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กฎหมายการโอนนักโทษของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

สิงคโปร์ไม่มีทั้งกฎหมายภายในประเทศและสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการโอนตัวนักโทษ ทั้งนี้ ส าหรับ
ระบบการจัดการเกี่ยวกับนักโทษ เป็นอ านาจของราชทัณฑ์สิงคโปร์ (Singapore Prison Service) ภายใต้
กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home Affairs) เป็นผู้รับผิดชอบ ในการให้ความคุ้มครอง การฟื้นฟูและดูแล
ผู้กระท าผิด แม้ว่าสิงคโปร์ไม่มีทั้งกฎหมายภายในประเทศและสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการโอนตัวนักโทษ แต่
สิงคโปร์มีการตั้งหน่วยงานในโฮมทีม เพื่อร่วมมือกันในการสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงให้แก่ชาว
สงิคโปร์  

ทัณฑสถานประเทศสิงคโปร์ (หรือชื่อย่อเรียกว่า SPS) เป็นหน่วยงานของรัฐ ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย องค์ประกอบของหน่วยงานประกอบด้วย เรือนจ า ๑๔ แห่ง และศูนย์บ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด 1 แห่ง มีอ านาจหน้าที่ครอบคลุมในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย การบ าบัดฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัย
และให้การดูแลนักโทษ รวมถึงการให้การศึกษา เจ้าหน้าที่ SPS ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจ า เจ้าหน้าที่พล
เรือน นักจิตวิทยาและผู้ให้ค าปรึกษา     

ภารกิจของ SPS เป็นภาคความร่วมมือที่ส าคัญของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในการป้องกัน
สังคม โดยให้การดูแลระวังภัย การพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระท าความผิด  ผ่านกลไกการป้องกันและการติดตาม
ดูแล ในประเทศสิงคโปร์ การจ าคุกเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ได้แก่ ก) การลงโทษ ข) การป้องกัน ค) การจ ากัด
เสรีภาพ ง) การปฏิรูป  

การตัดสินโทษโดยการจ าคุก และระบบเรือนจ าในประเทศสิงคโปร์จะมีความเข้มงวดสูงมาก ซึ่งท าให้
ผู้กระท าผิดที่พ้นโทษจะมีกระท าผิดซ้ าในอัตราต่ ามาก รวมถึงยับยั้งบุคคลในสังคมจากการกระท าผิดกฎหมาย 
ดังนั้น สามารถกล่าวได้ว่า SPS เป็นสถานที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาพฤตินิสัยและสนับสนุนผู้ต้องขังในการกลับคืน
สู่สังคม ส่งเสริมสังคมที่ปลอดอาชญากรรม หลักการด าเนินงานของ SPS จึงเป็นไปเพื่อการอ านวยความ
ยุติธรรม ลดการกระท าผิดซ้ าและป้องกันการกระท าผิด 

SPS ก ากับดูแลเรือนจ า ๑๔ แห่ง จ าแนกเป็น ทัณฑสถานชาย ๑๓ แห่ง และทัณฑสถานหญิง ๑ แห่ง 
ในขณะที่ทัณฑสถานบางแห่งมีภารกิจเป็นศูนย์บ าบัดผู้ติดยาเสพติด เรียกโดยย่อว่า DRC ด าเนินการให้การ
รักษากับผู้เสพยาที่เป็นผู้กระท าผิดครั้งแรกและครั้งที่สอง สถิติเมื่อ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีจ านวนผู้ต้องขังรวม
ทั้งสิ้น ๑๑,๓๐๘ ราย ซึ่งโดยมากถูกตัดสินโทษในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดที่เกิดจากสาเหตุ
ความอัตคัดทางเศรษฐกิจ ผู้ต้องขังในศูนย์บ าบัดผู้ติดยาเสพติดคิดเป็นร้อยละ ๑๑ ของจ านวนผู้ต้องขังทั้งหมด 
ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา จ านวนผู้ต้องขังมีจ านวนลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง         

ในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๙๐ SPS ได้น ากลยุทธ์ “การรวมกลุ่ม” มาใช้ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรที่ดียิ่งขึ้น โดยการจัดตั้งศูนย์ทัณฑสถานขนาดใหญ่ เริ่มด าเนินการในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ มีชื่อ
เรียกว่า ศูนย์ทัณฑสถานชางอี โดยปัจจุบันประกอบด้วย ๒ กลุ่ม (cluster) โดยในแต่ละกลุ่มจะก ากับดูแล
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ทัณฑสถานจ านวน ๕ แห่ง ซึ่งวางระบบว่าศูนย์ทัณฑสถานชางอีจะมีทั้งหมด ๔ กลุ่ม (cluster) เมื่อเริ่ม
ด าเนินการอย่างเต็มรูปแบบ       

   
โปรแกรมพัฒนาพฤตินิสัย 
โปรแกรมพัฒนาพฤตินิสัยของ SPS เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๕ เพื่อวัตถุประสงค์ในแนะแนว

การเปลี่ยนแปลง ฟื้นฟูและพัฒนาผู้กระท าผิด ซึ่งมีการออกแบบอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม และค านึงถึงการ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบโปรแกรมได้ค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความต้องการของ
ผู้ต้องขัง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด ดังนี้   

การที่ผู้ต้องขังจะกลับคืนสู่สังคมได้นั้น มีปัจจัยส าคัญมาจากรากฐานของครอบครัว และการยอมรับ
ทางสังคม โดยที่โปรแกรมพัฒนาจะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ พฤติกรรม และทัศนคติของผู้ต้องขัง 

การพัฒนาพฤตินิสัยเริ่มตั้งแต่ผู้กระท าผิดเข้าสู่ทัณฑสถานและด าเนินต่อเนื่องไปจนถึงกระบวนการ
หลังพ้นโทษแล้ว โดยให้ความส าคัญของการติดตามดูแลหลังจากพ้นโทษ  

แนวคิดเรื่องการดูแลตลอดทั้งกระบวนการ สามารถแบ่งของเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ การรักษาระยะเริ่ม 
การรักษาระยะกลางและการดูแลติดตาม SPS มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ รวมถึงภาคสังคม 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการกันอย่างครอบคลุม ในการคืนคนดีเข้าสู่สังคม   

ก) การรักษาระยะเริ่ม 
   ประกอบด้วย ๔ กระบวนการ ดังนี้  

๑. การรับเข้า  
ในกระบวนการนี้ ผู้ต้องขังจะถูกคัดแยกตามปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัย และความต้องการที่

ต้องการบ าบัดฟ้ืนฟู แผนการรักษาส่วนบุคคล จะถูกก าหนดจากความต้องการและปัจจัยเสี่ยงของผู้ต้องขังเป็น
รายบุคคล โดยจะมีการบันทึกพัฒนาการของผู้ต้องขังว่าผ่านเกณฑ์ต่างๆ ที่ก าหนด เพื่ อเข้าสู่กระบวนต่อไป
หรือไม่  

๒. การป้องกัน  
ในระยะนี้ผู้ต้องขังจะเผชิญกับกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เข้มงวดสูงของระบบเรือนจ า ซึ่งจะท าให้

ผู้ต้องขังได้เรียนรู้โทษจากการกระท าผิด ซึ่งเป็นประโยชน์ในการยับยั้งการกระท าผิดซ้ า และเพื่อเตรียมเข้าสู่
กระบวนการรักษาในขั้นต่อไป 

๓. การรักษา  
ผู้ต้องขังจะได้เข้าโปรแกรมการบ าบัดรักษาตามแผนการรักษารายบุคคล ที่ได้ประเมินจากปัจจัย

เสี่ยงและความต้องการของผู้ต้องขัง  
๔. ระยะก่อนพ้นโทษ  
ในระยะนี้ผู้ต้องขังจะได้เข้าสู่โปรแกรมการปรับตัวและการกลับคืนสู่สังคม หลังจากพ้นโทษออก

จากเรือนจ า 
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ข) การรักษาระยะกลาง  
    เป็นช่วงท้ายของการรับโทษจ าคุก โดยหากที่นักโทษที่ได้รับการประเมินที่ดี จะได้รับการละเว้น

การเข้าโปรแกรมระยะนี้ และให้บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปรับให้นักโทษได้
กลับสู่สังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป ก่อนที่จะได้เสรีภาพอย่างสมบูรณ ์

ค) การดูแลติดตาม  
    เป็นการดูแลหลังพ้นโทษออกจากทัณฑสถาน โดยที่อดีตนักโทษจะได้รับการสนับสนุนเพื่อการ

กลับคืนสู่สังคมปกต ิ
 

SPS มีเป้าหมายที่ต้องการป้องกันการกระท าผิดและลดการกระท าผิดซ้ า โดยการบรรลุเป้าหมายใน
การพัฒนาพฤตินิสัย ต้องอาศัยมากกว่าระบบเรือนจ าและผู้ต้องขัง เห็นได้จากการที่โปรแกรมที่ SPS ส่งเสริม
ให้สมาชิกครอบครัวของผู้ต้องขังและสังคมเข้ามามีบทบาท  

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้มีการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง โดยการน าผู้ต้องขังวัยหนุ่มไปควบคุมในเรือนจ า

เฉพาะที่เรียกว่า เรือนจ าโรงเรียน (Prison School) ซึ่งมีลักษณะเด่นเสมือนเป็นโรงเรียนประจ า และมี

ครูผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ การศึกษาสายสามัญด าเนินการสอนโดยครูของ

กระทรวงศึกษาธิการ และการฝึกวิชาชีพจะได้รับการอบรมด้านระเบียบและจรรยาบรรณในการท างานให้แก่

ผู้ต้องขัง ทั้งนี้ระบบจัดการศึกษาของผู้ต้องขังยังมีโปรแกรมการรักษาพิเศษที่มาช่วยผู้ต้องขังที่มีปัญหาในชีวิต

จริง ซึ่งผู้ต้องขังอาจต้องการให้ช่วยเหลือได้ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว เพศ ความรุนแรง อารมณ์ ทิฐิ และ

การใช้สารเสพติด เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมนี้จะช่วยบูรณาการทักษะเบื้องต้นโดยพัฒนาทักษะชีวิต จนกระทั่ง

ผู้ต้องขังจะได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะการใช้เหตุผลและการแก้ปัญหาด้วย 

กระบวนการจ าแนกผู้ต้องขังที่เน้นการพิจารณาให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล ซึ่งจะวิเคราะห์ประวัติและ

ปัญหาทั่วไปของผู้ต้องขัง มีการวางแผนปฏิบัติและก าหนดกิจกรรมปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับความต้องการและ

การเปลี่ยนแปลงของผู้ต้องขังแต่ละคน ซึ่งกระบวนการจ าแนกผู้ต้องขังนี้ จะมีคณะกรรมการจ าแนกลักษณะ

ผู้ต้องขัง (Classification Committee) ที่ประกอบไปด้วย     ผู้บัญชาการเรือนจ า เป็นประธาน

คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมวิชาชีพ ผู้ช านาญการในวิชาชีพต่างๆ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา 

แพทย์ จิตแพทย์ พนักงานคุมประพฤติ อนุศาสนาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝึกวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมใน

เรือนจ าที่จะเข้ามาพิจารณาจ าแนกว่าผู้ต้องขังแต่ละรายเหมาะสมจะได้รับการแก้ไขฟื้นฟูอย่างไร  

สาธารณรัฐสิงคโปร์จะจัดประเภทเรือนจ าตามกรอบภารกิจ โดยในส่วนของเรือนจ าที่มีหน้าที่

รับผิดชอบในการควบคุมผู้ต้องขังในคดีอาญาจะเน้นการแก้ไขฟื้นฟู ตลอดทั้งการจัดสวัสดิการและการให้การ
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สงเคราะห์ ทั้งในระหว่างคุมขังและหลังจากปล่อยตัว และทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ ที่เป็นเรือนจ าส าหรับผู้เสพ

ยาเสพติด เน้นการรักษาฟื้นฟ ู

การจัดการศึกษาในสาธารณรัฐสิงคโปร์จะมีหน่วยงานที่มีบทบาทช่วยในการจัดการศึกษาของผู้ต้องขัง 

คือ องค์การแก้ไขและฟื้นฟูร่วมของสิงคโปร์ (The Singapore Corporation of Offender Rehabilitative 

Enterprises - SCORE) องค์กรนี้ถือเป็นการจัดตั้งของรัฐบาล โดยอาศัยอ านาจการด าเนินการตามรัฐบัญญัติ

องค์การบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังแห่งประเทศสิงคโปร์ ค.ศ. ๑๙๗๕ เพื่อให้ช่วยเหลือผู้ต้องขังในด้านการฝึกอาชีพ

และการเพิ่มขีดความสามารถในทักษะด้านต่างๆ อันน าไปสู่โอกาสในการประกอบอาชีพที่ง่ายขึ้นภายหลังการ

ปล่อยตัว การจัดการศึกษามีทั้งสายสามัญและสายอาชีพ การศึกษาสายสามัญด าเนินการสอนโดยครูของ

กระทรวงศึกษาธิการ (The Ministry of Education) ซึ่งเปิดสอนให้แก่ผู้ต้องขังตั้งแต่ระดับพื้นฐานทั้งสาย

สามัญและสายอาชีพ (Basic Education And Skill Training) จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมี

เรือนจ าพิเศษส าหรับเน้นการให้การจัดการศึกษาและฝึกอบรมผู้ต้องขังเป็นหลัก คือ เรือนจ าโรงเรียน (Prison 

School) ที่มีลักษณะคล้ายกับเป็นโรงเรียนประจ าซึ่งท าให้ลดความตึงเครียดของผู้ต้องขังที่ถูกจองจ าในเรือนจ า

ได้ อีกทั้ง สิงคโปร์ยังมีการรณรงค์เพื่อปรับทัศนคติของบุคคลทั่วไป โดยจัดโครงการริบบิ้นสีเหลือง (The 

Yellow Ribbon Project - YRP) มีขึ้นเพื่อให้สังคมหรือชุมชนได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังสามารถกลับเข้าสู่สังคม

ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้ต้องขังรู้สึกมีคุณค่าและไม่หันไปกระท าความผิดซ้ าอีก   

Yellow Ribbon Project  
- มีหน่วยงาน SCORE ที่ท างานคู่ขนานกับเรือนจ าโดยเรือนจ าท าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังในขณะที่ 

SCORE ท าหน้าที่จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัย การจัดอบรมวิชาชีพและการจัดหาแหล่งงานให้แก่ผู้กระท าผิด 
- ก าหนดให้ Yellow Ribbon เป็นโครงการในการขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระท าผิด 

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของชุมชน (community-based) โดยการสร้างความตระหนักรู้และ
ความเข้าใจให้กับประชาชนเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อผู้พ้นโทษ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษได้ด าเนินชีวิตและ
มีอาชีพได้เหมือนคนปกต ิ

- เน้นการใช้สื่อและการประชาสัมพันธ์ การท ากิจกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความเข้าใจ
ให้กับสังคม อาทิ การใช้บทบาทอดีตผู้ต้องขังเป็นตัวอย่างของเรื่องราวที่ประสบความส าเร็จ 

- เน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรและบริษัทเอกชนในการสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขัง 
(ที่มา : “แนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระท าผิดของประเทศไทย Guideline for Throughcare model of 
Thailand” รศ. ดร. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และ ดร. ทองใหญ่ อัยยะวรากูล) 
 
 


