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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษามาตรฐานคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง
สูงอายุ ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ รวมถึงแนวทางในการพัฒนา
แก้ไขและข้อเสนอแนะคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ ากลางคลองเปรม โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและ
วิจัยสนาม ในส่วนของการการวิจัยสนามเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า ด้านมาตรฐานคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ า
กลางคลองเปรม ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีและมีความพึงพอใจในด้านต่างๆ ได้แก่ 
ด้านอาหาร ด้านเครื่องนุ่งห่ม ด้านที่นอน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านสุขอนามัย 
และด้านการเข้าถึงการศึกษา นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งยังประสบกับปัญหามาตรฐานคุณภาพ
ชีวิต เช่น ด้านยารักษาโรค ด้านความปลอดภัย และด้านการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก ส่วนสภาพ
ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุนั้น  พบว่า ยังมีปัญหาในด้าน
จ านวนผู้ต้องขังล้นเรือนจ า ด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทั้งร่างกายและจิตใจ และปัญหาด้านการฝึกวิชาชีพ 
ส่วนแนวทางในการแก้ไขนั้น พบว่า ควรจัดสรรอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เข้าใจถึงลักษณะต่างๆ 
ของกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ ควรพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสิ่งจ าเป็นให้เพียงพอ ควรเพ่ิมความส าคัญด้าน
ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายให้มากขึ้น และควรพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพตามความต้องการ
ของผู้ต้องขังสูงอายแุละของสังคมภายนอก 
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บทน า 

สังคมไทยในปัจจุบันก าลังเผชิญอยู่ในภาวะสังคมผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนโครงสร้างประชากร          
วัยสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราว 10-20 ปีข้างหน้านี้สังคมไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ถึง
เวลานั้นประชากรวัยสูงอายุจะเพ่ิมขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ประชากรที่
ก าลังเข้าสู่วัยสูงอายุ และประชากรที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุต้องเร่งตระหนักโดยให้ความส าคัญกับการเตรียม
ความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อผู้สูงอายุในสังคมมีความรู้
ความสามารถ และมีศักยภาพความพร้อมที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมก็จะสามารถกระท าได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนการเตรียมความพร้อมในระดับมหภาคเป็นรูปแบบทางด้านการวิจัยทาง
สังคมเกี่ยวกับด้านผู้สูงอายุที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุ  เพ่ือการพัฒนาไปสู่
นโยบายที่มีความสอดคล้องต่อการด าเนินชีวิตจริงในสังคมของผู้สูงอายุ เพราะการศึกษาที่เป็นองค์รวมจะ
ท าให้สามารถมองแนวโน้มในการจัดสวัสดิการต่างๆ เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ได้มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชากรในสังคมได้มากท่ีสุด 

นอกจากนี้ ปัจจุบันเรือนจ ากลางคลองเปรมได้ประสบกับปัญหาการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ต้องขัง
สูงอายุอย่างต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ าที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นดังกล่าว 
หากไม่ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจ า ซึ่งรวมทั้ง
ปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหาสุขภาพจิต อันจะส่งผลต่อการกลับคืนสู่สังคมและเป็นภาระของสังคมในการ
ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้ ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางคลองเปรม 
เนื่องจากผู้ต้องขังสูงอายุจัดเป็นผู้ด้อยโอกาสและจ าเป็นต้องให้ความดูแลด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น หากแต่ปัจจุบันงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุในเรือนจ ามีจ านวนน้อย เพื่อมุ่งแสวงหาแนวทาง
ในการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ า ที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจ าเพ่ือให้สามารถกลับคืนสู่สังคมเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 
ไม่เป็นภาระของสังคมต่อไป 
         จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ และให้ความส าคัญกับ
หลักสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้ผู้ต้องขังสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าแห่งองค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง “ข้อก าหนดแมนเดลา”     
(2558) และการสาธารณสุขภายในเรือนจ า จึงเป็นประเด็นส าคัญที่น่าสนใจในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องมาตรฐานคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุกรณีศึกษา
เรือนจ ากลางคลองเปรมซึ่งเป็นเรือนจ าความมั่นคงสูง มีอ านาจรับผู้ต้องขังไว้ควบคุมตัวก าหนดโทษสูงสุด
ถึงประหารชีวิต ข้อมูลจากศูนย์สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 เรือนจ ากลางคลองเปรม มี
ผู้ต้องขังในการควบคุม 7,013 คน (รายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ, 2564) และแยกเป็นผู้ต้องขัง
สูงอายุภายในเรือนจ าประมาณ 200 คน เนื่องจากผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ ากลางคลองเปรมมีก าหนดโทษ
สูง และมีจ านวนมากท าให้ปัญหาความแออัดในเรือนจ าส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ 
ทั้งด้านปัจจัยขั้นพ้ืนฐาน การสาธารณสุขภายในเรือนจ า การกินอยู่หลับนอนและการเข้าถึงการ
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รักษาพยาบาลอย่างทันเวลา โดยรวมคือการสร้างเรือนจ าสุขภาวะ ที่ต้องให้ความส าคัญจนเป็นสาเหตุให้
ท าการวิจัยเรื่อง “มาตรฐานคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุกรณีศึกษาเรือนจ ากลางคลองเปรม” ในเรื่องนี้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเสนอวิธีการวิจัย ดังนี้  
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ด าเนินกระบวนการวิจัยตามระเบียบว่าด้วยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสารทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี บทความ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เคยมีผู้ศึกษาไว้แล้ว ที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้อง  

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการสังกัดเรือนจ ากลางคลองเปรมที่เกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ ากลางคลองเปรม  

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เรือนจ ากลาง
คลองเปรมที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงและที่เก่ียวข้องกับผู้ต้องขังสูงอายุ รวมจ านวน 10 คน ดังนี้ 

 กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเรือนจ ากลางคลองเปรม จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
 1. ระดับผู้บังคับแดน (ช านาญการ) จ านวน 1 คน 
 2. ระดับรองผู้บังคับแดน (ช านาญการ/ช านาญงาน) จ านวน 1 คน 
 3. ระดับผู้ปฏิบัติงาน (ช านาญงาน/ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน) จ านวน 3 คน 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังสูงอายุ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
 1. ระดับหัวหน้าฝ่าย (ช านาญการ) จ านวน 1 คน 
 2. ระดับหัวหน้างาน (ช านาญการ/ช านาญงาน) จ านวน 1 คน 
 3. ระดับผู้ปฏิบัติงาน (ช านาญงาน/ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน) จ านวน 3 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดย

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะ
สัมภาษณ์ผู้ใดก็จะใช้ค าถามเดียวกัน และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ใน
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การสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึก โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจด
บันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจ าแนกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร

ทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี บทความ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เคยมีผู้ศึกษาไว้แล้ว ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้อง  
 ส่วนที่ 2 วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยที่
ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่
ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลตามค า
ที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้กล่าว  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยมีขั้นตอนในการ

วิเคราะห์ ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แยกประเด็นของ

ข้อมูลที่ได้รับมาเพ่ือท าการแยกตามวัตถุประสงค์ในแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แยกประเด็นค าถาม แล้วและน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เอกสารทางราชการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือที่จะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงและความแตกต่างของข้อมูลก่อนจะน าข้อมูลนั้นไป
วิเคราะห์เหตุผล 

3. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันเพ่ือสรุปผลการวิจัย
มาตรฐานคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุกรณีศึกษาเรือนจ ากลางคลองเปรม รวมไปถึงแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหามาตรฐานคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ โดยใช้การน าเสนอในรูปแบบในเชิง
พรรณนา 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยเอกสาร ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง
สูงอายุกรณีศึกษาเรือนจ ากลางคลองเปรม จากผลการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิทยานิพนธ์ 
เอกสารทางวิชาการ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกรมราชทัณฑ์ที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพชีวิตของ
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ผู้ต้องขังสูงอายุ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุภายในเรือนจ า มีองค์ประกอบ
หลายประการด้วยกัน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบจะมีความส าคัญมากน้อยแตกต่างกันไปตามปัจจัยของแต่
ละบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องมาตรฐานคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ มีประเด็นที่มีความสอดคล้อง
และมีความส าคัญ ได้แก่ ความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ สุขภาพกายและจิตใจ ความพึงพอใจในชีวิต 
และความคาดหวังในอนาคตภายหลังพ้นโทษ  

ผลการวิจัยสนาม ในส่วนข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ด้านมาตรฐานคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ ประกอบด้วย 
1) ด้านอาหาร การวิจัยปัจจัยด้านอาหาร พบว่ามีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องของการได้รับอาหาร

อย่างเพียงพอในแต่ละวัน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในรสชาติและคุณภาพอาหารที่ได้รับในแต่ละมื้อ       
2) ด้านเครื่องนุ่งห่ม การวิจัยปัจจัยด้านเครื่องนุ่งห่ม พบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นในเรื่องของความ

เพียงพอต่อจ านวนเครื่องแต่งกายที่ทางราชการแจกให้  
3) ด้านที่นอน การวิจัยปัจจัยด้านที่นอน พบว่าผู้ต้องขังมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อนโยบาย

ของกรมราชทัณฑ์ในเรื่องของการจัดหาที่นอนยางพาราไว้ส าหรับปูนอน  
4) ด้านยารักษาโรค การวิจัยปัจจัยด้านยารักษาโรค พบว่าผู้ต้องขังสูงอายุส่วนใหญ่มีความ

ต้องการยารักษาโรคไว้ในครอบครอง และก็เห็นว่าควรมีการดูแลป้องกันกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ มียาบ ารุง
เพ่ือป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด19 เพ่ือไม่ให้ผู้ต้องขังสูงอายุมีโอกาสเสี่ยงรับเชื้อและเป็นอันตรายมาก
จนเกินไป        

5) ด้านสภาพแวดล้อม การวิจัยด้านสภาพแวดล้อม พบว่าลักษณะพ้ืนที่ภายในเรือนจ า สภาพ
โดยรวมผู้ต้องขังสูงอายุจะถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจ าโดยส่วนใหญ่จัดให้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และมีการจัด
ศูนย์ผู้สูงอายุในแดน ท าให้ความคิดเห็นในเรื่องสภาพแวดล้อมของผู้ต้องขังกลุ่มผู้สูงอายุไม่มีผลกระทบแต่
ประการใด  

6) ด้านความปลอดภัย การวิจัยด้านความปลอดภัย พบว่าสิ่งที่คิดว่ามีผลกระทบด้านความ
ปลอดภัยของผู้ต้องขังสูงอายุภายในเรือนจ าคือเรื่องของความกลัวโรคติดต่อต่างๆ และที่ส าคัญคือ
โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ของกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ  

7) ด้านการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก การวิจัยด้านการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก 
พบว่าการเยี่ยมญาติมีผลกระทบต่อความประพฤติของผู้ต้องขังเรือนจ าเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้ต้องขัง
สูงอายุต้องการก าลังใจ รวมถึงการทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว  

8) ด้านกีฬาและนันทนาการ การวิจัยด้านกีฬาและนันทนาการ พบว่าการเล่นกีฬาของผู้ต้องขัง
สูงอายุใช้เวลาว่างในตอนกลางวันเล่นกีฬาและท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีประเภทกีฬาที่เรือนจ าอนุญาต 
การเล่นหมากรุก หมากฮอส การเล่นดนตรีพื้นบ้าน การปลูกต้นไม้ เป็นต้น  

9) ด้านสุขอนามัย การวิจัยด้านสุขอนามัย พบว่า ได้ข้อมูลตรงกันในเรื่องของความเพียงพอของ
จ านวนห้องสุขาและการอาบน้ าช าระร่างกาย รวมถึงความความสะอาดของพ้ืนที่  
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10) ด้านการเข้าถึงการศึกษา การวิจัยด้านการเข้าถึงการศึกษา พบว่าข้อมูลในเรื่องของการ
เข้าถึงการศึกษาได้อย่างสะดวก และเรือนจ าไม่มีการบังคับ โดยมีข้อมูลว่าเรือนจ าจัดให้ผู้ต้องขังสามารถ
สมัครเรียนหนังสือได้ตามความสมัครใจ และมีความรู้สึกผ่อนคลายมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส  

2. ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ 
ประกอบด้วย 

1) ปัญหาด้านจ านวนผู้ต้องขังล้นเรือนจ า โดยปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ านั้นเป็นปัญหาที่ส าคัญ
ที่สุดของการปฏิบัติงานภายในเรือนจ า เรือนจ าไม่มีสถานะที่จะแยกผู้ต้องขังออกเป็นกลุ่มได้ เช่น แยก
กลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ แยกแดนความผิดหรือแยกเรือนนอน แยกลักษณะโทษ หรืออ่ืนๆ ได้อย่างชัดเจน      

2) ปัญหาด้านสุขภาพด้านร่างกายของผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ ากลางคลองเปรมมี
สุขภาพร่างกายที่ทรุดโทรมมากเนื่องจากการแก่ชรา ความเจ็บป่วยจากโรค ซึ่งโรคที่พบมากได้แก่ 
โรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง โรคที่เก่ียวกับกระดูก เบาหวาน ความดัน เป็นต้น  

3) ปัญหาสุขภาพจิตใจ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของผู้ต้องขังสูงอายุ ผู้ต้องขังสูงอายุ
หลายคนมีสภาพจิตใจที่หดหู่ ซึมเศร้า ท้อแท้และสิ้นหวัง  

4) ปัญหาด้านการฝึกวิชาชีพ การพัฒนาฝีมือแรงงานการฝึกวิชาชีพในเรือนจ ากลางคลองเปรม
บางกิจกรรมไม่ตรงความต้องการของกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ เช่น งานด้านการก่อสร้าง งานโยธา หรือแม้แต่
งานประดิษฐ์ฝีมือที่ต้องใช้แรงงานมาก ซึ่งผู้ต้องขังสูงอายุมีข้อก าจัดในเรื่องของการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
พละก าลัง รวมไปถึงการได้ยินของเสียง  

3. แนวทางในการพัฒนา แก้ไข หรือข้อเสนอแนะอ่ืนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง
สูงอาย ุประกอบด้วย 

1) กรมราชทัณฑ์ควรจัดสรรอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ต้องขัง นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ ที่สามารถเข้าใจถึงลักษณะต่างๆ ของกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ
ได้อย่างชัดเจน  

2) เรือนจ าควรพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตของผู้ต้องขังให้เพียงพอ
โดยเฉพาะกับกลุ่มของผู้ต้องขังสูงอายุ ซึ่งการได้รับสวัสดิการของผู้ต้องขังจะสอดคล้องและสัมพันธ์กับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังให้ดีขึ้นตามสมควรด้วย  

3) เรือนจ าควรเพิ่มความส าคัญของความร่วมมือของภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกด้านการ
ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ต้องขังมากขึ้น ในกิจกรรมด้านการพัฒนาร่างกายและจิตใจ ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานเอกชน             

4) เรือนจ าควรพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพตามความต้องการของกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ 
และตามความต้องการของสังคมภายนอกด้วย และควรเพ่ิมความรู้ความสามารถให้ผู้ต้องขังสามารถไป
พัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมของตนเองให้ดีขึ้นและเหมาะสม 
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อภิปรายผล 
1. ด้านมาตรฐานคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
1) ด้านอาหาร การวิจัยปัจจัยด้านอาหาร พบว่ามีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องของการได้รับอาหาร

อย่างเพียงพอในแต่ละวัน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในรสชาติและคุณภาพอาหารที่ได้รับในแต่ละมื้อ      
2) ด้านเครื่องนุ่งห่ม การวิจัยปัจจัยด้านเครื่องนุ่งห่ม พบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นในเรื่องของความเพียงพอ
ต่อจ านวนเครื่องแต่งกายที่ทางราชการแจกให้ 3) ด้านที่นอน การวิจัยปัจจัยด้านที่นอน พบว่าผู้ต้องขังมี
ความพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในเรื่องของการจัดหาที่นอนยางพาราไว้ส าหรับ
ปูนอน 4) ด้านยารักษาโรค การวิจัยปัจจัยด้านยารักษาโรค พบว่าผู้ต้องขังสูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการ
ยารักษาโรคไว้ในครอบครอง และก็เห็นว่าควรมีการดูแลป้องกันกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ มียาบ ารุงเพ่ือป้องกัน
โรคติดต่อไวรัสโควิด19 เพ่ือไม่ให้ผู้ต้องขังสูงอายุมีโอกาสเสี่ยงรับเชื้อและเป็นอันตรายมากจนเกินไป       
5) ด้านสภาพแวดล้อม การวิจัยด้านสภาพแวดล้อม พบว่าลักษณะพ้ืนที่ภายในเรือนจ า สภาพโดยรวม
ผู้ต้องขังสูงอายุจะถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจ าโดยส่วนใหญ่จัดให้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และมีการจัดศูนย์
ผู้สูงอายุในแดน ท าให้ความคิดเห็นในเรื่องสภาพแวดล้อมของผู้ต้องขังกลุ่มผู้สูงอายุไม่มีผลกระทบแต่
ประการใด 6) ด้านความปลอดภัย การวิจัยด้านความปลอดภัย พบว่าสิ่งที่คิดว่ามีผลกระทบด้าน      
ความปลอดภัยของผู้ต้องขังสูงอายุภายในเรือนจ าคือเรื่องของความกลัวโรคติดต่อต่างๆ และที่ส าคัญคือ
โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ของกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ 7) ด้านการติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก การวิจัยด้านการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก พบว่าการเยี่ยมญาติมีผลกระทบต่อ
ความประพฤติของผู้ต้องขังเรือนจ าเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้ต้องขังสูงอายุต้องการก าลังใจ รวมถึงการ
ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว 8) ด้านกีฬาและนันทนาการ การวิจัยด้านกีฬาและนันทนาการ 
พบว่าการเล่นกีฬาของผู้ต้องขังสูงอายุใช้เวลาว่างในตอนกลางวันเล่นกีฬาและท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมี
ประเภทกีฬาที่เรือนจ าอนุญาต การเล่นหมากรุก หมากฮอส การเล่นดนตรีพื้นบ้าน การปลูกต้นไม้ เป็นต้น 
9) ด้านสุขอนามัย การวิจัยด้านสุขอนามัย พบว่า ได้ข้อมูลตรงกันในเรื่องของความเพียงพอของจ านวน
ห้องสุขาและการอาบน้ าช าระร่างกาย รวมถึงความความสะอาดของพ้ืนที่ 10) ด้านการเข้าถึงการศึกษา 
การวิจัยด้านการเข้าถึงการศึกษา พบว่าข้อมูลในเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างสะดวก และเรือนจ า
ไม่มีการบังคับ โดยมีข้อมูลว่าเรือนจ าจัดให้ผู้ต้องขังสามารถสมัครเรียนหนังสือได้ตามความสมัครใจ และมี
ความรู้สึกผ่อนคลายมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส ด้านอาหาร ด้านเครื่องนุ่งห่ม ด้านที่นอน ด้านยารักษาโรค การ
รักษาพยาบาล สอดคล้องกับ งานวิจัยของ สุวภัทร พิรณฤทธิ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง
สูงอายุกรณีศึกษาเรือนจ ากลางและทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ผลการวิจัยสรุปว่า ลักษณะการด าเนินชีวิต
ของผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ ากลางและทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกประกอบไปด้วยปัจจัยขั้นพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต ด้านอาหาร ด้านที่อยู่อาศัย ด้านยารักษาโรค การรักษาพยาบาล และด้านเครื่องนุ่งห่ม มนุษย์มี
ความต้องการติดตัวมาตั้งแต่เกิดเป็นความต้องการที่จะได้รับการตอบสองเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีความสุขโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ เพราะทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย  ทุกสถานะทางสังคม ย่อมมีความ
ต้องการปัจจัยในการด ารงชีวิตดังกล่าวไม่แตกต่างกัน ด้านสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมน
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ทิพย์ จิตสว่าง และนัทธี จิตสว่าง (2559) งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุใน
เรือนจ า มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงเส้นทางชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุก่อนเข้าสู่เรือนจ าขณะอยู่ในเรือนจ า 
และภายหลังพ้นโทษ ศึกษาถึงปัจจัยที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ และศึกษาถึง
มาตรการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุเพ่ือให้คืนกลับสู่สังคม ผลการศึกษาพบว่า เส้นทาง
ชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุก่อนต้องโทษส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังสูงอายุที่มีสถานภาพทางสังคมไม่สูง ส่วนใหญ่
กระท าผิดด้วยคดียาเสพติดเนื่องจากต้องการความร่ ารวย ถูกกดดันจากสภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้ 
ผู้ต้องขังสูงอายุกลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งต้องประสบปัญหาคุณภาพชีวิต ได้แก่ ประสบปัญหาสุขภาพและไม่มี
เงินในการรักษา ปัญหาสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ไม่เหมาะสม 
และได้ใช้หลักค าสอนของศาสนาในการด าเนินชีวิตน้อยท่ีสุด ส าหรับปัญหาคุณภาพชีวิตที่ขณะต้องโทษใน
เรือนจ า ได้แก่ ปัญหาสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต ความมีอิสรภาพ และปัญหาสภาพแวดล้อมภายใน
เรือนจ า ปัญหาคุณภาพชีวิตที่คาดว่ากลุ่มตัวอย่างจะประสบภายหลังพ้นโทษ ได้แก่ ปัญหาสุขภาพร่างกาย 
สุขภาพจิต ปัญหาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ต่อคนใน
สังคม ด้านความปลอดภัย สอดคล้องกับ ทฤษฏีล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของอับราฮัม มาสโลว์ 
(Maslow’s Need Hierarchy) ที่ว่าบุคคลย่อมมีความต้องการอยูเสมอและไม่มีสิ้นสุด เมื่อความต้องการ
ในระดับต ่าได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลก็จะให้ความสนใจกับความต้องการระดับสูงต่อไป  ด้านการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมาพร จุลกิ่ง และธานี วรภัทร์ (2560) 
ท าการศึกษาเรื่องสิทธิในการด ารงชีวิตของผู้ต้องขังหญิงเพ่ือศึกษาปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการด ารงชีวิตของ
ผู้ต้องขังในปัจจุบัน ซึ่งถือได้ว่ามีการเยียวยาแก้ไขมากขึ้นจากอดีต การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนอกจากจะ
เกิดข้ึนจากการตระหนักถึงความส าคัญของแต่ละประเทศเองแล้ว ยังเกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์กร
ระดับชาติต่างๆ ในการผลักดันให้เกิดข้อก าหนดที่เป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้ได้รับ
สิทธิในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องได้รับการคุ้มครองแม้ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ต้องขังก็
ตาม ผลการวิจัยพบว่า สิทธิดังกล่าวไม่ได้มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน และเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่
เกิดข้ึนจริง โดยเฉพาะสิทธิในการได้รับบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย สิทธิในการได้รับอาหารสิทธิในการได้รับ
เครื่องนุ่งห่มหลับนอน สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ และสิทธิในการ
ติดต่อสื่อสาร ที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตอยู่ภายในเรือนจ าของผู้ต้องขังหญิง ด้านกีฬาและ
นันทนาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์ รัตนวงศ์ (2555, ออนไลน์) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนา
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุกรณีศึกษาเรือนจ าจังหวัด
อุตรดิตถ์ ผลการวิจัยสรุปว่า จากผลการประเมินพบว่า ภายหลังการด าเนินกิจกรรม  ผู้ต้องขัง
กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี มีความพอใจต่อรูปแบบกิจกรรมโดยรวม ด้านสุขอนามัย และ
ด้านเข้าถึงการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภณัฐ แสนโคตร (2558, ผลการวิจัย) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความคิดเห็นของผู้ต้องขังสูงอายุต่อการจัดสวัสดิการในเรือนจ าจังหวัดตราด พบว่า เรือนจ าจังหวัดตราดมี
อาหารที่จัดเลี้ยงผู้ต้องขังสูงอายุแต่ละวันมีคุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาการเพียงพอต่อ
การบริโภคของผู้ต้องขังสูงอายุ เรือนนอนของผู้ต้องขังสูงอายุ มี พ้ืนที่เพียงพอไม่มีความแออัด สภาพห้อง
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ขังในเรือนนอนของผู้ต้องขังสูงอายุมีสภาพดีไม่ทรุดโทรม ห้องสุขาที่เรือนจ าจัดให้ผู้ต้องขังสูงอายุมีอย่าง
เพียงพอ มีการจัดระเบียบการใช้ห้องสุขาแก่ผู้ต้องขังสูงอายุอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรพล พินิจ (2561, ผลการวิจัย) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวการศึกษาการจัดสวัสดิการส าหรับผู้ต้องขังสูงอายุ
ภายในเรือนจ ากลางนครปฐม พบว่า ด้านสวัสดิการ ผู้ต้องขังสูงอายุส่วนใหญ่เห็นว่าเรือนจ ามีการจัด
สวัสดิการให้ผู้ต้องขังทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เมื่อผู้ต้องขังเข้ามาทุกคนจะได้ปัจจัยพ้ืนฐาน ได้แก่ 
เครื่องนุ่งห่ม ที่นอน อุปกรณ์อาบน้ าต่างๆที่ทางเรือนจ าแจกให้ทุกอย่าง เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยา
สระผม ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่ม ด้านการศึกษาทางเรือนจ าจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังโดยรับสมัครจาก
ความสมัครใจเร้าร่วมไม่มีการบีบบังคับ แต่มีการจ ากัดการเข้าร่วมเนื่องจากผู้ต้องขังมีจ านวนมาก แต่ส่วน
ใหญ่ผู้สูงอายุจะหลีกเลี่ยงการเข้าร่วม เพราะความไม่พร้อมทางด้านอายุและสภาพร่างกาย 

2. ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ มี
ประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้  

1) ปัญหาด้านจ านวนผู้ต้องขังล้นเรือนจ า โดยปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ านั้นเป็นปัญหาที่ส าคัญ
ที่สุดของการปฏิบัติงานภายในเรือนจ า เรือนจ าไม่มีสถานะที่จะแยกผู้ต้องขังออกเป็นกลุ่มได้ เช่น แยก
กลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ แยกแดนความผิดหรือแยกเรือนนอน แยกลักษณะโทษ หรืออ่ืนๆ ได้ อย่างชัดเจน 
เนื่องจากจ านวนผู้ต้องขังของประเทศไทยยังเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน ถึงแม้จะมีการพิจารณาการพักโทษหรือลด
โทษแล้วก็ตาม ซึ่งท าให้การแก้ไขพัฒนาด้านต่างๆ มีอุปสรรค การเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังดังกล่าวยังก่อให้เกิด
ความแออัดในเรือนจ าท าให้ผู้ต้องขังสูงอายุมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ล าบากเพ่ิมขึ้น และยังส่งผลต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ และท าให้ผู้ต้องขังต้องนอน กิน และ
ถ่าย อย่างแออัดอีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ อธิติยา มานะกิจเจริญ (2560, น.120) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง แนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขังสูงอายุภายในเรือนจ ากลางเพชรบุรี พบว่า เรือนจ ากลาง
เพชรบุรีมีเรือนนอนที่คับแคบและแออัด เพราะรองรับผู้ต้องขังจ านวนมากและไม่เป็นสัดส่วน  

2) ปัญหาด้านสุขภาพด้านร่างกายของผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ ากลางคลองเปรมมี
สุขภาพร่างกายที่ทรุดโทรมมากเนื่องจากการแก่ชรา ความเจ็บป่วยจากโรค ซึ่งโรคที่พบมากได้แก่ 
โรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง โรคที่เก่ียวกับกระดูก เบาหวาน ความดัน เป็นต้น ผู้ต้องขัง
สูงอายุที่เจ็บป่วยจะมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังและรักษาหายได้ยาก จึงท าให้ส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวภัทร 
พิรณฤทธิ์ (2555, สรุปการวิจัย) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุกรณีศึกษาเรือนจ ากลาง
และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก พบว่า สภาพร่างกายของผู้สูงอายุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อม
มากกว่าการเจริญเติบโต เซลล์ต่างๆ ในร่างกายส่วนใหญ่ท างานลดลง และมีจ านวนน้อยลงเมื่อเทียบกับ
วัยหนุ่มสาว การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นในทุกระบบหน้าที่ของร่างกาย  

3) ปัญหาสุขภาพจิตใจ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของผู้ต้องขังสูงอายุ ผู้ต้องขังสูงอายุ
หลายคนมีสภาพจิตใจที่หดหู่ ซึมเศร้า ท้อแท้และสิ้นหวัง บางคนมาจากการไร้ญาติ และไม่มีกลุ่มผู้ต้องขัง
ที่สามารถไว้ใจได้ บางคนมีปัญหาทางด้านการจ า เกิดอาการหลงลืมและรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าและคิดว่า
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ถูกทอดทิ้งจากญาติพ่ีน้องรวมไปถึงสังคมรอบๆข้าง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์ รัตนวงศ์ (2555, 
ออนไลน์) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง
สูงอายุ กรณีเรือนจ าอุตรดิตถ์ พบว่า ผู้ต้องขังสูงอายุมีความคิดเห็นว่าตนเองประสบปัญหากับสภาพ
ปัญหาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจมากท่ีสุด เพราะรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าและคิดว่าตนเองถูกทอดทิ้งจากญาติ
พ่ีน้องและสังคมรอบข้าง          

4) ปัญหาด้านการฝึกวิชาชีพ การพัฒนาฝีมือแรงงานการฝึกวิชาชีพในเรือนจ ากลางคลองเปรม
บางกิจกรรมไม่ตรงความต้องการของกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ เช่น งานด้านการก่อสร้าง งานโยธา หรือแม้แต่
งานประดิษฐ์ฝีมือที่ต้องใช้แรงงานมาก ซึ่งผู้ต้องขังสูงอายุมีข้อก าจัดในเรื่องของการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
พละก าลัง รวมไปถึงการได้ยินของเสียง สายตาฝ้ามัว ท าให้การได้ยินและมองเห็นไม่ค่อยชัด และยังเป็น
อุปสรรคต่อการฝึกวิชาชีพ จึงท าให้ผู้ต้องขังสูงอายุขาดแรงจูงในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการฝึกวิชาชีพ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พฤฒิพงศ์ ฤทธิรงค์ และอนัญญา จันทร์ไพบูลย์ (2559, น.209) ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาโครงการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง ในเรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี 
พบว่า ผู้ต้องขังทุกกลุ่มอายุมีความเต็มใจฝึกวิชาชีพเพ่ือที่จะท าให้เกิดผลงานและความภาคภูมิใจของ
ตัวเอง อย่างไรก็ตามแนวทางการฝึกวิชาชีพของเรือนจ ากลางคลองเปรมเน้นให้ผู้ต้องขังสูงอายุมีกิจกรรม
การฝึกวิชาชีพเพ่ือเป็นความรู้ติดตัว เพ่ือให้ผู้ต้องขังมีอาชีพและได้รับผลประโยชน์กับตัวผู้ต้องขังเอง 

 
3. แนวทางในการพัฒนา แก้ไข หรือข้อเสนอแนะอ่ืนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง

สูงอายุ มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้  
1) กรมราชทัณฑ์ควรจัดสรรอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้ต้องขัง นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ ที่สามารถเข้าใจถึงลักษณะต่างๆ ของกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ
ได้อย่างชัดเจน และมีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรเ จ้าหน้าที่ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังฉบับ
ปรับปรุง “ข้อก าหนดแมนเดลา” (ข้อก าหนดที่ 75) ได้กล่าวสรุปว่า เจ้าหน้าที่เรือนจ าจ าเป็นจะต้องได้รับ
โอกาสในการเข้าฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นมืออาชีพฯ รวมถึงท า
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนส าหรับผู้ต้องขังให้เพ่ิมขึ้น เพ่ือจะส่งผลให้ผู้ต้องขังมีจิตใจที่ดี มีการ
กลับคืนคนดีสู่สังคมในอนาคต  

2) เรือนจ าควรพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตของผู้ต้องขังให้เพียงพอ
โดยเฉพาะกบักลุ่มของผู้ต้องขังสูงอายุ ซึ่งการได้รับสวัสดิการของผู้ต้องขังจะสอดคล้องและสัมพันธ์กับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังให้ดีขึ้นตามสมควรด้วย โดยที่ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้าน
ต่างๆ ที่ส าคัญคือ ด้านปัจจัย4 และการบริหารด้านสวัสดิการของผู้ต้องขังสูงอายุ การด ารงซึ่งสิทธิของ
ผู้ต้องขัง ตามหลักสิทธิมนุษยชน และควรปรับปรุงและแก้ไขการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุใน
ทุกๆด้าน ที่ยังเป็นจุดด้อย เพ่ือส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุนั้นให้ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กัญญา อ้ึงเจริญวงค์ (2555) ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตภายใต้การได้รับ สวัสดิการของผู้ต้องขัง
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กรณีศึกษาเรือนจ ากลางเพชรบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า การได้รับสวัสดิการของผู้ต้องขังมีความสอดคล้อง
และสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังให้ดีขึ้นตามสมควร โดยที่ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาทางด้านต่างๆ คือการบริหารด้านสวัสดิการ การด ารงซึ่งสิทธิของผู้ต้องขัง ตามหลักสิทธิมนุษยชน 
หรือสิทธิตามสถานะ ย่อมเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ จากผลการศึกษา ควรปรับปรุงและแก้ไข
การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตในทุกๆด้าน ที่ยังเป็นจุดด้อย เพ่ือส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนั้นดีขึ้น  

3) เรือนจ าควรเพิ่มความส าคัญของความร่วมมือของภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกด้านการ
ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ต้องขังมากขึ้น ในกิจกรรมด้านการพัฒนาร่างกายและจิตใจ ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานเอกชน กลุ่มนักร้องนักแสดง ศิลปินดารา รวมถึงองค์กรการกุศล เพ่ือเป็นการผ่อน
คลายทางจิตใจของกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ การบริจาคสิ่งของ การร้องเพลง การเล่นเกม นันทนาการ และ
การเลี้ยงอาหารกลางวัน เป็นต้น เพ่ือให้กลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคมภายนอก
เพ่ิมข้ึน ควรเปิดโอกาสให้องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการ
จัดกิจกรรม เพราะปัจจุบันนี้การท างานของภาครัฐเน้นให้ส่วนราชการมีการท างานเชิงบูรณาการในการจัด
กิจกรรมให้กับผู้ต้องขังสูงอายุ เนื่องจากว่าถ้าผู้ต้องขังพ้นโทษไปแล้วก็จะกลับไปอยู่ร่วมกับคนในชุมชน 
และสังคมเกิดการยอมรับ ก็จะท าให้ผู้ต้องขังสูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เร็ว
ขึ้นภายหลังจากการพ้นโทษ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนิษฐา แสนสมบัติ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดเลย ผลการวิจัยสรุปว่า ควรเปิด
โอกาสให้องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการจัดกิจกรรม 
เพราะปัจจุบันนี้การท างานของภาครัฐเน้นให้ส่วนราชการมีการท างานเชิงบูรณาการควรสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับผู้ต้องขังเนื่องจากว่า
ถ้าผู้ต้องขังพ้นโทษไปแล้วก็จะกลับไปอยู่ร่วมกับคนในชุมชนยอมรับก็จะท าให้ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เร็วขึ้นภายหลังจากพ้นโทษ  

4) เรือนจ าควรพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพตามความต้องการของกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ 
และตามความต้องการของสังคมภายนอกด้วย และควรเพ่ิมความรู้ความสามารถให้ผู้ต้องขังสามารถไป
พัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมของตนเองให้ดีขึ้นและเหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังสูงอายุมีโลกทัศน์ที่กว้าง
เกี่ยวกับโลกของงานอาชีพ มองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ และสามารถ
เอาตัวรอดในสังคมภายหลังจากการพ้นโทษได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียานุช ดีพรมกุล (2556) ได้
ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าฝึกวอาชีพกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ารับการฝึกมากที่สุดในส่วนของปัจจัยภายใน คือ ปัจจัยความต้องการฝึกอาชีพ
เพ่ือน าไปสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต และปัจจัยความต้องการฝึกอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพและสร้าง
รายได ้
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เรือนจ าควรปรับปรุงอาคารสถานที่ เรือนนอน หรือจัดให้มีการแบ่งแยกเป็นแดนเฉพาะของ
กลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ เพื่อเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยและรองรับจ านวนผู้ต้องขังสูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้นทุกวันให้
เหมาะสมและเป็นสัดส่วน  

2. เรือนจ าควรมีการจัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังสูงอายุให้แก่เจ้าหน้าที่
และข้าราชการภายในเรือนจ าอยู่เสมอ เสริมสร้างทัศนคติ ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด และเป็นการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ต้องขังสูงอายุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ควรเพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และพยาบาลให้เพียงพอกับ
ปริมาณจ านวนผู้ต้องขังสูงอายุ เพ่ือดูแลกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุเป็นกรณีพิเศษ  

4. ควรจัดหาให้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ หรือเทคโนโลยีภายในเรือนจ าในการช่วยเหลือผู้ต้องขัง
สูงอายุให้มีปริมาณที่เพียงพอ เช่น เทคโนโลยีฐานข้อมูลเพื่อผู้สูงอายุ เครื่องช่วยพยุงตัวนั่งชักโครก ส าหรับ
โถสุขภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ช่วยเดิน รถเข็นหัดเดิน เป็นต้น  

5. ควรฝึกทักษะวิชาชีพที่เหมาะสมให้ผู้ต้องขังสูงอายุตามก าลังความสามารถที่พอจะท าได้ โดย
ไม่ต้องใช้แรงงานหนักมาก เพ่ือให้ผู้สูงอายุรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง และสามารถน าไปประกอบอาชีพ
ภายหลังพ้นโทษได้ 

6. ควรมีการเพ่ิมของยารักษาโรคเฉพาะทางในเรือนจ า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผู้ต้องขังสูงอายุ
ส่วนใหญ่มักมีโรคประจ าตัวต่างๆมากมาย การเพ่ิมยารักษารักษาโรคเฉพาะทางนั้น จะท าให้กลุ่มผู้ต้องขัง
สูงอายุรู้สึกอุ่นใจและรู้สึกปลอดภัยเพิ่มขึ้น  
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