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โทษจ าคุ ก เป็ น โทษทางอาญาที่ ถู ก น ามาใช้
ในการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยของสั ง คม
มีวัตถุประสงค์ ในการลงโทษเพื่ อเป็ นการชดเชย
ทดแทนความเสี ยหายที่ ผู้ เสี ยหายได้รับจากการ
กระทาความผิดอาญา ข่มขู่ยับยั้งไม่ให้ผู้อื่นกระทา
ความผิ ดในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในสังคม และ
แก้ไขฟื้ น ฟู ให้ ผู้ กระท าความผิ ดกลั บตัว เป็ น คนดี
ไม่ ก ระท าความผิ ด ซ้ าอี ก เมื่ อ พ้ น โทษออกจาก
เรือนจา
ประเทศไทยมีจานวนผู้ต้องขังในเรือนจามาก
เป็นอันดับ 6 ของโลก อันดับ 3 ของเอเชีย และ
อันดับ 1 ของอาเซียน มีปริมาณผู้ต้องขังเกินความจุ
ที่เรือนจาแต่ละแห่งรองรับได้ เกิดปัญหาผู้ต้อ งขัง
ล้นเรือนจา ส่งผลกระทบต่อการจัดสวัสดิการ และ
การแก้ ไ ขฟื้ น ฟู พ ฤติ นิ สั ย ของผู้ ต้ อ งขั ง ปั ญ หา
ผู้ต้องขังล้นเรือนจามีสาเหตุมาจากการใช้กฎหมาย
อาญามากเกินความจาเป็น การใช้มาตรการทาง
อาญาและการบั ง คั บ ใช้ โ ทษจ าคุ ก กั บ ผู้ ก ระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และการถูกควบคุมตัว
ในระหว่างพิจารณาคดี
ผู้ต้องขังล้นเรือนจาจึงเป็นปัญหาสาคัญที่ต้อง
ได้ รั บ การแก้ ไขอย่ า งเร่ งด่ ว น ซึ่ ง แนวทางแก้ ไข
ปัญหาสามารถทาได้ห ลายวิธี เช่น การปรับปรุง
การใช้ ก ฎ หมายอาญ าให้ เ หมาะสม การใช้
มาตรการทางเลื อ กแทนการจ าคุ ก การใช้ ก าไล
อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมผู้ต้องขัง และการใช้
มาตรการลดทอนความเป็ น อาชญากรรมในคดี
ยาเสพติด เป็นต้น
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1. สถานการณ์ผู้ต้องขังในเรือนจาของไทย
โทษจาคุกเป็ น โทษทางอาญาประเภทหนึ่งที่ ถูกนามาใช้เพื่ อรักษาความสงบเรียบร้อยของสั งคม
การควบคุมตัวผู้กระทาความผิดโดยใช้เรือนจาในยุคแรก มีวัตถุประสงค์เน้นการลงโทษเพื่อเป็นการแก้แค้น
ทดแทนและข่มขู่ยับยั้ง มุ่งประสงค์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของสังคมเป็นสาคัญ ผู้กระทาความผิดควร
ถูกกาจัดออกจากสังคมเพื่อไม่ให้มีโอกาสกระทาความผิดได้อีก แต่ต่อมาในระยะหลัง วัตถุประสงค์ของการ
ลงโทษจาคุกได้เปลี่ยนจากเดิมไปเป็นเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิด อบรมให้ผู้กระทาความผิดสามารถกลับ
ตัวเป็นคนดี อยู่ร่วมกับคนในสังคมและใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้ กิจกรรมที่จัดให้แก่ผู้กระทาความผิดในเรือนจา
จึงเป็นลักษณะของการฝึกอาชีพ การให้การศึกษา เพื่อฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ให้แก่ผู้กระทาความผิดในการกลับคืนสู่สังคมเมื่อพ้นโทษออกจากเรือนจา1
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่ วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการบังคับโทษให้เป็นไปตาม
คาพิพากษาของศาล รวมถึงการแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามอานาจ
หน้าที่ของกรม ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ไม่กลับมากระทาผิดซ้าอีก อีกทั้งมีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ
สุจริต ได้รับการยอมรับและสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ แต่จากสถิติจานวนผู้ต้องขังในเรือนจา
ของประเทศไทยที่แสดงให้ เห็ น ถึงจ านวนผู้ ต้องขังที่ มีแนวโน้ม เพิ่ มขึ้นในแต่ ล ะปี สะท้ อนให้ เห็ น ถึงปัญ หา
ผู้ต้องขังล้นเรือนจาที่มีมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของผู้ ต้องขังในเรือนจาและ
การบริหารจัดการเรือนจา ทั้งในเรื่องการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขัง การแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง และ
ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในเรือนจา ดังนั้น ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจาจึงเป็นปัญหาสาคัญที่ควรต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน
ประเทศไทยมี เรื อ นจ าและทั ณ ฑสถานทั่ ว ประเทศจานวน 143 แห่ ง แบ่ งออกเป็ น การบริห าร
ราชการส่ วนกลาง ได้แก่ เรือนจ ากลาง 33 แห่ ง เรือนจาพิเศษ 4 แห่ ง ทัณ ฑสถาน 24 แห่ ง สถานกักกัน
1 แห่ง สถานกักขัง 5 แห่ง และการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ เรือนจาจังหวัด 50 แห่ง เรือนจาอาเภอ
26 แห่ง2 มีจานวนผู้ต้องขังในเรือนจาและทัณฑสถานทั่วประเทศทั้งหมด 378,159 ราย เป็นชาย 330,258
ราย หญิง 47,901 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563)3 ซึ่งเมื่อเทียบกับจานวนผู้ต้องขังในเรือนจาของ
ต่างประเทศแล้วพบว่า ประเทศไทยมี จานวนผู้ต้องขังในเรือนจามากเป็นอันดับ 6 ของโลก เป็นอันดับ 3 ของ

1

ศรั น ยา สี ม า, “ก าไลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ : อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ผู้ ก ระท าความผิ ด ,” สื บ ค้ น เมื่ อ วัน ที่ 15 เมษายน 2563,
https://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2559/hi2559-006.pdf
2
กรมราชทัณฑ์, “รายงานการประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561,” สืบค้นเมื่อ
วันที่ 15 เมษายน 2563, จาก https://drive.google.com/file/d/1yJ53w7IYGJR1-btDQ3KOKWkIMOOQpf_S/view
3
กรมราชทั ณ ฑ์ , “สรุป ข้ อมู ล ผู้ ต้ อ งขั ง ณ วัน ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2563,” สืบ ค้ น เมื่ อ วัน ที่ 1 มิ ถุน ายน 2563,
http://www.correct.go.th/stathomepage/

3
เอเชีย และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน4 ในขณะที่ความจุของเรือนจาและทัณฑสถานทั่วประเทศสามารถรองรับ
จานวนผู้ต้องขังได้ประมาณ 254,302 คน5

ภาพที่ 1 กรมราชทัณฑ์, “สถิติจานวนผู้ต้องขัง ปี 2553-2563,” สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563,
http://www.correct.go.th/stathomepage/
2. สาเหตุของปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจา
ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจามีที่มาจากสาเหตุหลายประการ ซึ่งสาเหตุสาคัญมาจากการใช้กฎหมาย
อาญามากเกิน ความจาเป็ น การใช้มาตรการทางอาญาและการบังคั บใช้โทษจาคุกกับ ผู้ กระท าความผิ ด ที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยในระหว่างพิจารณาคดีอาญา
1) การใช้กฎหมายอาญามากเกินความจาเป็น
กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทาหรือไม่กระทาการอย่างใดเป็นความผิด และ
กาหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทาความผิดไว้ด้วย อีกทั้งยังหมายความรวมถึงกฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทา
อย่างใดจะถูกใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยด้วย6
4

World Prison Brief, “Highest to Lowest-Prison Population Total,” Accessed April 15,2020,
https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-total?field_region_taxonomy_tid=All
5
สานักข่าวอิศรา, “เปิดแผนเร่งด่วนแก้ปม ‘คนล้นคุก’ ทุ่มพันล. สร้างห้องขัง 2 ชั้น-ซื้อกาไล EM 3 หมื่นอัน,” สืบค้น
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563, https://www.isranews.org/isranews-scoop/85003-prison-em.html
6
เกี ยรติขจร วั จนะสวัสดิ์ , ค าอธิ บายกฎหมายอาญาภาค 1 บทบั ญญั ติ ทั่ วไป, พิ มพ์ ครั้งที่ 10 (กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์ พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2551), น.1.

4
การใช้กฎหมายอาญามากเกินความจาเป็น หรือภาวะกฎหมายอาญาเฟ้อ (over-criminalization)
เกิดขึ้นจากการกาหนดให้การกระทาต่าง ๆ เป็นความผิดอาญาที่ไม่เหมาะสมและมากเกินความจาเป็น ด้วย
ความเชื่อที่ว่าโทษทางอาญาทาให้ประชาชนเกรงกลัวไม่กล้ากระทาความผิด สามารถควบคุมพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมได้ทุกกรณี 7 การตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับที่ผ่านมาจึงมักกาหนดโทษ
อาญาไว้ด้วยเพื่อลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายนั้น เห็นได้จากการกาหนดโทษทางอาญาไว้ในกฎหมายอื่นอีกหลาย
ฉบับ นอกเหนือจากประมวลกฎหมายอาญา เช่น พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติป้องกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
เป็นต้น
ภาวะกฎหมายอาญาเฟ้อยังมีสาเหตุสาคัญ มาจากการที่ประเทศไทยมีกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่
ในปัจจุบันมากเกินไป มีการตรากฎหมายใหม่ที่มีการกาหนดโทษอาญาขึ้นใช้บังคับโดยไม่มีการยกเลิกหรือ
ปรับปรุงกฎหมายเก่าที่ห มดความจาเป็ นหรือล้ าสมัย มีการจัดกลุ่มบทลงโทษไม่เหมาะสมกับ ประเภทของ
อาชญากรรม เช่น การเสพยาเสพติด การค้าประเวณี การเล่นการพนัน ซึ่งเป็นอาชญากรรมที่ผิดต่อมาตรฐาน
ทางศีลธรรม แต่กลับใช้วิธีการลงโทษที่มีความรุนแรงเท่ากับอาชญากรรมที่มีโทษประหารชีวิตหรือจาคุกตลอดชีวิต
และการนาโทษอาญาไปบังคับคดีแพ่ง เช่น ความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็ค8
การใช้กฎหมายอาญาเกินความจาเป็นโดยไม่คานึงถึงความเหมาะสมกับความร้ายแรงของการ
กระทาความผิด ทาให้ผู้กระทาความผิดถูกจาคุกทั้งที่กระทาความผิดไม่ร้ายแรง เกิดปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจา
ตามมา
2) การใช้มาตรการทางอาญาและการบังคับใช้โทษจาคุกกับผู้กระทาความผิ ดที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด
ปั ญ หายาเสพติดเป็ น ปั ญ หาที่ มีอ ยู่ในประเทศไทยมาเป็ นเวลานาน เป็ นปัญ หาส าคัญ ที่ ส่งผล
กระทบต่อสังคมโดยรวมและต่อตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเอง จาเป็นต้องเร่งแก้ไขปราบปรามให้หมดไปจาก
สังคม ในช่วงปี 2539 เมื่อการระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะเมทแอมเฟตามีน
หรือยาม้า/ยาขยัน ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน นักเรียน นักศึกษา เนื่องจากเมื่อเสพเข้าสู่
ร่างกายในระยะแรกจะออกฤทธิ์ทาให้ร่างกายตื่นตัว สามารถทางานหรืออ่านหนังสือได้มากกว่าปกติ แต่หาก
เสพติดต่อกันต่อไปในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาท กลายเป็นโรคจิตแบบหวาดระแวง คลุ้มคลั่ง
ดังที่ปรากฏให้เห็ นเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง ว่ามีคนเสพยาม้าคลุ้มคลั่งจับประชาชนเป็นตัวประกัน ภาครัฐจึงให้
ความสาคัญในการปราบปรามยาเสพติด ชนิดนี้อย่างจริงจัง โดยเปลี่ยนชื่อจาก “ยาม้า” เป็น “ยาบ้า” เพื่อให้
7

สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา, “กฎหมายอาญาเฟ้อ,” ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, น. 16
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561).
8
สถาบั น เพื่ อ การยุ ติ ธ รรมแห่ ง ประเทศไทย, “กระบวนการยุ ติ ธ รรมไทยกั บ ค าว่ า อาญาเฟ้ อ ,” ในสรุ ป
การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้ อ “คดีล้นศาล นักโทษล้นคุก ปั ญ หาจุกอกกระบวนการยุติธรรมไทย”, จัดโดยสถาบันเพื่ อ
ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม แ ห่ ง ป ร ะ เท ศ ไท ย , ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร , 2 5 5 8 สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 2 2 ม ก ร า ค ม 2 5 6 3 ,
https://knowledge.tijthailand.org/th/publication/detail/17#book/
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ประชาชนตระหนักถึงโทษของยาบ้า และเปลี่ยนสถานะของยาเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนจากวัตถุออกฤทธิ์ต่อ
จิตประสาท ประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ. 2518 เป็นยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 1 ตามพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ พ.ศ. 2522 อยู่ ใ นกลุ่ ม เดี ย วกั บ เฮโรอี น และยาอี
(methylenedioxymethamphetamine: MDMA)9 ท าให้ โทษของผู้ ผ ลิ ต ผู้ จ าหน่ าย ผู้ น าเข้ าหรือ ส่ งออก
ยาเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนเพิ่มหนักขึ้น
การที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 กาหนดข้อสันนิษฐานเด็ดขาดไว้ในกฎหมายว่า
บุคคลใดซึ่งกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 4 และประเภท 5 โดย
มียาเสพติดเกินปริมาณที่กฎหมายกาหนดไว้ ให้ถือเป็นเด็ดขาดว่าบุคคลนั้น กระทาเพื่อจาหน่าย เป็นสาเหตุ
สาคัญ อีกประการหนึ่งที่ทาให้เกิดปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจา เนื่องจากการที่กฎหมายกาหนดข้อสันนิ ษฐาน
เด็ดขาดไว้เช่นนี้ ทาให้จาเลยไม่สามารถนาพยานหลักฐานเข้าสืบเพื่อให้ศาลเห็นพฤติการณ์หรือเจตนาที่แท้จริง
เป็ น อย่างอื่น ได้ ทั้ งที่ ตนเองมีย าเสพติดไว้เพื่อเสพส่ วนตัว เท่านั้น ทาให้ ต้องรับโทษในฐานครอบครองเพื่ อ
จาหน่าย ซึ่งมีโทษจาคุกในอัตราโทษสูง ถึงจาคุกตลอดชีวิต (ปัจจุบันข้อสันนิษฐานเด็ดขาดนี้ ได้ถูกแก้ไขโดย
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขจากเดิม ที่กาหนดให้การผลิต นาเข้า ส่งออก
หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 4 และประเภท 5 ตามปริมาณที่
กาหนดไว้ “ให้ถือว่าเป็นการผลิต นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อจาหน่าย” เป็น “ให้สันนิษฐานว่า
เป็นการผลิต นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย” จาเลยจึงสามารถสืบพยานหลักฐานพิสูจน์
เจตนาที่ แท้ จ ริ งได้ และได้ รั บ โทษที่ เหมาะสมกับ การกระท าความผิ ด ที่ แ ท้ จ ริง ได้ ) อี ก ทั้ งไม่ ส ามารถเข้ า สู่
กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ได้
เนื่องจากความผิดฐานครอบครองเพื่อจาหน่ายไม่อยู่ในเงื่อนไขความผิดที่จะเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ จาเลย
จึงต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามปกติ ทาให้ผู้ต้องขังเกี่ยวกับคดียาเสพติดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เป็ น กลุ่ มผู้ ต้องขังส่วนใหญ่ ในเรือนจ าทั้งหมดทั่ว ประเทศ ซึ่งเป็นสาเหตุห นึ่งที่ทาให้ เกิดปัญ หาผู้ต้องขังล้ น
เรือนจา
ตารางที่ 1 รายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์คดี พ.ร.บ. ยาเสพติดทั่วประเทศ สารวจ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563
ประเภท

ชาย

หญิง

รวม

ร้อยละ (%)

ร้อยละ (%)
เทียบผู้ต้องขัง
ทั่วประเทศ

1. นักโทษเด็ดขาด

216,358

33,865

250,223

83.364

66.460

2. ผู้ต้องขังระหว่าง

43,112

5,810

48,922

16.299

12.994

9

ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 135 (พ.ศ. 2539) เรื่ อ ง ระบุ ชื่ อ และประเภทยาเสพติ ด ให้ โทษตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 23 ง (16 สิงหาคม 2539): 8-10.

6
ประเภท

2.1 อุทธรณ์-ฎีกา

ชาย

หญิง

รวม

ร้อยละ (%)

ร้อยละ (%)
เทียบผู้ต้องขัง
ทั่วประเทศ

20,650

2,623

23,273

7.754

6.181

6,648

1,127

7,775

2.590

2.065

15,814

2,060

17,874

5.955

4.747

16

1

17

0.006

0.005

4. ผู้ถูกกักกัน

6

0

6

0.002

0.002

5. ผู้ต้องกักขัง

900

90

990

0.330

0.263

260,392

39,766

300,158

100.000

79.72

2.2 ไต่สวน-พิจารณา
2.3 สอบสวน
3. เยาวชนที่ฝากขัง

รว ม ผู้ ต้ อ งราช ทั ณ ฑ์
ทั้งสิ้น

ที่มา: กรมราชทัณฑ์, “รายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์คดี พ.ร.บ. ยาเสพติดทั่วประเทศ สารวจ ณ วันที่ 1 มิถุนายน
2563,” สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563, http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result.php?date
=2020-06-01&report=drug
3) การควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยในระหว่างพิจารณาคดีอาญา
ผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจาและทัณฑสถาน นอกจากจะเป็นนักโทษเด็ดขาดซึ่งเป็นบุคคลที่
ถูกคุมขังไว้ตามหมายจาคุกภายหลังคาพิพากษาถึงที่สุด และบุคคลซึ่งถูกคุมขังไว้ตามคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
ให้ ล งโทษด้ว ยแล้ ว ยั งมีผู้ ต้องขัง ที่ ถูกควบคุมตัว ในระหว่างการพิ จารณาคดีอาญารวมอยู่ด้ว ย ซึ่งผู้ ต้องขัง
ระหว่างการพิจารณาคดีอาญานี้แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้ต้องขังระหว่างการสอบสวนของตารวจและ
พนักงานอัยการ 2) ผู้ต้องขังระหว่างการไต่สวนและการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น และ 3) ผู้ต้องขังระหว่าง
การอุทธรณ์หรือฎีกาคาพิพากษาของศาล
แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะกาหนดให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยสามารถยื่นคาร้อง
ขอปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว) ต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กาหนดไว้ และให้ พนั กงานสอบสวน พนั กงานอัยการ และศาลสามารถใช้ดุล พินิจในการปล่อยชั่วคราวได้
3 ลักษณะ คือ 1) การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน 2) การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน และ 3) การปล่อย
ชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล
มักจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน เนื่องจากเห็นว่าการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดย
มีป ระกั น และหลั ก ประกั น นั้ น โอกาสที่ ผู้ ต้ องหาหรือจ าเลยจะหลบหนี ไม่ ม าพบตามที่ พ นั ก งานสอบสวน
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พนั กงานอัยการ หรือศาลนัดไว้ มีน้ อยกว่าการปล่ อยชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกัน เพราะหากผู้ ต้องหาหรือ
จาเลยไม่มาตามที่นัดไว้จะต้องถูกยึดทรัพย์สินที่นามาวางเป็นประกัน อีกทั้งการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่นามา
วางเป็นประกันในแต่ละฐานความผิดค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจาเลย ทาให้
ผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่สามารถหาประกันหรือหลักประกันมาขอปล่อยชั่วคราวได้ 10 จึงต้องถูกควบคุมตัวไว้ใน
เรือนจาทั้งที่คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยกระทาผิด
จริงตามที่ถูก กล่าวหา เป็ นสาเหตุหนึ่ งของปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจา และยังกระทบกับสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนอีกด้วย
ตารางที่ 2 รายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ สารวจ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563
ประเภท

ชาย

หญิง

รวม

ร้อยละ (%)

1. นักโทษเด็ดขาด

271,706

40,136

311,842

82.827

2. ผู้ต้องขังระหว่าง

55,435

7,452

62,887

16.703

2.1 อุทธรณ์-ฎีกา

27,247

3,552

30,799

8.180

9,811

1,566

11,377

3.022

18,377

2,334

20,711

5.501

3. เยาวชนที่ฝากขัง

40

2

42

0.011

4. ผู้ถูกกักกัน

30

4

34

0.009

5. ผู้ต้องกักขัง

1,548

146

1,694

0.450

328,759

47,740

376,499

100.000

2.2 ไต่สวน-พิจารณา
2.3 สอบสวน

รวมผู้ต้องราชทัณฑ์ทั้งสิ้น

ที่มา: กรมราชทัณฑ์, “รายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ สารวจ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563,” สืบค้น
เมื่อวันที่ 1 มิถุน ายน 2563, http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result.php?date=2020-0601&report=
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วรชาติ เกลี้ยงแก้ว, “การควบคุมผู้กระทาความผิดในชั้นปล่อยชั่วคราวด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,” ดุลพาห, เล่ม 2,
ปีที่ 62, น. 108-109 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558).
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3. ผลกระทบจากปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจา
ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจาส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขัง และการ
แก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขังไม่สามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1) การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขัง
แม้ผู้ ต้องขังจะเป็ น บุ คคลที่กระทาความผิดอาญาซึ่งกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสั งคม
สมควรที่จะต้องถูกลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดที่กระทาก็ตาม แต่การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจา
จาเป็นต้องคานึงถึงความสมดุลระหว่างหลักสิทธิขั้นพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์ แนวทางการลงโทษผู้กระทา
ความผิด โดยโทษจ าคุกมี เป้ าหมายในการปกป้องสั งคม และการปรับเปลี่ยนพฤตินิสั ยของผู้ต้องขังด้วย11 ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับตัวเป็นคนดี และใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษออกจาก
เรือนจาแล้ว
จากปริมาณของผู้ต้องขังในเรือนจาและทัณ ฑสถานแต่ละแห่งเปรียบเทียบกับความจุที่ เรือนจา
หรือทัณฑสถานนั้นรับได้ เห็นได้ว่า ผู้ต้องขังต้องอยู่กันอย่างแออัดซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง
การบริ ห ารจั ด การเรื อ นจ า การจั ด สวั ส ดิ ก ารและการดู แ ลผู้ ต้ อ งขั ง ความแออั ด ดั งกล่ า วท าให้ ผู้ ต้ อ งขั ง
เกิดความเครียด มีพฤติกรรมกระทาการผิดวินัย ละเมิดกฎระเบียบของเรือนจา เกิดการทะเลาะวิวาท การทาร้าย
ร่างกายระหว่างผู้ต้องขังด้วยกันเอง 12 และอาจถึงขั้นก่อความรุนแรงถึงขั้นการก่อจลาจลขึ้นในเรือนจา ทาให้
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเรือนจา อาจถูกทาร้ายได้รับ บาดเจ็บหรือเป็น อันตรายถึงแก่ชีวิตได้
อีกทั้งเป็นอุปสรรคสาคัญในการบริหารจัดการเรือนจาในกรณีการเกิดโรคระบาดด้วยเช่นเดียวกัน
2) การแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขังไม่สามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขังเป็นวัตถุประสงค์ของการลงโทษประการหนึ่งที่มุ่งแก้ไขฟื้นฟู
ให้ผู้ต้องขังกลับตัวเป็นคนดี ได้รับการยอมรับและอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมได้ อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษแล้ว
กรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิดได้ จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
พฤตินิสัยของผู้ต้องขังและพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังในการกลับเข้าสู่
สั งคมเมื่ อ พ้ น โทษแล้ ว แต่ จ ากจ านวนผู้ ต้อ งขั งที่ อ ยู่ในเรือนจ าที่ อ ยู่กั น อย่างแออั ด ท าให้ การจัด โปรแกรม
การแก้ไขพัฒ นาพฤตินิ สัย ของผู้ ต้องขังทาได้ด้ว ยความยากล าบากเนื่องจากมี สถานที่จากัด และเจ้าหน้าที่
เรือนจาใช้เวลาหมดไปกับการดูแลกิจวัตรประจาวันของผู้ต้องขัง เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการอบรมแก้ไขฟื้นฟู
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ปรี ช ญาณ์ นั ก ฟ้ อ น, “การจั ด สวั ส ดิ ก ารส าหรั บ ผู้ ต้ อ งขั งของไทย,” ปี ที่ 22 ฉบั บ ที่ 1 วารสารสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, น. 76 (มกราคม-มิถุนายน 2562).
12
ยุ ท ธศั ก ดิ์ ทองประพั น ธ์ , “สาเหตุ ก ารกระท าผิ ด วิ นั ย ของผู้ ต้ อ งขั งในเรือ นจ ากลางคลองเปรม,” (ภาคนิ พ นธ์
ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (การบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรม) คณะสั งคมสงเคราะห์ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ , 2546),
น. 133.

9
ผู้ ต้องขังให้ กลั บ คื น สู่ สั งคมโดยไม่กลั บ ไปกระทาผิ ด ซ้าอีก 13 อีกทั้ งผลจากปั ญ หาผู้ ต้องขังล้ น เรือนจาท าให้
ผู้ต้องขังถูกคุมขังปะปนกัน ผู้ต้องขังที่เป็ น อาชญากรอาชีพหรือทาผิ ดติดนิสั ยถูกคุมขังรวมอยู่กับผู้ ต้องขังที่
กระทาความผิดครั้งแรก หรือผู้ต้องขังที่กระทาความผิดโดยพลาดพลั้ง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการกระทา
ความผิ ดระหว่างกัน สร้างเครือข่ายอาชญากรรมในกลุ่มผู้ ต้องขัง และเมื่อผู้ต้องขังเหล่านี้พ้นโทษออกจาก
เรือนจามักจะกลับมากระทาความผิดซ้าอีกมากกว่าที่จะกลับตัวเป็นคนดี14
4. แนวทางแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจา
การปรับปรุงการใช้กฎหมายอาญาให้มีความเหมาะสม การใช้มาตรการทางเลือกแทนการจาคุก การใช้
ก าไลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในการควบคุ ม ตั ว ผู้ ต้ อ งขั ง แทนการจ าคุ ก และการใช้ ม าตรการลดทอนความเป็ น
อาชญากรรมในคดียาเสพติด เป็นมาตรการที่ช่วยลดจานวนผู้ต้องขังในเรือนจาลงได้ จึงเป็นแนวทางที่ควร
นามาใช้ในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจา
1) การปรับปรุงการใช้กฎหมายอาญาให้มีความเหมาะสม
สาเหตุสาคัญประการหนึ่งของปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจามาจากการนากฎหมายอาญามาใช้มาก
เกิน ความจาเป็ น จนเกิดภาวะกฎหมายอาญาเฟ้ อ เนื่องจากเชื่อว่าโทษทางอาญาจะทาให้ ผู้ที่คิดจะกระท า
ความผิดเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระทาความผิด แต่จากสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกลับ
สะท้อนให้เห็นว่า โทษทางอาญาไม่สามารถป้องกันและควบคุมอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 15 อีกทั้ง
กฎหมายที่ ก าหนดความผิ ด อาญาไว้ ส่ ว นใหญ่ มี ลั ก ษณะเป็ น การก าหนดความผิ ด อาญาที่ ฝ่ าฝื น ขั้ น ตอน
การบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการกาหนดความผิดอาญา16 ทาให้ความศักดิ์สิทธิ์
ของกฎหมายลดลง และผู้ ก ระท าการฝ่ า ฝื น กฎหมายต้ อ งถู ก ด าเนิ น คดี แ ละถู ก ลงโทษทางอาญาโดย
ไม่จาเป็น
จากปัญหาดังกล่าวจึง เกิดแนวความคิดว่า การใช้โทษทางอาญาควรใช้เท่าที่จาเป็น และควรใช้
เฉพาะกับ ความผิดที่เป็ นความผิ ดอาญาร้ายแรงเท่านั้น ซึ่งหลั กการนี้ได้ถูกบัญ ญั ติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 และมีการนาโทษทางปกครองมาใช้ในการกาหนดโทษ
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นัทธี จิตสว่าง, “มาตรการทางเลือกในการปฏิ บัติต่อผู้ก ระทาผิดเพื่อแก้ปัญ หานักโทษล้นคุก,” สืบค้นเมื่อวัน ที่
28 มกราคม 2563, http://www.nathee-chitsawang.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3
%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%
E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E
0%B8%A3%E0%B8%9B
14
ธานี วรภัทร์, “วิกฤติสิทธิมนุษยชนในเรือนจา: ปรากฏการณ์ผู้ต้องขังล้นเรือนจา,” (เอกสารวิชาการส่ว นบุคคล
หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2556), น.3.
15
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5, น. 13.
16
คเณศ เต็ งสุ ว รรณ์ , “ปั ญ หาการจั ด ระบบกฎหมายที่ ก าหนดความผิ ด อาญาในประเทศไทย,” (วิ ท ยานิ พ นธ์
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558), น. 124-125.
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ให้เหมาะสมมากขึ้นสาหรับการกระทาที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กฎหมาย
บั ญ ญั ติ ให้ ต้ อ งกระท า ซึ่ งไม่ ใช่ เรื่ อ งร้ ายแรงที่ ก ระทบต่ อ ความสงบเรี ย บร้อ ยของสั งคม หรือ ผิ ด ศี ล ธรรม
อย่างร้ายแรงแทนการใช้โทษอาญา เช่น พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ซึ่งมีบทกาหนด
โทษทางปกครองในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่แจ้งผลการรวมธุรกิจภายใน 7 วันหลังการรวมธุรกิจ ต้องชาระ
ค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกิน 200,000 บาท และปรับอีกในอัตราไม่เกิน 10,000 บาทต่อวัน ตลอดเวลา
ที่ฝ่าฝืนอยู่ หรือในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ขออนุญาตก่อนรวมธุรกิจ มีโทษปรับ ทางปกครองในอัตราไม่เกิน
ร้ อ ยละ 0.5 ของมู ล ค่ า ในการรวมธุ ร กิ จ (เดิ ม ความผิ ด ในการรวมธุ ร กิ จ โดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2560 ผู้กระทาความผิดต้องระวางโทษทางอาญา จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ และในกรณีที่กระทาความผิดซ้าต้องระวางโทษเป็นทวีคูณ ) และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 ซึ่ ง มี บ ทลงโทษทางปกครองในกรณี ที่ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลไม่ แ จ้ ง
วัต ถุป ระสงค์ ในการรวบรวมข้อ มู ล ส่ ว นบุ คคลให้ เจ้าของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลทราบ ต้ องระวางโทษปรับ ทาง
ปกครองไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือผู้ควบคุมข้อมูลขอความยินยอมโดยการหลอกลวงหรือทาให้เ จ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ มีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 3,000,000 บาท เป็นต้น
2) การใช้มาตรการทางเลือกแทนการจาคุก
แม้โทษจาคุกจะเป็นวิธีการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับสังคมได้มากกว่าการลงโทษผู้กระทา
ความผิดด้วยวิธีการอื่น เนื่องจากการนาตัวกระทาความผิดมาคุมขังไว้ในเรือนจาเป็นการตัดโอกาสไม่ให้ผู้นั้น
กระทาความผิดได้อีก และได้รับการแก้ไขฟื้นฟูพฤติ นิสัยของผู้กระทาความผิดตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเรือนจา
ให้กลับตัวเป็นคนดี เกรงกลัวการถูกลงโทษ ไม่กลับไปกระทาผิดอีกเมื่อพ้นโทษออกจากเรือนจา อย่างไรก็ตาม
การลงโทษจาคุกอาจไม่เกิดประโยชน์กับผู้ต้องขังบางประเภท โดยเฉพาะผู้ต้องขังที่กระทาความผิดโดยไม่ตั้งใจ
และผู้ ต้องขังที่ต้องโทษจาคุกระยะสั้น ซึ่งการแก้ไขฟื้นฟูพฤติ นิสัยในเรือนจาส่วนใหญ่มักไม่ได้ผ ลเนื่องจาก
ระยะเวลาในการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมมีไม่เพียงพอ เรือนจากลายเป็นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การกระทา
ความผิดกับอาชญากรอื่น ประกอบกับการถูกลงโทษจาคุกเป็นตราบาปติดตัวผู้นั้น ผู้ต้องขังจึงเป็นที่รังเกียจ
ของสังคม ทาให้ เมื่อพ้น โทษออกจากเรือนจาแล้ว ผู้ต้องขังมักจะกระทาความผิดซ้าอีก โดยเฉพาะความผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติด ดังนั้น จึงควรนามาตรการทางเลือกแทนการจาคุกมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการกระทา
ความผิดของผู้กระทาความผิดแต่ละคน ซึ่ง จะเป็นประโยชน์กับผู้ต้องขังและสังคมมากกว่า และยัง เป็นวิธีการ
หนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจาได้
มาตรการทางเลือกแทนการจ าคุกมีอยู่ห ลายวิธี และสามารถนามาใช้ได้ตั้งแต่ก่อนที่ผู้กระทา
ความผิดจะเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี หรือ เมื่อผู้กระทาความผิ ด
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วแต่ นามาตรการทางเลือกมาใช้เพื่อเลี่ยงการลงโทษจาคุก เช่น การรอลงอาญา
การคุมประพฤติ การชะลอฟ้อง หรือเมื่อผู้กระทาความผิดถูกตัดสินลงโทษให้จาคุกแล้ว แต่ได้รับการผ่อนปรน
ให้ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจาก่อนครบกาหนดโทษภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด เช่น การพักการ
ลงโทษ ซึ่งเป็นการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดออกมาอยู่นอกเรือนจาก่อนครบกาหนดโทษ ภายใต้เงื่อนไขการคุม
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ความประพฤติและการลดวันต้องโทษ ซึ่งเป็นการลดวันต้องโทษจาคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดี
ในระหว่างต้องโทษในเรือนจา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด โดยนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการ
ลดวันต้องโทษจาคุกต้องเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นไปเท่านั้น
3) การใช้กาไลอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมตัวผู้ต้องขังแทนการจาคุก
กาไลอิเล็ ก ทรอนิ กส์ (Electronic Monitoring: EM) เป็น อุป กรณ์ อิเล็ กทรอนิกส์ ที่น ามาใช้ใน
การควบคุมผู้ที่ต้องถูกควบคุมตัวให้อยู่ภายในบริเวณจากัด หรือไม่เข้าไปในบริเวณใดภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
หากผู้ ถูกควบคุมตัวออกนอกบริ เวณที่กาหนด หรือทาลายกาไลอิเล็ กทรอนิกส์ กาไลอิเล็ กทรอนิกส์ จะส่ ง
สัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมแจ้งให้ทราบว่าผู้ถูกควบคุมตัวทาผิดเงื่อนไขหรือหลบหนี ทาให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถติดตามตัวผู้นั้นกลับมารับโทษได้
ประเทศไทยได้ น ากาไลอิเล็ กทรอนิ กส์ มาใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้ น มา ปั จจุบั น ได้น ามาใช้ ใน
การควบคุมตัวนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษ ผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ได้รับอนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราว ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 17 การนา
กาไลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวข้างต้น เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณผู้ต้องขังใน
เรือนจ าลงได้ และจะเกิดประโยชน์กับตัวบุคคลนั้นและสั งคมมากกว่าการควบคุมตัวในเรือนจา เนื่องจาก
ผู้กระทาความผิดไม่ต้องได้ชื่อว่าเคยถูกจาคุก ไม่เป็นที่รังเกียจของคนในสังคม จึงสามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล
อื่นในสังคมได้อย่างปกติ อีกทั้งยังทาให้ผู้กระทาความผิดไม่มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดวิธีการกระทาความผิด ที่
มีโทษอาญาอื่น ๆ จากการถูกคุมขังร่วมกับ ผู้ต้องขังอื่นในเรือนจา ซึ่งอาจทาให้ผู้กระทาความผิดนั้นกระทา
ความผิดอาญาที่ร้ายแรงขึ้นกว่าเดิมเมื่อพ้นโทษออกมาแล้ว สังคมจึงมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย
4) การใช้มาตรการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติด
ปัญ หายาเสพติดเป็ น ปัญ หาที่ส่ งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงของประเทศ ที่ผ่ านมา
ประเทศไทยใช้นโยบายในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยใช้กลไกทาง
กฎหมายที่มีบทลงโทษที่รุนแรงและเด็ดขาดมาโดยตลอด มีโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิต และมีโทษปรับเป็น
จานวนเงินสูงถึงหลายล้านบาท อีกทั้งมีการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐขึ้นเพื่อปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะ
แต่กลับปรากฏว่าสถานการณ์ของปัญหายาเสพติดของประเทศไทยยังไม่เบาบางลง เห็นได้จากสถิติคดีเกี่ยวกับ
ยาเสพติดที่ขึ้นสู่ศาลชั้นต้นตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2562 มีจานวนถึง 304,787 คดี โดยฐานความผิดที่ขึ้น
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กระทรวงยุติธรรม, “หนังสือ ที่ ยธ 0305/397 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่อง ขอยกเลิกการผูกพันงบประมาณ
รายการค่าเช่าอุปกรณ์ เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM) พร้อมระบบควบคุมการทางาน
จานวน 4,000 เครื่อง ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ นร 0505/8215 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และขออนุมัติผูกพันงบประมาณ
รายการค่าเช่าอุป กรณ์ ติ ดตามตั วอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Monitoring: EM) พร้อมระบบที่ เกี่ยวข้อ ง จานวน 30,000
เครื่อง,” สืบค้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563, http://www.cabinet.soc.go.th /doc_image/2563/9933454434.pdf
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สู่ศาลชั้นต้น 3 ลาดับสูงสุด คือ เสพ ครอบครอง และครอบครองเพื่อจาหน่าย และประเภทของยาเสพติดที่ขึ้น
สู่ศาลชั้นต้น 3 อันดับสูงสุด คือ เมทแอมเฟตามีน พืชกระท่อม และกัญชา18
จากสถิติคดีเกี่ยวกับยาเสพติดของศาลยุติธรรมดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการกระทาความผิดส่วนใหญ่
เป็นความผิดฐานเสพยาเสพติด ซึ่งแต่เดิมรัฐถือว่าผู้กระทาความผิดกลุ่มนี้เป็นอาชญากรที่ต้องรับโทษและต้อง
ถูกบาบัดรักษาควบคู่กัน แต่ต่อมาแนวความคิดเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติดได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมองว่าการ
ติดยาเสพติดมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพ ทาให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาทโดยเฉพาะ
สมองส่วนกลางและสารเคมีในสมอง อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของการกระทาอาชญากรรมอื่น ผู้ติดยาเสพติดจึงควร
ต้ อ งได้ รั บ การบ าบั ด รั ก ษาฟื้ น ฟู ให้ ห ายขาดไม่ หั น กลั บ ไปใช้ ย าเสพติ ด อี ก ด้ ว ยเหตุ นี้ รั ฐ จึ งได้ น านโยบาย
“ผู้ เสพ คื อ ผู้ ป่ ว ย” มาใช้ ร่ ว มกั บ แนวความคิ ด ในการเบี่ ย งเบนคดี มี ก ารตรากฎหมายเกี่ ยวกับ การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดแทนระบบการลงโทษ และเบี่ยงเบนผู้ติดยาเสพติด
ออกจากกระบวนการยุติธรรมหลัก ซึ่งจะเป็นวิธีการหนึ่งในการลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจาลงได้ อย่างไรก็ตาม
การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามที่กฎหมายกาหนดยังคงมีข้อจากัดบางประการที่ทาให้
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่ได้ผลเต็มที่ กล่าวคือ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545 ได้กาหนดไว้ว่า ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้จะต้อง
เป็ น ผู้ ต้ อ งหาที่ ถู ก กล่ าวหาว่ า กระท าความผิ ดฐานเสพยาเสพติ ด เสพและมี ไว้ ในครอบครอง เสพและมี ไว้
ครอบครองเพื่อจาหน่าย หรือเสพและจาหน่ายยาเสพติด ตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งในกรณี ของเมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้าที่มีคดีขึ้นสู่ศาลยุติธรรมเป็นลาดับต้นนั้น จะต้องมี
ปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ (5 เม็ด) หรือมีน้าหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัม จึงจะสามารถเข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ และผู้นั้นจะต้องไม่เป็นผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีในความผิดฐานอื่น
ที่มีโทษจาคุก หรืออยู่ในระหว่างรับโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาลในคดีอื่น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้ติด
ยาเสพติ ด มั กจะกระท าความผิ ด อาญาฐานอื่น ร่ว มด้ ว ย เช่น ลั กทรัพ ย์ วิ่งราวทรัพ ย์ ท าให้ บุ ค คลนั้ น ขาด
คุณสมบัติที่จะเข้ารับการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ ต้องถูกดาเนินคดีและถูกลงโทษ
จ าคุ ก ดั งนั้ น จึ ง ควรมี ก ารทบทวนแก้ ไขกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น ปราบปรามยาเสพติ ด และ
การบาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มาตรการสาคัญอีกประการหนึ่งที่สามารถนามาใช้เพื่อลดปริมาณผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจา
ลงได้ คือ “การลดทอนความเป็นอาชญากรรม (decriminalization) ของคดียาเสพติด ” ซึ่งเป็นการลงโทษ
หรือการยกเลิกโทษทางอาญาของการกระทาความผิดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มุ่งเน้นการปรับปรุง
มาตรการทางกฎหมายเพื่อให้การกระทาความผิดเฉพาะในกรณีผู้เสพยาเสพติด หรือผู้ครอบครองยาเสพติด
ในปริมาณเล็กน้อย หรือครอบครองยาเสพติดเพื่อการเสพส่วนตัว ได้รับโทษอาญาน้อยลงหรือไม่ต้องรับโทษ
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สานักงานศาลยุติธรรม สานักแผนงานและงบประมาณ, “สถิติข้อหายาเสพติดที่ขึ้นสู่ศาลชั้นต้น (ม.ค.-ต.ค. 62),”
สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563, https://oppb.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/9681/iid/172763
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ทางอาญา แต่ใช้มาตรการทางเลือกอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษจาคุก เช่น การบาบัดรักษา หรือการปรับ19
มาตรการลดทอนความเป็ น อาชญากรรมของคดี ย าเสพติ ด นี้ ได้ ถู ก น ามาใช้ ในการแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด
ได้อย่างประสบความสาเร็จในประเทศโปรตุเกส ซึ่งให้ความสาคัญกับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับ
สภาพความเป็ น จริ ง เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ที่ ติ ด ยาเสพติ ด ได้ รับ การบ าบั ด รัก ษาที่ ถู ก ต้ อ ง โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เน้ นการลงโทษด้วยวิธีการที่เข้มงวด แต่อาศัยมาตรการทางปกครองและ
สาธารณสุข กล่าวคือ ในขณะที่กฎหมายยาเสพติดที่ใช้บังคับในปี 2544 (ค.ศ. 2001) ยังคงสถานะความผิดทาง
กฎหมายของการเสพยาเสพติดและการครอบครองโดยมิช อบ แต่ส ถานะโทษนั้นไม่ได้เป็นโทษทางอาญา
หากแต่เป็ น มาตรการทางปกครอง รวมถึงกระบวนการวิธีทางอาญาก็ ปรับเปลี่ยนเป็นกระบวนการวิธีทาง
ปกครองด้วยเช่นเดียวกัน เช่น การเตือน การห้ามเข้าออกสถานที่ การห้ามพบบุคคลนอกสถานที่ การรายงานตัว
แก่ เจ้ า หน้ า ที่ เป็ น ระยะ หรื อ การเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ หรื อ ใบอนุ ญ าตในกรณี ที่ ผู้ เสพได้
ครอบครองยาเสพติดในปริมาณที่เสพได้ไม่เกิน 10 วัน ในขณะที่การบังคับโทษทางอาญายังคงมีอยู่แต่จะบังคับใช้
ต่อเมื่อมีพยานหลักฐานเป็นที่ชัดเจนว่าผู้เสพได้ครอบครองยาเสพติดในปริมาณที่สูงกว่าปริมาณที่ได้เสพใน
10 วัน20
5. บทสรุปและเสนอแนะ
โทษจาคุกเป็ น โทษทางอาญาประเภทหนึ่งที่ ถูกนามาใช้เพื่ อรักษาความสงบเรียบร้อยของสั งคม
การควบคุมตัวผู้กระทาความผิดโดยใช้เรือนจาในยุคแรก มีวัตถุประสงค์เน้นการลงโทษเพื่อเป็นการแก้แค้น
ทดแทนและข่มขู่ยับยั้ง มุ่งประสงค์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของสังคมเป็นสาคัญ ผู้กระทาความผิดควร
ถูกกาจัดออกจากสังคมเพื่อไม่ให้มีโอกาสกระทาความผิดได้อีก แต่ต่อมาในระยะหลัง วัตถุประสงค์ของการ
ลงโทษจาคุกได้เปลี่ยนจากเดิมไปเป็นเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิด อบรมให้ผู้กระทาความผิดสามารถกลับ
เข้าสู่ สังคมและใช้ชีวิตอย่างปกติสุ ขได้ กิจกรรมที่จัดให้ แก่ผู้กระทาความผิดในเรือนจาจึงเป็นลักษณะของ
การฝึ ก อาชี พ การให้ ก ารศึ ก ษา เพื่ อฟื้ น ฟู และเตรียมความพร้อ มทั้ งทางร่างกายและจิ ตใจให้ แ ก่ผู้ กระท า
ความผิ ดเมื่อพ้ น โทษออกจากเรือนจ า โดยมีกรมราชทัณ ฑ์ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานที่มีห น้าที่ใน
การบั งคับ โทษจ าคุกให้ เป็ น ไปตามคาพิ พากษาของศาล ปั จจุบั น ประเทศไทยมีจานวนผู้ ต้องขังในเรือนจา
และทัณฑสถานทั่วประเทศทั้งหมด 378,159 ราย ชาย 330,258 ราย หญิง 47,901 ราย (ข้อมูล ณ วันที่
30 พฤษภาคม 2563) ซึ่งเมื่อเทียบกับจานวนผู้ต้องขังในเรือนจาของต่างประเทศแล้ว ประเทศไทยมีจานวน
ผู้ต้องขังในเรือนจามากเป็นอันดับ 6 ของโลก เป็นอันดับ 3 ของเอเชีย และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน ในขณะที่
ความจุของเรือนจาและทัณฑสถานทั่วประเทศสามารถรองรับจานวนผู้ต้องขังได้ประมาณ 254,302 คน
19
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อาชญากรรม,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), น.62.
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ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจามีสาเหตุหลักประการหนึ่งมาจากการใช้กฎหมายอาญามากเกินความจาเป็น
จนเกิดภาวะ “กฎหมายอาญาเฟ้อ” คือ การกาหนดให้การกระทาหรือไม่กระทาการบางอย่างเป็นความผิ ด
อาญา ด้วยความเชื่อที่ว่าโทษอาญานั้นสามารถควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมได้ ทาให้ผู้กระทาความผิด
ต้องถูกลงโทษจาคุกทั้งที่ความผิดนั้นเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรง หรือเป็นความผิดที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืน
ขั้นตอนการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการกาหนดความผิดอาญา ดังนั้น
จึงควรมีการทบทวนปรับ ปรุง แก้ไขกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ เพื่อกาหนดโทษให้ เหมาะสมกับการกระทา
ความผิด โดยนาโทษทางอาญามาใช้เท่าที่จาเป็นและใช้เฉพาะกับความผิดที่เป็นความผิดอาญาร้ายแรง และนา
โทษทางปกครองมาใช้ในการกาหนดโทษสาหรับการกระทาที่ฝ่ าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องกระทา ซึ่งไม่ใช่เรื่องร้ายแรงที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
หรือผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงแทนการใช้โทษทางอาญา รวมถึงการตรากฎหมายใหม่ขึ้นใช้บังคับในอนาคตก็
ควรต้องคานึงถึงการนาโทษอาญามาใช้ให้เหมาะสมกับการกระทาความผิดนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
การใช้มาตรการทางอาญาและการบังคับใช้โทษจาคุกกับผู้กระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้นโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดของภาครัฐโดยใช้กลไกทางกฎหมายที่มี
บทลงโทษทางอาญาที่รุนแรงและเด็ดขาด เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ผู้ต้องขังล้น เรือนจา ซึ่งแม้รัฐจะนานโยบาย
ผู้เสพคือผู้ป่วยมาใช้เพื่อบาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบางฐานความผิดฐานเพื่อไม่ให้กลับไปข้อง
เกี่ยวกับยาเสพติดอีก และเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมหลักเพื่อลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจาลง
ก็ตาม แต่ก็เป็นการบาบัดรักษาในระบบการบังคับบาบัดและระบบต้องโทษมากกว่าระบบสมัครใจ ประกอบกับ
เงื่อนไขบางประการที่กฎหมายกาหนดไว้เป็นข้อจากัดที่ทาให้ ผู้ ติดยาเสพติด ไม่ส ามารถเข้าสู่ กระบวนการ
บ าบั ด รั กษาได้ เช่น ประเภทและปริ มาณยาเสพติ ด หรือ การอยู่ในระหว่างถู ก ดาเนิ น คดี อาญาอื่น ท าให้
การบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดยังคงไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร ผู้ติดยาเสพติดจึงต้องถูกพิจารณาคดี และ
ลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมหลัก ทาให้ จานวนผู้ต้องขังในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในเรือนจาสูงกว่าจานวน
ผู้ต้องขังในคดีอาญาอื่น เป็ น สาเหตุ ห ลั กของปัญ หาผู้ ต้องขังล้ นเรือนจา ดังนั้น จึงควรมีการทบทวนแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและการบาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ให้เหมาะสมกับการกระทาความผิดและสภาพสังคมในปัจจุบัน นานโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
(decriminalization) ของคดียาเสพติดมาใช้กับการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบางประเภทโดยนาโทษ
ทางปกครองมาใช้แทนโทษอาญา นากาไลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการควบคุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และสนับสนุนให้ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษาโดย
ระบบสมัครใจมากขึ้น ซึ่งจะเกิดผลสาเร็จในการบาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมากกว่าการถูก
บังคับให้เข้ารับการบาบัดรักษา และช่วยลดจานวนผู้ต้องขังในเรือนจาลงได้
การถู ก ควบคุ ม ตั ว ในระหว่ า งพิ จ ารณาคดี ข องผู้ ต้ อ งหาและจ าเลยในคดี อ าญาเป็ น สาเหตุ
หลักอีกประการหนึ่งที่ทาให้เกิดปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจา ผู้ต้องขังกลุ่มนี้เป็นผู้ต้องขังในระหว่างการสอบสวน
ของตารวจและพนักงานอัยการ ผู้ต้องขังระหว่างการไต่สวนและการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น และผู้ต้องขัง
ระหว่างการอุทธรณ์ ห รือฎีกาคาพิพากษาของศาล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ต้องขัง ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ ปล่อยชั่วคราว
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(ประกันตัว) ต้องถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจาทั้ง ที่ยังไม่มีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดจริงตามที่ถูก
กล่าวหา การถูกควบคุมตัวในระหว่างพิจารณาคดี นี้มักมีสาเหตุมาจากการที่เจ้าพนักงานของรัฐมักจะกาหนด
หลั กทรั พ ย์ ในการปล่ อยชั่ ว คราวไว้ค่ อนข้างสู งเพื่ อป้ อ งกั นการหลบหนี คดี ของผู้ ต้ องหาหรือจ าเลย ท าให้
ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาเป็นประกันได้ แม้ความผิดที่ถูก
กล่าวหานั้นจะเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรงมีโทษน้อย จึงต้องถูกควบคุมตัวไว้ในเรือนจา ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นสาเหตุ
ของปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจาเท่านั้น แต่ยังกระทบสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังดังกล่าวด้วย ดังนั้น จึงควรนา
กาไลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลยเพิ่มขึ้นทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ และศาล ในคดีความผิดที่ไม่ร้ายแรง ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจาได้
มาตรการทางเลือกแทนการจาคุก เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่สามารถนามาใช้แก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้น
เรือนจาได้ มาตรการทางเลือกแทนการจาคุก นี้มีอยู่หลายวิธีและสามารถนามาใช้ได้ ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนที่
ผู้กระทาความผิดจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนถึงภายหลังจากที่ผู้ต้องขังถูกตัดสินลงโทษให้จาคุกแล้ว เช่น
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี การรอลงอาญา การคุมประพฤติ การพักการลงโทษ และการลดวันต้องโทษ
การน ามาตรการเหล่ านี้ มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างเหมาะสม ก็จะเป็นวิธี การหนึ่งที่ เกิด
ประโยชน์กับผู้ต้องขังและสังคมมากกว่า และช่วยแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจาลงได้
ปัญหาผู้ต้องขังล้น เรือนจาเป็น ปัญหาที่เกิดในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนาน ส่งผลกระทบต่อ
สภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในเรือนจาและการบริหารจัดการเรือนจา ทั้งในเรื่องการจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้ต้องขัง การแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในเรือนจา และงบประมาณของ
ประเทศในการดูแลผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังล้นเรือนจาจึงเป็นปัญหาสาคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรต้อง
ร่วมมือกันอย่างเร่งด่วนในการกาหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทาง
เดีย วกัน และเป็ น ระบบ ซึ่งความร่ว มมื อนี้ จะเป็น ปัจจัยส าคัญ ที่ ทาให้ การแก้ไขปั ญ หาผู้ ต้ องขังล้ นเรือนจา
บรรลุผลสาเร็จได้ในที่สุด
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