


 
 

รายงานการพิจารณาศึกษา 

เรื่อง  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคนล้นคุก 

การเตรียมการสร้างอาชีพและโอกาสทางสังคมของผู้พ้นโทษ 
เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม 

 
 

ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า 

วุฒสิภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส้านักกรรมาธกิาร ๓   
ส้านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา  



 



 
  

                        บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  คณะกรรมาธิการการแกป้ัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า  วุฒิสภา 
ที ่ สว ๐๐๑๙.๑๙/ (ร ๕๖)                       วันท่ี              พฤศจกิายน  ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกบัการแกป้ัญหาคนลน้คกุ            

การเตรียมการสร้างอาชีพและโอกาสทางสงัคมของผู้พ้นโทษเพ่ือแก้ปญัหาความยากจน 
และลดความเหลื่อมล า้ทางสังคม”  

กราบเรียน  ประธานวฒุิสภา 

               ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาครั งที่ ๑๗/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งที่หนึ่ง) วันอังคาร 
ท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติตั งคณะกรรมาธิการสามัญประจ้าวุฒิสภาตามข้อบังคับ 
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘ วรรคสอง (๑) ซึ่งคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจน 
และลดความเหลื่อมล ้า วุฒิสภา เป็นคณะกรรมาธิการสามัญประจ้าวุฒิสภา มีหน้าที่และอ้านาจเกี่ยวกับ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท้ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมโอกาส สิทธิ ความสามารถ การเข้าถึงทรัพยากร ความเท่าเทียม การเติบโต
อย่างมีส่วนร่วม การเข้าถึงบริการ สวัสดิการ ของประชาชนและชุมชน เพ่ือบูรณาการในการแก้ปัญหา 
ความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม รวมทั งติดตามการน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ้านาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมาธิการคณะนี  
ประกอบด้วย 

๑. นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์  ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นายอ้าพล  จินดาวัฒนะ   รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓. นายพลเดช  ปิ่นประทีป   รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔. นายค้านูณ  สิทธิสมาน   รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 

และโฆษกคณะกรรมาธิการ 
๕. นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ 
๖. นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า 
๗. นายภาณุ  อุทัยรัตน์   เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๘. นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน   โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๙. พลเอก ธงชัย  สาระสุข   ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

๑๐. พลเอก สกล  ชื่นตระกูล   ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๑. นายสุธี  มากบุญ   ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๒. นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์  กรรมาธิการ 
๑๓. นางสาวภัทรา  วรามิตร    กรรมาธิการ 
 

 
อนึ่ง ... 

(ส าเนา) 



- ๒ - 
 

 
  

 
 
 

อนึ่ ง นายวีระศักดิ์   โควสุรัตน์  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ หนึ่ ง ได้ลาออกจาก
คณะกรรมาธิการ ในวันอังคารที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายธานี   สุโชดายน รองเลขานุการ
คณะกรรมาธิการ ได้ลาออกจากคณะกรรมาธิการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายเกียว  แก้วสุทอ 
กรรมาธิการ ได้ลาออกจากคณะกรรมาธิการ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และนายจรินทร์  จักกะพาก 
ได้ลาออกจากคณะกรรมาธิการ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามล้าดับ นอกจากนั น พลอากาศเอก 
มนัส  รูปขจร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ได้มีหนังสือลาออกจากต้าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา 
ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ท้าให้สมาชิกภาพสิ นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ มาตรา ๑๑๑ (๓) และมีกรรมาธิการพ้นจากตา้แหนง่ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ มาตรา ๒๖๙ (๔) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ คือ พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ ที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการ 

บัดนี  คณะกรรมาธิการได้ด้าเนินการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
การแก้ปัญหาคนล้นคุก การเตรียมการสร้างอาชีพและโอกาสทางสังคมของผู้พ้นโทษเพ่ือแก้ปัญหา 
ความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่องดังกล่าวต่อวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๘ 

จึงกราบเรียนมาเพ่ือได้โปรดทราบและน้าเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการต่อที่ประชุม
วุฒิสภาต่อไป 

 

                     (ลงชื่อ)    สังศิต  พิริยะรังสรรค์ 

         (นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์) 
                 ประธานคณะกรรมาธิการ 

                  การแก้ปญัหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า 
             วุฒิสภา 

 
                      ส้าเนาถกูต้อง 
 

 

                                                (นายกวี  จนัทจิราภา) 
                                         ผู้ชว่ยเลขานกุารคณะกรรมาธิการ 
                                การแก้ปญัหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า 
                                                       วฒุิสภา 

 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญ ๕ 
ส้านักกรรมาธกิาร ๓ สา้นักงานเลขาธิการวฒุิสภา                                            ธารณ์ธรรม ์พิมพ ์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐                                                       ต้นพงศ์/กวี/วรนันต์ ทาน  



ก 
 

    รายนามคณะกรรมาธิการ 
  การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า 

 

 

 

 

 นายสังศิต  พิรยิะรังสรรค ์
ประธานคณะกรรมาธิการ 

 

 

 

 

 

 
นายอ้าพล  จินดาวัฒนะ 

รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หน่ึง 
  นายพลเดช  ปิ่นประทีป 

 รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สอง 
 

 

                
นายค้านูณ  สิทธสิมาน 

รองประธานคณะกรรมาธกิาร 
คนที่สาม  

และโฆษกคณะกรรมาธิการ 
 
 
 
 
 

นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ   
รองประธานคณะกรรมาธิการ 

คนที่สี่   

นายอภิชาติ  โตดลิกเวชช ์
รองประธานคณะกรรมาธกิาร 

คนที่ห้า   

 



ข 
 

 

 

        
นายภาณุ  อุทัยรัตน์ 

เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน 
โฆษกคณะกรรมาธิการ 

 

 

        

           

         
พลเอก ธงชัย  สาระสุข 

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
  พลเอก สกล  ชื่นตระกลู 

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร           
 

 

 

        
นายสุธี  มากบุญ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
 นายขวัญชาต ิ วงศ์ศุภรานันต ์

กรรมาธกิาร 
 

                 

 
นางสาวภัทรา  วรามิตร  

กรรมาธกิาร           
 
 
 
 



ค 
 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ 
การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า 

 

   
นายกรรณภว์  ธนภรรคภวนิ 

 
พลโท จเรศกัณิ์ อานุภาพ  นายเชดิศักดิ์  สันติวรวุฒิ 

   
นายสัญชัย  จุลมนต ์

 
พลเอก สุรศกัดิ์  กาญจนรตัน์ นายสถติย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ 

 

  
       นายกนก  ยนต์ชัย   

  
นายโกวิทย์  ดอกไม้ นายณัฐสิทธิ์  สรุารกัษ์    

   
นายด้ารงชัย  พุ่มสงวน 

 
นายทวีวัฒน์  ธีระกุลสถติย์ นางสาวธัญญา  ดวงทอง 

 

 

 

 

 



ง 
 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ  
การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า 

 

 

  
นายมโน  เลาหกิจ นางสาววชิญา  ลิปิพันธ์    ศ.ศรรีาชา  วงศารยางกรู 

 

 

 
ว่าที่พันตรี สรชาติ   
วิชยสวุรรณพรหม 

นางสาวสิรินภัสธา   
ศิรินภัสโภคิน 

นายสุวิทย์  พูลศิลป ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   นายปริญญา  จุฑาสงฆ์  นางปริศนา  กายจนกันทร 
 

นางสาวภัทรฐ์ิตา  ทุมเกิด 



จ 
 

รายนามคณะอนุกรรมาธิการ 
ศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าด้านสังคม 

 

 
 

นายอ้าพล  จินดาวัฒนะ 
 

ประธานคณะอนุกรรมาธกิาร 
 

                                                                                                              

             นายภาณุ  อุทัยรัตน์                         นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ 
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หน่ึง                     รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
 

                                                              
    

      นายนิติธร  ธนธัญญา             นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์                นายสรลั  มารู   
เลขานุการคณะอนุกรรมาธกิาร       อนุกรรมาธกิารและที่ปรึกษา   รองเลขานุการคณะอนุกรรมาธกิาร 
 

                                                                              
    

    นายไชยณัฐ  เจติยานุวตัร         นายชาญวิทย์  วสนัต์ธนารตัน์        นางพรรษมณฑ ์ ศรีนวลนัด 
 

          อนุกรรมาธิการ               อนุกรรมาธิการ                      อนุกรรมาธิการ 
 

                                                                     
        นายนรเทพ  บญุเก็บ             นางกรรณกิาร์  บรรเทงิจิตร           นายวสิทุธิ  บุญญะโสภิต         
 

         อนุกรรมาธิการ                       อนุกรรมาธกิาร                       อนุกรรมาธกิาร 
 
 
 



ฉ 
 

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
               ศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าด้านสังคม 
 

                                                                    
                   นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์                   นายค้านูณ  สิทธสิมาน 
        ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ         ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธกิาร                                       
                      

                                                        
                   นายพลากร  วงค์กองแก้ว                    นางวณี  ปิ่นประทีป 
        ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ         ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธกิาร 
 

                                                                                                   
                       นางสาวสวุิมล  มีแสง                  นางสาวบุษยรัตน์  กาญจนดิษฐ์         
                ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ              ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธกิาร  
 

                                                   
                                        นางทิพย์พาพร  ตนัติสุนทร 
                                       ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธกิาร 
 
 
 
 
 
 
 



ช 
 

รายนามคณะท้างาน 
พิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาคนล้นคุกสู่การลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 

 

                                                               
 

                  นายภาณุ  อุทัยรัตน์                            นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ 
 

                 ที่ปรึกษาคณะท้างาน                                ประธานคณะท้างาน 
 

 

                                                                                                    

                 นางทิพย์พาพร  ตันติสุนทร                        นางพรรษมณฑ์  ศรีนวลนัด 
 

                         คณะท้างาน                        คณะท้างาน                 
 
 

                                                                   
    

                นายชาญวิทย ์ วสันต์ธนารัตน์                           นายสรัล  มารู   
                                                                                                               คณะท้างาน                             คณะท้างานและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ซ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ฌ 
 

รายงานการพิจารณาศึกษา 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคนล้นคุก  

การเตรียมการสร้างอาชีพและโอกาสทางสังคมของผู้พ้นโทษ 
เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม 

ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า  
วุฒิสภา 

________________________ 
  
       ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคาร 
ท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง  
ตามข้อบังคบัการประชุมวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘ วรรคสอง (๑) เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
โอกาส สิทธิ ความสามารถ การเข้าถึงทรัพยากร ความเท่าเทียม การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
การเข้าถึงบริการ สวัสดิการ ของประชาชนและชุมชน เพ่ือบูรณาการในการแก้ปัญหา 
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม รวมทั้งติดตามการน้อมน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ  
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 บัดนี้ คณะกรรมาธิการได้ด าเนินการพิจารณาศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาคนล้นคุก การเตรียมการสร้างอาชีพและโอกาสทางสังคมของผู้พ้นโทษเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการพิจารณา
ศึกษาเรื่องดังกล่าวต่อวุฒิสภา ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๘ ดังนี้ 
 ๑. การด้าเนินงาน             
 ๑.๑ คณะกรรมาธิการได้มีมติเลือกต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.๑.๑ นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๒ นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
 ๑.๑.๓ นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
 ๑.๑.๔ นายพลเดช  ปิ่นประทีป เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
 ๑.๑.๕ นายค านูณ  สิทธิสมาน เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี ่
  และโฆษกคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๖ นายภาณุ  อุทัยรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
  ๑.๑.๗ นายธานี  สุโชดายน เป็นรองเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
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  ๑.๑.๘ นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 
  ๑.๑.๙ พลอากาศเอก มนัส  รูปขจร เป็นประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๐ พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๑ พลเอก ธงชัย  สาระสุข เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๒ พลเอก สกล  ชื่นตระกูล  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๓ นายสุธี  มากบุญ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๔ นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์ เป็นกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๕ นายจรินทร์  จักกะพาก เป็นกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๖ นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ เป็นกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๗ นางสาวภัทรา  วรามิตร  เป็นกรรมาธิการ 
  ๑.๑.๑๘ นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ เป็นกรรมาธิการ 
 อนึ่ง มีกรรมาธิการประสงค์ลาออกจากคณะกรรมาธิการ จ านวน ๓ คน ดังนี้  
  ๑. นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง  
    ลาออกเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  ๒. นายธานี  สุโชดายน  รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ  

    ลาออกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  
  ๓. นายจรินทร์  จักกะพาก กรรมาธิการ 
    ลาออกเมื่อวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
นอกจากนี้ มีกรรมาธิการพ้นจากต าแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๒ มาตรา ๒๖๙ (๔) คือ พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ  
พ้นจากต าแหน่งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และ พลอากาศเอก มนัส  รูปขจร ประธาน 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ได้มีหนังสือลาออกจากต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ในวันจันทร์ 
ท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ท าให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ มาตรา ๑๑๑ (๓)     

 ปัจจุบันคณะกรรมาธิการประกอบด้วย 
 ๑. นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ 
 ๒. นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
 ๓. นายพลเดช  ปิ่นประทีป เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
 ๔. นายค านูณ  สิทธิสมาน เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
   และโฆษกคณะกรรมาธิการ 
 ๕. นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี ่
 ๖. นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ เป็นรองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่ห้า 
 ๗. นายภาณุ  อุทัยรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
 ๘. นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 
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 ๙. พลเอก ธงชัย  สาระสุข เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑๐. พลเอก สกล  ชื่นตระกูล  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑๑. นายสุธี  มากบุญ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑๒. นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑๓. นางสาวภัทรา  วรามิตร เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
  อนึ่ง ในคราวประชุมวุฒสิภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปคีรัง้ที่หนึง่) เป็นพิเศษ วันจันทร์
ท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติตั้งนายเกียว  แก้วสุทอ สมาชิกวุฒิสภา เป็นกรรมาธิการ 
การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า แทนต าแหน่งที่ว่าง ต่อมา นายเกียว  แก้วสุทอ 
กรรมาธิการ ได้ลาออกจากคณะกรรมาธิการ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
  ๑.๒ คณะกรรมาธิการได้มีมติแต่งตั้งนายกวี  จันทจิราภา นิติกรช านาญการพิเศษ 
ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการประจ า
คณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๗ วรรคสี่ 
 ๑.๓ คณะกรรมาธิการได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคม เพ่ือศึกษา ติดตาม เสนอแนะ มาตรการและนโยบาย 
รวมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคม จัดท ารายงาน 
ผลการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมาธิการ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย 
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๙ ซึ่งปัจจุบันคณะอนุกรรมาธิการ
คณะนี้ ประกอบด้วย 
 ๑.๓.๑ นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๒ นายภาณุ  อุทัยรัตน์   เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
  คนที่หนึ่ง 
 ๑.๓.๓ นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
  คนที่สอง 
 ๑.๓.๔ นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ เป็นอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา 
  ๑.๓.๕ นายไชยณัฐ  เจติยานุวัตร เป็นอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๖ นางพรรษมณฑ์  ศรีนวลนัด เป็นอนุกรรมาธิการ 
      ๑.๓.๗ นายชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์ เป็นอนุกรรมาธิการ 
                 ๑.๓.๘ นางกรรณิการ์  บรรเทิงจิตร เป็นอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๙ นายนรเทพ  บุญเก็บ เป็นอนุกรรมาธิการ 
              ๑.๓.๑๐ นายวิสุทธิ  บุญญะโสภิต  เป็นอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๑๑ นายนิติธร  ธนธัญญา เป็นอนุกรรมาธิการและเลขานุการ 
  ๑.๓.๑๒ นายสรัล  มารู  เป็นอนุกรรมาธิการและรองเลขานุการ 
  ๑.๓.๑๓ นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์    เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๑๕ นายค านูณ  สิทธิสมาน เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
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 ๑.๓.๑๕ นางวณี  ปิ่นประทีป เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๑๖ นายพลากร  วงค์กองแก้ว เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๑๗ นางสาวสุวิมล  มีแสง เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

๑.๓.๑๘ นางสาวบุษยรัตน์  กาญจนดิษฐ์ เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑.๓.๑๙ นางทิพย์พาพร  ตันติสุนทร เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

 ๑.๔ คณะกรรมาธิการได้มีมติตั้งคณะท างานพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาคนล้นคุก 
สู่การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ของคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหา 
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคม พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหา
คนล้นคุกสู่การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม พร้อมท้ังจัดท ารายงานผลการศึกษาเสนอต่อคณะอนุ
กรรมาธิการและคณะกรรมาธิการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะอนุกรรมาธิการมอบหมาย  
ซึ่งคณะท างานคณะนี้ ประกอบด้วย 
  ๑.๔.๑ นายภาณุ  อุทัยรัตน์ เป็นที่ปรึกษาคณะท างาน 
  ๑.๔.๒ นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ เป็นประธานคณะท างาน 
  ๑.๔.๓ นางทิพย์พาพร  ตันติสุนทร เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๔ นางพรรษมณฑ์  ศรีนวลนัด เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๕ นายชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์ เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๖ นายสรัล  มารู เป็นคณะท างานและเลขานุการ  
 ๒. วิธีการพิจารณาศึกษา  
  คณะกรรมาธิการได้ด าเนินการพิจารณาศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาคนล้นคุก การเตรียมการสร้างอาชีพและโอกาสทางสังคมของผู้พ้นโทษเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยการจัดประชุมหารือร่วมกัน และด าเนินการ
ศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสารจากหน่วยงาน เอกสารวิชาการ รายงานวิจัย บทความ ข่าว 
และหนังสืออ้างอิงต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ และน าข้อมูล  
ข้อคิดเห็นดังกล่าวมาสรุปและวิเคราะห์ผล  
 ๓. ผลการพิจารณาศึกษา 
  คณะกรรมาธิการขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
การแก้ปัญหาคนล้นคุก การเตรียมการสร้างอาชีพและโอกาสทางสังคมของผู้ พ้นโทษ 
เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยได้มอบหมายให้คณะอนุ 
กรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคม 
ด าเนินการพิจารณาศึกษากรณีดั งกล่าว และคณะกรรมาธิการได้ พิจารณารายงาน 
ของคณะอนุกรรมาธิการด้วยความละเอียดรอบคอบแล้ว และได้มีมติให้ความเห็นชอบ 
กับรายงานดังกล่าว โดยถือเป็นรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
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  จากการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมาธิการจึงขอเสนอรายงาน 
การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ โดยมีรายละเอียดตามรายงานท้ายนี้ เพื่อ ให้วุฒิสภา 
ได้พิจารณา หากวุฒิสภาให้ความเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
ขอได้โปรดแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาและด าเนินการตามแต่จะเห็นสมควรต่อไป  
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสืบไป 
  
  

 (นายภาณุ  อุทัยรัตน์) 
 เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
 การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
 วุฒิสภา 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า  โดยคณะอนุ

กรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคม  
ได้พิจารณาศึกษาปัญหา “ผู้ต้องขังล้นคุก” ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งของกระบวนการ
ยุติธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได้จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
การแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก ที่มุ่งเน้นการเตรียมการสร้างอาชีพและโอกาสทางสังคมของผู้พ้นโทษ
เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เพ่ือเสนอแนะต่อกลไกภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ให้หามาตรการในทางนโยบายหรือแนวทางเพ่ือลดจ านวนผู้ต้องขังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โทษที่เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติด เนื่องจากผู้ต้องขังในคดีดังกล่าวมีจ านวนมากที่สุด  
ในบรรดาผู้ต้องขังซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีอาญาทั้งหมดที่อยู่ในเรือนจ า นอกจากนี้ ยังได้เสนอแนะ  
ให้มีมาตรการหรือกลไกในการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อยให้กลับเป็นคนดีคืนสู่สังคม 
เช่น การมีระบบจ าแนกผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลเพ่ือให้การพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะความรู้ หรือทักษะอาชีพในเรือนจ า รวมทั้งการ
เตรียมการให้ผู้ต้องขังในเรือนจ ามอีาชีพและมีที่อยู่อาศัยเมือ่พ้นโทษแล้ว เพื่อมิให้กลับมากระท า
ความผิดซ้ า และประการที่ส าคัญเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษกลับคืนสู่สังคมเพ่ือประกอบอาชีพ 
หรือใช้ชีวิตตามปกติสุขในสังคมแล้ว กลไกทางนโยบายและกฎหมายจะต้องไม่เป็นอุปสรรค  
ต่อการด ารงชีพหรือการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษ ด้วยเหตุนี้ ในรายงานฉบับนี้ จึงได้มี
ข้อเสนอแนะให้มีการพิจารณาศึกษาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด ารงชีพและการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษ 

ส าหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก ที่มุ่งเน้น 
การเตรียมการสร้างอาชีพและโอกาสทางสังคมของผู้พ้นโทษเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ในรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อเสนอจ านวน ๑๐ ประการ ดังนี้ 

ประการแรก ข้อเสนอเชิงนโยบาย “การแก้ปัญหาต้นน ้า” เสนอให้ส่วนราชการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต้องร่วมมือกันหามาตรการทางกฎหมาย
เพื่อการลดจ านวนผู้ต้องขังขาเข้าอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีหลายวิธีการ เช่น การลดทอนความเป็น
โทษทางอาญา (Decriminalization) การเข้าถึงสิทธิในการขอปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณา 
การใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจ าคุก การได้รับอภัยโทษ พักโทษ การกักขังที่บ้าน หรือการ
คุมประพฤติ และมาตรการอื่น ๆ เช่น การขอบริการสังคมแทนการกักขังในกรณีไม่มีเงินช าระ
ค่าปรับ 
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ประการที่สอง ข้อเสนอเชิงนโยบาย “การแก้ปัญหากลางน ้า” เสนอให้กระทรวง
ยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์น าระบบจ าแนกผู้ต้องขังรายบุคคล (Classification) มาปรับใช้ 
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติจรงิอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อวางแผนการพัฒนาพฤตนิิสัย การพัฒนาทักษะ
ความรู้และทักษะชีวิต การพัฒนาทักษะอาชีพโดยสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ การพัฒนา
ระบบเรือนจ าให้มคีวามพร้อมในการดูแลผู้ตอ้งขงัอย่างมีประสิทธภิาพเพื่อเตรยีมคืนคนดีสู่สังคม 

ประการที่สาม ข้อเสนอเชิงนโยบาย “การแก้ปัญหาปลายน ้า” เสนอให้ภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันด าเนินการ กล่าวคือ เมื่อผู้ต้องขังออกจากเรือนจ า
สู่สังคมแล้ว กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ ครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งภาคส่วนอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องต้องมีกลไกเชื่อมโยงการท างานระหว่างกันโดยมีมาตรการเพ่ือให้โอกาสคืนคนดี  
สู่สังคม กลไกทางสังคมโดยเฉพาะภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 
และภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือด้านอาชีพ 

ประการที่สี่ ข้อเสนอแนะเชิงโยบายเฉพาะกิจในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื อ COVID ในเรือนจ้า เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาผลักดันให้เกิดการใช้มาตรการอื่น
แทนการจ าคุกระยะสั้นส าหรับผู้กระท าผิดคดีไม่รุนแรง เพ่ือลดปริมาณประชากรที่จะเข้าสู่
เรือนจ า โดยเฉพาะผู้กระท าผิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อ  COVID-19 เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่มี
อาการป่วยหรือโรคประจ ารวมถึงหญิงที่ตั้งครรภ์  และผู้กระท าผิดคดีเล็กน้อยที่ไม่เป็นภัย
อันตรายต่อสังคม โดยส่งเสริมให้มีการใช้วิธีการอื่นแทนการจ าคุก 

ประการที่ห้า ข้อเสนอแนะเชิงโยบายรูปธรรม เสนอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันด้าเนินการให้มีกลไกรองรับการ
ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดเกี่ยวกับความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จากการท้าสงคราม 
กับยาเสพติดไปเป็นการใช้สาธารณสุขน้าการแก้ปัญหายาเสพติด 

ประการที่หก เสนอให้กระทรวงยุติธรรมจัดให้มีแผนปฏิบัติการบูรณาการเกี่ยวกับ
การสร้างอาชีพและโอกาสทางสังคมของผู้พ้นโทษเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและลดความ
เหลื่อมล ้าทางสังคม ภายใต้แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติที่ด าเนินการโดย
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) 

ประการที่เจ็ด เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการท้างานร่วมกันโดยการ  
จัดให้มีกลไกการท้างานร่วมกันของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในลักษณะเป็นโปรแกรม 
หรือแพลตฟอร์มการท้างานร่วมกัน ทั งภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social 
Enterprise) และภาคประชาสังคม เพ่ือสร้างความเป็น “หุ้นส่วนทางสังคม” โดยการ
ส่งเสริมบทบาทขององค์กรภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคมเข้ามา  
มีบทบาทเกี่ยวกับการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติดทั้งระบบ รวมทั้งการสร้างงาน สร้างอาชีพ  
และการสร้างรายได้ให้กับผู้ที่พ้นโทษ 
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ประการที่แปด เสนอให้รัฐบาลให้ความส้าคัญกับการจัดให้มีมาตรการทางนโยบาย 
กฎหมาย และงบประมาณที่ชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการด้าเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ทั งต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า ทั งระบบ 

ประการที่เก้า เสนอให้รัฐบาลผลักดันการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษ 

ประการที่สิบ เสนอให้มีองค์กรของรัฐรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือให้มีการด้าเนินการ
อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบในระยะยาว เช่น อาจจัดตั้งองค์กรบ าบัดฟ้ืนฟูและพัฒนาทักษะ
ด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะด้านการศึกษา หรือทักษะด้านอาชีพแก่ผู้พ้นโทษในคดีที่เกี่ยวข้องกับ  
ยาเสพติด เป็นองค์การมหาชนขึ้นมาด าเนินการเรื่องนี้ในระยะยาว 

คณะกรรมาธิการเชื่อว่าหากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องน าเอา
ข้อเสนอเชิงนโยบายตามที่ได้เสนอในรายงานนี้ ไปขับเคลื่อนหรือน าไปปฏิบัติจริงให้เกิดผล 
เป็นรูปธรรมตามหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานนั้น ๆ จะท าให้เกิดผลดีต่อการแก้ปัญหา
ผู้ต้องขังล้นเรือนจ า และท าให้ผู้พ้นโทษกลับเป็นคนดีคืนสู่สังคมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพให้แก่ ระบบ
เศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังจะช่วยแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าในสังคมได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
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บทสรุปผู้บริหาร                                                                                          ฒ 
สารบัญ                                                                                                 ถ 
สารบัญตาราง                                                                                            ธ 
สารบัญภาพ                                                                                     น 

บทท่ี ๑ บทน้า                                                                                            ๑ 
 ๑.๑ ความเปน็มาของการพิจารณาศกึษา                                                    ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค ์                                                                              ๒ 
 ๑.๓ ขอบเขตของการพิจารณา                                                               ๒ 
 ๑.๔ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ                                                          ๓ 

บทท่ี ๒ เอกสารและงานวชิาการที่เกี่ยวข้อง                                                        ๕ 
 ๒.๑ ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับเรือ่งที่พิจารณา                                                     ๕  
 ๒.๒ กฎหมาย และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง   ๘  

บทท่ี ๓ วิธีการพิจารณาศกึษา                                                           ๑๙ 
 ๓.๑ กรรมาธกิารและบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง                                                     ๑๙ 
 ๓.๒ อนุกรรมาธิการและบคุคลที่เกี่ยวข้อง                                                ๑๙ 
 ๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                  ๒๐ 
 ๓.๔ การศกึษาดูงาน   ๒๐ 
 ๓.๕ การเชิญผู้เกี่ยวขอ้งมาให้ข้อมูล   ๒๓ 

บทท่ี ๔ ผลการพิจารณาศกึษา                                                                      ๓๑ 
 ๔.๑ ข้อมูลทัว่ไป                                                       ๓๑ 
 ๔.๒ ผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ           ๓๑ 
 
 
 
 



  ท  

 

บทท่ี ๕ บทสรุป และขอ้เสนอแนะ                                                  ๔๓ 
 ๕.๑ สรุปผลรายงานการพิจารณาศกึษา                                                    ๔๓ 
 ๕.๒ ข้อเสนอแนะ                                                                      ๔๕ 
บรรณานุกรม                                                                                           ๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ธ  

 

สารบัญตาราง 
 

  หน้า 
ตารางที ่
๑ จ านวนนักโทษเด็ดขาดและผู้ต้องขังระหว่างอุทธรณ-์ฎีกา      ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  น  

 

สารบัญภาพ 
 

  หน้า 
ภาพที ่
๑ สถติิจ านวนผู้ต้องขงัแยกตามประเภทคดี    ๖ 
๒ สรปุกรอบความคิดข้อเสนอเชิงนโยบายการลดจ านวนผู้ต้องขังขาเข้า    ๕๑ 
๓ สรปุกรอบความคิดข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขงั ๕๒ 
๔ โมเดลการแกป้ัญหาเพื่อเตรียมความพร้อมผูต้้องขังกอ่นกลับสู่สงัคม          ๕๓ 
๕ ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อคืนคนดีสู่สงัคม  ๕๔ 
๖ ข้อเสนอเชิงกลยุทธ ์  ๕๕ 



 

บทที่ ๑ 
                                               บทน ำ 
 
๑.๑ ควำมเป็นมำของกำรพิจำรณำศึกษำ 

ด้วยข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมำธิกำร 
กำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล  ำ มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
โอกาส สิทธิ ความสามารถ การเข้าถึงทรัพยากร ความเท่าเทียม การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม  
การเข้าถึงบริการ สวัสดิการ ของประชาชนและชุมชน เพ่ือบูรณาการในการแก้ปัญหาความ
ยากจนและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม รวมทั้งติดตามการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา  
อย่างยั่งยืน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอื่น ๆ 
ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งต่อมาคณะกรรมาธิการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำ เสนอแนะ 
กำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล  ำด้ำนสังคม เพ่ือท าหน้าที่ศึกษา ติดตาม  
และเสนอแนะมาตรการและแนวทางทางการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
ด้านสังคม 

คณะอนุกรรมาธกิารไดพิ้จารณาศกึษาในเบื้องตน้แล้วเห็นว่า ปัญหาการกระท าความผิด
ของประชาชนในคดีที่มีโทษทางอาญา มีสาเหตุของการกระท าความผิดบางส่วนเกี่ยวข้องกับ
ความยากจน การไม่มีอาชีพ ตลอดจนปัญหาอื่น ๆ ของสังคม โดยเฉพาะปัญหาการกระท า
ความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เป็นปัญหาส าคัญซึ่งท าให้ผู้ต้องขังในเรือนจ ามีจ านวนมากขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ จนท าให้จ านวนผู้ต้องขังในเรือนมากเกินกว่าพ้ืนที่เรือนจ าและเจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์จะรองรับได้ คณะอนุกรรมาธิการจึงให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็น
ระบบ เนื่องจากเห็นว่าปัญหาการกระท าความผิดทางอาญาจนเกิดสภาวะ “ผู้ต้องขังล้นคุก” 
เป็นสิ่งซึ่งแสดงออกของปัญหารากฐานที่เกี่ยวข้องกับความยากจนและความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

จากการศึกษาเบื้องต้นของคณะอนุกรรมาธิการ พบว่า แม้ว่าปรัชญาทางอาชญาวิทยา 
ที่เกี่ยวกับการลงโทษผู้กระท าความผิด จะมีความมุ่งหมายให้ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย 
เพ่ือปรับปรุง แก้ไข ฟ้ืนฟู และคืนคนดีสู่สังคม แต่ขณะเดียวกันหากพิจารณาแนวโน้มจ านวน
ผู้ต้องขังที่เพิ่มมากขึ้น พบว่า “ปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก” น ามาซึ่งผลกระทบด้านต่าง ๆ เช่น  

๑) การขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ซึ่งกระทบต่อผลิตภาพ (Productivity)  
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

๒) การมีต้นทุนและภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งกระทบต่อภาระงบประมาณ
ของภาครัฐ  
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๓) การมีตราบาปเกิดขึ้นกับผู้ พ้นโทษ (stigma) ซึ่งกระทบต่อการเข้าถึงโอกาส 
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔) ท าให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษถูกเบียดขับเข้าสู่วัฏจักรของความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
และท าให้เกิดแรงจูงใจในการหันกลับไปกระท าความผิดซ้ า 

คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน 
และปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค ข้อ ๔.๘.๕ แล้ว พบว่า ยุทธศาสตร์ชาติด้านดังกล่าว
ก าหนดให้มีการพัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา เพ่ือลดทอนความเป็นโทษทางอาญา 
ที่ไม่จ าเป็น สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรบังคับโทษตำมค ำพิพำกษำกับกำรให้โอกำสผู้ต้องโทษ
กลับคืนสู่สังคม เปิดโอกำสให้ภำคส่วนอื่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรกำรบังคับโทษ และการ
พัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน รวมทั้ง การใช้กฎหมายอาญาโดยยึดมั่นหลักการตีความ 
โดยเคร่งครัด ไม่ขยายขอบเขตฐานความผิดให้ครอบคลุมการกระท าที่แท้จริงแล้วไม่เข้า
องค์ประกอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหา “ผู้ต้องขังล้นคุก” และเตรียมความพร้อมผู้ต้องขัง
คืนสู่สังคม มิให้กระท าผิดซ้ า อันเป็นการเพ่ิมผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ า 
ทางสังคม ให้สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ เช่น ด้านขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน  
โดยเสมอภาค ด้วยเหตุนี้คณะอนุกรรมาธิการ จึงได้พิจำรณำศึกษำและจัดท ำรำยงำนข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบำยเกี่ยวกับกำรสร้ำงอำชีพและโอกำสทำงสังคมของผู้พ้นโทษ เพ่ือแก้ปัญหำควำมยำกจน
และลดควำมเหลื่อมล  ำทำงสังคม 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ 

๑.๒.๑ เพ่ือเสนอแนะแนวทาง มาตรการ หรือนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ าทางสังคมอันเป็นสาเหตุของการกระท าความผิดทางอาญา 

๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาและเสนอแนะแนวทางการลดจ านวนผู้กระท าความผิดมิให้เข้าสู่เรือนจ า 
๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาและเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังกลับคืนคนดี  

สู่สังคมและมิให้กระท าผิดซ้ า โดยมีมาตรการเพ่ิมผลิตภาพทางเศรษฐกิจแก่ผู้พ้นโทษ 
 

๑.๓ ขอบเขตของกำรพิจำรณำ 
๑.๓.๑ ศึกษามาตรการทางกฎหมายเพ่ือให้ประชาชนทราบถึงสิทธิ์ของตนเอง 

เมื่อต้องตกเป็นผู้กระท าความผิด ให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสในกระบวนการยุติธรรม  
เช่น การได้รับสิทธิ์ปล่อยชั่วคราว การได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย เพ่ือมิให้เกิดกรณี 
“ต้องติดคุกเพราะความจน” 
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 ๑.๓.๒ ศึกษามาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังทั้งด้านการฝึกอาชีพ  การสร้างทักษะชีวิต การศึกษาอบรม  
เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษและหลังจากพ้นโทษแล้ว 

๑.๓.๓ ศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม ในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาจ านวนผู้ต้องขังที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น 
รวมทั้งการหามาตรการหรือแนวทางเพ่ือสร้างอาชีพและโอกาสทางสังคมของผู้พ้นโทษ อันเป็น
การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

 
๑.๔ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑.๔.๑ คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามรายงานข้อเสนอแนะฯ และสั่งการ 
ให้ส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องน าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปด าเนินการเพ่ือให้
เกิดผลในเชิงรูปธรรมทั้งในระดับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เพื่อให้เกิดมาตรการหรือกลไกการสร้างอาชีพและโอกาสทางสังคมของผู้พ้นโทษอย่างบูรณาการ  

๑.๔.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปเป็นแนวทางในการจัดให้มี
แผนปฏิบัติการด้านการสร้างอาชีพและโอกาสทางสังคมของผู้พ้นโทษ ภายใต้แผนแม่บท 
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
(กพยช.) หรือเกิดแผนปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑.๔.๓ เกิดมาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการทางนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
การขาดอาชีพและโอกาสทางสังคมให้กับผู้พ้นโทษ  
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บทที่ ๒ 
เอกสำรและงำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง 

 
คณะกรรมาธิการได้ศึกษาพบว่า มีข้อมูล เอกสาร และงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการสร้างอาชีพและโอกาสทางสังคมของผู้ พ้นโทษ  
เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ได้แก่ สถิติจ านวนผู้ต้องขัง  
แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้  
 
๒.๑ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจำรณำ 

๒.๑.๑ สถิติจ ำนวนผู้ต้องขังของประเทศไทย 
ประเทศไทยมีจ านวนผู้ต้องขังและอัตราส่วนผู้ต้องขังต่อประชากรมากที่สุด  

ในภูมิภาคอาเซียน และจ านวนผู้ต้องขังในระบบราชทัณฑ์ไทยมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี๑  
โดยจากข้อมูลสถิติจ านวนผู้ต้องขังจากกรมราชทัณฑ์เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔๒ พบว่า 
มีจ านวนผู้ต้องขังทั้งสิ้น รวมทั งหมด ๓๒๙,๐๕๗ รำย แยกเป็น 

ผู้ต้องขังชำยจ ำนวน ๒๘๘,๒๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๙  
ผู้ต้องขังหญิงจ ำนวน ๔๐,๘๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๑ 
จากจ านวนดังกล่าวสามารถจ าแนกประเภทของผู้ต้องขังได้ดังนี้ 

 ตำรำงที่ ๑ จ ำนวนนักโทษเด็ดขำดและผู้ต้องขังระหว่ำงอุทธรณ์-ฎีกำ 

 
 
 
 
 

                                                 
๑ แผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม หน้า ๓๒  
๒ กรมราชทัณฑ์ สรุปข้อมูลผู้ต้องขัง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้าถึงได้จาก http://www.correct. 

go.th/stathomepage/ 
 

นักโทษเดด็ขำด 
ชาย ๒๓๓,๔๕๐ คน หญิง ๓๓,๗๔๘ คน 
               รวม ๒๖๗,๑๙๘ คน 

ผู้ต้องขังระหว่ำง อุทธรณ-์ฎีกำ 
ชาย ๒๘,๓๔๑ คน หญิง ๓,๖๗๔ คน 
               รวม ๓๒,๐๑๕ คน 
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ภำพที่ ๑ สถติิจ ำนวนผูต้้องขังแยกตำมประเภทคดี๓ 

อย่างไรก็ดี จากสถิติจ านวนผู้ต้องขังทั้งหมดพบว่าเป็นผู้ต้องขังในคดีที่เกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติดมากถึง ๒๖๓,๕๕๕ คน๔ สถานการณ์ความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ าทั่วประเทศ
เกี่ยวกับพ้ืนที่เรือนนอนของผู้ต้องขังที่เกินความจุที่เรือนจ ารองรับผู้ต้องขังได้ (เกินประมาณ 
๑๑๕,๖๙๘ คน) ส่งผลให้เกิดปัญหาความแออัดในเรือนจ า ขณะที่พ้ืนที่เรือนนอนสามารถรองรับ
จ านวนผู้ต้องขังได้เพียง ๒๕๔,๓๐๒ คน๕ 
                                                 

๓ กรมราชทัณฑ์ 
๔ เพิ่งอ้าง 
๕ หนังสือกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๙๑๑/๕๕๒๗ เรื่อง สถานการณ์และแนวทางการลดความ

แออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ (เอกสารเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี) เข้าถึงได้จากเว็บ
ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99334484 
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ส าหรับแนวทางการลดความแออัดของจ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ านั้น คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ รับทราบสถานการณ์และแนวทางการลดความแออัด 
ของผู้ต้องขังในเรือนจ าตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้กระทรวงยุติธรรม (ส านักงาน
กิจการยุติธรรม) น าสถานการณ์และแนวทางการแก้ปัญหาการลดความแออัดของผู้ต้องขัง  
ในเรือนจ าไปพิจารณาทบทวนร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านัก
งบประมาณ เป็นต้น เพื่อก าหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ าให้เหมาะสม
และชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ือบูรณาการการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ 
ควรให้มีการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยให้มีประสิทธิภาพ ควรให้มีการศึกษา  
และทบทวนการจ าแนกและคัดกรองผู้ต้องขังชั้นดีที่จะให้ได้รับการลดโทษ พักโทษ ให้มีความ
รัดกุม ควรก าหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ าในระยะยาว และควร  
ให้จัดหาเครื่องมือติดตามตวัอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) ด้วยความรอบคอบ
ชัดเจน ทั้งคุณลักษณะ ประสิทธิภาพการใช้งาน ปริมาณที่เหมาะสมกับการใช้งาน เป็นต้น  
ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วน าเสนอคณะกรรมการพัฒนา  
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติพิจารณา เพื่อให้การด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวสอดคล้อง
เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป๖ 

๒.๑.๒ ยุทธศำสตร์ชำติและแผนปฏิรูปประเทศด้ำนที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อพิจารณายุทธศาสตร์ชาติแล้วพบว่า ประเด็นยุทธศำสตร์ดำ้นกำรปรบัสมดลุ

และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 
เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค ข้อ ๔.๘.๕ แล้ว พบว่า ได้ก าหนด 
ให้มีการพัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา เพื่อลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จ าเป็น 
สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรบังคับโทษตำมค ำพิพำกษำกับกำรให้โอกำสผู้ต้องโทษกลับคืน 
สู่สังคม เปิดโอกำสให้ภำคส่วนอื่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรกำรบังคับโทษ  และการ
พัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน๗ นอกจากนี้ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำ 
และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพคน 
ตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวัยแรงงาน โดยมุ่งยกระดับศักยภำพ ทักษะ และสมรรถนะ
แรงงำนอย่ำงต่อเน่ือง สอดคล้องกับควำมสำมำรถเฉพำะบุคคล และควำมต้องกำร 
ของตลำดแรงงำน มีกำรท ำงำนตำมหลักกำรท ำงำนที่มีคุณค่ำเพ่ือสร้ำงผลิตภำพเพ่ิม 
ให้กับประเทศ๘  

                                                 
๖ เพิ่งอ้าง 
๗ ยุทธศาสตร์ชาติ หน้า ๗๑ เข้าถงึได้จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th 

/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF 
๘ เพิ่งอ้าง หน้า ๓๗  
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อย่างไรก็ดี แผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมได้สะท้อนว่าการมี
จ านวนผู้ต้องขังจนเกินความจุของเรือนจ าท าให้เกิดปัญหาตามมา เช่น การแก้ไขฟ้ืนฟูและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเฉพาะรายเป็นไปได้ยาก และเมื่อนักโทษมีพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมน้อย
การกระทบกระทั่งกันจึงเกิดขึ้นได้ง่าย ท าให้นักโทษบางส่วนพยายามหลบหนี เป็นต้น๙ 

 
๒.๒ กฎหมำย และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการสร้างอาชีพและโอกาสทางสังคม 
ของผู้พ้นโทษ เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ได้ศึกษาหลักการ  
ทางกฎหมาย กรอบแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์
และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

๒.๒.๑ กฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง 
๒.๒.๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  

หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๗ (๒) วางหลักการว่า 
การปฏิรูปประเทศต้องเป็นไปเพื่อให้สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน
เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า นอกจากนี้มาตรา ๒๕๘ ง. (๑) ก าหนดให้การปฏิรูปประเทศ 
ด้านกระบวนการยุติ ธรรมต้องให้ มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอน  
ของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และมีกลไก
ช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ รวมตลอดทั้ง  
การสร้างกลไกเพ่ือให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
และความไม่เป็นธรรมในสังคม 

๒.๒.๑.๒ พระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กล่าวส าหรับกระบวนการยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสและลดความ

เหลื่อมล้ าทางสังคมให้กับผู้ต้องขังที่พ้นโทษนั้น พระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการราชทัณฑ์เป็นกลไกตามกฎหมายขึ้น เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย
และทิศทางในการบริหารงานราชทัณฑ์และปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู 
และพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง กับทั้งเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอื่นในการบริหาร
จัดการกระบวนงานของกรมราชทัณฑ์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมกำร
รำชทัณฑ์มีหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งในการก าหนดหรือเสนอแนะแนวทำง กลยุทธ์ และมำตรกำร
ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรงำนรำชทัณฑ์ หรือกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำร
บริหำรงำนรำชทัณฑ์ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภำพและสัมฤทธิ์ผล รวมทั งแนวทำงในกำร
พัฒนำพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขัง  
และกำรดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยเพ่ือมิให้กลับไปกระท ำควำมผิดซ  ำอีก และเสนอแนะ

                                                 
๙ แผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม หน้า ๓๓ 
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ต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  
และการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยเพื่อพิจารณา๑๐ 

๒.๒.๑.๓ ร่ำงประมวลกฎหมำยยำเสพติด 
คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย 

ยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี 
ยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓๑๑ เป็นเรื่องด่วนเพื่อให้
ด าเนินการพิจารณา เป็นร่างกฎหมายส าคัญเพื่อปฏิรูปประเทศตามหมวด ๑๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีเหตุผลส าคัญของการเสนอร่างกฎหมายทั้งสามฉบับเนื่องจาก 
องค์การสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหา  
ยาเสพติดโลกขึ้นระหว่างวันที่  ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ  
กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยที่ประชุมได้ขอให้ภาคีสมาชิกเปลี่ยนกรอบความคิด 
จากการท าสงครามยาเสพติด มาเป็นการใช้สาธารณสุขน าการแก้ปัญหายาเสพติด ซึ่งการ
แก้ปัญหายาเสพติดจะยึดมุมมองทางสาธารณสุขมากขึ้นควบคู่ไปกับการป้องกันและปราบปราม
ตลอดจนการค านึงถึงสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุมทั้งสตรี เด็ก และเยาวชน การค านึงถึงสิทธิ
ในการเขา้ถงึยาและการใช้ยาของผู้ปว่ย การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ตลอดจนการใช้แนวทาง 
การพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

เนื่องจากอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านยาเสพติด ก าหนดให้ยาเสพติด
เป็นสิ่งที่ทุกประเทศจะต้องมีระบบการควบคุมการใช้ประโยชน์และป้องกันมิให้น าไปใช้ในทาง 
ที่ผิด ประกอบกับการใช้ประโยชน์และการควบคุมยาเสพติดมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
และอนามัยของประชาชน ดังนั้น เพ่ือเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน
ในการใช้ยาเสพติดในทางการแพทย์ และการใช้ประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์  จึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดให้มีระบบการควบคุมโดยให้มีระบบอนุญาตเพ่ือให้มีการควบคุม ก ากับ และติดตาม
รวมทั้งส่งเสริมมิให้มีการน ายาเสพติดไปใช้ในทางที่ผิด ตลอดจนก าหนดให้มีการน ายาเสพติด  
มาใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์โดยมีมาตรการควบคุมมิให้น าไปใช้
ในทางที่ผิด จะส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาที่ใช้ในการรักษาโรคได้อย่างปลอดภัยภายใต้
การดูแลของแพทย์อย่างเหมาะสม รวมถึงประชาชนได้รับยาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตลอดจน
การน าผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบ าบัดรักษาโดยใช้กระบวนการทางสาธารณสุข 
แทนการด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยผ่านการคัดกรองเพ่ือจ าแนกผู้เสพ 
ยาเสพติดตามระดับแห่งการเสพยาเสพติด จะช่วยให้ผู้เสพยาเสพติดมีโอกาสเข้ารับการบ าบัดรักษา

                                                 
๑๐ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒ (๔)  
๑๑ หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่  นร ๐๕๐๓/๒๔๑๕๕ ลงวันที่  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องร่าง

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ 
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อย่างเหมาะสมภายใต้การดูแลของบุคลากรในระบบสาธารณสุข ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพอนามัย 
ของประชาชนให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คืนคนดีสู่สังคม และสังคมมีความปลอดภัย 

โดยร่ำงประมวลกฎหมำยยำเสพติดมีสำระส ำคัญดังนี  
๑) ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย

การป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเมื่อมีการประกาศใช้นโยบายและแผน
ระดับชาติดังกล่าวแล้ว หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย 
และแผนระดับชาตินั้น 

๒) ก าหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นกรรมการและเลขานุการมีหน้าที่  
และอ านาจในการเสนอแนะนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ติดตามดูแลหรอืสนับสนุนให้มีการด าเนนิการท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติดังกล่าว 

๓) ก าหนดค าจ ากัดความของถ้อยค าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
ยาเสพติด เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด มีหน้าที่และอ านาจในการ
ก าหนดมาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์  
และก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีหน้าที่และอ านาจก าหนดมาตรการ 
ในการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมสารระเหย 

๔) ก าหนดความผิดเกีย่วกับการมียาเสพตดิและการมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดเพ่ือเสพ โดยก าหนดให้การเสพยาเสพติดและการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
เพื่อเสพที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายก าหนดเป็นความผิด รวมถึงการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่สอง หรือประเภทที่ห้าหรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่หนึ่ง
หรือประเภทที่สอง ในปริมำณเล็กน้อยซึ่งไม่เกินปริมำณที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข
ก ำหนด ให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำมีไว้ในกำรครอบครองเพื่อเสพ 

๕) ก าหนดให้มีคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  
มีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพ
ยาเสพติด รวมถึงวางแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม  
เว้นวรรคการสังคมสงเคราะห์ที่จ าเป็นและเหมาะสม และช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้ติดยาเสพติด
หรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ และก าหนดให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว 

๖) ก าหนดเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยก าหนดให้
ผูก้ระท าความผิดฐานเสพยาเสพติดหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์
เพื่อเสพที่เข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำและได้รับหนังสือรับรองว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดรักษำจนเป็น
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ที่น่ำพอใจจำกหัวหน้ำสถำนพยำบำลยำเสพติดหรือสถำนฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด 
พ้นจำกควำมผิดดังกล่ำว ทั้งนี้ผู้กระท าความผิดอาจสมัครใจเข้ารับการบ าบัดรักษาด้วยตนเอง 
หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจพบผู้กระท าความผิด  
สามารถสมัครใจเข้ารับการบ าบัดรักษาได้ อย่างไรก็ตามต้องไม่ปรากฏว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหา  
หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุก หรืออยู่ในระหว่าง
รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล และไม่มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายแก่ผู้อื่น 
หรือสังคม หรือมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดภยันตรายแก่ผู้อื่น ก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพ
ทางสังคมซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่และอ านาจในการ
ติดตาม ดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ความช่วยเหลือ และสงเคราะห์แก่ผู้ เข้ารับการ
บ าบัดรักษา เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาได้รับการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม รวมถึงการท างาน
ร่วมกันกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และส านักงาน ป.ป.ส. ในการฟื้นฟูสภาพทางสังคม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ การติดตามดูแลปัญหาด้านสุขภาพ และการให้ความ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านอื่น ๆ 

กล่าวโดยสรุป ปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกัน การปราบปรามและควบคุมยาเสพติด รวมถึงการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดโดยการรวบรวมและปรับปรุงหลักการของบทบัญญัติตามกฎหมายต่าง ๆ มาก าหนด
ไว้ที่เดียวกันในร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวล
กฎหมายยาเสพติด จะท าให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวก และสามารถ
เข้าใจกฎหมายได้ง่าย เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง และเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงการใช้
บังคับกฎหมายอย่างเป็นระบบในการป้องกันการแพร่กระจายของยาเสพติดและการใช้ยาเสพติด
ในทางที่ไม่ถูกต้อง อันจะน าไปสู่การเสพยาเสพติดซึ่งเป็นการบั่นทอนสุขภาพของประชาชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการแพร่กระจายของยาเสพติดเข้าสู่กลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นก าลัง
ส าคัญของการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ส าหรับการก าหนดบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการ
เสพยาเสพติดและการมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพนั้น แม้ว่ากฎหมายจะยังคงก าหนด
โทษในทางอาญาไว้ก็ตาม แต่ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดให้มีหลักเกณฑ์การพิจารณา 
เป็นพิเศษโดยมุ่งสงเคราะห์ให้จ าเลยเลิกเสพยาเสพติด โดยการส่งไปเข้ารับการบ าบัดรักษา
มากกว่าการลงโทษ รวมถึงก าหนดให้ใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษ เช่น หากพฤติการณ์ 
แห่งคดียังไม่สมควรลงโทษจ าเลย ขอให้ศาลมีอ านาจในการส่งตัวจ าเลยเข้ารับการบ าบัดรักษา
ในสถานบ าบัดรักษายาเสพติดได้ หรือในการพิจารณาของศาลมีอ านาจที่จะเปลี่ยนโทษจ าคุก 
ในการใช้วิธีการเพ่ือความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญา หรือน าเงื่อนไขเพ่ือคุม 
ความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้แทนการลงโทษก็ได้ ดังนั้น จึงกล่ำวได้ว่ำ 
กำรจัดท ำประมวลกฎหมำยยำเสพติดในครั งนี จะส่งผลให้ลดควำมเป็นอำชญำกรของผู้เสพ
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ยำเสพติดลง และส่งผลให้จ ำนวนผู้ตอ้งขังในเรือนจ ำที่ต้องโทษในคดียำเสพติด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ผู้ต้องโทษในคดีที่เกี่ยวข้องกับกำรเสพยำเสพติดมีจ ำนวนลดลง  

จึงเป็นกำรสมควรที่หำกร่ำงประมวลกฎหมำยยำเสพติดประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำเพ่ือใช้บังคับเป็นกฎหมำยแล้ว หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะได้บูรณำกำร
กำรท ำงำนร่วมกันเพ่ือใช้บังคับกฎหมำยดังกล่ำวอย่ำงเป็นรูปธรรม ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
ในเชิงนิตินโยบำยเกี่ยวกับควำมผิดที่เกี่ยวข้องกับกำรเสพยำเสพติด อันจะส่งผลอย่ำงมี 
นัยยะส ำคัญต่อกำรลดจ ำนวนผู้ตอ้งขังในเรอืนจ ำ และให้โอกำสผู้ติดยำเสพตดิไดบ้ ำบัดรักษำ
ให้กลับคืนเป็นคนดีสู่สังคมและเป็นก ำลังส ำคัญของสังคมและระบบเศรษฐกิจ อันจะส่งผล
ต่อกำรเพ่ิมผลิตภำพในทำงเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 
  ๒.๒.๑.๔ ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรปรับเป็นพินัย พ.ศ. ….๑๒ 

เมื่อวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย  พ.ศ. …. เป็นกฎหมายกลางในการ
พิจารณาและก าหนดมาตรการส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ใช่ความผิด
ร้ายแรง ซึ่งเป็นการปฏิรูปกฎหมายครั้งส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมความเป็นธรรม  ป้องกัน 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับ 
ใช้กฎหมาย ร่างกฎหมายนี้ก าหนดให้ใช้ “การปรับเป็นพินัย” เป็นมาตรการใหม่แทนโทษเดิม 
ที่เป็นการปรับทางอาญาและโทษทางปกครอง โดยก าหนดให้ผู้กระท าความผิดต้องช าระค่าปรับ
อย่างเดียว ไม่มีการจ าคุกหรือกักขังแทนการปรับ และไม่มีการบันทึกลงในประวัติอาชญากรรม  

ปัจจุบันกฎหมายไทยส่วนใหญ่ใช้บทลงโทษทางอาญา แม้กระทั่ง
ความผิดเล็กน้อย เช่น การสูบบุหรี่ในเขตห้ามสูบ การจอดรถขายของริมถนน หรือการบ้วนน้ าลาย
บนท้องถนน ซึ่งสวนทางกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๗๗)  
ที่ต้องการให้รัฐใช้โทษอาญาเฉพาะกับความผิดที่ร้ายแรงเท่านั้น ปัญหาเชิงกลไกนี้ได้สร้างความ
ไม่เป็นธรรม ความเหลื่อมล้ าทางสังคม และลดทอนประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
ตลอดเวลาที่ผ่านมา โดยเป็นการสร้างความไม่เป็นธรรมเพราะประชาชนกระท าความผิด
เล็กน้อยแต่กลับต้องรับโทษทางอาญาซึ่งมีความร้ายแรง ต้องมีการลงประวัติอาชญากรรมท าให้
เสื่อมเสียประวัติและหน้าที่การงานโดยไม่จ าเป็น ในขณะเดียวกัน กลไกดังกล่าวยังสร้างภาระ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐเกินจ าเป็น และเป็นปัจจัยที่ลดทอนประสิทธิภาพของกระบวนการ
ยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ต ารวจที่อยู่ต้นสายของกระบวนการ
บังคับใช้กฎหมายที่ต้องเสียเวลา ก าลังคน งบประมาณและทรัพยากรไปกับการสืบสวนสอบสวน
คดีอาญาความผิดไม่ร้ายแรงซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก แทนที่จะน าไปทุ่มเทให้กับการสอบสวน
และพิจารณาคดีส าคัญอื่น ๆ นอกจากนี้ ในปลายน้ า เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ที่ต้องรับผิดชอบ
บริหารจัดการผู้ต้องหาคดีร้ายแรงที่มีจ านวนมากอยู่แล้วก็ต้องรับภาระในการดูแลนักโทษคดี
                                                 

๑๒ ปฏิรูปกฎหมายการ “ปรับเป็นพินัย” ในความผิดไม่ร้ายแรง, ส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
(PMDU) เข้าถึงได้จาก https://www.pmdu.go.th/discipline/ เข้าถึงเมื่อ ๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๔ 

https://www.pmdu.go.th/discipline/
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ความผิดเล็กน้อยอีกจ านวนมาก เป็นการซ้ าเติมปัญหาความแออัดในคุกและท าให้การบริหาร
จัดการคุกมีความยากขึน้ ดังนั้น หำกรัฐสภำสำมำรถเร่งรัดในกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยฉบับนี 
ให้ประกำศใช้โดยเร็วจะเป็นกลไกทำงกฎหมำยประกำรหน่ึงในกำรลดจ ำนวนผู้ต้องโทษ 
ในคดีอำญำได้ ซึ่งในขณะเดียวกันจะส่งผลต่อกำรลดจ ำนวนผู้ต้องขังในเรือนจ ำไปด้วย    
 ๒.๒.๒ กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรศึกษำวิเครำะห์ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการสร้างอาชีพและโอกาสทางสังคมของผู้พ้นโทษ 
เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิด  
เรื่องความยากจน ความเหลื่อมล้ า และความไม่เป็นธรรมทางสังคม ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดซึ่งเป็นส่วนส าคัญของจ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ าที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 

๒.๒.๒.๑ ควำมยำกจน ควำมเหลื่อมล  ำ และควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคม 
ความเหลื่อมล้ านั้นมีหลายมิติ  เช่น ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  

ด้านสิทธิ ด้านการเข้าถึงโอกาส ด้านอ านาจ เป็นต้น ซึ่งความเหลื่อมล้ าด้านต่าง ๆ ดังกล่าว 
ล้วนมีมิติที่สัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกัน ความเหลื่อมล้ าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกสังคม
และทุกยุคสมัย แต่ในสังคมสมัยใหม่ทุกคนถูกท าให้เชื่อว่าตนเองหรือลูกหลานจะดีขึ้ น 
หรือสามารถยกฐานะของตนเองให้สูงขึ้น๑๓ ความเหลื่อมล้ าเป็นบ่อเกิดหรือปัจจัยเสริมของอีก
หลากปัญหาในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งปัญหาการเมืองที่คุกรุ่น
และปะทุเป็นระยะในรอบกว่าสิบปีหลังนี้ ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาที่เรื้อรังและหากไม่มีการ
แก้ไขอย่างจริงจังคาดว่าสังคมไทยจะยังคงมีปัญหานี้ต่อไปในอนาคตจากกระบวนการสะสมทุน
กระจุกตัวและความถ่างมากขึ้น จากประสบการณ์ต่างประเทศบ่งชี้ว่าการลดความเหลื่อมล้ า
ต้องการความมุ่งมั่นและความยินยอมของสังคมในการจัดระเบียบเศรษฐกิจผ่านนโยบาย 
ที่สามารถลดความเหลื่อมล้ าได้จริง๑๔ 

กล่าวส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ ากับกระบวนการ
ยุติธรรมนั้น กระบวนการยุติธรรมไทยเชื่อว่า กฎหมายมีหลักการที่รับรองสิทธิให้ทุกคน 
เท่าเทียมกันและเสมอภาคกันในทางกฎหมายอยู่แล้ว กล่าวคือ ทุกคนล้วนอยู่ภายใต้มาตรฐาน
เดียวกันอย่างเสมอภาคและยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่อย่างไรก็ดี จากการศึกษาวิจัย
บางเรื่อง๑๕ พบว่า ในบางกรณีกระบวนการยุติธรรมกลับเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างความ
เหลื่อมล้ า โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายไปที่การน าตัวผู้กระท าผิด
มาลงโทษ และต้องการจะควบคุมความประพฤติของประชาชนและพิทักษ์ประโยชน์สาธารณะ

                                                 
๑๓ คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.), แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง, ๒๕๕๔, หน้า ๑๔ 
๑๔ สมชัย  จิตสุชน, ความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย : แนวโน้ม นโยบาย และแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย , 

๒๕๕๘. 
๑๕ ไพสิฐ  พาณิชย์กุล และคณะ, “การลดความเหลื่อมล้ า ผ่านกระบวนการยุติธรรม” สนับสนุนโดย

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๖๐. 
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เป็นหลัก จึงมักก าหนดโทษอาญาไว้ส าหรับผู้ฝ่าฝืน แต่ในสังคมที่ความไม่เท่าเทียมกันมีอยู่ทั่วไปนั้น 
คนที่เข้าไม่ถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม มีโอกาสตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมายมากกว่า  
คนทั่วไป เช่น ผู้มีรายได้น้อยซึ่งอาจกระท าความผิดเล็กน้อย ถ้าหากต้องเป็นคู่ความในคดีก็ต้อง
เสียทุนทรัพย์ประกันตัวในอัตราที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของตนเอง หรือที่ปรากฏ  
เป็นรูปธรรมในปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่กระบวนการยุติธรรมของไทย  
ยังใช้วิธีการลงโทษแบบเดิม ไม่เข้าใจถึงปัญหาและไม่ได้แยกแยะถึงพฤติการณ์ของผู้กระท าผิด 
ตามทฤษฎีสมัยใหม่ซึ่งมาตรการที่จะใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจ าเป็นต้องมีความหลากหลาย
มากกว่าการจ าคุก กล่าวคือกระบวนการยุติธรรมต้องท าความเข้าใจถึงพฤติการณ์ประกอบ  
ของผู้กระท าผิดต่าง ๆ มากขึ้น เพ่ือให้การลงโทษเพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดได้ส่งไปถึงคนที่สมควรได้รับโทษเช่นนั้น แต่ส าหรับคนที่ตกเป็นเหยื่อของโครงสร้าง
ความเหลื่อมล้ าซึ่งท าผิดกฎหมาย อาจต้องมีการพิจารณาให้ถี่ถ้วนมากขึ้นว่าการลงโทษ  
ผ่านกลไกของกฎหมายอย่างเดียวจะช่วยให้คนเหล่านั้นไม่กลับมาท าผิดซ้ าอีกได้หรือไม่  
เพราะในสังคมไทยการจ าคุกเท่ากับเป็นการตัดโอกาสที่ผู้ต้องขังจะได้มีโอกาสกลับเข้าสู่สังคม
อย่างมีศักดิ์ศรี ดังนั้น การพิจารณาโทษประกอบกับพฤติการณ์ต่าง ๆ ของผู้ต้องขังจึงควร
น ามาใช้เพื่อไม่ให้กระบวนการยุติธรรมเข้าไปขยายความเหลื่อมล้ าในสังคม 

จากการศึกษาพบว่า ความยากจนและความเหลื่อมล้ าในกระบวนการ
ยุติธรรมเป็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น กล่าวคือปรากฏการณ์นี้เด่นชัดขึ้น 
ในกรณีที่หากประชาชนคนใดคนหนึ่งกระท าความผิดและต้องเข้าไปต่อสู้ในกระบวนการ
ยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ในหลายกรณีมี “โทษจ าคุก”  
เป็นผลสุดท้ายที่ผู้กระท าความผิดต้องเผชิญ ส าหรับคนจนหรือคนที่ขาดโอกาสในทางเศรษฐกิจ
และสังคมแล้ว การต้องต่อสู้คดีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเมื่อถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดนั้น เป็นปัญหาที่สร้างความล าบากหรือยุ่งยากในชีวิตพอสมควร เนื่องจากการต่อสู้คดี 
มี “ต้นทุน” ในทุกขั้นตอน ทั้งการมีทนายความส าหรับเป็นที่ปรกึษาหรือตอ่สู้คดเีพื่อแก้ตา่งแทน 
รวมทั้งการมี “ทุนทรัพย์” เพ่ือเป็นหลักประกันส าหรับขอปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี 
ในชั้นศาล จึงท ำให้เห็นปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่ำวทั งในกิจกรรม 
ทำงวิชำกำรของนักศึกษำในมหำวิทยำลัยที่รณรงค์ว่ำ “ต้องไม่มีใครติดคุกเพรำะจน”๑๖  
หรือแม้กระทั งนโยบำยของประธำนศำลฎีกำบำงท่ำนที่ต้องกำรยกระดับกำรคุ้มครองสิทธิ
เสรีภำพขั นพื นฐำนของผู้ต้องหำและจ ำเลย โดยค ำนึงถึงเหยื่ออำชญำกรรม และควำมสงบสุข
ของสังคม ก ำหนดมำตรกำรในกำรขอปล่อยชั่วครำวที่มีประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงกำร
คุ้มครองสิทธิเสรีภำพ ควำมสะดวกรวดเร็ว และกำรลดควำมเหลื่อมล  ำในกำรเข้ำถึงสิทธิ 
ที่จะได้รับกำรปล่อยชั่วครำว๑๗ หรือนโยบำยที่ต้องกำรให้ประชำชนต้องได้รับควำมเป็นธรรม
                                                 

๑๖ โครงการการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายวิชา 
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย  

๑๗ นโยบายนายสไลเกษ  วัฒนพันธุ์ อดีตประธานศาลฎีกา  
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อย่ำงเสมอภำค กระจำยกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมสู่ประชำชนในพื นที่ ห่ำงไกล 
ตลอดจนสร้ำงดุลยภำพกำรคุ้มครองสิทธิของประชำชน ลดกำรคุมขังที่ไม่จ ำเป็นในทุกขั นตอน 
หรือกำรยกระดับศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของจ ำเลยระหว่ำงกำรต่อสู้คดีในศำล เป็นต้น๑๘ 

๒.๒.๒.๒ นิตินโยบำยเกี่ยวกับผู้กระท ำควำมผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด : 
กำรเปลี่ยนกรอบควำมคิดสำกลเกี่ยวกับควำมผิดที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด จากการท าสงคราม
กับยาเสพติดกับการใช้สาธารณสุขน าการแก้ปัญหายาเสพติด 

แนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดที่ว่า “ผู้เสพคือผู้ป่วย” เริ่มต้น
มาประมาณ ๑๐ กว่าปีก่อน แต่แนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวยังไม่มี ความ
ชัดเจนมากนัก เนื่องจากผู้เสพยังไม่ได้รับการปฏิบัติเฉกเช่นผู้ป่วยอย่างแท้จริง ผู้เสพจ านวนมาก
ไม่กล้ายอมรับและเปิดเผยตัวเองเพ่ือเข้าสู่กระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟู เพราะกลัวการถูกจับกุมตัว
เพื่อด าเนินคดี๑๙ จนกระทั่งเมื่อปี ๒๕๕๙ ท่ีประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติในด้านยาเสพติด 
(UNGASS ๒๐๑๖) ประกาศนโยบายสู่ สั งคมที่ปราศจากการใช้ยาเสพติดในทางที่ ผิด  
(A Society Free of Drug Abuse) ที่ประชุมมีมติให้ประเทศสมาชิกปรับแนวทางจากการ 
ท าสงครามกับยาเสพติดไปสู่การให้การดูแลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ โดยใช้ระบบบริการ
สาธารณสุขและสังคมเป็นหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการบูรณาการไปกับแนวทาง 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ของรายงานประจ าปีของคณะกรรมการนโยบายยาเสพติดระดับสากล (Global Commission 
on Drug Policy) ฉบับที่๒๐ การแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น ได้ถูกบรรจุไว้เป็นวาระแห่งชาติ  
และการด าเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมสมัชชา
สหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยยาเสพติด และได้น ามติที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ 
ในด้านยาเสพติด (UNGASS,๒๐๑๖) มาปรับเป็นแนวนโยบาย “ลดทอนความเป็นอาญา”  
และเน้นการปฏิบัติต่อ “ผู้เสพเป็นผู้ป่วย” โดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้ส่วนราชการต่าง ๆ 
ใช้ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดความสงบ
เรียบร้อย เกิดความสามัคคี และสร้างการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง มั่ นคง มั่งคั่ง
อย่างยัง่ยืน 

ส ำหรับนโยบำย “ผู้เสพคือผู้ป่วย” นั น เน้นกำรดูแลสุขภำพผู้ป่วย
แบบบูรณำกำร โดยค ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนอย่ำงครอบคลุม ซึ่งมีนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำ  
โดยกำรกระตุ้นสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้เสพหรือผู้ติดยำเสพติดเข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำโดยไม่มี
ควำมผิด รวมทั งปรับระบบกำรบ ำบัดรักษำให้อยู่ภำยใต้กำรดูแลของกระทรวงสำธำรณสุข 

                                                 
๑๘ นโยบายของนางเมทินี  ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา 
๑๙ ส านักงาน ป.ป.ส., “ที่มาของนโยบายยาเสพติดแนวใหม่”  
๒๐ กระทรวงสาธารณสุข คู่มือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาเสพติด, ๒๕๖๑. 
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ผู้เสพจ ำเป็นต้องได้รับกำรรักษำทำงกำรแพทย์เพ่ือช่วยผู้ติดยำเสพติดให้เลิกยำเสพติด  
และกลับคืนสู่สังคมในฐำนะคนปกติได้ พร้อมกับกำรพัฒนำคุณภำพทำงร่ำงกำยและจิตใจ 
โดยใช้กลไกทำงสำธำรณสุขให้กำรรับรองผู้เสพยำเสพติดให้มีประสิทธิภำพ 

ในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของผู้ เสพยาเสพติดนั้น 
ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีแนวทางในการด าเนินการ 
คือ ๑) เน้นการป้องกันและบ าบัดตลอดจนการฟ้ืนฟู ไม่ ให้กลับมาเสพซ้ า  โดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายผู้เสพ ผู้ติด และผู้ค้ารายย่อย ๒) เร่งพัฒนาระบบบ าบัดผู้ เสพ ผู้ติด ให้มี
ประสิทธิภาพเข้าถึงสถานบ าบัดได้อย่างเท่าเทียมและมีบริการอย่างทั่วถึง ๓) การน า
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวคิดประชารัฐมาใช้ในการป้องกันและน าผู้เสพ 
และผู้ติดเข้าสู่การบ าบัดและคืนสู่สังคมโดยส านักงาน ป.ป.ส. เป็นผู้ขับเคลื่อน ๔) การน า
มาตรการอื่นแทนการลงโทษจ าคุกมาใช้กับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งวิธีในการพิจารณาของศาล
หรือการก าหนดโทษโดยเน้นให้น าเอาพฤติกรรมของผู้กระท าผิดที่ เกี่ยวข้องกับคดีมาใช้ 
และดูมูลเหตุการกระท าความผิดในการก าหนดโทษ อย่างไรก็ดี สิ่งส าคัญคือการสร้าง 
องค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การสร้างการรับรู้ และสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมของสังคมไทย 
ในการช่วยกันขับเคลื่อนให้แนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ ให้ขับเคลื่อนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

๒.๒.๒.๓ กำรลดตรำบำปผู้ต้องโทษคดียำเสพติด 
จากการศึกษาวิจัยของพรรษมณฑ์  ศรีนวลนัด๒๑ พบว่า ปัจจุบัน

กระแสของการถอดถอนตราบาปชีวิตของคนด้วยข้อหายาเสพติดได้ มีการเคลื่อนไหว 
ในวงวิชาการ โดยมุ่งแก้ปัญหาแนวพฤติกรรมศาสตร์ แนวอาชญาวิทยา และแนวทางการศึกษา
วิเคราะห์ปัญหากับผู้ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติด ที่ประกอบด้วยผู้ที่ เกี่ยวข้อง  
ใน ๔ กลุ่ม คือ ผู้เสพยา กลุ่มผู้พ่ึงพิงยา กลุ่มผู้ค้ายารายย่อย และกลุ่มของขบวนการผู้ค้ายา 
ที่ในการก่ออาชญากรรมต่าง ๆ ของกลุ่มผู้กระท าความผิดเหล่านี้ในทางอาชญาวิทยาทฤษฎี 
ตีตรา (Labeling) และทฤษฎีตราบาป (Stigma) บ่งชี้ว่าบุคคลทั่วไปมีอคติต่อผู้ต้องขังท่ีพ้นโทษ
มาแล้ว เมื่อรู้ประวัติของบุคคลเหล่านั้น และจะส่งผลกระทบอื่น ๆ ตามมา เช่น ไม่มีใคร 
กล้ารับเข้าท างาน ท าให้โอกาสการกลับเข้าสู่สังคม (Reintegration) ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บีบ
ให้ผู้พ้นโทษหลายรายหวนกลับไปท าผิดซ้ าตาม “ตรา” ที่สังคมมอบให้  ส าหรับประเด็นนี้ 
ในทางวิชาการพยายามหาทางออกโดยการค้นหาต้นสายปลายเหตุว่าเพราะเหตุใดจึงเกิด
ปรากฏการณ์ดังกล่าว จึงพบว่าการ “สร้างโอกาส” แก่ผู้พ้นโทษเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้
ลดตราบาปและลดการกระท าความผิดซ้ า เนื่องจากปัญหาหนึ่งของผู้พ้นโทษ คือ ขาดการ
ยอมรับจากสังคมเพราะ “ตรา” ที่ติดตัวมา ท าให้เมื่อบุคคลเหล่านี้แม้จะพ้นโทษออกไปแล้ว 
กไ็ม่สามารถเข้าถึงโอกาสในทางเศรษฐกิจและสังคมได้ง่าย 
                                                 

๒๑ พรรษมณฑ์  ศรีนวลนัด, ตราบาปนักโทษยาเสพติด, ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
ผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๖๑ 
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ดังนั้น การศึกษากระบวนการถอดถอน “ตราบาปนักโทษยาเสพติด” 
ในประเด็นการถอดถอนการประทับตรา ผู้วิจัยได้ เสนอว่า๒๒ ทิศทางนโยบายของรัฐบาลไทย
เกี่ยวกับยาเสพติดในยุคสมัยใหม่ มีส่วนอย่ างมากต่อการหล่อหลอมท่าที และทัศนคติ 
ของสมาชิกในสังคมที่มีต่อคนใช้ยาเสพติด ปัจจุบันพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดถูกมองว่าเป็น
พฤติกรรมเบี่ยงเบน คนใช้ยาเสพติดเป็นทั้งคนป่วยและอาชญากรที่เป็นอันตรายต่อสังคม  
การรับรู้ภาพลักษณ์เชิงลบที่ตายตัวนี้ส่งผลให้ผู้ใช้ยาเสพติดถูกรังเกียจเดียดฉันท์และถูกเลือก
ปฏิบัติในขั้นที่รุนแรง ดังนั้นการถอดถอนการประทับตรานักโทษยาเสพติดในงานวิจัยนี้  ผู้วิจัย 
ได้ข้อค้นพบว่า การยอมรับในสิ่งที่ เป็นจริงเพ่ือสานประโยชน์ให้คนและสังคม ได้เข้าถึง 
และเข้าใจโทษของการประทับตราที่มิอาจท าให้บุคคลที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถคืนกลับ
เข้าสู่ชุมชนสังคมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีอ านาจไม่สมควรที่จะเห็นประโยชน์อันใดเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญมากกว่าการเห็นคนที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดได้กลับมามีชีวิตที่ดีและสามารถกลับคืน
สู่สังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

รูปแบบกำรตีตรำที่สังคมปฏิบัติต่อผู้ ใช้ยำเสพติดที่พบบ่อย 
ในสังคมไทย ออกมำในท่วงท ำนองกำรกล่ำวโทษ กำรประณำม กำรปฏิเสธ กำรไม่ยอมรับ 
และผลักไสคนเหล่ำนั นออกจำกชุมชน คนใช้ยำเสพติดถูกมองว่ำเป็นพวกหัวขโมย ถูกดูถูก
เหยียดหยำม และปรำมำสว่ำพวกเขำเอำดีไม่ได้ แม้กระทั่งคนในครอบครัวก็มองพวกเขำ 
ว่ำเป็นผู้สร้ำงปัญหำให้กับตัวเองและครอบครัว คนในครอบครัวรังเกียจ ถูกพ่อแม่ตัดหำง
ปล่อยวัด เช่น ทอดทิ้งให้อยู่โรงพยาบาลหรืออยู่ในสถานที่คุมขัง โดยไม่มีการไปเยี่ยมหรือไม่มา
รับตัวกลับ บางคนถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้าน เพราะกลัวครอบครัวเสียชื่อเสียงที่มีสมาชิก
ในบ้านติดยาเสพติด เป็นต้น พวกเขาจึงขาดสิ่งสนับสนุนทางสังคมที่จะท าให้พวกเขามีพ้ืนที่ยืน
ในสังคม ไม่ได้รับการเคารพในศักดิ์ศรีและไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรม 

ในงานวิจัยนี้ ได้ใช้มุมมองของทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู 
(Rehabilitative Theory) การลงโทษเพ่ือแก้ไขฟื้นฟู มุ่งที่จะศึกษามีแนวคิดที่จะท าความเข้าใจ
สาเหตุแห่งการกระท าผิดโดยเน้นตัวบุคคลผู้กระท าผิดและสภาพแวดล้อม เพื่อที่จะหาทางแก้ไข
ผู้กระท าผิดมากกว่าที่จะลงโทษ ความมุ่งหมายที่แท้จริง คือ เพ่ือเป็นการแก้ไขฟ้ืนฟูตัวผู้กระท าผิด 
ให้กลับตัวเป็นคนดี และมิให้กระท าผิดซ้ า รวมทั้งท าให้ผู้กระท าผิดกลับคืนเข้าสู่สังคมได้ดังเดิม
ด้วยความเป็นปกติสุข ทฤษฎีนี้ เชื่อว่าการลงโทษควรมีเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดให้กลับตัว
เป็นคนดี เพ่ือไม่ให้ผู้กระท าผิดกลับมากระท าผิดซ้ า รวมทั้งพยายามที่จะช่วยให้ผู้กระท าผิด
กลับคืนสังคมได้ตามปกติ จึงต้องมีการให้การเรียนรู้ การอบรมให้เพียงพอที่เขาจะใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ เช่น การฝึกอาชีพ รวมทั้งการพยายามช่วยให้ผู้กระท าผิดไมรู่้สึกมปีมดอ้ยจากการ
ที่ได้รับการลงโทษไปแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความรู้เพ่ือให้อาชีพ แต่การให้โอกาสดังกล่าวก็เป็น
เพียงชุดของวาทกรรมใหม่ชุดหนึ่งเมื่อผู้ต้องโทษมีความรู้ แต่ไม่มีทุนที่จะเปิดร้าน ไม่มีทุน  

                                                 
๒๒ เพิ่งอ้าง 
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ซื้ออุปกรณ์เพื่อเป็นต้นทุนในการด าเนินงาน ไม่สามารถได้รับการคัดเลือกเข้าสมัครงานในบริษัท
หรือหน่วยงานได ้เนื่องจากถูกตีตราประทับวา่เป็นนักโทษ ซึ่งมีลักษณะของสังคมกีดกันและการ
แสดงความเป็นอื่น 

  ๒.๒.๒.๔ ผลกระทบในทำงเศรษฐศำสตร์จำกนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด 
จากการศึกษาวิจัยของสังศิต  พิริยะรังสรรค์ และคณะ เรื่อง “วาทกรรม

ยาเสพติด : อิสรภาพของผู้ต้องขังหญิง”๒๓ พบว่าการด าเนินนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติดนั้น ส่งผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ จากนโยบายที่เน้นการปราบปราม 
ยาเสพติดมากกว่าการบ าบัด ท าให้สภาพครอบครัวมีปัญหาผู้เป็นก าลังหลักในการเลี้ยงดูลูก  
และการหารายได้เข้าบ้าน และส่วนใหญ่มีความจ าเป็นทางเศรษฐกิจที่เป็นรากฐานปัญหาชีวิต  
ขณะที่การที่ภาครัฐใช้งบประมาณเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดเป็นจ านวนมากถือเป็น
ต้นทุนค่าเสียโอกาสของประเทศที่ควรจะน างบประมาณดังกล่าวไปท าโครงการอื่นที่มีความ
เหมาะสมมากกว่าในการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้นยังเป็นการสูญเสียต้นทุนทางสังคมอีกด้วย 
อย่างไรก็ดีพบว่าแม้รายจ่ายที่เป็นต้นทุนการปราบปรามยาเสพติดจะมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น 
แต่จ านวนผู้ถูกคุมขังในคดียาเสพติดก็ไม่ได้ลดลงตามไปด้วย 

จากการศึกษาได้มีการประมาณการต้นทุนด้านเศรษฐศาสตร์และต้นทุน
ทางสังคมของปัญหายาเสพติดในประเทศไทยโดยพบว่า ต้นทุนนโยบายด้านยาเสพติดของภาครัฐ
ในระหว่างปี  ๒๕๔๒-๒๕๕๙ มีมูลค่าสูงถึง ๙๐,๐๐๐ ล้านบาทเศษ หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย 
ความสูญเสียทั้งด้านงบประมาณแผ่นดินกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังพบว่า 
ต้องสูญเสียต้นทุนด้านผลิตภาพการผลิตจากการที่น าผู้ต้องขังหรือนักโทษในคดียาเสพติด  
มาอยู่ในเรือนจ าหรือเข้ารับการบ าบัดสามารถคิดเป็นต้นทุนที่ต้องสูญเสียผลิตภาพการผลิต 
มีมูลค่าระหว่าง ๓๐๐,๐๐๐-๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาทเศษ อีกทั้งยังมีต้นทุนด้านอื่นที่ต้องเสียไป  
เช่น ต้นทุนจากการก่ออาชญากรรม ต้นทุนทางสังคมอันเกิดจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิต  
ของผู้ที่เสพยาเสพติด ซึ่งโดยรวมแล้วจากงานวิจัยดังกล่าวพบว่าระหว่างช่วงปี  ๒๕๔๒-๒๕๕๙ 
ภาครัฐต้องสูญเสียต้นทุนรวมทางเศรษฐกิจและสังคมของปัญหายาเสพติดเป็นมูลค่าสูงถึง 
๑,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาทเศษ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าปัญหาผู้ต้องขังในคดียาเสพติด และการ
แก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นคุกนั้น ก่อให้เกิดต้นทุนในการบริการจัดการของภาครัฐเป็นอย่างมาก  
และขณะเดียวกันก็ท าให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมต้องสูญเสียโอกาสจากผลิตภาพของบุคคล 
ที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจ าอีกจ านวนมากเช่นกัน 

 
 

                                                 
๒๓ สังศิต  พิริยะรังสรรค์ และคณะ,การศึกษาวิจัยเรื่องวาทกรรมยาเสพติด : อิสรภาพของผู้ต้องขังหญิง, 

เสนอต่อ ส านักกิจการในพระด ารพิระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, ๒๕๕๙.  
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บทที่ ๓ 
วิธีกำรพิจำรณำศึกษำ 

 
 คณะกรรมาธกิารไดศ้ึกษาและจัดท ารายงานขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเกี่ยวกับการสร้างอาชีพ
และโอกาสทางสังคมของผู้พ้นโทษ เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
โดยมีวิธีการพิจารณาศึกษา ดังนี้ 

 
๓.๑ กรรมำธิกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นปัญหาเรื่องผู้ต้องขังล้นคุก เป็นประเด็นที่คณะกรรมาธิการมีความสนใจในการ
พิจารณาศึกษาเพื่อหาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากประเด็นปัญหาดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้างในหลาย ๆ ด้าน และเมื่อคณะกรรมาธิการได้มีค าสั่งตั้งคณะ
อนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคม 
เพ่ือท าหน้าที่ศึกษา ติดตาม และเสนอแนะ มาตรการและแนวทางทางการแก้ปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคม ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นปัญหาด้านสังคม คณะอนุ
กรรมาธิการ จึงได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาเพ่ือพิจารณาศึกษาหาข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

 
๓.๒ อนุกรรมำธิกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า ปัญหาเรื่องผู้ต้องขังล้นคุก
เป็นปัญหาที่มีความส าคัญ โดยเฉพาะปัญหาการกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เป็น
ปัญหาส าคัญซึ่งท าให้ผู้ต้องขังในเรือนจ ามีจ านวนมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  จนท าให้จ านวน
ผู้ต้องขังในเรือนจ ามากเกินกว่าพ้ืนที่เรือนจ าและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะรองรับได้ คณะอนุ
กรรมาธิการจึงให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ เนื่องจากเห็นว่าปัญหา
การกระท าความผิดทางอาญาจนเกิดสภาวะ “ผู้ต้องขังล้นคุก” เป็นสิ่งซึ่งแสดงออกของปัญหา
รากฐานที่เกี่ยวข้องกับความยากจนและความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

ในการพิจารณาศึกษาประเด็นปัญหาดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการได้เสนอต่อ
คณะกรรมาธิการในการตั้งคณะท างานพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาคนล้นคุกสู่การลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม ขึ้นมาพิจารณาเรื่องดังกล่าว คณะท างานดังกล่าว ประกอบด้วย 

๑. นายภาณุ  อุทัยรัตน์   ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๒. นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ  ประธานคณะท างาน 
๓. นางทิพย์พาพร  ตันติสุนทร  คณะท างาน 
๔. นางพรรษมณฑ์  ศรีนวลนัด   คณะท างาน 
๕. นายชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน ์ คณะท างาน 
๖. นายสรัล  มารู   คณะท างานและเลขานุการ 
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คณะท างานได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวโดยได้จัดท าเป็น  
ร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาผู้ต้องขัง
ล้นคุก การเตรียมการสร้างอาชีพและโอกาสทางสังคมของผู้พ้นโทษเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม” แล้วน าเสนอร่างรายงานดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะอนุ
กรรมาธิการรับทราบเป็นระยะ คณะอนุกรรมาธิการได้ให้ความเห็นชอบร่างรายงานดังกล่าว 
และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการน าร่างรายงานดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม
คณะกรรมาธิการเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมาธิการให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
๓.๓. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือเพ่ือสอบถามข้อมูลและสถิติจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้  

๑) สอบถามข้อมูลประชาชนที่มาขอรับบริการและขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
จากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  

๒) สอบถามข้อมูลสถิติจ าวนผู้ต้องขังแยกตามประเภทคดีจากกรมราชทัณฑ์  
๓) สอบถามข้อมูลจ าเลยในคดีอาญาที่ได้รับการพิจารณาปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณา 

และข้อมูลของผู้ต้องโทษที่ยื่นค าร้องขอศาลเพ่ือขอท างานบริการสังคมแทนการช าระค่าปรับ
ตามค าพิพากษา  
 
๓.๔ กำรศึกษำดูงำน 

คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือถึงมูลนิธิบ้ำนพระพร เพ่ือศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการท างานตามพันธกิจของมูลนิธิในการส่งเสริมและสร้าง
โอกาสด้านอาชีพ ทักษะการใช้ชีวิต และฝึกอบรมให้การศึกษาแก่ผู้พ้นโทษ โดยมีรายละเอียด
ของผลการศึกษาดูงาน โดยสรุป ดังนี้ 

๓.๔.๑ มูลนิธิบ้ำนพระพรเป็นองค์กรพัฒนำเอกชนที่จัดตั งขึ นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี  
๑) ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ในด้านการอบรมพัฒนาชีวิต 

การส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ การจัดหาอาชีพและวางแผนชีวิตกลับสู่สังคม 
๒) ให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชนที่ปล่อยตัวมาจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน และศาลเยาวชนและครอบครัว เพ่ือให้การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  
การฝึกอบรมพัฒนาชีวิต การฝึกวิชาชีพ การจัดท าแผนส่งเสริมเยาวชนกลับคืนสู่ครอบครัว  
มีชีวิตที่ดีและมั่นคงในสังคม 

๓) ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่เกิดจากแม่ที่เป็นผู้ต้องขังและการรับลูกผู้ต้องขัง
เข้ามาดูแล โดยการรับเลี้ยงดู ให้การอบรมสั่งสอน ให้การสนับสนุนการศึกษา เพื่อให้เด็กทุกคน
เติบโตอย่างมีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ในอนาคตข้างหน้า 
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๓.๔.๒ ขั นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำนของมูลนิธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังนั น 
มูลนิธิบ้ำนพระพรได้ด ำเนินกำรกับผู้กระท ำควำมผิดโดยแยกเป็นกลุ่มต่ำง ๆ ดังนี   

๑) กลุ่มผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ 
มูลนิธิมีขั้นตอนการด าเนินการในส่วนของกลุ่มผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ดังนี้ 
(๑) จัดทีมวิทยากรเข้าด าเนินกิจกรรมการอบรมพัฒนาชีวิตแก่ผู้ต้องขัง 

ในเรือนจ าต่าง ๆ โดยมุ่งท างานกับกลุ่มผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ซึ่งทีมวิทยากรจะช่วยด้านการ
ปรับทัศคติของชีวิต พัฒนาความคิดและค้นหาความเข้าใจตัวตนและความชัดเจนในการ
ด ารงชีวิตภายหลังพ้นโทษ มีการสัมภาษณ์ความต้องการท างาน การวางแนวแผนงาน รวมถึง
ปัญหาต่าง ๆ ที่พึงแก้ไขให้กับผู้ต้องขังเหล่านี้ เพื่อความมั่นใจและพร้อมที่จะออกมาด ารงชีวิต
หลังพ้นโทษ 

(๒) เมื่อผู้ต้องขังที่พ้นโทษ มีความประสงค์ที่จะให้มูลนิธิบ้านพระพร
ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่เรือนจ าจะแจ้งมาและมูลนิธิจะส่งเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิไปรับเพ่ือให้มาอยู่  
ในบ้านพระพร หรือบ้านกึ่งวถิีที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษ ในกรณีที่ผู้พ้นโทษบางคน
ที่ไม่ประสงค์จะมาอยู่บ้านพระพร แต่ประสงค์ขอให้มูลนิธิช่วยเหลือ มูลนิธิก็จะให้ความช่วยเหลือ
แก่แต่ละคนตามสถานการณ์ที่เป็นจริง โดยมุ่งให้ทุกคนเป็นคนดี มีความตั้งใจประกอบอาชีพ 
และสามารถมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ 

(๓) ส่วนผู้พ้นโทษที่มาอยู่บ้านกึ่งวิถีบ้านพระพร มูลนิธิได้เตรียมโครงการ
สร้างชีวิต สร้างอาชีพกลับสู่สังคม โดยผู้พ้นโทษทุกคนที่มาอยู่ จะได้รับการฟ้ืนฟูสภาพชีวิต  
ในด้านคุณธรรม มีความชัดเจนและสามารถแยกแยะความถูกผิดและสามารถปฏิบัติตนเป็นคนดี
ได้จริง จากนั้นจะมีการก าหนดวิชาชีพต่าง ๆ ให้ได้รับการฝึกฝน ซึ่งเป็นอาชีพที่ตลาดต้องการ
และเป็นอาชีพที่ง่ายและสามารถท ามาหากินเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ภายในมูลนิธิจะมี
การฝึกอาชีพต่าง ๆ และการจัดหาอาชีพให้แก่ผู้พ้นโทษที่มีความต้องการที่หลากหลาย มูลนิธิ  
จะเป็นผู้จัดหาและช่วยเหลือให้ทุกคนสามารถมีอาชีพเป็นของตนเอง 

(๔) หลังจากที่ผู้พ้นโทษมีอาชีพการงานและด ารงชีวิตด้วยตนเองหรืออยู่กับ
ครอบครัว มูลนิธิจะมีทีมงานให้การดูแลติดตามคนเหล่านี้ เป็นระยะ ๆ เพ่ือให้ก าลังใจ  
ช่วยแก้ปัญหา และร่วมให้การปรึกษาและข้อเสนอต่าง ๆ ที่จ าเป็นแก่ผู้พ้นโทษ เพื่อความมั่นใจ
ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นอย่างปกติสุข 

(๕) ส าหรับกรณีผู้ต้องขังที่เพิ่งพ้นโทษออกมาและมีความต้องการศึกษาต่อ
เพ่ือยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น มูลนิธิก็ได้รับตัวมาดูแลและหาทุนการศึกษาแก่บุคคลเหล่านี้  
ซึ่งผู้พ้นโทษเหล่านี้จะอาศัยอยู่กับมูลนิธิและขณะเดียวกันก็จะเป็นอาสาสมัครปฏิบัติ งาน 
ของมูลนิธิพร้อมทั้งเรียนหนังสือเพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิต่อไป อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมามีผู้พ้นโทษ  
จ านวนมากที่มูลนิธิได้สนับสนุนเรียนจบปริญญาตรีและได้จัดหาอาชีพให้ผู้พ้นโทษสามารถ  
มีงานท าที่ดี และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมและเลี้ยงดูครอบครัวตนเองได้อย่างดี 
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๒) กลุ่มเยำวชนจำกสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน และศำลเยำวชน
และครอบครัว 

(๑) มูลนิธิได้จัดทีมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการท างาน 
กับเยาวชน เข้าไปจัดกิจกรรมให้แก่สถานพินิจฯ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน โดยการเข้าไปจัดกิจกรรม
ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมกีฬา ดนตรี การอบรมคุณธรรมเพื่อจุดประสงค์ที่จะเข้าถึงและเข้าใจ
สภาวะชีวิตของเยาวชนเหล่านั้น พร้อมทั้งให้ความรู้ให้การสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการ
ช่วยเหลือเยาวชนที่ใกล้ปล่อยตัวและไม่มีที่ไป เพราะปัญหาครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง  
หรือบางคนเป็นเยาวชนก าพร้า 

(๒) มูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือเยาวชนโดยได้รับตัวเยาวชนที่ปล่อยตัวมา
จากสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ ไม่มีแหล่งที่พักชัดเจน 
เนื่องจากครอบครัวแยกทางกัน บ้างก็เป็นเยาวชนก าพร้า ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะวนเวียนเข้าออก
สถานพินิจ เพราะไม่มีผู้ช่วยเหลือดูแลชีวิตของเยาวชนเหล่านี้จึงกระท าความผิดซ้ าเข้าออก
สถานพินิจหลายรอบ มูลนิธิจึงรับตัวเยาวชนเหล่านี้เข้ามาดูแล และให้การอบรมพัฒนาชีวิต 
ปรับทัศนคติ และสนับสนุนให้เรียนหนังสือ โดยมูลนิธิตั้งเป้าหมายให้เยาวชนทุกคนต้องเรียน  
ถึงระดับมัธยมศึกษา บางรายที่ไม่ต้องการเรียน ก็จะน าสู่กระบวนการฝึกและเตรียมอาชีพต่อไป 

(๓) นอกจากเยาวชนที่มาจากสถานพินิจแล้ว ทางมูลนิธิยังได้รับการ
ประสานงานความร่วมมือจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้ช่วยเหลือและรับตัวเยาวชน  
ที่กระท าความผิดและอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล ซึ่งคณะผู้พิพากษาศาลเยาวชน  
มีความเห็นว่ามีเยาวชนจ านวนมากที่กระท าความผิดพลาดครั้งแรกและเป็นเยาวชนที่น่าจะ
ได้รับการแก้ไขด้วยการพัฒนาอบรมและส่งเสริมชีวิตและการศึกษา มากกว่าการตัดสินให้เข้าไป
อยู่ในศูนย์ฝึกฯ ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทางคณะผู้พิพากษาศาลเยาวชน 
จึงได้ร้องขอให้มูลนิธิรับตัวเยาวชนเหล่านี้เข้ามาดูแล จึงมีเยาวชนอีกหนึ่งกลุ่มที่มูลนิธิต้องรับ 
เข้ามาดูแล และให้ความช่วยเหลือเพ่ืออบรมพัฒนาส่งเสริมความรู้การศึกษาอาชีพให้เป็นคนดี  
มีความเข้มแข็งในสังคมต่อไป 

(๔) มูลนิธิยังได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นโรงเรียน กศน. เพ่ือเป็นสถานที่ 
ให้ความรู้และพัฒนาการศึกษาเบื้องต้นแก่เยาวชนจ านวนมากที่ไม่เคยเรียนหนังสือหรือต้องการ
พัฒนาเพิ่มความรู้ เพ่ือน าความรู้ไปประกอบอาชีพในวันข้างหน้าต่อไป 

๓) กลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังและลูกผู้ต้องขัง 
(๑) จากการที่มูลนิธิได้ส่งทีมเข้าอบรมในเรือนจ าต่าง ๆ  ได้พบปัญหา 

ของผู้ต้องขังหญิงกลุ่มหนึ่ง เป็นผู้ต้องขังหญิงที่มีครรภ์ในขณะที่ถูกจับด าเนินคดีเข้ามาคุมขัง  
ในเรือนจ า ต่อมาผู้ต้องขังหญิงเหล่านี้ก็คลอดลูก และทางเรือนจ ามีระเบียบให้เด็กสามารถ  
อยู่กับแม่ได้ในปีแรก และถ้าเป็นไปได้ผู้ต้องขังหญิงทุกคนที่มีบุตรจะต้องพยายามติดต่อญาติ
หรือหาคนมาช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตรของตน เนื่องจากผู้ต้องขังหญิงเหล่านี้ยังต้องโทษอีกนาน 
ผู้ต้องขังหญิงเหล่านี้ได้ติดต่อขอร้องมาที่มูลนิธิ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากเรือนจ าก็แจ้งมา เพื่อขอให้
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มูลนิธิให้ความอนุเคราะห์เลี้ยงดูเด็กเหล่านี้ในขณะที่แม่ยังคงอยู่ในเรือนจ า มูลนิธิจึงได้ตัดสินใจ
รับทารกที่เกิดจากแม่ที่อยู่ในเรือนจ าเข้ามาดูแล และเลี้ยงดูด้วยการอบรม ส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก รวมถึงให้การศึกษาแกเ่ด็กอย่างเหมาะสมตามเกณฑ์ ในแต่ละเดือนเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ
ก็จะพาเด็กไปเยี่ยมแม่ที่เรือนจ าเดือนละ ๑ ครั้ง มูลนิธิจะท าหน้าที่เลี้ยงดูเด็กเหล่านี้ไปจนกว่า 
ผู้เป็นแม่จะได้รับการปล่อยตัวและมารับลูกของตนเองกลับไป  มีผู้หญิงหลายคนที่พ้นโทษ
ออกมาและยังไม่มีความพร้อมในการรับลูกไป ทางมูลนิธิก็ให้ความช่วยเหลือทั้งแม่และลูก 
เพ่ือให้การดูแลกระทั่งมีความพร้อมจริง ๆ แต่ก็มีผู้หญิงบางรายที่พ้นโทษออกมาแล้ว และก็ไม่มา
รับลูกของตนไป มูลนิธิก็ต้องรับผิดชอบดูแลเด็กเหล่านี้ให้เติบโต เลี้ยงดูให้มีคุณภาพชีวิต  
ทั้งความดี ความรู้ การศึกษา เพื่อมีอนาคตที่ดีในภายภาคหน้า 

(๒) การให้ความช่วยเหลือเลี้ยงดูลูกผู้ต้องขัง มูลนิธิได้รับการติดต่อ 
ขอความช่วยเหลือจากผู้ต้องขังจ านวนมาก ที่ผู้เป็นพ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อแม่ ต้องถูกจองจ า 
ในเรือนจ า และปัญหาใหญ่คือลูก ๆ ไม่มีคนเลี้ยงดู เด็กจ านวนมากถูกทอดทิ้ง ขาดผู้ดูแล ทางมูลนิธิ
จึงให้ความช่วยเหลือด้วยการรับเด็กเหล่านี้ที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจ าเข้ามาเลี้ยงดูในมูลนิธิ พร้อมให้การ
สนับสนุนเด็กทุกคนในการอบรมสั่งสอนและสนับสนุนการเรียนหนังสือให้มีอนาคตที่ดีต่อไป 

๓.๔.๓ ควำมสัมฤทธิ์ผล 
มูลนิธิมุ่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ขาดการยอมรับในสังคมกลุ่มต่าง ๆ โดยการ

แก้ไขปัญหาชีวิตและความเป็นอยู่ ได้รับการยอมรับจากสังคม  การช่วยเหลือฝึกฝนทั้งความรู้
การศึกษาและจัดหาอาชีพซึ่งท าให้มีรายได้เลี้ยงตนเองได้  การช่วยเหลือให้สามารถเข้าร่วม 
และยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นใจ และสามารถด ารงชีพที่จะเป็นพลเมืองที่ดีและท าประโยชน์ 
เพื่อสังคมต่อไป 

มูลนิธิเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์หน่วยงานเดียวในประเทศไทย ที่ท างาน
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่เป็นผู้ต้องขังแบบครบวงจร ตั้งแต่การอบรมพัฒนาชีวิตผู้ต้องขัง 
ในเรือนจ า การให้ความช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ต้องขัง การให้ความช่วยเหลือ  
ลูกของผู้ต้องขัง การให้ความช่วยเหลือหลังพ้นโทษทุกด้าน ด้านที่อยู่อาศัย ด้านพัฒนาชีวิต   
ด้านการศึกษา ด้านการฝึกวิชาชีพ ด้านการจัดหาอาชีพและการลงทุนให้ การส่งทีมติดตามดูแล
เยี่ยมเยียนภายหลังกลับสู่สังคม และสร้างอุดมการณ์ให้ผู้พ้นโทษที่มั่นคงแล้วสามารถออกไป
ช่วยเหลือผู้อื่นต่อ 
 
๓.๕ กำรเชิญผู้เกี่ยวข้องมำให้ข้อมูล 

คณะกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ดังนี้ 
๓.๕.๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๓๐๙ ชั้น ๒๓ 

อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนกรมรำชทัณฑ์  (อธิบดีมอบหมายให้  
พันต ารวจโท ประวุธ  วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้ชี้แจง) และเชิญนำยสุริยะใส  
กตะศิลำ นักวิชำกำร เข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นข้อเสนอแนะ 
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เชิงนโยบายเกี่ยวกับการสร้างอาชีพและโอกาสทางสังคมของผู้พ้นโทษเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยมีประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้  

 ๑) ผู้แทนกรมรำชทัณฑ์  
พันต ำรวจโท ประวุธ  วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมรำชทัณฑ์ ได้ชี้แจงแสดง

ความเห็นต่อที่ประชุมว่า จ านวนผู้ต้องขังในปัจจุบันทั้งหมดประมาณ ๓๘๐ ,๐๐๐ คน  
เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นผู้จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง
เพ่ือจ าหน่ายรายเล็ก แต่เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้ โทษ มาตรา ๖๖ ก าหนดโทษ 
ขั้นต่ าไว้ว่าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีขึ้นไป จึงท าให้ผู้ที่มีพฤติการณ์เรื่องการจ าหน่าย  
แม้เพียงเล็กน้อยหรือจ าหน่ายเพื่อหารายได้มาเสพยาเมื่อผู้ต้องหาพยายามหาหลักฐานมาสู้คดี
และไม่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี เมื่อศาลพิจารณาแล้วว่ามีความผิดจริงศาลต้องสั่ง
ลงโทษจ าคุกไม่ต่ ากว่าสี่ปีตามที่กฎหมายก าหนด ไม่สามารถลดหย่อนโทษได้ เหมือนกรณี  
ที่ผู้ต้องหารับสารภาพ ซึ่งศาลสามารถใช้ดุลพินิจลดโทษให้กึ่งหนึ่งของโทษขั้นต่ าคือจ าคุกสองปีได้ 
ถ้ามีการแก้ไขกฎหมายแล้วไม่ก าหนดอัตราโทษขั้นต่ าไว้ ในบางกรณีศาลอาจจะใช้ดุลพินิจ 
ในการสั่งจ าคุกเพียงแค่ ๑–๒ เดือน เพื่อให้เข็ดหลาบได้ 

สังคมมีความคาดหวังให้กรมราชทัณฑ์ควบคุม ดูแล และพัฒนาผู้ต้องขัง 
ให้เป็นคนดีออกสู่สังคม ซึ่งกรมราชทัณฑ์มีการพัฒนาผู้ต้องขังสามด้านหลัก คือ การพัฒนา  
ด้านอาชีพ การพัฒนาด้านจิตใจ และการพัฒนาด้ านการศึกษา และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
กรมราชทัณฑ์ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า  (CARE : Center for 
Assistance to Reintegration and Employment) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงาน
และช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้มีงานท าทั้งขณะต้องโทษในเรือนจ า และการน าความรู้จากการอบรม
วิชาชีพไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ การให้เงินทุนในการประกอบอาชีพ รวมทั้ง 
ให้ค าปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนั้นยังประสานการด าเนินงานกับภาคเอกชนเพ่ือหางาน  
และสร้างอาชีพให้ผู้ พ้นโทษ เช่น กรณี พ้ืนที่ จังหวัดจันทบุรีได้มีการสร้างความเข้าใจ 
กับผู้ประกอบการในพ้ืนที่จนมีการยอมรับผู้พ้นโทษเข้าท างานเพ่ือเป็นการช่วยดูแลและให้  
ผู้พ้นโทษมีอาชีพ มีงาน มีรายได้ มีความมั่นคงในชีวิตเพ่ือที่จะได้ไม่กลับมาท าความผิดซ้ า  
อันจะเป็นภัยต่อความสงบสุขและความปลอดภัยของคนในพ้ืนที่ ซึ่งการให้ความช่วยเหลือ
ดังกล่าวควรเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคมเพราะผู้พ้นโทษต้องกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคม 
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ควรต้องเข้ามาช่วยกันดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้พ้นโทษ
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยความมั่นคง แต่กรณีผู้พ้นโทษที่ไม่สมัครใจรับความช่วยเหลือ  
ก็ไม่สามารถด าเนินการใด ๆ ได้ 

๒) นักวิชำกำร  
นำยสุริยะใส  กตะศิลำ อำจำรย์ประจ ำวิทยำลัยนวัตกรรมสังคม

มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ชี้แจงแสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า  กรณีการแก้ปัญหาต้นน้ า 
และกลางน้ า สรุปได้ดังนี้ 
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(๑) ควรมีการจ าแนกผู้ต้องขัง เช่น ผู้ต้องขังคดีการเมืองไม่ควรขังรวม 
กับผู้ต้องหาคดีอาญา รวมทั้งควรจ าแนกผู้ต้องขังที่สูงอายุ ผู้ต้องขังที่มีโรคประจ าตัวที่ต้องได้รับ
การดูแลรักษาเป็นพิเศษ ผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยจิตเภท ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี  
ก็ไม่ควรน าไปปะปนอยู่กับนักโทษที่ถูกศาลตัดสินโทษแล้ว เป็นต้น และผู้ต้องขังที่ เป็น 
กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศควรมกีารจัดพ้ืนที่เฉพาะให้ เช่น ห้องน้ าและห้องอาบน้ า  

(๒) ระบบยุติธรรมชั้นต้นโดยเฉพาะขั้นตอนของพนักงานสอบสวนที่ขาด
ความรัดกุม ไม่มีธรรมาภิบาล เช่น การตั้งข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเกินจริงเพ่ือไม่ให้ได้รับการ
ประกันตัว หรือกรณีที่ไม่มีเงินประกันตัว ท าให้คนเหล่านี้ต้องเข้าไปแออัดยัดเยียดอยู่ในเรือนจ า 
เมื่อศาลตัดสินยกฟ้องว่าเขาไม่มีความผิดจะเยียวยาความสูญเสียที่เขาได้รับอย่างไร 

(๓) กรณีนโยบายที่เป็นโครงการเชิงรุกเพ่ือช่วยเหลือผู้ต้องขังระหว่าง
พิจารณาคดีของประธานศาลฎีกาที่เกี่ยวกับการประกันตัว คือถ้าต้องการประกันตัวก็สามารถ 
ท าได้ด้วยกระบวนการง่าย ๆ ที่ไม่ต้องใช้เงินเป็นหลักประกัน เพียงแต่ยื่นค าร้องขอประกันตัว 
แล้วกรอกแบบฟอร์มที่ทางศาลได้ออกแบบ “หลักประเมินความเสี่ยง” ซึ่งหากพบว่ามีความเสี่ยง
ที่จะหลบหนีน้อย และไม่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ จะได้ประกันตัวแน่นอนนั้น เป็นการ
ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมที่เป็นรูปธรรม 

(๔) กรณีผู้คุม ควรให้ท างานในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศได้ เพราะบาง
อาคารสถานที่ถูกออกแบบมาเพ่ือการใช้เครื่องปรับอากาศ 

(๕) กรณีการห้ามสูบบุหรี่ ควรพิจารณาว่าการห้ามสูบบุหรี่ภายในเรือนจ า
อย่างเด็ดขาดมีผลดีผลเสียอย่างไร ควรมีการผ่อนปรนเพ่ือไม่ให้เกิดความตึงเครียดมากเกินไป
หรือไม่ 

(๖) กรณีผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิตไม่หนักมาก ควรมีนักจิตวิทยาให้การดูแล
เพื่อจะได้ไม่ต้องถูกน าไปขังเดี่ยว 

(๗) ระบบการศึกษาหาความรู้และการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ภายในเรือนจ า
ควรมีการปรับปรุง เช่น การจัดหาหนังสือที่หลากหลายและเพียงพอไว้ในห้องสมุดของเรือนจ า 
การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมือง และแนวทางในการประกอบอาชีพ ธุรกิจ
สมัยใหม่ เป็นต้น 

กรณีการแก้ปัญหาปลายน้ า สรุปได้ดังนี้ 
(๑) ควรมีการศึกษากรณีที่ผู้ต้องขังที่ก าลังจะพ้นโทษแต่กลับหลบหนี 

ออกจากเรือนจ าว่ามีแรงจูงใจอย่างไร เพื่อหาแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไข 
(๒) ขณะนี้ก าลังด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่

โครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กรณีถ้ารัฐบาลมีนโยบายในการ 
น าผู้ต้องขังชั้นดีที่ผ่านการอบรมไปท างานในพ้ืนที่ดังกล่าว ประชาชนในพ้ืนที่จะมีความรู้สึก
อย่างไร รับได้หรือไม่กับนโยบายดังกล่าว 
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(๓) เสนอให้มีกลไกของรัฐเพื่อด าเนินการเรื่องการเตรียมผู้ต้องขังขณะอยู่ใน
เรือนจ ารวมทั้งการติดตามให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ออกจากเรือนจ าแล้วอย่างเป็นระบบ 
เพราะการบริหารจัดการ การเตรียมการ รวมทั้งการด าเนินงานของศูนย์ประสานงาน  
และส่งเสริมการมีงานท าของกรมราชทัณฑ์ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถรองรับภารกิจที่หนัก  
และมีความส าคัญนี้ได้ทั้งหมด และอีกประเด็นที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งคือเรื่องทัศนคติ 
ของคนในสังคมที่มีต่อผู้ที่เคยเป็นผู้ต้องขัง หน่วยงานต่าง ๆ หรือองค์กรที่เป็นกลไกของรัฐ 
ตามที่กล่าวข้างต้น ต้องหาวิธีการและแนวทางในการปรับทัศนคติของผู้คนในสังคมที่มีต่อ
ผู้ต้องขังให้ดีขึ้นด้วยการเปิดใจและพร้อมให้โอกาสในการกลับคืนสู่สังคม โดยเฉพาะหน่วยงาน
ภาครัฐนั้น ควรเป็นตัวอย่างในการพิจารณาแนวทางในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เป็นการกีดกันกลุ่มคนดังกล่าว  

๓.๕.๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) 
หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการได้เชิญอธิบดีกรมกำรแพทย์ โดยผู้แทน
อธิบดีกรมการแพทย์ได้ชี้แจงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ โดยสรุปดังนี้  

นำงระเบียบ  โตแก้ว พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ ผู้แทนกรมการแพทย ์
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดที่ติดยาเสพติด
มาเป็นเวลานาน มีอาการรุนแรง รวมทั้งผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและประสาทร่วมด้วย 
ซึ่งกรมการแพทย์สามารถให้การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดได้ประมาณปีละ ๑–๑.๕ 
หมื่นคนต่อปี โดยมีการจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด  การพัฒนาให้โรงพยาบาลต่าง ๆ  
สามารถให้การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้ และสามารถขึ้นทะเบียนกับกรมการแพทย์  
โดยกรมการแพทย์เป็นผู้จัดตั้งระบบความปลอดภัย ระบบการบ าบัดรักษาของโรงพยาบาล  
ที่เปิดคลินิกบ าบัดรักษายาเสพติดทั่วประเทศโดยกรมการแพทย์จะเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐาน รวมทั้งการจัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้วย นอกจากนั้นยังมีศูนย์ฟ้ืนฟู เช่น  
ค่ายวิวัฒน์พลเมืองที่ทหารเป็นผู้ดูแล และศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่กระทรวงมหาดไทย  
เป็นผู้ดูแล ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ไม่ได้ต้องการการดูแลรักษาทางการแพทย์มากนัก 

ส าหรับระบบการบ าบัดรักษามี ๓ ระบบ คือ ๑) ระบบสมัครใจ ๒) ระบบบังคับ
บ าบัด คือกลุ่มที่ใช้ยาเสพติดและมีความผิดตามกฎหมาย มีกรมคุมประพฤติเป็นผู้ดูแล ผู้ที่มีอาการ 
ไม่มากและความผิดไม่รุนแรง จะส่งให้โรงพยาบาลเป็นผู้ดูแล แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องพฤติกรรม 
และความรุนแรงจะส่งไปให้ค่ายวิวัฒน์พลเมือง ๓) ระบบต้องโทษ บ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด 
ที่มีคดีอื่น ๆ  ร่วมด้วยและเข้าไปอยู่ในเรือนจ า ซึ่งในแต่ละปีจะบ าบัดรักษาได้ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน 
จากจ านวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดที่อยู่ในเรือนจ าประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน 

ผู้เสพยาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วยนั้น ไม่ใช่ผู้ป่วยทั่วไปที่จะรักษาด้วยความรู้ 
ทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะการติดยาเสพติดเกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่าง  
ที่สัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การเลี้ยงดู รวมทั้งพันธุกรรม ถึงแม้ว่าโรงพยาบาล  
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ทั่วประเทศจะสามารถบ าบัดรักษาได้ แต่ประเด็นปัญหาอยู่ที่ผู้ติดยาเสพติดไม่ได้มีความต้องการ
บ าบัดรักษาอาการติดยา แต่มารักษาอาการที่เกิดจากการใช้ยา เช่น อาการทางจิตประสาท  
ที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด การถอนพิษยา และอาหารหูแว่วหวาดระแวง เป็นต้น 

ทิศทางและการเตรียมการในทางสาธารณสุขได้วางแนวทางในการบ าบัดรักษา 
และฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and 
Care : CBTx) เพราะกลุ่มที่ต้องการการรักษาทางการแพทย์มีประมาณร้อยละ ๓๐ จึงมีการ
เตรียมความพร้อมให้โรงพยาบาลสามารถรองรับในส่วนนี้ได้ ส่วนอีกร้อยละ ๗๐ เป็นการดูแล
ขั้นปฐมภูมิโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ชุมชนเป็นผู้ดูแลด้วย เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้โดยชุมชน ทั้งนี้ ชุมชนและครอบครัวต้องมีความเข้มแข็งเพียงพอโดยให้พ่อเป็นแพทย์
ประจ าบ้าน แม่เป็นพยาบาลประจ าตัว เพราะปัญหาใหญ่เป็นปัญหาด้านสังคมและความเป็นอยู่
ของผู้เสพยาเสพติดเอง ฝ่ายปกครองและผู้บังคับใช้กฎหมายจึงมีความส าคัญในกระบวนการ
ดังกล่าว เพราะการน าผู้เสพยาเสพติดเข้าไปอยู่ในเรือนจ าที่ไม่มีความพร้อมด้านการบ าบัดรักษานั้น 
ท าให้ผู้เสพยาเสพติดไม่ไดร้ับการบ าบัดรักษาที่สมควรได้รับ และการบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด
ที่ดีที่สุดคือการบ าบัดรักษาโดยการปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปกติของเขาเอง  

๓.๕.๓ เมื่อวันที่  ๑๖ ธันวำคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) 
หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนกองทะเบียนประวัติ
อำชญำกร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ มาชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทะเบียนประวัติ
อาชญากร เพ่ือมิให้เป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร โดยคณะอนุ
กรรมาธิการได้สอบถามในประเด็นเกี่ยวกับ ๑) หลักเกณฑ์การบันทึกทะเบียนประวัติอาชญากร 
๒) หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอให้ลบทะเบียนประวัติอาชญากร ๓) หลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรและ ๔) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับล าดับชั้น
ของการเข้าถึงทะเบียนประวัติอาชญากร ซึ่งผู้แทนกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ได้ชี้แจงมีประเด็นความเห็นโดยสรุป ดังนี้  

พันต ำรวจเอก นิติพัฒน์  กิตติรักษกุล รองผู้บังคับกำรกองทะเบียนประวัติ
อำชญำกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติ 
อาชญากรว่า ในเบื้องต้นเมื่อได้รับแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือเข้ามาจากสถานีต ารวจทั่วประเทศ  
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับ
คดีลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อพนักงานสอบสวนรับตัวผู้ต้องหา และมีการ
แจ้งข้อหา จะมีการพิมพ์ลายนิ้วมือ โดยคดีอาญาทุกประเภทต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ ยกเว้นคดีลหุโทษ
หรือไม่สูงกว่าลหโุทษ (จ าคุกไม่เกินหนึง่เดอืน ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท คดีเกี่ยวกับการจราจร
ทางบก คดีเกี่ยวกับภาษีอากรที่มีค่าปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และเด็กที่อายุยังไม่เกิน ๑๐ ปี 
ที่ไม่ต้องรับโทษ) โดยในส่วนกลางจะมีการส่งแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือมาที่กองบัญชาการต ารวจ  
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นครบาล ส่วนในภูมิภาคจะมีการส่งแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือมาที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑–๑๐ แล้ว 
จึงส าเนาส่งมาที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร 

เมื่อข้อมูลถูกส่งมาถึงกองทะเบียนประวัติอาชญากรจะท าการบันทึกข้อมูลแล้ว
เก็บในระบบฐานข้อมูล ซึ่งในขณะนี้ฐานข้อมูลย้อนหลัง ๑๐ ปี มีอยู่ประมาณ ๘.๑๔ ล้าน  
เพ่ือรอผลคดีทั้งในชั้นของพนักงานสอบสวน อัยการ และศาล เมื่อได้ผลคดีเข้ามาก็จะเข้าสู่
ขั้นตอนการคัดแยกแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือและเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกประเภทออกจากสารบบ  
หรือฐานข้อมูลประวัติอาชญากรตามระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบ
การต ารวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่  ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่พนักงาน
สอบสวนจะส่งเข้ามาภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน จึงจะด าเนินการคัดแยกโดยมีคณะกรรมการ
คัดแยกประชุมพิจารณาเรือ่งการคัดแยกเดอืนละ ๒ ครั้ง ซึ่งสามารถคัดแยกได้ประมาณเดือนละ 
๑๕,๐๐๐ แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ 

กรณีบุคคลที่มีประวตัเิป็นผู้เข้ามาด าเนนิการขอลบประวตัอิาชญากรด้วยตนเอง  
(ในความเป็นจริงไม่ใช่การลบประวัติแต่เป็นการคัดแยกประวัติ การลบประวัติจะเกิดขึ้นใน ๒ 
กรณีเท่านั้น คือ ๑) ผู้ต้องหาเสียชีวิต ๒) การจับผู้ต้องหาผิดตัวคือมีเอกสารหลักฐานยืนยันว่า
ไม่ได้เป็นผู้ต้องหา) ผู้ที่มีประวัติต้องไปขอใบผลคดีถึงที่สุดมายื่นที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร 
จากนั้นกองทะเบียนประวัติอาชญากรจะติดต่อสอบถามผลคดีไปยังพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี 
เพื่อเป็นการยืนยันเพื่อป้องกันการปลอมผลคดีแล้วน าเข้าสู่กระบวนการคัดแยกต่อไป  

กรณีถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้ต้องหาถึงแม้จะยังไม่มีค าตัดสินว่าเป็นผู้กระท าผิด  
แต่เมื่อมีการพิมพ์ลายนิ้วมือ เมื่อตรวจสอบจะมปีระวัตปิรากฏขึน้มาว่าถกูแจ้งข้อหาใด โรงพักใด 
วันเดือนปีใด กรณีที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลประวัติอาชญากรคือกรณีที่เป็นผู้ที่อายุไม่ถึง ๑๘ ปี  
และผู้ที่ผ่านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

เมื่อคดีสิ้นสุดไม่ว่าจะในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นอัยการ หรือชั้นศาล พนักงาน
สอบสวนเจ้าของคดีต้องรายงานผลดังกล่าวเข้ามายังกองทะเบียนประวัติอาชญากรภายใน  
ทุกวันที่ ๕ ของเดือน ซึ่งจะมีการพิจารณาว่าคดีของบุคคลเหล่านั้น จะเข้าข่ายการคัดแยก
หรือไม่ กรณีไม่เข้าข่ายในการคดัแยก จะมีการบันทึกผลคดีไว้ในรายการประวัติว่าคดีจบอย่างไร 
เมื่อมีการตรวจสอบประวัติจะพบรายละเอียดว่าถูกจับข้อหาใด โรงพักใด วันเดือนปีใด และคดี
จบลงที่ชั้นใด และจบอย่างไร กรณีที่เข้าหลักเกณฑ์การคัดแยกจะมีการบังไม่ให้เห็นประวัติ  
โดยจะเปิดให้เห็นประวัติได้ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้เปิดเผยเท่านั้น ซึ่งหลักเกณฑ์การคัดแยก
สามารถเพ่ิมเติมได้โดยการแก้ไขระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบ  
การต ารวจไม่เกี่ยวกบัคดลีักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเพิ่มเงื่อนไขในการ
ขอคัดแยกเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในขณะนั้น 

บุคคลที่ต้องการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรของตนเอง สามารถขอตรวจสอบ
ได้ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ในปัจจุบันยังไม่มีการตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรผ่านระบบออนไลน์เพื่อป้องกันการโดนโจรกรรมหรือแก้ไขข้อมูล 
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พันต ำรวจโทหญิง ทิพย์ธิดำ  เภกะนันทน์ รองผู้ก ำกับฝ่ำยทะเบียนประวัติ 
อำชญำกร ๓ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับล าดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลว่า  สิทธิในการใช้งาน 
และการเข้าถึงระบบในกองทะเบียนประวัติอาชญากรนั้น มีการแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ดงันี้ 

๑) กลุ่มผู้น าเข้าข้อมูลทะเบียนประวัติ ท าหน้าที่ในการรับแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ 
มาสแกนข้อมูลเข้าไปในระบบพร้อมทั้งตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ 

๒) กลุ่มผู้บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ ซึ่งสามารถเห็นและบันทึกเฉพาะข้อมูล
รายละเอียดที่อยู่ด้านหลังแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือเท่านั้น จะไม่เห็นลายนิ้วมือและข้อมูลอื่น ๆ  
เช่น ลายนิ้วมือและข้อมูลเบื้องต้นที่อยู่ด้านหน้าของแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ  

๓) กลุ่มผู้ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเพ่ือยืนยันผล เช่น กรณีที่พนักงานสอบสวน
ต้องส่งส านวนให้อัยการ ทางกองทะเบียนประวัติอาชญากรจะท าการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหา
ว่ามีประวัติการต้องโทษมาก่อนหรือไม่ แล้วแจ้งผลดังกล่าวกลับไปยังพนักงานสอบสวน 

๔) กลุ่มจัดท าบัญชีประวัติ (บัญชีประวัติหนึ่งบัญชีของหนึ่งแผ่นลายพิมพ์นิ้วมือ 
ของบุคคลหนึ่ง อาจจะมีหลายคดี) 

๕) กลุ่มดูแลระบบและฐานข้อมูล เป็นกลุ่มที่ท าหน้าที่ในการดูแลระบบ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบการใช้และความปลอดภัยของข้อมูล 

จำกกระบวนกำรศึกษำทั งกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล กำรศึกษำดูงำน และกำรเชิญ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำให้ข้อมูล คณะกรรมำธิกำรฯ ได้น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำทั งหมด
มำใช้ประกอบกำรศึกษำและเสนอแนะเพ่ือเชิงนโยบำยเกี่ยวกับกำรสร้ำงอำชีพและโอกำส
ทำงสังคมของผู้พ้นโทษ เพ่ือแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล  ำทำงสังคม  
โดยมุ่งเน้นข้อเสนอเชิงนโยบำยที่สำมำรถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง ภำยใต้กลไกหรือเครื่องมือ
กำรด ำเนินกำรที่มีอยู่ของภำครัฐ และประกำรที่ส ำคัญคณะกรรมำธิกำรพบว่ำ กำรแก้ปัญหำ
เชิงนโยบำยและกำรปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรสร้ำงอำชีพและโอกำสทำงสังคมของผู้พ้นโทษ 
เพ่ือแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล  ำทำงสังคมนั น บทบำทภำคประชำสังคม
หรือภำคเอกชน ตลอดจนสถำบันครอบครัวและชุมชนมีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนภำรกิจดังกล่ำวให้ประสบผลส ำเร็จ ซึ่งจะได้กล่ำวถึงในส่วน
ต่อไป  
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บทที่ ๔ 
ผลกำรพิจำรณำศึกษำของคณะกรรมำธิกำร 

 
๔.๑ ข้อมูลทั่วไป 

คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาข้อกฎหมาย เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง และศึกษา
ดูงานในพ้ืนที่เกี่ยวกับการสร้างอาชีพและโอกาสทางสังคมของผู้พ้นโทษเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมแล้ว ผลการศึกษาพบว่า กำรมีผู้ต้องขังจ ำนวนมำกท ำให้
กระทบต่อผลิตภำพของระบบเศรษฐกิจและสังคม อีกทั งกำรพ้นโทษของผู้ต้องขังโดยไม่มี
อำชีพรองรับเป็นสำเหตุหน่ึงของควำมเหลื่อมล  ำทำงเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือการพิจารณา
ศึกษามุ่งไปยังประเดน็การลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เช่น การใช้สิทธิ
ขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณา หรือเมื่อศาลมีค าพิพากษาลงโทษปรับแล้วไม่มีเงินจ่าย
ค่าปรับ ควรมีแนวทางในการด าเนินการเพ่ือไม่ให้ถูกจ าคุกในระหว่างพิจารณาและการจ าคุก
แทนค่าปรับ และการศึกษาในประเด็นการเตรียมความพร้อมก่อนการพ้นโทษและการช่วยเหลือ
ในด้านต่าง ๆ หลังจากพ้นโทษเพ่ือมิให้ผู้พ้นโทษหันกลับไปกระท าความผิดซ้ า เช่น แนวทางการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ือให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคง ซึ่งกรณี
ดังกล่าวจะเกี่ยวเนื่องกับประเด็นเรื่องประวัติอาชญากรรมซึ่งเป็นตราบาปติดตัวของผู้พ้นโทษ  
ที่จะต้องมีการพิจารณาศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป และเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การลดความแออัดในเรือนจ า 
เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงและต้องหาแนวทางในการด าเนินการ เช่น การหาแนวทาง  
ในการปล่อยผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษออกมา ซึ่งต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบว่าจะเป็นการ
ซ้ าเติมสถานการณ์หรือไม่ และเมื่อปล่อยออกมาแล้วจะมีมาตรการใดมารองรับ เช่น การหางาน
ให้ท าเพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

 
๔.๒ ผลกำรพิจำรณำศึกษำของคณะกรรมำธิกำร 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหา “ผู้ต้องขังล้นคุก” สาเหตุหลัก 
เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด และปัญหาการกระท า
ความผิดซ้ าอันเป็นเหตุให้จ านวนผู้ต้องขังมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น จึงได้ศึกษาเพ่ือเสนอแนะ  
แนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระบบทั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า กล่าวคือเริ่มตั้งแต่การที่
ประชาชนคนหนึ่งต้องเป็นจ าเลยในคดีอาญาและอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล 
จนกระทั่งพิพากษาเสร็จเด็ดขาดให้ลงโทษจ าคุกในเรือนจ า และเมื่อผู้นั้นพ้นโทษออกจาก
เรือนจ าแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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๔.๒.๑ กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือลดจ ำนวนผู้ต้องขังขำเข้ำ (ต้นน  ำ) 
ในส่วนนี้เป็นการพิจารณาว่าจะท าอย่างไรไม่ให้คนเข้าสู่ระบบเรือนจ า เช่น ถ้ามี

การกระท าความผิดแล้ว จะมีการใช้มาตรการอื่นแทนการต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ าได้หรือไม่  
จากการศึกษาท าให้พบปัญหาว่าช่วงต้นน้ ายังขาดระบบการให้ความช่วยเหลือประชาชน  
ทางกฎหมาย ถึงแม้จะมีระบบการช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม ระบบการประกันภัยอิสรภาพ 
หรือการให้ประกันตัวแต่ต้องใส่ก าไลซึ่ งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic 
Monitoring : EM) แต่ระบบต่าง ๆ ดังกล่าวยังเป็นการตั้งรับ มีความล่าช้า และยังไม่มีการ  
ให้ความรู้ หรืออ านวยความสะดวกเท่าที่ควร 

มาตรการอื่นแทนการลงโทษจ าคุก ถึงแม้จะมีการก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศ แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับและการบริหารจัดการที่ดี ทั้ง ๆ ที่มีคนกลุ่มที่ควร
ใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจ าคุกเป็นจ านวนมากถึงประมาณร้อยละ ๔๐–๕๐ ของผู้ที่อยู่ใน
ระบบราชทัณฑ์ในปัจจุบัน ดังนั น วิธีกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือลดจ ำนวนผู้ต้องขังขำเข้ำ 
 “ต้นน  ำ” ที่จะเป็นกำรลดจ ำนวนผู้ต้องโทษในคดียำเสพติดไม่ให้เข้ำสู่เรือนจ ำสำมำรถ 
มีวิธีกำรท ำได้โดยกำรลดควำมเป็นอำชญำกรรมของคดีที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติดภำยใต้
หลักกำรที่ว่ำ “ผู้เสพคือผู้ป่วย” 

จำกกำรศึกษำของคณะกรรมำธิกำร พบว่ำกำรบริหำรจัดกำรต้นน  ำเพ่ือมิให้
ผู้กระท ำควำมผิดที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติดโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้เสพยำเสพติดต้องรับโทษ 
ทำงอำญำจ ำคุกนั น มีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี  

๔.๒.๑.๑ กำรลดทอนควำมเป็นโทษทำงอำญำของกำรเสพสำรเสพติดให้โทษ 
จากข้อมูลเชิงประจักษ์ในทางสถิติจ านวนผู้ต้องขัง พบว่าประเทศไทย

มีจ านวนผู้ต้องขังและอัตราส่วนผู้ต้องขังต่อประชากรมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และจ านวน
ผู้ต้องขังในระบบราชทัณฑ์ไทยมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี๒๔ โดยจากข้อมูลสถิติจ านวนผู้ต้องขัง
จากกรมราชทัณฑ์เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔๒๕ พบว่ามีจ านวนผู้ต้องขังทั้งสิ้น รวมทั งหมด 
๓๒๙,๐๕๗ รำย แยกเป็นผู้ต้องขังชำยจ ำนวน ๒๘๘,๒๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๙  
ผู้ต้องขังหญิงจ ำนวน ๔๐,๘๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๑ ผู้ต้องขังในคดีที่เกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติดมากถึง ๒๖๓,๕๕๕ คน๒๖  สถานการณ์ความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ าทั่วประเทศ
เกี่ยวกับพ้ืนที่เรือนนอนของผู้ต้องขังที่เกินความจุที่เรือนจ ารองรับผู้ต้องขังได้ (เกินประมาณ 
๑๑๕,๖๙๘ คน) ส่งผลให้เกิดปัญหาความแออัดในเรือนจ า ขณะที่พ้ืนที่เรือนนอนสามารถรองรับ

                                                 
๒๔ แผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม หน้า ๓๒  
๒๕ กรมราชทัณฑ์ สรุปข้อมูลผู้ต้องขัง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้าถึงได้จาก http://www.correct.go.th/ 

stathomepage/ 
๒๖ เพิ่งอ้าง 



- ๓๓ - 
 

จ านวนผู้ต้องขังได้เพียง ๒๕๔,๓๐๒ คน๒๗ ดังนั้น หากมีมาตรการที่สามารถลดจ านวนผู้ต้องขัง
ในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลงได้ ก็จะสามารถลดจ านวน “ผู้ต้องขังล้นคุก” ลงได้อย่างมี
นัยส าคัญ 

อย่างไรก็ดี จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการพบว่ามีแนวทาง 
การลดทอนความเป็นโทษทางอาญาของการเสพสารเสพติดให้โทษ ดังนี้  

๑) ผลักดันนโยบำย “ผู้เสพคือผู้ป่วย” อย่ำงเป็นรูปธรรม  
ประเทศโปรตุเกสเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาด

ยาเสพติดเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับปัญหาที่ประเทศไทยก าลังประสบอยู่  จากการศึกษา
ประสบการณ์ของประเทศโปรตุเกสพบว่า รัฐบำลของประเทศโปรตุเกสได้มีแนวคิดในกำร
ปฏิรูปกฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติดโดยกำรก ำหนดให้กำรเสพและกำรครอบครองยำเสพติด
ทุกชนิดไม่เป็นควำมผิดอำญำหำกเป็นกำรใช้ส่วนตัวและไม่เกินปริมำณที่รัฐก ำหนด 
แต่ก ำหนดให้มีควำมผิดในทำงปกครอง กำรลดทอนควำมเป็นอำชญำกรรมของยำเสพติด 
ในประเทศโปรตุเกสได้ถูกน ำมำใช้ผ่ำนยุทธศำสตร์ยำเสพติดแห่งชำติแนวใหม่ที่เรียกว่ำ  
แผนยุทธศำสตร์ต่อต้ำนยำเสพติดแห่งชำติ  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีหลักส าคัญ 
บนแนวคิดด้านมนุษยนิยมและด้านปฏิบัตินิยม โดยให้สิทธิ์ผู้ติดยาเสพติดทุกคนได้เข้ารับการ
รักษา บ าบัด ตลอดจนการตั้งเป้าหมายที่ส าคัญในการลดทอนความเป็นอาชากรรมของยาเสพติด 
และเพ่ิมการบังคับใช้กฎหมายในการห้ามการลักลอบและจ าหน่ายยาเสพติด ซึ่งส่งผลน ำไปสู่
นโยบำยในทำงปฏิบัติที่เน้นองค์ประกอบสี่ประกำร ได้แก่ (๑) กำรป้องกัน (๒) กำรบ ำบัด
ด้วยยำ (๓) กำรลดอันตรำยของยำเสพติด และ (๔) กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือน ำกลับคืน 
สู่สังคม ส ำหรับเหตุผลส ำคัญที่เกี่ยวกับกำรลดทอนควำมเป็นอำชญำกรรมของยำเสพติด 
ก็คือต้องกำรก ำจัดมลทินที่ติดมำกับนักโทษในคดียำเสพติดที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ยำเสพติด
เพ่ือให้ผู้ที่เคยต้องโทษในคดียำเสพติดสำมำรถกลับคืนสู่สังคมได้ใช้ชีวิตได้อย่ำงปกติสุข  
จากการศึกษาประสบการณ์ของประเทศโปรตุเกสพบว่า การลดทอนความเป็นอาชญากรรม 
ของการใช้ยาเสพติด ท าให้มีจ านวนผู้ใช้ยาเสพติดที่เข้าสู่การบ าบัดรักษามากขึ้นและสร้างความ
ต้องการในการเข้ารับการรักษามากขึ้น๒๘ จากการศึกษาประสบการณ์ของโปรตุเกสจะไม่ถือว่า
การติดยาเสพติดเป็นโทษทางอาญา แต่ถือเป็นการเจ็บป่วยทางความคิดและพฤติกรรม และใช้
การแก้ปัญหาในเชิงสุขภาพ เป็นการเปลี่ยนความคดิวา่ผู้เสพเป็นอาชญากร เป็นผู้เสพเป็นมนุษย์
เหมือนเราคนหนึ่งซึ่งต้องการดูแลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้หายและคืนสู่สังคม 
นโยบาย ผู้เสพคือผู้ป่วย จะเกิดได้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม ตั้งแต่ครอบครัว 

                                                 
๒๗ หนังสือกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ท่ี ยธ ๐๙๑๑/๕๕๒๗ เรื่อง สถานการณ์และแนวทางการลดความ

แออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ (เอกสารเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี) เข้าถึงได้จากเว็บ
ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99334484 

๒๘ ศักดิ์ชัย  เลิศพานิชพันธุ์, กฎหมายยาเสพติดของประเทศโปรตุเกส : ต้นแบบความท้าทายในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด, วารสารกฎหมายนิติพัฒน์ นิด้า ปีท่ี ๙ ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓. 
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ชุมชนให้โอกาสผู้ติดยาเสพติดให้ได้อยู่ร่วมกันในสังคม ผู้รักษากฎหมาย และผู้ปฏิบัติงาน 
มีความรู้และเจตคติที่ถูกต้อง คนเสพน้อยสามารถได้รับการแนะน า จูงใจ ตักเตือน เฝ้าระวังให้ลด 
ละ เลิก ไม่สร้างผลกระทบ คนติดมาก ติดหนัก ติดรุนแรงต้องได้รับการบ าบัดรักษาและดูแล
ต่อเนื่อง ได้รับยาทดแทน ได้รับบริการเพ่ือลดอันตรายจากยาเสพติด เช่น การป้องกันการติดเชื้อ 
โรคเอดส์ โรคตับอักเสบ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยยาเสพติด
ได้รับการบ าบัดรักษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างไม่สร้าง
ผลกระทบ และใช้ศักยภาพของบุคคลเพื่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป๒๙ 

จากการศึกษาพบว่าผู้ที่จะเข้าไปรับการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด 
มักติดกับดักของความอายของทั้งตัวเองและครอบครัว เพราะการติดยาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดี 
ต้องปกปิด ท าให้คนยังติดกับมายาคติเช่นนี้และไม่กล้าเข้ารับการรักษา ด้วยทัศนะที่ว่ายาเสพติด
เป็นความชั่วร้ายที่ต้องขจัดให้ออกไปจากสังคม ดังนั้น หากต้องการให้การบ าบัดฟ้ืนฟู 
มีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สังคมต้องให้โอกาสผู้กระท าความผิดได้เข้าสู่
กระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟูในฐานะ “ผู้ป่วย” และในขณะที่ผู้ป่วยจากการเสพสารเสพติดอยู่ใน
ระหว่างการบ าบัดฟ้ืนฟู ควรมีมาตรการหรือการวางแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความ
ช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมเว้นวรรคการสังคมสงเคราะห์ที่จ าเป็นและเหมาะสม และช่วยเหลือ
สนับสนุนให้ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ ดังเช่น
กรณีตัวอย่างที่มูลนิธิบ้านพระพรด าเนินการอยู่ เพ่ือให้ผู้ป่วยจากการเสพสารเสพติดได้มีโอกาส
ทบทวนตนเอง ปรับทัศคติของชีวิต พัฒนาความคิดและค้นหาความเข้าใจตัวตนและความชัดเจน
ในการด ารงชีวิตภายหลังการบ าบัดฟ้ืนฟู และเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถ
กลับมาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ดังเดิม 

๒) แบ่งประเภทผู้ค้ำรำยใหญ่ ผู้เสพ และผู้เสพผู้ค้ำรำยย่อยตำมสัดส่วน
ของเหตุและปัจจัยในกำรกระท ำควำมผิด๓๐  

การพิจารณาแบ่งแยกผู้กระท าความผิดตามสัดส่วนของการกระท า
ของเหตุและปัจจัยรวมทั้งการก าหนดโทษที่ต้องได้สัดส่วน มิใช่พิจารณาที่ข้อก าหนดของกฎหมาย 
ข้อก าหนดของการลงโทษ และกฎระเบียบที่รัฐเป็นผู้ก าหนด แต่ควรดูที่เจตนาและข้อเท็จจริง 
กล่าวคือกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมควรแยกผู้ค้ารายใหญ่ซึ่งครอบครองและเป็นเจ้าของ
ยาเสพติดปริมาณมาก กับผู้เสพยาเสพติดในฐานะที่เป็นเหยื่อของอาชญากรออกจากกัน 
เนื่องจากหากเชื่อว่า “ผู้เสพคือผู้ป่วย” ดังนั้น ผู้ที่กระท าความผิดฐานเสพยาเสพติดก็ไม่ควร 
ต้องได้รับการปฏิบัติเฉกเช่นอาชญากร และต้องไม่ถูกคุมขังให้ถูกจ ากัดอิสรภาพในเรือนจ า 
หากแต่ควรได้รับการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข  

                                                 
๒๙ พรรษมณฑ์  ศรีนวลนัด, ตราบาปนักโทษยาเสพติด, ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

ผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๖๑ 
๓๐ พรรษมณฑ์  ศรีนวลนัด, ตราบาปนักโทษยาเสพติด, ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

ผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๖๑ 
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ในสังคมร่วมกับบุคคลอื่น และได้รับโอกาสในการใช้ศักยภาพของตนเองในการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
และสร้างรายได้ เพ่ือไม่ให้เป็นภาระของครอบครัวและสังคม 

๔.๒.๑.๒ ส่งเสริมให้ประชำชนที่กระท ำควำมผิดได้เข้ำถึงสิทธิ์ในกำรขอปล่อยตัว
ชั่วครำวระหว่ำงกำรพิจำรณำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้วางหลักการส าคัญประการหนึ่ง
ไว้เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กล่าวคือ “ในคดีอาญา 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด และก่อนมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่า
บุคคลใดได้กระท าความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได้” เป็นถ้อยค า
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน มาตรา ๒๙ วรรคสอง ที่รับรองหลักสันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ (presumption of innocence) ว่าเป็นหนึ่งในสิทธิของปวงชนชาวไทย๓๑ 
ดังนั้น หากเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการต่อสู้คดีในชั้นพนักงานสอบสวน หรือชั้นศาล 
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว ส าหรับประเด็นนี้
ในส่วนของศาลยุติธรรมนั้น ประธานศาลฎีกาได้ประกาศเป็นนโยบายแล้วว่าต้องการ  
ให้ประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค กระจายการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
สู่ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล ตลอดจนสร้างดุลยภาพการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ลดการ 
คุมขังที่ไม่จ าเป็นในทุกขั้นตอน หรือการยกระดับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของจ าเลยระหว่าง 
การต่อสู้คดีในศาล เป็นต้น๓๒ 

๔.๒.๑.๓ กำรใช้มำตรกำรอื่นแทนกำรลงโทษจ ำคุก 
ประมวลกฎหมายอาญาให้อ านาจศาลจะพิจารณาว่าจะลงโทษด้วยการ

จ าคุกหรือคุมประพฤติ ซึ่งในประมวลกฎหมายอาญาจะดูปัจจัยครอบคลุมทั้งเรื่องของอายุ 
อาชีพ การศึกษา สภาพความเป็นอยู่ สภาพจิตใจ ความรู้สึกผิด การบรรเทาผลกับผู้เสียหาย  
ของผู้ต้องหา เพื่อประกอบการพิจารณาคด ีนอกจากนี้มีทางเลือกใหมใ่นการคุมประพฤตินกัโทษ 
โดยใช้ก าไลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring Center) หรือที่เรียกว่า EM ปัจจุบันมีการ
ใช้มาตรการนี้ในระดับความผิดที่ศาลตัดสินลงโทษจ าคกุไม่เกิน ๕ ปี ที่รอการลงโทษและก าหนด
เงื่อนไขการคุมประพฤติไว้๓๓ 

                                                 
๓๑ ปกป้อง  ศรีสนิท, สิทธิของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ : หลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ , 

https://www.the101.world/presumption-of-innocence/ 
๓๒ นโยบายของนางเมทินี  ชโลธร ประธานศาลฎีกา 
๓๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ก าหนดว่า ผู้ใดกระท าความผิดซึ่งมีโทษจ าคุกหรือปรับและในคดีนั้น

ศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามหรือลงโทษปรับ ถ้าปรากฏว่าผู้นั้น 
(๑) ไม่เคยรับโทษจ าคุกมาก่อน หรือ 
(๒) เคยรับโทษจ าคุกมาก่อนแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

หรือเป็นโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ 
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นอกจากนี้มีทางเลือกใหม่ในการคุมประพฤตินักโทษโดยใช้ก าไล
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring Center) หรือที่เรียกว่า EM ปัจจุบันมีการใช้มาตรการ
นี้ในระดับความผิดที่ศาลตัดสินลงโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี ที่รอลงการลงโทษและก าหนดเงื่อนไข
การคุมประพฤติไว้ 

                                                                                                                                            

(๓) เคยรับโทษจ าคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจ าคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี แล้วมากระท าความผิดอีก  
โดยความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

และเมื่อศาลได้ค านึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต 
นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภาพความผิด หรือการรู้สึกความผิด และพยายามบรรเทาผลร้าย  
ที่เกิดขึ้น หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการก าหนดโทษหรือก าหนดโทษ  
แต่รอการลงโทษไว้ ไม่ว่าจะเป็นโทษจ าคุกหรือปรับอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่าง เพื่อให้โอกาสกลับตัวภายใน
ระยะเวลาที่ศาลจะได้ก าหนดแต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยจะก าหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความ
ประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้ 

เง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจก าหนดข้อเดียวหรือหลายข้อ
ตามควรแก่กรณีได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลระบุไว้เป็นครั้งคราว เพื่อเจ้าพนักงานจะได้สอบถาม แนะน า 
ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัดให้กระท ากิจกรรม
บริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 

(๒) ให้ฝึกหัดหรือท างานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ 
(๓) ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจน าไปสู่การกระท าความผิดในท านอง

เดียวกันอีก 
(๔) ให้ไปรับการบ าบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความ

เจ็บป่วยอย่างอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
(๕) ให้เข้ารับการฝึกอบรม ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
(๖) ห้ามออกนอกสถานท่ีอยู่อาศัย หรือห้ามเข้าในสถานที่ใดในระหว่างเวลาที่ศาลก าหนด  ทั้งนี้ จะใช้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดท่ีสามารถใช้ตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางด้วยก็ได้ 
(๗) ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเยียวยาความเสียหายโดยวิธีอื่นให้แก่ผู้เสียหายตามที่ผู้กระท า

ความผิดและผู้เสียหายตกลงกัน 
(๘) ให้แก้ไขฟ้ืนฟูหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม หรือชดใช้

ค่าเสียหายเพื่อการดังกล่าว 
(๙) ให้ท าทัณฑ์บนโดยก าหนดจ านวนเงินตามที่ศาลเห็นสมควรว่าจะไม่ก่อเหตุร้าย หรือก่อให้เกิด

ภยันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สิน 
(๑๐) เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรก าหนดเพื่อแก้ไข ฟื้นฟู หรือป้องกันมิให้ผู้กระท าความผิด

กระท าหรือมีโอกาสกระท าความผิดขึ้นอีก หรือเง่ือนไขในการเยียวยาผู้เสียหายตามที่เห็นสมควร 
เง่ือนไขตามที่ศาลได้ก าหนดตามความในวรรคสองนั้น ถ้าภายหลังความปรากฏแก่ศาลตามค าขอ  

ของผู้กระท าความผิด ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้น ผู้อนุบาลของผู้นั้น พนักงานอัยการหรือเจ้าพนักงานว่าพฤติการณ์
ที่เกี่ยวแก่การควบคุมความประพฤติของผู้กระท าความผิดได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควรศาลอาจแก้ไข
เพิ่มเติมหรือเพิกถอนข้อหนึ่งข้อใดเสียก็ได้ หรือจะก าหนดเงื่อนไขข้อใดตามที่กล่าวในวรรคสองที่ศาลยังมิได้ก าหนด
ไว้เพิ่มเติมขึ้นอีกก็ได้ หรือถ้ามีการกระท าผิดทัณฑ์บนให้น าบทบัญญัติมาตรา ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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๔.๒.๑.๔ กำรได้รับทรำบสิทธิของตนเองเพ่ือให้ได้รับกำรพิจำรณำอภัยโทษ 
พักโทษ กักขัง หรือกำรคุมประพฤติ แทนกำรลงโทษจ ำคุก 

สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะท าให้ผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ า
ได้รับสิทธิ์ในการรับโทษโดยวิธีการอื่นก็คือกรมราชทัณฑ์ต้องประชาสัมพันธ์หรือสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่ผู้ต้องขังในเรื่องเกี่ยวกับการได้รับทราบสิทธิของตนเองเพ่ือให้ได้รับการ
พิจารณาอภัยโทษ พักโทษ กักขัง หรือการคุมประพฤติแทนการลงโทษจ าคุก 

๔.๒.๑.๕ กำรขอบริกำรสังคมแทนกำรกักขังแทนค่ำปรับ 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐/๑ ก าหนดว่า ในกรณีที่ศาล

พิพากษาปรับ ผู้ต้องโทษปรับซึ่งมิใช่นิติบุคคลและไม่มีเงินช าระค่าปรับอาจยื่นค าร้องต่อศาลชั้นต้น
ที่พิพากษาคดีเพ่ือขอท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ หรือถ้า
ความปรากฏแก่ศาลในขณะที่พิพากษาคดีว่าผู้ต้องโทษปรับรายใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะท างานบริการสังคม
หรือท างานสาธารณประโยชน์ตามมาตรานี้ได้ และถ้าผู้ต้องโทษปรับยินยอม ศาลจะมีค าสั่งให้ผู้นั้น
ท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับก็ได้ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐ  
จึงควรมีมาตรการเชิงรุกเพ่ือให้ประชาชนที่ถูกพิพากษาลงโทษปรับแล้วไม่มีเงินช าระค่าปรับ  
ได้ทราบว่ากฎหมายให้สิทธิในการขอบริการสังคมแทนการกักขังแทนค่าปรับได้ 

กล่าวโดยสรุป ส าหรับกระบวนการยุติธรรมต้นน้ าที่เกี่ยวข้องกับการลดจ านวน
ผู้ต้องขังขาเข้านั้น ปัจจุบันรัฐสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด  
ซึ่งหลักการและสาระส าคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีผลในการปรับเปลี่ยนนิตินโยบาย 
ที่ เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือหากหลักการและสาระส าคัญของ 
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลบังคับใช้แล้ว จะท าให้เกิดกระบวนการปรับเปลี่ยนกรอบ
ความคิดในทางอาชญาวิทยาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความผิดในคดียาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากมีการด าเนินการอย่างจริงจังบนฐานความคิด “ผู้เสพคือผู้ป่วย” จะท าให้จ านวนผู้ต้องขัง 
ในคดียาเสพติดลดลงอย่างมีนัยส าคัญ รวมทั้งหากประชาชนผู้ที่ต้องเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลย  
ในคดีอาญาได้เข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในระหว่างการต่อสู้คดี เช่น การเข้าถึง
หลักประกันเพ่ือขอปล่อยชั่วคราว การได้รับพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณา 
ตลอดจนการได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานในกระบวนการยุติธรรม  
ก็จะท าให้ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา รวมทั้งผู้ต้องขังในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเสพสารเสพติดนั้น
ลดจ านวนลงอย่างมีนัยส าคัญ 
 ๔.๒.๒ กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมผู้ต้องขัง (กลำงน  ำ) 

เมื่อจ าเลยถูกตัดสินจ าคุกและต้องเข้าสู่ระบบราชทัณฑ์ หน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องต้องเริ่มต้นปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยแนวความคิดว่า จะมีวิธีการเตรียมการให้บุคคล
เหล่านี้กลับออกไปสู่สังคมเพ่ือเป็นคนดีได้อย่างไร ซึ่งหลักการดังกล่าวได้ถูกยกระดับไว้ใน
พระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้ก าหนดใหม้ี “คณะกรรมการราชทัณฑ์” เป็นกลไก
ตามกฎหมายขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงานราชทัณฑ์ 
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และปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู และพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ตอ้งขัง กับทั้งเป็น
เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอื่นในการบริหารจัดการกระบวนงานของกรมราชทัณฑ์ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการราชทัณฑ์มีหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งในการก าหนด  
หรือเสนอแนะแนวทาง กลยุทธ์ และมาตรการในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานราชทัณฑ์ 
หรือการด าเนินการตามแผนการบริหารงานราชทัณฑ์ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 
รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี การ เตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยผู้ต้องขัง และการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยเพ่ือมิให้กลับไปกระท าความผิดซ้ าอีก 
และเสนอแนะตอ่คณะรัฐมนตร ีหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขังและการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อย๓๔ 

ดังนั น แนวทำงในกำรพัฒนำพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี กำรเตรียม
ควำมพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขัง และกำรดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยเพ่ือมิให้กลับไป
กระท ำควำมผิดซ  ำอีก จึงต้องเตรียมระบบกำรบริหำรจัดกำรตั งแต่เริ่มเข้ำสู่ระบบรำชทัณฑ์ 
เช่น กำรศึกษำ ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และเตรียมกำรจ้ำงงำนในวันที่พ้นโทษออกมำ 
ระบบรำชทัณฑ์จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีกำรใหม่เป็นกำรบ ำบัด กำรฟ้ืนฟู เหมือนกำรจัดกำร
ระบบสุขภำพและสุขภำวะซ่ึงเป็นบริกำรทำงกำรแพทย์ กำรลงโทษต้องมีสัดส่วนที่เหมำะสม 
ต้องมีกำรบริหำรจัดกำรเป็นรำยบุคคล เพรำะแต่ละบุคคลมีกำรกระท ำควำมผิดที่แตกต่ำงกัน 
มีควำมต้องกำรในกำรเพ่ิมเติมด้ำนกำรศึกษำ ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพและลักษณะงำน 
ทีแ่ตกต่ำงกัน ซึ่งโมเดลกำรด ำเนินงำนของมูลนิธิบ้ำนพระพรเป็นต้นแบบที่อำจน ำมำปรับใช้
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสนับสนุนให้เกิดกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน 
และภำคประชำสังคมในกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ และเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับผู้ต้องขัง 
หลังพ้นโทษ กล่าวโดยสรุปคือ รูปแบบ (Model) การด าเนินการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขัง 
“กลางน้ า” ต้องประกอบด้วย กระบวนการที่ส าคัญ คือ (๑) การเตรียมการให้ผู้พ้นโทษมีที่อยู่
เมื่อพ้นโทษ (Housing) (๒) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ต้องขังหรือผู้ที่ พ้นโทษแล้ว 
ได้รับการศึกษาอบรมทักษะตามความจ าเป็น (Education) (๓) การส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกทักษะอาชีพที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีพหลังพ้นโทษ (Vocational 
Training) และ (๔) การเตรียมการให้ผู้ต้องขังมีงานท า (Employment) เมื่อพ้นโทษแล้ว๓๕ 
 ๔.๒.๓ กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม (ปลำยน  ำ) 

ประเทศไทยยังไม่มีการบริหารจัดการเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม “ปลายน้ า” ที่เป็น
ระบบเพ่ือรองรับกรณีเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษออกมา เช่น ขาดกลไกการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังและการ
ดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อย นอกจากนี้ ยังพบว่ามีกฎหมายจ านวนมากที่เป็นอุปสรรค 
                                                 

๓๔ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒ (๔)  
๓๕ UNTED NATIONS Office on Drugs and Crime, CUSTODIAL AND NON-CUSTODIAL 

MEASURES Social Reintegration, 2006. 
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ต่อการประกอบอาชีพของผู้ต้องขังที่พ้นโทษจ าคุก เนื่องจากกฎหมายต่าง ๆ เหล่านั้นน าเอาเหตุ
แห่งการต้องค าพิพากษาให้รับโทษทางอาญามาเป็นเหตุในการจ ากัดเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพของประชาชน๓๖ 

นอกจากนี้พบว่าเมื่อพ้นโทษแล้วยังถูกบันทึกในทะเบียนประวัติอาชญากรนั้น 
ก่อให้เกิดความเสียหายจากการมีประวัติเป็นนักโทษท าให้ผู้กระท าความผิดในฐานะผู้ตก  
เป็นเหยื่อของกระบวนการยาเสพติด ตกเป็นเหยื่อของสังคม ตกเป็นเหยื่อของกฎหมาย  
และกลายเป็นผู้ที่ถูกตีตราจากสังคม๓๗  

จำกกำรเสวนำวิชำกำร หัวข้อ “ลบประวัติ ล้ำงควำมผิด คืนชีวิตด้วยสิทธิ
ตำมกฎหมำย๓๘ พบว่ำ การที่ระเบียบของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ก าหนดให้น ารายชื่อ 
กับประวัติของผู้ต้องหาทุกรายบันทึกลงในทะเบียนประวัติอาชญากร แต่เมื่อพิจารณา  
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง ที่วางหลักว่า “ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด และก่อนมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท า
ความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได้” จึงเกิดการตั้งค าถาม เช่น  
เหตุใดผู้ต้องหาต้องถูกบันทึกชื่อลงในทะเบียนประวัติอาชญากร หรือเหตุ ใดที่พนักงานอัยการ 
สั่งไม่ฟ้อง ผู้ต้องหาต้องถูกบันทึกชื่อลงในทะเบียนประวัติอาชญากร หรือเหตุใดที่ศาลพิพากษา
ยกฟ้อง ผู้ต้องหายังคงมีชื่ออยู่ในทะเบยีนประวตัิอาชญากร เป็นต้น โดยประเทศไทยมีประชาชน
มากกว่า ๑๐ ล้านคนที่ถูกบันทึกชื่อและได้รับผลกระทบจากการมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ
อาชญากร แม้ว่าระเบียบของส านักงานต ารวจแห่งชาติจะก าหนดให้สถานีต ารวจรายงานผลคดี
แก่กองทะเบียนประวัติอาชญากรไม่เกินวันที่  ๕ หรือ ๖ ของทุก ๆ เดือน เพ่ือให้ข้อมูล 
ในทะเบียนทันสมัยอยู่เสมอ แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถท าเช่นนั้นได้เพราะปริมาณงาน  
ของพนักงานสอบสวนแต่ละสถานีต ารวจมีจ านวนมากไม่สอดคล้องกับจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ 
ท าให้การติดตามและส่งผลคดีแก่กองทะเบียนประวัติอาชญากรเกิดความล่าช้า นอกจากนี้
บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการคัดกรองข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรมีจ านวนไม่มากพอ
กับปริมาณคดีในแต่ละเดือน ท าให้ผลของคดีเกิดการค้างสะสมเป็นจ านวนมาก สาเหตุ 
ของปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การขาดการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นสถานีต ารวจ ส านักงานอัยการ หรือศาล ท าให้ภาระตกอยู่กับ
                                                 

๓๖ กิตติชัย  จงไกรจักร, ปัญหาการห้ามีให้ผู้ต้องขังพิพากษาในคดีอาญาได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
หรือประกอบอาชีพในระบบกฎหมายไทย, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๖๓ 

๓๗ เพิ่งอ้าง 
๓๘ สรุปผลการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตด้วยสิทธิตามกฎหมาย” วันอังคาร

ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องศาลจ าลอง มารุต บุนนาค (ห้อง ๒๑๑) คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และถ่ายทอดสดทาง Facebook Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เสวนาวิชาการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา น. ๔๖๑ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย  
จัดโดยนักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ประชาชนที่ต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอคัดแยกข้อมูลในทะเบียนประวัติอาชญากรด้วยตนเอง 
ดังนั้น เพ่ือสร้างความเป็นธรรมและไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน จึงควรผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบทะเบียนประวัติอาชญากรของส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยแยก
ทะเบียนออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ ทะเบียนผู้ต้องหำกับทะเบียนอำชญำกร และจัดให้มีกำร
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ 

อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมำธิกำรขอเสนอแนวทำงไว้เพ่ือเป็นประเด็นในกำรศึกษำ 
และพิจำรณำเกี่ยวกับระบบบริหำรจัดกำรทะเบียนประวัติอำชญำกรให้เกิดดุลยภำพระหว่ำง
กำรเป็นเครื่องมือหน่ึงของระบบยุติธรรมทำงอำญำในชั นสอบสวน และกำรเป็นเครื่องมือ
หน่ึงของกำรบันทึกข้อมูลประวัติกำรกระท ำควำมผิดของบุคคล กับดุลยภำพของสิทธิ
เสรีภำพของประชำชน เพ่ือมิให้ระบบทะเบียนประวัติอำชญำกรกระทบกระเทือนสิทธิ
เสรีภำพของประชำชนผู้พ้นโทษเกินสมควร ดังนี   

๑) กรณีประชำชนผู้ใดถูกกล่ำวว่ำเป็น “ผู้ต้องหำ” ในควำมผิดที่มีโทษ
เล็กน้อย เช่น ควำมผิดที่กระท ำโดยประมำท ควำมผิดลหุโทษ หรือควำมผิดตำมกฎหมำย 
ที่โทษเล็กน้อย เช่น ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก หรือควำมผิดตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรพนัน เป็นต้น ควรก ำหนดเงื่อนไขเป็นพิเศษในกำรเข้ำถึงทะเบียนประวัติอำชญำกร
ของบุคคลที่กล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิดดังกล่ำว และกำรที่หน่วยงำนของรัฐจะน ำประวัติ
กำรกระท ำควำมผิดในกรณีเช่นว่ำนั นมำใช้จ ำกัดสิทธิเสรีภำพประชำชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรจ ำกัดเสรีภำพในกำรประกอบอำชีพ จะต้องมีเงื่อนไขเป็นพิเศษ 

๒) เมื่อกำรพิจำรณำคดีในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำสิ นสุดลงแล้ว  
หำกผลเป็นที่ยุติแล้วว่ำจ ำเลยในคดีเป็นผู้บริสุทธิ์ จะต้องมีระบบหรือกลไกช ำระสะสำง 
เพ่ือจ ำหน่ำยชื่อหรือประวัติของบุคคลนั นออกจำกสำรบบทะเบียนประวัติอำชญำกร  

๓) ต้องมีกำรก ำหนดกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขกำรเปิดเผยทะเบียนประวัติ
อำชญำกรของผู้ที่พ้นโทษเฉพำะกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเท่ำนั น และหำกมีกำรเข้ำถึงข้อมูล
ทะเบียนประวัติอำชญำกรมำเพ่ือใช้เป็นเหตุผลในกำรเข้ำถึงอำชีพของผู้พ้นโทษ จะต้อง
กระท ำเท่ำที่จ ำเป็นและต้องไม่กระทบกระเทือนเสรีภำพในกำรประกอบอำชีพเกินสมควร  

เหตุที่ต้องเสนอแนะให้มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการทะเบียนประวัติ
อาชญากรให้เกิดดุลยภาพระหว่างการเป็นเครื่องมือหนึ่งของระบบยุติธรรมทางอาญาในชั้น
สอบสวน และการเป็นเครื่องมือหนึ่งของการบันทึกข้อมูลประวัติการกระท าความผิดของบุคคล 
กับดุลยภาพของสิทธิเสรีภาพของประชาชน เนื่องจากผู้ที่เคยกระท าความผิดและถูกบันทึก
ประวัติการกระท าความผิดจะมีประวัติติดตัว ไม่ว่าบุคคลนั้นจะพ้นโทษมานานเพียงใดก็ตาม 
ข้อมูลทะเบียนประวัตอิาชญากรก็ยังคงตดิตวับคุคลนัน้ตลอดไป โดยบุคคลเหล่านี้จะถูกตราหน้า
ว่าเป็นคนไม่ดี น่ารังเกียจ ท าให้ไม่มีผู้ใดอยากยุ่งเกี่ยวหรือคบหาสมาคมด้วย เพราะเหตุที่เกรงกลัว
ว่าบุคคลนั้นเคยกระท าผิดมาแล้ว ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวผู้เคยกระท าผิด คือ เสียสิทธิในการ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ บางอาชีพที่ก าหนดคุณสมบัติไว้ว่าผู้ที่จะเข้าสู่อาชีพต้องไม่เคยมีประวัติ
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เสื่อมเสียหรือเคยกระท าความผิดอาญามาก่อน เป็นต้น กล่าวคือส าหรับครอบครัวของผู้กระท าผิด 
แม้บุคคลอื่นในครอบครัวจะมิได้กระท าผิดด้วยก็ตาม แต่จะถูกสังคมต าหนิ ตราหน้า หรือตัดสิน
ไปก่อนว่าเป็นคนไม่ดี ท าให้ถูกเลือกปฏิบัติ ถูกรังเกียจ ทั้งยังพลอยท าให้ญาติพ่ีน้องและวงศ์ตระกูล
เสียชื่อเสียงไปด้วย นอกจากนี้การที่ผู้ซึ่งเคยกระท าผิดเป็นบุคคลที่มีวิชาความรู้ มีความสามารถ
ในวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง แต่ไม่สามารถที่จะน าความรู้ ความสามารถที่ตนเองมีไปใช้ในการ
ประกอบสัมมาอาชีพ หรือพัฒนาประเทศชาติได้ เป็นผลให้ประเทศชาติขาดทรัพยากรบุคคล 
ในการขับเคลื่อนประเทศ ท าให้ขาดผลิตภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และท าให้บุคคลเหล่านี้ 
ยังเป็นภาระที่สังคมและรัฐต้องให้การดูแลอีกด้วย๓๙ 

จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการ พบว่านอกจากการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้าง  
ของระบบกฎหมาย เช่น การปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ด ารงชีพด้วยการประกอบอาชีพของประชาชนโดยการสร้างดุลยภาพให้เกดิขึน้ในระบบกฎหมาย
ในกรณีมีความจ าเป็นต้องน าพฤตกิารณ์ในอดตีของประชาชนที่เคยตอ้งโทษทางอาญามาใช้เปน็เกณฑ์
ในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพบางประการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ ากัดเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน หน่วยงำนของรัฐควรชั่งน  ำหนักระหว่ำงเหตุแห่งกำรจ ำกัด
เสรีภำพของผู้พ้นโทษเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยของสังคม กับกำรจ ำกัดเสรีภำพเกินสมควร
ซึ่งกำรจ ำกัดเสรีภำพในกำรประกอบอำชีพนั นน ำมำสู่ผลกระทบอย่ำงมีนัยยส ำคัญ เพรำะท ำให้
ประชำชนจ ำนวนหน่ึงไม่สำมำรถเข้ำถึงอำชีพ ไม่มีรำยได้ในกำรด ำรงชีพและกระทบต่อผลิตภำพ
ในทำงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสำเหตุเหล่ำนี ย่อมเป็นปัจจัยส ำคัญที่ ซ  ำเติมให้ผู้พ้นโทษ 
หันกลับมำกระท ำควำมผิดซ  ำอีกครั ง 

นอกจากนี้มาตรการและกลไกที่จ าเป็นอีกประการหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาปลายน้ า  
ของผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกจากเรือนจ าให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขคือการมีกลไก
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว และสังคม ในการเฝ้าระวังป้องกัน 
มิให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษหันไปกระท าความผิดซ้ า และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อม
ในทางสังคมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคม ให้โอกาสแก่ผู้พ้นโทษได้เข้าถึงอาชีพ  
มีงานท า มีรายได้เพียงพอส าหรับเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และประการที่ส าคัญสังคมต้อง
พร้อมที่จะให้โอกาสผู้พ้นโทษได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองอีกครั้งเพ่ือคืนกลับไปเป็นคนดีของสังคม  

 
 
 
 
 
 

                                                 
๓๙ ชนะศักดิ์  ศิริทรัพย์, ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการลบทะเบียนประวัติผู้เยาว์จากการกระท าผิด 

ทางเพศ, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, ๒๕๖๑ 



- ๔๒ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๔๓ - 
 

บทที่ ๕ 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 
๕.๑ สรุปผลรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ 
 จากการศึกษาพบว่าปัญหาผู้ต้องขังล้นคุกเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมซึ่งเด่นชัด 
ประการหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาในระบบเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากมีประชาชนกระท า
ความผิดที่มีโทษทางอาญาเป็นจ านวนมากด้วยสาเหตุหลายประการ ซึ่งสาเหตุของการกระท า
ความผิดทางอาญาส่งผลอย่างมีนัยส าคัญให้จ านวนนักโทษในเรือนจ าเพ่ิมมากขึ้นมาจาก  
การกระท าความผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะในความผิดฐานเสพยาเสพติด  
และในความผิดมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพและจ าหน่าย   

เมื่อประชาชนที่กระท าความผิดทางอาญาและถูกศาลตัดสินลงโทษจ าคุกจ านวนมากนั้น 
พบว่า “ปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก” เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ เช่น  

๑) การขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ซึ่งกระทบต่อผลิตภาพ (Productivity)  
ทางเศรษฐกิจและสังคม และก่อให้เกิดต้นทุนในระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก 

๒) การมีต้นทุนและภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรม  ซึ่งกระท าต่อภาระ
งบประมาณของภาครัฐ และเมื่อมีโรคติดเชื้อระบาดในเรือนจ าเช่นกรณีของโรคติดเชื้อ  
COVID-19 ท าให้การบริหารจัดการเพ่ือระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อในเรือนจ า
เป็นไปด้วยความยากล าบาก มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตของนักโทษ 

๓) การมีตราบาปเกิดขึ้นกับผู้พ้นโทษ (stigma) ซึ่งกระทบต่อการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

๔) ท าให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษถูกเบียดขับเข้าสู่วัฏจักรของความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
และท าให้เกิดแรงจูงใจในการหันกลับไปกระท าความผิดซ้ า 

ผลการพิจารณาศึกษาพบว่า การแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ านั้น ต้องแก้ปัญหา 
อย่างเป็นระบบทั้งวงจร ซึ่งเริ่มตั้งแต่ต้นเหตุของปัญหา การจัดการปัญหา และทางออก 
ของปัญหา กล่าวคือ เมื่อข้อมูลในเชิงสถิติสามารถยืนยันได้ว่าจ านวนนักโทษในเรือนจ าจ านวน
มากกว่าร้อยละ ๘๐ เป็นผู้กระท าความผิดทางอาญาในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยเหตุนี้ 
หากลดจ านวนผู้กระท าความผิดทางอาญาในส่วนนี้ได้ จะท าให้ลดปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ าลง
เป็นจ านวนมาก ซึ่งปัญหาประการนี้ต้องแก้ไขในระดับ “นิตินโยบาย” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
นิตินโยบายทางอาญาของการกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่าจะก าหนดกฎเกณฑ์
ทางกฎหมายส าหรับการกระท าที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากน้อยเพียงใด และจะหามาตรการ
ทางกฎหมายและมาตรการในการบ าบัดฟ้ืนฟูที่เหมาะสมมาใช้กับผู้ติดยาเสพติดอย่างไร  
ซึ่งในประเด็นนี้คณะกรรมาธิการมีความเห็นว่าร่ำงประมวลกฎหมำยยำเสพติดประกำศใช้เป็น
กฎหมำยแล้ว กฎหมำยฉบับดังกล่ำวจะเป็น “เครื่องมือ” ส ำหรับวำงกรอบใหม่ในทำง 
นิตินโยบำยที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติดซึ่งมีสมมติฐำนว่ำจะส่งผลต่อกำรลดจ ำนวนผู้ต้องโทษ 
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ในเรือนจ ำได้อย่ำงมี นัยส ำคัญ  ขณะเดียวกับกลไกกำรบ ำบัด ฟ้ืนฟูผู้ติดยำเสพติด  
จะด ำเนินกำรบนพื นฐำนกรอบควำมคิดสำกลตำมหลักกำรที่ว่ำ “ผู้เสพคือผู้ป่วย” ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ทั งนี  กำรจะขับเคลื่อนหรือบริหำรจัดกำรกลไกตำมกฎหมำยฉบับดังกล่ำว 
ให้บรรลุสมดังเจตนำรมณ์ของกฎหมำยนั น ต้องอำศัยกำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง ควำมต่อเน่ืองจำกนโยบำย และควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องของเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน 

นอกจากนั้น จากการศึกษายังพบว่า “ปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก” นั้น ส่วนหน่ึงเกิดจำก
กำรกระท ำควำมผิดในกฎหมำยที่ก ำหนดโทษในทำงอำญำโดยไม่จ ำเป็น  ในประเด็นนี้ 
ส่งผลต่อประวัติการกระท าความผิดของประชาชนที่ต้องถูกบันทึกไว้ในฐาน “ทะเบียนประวัติ
อำชญำกร” ซึ่งท าให้เกิดปัญหาในการประกอบอาชีพหรือถูกจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงโอกาส
บางอย่าง ดังนั้น หำกหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องทบทวนระบบบันทึกทะเบียนประวัติ
อำชญำกรเพ่ือให้เกิดดุลยภำพระหว่ำงกำรเฝ้ำระวังเพ่ือให้เกิดควำมสงบเรียบร้อยในสังคม
กับกำรไม่จ ำกัดสิทธิเสรีภำพของประชำชนเกินสมควร ก็จะท ำให้ลดกำรตีตรำด้วยทะเบียน
ประวัติอำชญำกรลงได้ นอกจำกนี  หำกรัฐสภำเร่งรัดกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ 
ว่ำด้วยกำรปรับเป็นพินัย พ.ศ. …. ให้ประกำศใช้เป็นกฎหมำยโดยเร็ว จะท ำให้เกิดผลดี 
ต่อประชำชนที่กระท ำควำมผิดทำงอำญำในเรื่องเล็กน้อยให้ไม่ได้รับโทษทำงอำญำ  

ส าหรับระบบการบริหารจัดการผู้ต้องโทษเมื่ออยู่ในเรือนจ านั้น จากผลการศึกษาพบว่า 
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ที่ได้ปรับปรุงใหม่นั้น  
มีกลไกทางกฎหมายที่เหมาะสมแล้ว กล่าวคือ กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ราชทัณฑ์เป็นกลไกตามกฎหมายขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงาน
ราชทัณฑ์และปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟ ูและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง 
กับทั้งเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอื่นในการบริหารจัดการกระบวนงานของกรมราชทัณฑ์ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการราชทัณฑ์มีหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งในการ
ก าหนดหรือเสนอแนะแนวทาง กลยุทธ์ และมาตรการในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน
ราชทัณฑ์ หรือการด าเนินการตามแผนการบริหารงานราชทัณฑ์ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี การเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขัง และการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยเพ่ือมิให้กลับไป
กระท าความผิดซ้ าอีก และเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังและการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยเพ่ือพิจารณา  
อย่างไรก็ดี สิ่งส ำคัญที่จะท ำให้กำรบริหำรจัดกำรกฎหมำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพนั น 
จ ำเป็นต้องมีระบบบริหำรจัดกำรเรือนจ ำที่ดี มีงบประมำณ และมีบุคลำกรเพียงพอต่อภำรกิจ
ที่ต้องรับผิดชอบ หำกกล่ำวส ำหรับกำรพัฒนำพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี  
กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขัง และกำรดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อย 
เพ่ือมิให้กลับไปกระท ำควำมผิดซ  ำอีกนั น หำกมีระบบจ ำแนกผู้ต้องขังเป็นรำยบุคคล 
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เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมของทักษะด้ำนต่ำง ๆ ก่อนกลับสู่สังคม 
คณะกรรมำธิกำรเชื่อว่ำจะท ำให้ลดโอกำสในกำรกลบัไปกระท ำควำมผิดซ  ำไดอ้ย่ำงมีนัยส ำคญั 

ประการสุดท้าย จากการศึกษาพบว่า การเตรียมความพร้อมของผู้ต้องขังให้เป็นคนดี
กลับคืนสู่สังคม เป็นกรอบความคิดหรือวิธีการส าคัญที่เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหา “ผู้ต้องขัง 
ล้นคุก” ได้อย่างยั่งยืน และการจะท าให้เป้าหมายดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จนั้น จ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนของสังคม เช่น สถาบันครอบครัว องค์กรภาคเอกชน และภาคชุมชน
และสังคม ให้ร่วมมือกันแก้ปัญหา “ผู้ต้องขังล้นคุก” เนื่องจากบริบทแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญ
ของการแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างยั่งยืน   
 
๕.๒ ข้อเสนอแนะ 

การเตรียมความพร้อมของผู้ต้องขังให้เป็นคนดีกลับคืนสู่สังคม เป็นกรอบความคิด 
หรือวิธีการส าคัญที่เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหา “ผู้ต้องขังล้นคุก” ได้อย่างยั่งยืน กล่าวคือ  
การที่บุคคลถูกจองจ า จ ากัดอิสรภาพอยู่ในเรือนจ านั้นท าให้ตัวเขาเองและสังคมเกิดการสูญเสีย
โอกาส เช่น ตัวผู้ถูกจองจ าต้องสูญเสียอิสรภาพ ท าให้ขาดผลิตภาพในทางเศรษฐกิจและสังคม 
เพราะการจ้างงานถือเป็นผลิตภาพ (Productivity) ที่ส าคัญของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ผลิตภาพการผลิตเป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจระยะยาว 
รวมถึงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น๔๐ 
ดังนั้น การที่ประชาชนต้องกลายเป็นผู้ต้องขังจ านวนมากท าให้กระผลต่อผลิตภาพของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และยังพบว่าเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วมีการกระท าความผิดซ้ า 
สาเหตุของการกระท าความผิดซ้ าคือการขาดความรู้ ขาดทักษะชีวิต ขาดอาชีพ ขาดครอบครัว
และที่อยู่อาศัย จึงน ามาสู่ข้อเสนอในเชิงนโยบายและข้อเสนอในเชิงกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหา ดังนี้ 

๕.๒.๑ ข้อเสนอเชิงนโยบำยส ำหรับกำรแก้ปัญหำ 
จากประเด็นการศึกษาน ามาสู่ขอ้เสนอเชิงนโยบายส าหรับการแก้ปญัหาผู้ต้องขัง

ล้นคุกโดยการเตรียมความพร้อมของผู้ต้องขังให้เป็นคนดีกลับคืนสู่สังคม ดังนี้ 
๕.๒.๑.๑ ข้อเสนอเชิงนโยบำย “กำรแก้ปัญหำต้นน  ำ” เสนอให้ส่วนราชการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต้องร่วมมือกันหามาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือการลดจ านวนผู้ต้องขังขาเข้าอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีหลายวิธีการ เช่น การลดทอนความเป็นโทษ
ทางอาญา (Decriminalization) การเข้าถึงสิทธิในการขอปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณา  
การใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจ าคุก การได้รับอภัยโทษ พักโทษ การกักขังที่บ้าน หรือการ

                                                 

๔๐ อโนทัย  พุธารี และคณะ, ดัชนีผลิตภาพแรงงานของไทย (Labour Productivity Index), ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย, ๒๕๕๓.  
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คุมประพฤติ และมาตรการอื่น ๆ เช่น การขอบริการสังคมแทนการกักขังในกรณีไม่มีเงินช าระ
ค่าปรับ 

๕.๒.๑.๒ ข้อเสนอเชิงนโยบำย “กำรแก้ปัญหำกลำงน  ำ” เสนอให้กระทรวง
ยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ต้องน าระบบจ าแนกผู้ต้องขังรายบุคคล (Classification) มาปรับใช้
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติจรงิอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อวางแผนการพัฒนาพฤตนิิสัย การพัฒนาทักษะ
ความรู้และทักษะชีวิต การพัฒนาทักษะอาชีพโดยสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ  
การพัฒนาระบบเรือนจ าให้มีความพร้อมในการดูแลผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมคืน
คนดีสู่สังคม 

๕.๒.๑.๓ ข้อเสนอเชิงนโยบำย “กำรแก้ปัญหำปลำยน  ำ” เสนอให้ภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันด าเนินการ กล่าวคือ เมื่อผู้ต้องขังออกจาก
เรือนจ าสู่สังคมแล้ว กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ ครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งภาคส่วน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีกลไกเชื่อมโยงการท างานระหว่างกันโดยมีมาตรการเพ่ือให้โอกาส 
คืนคนดีสู่สังคม กลไกทางสังคมโดยเฉพาะภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social 
Enterprise) และภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือด้านอาชีพ โดยอาจสนับสนุน
งบประมาณให้องค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรภาคสังคมให้เข้ามามีบทบาทในลักษณะ 
“หุ้นส่วนทางสังคม” เพ่ือร่วมมือกับภาครัฐในการสร้างทักษะอาชีพ ทักษะความรู้ หรือหาที่พักพิง
ชั่วคราวแก่ผู้พ้นโทษให้มีความพร้อมก่อนกลับไปใช้ชีวิตในสังคม ตลอดจนส่วนราชการ 
และหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องต้องร่วมกันศึกษาเพ่ือหามาตรการที่มีความเหมาะสม 
และหลากหลายส าหรับสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนผ่านมาตรการทางภาษีหรือสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ทางธุรกิจเพื่อให้องค์กรธุรกิจเอกชนเปิดกว้างรับผู้ที่พ้นโทษเข้าท างานในสถาน
ประกอบการ อีกทั้งรัฐบาลและรัฐสภาต้องให้ความส าคัญกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  
ทางกฎหมายและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือมิให้เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีพหรือการ
ประกอบอาชีพของผู้ที่เคยพ้นโทษจ าคุก โดยต้องชั่งน้ าหนักให้เกิดดุลยภาพระหว่างการน าเหตุ  
ที่เคยต้องโทษจ าคุกมาเป็นเงื่อนไขจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ และการ
สร้างมาตรการเพ่ือบันทึกหรือเฝ้าระวังพฤติกรรมของผู้ที่เคยต้องโทษจ าคุก  

๕.๒.๑.๔ ข้อเสนอแนะเชิงโยบำยเฉพำะกิจในกำรแก้ปัญหำกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื อ COVID-19 ในเรือนจ ำ เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาผลักดันให้เกิดการ 
ใช้มาตรการอื่นแทนการจ าคกุระยะสั้นส าหรบัผู้กระท าผิดคดีไม่รุนแรง เพื่อลดปริมาณประชากร
ที่จะเข้าสู่เรือนจ า โดยเฉพาะผู้กระท าผิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อ COVID-19 เช่น ผู้สูงอายุ  
ผู้ที่มีอาการป่วยหรือโรคประจ าตวัรวมถึงหญิงที่ตั้งครรภ ์และผู้กระท าผิดคดีเล็กน้อยที่ไม่เป็นภัย
อันตรายต่อสังคม โดยส่งเสริมให้มีการใช้วิธีการอื่นแทนการจ าคุก เช่น การเรียกค่าปรับ การใช้
มาตรการคุมประพฤติ การควบคุมตัวที่บ้าน และการใช้ก าไลอิเล็กทรอนิกส์ และลดความแออัด
ในเรือนจ าโดยการปล่อยตัวผู้ต้องขังบางกลุ่มที่พิจารณาแล้วว่าไม่เป็นภัยต่อสังคมโดยพิจารณา
จากลักษณะความผิด ความประพฤติ โทษคงเหลือ ตลอดจนภาวะความเสี่ยงด้านสุขภาพ ทั้งนี้ 
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ตามแนวทางที่สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ได้จัดท ารายงานสถานการณ์ 
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในเรือนจ า ซึ่งได้จัดท าแนวทางเสนอต่อกรมราชทัณฑ์แล้ว  

๕.๒.๑.๕ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยรูปธรรม เสนอให้หน่วยงำนของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสำธำรณสุข ร่วมกันด ำเนินกำรให้มีกลไก
รองรับกำรปรับเปลี่ยนกรอบควำมคิดเกี่ยวกับควำมผิดที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด จำกกำร 
ท ำสงครำมกับยำเสพติดไปเป็นกำรใช้สำธำรณสุขน ำกำรแก้ปัญหำยำเสพติด โดยการสร้าง
ระบบการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติดโดยใช้วิธีการหรือกระบวนการทางสาธารณสุข และสร้าง
กลไกการมีส่วนร่วมในการบ าบัดฟ้ืนฟูโดยชุมชน และในระยะเร่งด่วน เสนอให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงยุติธรรม โดยส านักงาน ป.ป.ส. กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเตรียมการรองรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งจัดให้มีกลไก
ส าหรับบริหารจัดการกฎหมายตามหลักการและสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ในร่างประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด ที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว เนื่องจากกฎหมายฉบับดังกล่าวมีหลักการ 
ที่รองรับข้อเสนอในส่วนนี้ไว้แล้ว 

๕.๒.๑.๖ เสนอให้กระทรวงยุติธรรมจัดให้มีแผนปฏิบัติกำรบูรณำกำร
เกี่ยวกับกำรสร้ำงอำชีพและโอกำสทำงสังคมของผู้พ้นโทษเพ่ือแก้ปัญหำควำมยำกจน 
และลดควำมเหลื่อมล  ำทำงสังคม ภำยใต้แผนแม่บทกำรบริหำรงำนยุติธรรมแห่งชำติ 
ที่ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุติธรรมแห่งชำติ (กพยช.) เพ่ือให้เกิด
กลไกความร่วมมือรับผิดชอบในการด าเนินการสร้างอาชีพและโอกาสทางสังคมของผู้พ้นโทษ
เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในแผน 
ปฏิบัติการนี้ควรก าหนดรูปแบบและวิธีการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
โดยอาจน ารูปแบบการด าเนินการของมูลนิธิบ้านพระพรมาใช้เป็นแนวทางการด าเนินการก็ได้ 
ทั้งนี้ อำจจัดให้มีกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั งหน่วยงำนของรัฐในรูปแบบองค์กำร
มหำชนขึ นเป็นกำรเฉพำะเพ่ือท ำภำรกิจตำมแผนเป็นกำรเฉพำะ เพ่ือท าหน้าที่เตรียมความพร้อม
ด้านทักษะอาชีพที่จ าเป็น ทักษะการใช้ชีวิต จัดหาที่อยู่รองรับหลังพ้นโทษ (กรณีที่ผู้พ้นโทษไม่มี
ที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง) และสร้างอาชีพให้สามารถมีรายได้เ พียงพอแก่การด ารงชีพให้แก่ 
ผู้พ้นโทษ เป็นต้น 

๕.๒.๑.๗ เสนอให้หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน 
โดยกำรจัดให้มีกลไกกำรท ำงำนร่วมกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในลักษณะเป็นโปรแกรม
หรือแพลตฟอร์มกำรท ำงำนร่วมกัน ทั งภำครัฐ ภำคเอกชน วิสำหกิจเพ่ือสังคม (Social 
Enterprise) และภำคประชำสังคม เพ่ือสร้ำงควำมเป็น “หุ้นส่วนทำงสังคม” โดยการ
ส่งเสริมบทบาทขององค์กรภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้เข้ามา 
มีบทบาทเกี่ยวกับการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติดทั้งระบบ รวมทั้งการสร้างงาน สร้างอาชีพ  
และการสร้างรายได้ให้กับผู้ที่พ้นโทษ 
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๕.๒.๑.๘ เสนอให้รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดให้มีมำตรกำร 
ทำงนโยบำย กฎหมำย และงบประมำณที่ชัดเจนเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอ
เชิงนโยบำยทั งต้นน  ำ กลำงน  ำ และปลำยน  ำ เช่น การเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย  
การเข้าถึงหลักประกันอิสรภาพเมื่อต้องตกเป็นจ าเลยในคดีอาญา การมีระบบบริหารจัดการ
ทะเบียนประวัติอาชญากรที่มีประสิทธิภาพ และการมีสถานประกอบการพร้อมรับเข้าท างาน
เมื่อพ้นโทษ และการมีมาตรการทางภาษีหรืองบประมาณเพ่ือสนับสนุนภาคเอกชน 
หรือภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมกับรัฐในการด าเนินงานเกี่ยวกับการสร้างอาชีพและโอกาส 
ทางสังคมของผู้พ้นโทษ 

๕.๒.๑.๙ เสนอให้รัฐบำลผลักดันกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยที่เป็นอุปสรรค
ต่อกำรประกอบอำชีพของผู้พ้นโทษ๔๑ 

จากการศึกษาพบว่ามีกฎหมายจ านวนมากที่ก าหนดลักษณะ
ต้องห้ามในการขออนุญาตประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพโดยน าเอาเหตุจากการที่บุคคล  
ผู้นั้นเคยต้องค าพิพากษาในคดีอาญามาเป็นข้อจ ากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ซึ่งข้อจ ากัด
ทางกฎหมายในท านองนี้ ไม่สอดคล้องกับนโยบายการคืนคนดีสู่สังคมที่มุ่งให้โอกาสผู้เคยกระท า
ความผิดหรือได้รับโทษให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคม แต่อย่างไรก็ดี 
จากข้อเท็จจริงพบว่า ผู้ที่เคยต้องค าพิพากษาในคดีอาญาไม่สามารถด ารงชีพหรือเข้าสู่กิจการ
หรืออาชีพบางอย่างได้ เนื่องจากมีอุปสรรคอันเกิดจากลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่ก าหนดไว้
เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากระบบกฎหมายอาจมองว่าผู้ที่เคยกระท าความผิดทางอาญามีสภาพ  
อันเป็นอันตรายท าให้ขาดความเชื่อถือและเกรงว่าบุคคลดังกล่าวจะกลับมากระท าความผิดซ้ าอีก
แต่อย่างไรก็ดีในทางกลับกันบุคคลผู้ที่เคยต้องค าพิพากษาในคดีอาญาและพ้นโทษแล้ว ก็มีฐานะ
เป็นพลเมืองเต็มขั้นที่จะมีสิทธิ เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพตามที่
รัฐธรรมนูญให้การคุ้มครองและรับรองไว้ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัญหาดุลยภาพระหว่างการคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะกับการคุ้มครองเสรีภาพในการประกอบอาชีพของผู้เคยต้องค าพิพากษา  
ในคดีอาญา ซึ่งในประเด็นเหล่านี้จากการศึกษาของกิตติชัย  จงไกรจักร๔๒ เสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาไว้ ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ศึกษาแนวทางดังกล่าวแล้วเห็นพ้องด้วย จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้มีการด าเนินการตามแนวทางที่ได้ศึกษาไว้แล้ว ดังนี้ 

๑) ให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ห้ามมิให้ผู้ต้องค าพิพากษา 
ในคดีอาญารับอนุญาตให้ประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพให้เป็นแนวทางเดียวกันได้แก่ 

(๑) ควรเพ่ิมเติมมาตรการในการบรรเทาผลร้ายจากลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวด้วยการให้มีผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตในการประกอบกิจการหรือประกอบ

                                                 
๔๑ กิตติชัย  จงไกรจักร, ปัญหาการห้ามีให้ผู้ต้องขังพิพากษาในคดีอาญาได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

หรือประกอบอาชีพในระบบกฎหมายไทย, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๖๓ 

๔๒ เพิ่งอ้าง 
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อาชีพหรือให้มีคณะกรรมการที่สามารถอนุญาตบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นรายบุคคลได้  
โดยพิจารณาจากพฤติการณ์และข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีหรือก าหนดเกณฑ์ในการขอยกเว้นไว้
เป็นการทั่วไป 

(๒) ควรแก้ไขกฎหมายที่ก าหนดลักษณะต้องห้ามด้วยเหตุ 
แห่งการเคยต้องค าพิพากษาในคดีอาญาแต่ละฉบับ ให้ลักษณะต้องห้ามด้วยเหตุแห่งการ  
เคยต้องค าพิพากษาในคดีอาญาเป็นการห้ามไม่เด็ดขาด มีเงื่อนเวลาให้สามารถประกอบกิจการ
หรือประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้ ภายหลังพ้นโทษและก าหนดลักษณะฐานความผิดอย่างแคบ 
ให้สัมพันธ์กับกิจการหรืออาชีพตามกฎหมายนั้น 

๒) ควรก าหนดให้มีแนวทางในการยกร่างกฎหมายและการทบทวน
กฎหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษหลักความ  
ได้สัดส่วนในการจ ากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพและหลักความเสมอภาค 

๓) ควรให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณากฎหมายที่ก าหนดลักษณะ
ต้องห้ามในการประกอบกิจการหรือการประกอบอาชีพด้วยเหตุแห่งการเคยต้องค าพิพากษา 
ในคดีอาญา หากพบว่าการก าหนดลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายฉบับใดขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญโดยชัดแจ้ง ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนั้น แต่หากการก าหนดลักษณะ
ต้องห้ามของกฎหมายฉบับใดไม่ถึงขนาดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยชัดแจ้ง แต่ไม่สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ แต่เป็นเหตุท าให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมหรือก่อให้เกิดภาระ
แก่ประชาชนเกินสมควร ก็ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
กฎหมายฉบับนั้น ๆ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่อไป 

๕.๒.๑.๑๐ เสนอให้มีองค์กรของรัฐรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำร
อย่ำงต่อเน่ืองและเป็นระบบในระยะยำว เช่น อาจจัดตั้งองค์กรบ าบัดฟ้ืนฟูและพัฒนาทักษะ
ด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะด้านการศึกษา หรือทักษะด้านอาชีพแก่ผู้พ้นโทษในคดีที่เกี่ยวข้อง  
กับยาเสพติด เป็นองค์การมหาชนขึ้นมาด าเนินการเรื่องนี้ในระยะยาว 
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แผนภำพสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
 

 
ภำพที่ ๒ สรุปกรอบควำมคิดข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรลดจ ำนวนผู้ต้องขังขำเข้ำ 

(อ้างอิง : คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแกป้ัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าด้านสงัตม, ๒๕๖๔) 

- ๕๑ - 
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ภำพที่ ๓ สรุปกรอบควำมคิดข้อเสนอเชิงนโยบำยเพ่ือเตรียมควำมพร้อมผูต้้องขัง 

(อ้างอิง : คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแกป้ัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าด้านสงัตม, ๒๕๖๔) 

- ๕๒ - 
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ภำพที่ ๔ โมเดลกำรแก้ปัญหำเพ่ือเตรยีมควำมพร้อมผูต้้องขังก่อนกลับสู่สังคม 

(อ้างอิง : คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแกป้ัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าด้านสงัตม, ๒๕๖๔) 
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ภำพที ่๕ ข้อเสนอเชิงนโยบำยเพ่ือคืนคนดีสูส่ังคม 

(อ้างอิง : คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแกป้ัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าด้านสงัตม, ๒๕๖๔) 
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ภำพที ่๖ ข้อเสนอเชิงกลยทุธ์ 

(อ้างอิง : คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแกป้ัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าด้านสงัตม, ๒๕๖๔) 
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บรรณำนุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๕๘ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๕๙ - 
 

บรรณำนุกรม 
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รำยงำนคณะกรรมำธิกำรกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล  ำ วุฒิสภำ 
เร่ือง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำคนล้นคุก กำรเตรียมกำรสร้ำง
อำชีพและโอกำสทำงสังคมของผู้พ้นโทษเพ่ือแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำม
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