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การดําเนินชีวติในสังคมของอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติด 

FORMER DRUG CONVICTS LIVING IN SOCIETY 

นิศา  ศิลารัตน์ 1  ดร.สัญญพงศ ์ ล่ิมประเสริฐ 2 

------------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของผูต้อ้งขงัก่อน

ออกมาดาํเนินชีวิตในสังคม การดาํเนินชีวิตในสังคม และปัญหาอุปสรรคของการ

ดาํเนินชีวิตในสังคมของอดีตผูต้้องขงัคดียาเสพติด การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์อดีตผูต้อ้งขงัในคดี

ยาเสพติดท่ีรับโทษอยู่ในเรือนจาํไม่ตํ่ากว่า 5 ปี จาํนวน 10 คน และใชก้ารวิเคราะห์

ข้อมูลแบบพรรณนาโวหาร (Descriptive Analysis) โดยบรรยายให้สอดคล้องกับ

วตัถุประสงคใ์นการวจิยั   

 ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลได้รับการอบรมในด้านวิชาชีพ และคุณธรรม 

จริยธรรมภายในเรือนจาํ โดยการอบรมในดา้นวิชาชีพส่วนใหญ่ไม่สามารถนาํความรู้มา

ใช้ประกอบอาชีพในปัจจุบนัได้ แต่ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัมีความพึงพอใจในการอบรมดา้น

คุณธรรมจริยธรรม และต้องการให้มีการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างจริงจัง

เพิ่มข้ึน เน่ืองจากเป็นส่ิงสําคญัในการตดัสินใจไม่กระทาํผิดซํ้ า การดาํเนินชีวิตในสังคม

ของอดีตผูต้อ้งขงัคดียาเสพติดหลงัพน้โทษ พบวา่อดีตผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มีความสุข และ

ไม่มีปัญหาในการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนั โดยมีคาํสั่งสอนทางศาสนาเป็นท่ียึดเหน่ียว

จิตใจ มีครอบครัวและสังคมท่ีเข้าใจ แต่ยงัพบปัญหาอุปสรรคในด้าน การทํางาน 

เน่ืองจากขาดหน่วยงานท่ีสนบัสนุนในการรับเขา้ทาํงาน และมีอายท่ีุเพิ่มมากข้ึน 

คําสําคัญ:  การดาํเนินชีวติในสังคม ,  อดีตผูต้อ้งขงัคดียาเสพติด 

---------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต    

สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยว์จิยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 

 This research aimed to investigate the readiness of drug convicts before living 

in society, while living in society and the problems and obstacles encountered by former 

drug convicts living in society. The study was a qualitative research. Data was collected 

by interviewing ten former drug convicts imprisoned for no less than five years. 

Descriptive data analysis was used by describing in line with the research objectives. 

 According to the findings, the respondents had vocational training in 

prison. Most of the former drug convicts were unable to implement knowledge in 

current occupations, but felt satisfied with moral and ethical training.  Furthermore, 

the respondents wanted more serious moral and ethical training, because morals and 

ethics are essential to the decision to avoid re-committing crimes. Concerning the 

social lives of former drug convicts following release from prison, most former drug 

convicts were found to be happy with no current problems in daily life. The former 

drug convicts had received religious teachings with instruction about understanding 

families and society. However, the former drug convicts encountered problems and 

obstacles in work due to a shortage of agencies promoting employment for former 

convicts and increasing age. 

KEYWORDS : DRUG CONVICTS, LIVING IN SOCIETY 

1. บทนํา 

สภาพของสังคมในปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจากสังคมแบบ

เกษตรกรรมท่ีมีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เป็นสังคมอุตสาหกรรม ทําให้มีคนต่าง

วฒันธรรมยา้ยถ่ินฐานเขา้มาอยูร่วมกนัเป็นจาํนวนมาก จึงมีประชากรเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว

ในเมืองหลวง ทาํให้คนในสังคมมีชีวิตอยู่กนัอย่างแออดัมากข้ึน มีการแข่งขนัสูง ทาํให้

เกิดการแย่งชิงทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งจาํกดั ความไม่เท่าเทียมกนัในสังคม คนในสังคมจึง

อยูก่นัอยา่งหวาดระแวงต่างคนต่างอยู ่ขาดความมัน่ใจในเร่ืองความปลอดภยัของชีวิตและ

ทรัพยสิ์น ยิง่เป็นช่องทางให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในสังคมมากข้ึนตามมา 
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 ปัญหาอาชญากรรมท่ีเป็นปัญหาสําคัญในปัจจุบัน คือปัญหายาเสพติด 

เน่ืองจากปัญหายาเสพติด เป็นภยัต่อสังคม และประเทศชาติ ก่อให้เกิดความเสียหาย

ทั้ งในด้านทรัพย์สินเงินทอง ชีวิตและร่างกาย รัฐต้องสูญเสียงบประมาณ และ

เจา้หนา้ท่ีจาํนวนมาก ในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด อีกทั้งตวัผูเ้สพเองก็จะ

มีพฤติกรรมอาชญากรรมท่ีก่อให้เ กิดปัญหาสังคม ซ่ึงผลกระทบของปัญหา

อาชญากรรมอาจมีความรุนแรงจนนาํไปสู่ปัญหาเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติได ้ 

 ปัจจุบนั ถึงแมว้า่รัฐบาลในทุกสมยัไดต้ระหนกัถึงความรุนแรงของปัญหายา

เสพติด แต่ก็ยงัมีผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัคดียาเสพติดเพิ่มมากข้ึน นบัตั้งแต่ ปี พ.ศ. 

2552 มีจาํนวน 79,306 คน จนถึง ปี พ.ศ. 2555 มีจาํนวน 131,282 คน เม่ือมีการกระทาํ

ความผดิ และถูกลงโทษตามกฎหมาย โดยคดีการคา้ยาเสพติดจะมีโทษจาํคุกเป็นระยะ

เวลานาน ถา้หากไดรั้บโทษนานหลายปี เม่ือพน้โทษออกมาพบกบัสังคมภายนอกท่ีได้

มีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต ทาํให้ตอ้งปรับตวั ปรับวิธีการดาํเนินชีวิตเพื่อออกมาสู่

สังคมภายนอก หลงัจากตดัขาดจากสังคมเป็นระยะเวลานาน ตอ้งเรียนรู้ในการอยู่

ร่วมกบัสังคมภายนอก ถ้าหากคนใดไม่สามารถปรับตวัได้หรือสังคมภายนอกไม่

ยอมรับก็อาจตกเป็นเหยือ่ หรือกระทาํผดิซํ้ าอีก 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จึงทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการดาํเนิน

ชีวิตในสังคมของอดีตผูต้อ้งขงัคดียาเสพติด ท่ีเคยจาํคุก ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป เน่ืองจาก

ผูต้อ้งขงัท่ีอยูใ่นเรือนจาํเป็นระยะเวลานาน เม่ือออกมาดาํเนินชีวิตในสังคมภายนอกท่ี

เกิดการเปล่ียนแปลง จึงต้องการทราบว่าผูพ้น้โทษสามารถดาํเนินชีวิตอยู่ร่วมกับ

สังคมไดอ้ยา่งปกติสุขหรือไม่เพียงใด และตอ้งการความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ 

ดา้นใดบา้ง ผลวิจยัในเร่ืองน้ี จะสามารถนาํไปพฒันาคุณภาพชีวิตของผูพ้น้โทษ เพื่อ

เป็นแนวทางสําหรับผูพ้น้โทษในการดาํเนินชีวิต และเป็นแนวทางต่อสังคม หรือ

หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุน ให้การยอมรับ และให้โอกาสต่อผู ้

ท่ีเคยกระทาํความผดิต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของผูต้อ้งขงั ก่อนออกมาดาํเนินชีวิตในสังคม 

2. เพื่อศึกษาการดาํเนินชีวติในสังคมของอดีตผูต้อ้งขงัคดียาเสพติด 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหาในการวจิยั 

       การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง เพื่อศึกษาการดาํเนินชีวิตในสังคมของอดีตผูต้อ้งขงัคดียาเสพติด 

โดยมีโทษจาํคุกและอยูใ่นเรือนจาํไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี ข้ึนไป จาํนวน 10 คน            

2. ขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมายในการวจิยั 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ี คืออดีตผูต้อ้งขงัท่ีเคยไดรั้บโทษในคดียาเสพติด 

ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป จาํนวน 10 คน 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการวจัิย 

1. ไดแ้นวทางในการพฒันาการช่วยเหลือผูพ้น้โทษ ไม่ใหก้ลบัมากระทาํผดิซํ้ าอีก 

2. เพื่อนาํผลการวิจยัไปเป็นนโยบายในการหาแนวทาง และรูปแบบท่ีเหมาะสม

ในการเตรียมความพร้อมก่อนพน้โทษใหก้บัผูต้อ้งขงั  

2. แนวความคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง  “การดาํเนินชีวิตในสังคมของอดีตผูต้อ้งขงัคดียาเสพติด” ผูศึ้กษา

ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็น

แนวทางในการวจิยั ดงัน้ี 

 2.1 ทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสังคม 

 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม พฤติกรรมอาชญากรรมไม่ไดมี้สาเหตุมาจาก

พนัธุกรรม หรือสภาพแวดลอ้มทางสังคม แต่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้พฤติกรรม

- ผูต้อ้งขงัคดียาเสพติด - การเตรียมความ

พร้อมก่อนพน้โทษ 

- การดาํเนินชีวติใน

สงัคม 

 

- แนวทางในการ

พฒันาช่วยเหลือ 

- ไม่กลบัไปกระทาํ 

ผิดซํ้ า 
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อาชญากรรมจากบุคคลใกลชิ้ด มีองคป์ระกอบสาํคญั 2 ประการ คือ องคป์ระกอบแรก 

เน้ือหาสาระสําคญัของส่ิงท่ีถูกเรียนรู้ (Content of What is Learned) หมายความถึง 

เทคนิคพิเศษในการประกอบอาชญากรรม แรงดลใจ ท่ีเหมาะสม แรงกระตุน้ การ

อธิบายดว้ยหลกัเหตุผล ทศันคติ และการทาํให้บุคคลคลอ้ยตาม หรือเห็นดว้ยกบัการ

กระทาํผดิกฎหมาย ส่ิงเหล่าน้ี เป็นองคป์ระกอบของการรู้สึกนึกคิด หรือแนวความคิด 

แต่ไม่ใช่การกระทาํ 

 องคป์ระกอบท่ีสอง คือ กระบวนการเรียนรู้ไดเ้กิดข้ึน (Process by which the 

Learning takes place) การเรียนรู้เกิดข้ึนจากการคบหาสมาคมกบับุคคลท่ีใกลชิ้ด ซ่ึง

ไม่ไดเ้ฉพาะการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการใกลชิ้ดเท่านั้น บุคคลสามารถผ่านกระบวนการ

เรียนรู้ไดเ้ช่นกนัหากวา่ไดมี้โอกาสคบหาสมาคมกบัตน้กาํเนินพฤติกรรมอาชญากรรม 

(Aker, 1994)นอกจากน้ีกระบวนการเรียนรู้ยงัข้ึนอยูก่บั ความถ่ี(Frequency) ระยะเวลา 

(Duration) การให้ความสําคญั (Priority) และความเขม้ขน้ (Intensity) สําหรับ ความถ่ี 

คือ บุคคลท่ีมีประสบการณ์กับพฤติกรรมอาชญากรรมบ่อยคร้ัง ระยะเวลา คือ 

ช่วงเวลาท่ีมีประสบการณ์กบัพฤติกรรมผดิกฎหมาย การใหค้วามสาํคญั คือ การเรียนรู้

อาชญากรรมในวยัเด็ก จะมีอิทธิพลมากต่อบุคคลนั้น และ ความเขม้ขน้ คือ ความรัก 

ความเคารพ ต่อบุคคลท่ีมาถ่ายทอด เป็นกรณีเก่ียวกับช่ือเสียง หรือบารมีของต้น

กาํเนิดพฤติกรรมอาชญากรรม ซ่ึงซทัเธอร์แลนด ์ไดใ้ห้ความสําคญัต่อ “ความเขม้ขน้” 

วา่มีอิทธิพลมากท่ีสุด เม่ือบุคคลไดมี้การเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรม บ่อยคร้ัง เป็น

เวลานาน ในระยะตอนตน้ของชีวิต และจากบุคคลท่ีมีความสําคญั หรือมีช่ือเสียงแล้ว 

บุคคลจะมีแนวโนม้มีพฤติกรรมละเมิดกฎหมายมากข้ึน (Sutherland, 1947) 

 2.2 ทฤษฎตีีตรา 

ฮาวเ์วิดร์ เบคเกอร์ ไดก้ล่าวถึงวิธีการท่ีสังคมให้คาํนิยาม และวิธีการโตต้อบ

ต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบนว่า “ขั้นตอนสําคญัท่ีสุดในกระบวนการสร้างรูปแบบท่ีมัน่คง

ของพฤติกรรมเบ่ียงเบน หรืออาชญากรรม คือ ประสบการณ์จากการท่ีถูกจบักุม และ

ถูกสังคมกล่าวหาว่าเป็นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน การท่ีบุคคลจะเขา้มาอยู่ใน

ขั้นตอนน้ี ข้ึนอยู่กบัการท่ีบุคคลอ่ืนในสังคมกระทาํต่อเขา การท่ีถูกจบักุม หรือถูก

ประณามวา่เป็นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน จะมีผลสาํคญัภายหลงัต่อการท่ีบุคคลจะ
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เขา้ไปมีส่วนร่วมในสังคม และการสร้างความรู้สึก หรือความสํานึกวา่เป็นบุคคลท่ีมี

พฤติกรรมเบ่ียงเบน” (Becker, 1963 : 31) 

 เบคเกอร์ อธิบายพฤติกรรมเบ่ียงเบนว่า เกิดจากปฏิกิริยาโตต้อบของคนใน

สังคม กล่าวคือ กลุ่มคนในสังคมได้สร้างพฤติกรรมเบ่ียงเบนโดยการกําหนด

หลักเกณฑ์เพื่อทําให้พฤติกรรมท่ีแตกต่างไปจากบรรทัดฐานทางสังคม เป็น

พฤติกรรมเบ่ียงเบน และได้นําหลกัเกณฑ์น้ี ไปใช้ตีตราบุคคลบางประเภท ทาํให้

บุคคลเหล่านั้นเป็นคนนอกสังคม บุคคลใดก็ตามท่ีจะกลายเป็นคนนอกสังคม ข้ึนอยู่

กบัผลจากการตีตรามากกวา่การกระทาํท่ีฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ของบุคคลนั้น เช่น ผูช้ายผิว

ดาํท่ีไปทาํร้ายผูห้ญิงก็มีแนวโนม้จะถูกสังคมลงโทษ เม่ือเปรียบเทียบกบัผูช้ายผิวขาว

ท่ีทาํผิดในลกัษณะเดียวกนั เป็นตน้ เบคเกอร์ แสดงถึงว่า กระบวนการท่ีบุคคลถูกตี

ตราวา่เป็นอาชญากร หรือเป็นผูมี้พฤติกรรมเบ่ียงเบน เหล่าน้ีจะข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ 

หรือสภาพแวดลอ้มดว้ย 

2.3 ทฤษฎพีนัธะทางสังคม 

 ทราวิส เฮอร์ชิ   กล่าวว่า  ไม่จ ํา เป็นต้องอธิบายถึงแรงจูงใจในการก่อ

อาชญากรรม เน่ืองจากมนุษยมี์ความสามารถโดยธรรมชาติท่ีจะประกอบอาชญากรรม

อยู่แล้ว จึงควรหาคาํตอบว่าเหตุใดบุคคลจึงไม่ประกอบอาชญากรรม โดยได้เสนอ

ทฤษฎีท่ีมีใจความสาํคญัวา่ บุคคลท่ีมีความผกูพนักบัองคก์ารหรือกลุ่มในสังคม ไดแ้ก่ 

ครอบครัว โรงเรียน และเพื่อน มักจะมีแนวโน้มไม่ประกอบอาชญากรรม โดยมี

องคป์ระกอบของพนัธะทางสังคม ดว้ยกนั 4 ประการ (Hirschi, 1969) คือ  

 1) ความผกูพนั (Attachment) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความผกูพนั รักใคร่ต่อ

บุคคลอ่ืน หรือมีความสนใจในความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืน ซ่ึงความผูกพนัน้ีเป็น

องค์ประกอบพื้นฐานท่ีจะทาํให้บุคคลเกิดการยอมรับบรรทดัฐานของสังคม ส่งผลให้

บุคคลสร้างสามญัสํานึกท่ีจะควบคุมตนเองให้เป็นคนดีของสังคม ดงันั้นความผูกพนัจึง

เป็นองคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรักของ พนัธะสัญญาท่ีผกูมดับุคคลท่ีมีต่อสังคม 

2) ขอ้ผกูมดั (Commitment) หมายถึง การท่ีบุคคลถูกผกูมดักบัการดาํเนินชีวิต

ตามธรรมนองคลองธรรมของสังคม คือการไดศึ้กษาเล่าเรียนเพื่อท่ีจะประกอบอาชีพโดย

สุจริต มีครอบครัว  ท่ีอบอุ่น เพื่อจะไดป้ระสบความสําเร็จในชีวิต ส่งผลให้บุคคลไม่อยาก
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กระทาํผิดกฎหมาย เน่ืองจาก เป็นการท่ีจะต้องสูญเสียความสําเร็จในชีวิต ดังนั้น ข้อ

ผกูมดัจึงเป็นองคป์ระกอบดา้นความมีเหตุผล ของพนัธะสัญญาท่ีบุคคลมีต่อสังคม 

3) การเขา้ร่วม (Involvement) หมายถึง การท่ีบุคคลไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ

ของสังคม เช่น การทาํงาน มีกิจกรรมครอบครัว ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ฯลฯ เป็น

เหตุใหบุ้คคลถูกจาํกดัเวลาท่ีจะไปประกอบอาชญากรรม เน่ืองจากเวลาส่วนมากไดถู้ก

ใชไ้ปกบักิจกรรมของสังคม ดงันั้นการเขา้ร่วม ถือเป็นองคป์ระกอบดา้นกิจกรรมของ

พนัธะสัญญาท่ีบุคคลมีต่อสังคม 

4) ความเช่ือ (Belief) หมายถึง ระดบัของความเช่ือถือท่ีบุคคลมีต่อค่านิยม 

และบรรทดัฐานของสังคม หากบุคคลใดมีความเช่ือต่อค่านิยม และบรรทดัฐานทาง

สังคมสูง ก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะไม่ทาํผิดกฎระเบียบของสังคม ดงันั้น ความเช่ือจึงเป็น

องคป์ระกอบดา้นจริยธรรมของพนัธะสัญญาผกูมดัท่ีบุคคลมีต่อสังคม 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการปลดปล่อย และ การเตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม

ของผู้ต้องขังหลงัการพ้นโทษ 

 การเตรียมการปลดปล่อย (Pre-release) หรือการช่วยเหลือผูต้อ้งขงัท่ีจะไดรั้บ

การปลดปล่อยจากเรือนจาํ ให้สามารถปรับตวัให้กลบัสู่ครอบครัว สังคม และมีชีวิต

ปกติ ตลอดจนมีอาชีพสุจริตท่ีสามารถเล้ียงครอบครัวและตนเองได ้ถือเป็นการป้องกนั

สังคมจากอาชญากรรมได้อีกวิธีหน่ึง แต่จากสภาพแวดล้อมในเรือนจาํท่ีแตกต่างจาก

สังคมภายนอก การท่ีผูก้ระทาํความผิดตอ้งใชชี้วิตอยูใ่นเรือนจาํนานๆ ทาํให้ตอ้งประสบ

ปัญหาในการปรับสภาพชีวิตเพื่อกลบัสู่ชีวิตปกติในสังคม ดงันั้น เรือจาํและทณัฑสถาน

จึงตอ้งมีการเตรียมการปลดปล่อย เพื่อให้ผูต้อ้งขงัมีความพร้อมท่ีจะออกไปดาํเนินชีวิต

ในสังคมภายนอกอยา่งมีประสิทธิภาพ (กนกเรขา สุวรรณกิจ, 2545 : 35) 

 2.5 การดําเนินงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม 

 กระทรวงยติุธรรม ไดจ้ดัทาํโครงการคืนคนดีสู่สังคม มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ

จา้งงานผูต้อ้งหาตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ผูต้อ้งขงั ผูถู้กคุม

ความประพฤติ และเยาวชนท่ีรับการฝึกอบรม เขา้ทาํงานในหน่วยงานของรัฐในสังกดั

กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดงักล่าวมีรายได้
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ประจาํระดบัหน่ึง ท่ีจะช่วยให้สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี มีความ

ภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตนเองและไม่หวนกลบัไปกระทาํผิดซํ้ า รวมทั้งปรับเปล่ียน

ทศันคติของสังคมใหย้อมรับ โครงการคืนคนดีสู่สังคมเป็นโครงการท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้

โอกาสผูพ้น้โทษท่ีเคยดาํเนินชีวิตผิดพลาด และพร้อมท่ีจะกลบัตวัเป็นคนดีของสังคม 

เน่ืองจากปัจจุบนัสังคมยงัมีทศันคติต่อบุคคลเหล่าน้ีในเชิงลบ ทาํให้ผูพ้น้โทษประสบ

ปัญหาต่างๆ เช่น การวา่งงานทาํให้ไม่มีรายไดท่ี้จะสามารถดูแลตนเองและครอบครัว

ได ้บางคนคิดกลบัไปกระทาํผิดซํ้ า กลายเป็นปัญหาของสังคมต่อไป (สัญญพงศ ์ ล่ิม

ประเสริฐ และคณะ, 2555 : 54) 

 2.6   งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 สุกัญญา กาญจนรัตน์ (2544) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับความ

คาดหวงัหลงัพน้โทษ มีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาลกัษณะของปัจจยัพื้นฐานผูต้อ้งขงั

ในขณะตอ้งโทษในทณัฑสถานเปิด ศึกษาความคาดหวงัต่อการดาํเนินชีวิตหลงัพน้

โทษ และศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัพื้นฐานต่อความคาดหวงั ต่อการดาํเนินชีวิต

หลงัพน้โทษ ผูต้อ้งขงัมีความคาดหวงัในการประกอบอาชีพสุจริต จะกลบัตนเป็นคน

ดี ไม่คิดท่ีจะกระทาํผิดอีก ดว้ยจิตสํานึกท่ีจะเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม ตามท่ี

ครอบครัวและหน่วยงานได้ให้โอกาส จึงทาํให้ผูต้ ้องขงัใช้ความคาดหวงัมาเป็น

แนวทางในการกาํหนดพฤติกรรมในการเป็นคนดีของสังคม โดยมีครอบครัว และ

หน่วยงานสนบัสนุนความคาดหวงันั้นให้เป็นจริง ส่วนความคาดหวงัต่อครอบครัว 

พบว่าผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มีความคาดหวงัต่อครอบครัวในระดบัมากท่ีสุด จากการท่ี

ครอบครัวยงัคงมาติดต่อเยี่ยมเยียน ทาํให้ผูต้อ้งขงัรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว 

การท่ีครอบครัวใหก้ารยอมรับ ใหโ้อกาสกลบัตนเป็นคนดี ส่งผลให้ผูต้อ้งขงัเกิดความ

คาดหวงัต่อครอบครัว คือ ครอบครัวพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือ ให้กาํลงัใจ เห็นได้

จากผูต้อ้งขงัคาดหวงัว่า ครอบครัวให้การยอมรับ ดว้ยการแสดงออกถึงความยินดีท่ี

ผูต้ ้องขังจะพ้นโทษ ให้อภัย ในความผิดท่ีผ่านมา ให้โอกาสกลับไปอยู่ร่วมกับ

ครอบครัวอีก ครอบครัวจะให้ความช่วยเหลือด้วยการสนับสนุนให้ทาํในส่ิงท่ีเป็น

ประโยชน์ ไดรั้บกาํลงัใจดว้ยการไม่รังเกียจท่ีเคยไดรั้บโทษมาก่อน ผูต้อ้งขงัคาดหวงั
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วา่จะออกไปประกอบอาชีพสุจริต ตอ้งการกลบัตนเป็นคนดี ครอบครัวจะให้โอกาส

ในการกลบัไปอยูร่่วมดว้ย และคอยช่วยเหลือ ทว้งติงไม่ใหก้ระทาํผดิอีก 

 บํารุงเกียรติ วินัยพานิช (2546) ศึกษาเร่ือง การนาํความรู้ของผูต้้องขงัพน้

โทษท่ีผ่านการฝึกอบรมดา้นวิชาชีพของกรมราชทณัฑ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ : 

กรณีศึกษาเรือนจาํพิเศษธนบุรี ซ่ึงเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อศึกษาในเร่ืองการนาํความรู้ของผูต้อ้งขงัพน้โทษท่ีผา่นการฝึกอบรมดา้นวิชาชีพ

ของกรมราชทณัฑ์ไปใชใ้นการประกอบอาชีพ และสาเหตุท่ีผูพ้น้โทษไม่นาํความรู้ท่ี

ไดรั้บไปประกอบอาชีพ ผลการศึกษาพบวา่ การท่ีผูโ้ทษไดน้าํความรู้ท่ีไดรั้บจากการ

ฝึกอบรมมาใชใ้นการประกอบอาชีพ เพราะมีความตั้งใจในการฝึกอบรมและมีความ

มุ่งมัน่ท่ีจะใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพ มีท่ีอยู่อาศยัใกลแ้หล่งชุมชนและมีทุนใน

การประกอบอาชีพ ทาํให้พวกเขาสามารถประกอบอาชีพตามท่ีไดรั้บการฝึกอบรมได ้

การท่ีผู ้พ้นโทษไม่ได้นําความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมด้านวิชาชีพของกรม

ราชทณัฑ์มาใชใ้นการประกอบอาชีพ เพราะขณะอบรมไม่ค่อยมีความสนใจ และเม่ือ

พน้โทษออกมาแลว้สภาพแวดลอ้มต่างๆ ไม่เอ้ืออาํนวยต่อการประกอบอาชีพ ปัจจยัท่ี

สาํคญั คือ การขาดทุนทรัพยใ์นการประกอบอาชีพ ทาํใหพ้วกเขาไม่สามารถนาํความรู้

ไปใชป้ระกอบอาชีพได ้

 ฆนิศา งานสถิร (2553) ศึกษาเร่ือง กระบวนการนาํนโยบายคืนคนดีสู่สังคม

ไปสู่การปฏิบติัของกรมราชทณัฑ์ : การเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อย มี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการนาํนโยบายคืนคนดีสู่สังคมในส่วนการเตรียม

ความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยไปสู่การปฏิบติัการจดัการกบัการลดการตีตรา การ

ประทบัมลทิน และการเสริมพลงัอาํนาจท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเตรียมความพร้อม

ผูต้อ้งขงัก่อนปล่อย ปัจจยัสนบัสนุน ปัญหาอุปสรรค และเพื่อคน้หาแนวทาง ในการ

พฒันากระบวนการนาํนโยบายคืนคนดีสู่สังคมในส่วนการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงั

ก่อนปล่อยไปสู่การปฏิบติัให้เกิดความเหมาะสม โดยผลการศึกษาการนาํนโยบายคืน

คนดีสู่สังคมไปสู่การปฏิบติั เป็นกระบวนการของการใชก้ระบวนทศัน์ ค่านิยม และ

กระแสสังคมท่ีมีความเป็นพลวตั โดยเฉพาะประเด็นในเร่ืองสิทธิมนุษยชน และ
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ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยม์าใช้ในการกาํหนดนโยบาย และแนวทางในการดาํเนินงาน

ตามนโยบาย 

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

 กลุ่มเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ี คืออดีตผูต้อ้งขงัท่ีเคยตอ้งโทษอยู่ในเรือนจาํ

ในคดียาเสพติด ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป จาํนวน 10 คน โดยมีความผดิในคดียาเสพติด  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวยั 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ บทความ 

ส่ิงพิมพ ์และอินเตอร์เน็ต 

2) ผูว้จิยัใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดคุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่ง และทาํหนงัสือขออนุญาตหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ไปเก็บขอ้มูลอดีตผูต้อ้งขงัคดียาเสพติดจาํนวน 10 ราย และผูว้ิจยั

ใหท้างหน่วยงานทาํการคดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด

โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) แบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์  

 ส่วนท่ี 2 การเตรียมความพร้อมของผูต้อ้งขงัก่อนพน้     

 ส่วนท่ี 3 การดาํเนินชีวติในสังคมของอดีตผูต้อ้งขงั  

 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ หรือ ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ  

 3) ผูว้ิจยัเร่ิมตน้สร้างสัมพนัธภาพกบักลุ่มเป้าหมาย โดยการเขา้ร่วมกิจกรรม

ของทางหน่วยงานท่ีทางหน่วยงานจดัให้กบัอดีตผูต้อ้งขงัไดแ้ก่ กิจกรรมทางศาสนา 

และ กิจกรรมวนัแม่  

 4) เม่ือกลุ่มเป้าหมายยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั ผูว้ิจยัจะเร่ิมทาํการสัมภาษณ์โดย

การสนทนาในเร่ืองทัว่ๆไปก่อน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายผอ่นคลายในการให้สัมภาษณ์ 

และผูว้ิจยัไดข้ออนุญาตในการใช้เคร่ืองบนัทึกการสนทนา โดยมีขอ้ตกลงระหว่าง

ผูใ้ห้สัมภาษณ์กบัผูว้ิจยัว่าเป็นการให้ไดม้าซ่ึงความครบถว้นของขอ้มูล และผูว้ิจยัจะ
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เก็บขอ้มูลท่ีทาํการบนัทึกเป็นความลบั และเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายตอบคาํถาม

โดยใชเ้วลาประมาณ 30 นาที 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยใช้การวิเคราะห์แบบพรรณนาโวหาร 

(Descriptive) โดยอธิบายขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบตวัต่อตวั โดยใช้แบบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) เร่ืองการดาํเนินชีวิตในสังคมของ

อดีตผูต้อ้งขงัคดียาเสพติด และบรรยายให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวิจยั โดย

ทาํการตดัคาํใหส้ัมภาษณ์ท่ีสาํคญัมาทาํการเนน้ใหเ้ห็นถึงประเด็นสําคญัและขอ้คน้พบ

ท่ีสําคัญ พร้อมทั้ งบรรยายให้ต่อเ น่ือง เ ช่ือมโยง มี เหตุผลและสอดคล้องกับ

วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดในการวจิยั 

5. ผลการวจัิย 

 ผลการวิจัย เร่ือง การดาํเนินชีวิตในสังคมของอดีตผูต้้องขงัคดียาเสพติด 

ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 4 ตอน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

 จากผลการวจิยัทั้งหมด 10 ราย ประกอบดว้ย เพศชาย จาํนวน 5 ราย และ เพศ

หญิงจาํนวน 5 ราย ผูใ้ห้ขอ้มูลมีอายุตั้งแต่ 29-67 ปี มีสถานภาพการสมรส โสด 4 ราย 

สมรส 5 ราย และหยา่ร้าง 1 ราย ผูใ้ห้ขอ้มูล 6 คน มีอาชีพ โดยมีรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 

1,000-25,000 ส่วนผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีไม่มีอาชีพเน่ืองจากมีอายุมาก ไม่มีใครรับเขา้ทาํงาน 

หรือมีครอบครัวท่ีสามารถใหค้่าใชจ่้ายต่อเดือนได ้ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่มีการศึกษาตํ่า

กวา่ปริญญาตรี มีเพียงรายเดียวท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ผูใ้ห้ขอ้มูล 6 คน อาศยั

อยูก่บัครอบครัว นอกนั้นอยูล่าํพงัเพียงคนเดียว เน่ืองจากผูท่ี้อาศยัอยูเ่พียงลาํพงัอยูใ่น

เรือนจาํเป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถจาํไดว้า่ญาติพี่นอ้ง หรือบา้นเดิมตนเองอยูท่ี่ไหน   

2. การเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนพน้โทษ 

 จากการสัมภาษณ์ในเร่ืองการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนพน้โทษผูว้ิจยั

สรุปไดว้า่ เรือนจาํไดเ้ตรียมความพร้อมให้กบัผูต้อ้งขงัทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้น

การฝึกอาชีพ และดา้นคุณธรรมจริยธรรม เช่น การอบรมตดัเยบ็เส้ือผา้ เสริมสวย ดนตรี 
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โภชนาการ ช่างตดัผม นวดแผนโบราณ ช่างไม ้ชา้งไฟ ช่างประปา คอมพิวเตอร์ ตดัต่อ

วีดีโอ และทางดา้นศาสนา เป็นตน้ ผูใ้ห้ขอ้มูล  8 คน มีความพอใจกบัการอบรมภายใน

เรือนจาํ แต่ผูใ้ห้ขอ้มูลทุกรายไม่สามารถนาํความรู้จากการอบรมภายในเรือนจาํมาใช้

ประกอบอาชีพในปัจจุบนัไดเ้น่ืองจากอุปสรรคดา้นอายุ ดา้นเงินทุน และการประกอบ

อาชีพในปัจจุบนัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัท่ีไดรั้บการฝึกอบรมจากภายในเรือนจาํมาเลย  

 ส่วนการอบรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ผูใ้ห้ขอ้มูล 8 คน มีความพึงพอใจใน

การอบรมคุณธรรมจริยธรรมท่ีภายในเรือนจาํมีการอบรมอยา่งสมํ่าเสมอ แต่อยากให้มี

การอบรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม อยา่งจริงจงัมากกวา่น้ี เน่ืองจากผูใ้ห้ขอ้มูลทุกรายมี

ความตระหนกัว่าการไดรั้บการอบรมสั่งสอนทางศาสนาสามารถเปล่ียนแปลงจิตใจ

ผูใ้หข้อ้มูลทาํใหไ้ม่คิดจะกลบัไปกระทาํผดิซํ้ าอีก  

 ผูใ้หข้อ้มูล 9 คน มีขอ้เสนอแนะในเร่ืองความตอ้งการใหท้างเรือนจาํปรับปรุง

ในดา้นการใชค้วามรุนแรง ส่ือสารดว้ยถอ้ยคาํหยาบคาย คุณธรรมจริยธรรม และการ

แบ่งชั้นวรรณะของเจา้หน้าท่ีภายในเรือนจาํท่ีกระทาํต่อผูต้อ้งขงั ส่วนในการอบรม

ดา้นอาชีพตอ้งการใหเ้รือนจาํติดตามการดาํเนินชีวติของผูพ้น้โทษหลงัจากออกมาจาก

เรือนจาํว่ามีการดาํเนินชีวิตอย่างไร ตอ้งการความช่วยเหลือดา้นใดบา้ง และอยากได้

เงินทุนเพื่อสามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมภายในเรือนจาํ เน่ืองจากผูใ้ห้

ขอ้มูลมีความรู้ในการประกอบอาชีพจากเรือนจาํหลายดา้น แต่ไม่มีการสนบัสนุนให้

เกิดเป็นอาชีพไดจ้ริงหลงัพน้โทษออกมาจากเรือนจาํ 

3. กระบวนการในการดาํเนินชีวติในสังคมของอดีตผูต้อ้งขงัหลงัพน้โทษ 

 จากการสัมภาษณ์ ในเร่ืองการดาํเนินชีวิตในสังคมของอดีตผูต้อ้งขงัคดียาเสพติด

หลงัพน้โทษ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ผูใ้ห้ขอ้มูลพน้โทษออกจากเรือนจาํตั้งแต่ 3 เดือน ถึง   

10 ปี ผูใ้ห้ขอ้มูล 9 คน มีความสุข และไม่มีปัญหาในการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนั 

เน่ืองจากมีศาสนาเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ มีครอบครัวและสังคมท่ีเขา้ใจ โดยมีเพียงผูใ้ห้

ขอ้มูล 1 ราย ท่ีรู้สึกทอ้แทใ้นการดาํเนินชีวิตเน่ืองจากสามีซ่ึงเป็นหลกัของครอบครัว

เสียชีวิตไปได้ไม่นาน จึงยงัไม่สามารถหาแนวทางในการดาํเนินชีวิตได้ ผูใ้ห้ขอ้มูล 5 

คน มีปัญหาในการสมคัรงานในตอนแรกท่ีพึ่งออกจากเรือนจาํ เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ี

เคยตอ้งโทษ จึงไม่ไดรั้บการพิจารณาให้เขา้ทาํงาน และมีผูใ้ห้ขอ้มูลอีก 5 คน ท่ีมี
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ปัญหาในด้านการทาํงานเน่ืองจากสูงอายุ และไม่มีทุนในการประกอบอาชีพ ผูใ้ห้

ขอ้มูลทุกรายไม่คิดจะกลบัไปกระทาํผิดซํ้ า เน่ืองจากไดรั้บคาํสั่งสอนทางศาสนา และ

รู้สึกเขด็หลาบกบัการตอ้งดาํเนินชีวิตในเรือนจาํ ผูว้ิจยัพบขอ้มูลสําคญัวา่มีผูใ้ห้ขอ้มูล 

2 คน กล่าววา่ไม่ไดเ้ป็นผูก้ระทาํผิดจริง แต่เน่ืองจากความบกพร่องของกระบวนการ

ยุติธรรมจึงทาํให้ตอ้งเขา้ไปอยูใ่นเรือนจาํ ผูใ้ห้ขอ้มูลให้เหตุผลว่าผูใ้ห้ขอ้มูลไม่ทราบ

วา่บุคคลใกลชิ้ดท่ีตนคบคา้สมาคมดว้ยเป็นผูข้ายยาเสพติด จึงทาํให้โดนตาํรวจจบัไป

ดว้ย และผูใ้ห้ขอ้มูล 7 คน ตอ้งการให้มีมูลนิธิหรือหน่วยงานท่ีสนบัสนุน ช่วยเหลือ 

ให้การอบรม สั่งสอน เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ และให้ทุนหรือหาอาชีพให้กบัผูพ้น้โทษ 

เพื่อใหผู้พ้น้โทษมีพื้นฐานในการดาํเนินชีวติเบ้ืองตน้สําหรับผูท่ี้เพิ่งพน้โทษและยงัไม่

มีแนวทางการดาํเนินชีวติท่ีแน่นอน 

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตในสังคมของอดีต

ผูต้อ้งขงัหลงัพน้โทษ 

 จากการท่ีผู ้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปรัชญาหรือ

แนวทางในการดาํเนินชีวิต ผูว้ิจยัสรุปได้ว่าผูใ้ห้ขอ้มูลทุกรายไม่ตอ้งการกลบัไป

กระทาํผิดซํ้ า เน่ืองจากไม่ตอ้งการเขา้ไปอยู่ในเรือนจาํอีก และส่ิงท่ีทาํให้ผูใ้ห้ขอ้มูล

กลบัตวัเป็นคนดีได ้คือ ศาสนาท่ีสามารถยึดเหน่ียวจิตใจไม่ให้กระทาํส่ิงผิดกฎหมาย 

โดยท่ีผูใ้หข้อ้มูลฝากแง่คิดถึงผูอ่ื้นท่ีกาํลงัคิดจะกระทาํความผิด หรือผูท่ี้พน้โทษวา่ ให้

อดทนต่ออุปสรรค อยูใ่นสังคมท่ีดี คบคนดี และไม่ตอ้งการให้บุคคลเหล่านั้นกลบัไป

กระทาํผิดอีก เน่ืองจากผูใ้ห้ขอ้มูลมีประสบการณ์ว่าชีวิตในเรือนจาํไม่ได้สุขสบาย 

การกระทาํความผดิเป็นส่ิงท่ีทาํใหผู้อ่ื้นเดือนร้อน และทาํใหไ้ม่มีความสุขในชีวิต ผูใ้ห้

ขอ้มูลยงักล่าวถึงสังคมใหเ้ปิดใจกบัผูพ้น้โทษ ใหโ้อกาสในการทาํงาน และอยูร่่วมกบั

สังคม เน่ืองจากหากสังคมใหโ้อกาสผูพ้น้โทษอาจจะกลบัตวัไดแ้ละไม่กลบัไปกระทาํ

ความผดิซํ้ าอีก 

6. อภิปรายผล  

ผลการวิจยั เร่ืองกระบวนการในการดาํเนินชีวิตในสังคมของอดีตผูต้อ้งขงั 

ผูว้ิจยัไดน้าํส่ิงคน้พบท่ีสําคญัมาวิเคราะห์ตามหลกัทฤษฎีทางดา้นอาชญาวิทยา และ

การบริการงานยติุธรรม มีประเด็นท่ีนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
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 1. จากผลการวิจยั เรือนจาํไดเ้ตรียมความพร้อมให้กบัผูต้อ้งขงัทั้งการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ดา้นการฝึกอาชีพ และดา้นคุณธรรมจริยธรรม ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความพอใจกบั

การอบรมภายในเรือนจาํ เน่ืองจากขณะอยู่ในเรือนจาํสามารถใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ ทาํให้ไม่คิดฟุ้งซ่าน แต่ไม่สามารถนาํความรู้จากการอบรมภายในเรือนจาํ

มาใช้ประกอบอาชีพในปัจจุบนัได้เน่ืองจากอุปสรรคด้านอายุ ดา้นเงินทุน และการ

ประกอบอาชีพในปัจจุบนัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัท่ีไดรั้บการฝึกอบรมจากภายในเรือนจาํมา

เลยซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของบาํรุงเกียรติ วินัยพาณิช (2546) ศึกษาเร่ือง การนาํ

ความรู้ของผูต้อ้งขงัพน้โทษท่ีผ่านการฝึกอบรมดา้นวิชาชีพของกรมราชทณัฑ์ไปใช้

ในการประกอบอาชีพ : กรณีศึกษาเรือนจาํพิเศษธนบุรี ผลการวิจยัพบว่าการท่ีผูพ้น้

โทษไม่ไดน้าํความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมดา้นวิชาชีพของกรมราชทณัฑ์มาใชใ้น

การประกอบอาชีพ เพราะเม่ือพน้โทษออกมาแลว้สภาพแวดลอ้มต่างๆ ไม่เอ้ืออาํนวย

ต่อการประกอบอาชีพ ปัจจยัท่ีสําคญั คือ การขาดทุนทรัพยใ์นการประกอบอาชีพ    

ทาํให้พวกเขาไม่สามารถนาํความรู้ไปใชป้ระกอบอาชีพได ้ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่การอบรม

ภายในเรือนจาํนั้นมีประโยชน์อย่างมาก นอกจากช่วยในดา้นจิตใจไม่ให้ผูต้อ้งขงัคิด

ฟุ้งซ่าน ยงัสามารถให้ผูต้อ้งขงัมีความรู้ความสามารถติดตวัเม่ือพน้โทษออกมาแล้ว 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวชัรี ทรัพยมี์ (2523 : 78-79) พบว่า การเรียนรู้เป็น

การศึกษาท่ีมีคุณค่า ผูเ้รียนรู้จะค่อยๆ สะสมความรู้ เกิดความคิดท่ีดีงาม มีทกัษะมาก

ข้ึน และเกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมในการเรียนรู้ของผูต้อ้งขงั จะเรียนรู้จาก

การฝึกวชิาชีพ การอบรมทางศีลธรรม การฟังธรรม และการฟังวิทยากรท่ีเรือนจาํเชิญ

มาบรรยายในหวัขอ้ต่างๆ เพียงแต่วา่หากตอ้งการให้ผูต้อ้งขงันาํความรู้ความสามารถ

ท่ีไดรั้บจากภายในเรือนจาํมาประกอบอาชีพไดเ้ม่ือพน้โทษ ควรมีหน่วยงานท่ีรองรับ

ผูพ้น้โทษอย่างจริงจงั ตอ้งเป็นหน่วยงานท่ีสามารถติดตามการดาํเนินชีวิตของผูพ้น้

โทษว่ามีปัญหาในการดาํเนินชีวิตอย่างไร และเป็นหน่วยงานท่ีสามารถจดัหางาน 

หรือสามารถให้ทุนในการประกอบอาชีพตามความถนัดของผูพ้น้โทษ โดยต้อง

คาํนึงถึงอายุของผูต้อ้งขงัท่ีจาํคุกในระยะเวลานาน เม่ือออกมาจากเรือนจาํก็มีอายุมาก

แลว้ จึงควรมีอาชีพท่ีสามารถรองรับผูพ้น้โทษท่ีสูงอายดุว้ย 
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 ปัจจุบนัหน่วยงานราชการไดจ้ดัตั้งโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือ และสนบัสนุน

ผูพ้น้โทษโดยเฉพาะดา้นการทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาเก่ียวกบัโครงการติดตาม

ประเมินผลการจา้งงานผูเ้ขา้ร่วมโครงการคืนคนดีสู่สังคมของ สัญญพงศ ์ ล่ิมประเสริฐ 

และคณะ (2555) เป็นโครงการซ่ึงช่วยเหลือสนับสนุนผูพ้น้โทษ โดยคดัเลือกผูพ้น้

โทษท่ีมีคุณสมบติัท่ีกาํหนด เขา้อบรมหลกัสูตรต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่ม

ทกัษะทางวชิาชีพ แลว้รับเขา้ทาํงานในหน่วยงานท่ีอยูใ่นสังกดักระทรวงยติุธรรม โดย

พบว่า ความพึงพอใจของผู ้เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานท่ีมีการจ้างงานตาม

โครงการคืนคนดีสู่สังคม อยูใ่นระดบัปานกลางถึงระดบัดีมาก และจากการสอบถามความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม พบวา่ส่วนใหญ่เห็น

ดว้ยกบัการดาํเนินโครงการ ซ่ึงจะเป็นการช่วยเหลือผูพ้น้โทษให้มีงานทาํ นอกจากน้ี

แนวโน้มการกระทาํความผิดซํ้ าของผูเ้ขา้ร่วมโครงการคืนคนดีสู่สังคมภายหลงัจบ

โครงการคืนคนดีสู่สังคม พบว่า แนวโน้มท่ีผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะกระทาํผิดซํ้ านั้นมี

โอกาสเป็นไปไดน้้อยมากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการได้

ผา่นการฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสํานึกแลว้ โครงการคืนคนดีสู่สังคมน้ีจึงเป็น

ประโยชน์อยา่งมากท่ีจะช่วยเตรียมความพร้อมใหผู้พ้น้โทษออกสู่สังคมภายนอก และ

ช่วยใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

 ส่วนการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความพึงพอใจในการ

อบรมคุณธรรมจริยธรรมท่ีภายในเรือนจาํมีการอบรมอย่างสมํ่าเสมอ ทาํให้ผูต้อ้งขงั

ไดรั้บแนวคิดจากการอบรมจนกระทัง่ตอ้งการเปล่ียนแปลงตนเอง ไม่ตอ้งการกลบัไป

กระทาํผิดซํ้ าอีก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกเรขา สุวรรณกิจ (2545 : 35) ได้

ศึกษาเร่ืองการเตรียมการปลดปล่อย คือ การอบรมทางศีลธรรมแก่ผูต้อ้งขงั การอบรม

สภาพจิตใจของผูต้อ้งขงั หากผูต้อ้งขงัมีความรู้ผิดรู้ชอบ มีความย ั้งคิด ไม่คึกคะนอง 

การกระทาํผิดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตก็ไม่มี ฉะนั้น การอบรมขดัเกลาทางศีลธรรมจึง

เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งทาํควบคู่ไปกบัการควบคุม และผูว้ิจยัไดค้น้พบกว่าอดีตผูต้อ้งขงั

คดียาเสพติดเช่ือมัน่ว่าการอบรมทางศาสนาสามารถช่วยเปล่ียนแปลงทางดา้นจิตใจ 

เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ ไม่ให้กระทาํผิดได้ และถ้าหากยอมรับในส่ิงท่ีตนได้กระทาํ

ความผิดและกลบัตวัเป็นคนดี ก็จะไดรั้บการให้อภยัจากผูอ่ื้น ผูใ้ห้ขอ้มูลตอ้งการให้
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การสอนดา้นคุณธรรม จริยธรรม มีเน้ือหาท่ีเขา้ใจง่าย สามารถเขา้ใจในคาํสอนของ

ศาสนา เพื่อท่ีจะสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงในอนาคต และควรให้ความสําคญักบัการ

อบรมทางศาสนาให้มากข้ึน เน่ืองจากศาสนาเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะช่วยให้ผูต้อ้งขงัมีท่ียึด

เหน่ียวจิตใจ และสามารถทาํใหผู้ต้อ้งขงัไม่คิดกลบัไปกระทาํผดิซํ้ าอีกได ้ 

 ผูว้ิจยัไดพ้บขอ้มูลสําคญัวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่มีความตอ้งการให้เจา้หนา้ท่ี

ภายในเรือนจาํปรับปรุงพฤติกรรม เช่น พดูจาดว้ยถอ้ยคาํไม่สุภาพ การทาํโทษโดยเกิน

กวา่เหตุ และการแบ่งชนชั้นกบัผูต้อ้งขงั ผูว้ิจยัเห็นวา่การกระทาํของเจา้หนา้ท่ีเช่นนั้น

เป็นการละเมิดสิทธิตามท่ีผูต้อ้งขงัพึ่งไดรั้บ และทาํให้เกิดผลกระทบภายในจิตใจของ

ผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงัอาจจะเกิดความน้อยใจ หรือความแคน้ จนอาจจะทาํให้ผูต้อ้งขงัท่ี

พน้โทษตดัสินใจกระทาํผิดซํ้ าอีกได้ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรใส่ใจ และปรับปรุงแก้ไขใน

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ย  

 2. ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัไดใ้หข้อ้มูลวา่ บุคคลท่ีเขา้ไปอยูใ่นเรือนจาํสามารถเรียนรู้

พฤติกรรมการกระทาํความผิด และช่องทางการกระทาํความผิดจากภายในเรือนจาํ 

เม่ือพน้โทษบุคคลเหล่านั้นจึงชกัชวนเพื่อนท่ีอยูใ่นชุมชนร่วมกระทาํความผิดดว้ย ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจยัของพจนา วรวฒันเมธีกุล (2546) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

กระทาํผิดซํ้ า : ศึกษาเฉพาะกรณีผูต้อ้งขงัในทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงจงัหวดั

ปทุมธานี กล่าววา่เร่ืองท่ีพูดคุยกบัเพื่อนสนิทขณะตอ้งโทษ การชกัชวนให้กระทาํผิด

กฎหมายจากเพื่อนสนิทภายหลังพน้โทษและการดําเนินชีวิตภายหลังพน้โทษ มี

ความสัมพนัธ์กบัการกระทาํผดิซํ้ า ผูว้ิจยัเห็นวา่ปัจจุบนัไม่วา่ผูก้ระทาํความผิดมีระดบั

โทษร้ายแรงมากน้อยเพียงใด เม่ือไดเ้ขา้ไปอยูใ่นเรือนจาํบุคคลเหล่านั้นสามารถการ

เรียนรู้พฤติกรรมผิดกฎหมายได้เป็นอย่างดี จึงควรมีหน่วยงานควบคุมผูก้ระทํา

ความผิดท่ีไม่ใช่เรือนจาํ สําหรับผูก้ระทาํความผิดท่ีไม่ร้ายแรง เป็นการป้องกนัไม่ให้

ผูก้ระทาํความผิดในคดีไม่ร้ายแรงเรียนรู้พฤติกรรมจากผูต้อ้งขงัคดีร้ายแรงจากภายใน

เรือนจาํ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ในระยะแรก (Laws of Imitation) ของ   

เกเบรียล เทรด (Gabriel Trade, 1912) เสนอวา่พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดจาการเรียนรู้ 

มนุษย์ได้เรียนรู้แนวความคิด จากการคบหาสมาคมกับผู ้อ่ืน และส่งผลให้เกิด

พฤติกรรมของบุคคลนั้น   
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 3. จากผลการวจิยั มีการดาํเนินชีวติท่ีมีความสุข และไม่มีปัญหาในการดาํเนิน

ชีวติในปัจจุบนั เน่ืองจากมีศาสนาเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ มีครอบครัวและสังคมท่ีเขา้ใจ 

ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎีพนัธะทางสังคมของ ทราวิส เฮอร์ชิ (Hirschi, 1969) กล่าวว่า    

การท่ีบุคคลไดเ้ขา้ร่วมกบักิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทางศาสนา การทาํงาน กิจกรรม

ครอบครัว เป็นตน้ บุคคลนั้นจะมีความผูกพนักบัองค์การหรือกลุ่มในสังคม ได้แก่ 

ครอบครัว โรงเรียน และเพื่อน มกัจะมีแนวโนม้ไม่ประกอบอาชญากรรม  

 แต่ในระยะแรกของการพน้โทษผูใ้ห้ขอ้มูลบางรายมีปัญหาในการสมคัรงาน

เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีเคยตอ้งโทษจึงไม่ได้รับการพิจารณาให้เขา้ทาํงาน และแสดง

กิริยาไม่สุภาพกบัผูใ้ห้ขอ้มูล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตติบดี ใยพูล (2544 : 11) 

ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองสิทธิมนุษยชน กบัการจาํกดัสิทธิต่างๆ ท่ีมีต่อผูพ้น้โทษ โดยกล่าววา่ 

สิทธิมนุษยชนในการจาํกดัสิทธิและโอกาสแก่ผูพ้น้โทษ กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีมี

ลกัษณะของการเลือกปฏิบติั เป็นการขดัต่อหลกัการเคารพในสิทธิขั้นตํ่าของสิทธิ

มนุษยชน เช่น สิทธิในการทาํงาน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อบทท่ี 23 

วรรค 1 “บุคคลมีสิทธิท่ีจะทาํงานท่ีจะเลือกงานอย่างเสรี ท่ีจะมีสภาวะการทาํงานท่ี

ยติุธรรมและพอใจ และท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองจากการวา่งงาน”  

 ผูว้จิยัพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลเพียง 2 คน จากจาํนวนผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด ให้ขอ้มูลวา่

ไม่ไดก้ระทาํผดิ แต่ไดรั้บโทษเน่ืองจากความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรม จึงทาํ

ให้ตอ้งเขา้ไปอยูใ่นเรือนจาํ หากเร่ืองท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลกล่าวอา้งเป็นเร่ืองจริง ผูว้ิจยัเห็นว่า

ในดา้นสังคมควรใหโ้อกาสแก่ผูพ้น้โทษ ไม่วา่จะดา้นการให้อยูร่่วมในสังคม หรือใน

ดา้นการงาน หากสังคมเปิดใจยอมรับผูพ้น้โทษ โดยให้กาํลงัใจ ให้โอกาส แก่ผูพ้น้

โทษ อาจจะเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีผู ้พ้นโทษตัดสินใจไม่กลับไปกระทําผิดซํ้ า  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พรชยั ขนัตี (2553 : 266) กล่าวว่ามนุษยมี์พฤติกรรม

คลอ้ยตามการกาํหนดของคนในสังคม ดงันั้น อาชญากรรมเกิดจากการท่ีคนในสังคม

กาํหนดให้บุคคลมีพฤติกรรมเป็นอาชญากร จากกระบวนการอย่างเป็นทางการ คือ

กระบวนการยุติธรรม และกระบวนการอย่างไม่เป็นทางการ คือ การดูถูก การแสดง

การรังเกียจ การไม่คบหาสมาคมดว้ยของสังคม และผูว้ิจยัพบวา่ มีผูพ้น้โทษหลายราย

ท่ีอยู่ในเรือนจาํเป็นระยะเวลานานเม่ือออกมาสู่สังคมภายนอกจึงไม่มีแนวทางการ
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ดาํเนินชีวติท่ีแน่นอน ไม่รู้จกัใคร และขาดท่ีพกัอาศยั หากมีหน่วยงานท่ีสามารถจดัหา

ท่ีพกัอาศยั รวมถึงจดัหางานให้ผูพ้น้โทษไดใ้นเบ้ืองตน้จะทาํให้ผูพ้น้โทษมีพื้นฐาน

การดาํเนินชีวติท่ีดีได ้

7. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 1. เน่ืองจากพบปัญหาดา้นเจา้หนา้ท่ีภายในเรือนจาํ จึงควรมีการคดัเลือกบุคคลท่ี

จะเขา้มาปฏิบติังานภายในเรือนจาํ ให้มีคุณสมบติัท่ีตรงต่อความตอ้งการ ตอ้งมีใจรักใน

การปฏิบติัหนา้ท่ี และมีทกัษะในการส่ือสารกบัผูต้อ้งขงัไดดี้ 

 2. การเตรียมความพร้อมของผูต้อ้งขงัก่อนพน้โทษควรจดัการอบรมท่ีตรงกบั

ความสนใจ และความสามารถของผูต้อ้งขงั เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูต้อ้งขงัเม่ือพน้

โทษออกมาแล้วสามารถใช้ความรู้จากการฝึกอบรมเป็นอาชีพได ้โดยควรมีเงินทุน

สาํหรับการส่งเสริมอาชีพแก่ผูต้อ้งขงัดว้ย 

 3. สังคมควรให้โอกาสแก่ผูพ้น้โทษในการอยูร่่วมในสังคม ทั้งการให้ความ

รักความอบอุ่น ให้การอบรมสั่งสอนในเร่ืองดีงาม ไม่แบ่งแยกชนชั้นในสังคม และ

การใหโ้อกาสในดา้นอาชีพ เพื่อไม่ใหผู้พ้น้โทษกลบัไปกระทาํผดิซํ้ าอีก 

 4. ควรมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกนัดูแลผูต้อ้งขงัหลงัพน้โทษ 

เช่น การจดัหาท่ีพกัอาศยั และให้การดูแลสําหรับผูพ้น้โทษท่ีไม่มีครอบครัว การ

สนบัสนุนในการสร้างอาชีพให้กบัผูพ้น้โทษ หรือการจดัตั้งหน่วยงานในการติดตาม 

ใหค้าํปรึกษาในดา้นการดาํเนินชีวติของผูพ้น้โทษ  

8. บรรณานุกรม 

กนกเรขา  สุวรรณกิจ. “ความคาดหวงัในการดาํเนินชีวติภายหลงัการพน้โทษของ

ผูต้อ้งขงัหญิง : ศึกษาเฉพาะกรณีทณัฑสถานหญิงกลาง.” วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห

ศาสตร์, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2545. 

กิตติบดี  ใยพลู. “ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี

การเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูพ้น้โทษในการเขา้ทาํงาน.” วทิยานิพนธ์

ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2544. 



327 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

ฆนิศา  งานสถิร. “กระบวนการนาํนโยบายคืนคนดีสู่สังคมไปสู่การปฏิบติัของ

กรมราชทณัฑ์ : การเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อย.” 

วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต, ภาควิชา

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2553. 

บาํรุงเกียรติ วนิยัพานิช. “การนาํความรู้ของผูต้อ้งขงัพน้โทษท่ีผา่นการฝึกอบรมดา้น

วิชาชีพของกรมราชทณัฑ์ไปใชใ้นการประกอบอาชีพ : กรณีศึกษาเรือนจาํ

พิเศษธนบุรี.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชา

ประชากรศึกษา, มหาวิทยาลยัมหิดล, 2546. 

พจนา  วรวฒันเมธีกุล. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกระทาํความผิดซํ้ า : ศึกษาเฉพาะกรณีผูต้อ้งขงั

ในทฑัสถานบาํบดัพิเศษหญิงจงัหวดัปทุมธานี.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลป 

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขสวิชารัฐศาสตร์, มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2546. 

พรชยั  ขนัตี. ทฤษฎีอาชญาวิทยา : หลกัการ งานวิจยั และนโยบายประยกุต.์ พิมพ ์ 

 คร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์หจก.สุเนตร์ฟิล์ม, 2553. 

พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 96 (ตอนท่ี 63 ก), 2522. 

วชัรี  ทรัพยมี์. ทฤษฎีและกระบวนการให้บริการการศึกษา. กรุเทพฯ : โรงพิมพอ์กัษร

สัมพนัธ์, 2523. 

สมบูรณ์  เตชะวงค.์ “การกระทาํผิดซํ้ าของผูต้อ้งขงัคดียาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณี

ผูต้อ้งขงัทณัฑสถานบาํบดัพิเศษกลาง.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาตรมหา

บณัฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2545. 

สัญญพงศ ์ ล่ิมประเสริฐ, พชัรา สินลอยมา, ทชัชกร ภูวดิษยคุณ, เปมิกา สนิทพจน์. 

“โครงการติดตามประเมินผลการจา้งงานผูเ้ขา้ร่วมโครงการคืนคนดีสู่สังคม.” 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพห์้างหุ้นส่วนจาํกดั สินทวกิีจ พร้ินต้ิง, 2555. 

 

 



328 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

สุกญัญา  กาญจนรัตน์. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัต่อการดาํเนินชีวิต

หลงัพน้โทษ.” วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวสัดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2544. 

สุพตัรา  สุภาพ. ปัญหาสังคม. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2539. 

สุวรรณ  ใจคล่องแคล่ว. “สาเหตุการกระทาํผิดซํ้ าของผูต้อ้งขงัเรือนจาํพิเศษธนบุรี.”

วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2546. 

Aker. Criminological Theories : Introduction and Evaluation. Los Angeles : 

Roxbury Publishing Company, 1994. 

Becker,Howard S. Outsiders : Studies in the Sociology of Deviance. New York : 

Free Press, 1963. 

Gabriel Trade. Penal Philosophy. Boston : Little, Brown & Co, 1912. 

Hirschi, Travis. Causes of Delinquency. Berkeley, CA : University of California 

Press, 1969. 

Sutherland, Edwin H. Principles of Criminology 4th ed. Philadelphia : Lippincott, 1947 

ณฐัภูมินทร์ ปานรักษ.์ “รวบแก๊งคา้ยาเสพติดสาวแม่ลูกอ่อน ยาบา้กวา่ 2 พนัเมด็.”  

http://77.nationchannel.com/video/208757/. 

สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชนฯ. “สังคมและวฒันธรรมไทย : การเปล่ียนแปลงทาง

สังคมและวฒันธรรม.

http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=16&chap=5&pag

e=t16-5-infodetail05.html/. 


