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 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังพ้นโทษ 
กรณีศึกษาเรือนจ ากลางชลบุรี ปญัหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังก่อนท่ีจะพ้นโทษออกไปจากเรือนจ า โดยวิธีวิจัยเอกสารและวิจยัสนาม ในส่วนของ
การวิจัยสนาม  เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคญัจ านวน 10 คน โดยเป็น
การสัมภาษณ์ขา้ราชการเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผูต้้องขัง จ านวน 5 คน และ
ผู้ต้องขังที่เข้ารับอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย จ านวน 5 คน  ผลการวิจยัพบว่า การเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยผู้ต้องขังพ้นโทษของเรอืนจ ากลางชลบุรี มุ่งเน้นพัฒนาผูต้้องขังให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ แก้ไขพฤตินิสยัให้กลับมาเปน็คนดี ปัญหาและอุปสรรคคืองบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
และขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งสถานท่ีไมม่ีความพร้อมในการจัดอบรม ข้อเสนอแนะ และแนวทางใน
การพัฒนาผู้ต้องขังเพื่อท่ีจะออกไปสู่สังคมภายนอก ควรจดัหาอาชีพ หรือแหล่งงาน เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีรายได้
เลี้ยงตนเองและครอบครัว ไม่หวนกลับไปกระท าผดิซ้ าอีก  
 
ค าส าคัญ : ผู้ต้องขัง, เรือนจ า, การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
 
บทน า 
 กรมราชทัณฑ์ เป็นหน่วยงานสุดทา้ยในกระบวนการยุติธรรม นอกจากจะมีหน้าที่ในการควบคุมผู้กระท า
ความผิดตามค าพิพากษาของศาลแล้ว  ยังมีภารกิจทีส่ าคญัประการหนึ่ง คือการแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขังในระหว่างที่ถูกคุมขังในเรอืนจ า เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้กลับตวักลับใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ไม่หวนกลับไป
กระท าผดิซ้ า และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อไดร้ับการปล่อยตัวพ้นโทษออกไปจาก
เรือนจ า (กรมราชทัณฑ,์ กองพัฒนาพฤตินิสัย, 2560, หน้า 1)  
 ผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมอยู่ในเรือนจ า ซึ่งมีก าหนดโทษต่างกันไปตามพฤติกรรมการกระท าผดิ ในขณะที่
ต้องโทษจ าคุกย่อมต้องถูกตัดขาดจากบุคคลภายนอก ต้องเปลีย่นแปลงวิธีการด าเนินชีวิตทีเ่คยปฏบิัตขิณะอยู่
ภายนอก เช่น การพบปะผู้คน การมีเสรีภาพในสิ่งต่างๆ การทีต่้องเข้ามาอยูใ่นเรือนจ าซึ่งอยู่ในก าแพงสี่เหลี่ยมมี
กฎระเบียบในการด ารงชีวิต ถูกจ ากัดสิทธิ เสรีภาพท่ีจะประพฤตปิฏบิัติตามความต้องการ ซึ่งอาจท าให้ผู้ต้องขังมี
ทัศนคติไมด่ีกับสิ่งรอบตัว มีความรู้สึกอับอาย และเกรงกลัวว่า จะถกูสังคมเหยยีดหยามไม่ยอมรับ ซึ่งสภาพเช่นนี้ ท า
ให้ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีปญัหา เรื่องการปรับตัวใหเ้ข้ากับครอบครัว และสังคมภายนอก และระยะเวลาหลังพ้นโทษใน
ช่วงแรก จะเป็นช่วงเวลาที่ส าคญัมาก ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวมกัจะประสบปัญหาดังกล่าว 
 การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง เป็นการเตรียมความพร้อมใหก้ับผูต้้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ
ออกไปสู่สังคมภายนอก รูปแบบการจัดโครงการเตรียมความพร้อมกอ่นปล่อย เป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง
ในด้านต่าง ๆ ท้ังทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ การฝึกทักษะอาชีพ รวมให้ค าปรึกษาแนะแนวทางในการด าเนินชีวิตที่
ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ตลอดจนเป็นแนวทางให้ผู้ต้องขังตัดสินเลือกวิถีทางการด าเนินชีวิตภายหลังพ้น
โทษ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ต้องขังสามารถปรับตัวให้เข้ากับครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อยา่งเหมาะสม แต่เนื่องจาก 
 

__________________________________________ 
 

 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังพ้นโทษ : กรณีศึกษา เรือนจ ากลางชลบุร ี
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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สภาพแวดล้อมของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา และสังคมก็ยังไม่ให้การยอมรับผู้พ้นโทษ ท าให้ผู้พ้นโทษ
รู้สึกสบัสน ว้าเหว่ โดดเดี่ยว ไร้ที่พึง่พิง  และประสบปญัหาในการประกอบอาชีพ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้พ้นโทษ
เหล่านั้นกลับไปกระท าผิดซ้ าอีกได ้(กรมราชทัณฑ์, กองบริการทางการแพทย์, ม.ป.ป. หน้า 4) 
  ส าหรับเรือนจ ากลางชลบุรี เป็นเรอืนจ าส่วนภูมภิาค สังกัดกรมราชทัณฑ์ มีอ านาจควบคมุผูต้้องขังที่มีโทษ
จ าคุกถึงตลอดชีวิต ในเขตอ านาจศาลจังหวัดชลบรุี ซึ่งส่วนใหญเ่ป็นการกระท าผิดเกีย่วกับคดียาเสพตดิ เนื่องจาก
จังหวัดชลบุรีมคีวามเจริญทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว แหล่งอุตสาหกรรม มีประชากรจากทุกภูมภิาคของ
ประเทศไทยเข้ามาอยู่อาศัยและท างานจ านวนมาก ท าให้มีเกิดปญัหาด้านอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดอย่าง
แพร่หลาย ก่อให้เกดิปัญหาทางสังคมตามมา และนบัวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัญหาการกระท าผดิซ้ าของ
ผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปก็เป็นอีกปัญหาส าคัญ จากข้อมลูสถติิการกระท าผดิซ้ าของผู้ต้องขังเรือนจ ากลางชลบุรี 
พบว่ามีจ านวนสูงถึง 41.90 % (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562) 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งเปน็บุคลากรของเรือนจ ากลางชลบรุ ีจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการ
เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอก ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน 
งาน ตลอดถึงแนวทางที่เหมาะสมในการเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังของเรือนจ ากลางชลบรุี เพื่อน าผล
การศึกษาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่อไป  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative research)  ผู้วิจัยใช้วธิีการวิจัยเอกสาร 
(Documentary research) โดยวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
รายงานการวิจยั คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ค าสั่ง เอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยผูต้้องขัง และการวิจัยสนาม (Field research) เป็นการเก็บขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์จากผู้ใหข้้อมูลส าคญั 
จ านวน 10 คน ดังนี้ 
  1)  นักจิตวิทยา จ านวน 1 คน 
  2)  นักสังคมสงเคราะห์ จ านวน 1 คน 
  3) เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ผู้ปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย จ านวน 3 คน 
  4) ผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย จ านวน 5 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี ้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) เป็นลักษณะการ
สัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว และท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ซึ่งจะใช้ชุดค าถามเดยีวกัน
ในการสัมภาษณ์แต่ละบุคคล โดยก าหนดวันนัดหมายวันสมัภาษณ์และแจ้งให้ผูส้ัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการ
สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกข้อมลูบันทึกเสยีง ทั้งนี้ก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกข้อมูล 
และบันทึกเสียงการสนทนาก่อนทุกครั้ง ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วจิัยจะน าข้อมลูทีไ่ดจ้ากการสัมภาษณ์มาแยก
ประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกตา่งของผู้ให้สัมภาษณ์แตล่ะคน และเปรียบเทียบ
กับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะทีม่ีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล จากนั้นจะน าข้อมลูที่ได้จากการเปรยีบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวิจัยกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปลอ่ยผู้ต้องพ้นโทษในเรือนจ ากลางชลบุรี ปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินนโยบาย และข้อเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผูต้้องขัง โดยใช้การ
น าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนา 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

 ผลการวิจัยเอกสาร  พบว่า 
  พระราชบัญญัตริาชทัณฑ์ (2560) ได้ก าหนดเรื่องการแกไ้ข พัฒนาพฤตินิสัยและการเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยผู้ต้องขัง ไว้ดังนี้     
 มาตรา 42  เพื่อประโยชน์ในการแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู และพัฒนาพฤตนิิสัยผูต้้องขังให้กลับตนเป็นคนดีให้
อธิบดีจัดให้มีระบบการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังด้วยวิธีการและแนวทางที่เหมาะสมเกี่ยวกับการพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขัง โดยให้ผูต้้องขังได้รับการศึกษา การอบรมทั้งด้านคณุธรรมและจริยธรรม การท างาน การฝึกวิชาชีพ การ
ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงาม กิจกรรมสันทนาการ กีฬา รวมทั้งจะต้องมีโอกาสได้รับการติดต่อกับ
ครอบครัว ญาติมิตร องค์กร เอกชนท่ีมีภารกิจเพื่อการแก้ไข บ าบดั ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขงัและรับรู้ถึง
ข่าวสารและความเปลีย่นแปลงของโลกภายนอก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์โดยได้รบัความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการ  
 มาตรา 43  ให้เรือนจ าจดัให้ผูต้้องขังได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
โดยต้องด าเนินการใหส้อดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งต้องมีการฝึกอบรมด้าน
คุณธรรมและจรยิธรรม และการฝกึอบรมเพื่อเพ่ิมโอกาสการจ้างงาน 
 มาตรา 64  ให้เรือนจ าเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อย โดยริเริม่เตรียมการตั้งแตไ่ดร้ับตัว ผูต้้องขังไว้ใน
เรือนจ า เพื่อให้มีกระบวนการในการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ต้องขังได้อย่างถูกวิธีและ เหมาะสม เพื่อให้ผู้ต้องขังแต่
ละคนกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ รวมทั้งต้องให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ การจัดการเรื่องส่วนตัว เศรษฐกิจ สงัคม ตลอดจน
มีความสมัพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและชุมชน   
 มาตรา 65  ผู้ต้องขังที่จ าคุกมาแลว้จนเหลือโทษที่ต้องจ าคุกตามระเบียบที่กรมราชทณัฑ์ก าหนด ให้
เรือนจ าจัดให้พักการท างาน และในกรณีที่เห็นสมควรให้จัดแยกคุมขงัไว้ต่างหากจากผูต้้องขังอื่น แล้วจัดให้ไดร้ับการ
อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
 มาตรา 67  เมื่อจะปล่อยผู้ต้องขัง ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี ้
 (1) เรียกคืนทรัพย์สินท่ีเป็นของทางราชการ 
 (2) จ่ายเครื่องแต่งกายให้ตามที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด ส าหรับผู้ต้องขังที่ไม่มีเครื่องแต่งกายจะแต่งออก    
จากเรือนจ า 
 (3)  ท าหลักฐานการปล่อยตัว 
 (4)  คืนทรัพย์สินของผู้ต้องขังให้แก่ผู้ต้องขัง รวมทั้งเงินรางวัลและเงินท าขวัญ 
 (5)  ออกใบส าคัญการปล่อยนักโทษเด็ดขาดที่พ้นโทษ  
 

 นอกจากน้ีกรมราชทณัฑ์ (2561) ได้ออกระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าดว้ยการเตรียมความพร้อมก่อนปลอ่ย
ตัวผู้ต้องขัง พ.ศ. 2561 เพื่อให้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาผู้ตอ้งขังได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม และช่วยให้
ผู้ต้องขังสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายหลังพ้นโทษได้อย่างปกติสุข ไว้ดังน้ี 
  ข้อ 4 เมื่อเรียนจ าได้รับตัวผูต้้องขังที่คดีถึงที่สุด ให้จัดเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ต้องขังนั้นเพื่อการปล่อย
ตัวกลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายหลังพ้นโทษตามความเหมาะสม เช่น การจัดให้มีกจิกรรมหรือการอบรม เพื่อให้
ค าแนะน าแก่ผูต้้องขังและครอบครัว เพื่อให้ความช่วยเหลือในข้ันการปรับตัวสู่สังคมหรือให้มีความช่วยเหลือด้าน
สังคมสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขังตามสภาพปัญหาและความจ าเป็น 
 ข้อ 5 เรือนจ าพึงจัดให้นักโทษเด็ดขาดที่เหลือโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงหนึ่งปีหรือก าหนดระยะเวลา
ตามที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด เข้าโครงการเตรียมพร้อมก่อนปล่อยตัว 
  ข้อ 6 ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวจะได้รับยกเว้นการท างานตามหน้าท่ีปกติ 
เว้นแต่งานสุขาภบิาลเรือนจ าหรือที่เกี่ยวข้องกับอนามัยของตนเอง 
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 ข้อ 7 การจัดโครงการเตรยีมพร้อมก่อนปล่อยตัว ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เป็นทรัพยากรบุคคล
ที่ดี มีคุณค่าต่อสังคม และเตรียมตวัเพื่อออกไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างปกตสิุข โดยอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยกิจกรรม 4 ด้าน ดังต่อไปนี ้
 (1) การพัฒนาด้านร่างกาย การฝกึและเสรมิสรา้งระเบยีบวินัย 
 (2) การพัฒนาด้านจิตใจ ความคดิ และทักษะการใช้ชีวิต 
 (3) การส่งเสรมิความสัมพันธ์ในครอบครัวและการเตรียมตัวกลับเข้าสู่สังคม 
 (4) การเตรียมความพร้อมด้านประกอบอาชีพ 
 ข้อ 8 การจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ให้ด าเนินการกจิกรรมในเรือนจ าเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อย หรือศูนย์เตรยีมความพร้อมก่อนปล่อย หรือเรือนจ า หรอืสถานอ่ืนใดที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด 
 ข้อ 9 ให้นักโทษเด็ดขาดมีโอกาสพบนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา หรือเจ้าพนักงานเรือนจ าทีม่ีความรู้
หรือผ่านการอบรมด้านสุขภาพจิต เพื่อตรวจสอบหรือสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพจิต ทัศนคติ ความคดิเห็นรวมถึงความ
ประสงค์ที่จะได้รับการช่วยเหลือ 
 ข้อ 10 นักสังคมสงเคราะห์ นักจติวิทยา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ต้องขงัที่พ้นโทษ รวมถึงเจ้าพนักงานเรือนจ า พึงให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผูต้อ้งขังถึงการใช้
ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การสร้างความเขม้แข็งทางจิตใจ การควบคุมตนเอง ความตระหนักในคุณค่าของตนเองและคุณค่า
ของผู้อื่น ความมีจิตสาธารณะ การแก้ไขปัญหา ทักษะการปฏิเสธ การวางแผนอนาคตภายหลังการพน้โทษ และอื่นๆ 
ที่เห็นสมควร 
 ข้อ 11 เพื่อประโยชน์ในการเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อยให้แก่ผูต้้องขัง ให้เรือนจ าจัดให้มีอาสาสมัครหรือ
วิทยากรด้านตา่งๆ เช่น นักจิตวิทยา ผู้มีความรู้ทางกฎหมาย ผู้ท างานด้านสังคมสงเคราะห์หรือผู้มคีวามรู้เฉพาะทาง
อื่นๆ เพื่อการแนะน า ให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขัง โดยอาสาสมัครหรอืวิทยากรดังกล่าวให้ขึ้นทะเบยีนไว้กับเรือนจ า 
 ข้อ 12 เมื่อผู้ต้องขังร้องขอหรือเรือนจ าเห็นสมควร เรือนจ าอาจให้ผูต้้องขังได้พบกับบุคคลในครอบครวั 
พระภิกษุ ผู้น าศาสนาท่ีผู้ต้องขังเคารพนับถือ บุคคลอื่นใดในชุมชนที่ผู้ต้องขังเคยอาศัยหรือใช้ชีวิตอยู่ หรือบุคคลหรือ
องค์การอื่นใดที่มีความน่าเชื่อถือเป็นท่ีประจักษ์ในสังคม เพื่อใหผู้้ตอ้งขังได้รับการแกไ้ข พัฒนาพฤตินิสัย การบ าบดั
ฟื้นฟูทางร่างกายหรือจิตใจท่ีดีขึ้น หรือมีผลต่อการเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนอย่างปกติสุขภายหลังพน้โทษ 
 ข้อ 13 เพื่อประโยชน์ในการให้ผู้ตอ้งขังได้ประกอบอาชีพท่ีสุจรติภายหลังพ้นโทษแล้ว ให้เรือนจ าจัดให้
ผู้ต้องขังได้รับความรูเ้กี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ ความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม การใช้
ชีวิตให้เหมาะสมกับสถานภาพทางเศรษฐกิจ และพัฒนาการของสังคมตามโอกาส 
 ข้อ 14 เพื่อให้ผู้ต้องขังออกไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมไดอ้ย่างปกติสุข ให้เรือนจ าประสานงาน
ร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่พ้นโทษ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถดูแลตนเอง
และกลับภูมลิ าเนาของตนได้ทันทีภายหลังไดร้ับการปล่อยตัว 
 ข้อ 15 ในการด าเนินการตามระเบียบนี้ อาจได้ชุมชนหรือเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืนใดเข้ามามีส่วนร่วมหรือ
ด าเนินกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดในโครงการเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังก็ได ้
 

 เรือนจ ากลางชลบุรี (2562) ได้จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ โดยมีกระบวนการดังนี ้
 1. ข้ันเตรียมการ 
     1.1 ฝ่ายทะเบียนและประวตัิผูต้อ้งขัง ส ารวจผู้ต้องขังที่จะไดร้ับการปล่อยตัวพ้นโทษ ที่เหลือโทษตั้งแต่ 
6 เดือน ถึง 1 ปี 
    1.2 ฝ่ายจ าแนกลักษณะผู้ต้องขงั ด าเนินการจ าแนกผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว โดยการสัมภาษณเ์ป็น
รายบุคคล จัดท าประวัตริายบุคคล เพื่อให้ทราบปัญหาความต้องการวางแผนด าเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษ พร้อม
ข้อเสนอแนะความคดิเห็นของผูส้มัภาษณ์ เพื่อน าไปวางแผนในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยต่อไป 
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    1.3 นักจิตวิทยา ด าเนินการประเมินสภาวะทางจติของผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการเตรยีมความพร้อม
ก่อนปล่อย เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการเตรียมความพร้อมให้กับผูต้้องขัง 
 2. ข้ันด าเนินการ 
     แต่งตั้งคณะท างาน วิทยากรภายในเรือนจ าจดักิจกรรม และฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังที่เข้ารว่ม
โครงการฯ รวมทั้งเชิญวิทยากรภายนอกจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน บุคคลในท้องถิ่น ให้ความรู้ใน
ด้านต่างๆ สนับสนุนการด าเนินการเตรียมความพร้อมความพร้อมกอ่นปล่อย การจัดกจิกรรม การสนบัสนุน
งบประมาณ และการช่วยเหลือต่างๆ ตามหลักสูตรการเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อย ได้แก่ 
    2.1 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย มีความแข็งแรง อดทน มรีะเบียบวินยั เป็นการเตรยีมความพร้อมเพื่อเข้าสู่กจิกรรมอื่น ประกอบด้วย
กิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 
   - การฝึกแถว การฝึกระเบยีบวินัยประจ าวัน 
   - การออกก าลังกายบริหาร 
   - การเล่นกีฬาและนันทนาการ 
   - กิจกรรมค้นหาสาระและคณุค่าของชีวิต Walk Rally For Life 
    2.2 การพัฒนาด้านจิตใจ  มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคณุธรรม จรยิธรรม สร้างจติส านึก และความ
เข้มแข็งในด้านจิตใจ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
        - ทักษะการใช้ชีวิต ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ การเห็นคณุค่าในตนเอง ทักษะการ
ปฏิเสธ ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
         - การอบรมหลักสูตรศาสนาแบบเข้มข้น โดยเชิญวิทยากรที่เปน็ผู้สอนศาสนาของแต่ละศาสนา และ
จัดอบรมตามความเหมาสม 
     2.3 การฝึกทักษะอาชีพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสรมิสร้างความรูเ้กีย่วกับอาชีพอิสระแบบอาชีพระยะสั้น 
เพื่อใหผู้้ต้องขังสามารถน าไปประกอบอาชีพภายหลังการพ้นโทษ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความต้องการของตลาดแรงงานและ
ความสมคัรใจของผู้ต้องขัง 
     2.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความสมัพันธ์ในครอบครวั มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างเสริมความมั่นใจ ความมุ่งมัน่ในการปรับตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดย
ไม่หวนกลบัไปกระท าผดิซ้ าอีก ประกอบด้วยกิจกรรมตา่งๆ ดังนี ้
        - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจ าวนั และเงื่อนไขในการคมุประพฤติ ฯลฯ 
        - การให้ความรู้ในการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
        - การให้ค าปรึกษาและการแนะแนวทางด้านการประกอบอาชีพ เช่น แนะน าแหล่งงาน การหางาน 
การสมคัรงาน หน่วยงานท่ีให้บริการทางสังคม 
        - การจัดกิจกรรมครอบครัวสมัพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว แบ่งเป็นกิจกรรมเจ้าหนา้ที่
พบญาติ และให้ญาติพบผู้ต้องขัง เพื่อพูดคุยและมีกิจกรรมร่วมกัน 
 3. การประเมินความพร้อมก่อนปล่อย 
     ด าเนินการจัดกลุ่มผูต้้องขังที่ผ่านการอบรม ตามสภาพปัญหา และความเสีย่งในการกระท าผิดซ้ า 
พร้อมท้ังความต้องการในการขอรบัการสงเคราะห์ ในด้านต่างๆ ภายหลังพ้นโทษ ได้แก ่
     3.1 ด้านที่อยู่อาศัยภายหลังจากพ้นโทษ 
     3.2 ด้านการประกอบอาชีพ 
     3.3 ด้านค่าพาหนะกลับภูมลิ าเนา 
    3.4 ด้านการยอมรับจากสมาชิกในครอบครัว และชุมชน 
     3.5 ด้านการเจ็บป่วยท้ังด้านร่างกายและจติใจ 
 4. การติดตามผลหลังปล่อยตัว 
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     4.1 การส่งต่อข้อมูลผู้ต้องขังปลอ่ยตัว ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเครอืข่ายสังคมสงเคราะห์ในงาน
ราชทัณฑ์ ให้กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้การติดตามช่วยเหลือภายหลังพ้นโทษ 
    4.2 ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตวัแล้วประมาณ 3 เดือน เป็นผู้รายงานผลกาตดิตามหลังปล่อยด้วย
ตนเอง โดยเจ้าหน้าที่แจกแบบตดิตามผลหลังปล่อยส าหรับผู้พ้นโทษ และก าชับให้ผู้พ้นโทษรายงานผลกลับมายัง
เรือนจ า 
 5. การรายงานผลการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปลอ่ย 
     5.1 แบบรายงานผลการด าเนนิโครงการเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อย (แบบรายงาน ตพ. 1-3) 
      5.2 รายชื่อนักโทษเด็ดขาดที่เขา้อบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
      5.3 เอกสารโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
      5.4 ตารางอบรมโครงการเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อย 
     5.5 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
  

 เรือนจ ากลางชลบุรี ตั้งอยูเ่ลขท่ี 123 หมู่ 4 ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีพื้นท่ีทั้งสิ้น
จ านวน 291 ไร่ 42 ตารางวา แบ่งเป็นพื้นที่ภายในก าแพงเรือนจ าควบคุมผู้ต้องขังจ านวน 46 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา 
ประกอบด้วยแดนควบคุมผู้ต้องขัง 10 แดน ปัจจุบันมีผู้ต้องขังจ านวน 7,632 คน ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีจ านวน 
175 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562) โครงสร้างการบริหารงานของเรือนจ ากลางชลบุรีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
คือ 1. ส่วนบรหิารทั่วไป 2. ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง 3. ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง  4. ส่วนทัณฑปฏิบตัิและทะเบียนประวัติ
ผู้ต้องขัง 
 

 ผลการวิจัยสนาม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าส าคญั พบประเด็นดังนี ้ 
 ประเด็นที ่1 กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังพ้นโทษของเรือนจ ากลางชลบุรี พบว่า 
ผู้ให้สัมภาษณม์ีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังก่อนท่ีจะพ้นโทษออกไป
จากเรือนจ า โดยเจา้หน้าท่ีราชทณัฑ์ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรมหลกัสูตรการอบรมด้านการเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยผูต้้องขังจากกรมราชทัณฑ์  การด าเนินงานโครงการเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อยของเรือนจ ากลางชลบุรี มี
ระยะเวลาอบรม 30 วัน จัดปีงบประมาณละ 2 ครั้ง โดยคดัเลือกผู้ตอ้งขังเด็ดขาดที่เหลือโทษจ าคุกต่อไปไมเ่กิน 6 
เดือน – 1 ปี เข้ารับการฝึกอบรมโดยวิทยากรภายในเรือนจ า ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ที่มีความรู้ความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ และเชิญวิทยากรภายนอกจากภาคีเครือข่ายมาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ต้องขัง เช่น วิทยากรจาก
ส านักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ส านักงานยุติธรรมจังหวัดชลบรุี ส านกังานคุมประพฤติจังหวดัชลบุรี ส านักงานจัดหา
งานจังหวัดชลบุรี เป็นต้น  โดยมีการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด สตปิัญญา อารมณ์ 
และฝึกวิชาชีพ มีกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ใหญ้าติและครอบครัวพบผู้ต้องขัง เพื่อเสริมสรา้งความมัน่ใจ และปรับ
ตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ไมห่วนกลับมากระท าผดิซ้ าอีก ส่วนผูต้้องขังที่เข้ารับการอบรมโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อย ก็เข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปลอ่ยเป็นอย่างดี เนื่องจากระหว่างที่ถูกควบคุมตัว
อยู่ในเรือนจ า ก็จะได้รับการอบรมด้านต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกวิชาชีพอยู่แล้ว  
  ประเด็นท่ี 2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังพ้นโทษของ
เรือนจ ากลางชลบุร ีพบว่า ปัญหาเรื่องงบประมาณที่กรมราชทัณฑ์จดัสรรให้เรือนจ ากลางชลบรุี ไมเ่พยีงพอต่อการ
ด าเนินงานอบรมเตรยีมความพร้อมตัวผูต้้องขังพ้นโทษ ซึ่งผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑเ์ตรียมปล่อยตัวมีจ านวนมาก  ท าให้
การจัดหาวิทยากรภายนอกเข้ามาอบรมให้ผูต้้องขังเป็นไปอย่างจ ากดั ปัญหาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยมีจ านวนนอ้ย เมื่อเทียบกับผูต้้องขังที่เข้ารับการอบรม รวมทั้งมีภาระงานประจ าด้านอื่น ๆ ที่
ค่อนข้างมาก  การเข้าเวรยามเวลากลางคืนและวันหยุดราชการ เพือ่ควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในกฎระเบยีบของเรือนจ า 
ปัญหาด้านสถานท่ีส าหรับใช้ในการฝึกอบรมคับแคบและมีพื้นที่จ ากัดไมเ่อื้อต่อการอบรม เนื่องจากมีจ านวนผู้ต้องขัง
จ านวนมากในการอบรมแตล่ะรุ่น และปัญหาส าคัญคือผู้ต้องขังกังวลเกี่ยวกับการพ้นโทษออกไป ในด้านการยอมรับ
จากคนรอบตัวและชุมชน รวมทั้งการหางานท า และประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว       
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 ประเด็นที่ 3 แนวทางการพัฒนาการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยใหแ้ก่ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษของเรือนจ า
กลางชลบุร ีพบว่า เรือนจ ากลางชลบุรี ควรหาหน่วยงานสนับสนุนในการจัดอบรมการเตรยีมความพรอ้มก่อนปล่อย
ผู้ต้องขังพ้นโทษ ไม่ว่าจะเป็นด้านวัสดุ อุปกรณ์การฝึกวิชาชีพ หรือขอความอนุเคราะห์วิทยากรภายนอกมาช่วย
อบรม โดยไมม่ีค่าใช้จ่าย เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณที่ได้รับจดัสรรไม่เพียงพอ ในด้านสถานท่ีควรจัดสถานท่ี
อบรมให้เหมาะสม มีแดนเฉพาะส าหรับเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย จัดจ านวนผูต้้องขังเข้ารับการอบรมแตล่ะรุ่น 
ไม่ควรเกิน 200 คน หรือแบ่งจัดอบรมเป็นหลาย ๆ รุ่น จัดใหญ้าติเขา้ร่วมกิจกรรมในการอบรม การฝกึอบรมควร
เน้นทักษะการฝึกวิชาชีพ และขอความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี รับผูต้้องขังเข้าท างาน ทั้ง
การจัดหางานที่เหมาะสมกับกับความต้องการใหก้ับผูต้้องขัง เพื่อลดปัญหาการกลับไปกระท าผดิซ้ าอกี นอกจากน้ี
ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกลา่วให้สังคมภายนอกทราบ เพื่อสรา้งความมั่นใจในการออกไปสู่สังคมภายนอกของ
ผู้ต้องขัง  
 

  อภิปรายผล 
 

 จากผลการศึกษาวิจัยการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังพ้นโทษของเรือนจ ากลางชลบุรี มีประเด็น
ที่น ามาอภิปราย ดังน้ี 
 กระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อยผูต้้องขังก่อนท่ีจะพ้นโทษ มุ่งเน้นให้ผู้ต้องขังเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา มีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ เพื่อเป็นคนท่ีมีคุณภาพ พร้อมที่จะกลบัคืนสูส่ังคมและใช้
ชีวิตได้เป็นปกติสุข ซึ่งผูต้้องขังก็เป็นมนุษย์คนหน่ึง เป็นทรัพยากรของประเทศ แม้จะกระท าผิดพลาดจนต้องรับโทษ
ในเรือนจ า แต่ก็จ าเป็นต้องให้โอกาสในการกลบัตัวเป็นคนดี ซึ่งการอบรม แก้ไข พัฒนาพฤตินัย ฝึกวิชาชีพ เป็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2561) ที่กล่าวสรุปว่า เหตผุลของการให้มนุษย์เป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา หรือเป็นปัจจัยส าคญัในการบรูณาการ ก็เพราะการพัฒนาทุกด้านจะท าได้ก็ตอ่เมื่อมีมนุษย์
เป็นตัวจัดการการพัฒนา ซึ่งผูต้้องขังแม้จะกระท าผิด จนต้องรบัโทษในเรือนจ า รัฐก็จ าเป็นท่ีจะต้องพฒันาบุคคล
เหล่านั้น ให้กลับมาเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพเช่นเดียวกัน การจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องของ
เรือนจ ากลางชลบุรี ก็สอดคล้องกบันโยบายของกรมราชทัณฑ์ (2559) ที่ให้เรือนจ าและทัณฑสถาน จดัอบรมเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยใหผู้้ต้องขังก่อนพ้นโทษทุกราย มีหลักสูตรการอบรมให้น าไปปฏิบตัิ มีขั้นตอนและวิธีการต่าง 
ๆ ในการน านโยบายไปปฏิบัติ สอดคล้องกับแนวคิด วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561) กล่าวสรุปว่า การน านโยบายไป
ปฏิบัติ เป็นกระบวนการทีม่ีขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีความ สมัพันธ์กันและ
เป็นการด าเนินการเพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย  
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อยผูต้้องขังพ้นโทษของเรือนจ ากลางชลบุรี 
มีประเด็นปัญหาด้านงบประมาณที่กรมราชทัณฑจ์ัดสรรมาให้ไม่เพยีงพอ ปัญหาขาดแคลนอัตราก าลงับุคลากร
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ ปญัหาสถานท่ีจดัการอบรมไมเ่หมาะสมกับจ านวนผู้ต้องขัง ท่ีท าให้ไม่สามารถจดัการอบรมได้
อย่างมีประสิทธิ ภาพ ส่งผลให้ผูต้อ้งขังไม่ได้รับการแก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยได้ดเีท่าที่ควร รวมทั้งปัญหาความกังวลใจ
ในการประกอบอาชีพหลังจากพ้นโทษออกไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระชัย เพ็ชรครุฑ (2549)  ได้ศึกษาเรื่อง 
แนวทางการพัฒนาและการด าเนนิการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังเรือนจ ากลางก าแพงเพชร  เพื่อ
ศึกษาสภาพการด าเนินงานเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผูต้้องขังเรือนจ ากลางก าแพงเพชร  ศึกษาปัญหาและ
ความต้องการของการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังและศึกษาแนวทางการพัฒนาการ 
ด าเนินงานโครงการดังกลา่ว ผลการศึกษาพบว่า เรือนจ ากลางก าแพงเพชร  มีการด าเนินงาน 7 ด้าน คือ ด้านการ
จ าแนกลักษณะผูต้้องขัง การสัมภาษณ์ผูต้้องขังก่อนปล่อย การจัดกลุ่มแนะแนว จดักลุ่มให้ค าปรึกษา จัดกลุ่มบ าบัด 
จัดกลุ่มส่งเสริมความสมัพันธ์ในครอบครัว และจดักลุม่คืนคนดสีู่สังคม ปัญหาในด้านการด าเนินงาน คือ เรือนจ าฯ 
ขาดนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ในการสมัภาษณ์และจัดกลุ่มผูต้้องขัง ขาดสถานท่ีเป็นเอกเทศในการจัดกิจกรรม
และงบประมาณไมเ่พียงพอ เรือนจ าจึงมีความต้องการใหม้ีนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และสถานที่ท่ีเป็น
เอกเทศในการจัดกิจกรรม แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงาน คือขอบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการจดักจิกรรมจาก
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กรมราชทัณฑ์ จัดให้มีการอบรมเจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม จัดหาสถานท่ีที่เหมาสมในการจัดกิจกรรม 
ประชาสมัพันธ์ให้ผู้ต้องขังเห็นประโยชน์ในการขอรับค าปรึกษา และของบประมาณเพ่ิมจากกรมราชทัณฑ์ สอดคล้อง
กับวิจัยของ อัญชลี สว่างวงษ์ (2550) ศึกษาเรื่อง ความพร้อมในการด ารงชีวิตภายนอกเรือนจ าผู้ต้องขังเรือนจ า
จังหวัดนนทบุรีก่อนไดร้ับการปลดปล่อย เพื่อศึกษาความพร้อมในการด ารงชีวิตของผู้ต้องขัง ศึกษาปัจจัยมีผลต่อการ
ความพร้อมในการด ารงชีวิตภายนอกของผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดนนทบุรี และศึกษาปญัหาอุปสรรคและปัจจัย
เงื่อนไขอื่น  ๆ เกี่ยวกับความพร้อมในการด ารงชีวิตภายนอกของผู้ตอ้งขังก่อนได้รับการปลดปล่อย โดยศึกษา
ผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดนนทบุรีที่ได้เข้าร่วมกจิกรรมตามนโยบายเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อยจ านวน 150 คน ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มผีลต่อความพร้อมในการด ารงชีวิตภายนอกของผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดนนทบุรีก่อนไดร้ับ
การปลดปล่อย มีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่สถานภาพสมรส ระยะเวลาทีเ่หลือในเรือนจ า การเตรียมความพร้อมจาก
เรือนจ าด้านการฝึกวิชาชีพ การเตรียมความพร้อมจากเรือนจ าด้านการพัฒนาจิตใจและการเตรียมความพร้อมจาก
เรือนจ าด้านการศึกษา ส่วนปญัหาอุปสรรคทีผู่้ต้องขังคิดว่าจะพบหลงัจากพ้นโทษ คือ ปัญหาการหางานท าในสังคม
ภายนอก สังคมภายนอกรังเกียจและหวาดระแวงคนเคยตดิคุกมาก่อน จึงไม่รับเข้าท างาน ปัญหาที่อยูอ่าศัย เมื่อพ้น
โทษออกไปแล้วยังไม่แน่ใจว่าจะกลับไปสู่ถิ่นพักอาศัยเดิมได้หรือไม่ เพราะสังคมและคนรอบข้างภายนอกไม่ต้อนรับ 
ปัญหาครอบครัว ภรรยาและบตุรที่ได้รับความเดือนร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมในสังคมภายนอกยังคงเป็น
ปัญหาต่อเนื่องที่จะต้องเข้าไปช่วยแก้ไข ปัญหาการปรับสภาพตนเองให้คุ้นเคยกับการเปลีย่นแปลงของสังคมและสิ่ง
แวดลอมภายนอก และแรงกดดันของสังคมภายนอก ด้วยการถูกกีดกันจากสังคมในท้องถิ่นด้วยค าต าหนิ ดูถูกเหยียด
หยามต่างๆ นาๆ หรือเจอค าถามของคนรอบข้างซึ่งเป็นค าพูดที่ตอกย้ าให้เจ็บปวดทางใจ จนเกิดแรงกดดันให้หวน
กลับไปกระท าผดิซ้ าอีก 
 แนวทางพัฒนาการด าเนินงานโครงการเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังของเรือนจ ากลางชลบรุี มี
ประเด็นด้านสถานท่ี เรือนจ าควรจัดสถานท่ีให้เหมาะสมและเพียงพอกับการอบรมการตรยีมความพรอ้มก่อนปล่อย
ให้เพียงพอกับจ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ า ด้านบุคลากร ควรขอรับการจัดสรรอัตราก าลังเพิ่ม ในส่วนเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพฤตินสิัยชีวิตผูต้้องขัง และฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรูค้วามสามารถให้กับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ให้มีความเชีย่วชาญ รวมทั้งควรประสานขอความร่วมมือ
หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและสังคม เข้ามาสนับสนุนด้านวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ในฝึกอบรมเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขัง และช่วยเหลือให้โอกาสผู้พ้นโทษเขา้ท างานตามความถนดัและความสนใจ รวมทั้ง
ควรประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอก หรือคนท่ัวไปได้ทราบถึงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผูต้้องขังพ้นโทษ 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้สังคมและตัวผู้ต้องขังเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรวรรณ ค ากรเกตุ (2559) ได้ศึกษา 
แนวทางการพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของผูต้้องขัง ในเรือนจ าโครงสร้างเบา ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ขาดแคลน ด้านอัตราก าลัง โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าท่ีด้านการแก้ไข นักวิชาชีพต่างๆ 
เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิงาน ในโปรแกรมเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อยจึงเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการควบคุมแทนเจ้าหน้าท่ีด้าน
การแก้ไข จึงได้มีการจัดอบรมทักษะและทัศนคติของเจ้าหน้าท่ี แตพ่บปัญหาในเรื่องของระยะเวลาฝกึอบรมอาจสั้น
เกินไปท าให้ไม่ได้รับความรู้ที่เพียงพอ ทางด้านการด าเนินงานโปรแกรมการเตรยีมความพร้อมก่อนปลอ่ยแบบเข้มข้น 
ปัจจัยทางด้านสังคมก็เป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่ยากในการควบคุม หากผูต้้องขังออกไปสู่สังคมภายนอก เจอ
สภาพแวดล้อมเดิม อาจท าให้กลับไปกระท าความผดิซ้ าอีก ด้านสถานท่ี กรมราชทัณฑ์ควรมีการจัดเตรียมสถานท่ี
เรือนนอนและอุปกรณต์่างๆ ใหพ้ร้อมก่อนเริ่มด าเนินโครงการ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
  1. กรมราชทัณฑ์ควรส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ให้มีทักษะ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากรอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผูต้้องขัง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเชิญ
วิทยากรภายนอก 
 2. เรือนจ าควรจดัสถานท่ีเพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อยโดยเฉพาะ เนื่องจากผู้ต้องขังมีจ านวนมาก
เพื่อใหก้ารฝึกอบรมเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงูสุดแก่ผูต้้องขัง 
 3. เรือนจ าควรจดัหลักสูตรการเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ต้องขังโดยเน้นเรื่อง
การฝึกวิชาชีพ และการมีงานท าหลังจากท่ีผู้ต้องขังพ้นโทษ  
 4. เรือนจ าควรประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายในจังหวัดชลบรุี ในการบูรณาการแกไ้ข พัฒนาพฤตนิิสัย 
รวมทั้งช่วยเหลือผูต้้องขังที่จะพ้นโทษออกไป เพื่อลดปัญหาการกลับไปกระท าซ้ าอีก 
  5. เรือนจ าควรมีการตดิตามผู้ต้องขังหลังจากปล่อยตัวไปว่ามีคณุภาพชีวิตอย่างไร สามารถด าเนินชีวิตอยู่
ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อยา่งเป็นปกติสุข หรือต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด โดยการไปเยี่ยมที่
บ้านหรือสถานที่ท่ีผู้พ้นโทษสะดวก  
 6. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพของ
ผู้ต้องขังที่พ้นโทษ  
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