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บทคัดย่อ  

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ ากลาง
สมุทรปราการ ปญัหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจยัสนาม ในส่วนของการวิจยัสนาม เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมลูส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูต้้องขังในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ มีการปฏิบัติงานในด้านตา่งๆ คือ การปฏิบัติงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังด้านสิง่จ าเป็นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ อาหาร และเครื่องนุ่งห่ม, ด้านที่อยู่อาศัย, ด้านการ
รักษาพยาบาล, ด้านการศึกษาและฝึกวิชาชีพ, ด้านกีฬาและนันทนาการ สภาพปญัหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของผูต้้องขังในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ ภายใต้วิสัยทัศน ์
“กรมราชทัณฑเ์ป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แกไ้ข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า 
สู่สังคม” 

ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิต, ผู้ต้องขัง, เรือนจ า 

บทน า    
  
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูต้้องขังในประเทศไทยได้เริม่พัฒนาอย่างเปน็รูปธรรมในภายหลังที่ประเทศไทยได้
เปลี่ยนแปลงสู่ระบบการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ซึ่งรัฐบาลสมยันั้นได้
ตระหนักถึง ภารกิจของงานราชทัณฑ์ จึงไดม้ีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ 2479 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กรม
ราชทัณฑ์ยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัิงาน และยังมีกฎหมายอื่นๆ เช่น กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งข้อก าหนดขององค์การสหประชาชาติ อาทิ กฎมาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัตติ่อ
ผู้ต้องขัง (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners: SMR) ต่อมาไดม้ีการประกาศใช้ 
พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ 2560 สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ 2479 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ซึ่งมีบทบญัญัติบาง  
ประการ ไมส่อดคล้องกับนโยบายทางอาญา ประกอบกับมีกฎหมายและกฎเกณฑ์ในระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ประเภทต่างๆ ซึ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ไมม่ีบทบัญญตัิไว้ใน พ.ร.บ.ดังกล่าว ส่งผลให้การ
ด าเนินการไมส่อดคล้องตามมาตรฐานสากล อาทิ ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบตัิ
ต่อผู้ต้องขัง  เป็นต้น (ภัทรวรรณ ทองใหญ่, 2561, หน้า 164 - 168) 
 
 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ า : กรณีศึกษา เรือนจ ากลาง
สมุทรปราการ 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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เนื่องด้วยเรือนจ ากลางสมุทรปราการ เป็นหน่วยงานองค์กรภาครัฐ สังกัด กรมราชทัณฑ์ กระทรวง

ยุติธรรม มีอ านาจหน้าท่ีในการปฏบิัติต่อผูต้้องขังให้เป็นไปตามต่อการค าพิพากษาของศาลจังหวัดสมุทรปราการ 
และมผีู้มีอ านาจตามกฎหมายให้ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 และค าสั่ง ระเบียบ กฎหมายและนโยบายทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารราชการภายในเรือนจ า 
เพื่อให้ผู้ต้องขังที่อยู่ภายในเรือนจ าสามารถด ารงชีวิตอยู่ไดต้ามสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีมนุษย์สมควรจะได้รับ และมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตของผูต้้องขัง ตามหลกัมนุษยธรรม และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ ได้ปฏิบัติงานโดยยึดกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบของทางราชการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ข้อก าหนด และเช่ือมโยงรวมถึงผลกระทบต่อองค์กรเป็นหลัก
ในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
 1. ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบตัิตอ่ผู้ต้องขังฉบับปรับปรุง “ข้อก าหนด
แมนเดลา” ฉบับย่อ ไดร้ับการลงมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากสมัชชาแห่งสหประชาชาติในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2558 ซึ่งข้อก าหนดนี้วางมาตรฐานข้ันต่ าในการบริหารจัดการเรือนจ าที่ดี รวมทั้งประกันว่าสิทธิของผูต้้องขังต้อง
ได้รับความเคารพ ข้อก าหนดแมนเดลาไม่ใช่ข้อก าหนดที่เขียนข้ึนใหม่ทั้งหมด แต่เป็นการปรับปรุงข้อก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัตติ่อผู้ต้องขัง ปี 1955 (Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners - SMR)  ประกอบด้วยหัวข้อส าคญัเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานด้านการราชทัณฑ์และ
สิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้นนับตั้งแต่ ป ี1955 เนื่องจากการเจรจาเกี่ยวกบัเนื้อหาท่ีปรับปรุงได้เสรจ็สิ้นลงในการประชุม
ผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ ที่ประชุมจึงตกลงที่จะเรียกข้อก าหนดนีว้่า “ข้อก าหนด
แมนเดลา” เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ผูล้่วงลับ ผู้ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ าถึง 27 ปี และรณรงค์เพื่อ
สิทธิของผู้ต้องขัง ในด้านที่ส าคัญ ได้แก่ หลักพื้นฐาน การรับตัวผู้ต้องขัง การคัดกรองด้านสุขภาพ การจ าแนกและ
ความต้องการเฉพาะด้านของผูต้้องขัง เจ้าหน้าที่เรือนจ า การดูแลผูต้้องขัง การใช้เครื่องพันธนาการ การใช้
ชีวิตประจ าวัน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ผู้ต้องขังในฐานะป่วย ค าแนะน าด้านสุขภาพ อาหารและน้ าดืม่ การนอน 
เด็ก วินัยและบทลงโทษ การขังเดีย่ว การศึกษา สุขภาพกายและสุขภาพจิต บทบาทของเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ 
และการกลับคืนสู่สังคม (สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, 2559)  

2. ค าแถลงของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบญัญัติ
แหง่ชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของ
รัฐ ความเหลื่อมล้ าในสังคมเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนท้ังหลายของประชาชน จึงมี
นโยบายที่จะด าเนินการดังนี้ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2557) 

3. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558-2561 “มุ่งพัฒนาและบูรณาการกระบวนการยตุิธรรมให้
การพัฒนาประเทศมีมติิด้านการยตุิธรรมถาวร เพื่อลดความเหลื่อมล้ า เกิดความเป็นธรรมให้สังคมโดยเน้นป้องกัน
ควบคู่การพัฒนา ปัญหาอาชญากรรมหรือการกระท าผดิเป็นสิ่งที่มีมานานในสังคม เมื่อมีการกระท าผดิจึงต้องมีการ
ก าหนดบทลงโทษข้ึนมาเพื่อควบคมุผู้กระท าผดิ แนวคิดการลงโทษตามกฎหมายพัฒนาการไปตามยุคสมัย โดย
เปลี่ยนแปลงแนวคิดการลงโทษมาเป็นการแก้ไขและปรับปรุงพฤติกรรม โดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและเป็นไป
ตามหลักสากลมากขึ้น การแกไ้ขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการยุติธรรมที่เกดิขึ้น หลังจากศาลได้
ตัดสินว่าผู้ต้องหาได้กระท าผดิ โดยมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท าหน้าที่ในการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาพฤตนิิสัย เพื่อให้
ผู้กระท าผิดส านึกผดิ ปรับตัวกลับใจเป็นพลเมืองดีในสังคม โดยไม่กระท าผดิซ้ าอีก ภารกิจการแกไ้ขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด 
ในที่ควบคุม (เรือนจ า ทัณฑสถาน) จึงเป็นภารกิจส าคัญในการที่จะให้โอกาสผู้กระท าผิดกลับเข้าสู่สังคมและไม่หวน
กลับมากระท าผดิซ้ าอีก (กระทรวงยุติธรรม ส านักนโยบายและแผน ส านักปลัดกระทรวงยตุิธรรม, 2558) 

 



3 
4. แผนปฏิบัตริาชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2559-2562 พัฒนาประสทิธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังตามหลัก

มาตรฐานสากล ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล พัฒนาระบบการควบคุมผูต้อ้งขัง พัฒนา
ระบบการปฏิบัตติ่อผูต้้องขัง ลดความแออัดของผู้ต้องขัง พัฒนาการก่อสร้างเรือนจ าและทณัฑสถานตามหลักทัณฑ
วิทยา มีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการควบคุมและป้องกันรักษาความปลอดภัยและระงับเหตรุ้ายภายในเรือนจ า 
รวมทั้งพัฒนามาตรฐานด้านการปฏิบัติและควบคุมผู้ต้องขังและการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคมุของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจ า พัฒนาพฤตินิสยัผู้ต้องขัง ฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้้องขังตามความเหมาะสม การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห ์
ที่เหมาะสม จัดการศึกษา พัฒนาจติใจ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสรมิการใช้ศักยภาพผู้ต้องขัง พร้อมทั้งการจัดสวสัดิการ
และให้การสงเคราะห์  พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคณุค่ากลับสูส่ังคม (กรมราชทัณฑ,์ 2558) 

5. นโยบายการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (พันต ารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์) นโยบาย 3ส 
(สะอาด, สุจรติ, เสมอภาค) 7ก กักขัง, แก้ไข, กฎหมาย, วางกรอบ,กลั่นกรอง, ก าลังใจ,กลับตัว (กรมราชทัณฑ์. 
2561ค) นโยบาย 4S (SMART, STRONG, SERVICE, SUCCESS) การให้ตระหนักว่าผูต้้องขังคือ เพื่อนมนุษย์ พ่ีน้อง
ร่วมชาติ และผูร้ับบริการ (กรมราชทัณฑ์, 2561ก) 

6. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน บนัทึกความร่วมมือ การด าเนินการตามบันทึกความร่วมมือ ส านักงาน 
กสม. และกรมราชทัณฑ์ ซึ่งต่อไปในบันทึกความร่วมมือน้ี เรียกว่า “หน่วยงานท้ังสอง” จะให้ความรว่มมือและ
สนับสนุนซึ่งกันและกันตามกรอบภารกิจและหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานของหน่วยงาน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
๑.ร่วมกันจัดท าหลักสูตรหรือเนื้อหาในด้านการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการส่งเสริม และคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการยตุิธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในหลักการและวิธี
ปฏิบัติงานด้านกระบวนยตุิธรรมตามกฎหมายภายในประเทศท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักสิทธมินุษยชนและ
มาตรฐานสากล ๒.ร่วมกันสร้างกลไกและการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณา
การเพื่อให้สามารถด าเนินการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป บันทึกความ
ร่วมมือน้ี มผีลบังคับตั้งแต่ลงนามเป็นต้นไป และมีก าหนดระยะเวลาสามปี หน่วยงานทั้งสองฝ่ายอาจพิจารณาและ
ตกลงปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกความร่วมมือน้ี และหากฝ่ายใดประสงค์จะขอยกเลิกก็สามารถ
กระท าได้ โดยแจ้งเหตุอันสมควรเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝา่ยหนึง่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (กรม
ราชทัณฑ์. 2561ข)  

กระบวนการปฏิบัตติ่อผู้ต้องขังขณะถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจ าได้แก ่ภารกิจด้านการควบคมุผู้ต้องขังและ
การอบรมแกไ้ขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ตลอดจนการจดับริการต่างๆให้แกผู่้ต้องขัง เช่น การจัดการด้านอาหาร 
การรักษาพยาบาล การจดัการศึกษาอบรม การฝึกวิชาชีพ การให้ความสะดวกและเป็นประโยชน์บางประการแก่
ผู้ต้องขัง บริการเหล่านี้แมจ้ะไม่ใช่ภารกิจการควบคุมผู้ต้องขังโดยตรง แต่เป็นภารกิจท่ีช่วยเสรมิให้การควบคุม
ผู้ต้องขังมีคุณภาพ ผู้ต้องขังไดร้ับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
พฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดภีายหลังพ้นโทษแล้ว ภัทรวรรณ ทองใหญ่ (2561, หน้า 187) 

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ า มีงานวิจัยจ านวนหนึ่งทีไ่ด้ศึกษา และ
เสนอแง่มุมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณุภาพชีวิตผูต้้องขังในเรือนจ า ดังน้ี 

อาภากร งามปลอด (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบตัิตามมาตรฐานด้านคุณภาพชีวิตผูต้้องขังเรือนจ ากลาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากผลการศกึษาพบว่า ในแต่ละวันผูต้้องขังที่อยู่ในเรือนจ ามักจะท าอะไรที่ซ้ าซากจนท าให้เกิด
ความเบื่อหน่าย และอาจเกดิความเครียดขึ้นมาได้ การที่ทางกรมราชทัณฑ์ก าหนดให้มีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
เพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรมนัน้ จึงถือเป็นทางออกท่ีดี เพราะผู้ตอ้งขังนอกจากจะได้ออกก าลังกายท าให้ร่างกาย
แข็งแรงแล้ว ยังท าให้สุขภาพจิตของผู้ต้องขังดีขึ้น เป็นการลดความเครียดไปในตัวด้วย โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านนันทนาการของผู้ต้องขังดังตอ่ไปนี้ จากกฎกระทรวงข้อ 71 ก าหนดให้ต้องขังและคนฝากขังนั้นให้เดินออกนอก 
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ห้องขังหรือออกก าลังกายตามก าหนดเวลาและเขตที่พัศดีเห็นควร สว่นผู้ต้องขังอื่นเว้นแต่ระหว่างต้องโทษฐานผิด
วินัย ให้มีโอกาสพักผ่อนและจดัใหอ้อกก าลังกายตามสมควร นอกจากน้ีให้ทางเรือนจ าส่งเสริมสนับสนนุให้ผู้ต้องขังที่
มีความสนใจทางดา้นดนตรีมีโอกาสร่วมกิจกรรม โดยการหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ทางด้านดนตรมีา
ฝึกสอนเพื่อให้ผูต้้องขังพัฒนาความสามารถจนน าไปประกอบอาชีพได้ ส่วนของผูต้้องขังชราและป่วยเรือนจ าจัด 
กิจกรรมใหเ้หมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ต้องขัง โดยไม่ให้ปฏิบัติ เช่นเดียวกับผูต้้องขังปกตินอกจากกิจกรรมใน
ข้างต้นทางกรมราชทัณฑ์ก าหนดให้มีการอบรมผูต้้องขังให้เตรียมความพร้อมในการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตภายในเรือนจ า 
อย่างมีความสุขและมีการจดัอบรมเพื่อพัฒนาจิตใจผูต้้องขังหลักสูตรสัคคสาสมาธิตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ
ในส่วนของเรือนจ ากลางสรุาษฎรธ์านี ซึ่งมีผู้ต้องขังจ านวนมาก มีความแออัดท าให้ผู้ต้องขังเกิดความเครียด การจัด 
กิจกรรมนันทนาการในด้านตา่งๆ เพื่อคลายเครียดให้แก่ผู้ต้องขังเปน็สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
ดีจะท าให้การบริหารจัดการเรือนจ า เป็นเรื่องที่ง่ายและลดปัญหาสขุภาพผู้ต้องขัง ง่ายต่อการควบคมุผู้ต้องขังอีกด้วย 
โดยปกตผิู้ต้องขังท ากิจกรรมต่างๆจนเหนื่อยในเวลากลางวันแล้วหลงัจากรับประทานอาหารเย็นและขึน้เรือนนอน
เพื่อพักผ่อนในเวลา 16.00 น. ในช่วงเวลานี้ทางเรือนจ าได้จัดใหม้ีโทรทัศน์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ชมเพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจคลายเครียดเปดิในเวลาประมาณ 16.30 น. จนถึง 21.00 น. โดยรายการที่ทางเรือนจ าเปิดใหผู้้ต้องขังดู ชม
จะไม่ใช่รายการสด ผูต้้องขังไม่มสีทิธ์ิในการเลือกช่องต่างๆ เพื่อรับชม แต่ทางเรือนจ าอัดเทปเพื่อคัดกรองรายการที่
จะให้ผู้ต้องขังเข้าชม โดยอาจเปดิภาพยนตร์ สารคดี หรือมิวสิควีดโีอให้ดูสลับสับเปลี่ยนกันไป ในส่วนของกิจกรรม
นันทนาการหรือกีฬาอื่นๆ ที่จดัให้ผู้ต้องขังในวันเสาร์อาทิตย์จะจดัโทรทัศน์ไว้สองจุดโดยจะจัดรายการสดจาก
โทรทัศน์และถา่ยทอด การชกมวยไทยให้ผู้ต้องขังได้รับชมกัน ส่วนในด้านกีฬาต่างๆ ที่จะจัดใหผู้้ต้องขังนั้นทาง
เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานไีมส่ามารถจัดให้ได้เองจากข้อจ ากัดทางด้านสถานท่ีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการด้าน
กีฬา ส่วนกิจกรรมในช่วงวันหยุดพิเศษ เช่นปีใหม่หรือสงกรานต์ ทางเรือนจ าได้จัดใหม้ีวงดนตรจีากภายนอกเข้ามา
แสดงให้ผูต้้องขังได้รับชมในเรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานไีมไ่ด้จดักิจกรรมดังกล่าวเพราะด้านสถานท่ี คือไม่มีพื้นที่
รองรับกับการจดักิจกรรมดังกลา่ว 

กัญญา อ้ึงเจรญิวงค์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตภายได้รับสวสัดิการของผูต้้องขัง: กรณีศึกษา 
เรือนจ ากลางเพชรบุรี  จากการศกึษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมรีะดับการไดร้ับสวสัดิการของผู้ต้องขังและระดับคณุภาพ
ชีวิตของผู้ต้องขัง ภายใต้การได้รับสวัสดิการของผู้ต้องขัง อยู่ในระดบัปานกลาง การได้รับสวัสดิการของผู้ต้องขัง อยู่
ในระดับปานกลาง การได้รับสวัสดิการของผู้ต้องขังมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ต้องขังให้ดีขึ้นตามสมควร โดยทีป่ัจจัยหลักท่ีส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านต่างๆ คือการบริหารด้านสวัสดิการ 
การด ารงซึ่งสิทธิของผู้ต้องขัง ตามหลักสิทธิมนุษยชน หรือสิทธิตามสถานะ ย่อมเป็นไปตามที่บัญญตัิไวใ้นรัฐธรรมนญู
จากผลการศึกษา ควรท าการศึกษาคุณภาพชีวิตภายใต้การได้รับสวสัดิการของผูต้้องขังเรือนจ ากลางเพชรบุรีขณะอยู่
ในเรือนจ าและหลังพ้นโทษ เพื่อท่ีจะศึกษาว่าการใหส้วัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรือนจ าและหลังพ้นโทษ 
เพื่อท่ีจะศึกษาว่าการใหส้วัสดิการและการคุณภาพชีวิตในเรือนจ ามผีลต่อการด าเนินชีวิตในสังคมเมื่อพ้นโทษออกไป
หรือไมต่ลอดจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานแก้ไขปรับปรุงและเสนอนโยบายถึงกรมราชทัณฑ์ในการพัฒนา
ด้านสวสัดิการและการพัฒนาคณุภาพชีวิตของผู้ต้องขังต่อไป คุณภาพชีวิตภายใต้การไดร้ับสวสัดิการของผู้ต้องขัง 
ควรปรับปรุงและแกไ้ขการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆด้าน ท่ียังเป็นจุดด้อย เพื่อส่งผลให้คณุภาพชีวิตของผู้ต้องขังนั้น
ดีขึ้น  

ชัยวัฒน์ รัตนวงค์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสร้างสรรคเ์พื่อเสริมสร้างชีวิต
ผู้ต้องขังสูงอาย:ุ กรณีศึกษาเรือนจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ จากผลการศึกษาพบว่า เรือนจ าจังหวัดอุตรดติถ์ มกีารพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุตามคูม่ือการจัดการสวสัดิการและการสงเคราะหผ์ู้สูงอายุ กรมราชทณัฑ์ ผู้ต้องขังสูงอายุ
ส่วนใหญ่มีความคิดว่าตนเองมีปัญหาคุณภาพชีวิตมากที่สดุในด้านชีวิตจิตใจ โดยอยู่ในระดับปานกลาง และผลการ
วัดระดบัคุณภาพชีวิตผูต้้องขังสูงอายุก่อนใช้รูปแบบอยู่ในระดับปานกลางมีความต้องการกิจกรรมสร้างเสริมคณุภาพ 
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ชีวิตได้แก่ การให้ความรู้ดา้นการดแูลสุขภาพ  การออกก าลังกาย การปฏิบัติธรรม การเยีย่มญาติใกล้ชดิ อาคาร 
สถานท่ีสะอาด และมีพื้นท่ีหรือแดนท่ีเป็นสัดส่วนส าหรับผูต้้องขังสูงอายุโดยเฉพาะรูปแบบการจดั 
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์เพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตผู้ต้องขังสงูอายุประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ      

1. การวางแผนด าเนินงาน ได้แก่ การศึกษาบริบทเรือนจ า การศึกษาสภาพปญัหา ศึกษาความต้องการ
กิจกรรมสร้างเสรมิคณุภาพชีวิตผูต้้องขังสูงอายุ การวัดระดับคณุภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ และกระบวนการวางแผน
แบบมีส่วนร่วม 

2. การปฏิบัติตามแผนด าเนินงาน มีกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเรยีนรูดู้แล
สุขภาพ กิจกรรมออกก าลังกาย กจิกรรมนันทนาการ กิจกรรมปฏิบตัิธรรม กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ และกิจกรรม
รักษาสิ่งแวดล้อม 

3. การประเมินผลการด าเนินงาน ได้แก่ ความตระหนักความส าคัญในการสร้างเสริมคณุภาพชีวิตผู้ต้องขัง
สูงอายุ ความรู้ในการสรา้งเสริมคณุภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุทักษะการปฏิบัติกจิกรรมสร้างเสริม คณุภาพชีวิต
ผู้ต้องขังสูงอายุ ระดบัคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุและความพึงพอใจต่อรูปแบบของผู้ต้องขังสูงอายุและทีมวิจัย 

ผลการประเมินรูปแบบ พบว่า ภายหลังการใช้รูปแบบผู้ต้องขังสูงอายุมีระดับคณุภาพชีวิตสูงกว่าก่อนใช้
รูปแบบ โดยส่วนใหญม่ีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี ความพึงพอใจต่อรปูแบบโดยรวมสอดคล้องกันในระดับมาก ทีม
วิจัยมีความพึงพอใจต่อรูปแบบโดยรวมสอดคล้องกันระดับมากเช่นกัน นอกจากน้ีผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวท าให้
เกิดเรือนจ าต้นแบบของการจดักิจกรรมสิ่งแวดล้อมสรา้งสรรค์เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ ตลอดจนมี
ความสอดคล้องกับบริบท สภาพปญัหา ความต้องการที่แท้จริง และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนส าหรับผู้ถูกคมุ
ขังในเรือนจ าภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 

เกียรติศักดิ์ บัวมาศ (2547) ได้ศึกษาเรื่อง การได้รับปฏิบัติในเชิงสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดเลย 
จากผลการศึกษาพบว่า โดยในภาพรวมพบว่าผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดเลยด้านการให้ค าปรึกษาพบวา่ได้รบัการ
ปฏิบัติในเชิงสิทธิมนุษยชนของผู้ตอ้งขังในระดับน้อย เนื่องจากบุคลากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และ
ความช านาญหลากหลาย เช่น จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักจติวิทยา อนุศาสนาจารย์ ปัญหาที่พบคือ เรือนจ า
จังหวัดเลยนั้นไมม่ีบุคลากรในสาขาเหล่านี้ ดา้นการดูแลสุขภาพอนามัยผูต้้องขัง ท่ีอยู่หลับนอน เครื่องนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค สถานพยาบาล อย่างเพยีงพอ ส่วนด้านการจัดใหม้ีแพทยห์รือบุคลากรทางการแพทย์นั้นไดร้ับการปฏิบัติที่
น้อยเนื่องจากเรือนจ าไม่มีบคุลากรด้านการแพทย์ในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง ในทางปฏิบัติเรือนจ าได้รับความ
ร่วมมือจากสาธารณสุขจังหวัดในการดูแลสุขภาพของผูต้้องขังในเรือนจ า ในด้านการป้องกันและควบคมุโรค ตรวจ
และแนะน าสุขาภิบาล ส่งเสรมิสุขภาพอนามัย การฟื้นฟู และการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาท่ีโรงพยาบาลข้างนอก 
ปัญหาและอุปสรรคทีส่ าคัญที่ท าให้ไมส่ามารถปฏิบัตติามมาตรฐานขั้นต่ าได้ คือ ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาด้าน
บุคลากรทางการแพทย์ และปญัหาอาคารสถานท่ี และผลวิจัยพบว่า การได้รับการปฏิบัติในเชิงสิทธิมนุษยชนของ
ผู้ต้องขังด้านการดูแลสุขภาพอนามัยผูต้้องขังไม่แตกต่างตามอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ ภาระพึ่งพิงทาง
ครอบครัว การต้องโทษ และระยะเวลาที่ได้รับโทษมาแล้ว เป็นผลมาจากการปฏิบตัิงานเชิงรุกด้านการ
รักษาพยาบาลแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงของรัฐบาล เช่น โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ซึ่งผู้ต้องขังในเรือนจ า
จังหวัดเลยไดร้ับการปฏิบัตเิช่นเดยีวกับประชาชนท่ัวไป 

กนิษฐา แสนสมบตัิ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจดักิจกรรมส่งเสรมิจริยธรรมผู้ต้องขัง
เรือนจ าจังหวัดเลย จากผลการศึกษาพบว่า ผู้วิจัยได้จ าแนกอภิปรายใน 2 ประเด็น ดังนี้ ผลการศึกษาปัญหาและ
ความต้องการในการจดักิจกรรมสง่เสริมจริยธรรม ผลการศึกษาจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เจาะลึก 
สภาพปัญหา ปัญหาการจัดกจิกรรมพบว่าด้านประเภทกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ท าตามค าสั่งของส่วนกลาง มีกิจกรรม
มากแต่ได้สาระน้อย ดา้นวิธีจัดกิจกรรมไม่เป็นระบบ ซ้ าซากจ าเจไมจู่งใจให้ผู้ต้องขังเข้าร่วมบางครั้งมกีารเกณฑ์
ผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรมโดยมิได้สมัครใจและงบประมาณทีม่ีจ ากัดท าให้การจัดกิจกรรมไมม่ีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
ด้านระยะเวลา พบว่าไมม่ีความตอ่เนื่องขาดความยืดหยุ่น ด้านวิทยากร พบว่ามีจ านวนเจ้าหน้าที่ท่ีท ากิจกรรมน้อย 
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ท าให้การจัดกิจกรรมไมส่ะดวก รวดเร็ว ส่วนวิทยากรจากภายนอกท่ีเชิญมาบางส่วนไม่คุ้นเคยกับสถานที่และกลัวไม่
กล้าที่จะเข้ามาจัดกจิกรรมให้กับผูต้้องขัง ซึ่งวิทยากรจากภายนอกตอ้งได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วย ในส่วน
ของความต้องการให้จัดกิจกรรมพบว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีความต้องการในโครงการด้านส่งเสรมิคณุธรรมและ
จริยธรรมให้กับผูต้้องขัง และงานบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ  ผลการศึกษาแนวทางการจัดกจิกรรมสง่เสริม
จริยธรรมผู้ต้องขัง พบว่าด้านประเภทการจัดกิจกรรมไม่ได้ใหค้วามหลากหลายและเป็นประโยชน์แก่ผูต้้องขังอย่าง
แท้จริง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จดัขึ้นตามนโยบายกรมราชทณัฑ์ ซึง่สนับสนุนงบประมาณด าเนินการจึงท าให้ขาด
ความหลากหลายของกิจกรรมส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่าย ต้องจัดกจิกรรมใหส้อดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ต้องขัง ซึ่งกระท าไดโ้ดยการจ าแนกกลุ่มผูต้้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังแต่ละกลุม่ได้เสนอความคิดในการจัดกิจกรรม ซึ่ง
หากเรือนจ าจดัท าแบบสอบถามความคิดเห็นถึงความต้องการของผูต้้องขังเพื่อน าแบบสอบถามไปจดัท าเป็นแผนงาน
โครงการก็จะส่งผลให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ต้องขังแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน และด าเนินการได้อย่างเป็น
รูปธรรมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ต้องขังอย่างแท้จริง ต้องจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของ
ผู้ต้องขังการจัดกิจกรรมแต่ละประเภทต้องค านึงถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง ด้านวิธีการจัดกิจกรรม มี 3 
แนวทางได้แก่ (1) คัดเลือกผูต้้องขังที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และเปิดโอกาสใหผู้้ต้องขังมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะให้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ จะส่งผลให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ (2) ควรเปิดโอกาสให้
ผู้ต้องขังมีส่วนร่วมในการก าหนดวธิีการจัดกิจกรรมด้วย ผูต้้องขังควรมีส่วนเข้ามาแสดงความคดิเห็นและเสนอแนะ
ให้ด าเนินกิจกรรมตา่งๆตามความสนใจของผู้ต้องขังโดยไม่ขัดต่อระเบียบและวิธีการปฏิบตัิของเรือนจ า จะท าให้การ
จัดกิจกรรมมผีลดีต่อเรือนจ าและผู้ต้องขังด้วย (3) ควรเปิดโอกาสให้องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการจัดกิจกรรม เพราะปัจจุบันนี้การท างานของภาครัฐเน้นให้ส่วนราชการมีการท างาน
เชิงบูรณาการควรสนับสนุนให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดักจิกรรมให้กับ
ผู้ต้องขังเนื่องจากว่าถ้าผู้ต้องขังพ้นโทษไปแล้วก็จะกลับไปอยู่ร่วมกบัคนในชุมชนยอมรับก็จะท าให้ผูต้อ้งขังที่เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมไดเ้ร็วข้ึนภายหลังจากพ้นโทษ  

ซึ่งผู้วิจัยเป็นบุคลากรเจ้าหน้าท่ีของเรือนจ ากลางสมุทรปราการ จึงมคีวามสนใจที่จะศึกษา การปฏิบตัิงาน
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ า ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน ตลอดถึงแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ า โดยก าหนดขอบเขตครั้งนี้เฉพาะเรือนจ ากลาง
สมุทรปราการ เท่านั้น 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัย เรื่อง การปฏิบัติงานดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูต้้องขังในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ เป็น
การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
  

วิธีการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 

 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คูม่ือการปฏิบัติงาน 
พระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการการปฏิบัติงานด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ 

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณก์ลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal Interview)  
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ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการสังกัดเรือนจ ากลางสมทุรปราการทีเ่กี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ  
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ตอ้งการศึกษา วิโรจน์ ก่อสกลุ (2561, หน้า 45) 
จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) เป็นหัวหน้างานสูทกรรม ต าแหน่ง นักทัณฑวิทยาช านาญการ จ านวน 1 คน 
 2) เป็นเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานแดนสทูกรรม ต าแหน่ง เจา้พนักงานราชทัณฑ์ปฏิบตัิงาน จ านวน 1 คน 

3) เป็นหัวหน้าฝ่ายควบคมุแดน 2 ได้แก่ ต าแหน่ง นักทัณฑวิทยาช านาญการ จ านวน 1 คน 
4) เป็นเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในแดน 2 ได้แก่ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ช านาญงาน จ านวน 1 คน 
5) เป็นเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในแดน 2 ได้แก่ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จ านวน 1 คน 
6) เป็นเจ้าหน้าท่ีสถานพยาบาลภายในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ ได้แก่ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญ

การ จ านวน 2 คน 
7) เป็นเจ้าหน้าท่ีสถานพยาบาลภายในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ ได้แก่ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ จ านวน 1 คน 
 8) เป็นหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ต าแหน่ง นักวิชาการฝึกอบรมวิชาชีพช านาญการ จ านวน 1 คน 
 9) เป็นเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานฝ่ายการศึกษา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จ านวน 1 คน 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสมัภาษณ์ โดยสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง หรือสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) ลักษณะของการ
สัมภาษณ์เป็นการสมัภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสมัภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์ 
จันทวานิช, 2561, หน้า 75) ผู้วิจัยไดส้ร้างแบบสัมภาษณ์ประกอบดว้ยค าถามแบบปลายปิด จ านวน 4 ข้อ ค าถาม
ทุกข้อมีประเด็นทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยทีต่ั้งไว้ และน าไปเสนอผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อตรวจสอบและขอ
ค าปรึกษาแนะน า หลังจากนั้นได้น าแบบสัมภาษณม์าปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวุฒิ 
 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมลู 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไปโดยการรวบรวม
เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการจดบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่
      1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
     1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
     1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอยีด  
     1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารทีส่่วนราชการจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น 
นโยบาย กฎระเบยีบ พระราชบัญญัติ คู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ ผู้วิจัยได้ตดิต่อกับผู้ให้ข้อมูลเป็นรายบุคคลเพื่อขอนัดหมายวัน 
– เวลาสมัภาษณ์ เป็นการล่วงหนา้ พร้อมทั้งอธิบายประเด็นของการสัมภาษณ์ให้ทราบล่วงหน้าอย่างคร่าวๆ และ
ก่อนการสัมภาษณผ์ู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจนว่า จะน าข้อมลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณไ์ปใช้ 
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ในการวิเคราะห์เชิงวิชาการเท่าน้ัน รวมทั้งขออนุญาตผู้ให้ข้อมลูส าคญัในการจดบันทึกการสนทนาและการจด
บันทึกเสียงทุกครั้ง และในระหว่างการสัมภาษณผ์ู้วิจัยจะถามค าถามตามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น 
 
 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวเิคราะห์ 
ดังนี ้
 1. ผู้วิจัยน าข้อมูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาแยกประเดน็ตามข้อค าถาม จากนั้นจึงวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ เพื่อสรุปผลวิจัยแยกเป็น 
ประเด็นๆเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไวส้ามประเดน็ได้แก่ การปฏิบัติงานด้านการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ สภาพปญัหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน และแนวทางการปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ โดยใช้การน าเสนอผลการวิจยัในรปูแบบ
พรรณนา 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยเอกสารและผลการวิจยัสนาม พบว่า 
 ปัจจุบันเรือนจ ากลางสมุทรปราการมีผูต้้องขัง 7,294 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 15 มิถุนายน 2562) เรือนจ า
กลางสมุทรปราการมีเจา้หน้าท่ีทั้งหมด 175 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562) 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ า 
มาใช้ในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ จากผลการศึกษาหนังสือ วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการ  เอกสาร
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พบว่า การก าหนดแนวคิดทฤษฏคีุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและ
ชุมชนเป็นเรื่องส าคญั และการน าแนวความคิดดังกล่าวเข้าสู่นโยบายสาธารณะ และสุดท้าย อุปสรรคต่างๆ จะ
เกิดขึ้นในระยะการน าแนวคดิทฤษฏีคุณภาพชีวิตไปสู่การปฏิบัติเพือ่ให้บรรลุวตัถุประสงค์ของนโยบายซึ่งนโยบายจะ
ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์หรือไมเ่พียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆทีส่่งผลให้นโยบายนั้นส าเรจ็หรือล้มเหลว จากการศึกษา
บทความทางวิชาการต่างๆ ความหมายของคุณภาพชีวิต UNESCO ได้ให้ความหมายของคณุภาพชีวิตว่า คุณภาพ
ชีวิตเป็นความรูส้ึกพึงพอใจของแต่ละบุคคลต่อองค์ประกอบต่างๆ ของชีวิต เช่น การด ารงชีวิตภายใตส้ิ่งแวดล้อมท่ีดี 
มีความสุขท้ังร่างกายและจิตใจสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดลอ้มและสังคมที่ตนอยูไ่ด้ดี สามารถเผชิญปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้ศักยภาพของตนเอง สร้างสรรคแ์ละพัฒนาตนเอง และสังคมใหส้ามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันตสิุข (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 143)  ซึ่งการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางสมุทรปราการมุ่งเน้นประเด็นเพื่อให้ผู้ต้องขงัทีอ่ยู่ภายในเรือนจ านั้นสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้
ตามสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีมนุษยส์มควรจะได้รับ และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง ตามหลักมนุษยธรรม และ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนนิงานตามนโยบายของกรมราชทณัฑ์ซึ่งมีภารกิจ
เกี่ยวกับการควบคมุ และแกไ้ขพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพือ่แก้ไข ฟ้ืนฟู
ผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นผลเมืองดี มีสุขภาพจติที่ดี ไม่หวนกลับมากระท าผิดซ้ า และสามารถด ารงชีวิตในสังคม
ภายนอกได้อย่างปกติโดยสังคมให้การยอมรับ ตามวสิัยทัศน์ กรมราชทัณฑ์ คือ “กรมราชทัณฑเ์ป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ ในการควบคุม แกไ้ข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อ คืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม” (กรมราชทัณฑ์, 
2558) 
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ทั้งนี้การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ เป็นไปเพื่อความ
สอดคล้องกับนโยบาย ข้อก าหนดขององค์การ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูต้้องขัง ดังนี้
ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบตัิต่อผูต้้องขังฉบับปรับปรุง “ข้อก าหนดแมนเดลา” 
ฉบับย่อ ที่ก าหนดหัวข้อส าคญัของการปฏิบัตติ่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล รณรงค์เพื่อสิทธิของผู้ต้องขัง ในด้านที่
ส าคัญ ได้แก่ หลักพื้นฐาน การรับตัวผู้ต้องขัง การคัดกรองด้านสุขภาพ เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า การดูแลผูต้อ้งขัง การใช้
เครื่องพันธนาการ การใช้ชีวิตประจ าวัน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ผูต้้องขังในฐานะป่วย ค าแนะน าด้านสุขภาพ 
อาหารและน้ าดื่ม การนอน เด็ก วนิัยและบทลงโทษ การขังเดี่ยว การศึกษา สุขภาพกายและสุขภาพจติ บทบาทของ
เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ และการกลับคืนสูส่ังคม (สถาบันเพื่อการยตุิธรรมแห่งประเทศไทย, 2559)  ค าแถลงของ
คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 
2557 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูด้้อยโอกาส (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2557)   
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558-2561 “มุ่งพัฒนาและบูรณาการกระบวนการยุติธรรมให้การพัฒนา
ประเทศมมีิตดิ้านการยตุิธรรมถาวร เพื่อลดความเหลื่อมล้ า โดยค านงึถึงหลักสิทธิมนุษยชนและเป็นไปตามหลักสากล
มากขึ้น การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผดิเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยตุิธรรมทีเ่กิดขึ้น หลังจากศาลได้ตดัสินว่าผู้ต้องหา
ได้กระท าผดิ โดยมีหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องท าหน้าที่ในการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสยั เพื่อให้ผู้กระท าผิดส านึกผิด 
ปรับตัวกลับใจเป็นพลเมืองดีในสังคม โดยไม่กระท าผดิซ้ าอีก ภารกิจการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผดิ ในที่ควบคุม 
(เรือนจ า ทัณฑสถาน) จึงเป็นภารกิจส าคัญในการที่จะให้โอกาสผู้กระท าผิดกลับเข้าสู่สังคมและไม่หวนกลับมา
กระท าผดิซ้ าอีก (กระทรวงยุติธรรม ส านักนโยบายและแผน ส านักปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2558)  แผนปฏิบัติ
ราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2559-2562 พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังตามหลักมาตรฐานสากล ควบคมุ
ผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล พัฒนาระบบการควบคุมผูต้้องขัง พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขัง ลดความแออัดของผูต้้องขัง รวมทั้งพัฒนามาตรฐานด้านการปฏิบัติและควบคุมผูต้้องขังและการพัฒนา
ประสิทธิภาพการควบคมุของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ า พัฒนาพฤตินิสยัผูต้อ้งขัง ฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้้องขังตามความ
เหมาะสม การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ทีเ่หมาะสม จดัการศกึษา พัฒนาจิตใจ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสรมิการ
ใช้ศักยภาพผู้ต้องขัง พร้อมท้ังการจัดสวสัดิการและให้การสงเคราะห ์ พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า
กลับสูส่ังคม (กรมราชทัณฑ์, 2558)   นโยบายการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (พันต ารวจเอก ณรัชต์ เศวต
นันทน์) นโยบาย 3ส (สะอาด, สุจริต, เสมอภาค) 7ก กักขัง, แก้ไข, กฎหมาย, วางกรอบ,กลั่นกรอง, ก าลังใจ,กลับตัว 
(กรมราชทัณฑ์ 2561ค) นโยบาย 4S (SMART, STRONG, SERVICE, SUCCESS) การให้ตระหนักว่าผูต้้องขังคือ 
เพื่อนมนุษย์ พ่ีน้องร่วมชาติ และผูร้ับบริการ (กรมราชทณัฑ์, 2561ก) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน บนัทึกความ
ร่วมมือ การด าเนินการตามบันทึกความร่วมมือ ส านักงาน กสม. และกรมราชทัณฑ์ ซึ่งต่อไปในบันทึกความร่วมมือนี้ 
เรียกว่า “หน่วยงานท้ังสอง” จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันตามกรอบภารกิจและหน้าที่และอ านาจ
ของหน่วยงานของหน่วยงาน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ ๑.ร่วมกันจดัท าหลักสตูรหรือเนื้อหาในด้านการเผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจ ด้านการส่งเสรมิ และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมที่เกีย่วข้องกับการปฏบิัติงาน 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในหลักการและวิธีปฏิบตัิงานด้านกระบวนยุติธรรมตามกฎหมายภายในประเทศท่ี
เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล ๒.ร่วมกันสร้างกลไกและการประสานความร่วมมือใน
การขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการเพื่อให้สามารถด าเนนิการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป (กรมราชทัณฑ์. 2561ข) การจดัสวัสดิการผู้ต้องขังนั้น รัฐฯ เป็นผู้จัดให้เป็นการ
จัดสวสัดิการด้านกินอยู่ที่พอสมควรไมด่ีหรือเลว กว่าความเป็นอยู่ของคนธรรมดาภายนอกเรือนจ ามากนัก และ 
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นอกเหนือจากสวัสดิการขั้นพื้นฐานแล้ว ยังมีสวสัดิการด้านอื่นๆ ท่ีเรือนจ าจัดให้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟ้ืนฟู 
ผู้ต้องขังให้คนที่ท าผิดไปแล้ว คิดกลับตัวเป็นคนดี และเป็นประโยชน์ต่อสังคมเมื่อพ้นโทษออกไป  

ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง สามารถน ามาวเิคราะห์แยกประเด็นต่างๆเรียงล าดับ
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยัที่ตั้งไว้สามประเด็นดังน้ี 

1. การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ า 
 การวิจัยพบว่า การปฏิบตัิงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูต้้องขังในเรือนจ า มีการปฏิบัติงานในดา้น

ต่างๆ ดังน้ี  
  1.1 การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ าด้านสิ่งจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน คือ 
อาหาร และเครื่องนุ่งห่ม 
  1.2 การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ าด้านท่ีอยู่อาศัย  
  1.3 การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ าด้านการรักษาพยาบาล  
  1.4 การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ าด้านการศึกษาและฝึกวิชาชีพ 
  1.5 การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ าด้านกีฬาและนันทนาการ 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ า 
     จากการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือน 
ประกอบด้วย 
  2.1 ปัญหาจ านวนผู้ต้องขังล้นเรือนจ า 
  2.2 ปัญหาจ านวนเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานในเรือนจ าไม่เพียงพอและไมส่อดคล้องกับจ านวนผู้ต้องขัง
ที่มีจ านวนมาก ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3 ปัญหาการขาดแคลนเจา้หน้าที่ท่ีมีความรู้ มีทักษะ และมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  
  2.4 ปัญหาด้านงบประมาณทีไ่ม่เพยีงพอต่อการปฏิบัติงานท าให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ 
  2.5 ปัญหาด้านอาคารและสถานท่ีปฏิบัติงานมีพื้นที่คับแคบและจ ากดั ไม่เพียงพอกับจ านวน
ผู้ต้องขังในเรือนจ า 

3. แนวทางการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรอืนจ า 
     จากการวิจัยพบว่า แนวทางการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ า มีดังนี ้

3.1 เรือนจ าควรพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตของผู้ต้องขัง 
ให้เพียงพอกับจ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ า 

3.2 กรมราชทัณฑ์ควรจัดสรรอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้ต้องขังและฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมทักษะและความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรเจ้าหน้าท่ี 

3.3 กรมราชทัณฑ์ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ าให้เพียงพอกับจ านวนผู้ต้องขังและการบริหารจัดการพื้นที่ในเรือนจ าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

3.4 เรือนจ าควรพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพตามความต้องการของผู้ต้องขัง และตาม 
ความต้องการของสังคมภายนอก 
  3.5 เรือนจ าควรส่งเสรมิและประสานงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานหรือองค์กร
ภาครัฐภาคเอกชนเข้ามาท างานเชิงบูรณาการร่วมกันในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ า 
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อภิปรายผล  
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวมปีระเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ า ด้านอาหารและเครื่องนุ่งห่มสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สุวภัทร พิรณฤทธิ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตผูต้้องขังสูงอายุ: กรณีศึกษาเรือนจ ากลาง
และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ผลการวิจัยสรุปว่า ลักษณะการด าเนนิชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ ากลาง
และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกประกอบไปด้วยปจัจัยขั้นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ด้านอาหาร ดา้นท่ีอยู่อาศัย ด้านยา
รักษาโรค การรักษาพยาบาล และด้านเครื่องนุ่งห่ม มนุษยม์ีความต้องการติดตัวมาตั้งแตเ่กิดเป็นความต้องการที่จะ
ได้รับการตอบสองเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยไม่แบ่งช้ันวรรณะ เพราะทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย 
ทุกสถานะทางสังคม ย่อมมีความต้องการปัจจัยในการด ารงชีวิตดังกล่าวไม่แตกต่างกัน ปัจจัยขั้นพ้ืนฐานในด้านต่างๆ 
ที่กล่าวมาข้างต้นมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตแต่ละวัน ส่งผลใหม้คีุณภาพชีวิตที่ดไีด้ในระดับท่ีน่าพอใจ ด้านที่อยู่
อาศัย เรือนจ ากลางสมุทรปราการก าหนดให้ผูต้้องขังขึ้นเรือนนอน เวลาประมาณ 16.00 น. และลงจากเรือนนอน 
เวลา ประมาณ 06.00 น. ซึ่งส่งผลให้ผู้ต้องขังต้องใช้ชีวิตอยู่บนเรือนนอน เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ด้วยเหตุนี้
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบประจ าเรือนนอนจึงต้องดูแลความสะอาดใหไ้ดต้ามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ไม่มเีช้ือโรค และสิ่ง
สกปรก และมีอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อสุขภาพท่ีดีของผู้ต้องขัง และภายในห้องนอนแต่ละห้องนั้นทางเรือนจ าได้จัด
ให้มีห้องสุขาท่ีสะอาด ทุกห้อง และมีถังน้ าดื่มที่สะอาดส าหรบัให้ผู้ตอ้งขังดื่ม ในเรือนนอนแต่ละห้องก าหนดให้มีมุ้ง
ลวดที่สะอาดไม่มฝีุ่นละออง อากาศถ่ายเทสะดวก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภากร งามปลอด (2558) ได้ศึกษา 
การปฏิบัตติามมาตรฐานคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดสุราษฎ์ธานี ผลการวิจัยสรุปว่า โดยปกติผู้ต้องขังท า
กิจกรรมต่างๆจนเหนื่อยในเวลากลางวันแล้ว หลังจากนั้นกร็ับประทานอาหารเย็นและขึ้นเรือนนอนเพือ่พักผ่อนใน
เวลา 16.00 น. ในช่วงเวลานี้ทางเรือนจ าได้จัดให้มโีทรทัศน์เพื่อให้ผูต้้องขังได้ชมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจคลาย
เครียดเปิดในเวลาประมาณ 16.30 น. จนถึง 21.00 น. โดยรายการที่ทางเรือนจ าเปิดใหผู้้ต้องขังดู ชมจะไม่ใช่
รายการสด ผู้ต้องขังไม่มสีิทธ์ิในการเลือกช่องต่างๆ เพื่อรับชม แต่ทางเรือนจ าอัดเทปเพื่อคดักรองรายการที่จะให้
ผู้ต้องขังเข้าชม โดยอาจเปิดภาพยนตร์ สารคดี หรือมิวสิควดีีโอให้ดสูลับสับเปลี่ยนกันไป ด้านการรักษาพยาบาล 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรตศิักดิ์ บัวมาศ (2547) ได้ศึกษา การไดร้ับการปฏิบัติในเชิงมนุษยชนของผู้ต้องขัง
เรือนจ าจังหวัดเลย ผลการวิจัยสรปุว่า การไดร้ับการปฏิบัติในเชิงสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังด้านการดแูลสุขภาพ
อนามัยผู้ต้องขังไม่แตกต่างตามอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ ภาระพึ่งพิงทางครอบครัว การต้องโทษ และ
ระยะเวลาทีไ่ด้รบัโทษมาแล้ว เป็นผลมาจากการปฏิบัติงานเชิงรุกด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงของ
รัฐบาล เช่น โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ซึ่งผู้ต้องขังในเรือนจ าจงัหวัดเลยไดร้ับการปฏิบัติเช่นเดียวกับประชาชน
ทั่วไป ด้านการศึกษาและฝึกวิชาชีพ เรือนจ าก าหนดใหผู้้ต้องขังเด็ดขาดทุกคนต้องไดร้ับการศึกษาและฝึกอบรมตั้งแต่
ระดับขั้นพ้ืนฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเปิดอบรมในหลกัสูตรสัคคสาสมาธิ เพื่อพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังให้ดี
ขึ้น การฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขงั ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ต้องขัง ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ซึ่งถ้าหาก
ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาและฝึกอบรมที่ดีจะส่งผลดีใหผู้้ต้องขังสามารถกลับตนเป็นคนดีได้ สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิ
ราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2559-2562 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีสู่สังคม คืน
คนดีมีคณุค่ากลบัสูส่ังคม พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังตามความเหมาะสม จัดการศึกษา 
พัฒนาจิตใจ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริมการใช้ศักยภาพผู้ต้องขัง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภากร งามปลอด 
(2558) ได้ศึกษา การปฏิบัติตามมาตรฐานคณุภาพชีวิตผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดสรุาษฎ์ธานี ผลการวิจยัสรุปว่า 
เรือนจ าได้มีการอบรมผู้ต้องขังให้เตรียมความพร้อมในการปรับตัวเพือ่ใช้ชีวิตภายในเรือนจ าอย่างมีความสุขและมี
การจัดอบรมเพื่อพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตรสัคคสาสมาธิตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ ดา้นกฬีาและ 
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นันทนาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์ รัตนวงศ์ (2558) ได้ศึกษา รูปแบบการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม
สร้างสรรคเ์พื่อเสริมสร้างคณุภาพชีวิต ผลการวิจยัสรุปว่า จากผลการประเมินพบว่า ภายหลังการด าเนนิกิจกรรม 
ผู้ต้องขังกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี มีความพอใจต่อรปูแบบกิจกรรมโดยรวม เนื่องจากกิจกรรม
ดังกล่าว ผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองมาดังนี้ การศึกษาบริบท สภาพปญัหา ความต้องการกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
การสร้างและพัฒนารูปแบบกิจกรรม การประเมินผลกิจกรรมและน าไปปรับปรุง โดยกิจกรรมสิ่งแวดลอ้มสร้างสรรค์
เพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตประกอบไปด้วย 6 กิจกรรม กิจกรรมเรียนรู้ดูแลสุขภาพ กิจกรรมออกก าลงักาย กิจกรรม
นันทนาการ กิจกรรมปฏิบตัิธรรม กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์และกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้ตอ้งขังในเรือนจ า มีประเด็นมาอภิปราย
ดังนี ้

1. ปัญหาจ านวนผูต้้องขังล้นเรือนจ า ปัญหาผูต้้องขังล้นเรือนจ าเป็นปัญหาที่ส าคญัที่สดุของการปฏิบตังิาน 
เรือนจ าไม่มสีถานะที่จะแยกผูต้้องขังออกเป็นกลุ่มตามลักษณะความผิดลักษณะโทษและอื่นๆออกได้อย่างชัดเจน  
เนื่องจากจ านวนผู้ต้องขังเพิ่มจ านวนมากข้ึนทุกวัน ท าให้การแก้ไขพัฒนาด้านต่างๆ มีอุปสรรค สอดคล้องกับแนวคิด
ของ นัทธี จิตสว่าง (ม.ป.ป.) ได้กลา่วสรุปว่า ปัญหาที่ส าคญัที่สดุของกระบวนการยตุิธรรมในประเทศไทยในเวลานี้
คือ การไมส่ามารถแยกปฏิบตัิต่อ “ผู้กระท าผิดที่เป็นผู้ร้ายหรืออาชญากร” กับ “ผู้กระท าผิดที่กระท าโดยพลั้ง
พลาด” ไดด้้วยระบบที่ไม่สมบูรณ์ กฎหมายไทยเปดิโอกาสใหผู้้พิพากษาใช้ดุลยพินิจในการลงโทษค่อนข้างจะจ ากัด
มากโดยเฉพาะดลุยพินิจในการเลอืกใช้วิธีการลงโทษแบบต่างๆ หรอืการใช้มาตรการเลีย่งโทษจ าคุก เป็นผลให้มีการ
น าโทษจ าคุกมาใช้เป็นอย่างมาก มาตรการที่เป็นทางเลือกแทนจ าคกุอ่ืนๆที่มีอยู่ในขณะนี้ยังไม่ถูกน ามาใช้อย่างเต็มที่ 
และโทษจ าคุกเป็นโทษยอดนยิมทีง่่ายต่อการน ามาใช้ส าหรับคดีทุกประเภท เรือนจ าจึงเป็นท่ีรวมของผูก้ระท าผดิที่
เป็นทั้งคนร้ายและคนที่พลั้งพลาด และเกิดปญัหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า หากพิจารณาสถิติแนวโน้มในรอบ 40 ปีท่ีผ่าน
มา ยกเว้นในบางปีท่ีมีการพระราชทานอภัยโทษซึ่งท าให้ผู้ต้องขังลดจ านวนลงไปบ้าง แต่ไม่นานก็จะกลับเพิ่มขึ้นอีก 
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังดังกล่าว ก่อให้เกิดความแออัดยัดเยียดในเรือนจ า ท าให้ผูต้้องขังต้องนอน กิน และถ่าย
อย่างแออัด   

2. ปัญหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในเรือนจ าไมเ่พียงพอและไมส่อดคล้องกับจ านวนผู้ต้องขังที่มีจ านวนมาก 
ส่งผลใหไ้มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัแนวคิดของ Brever and deLeon (อ้างถึงใน 
บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562ก) ได้กล่าวสรุปว่า ลักษณะการน านโยบายไปปฏิบตัิให้ประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยดังนี้คือการจดัสรรทรัพยากร ทรัพยากรเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญประการหนึ่งต่อความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบตัิ ทรัพยากรในการน านโยบายไปปฏิบัตริวมถึงเงินลงทุน เวลา บุคลากร ตลอดจนเทคโนโลยแีละ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่างๆ แต่ในความเป็นจริงของสังคมทั่วไปนั้น มักพบว่ามีทรัพยากรไม่เพยีงพอต่อการพฒันา
โครงการต่างๆ เพราะทุกสังคมล้วนแล้วแต่มีทรัพยากรอยู่อย่างจ ากดั ดังนั้นการใช้ทรัพยากรที่ถูกต้องจึงต้องค านึงถึง
ล าดับความส าคญัของแผนงานและโครงการ รวมทั้งกลยุทธ์ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ข้อจ ากัด
ซึ่งเกิดจากการมีทรัพยากรอย่างจ ากัดนี้ มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิเป็นอย่างมาก 

3. ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าทีท่ี่มีความรู้ มีทักษะ และมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เกียรติศักดิ์ บัวมาศ (2547) ได้ศึกษาเรื่อง การไดร้ับปฏบิัติในเชิงสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังเรอืนจ าจังหวัด
เลยผลการวิจัยสรุปว่า โดยในภาพรวมพบว่าผูต้้องขังในเรือนจ าจังหวัดเลยด้านการใหค้ าปรึกษาพบว่าได้รับการ
ปฏิบัติในเชิงสิทธิมนุษยชนของผู้ตอ้งขังในระดับน้อย เนื่องจากบุคลากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และ
ความช านาญหลากหลาย เช่น จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักจติวิทยา อนุศาสนาจารย์ ปัญหาที่พบ คือเรือนจ า
จังหวัดเลยนั้นไมม่ีบุคลากรในสาขาเหล่านี้ ดา้นการดูแลสุขภาพอนามัยผูต้้องขัง ท่ีอยู่หลับนอน เครื่องนุ่งห่ม ยา 
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รักษาโรค สถานพยาบาล อย่างเพยีงพอ ส่วนด้านการจัดใหม้ีแพทยห์รือบุคลากรทางการแพทย์นั้นไดร้ับการปฏิบัติที่
น้อยเนื่องจากเรือนจ าไม่มีบคุลากรด้านการแพทย์ในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง 

4. ปัญหาด้านงบประมาณที่ไมเ่พียงพอต่อการปฏิบัติงานท าให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ,์ 2562) ได้กล่าวสรุป มีปัจจัยหลายประการที่
ก าหนดความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ความเพียงพอของทรัพยากร  
นโยบายที่จะประสบความส าเร็จจะต้องไดร้ับการสนับสนุนทางทรัพยากรทั้งด้านการเงินและงบประมาณ รวมถึง
ก าลังคนและคุณภาพของคน (ความรู้ทางด้านเทคนิค) อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ปัจจัยทางด้านการบริหารอื่นๆ 
(ทรัพยากรทางด้านบรหิาร) จะต้องได้รับการสนับสนุนและมีจ านวนที่เพียงพอต่อการน านโยบายไปปฏิบัต ิ

5. ปัญหาด้านอาคารและสถานท่ีปฏิบัติงานมีพื้นที่คับแคบและจ ากดั ไม่เพียงพอกับจ านวนผูต้้องขังใน
เรือนจ า สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศรี ประสาทแก้ว (2545) ได้ศึกษา การจัดการศึกษาส าหรับผู้ตอ้งขังเรือนจ า
เขต 6 ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาดา้นอาคารสถานท่ี พบว่า สถานท่ีเรียนคับแคบ ห้องเรยีนไมเ่พียงพอ บรรยากาศไม่
เหมาะสมมีเสยีงดังรบกวนและแสงสว่างไม่เพียงพอ อาคารเรียนไม่เป็นเอกเทศและขาดสถานท่ีอบรมทางจิตใจที่เป็น
สัดส่วนท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าการก่อสร้างเรือนจ าเดมิเน้นเพื่อการควบคุมและการท างานเพื่อฝึกวิชาชีพเพียงอย่าง
เดียว โดยไมไ่ดม้ีการวางแผนผังในการก่อสร้างเพื่อรองรับการแกไ้ขพฤติกรรมผู้ต้องขังเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีเรียน 
เรือนจ าบางแห่งมสีถานท่ีคับแคบไม่สามารถขยายพื้นท่ีได้ โรงเรียนภายในเรือนจ าจึงไม่มีอาคารเป็นเอกเทศ  

แนวทางการปฏิบัติงานด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ า 
1. เรือนจ าควรพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตของผู้ต้องขังให้เพียงพอกับจ านวน

ผู้ต้องขังในเรือนจ า สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญา อ้ึงเจริญวงค์ (2555) ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตภายได้รับ
สวัสดิการของผู้ต้องขัง: กรณศีึกษา เรือจ ากลางเพชรบุรี  ผลการวิจยัสรุปว่า การได้รับสวัสดิการของผูต้้องขังมีความ
สอดคล้องและสมัพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูต้้องขังให้ดีขึ้นตามสมควร โดยที่ปัจจัยหลักท่ีสง่ผลให้เกิดการ
พัฒนาทางด้านต่างๆ คือการบริหารด้านสวัสดิการ การด ารงซึ่งสิทธิของผู้ต้องขัง ตามหลักสิทธิมนุษยชน หรือสิทธิ
ตามสถานะ ย่อมเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ จากผลการศกึษา ควรปรับปรุงและแก้ไขการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตในทุกๆด้าน ที่ยังเป็นจุดด้อย เพื่อส่งผลให้คณุภาพชีวิตของผู้ต้องขังนั้นดีขึ้น 

2. กรมราชทัณฑ์ควรจัดสรรอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและ
ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมทักษะและความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรเจ้าหน้าท่ี สอดคล้องกับแนวคิดของ ข้อก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัตติ่อผูต้้องขังฉบับปรับปรุง “ข้อก าหนดแมนเดลา” (อ้างถึงใน 
สถาบันเพื่อการยตุิธรรมแห่งประเทศไทย, 2558) : คู่มือฉบับย่อ (ข้อก าหนดที่ 75, 76) ได้กล่าวสรุปวา่ เจ้าหน้าที่
เรือนจ าจ าเป็นจะต้องได้รับโอกาสในการเข้าฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเป็นมืออาชีพ 
การฝึกอบรมดังกล่าวควรสะท้อนแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based best practice) โดย
จะต้องฝึกอบรมทั้งก่อนและระหวา่งการท างาน และควรรวมถึงการใช้ก าลังการปฏิบัติงานดูแลผู้ต้องขังบางประเภท 
และหลักการของความมั่นคงเชิงพลวัต (Dynamic security) แนวทางของความมั่นคงเชิงพลวัต เป็นการรวม
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างเจ้าหน้าที่และผูต้้องขังอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติทีเ่ป็นธรรม และกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์ชัดเจนส าหรับผู้ต้องขงัซึ่งจะส่งผลต่อการกลับคืนสูส่ังคมในอนาคต 

3. กรมราชทัณฑ์ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้ต้องขังใน
เรือนจ าให้เพียงพอกับจ านวนผูต้้องขังและการบริหารจดัการพื้นที่ในเรือนจ าให้เกดิประโยชน์สูงสดุ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ,์ 2562) ได้กล่าวสรุปว่า มีปัจจัยหลายประการที่
ก าหนดความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ความเพียงพอของทรัพยากร 
นโยบายที่จะประสบความส าเร็จจะต้องไดร้ับการสนับสนุนทางทรัพยากรทั้งด้านการเงินและงบประมาณ รวมถึง 
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ก าลังคนและคุณภาพของคน (ความรู้ทางด้านเทคนิค) อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ปัจจัยทางด้านการบริหารอื่นๆ 
(ทรัพยากรทางด้านบรหิาร) จะต้องได้รับการสนับสนุนและมีจ านวนที่เพียงพอต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 

4. เรือนจ าควรพัฒนาหลักสตูรการฝึกอบรมวิชีพตามความต้องการของผู้ต้องขังและตามความต้องการของ
สังคมภายนอก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศรี ประสาทแก้ว (2545) ได้ศึกษา การจัดการศึกษาส าหรับผูต้้องขัง
เรือนจ าเขต 6 ผลการวจิัยสรุปว่า ด้านเป้าหมายของการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น ควรเพิม่ความรู้ความสามารถให้ 
ผู้เรยีนน าไปพัฒนาอาชีพเดมิของตนเองให้ดีขึ้นและเหมาะสม สอดคล้องกับท้องถิ่น ส่งเสริมใหผู้้เรยีนมีโลกทัศน์ท่ี
กว้างเกี่ยวกับโลกของงานอาชีพ มองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ รู้จักค้นคว้าหาความรูจ้ากแหลง่ข้อมูล
เกี่ยวกับอาชีพ สามารถวิเคราะห์เชิงธุรกิจก่อนการตัดสินใจเลือกอาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพอิสระ ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระทีส่อดคล้องกับความต้องการของตลาด ด้านหลกัสูตรและโครงสร้างการสอนวิชาชีพระยะสั้น 
ควรจัดหลักสตูรให้เป็นชุดวิชา โดยให้ผู้ต้องสามารถเลือกเรียนได้เปน็ตอน ๆ แต่ละตอนมรีะยะเวลาการฝึกสั้น เรียน
จบเร็วและมลีักษณะยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามความต้องการของผู้เรียน จะยึดสภาพและปัญหาการ
ประกอบอาชีพของประชาชนและใช้หลักสูตรเฉพาะท้องถิ่น 

5. เรือนจ าควรส่งเสรมิและประสานงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชนเข้ามาท างานเชิงบูรณาการร่วมกันในดา้นการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ า สอดคล้องกับ
แนวคิดของ กรมราชทัณฑ์ (2561ข) บันทึกความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน การสร้างเสรมิทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
มนุษยชน รวมทั้งการส่งเสรมิ สนบัสนุนและร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษา วิจัย 
และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านมนุษยชน เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างบูรณาการดา้นการ
เสรมิสร้างสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการเสริมสรา้งองค์ความรู้ดา้นสิทธิ
มนุษยชนศึกษาในกระบวนการยุตธิรรมระหว่างกัน ค านึงการมสี่วนรว่ม ตลอดจนบริบทและวิธีการที่หลากหลาย
และเหมาะสมอันจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมได้ตระหนักถึงความส าคญัในการปฏิบัติงาน โดย
ค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน หลักมนุษยธรรม และศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ เพื่อให้เกิดการแกไ้ขสิทธิมนษุยชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนิษฐา แสนสมบัติ (2552) ได้ศกึษาเรื่อง การ
พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดเลย ผลการวิจัยสรุปว่า ควรเปิดโอกาสให้
องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามสี่วนร่วมในการก าหนดวิธีการจัดกจิกรรม เพราะปัจจุบันนี้การ
ท างานของภาครัฐเน้นให้ส่วนราชการมีการท างานเชิงบูรณาการควรสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับผู้ต้องขังเนื่องจากว่าถ้าผู้ต้องขังพ้นโทษไปแล้วก็จะกลับไปอยู่
ร่วมกับคนในชุมชนยอมรับก็จะท าให้ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมไดเ้ร็วข้ึนภายหลังจาก
พ้นโทษ   
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

  1. ควรส่งเสรมิให้มีการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเจ้าหน้าที่เรือนจ ากลาง
สมุทรปราการ เพื่อใหส้อดคล้องตามนโยบาย 4S ของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (พันต ารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์) 

2. ควรศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสรมิกิจกรรมเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ า ใน
รูปแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดความร่วมมือท้ังหน่วยงานองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับข้อมลูความ 
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ต้องการจากผูต้้องขังในด้านต่างๆ และการไดม้ีส่วนร่วมของหน่วยงานท้องถิ่นพื้นที่ของเรือนจ า โดยมุ่งเน้น คืนคนดี 
มีคุณค่า สู่สังคม 

3. ควรศึกษาแนวคิดการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ า ไปสู่นโยบายสาธารณะ เพื่อการยอมรับ
บุคคลเหล่านี้กลับสูส่ังคมภายหลังพ้นโทษอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

4. ควรศึกษาแนวคิดการน านโยบายสาธารณะ สู่ข้อเสนอแนะส าหรบัการท าวิจัยครั้งต่อไปคือศึกษาแนวคิด
การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ า ท่ีเป็นปัจจัยต่อการกระท าผิดซ้ าของผู้ต้องขัง 
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