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กฎหมายบังคับโทษ ตอน พระราชบัญญัติให้เอกชนมีส่วนร่วมด าเนินงานทางศาสนาในเรือนจ า 

          วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ นบ. นม. 
    

กฎหมายให้เอกชนมีส่วนร่วมด าเนินงานทางศาสนาในเรือนจ า ที่น าเสนอในบทความ
นี้ ได้แก่ กฎหมายการให้เอกชนมีส่วนร่วมด าเนินงานทางศาสนาในเรือนจ าของสาธารณรัฐเอสโตเนีย 
ที่บัญญัติข้ึนเพื่อรองรับการการด าเนินงานของอาสาสมัครทางศาสนาในเรือนจ า ซึ่งภายหลังจาก      
ที่มกีฎหมายการให้เอกชนมีส่วนร่วมด าเนินงานทางศาสนาในเรือนจ า ผลปรากฏว่า ทุกเรือนจ า          
ในเอสโตเนีย ได้มีการสร้างวิหารหรือโบสถ์รองรับการปฏิบัติงานทางศาสนาตามความเชื่อทางศาสนา
ของนักโทษ และมีอาสาสมัครทางศาสนาเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาในเรือนจ าเป็นจ านวน
มาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เอสโตเนียได้ให้ความส าคัญกับแนวคิดในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามา  
มีส่วนร่วม และแนวคิดในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง โดยเน้นกิจกรรมทางศาสนาเป็นโปรแกรมแก้ไข     
ที่ส าคัญโปรแกรมหนึ่ง ทั้งนี้เพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี เพื่อลดการกระท า
ความผิดซ้ า และเพ่ือป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม โดยจักได้ กล่าวถึงโครงสร้าง แนวคิด 
ของกฎหมายให้เอกชนมีส่วนร่วมด าเนินงานทางศาสนาในเรือนจ าโดยสังเขป ดังนี้ 

  

 

      การด าเนินกิจกรรมทางศาสนา ในเรือนจ า Viru เอสโตเนีย                                                                                                                                                                   

 โครงสร้างกฎหมายการให้เอกชนมีส่วนร่วมด าเนินงานในเรือนจ า 

กฎหมายการให้เอกชนมีส่วนร่วมด าเนินงานในเรือนจ าของสาธารณรัฐเอสโตเนีย 
ได้แก่ พระราชบัญญัติ การให้เอกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานทางศาสนาในเรือนจ า ค.ศ. 2002 
ฉบับที ่ 72 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ 7/11/2002 เริ่มใช้บังคับ 25/11/2002 ข้อมูลจาก เว็บไซ ต์ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/767345 พบว่า พระราชบัญญัติดังกล่าวมีบทบัญญัติ รวม 18 
มาตรา สามารถแบ่งได้เป็น 7 เรื่องใหญ่ๆ ดังนี้ 

https://www.riigiteataja.ee/akt/767345
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 ขอบเขตการใช้บังคับและวัตถุประสงค์ มาตรา 1 และมาตรา 2 

 คุณสมบัติของอาสาสมัคร การคัดเลือก การฝึกอบรมอาสาสมัคร มาตรา 
5, 7 และ มาตรา 8      

 กิจกรรม รูปแบบกิจกรรม ค่าใช้จ่าย และรายการสิ่งของท่ีจะน าเข้ามาใช้
หรือเก็บไว้ในเรือนจ าของอาสาสมัคร มาตรา 3 ,10, 4, 18 และมาตรา 9    

 ตัวแทนและคณะกรรมการเรือนจ า มาตรา 6 ,15 และมาตรา 16   

 สิทธิของผู้ต้องขังในการเข้าร่วมและยกเลิกกิจกรรม มาตรา 11 และ
มาตรา 13     

  สิทธิ / พันธกรณี / การยกเลิกกิจกรรมของอาสาสมัคร มาตรา 12, 14 

 การรายงาน ในมาตรา 17 และ 18 

จากเนื้อหาและโครงสร้างของพระราชบัญญัติการให้เอกชนมีส่วนร่วมด าเนินงาน 
ทางศาสนาในเรือนจ า 7 ข้อ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว พอที่จะกล่าวถึงโครงสร้างโดยย่อได้เป็น 3 ข้อ คือ  

o ขอบเขตการใช้บังคับ ใช้บังคับส าหรับผู้ต้องขังและการด าเนินกิจกรรม  
ทางศาสนาของอาสาสมัครในเรือนจ า (มาตรา 1) 

o วัตถุประสงค์ เพื่อลดการกระท าผิดซ้ า  คืนคนดีสู่สังคม และ ให้           
การด าเนินงานของอาสาสมัครทางศาสนาสามารถที่จะด าเนินงานในเรือนจ าทั้งหมดในเอสโตเนีย   
(มาตรา 2) 

o หลักเกณฑ์ แนวทาง ในการด าเนินงาน  มีดังนี้  (1) สิทธิหน้าที่ของ
คณะกรรมการเรือนจ า เจ้าพนักงานเรือนจ า อาสาสมัคร ผู้อ านวยการเรือนจ า และผู้ต้องขัง (มาตรา 
5, 6, 7,  8, 9, 11 และ 12),  (2) คุณสมบัติของอาสาสมัคร รูปแบบ แนวทางการด าเนินการ และการ
สิ้นสุดของการด าเนินกิจกรรมทางศาสนาของอาสาสมัคร (มาตรา 3, 4, 5, 10, 13, 14, 15 และ 16)  
และ (3) สรุปค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) และรายงานประจ าปี (มาตรา 17 และ 18)  

 แนวคิดทฤษฎีที่รองรับ  

แนวคิด ทฤษฎี ที่รองรับ พระราชบัญญัติการให้เอกชนมีส่วนร่วมด าเนินงาน       
ทางศาสนาในเรือนจ า ดังกล่าว เป็นการด าเนินการภายใต้แนวคิด ในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน   
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ (อาสาสมัคร ทางศาสนา) และลดการกระท าความผิดซ้ า 
และเพ่ือป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม 
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 โดยสรุป  

สาธารณรัฐเอสโตเนีย ได้ตราพระราชบัญญัติการให้เอกชนมีส่วนร่วมด าเนินงาน                
ทางศาสนาในเรือนจ า ค.ศ. 2002 รองรับการด าเนินงานทางศาสนาของอาสาสมัครในเรือนจ า      
เป็นการเฉพาะ เป็นการด าเนินการภายใต้แนวคิดการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน (อาสาสมัคร          
ทางศาสนา) เข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรมของเรือนจ า เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง    
ให้เป็นคนดีคืนสู่สังคม เพื่อลดการกระท าความผิดซ้ า  และเพ่ือป้องกันสังคมให้ปลอดภัย             
จากอาชญากรรม การน า พระราชบัญญัติการให้เอกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานทางศาสนา       
ในเรือนจ าของเอสโตเนียมาน าเสนอในบทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นถึง โครงสร้าง 
แนวคิดของกฎหมายราชทัณฑ์ต่างประเทศ ที่ยังไม่ได้มีการบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในกฎหมาย
ราชทัณฑ์ไทย เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องหรือสนใจได้น าไปใช้ประโยชน์ตามที่เห็นสมควร  
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