
 

 
ทัณฑนิคม (ตอน 1)  

ทัณฑนิคมซานราโมนและทัณฑนิคมอีวาหิกของฟิลิปปินส์       
 

                                                                                           วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์  นบ. นม. 
                                                            
 

ทัณฑนิคมหรือเรือนจ าอาณานิคม หมายถึง ชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ถิ่นทุรกันดาร หรือ
เกาะที่ใช้ควบคุมนักโทษท่ีถูกเนรเทศเพ่ือแยกนักโทษออกจากประชาชน และ มีการใช้แรงงานนักโทษท างาน
ด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเกษตร ปศุสัตว์ และ
อุตสาหกรรมในดินแดนหรืออาณานิคมของรัฐ มีการใช้แพร่หลายในหลายประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส 
โปรตุเกส อเมริกา เม็กซิโก ออสเตรเลีย เอกวาดอร์ โคลัมเบีย อินเดีย รัสเซีย จีน ไต้หวัน และฟิลิปปินส์ ฯลฯ 
ทัณฑนิคมโดยทั่วไปจะใช้สถานที่หรือดินแดนห่างไกล หรือ เกาะที่อยู่ในระยะที่สามารถใช้สิ่งอ านวยความ
สะดวกราชทัณฑ์ ภายใต้การควบคุมดูแลโดยผู้คุมหรือผู้ บัญชาการทัณฑนิคม เช่น การส่งนักโทษชาวอังกฤษ             
ที่ก่อการกบฏในไอร์แลนด์ หรือ สกอตแลนด์ ไปอยู่ในทัณฑนิคมอเมริกา ในช่วงศตวรรษท่ี 18 การส่งนักโทษ  
ไปอยู่ทัณฑนิคมไซบีเรียในยุคจักรวรรดิรัสเซีย การส่งนักโทษไปอยู่ทัณฑนิคมเกาะสีเขียวของไต้หวันในสมัย
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ก การส่งนักโทษไปอยู่ทัณฑนิคมความปลอดภัยสูง ทีเ่กาะกอโกนา ในปี ค.ศ. 1950     
ในโคลัมเบีย การส่งนักโทษไปอยู่ทัณฑนิคม ในหมูเ่กาะกาลาปาโกสที่เกาะซานคริสซะเบิล (1869-1904) และ
การส่งนักโทษไปอยู่ เกาะอิซาเบล (1945-1959) ในเอกวาดอร์ รวมตลอดถึง ทัณฑนิคม ที่ใช้ควบคุมนักโทษ      
ในพื้นที่ทุรกันดารในจังหวัดห่างไกลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุม และ การฝึกอบรมนักโทษเด็ดขาด     
ในขั้นถัดจากเรือนจ าและมีการจัดสรรที่ดินให้นักโทษได้มีสิทธิท ากิน มี การใช้แรงงานนักโทษท างาน
การเกษตร ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรม เช่น ทัณฑนิคมดาเวา และ ทัณฑนิคมซาบลายันของฟิลิปปินส์    
ทัณฑนิคมธารโต และทัณฑนิคมคลองไผ่ของไทย เป็นต้น  
 

 
 

นักโทษทัณฑนิคมในหมู่เกาะอันดามัน ค.ศ. 1858 
 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3DPenal%2Bcolony%26biw%3D886%26bih%3D437&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ecuador&usg=ALkJrhggVJoCvcAHDLTm60bx-9pZZPIr4A
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ส าหรับทัณฑนิคมหรือเรือนจ าอาณานิคม (Penal colony) ที่น าเสนอในบทความนี้ คือ   
ทัณฑนิคมของประเทศฟิลิปปินส์หรือ ทัณฑนิคมฟิลิปปินส์ โมเดล (Philippines Penal colony Model)ที่อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของกรมราชทัณฑ์หรือส านักราชทัณฑ์ (ฟิลิปปินส์)  Bureau of Corrections 
(Philippines) ประกอบด้วยทัณฑนิคม 4 แห่ง โดยจกัได้กล่าวถึงเรื่องราวต่างๆของทัณฑนิคม 4 แห่ง (ทัณฑ
นิคมดาเวา   ทัณฑนิคมอีวาหิก ทัณฑนิคมซานราโมน และทัณฑนิคมซาบลายัน) แนวคิดท่ีใช้ในการด าเนินงาน              
ผลการด าเนินงาน ทัณฑนิคมของไทย และการเปรียบเทียบทัณฑนิคมไทยและฟิลิปินส์ โดยสังเขป ดังนี้ 

 

 

 ทัณฑนิคมซานราโมน  

ทัณฑนิคมซานราโมน (San Ramon penal colony) หรือเรือนจ าและกฎหมายอาญาฟาร์ม       
(San Ramon Prison and Penal Farm) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ทัณฑนิคมซานราโมน ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
http://www.bucor.gov.ph/facilities/srppf.html พบว่า ทัณฑนิคมซานราโมน ตั้งอยู่ท่ีเมืองซัม             
ติดกับชายทะเล ในพื้นที่ 414 เฮกตาร์ หรือถ้าคิดเป็นไร่เท่ากับ 2,587.5 ไร่  

 

 

 

 

http://www.bucor.gov.ph/facilities/srppf.html
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ทัณฑนิคมซานราโมน 
 สิ่งอ านวยความสะดวกทัณฑนิคมซานราโมน   

ทัณฑนิคมซานราโมนเป็นสถานที่ทางอาญาที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศฟิลิปปินส์สร้างข้ึน     
โดยเจ้าอาณานิคมสเปน เมื่อ 21 สิงหาคม 1870 ในภาคใต้ของเมืองซามบอแองกา ( Zamboanga)           
โดยพระราชกฤษฎีกา ปี ค.ศ. 1869 ในระหว่างการด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการทั่วไปของนายรามอนบลัง 
(นักบุญอุปถัมภ์คุก) สิ่งอ านวยความสะดวกได้ก่อตั้งขึ้นมาเพ่ือบุคคลที่ถูกตัดสินในคดีทางการเมือง  (นักโทษ  
กบฏต่อต้านผู้น าสเปน) และ  นักโทษชาวมุสลิม โดยทีน่ักโทษในทัณฑนิคมซานราโมนมีหน้าทีต่้องท างาน           
ด้านการเกษตร  

ในช่วงสงครามสเปนในปี ค.ศ.  1898 นักโทษในซานราโมนได้รับการปล่อยตัวและ            
ได้มีการท าลายอาคารคุก ในปี ค.ศ. 1905 กฎหมายอาญาปฏิรูปฉบับที่ 1407 ได้อนุมัติการสร้างเรือนจ าภายใต้ 
การก ากับดูแลของกระทรวงพาณิชย์และต ารวจ มีการบริหารจัดการคุกบิลลิบิด (Bilibid) ทัณฑนิคมซานราโมน 
และ ทัณฑนิคมอิวาหิก ต่อมาในปี ค.ศ. 1907 ภายใต้การบริหารงานของเจ้าอาณานิคมอเมริกัน  ได้มีการจัดตั้ง
ฟาร์มคุก และในปี ค.ศ. 1912 นายจอห์น เฟสชิ่ง ผู้บริหารระดับสูงของกรมมินดาเนาและซูลูได้จัดตั้งทัณฑนิคม
ส าหรับใช้คุมขังนักโทษที่ถูกตัดสินจ าคุกโดยศาลอยู่ภายใต้อ านาจของเจ้าอาณานิคมฯ  ภายใต้การดูแล        
ของนายเฟสชิ่งฯ มีการก่อสร้างอาคารคุกท่ีมีความจุนักโทษ 600 คน หลายปีที่ผ่านมาทัณฑนิคมได้มี          
การท าการเกษตร การปลูกพืชชนิดต่างๆ เช่น ปลูกมะพร้าว 75,000 ต้น ปลูกข้าวโพด และมะละกอ เป็นต้น  
ปัจจุบันทัณฑนิคมมีความสวยงามเพราะอยู่ติดกับชายทะเลไดด้ึงดูดนักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์และชาวต่างชาติ
ไปท่องเที่ยวจ านวนมาก  
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ร้านค้าจ าหน่ายงานหัตถกรรมทัณฑนิคมซานราโมน 

 ทัณฑนิคมอีวาหิก   

ทัณฑนิคมอีวาหิก ( Iwahig penal colony) หรือ เรือนจ าและกฎหมายอาญาฟาร์ม (Iwahig 
Prison and Penal Farm) หรือ เรือนจ าไม่มีก าแพง ( A Prison Without Walls) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า   
ทัณฑนิคมอีวาหิก ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.bucor.gov.ph/ facilities/ippf.html พบว่า ทัณฑนิคม   
อีวาหิก ตั้งอยู่ที่เมืองเปอร์โตพริน หมู่เกาะปาลาวันหรือจังหวัดปาลาวัน ประเทศฟิลิปปินส์ 

 สิ่งอ านวยความสะดวกทัณฑนิคมอีวาหิก   

  ทัณฑนิคมอีวาหิก ก่อตั้งขึ้นใน สมัยการยึดครองของอเมริกัน โดยผู้ว่าราชการโดยทั่วไป      
ของฟิลิปปินส์   นายลุคไรท์ชาวอเมริกันได้รับอนุญาตให้จัดตั้งทัณฑนิคม อีวาหิก ในจังหวัดปาลาวัน เมื่อวันที่      
16 พฤศจิกายน 1904 ประกอบด้วยพื้นที่ 28,072 เฮคเตอร์ หรือ 175,450 ไร่ ในเขตป่าฝนของเมือง
เปอร์โตพริน ส าหรับใช้ควบคุมนักโทษที่ถูกเนรเทศเพราะได้ต่อสู้กับชาวอเมริกันในระหว่าง สงคราม            
ล่าอาณานิคม สิ่งอ านวยความสะดวกในทัณฑนิคมถูกสร้างข้ึนโดยทหารอเมริกัน มีรองผู้ว่าจอร์จวูล์ฟ     
สมาชิกของกองก าลังทหารสหรัฐเป็นผู้อ านวยการทัณฑนิคมคนแรก ด าเนินการภายใต้ระบอบการปกครอง    
ของเจ้าอาณานิคมอเมริกัน มีการฝึกอาชีพ ทักษะ ด้านการท าฟาร์ม การเกษตร ประมง   ตกปลา ป่าไม้ ช่างไม้      
งานฝีมือ ศิลปะ และอุตสาหกรรมโดยนักโทษมีอิสระที่จะเลือกประกอบอาชีพที่พวกเขาต้องการ   

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3DIwahig%2BPrison%2Band%2Bpenal%2Bfarm&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Forestry&usg=ALkJrhiI8j7G-thehkRLp3htwPiyFJ2UQQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3DIwahig%2BPrison%2Band%2Bpenal%2Bfarm&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Carpentry&usg=ALkJrhjZ75N1wkRAqim58jGHKXPOwl7qPQ
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ทัณฑนิคมอีวาหิก  

 

  ในปี ค.ศ. 1955 ประธานาธิบดีรามอน แมกไซไซ  ได้ท าการปฏิรูปที่ดินและได้ออกค าสั่ง
อนุญาตให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
ด าเนินการพัฒนาที่ดินในของทัณฑนิคมอีวาหิก รวมทั้งสิ้น จ านวน 45,385 เฮคเตอร์ หรือถ้าคิดเป็นไร่เท่ากับ  
283,656.25 ไร่ เพ่ือขยายพ้ืนที่ส าหรับการเพาะปลูก โดยแบ่งออกเป็นสี่โซน คือ โซนเซ็นทรัลทัณฑนิคม มีพ้ืนที่ 
14,700 เฮคเตอร์ โซนสตาร์ลูเซียมีพื้นที่ 9,685 เฮกเตอร์ โซนมานติเบิ้ล มีพื้นท่ี 8,000 เฮกเตอร์ และโซน      
อินากาแวน มีพ้ืนที่ 13,000 เฮกเตอร์ โดยอนุญาตให้นักโทษที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีทัณฑนิคมก าหนด        
มีสิทธิท ากินในที่ดินคนละไม่เกิน 6    เฮกเตอร์ หรือคนละไม่เกิน 37.5 ไร่ 
 

 
 

การท านาของนักโทษในทัณฑนิคมอีวาหิก  
 
 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3DIwahig%2BPrison%2Band%2Bpenal%2Bfarm&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hectare&usg=ALkJrhgNbbAAGiw2ftRJZWEk9_bmg8iKSQ
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  ในปี ค.ศ. 1959 ประธานาธิบดีคาร์ลอส การ์เซีย  ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาสภาพ  
ของเรือนจ าแห่งชาติและคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักโทษเข้ามาตั้งถ่ิน
ฐานในชุมชนโดยอนุญาตให้นักโทษประเภทการรักษาความปลอดภัยขั้นต่ าเข้ามาตั้งถ่ินฐาน และ อาศัย       
อยู่ในหอพัก มีสิทธิได้รับที่ดินเพ่ือการเพาะปลูก มีสิทธิได้รับเครื่องมือ อาคารบ้านเรือน และสัตว์เลี้ยง         
จากรัฐบาล ส าหรับรายได้จากผลิตผลจากการท าฟาร์ม ทัณฑนิคมจะหักเป็นค่าชดเชย ค่าเงินยืม และ          
หักค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษานักโทษและครอบครัว ส่วนที่เหลือจะเป็นของนักโทษ ขณะนี้มีนักโทษประมาณ 
4,000 คน (ข้อมูล ณ ปี ค.ศ. 2009) นอกจากนั้น  ยังได้มีการพัฒนาทัณฑนิคมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว         
ซึ่งเป็นที่นิยมไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์และชาวต่างประเทศ  
 

        

  
              ทัณฑนิคมอีวาหิก                      ร้านขายของท่ีระลึกทัณฑนิคมอีวาหิก 

 

 

 โปรดติดตาม ทัณฑนิคม (ตอน 2) ทัณฑนิคมดาเวาและทัณฑนิคมซาบลายันของฟิลิปปินส์ 
 หมายเหตุ บทความเรื่อง ทัณฑนิคมโดยวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ เคยลงตีพิมพ์เผยแพร่ ใน

วารสารราชทัณฑ์ ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 

 


