต�องขังมีโอกาส เข�าร�วมกิจกรรมเพ่ือผ�อนคลายความตึงเครียด          3.3) การสงเคราะห ผู�ต�องขังและครอบครัว โดยมอบเครื่องใช�ประจําวัน เครื่องอุปโภคบริโภค ทุนการศึกษาบุตร และการเลี้ยงดูเด็กติดผู�ต�องขัง ตลอดจนประสานกับ หน�วยงานเอกชน หน�วยงานราชการต�างๆ และมูลนิธิเค้ียวปtอเต็กเซ้ียงต้ึง ในการให�ความช�วยเหลือผู�ต�องขัง          3.4) จัดต้ังกองทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน มูลนิธิพิบูลสงเคราะห เพ่ือให�การสนับสนุนการ ศึกษาแก�บุตรผู�ต�องขังท่ีเรียนดี 4) การจัดงานวันพบญาติ         การจัดงานวันพบญาติ เปBนการเปRดโอกาสให�ผู�ต�องขังท่ีมีความประพฤติดี อยู�ในระเบียบวินัยของเรือนจําได�มีโอกาสพบญาติอย�างใกล�ชิดภายในเรือนจําและทัณฑสถานท่ัวประเทศ เปBนการดําเนินงานของกรมราชทัณฑ ท่ีมีจุดมุ�งหมาย เพ่ือแก�ไขพัฒนาและฟvwนฟูจิตใจ ผู�ต�องขัง กรมราชทัณฑ จัดให�มีงานวันพบญาติครั้งแรกเม่ือปx พ.ศ. 2526 โดยจัดเพ่ือเปRดโอกาสให� ผู�ต�องขังได�รับการเยี่ยมอย�างใกล�ชิดจากญาติ ปxละ 1 ครั้ง จนกระท่ังปx 2536 กรมราชทัณฑ  โดยการดําริของรัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงมหาดไทย กรมราชทัณฑ จึงได�กําหนดจัดให�มีงานวันพบญาติข้ึนปxละ 2 ครั้ง (สมรัก สวนคล�าย, 2541 : 37) 5) การรักษาพยาบาลผู�ต�องขัง         กรมราชทัณฑ มีสถานพยาบาลประจําตามเรือนจําและทัณฑสถาน ทุกแห�ง โดยมีโรงพยาบาลกลางกรมราชทัณฑ ซ่ึงต้ังอยู�ภายในเรือนจํากลางคลองเปรม สําหรับรักษาผู�ต�องขังเจ็บปtวย กรณีอาการเจ็บปtวยเกินกว�าโรงพยาบาลในเรือนจําและทัณฑสถานรับไว�ได� เนื่องจากขาดอุปกรณ ในการบําบัดรักษา กรมราชทัณฑ ก็จัดส�งผู�ต�องขังออกรับการรักษา ท่ีโรงพยาบาลภายนอก 



206) งานสาธารณะภายนอกเรือนจําและทัณฑสถาน         กรมราชทัณฑ ได�รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร และผู�ว�าราชการจังหวัดต�างๆ ในการจ�างเหมาแรงงานผู�ต�องขัง เพ่ือให�ผู�ต�องขังได�มีงานทํา และมีโอกาสทําประโยชน ให�สังคม อันเปBนการเสริมสร�างทัศนคติและความเข�าใจอันดีระหว�างประชาชนต�อผู�ต�องขังและกิจการราชทัณฑ  เรือนจําและทัณฑสถานท่ีดําเนินงานสาธารณะมีท้ังสิ้น 60 แห�ง แยกเปBนส�วนกลาง คือ กรุงเทพมหานคร 4 แห�ง และส�วนภูมิภาค 56 แห�ง 7) การพระราชทานอภัยโทษ พักการลงโทษ การคุมประพฤติ และ การเลื่อนข้ันผู�ต�องขัง         การพระราชทานอภัยโทษมี 2 ประการ (สมรัก สวนคล�าย, 2541 : 38) คือ การพระราชทานอภัยโทษรายบุคคล และการพระราชทานอภัยโทษโดยส�วนรวม การพระราชทานอภัยโทษรายบุคคล ผู�ต�องโทษ หรือผู�มีประโยชน เก่ียวข�องเปBนผู�ยื่นทูลเกล�าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ ส�วนการพระราชทานอภัยโทษโดยส�วนรวม จะมีในวโรกาสสําคัญของบ�านเมืองหรือเก่ียวข�องกับสถาบันพระมหากษัตริย  ตามท่ีรัฐบาลเห็นสมควร การเลื่อน-ลดชั้น และการคุมประพฤติผู�ต�องขัง เปBนการกระตุ�นเสริมแรงจูงใจให�ผู�ต�องขังประพฤติปฏิบัติ ให�ดีข้ึน อยู�ในระเบียบวินัยของเรือนจํา และเปBนพลเมืองดีของประเทศชาติต�อไป ในด�านการคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ มีเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานด�านคุมประพฤติแยกเปBนพนักงานคุมประพฤติ 54 คน และอาสาสมัครคุมประพฤติ 14,120 คน โดยได�รับงบประมาณ ในปx พ.ศ. 2538 ให�ดําเนินการเปBนเงินท้ังสิ้น 5,865,500 บาท มีผู�ต�องขังได�รับการปล�อยตัวคุมประพฤติ 19,569 คน ในการคุมประพฤติแต�ละรายจะสามารถประหยัดงบประมาณเฉพาะค�าอาหารได� 23 บาท/คน/วัน ดังนั้นเม่ือพิจารณาจํานวนผู�ต�องขังท่ีได�รับการคุมประพฤติ จะสามารถประหยัดงบประมาณค�าอาหารได�ถึงประมาณปxละ 37,445,455 บาท 2.4 นโยบายของกรมราชทัณฑ2ในการพัฒนาผู�ต�องขัง   นโยบายของกรมราชทัณฑ  (จุลสารราชทัณฑ  ฉบับท่ี 8 ปxท่ี 2 พฤศจิกายน, 2546 : 5 – 6) มีดังนี้ 1) ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการให�มีประสิทธิภาพและโปร�งใส ซ่ึงเปBนการเปลี่ยนแปลงจากภายใน โดยปฏิรูปองค กรให�สอดคล�องกับนโยบายในการพัฒนาระบบ ราชการของรัฐบาล เพ่ือให�ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน ระเบียบ ระบบงานต�างๆ ให�เจ�าหน�าท่ีสามารถปฏิบัติงานในเชิงรุก สร�างสรรค  และ ยึดม่ันในความสุจริตโปร�งใสตรวจสอบได� และจะดําเนินการทําให�ระบบงานราชทัณฑ เปBนระบบเปRด โดยจะจัดต้ังสภาการราชทัณฑ ข้ึน เพ่ือให�ประชาชน หรือหน�วยงานภายนอกมีส�วนร�วมเข�ามาตรวจสอบและช�วยสนับสนุนงานราชทัณฑ  รวมท้ังจัดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบของเจ�าหน�าท่ีตามผลงาน 



212) พัฒนาระบบงานราชทัณฑ  จะให�ความสําคัญกับการพัฒนาระบบ การจําแนกลักษณะ ท้ังในด�านการจําแนกประเภทเรือนจํา ทัณฑสถาน และการจําแนกลักษณะ ผู�ต�องขัง เพ่ือให�เอ้ือประโยชน ต�อการฝ�กอบรมและแก�ไขพัฒนาพฤตินิสัย โดยในด�านการแก�ไขพัฒนาพฤตินิสัยจะเน�นให�มีการนําโปรแกรมการแก�ไขฟvwนฟูต�างๆ มาใช�พัฒนาพฤตินิสัยผู�กระทําผิด และในด�านการฝ�กอบรมวิชาชีพจะนําระบบอุตสาหกรรมเรือนจํามาใช� รวมท้ังจัดต้ังโรงงาน อุตสาหกรรมในเรือนจํา ทัณฑสถาน และการส�งตัวผู�ต�องขังออกไปทําการฝ�กอบรมวิชาชีพด�านต�างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมภายนอกเรือนจํา ทัณฑสถาน 3) เสริมสร�างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสวัสดิการของข�าราชการ ด�วยการพัฒนาและกระตุ�นให�ข�าราชการทํางานเต็มท่ี โดยเฉพาะระดับผู�บริหารจะเน�นพัฒนาให�มีความรู�ทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย�างมีประสิทธิภาพ ส�งเสริมสนับสนุนคนท่ีต้ังใจทํางาน ตลอดจนสร�างค�านิยมให�แก�ข�าราชการ โดยเน�นให�ทํางานเชิงรุก สุจริต โปร�งใส ส�วนปOญหาการลักลอบใช�โทรศัพท มือถือในเรือนจํา ทัณฑสถานจะจัดระบบการปsองกันและปราบปรามการใช�โทรศัพท มือถือในเรือนจํา ทัณฑสถาน โดยใช�หลัก 3 E คือ 1-Enforcement ปราบปรามลงโทษ ผู�กระทําผิดอย�างจริงจัง ท้ังเจ�าหน�าท่ีและผู�ต�องขัง 2-Engineering การใช�เทคโนโลยีเข�ามาช�วยตัดสัญญาณโทรศัพท มือถือ หรือการออกแบบจัดระเบียบเรือนจําใหม� 3-Education ให�การอบรม ขัดเกลาเจ�าหน�าท่ีให�มีจิตสํานึกและฝ�กอบรมให�รู�เท�าทันผู�ต�องขัง ให�รักเกียรติและศักด์ิศรี ด�าน สวัสดิการจะยกระดับ สวัสดิการในภาพรวมของเจ�าหน�าท่ีอย�างจริงจัง คือ ปรับปรุงค�าตอบแทน จัดหาทุนช�วยเหลือด�านต�างๆ และส�งเสริมครอบครัวให�มีรายได�เสริมรวมท้ังซ�อมสร�างบ�านพักของข�าราชการเรือนจํา ทัณฑสถาน 4) นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช�ในงานราชทัณฑ  ด�วยการส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาเพ่ือนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม�ๆ มาปรับใช�ในงานราชทัณฑ  รวมท้ังส�งเสรมการนําระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัยมาใช�ในงานด�านต�างๆ แล�วนํามาใช�กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนากรมราชทัณฑ ให�ก�าวไกลสู�สากลต�อไป          กรมราชทัณฑ มีนโยบายในการพัฒนาผู�ต�องขังในด�านต�างๆ ดังนี้ (จุลสารราชทัณฑ  ฉบับท่ี 8 ปxท่ี 2 พฤศจิกายน, 2546 : 4 – 5) 1) การแก�ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู�ต�องขัง         นอกจากดูแลผู�ต�องขังแล�ว กรมราชทัณฑ ยังต�องปรับพฤติกรรม การแยกประเภทผู�ต�องขัง การแยกแดน การจัดระบบต�างๆ หรือการท่ีต�องนําผู�ต�องขังบางประเภทไปอยู�เรือนจําพิเศษบางประเภท เพ่ือเปBนการดูแลความปลอดภัยไม�ให�นักโทษก�อความไม�สงบ การปรับพฤติกรรมนั้นถ�าไม�สามารถท่ีจะมีระบบท่ีดีในการท่ีจะแยกแยะนักโทษเปBนรายคน จะบริหารจัดการเรือนจํายากมาก จะจัดการกับคนท่ีไม�ควรอยู�ในเรือนจํายาก แต�ถ�ามีระบบท่ีดีก็จะสามารถ ดูได�ว�านักโทษคนใดสามารถท่ีจะปรับพฤติกรรมได�อย�างไร ซ่ึงโทษหรือความผิดของบุคคลผู�นั้นเปBนความผิดท่ีกระทําครั้งเดียว หลายๆ 



22อย�างท่ีไม�ได�เปBนความผิดความชั่วด�วยตัวเอง บุคคลเหล�านี้มีโอกาสปรับพฤติกรรมมากกว�า กรมราชทัณฑ จะปรับพฤติกรรมบุคคลเหล�านั้น อย�างไร การแยกแยะประเภทนักโทษ ระบบข�อมูลสารสนเทศท่ีดี ระบบการพิจารณาท่ีโปร�งใส เปBนนักโทษชั้นไหน โปร�งใส ท่ีผ�านมามีพฤติกรรมอย�างไรท่ีโปร�งใส เหล�านี้ล�วนมีความจําเปBนเพราะระบบเหล�านี้ จะทําให�คนท่ีเขาอยากทําตัวดีมีกําลังใจจะได�ออกไปจากเรือนจําได� 2) การสร�างรายได�ให�กับผู�ต�องขัง เปBนการเปลี่ยนวิกฤติให�เปBนโอกาสสร�างภาระให�เปBนพลัง ซ่ึงแนวนโยบายท่ีจะเปลี่ยนวิกฤติให�เปBนโอกาสสร�างภาระให�เปBนพลังนี้เกิดข้ึนจากดําริของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยกรมราชทัณฑ มีภาระมีคนท่ีจะต�องดูแลควบคุม 230,000 คน จากความสามารถท่ีรองรับได�ไม�เกิน 110,000 คน เปBนวิกฤติเพราะเกินความจุมาก ทําอย�างไรกรมราชทัณฑ จะเปลี่ยนวิกฤติให�เปBนโอกาสเปลี่ยนภาระให�เปBนพลัง ถ�าสามารถทําให�นักโทษสร�างรายได�โดยคิดต�อคนๆ ละเพียง 100 บาท ถ�าคิดแค�ครึ่งหนึ่งประมาณ 120,000 คน วันหนึ่งจะสร�างรายได�ให� 12 ล�านบาท ปxหนึ่งถ�าทํางานเพียง 200 วัน จะสร�างรายได�ให�ถึง 2,400 ล�านบาท จากปOจจุบันรัฐต�องเสียค�าอาหารในการเลี้ยงดูนักโทษ ถ�ากรมราชทัณฑ สามารถทําให�ภาระมาเปBนพลัง จะสามารถทําเงินให�คนเหล�านี้ได�ซ่ึงส�วนหนึ่งกลับเข�าช�วยเรือนจํา ส�วน หนึ่งจัดสรรให�เจ�าหน�าท่ีได� และส�วนวิธีการท่ีจะสร�างรายได�ให�กับนักโทษเหล�านี้เพ่ือเปBนทุนประกอบอาชีพภายหลังพ�นโทษ ทําให�นักโทษรู�สึกว�าตนมีคุณค�าและใช�เวลาท่ีอยู�ในคุกให�มีประโยชน มากข้ึนมีหลายวิธี 3) การทํางานรับจ�างของผู�ต�องขัง นอกจากจะรับงานมาทําในเรือนจําแล�ว กรมราชทัณฑ ควรส�งผู�ต�องขังออกไปทํางานรับจ�างภายนอกเรือนจํา และอีกประการหนึ่งเรื่องของรายได�จากแรงงานรับจ�างของผู�ต�องขังท่ีได�รับน�อยมาก แสดงว�าสิ่งท่ีทํามีคุณค�าน�อยมาก การหางานให�ผู�ต�องขังทําต�องดูว�างานท่ีทําสร�างรายได�ให�อย�างไร ไม�ใช�งานอะไรก็ได�มาให�ทํา 2.5 การฝ#กวิชาชีพผู�ต�องขังของกรมราชทัณฑ2 การฝ�กวิชาชีพของผู�ต�องขังกรมราชทัณฑ ไทยนั้น กรมราชทัณฑ ได�เปRดโอกาสให�ผู�ต�องขัง 2 กรณี (สุรางค  เอกโชติ, 2541 : 16) คือ 1) การสมัครเรียนหลักสูตรการศึกษาผู�ใหญ�ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะท่ีเรียนในหลักสูตรก็จะได�รับการฝ�กวิชาชีพตามสาขาท่ีเรียน และมีสิทธิสมัครสอบเ พ่ือรับประกาศนียบัตรตามสาขาอาชีพนั้น 2) การจําแนกผู�ต�องขังตามหลักการจําแนกลักษณะผู�ต�องขัง เพ่ือเข�ารับการฝ�กวิชาชีพ ตามท่ีผู�ต�องขังแต�ละคนถนัด หรือมีความสามารถเฉพาะตัว ซ่ึงผู�ต�องขังแต�ละคนจะได�รับผลประโยชน เปBนเงินปOนผล ตามแต�มาตรฐานของแต�ละเรือนจํา เช�น ได�ตามลักษณะของ ผลงานนับตามชิ้นของผู�ต�องขัง การได�รับรางวัลปOนผลนี้จะถือเปBนประโยชน ของผู�ต�องขังในท้ัง 2 กรณี 



23         จากการท่ีเรือนจํา และทัณฑสถานแต�ละแห�ง ได�ทําการฝ�กวิชาชีพให�แก� ผู�ต�องขังนั้นทําให�งานจากการฝ�กวิชาชีพมีมากข้ึน จึงได�เปRดร�านจําหน�ายท่ีหน�าเรือนจําและ ทัณฑสถาน และจัดจําหน�ายในวาระพิเศษ (สิทธิ์ นุ�มสังข , 2541 : 6) ซ่ึงสืบเนื่องมาจาก การจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ กรมราชทัณฑ  ซ่ึงริเริ่มเปBนครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2514 นับเปBน ประวัติศาสตร แห�งการพัฒนาศูนย กลางจําหน�ายและเผยแพร�ผลิตภัณฑ จากการฝ�กวิชาชีพ ผู�ต�องขังสู�สายตาประชาชน ประการหนึ่งเนื่องจากกรมราชทัณฑ ได�พัฒนาการปรับปรุงการฝ�ก วิชาชีพ จนมีผลผลิตนานาชนิด จากการฝ�กวิชาชีพด�านการเกษตรกรรม การเพาะปลูกและ เลี้ยงสัตว  ตลอดจนผลิตภัณฑ จากอุตสาหกรรม หัตถกรรม และงานช�างต�างๆ สามารถนําออกจําหน�ายแก�ประชาชนในราคาย�อมเยา หรือเท�าเทียมกับผลิตภัณฑ ในท�องตลาด แต�มีความคงทนม่ันคงถาวรกว�า รายได�จากการจําหน�ายผลิตภัณฑ ดังกล�าว จัดแบ�งกําไรสุทธิส�วนหนึ่งเปBนรางวัลปOนผลให�แก�ผู�ต�องขัง เพ่ือจะได�มีใช�สอยในสิ่งจําเปBนตามควรแก�อัตภาพในระหว�างต�องโทษจําคุก กับกันเงินทุน ส�วนหนึ่งไว�ให�แก�ผู�ต�องขังเพ่ือนําไปเปBนทุนรอนประกอบอาชีพสุจรติหลังจากพ�นโทษไปแล�ว กรมราชทัณฑ จึงนําผลิตภัณฑ ท่ีเกิดจากการฝ�กวิชาชีพผู�ต�องขังออกแสดงให�ประชาชน ได�รู�จักและทราบนโยบายของกรมราชทัณฑ ในการแก�ไขผู�ต�องขัง ประชาชนจะได�ร�วมมือกับทางราชการในการแก�ปOญหาสังคม ขณะเดียวกันผู�ต�องขังจะได�ตระหนักผลงานของตนเปBนท่ีรับรู�แก�ประชาชนท่ัวไปทําให�เกิดความภูมิใจ ด�วยเหตุผลดังกล�าวจึงเกิดมี “งานนิทรรศการผลิตภัณฑ ราชทัณฑ ” ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 6 – 15 เมษายน 2514 จัดข้ึนท่ีศูนย แสดงสินค�าไทย กรมสารสนเทศ สี่แยกคอกวัว กรุงเทพมหานครจําหน�ายสินค�าได�เปBนเงิน 1,443,427.25 บาท (หนึ่งล�านสี่แสนสี่หม่ืนสามพันสี่ร�อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบห�าสตางค ) โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย เปBนประธาน และมีนายประดิษฐ  พานิชการ เปBนอธิบดี          นอกจากนั้น ในระยะต�อมากรมราชทัณฑ ได�จัดงาน “วันเปRดคุก” (สิทธิ์ นุ�มสังข , 2541 : 6) โดยจัดท่ีหน�าเรือนจํากลางคลองเปรม ระหว�างวันท่ี 2 – 8 สิงหาคม 2534 รวมระยะเวลาถึง 7 วัน มีเรือนจําและทัณฑสถานมาร�วมงานถึง 11 แห�ง ในขณะนั้นคือ อธิบดีทวี ชูทรัพย  เปBนผู�ริเริ่มงานนี้ ซ่ึงพัฒนาการสืบเนื่องมาจนกระท่ังเปBน “งานวันพบญาติ” จัดงานขายผลิตภัณฑ ราชทัณฑ จากทุกๆ เรือนจํา ข้ึนท่ีหน�าเรือนจํากลางคลองเปรม เปBนประจําทุกปxและ ในระหว�างงานนี้ ทุกเรือนจําและทัณฑสถานได�เปRดโอกาสให�ผู�ต�องขังได�พบปะพูดคุย รับประทานอาหารกับญาติ ภายในบริเวณท่ีเรือนจํากําหนดให� รวมระยะเวลาประมาณ 10 วัน          การจําหน�ายผลิตภัณฑ ราชทัณฑ ในงานนิทรรศการและงานวันพบญาติทําให�เกิดรายได�และนํามาเปBนเงินทุนหมุนเวียนในการฝ�กวิชาชีพ ซ่ึงยอดการจําหน�ายผลิตภัณฑ ในปx พ.ศ. 2534 ถึงปx พ.ศ. 2538 มียอดจําหน�ายลดลง (สิทธิ์ นุ�มสังข , 2541 : 6)          การจําหน�ายผลิตภัณฑ ราชทัณฑ ท้ังงานนิทรรศการและงานวันพบญาติใช�เวลาจําหน�าย 10 วัน จากสถิติการจําหน�ายผลิตภัณฑ จะเห็นได�ว�ามีสถิติลดลงทุกปx (กระทรวงมหาดไทย, 2541 ข : 42) 



24เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศตกตํ่า ทําให�กําลังซ้ือลดน�อยลง และกรมราชทัณฑ ได�ลดความสําคัญในการผลิตเครื่องผลิตภัณฑ เพ่ือออกจําหน�าย แต�ได�หันไปกําหนดนโยบายเน�นหนักในด�านฟvwนฟูสภาพร�างกายและจิตใจแก�ผู�ต�องขังแทน  สําหรับรายได�อันเกิดจากการฝ�กวิชาชีพของผู�ต�องขังนี้ (กระทรวงมหาดไทย, 2541 ข, หน�า 42) เม่ือหักต�นทุนการผลิตออกแล�ว จะแบ�งจ�ายกําไรสุทธิจํานวนร�อยละ 50 เปBนเงินปOนผลให�ผู�ต�องขังท่ีมีส�วนร�วมในการผลิตผลงาน แบ�งจ�ายให�แก�เจ�าพนักงานผู�ฝ�กสอนจํานวนร�อยละ 15 และท่ีเหลือร�อยละ 35 จะใช�เปBนเงินทุนหมุนเวียนในการฝ�กวิชาชีพต�อไป          การจ�ายเงินปOนผลจากกําไรสุทธิของการจําหน�ายผลิตภัณฑ ราชทัณฑ  ในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ ราชทัณฑ  และงานวันพบญาตินั้นเปBนไปตามหลักการท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ  ลงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2522 (กระทรวงมหาดไทย, 2541 ข: 48) การจ�ายรางวัลปOนผลแก�ผู�ต�องขังตามข�อบังคับกรมราชทัณฑ  ว�าด�วยการจ�ายเงิน ผลประโยชน  เปBนรางวัลแก�ผู�ต�องขัง ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2521 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2521 ตลอดจน การให�ประโยชน ตอบแทนในความประพฤติดี มีความอุตสาหะความก�าวหน�าในการศึกษา และทําการงานเปBนผลดี หรือทําความชอบแก�ราชการเปBนพิเศษ          การฝ�กวิชาชีพให�ผู�ต�องขังในขณะเข�ามารับโทษในเรือนจํา ให�ประโยชน หลายด�านด�วยกัน (ประมูล ประเสริฐสุข, 2542 : 101) ในด�านผู�ต�องขังการฝ�กวิชาชีพ เปBนการสร�างอาชีพให�แก�ผู�ต�องขัง ให�มีวิชาชีพติดตัวไปประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต ในด�านเรือนจําการให�ผู�ต�องขังฝ�กวิชาชีพด�วยการทํางานทําให�การควบคุมมีความยุ�งยากน�อยลง สะดวกแก�การบริหารงานเรือนจํา เพราะทําให�ผู�ต�องขังหมดกังวลในด�านอ่ืนๆ การท่ีได�ทํางาน จนเหนื่อยในเวลากลางวัน ผู�ต�องขังย�อมต�องการเวลาพักผ�อนในเวลากลางคืนให�มากท่ีสุด จึงทําให�การควบคุมดูแลง�ายข้ึน นอกจากนี้ยังมีผลในทางใช�แรงงานผู�ต�องขังให�เปBนประโยชน  เพ่ือช�วยหารายได�ให�แก�เรือนจําเปBนการชดเชยรายจ�ายท่ีเรือนจําได�จ�ายไปเพ่ือการเลี้ยงดูผู�ต�องขัง การฝ�กอาชีพให�แก�ผู�ต�องขังในเรือนจําและทัณฑสถานมีความมุ�งหมาย  2.1) เพ่ือให�ผู�ต�องขังทุกคนมีความรู�และวิชาชีพติดตัวสามารถออกไปประกอบอาชีพได�  2.2) เพ่ือปลูกฝOงนิสัยรักการทํางานแก�ผู�ต�องขัง  2.3) เหตุผลทางการปกครอง และรักษาระเบียบวินัยของเรือนจําและทัณฑสถาน เนื่องจากการทํางานเต็มเวลา จะทําให�ผู�ต�องขังไม�มีความคิดฟุsงซ�าน กระวนกระวายใจ หรือความคิดท่ีจะฝtาฝvนระเบียบวินัยได�  2.4) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช�น การใช�แรงงานผู�ต�องขังในเรือนจําชั่วคราว          2.5) เพ่ือผู�ต�องขังจะได�มีเงินสะสมไว�เปBนทุนสําหรับประกอบอาชีพ โดยเรือนจําจะจ�ายรางวัลเปBนผลประโยชน ให�แก�ผู�ต�องขังในอัตราร�อยละ 50 ของกําไรสุทธิ เปBนเครื่องตอบแทนความวิริยะอุตสาหะของผู�ต�องขัง 



25         เรือนจําแต�ละแห�งจะมีการฝ�กวิชาชีพและการทํางานของผู�ต�องขัง ไม�เหมือนกัน (สุรางค  เอกโชติ, 2541 : 16) ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับสภาพท�องท่ีท่ีเรือนจํานั้นๆ ต้ังอยู� และวัตถุดิบท่ีจะทําการฝ�กวิชาชีพของผู�ต�องขัง ทางเรือนจําจะเปBนผู�พิจารณาตามความเหมาะสมว�าจะฝ�กวิชาชีพหรือทํางานประเภทใดบ�าง ท้ังนี้โดยคํานึงถึงความต�องการของตลาดแรงงาน และเน�นใช�วัสดุในท�องถ่ิน เพ่ือให�ผลิตภัณฑ สําเร็จรูปสามารถจําหน�ายได�ในท�องถ่ิน เม่ือผู�ต�องขัง พ�นโทษไปแล�วสามารถประกอบอาชีพได�          การติดตามประเมินผลการใช�แรงงาน และการพัฒนาวิชาชีพผู�ต�องขัง ในเรือนจําและทัณฑสถาน พบว�ามีปOญหาอุปสรรคหลายประการ (กระทรวงมหาดไทย, 2541 ข : 73) คือ  2.1) การขาดงบประมาณสนับสนุนในการฝ�กและพัฒนาวิชาชีพของ ผู�ต�องขัง         2.2) สภาพความจุของเรือนจําและทัณฑสถาน ไม�ได�สัดส�วนกับจํานวนผู�ต�องขังท่ีเพ่ิมข้ึน เปBนผลให�ผู�ต�องขังต�องอยู�ในสภาพท่ีว�างงานมาก หรือต�องจัดให�หมุนเวียน สับเปลี่ยนรอบเข�าฝ�กวิชาชีพในโรงงาน ตามความจําเปBนเหมาะสมแก�สภาพของเรือนจําและ ทัณฑสถานท่ีเอ้ืออํานวย  2.3) การจัดแผนงานใช�แรงงานหรือฝ�กวิชาชีพ ไม�สอดคล�องสัมพันธ กับการจัดกิจกรรมประจําวันอ่ืนๆ ในเรือนจําและทัณฑสถาน โดยเฉพาะการไม�ประสานสัมพันธ ระหว�างฝtายควบคุมกับฝtายอบรมและฝ�กวิชาชีพ ระบบการราชทัณฑ ไทยยังมิได�มีการนําระบบจําแนกลักษณะต�องขังมาใช�อย�างแพร�หลาย ก็อาจกระทําได�โดยการจัดให�เรือนจําทุกแห�ง มีคณะกรรมการคัดเลือกผู�ต�องขังเข�าทํางานและฝ�กวิชาชีพตามกฎกระทรวงข�อ 50 ซ่ึงให�ถือเกณฑ กําหนดโทษความแข็งแรงแห�งร�างกาย สติปOญญา อุปนิสัย และฝxมือความชํานาญในการฝ�ก วิชาชีพประกอบกันไปด�วย          2.4) การสอนงานและฝ�กวิชาชีพแก�ผู�ต�องขัง จัดเปBนกิจกรรม กิจกรรมหนึ่งท่ีมีความสําคัญยิ่งแก�ผู�ต�องขังโดยตรง เพราะส�วนมากไม�มีฝxมือในงานอาชีพ หรือประกอบอาชีพไม�เปBนหลักแหล�ง และขาดโอกาสแห�งการทํางาน          2.5) การปsองกันอุปOทวเหตุ และบริการสวัสดิภาพในการทํางานของ ผู�ต�องขัง กล�าวคือ ทางเรือนจํา และทัณฑสถานควรจัดให�มีมาตรการปsองกันเพ่ือคุ�มครอง ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู�ต�องขัง จัดให�มีระเบียบ การจ�ายค�าชดเชยหรือค�าทําขวัญแก�ผู�ต�องขังท่ีบาดเจ็บหรือเจ็บปtวยเนื่องจากปฏิบัติการฝ�กวิชาชีพ รวมท้ังกําหนดชั่วโมงทํางาน ท่ีเหมาะสม และมีเวลาเพียงพอสําหรับการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมอ่ืนๆ อันจําเปBนแก�การแก�ไขความประพฤติผู�ต�องขังในเรือนจํา          2.6) การจัดให�มีระบบอุตสาหกรรมเรือนจําและทัณฑสถานท่ีดี รวมท้ังการจัดการตลาดท่ีเหมาะสม จะมีส�วนในการรองรับการพัฒนาฝxมือและแรงงานของผู�ต�องขังได�ในอนาคต          2.7) การจัดให�มีระบบจูงใจผู�ต�องขังให�ทํางาน หมายถึง การจัดโรงงานฝ�กวิชาชีพท่ีสะอาดเปBนระเบียบ มีระบบการปsองกันอุปOทวเหตุ อัคคีภัย ความปลอดภัย แสงสว�าง การระบายอากาศ และปราศจากสิ่งรบกวน เช�น เสียงดัง ฝุtนละออง ควัน หรือการสั่นสะเทือนมากเกินขอบเขต โดยเฉพาะการใช�ศิลปจูงใจ หรือการเร�าใจผู�ต�องขังให�มีความสนใจในการทํางานตามหลักการท่ีได�กําหนดไว�ใน



26พระราชบัญญัติราชทัณฑ  มาตรา 20 22 22 ทวิ 45 45 46 และ 32 ว�าด�วยการทํางานและให�รางวัลทดแทนแก�ผู�ต�องขังซ่ึงได�รับอันตรายจากการปฏิบัติหน�าท่ี ตามระเบียบการจ�ายเงินรางวัลให�ผู�ต�องขังท่ีกระทําการตามหน�าท่ี ซ่ึงต�องประสบอันตราย ลงวันท่ี 16 เมษายน 2500 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมลงวันท่ี 25 มกราคม 2522 การจ�ายรางวัลปOนผลแก�ผู�ต�องขัง ตามข�อบังคับกรมราชทัณฑ ว�าด�วยการจ�ายเงินผลประโยชน เปBน รางวัลแก�ผู�ต�องขังฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2521 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2521 ตลอดจนการให�ประโยชน ตอบแทนในความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ความก�าวหน�าในการศึกษา และทําการงานเปBนผลดี หรือทําความชอบแก� ราชการเปBนพิเศษ ตามความในมาตรา 32(1) ถึง (8) ข�อบังคับระเบียบและหนังสือสั่งการต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง  2.6 พระราชบัญญัติ ราชทัณฑ2 พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ให�ไว� ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ   พ.ศ. 2560 เปBนปxท่ี  2  ในรัชกาลปOจจุบัน  สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล�าฯ ให�ประกาศว�า  โดยท่ีเปBนการสมควรปรับปรุงกฎหมายว�าด�วยการราชทัณฑ  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ  ให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว�โดยคําแนะนําและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห�งชาติ  ดังต�อไปนี้  มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว�า  “พระราชบัญญัติราชทัณฑ  พ.ศ.  2560”  มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดเก�าสิบวันนับแต�วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเปBนต�นไป มาตรา 3 ให�ยกเลิก  (1) พระราชบัญญัติราชทัณฑ   พุทธศักราช  2479 (2) พระราชบัญญัติราชทัณฑ   (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2520 (3) พระราชบัญญัติราชทัณฑ   (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.  2522 (4) พระราชบัญญัติราชทัณฑ   (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ.  2523 (5) ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ  ฉบับท่ี  110/2557  เรื่อง  การแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย ว�าด�วยราชทัณฑ   ลงวันท่ี  21  กรกฎาคม  พุทธศักราช  2557 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “เรือนจํา” หมายความว�า ท่ีซ่ึงใช�ควบคุม ขัง หรือจําคุกผู�ต�องขังกับท้ังสิ่งท่ีใช�ต�อเนื่องกัน และให�หมายความรวมถึงท่ีอ่ืนใดซ่ึงรัฐมนตรีได�กําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตไว� โดยชัดเจนด�วย  



27“ผู�ต�องขัง” หมายความรวมถึงนักโทษเด็ดขาด คนต�องขัง และคนฝาก “นักโทษเด็ดขาด” หมายความว�า บุคคลซ่ึงถูกขังไว�ตามหมายจําคุกภายหลังคําพิพากษาถึงท่ีสุด และให�หมายความรวมถึงบุคคลซ่ึงถูกขังไว�ตามคําสั่งท่ีชอบด�วยกฎหมายให�ลงโทษด�วย “คนต�องขัง” หมายความว�า บุคคลซ่ึงถูกขังไว�ตามหมายขัง “คนฝาก” หมายความว�า บุคคลซ่ึงถูกฝากให�ควบคุมไว�ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอ่ืนโดยไม�มีหมายอาญา “คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการราชทัณฑ  “กรรมการ” หมายความว�า กรรมการราชทัณฑ  “เจ�าพนักงานเรือนจํา” หมายความว�า ผู�ซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดและอธิบดีได�แต�งต้ัง เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ “อธิบดี” หมายความว�า อธิบดีกรมราชทัณฑ  “รัฐมนตรี” หมายความว�า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้มิให�ใช�บังคับกับเรือนจําทหารตามกฎหมายว�าด�วยเรือนจําทหาร  มาตรา 6 กรมราชทัณฑ อาจดําเนินการให�มีมาตรการบังคับโทษด�วยวิธีการอ่ืนนอกจาก การควบคุม  ขัง  หรือจําคุกไว�ในเรือนจํา  แต�มาตรการดังกล�าวต�องไม�ขัดต�อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา รวมตลอดถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงโดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  มาตรา 7 ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให�มี อํานาจออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�ว ให�ใช�บังคับได�  (2) ปลัดกระทรวงยุติธรรม  เปBนรองประธานกรรมการ  (3) กรรมการโดยตําแหน�งจํานวนเก�าคน  ได�แก�  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง ของมนุษย   ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ  เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม  อัยการสูงสุด  และเลขาธิการคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห�งชาติ  (4) กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ  จํานวนเจ็ดคน  ซ่ึงรัฐมนตรีแต�งต้ังจากผู�มีความรู�  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ เปBนท่ีประจักษ ด�านนิติศาสตร   ด�านศาสนา  ศิลปะ  หรือวัฒนธรรม หมวด 1 คณะกรรมการราชทัณฑ2  มาตรา 8 ให�มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว�า  “คณะกรรมการราชทัณฑ ” ประกอบด�วย  
         (1) รัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม  เปBนประธานกรรมการ  



28ด�านอาชญาวิทยา  ด�านทัณฑวิทยา  ด�านสิทธิมนุษยชน  ด�านจิตวิทยา  และด�านอ่ืนท่ีเปBนประโยชน ต�อ การราชทัณฑ   ด�านละหนึ่งคน  ให�อธิบดีเปBนกรรมการและเลขานุการ  และให�อธิบดีแต�งต้ังข�าราชการในกรมราชทัณฑ จํานวน ไม�เกินสองคนเปBนผู�ช�วยเลขานุการ   มาตรา 9 กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิต�องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�าม  ดังต�อไปนี้  (1) มีสัญชาติไทย  (2) มีอายุไม�ต่ํากว�าสามสิบห�าปx  (3) ไม�เปBนผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง  สมาชิกสภาท�องถ่ิน  ผู�บริหารท�องถ่ิน  กรรมการ หรือผู�ดํารงตําแหน�งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจ�าหน�าท่ีพรรคการเมือง (4) ไม�เปBนข�าราชการซ่ึงมีตําแหน�งหรือเงินเดือนประจํา  เว�นแต�เปBนผู�ดํารงตําแหน�งอาจารย  ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  (5) ไม�เปBนคนไร�ความสามารถหรือเสมือนไร�ความสามารถ (6) ไม�เคยต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก  ไม�ว�าจะได�รับโทษจําคุกจริงหรือไม�  เว�นแต� เปBนโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (7) ไม�เคยถูกไล�ออก  ปลดออก  หรือให�ออกจากราชการ  หน�วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะกระทําผิดวินัย มาตรา 10 กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละสามปx เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได�มีการแต�งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม�  ให�กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ�นจากตําแหน�งตามวาระนั้นอยู�ในตําแหน�งเพ่ือดําเนินงานต�อไปจนกว�ากรรมการ ผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงได�รับแต�งต้ังใหม�เข�ารับหน�าท่ี  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งพ�นจากตําแหน�งตามวาระอาจได�รับแต�งต้ังอีกได�  แต�จะดํารงตําแหน�ง ติดต�อกันเกินสองวาระไม�ได�  มาตรา 11 นอกจากการพ�นจากตําแหน�งตามวาระตามมาตรา  10  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ พ�นจากตําแหน�ง  เม่ือ  (1) ตาย  (2) ลาออก  (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา  9  (4) รัฐมนตรีให�ออก  เพราะบกพร�องต�อหน�าท่ี  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย�อนความสามารถ 



29ในกรณีท่ีกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน�งก�อนวาระ  รัฐมนตรีอาจแต�งต้ังผู� อ่ืนเปBนกรรมการ ผู�ทรงคุณวุฒิแทนได�  และให�ผู�ซ่ึงได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งแทนอยู�ในตําแหน�งเท�ากับวาระท่ีเหลืออยู� ของกรรมการซ่ึงตนแทน  มาตรา 12 คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ี  ดังต�อไปนี้  (1) กําหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงานราชทัณฑ เพ่ือให�สอดคล�องกับภารกิจ ด�านการราชทัณฑ อย�างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังพิจารณาให�ความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานราชทัณฑ  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีขอให�พิจารณา  (2) ให�คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก�รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศ ตามพระราชบัญญัตินี้  รวมท้ังให�คําแนะนําแก�อธิบดีในการวางระเบียบกรมราชทัณฑ  (3) ให�ความเห็นชอบกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัตินี้ (4) กําหนดหรือเสนอแนะแนวทาง  กลยุทธ   และมาตรการในการปรับปรุงและพัฒนา การบริหารงานราชทัณฑ  หรือการดําเนินการตามแผนการบริหารงานราชทัณฑ ให�เปBนไปโดยมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล  รวมท้ังแนวทางในการพัฒนาพฤตินิสัยผู�ต�องขังให�กลับตนเปBนคนดี  การเตรียมความพร�อม ก�อนปล�อยผู�ต�องขัง  และการดูแลช�วยเหลือผู�ต�องขังหลังปล�อยเพ่ือมิให�กลับไปกระทําความผิดซํ้าอีก และเสนอแนะต�อคณะรัฐมนตรี  หน�วยงานของรัฐ  หรือองค กรท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาพฤตินิสัยผู�ต�องขัง และการดูแลช�วยเหลือผู�ต�องขังหลังปล�อยเพ่ือพิจารณา  (5) กําหนดมาตรฐานการดําเนินการด�านต�าง ๆ ของเรือนจําให�สอดคล�องกับพระราชบัญญัตินี้  (6) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน  มาตรา 13 การประชุมคณะกรรมการต�องมีกรรมการมาประชุมไม�น�อยกว�าก่ึงหนึ่งของ จํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปBนองค ประชุม ในการประชุมของคณะกรรมการ  ถ�าประธานกรรมการไม�มาประชุมหรือไม�อาจปฏิบัติหน�าท่ีได�ให�รองประธานกรรมการเปBนประธานในท่ีประชุม  ถ�าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม�มาประชุม หรือไม�อาจปฏิบัติหน�าท่ีได�  ให�ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปBนประธานในท่ีประชุม  การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก  กรรมการคนหนึ่งให�มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท�ากัน  ให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปBนเสียงชี้ขาด      มาตรา 14 คณะกรรมการจะแต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยหรือปฏิบัติการ อย�างใดอย�างหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได�  และให�นําบทบัญญัติมาตรา 13 มาใช�บังคับกับ การประชุมของคณะ อนุกรรมการโดยอนุโลม  มาตรา 15 ให�ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการได�รับเบี้ยประชุม และประโยชน  ตอบแทนอ่ืน ตามหลักเกณฑ ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 



30มาตรา 16 ให�กรมราชทัณฑ รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และประสานงานกับหน�วยงานของรัฐ หรือองค กรท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาพฤตินิสัยผู�ต�องขัง การเตรียมความพร�อม ก�อนปล�อยผู�ต�องขัง  และการดูแลช�วยเหลือผู�ต�องขังหลังปล�อย รวมท้ังปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการมอบหมาย  หมวด  2   อํานาจหน�าท่ีเจ�าพนักงานเรือนจํา มาตรา 17 อธิบดีมีอํานาจกําหนดอํานาจและหน�าท่ีของเจ�าพนักงานเรือนจําในส�วนท่ีเก่ียวแก� การงานและความรับผิดชอบ  ตลอดจนเง่ือนไขท่ีจะปฏิบัติตามอํานาจและหน�าท่ีนั้น  ในกรณีจําเปBนเพ่ือประโยชน ของทางราชการ ผู�บัญชาการเรือนจําอาจแต�งต้ังให�ข�าราชการหรือ บุคลากร จากส�วนราชการอ่ืนเปBนผู�ช�วยเหลือกรมราชทัณฑ ในการปฏิบัติหน�าท่ีหรือภารกิจต�าง ๆ ตาม ท่ีได�รับมอบหมาย เปBนครั้งคราวได� โดยให�ผู�ได�รับการแต�งต้ังมีอํานาจหน�าท่ีเช�นเดียวกับเจ�าพนักงานเรือนจํา การดําเนินการตามมาตรานี้  ให�เปBนไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ   มาตรา 18 ให�กรมราชทัณฑ จัดให�เจ�าพนักงานเรือนจําเข�ารับการฝ�กอบรมก�อนเข�าปฏิบัติหน�าท่ี  เพ่ือให�มีการประเมินและพัฒนาความรู� ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติหน�าท่ีรวมไปถึงการ จัดฝ�กอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและความเชี่ยวชาญ ท้ังนี้ ตามหลักสูตรการฝ�กอบรมท่ีได�รับความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ  มาตรา 19 ให�เจ�าพนักงานเรือนจําผู�ท่ีผ�านการฝ�กอบรมตามมาตรา  18  เปBนตําแหน�งท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน  และในการกําหนดให�ได�รับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน�ง ท่ีมีเหตุพิเศษให�คํานึงถึงภาระหน�าท่ีและคุณภาพของงาน  โดยเปรียบเทียบกับค�าตอบแทนของผู�ปฏิบัติงานอ่ืน ในกระบวนการยุติธรรม  ท้ังนี้  ให�เปBนไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมโดยได�รับความเห็นชอบจาก กระทรวงการคลัง    มาตรา 20 เจ�าพนักงานเรือนจําจะใช�กําลังบังคับแก�ผู�ต�องขังไม�ได�  เว�นแต�กรณีดังต�อไปนี้ (1) การกระทําเพ่ือปsองกันตัว (2) ผู�ต�องขังพยายามหลบหนี  ใช�กําลังกายขัดขืนโดยทางตรงหรือทางอ�อมหรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่ง ท่ีชอบด�วยกฎหมายของเจ�าพนักงานเรือนจําหรือระเบียบกรมราชทัณฑ   การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ�าพนักงานเรือนจําจะใช�กําลังบังคับได�เพียงเท�าท่ีจําเปBนและเหมาะสมกับพฤติการณ   และต�องรายงานเหตุต�อผู�บัญชาการเรือนจําทันที  มาตรา 21 ห�ามใช�เครื่องพันธนาการแก�ผู�ต�องขัง  เว�นแต�กรณีดังต�อไปนี้ (1) ผู�ต�องขังมีพฤติการณ ท่ีจะทําอันตรายต�อชีวิตหรือร�างกายของตนเองหรือผู�อ่ืน (2) ผู�ต�องขังมีพฤติกรรมหรืออาการส�อว�าเปBนบุคคลวิกลจริตหรือจิตไม�สมประกอบซ่ึงอาจจะทํา อันตรายต�อชีวิตหรือร�างกายของตนเองหรือผู�อ่ืน  (3) ผู�ต�องขังมีพฤติการณ ท่ีน�าจะหลบหนีการควบคุม 



31(4) เม่ือผู�ต�องขังถูกคุมตัวไปนอกเรือนจําและเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�มีหน�าท่ีควบคุมเห็นเปBนการสมควร ท่ีจะต�องใช�เครื่องพันธนาการ  (5) เม่ืออธิบดีสั่งว�าเปBนการจําเปBนต�องใช�เครื่องพันธนาการ  เนื่องจากสภาพของเรือนจํา  สภาพของท�องถ่ินหรือเหตุจําเปBนอ่ืน  ให�ผู�บัญชาการเรือนจํา กําหนดตัวพัศดีผู�มีอํานาจสั่งให�ใช�เครื่องพันธนาการแก�ผู�ต�องขังตาม (1) (2) หรือ (3) และสั่งเพิกถอนคําสั่งให�ใช�เครื่องพันธนาการนั้น  การใช�เครื่องพันธนาการตาม (1) (2) (3) หรือ (4) กับผู�ต�องขังซ่ึงมีอายุตํ่ากว�าสิบแปดปx ผู�ต�องขังซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปx ผู�ต�องขังหญิง หรือผู�ต�องขังซ่ึงเจ็บปtวย พัศดีผู�มีอํานาจสั่งเจ�าพนักงานเรือนจํา หรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�มีหน�าท่ีควบคุม แล�วแต�กรณี ต�องเห็นเปBนการจําเปBนท่ีจะต�องใช�เครื่องพันธนาการนั้นด�วย  ให�ผู�สั่งใช�เครื่องพันธนาการบันทึกเหตุผล หรือความจําเปBนท่ีต�องใช�เครื่องพันธนาการกับผู�ต�องขัง นั้นไว�ด�วย    การกําหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการ  ให�เปBนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  มาตรา 22 เจ�าพนักงานเรือนจําอาจใช�อาวุธอ่ืน นอกจากอาวุธปvนแก�ผู�ต�องขังได�  ดังต�อไปนี้  (1) ผู�ต�องขังกําลังหลบหนีหรือพยายามหลบหนี  และไม�มีทางจะปsองกันอย�างอ่ืนนอกจากใช�อาวุธ (2) ผู�ต�องขังก�อความไม�สงบข้ึนและไม�เชื่อฟOงเจ�าพนักงานเรือนจําห�ามปราม (3) ผู�ต�องขังใช�กําลังทําร�ายหรือพยายามทําร�ายเจ�าพนักงานเรือนจําหรือผู�อ่ืน ประเภทหรือชนิดของอาวุธตามวรรคหนึ่งท่ีเจ�าพนักงานเรือนจําจะพึงมีไว�ในครอบครองหรือใช�  ให�เปBนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  มาตรา 23 เจ�าพนักงานเรือนจําอาจใช�อาวุธปvนแก�ผู�ต�องขังได�  เฉพาะแต�ในกรณีดังต�อไปนี้ (1) ผู�ต�องขังมีอาวุธและขัดขืนไม�ยอมวางอาวุธ  อันอาจเกิดอันตรายต�อเจ�าพนักงานเรือนจํา หรือผู�อ่ืน  (2) ผู�ต�องขังซ่ึงกําลังหลบหนีโดยไม�ยอมหยุดเม่ือเจ�าพนักงานเรือนจําสั่งให�หยุดและไม�มีทางอ่ืน ท่ีจะจับกุมได�  (3) ผู�ต�องขังต้ังแต�สามคนข้ึนไปก�อการวุ�นวาย  เปRดหรือพยายามเปRดหรือทําลายหรือพยายาม ทําลายประตู รั้ว กําแพง  หรือสิ่งปลูกสร�างอ่ืน ๆ ภายในเรือนจําหรือใช�กําลังทําร�ายเจ�าพนักงานเรือนจํา หรือผู�อ่ืน  และไม�ยอมหยุดเม่ือเจ�าพนักงานเรือนจําสั่งให�หยุด  (4) ผู�ต�องขังใช�อาวุธทําร�ายหรือพยายามทําร�ายเจ�าพนักงานเรือนจําหรือผู�อ่ืน การใช�อาวุธปvนตามวรรคหนึ่ง  หากมีเจ�าพนักงานเรือนจําผู�มีอํานาจเหนือตนอยู�ในท่ีนั้นด�วย และอยู�ในวิสัยท่ี



32จะรับคําสั่งได�  การใช�อาวุธปvนนั้นจะกระทําได�ต�อเม่ือได�รับคําสั่งจากเจ�าพนักงานเรือนจํา ผู�นั้นแล�วเท�านั้น  ในกรณีท่ีเจ�าพนักงานเรือนจําแจ�งให�ผู�ต�องขังท่ีถูกปล�อยไปรายงานตนยังสถานีตํารวจหรือท่ีว�าการ อําเภอใด  ให�เจ�าพนักงานเรือนจํารีบแจ�งไปยังสถานีตํารวจหรือท่ีว�าการอําเภอนั้นโดยเร็ว  มาตรา 25 ภายในเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนับต้ังแต�ทราบเหตุผู�ต�องขังหลบหนี  เพ่ือประโยชน  ในการจัดการจับกุมผู�ต�องขังหลบหนี  ให�เจ�าพนักงานเรือนจํามีอํานาจ  ดังต�อไปนี้  (1) เข�าไปในเคหสถานหรือสถานท่ีใด ๆ  เพ่ือตรวจค�นหรือจับกุมผู�ต�องขังซ่ึงอยู�ระหว�างการหลบหนี  เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว�าบุคคลดังกล�าวหลบซ�อนอยู�  และมีเหตุอันควรเชื่อว�าหากเนิ่นช�าไปหรือรอจนกว�า จะได�หมายค�นจากศาลมาได�  ผู�ต�องขังนั้นจะหลบหนีไป  หากเจ�าของหรือผู�รักษาสถานท่ีนั้นไม�ยอมให�เข�าไป  เจ�าพนักงานเรือนจํามีอํานาจใช�กําลังเพ่ือเข�าไป  ในกรณีจําเปBนจะเปRดหรือทําลายประตูบ�าน  ประตูเรือน  หน�าต�าง  รั้ว  หรือสิ่งกีดขวางอย�างอ่ืนทํานองเดียวกันนั้นก็ได�  (2) ค�นยานพาหนะท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว�าผู�ต�องขังซ่ึงอยู�ระหว�างการหลบหนีได�เข�าไปหลบซ�อนอยู�  และหากปล�อยให�เนิ่นช�าไปจะไม�สามารถตามหายานพาหนะหรือผู�ต�องขังดังกล�าวได�  เจ�าพนักงานเรือนจําตําแหน�งใดหรือระดับใดจะมีอํานาจหน�าท่ีตามวรรคหนึ่งท้ังหมดหรือแต�บางส�วน  หรือจะต�องได�รับอนุมัติจากบุคคลใดก�อนดําเนินการ  ให�เปBนไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ โดยทําเอกสาร และเครื่องหมายแสดงการมอบหมายอํานาจหน�าท่ีให�ไว�ประจําตัวเจ�าพนักงานเรือนจําผู�ได�รับอนุมัตินั้น  และเจ�าพนักงานเรือนจําผู�นั้นต�องแสดงเอกสารและเครื่องหมายดังกล�าวต�อบุคคลท่ีเก่ียวข�องทุกครั้ง  ในการดําเนินการตามมาตรานี้  ให�เจ�าพนักงานเรือนจํามีอํานาจใช�อาวุธหรืออาวุธปvนตามหลักเกณฑ  และเง่ือนไขตามมาตรา  22  หรือมาตรา  23  แล�วแต�กรณี  กับผู�ต�องขังนั้นได�    มาตรา 26 การใช�อํานาจตามมาตรา  25  นอกจากเจ�าพนักงานเรือนจําต�องดําเนินการ เก่ียวกับวิธีการค�นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล�ว  ให�เจ�าพนักงานเรือนจําดําเนินการ  ดังต�อไปนี้ด�วย  มาตรา 24 ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินอันอาจเปBนอันตรายต�อชีวิตหรือความปลอดภัยของผู�ต�องขัง ถ�าเจ�าพนักงานเรือนจําไม�สามารถย�ายผู�ต�องขังไปควบคุมไว�  ณ  ท่ีอ่ืนได�ทันท�วงที จะปล�อยผู�ต�องขัง ไปชั่วคราวก็ได�  และให�แจ�งผู�ต�องขังท่ีถูกปล�อยไปทราบว�าต�องกลับมาเรือนจํา  หรือรายงานตนยังสถานีตํารวจ หรือท่ีว�าการอําเภอภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับต้ังแต�เวลาท่ีได�รับการปล�อยไป  และต�องปฏิบัติตามคําสั่งของ เจ�าหน�าท่ีนั้น ๆ  ถ�าผู�ต�องขังท่ีถูกปล�อยไปไม�กลับมาเรือนจํา  ไม�ไปรายงานตน  หรือละเลยไม�ปฏิบัติ ตามคําสั่งดังกล�าว  โดยไม�มีเหตุท่ีอาจรับฟOงได�  ให�ถือว�าผู�ต�องขังนั้นมีความผิดฐานหลบหนีท่ีคุมขังตามประมวล กฎหมายอาญา  



33(1) แสดงความบริสุทธิ์ก�อนการเข�าค�นและต�องปฏิบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑ  (2) บันทึกเหตุอันควรสงสัยและเหตุอันควรเชื่อท่ีทําให�ต�องเข�าค�นเปBนหนังสือให�ไว�แก�เจ�าของ  ผู�รักษาหรือผู�ครอบครองเคหสถานหรือสถานท่ีค�น  แต�ถ�าไม�มีบุคคลดังกล�าวอยู�  ณ  ท่ีนั้น  ให�เจ�าพนักงาน เรือนจําผู�ค�นส�งมอบสําเนาหนังสือนั้นให�แก�บุคคลนั้นในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได�  (3) รายงานเหตุผลและผลการตรวจค�นเปBนหนังสือต�อผู�บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปชั้นหนึ่งทราบ ในกรณีท่ีเปBนการเข�าค�นในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตย ตก  เจ�าพนักงานเรือนจําผู�เปBนหัวหน�า ในการเข�าค�นต�องเปBนเจ�าพนักงานเรือนจําชั้นพัศดีข้ึนไป  มาตรา 27 ให�รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดอาณาบริเวณ ภายนอกรอบเรือนจําซ่ึงเปBนท่ีสาธารณะเปBนเขตปลอดภัยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร�อมแสดง แผนท่ีของอาณาบริเวณดังกล�าว  ท้ังนี้   ต�องคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในบริเวณนั้นประกอบด�วย  ในกรณีท่ีมีพฤติการณ และเหตุอันควรสงสัยว�าบุคคลหรือยานพาหนะใดอาจส�งยาเสพติดให�โทษ วัตถุออกฤทธิ์ สารระเหย อาวุธปvนเครื่องกระสุนปvน วัตถุระเบิด ดอกไม�เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปvนโทรศัพท  หรือเครื่องมือสื่อสารอ่ืน อุปกรณ ของสิ่งของดังกล�าว รวมท้ังวัตถุอ่ืนท่ีเปBนอันตรายหรือกระทบต�อความ ม่ันคงปลอดภัยของเรือนจําเข�าไปในเรือนจํา ให�เจ�าพนักงานเรือนจํามีอํานาจตรวจค�นบุคคล หรือยาน พาหนะนั้นในเขตปลอดภัยตามวรรคหนึ่งได�รวมท้ังมีอํานาจยึดทําให�เสียหาย ทําให�ใช�การไม�ได�หรือทํา ลายสิ่งของ และทรัพย สินท่ีใช�เปBนเครื่องมือในการนําส�งสิ่งของดังกล�าวด�วย ในกรณีท่ีเปBนความผิด ทางอาญาให�มีอํานาจจับกุม และแจ�งให�พนักงานฝtายปกครองหรือตํารวจแห�งท�องท่ีท่ีถูกจับเพ่ือดําเนิน การต�อไป  สิ่งของและทรัพย สินท่ียึดไว�ตามวรรคสอง หากไม�ได�ใช�เปBนพยานหลักฐานในทางคดีและไม�ใช� เปBนทรัพย สินท่ีผู�ใดทําหรือมีไว�เปBนความผิด ให�คืนแก�เจ�าของเว�นแต�กรณีตามหาเจ�าของไม�ได�หรือเปBนของสดเสียง�าย ให�จําหน�ายตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในระเบียบกรมราชทัณฑ   มาตรา 28 เพ่ือประโยชน ในการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าพนักงานเรือนจําตามมาตรา 25ถ�าเจ�าพนักงานเรือนจําได�ขอให�บุคคลใดช�วยเหลือ ให�บุคคลนั้นมีอํานาจช�วยการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าพนักงานเรือนจําได�  หากบุคคลนั้นเจ็บปtวยได�รับบาดเจ็บ  หรือตายเพราะเหตุท่ีได�เข�าช�วยเหลือเจ�าพนักงานเรือนจําซ่ึงกระทําการตามหน�าท่ี ให�บุคคลนั้นมีสิทธิได�รับประโยชน ตามกฎหมายว�าด�วย การสงเคราะห ผู�ประสบภัยเนื่องจากการช�วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน�าท่ี นุษยธรรม  มาตรา 29 เพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ  หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน ให�เจ�าพนักงานเรือนจํามีอํานาจตรวจสอบจดหมาย เอกสาร พัสดุภัณฑ  หรือสิ่งสื่อสาร



34อ่ืนหรือสกัดก้ันการติดต�อสื่อสารทางโทรคมนาคมหรือโดยทางใด ๆ ซ่ึงมีถึงหรือจากผู�ต�องขัง ท้ังนี้ให�เปBนไป ตามระเบียบกรมราชทัณฑ   ความสงบเรียบร�อยตามวรรคหนึ่งให�หมายความเฉพาะการปsองกันเหตุร�าย และรักษาความสงบเรียบร�อยของเรือนจํา ความในวรรคหนึ่งมิให�ใช�บังคับกับบรรดาคําร�องทุกข หรือเรื่องราวใดๆ ท่ีได�ยื่นตามมาตรา 46 และมาตรา 47 และเอกสารโต�ตอบระหว�างผู�ต�องขังกับทนายความของผู�นั้น  มาตรา 30 เจ�าพนักงานเรือนจําข�าราชการหรือบุคลากรจากส�วนราชการอ่ืน ตามมาตรา17 วรรคสอง  และบุคคลซ่ึงช�วยเหลือเจ�าพนักงานเรือนจําตามมาตรา 28 ไม�ต�องรับผิดทางแพ�ง ทางอาญา หรือทางวินัย เนื่องจากการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ หากเปBนการกระทําท่ีสุจริตไม�เลือกปฏิบัติ และไม�เกินสมควรแก�เหตุหรือไม�เกินกว�ากรณีจําเปBนแต�ไม�ตัดสิทธิผู�ได�รับความเสียหายท่ีจะเรียกร�อง ค�าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว�าด�วยความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี  หมวด  3 การจําแนกเขตความรับผิดชอบและมาตรฐานเรือนจํา  มาตรา 31 การจําแนกประเภทหรือชั้นของเรือนจํา ให�รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยอาศัย เกณฑ อย�างหนึ่งอย�างใด  ดังต�อไปนี้  (1) เพศของผู�ต�องขัง  (2) สถานะของผู�ต�องขัง  (3) ความประสงค ในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู�ต�องขัง  (4) ความม่ันคงของเรือนจํา (5) ลักษณะเฉพาะทางของเรือนจํา เพ่ือประโยชน ในการอบรม พัฒนาพฤตินิสัยและควบคุมผู�ต�องขัง อธิบดีจะสั่งให�จัดแบ�งอาณาเขต ภายในเรือนจําออกเปBนส�วน ๆ โดยคํานึงถึงประเภทหรือชั้นของเรือนจําท่ีได�จําแนกไว� และความเหมาะสมกับผู�ต�องขังแต�ละประเภทก็ได�  การจัดแบ�งอาณาเขตภายในเรือนจําตามวรรคสอง จะจัดโดยให�มีสิ่งกีดก้ันหรือขอบเขตท่ีแน�นอนและจัดแยกผู�ต�องขังแต�ละประเภทไว�ในส�วนต�าง ๆ ท่ีได�จัดแบ�งนั้นก็ได� ในกรณีท่ีเรือนจําใดโดยสภาพไม�อาจดําเนินการดังกล�าวได� ให�แยกการควบคุมให�ใกล�เคียงกับแนวทางดังกล�าว  มาตรา 32 ให�กรมราชทัณฑ กําหนดชื่อเรือนจํา โดยใช�คําว�า“เรือนจํา”เปBนคําข้ึนต�นแล�วต�อด�วยชื่อของเรือนจํา และเขตความรับผิดชอบของเรือนจําโดยอาจกําหนดให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายจังหวัด ท้ังนี้ ให�มีความเหมาะสม สอดคล�องกับการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ี และรองรับการดําเนินการของศาล  การดําเนินการตามวรรคหนึ่งให�เปBนไปตามประกาศกระทรวงยุติธรรม และแจ�งให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องได�รับทราบด�วย  



35มาตรา 33 การกําหนดอาณาเขตในสถานท่ีอ่ืนท่ีมิใช�เรือนจําให�เปBนสถานท่ีคุมขังเพ่ือ ดําเนินกิจการตามภารกิจของกรมราชทัณฑ   ให�สามารถทําได�ตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง    มาตรา 34 เพ่ือให�การบริหารงานเรือนจําและสถานท่ีคุมขังตามมาตรา  33  ทุกแห�ง  เปBนไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน  ให�อธิบดีวางระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานในเรือนจํา และสถานท่ีคุมขัง  การปฏิบัติงานของเจ�าพนักงานเรือนจําและเจ�าหน�าท่ี  การแก�ไข  บําบัด  ฟvwนฟู  และพัฒนา พฤตินิสัยผู�ต�องขัง  การปฏิบัติตัวของผู�ต�องขังแต�ละประเภท  และการอ่ืนอันจําเปBนตามท่ีกําหนด ในพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือประโยชน ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให�กรมราชทัณฑ นําเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมท้ัง ระบบและเครื่องมืออุปกรณ อิเล็กทรอนิกส ท่ีเก่ียวข�องมาใช�ในการบริหารจัดการเรือนจําให�มีประสิทธิภาพ    หมวด  4 ผู�ต�องขัง  ส=วนท่ี  1 การรับตัวผู�ต�องขัง  มาตรา 35 เจ�าพนักงานเรือนจําจะรับบุคคลใด ๆ  ไว�เปBนผู�ต�องขังในเรือนจําได�ต�อเม่ือได�รับ หมายอาญาหรือเอกสารอันเปBนคําสั่งของผู�มีอํานาจตามกฎหมาย  โดยให�ผู�มีอํานาจออกหมายอาญา หรือเอกสารดังกล�าว  ระบุเลขประจําตัวประชาชน  หรือเอกสารแสดงตนของผู�ต�องขังเท�าท่ีทราบด�วย  มาตรา 36 ในวันท่ีรับตัวผู�ต�องขังเข�าไว�ใหม�ในเรือนจํา  ให�เจ�าพนักงานเรือนจําจัดทํา ทะเบียนประวัติผู�ต�องขังโดยอย�างน�อยต�องมีรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องดังต�อไปนี้   (1) ชื่อและนามสกุลของผู�ต�องขัง  เลขประจําตัวประชาชน  หรือเอกสารแสดงตนของผู�ต�องขัง เท�าท่ีทราบ    (2) ข�อหาหรือฐานความผิดท่ีผู�นั้นได�กระทํา (3) บันทึกลายนิ้วมือหรือสิ่งแสดงลักษณะเฉพาะของบุคคล  และตําหนิรูปพรรณ (4) สภาพของร�างกายและจิตใจ  ความรู�และความสามารถ  (5) รายละเอียดอ่ืนตามท่ีกําหนดในระเบียบกรมราชทัณฑ   ให�กรมราชทัณฑ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในการจัดทําทะเบียนประวัติผู�ต�องขังตามวรรคหนึ่ง  รวมท้ังใช�ประโยชน ในการวิเคราะห และประมวลผลด�วย  เม่ือเจ�าพนักงานเรือนจําร�องขอให�เจ�าพนักงานผู�มีอํานาจสืบสวนหรือสอบสวนคดีอาญาหรือ เจ�าพนักงานผู�ครอบครองหรือควบคุมดูแลประวัติผู�ต�องขังส�งรายงานแสดงประวัติของผู�ต�องขังนั้นให�แก� เจ�าพนักงานเรือนจํา มาตรา 37 ในวันท่ีรับตัวผู�ต�องขังเข�าไว�ใหม�ในเรือนจํา  ให�แพทย   พยาบาล  หรือเจ�าพนักงาน เรือนจําท่ีผ�านการอบรมด�านการพยาบาลทําการตรวจร�างกายของผู�ต�องขัง  ในกรณีท่ีไม�สามารถดําเนินการตรวจร�างกายภายในวันท่ีรับตัวเข�าไว�ได�  ให�เจ�าพนักงานเรือนจําเปBนผู�ตรวจร�างกายของ



36ผู�ต�องขังนั้น ในเบื้องต�นก�อนได�แต�ต�องจัดให�มีการตรวจโดยเร็ว  ท้ังนี้  ให�เปBนไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ     มาตรา 38 ในวันท่ีรับตัวผู�ต�องขังเข�าไว�ใหม�ในเรือนจํา  ต�องแจ�งให�ผู�ต�องขังทราบถึง ข�อบังคับเรือนจํา  ระเบียบกรมราชทัณฑ เก่ียวกับการปฏิบัติตัวของผู�ต�องขัง  และสิทธิ  หน�าท่ี  และประโยชน  ท่ีผู�ต�องขังจะพึงได�รับตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัตินี้  รวมท้ังเรื่องอ่ืนท่ีจําเปBน ในกรณีท่ีผู�ต�องขังไม�รู�หนังสือ  ต�องชี้แจงรายละเอียดในข�อบังคับเรือนจําและระเบียบกรมราชทัณฑ  และสิทธิ  หน�าท่ี  และประโยชน ท่ีผู�ต�องขังจะพึงได�รับตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัตินี้ รวมท้ังเรื่องอ่ืน ท่ีจําเปBนตามวรรคหนึ่งให�ผู�ต�องขังทราบด�วยวาจาหรือด�วยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือให�ผู�ต�องขังเข�าใจด�วย  การแจ�งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให�เจ�าพนักงานเรือนจําบันทึกไว�ในทะเบียนประวัติผู�ต�องขังด�วย  มาตรา 39 ในกรณีท่ีผู�ต�องขังมีเด็กอายุตํ่ากว�าสามปxซ่ึงอยู�ในความดูแลของตนติดมายังเรือนจํา หรือเด็กซ่ึงคลอดในระหว�างท่ีมารดาถูกคุมขังในเรือนจํา  หากมีความจําเปBนหรือปรากฏว�าไม�มีผู�ใด จะเลี้ยงดูเด็กนั้น  ผู�บัญชาการเรือนจําจะอนุญาตให�เด็กนั้นอยู�ในเรือนจําจนกว�าเด็กอายุครบสามปxก็ได� หรือให�ส�งเด็กนั้นไปยังหน�วยงานซ่ึงมีหน�าท่ีให�การสงเคราะห   คุ�มครองสวัสดิภาพ  หรือพัฒนาฟvwนฟูเด็ก เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีต�อไปก็ได�  ท้ังนี้  ให�เปBนไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ   โดยคํานึงถึง ประโยชน สูงสุดของเด็กเปBนสําคัญ ในกรณีมีเด็กซ่ึงได�รับอนุญาตให�อยู�ในเรือนจําตามวรรคหนึ่ง  ให�เรือนจําจัดหาสิ่งจําเปBนพ้ืนฐาน ในการดํารงชีวิตให�ตามสมควร    ส=วนท่ี  2 การจําแนกและการพัฒนาพฤตินิสัยผู�ต�องขัง มาตรา 40 เพ่ือประโยชน ในการจัดชั้น จัดกลุ�ม ควบคุม แยกคุมขัง แก�ไข บําบัด  ฟvwนฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู�ต�องขังให�กลับตนเปBนคนดี  และการเตรียมความพร�อมก�อนปล�อยตัวผู�ต�องขัง ให�อธิบดีจัดให�มีระบบการจําแนกลักษณะของผู�ต�องขัง  โดยให�คํานึงถึงโทษและพฤติการณ ในการกระทําความผิด  ลักษณะความผิด  ความรุนแรงของคดี  การกระทําความผิดท่ีได�กระทํามาก�อนแล�ว  และความประพฤติ และวินัยในระหว�างคุมขัง  ตลอดจนระยะเวลากําหนดโทษคุมขังท่ีเหลืออยู�ของผู�ต�องขังดังกล�าว  และให�อธิบดี มีอํานาจย�ายผู�ต�องขังตามระบบการจําแนกและการแยกคุมขังดังกล�าวด�วย ท้ังนี้  ให�เปBนไปตามกฎกระทรวง โดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  ระบบการจําแนกลักษณะของผู�ต�องขังเก่ียวกับพฤติการณ การกระทําความผิด ลักษณะความผิดและความรุนแรงของคดีตามวรรคหนึ่ง  อย�างน�อยต�องกําหนดถึงเรื่องการกระทําความผิดโดยบันดาลโทสะ  โดยไตร�ตรองไว�ก�อน  หรือความเปBนอาชญากรโดยสันดาน มาตรา 41 ภายใต�บังคับ 



37มาตรา  41  เพ่ือประโยชน ในการบริหารจัดการผู�ต�องขังภายในเรือนจํา ให�อธิบดีจัดให�มีระบบการจัดชั้น การจัดกลุ�มผู�ต�องขัง และการแยกคุมขัง  โดยต�องคํานึงถึงประเภท หรือชั้นของเรือนจําท่ีได�จําแนกไว�ตามมาตรา 31 และความเหมาะสมกับผู�ต�องขัง แต�ละประเภท แต�ละชั้นการควบคุมแก�ไข บําบัด  ฟvwนฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู�ต�องขัง ตลอดจนการเตรียมความพร�อมก�อนปล�อย ท้ังนี้ ให�เปBนไปตามกฎกระทรวงโดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  มาตรา 42 เพ่ือประโยชน ในการแก�ไข  บําบัด  ฟvwนฟู  และพัฒนาพฤตินิสัยผู�ต�องขัง ให�กลับตนเปBนคนดี  ให�อธิบดีจัดให�มีระบบการพัฒนาพฤตินิสัยผู�ต�องขังด�วยวิธีการและแนวทางท่ีเหมาะสมเก่ียว กับการพัฒนาพฤตินิสัยผู�ต�องขัง โดยให�ผู�ต�องขังได�รับการศึกษาการอบรมท้ังด�านคุณธรรมและจริยธรรม การทํางาน การฝ�กวิชาชีพ การปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนรู�วัฒนธรรมอันดีงามกิจกรรมสันทนาการกีฬา รวมท้ังจะต�องมีโอกาสได�รับการติดต�อกับครอบครัว ญาติมิตรองค กรเอกชนท่ีมีภารกิจเพ่ือการแก�ไข บําบัด ฟvwนฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู�ต�องขังและรับรู�ถึงข�าวสารและความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก ท้ังนี้ให�เปBนไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ โดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  หมวด  5 สิทธิ หน�าท่ี ประโยชน2 และกิจการอ่ืนๆ เก่ียวกับผู�ต�องขัง  ส=วนท่ี  1 สิทธิของผู�ต�องขัง  มาตรา 43 ให�เรือนจําจัดให�ผู�ต�องขังได�รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายว�าด�วย การศึกษาแห�งชาติ  โดยต�องดําเนินการให�สอดคล�องกับหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังต�องมี การฝ�กอบรมด�านคุณธรรมและจริยธรรม  และการฝ�กอบรมเพ่ือเพ่ิมโอกาสการจ�างงาน  ให�ผู�ต�องขังทุกคนมีโอกาสในการเข�าถึงการศึกษาและการฝ�กอบรมอย�างเท�าเทียมกัน การกําหนดหลักสูตร  หลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดการศึกษาและการฝ�กอบรม ให�แก�ผู�ต�องขัง ให�เปBนไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ   มาตรา 44 ให�เรือนจํารับผิดชอบค�าใช�จ�ายในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการฝ�กอบรมให�แก� ผู�ต�องขัง  รวมท้ังต�องจัดหาบรรดาเครื่องอุปกรณ ในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการอบรมให�แก�ผู�ต�องขัง เว�นแต�ผู�ต�องขังจะนําอุปกรณ ในการศึกษาของตนเองมาใช�และได�รับอนุญาตแล�ว  ในกรณีท่ีผู�ต�องขังต�องการศึกษาข้ันสูงกว�าการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู�ต�องขังต�องเปBนผู�รับผิดชอบ ค�าใช�จ�ายในการศึกษาดังกล�าวเอง  โดยให�เรือนจําอํานวยความสะดวกตามสมควร  มาตรา 45 ในกรณีท่ีเรือนจําใด มีผู�ต�องขังท่ีนับถือศาสนาเดียวกันเปBนจํานวนมากพอสมควร ให�เรือนจํานั้นจัดหาภิกษุ  นักบวช  หรือผู�มีความรู�หรือผู�ปฏิบัติหน�าท่ีอนุศาสนาจารย หรือผู�นําทางศาสนา แห�งศาสนาท่ีผู�ต�องขังนับถือ  เพ่ือสอนธรรมะ ให�คําแนะนําทางจิตใจ หรือประกอบศาสนกิจในเรือนจํานั้นได� โดยผู�ต�องขังทุกคนมีสิทธิเข�าร�วมกิจกรรมดังกล�าว และมีสิทธิท่ีจะมีหนังสือธรรมะหรือคู�มือพิธีกรรม ของศาสนาท่ีตนนับถือไว�ในครอบครองได�  ท้ังนี้ให�เปBนไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ   



38มาตรา 46 ภายใต�บังคับของบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว�าด�วยการอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษหนักเปBนเบา และลดโทษ ผู�ต�องขังมีสิทธิท่ีจะยื่นคําร�องทุกข  หรือเรื่องราวใด ๆ ต�อเจ�าพนักงานเรือนจํา ผู�บัญชาการเรือนจํา อธิบดี รัฐมนตรี หรือหน�วยงานของรัฐ ท่ีเก่ียวข�อง หรือทูลเกล�าฯ  ถวายฎีกาต�อพระมหากษัตริย ได�  ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง    มาตรา 47 ผู�ต�องขังมีสิทธิร�องเรียนเก่ียวกับการถูกล�วงละเมิดทางเพศจากการปฏิบัติหน�าท่ี โดยมิชอบของเจ�าพนักงานของเรือนจําได�  โดยให�ได�รับความคุ�มครองและให�คําปรึกษาในทันที รวมท้ังคําร�องดังกล�าวต�องรักษาเปBนความลับและได�รับการไต�สวนชี้ขาดโดยพนักงานอัยการ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง    ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  หากผู�ต�องขังซ่ึงเปBนหญิงและต้ังครรภ ให�นําบทบัญญัติมาตรา 59มาใช�บังคับด�วยโดยอนุโลม    ส=วนท่ี  2 หน�าท่ีและการงานของผู�ต�องขัง มาตรา 48 ผู�ต�องขังมีหน�าท่ีต�องปฏิบัติตามคําสั่งของเจ�าพนักงานเรือนจํา  ข�อบังคับเรือนจํา และระเบียบกรมราชทัณฑ  เจ�าพนักงานเรือนจํามีอํานาจสั่งให�ผู�ต�องขังทํางานอย�างหนึ่งอย�างใดในเรือนจํา ดังต�อไปนี้  (1) ทํางานสาธารณะ  (2) ทํางานรักษาความสะอาดหรืองานสุขาภิบาลของเรือนจํา (3) ทํางานบํารุงรักษาเรือนจํา (4) ทํางานอ่ืนใดเพ่ือประโยชน ของทางราชการ  การทํางานของผู�ต�องขังตามวรรคสองต�องสอดคล�องกับการจําแนกลักษณะและการจัดแยกคุมขังผู�ต�องขังตามมาตรา 31 โดยให�เรือนจําจัดงานให�เหมาะสมกับความพร�อมด�านร�างกายและจิตใจ กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดประจําสัปดาห   กําหนดมาตรการเพ่ือคุ�มครองรักษาความปลอดภัยและสุขภาพ ให�แก�ผู�ต�องขัง  และลักษณะของงานสาธารณะ  ท้ังนี้ให�เปBนไปตามหลักเกณฑ   วิธีการ  และเง่ือนไข ตามท่ีกําหนดในระเบียบกรมราชทัณฑ  มาตรา 49 เจ�าพนักงานเรือนจําอาจสั่งให�นักโทษเด็ดขาดออกไปทํางานสาธารณะ หรือทํางานอ่ืนใดเพ่ือประโยชน ของทางราชการตามมาตรา 48 นอกเรือนจําได�  โดยให�เปBนไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ     ให�คณะกรรมการแต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดท่ีจะสั่งให�ออกไป ทํางานสาธารณะหรือทํางานอ่ืนใดเพ่ือประโยชน ของทางราชการตามมาตรา 48 นอกเรือนจํา มาตรา 50 ผู�ต�องขังไม�มีสิทธิได�ค�าจ�างจากการงานท่ีได�ทํา แต�ในกรณีท่ีการงานท่ีได�ทําไปนั้น ก�อให�เกิดรายได�ซึ่งคํานวณเปBนราคาเงินได�  ผู�ต�องขังอาจได�รับเงินรางวัลตอบแทนจากการงานนั้นได� การคํานวณ



39รายได�เปBนราคาเงินและการจ�ายเงินรางวัล  ให�เปBนไปตามหลักเกณฑ   วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  มาตรา 51 ผู�ต�องขังซ่ึงได�รับบาดเจ็บ  เจ็บปtวย หรือตาย เนื่องจากการงานตามมาตรา 48 หรือมาตรา 49  มีสิทธิได�รับเงินทําขวัญตามหลักเกณฑ   วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีท่ีผู�ต�องขังซ่ึงมีสิทธิได�รับเงินทําขวัญตามวรรคหนึ่งตาย  ให�จ�ายเงินทําขวัญนั้นแก�ทายาท  ส=วนท่ี  3 ประโยชน2ของผู�ต�องขัง มาตรา 52 นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให�เห็นว�ามีความประพฤติดี  มีความอุตสาหะ ความก�าวหน�าในการศึกษา และทําการงานเกิดผลดี  หรือทําความชอบแก�ทางราชการเปBนพิเศษอาจได�รับประโยชน อย�างหนึ่งอย�างใด  ดังต�อไปนี้  (1) ได�รับความสะดวกในเรือนจําตามระเบียบกรมราชทัณฑ   (2) เลื่อนชั้น  (3) ได�รับแต�งต้ังให�มีตําแหน�งหน�าท่ีช�วยเหลือเจ�าพนักงานเรือนจํา (4) ลาไม�เกินเจ็ดวันในคราวหนึ่ง  โดยไม�นับรวมเวลาท่ีต�องใช�ในการเดินทางเข�าด�วย เม่ือมีความจําเปBน เห็นประจักษ เก่ียวด�วยกิจธุระสําคัญหรือกิจการในครอบครัว แต�ห�ามมิให�ออกไปนอกราชอาณาจักร และต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในระเบียบกรมราชทัณฑ  ระยะเวลาท่ีอนุญาตให�ลานี้มิให�หักออก จากการคํานวณกําหนดโทษ  ถ�านักโทษเด็ดขาดซ่ึงได�รับอนุญาตให�ลาออกไปไม�กลับเข�าเรือนจําภายในเวลา ท่ีกําหนดเกินกว�ายี่สิบสี่ชั่วโมง  ให�ถือว�านักโทษเด็ดขาดผู�นั้นหลบหนีท่ีคุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา  (5) ลดวันต�องโทษจําคุกให�เดือนละไม�เกินห�าวัน แต�การลดวันต�องโทษจําคุกจะพึงกระทําได� ต�อเม่ือนักโทษเด็ดขาดได�รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดมาแล�วไม�น�อยกว�าหกเดือนหรือหนึ่งในสาม ของกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นแล�วแต�อย�างใดจะมากกว�า หรือไม�น�อยกว�าสิบปxในกรณีท่ีต�องโทษ จําคุกตลอดชีวิตท่ีมีการเปลี่ยนโทษจําคุกตลอดชีวิตเปBนโทษจําคุกมีกําหนดเวลา ท้ังนี้ให�คณะกรรมการ แต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยลดวันต�องโทษจําคุก (6) ลดวันต�องโทษจําคุกลงอีกไม�เกินจํานวนวันท่ีทํางานสาธารณะหรือทํางานอ่ืนใดเพ่ือประโยชน  ของทางราชการนอกเรือนจําตามมาตรา 49 และอาจได�รับเงินรางวัลด�วยก็ได�    (7) พักการลงโทษเม่ือนักโทษเด็ดขาดได�รับโทษมาแล�วไม�น�อยกว�าหกเดือนหรือหนึ่งในสามของ กําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นแล�วแต�อย�างใดจะมากกว�า  หรือไม�น�อยกว�าสิบปxในกรณีท่ีต�องโทษ จําคุกตลอดชีวิตท่ีมีการเปลี่ยนโทษจําคุกตลอดชีวิตเปBนโทษจําคุกมีกําหนดเวลา และกําหนดระยะเวลา ท่ีจะต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขให�กําหนดเท�ากับกําหนดโทษท่ียังเหลืออยู�  ท้ังนี้ในการคํานวณระยะเวลาการพัก การลงโทษ  ถ�ามีวันลดวันต�องโทษจําคุกตาม (6)  ให�นํามารวมกับระยะเวลาในการ



40พักการลงโทษด�วย โดยในการพักการลงโทษ  ให�คณะกรรมการแต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ  (8) ได�รับการพิจารณาอนุญาตให�ออกไปฝ�กวิชาชีพในสถานประกอบการหรือรับการศึกษาอบรม นอกเรือนจําโดยมีหรือไม�มีผู�ควบคุมก็ได�  แต�การอนุญาตให�ออกไปฝ�กวิชาชีพหรือรับการศึกษาอบรม นอกเรือนจําจะพึงกระทําได�ต�อเม่ือนักโทษเด็ดขาดได�รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดมาแล�วไม�น�อยกว�า หนึ่งในสามของกําหนดโทษตามหมายจําคุกเม่ือคดีถึงท่ีสุดในขณะนั้น  และเหลือโทษจําคุกไม�เกินสามปxหกเดือน  ท้ังนี้  ให�คํานึงถึงประโยชน ในการศึกษาอบรมและแก�ไขพัฒนาพฤตินิสัยของนักโทษเด็ดขาด  และความปลอดภัย ของสังคมประกอบกัน  แต�ถ�านักโทษเด็ดขาดซ่ึงได�รับอนุญาตให�ออกไปฝ�กวิชาชีพในสถานประกอบการหรือรับการศึกษาอบรมนอกเรือนจําโดยไม�มีผู�ควบคุมไม�กลับเข�าเรือนจําภายในเวลาท่ีกําหนดเกินกว�า ยี่สิบสี่ชั่วโมง  ให�ถือว�านักโทษเด็ดขาดผู�นั้นหลบหนีท่ีคุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา    การดําเนินการตาม  (2)  (3)  (5)  (6)  (7)  และ  (8)  ให�เปBนไปตามหลักเกณฑ   วิธีการ  และเง่ือนไข ท่ีกําหนดในกฎกระทรวงโดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  และต�องนําพฤติการณ การกระทําความผิด  ลักษณะความผิด  และความรุนแรงของคดี  รวมตลอดท้ังการกระทําความผิดท่ีได�กระทํามาก�อนแล�ว ตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรา  40  มาประกอบการพิจารณาด�วย   มาตรา 53 นักโทษเด็ดขาดซ่ึงได�รับการลดวันต�องโทษจําคุกตามมาตรา  52  (5)  หรือ  (6) หรือได�รับการพักการลงโทษตามมาตรา  52  (7)  และได�รับการปล�อยตัวไปก�อนครบกําหนดโทษตามหมายศาล ในขณะนั้น  ห�ามมิให�เดินทางออกนอกราชอาณาจักรก�อนครบกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้น  และต�องปฏิบัติตนโดยเคร�งครัดตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง    ในกรณีท่ีนักโทษเด็ดขาดผู�ใดพยายามหรือได�เดินทางออกนอกราชอาณาจักรหรือไม�ปฏิบัติตามเง่ือนไข ท่ีกําหนดไว�ในวรรคหนึ่ง  ให�เจ�าพนักงานเรือนจําหรือพนักงานฝtายปกครองหรือตํารวจซ่ึงเจ�าพนักงานเรือนจํา ร�องขอในกรณีจําเปBนมีอํานาจจับนักโทษเด็ดขาดผู�นั้นได�โดยมิต�องมีหมายจับ และนํากลับเข�าจํา คุกต�อไป ตามกําหนดโทษท่ียั ง เหลืออยู� โดยไม�ต�องมีหมายจํ า คุกอีก โดยให�คณะอนุกรรมการตามมาตรา  52  (5)  หรือ  (7)  พิจารณาตรวจสอบว�านักโทษเด็ดขาดได�พยายามหรือได�เดินทางออกนอกราชอาณาจักรหรือได�ปฏิบัติ ถูกต�องตามเง่ือนไขหรือไม�  หากปรากฏว�านักโทษเด็ดขาดไม�ได�กระทําการดังกล�าว  ให�มีคําสั่งให�มีการลดวันต�องโทษจําคุกหรือพักการลงโทษต�อไป แต�หากได�กระทําการนั้น ให�มีอํานาจสั่งเพิกถอนการลด วันต�องโทษจําคุกหรือการพักการลงโทษ แล�วแต�กรณี  และอาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอีกด�วยก็ได�  ส=วนท่ี  4 สุขอนามัยของผู�ต�องขัง มาตรา 54 ให�เรือนจําทุกแห�งจัดให�มีสถานพยาบาล  เพ่ือเปBนท่ีทําการรักษาพยาบาล ผู�ต�องขังท่ีปtวย  จัดให�มีแพทย   พยาบาล  หรือเจ�าพนักงานเรือนจําท่ีผ�านการอบรมด�านการพยาบาล ซ่ึงอยู�



41ปฏิบัติหน�าท่ีเปBนประจําท่ีสถานพยาบาลนั้นด�วยอย�างน�อยหนึ่งคน และให�ดําเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับ การตรวจร�างกายตามมาตรา 37 การดูแลสุขอนามัย การสุขาภิบาล และการตรวจสุขภาพตามความจําเปBน รวมท้ังสนับสนุนให�ผู�ต�องขังได�รับโอกาสในการออกกําลังกายตามสมควร และจัดให�ผู�ต�องขังได�รับอุปกรณ ช�วย เก่ียวกับสายตาและการได�ยิน  การบริการทันตกรรมรวมถึงอุปกรณ สําหรับผู�มีกายพิการตามความจําเปBน และเหมาะสม  ท้ังนี้  ให�เปBนไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ     มาตรา 55 ในกรณีท่ีผู�ต�องขังปtวย มีปOญหาเก่ียวกับสุขภาพจิต หรือเปBนโรคติดต�อให�ผู�บัญชา การเรือนจําดําเนินการให�ผู�ต�องขังได�รับการตรวจจากแพทย โดยเร็ว    หากผู�ต�องขังนั้นต�องได�รับการบําบัดรักษาเฉพาะด�านหรือถ�าคงรักษาพยาบาลอยู�ในเรือนจํา จะไม�ทุเลาดีข้ึน  ให�ส�งตัวผู�ต�องขังดังกล�าวไปยังสถานบําบัดรักษาสําหรับโรคชนิดนั้นโดยเฉพาะ โรงพยาบาล  หรือสถานบําบัดรักษาทางสุขภาพจิต นอกเรือนจําต�อไป ท้ังนี้ หลักเกณฑ และวิธีการส�งตัวผู�ต�องขัง ไปรักษาตัวนอกเรือนจํา  ระยะเวลาการรักษาตัว  รวมท้ังผู�มีอํานาจอนุญาต  ให�เปBนไปตามกฎกระทรวง โดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ    ในกรณีท่ีส�งตัวผู�ต�องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจําตามวรรคสอง  มิให�ถือว�าผู�ต�องขังนั้นพ�นจาก การคุมขัง  และถ�าผู�ต�องขังไปเสียจากสถานท่ีท่ีรับผู�ต�องขังไว�รักษาตัว  ให�ถือว�ามีความผิดฐานหลบหนี ท่ีคุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา    มาตรา 56 ในกรณีท่ีผู�ต�องขังตาย  ปtวยหนัก  บาดเจ็บสาหัส  วิกลจริต  หรือจิตไม�ปกติ  ให�ผู�บัญชาการเรือนจําแจ�งเรื่องดังกล�าวให�คู�สมรสของผู�ต�องขังนั้น  ญาติ  หรือบุคคลท่ีผู�ต�องขังระบุไว�ทราบ โดยไม�ชักช�า  มาตรา 57 ให�เรือนจําจัดให�ผู�ต�องขังหญิงท่ีต้ังครรภ หรือให�นมบุตรได�รับคําแนะนําทาง ด�านสุขภาพและโภชนาการจากแพทย   พยาบาล  หรือเจ�าพนักงานเรือนจําท่ีผ�านการอบรมด�านการพยาบาล  และต�องจัดอาหารท่ีเพียงพอและในเวลาท่ีเหมาะสมให�แก�ผู�ต�องขังหญิงท่ีต้ังครรภ   ทารก เด็กและมารดา ท่ีให�นมบุตร  และต�องไม�ขัดขวางผู�ต�องขังหญิงในการให�นมบุตรและการดูแลบุตร  เว�นแต�มีปOญหาด�านสุขภาพ  ท้ังนี้  ให�เปBนไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ   มาตรา 58 ให�เรือนจําจัดเตรียมให�ผู�ต�องขังหญิงท่ีต้ังครรภ ได�คลอดบุตรในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลนอกเรือนจํา  ณ  ท�องท่ีท่ีเรือนจํานั้นต้ังอยู�  หากเด็กคลอดในเรือนจํา  ห�ามมิให�บันทึกว�า เด็กเกิดในเรือนจํา  โดยให�ระบุเฉพาะท�องท่ีท่ีเรือนจํานั้นต้ังอยู�    เม่ือผู�ต�องขังหญิงคลอดบุตรแล�ว  ให�ผู�ต�องขังหญิงนั้นอยู�พักรักษาตัวต�อไปภายหลังการคลอดได� ไม�เกินเจ็ดวันนับแต�วันคลอด  ในกรณีท่ีจําเปBนต�องพักรักษาตัวนานกว�านี้  ให�เสนอความเห็นของแพทย  ผู�ทําการคลอดเพ่ือขออนุญาตต�อผู�บัญชาการเรือนจํา 



42ให�เด็กท่ีอยู�ร�วมกับมารดาในเรือนจําได�รับการตรวจสุขภาพร�างกายโดยผู�เชี่ยวชาญด�านสุขภาพเด็ก เพ่ือวินิจฉัยและให�การรักษาตามความจําเปBน  รวมท้ังการตรวจปsองกันโรค  และการบริการด�านสุขอนามัย    การดําเนินการตามวรรคสองและวรรคสามให�เปBนไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ  มาตรา 59 ผู�ต�องขังหญิงซ่ึงถูกล�วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะผู�ท่ีต้ังครรภ จากการถูกล�วงละเมิด ดังกล�าว  ต�องได�รับคําแนะนําหรือคําปรึกษาทางการแพทย ท่ีเหมาะสม  และต�องได�รับการสนับสนุน การดูแลสุขภาพทางกายและทางจิตตามความจําเปBน  รวมท้ังการให�ความช�วยเหลือด�านกฎหมายด�วย ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ   วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง    ส=วนท่ี  5 การติดต=อผู�ต�องขัง  มาตรา 60 ผู�ต�องขังพึงได�รับการอนุญาตให�ติดต�อกับบุคคลภายนอกตามระเบียบกรมราชทัณฑ  บุคคลภายนอกซ่ึงได�รับอนุญาตให�เข�าไปในเรือนจําเพ่ือกิจธุระ  เยี่ยมผู�ต�องขังหรือเพ่ือประโยชน  อย�างอ่ืน  จะต�องปฏิบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑ ท่ีประกาศไว�โดยเปRดเผย  มาตรา 61 ให�เรือนจําจัดสถานท่ีให�ผู�ต�องขังได�พบและปรึกษากับทนายความหรือผู�ซ่ึง จะเปBนทนายความเปBนการเฉพาะตัวได�ตามท่ีกําหนดในระเบียบกรมราชทัณฑ   ส=วนท่ี  6 ทรัพย2สินของผู�ต�องขัง มาตรา 62 ทรัพย สินชนิดใดจะเปBนสิ่งของท่ีอนุญาตหรือไม�อนุญาตให�เก็บรักษาไว�ในเรือนจํา ให�เปBนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ทรัพย สินท่ีเปBนสิ่งของอนุญาตให�เก็บรักษาไว�ในเรือนจําแต�มีปริมาณหรือจํานวนเกินกว�าท่ี อธิบดีอนุญาต  หรือเปBนสิ่งของท่ีไม�อนุญาตให�เก็บรักษาไว�ในเรือนจํา  ให�แจ�งญาติมารับคืนจากเจ�าพนักงานเรือนจํา  แต�ถ�าไม�มีผู�มารับภายในเวลาท่ีเรือนจํากําหนด  อาจจําหน�ายแล�วมอบเงินให�แก�ผู�ต�องขังภายหลังหักค�าใช�จ�าย ในการจําหน�าย  แต�ถ�าของนั้นมีสภาพเปBนของสดเสียง�าย  ของอันตรายหรือโสโครกให�เจ�าพนักงานเรือนจําทําลายเสีย  การจําหน�ายและการทําลายสิ่งของตามวรรคสอง  ให�เปBนไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ   มาตรา 63 ทรัพย สินของผู�ต�องขังท่ีตกค�างอยู�ในเรือนจํา  ในกรณีต�อไปนี้  ให�ตกเปBนของแผ�นดิน (1) ผู�ต�องขังหลบหนีพ�นกําหนดสามเดือนนับแต�วันท่ีหลบหนี  (2) ผู�ต�องขังถูกปล�อยตัวไปแล�วและไม�มารับทรัพย สิน  เงินรางวัล  หรือเงินทําขวัญของตนไป ภายในหนึ่งปxนับแต�วันท่ีได�รับการปล�อยตัว  หมวด  6   การเตรียมความพร�อมก=อนปล=อยและการพ�นจากเรือนจํา มาตรา 64 ให�เรือนจําเตรียมความพร�อมก�อนปล�อย  โดยริเริ่มเตรียมการต้ังแต�ได�รับตัว ผู�ต�องขังไว�ในเรือนจํา  เพ่ือให�มีกระบวนการในการส�งเสริมและช�วยเหลือผู�ต�องขังได�อย�างถูกวิธีและ



43เหมาะสม  เพ่ือให�ผู�ต�องขังแต�ละคนกลับไปใช�ชีวิตในสังคมได�  รวมท้ังต�องให�คําแนะนําเก่ียวกับการจัดการเรื่องส�วนตัว  เศรษฐกิจ  สังคม  ตลอดจนมีความสัมพันธ ท่ีดีกับครอบครัวและชุมชน  ท้ังนี้ ให�เปBนไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ   มาตรา 65 ผู�ต�องขังท่ีจําคุกมาแล�วจนเหลือโทษท่ีต�องจําคุกตามระเบียบท่ีกรมราชทัณฑ  กําหนด  ให�เรือนจําจัดให�พักการทํางาน  และในกรณีท่ีเห็นสมควรให�จัดแยกคุมขังไว�ต�างหากจากผู�ต�องขังอ่ืน  แล�วจัดให�ได�รับการอบรมเพ่ือเตรียมความพร�อมก�อนปล�อย  มาตรา 66 ในกรณีท่ีผู�ต�องขังซ่ึงถึงกําหนดปล�อยปtวยหนัก  ไม�สามารถไปจากเรือนจําได� และขออนุญาตอยู�รักษาตัวในเรือนจําต�อไป ให�ผู�บัญชาการเรือนจําพิจารณาอนุญาตตามท่ีเห็นสมควรแต�ต�องรายงานให�อธิบดีทราบ  มาตรา 67 เม่ือจะปล�อยตัวผู�ต�องขัง  ให�ปฏิบัติดังต�อไปนี้  (1) เรียกคืนทรัพย สินท่ีเปBนของทางราชการ  (2) จ�ายเครื่องแต�งกายให�ตามท่ีกรมราชทัณฑ กําหนดสําหรับผู�ต�องขังท่ีไม�มีเครื่องแต�งกาย จะแต�งออกไปจากเรือนจํา (3) ทําหลักฐานการปล�อยตัว  (4) คืนทรัพย สินของผู�ต�องขังให�แก�ผู�ต�องขัง  รวมท้ังเงินรางวัลและเงินทําขวัญ    (5) ออกใบสําคัญการปล�อยนักโทษเด็ดขาดท่ีพ�นโทษ หมวด  7 วินัยและบทลงโทษ  มาตรา 68 ผู�ต�องขังผู�ใดฝtาฝvนหรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ�าพนักงานเรือนจํา ข�อบังคับเรือนจํา หรือระเบียบกรมราชทัณฑ   ให�ถือว�าผู�ต�องขังผู�นั้นกระทําผิดวินัย  มาตรา 69 เม่ือผู�ต�องขังกระทําผิดวินัย  จะถูกลงโทษสถานหนึ่งสถานใด  ดังต�อไปนี้  (1) ภาคทัณฑ   (2) งดการเลื่อนชั้นโดยมีกําหนดเวลา (3) ลดชั้น  (4) ตัดการอนุญาตให�ได�รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต�อไม�เกินสามเดือน  เว�นแต�เปBนกรณี การติดต�อกับทนายความตามท่ีกฎหมายกําหนด  หรือเปBนการติดต�อของผู�ต�องขังหญิงกับบุตรผู�เยาว   (5) ลดหรืองดประโยชน และรางวัลท้ังหมดหรือแต�บางส�วนหรือบางอย�าง  (6) ขังเด่ียวไม�เกินหนึ่งเดือน   (7) ตัดจํานวนวันท่ีได�รับการลดวันต�องโทษ  ในกรณีและเง่ือนไขอย�างใดจะลงโทษดังระบุไว�ในวรรคหนึ่ง  การดําเนินการพิจารณาลงโทษ การลงโทษ การเพิกถอน เปลี่ยนแปลง งด หรือรอการลงโทษ และการอุทธรณ รวมท้ังผู�มีอํานาจ ในการดําเนินการดังกล�าว ให�เปBนไปตามหลักเกณฑ   วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  



44 มาตรา 70 ในกรณีท่ีผู�ต�องขังได�กระทําความผิดอาญาข้ึนภายในเรือนจําและความผิดนั้น เปBนความผิดลหุโทษ  ความผิดฐานทําให�เสียทรัพย ของเรือนจํา  ความผิดตามมาตรา 73 หรือความผิดฐานพยายามหลบหนีท่ีคุมขัง ให�ผู�บัญชาการเรือนจํามีอํานาจวินิจฉัยลงโทษฐานผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  และจะนําเรื่องข้ึนเสนอต�อพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินการสอบสวนหรือฟsองร�องตามกฎหมายด�วยก็ได� ความผิดตามวรรคหนึ่งท่ีผู�บัญชาการเรือนจําจะใช�อํานาจวินิจฉัยลงโทษทางวินัย ให�เปBนไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ โดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  ความในมาตรานี้ไม�ตัดสิทธิของเอกชนท่ีจะเปBนโจทก ยื่นฟsองคดีอาญาหรือคดีแพ�งตามกฎหมาย  หมวด  8 ความผิดเก่ียวกับเรือนจํา มาตรา 71 ผู�ใดเข�าไปในเรือนจําโดยมิได�รับอนุญาตจากเจ�าพนักงานเรือนจําต�องระวางโทษ จําคุกไม�เกินห�าปx  หรือปรับไม�เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ มาตรา 72 ผู�ใดกระทําด�วยประการใดให�เข�ามาหรือให�ออกไปจากเรือนจํา หรือครอบครอง หรือใช�ในเรือนจํา  หรือรับจากหรือส�งมอบแก�ผู�ต�องขัง  ซ่ึงสิ่งของต�องห�าม  ดังต�อไปนี้ ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินห�าปx หรือปรับไม�เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  (1) ยาเสพติดให�โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย รวมถึงอุปกรณ ท่ีใช�ในการเสพ  (2) สุราหรือของมึนเมาอย�างอ่ืน  (3) เครื่องมืออันเปBนอุปกรณ ในการหลบหนี  (4) อาวุธ เครื่องกระสุนปvน วัตถุระเบิด ดอกไม�เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปvน  (5) น้ํามันเชื้อเพลิงหรือวัตถุอ่ืนใดท่ีก�อให�เกิดเพลิงได�  (6) เครื่องคอมพิวเตอร   โทรศัพท   หรือเครื่องมือสื่อสารอ่ืน รวมท้ังอุปกรณ สําหรับสิ่งของดังกล�าว (7) สิ่งของอ่ืนท่ีอาจก�อให�เกิดความเสียหายต�อเรือนจําหรือความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรม อันดีของประชาชน  ท้ังนี้  ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  มาตรา 73 ผู�ใดกระทําด�วยประการใดให�เข�ามาหรือให�ออกไปจากเรือนจํา หรือครอบครอง หรือใช�ในเรือนจํา  หรือรับจากหรือส�งมอบแก�ผู�ต�องขัง  ซ่ึงสิ่งของต�องห�าม  ดังต�อไปนี้ ต�องระวางโทษจําคุก ไม�เกินหนึ่งปx  หรือปรับไม�เกินสองหม่ืนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ  (1) อุปกรณ สําหรับเล�นการพนัน  (2) ของเน�าเสียหรือของมีพิษต�อร�างกาย  (3) เงินตรา  (4) เครื่องมือและอุปกรณ สําหรับสักร�างกาย  (5) สิ่งของอ่ืนท่ีอาจก�อให�เกิดความเสียหายต�อเรือนจําหรือความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรม อันดีของประชาชน  ท้ังนี้  ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



45มาตรา 74 สิ่งของต�องห�ามตามความในมาตรา  72  และมาตรา  73  ไม�หมายความรวมถึง สิ่งของซ่ึงมีไว�เพ่ือใช�ในราชการ  สิ่งของต�องห�ามท่ีมีการฝtาฝvนมาตรา  72  หรือมาตรา  73  ให�ริบเสียท้ังสิ้น ในกรณีสิ่งของต�องห�ามตามมาตรา  73  หากไม�มีการดําเนินการฟsองร�องตามกฎหมายให�ผู�บัญชาการเรือนจํามีอํานาจดําเนินการกับสิ่งของต�องห�ามดังกล�าว ตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  มาตรา 75 ถ�าผู�กระทําความผิดตามมาตรา 72 หรือมาตรา 73 เปBนเจ�าพนักงานเรือนจําหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�เข�าไปปฏิบัติหน�าท่ีหรือผู�ปฏิบัติหน�าท่ีอยู�ในเรือนจํา ต�องระวางโทษเปBนสามเท�า ของโทษท่ีกําหนดไว�สําหรับความผิดนั้น  บทเฉพาะกาล มาตรา 76 บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  ข�อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรี ท่ีได�ออกตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ   พุทธศักราช  2479  ท่ีใช�บัง คับอยู� ในวันก�อนวัน ท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ  ให�ยังคงใช�บังคับได�ต�อไปเพียงเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย�งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว�าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  ข�อบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ    การดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง ตามวรรคหนึ่ง ให�ดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในเก�าสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใช�บังคับ หากไม�สามารถ ดําเนินการได�ให�รัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไม�อาจดําเนินการได�ต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ  มาตรา 77 ให�เจ�าพนักงานเรือนจําตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ   พุทธศักราช 2479 และยังคงปฏิบัติหน�าท่ีอยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ  เปBนเจ�าพนักงานเรือนจําตามพระราชบัญญัตินี้  มาตรา 78 ในวาระเริ่มแรกท่ียังไม�มีการแต�งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 8 (4) ให�คณะกรรมการประกอบด�วยกรรมการโดยตําแหน�ง  เพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ แต�ต�องไม�เกิน เก�าสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ   2.7 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความคาดหวัง 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความคาดหวัง1.1 ความหมายของความคาดหวัง จากการศึกษาเก่ียวกับความคาดหวัง มีผู�ศึกษาท่ีแสดงทัศนะท่ีแตกต�างกัน สรุปดังนี้ พรพิมล ริยายและคณะ (2556: 5) ให�ความหมายไว�ว�า ความคาดหวัง หมายถึง ความต�องการ ความรู�สึก การรับรู� การคาดการณ  ถึงสิ่งท่ีบุคคลปรารถนาจะเปBนหรือจะได�มาในอนาคต    



46ฤทัย นิธิธนวิชิต (2553: 12) ความคาดหวัง เปBนความคิด ความเชื่อ ความ ต�องการ ความมุ�งหวังหรือความรู�สึกของบุคคลท่ีมีต�อสิ่งหนึ่ง เช�น บุคคล การกระทําหรือเหตุการณ  จึงเปBนการคิดล�วงหน�าโดยมุ�งหวังในสิ่งท่ีเปBนไปได�ว�าจะเกิดตามท่ีตนคิดไว�  วิภาวดี อร�ามอรพรรณ (2548: 49) ให�ความหมายไว�ว�า ความคาดหวัง คือ ความรู�สึก ความต�องการท่ีมีต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเปBนอยู�ในปOจจุบันไปจนถึงอนาคตข�างหน�า เปBนการคาดคะเนถึงสิ่งท่ีจะมากระทบต�อการรับรู� ของคนเรา โดยใช�ประสบการณ การเรียนรู�เปBนตัวบ�งบอก   กล�าวโดยสรุป ความคาดหวัง หมายถึง ความรู�สึก ความต�องการต�อสิ่งใดสิ่ง หนึ่งท่ีมีการคาดคะเนหรือคาดการณ ไว�ล�วงหน�า ซ่ึงระดับความคาดหวังข้ึนอยู�กับประสบการณ ของบุคคลต�อสิ่งนั้น  1.2 ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy theory) ร็อบบินส  และ จัดช  (Robbins and Judge, 2007, อ�างถึงใน ธนาศิริ ชะระอํ่า, 2554: 8) กล�าวว�า บุคคลมีพฤติกรรมโดยถือเกณฑ ความน�าจะเปBนในการรับรู� ซ่ึงทําให�เกิดการใช� ความพยายามเพ่ือนําไปสู�ผลลัพธ ท่ีต�องการ ตลอดจนข้ึนกับวิธีการมองถึงคุณค�า ท่ีเปBนผลลัพธ นั้น   ทฤษฎีกระบวนการนี้เสนอแนะว�าก�อนท่ีบุคคลจะปฏิบัติบุคคลนั้นจะพิจารณาว�าจะมีความสามารถ ความพยายามท่ีจะทําให�ได�ผลลัพธ ท่ีต�องการหรือไม�ในรูปของความสัมพันธ ระหว�างความพยายาม ท่ีใช�ในการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงาน แบ�งเปBน 3 ส�วนดังนี้     ส�วนท่ี 1 ความหวังผลการปฏิบัติงานจากความพยายาม (Effort Performance Expectancy) เปBนส�วนประกอบหนึ่งของทฤษฎีความคาดหวังท่ีเก่ียวข�องกับความ น�าจะเปBน ความคาดหวังผลการปฏิบัติงานจากความพยายามเปBนส�วนท่ีแสดงถึงความพยายามใน ด�านต�างๆ ท่ีจะส�งผลต�อการปฏิบัติงาน ผู�บริหารสามารถกระตุ�นให�พนักงานเกิดความคาดหวังจาก การใช�ความพยายามในการปฏิบัติงานสูง โดยจัดการฝ�กอบรม ให�การสนับสนุนพนักงาน ตลอดจน การกําหนดเปsาหมายในการทํางานท่ีชัดเจน เปBนต�น    ส�วนท่ี 2 ความคาดหวังผลลัพธ จากการปฏิบัติงาน (Performance-Outcome Expectancy) กล�าวคือ เปBนส�วนท่ีเก่ียวข�องกับการประเมินสภาพแวดล�อมในการปฏิบัติงานและ ระบบรางวัล พนักงานจะพิจารณาผลลัพธ ท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานนั้น ซ่ึงเปBนความ คาดหวังจากการใช�ความพยายามในการทํางาน เม่ือบุคคลรับรู�ความพยายามของเขาจะนําไปสู� ผลลัพธ ท่ีต�องการ เขาจะพยายามปฏิบัติงานไม�ให�พลาดเพ่ือให�ผลลัพธ ตามท่ีต�องการ    ส�วนท่ี 3 คุณค�าความพอใจในผลลัพธ  (Valence of Outcomes) หมายถึง คุณค�าของความพึงพอใจ  ซ่ึงเปBนผลลัพธ ท่ีเปBนไปได�ของแต�ละบุคคลจากการปฏิบัติหรือคุณค�าของ ความพึงพอใจท่ีคาดไว�ล�วงหน�าว�าจะได�รับ (Anticipated Satisfaction) แต�ละองค กรและสมาชิกของ องค กรต�องการผลลัพธ และมีแรงดึงดูดใจไม�เท�ากัน บางคนอาจจะต�องการผลลัพธ ท่ีมีลักษณ เฉพาะ แต�บางคนอาจจะไม�คิดเช�นนั้น  ทําให�ต�องศึกษาคุณค�าหรือส�วนประกอบของผลลัพธ  เม่ือผลลัพธ  เปBนท่ีน�าพึงพอใจคุณค�าความ



47พอใจจะเปBนบวก  แต�เม่ือผลลัพธ ไม�เปBนท่ีน�าพอใจคุณค�าความพอใจ จะเปBนลบ  เม่ือผลลัพธ มีลักษณะเปBนท่ีน�าพึงพอใจและไม�น�าพึงพอใจคุณค�าความพอใจในผลลัพธ  เท�ากับศูนย   วิภาวดี อร�ามอรพรรณ (2548: 50) กล�าวถึงทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของวรูม (Vroom) ว�ามีองค ประกอบของทฤษฎีท่ีสําคัญ คือ    Valence หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต�อผลลัพธ     Instrumentality หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ  วิถีทางท่ีจะนําไปสู�ความพึงพอใจ   Expectancy  หมายถึง  ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้นๆ บุคคลท่ีมี ความต�องการหลายสิ่งหลายอย�าง ดังนั้น บุคคลจึงพยายามด้ินรน แสวงหา หรือพยายามกระทําวิธีใด วิธีหนึ่งเพ่ือตอบสนองความต�องการหรือสิ่งท่ีคาดหวังไว� เม่ือได�รับการตอบสนองแล�วความ คาดหวัง บุคคลจะเกิดความพึงพอใจ ขณะเดียวกันความคาดหวังก็จะสูงข้ึนเรื่อย ๆ     จุฬากร นิยมธรรม (2547, อ�างถึงใน ฤทัย นิธิธนวิชิต, 2553: 11) กล�าวถึง ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom สรุปได� 5 ข�อ ดังนี้  1. การกําหนดความพยายาม เปBนพ้ืนฐานความคิดของทฤษฎีความคาดหวัง กล�าวว�าแรงจูงใจเปBนปOจจัยท่ีเกิด โดยผลท่ีได�รับมาจากความคาดหวังของคนในเหตุการณ ตาม เหตุผลของการกระทํานั้นๆ ภาพท่ี 2 พ้ืนฐานความคิดของทฤษฎีความคาดหวัง ท่ีมา:  ฤทัย นิธิธนวิชิต, “ความคาดหวังและสิ่งท่ีได�รับของผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ การเรียนรู�แห�งชาติกรุงเทพมหานคร.” (การค�นคว�าอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553). 2. ความคาดหวัง หมายถึง ความเปBนไปได�ถึงความพยายามท่ีทําให�เกิดการ กระทําท่ีบุคคล ผลความคาดหวังจะสูงหรือต่ําข้ึนอยู�กับความพยายามและการกระทํา 3. ค�าความสัมพันธ ระหว�างการกระทํากับผลลัพธ  หมายถึง ความสัมพันธ  ระหว�างการกระทํากับผลลัพธ ท่ีเกิดข้ึน 4. คุณค�า ค�าของผลลัพธ  เปBนสิ่งท่ีดึงดูดใจหรือไม�ดึงดูดใจ รางวัลท่ีมีค�ามาก ตามสากลนิยม คือ การยกย�อง การยอมรับ และคําสรรเสริญจากผู�อ่ืน ความพยายาม  ---------------------- การกระทํา --------------------------- ผลท่ีได�รบั   ±  ความคาดหวัง                            เครื่องมือสหสัมพันธ   คุณค�า



485. ความพยายาม เปBนผลรวมของความคาดหวัง สัมพันธ ระหว�างการกระทํา กับผลลัพธ และคุณค�า ศิริวรรณ เสรีรัตน  (2545, อ�างถึงใน ฤทัย นิธิธนวิชิต, 2553: 11) กล�าวว�า ทฤษฎีความคาด หวัง (Expectation Theory) เปBนทฤษฎีท่ีเสนอว�าบุคคลจะมีพฤติกรรมโดยถือเกณฑ  ความน�าจะเปBนในการรับรู�ซึ่งทําให�เกิดการใช�ความพยายามเพ่ือนําไปสู�ผลลัพธ ท่ีต�องการ รวมถึงการมองคุณค�าท่ีเปBนผลลัพธ นั้นและเปBนทฤษฎีกระบวนการท่ีเสนอแนะว�าก�อนท่ีบุคคลจะปฏิบัติ บุคคลนั้นจะพิจารณาว�ามีความสามารถและความพยายามท่ีจะก�อให�เกิดผลลัพธ ท่ีต�องการหรือไม� โดยจะแสดงในรูปของความ สัมพันธ ระหว�างความพยายามท่ีใช�ในการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงาน     พัชรี มหาลาภ (2538, อ�างถึงใน วิโรจน  ทองจันทร , 2554: 11) กล�าวว�า ปOจจัยท่ีกําหนดความ คาดหวังมี 3 ประการ ได�แก�   1. ลักษณะความแตกต�างของแต�ละบุคคลและสภาพแวดล�อม ความคาดหวังและการแสดงออกจึงแตกต�างกัน เพราะความคิดและความต�องการของแต�ละบุคคลนั้น แตกต�างกัน 2. ข้ึนอยู�กับความยากง�ายของงานและประสบการณ ท่ีผ�านมา หรือกล�าวได� ว�าหากบุคคลเคยประสบความสําเร็จในงานครั้งนั้นมาก�อน ก็จะกําหนดระดับความคาดหวังในการ ทํางานครั้งต�อไปสูงข้ึน และใกล�เคียงสภาพเปBนจริงมากข้ึน แต�ในทางตรงกันข�างกันจะกําหนด ความคาดหวังลงมาเพ่ือปsองกันมิให�เกิดความรู�สึกล�มเหลวจากระดับความคาดหวังท่ีตั้งสูงไว�กว�า ความสามารถจริง  3. ข้ึนอยู�กับความเปBนไปได� ความคาดหวังเปBนความรู�สึกนึกคิดและการ คาดการณ ของบุคคลต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงสิ่งนั้นอาจะเปBนรูปธรรมหรือนามธรรม มีการประมาณค�า โดยใช�เกณฑ มาตรฐานของตนเองเปBนเครื่องวัดของแต�ละบุคคล ซ่ึงการประเมินค�าของแต�ละบุคคล ต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่งชนิดเดียวกันอาจแตกต�างกันข้ึนอยู�กับภูมิหลัง ประสบการณ  ความสนใจในการให� คุณค�าของสิ่งนั้นๆของแต�ละบุคคล  สรุปได�ว�า ความพยายามเปBนพ้ืนฐานความคิดของทฤษฎีความคาดหวัง แรงจูงใจเปBนปOจจัยท่ีเกิดโดยผลท่ีได�รับมาจากความคาดหวังของคนในเหตุการณ ตามเหตุผลของ การกระทํานั้นๆหรือกล�าวได�ว�าระดับความคาดหวังข้ึนอยู�กับประสบการณ ท่ีมีต�อเหตุการณ นั้น  ผลความคาดหวังจะสูงหรือต่ําข้ึนอยู�กับความพยายามและการกระทํา  1.3 ความหมายของความพึงพอใจและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ  1.3.1 ความหมายของความพึงพอใจ    จากการศึกษาและค�นคว�าเอกสารท่ีเก่ียวข�องพบว�า มีผู�ศึกษาและให�ความ หมายความพึงพอใจ ดังนี้ ศุภสิริ โสมาเกตุ (2544: 53) ท่ีศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของ นักเรียนกลุ�มหนึ่ง กล�าวว�า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู�สึกนึกคิด หรือเจตคติของบุคคลท่ีมีต�อ การทํางานหรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก ดังนั้นความพึงพอใจในการเรียนจึงหมายถึง ความรู�สึกพอใจ ชอบใจใน



49การร�วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียน การสอนและต�องการดําเนินกิจกรรม นั้นๆ จนบรรลุผลสําเร็จโดยท่ีความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนประกอบด�วย องค ประกอบ 4 ด�าน คือ ด�านเนื้อหา ด�านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด�านสื่อและอุปกรณ การ จัดการเรียนการสอน และด�านการวัดการประเมินผล    อัญจนา วัจนะสวัสด์ิ (2544: 23) กล�าวว�า ความพึงพอใจเปBนความรู�สึกท่ี เกิดข้ึนเม่ือได�รับผลสําเร็จตามความมุ�งหมาย หรือ เปBนความรู�สึกข้ันสุดท�ายท่ีได�รับผลสําเร็จตาม วัตถุประสงค     พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปรับปรุงปx 2542 ให�ความหมาย ดังนี้    “ พึง” เปBนคําช�วยกริยาอ่ืน หมายความว�า ควร เช�น พึงใจ หมายความว�า พอใจ ชอบใจ    “ พอ” หมายความว�า เท�าท่ีต�องการ เต็มความต�องการ ถูกชอบ    ดังนั้น หากนําคํามาผสมกัน “พึงพอใจ” จะหมายความว�า ชอบใจ ถูกใจตาม ต�องการ    สรุปได�ว�า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู�สึกชอบใจ ถูกใจ พอใจเม่ือได�รับ ผลสําเร็จตามความมุ�งหมาย ตรงตามความต�องการ หรือสําเร็จตามเปsาหมายท่ีตั้งไว�  1.3.2 การวัดความพึงพอใจ ศุภวรรณ ทับทิมจรูญ (2548: 22) สรุปไว�ว�า ความพึงพอใจเปBนทัศนคติท่ี เปBนนามธรรมและค�อนข�างซับซ�อน การวัดทางอ�อมสามารถวัดจากความคิดเห็นของบุคคล ท้ังนี้การแสดงความคิดเห็นของบุคคลนั้นต�องตรงกับความรู�สึกท่ีแท�จริงจึงจะสามารถวัดความพึงพอใจได� มิฉะนั้น การวัดความพึงพอใจจะมีความคลาดเคลื่อน   ชลดา สาครวิศวะ (2548: 47) สรุปไว�ว�า ทัศนคติ (Attitude) เปBนการประเมิน ความพอใจและความไม�พอใจขอบบุคคล ความรู�สึกและแนวโน�มของการปฏิบัติท่ีมีต�อสิ่งของหรือ ความคิด หมายถึง การตอบสนองต�อการปฏิบัติท่ีมีต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะท่ีพอใจหรือไม�พอใจ ทัศนคติประกอบด�วย 3 ส�วน คือ 1) ส�วนของความรู�สึก (Effective Component) เปBนส�วนของ ทัศนคติท่ีสะท�อนถึงความรู�สึกหรืออารมณ ของบุคคลท่ีมีต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช�น  บุคคลท่ีมีความสุข ในการทํางานเพราะได�รับค�าตอบแทนและลักษณะงานท่ีเปBนความท�าทายความสามารถ 2) ส�วนของ ความเข�าใจ (Cognitive Component) เปBนส�วนประกอบของทัศนคติซ่ึงแสดงถึงความรู�สึกความ เข�าใจของบุคคลหนึ่งต�อสิ่งหนึ่งสิ่งใด และ 3) ส�วนของพฤติกรรม (Behavioral Component) เปBน ส�วนของทัศนคติท่ีสะท�อนความต้ังใจในการกระทําความคาดหวังของพฤติกรรม ตลอดจนสะท�อน แนวโน�มของผู�ปฏิบัติ   ภณิดา ชัยปOญญา (2541, อ�างถึงใน ศุภวรรณ ทับทิมจรูญ,  2548: 22) กล�าว ว�า มีวิธีท่ีวัดความพึงพอใจ ได�ดังนี้  1. การใช�แบบสอบถาม แบบสอบถามท่ีต�องการทราบความคิดเห็นนี้ สามารถทําได� ท้ังกําหนดคําตอบให�เลือก หรือตอบคําถามอิสระ คําถามในแบบสอบถามอาจ เก่ียวกับการความพอใจในด�านต�าง ๆ 



502. การสัมภาษณ  เปBนวิธีการวัดความพึงพอใจโดยตรงซ่ึงต�องอาศัยเทคนิค และวิธีการท่ีดีจึงจะได�ข�อมูลท่ีเปBนจริง 3. การสังเกต เปBนวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตุพฤติกรรมของบุคคล เปsาหมายไม�ว�าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท�าทาง วิธีนี้ต�องอาศัยการกระทําอย�างจริงจัง สังเกต อย�างมีระเบียบแบบแผน  เดย   (Day, 1997, อ�างถึงใน ศุภวรรณ ทับทิมจรูญ, 2548: 22) เสนอแนวคิด การประเมินความพึงพอใจไว� 2 แบบ ดังนี้  1. การประเมินผลทางจิตวิทยา (Psychological Interpretation of Satisfaction) แนวทางนี้มอง Satisfaction (ความพึงพอใจ) ว�าเปBนการยืนยัน (Confirmation) ของ ความคาดหวังท่ีเกิดข้ึน (Prior Expectation) ความพึงพอใจหรือไม�พอใจข้ึนอยู�กับการเปรียบเทียบ กับสิ่งท่ีได�รับ หรือแนวทางของ Disconfirmation Process  2. การประเมินผลตามทฤษฎีอรรถประโยชน  (Utility Theory Interpretation ofSatisfaction) เปBนการอ�างทฤษฎีในด�านเศรษฐศาสตร  โดยมีสมมติฐานว�าผู�บริโภคท่ีมีเหตุผล (Rational Consumer) ต�องการทําให�ตนบรรลุความพอใจสูงสุดเม่ือเกิดอรรถประโยชน  สูงสุด ทําให�เกิด Ideal Point ซ่ึงจะน�อยกว�า เท�ากับ หรือ มากกว�า หรือระดับใดโดยการนํามา เปรียบเทียบกับความคาดหวัง (Expectation) และการรับรู� (Perception)  สรุปได�ว�า การวัดความพึงพอใจเปBนการวัดทัศนคติท่ีเปBนนามธรรม สามารถวัดได�หลากหลายรูปแบบ ท��งการใช�แบบสอบถาม การสัมภาษณ  การสังเกตุ หรือการ ประเมินด�วยหลักทางจิตวิทยาหรือประเมินตามทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการวัดความพึงพอใจ  1.3.3 ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ อุกฤษฏ  ทรงชัยสงวน (2543, อ�างถึงใน วิโรจน  ทองจันทร , 2554: 17-18) รวบรวมทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจในรูปแบบของแรงจูงใจ ไว� 4 กลุ�ม ดังนี้  1. ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว  (Maslow’s Theory Motivation or Maslow’s Hierarchyof Needs Theory) ทฤษฎีนี้กล�าวว�าความต�องการในด�านต�างๆ กันของมนุษย  เรียงลําดับจากความต�องการข้ันพ้ืนฐานหรือความต�องการเพ่ืออยู�รอดไปจนถึงความต�องการทาง สังคม หรือความต�องการยอมรับนับถือจากกลุ�มว�าตนมีคุณค�า หรือต�องการพัฒนาตนเองให�ก�าวหน�า ยิ่งข้ึน มาสโลว  มองว�าความต�องการของมนุษย มีลักษณะเปBนลําดับข้ันตอน จากระดับต่ําสุดไปยัง ลําดับสูงสุด เม่ือความต�องการในระดับหนึ่งได�รับการตอบสนองแล�วมนุษย จะมีความต�องการอ่ืน ในระดับท่ีสูงข้ึนไป ได�แก�  1.1 ความต�องการทางร�างกาย (Physiological Needs) เปBนความต�องการ ของมนุษย เพ่ือความอยู�รอด  



511.2 ความต�องการปลอดภัยและความม่ันคง (Security or Safety Needs) เม่ือมนุษย สามารถตอบสนองความต�องการทางร�างกายได� มนุษย ก็จะเพ่ิมความต�องการในระดับท่ี สูงข้ึนต�อไป เช�น ความต�องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สิน ความม่ันคงในหน�าท่ีการงาน  1.3 ความต�องการทางสังคม (Affiliation of Acceptance Needs) เปBนความต�องการเปBนส�วนหนึ่งของสังคม ซ่ึงเปBนธรรมชาติอย�างหนึ่งของมนุษย  เช�น ความต�องการให� และได�รับซ่ึงความรัก  1.4 ความต�องการการยกย�อง (Esteem Needs) หรือ ความภูมิใจใน ตนเอง เปBน ความต�องการท่ีจะได�รับการยกย�อง นับถือ และสถานะจากสังคม  1.5 ความต�องการความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization) เปBนความต�องการสูงสุดของแต�ละบุคคล เช�น ความต�องการท่ีจะทําทุกสิ่งทุกอย�างให�สําเร็จ ความต�องการทําทุกอย�างเพ่ือตอสอนงความต�องการของคน  2. ทฤษฎีการจูงใจ การบํารุงรักษาเฮิร ซเบิร ก (Herzberg) ทฤษฎีนี้กล�าวว�า ปOจจัยการจูงใจเปBนตัวกระตุ�นให�ผู�ปฏิบัติงานด�านความพึงพอใจ ได�แก� โอกาส ความสําเร็จ การ ยอมรับ ความรับผิดชอบ ความเจริญก�าวหน�า และปOจจัยการบํารุงรักษาซ่ึงเปBนตัวกีดขวางความพึง พอใจ ได�แก� นโยบายองค กร สภาพการทํางาน ความสัมพันธ ระหว�างบุคคล  3. ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเซลแลน (McCelland) แบ�งความต�องการของ มนุษย เปBน 3ประเภท คือ ความต�องการความสําเร็จ ความต�องการมีอํานาจ และความต�องการ ความสัมพันธ  โดยความต�องการความสําเร็จหรือเรียกว�า แรงจูงใจใฝtสัมฤทธิ์นั้นถ�าบุคคลใดมีสูงจะ มีความปรารถนาท่ีจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให�ลุล�วงไปด�วยดี 4. ทฤษฎีความคาดหวังของรูม (Vroom) เสนอแนวคิดเก่ียงกับแรงจูงใจการ ทํางานของบุคคลจะประเมินความเปBนไปได�ของผลท่ีบังเกิดข้ึนแล�ว จึงดําเนินการปฏิบัติตามท่ีตน คาดหวังไว� การจูงใจข้ึนอยู�กับความคิดหวังของมนุษย ต�อผลท่ีเกิดข้ึน   ศุภสิริ โสมาเกตุ (2544: 55) สรุปไว�ว�า ความพึงพอใจในการเรียนและผล การเรียนจะมีความสัมพันธ กันในทางบวก ท้ังนี้ ข้ึนอยู�กับว�ากิจกรรมท่ีผู�เรียนปฏิบัตินั้นทําให�ผู�เรียน ได�รับการตอบสนองท้ังทางร�างกายและจิตใจ ซ่ึงเปBนส�วนสําคัญท่ีจะทําให�เกิดความสมบูรณ ของ ชีวิตมากน�อยเพียงไร นั่นคือ สิ่งท่ีครูผู�สอนจะคํานึงถึงองค ประกอบต�างๆ ในการเสริมสร�างความพึง พอใจในการเรียนให�กับผู�เรียน  งานวิจัยนี้ศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของผู�เข�าศึกษาท่ีสอดคล�องหลักการ และทฤษฎีดังข�างต�นซ่ึงการศึกษาหาความรู�โดยเฉพาะภาษาอังกฤษนั้นเกิดจากความต�องการ ความสําเร็จ ความก�าวหน�า เพ่ือตอบสนองความต�องการของบุคคลในข้ันต�าง ๆ กัน 



522.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง จํานง  อ่ินคํา (2545) ได�ศึกษาการจัดกิจกรรมการฝ�กวิชาชีพผู�ต�องขังในเรือนจําและทัณฑสถาน เขต 5 พบว�า ทรรศนะของผู�ต�องขังต�อการจัดกิจกรรมการฝ�กวิชาชีพในภาพรวมอยู�ในระดับเห็นด�วยปานกลาง โดยเห็นด�วยกับระยะเวลาในการฝ�กอบรมของแต�ละ หลักสูตรมีความเพียงพอท่ีจะทําให�ผู�ท่ีเข�าอบรมปฏิบัติได�เปBนอันดับท่ีหนึ่ง และเห็นด�วยในเรื่องอุปกรณ ในการฝ�กอบรมของแต�ละหลักสูตรมีความเหมาะสมกับสภาพการใช�งาน และบรรยากาศในการฝ�กอบรมของแต�ละหลักสูตรมีความเหมาะสม ส�วนสถานท่ีในการฝ�กอบรมของแต�ละ หลักสูตรมีความเหมาะสมตามลําดับ เม่ือเปรียบ เทียบการจัดกิจกรรมการฝ�กวิชาชีพผู�ต�องขังในเรือนจําและทัณฑสถาน เขต 5 จําแนกตามสถานภาพของผู�ต�องขัง พบว�า ผู�ต�องขังท่ีมีอายุต�างกัน มีการจัดกิจกรรมการฝ�กวิชาชีพผู�ต�องขังในเรือนจําและ ทัณฑสถาน เขต 5 แตกต�างกัน          ศิริพงษ  เสนาโยธี (2544) ได�ศึกษาถึงการพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน ฝ�กอบรมวิชาชีพด�านช�างไม�เครื่องเรือนให�แก�ผู�ต�องขังในเรือนจํากลางขอนแก�น โดยทําการสอบถามความคิดเห็นของผู�ต�องขังในเรือนจํากลางขอนแก�นเก่ียวกับการดําเนินงานฝ�กอบรมวิชาชีพด�านช�างไม�เครื่องเรือนให�แก�ผู�ต�องขัง พบว�า รูปแบบการดําเนินงานฝ�กอบรมวิชาชีพด�านช�างไม�เครื่องเรือนให�แก�ผู�ต�องขังในเรือนจํากลางขอนแก�นมีการพัฒนาในทางท่ีดีข้ึนจากอดีตในระดับมาก โดยประเด็นท่ีผู�ต�องขังต�องการให�มีการพัฒนาเพ่ิมเติม คือ ด�านหลักสูตรวิชาชีพ ด�านวิทยากร และด�านวิธีการฝ�กอบรมตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานฝ�กอบรมวิชาชีพด�านช�างไม�เครื่องเรือนให�แก�ผู�ต�องขังในเรือนจํากลางขอนแก�นจําแนกตามสถานภาพของผู�ต�องขัง พบว�า ผู�ต�องขังท่ีมีระดับการศึกษาต�างกัน และอายุต�างกันมีการพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน ฝ�กอบรมวิชาชีพด�านช�างไม�เครื่องเรือนให�แก�ผู�ต�องขังในเรือนจํากลางขอนแก�นแตกต�างกัน ส�วนผู�ต�องขังท่ีมีประเภทความผิดก�อนต�องโทษต�างกันมีการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานฝ�กอบรมวิชาชีพด�านช�างไม�เครื่องเรือนให�แก�ผู�ต�องขังในเรือนจํากลางขอนแก�นไม�ต�างกัน          สาโรช โตสุรัตน  (2544) ศึกษาความต�องการและการได�รับการตอบสนองความต�องการการศึกษาวิชาชีพของผู�ต�องขัง เรือนจําเขต 2 พบว�า ความต�องการการศึกษาวิชาชีพ และการได�รับการตอบสนองความต�องการการศึกษาวิชาชีพอยู�ในระดับสูง โดยมีความต�องการวิชาชีพท่ีสามารถนําไปใช�ประโยชน เม่ือพ�นโทษเปBนอันดับท่ีหนึ่ง เม่ือเปรียบเทียบความต�องการและการได�รับการตอบสนองจําแนกตามสถานภาพของผู�ต�องขัง พบว�า ผู�ต�องขังท่ีมีระดับการศึกษาก�อนรับโทษต�างกัน และหลักสูตรท่ีต�องการเข�ารับการอบรมต�างกันมีความต�องการและการได�รับการตอบสนองความต�องการการศึกษาวิชาชีพแตกต�างกัน ส�วนผู�ต�องขังท่ีมีอาชีพก�อนการต�องโทษต�างกัน และประเภทความผิดก�อนการต�องโทษต�างกันมีความต�องการและการได�รับการตอบสนองความต�องการการศึกษาวิชาชีพไม�แตกต�างกัน 



53         ชโลธร วัฒนะโชติ (2543) ได�ทําการศึกษาความคาดหวังและความต�องการของผู�ต�องขังท่ีกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ ก�อนท่ีจะได�รับการปลดปล�อยจากเรือนจําและทัณฑสถานในเขต 1 พบว�า ผู�ต�องขังมีความคาดหวังก�อนท่ีจะได�รับการปลดปล�อยจากเรือนจําโดยคาดหวังให�มีการฝ�กอบรมท่ีสามารถนําไปใช�ประโยชน ต�อการดํารงชีพภายหลังพ�นโทษได� และผู�ต�องขังมีความต�องการต�อการฝ�กอบรมวิชาชีพในเรือนจํา การฝ�กอบรมจะช�วยให�ผู�เข�าอบรมลดการกระทําผิดซํ้าหลังจากพ�นโทษ การฝ�กอบรมสามารถนําไปใช�ได�จริงหลักจากพ�นโทษ และการฝ�กอบรมมีคุณค�าต�อการพัฒนาทางด�านอารมณ  เม่ือเปรียบเทียบความคาดหวังและ ความต�องการของผู�ต�องขังท่ีกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ ก�อนท่ีจะได�รับการปลดปล�อยจากเรือนจําและทัณฑสถานในเขต 1 จําแนกตามสถานภาพของผู�ต�องขัง พบว�า ผู�ต�องขังท่ีมีระดับการศึกษาต�างกัน มีความคาดหวังและความต�องการของผู�ต�องขังท่ีกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ ก�อนท่ีจะได�รับการปลดปล�อยจากเรือนจําและทัณฑสถานในเขต 1 แตกต�างกัน          ราชิน โนรี (2543) ได�ศึกษาการจัดการศึกษาวิชาชีพของผู�ต�องขังในเรือนจําภาคตะวันออก พบว�า ผู�ต�องขังเห็นกับการฝ�กอบรมวิชาชีพในเรือนจําด�านการจัดฝ�กอบรม โดยเห็นด�วยกับอุปกรณ ในการฝ�กอบรมของแต�ละหลักสูตรมีความเหมาะสมกับสภาพการใช�งาน ระยะเวลาในการฝ�กอบรมของแต�ละหลักสูตรมีความเพียงพอท่ีจะทําให�ผู�ท่ีเข�าอบรมปฏิบัติได� สถานท่ีในการฝ�กอบรมของแต�ละหลักสูตรมีความเหมาะสม และบรรยากาศในการฝ�กอบรมของแต�ละหลักสูตรมีความเหมาะสมตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบการจัดการศึกษาวิชาชีพของผู�ต�องขัง ในเรือนจําภาคตะวันออกจําแนกตามสถานภาพของผู�ต�องขัง พบว�า ผู�ต�องขังท่ีมีอาชีพต�างกัน มีการจัดการศึกษาวิชาชีพของผู�ต�องขังในเรือนจําภาคตะวันออกต�างกัน เริงฤทธิ์ แพรวงษ  (2543) ได�ทําการศึกษาเจตคติของผู�ต�องขังต�อการฝ�ก วิชาชีพในเรือนจําพิเศษ กรุงเทพมหานคร พบว�า ผู�ต�องขังมีเจตคติท่ีดีต�อการฝ�กวิชาชีพในเรือนจํา โดยเห็นว�าหลักสูตรการฝ�กวิชาชีพท่ีเรือนจําพิเศษ กรุงเทพมหานครมีความสอดคล�องกับตลาด แรงงานในปOจจุบัน เนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมและทันสมัยกับผู�ต�องขังและสภาพสังคมในปOจจุบัน และสิ่งอํานวยความสะดวกในการฝ�กอบรมของแต�ละหลักสูตรมีความพอเพียง เม่ือเปรียบเทียบเจตคติของผู�ต�องขังต�อการฝ�กวิชาชีพในเรือนจําพิเศษ กรุงเทพมหานครจําแนกตามสถานภาพของผู�ต�องขัง พบว�า ผู�ต�องขังท่ีมีความพอเพียงของรายได�ก�อนการต�องโทษต�างกัน มีเจตคติของผู�ต�องขังต�อการฝ�กวิชาชีพในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครแตกต�างกัน           อําไพ ศรีอรรถจันทร  (2543) ได�ศึกษาเรื่องการส�งเสริมอาชีพอิสระแก� เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว�าร�อยละ 69.5 มีความคิดเห็นว�า ควรเชิญผู�ท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพอิสระมาบรรยาย และร�อยละ 61.28 ท่ีเสนอแนะว�า ควรจัด การฝ�กอบรมเปBนช�วงๆ ตามความเหมาะสม และท่ีสําคัญท่ีสุดคือร�อยละ 46.42 เห็นว�าควรจัดต้ังกองทุนเพ่ือช�วยเหลือผู�เข�าสู�อาชีพอิสระ เม่ือ



54เวลาฉุกเฉินจะใช�เปBนแหล�งกู�ยืมเปBนทุนใน การสนับสนุนการประกอบอาชีพได�การอยู�ร�วมกันของมนุษยชาติให�เปBนไปอย�างปกติสุขในสังคมย�อมจะต�องมีการวางกฎระเบียบเพ่ือให�ทุกคนในสังคมได�ปฏิบัติตามผู�ใดมีความประพฤติปฏิบัติแตกต�างไปจากกฎระเบียบท่ีว�างไว� หากผู�นั้นกระทําความผิด  เกิดความไม�ปกติสุขบุคคลนั้นย�อมจะต�องถูกลงโทษ ตามกฎหมายท่ีกําหนดไว�การจําคุกเปBนการลงโทษ ลักษณะหนึ่งท่ีทําให�ผู�ต�องขังถูกตัดขาดจาก โลกภายนอกระยะหนึ่ง ผู�ต�องขังเหล�านี้มีเปBนส�วนน�อยท่ีเปBนผู�ร�ายโดยสันดานแก�ไขไม��ได� ส�วนใหญ�จะเกิดจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจบีบบังคับ เช��น ยากจน   ไม�มีความรู� หากมีโอกาสได�รับการอบรมชี้แนะในทางท่ีถูกจะสามารถดําเนินชีวิตเปBนพลเมืองดีได�           จากการตรวจเอกสารท่ีเก่ียวข�อง ผลการวิจัย แนวความคิดพบว�าการท่ีจะช�วยให�บุคคลสามารถ ปฏิบัติงานได�อย�างสัมฤทธิ์ผล โดยอาศัยการพัฒนานิสัยในการใช�ความคิดและการกระทํา ทักษะความรู� และทัศนคติท่ีเหมาะสมหรือกระบวนการในอันท่ีจะเพ่ิมพูนความรู� พัฒนาฝxมือในการทํางานสมรรถนะ ของบุคคลท้ังมวลในสังคมใดสังคมหนึ่ง ตลอดจนเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในทางท่ีดี พบว�าการตัดสินใจประกอบ อาชีพส�วนบุคคลข้ึนอยู��กับปOจจัยส�วนบุคคลปOจจัยสภาพแวดล�อม การฝ�กอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในแง�ของการแก�ปOญหาเศรษฐกิจ  ควรมีจุดประสงค ท่ีจะแก�ปOญหาทางเศรษฐกิจและความเปBนอยู�ของผู�เข�ารับการฝ�กอบรม หลักสูตรจึงควรมีการวางแผนไว�อย�างกว�างๆ  เพ่ือให�สามารถดัดแปลงใช�ให�เหมาะสมกับความต�องการของผู�ต�องขัง 



56  บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย   การวิจัยเรื่องความคาดหวังของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร นิเจอร ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผู�ต�องขังในการฝ�กอบรมการทําเฟอร นิเจอร ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยา และ2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังของผู�ต�องขังในการฝ�กอบรมการทําเฟอร นิเจอร ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยา จําแนกตาม อายุ และระดับการศึกษา เป2นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซ่ึงผู�วิจัยได�ดําเนินการตามข้ันตอนดังต�อไปนี้ 3.1   ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 3.2   เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษา 3.3   การเก็บรวบรวมข�อมูล 3.4   การวิเคราะห ข�อมูล และการแปรผล  3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  3.1.1 กลุ�มประชากรตัวอย� �าง  ประชากรท่ีศึกษาในครั้งนี้  คือ ผู�ต�องขังเรือนจําพะเยา ซ่ึงไม��จํากัดอายุเหลือโทษจําคุกอีกไม��เกิน  2 ปHH ซ่ึงใก�ลจ�ะพ�นโทษ จํานวนท้ังสิ้น 280 คน ซ่ึงท้ังหมดเป2นนักโทษชาย (ท่ีมา: สถิติประชากรนักโทษชายเรือนจําจังหวัดพะเยา, 2561) 3.1.2 ขนาดตัวอย�างและวิธีการคัดเลือกตัวอย�าง ในการศึกษาครั้งนี้ กําหนดขนาดตัวอย�างจํานวน 165 ราย จากกลุ�มประชากร จํานวน 280คนโดยใช�วิธีการสุ�มตัวอย�างของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973. อ�างถึงใน ธานินทร  ศิลปWจารุ,2551)โดยกําหนดค�าระดับความคลาดเคลื่อนท่ีระดับ 0.05 หรือ 5%  การคํานวณขนาดของกลุ�มตัวอย�าง    สูตร  n     =    N                                1+Ne2 เม่ือ  N คือ ขนาดของประชากร = 280 ราย   e คือ ความคลาดเคลื่อน = 5%   n คือ ขนาดกลุ�มตัวอย�าง   



57  คํานวณได'ดังนี้    n     =         280       1+ (280 x 0.052)           =    164.71     = 165 ราย   ดังนั้นในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู�ศึกษาจึงทําการกําหนดการใช�วิธีสุ�มตัวอย�างข้ึนมาจนครบตามจํานวนของกลุ�มตัวอย�าง ซ่ึงมีจํานวนเท�ากับ 165 ราย  3.2 เครื่องมือท่ีใช'ในการศึกษา   3.2.1 เครื่องมือรวบรวมข'อมูล เครื่องมือท่ีใช''ในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถามฝ�กอบรมหลักสูตรความคาดหวังของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร นิเจอร ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยา ซ่ึงได��จัดทําข้ึนรายละเอียดดังนี้แบบสอบถามความคาดหวังของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร นิเจอร ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยา แบ�งออกเป2น 3 ตอน   ตอนท่ี 1 เพ่ือรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับลักษณะข�อมูลท่ัวไปของผู�ต�องขัง ประกอบด�วย อายุ และระดับการศึกษา    ตอนท่ี 2 เก่ียวกับความคาดหวังของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร นิเจอร ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยาเป2นคําถามแบบมาตราส�วนประมาณค�า (Rating scale) ประกอบด�วยข�อความ ท่ีเป2นความสําคัญแต�ละด�าน และมีคําตอบระดับความคิดเห็นให�เลือก 5 ระดับ ของลิเคิร ท สเกล (Likertscale)  ดังนี้ 5  หมายถึง  มากท่ีสุด 4  หมายถึง  มาก 3  หมายถึง  ปานกลาง 2  หมายถึง  น�อย 1  หมายถึง  น�อยท่ีสุด   ตอนท่ี 3 เพ่ือรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับปdญหาและข�อเสนอแนะของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร นิเจอร ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยา    



58  3.2.2 ข้ันตอนการสร'างเครื่องมือวิจัย ได�ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  3.2.2.1 ศึกษาค�นคว�าจากตํารา เอกสาร ทฤษฎี แนวคิด งานผู�วิจัยท่ีเก่ียวข�องในประเทศเก่ียวกับ ความคาดหวังของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร นิเจอร ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยาเรายละเอียดวัตถุประสงค ของการวิจัยเพ่ือเป2นแนวทางในการสร�างแบบสอบถาม   3.2.2.2 ศึกษาวิธีการสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย เพ่ือใช�เป2นแนวทางในการสร�างเครื่องมือและปรับแบบสอบถาม ในการสร�างแบบสอบถาม    3.2.2.3 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด องค ประกอบเพ่ือทํานิยามศัพท ในการวิจัย เพ่ือมาเป2นแนวทางในการสร�างข�อคําถาม   3.2.2.4 นําแบบสอบถามฉบับร�างท่ีจัดทําข้ึนเสนออาจารย ท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบแก�ไขให�มีความตรง และความสมบูรณ ของเนื้อหา รวมท้ังการใช�ภาษาท่ีเหมาะสม 3.2.2.5 นําแบบสอบถามท่ีผ�านการพิจารณาจากอาจารย ท่ีปรึกษาเสนอผู�เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล แล�วนําแบบสอบถามไปหาค�าดัชนีความสอดคล�อง  (IOC :Index of Item-Objective Congruence) นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแล�วเสนอให�ผู�เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา ( Content Validity) หรือความสอดคล�องระหว�างข�อความท่ีเขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพท ท่ีกําหนดไว�   โดยหาค�าดัชนีความสอดคล�อง( Index of ItemObjective Congruence : IOC )  โดยมีค�า IOC ต้ังแต� .67 – 1.00    3.2.2.6 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามข�อเสนอแนะของผู�เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท�าน  เม่ือปรับปรุงแก�ไขแล�วนําเสนออาจารย ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบพิจารณาอีกครั้งนี้    3.2.2.7  นําเครื่องมือแบบสอบถามท่ีอาจารย ผู�เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบหาค�าความเชื่อม่ัน (Reliability)  ของแบบสอบถาม และนําไปทดลองใช� ( Try out ) กับประชากร ท่ีไม�ใช�กลุ�มตัวอย�าง  จํานวน  30  ชุด      3.2.2.8 นําแบบสอบถามท่ีผ�านการทดลองใช�แล�วมาวิเคราะห หาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับด�วยวิธีการหาค�าสัมพันธ  แอลฟsา ตามวิธี Conbach& Alpha coefficient ค�าความเชื่อม่ันต้ังแต� 0.70 ข้ึนไป  3.2.2.9 นําเครื่องมือท่ีทดลองใช�แล�วเสนอท่ีอาจารย ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือให�ถูกต�องสมบูรณ และจัดพิมพ แบบสอบถามฉบับสมบูรณ เก็บรวบรวมข�อมูลต�อไป  เทากับ 0.924



59  3.3การเก็บรวบรวมข'อมูล การรวบรวมข�อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ควบคุมการเก็บรวบรวมข�อมูลด�วยตนเอง และผู�ช�วยวิจัย ให�ดําเนินตามข้ันตอน ดังนี้   1. ทําหนังสือขอความอนุเคราะห  ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ   เพ่ือขออนุญาต ติดต�อประสานงานการดําเนินการเก็บข�อมูลการวิจัย   2. ชี้แจงผู��ช�วยวิจัยให��มีความเข�าใจในแบบสอบถามแต��ละตอนท่ีเก่ียวกับการอธิบายแบบ สอบถามแก��ผู��ช�วยเก็บข�อมูลแบบสอบถามเพ่ือให��ได��ข�อมูลท่ีถูกต�องมากท่ีสุด   3.4 การวิเคราะห2ข'อมูล และการแปลผล  ในการวิเคราะห  ข�อมูลท่ีได �นั้น วิ เคราะห  คํานวณด�วยโปรแกรมสถิติ เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร   ซ่ึงสถิติท่ีใช��ในการวิเคราะห  ข�อมูล ดังนี้คือ   1. ร�อยละเพ่ือแจกแจงความถ่ีในการจัดลําดับข้ันข�อมูลท่ัวไปของผู�ต�องขังเก่ียวกับ อายุ และระดับการศึกษา           2. ค�าร�อยละประเมินค�าวิเคราะห ข�อมูลท่ีมีลักษณะแบบมาตราส�วน ค�าเฉลี่ยและค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการพรรณนาความต�องการเข�ารับการฝ�กอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของ ผู�ต�องขัง โดยยึดเกณฑ การกําหนดระดับความคาดหวัง ดังนี้     ค�าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคาดหวังในระดับ มากท่ีสุด     ค�าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคาดหวังในระดับ มาก     ค�าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคาดหวังในระดับ ปานกลาง     ค�าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคาดหวังในระดับ น�อย     ค�าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคาดหวังในระดับ น�อยท่ีสุด  3. เปรียบเทียบความคาดหวังของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร นิเจอร ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยาจําแนกตามอายุ และระดับการศึกษา  วิเคราะห โดยใช�สถิติเชิงอนุมาน (Inferential)ได�แก� (F-test) หรือวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  เม่ือพบความแตกต�างจึงทดสอบรายคู�ภายหลังด�วยวิธี LSD (Least Significant Difference)  



60 บทที ่4 ผลการศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป�นการศึกษาวิจัยเรื่อง  ความคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค)เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผู ต องขังในการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยา และ2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคาด หวังของผู ต องขังในการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยา จําแนกตาม อายุ และระดับการศึกษาผู ศึกษาได ดําเนินการเก็บรวบรวมข อมูล จากเครื่องมือคือแบบสอบถามกับผู ต องขังในการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยา โดยได ทําการตรวจสอบ เรียบเรียงประมวลผลข อมูล ผู วิจัยได นําเสนอผลการวิเคราะห)ข อมูลดังนี้  4.1 สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล f แทน ความถ่ี X แทน ค"าเฉลี่ยของกลุ"มตัวอย"าง (Average) n แทน จํานวนประชากรในกลุ"มตัวอย"าง S.D. แทน ค"าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ"มตัวอย"าง (Standard Deviation) t F แทน แทน ค"าสถิติท่ีคํานวณจาก t-test ค"าสถิติท่ีคํานวณจาก F-testหรือวิเคราะห)ความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA) SS แทน ผลรวมของค"าความเบี่ยงแบนยกกําลังสอง (Sum of Squares) df แทน ระดับความเป�นอิสระ (degrees of freedom) MS แทน ค"าเฉลี่ยผลรวมของความเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Mean Squares) Sig * แทน แทน นัยสําคัญทางสถิติ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล ความคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยาโดยแบ"งเป�น 3 ตอนคือ ตอนท่ี 1 การวิเคราะห)ข อมูลท่ัวไปของผู ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 วิ เคราะห)ข อมูลเก่ียวกับความคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยา  



61 ตอนท่ี 3 วิเคราะห)ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยาตามตัวแปรอายุ และระดับการศึกษา ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของบุคคลของผู�ตอบสอบถาม ข อมูลท่ัวไปของบุคคลของผู ตอบสอบถาม ซ่ึงประกอบด วย อายุ และระดับการศึกษา ผลการวิเคราะห)ปรากฏดังนี้ ตารางท่ี 1 ข อมูลเก่ียวกับลักษณะของผู ตอบแบบสอบถาม ข�อมูลท่ัวไปของบุคคลของผู�ตอบสอบถาม จํานวน ร�อยละ อายุ ระหว"าง 20 – 30 ป` 20 12.10 31 – 40 ป` 92 55.80 41 ป`ข้ึนไป 53 32.10 รวม 165 100.00 ระดับการศึกษาสูงสุด  ไม"ได รับการศึกษา 5 3.00  ประถมศึกษา 56 33.90  มัธยมศึกษา 84 50.90  อนุปริญญา 14 8.60  ปริญญา 6 3.60 รวม 165 100.00 จากตารางท่ี1ผลการวิเคราะห)ข อมูลท่ัวไปผู ตอบแบบสอบถามท่ีใช เป�นกลุ"มตัวอย"างในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 165 คน จําแนกตามอายุกลุ"มตัวอย"างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ช"วงอายุ 31 – 40 ป` จํานวน 92 คน คิดเป�นร อยละ55.80รองลงมา มีอายุ 41 ป` ข้ึนไป จํานวน 53 คน คิดเป�นร อยละ 32.10 และช"วงอายุตํ่ากว"า 20 – 30 ป` จํานวน 20 คน คิดเป�นร อยละ 12.10 จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดกลุ"มตัวอย"างท่ีมีมากท่ีสุด คือ มีระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาจํานวน 84 คน คิดเป�นร อยละ50.90รองลงมา มีระดับการศึกษาสูงสุดประถมศึกษาจํานวน 56 คน คิดเป�นร อยละ33.90 มีระดับการศึกษาสูงสุดอนุปริญญาจํานวน 14 คน คิดเป�นร อยละ 8.60 มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญา จํานวน 6 คน คิดเป�นร อยละ 3.60 และส"วนน อยท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดไม"ได รับการศึกษาจํานวน 5 คน คิดเป�นร อยละ 3.00 



62 วิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับความคาดหวังของผู�ต�องขังก2อนการฝ4กอบรมการทําเฟอร�นิเจอร�ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยา  ข อมูลเก่ียวกับความคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยา ผลการวิเคราะห)ปรากฏดังนี้ตารางท่ี 2 แสดงจํานวน ร อยละ ค"าเฉลี่ย ส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยา การฝ4กอบรมการทําเฟอร�นิเจอร�ไม�ในเรือนจํา X S.D. ระดับความคาดหวัง 1. คาดหวังกับการฝ$กวิชาชีพ ควบคู"ไปกับการศึกษาวิชาอ่ืน 4.07 0.606 มาก 2. คาดหวังให เอกชนเข ามามีส"วนร"วมในการฝ$กวิชาชีพ 4.52 0.569 มากท่ีสุด 3. คาดหวังให มีการจัดการฝ$กวิชาชีพให ตรงตามความต องการของตลาดแรงงาน 4.10 0.587 มาก 4. คาดหวังให กรมราชทัณฑ) หางานรองรับเม่ือพ นโทษ 4.15 0.843 มาก 5. คาดหวังให กรมราชทัณฑ)ช"วยเหลือด านเงินทุน 4.05 0.771 มาก 6. คาดหวังว"าจะมีระยะเวลาในการฝ$กวิชาชีพในแต"ละวันเพ่ิมข้ึน 4.16 0.811 มาก 7. คาดหวังให มีการนําอาจารย)จากภายนอกเข ามาฝ$กวิชาชีพใหม" 4.47 0.677 มาก 8. คาดหวังให มีการคุ มครองสวัสดิภาพในการทํางานเทียบเท"ากับแรงงานภายนอก 4.18 0.724 มาก  รวม 4.21  0.302        มาก จากตารางท่ี 2 ความคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยาพบว"า โดยภาพรวมอยู"ในระดับมาก (Χ= 4.21) เม่ือพิจารณาเป�นรายข อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน อย พบว"า ให ความสําคัญอยู"ในระดับมากท่ีสุด คือคาดหวังให เอกชนเข า มามีส"วนร"วมในการฝ$กวิชาชีพ (Χ= 4.52) ให ความสําคัญอยู"ในระดับมาก คือ คาดหวังให มีการนําอาจารย)จากภายนอก เข ามาฝ$กวิชาชีพใหม" (Χ= 4.47) รองลงมา คาดหวังให มีการคุ ม ครองสวัสดิภาพในการทํางานเทียบ เท"ากับแรงงานภายนอก (Χ= 4.18) คาดหวังว"าจะมีระยะเวลาในการฝ$กวิชาชีพในแต"ละวันเพ่ิมข้ึน (Χ= 4.16) คาดหวังให กรมราชทัณฑ) หางานรองรับเม่ือพ นโทษ (Χ= 4.15) คาดหวังให มีการจัดการ ฝ$กวิชาชีพให ตรงตามความต องการของตลาดแรงงาน (Χ= 4.10) คาดหวังกับการฝ$กวิชาชีพ ควบคู"ไปกับการศึกษาวิชาอ่ืน (Χ= 4.07) และคาดหวังให กรมราชทัณฑ)ช"วยเหลือด านเงินทุน (Χ= 4.05) ตามลําดับ 



63 ผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบความคาดหวังคาดหวังของผู�ต�องขังก2อนการฝ4กอบรมการทําเฟอร�นิเจอร�ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยา  ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยาตามตัวแปรอายุ และระดับการศึกษา ซ่ึงสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ดังนี้ สมมติฐานข อท่ี 1.1 อายุกับการวิเคราะห)เปรียบเทียบความแตกต"างความคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจํา จังหวัดพะเยา จําแนกตามอายุแตกต"างกันซ่ึงสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ดังนี้ HO = อายุท่ีแตกต"างกันมีผลต"อความคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยา จําแนกตามอายุไม"แตกต"างกัน H1 = อายุการศึกษาท่ีแตกต"างกันมีผลต"อความคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยา จําแนกตามอายุแตกต"างกัน 



64 ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบผลความคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยา จําแนกตามอายุตัวแปรท่ีศึกษา แหล2งของความแปรปรวน SS df MS F Sig 1.คาดหวังกับการฝ$กวิชาชีพ ควบคู"ไปกับการศึกษาวิชาอ่ืน ระหว"างกลุ"ม .851 2 .425 1.160 .316 ภายในกลุ"ม 59.62 162 .367 รวม 60.27 164 2.คาดหวังให เอกชนเข ามามีส"วนร"วมในการฝ$กวิชาชีพ ระหว"างกลุ"ม 1.305 2 .652 2.037 .134 ภายในกลุ"ม 51.87 162 .320 รวม 53.18 164 3.คาดหวังให มีการจดัการฝ$กวิชาชีพให ตรงตามความต องการของตลาดแรงงาน ระหว"างกลุ"ม 1.982 2 .991 2.947 .055 ภายในกลุ"ม 54.47 162 .336 รวม 56.45 164 4.คาดหวังให กรมราชทัณฑ) หางานรองรับเมื่อพ นโทษ ระหว"างกลุ"ม 11.74 2 5.78 9.08 .000* ภายในกลุ"ม 104.77 162 .647 รวม 116.51 164 5.คาดหวังให กรมราชทัณฑ)ช"วยเหลือด านเงินทุน ระหว"างกลุ"ม 1.70 2 .848 1.433 .242 ภายในกลุ"ม 91.40 162 .592 รวม 107.90 164 6. คาดหวังว"าจะมีระยะเวลาในการฝ$กวิชาชีพในแต"ละวันเพ่ิมข้ึน ระหว"างกลุ"ม 16.50 2 8.25 14.624 .000* ภายในกลุ"ม 91.40 162 .564 รวม 107.90 164 7. คาดหวังให มีการนําอาจารย)จากภายนอกเข ามาฝ$กวิชาชีพใหม" ระหว"างกลุ"ม 3.56 2 1.78 4.032 .020* ภายในกลุ"ม 71.57 162 .442 รวม 75.13 164 8. คาดหวังให มีการคุ มครองสวัสดิภาพในการทํางานเทียบเท "า กับแรงงานภายนอก ระหว"างกลุ"ม 8.53 2 4.267 8.934 .000* ภายในกลุ"ม 77.40 162 .478 รวม 85.90 164 การมีส2วนร2วมของประชาชนต2อวิธีการควบคุมไฟปCา ระหว2างกลุ2ม 2.44 2 1.22 15.82 .000* ภายในกลุ2ม 12.49 162 .077 รวม 14.93 164 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05



65 จากตารางท่ี 3  พบว"าการเปรียบเทียบความแตกต"างต"อความคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยา ท่ีมีอายุแตกต"างกัน ในภาพรวมมีความคาดหวัง แตกต"างกัน อย"างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป�นรายข อ พบว"า คาดหวังให กรมราชทัณฑ)หางานรองรับเม่ือพ นโทษ  คาดหวังว"าจะมีระยะเวลาในการฝ$กวิชาชีพในแต"ละวันเพ่ิมข้ึน คาดหวังให มีการนําอาจารย)จากภายนอกเข ามาฝ$กวิชาชีพใหม" และคาดหวังให มีการคุ มครองสวัสดิภาพในการทํางานเทียบเท"ากับแรงงานภายนอก มีความความคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยา แตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 แสดงว"ายอมรับสมมติฐานหลัก (HO) ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว"าอายุท่ีแตกต"างมีความคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยาท่ีไม"แตกต"างกัน ดังนั้นผู วิจัยจึงทําการทดสอบความแตกต"างรายคู"ต"อโดยใช สถิติ LSD ซ่ึงได ผลลัพธ)ดังตารางท่ี 4 ตารางท่ี 4  แสดงผลการเปรียบเทียบค"าเฉลี่ยรายคู"ระหว"างความแตกต"างต"อความคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยา อายุ ค2าเฉล่ีย ต่ํากว2า 20–30 ปK 4.54 31 – 40 ปK 4.17 40ปKข้ึนไป 4.16 ตํ่ากว"า 20–30 ป` 4.54 - -0.51 (0.00*) -0.32 (.000*) 31 – 40 ป` 4.17 - - 0.18 (0.01*) 40ป`ข้ึนไป 4.16 - - * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05จากตารางท่ี 4  แสดงผลการเปรียบเทียบค"าเฉลี่ยรายคู"ระหว"างความแตกต"างต"อความคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยาพบว"า  มีความแตกต"างกัน ได แก"  กลุ"มท่ีมีอายุระหว"าง 20-30 ป`มีค"าเฉลี่ยมากกว"า กลุ"มผู มีอายุ ระหว"าง 31-40 ป`  และกลุ"มผู มีอายุ 40 ป`ข้ึนไป โดยมีค"าระดับนัยสําคัญท่ี  0.05  และมีผลต"างค"าเฉลี่ยเท"ากับ .051 และ 0.18 ตามลําดับ สมมติฐานข อท่ี 1.2 ระดับการศึกษากับการวิเคราะห)เปรียบเทียบความแตกต"างความคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยาจําแนกตามระดับการศึกษาแตกต"างกันซ่ึงสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ดังนี้ 



66 HO = ระดับการศึกษาท่ีแตกต"างกันมีผลต"อความคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยาจําแนกตามระดับการศึกษาไม"แตกต"างกัน H1 = ระดับการศึกษาท่ีแตกต"างกันมีผลต"อความคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยาจําแนกตามระดับการศึกษาแตกต"างกัน ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบความคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยาจําแนกตามระดับการศึกษาตัวแปรท่ีศึกษา แหล2งของความแปรปรวน SS df MS F Sig 1.คาดหวังกับการฝ$กวิชาชีพ ควบคู"ไปกับการศึกษาวิชาอ่ืน ระหว"างกลุ"ม 6.26 4 .157 1.160 .001* ภายในกลุ"ม 54.00 160 .338 รวม 60.27 164 2.คาดหวังให เอกชนเข ามามีส"วนร"วมในการฝ$กวิชาชีพ ระหว"างกลุ"ม 11.39 4 2.85 10.90 .000* ภายในกลุ"ม 41.79 160 .261 รวม 53.18 164 3.คาดหวังให มีการจดัการฝ$กวิชาชีพให ตรงตามความต องการของตลาดแรงงาน  ระหว"างกลุ"ม 7.07 4 1.77 52.73 .000* ภายในกลุ"ม 49.38 160 .309 รวม 56.49 164 4.คาดหวังให กรมราชทัณฑ) หางานรองรับเมื่อพ นโทษ ระหว"างกลุ"ม .679 4 .170 9.08 .000* ภายในกลุ"ม 115.83 160 .724 รวม 116.51 164 5.คาดหวังให กรมราชทัณฑ)ช"วยเหลือด านเงินทุน ระหว"างกลุ"ม 7.898 4 1.97 3.52 .009 ภายในกลุ"ม 89.71 160 .561 รวม 97.61 164 6. คาดหวังว"าจะมีระยะเวลาในการฝ$กวิชาชีพในแต"ละวันเพ่ิมข้ึน ระหว"างกลุ"ม 5.45 4 1.36 2.13 .080 ภายในกลุ"ม 102.45 160 .560 รวม 107.90 164 7. คาดหวังให มีการนําอาจารย)จากภายนอกเข ามาฝ$กวิชาชีพใหม" ระหว"างกลุ"ม 9.20 4 2.30 5.583 .000* ภายในกลุ"ม 65.93 160 .412 รวม 75.13 164 



67 ตารางท่ี 5 (ต2อ)ตัวแปรท่ีศึกษา แหล2งของความแปรปรวน SS df MS F Sig 8. คาดหวังให มีการคุ มครองสวัสดิภาพในการทํางานเทียบเท"ากับแรงงาน ภายนอก ระหว"างกลุ"ม 3.81 4 .953 1.853 .120 ภายในกลุ"ม 82.09 160 .5132 รวม 85.90 164 ความคาดหวังของผู�ต�องขังก2อนการฝ4กอบรมการทําเฟอร�นิเจอร�ไม� ระหว2างกลุ2ม .3241 4 .081 .888 .473 ภายในกลุ2ม 14.61 160 .091 รวม 14.93 164 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05จากตารางท่ี  5 การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษาต"างกันในภาพรวม พบว"า ไม"แตกต"างกัน เม่ือพิจารณาเป�นรายข อ พบว"า  คาดหวังกับการฝ$กวิชาชีพ ควบคู"ไปกับการศึกษาวิชาอ่ืนคาดหวังให เอกชนเข ามามีส"วนร"วม ในการฝ$กวิชาชีพ คาดหวังให มีการจัดการฝ$กวิชาชีพให ตรงตามความต องการของตลาดแรงงาน และคาดหวังให มีการนําอาจารย)จากภายนอกเข ามาฝ$กวิชาชีพใหม" คาดหวังให กรมราชทัณฑ)หางานรองรับเม่ือพ นโทษ พบว"าแตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว"ายอมรับสมมติฐานหลัก (HO) ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว"าระดับการศึกษาท่ีแตกต"างมีความคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยาไม"แตกต"างกัน ดังนั้น ผู วิจัยจึงทําการทดสอบความแตกต"างรายคู"ต"อโดยใช สถิติ LSD ซ่ึงได ผลลัพธ)ดังตารางท่ี 6 



68 ตารางท่ี 6  แสดงผลการเปรียบเทียบค"าเฉลี่ยรายคู"ระหว"างความแตกต"างต"อความคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยา อายุ ค2าเฉล่ีย ไม2ได�รับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญา 4.23 4.17 4.25 4.14 4.13  ไม"ได รับการศึกษา  4.23 - -0.10 (0.38) -0.29 (0.78) -0.22 (0.04**) 0.60 (0.00**) ประถมศึกษา 4.17 - - 0.07 (0.33) 0.12 (0.09) -0.17 (0.06) มัธยมศึกษา 4.25 - - - -0.18 (0.00*) -0.20 (0.01*) อนุปริญญา 4.14 - - - - -0.23 (0.00*) ปริญญา 4.13 - - - - - หมายเหตุ *  แตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  0.05 จากตารางท่ี 6  เปรียบเทียบค"าเฉลี่ยรายคู"ระหว"างความแตกต"างต"อความคาดหวังของผู ต องขังก"อนการฝ$กอบรมการทําเฟอร)นิเจอร)ไม ในเรือนจําจังหวัดพะเยา พบว"า  ผู ต องขังกลุ"มท่ีไม"ได มีระดับการศึกษามีความคาดหวังแตกต"างจากกลุ"มท่ีระดับการศึกษาอนุปริญญา  และระดับการศึกษาปริญญาตรี แตกต"างอย"างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี  0.05   ผู ต องขังกลุ"มท่ีมีการศึกษาระดับมัธยม  มีความคาดหวังแตกต"างจากกลุ"มท่ีระดับการศึกษาอนุปริญญาและปริญญาตรี แตกต"างอย"างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี  0.05   ผู ต องขังกลุ"มท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา มีความคาดหวังแตกต"างจากกลุ"มท่ีระดับการศึกษาปริญญาตรี แตกต"างอย"างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี  0.05   



69บทที5่สรุปผล อภิปราย และข�อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยเรื่องความคาดหวังของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร#นิเจอร#ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยามีวัตถุประสงค# เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผู�ต�องขังในการฝ�กอบรมการทําเฟอร#นิเจอร#ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยา และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังของผู�ต�องขังในการฝ�กอบรมการทําเฟอร#นิเจอร#ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยา จําแนกตามอายุ และระดับการศึกษาจากการศึกษาครั้งนี้ประกอบด�วยกลุ�มตัวอย�างจํานวน 165 ราย เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป4นแบบสอบถามการวิเคราะห#ข�อมูลใช�สถิติในการวิเคราะห# คือ ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ยส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t -test , F-test  หรือวิเคราะห#ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เม่ือพบความแตกต�างจึงทดสอบรายคู�ภายหลังด�วยวิธี LSD(Least Significant Difference)5.1สรุปผลการวิจัยผลการวิเคราะห#ความคาดหวังของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร#นิเจอร#ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยา สรุปผลได�ดังนี้ผลการวิเคราะห$ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามผลการวิเคราะห#ข�อมูลท่ัวไปผู�ตอบแบบสอบถามท่ีใช�เป4นกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้จํานวน165 คน จําแนกตามอายุกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ช�วงอายุ 31 – 40 ปUคิดเป4นร�อยละ55.80รองลงมา มีอายุ 41 ปU ข้ึนไปคิดเป4นร�อยละ32.10และช�วงอายุตํ่ากว�า 20 – 30 ปUคิดเป4นร�อยละ12.10จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ มีระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาคิดเป4นร�อยละ50.90รองลงมา มีระดับการศึกษาสูงสุดประถมศึกษาคิดเป4นร�อยละ33.90 มีระดับการศึกษาสูงสุดอนุปริญญาคิดเป4นร�อยละ8.60มีระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาคิดเป4นร�อยละ3.60และส�วนน�อยท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดไม�ได�รับการศึกษาคิดเป4นร�อยละ3.00ผลการวิเคราะห$ความคาดหวังของผู�ต�องขังก)อนการฝ+กอบรมการทําเฟอร$นิเจอร$ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยาความคาดหวังของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร#นิเจอร#ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยาพบว�า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (Χ= 4.21) เม่ือพิจารณาเป4นรายข�อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย พบว�า ให�ความสําคัญอยู�ในระดับมากท่ีสุด คือคาดหวังให�เอกชนเข�า มามีส�วนร�วมในการฝ�กวิชาชีพ(Χ= 4.52) ให�ความสําคัญอยู�ในระดับมาก คือ คาดหวังให�มีการนําอาจารย#จากภายนอกเข�ามาฝ�กวิชาชีพใหม� (Χ= 4.47) รองลงมา คาดหวังให�มีการคุ�มครองสวัสดิภาพในการทํางานเทียบเท�ากับ



70แรงงานภายนอก (Χ= 4.18) คาดหวังว�าจะมีระยะเวลาในการฝ�กวิชาชีพในแต�ละวันเพ่ิมข้ึน(Χ= 4.16)คาดหวังให�กรมราชทัณฑ#หางานรองรับเม่ือพ�นโทษ (Χ= 4.15) คาดหวังให�มีการจัดการฝ�กวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน (Χ= 4.10) คาดหวังกับการฝ�กวิชาชีพควบคู�ไปกับการศึกษาวิชาอ่ืน (Χ= 4.07) และคาดหวังให�กรมราชทัณฑ#ช�วยเหลือด�านเงินทุน (Χ= 4.05)เปรียบเทียบความคาดหวังของผู�ต�องขังในการฝ�กอบรมการทําเฟอร#นิเจอร#ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยา จําแนกตามอายุ และระดับการศึกษาผลการเปรียบเทียบความแตกต�างต�อความคาดหวังของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร#นิเจอร#ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยาท่ีมีอายุแตกต�างกัน ในภาพรวมมีความคาดหวัง แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป4นรายข�อ พบว�า คาดหวังให�กรมราชทัณฑ#หางานรองรับเม่ือพ�นโทษคาดหวังว�าจะมีระยะเวลาในการฝ�กวิชาชีพในแต�ละวันเพ่ิมข้ึน คาดหวังให�มีการนําอาจารย#จากภายนอกเข�ามาฝ�กวิชาชีพใหม� และคาดหวังให�มีการคุ�มครองสวัสดิภาพในการทํางานเทียบเท�ากับแรงงานภายนอก มีความความคาดหวังของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร#นิเจอร#ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยา แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 แสดงว�ายอมรับสมมติฐานหลัก(HO) ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว�าอายุท่ีแตกต�างมีความคาดหวังของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร#นิเจอร#ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยาท่ีไม�แตกต�างกันและแสดงผลการเปรียบเทียบค�าเฉลี่ยรายคู�ระหว�างความแตกต�างต�อความคาดหวังของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร#นิเจอร#ไม�ในเรือนจํา จังหวัดพะเยา  พบว�า  ลุ�มผู�ต�องขังท่ีมีอายุระหว�าง 20-30 ปU  มีค�าเฉลี่ยมากกว�า กลุ�มผู�มีอายุ ระหว�าง 31-40 ปU  และกลุ�มผู�มีอายุ 40 ปUข้ึนไป โดยมีค�าระดับนัยสําคัญท่ี  0.05ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร#นิเจอร#ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษาต�างกันในภาพรวม พบว�า ไม�แตกต�างกัน เม่ือพิจารณาเป4นรายข�อ พบว�าคาดหวังกับการฝ�กวิชาชีพ ควบคู�ไปกับการศึกษาวิชาอ่ืนคาดหวังให�เอกชนเข�ามามีส�วนร�วมในการฝ�กวิชาชีพคาดหวังให�มีการจัดการฝ�กวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน และคาดหวังให�มีการนําอาจารย#จากภายนอกเข�ามาฝ�กวิชาชีพใหม�คาดหวังให�กรมราชทัณฑ#หางานรองรับเม่ือพ�นโทษ พบว�าแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว�ายอมรับสมมติฐานหลัก (HO) ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1)หมายความว�าระดับการศึกษาท่ีแตกต�างมีความคาดหวังของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร#นิเจอร#ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยาไม�แตกต�างกันเปรียบเทียบค�าเฉลี่ยรายคู�ระหว�างความแตกต�างต�อความคาดหวังของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร#นิเจอร#ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยา พบว�าผู�ต�องขังกลุ�มท่ีไม�ได� มีระดับการศึกษามีความคาดหวังแตกต�างจากกลุ�มท่ีระดับการศึกษาอนุปริญญา  และระดับการศึกษาปริญญาตรี แตกต�างอย�างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี  0.05ผู�ต�องขังกลุ�มท่ีมีการศึกษาระดับมัธยม  มีความคาดหวังแตกต�างจากกลุ�มท่ีระดับการศึกษาอนุปริญญา และปริญญาตรี แตกต�างอย�างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี  0.05



71ผู�ต�องขังกลุ�มท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา มีความคาดหวังแตกต�างจากกลุ�มท่ีระดับการศึกษาปริญญาตรี แตกต�างอย�างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี  0.055.2 อภิปรายผลจากการศึกษา ความคาดหวังของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร#นิเจอร#ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก อาจเป4นเพราะว�าผู�ต�องขังคาดหวังว�าหากเอกชนเข�ามามีส�วนร�วมในการฝ�กวิชาชีพรวมถึงการนําอาจารย#จากภายนอกเข�ามาฝ�กวิชาชีพใหม� และมีระยะเวลาในการฝ�กวิชาชีพในแต�ละวันเพ่ิมข้ึน มีการจัดการฝ�กวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงานและคาดหวังกับการฝ�กวิชาชีพ ควบคู�ไปกับการศึกษาวิชาอ่ืนด�วยหากพ�นโทษออกไปสามารถนําวิชาชีพท่ีได�รับการฝ�กในเรือนจําไปประกอบอาชีพท่ีสุจริตได�ต�อไป สอดคล�องกับผลงานวิจัยของศิริพงษ# เสนาโยธี (2544) ได�ศึกษาถึงการพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน ฝ�กอบรมวิชาชีพด�านช�างไม�เครื่องเรือนให�แก�ผู�ต�องขังในเรือนจํากลางขอนแก�น โดยทําการสอบถามความคิดเห็นของผู�ต�องขังในเรือนจํากลางขอนแก�นเก่ียวกับการดําเนินงานฝ�กอบรมวิชาชีพด�านช�างไม�เครื่องเรือนให�แก�ผู�ต�องขัง พบว�า รูปแบบการดําเนินงานฝ�กอบรมวิชาชีพด�านช�างไม�เครื่องเรือนให�แก�ผู�ต�องขังในเรือนจํากลางขอนแก�นมีการพัฒนาในทางท่ีดีข้ึนจากอดีตในระดับมาก โดยประเด็นท่ีผู�ต�องขังต�องการให�มีการพัฒนาเพ่ิมเติม คือ ด�านหลักสูตรวิชาชีพ ด�านวิทยากร และด�านวิธีการฝ�กอบรมตามลําดับ และยังสอดคล�องกับชโลธร วัฒนะโชติ (2543) ได�ทําการศึกษาความคาดหวังและความต�องการของผู�ต�องขังท่ีกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ ก�อนท่ีจะได�รับการปลดปล�อยจากเรือนจําและทัณฑสถานในเขต 1 พบว�า ผู�ต�องขังมีความคาดหวังก�อนท่ีจะได�รับการปลดปล�อยจากเรือนจําโดยคาดหวังให�มีการฝ�กอบรมท่ีสามารถนําไปใช�ประโยชน#ต�อการดํารงชีพภายหลังพ�นโทษได� และผู�ต�องขังมีความต�องการต�อการฝ�กอบรมวิชาชีพในเรือนจํา การฝ�กอบรมจะช�วยให�ผู�เข�าอบรมลดการกระทําผิดซํ้าหลังจากพ�นโทษ การฝ�กอบรมสามารถนําไปใช�ได�จริงหลักจากพ�นโทษ และการฝ�กอบรมมีคุณค�าต�อการพัฒนาทางด�านอารมณ# นอกจากนี้ยังสอดคล�องกับ สาโรช โตสุรัตน# (2544) ศึกษาความต�องการและการได�รับการตอบสนองความต�องการการศึกษาวิชาชีพของผู�ต�องขัง เรือนจําเขต 2 พบว�า ความต�องการการศึกษาวิชาชีพ และการได�รับการตอบสนองความต�องการการศึกษาวิชาชีพอยู�ในระดับสูง โดยมีความต�องการวิชาชีพท่ีสามารถนําไปใช�ประโยชน#เม่ือพ�นโทษเป4นอันดับท่ีหนึ่งและสอดคล�องกับ อําไพ ศรีอรรถจันทร# (2543) ได�ศึกษาเรื่องการส�งเสริมอาชีพอิสระแก� เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว�าร�อยละ 69.5 มีความคิดเห็นว�าควรเชิญผู�ท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพอิสระมาบรรยาย และร�อยละ 61.28 ท่ีเสนอแนะว�า ควรจัด การฝ�กอบรมเป4นช�วงๆ ตามความเหมาะสม และยังสอดคล�องกับ เริงฤทธิ์ แพรวงษ# (2543)ได�ทําการศึกษาเจตคติของผู�ต�องขังต�อการฝ�ก วิชาชีพในเรือนจําพิเศษ กรุงเทพมหานคร พบว�า ผู�ต�องขังมีเจตคติท่ีดีต�อการฝ�กวิชาชีพในเรือนจํา โดยเห็นว�าหลักสูตรการฝ�กวิชาชีพท่ีเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครมีความสอดคล�องกับตลาด แรงงานในปhจจุบัน เนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสม



72และทันสมัยกับผู�ต�องขังและสภาพสังคมในปhจจุบัน และสิ่งอํานวยความสะดวกในการฝ�กอบรมของแต�ละหลักสูตรมีความพอเพียงการวิเคราะห#เปรียบเทียบความแตกต�างต�อความคาดหวังของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร#นิเจอร#ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยา ท่ีมีอายุแตกต�างกัน ในภาพรวม พบว�าไม�แตกต�างกันเม่ือพิจารณาเป4นรายข�อ พบว�า  ผู�ต�องขังคาดหวังให�กรมราชทัณฑ#หางานรองรับเม่ือพ�นโทษ  หวังว�าจะมีระยะเวลาในการฝ�กวิชาชีพในแต�ละวันเพ่ิมข้ึน และหวังว�าจะมีการนําอาจารย#จากภายนอกเข�ามาฝ�กวิชาชีพใหม� และคาดหวังให�มีการคุ�มครองสวัสดิภาพในการทํางานเทียบเท�ากับแรงงานภายนอก มีความความคาดหวังของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร#นิเจอร#ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยาแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 จากการท่ีผู�ต�องขังจังหวัดพะเยา ท่ีมีอายุระหว�าง20-30 ปU มีคาดหวังมากท่ีสุดต�อการฝ�กอบรมการทําเฟอร#นิเจอร#ไม� อาจเป4นเพราะคาดหวังว�าหากพ�นโทษออกไปแล�วสามารถนําไปประกอบอาชีพท่ีม่ันคงสุจริตได�ซ่ึงสอดคล�องกับผลงานวิจัยของจํานงค#อ่ินคํา (2545) ได�ศึกษาการจัดกิจกรรมการฝ�กวิชาชีพผู�ต�องขังในเรือนจําและทัณฑสถาน เขต 5 พบว�าผู�ต�องขังท่ีมีอายุต�างกัน มีความคดเห็นต�อการจัดกิจกรรมการฝ�กวิชาชีพผู�ต�องขังในเรือนจําและทัณฑสถาน เขต 5 แตกต�างกันจากการศึกษา พบว�า ความคาดหวังของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร#นิเจอร#ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษาต�างกัน ในภาพรวม พบว�า ไม�แตกต�างกันแต�เม่ือพิจารณาเป4นรายข�อ พบว�า เปรียบเทียบค�าเฉลี่ยรายคู�ระหว�างความแตกต�างต�อความคาดหวังของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร#นิเจอร#ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยา พบว�า ผู�ต�องขังกลุ�มท่ีไม�ได�มีระดับการศึกษา มีความคาดหวังแตกต�างจากกลุ�มท่ีระดับการศึกษาอนุปริญญา และระดับการศึกษาปริญญาตรี , ผู�ต�องขังกลุ�มท่ีมีการศึกษาระดับมัธยม  มีความคาดหวังแตกต�างจากกลุ�มท่ีระดับการศึกษาอนุปริญญา และปริญญาและผู�ต�องขังกลุ�มท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา มีความคาดหวังแตกต�างจากกลุ�มท่ีระดับการศึกษาปริญญาตรี แตกต�างอย�างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี  0.05 และจากการท่ีผู�ต�องขังท่ีไม�ได�รับการศึกษาซ่ึงเป4นกลุ�มคนท่ีด�วยโอกาสทางการศึกษานั้น มีความคาดหวังในการฝ�กอบรมมากกว�ากลุ�มอ่ืนอาจเป4นเพราะว�าหากพ�นโทษออกไปจะสามารถนําไปประกอบอาชีพหลักได� ดังท่ี ประเสริฐ เมฆมณี(2519 : 1–3) กล�าวถึง ลักษณะในการใช�แรงงานและการฝ�กวิชาชีพผู�ต�องขัง ไว�ว�าการฝ�กวิชาชีพอุตสาหกรรมในเรือนจําและทัณฑสถาน การฝ�กวิชาชีพหลักท่ีเป4นประโยชน#ยิ่งต�อการประกอบอาชีพของผู�ต�องขัง ภายหลังการปลดปล�อยและเป4นผลดีในด�านการเพ่ิมพูนเงินทุนฝ�กวิชาชีพต�อผู�ต�องขังอันเกิดข้ึนจากการจําหน�ายผลิตภัณฑ#ราชทัณฑ# รวมท้ังสามารถแก�ไขปhญหาการว�างงานของผู�ต�องขังท่ีถูกควบคุมอยู�ในเรือนจําเป4นอย�างดี เช�น การฝ�กวิชาชีพช�างไม� ช�างมุก ช�างหวาย และสอดคล�องกับผลงานวิจัยของสาโรช โตสุรัตน# (2544)ศึกษาความต�องการและการได�รับการตอบสนองความต�องการการศึกษาวิชาชีพของผู�ต�องขัง เรือนจําเขต 2พบว�า ความต�องการการศึกษาวิชาชีพ และการได�รับการ



73ตอบสนองความต�องการการศึกษาวิชาชีพอยู�ในระดับสูง โดยมีความต�องการวิชาชีพท่ีสามารถนําไปใช�ประโยชน#เม่ือพ�นโทษเป4นอันดับท่ีหนึ่ง เม่ือเปรียบเทียบความต�องการและการได�รับการตอบสนองจําแนกตามสถานภาพของผู�ต�องขัง พบว�า ผู�ต�องขังท่ีมีระดับการศึกษาก�อนรับโทษต�างกัน และหลักสูตรท่ีต�องการเข�ารับการอบรมต�างกันมีความต�องการและการได�รับการตอบสนองความต�องการการศึกษาวิชาชีพแตกต�างกัน ส�วนผู�ต�องขังท่ีมีอาชีพก�อนการต�องโทษต�างกัน และประเภทความผิดก�อนการต�องโทษต�างกันมีความต�องการและการได�รับการตอบสนองความต�องการการศึกษาวิชาชีพไม�แตกต�างกันและยังสอดคล�องกับ ศิริพงษ# เสนาโยธี (2544) ได�ศึกษาถึงการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานฝ�กอบรมวิชาชีพด�านช�างไม�เครื่องเรือนให�แก�ผู�ต�องขังในเรือนจํากลางขอนแก�นพบว�า ผู�ต�องขังท่ีมีระดับการศึกษาต�างกัน มีการพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน ฝ�กอบรมวิชาชีพด�านช�างไม�เครื่องเรือนให�แก�ผู�ต�องขังในเรือนจํากลางขอนแก�นแตกต�างกัน ส�วนผู�ต�องขังท่ีมีประเภทความผิดก�อนต�องโทษต�างกันมีการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานฝ�กอบรมวิชาชีพด�านช�างไม�เครื่องเรือนให�แก�ผู�ต�องขังในเรือนจํากลางขอนแก�นไม�แตกต�างกัน5.3 ข�อเสนอแนะ1. เรือนจําจังหวัดพะเยาควรมีการเพ่ิมเวลาในการฝ�กอบรมให�มากข้ึนกว�าเดิมเพ่ือเพ่ิมความชํานาญความเชี่ยวชาญ สอดรับกับกระทรวงมหาดไทย (2541ก : 30) ท่ีว�า การฝ�กอาชีพแก�ผู�ต�องขัง เป4นการจัดกิจกรรม โดยเจ�าหน�าท่ี เรือนจําและทัณฑสถานภายใต�หลักการและวิธีปฏิบัติ (กระทรวงมหาดไทย,) ซ่ึงมีบัญญัติไว�ในกฎหมายราชทัณฑ#ท่ีมุ�งต�อการลงโทษ การฟlmนฟูจิตใจ การพัฒนาฝ�กวิชาชีพ แก�ผู�ต�องขัง เพ่ือให�เกิดประโยชน#ท้ังตัวผู�ต�องขังและสังคมจะเห็นได�ว�าการพิจารณาถึงวัตถุประสงค#แห�งการใช�แรงงานและการฝ�กวิชาชีพผู�ต�องขังตามความหมายดังกล�าวข�างต�น ประกอบด�วย เปnาหมายหลายประการคือ เพ่ือเป4นการลงโทษ เพ่ือปลูกฝhงนิสัยรักการทํางาน เพ่ือชดเชย ค�าใช�จ�ายของรัฐ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือธํารงไว�ซึ่งการปกครองและรักษาระเบียบวินัยของผู�ต�องขัง เพ่ือปnองกันการว�างงาน และเพ่ือประโยชน#ในการประกอบวิชาชีพของ ผู�ต�องขัง ภายหลังการปลดปล�อยหรือพ�นโทษไปแล�ว รวมถึงควรมีการนําอาจารย#และผู�ประกอบการจากภายนอกเข�ามาฝ�กวิชาชีพอบรมร�วมด�วย เป4นการสร�างเครือข�าย รวมถึงการสร�างโอกาสในการทํางานให�กับผู�ต�องขังหลังพ�นโทษออกไป2. เรือนจําจังหวัดพะเยา ควรมีการปรับปรุงการจัดการฝ�กวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน กับการฝ�กวิชาชีพควบคู�ไปกับการศึกษาวิชาอ่ืนๆ ดังท่ี ราชิน โนรี (2543) ได�ศึกษาการจัดการศึกษาวิชาชีพของผู�ต�องขังในเรือนจําภาคตะวันออก พบว�า ผู�ต�องขังเห็นกับการฝ�กอบรมวิชาชีพในเรือนจําด�านการจัดฝ�กอบรม โดยเห็นด�วยกับอุปกรณ#ในการฝ�กอบรมของแต�ละหลักสูตรมีความเหมาะสมกับสภาพการใช�งาน ระยะเวลาในการฝ�กอบรมของแต�ละหลักสูตรมีความเพียงพอท่ีจะทําให�ผู�ท่ีเข�าอบรมปฏิบัติได� สถานท่ีในการฝ�กอบรมของแต�ละหลักสูตรมีความเหมาะสม และบรรยากาศใน



74การฝ�กอบรมของแต�ละหลักสูตรมีความเหมาะสม ดังนั้นเรือนจําจังหวัดพะเยาควรมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ#ให�มีความเหมาะสมของหลักสูตรด�วย5.4 ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต)อไป1. ควรมีการศึกษาถึงความคาดหวังของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร#นิเจอร#ไม�ในเรือนจําจังหวัดอ่ืน ๆ ข�างเคียง หรือ เขตอ่ืนๆ ร�วมด�วย เพ่ือเป4นการศึกษาเปรียบเทียบผลการศึกษาวิจัย และพัฒนางานวิจัยในลําดับต�อไป2. ในการศึกษาวิจัยครั้งต�อไปควรท่ีจะมีการศึกษาความต�องการฝ�กอบรมของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร#นิเจอร#ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยาเพ่ือศึกษาระดับความต�องการฝ�กอบรมของผู�ต�องขังก�อนการฝ�กอบรมการทําเฟอร#นิเจอร#ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยาและเพ่ือพัฒนางานวิจัยในลําดับต�อไป
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ภาคผนวก ก



แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยเรื่อง : ความคาดหวังของผู�ต�องขังก อนการฝ"กอบรมการทําเฟอร&นิเจอร&ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยาคําช้ีแจงการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผู�ต�องขังในการฝ"กอบรมการทําเฟอร&นิเจอร&ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยาและ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจจําแนกตาม อายุ และการศึกษาแบบสอบถามเป
นเรื่องเก่ียวกับความคิดเห็นของท�านในประเด็นต�างๆ ท่ีเก่ียวข"องกับความคาดหวังและความพึงพอใจในด"านต�างๆของท�าน โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ�งเป
น 3 ตอน ดังนี้   ตอนท่ี 1 ข"อมูลเก่ียวกับลักษณะข"อมูลท่ัวไปของผู"ต"องขัง   ตอนท่ี 2 ข"อมูลเก่ียวกับความคาดหวังของผู"ต"องขังก�อนการฝ4กอบรมการทําเฟอร7นิเจอร7ไม"ในเรือนจําจังหวัดพะเยา  ตอนท่ี 3 ข"อมูลเก่ียวกับป8ญหาและข"อเสนอแนะของผู"ต"องขังก�อนการฝ4กอบรมการทําเฟอร7นิเจอร7ไม"ในเรือนจําจังหวัดพะเยา   คําตอบของท�านจะถูกเก็บรักษาเป
นความลับและจะไม�มีการให"ข"อมูลใดๆ ท่ีเป:ดเผยเก่ียวกับตัวท�านในรายงานข"อมูล อีกท้ังจะไม�มีการร�วมใช"ข"อมูลดังกล�าวกับบุคคลภายนอกโดยไม�ได"รับอนุญาตจากท�าน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ (นายเจษฎา  มีทรัพย7) นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร7 สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ:ค 79



ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามคําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย         ใน      หรือเติมข"อความลงในช�องว�างให"ตรงกับตัวท�าน  1. อายุ  20=30 ปG 31-40 ปG 40 ปGข้ึนไป  2. ระดับการศึกษา        ไม�ได"รับการศึกษา                ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต"น        มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.       อนุปริญญา หรือ ปวส.             ปริญญาตรี        สูงกว�าปริญญาตรี      อ่ืนๆ......................................  ตอนท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวกับความคาดหวังของผู�ต�องขังก อนการฝ"กอบรมการทําเฟอร&นิเจอร&ไม�ในเรือนจําจังหวัดพะเยา คําช้ีแจง : กรุณาทําเครื่องหมาย � ในช�องท่ีกําหนด ให"ตรงกับความคิดเห็นของท�านมากท่ีสุด  ความคาดหวังของผู�ต�องขังก อนการฝ"กอบรมการทําเฟอร&นิเจอร&ไม�ในเรือนจํา ระดับความคาดหวัง มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด1. ท�านคาดหวังกับการฝ4กวิชาชีพ ควบคู�ไปกับการศึกษาวิชาอ่ืน      2. ท�านคาดหวังให"เอกชนเข"ามามีส�วนร�วมในการฝ4กวิชาชีพ      3. ท�านคาดหวังให"มีการจัดการฝ4กวิชาชีพให"ตรงตามความต"องการของตลาดแรงงาน       4. ท�านคาดหวังให"กรมราชทัณฑ7 หางานรองรับเม่ือพ"นโทษ       5. ท�านคาดหวังให"กรมราชทัณฑ7ช�วยเหลือด"านเงินทุน      6. ท�านคาดหวังว�าจะมีระยะเวลาในการฝ4กวิชาชีพในแต�ละวันเพ่ิมข้ึน       7. ท�านคาดหวังให"มีการนําอาจารย7จากภายนอกเข"ามาฝ4กวิชาชีพใหม�      8. ท�านคาดหวังให"มีการคุ"มครองสวัสดิภาพในการทํางานเทียบเท�ากับแรงงานภายนอก       80
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