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1 สทิธปิระโยชนข์องผูต้อ้งขงักบัระบบการจัดชั�น สญัชยั ดจุดําเกงิ มหาวทิยาลยัธรุกจิ
บณัฑติย์

1.12 %

2 สถานฟื�นฟแูละปรับสภาพผูก้ระทําผดิ คดยีาเสพตดิ
หญงิ,Female Drug Cases Rehabilitation and
Conditioning Facilities O�ender

สพุรรณา จันทรเ์พ็ญศรี มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์

0.80 %

3 กรมราชทณัฑ์ วกิพิเีดยี สารานุกรมเสรี Wikipedia 0.67 %

4 สภาพ ปัญหา ความตอ้งการสื�อเพื�อการอบรมธรรมะ
แกผู่ต้อ้งขงัของเรอืนจําและทณัฑสถานใน
กรงุเทพมหานคร,State\, problems and needs
for buddhist religious training media
among inmates in prisons in Bangkok

ชนกพร ภูผ่กาพันธพ์งษ์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 0.33 %

5 การพัฒนารปูแบบการบรหิารจัดการศนูยก์ารเรยีนรู ้
ทางดา้นการกฬีานันทนาการและวทิยาศาสตรก์าร
กฬีา อําเภอหางดง จังหวดั
เชยีงใหม,่Development of managment
model in sport recreation and sport
science center of Hangdong District Chiang
Mai Province

ณัชชา จันทพัวศริศิลิป์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 0.32 %

6 ความสมัพันธร์ะหวา่งพลงัในการบรหิารแนวพทุธ
กบัการจัดการความรูใ้นโรงเรยีบนประถมศกึษา เขต
พื�นที�การศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร,The
Relationship between the Buddhist Way of
Power Management and Knowledge
Management in Primary Schools in the
Primary Education

พระมหาบญุรุง่ สถติครีี มหาวทิยาลยัราชภฎั
ธนบรุี

0.29 %

7 PDCA วกิพิเีดยี สารานุกรมเสรี Wikipedia 0.28 %

8 ความสมัพันธร์ะหวา่งการบรหิารแนวทศพธิราช
ธรรมกบัการบรหิารตามแนวพระพทุธศาสนา ของผู ้
บรหิารวทิยาลยัอาชวีศกึษารัฐบาลในเขต
กรงุเทพมหานคร,The Relationships between
the Ten Virtues of the King (Ten
Rajadhamam) and Buddhist administration
of the administrators In Pu

พระมหาสญัญา เชื�อคนหมั�น มหาวทิยาลยัราชภฎั
ธนบรุี

0.28 %

9 วธิกีารใชอ้ปุมาในการสอนของพระพทุธเจา้,The
Application of metaphor in Buddha�s
teaching

พระสมคัร มลุทากลุ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 0.22 %

10 การศกึษาหลกักลัยาณมติรในพระพทุธศาสนา,A
Study of the Principle of Kalyā,nฺamitta in
Buddhism

พระอธปิ อธปิญฺโญ (ชยัสวสัดิ�อาร)ี มหาวทิยาลยัมหาจฬุา
ลงกรณราชวทิยาลยั

0.16 %
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Match Details

สตุตนัตปิฎกฑฆีนกิายมหาวรรคภาษาไทยทปีาไทยสตุตนัตปิฎกฑฆีนกิายปาฏกิ
วรรคภาษาไทยสํมไทยสตุตนัตปิฎกสงัยตุตนกิายมหาวรรคภาษาไทยองฺเอกก
ไทยสตุตนัตปิฎกองัคตุตรนกิายเอกกนปิาตภาษาไทยองตกิไทยสตุตนัตปิฎกองั
คตุตรนกิายตกินบิาตภาษาไทยองฺจตกุกไทยสตุตนัตปิฎกองัคตุตรนกิายจตุ
กฺกนปิาตภาษาไทยองฺปญฺจกไทยสตุตนัตปิฎกองัคตุตรนกิายปัญจกนบิาตภาษา
ไทยองฺนวกไทยสตุตนัตปิฎกองัคตุตรนกิายนวกนบิาตภาษาไทยชาอไุทยสตุตนั
ตปิฎก

(ภาษาไทย)\ n สํ.สฬา.(บาล)ี=สตฺุตนฺตปิฏกสํยตฺุตนกิายสฬาย
ตนวคฺคปาล(ิภาษาบาล)ี\ n สํ.สฬา.(ไทย)=สตุตนัตปิฎกสงัยตุตนกิายสฬายตน
วรรค(ภาษาไทย)\ n สํ.ม.(บาล)ี=สตฺุตนฺตปิฏกสํยตฺุตนกิายมหาวารวคฺคปา
ล(ิภาษาบาล)ี\ n สํ.ม.(ไทย)=สตุตนัตปิฎกสงัยตุตนกิายมหาวารวรรค(ภาษา
ไทย)\ n องฺ.เอกก.(บาล)ี=สตฺุตนฺตปิฏกองฺคตฺุตรนกิายเอกกนปิาตปาล(ิภาษา
บาล)ี\ n องฺ.เอกก.(ไทย)=สตุตนัตปิฎกองัคตุตรนกิายเอกกนบิาต(ภาษาไทย)\ n
องฺ.ทกุ.(บาล)ี=สตฺุตนฺตปิฏกองฺคตฺุตรนกิายทกุนปิาตปาล(ิภาษาบาล)ี\ n องฺ.ทกุ.
(ไทย)=สตุตนัตปิฎกองัคตุตรนกิายทกุนบิาต(ภาษาไทย)\ n องฺ.ตกิ.(บาล)ี=สตฺุ
ตนฺตปิฏกองฺคตฺุตรนกิายตกินปิาตปาล(ิภาษาบาล)ี\ n องฺ.ตกิ.(ไทย)=สตุตนัต
ปิฎกองัคตุตรนกิายตกินบิาต(ภาษาไทย)\ n องฺ.จตกฺุก.(บาล)ี=สตฺุตนฺตปิฏกองฺ
คตฺุตรนกิายจตกฺุกนปิาตปาล(ิภาษาบาล)ี\ n องฺ.จตกฺุก.(ไทย)=สตุตนัตปิฎกองั
คตุตรนกิายจตกุกนบิาต(ภาษาไทย)\ n องฺ.ปญฺจก.(บาล)ี=สตฺุตนฺตปิฏกองฺคตฺุต
รนกิายปญฺจกนปิาตปาล(ิภาษาบาล)ี\ n องฺ.ปญฺจก.(ไทย

กนัเป็นสายลงไปอยา่งที�เรยีกวา่สอนเป็นอนุบพุพกิถาตวัอยา่งกค็อือนุบพุพกิถา
ไตรสกิขาพทุธโอวาท๓เป็นตน้๓ถา้สิ�งที�สอนเป็นสิ�งที�แสดงไดก้ส็อนดว้ยของ
จรงิใหผู้เ้รยีนไดด้ไูดเ้ห็นไดฟั้งเองอยา่งที�เรยีกวา่ประสบการณต์รงเชน่ทรง
สอนพระนันทะที�คดิถงึคูรั่กคนงามดว้ยการทรงพาไปชมนางฟ้านางอปัสร
เทพธดิาใหเ้ห็นกบัตาเรื�องอาจารยท์ศิาปาโมกขใ์หห้มอชวีกทดสอบตวั
เอง๑๑เรื�องนามสทิธชิาดก๑๒หรอือยา่งที�ใหพ้ระ

ดงันี�คอื\n๒.๖.๑หลกัการสอนทั�วไป\ n เมื�อพดูถงึหลกัการสอนมกัจะหมายถงึ
หลกัการใหญ่ๆ ไมว่า่จะสอนเรื�องอะไรกม็หีลกั\ n ในการสอนอยู๓่หลกัคอื\ n
(๑)หลกัเกี�ยวกบัเนื�อหาที�สอนเนื�อหาที�จะสอนนั�นมหีลกัสําคญัอยู๗่ประการ\ n
ดงัตอ่ไปนี�\ n ก.สอนจากสิ�งที�รูเ้ห็นเขา้ใจงา่ยหรอืรูเ้ห็นเขา้ใจอยูแ่ลว้ไปหาสิ�งที�
เห็นเขา้ใจ\ n ยากหรอืยงัไมรู่ไ้มเ่ห็นไมเ่ขา้ใจดงัตวัอยา่งคอือรยิสจัซึ�งทรงเริ�ม
สอนจากความทกุขค์วาม\ n เดอืดรอ้นปัญหาชวีติที�คนมองเห็นและประสบอยู่
โดยธรรมดารูเ้ห็นประจักษ์กนัอยูท่กุคนแลว้\ n ตอ่จากนั�นจงึสาวหาเหตทุี�ยาก
ลกึซึ�งและทางแกไ้ขตอ่ไป\ n ข.สอนเนื�อเรื�องที�คอ่ยลุม่ลกึยากลงไปตามลําดบั
ชั�นและความตอ่เนื�องกนัเป็น\ n สายลงไปอยา่งที�เรยีกวา่สอนเป็นอนุปพุพกีถา
ตวัอยา่งกค็อือนุปพุพกีถาไตรสกิขาพทุโธวาท๓\ n เป็นตน้\ n ค.ถา้สิ�งที�สอน
เป็นสิ�งที�แสดงไดก้ส็อนดว้ยของจรงิใหผู้เ้รยีนไดด้ไูดเ้ห็นได\้ n ฟังเองอยา่งที�
เรยีกวา่ประสบการณต์รงเชน่ทรงสอนพระนันทะที�คดิถงึคูรั่กคนงามดว้ยการ
ทรงพา\ n ไปชมนางฟ้านางอปัสรเทพธดิาใหเ้ห็นกบัตาเป็นตน้\ n ง.สอนตรง

๑๔๖สอนเทา่ที�จําเป็นพอดสํีาหรับใหเ้กดิความเขา้ใจใหก้ารเรยีนรูไ้ดผ้ลไมใ่ช่
สอนเทา่ที�ตนรูห้รอืสอนแสดงภมูวิา่ผูส้อนมคีวามรูม้ากเหมอืนอยา่งที�
พระพทุธเจา้เมื�อประทบัอยูใ่นป่าประดูล่ายใกลเ้มอืงโกสมัพไีดท้รงหยบิใบไม ้
ประดูล่ายเล็กนอ้ยใสกํ่าพระหตัถแ์ลว้ตรัสถามภกิษุทั�งหลายวา่ใบประดูล่ายใน
พระหตัถก์บัในป่าไหนจะมากกวา่กนัภกิษุทั�งหลายกราบทลูวา่ในป่ามากกวา่จงึ
ตรัสวา่สิ�งที�พระองคต์รัสรูแ้ตม่ไิดท้รงสอนเหมอืนใบประดูล่ายใน

ไดด้ไูดเ้ห็นไดฟั้งเอง\ n อยา่งที�เรยีกวา่ประสบการณต์รงเชน่ทรงสอนพระนันทะ
ที�คดิถงึคูรั่กคนงามดว้ยการทรงพาไปชม\ n นางฟ้านางอปัสรเทพธดิาใหเ้ห็นกบั
ตาเป็นตน้\ n (๔)สอนตรงเนื�อหาตรงเรื�องคมุอยูใ่นเรื�องมจีดุไมว่กวนไมไ่ขวเ้ขว
ไมอ่อกนอก\ n เรื�องโดยไมม่อีะไรเกี�ยวขอ้งในเนื�อหาเลย\ n (๕)สอนมเีหตผุล
ตรองตามเห็นจรงิไดอ้ยา่งที�เรยีกวา่สนทิานํ\ n (๖)สอนเทา่ที�จําเป็นพอดสํีาหรับ
ใหเ้กดิความเขา้ใจใหก้ารเรยีนไดผ้ลไมใ่ชส่อนเทา่ที�\ n ตนรูห้รอืสอนแสดงภมูิ
วา่ผูส้อนมคีวามรูม้ากเหมอืนอยา่งที�พระพทุธเจา้เมื�อประทบัอยูใ่นป่า\ n
ประดูล่ายใกลเ้มอืงโกสมัพไีดท้รงหยบิใบไมป้ระดูล่ายเล็กนอ้ยใสกํ่าพระหตัถ์
แลว้ตรัสถามภกิษุ\ n ทั�งหลายวา่ใบประดูล่ายในพระหตัถก์บัในป่าไหนจะมากก
วา่กนัภกิษุทั�งหลายกราบทลูวา่ในป่า\ n มากกวา่จงึตรัสวา่สิ�งที�พระองคต์รัสรูแ้ต่
มไิดท้รงสอนเหมอืนใบประดูล่ายในป่าสว่นที�ทรงสั�ง\ n สอนนอ้ยเหมอืนใบ
ประดูล่ายในพระหตัถแ์ละตรัสแสดงเหตผุลในการที�มไิดท้รงสอนทั�งหมด\ n
เทา่ที�ตรัสรูว้า่เพราะสิ�งเหลา่นั�นไมเ่ป็นประโยชนม์ใิชห่ลกัการดําเนนิชวีติอนั
ประเสรฐิไมช่ว่ยให\้ n เกดิความรู ้

ใหก้ารสอนสําเร็จผลดเีป็นอยา่งมากอยา่งนอ้ยกเ็ป็นเครื�องดงึความสนใจและนํา
เขา้สูเ่นื�อหาไดพ้ระพทุธเจา้ทรงมวีธิเีริ�มตน้ที�น่าสนใจมากโดยปกตพิระองคจ์ะไม่
ทรงเริ�มสอนดว้ยการเขา้สูเ่นื�อหาธรรมทเีดยีวแตจ่ะทรงเริ�มสนทนากบัผูท้รงพบ
หรอืผูม้าเฝ้าดว้ยเรื�องที�เขารูเ้ขา้ใจดหีรอืสนใจอยูเ่ชน่เมื�อทรงสนทนากบัควาญ
ชา้งกท็รงเริ�มสนทนาดว้ยเรื�องวธิฝึีกชา้งพบชาวนากส็นทนาเรื�องการทํานาพบ
พราหมณก์ส็นทนาเรื�องไตรเพท

ที�น่าศกึษาเพื�อพัฒนารปูแบบและวธิกีารใช\้ n ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุอนัจะ
เกดิประโยชนแ์กผู่ส้อนในทกุระดบัชั�นดงันั�นการวจัิยนี�จงึ\ n ตอ้งการศกึษาถงึวธิี
การสอนของพระพทุธเจา้ที�ทรงใชก้ารอปุมาอปุไมยในการเผยแผ่
ธรรมะ\n๑.๒เอกสารและงานวจัิยที�เกี�ยวขอ้ง\ n พระพรหมคณุาภรณ(์ป.อ.ปยตฺุ
โต)(๒๕๕๑)กลา่ววา่ในการสอนนั�นการเริ�มตน้เป็น\ n จดุสําคญัมากอยา่งหนึ�ง
การเริ�มตน้ที�ดมีสีว่นชว่ยใหก้ารสอนสําเร็จผลดเีป็นอยา่งมากอยา่งนอ้ยก\็ n เป็น
เครื�องดงึความสนใจและนําเขา้สูเ่นื�อหาไดพ้ระพทุธเจา้ทรงมวีธิเีริ�มตน้ที�น่า
สนใจมาก\ n โดยปกตพิระองคจ์ะไมท่รงเริ�มสอนดว้ยการเขา้สูเ่นื�อหาธรรมที
เดยีวแตจ่ะทรงเริ�มสนทนากบั\ n ผูท้รงพบหรอืผูม้าเฝ้าดว้ยเรื�องที�เขารูเ้ขา้ใจดี
หรอืสนใจอยูเ่ชน่เมื�อทรงสนทนากบัควาญชา้ง\ n กท็รงเริ�มสนทนาดว้ยเรื�องวธิี
ฝึกชา้งพบชาวนากส็นทนาเรื�องการทํานาพบพราหมณก์ส็นทนา\ n เรื�อง
ไตรเพทหรอืเรื�องธรรมของพราหมณบ์างทกีท็รงจี�จดุสนใจหรอืเหมอืนสะกดิให ้
สะดุง้\ n เป็นการปลกุเรา้ความสนใจเชน่เมื�อเทศนโ์ปรดชฎลิผูบ้ชูาไฟกท็รงเริ�ม
ตน้ดว้ยคําวา่"อะไรๆรอ้น\ n ลกุเป็นไฟหมดแลว้"ตอ่จากนั�นจงึถาม
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หรอืเรื�องธรรมของพราหมณบ์างทกีท็รงจี�จดุสนใจหรอืเหมอืนสะกดิใหส้ะดุง้
เป็นการปลกุเรา้ความสนใจเชน่เมื�อเทศนโ์ปรดชฎลิผูบ้ชูาไฟทรงเริ�มตน้ดว้ยคํา
วา่อะไรๆรอ้นลกุเป็น๑๕พระพรหมคณุาภรณป์อปยตฺุโตพทุธวธิใีนการสอน
หนา้๓๓

สนทนากบัควาญชา้ง\ n กท็รงเริ�มสนทนาดว้ยเรื�องวธิฝึีกชา้งพบชาวนาก็
สนทนาเรื�องการทํานาพบพราหมณก์ส็นทนา\ n เรื�องไตรเพทหรอืเรื�องธรรมของ
พราหมณบ์างทกีท็รงจี�จดุสนใจหรอืเหมอืนสะกดิใหส้ะดุง้\ n เป็นการปลกุเรา้
ความสนใจเชน่เมื�อเทศนโ์ปรดชฎลิผูบ้ชูาไฟกท็รงเริ�มตน้ดว้ยคําวา่"อะไรๆรอ้น\
n ลกุเป็นไฟหมดแลว้"ตอ่จากนั�นจงึถามและอธบิายตอ่ไปวา่อะไรรอ้นอะไรลกุ
เป็นไฟและนําเขา้สู\่ n ธรรมบางทกีท็รงใชเ้รื�องที�เขาสนใจหรอืที�เขารูนั้�นเอง
เป็นขอ้สนทนาไปโดยตลอด\ n แตแ่ทรกความหมายทางธรรมเขา้ไวใ้ห\้ n การ
จงูใจในการสอน

๑๖ไฟหมดแลว้ตอ่จากนั�นจงึถามและอธบิายตอ่ไปวา่อะไรรอ้นอะไรลกุเป็นไฟ
นําเขา้สูธ่รรมบางทกีใ็ชเ้รื�องที�เขาสนใจหรอืที�เขารูนั้�นเองเป็นขอ้สนทนาไปโดย
ตลอดแตแ่ทรกความหมายทางธรรมเขา้ไวใ้ห๑้๖๒สรา้งบรรยากาศในการสอน
ใหป้ลอดโปรง่เพลดิเพลนิไมใ่หต้งึเครยีดไมใ่หเ้กดิความอดึอดัใจและใหเ้กยีรติ
แกผู่เ้รยีนใหเ้ขามคีวามภมูใิจในตวัเชน่เมื�อพราหมณโ์สณทณัฑะกบัคณะไปเฝ้า
ทา่นโสณทณัฑะครุน่คดิวติกอยูใ่นใจ

ที�เขารูเ้ขา้ใจดหีรอืสนใจอยูเ่ชน่\ n เมื�อทรงสนทนากบัควาญชา้งกท็รงเริ�ม
สนทนาดว้ยเรื�องวธิฝึีกชา้งพบชาวนากส็นทนาเรื�องการทํานา\ n พบพราหมณก์็
สนทนาเรื�องไตรเพทหรอืเรื�องธรรมของพราหมณบ์างทกีท็รงจี�จดุสนใจหรอื
เหมอืน\ n สะกดิใหส้ะดุง้เป็นการปลกุเรา้ความสนใจเชน่เมื�อเทศนโ์ปรดชฏลิผู ้
บชูาไฟทรงเริ�มตน้ดว้ยคําวา่\ n "อะไรๆรอ้นลกุเป็นไฟหมดแลว้"ตอ่จากนั�นจงึ
ถามและอธบิายตอ่ไปวา่อะไรรอ้นอะไรลกุเป็นไฟ\ n นําเขา้สูธ่รรมะบางทกีใ็ช ้
เรื�องที�เขาสนใจหรอืที�เขารูนั้�นเองเป็นขอ้สนทนาไปโดยตลอดแตแ่ทรก\ n
ความหมายทางธรรมเขา้ไวใ้ห\้ n2 .สรา้งบรรยากาศในการสอนใหป้ลอดโปรง่
เพลดิเพลนิไมใ่หต้งึเครยีดไมใ่ห\้ n เกดิความอดึอดัใจและใหเ้กยีรตแิกผู่เ้รยีน
ใหเ้ขามคีวามภมูใิจในตวัเชน่เมื�อพราหมณโ์สณทณัฑะ\ n กบัคณะไปเฝ้าทา่น
โสณทณัฑะครุน่คดิวติกอยูใ่นใจวา่\ n "ถา้เราถามปัญหาออกไปหากพระองค์
ตรัสวา่พราหมณปั์ญหาขอ้นี�ทา่นไม\่ n ควรถามอยา่งนี�ที�ประชมุกจ็ะหมิ�นเราได ้
ถา้พระสมณโคดมจะพงึตรัสถามปัญหาเราถา้แมเ้ราตอบไม\่ n ถกูพระทยัหาก
พระองคต์รัสวา่พราหมณปั์ญหาขอ้นี�ทา่นไมค่วรตอบ

วา่ถา้เราถามปัญหาออกไปหากพระองคต์รัสวา่พราหมณปั์ญหาขอ้นี�ทา่นไม่
ควรถามอยา่งนี�ที�ประชมุกจ็ะหมิ�นเราไดถ้า้พระสมณโคดมจะพงึตรัสถามปัญหา
เราถา้แมเ้ราตอบไมถ่กูพระทยัหากพระองคต์รัสวา่พราหมณปั์ญหาขอ้นี�ทา่นไม่
ควรตอบอยา่งนี�ที�ถกูควรแกอ้ยา่งนี�ที�ประชมุกจ็ะหมิ�นเราไดถ้า้กระไรขอให ้
พระสมณโคดมถามปัญหาเราในเรื�องไตรเพทอนัเป็นคําสอนของอาจารยเ์ราเถดิ
เราจะตอบให ้

เชน่เมื�อเทศนโ์ปรดชฏลิผูบ้ชูาไฟทรงเริ�มตน้ดว้ยคําวา่\ n "อะไรๆรอ้นลกุเป็นไฟ
หมดแลว้"ตอ่จากนั�นจงึถามและอธบิายตอ่ไปวา่อะไรรอ้นอะไรลกุเป็นไฟ\ n นํา
เขา้สูธ่รรมะบางทกีใ็ชเ้รื�องที�เขาสนใจหรอืที�เขารูนั้�นเองเป็นขอ้สนทนาไปโดย
ตลอดแตแ่ทรก\ n ความหมายทางธรรมเขา้ไวใ้ห\้ n2 .สรา้งบรรยากาศในการ
สอนใหป้ลอดโปรง่เพลดิเพลนิไมใ่หต้งึเครยีดไมใ่ห\้ n เกดิความอดึอดัใจและ
ใหเ้กยีรตแิกผู่เ้รยีนใหเ้ขามคีวามภมูใิจในตวัเชน่เมื�อพราหมณโ์สณทณัฑะ\ n
กบัคณะไปเฝ้าทา่นโสณทณัฑะครุน่คดิวติกอยูใ่นใจวา่\ n "ถา้เราถามปัญหา
ออกไปหากพระองคต์รัสวา่พราหมณปั์ญหาขอ้นี�ทา่นไม\่ n ควรถามอยา่งนี�ที�
ประชมุกจ็ะหมิ�นเราไดถ้า้พระสมณโคดมจะพงึตรัสถามปัญหาเราถา้แมเ้ราตอบ
ไม\่ n ถกูพระทยัหากพระองคต์รัสวา่พราหมณปั์ญหาขอ้นี�ทา่นไมค่วรตอบอยา่ง
นี�ที�ถกูควรแกอ้ยา่งนี�ที�\ n ประชมุกจ็ะหมิ�นเราไดถ้า้กระไรขอใหพ้ระสมณโคดม
ถามปัญหาเราในเรื�องไตรเพทอนัเป็นคําสอนของ\ n อาจารยเ์ราเถดิเราจะตอบ
ใหถ้กูพระทยัทเีดยีว"\ n 46 \ n พระพทุธเจา้ทรงทายใจพราหมณ์

การสอนเมื�อมองกวา้งๆการสอนของพระพทุธเจา้แตล่ะครั�งจะดําเนนิไปจนถงึผล
สําเร็จโดยมคีณุลกัษณะซึ�งเรยีกไดว้า่เป็นลลีาในการสอน๔อยา่งดงันี�๑สนัทสั
สนาอธบิายใหเ้ห็นชดัเจนแจม่แจง้เหมอืนจงูมอืไปดเูห็นกบัตา๒สมาทปนาจงูใจ
ใหเ้ห็นจรงิดว้ยชวนใหค้ลอ้ยตามจนตอ้งยอมรับและนําไปปฏบิตั๓ิสมตุเตชนา
เรา้ใจใหแ้กลว้กลา้บงัเกดิกําลงัใจปลกุใหม้อีตุสาหะแข็งขนัมั�นใจวา่จะทําให ้
สําเร็จไดไ้มห่วั�นระยอ่ตอ่ความเหนื�อยยาก๒๐องฺ

มุง่รา้ยตอ่พราหมณ๗์๒\n๓.๖.๒ลลีาการสอน\ n การสอนของพระพทุธเจา้แตล่ะ
ครั�งจะดําเนนิไปจนถงึผลสําเร็จโดยมคีณุลกัษณะ\ n ซึ�งเรยีกไดว้า่เป็นลลีาใน
การสอน๔อยา่งซึ�งพระนางเขมาเถรกีไ็ดใ้ชว้ธิกีารตามแบบอยา่ง\ n
พระพทุธเจา้ดงันี�\n๑)สนัทสัสนาหมายถงึการอธบิายใหเ้ห็นชดัเจนแจม่แจง้
เหมอืนจงูมอืไปด\ู n ใหเ้ห็นกบัตาซึ�งทําใหผู้ฟั้งเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่ง
ด\ีn๒)สมาทปนาหมายถงึการจงูใจใหเ้ห็นจรงิดว้ยตามนั�นชวนใหค้ลอ้ยตามจน\
n ตอ้งยอมรับและนําไปปฏบิตัจินบรรลตุามวตัถปุระสงค\์n๓)สมตุเตชนาหมาย
ถงึการเรา้ใจใหแ้กลว้กลา้บงัเกดิกําลงัใจปลกุให\้ n มอีตุสาหะแขง้ขนัมั�นใจ
วา่จะทําใหสํ้าเร็จไดไ้มห่วั�นระยอ่ตอ่ความเหนื�อยยาก\n๔)สมัปหงัสนาหมายถงึ
ชโลมใจใหแ้ชม่ชื�นรา่เรงิเบกิบานฟังไมเ่บื�อและ\ n เปี�ยมดว้ยความหวงัเพราะ
มองเห็นคณุประโยชนท์ี�จะไดรั้บจากการปฏบิตั\ิn๗๐ศลีในที�นี�หมายถงึปารสิทุธิ
ศลี๔ประการคอื(๑)ปาตโิมกขสงัวรศลี(ความสํารวม\ n ในพระปาตโิมกข)์
(๒)อนิทรยีสงัวรศลี(ความสํารวมอนิทรยี๖์)(๓)อาชวีปารสิทุธศิลี(ความบรสิทุธิ�\ n
แหง่อาชวีะ)(๔)ปัจจัยสนั

วชีี�แจงยกเหตผุลมาแสดงใหเ้ขา้ใจคอืชี�แจงใหเ้ขา้ใจชดัในแตล่ะแงแ่ตล่ะ
ประเด็นโดยอธบิายขยายความยกัเยื�องไปตา่งๆตามแนวเหตผุล๓อนุทยตปฏจฺิจ
แสดงธรรมดว้ยอาศยัเมตตาคอืสอนเขาดว้ยจติเมตตามุง่จะใหเ้ป็นประโยชนแ์ก่
เขา๔นอามสินฺตโรไมแ่สดงธรรมดว้ยเห็นแกอ่ามสิคอืสอนเขามใิชเ่พราะมุง่
ที�ตนจะไดล้าภหรอืผลประโยชนต์อบแทน๕อตฺตานญฺจปรญฺจอนุปหจฺจแสดง
ธรรมไมก่ระทบตนและผูอ้ื�นคอืสอนตามหลกัตามเนื�อหา

พทิยาคม"\,หนา้๑๙.\ n ๓๐\ n ตามหลกัแหง่พทุธธรรมแลว้ถอ้ยคําที�พดูออกไป
เป็นสว่นสําคญัที�พระพทุธเจา้เนน้ให\้ n สํารวมใหด้โีดยเฉพาะพระภกิษุที�รับ
หนา้ที�แสดงธรรมโดยมหีลกัการที�พระองคท์รงวางไว๕้\ n ประการเพื�อเป็นตน้
แบบที�ดคีอืหลกัธรรมเทสกธรรม๕หมายถงึธรรมของนักเทศกอ์งคแ์หง่\ n ธรรม
กถกึธรรมที�ผูแ้สดงธรรมหรอืสั�งสอนคนอื�นควรตั�งไวใ้นใจ\n๑)อนุปพฺุพกิถํกลา่ว
ความไปตามลําดบัคอืแสดงหลกัธรรมหรอืเนื�อหาวชิา\ n ตามลําดบัความงา่ย
ยากลุม่ลกึมเีหตผุลสมัพันธต์อ่เนื�องกนัไปโดยลําดบั\n๒)ปรยิายทสฺสาวชีี�แจงยก
เหตผุลมาแสดงใหเ้ขา้ใจคอืชี�แจงใหเ้ขา้ใจชดัในแต\่ n ละแงแ่ตล่ะประเด็น
โดยอธบิายขยายความยกัเยื�องไปตา่งๆตามแนวเหตผุล\n๓)อนุทยตํปฏจฺิจ
แสดงธรรมดว้ยอาศยัเมตตาคอืสอนเขาดว้ยจติเมตตามุง่จะ\ n ใหเ้ป็นประโยชน์
แกเ่ขา\n๔)นอามสินฺตโรไมแ่สดงธรรมดว้ยเห็นแกอ่ามสิคอืสอนเขามใิชเ่พราะ
มุง่ที�ตน\ n จะไดล้าภหรอืผลประโยชนต์อบแทน\n๕)อตฺตานญฺจปรญฺจอนุปหจฺจ
แสดงธรรมไมก่ระทบตนและผูอ้ื�นคอืสอนตาม\ n หลกัตามเนื�อหามุง่แสดงธรรม
แสดงธรรม
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๒๔๒๓แนวคดิเกี�ยวกบัเรอืนจําและผูต้อ้งขงั๒๓๑ประวตัคิวามเป็นมาของกรม
ราชทณัฑก์ารราชทณัฑข์องไทยไดม้วีวิฒันาการเปลี�ยนแปลงและสอดคลอ้งกบั
สงัคมการเมอืงและสภาพเศรษฐกจิตลอดยคุสมยัที�ผา่นมาในยคุกอ่นรัชสมยัพระ
บาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วักจิการเรอืนจําไดส้งักดัอยูต่ามสว่น
ราชการตา่งๆสอดคลอ้งกบัการปกครองแบบจตสุดมภค์อืแบง่เป็นเรอืนจําใน
กรงุเทพฯและเรอืนจําในหวัเมอืงชั�นนอกเรอืนจํากรงุเทพฯม๒ีประเภทคอื๒๘คกุ
เป็นที�คมุขงัผูต้อ้งขงัที�มโีทษตั�งแต๖่

กรมราชทณัฑก์รมราชทณัฑ(์)เป็นหน่วยงานของกระทรวงยตุธิรรมทําหนา้ที�ดแูล
เรอืนจําและผูต้อ้งราชทณัฑจ์ากคดตีา่งๆการราชทณัฑข์องไทยไดม้วีวิฒันาการ
เปลี�ยนแปลงและสอดคลอ้งกบัสงัคมการเมอืงและสภาพเศรษฐกจิตลอดยคุสมยั
ที�ผา่นมาในยคุกอ่นรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วักจิการ
เรอืนจําไดส้งักดัอยูต่ามสว่นราชการตา่งๆสอดคลอ้งกบัการปกครองแบบ
จตสุดมภค์อืแบง่เป็นเรอืนจําในกรงุเทพฯและเรอืนจําในหวัเมอืงชั�นนอกเรอืน
จําในกรงุเทพฯม ี2 ประเภทคอื"คกุ"เป็นที�คมุขงัผูต้อ้งขงัที�มโีทษตั�งแต ่6 เดอืน
ขึ�นไปอยูใ่นสงักดักระทรวงนครบาลสว่น"ตะราง"ใชเ้ป็นที�คมุขงัผูต้อ้งขงัที�มโีทษ
ตํ�ากวา่ 6 เดอืนหรอืนักโทษที�มใิชโ่จรผูร้า้ยสงักดักระทรวงทบวงกรมที�บงัคบักจิ
การนั�นๆสว่นการเรอืนจําในหวัเมอืงชั�นนอกมทีี�คมุขงัผูต้อ้งโทษเรยีก
วา่"ตะราง"การคมุขงัอยูใ่นความรับผดิชอบของผูว้า่ราชการเมอืงหรอือาจสง่ตอ่
ใหก้ระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมรับตวัไปคมุขงัแลว้แตก่รณีโทษรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดม้กีารปรับปรงุระเบยีบราชการใหม่
โดยโปรดใหส้รา้งคกุใหมข่ึ�นเรยีกวา่"กองมหนัตโทษ"และใหส้รา้งตะรางใหม่
เรยีกวา่"กอง

เดอืนขึ�นไปอยูใ่นสงักดักระทรวงนครบาลตะรางใชเ้ป็นที�คมุขงัผูต้อ้งขงัที�มโีทษ
ตํ�ากวา่๖เดอืนหรอืนักโทษที�มใิชผู่ร้า้ยสงักดักระทรวงทบวงกรมที�บงัคบั
กจิการนั�นๆสว่นการเรอืนจําในหวัเมอืงชั�นนอกมทีี�คมุขงัผูต้อ้งโทษเรยีกวา่
ตะรางการคมุขงัอยูใ่นความรับผดิชอบของผูว้า่ราชการเมอืงหรอือาจสง่ตอ่ให ้
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมรับตวัไปคมุขงัแลว้แตก่รณีรัชสมยัพระ
บาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดม้กีารปรับปรงุระเบยีบราชการใหมโ่ดย
โปรดให ้

กรมราชทณัฑก์รมราชทณัฑ(์)เป็นหน่วยงานของกระทรวงยตุธิรรมทําหนา้ที�ดแูล
เรอืนจําและผูต้อ้งราชทณัฑจ์ากคดตีา่งๆการราชทณัฑข์องไทยไดม้วีวิฒันาการ
เปลี�ยนแปลงและสอดคลอ้งกบัสงัคมการเมอืงและสภาพเศรษฐกจิตลอดยคุสมยั
ที�ผา่นมาในยคุกอ่นรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วักจิการ
เรอืนจําไดส้งักดัอยูต่ามสว่นราชการตา่งๆสอดคลอ้งกบัการปกครองแบบ
จตสุดมภค์อืแบง่เป็นเรอืนจําในกรงุเทพฯและเรอืนจําในหวัเมอืงชั�นนอกเรอืนจํา
ในกรงุเทพฯม ี2 ประเภทคอื"คกุ"เป็นที�คมุขงัผูต้อ้งขงัที�มโีทษตั�งแต ่6
เดอืนขึ�นไปอยูใ่นสงักดักระทรวงนครบาลสว่น"ตะราง"ใชเ้ป็นที�คมุขงัผูต้อ้งขงั
ที�มโีทษตํ�ากวา่ 6 เดอืนหรอืนักโทษที�มใิชโ่จรผูร้า้ยสงักดักระทรวงทบวงกรมที�
บงัคบักจิการนั�นๆสว่นการเรอืนจําในหวัเมอืงชั�นนอกมทีี�คมุขงัผูต้อ้งโทษเรยีก
วา่"ตะราง"การคมุขงัอยูใ่นความรับผดิชอบของผูว้า่ราชการเมอืงหรอือาจสง่ตอ่
ใหก้ระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมรับตวัไปคมุขงัแลว้แตก่รณีโทษรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดม้กีารปรับปรงุระเบยีบราชการใหม่
โดยโปรดใหส้รา้งคกุใหมข่ึ�นเรยีกวา่"กองมหนัตโทษ"และใหส้รา้งตะรางใหม่
เรยีกวา่"กองลหโุทษ

สรา้งคกุใหมข่ึ�นเรยีกวา่กองมหนัตโทษและใหส้รา้งตะรางใหมข่ึ�นเรยีกวา่กอง
ลหโุทษสงักดักระทรวงนครบาลและในปีพศ๒๔๔๔รศ๑๒๐ไดม้พีระกรณุาโปรด
เกลา้ใหต้ราพระราชบญัญัตลิกัษณะเรอืนจําขึ�นเพื�อใหก้ารจัดการเรอืนจําเป็นไป
อยา่งเรยีบรอ้ยยิ�งขึ�นจนถงึวนัที�๑๓ตลุาคมพศ๒๔๕๘พระบาทสมเด็จพระมงกฎุ
เกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ใหต้ราพระราชบญัญัตจัิดตั�งกรม
ราชทณัฑโ์ดยมพีระยาชยัวชิติวศิษิฎธ์รรมธาดาขําณป้อมเพชรเป็นอธบิดกีรม
ราชทณัฑค์นแรกในปี

"และใหส้รา้งตะรางใหมเ่รยีกวา่"กองลหโุทษ"ซึ�งในสมยันั�นรวมเรยีกวา่"กรม
นักโทษ"สงักดักระทรวงนครบาลและในปีพ.ศ. 2444 (ร.ศ.120)ไดม้พีระกรณุา
โปรดเกลา้ใหต้ราพระราชบญัญัตลิกัษณะเรอืนจําขึ�นเพื�อใหก้ารจัดการเรอืน
จําเป็นไปอยา่งเรยีบรอ้ยยิ�งขึ�นจนถงึวนัที� 13 ตลุาคมพ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ใหต้ราพระราชบญัญัตจัิด
ตั�งกรมราชทณัฑโ์ดยมพีระยาชยัวชิติวศิษิฏธ์รรมธาดา(ขําณป้อมเพชร)์เป็นอธิ
บดกีรมราชทณัฑค์นแรกในปีพ.ศ. 2468 ไดเ้กดิภาวะตกตํ�าทางเศรษฐกจิงบ
ประมาณรายไดร้ายจา่ยไมไ่ดด้ลุยภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัได ้
ทรงยบุกรมราชทณัฑแ์ละใหไ้ปสงักดักระทรวงยตุธิรรมและตอ่มาไดโ้อนกรม
ราชทณัฑไ์ปเป็นแผนกหนึ�ง(แผนกราชทณัฑ)์สงักดักระทรวงมหาดไทยภายหลงั
การเปลี�ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 การราชทณัฑไ์ดย้กฐานะเป็นกรม
ราชทณัฑแ์ละมกีารตราพระราชบญัญัตริาชทณัฑพ์.ศ. 2479 มหีนา้ที�เกี�ยวดว้ย
การเรอืนจําการกกักนัผูม้สีนัดานเป็นโจรผูร้า้ยการฝึกและอบรมเด็กดดัสนัดาน
และในสว่นภมูภิาคไดม้กีารกําหนดเป็นเรอืนจําจังหวดัและเรอืนจําอําเภอใน
ปีพ.ศ. 2545 ไดม้กีารปฏริปูระบบราชการจงึไดโ้อน

พศ๒๔๖๙ไดเ้กดิภาวะตกตํ�าทางเศรษฐกจิงบประมาณรายไดร้ายจา่ยไมไ่ด ้
ดลุยภาพกนัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงยบุกรมราชทณัฑแ์ละ
ใหไ้ปสงักดักระทรวงยตุธิรรมและตอ่มาไดโ้อนกรมราชทณัฑไ์ปเป็นแผนกหนึ�ง
แผนกราชทณัฑส์งักดักระทรวงมหาดไทยภายหลงัการเปลี�ยนแปลงการ
ปกครองพศ๒๔๗๙การราชทณัฑไ์ดย้กฐานะเป็นกรมราชทณัฑแ์ละมกีารตรา
พระราชบญัญัตริาชทณัฑพ์ศ๒๔๗๙มหีนา้ที�เกี�ยวดว้ยการเรอืนจําการกกักนัผูม้ี
สนัดานเป็นโจรผูร้า้ยการฝึกและอบรมเด็กดดัสนัดานและใน

วา่"กองลหโุทษ"ซึ�งในสมยันั�นรวมเรยีกวา่"กรมนักโทษ"สงักดักระทรวงนครบาล
และในปีพ.ศ. 2444 (ร.ศ.120)ไดม้พีระกรณุาโปรดเกลา้ใหต้ราพระราชบญัญัติ
ลกัษณะเรอืนจําขึ�นเพื�อใหก้ารจัดการเรอืนจําเป็นไปอยา่งเรยีบรอ้ยยิ�งขึ�นจนถงึ
วนัที� 13 ตลุาคมพ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงพระ
กรณุาโปรดเกลา้ใหต้ราพระราชบญัญัตจัิดตั�งกรมราชทณัฑโ์ดยมพีระยาชยัวชิติ
วศิษิฏธ์รรมธาดา(ขําณป้อมเพชร)์เป็นอธบิดกีรมราชทณัฑค์นแรกในปีพ.ศ.
2468 ไดเ้กดิภาวะตกตํ�าทางเศรษฐกจิงบประมาณรายไดร้ายจา่ยไมไ่ดด้ลุยภาพ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงยบุกรมราชทณัฑแ์ละใหไ้ปสงักดั
กระทรวงยตุธิรรมและตอ่มาไดโ้อนกรมราชทณัฑไ์ปเป็นแผนกหนึ�ง(แผนก
ราชทณัฑ)์สงักดักระทรวงมหาดไทยภายหลงัการเปลี�ยนแปลงการปกครองพ.ศ.
2475 การราชทณัฑไ์ดย้กฐานะเป็นกรมราชทณัฑแ์ละมกีารตราพระราชบญัญัติ
ราชทณัฑพ์.ศ. 2479 มหีนา้ที�เกี�ยวดว้ยการเรอืนจําการกกักนัผูม้สีนัดานเป็นโจร
ผูร้า้ยการฝึกและอบรมเด็กดดัสนัดานและในสว่นภมูภิาคไดม้กีารกําหนดเป็น
เรอืนจําจังหวดัและเรอืนจําอําเภอในปีพ.ศ. 2545 ไดม้กีารปฏริปูระบบราชการจงึ
ไดโ้อนยา้ยกรมราชทณัฑก์ลบัมาสงักดักระทรวงยตุธิรรม
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สว่นภมูภิาคไดม้กีารกําหนดเป็นเรอืนจําจังหวดัและเรอืนจํา
อําเภอในปีพศ๒๕๔๕ไดม้กีารปฏริปูระบบราชการจงึไดโ้อนยา้ยกรมราชทณัฑ์
กลบัมาสงักดักระทรวงยตุธิรรม๒๘ดาวเรอืงหงษากฎหมายและระเบยีบที�
เกี�ยวขอ้งกบังานราชทณัฑก์รงุเทพมหานครกรมราชทณัฑ๒์๕๕๖หนา้๑

)สงักดักระทรวงมหาดไทยภายหลงัการเปลี�ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475
การราชทณัฑไ์ดย้กฐานะเป็นกรมราชทณัฑแ์ละมกีารตราพระราชบญัญัตริาช
ทณัฑพ์.ศ. 2479 มหีนา้ที�เกี�ยวดว้ยการเรอืนจําการกกักนัผูม้สีนัดานเป็นโจร
ผูร้า้ยการฝึกและอบรมเด็กดดัสนัดานและในสว่นภมูภิาคไดม้กีารกําหนดเป็น
เรอืนจําจังหวดัและเรอืนจําอําเภอในปีพ.ศ. 2545 ไดม้กีารปฏริปูระบบราชการจงึ
ไดโ้อนยา้ยกรมราชทณัฑก์ลบัมาสงักดักระทรวงยตุธิรรมกรมราชทณัฑม์เีรอืนจํา
ทณัฑสถานและสถานที�กกัขงัในสงักดัจํานวน๑๔๓แหง่เพื�อรองรับผูต้อ้ง
ราชทณัฑจํ์านวน๓๑๗,๖๗๒คน(ณวนัที�๑๑มกราคมพ.ศ.๒๕๕๙)ทณัฑสถาน

ฝาก๓นักโทษเด็ดขาดหมายความวา่บคุคลซึ�งถกูขงัไวต้ามหมายจําคกุภายหลงั
คําพพิากษาถงึที�สดุและหมายความรวมถงึบคุคลซึ�งถกูขงัไวต้ามคําสั�งที�ชอบ
ดว้ยกฎหมายใหล้งโทษดว้ยแกไ้ขโดยมาตรา๓แหง่พระราชบญัญัตริาชทณัฑ์
ฉบบัที�๓พศ๒๕๒๓๔คนตอ้งขงัหมายความวา่บคุคลที�ถกูขงัไวต้ามหมายขงั๕คน
ฝากหมายความวา่บคุคลที�ถกูฝากใหค้วบคมุไวต้ามประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาความอาญาหรอืกฎหมายอื�นโดยไมม่หีมายอาญา๖นักโทษพเิศษ
หมายความวา่นักโทษเด็ดขาดซึ�งสง่ไปอยูท่ณัฑนคิมตามพระราชบญัญัติ
นี�๗รัฐมนตรหีมายความ

นักโทษนักโทษหมายถงึผูต้อ้งขงัที�อยูภ่ายในทณัฑสถานโดยในพ.ศ. 2549 มี
นักโทษที�อยูใ่นความดแูลของกรมราชทณัฑ1์61,844คนกอ่นหนา้นี�ผูก้ระทําผดิ
ซึ�งศาลตดัสนิใหต้อ้งโทษจําคกุถกูเรยีกวา่“นักโทษ”( prisoner )แตต่อ่มาถกู
เปลี�ยนเป็น“ผูต้อ้งขงั”( inmate )เนื�องจากการเปลี�ยนแนวคดิเรื�องการลงโทษใน
ประเทศสหรัฐอเมรกิาจากการลงโทษเพื�อลงโทษมาเป็นเพื�อแกไ้ขฟื�นฟพูระราช
บญัญัตริาชทณัฑพ์.ศ. 2479 มาตรา 4 ( 2 )–( 6 )ระบวุา่ผูต้อ้งขงัหมาย
ถงึ“นักโทษเด็ดขาดคนตอ้งขงัและคนฝาก”โดยนักโทษเด็ดขาดคอื“บคุคลซึ�ง
ถกูขงัไวต้ามหมายจําคกุภายหลงัคําพพิากษาถงึที�สดุและหมายความรวม
ถงึบคุคลซึ�งถกูขงัไวต้ามคําสั�งที�ชอบดว้ยกฎหมายใหล้งโทษดว้ย”และคนตอ้ง
ขงัคอื“บคุคลที�ถกูฝากขงัไวต้ามหมายขงั”นอกจากนี�ยงัมผีูต้อ้งขงัอกี 2 ประเภท
คอืคนฝากหมายถงึ“บคุคลที�ถกูฝากใหค้วบคมุไวต้ามประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาความอาญาหรอืกฎหมายอื�นโดยไมม่หีมายอาญา”และนักโทษพเิศษ
ซึ�งเป็น“นักโทษเด็ดขาดซึ�งสง่ไปอยูท่ณัฑนคิมตามพระราชบญัญัตนิี�”ตอ่มาใน
พระราชบญัญัตริาชทณัฑ(์ฉบบัที� 3 )พ.ศ. 2522 เปลี�ยนความหมายของนักโทษ
เด็ดขาดเป็น“บคุคลซึ�งถกูขงัไวต้ามหมายจําคกุภายหลงัคําพพิากษาถงึที�สดุ
และหมายความรวมถงึบคุคล

๒๖ขเรอืนจําสว่นภมูภิาคปกตรัิบคมุขงัผูต้อ้งขงัที�เป็นคนฝากผูต้อ้งขงัระหวา่งคดี
และนักโทษเด็ดขาดคเรอืนจําพเิศษหรอืทณัฑสถานปกตรัิบคมุขงัผูต้อ้งขงั
เฉพาะแตล่ะประเภทเชน่หญงิคนวยัหนุ่มเด็กคนชราหรอืพกิารทพุพลภาพคน
ป่วยหรอืผูต้อ้งขงัประเภทเดยีวกบัเรอืนจําสว่นภมูภิาคซึ�งในพื�นที�นั�นไมม่เีรอืนจํา
สว่นภมูภิาคตั�งอยูง่เรอืนจําชั�วคราวปกตจัิดตั�งขึ�นและรับคมุขงัผูต้อ้งขงัเฉพาะ
กรณีตามที�รัฐมนตรกํีาหนดอํานาจในการคมุขงัผูต้อ้งขงัของเรอืนจําแตล่ะเรอืน
จําใหเ้ป็นไปตามประกาศของรัฐมนตรปีระกาศกระทรวงยตุธิรรมเรื�อง

ราชทณัฑพ์ทุธศกัราช๒๔๗๙รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยออก\ n กฎ
กระทรวงไวด้ั�งตอ่ไปนี�\ n สว่นที�๑\ n ประเภทเรอืนจํา\ n *ขอ้๑เรอืนจําแบง่ออก
เป็นประเภทดงันี�\ n (ก)เรอืนจํากลาง\ n (ข)เรอืนจําสว่นภมูภิาคซึ�งประกอบดว้ย
เรอืนจําจังหวดัและเรอืนจําอําเภอ\ n (ค)เรอืนจําพเิศษหรอืทณัฑสถาน\ n
(ง)เรอืนจําชั�วคราว\ n *ขอ้๒การคมุขงัผูต้อ้งขงั\ n (ก)เรอืนจํากลางปกตรัิบคมุ
ขงัผูต้อ้งขงัที�มคํีาพพิากษาแลว้และนักโทษเด็ดขาด\ n (ข)เรอืนจําสว่นภมูภิาค
ปกตรัิบคมุขงัผูต้อ้งขงัที�เป็นคนฝากผูต้อ้งขงัระหวา่งคดแีละนักโทษเด็ดขาด\ n
(ค)เรอืนจําพเิศษหรอืทณัฑสถานปกตรัิบคมุขงัผูต้อ้งขงัเฉพาะแตล่ะประเภทเชน่
หญงิคนวยัหนุ่มเด็กคนชราหรอืพกิาร\ n ทพุพลภาพคนป่วยหรอืผูต้อ้งขงั
ประเภทเดยีวกบัเรอืนจําสว่นภมูภิาคซึ�งในพื�นที�นั�นไมม่เีรอืนจําสว่นภมูภิาคตั�งอ
ยู\่ n (ง)เรอืนจําชั�วคราวปกตจัิดตั�งขึ�นและรับคมุขงัผูต้อ้งขงัเฉพาะกรณีตามที�
รัฐมนตรกํีาหนดอํานาจในการคมุขงัผูต้อ้งขงัของเรอืน\ n จําแตล่ะเรอืนจําให ้
เป็นไปตามประกาศของรัฐมนตร\ี n *ความในขอ้๑และขอ้๒แกไ้ขเพิ�มเตมิโดย
กฎกระทรวงฉบบัที�๑๒(พ.ศ.๒๕๔๗)ออกตามความในพระราชบญัญัตริาชทณัฑ\์
n พทุธศกัราช๒๔๗๙ขอ้๑\ n ขอ้๓(ความในขอ้นี�ถกูยกเลกิไปตามกฎกระทรวง
ฉบบัที�๑๒(พ.ศ.๒๕๔๗)ออกตามความในพระราชบญัญัตริาชทณัฑ\์ n
พทุธศกัราช๒๔๗๙ขอ้๒)\ n สว่นที�๒\ n อํานาจ

๒๘ขใหแ้พทยต์รวจอนามยัผูต้อ้งขงัคจดบนัทกึเรื�องที�เกี�ยวกบัผูต้อ้งขงั
ขอ้๓๖การตรวจคน้สิ�งของที�ตวัผูต้อ้งขงันั�นถา้ผูต้อ้งขงัเป็นชายใหเ้จา้พนักงาน
ชายเป็นผูต้รวจถา้ผูต้อ้งขงัเป็นหญงิใหเ้จา้พนักงานหญงิเป็นผูต้รวจหากไมม่เีจา้
พนักงานหญงิกใ็หผู้ต้อ้งขงันั�นเองแสดงสิ�งของที�ตนมตีดิตวัมาตอ่เจา้พนักงานที�
มหีนา้ที�ตรวจหากวา่ยงัเป็นที�สงสยัวา่ผูต้อ้งขงัจะไมแ่สดงสิ�งของที�มอียู่
ทั�งหมดกใ็หเ้ชญิหญงิอื�นที�เชื�อถอืมาชว่ยทําการตรวจใหข้อ้๓๗

หนึ�งโดยวธิเีลื�อนขึ�นหรอืลดลงตลอดจนการปฏบิตัติา่งๆสําหรับผูต้อ้งขงัคนตอ้ง
ขงัและคนฝากใหแ้ยกขงัไวต้า่งหากจากนักโทษเด็ดขาดเทา่ที�จะกระทําได ้
มาตรา 12 การยา้ยผูต้อ้งขงัจากเรอืนจําหนึ�งไปยงัอกีเรอืนจําหนึ�งนั�นใหเ้ป็นไป
ตามคําสั�งของอธบิด2ี.6.4กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58
แหง่พระราชบญัญัตริาชทณัฑพ์.ศ. 2479 กฎกระทรวงฉบบันี�ไดป้ระกาศใชเ้มื�อ
วนัที� 26 เมษายน 2480 โดยไดม้กีารกําหนดหลกัเกณฑใ์นการตรวจคน้ตวัผูต้อ้ง
ขงัและการแบง่แยกประเภทของผูต้อ้งขงัเอาไวด้งันี�( 1 )การตรวจคน้ผูต้อ้งขงั
เมื�อรับตวัเขา้สูเ่รอืนจําขอ้ 35 เมื�อไดรั้บตวัผูต้อ้งขงัไวแ้ลว้ใหจั้ดการตอ่ไปดั�ง
นี�(ก)ตรวจคน้สิ�งของที�ตวัผูต้อ้งขงั(ข)ใหแ้พทยต์รวจอนามยัผูต้อ้งขงั(ค)จด
บนัทกึเรื�องที�เกี�ยวกบัผูต้อ้งขงัขอ้ 36 การตรวจคน้สิ�งของที�ตวัผูต้อ้งขงันั�นถา้ผู ้
ตอ้งขงัเป็นชายใหเ้จา้พนักงานชายเป็นผูต้รวจถา้ผูต้อ้งขงัเป็นหญงิใหเ้จา้
พนักงานหญงิเป็นผูต้รวจหากไมม่เีจา้พนักงานหญงิกใ็หผู้ต้อ้งขงันั�นเองแสดง
สิ�งของที�ตนมตีดิตวัมาตอ่เจา้พนักงานที�มหีนา้ที�ตรวจหากวา่ยงัเป็นที�สงสยัวา่ผู ้
ตอ้งขงัจะไมแ่สดงสิ�งของที�มอียูท่ั�งหมดกใ็หเ้ชญิหญงิอื�นที�เชื�อถอืมาชว่ย
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เจา้พนักงานเรอืนจําตอ้งจัดแยกผูต้อ้งขงัที�รับตวัไวใ้หมจ่ากผูต้อ้งขงัอื�นเพื�อ
แพทยไ์ดต้รวจกอ่นหากโดยสภาพการณไ์มอ่าจจัดดงันั�นไดใ้หพ้ยายามปฏบิตั ิ
ใหใ้กลเ้คยีงกบัที�กําหนดไวข้อ้๓๘ใหแ้พทยต์รวจอนามยัผูต้อ้งขงัที�เจา้พนักงาน
เรอืนจําไดรั้บตวัไวใ้หมใ่นวนัรับตวันั�นถา้ไมอ่าจจะมาตรวจในวนันั�นไดก้ใ็ห ้
มาตรวจในวนัอื�นโดยเร็วเมื�อแพทยต์รวจพบวา่ผูต้อ้งขงัคนใดป่วยเจ็บจักตอ้งมี
การรักษาพยาบาลหรอืมโีรคตดิตอ่

ไวแ้ลว้ใหจั้ดการตอ่ไปดั�งนี�\ n (ก)ตรวจคน้สิ�งของที�ตวัผูต้อ้งขงั\ n (ข)ใหแ้พทย์
ตรวจอนามยัผูต้อ้งขงั\ n ก- 4 \ n (ค)จดบนัทกึเรื�องที�เกี�ยวกบัผูต้อ้งขงั\ n
ขอ้๓๖การตรวจคน้สิ�งของที�ตวัผูต้อ้งขงันั�นถา้ผูต้อ้งขงัเป็นชายใหเ้จา้พนักงาน
ชายเป็นผูต้รวจถา้ผูต้อ้งขงัเป็นหญงิใหเ้จา้\ n พนักงานหญงิเป็นผูต้รวจหากไมม่ี
เจา้พนักงานหญงิกใ็หผู้ต้อ้งขงันั�นเองแสดงสิ�งของที�ตนมตีดิตวัมาตอ่เจา้
พนักงานที�มหีนา้ที�\ n ตรวจหากวา่ยงัเป็นที�สงสยัวา่ผูต้อ้งขงัจะไมแ่สดงสิ�งของ
ที�มอียูท่ั�งหมดกใ็หเ้ชญิหญงิอื�นที�เชื�อถอืมาชว่ยทําการตรวจให\้ n ขอ้๓๗เจา้
พนักงานเรอืนจําตอ้งจัดแยกผูต้อ้งขงัที�รับตวัไวใ้หมจ่ากผูต้อ้งขงัอื�นเพื�อแพทย์
ไดต้รวจกอ่นหากโดยสภาพการณไ์ม\่ n อาจจัดดั�งนั�นไดใ้หพ้ยายามปฏบิตัใิห ้
ใกลเ้คยีงกบัที�กําหนดไว\้ n ขอ้๓๘ใหแ้พทยต์รวจอนามยัผูต้อ้งขงัที�เจา้
พนักงานเรอืนจําไดรั้บตวัไวใ้หมใ่นวนัรับตวันั�นถา้ไมอ่าจจะมาตรวจในวนันั�นไดก้็
ให\้ n มาตรวจในวนัอื�นโดยเร็วเมื�อแพทยต์รวจพบวา่ผูต้อ้งขงัคนใดป่วยเจ็บจัก
ตอ้งมกีารรักษาพยาบาลหรอืมโีรคตดิตอ่ซึ�งจะลกุลาม\ n เป็นภยัแกผู่อ้ ื�นให ้
แพทย์

ซึ�งจะลกุลามเป็นภยัแกผู่อ้ ื�นใหแ้พทยช์ี�แจงแนะนําการปฏบิตัแิกพั่ศดเีป็นเจา้
หนา้ที�ของเจา้พนักงานเรอืนจําที�จะตอ้งพยายามปฏบิตัติามคําแนะนําของ
แพทยใ์นสว่นที�เกี�ยวกบัการรักษาพยาบาลผูต้อ้งขงันั�นหากแพทยต์รวจพบวา่ผู ้
ตอ้งขงัคนใดป่วยเจ็บซึ�งจําเป็นตอ้งสง่ออกไปรักษาตวันอกเรอืนจําใหแ้พทย์
แจง้ตอ่พัศดแีละทํารายงานยื�นตอ่ผูบ้งัคบับญัชาการเรอืนจําในรายงานนั�นให ้
ชี�แจงอาการเจ็บป่วยที�ตรวจพบความเห็นในเรื�องโรคหรอืชนดิของการป่วยเจ็บ
และสถานรักษา

นั�นถา้ไมอ่าจจะมาตรวจในวนันั�นไดก้ใ็ห\้ n มาตรวจในวนัอื�นโดยเร็วเมื�อแพทย์
ตรวจพบวา่ผูต้อ้งขงัคนใดป่วยเจ็บจักตอ้งมกีารรักษาพยาบาลหรอืมโีรคตดิตอ่
ซึ�งจะลกุลาม\ n เป็นภยัแกผู่อ้ ื�นใหแ้พทยช์ี�แจงแนะนําการปฏบิตัแิกพั่ศดเีป็นเจา้
หนา้ที�ของเจา้พนักงานเรอืนจําที�จะตอ้งพยายามปฏบิตัติามคํา\ n แนะนําของ
แพทยใ์นสว่นที�เกี�ยวกบัการรักษาพยาบาลผูต้อ้งขงันั�นหากแพทยต์รวจพบวา่ผู ้
ตอ้งขงัคนใดป่วยเจ็บซึ�งจําเป็นตอ้งสง่\ n ออกไปรักษาตวันอกเรอืนจําใหแ้พทย์
แจง้ตอ่พัศดแีละทํารายงานยื�นตอ่ผูบ้งัคบับญัชาการเรอืนจําในรายงานนั�นให ้
ชี�แจงอาการ\ n เจ็บป่วยที�ตรวจพบความเห็นในเรื�องโรคหรอืชะนดิของการป่วย
เจ็บและสถานรักษาพยาบาลนอกเรอืนจําที�เห็นควรใหจั้ดสง่ตวัไป\ n รักษา
พยาบาล\ n ขอ้๓๙ในกรณีที�แพทยไ์มส่ามารถจะมาตรวจไดใ้นวนัที�รับตวัผูต้อ้ง
ขงัไวใ้หมแ่ละเจา้พนักงานเรอืนจําสงัเกตเห็นวา่ผูต้อ้งขงัไดม้\ี n อาการป่วยเจ็บ
จําตอ้งรักษาพยาบาลหรอืมโีรคตดิตอ่จะลกุลามเป็นภยัรา้ยแรงแกผู่อ้ ื�นใหจั้ด
แยกผูต้อ้งขงันั�นจากผูต้อ้งขงัอื�น\ n หรอืจัดสง่สถานพยาบาลของเรอืนจํารอการ
ตรวจของแพทยต์อ่ไปถา้เจา้พนักงานเรอืนจําสงัเกตเห็นหรอืสงสยัวา่ผูต้อ้งขงั
ป่วย\ n หนักใหร้บีแจง้ใหแ้พทยแ์ละผูบ้ญัชาการเรอืนจําทราบในระหวา่งรอคอย

พยาบาลนอกเรอืนจําที�เห็นควรใหจั้ดสง่ตวัไปรักษาพยาบาลขอ้๓๙ในกรณีที�
แพทยไ์มส่ามารถจะมาตรวจไดใ้นวนัที�รับตวัผูต้อ้งขงัไวใ้หมแ่ละเจา้พนักงาน
เรอืนจําสงัเกตเห็นวา่ผูต้อ้งขงัไดม้อีาการป่วยเจ็บจําตอ้งรักษาพยาบาลหรอืมี
โรคตดิตอ่จะลกุลามเป็นภยัรา้ยแรงแกผู่อ้ ื�นใหจั้ดแยกผูต้อ้งขงันั�นจากผูต้อ้งขงั
อื�นหรอืจัดสง่สถานพยาบาลของเรอืนจํารอการตรวจของแพทยต์อ่ไปถา้เจา้
พนักงานเรอืนจําสงัเกตเห็นหรอืสงสยัวา่ผูต้อ้งขงัป่วยหนักใหร้บี

เป็นภยัแกผู่อ้ ื�นใหแ้พทยช์ี�แจงแนะนําการปฏบิตัแิกพั่ศดเีป็นเจา้หนา้ที�ของเจา้
พนักงานเรอืนจําที�จะตอ้งพยายามปฏบิตัติามคํา\ n แนะนําของแพทยใ์นสว่นที�
เกี�ยวกบัการรักษาพยาบาลผูต้อ้งขงันั�นหากแพทยต์รวจพบวา่ผูต้อ้งขงัคนใดป่วย
เจ็บซึ�งจําเป็นตอ้งสง่\ n ออกไปรักษาตวันอกเรอืนจําใหแ้พทยแ์จง้ตอ่พัศดแีละ
ทํารายงานยื�นตอ่ผูบ้งัคบับญัชาการเรอืนจําในรายงานนั�นใหช้ี�แจงอาการ\ n เจ็บ
ป่วยที�ตรวจพบความเห็นในเรื�องโรคหรอืชะนดิของการป่วยเจ็บและสถานรักษา
พยาบาลนอกเรอืนจําที�เห็นควรใหจั้ดสง่ตวัไป\ n รักษาพยาบาล\ n ขอ้๓๙ใน
กรณีที�แพทยไ์มส่ามารถจะมาตรวจไดใ้นวนัที�รับตวัผูต้อ้งขงัไวใ้หมแ่ละเจา้
พนักงานเรอืนจําสงัเกตเห็นวา่ผูต้อ้งขงัไดม้\ี n อาการป่วยเจ็บจําตอ้งรักษา
พยาบาลหรอืมโีรคตดิตอ่จะลกุลามเป็นภยัรา้ยแรงแกผู่อ้ ื�นใหจั้ดแยกผูต้อ้งขงันั�น
จากผูต้อ้งขงัอื�น\ n หรอืจัดสง่สถานพยาบาลของเรอืนจํารอการตรวจของแพทย์
ตอ่ไปถา้เจา้พนักงานเรอืนจําสงัเกตเห็นหรอืสงสยัวา่ผูต้อ้งขงัป่วย\ n หนักใหร้บี
แจง้ใหแ้พทยแ์ละผูบ้ญัชาการเรอืนจําทราบในระหวา่งรอคอยแพทยแ์ละคําสั�ง
ของผูบ้ญัชาการเรอืนจําหากเห็น\ n จําเป็นใหต้ดิตามขอความสงเคราะหจ์ากผูม้ี
อาชพีในทางใชว้ชิา

๒๙ขอ้๔๐ภายใตบ้งัคบัมาตรา๑๑วรรคสองแหง่พระราชบญัญัตริาชทณัฑ์
พทุธศกัราช๒๔๗๙ใหแ้บง่ผูต้อ้งขงัออกเป็นประเภทดงัตอ่ไปนี�๑ผูต้อ้งขงั
หญงิ๒ผูต้อ้งขงัที�มอีายตํุ�ากวา่๒๕ปีและตอ้งโทษเป็นครั�งแรก๓ผูต้อ้งขงัที�ตอ้ง
โทษสําหรับความผดิที�กระทําอนาจาร๔ผูต้อ้งขงัที�ตอ้งโทษสําหรับความผดิที�
ประทษุรา้ยแกช่วีติและรา่งกาย๕ผูต้อ้งขงัซึ�งตอ้งโทษสําหรับความผดิที�
ประทษุรา้ยแกท่รัพย๖์ผูต้อ้งขงัซึ�งศาลพพิากษาวา่เป็นผูม้สีนัดานเป็นผูร้า้ย๗ผู ้
ตอ้งขงัที�ไมอ่ยูใ่นจาพวกที�ไดร้ะบมุาแลว้ขอ้

โดยใชเ้พศกาเนดิอยา่งเด็ดขาดเป็นเกณฑ ์99 ดงัเห็นไดจ้ากกฎกระทรวง
มหาดไทยซึ�งออกตามความในมาตรา 58 ของพระราชบญัญัติ
ราชทณัฑพ์.ศ.2479ขอ้ 40 ไดก้าหนดใหแ้บง่ประเภทของผูต้อ้งขงัออกเป็นผู ้
ตอ้งขงัหญงิผูต้อ้งขงัที�มอีายตุา่กวา่ 25 ปีและตอ้งโทษเป็นครั�งแรกผูต้อ้งขงัที�
ตอ้งโทษสาหรับความผดิที�กระทาอนาจารผูต้อ้งขงัที�ตอ้งโทษสาหรับความผดิที�
ประทษุรา้ยแกช่วีติและรา่งกายผูต้อ้งขงัซึ�งตอ้งโทษสาหรับความผดิที�
ประทษุรา้ยแกท่รัพยผ์ูต้อ้งขงัซึ�งศาลพพิากษาวา่เป็นผูม้สีนัดานเป็นผูร้า้ยและผู ้
ตอ้งขงัที�ไมอ่ยูใ่นจาพวกที�ไดร้ะบมุาแลว้การใชเ้พศกาเนดิเป็นหลกัเกณฑใ์นการ
แยกและจาแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัยอ่มกอ่ใหเ้กดิความไมเ่หมาะสมตอ่บคุลกิภาพ
และคณุลกัษณะของผูต้อ้งขงัที�มพีฤตกิรรมเบี�ยงเบนทางเพศเป็นอยา่งยิ�ง
เนื�องจากผูต้อ้งขงัที�มพีฤตกิรรมเบี�ยงเบนทางเพศจะมทีั�งกลุม่รักรว่มเพศที�มี
รา่งกายและจติใจตรงกบัเพศกาเนดิกลุม่รักรว่มเพศที�มรีา่งกายและจติใจตรง
ขา้มกบัเพศกาเนดิดว้ยและกลุม่ที�แปลงเพศแลว้ซึ�งกลุม่ผูต้อ้งขงัรักรว่มเพศที�มี
รา่งกายและจติใจตรงขา้มกบัเพศกาเนดิและกลุม่ที�แปลงเพศแลว้จะไดรั้บผลก
ระทบจากหลกัเกณฑก์ารแยกและการจาแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัตามพระราช
บญัญัตริาชทณัฑพ์.ศ.2560ประกอบกบักฎกระทรวง
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กกัขงักใ็หแ้ยกไปรวมไวใ้นประเภทอื�นหรอืสถานที�อื�นขอ้๔๓คนตอ้งขงัหลาย
คนในคดเีดยีวกนันั�นโดยปกตใิหแ้ยกไวอ้ยา่ใหป้ะปนกนัขอ้๔๙คนตอ้งขงัและคน
ฝากใหไ้ดรั้บความสะดวกตามที�อธบิดกํีาหนดไว๒้๓๖การจัดชั�นนักโทษกฎ
กระทรวงมหาดไทยขอ้๔๔นักโทษเด็ดขาดพงึแบง่ออกเป็นชั�นๆดงัตอ่ไปนี�๑ชั�น
เยี�ยม๒ชั�นดมีาก๓ชั�นด๔ีชั�นกลาง๕ชั�นเลว๖ชั�นเลวมากขอ้๔๕นักโทษเด็ดขาดที�
เขา้ใหมใ่หอ้ยูใ่นชั�นกลาง

หรอืขอบเขตตอ์นัแน่นอนแสดงสว่นแบง่นั�นๆและจัดแยก\ n ผูต้อ้งขงัแตล่ะ
ประเภทไวใ้นสว่นตา่งๆที�ไดจั้ดแบง่ขึ�นนั�นหากเรอืนจําใดโดยสภาพการณไ์มอ่าจ
ทําดั�งกลา่วนี�ไดก้ใ็หพ้ยายาม\ n แยกควบคมุกกัขงัใหใ้กลเ้คยีงกบัที�ไดก้ลา่ว
แลว้\ n ก- 5 \ n ขอ้๔๒ผูต้อ้งขงัซึ�งไมน่่าจะรวมอยูก่บัผูต้อ้งขงัอื�นในประเภท
ของตนโดยจะกอ่การรา้ยหรอืมเีหตพุเิศษอยา่งอื�นซึ�งควรจะแยก\ n ควบคมุ
กกัขงักใ็หแ้ยกไปรวมไวใ้นประเภทอื�นหรอืสถานที�อื�น\ n ขอ้๔๓คนตอ้งขงัหลาย
คนในคดเีดยีวกนันั�นโดยปกตใิหแ้ยกไวอ้ยา่ใหป้ะปนกนั\ n หมวด๒\ n นักโทษ
เด็ดขาด\ n ขอ้๔๔นักโทษเด็ดขาดพงึแบง่ออกเป็นชั�นๆดั�งตอ่ไปนี�\ n (๑)ชั�น
เยี�ยม\ n (๒)ชั�นดมีาก\ n (๓)ชั�นด\ี n (๔)ชั�นกลาง\ n (๕)ชั�นเลว\ n (๖)ชั�นเลว
มาก\ n ขอ้๔๕นักโทษเด็ดขาดที�เขา้ใหมใ่หอ้ยูใ่นชั�นกลางจนกวา่จะมกีารเลื�อน
หรอืลดชั�นเวน้แตไ่ดเ้คยตอ้งโทษมาแลว้และมาตอ้ง\ n โทษจําคกุในคราวนี�อกี
ภายใน๕ปีนับแตว่นัพน้โทษคราวกอ่นกบัความผดิทั�ง๒คราวนั�นไมใ่ชค่วามผดิ
ฐานลหโุทษหรอืประมาท\ n ใหอ้ยูใ่นชั�นเลว

จนกวา่จะมกีารเลื�อนหรอืลดชั�นเวน้แตไ่ดเ้คยตอ้งโทษมาแลว้และมาตอ้ง
โทษจําคกุในคราวนี�อกีภายใน๕ปีนับแตว่นัพน้โทษคราวกอ่นกบัความผดิ
ทั�ง๒คราวนั�นไมใ่ชค่วามผดิฐานลหโุทษหรอืประมาทใหอ้ยูใ่นชั�นเลวการเลื�อน
หรอืลดชั�นนั�นใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและวธิกีารของกรมราชทณัฑร์ะเบยีบกรม
ราชทณัฑว์า่ดว้ยการเลื�อนและลดชั�นนักโทษเด็ดขาดพศ๒๕๕๖

ที�คดเีสร็จเด็ดขาดแลว้เทา่นั�นตามกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน
มาตรา 58 แหง่พระราชบญัญัตริาชทณัฑพ์.ศ. 2479 หมวด 2 วา่ดว้ยเรื�อง
นักโทษเด็ดขาดขอ้ 44 กาหนดชั�นของนักโทษเด็ดขาดไว ้6 ชั�นคอืชั�นเยี�ยมชั�น
ดมีากชั�นดชีั�นกลางชั�นเลวและชั�นเลวมากและกฎกระทรวงขอ้ 45 กาหนดหลกั
เกณฑก์ารจัดชั�นนักโทษเด็ดขาดไวด้งันี�นักโทษเด็ดขาดที�เขา้มาอยูใ่หมใ่หอ้ยู่
ในชั�นกลางจนกวา่จะมกีารเลื�อนหรอืลดชั�นเวน้แตไ่ดเ้คยตอ้งโทษมาแลว้และมา
ตอ้งโทษจาคกุในคราวนี�อกีภายใน 5 ปีนับแตว่นัพน้โทษคราวกอ่นกบัความผดิ
ทั�ง 2 คราวนั�นไมใ่ชค่วามผดิฐานลหโุทษหรอืประมาทใหอ้ยูใ่นชั�นเลวและตาม
กฎกระทรวงขอ้ 83 กาหนดใหก้ารเลื�อนหรอืลดชั�นเป็นอานาจของผูบ้ญัชาการ
เรอืนจาแตล่ะเรอืนจาสว่นหลกัเกณฑใ์นการเลื�อนหรอืลดชั�นนั�นกรมราชทณัฑไ์ด ้
กาหนดไวใ้นระเบยีบกรมราชทณัฑว์า่ดว้ยการเลื�อนและลดชั�นของนักโทษเด็ด
ขาดพ.ศ

และสิ�นเดอืนธนัวาคมครั�งหนึ�งโดยใหดํ้าเนนิการดงันี�๑นักโทษเด็ดขาดที�อยูใ่น
ชั�นกลางจะเลื�อนชั�นไดต้อ้งเป็นนักโทษเด็ดขาดมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่๓เดอืนถา้
เป็นนักโทษเด็ดขาดมาแลว้นอ้ยกวา่๓เดอืนแตถ่กูคมุขงัอยูใ่นเรอืนจํา
ตดิตอ่กนัมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่๖เดอืนกใ็หไ้ดรั้บการพจิารณาเลื�อนชั�นไดนั้กโทษ
เด็ดขาดชั�นดขี ึ�นไปจะเลื�อนชั�นไดต้อ้งเป็นนักโทษเด็ดขาดในชั�นเดมิมาแลว้ไมน่ ้
อยกวา่๖เดอืน๒นักโทษเด็ดขาดที�อยูใ่นชั�นตํ�ากวา่ชั�นกลางจะเลื�อน

ขาด 11 )หนังสอืกรมราชทณัฑท์ี�ยธ 0706 /ว 21 ลงวนัที� 13 ตลุาคม 2549
เรื�องซกัซอ้มความเขา้ใจเกี�ยวกบัการเลื�อนชั�นนักโทษเดดขาด2.4.2.2หลกั
ปฏบิตัเิกี�ยวกบัการเลื�อนชั�นและลดชั�นนักโทษเดดขาด 58 1 .การเลื�อนชั�น
นักโทษเดดขาดกรณีปกต ิ59 การพจิารณาเลื�อนชั�นนักโทษเดดขาดกรณีปกติ
ใหด้าเนนิการในวนัสิ�นเดอืนมถินุายนครั�งหนึ�งและสิ�นเดอืนธนัวาคมครั�งหนึ�งกา
รพจิารณาเลื�อนชั�นนักโทษเดดขาดใหด้าเนนิการดงันี� 60 ( 1 )นักโทษเดดขาดที�
อยูใ่นชั�นกลางจะเลื�อนชั�นไดต้อ้งเป็นนักโทษเดดขาดมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สาม
เดอืนถา้เป็นนักโทษเดดขาดมาแลว้นอ้ยกวา่สามเดอืนแตถ่กูคมุขงัอยูใ่นเรอืนจา
ตดิตอ่กนัมาแลว้ไมน่อ้ยวา่หกเดอืนกใหไ้ดรั้บการพจิารณาเลื�อนชั�นไดนั้กโทษ
เดดขาดชั�นดขี ึ�นไปจะเลื�อนชั�นไดต้อ้งเป็นนักโทษเดดขาดในชั�นเดมิมาแลว้ไมน่ ้
อยกวา่หกเดอืน( 2 )นักโทษเดดขาดที�อยูใ่นชั�นตา่กวา่ชั�นกลางจะเลื�อนชั�นได ้
ตอ้งเป็นนักโทษเดดขาดมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่หนึ�งปีถา้เป็นนักโทษเดดขาดตา่กวา่
ชั�นกลางมาแลว้นอ้ยกวา่หนึ�งปีแตถ่กูคมุขงัอยูใ่นเรอืนจาตดิตอ่กนัมาแลว้ไมน่อ้ย
กวา่หนึ�งปีหกเดอืนกใหไ้ดรั้บการพจิารณาเลื�อนชั�นได(้ 3 )ใหผู้ ้

และกรรมการอยา่งนอ้ย๒คนโดยแตง่ตั�งจากผูดํ้ารงตําแหน่งตั�งแตร่ะดบัชาํนาญ
การหรอืเทยีบเทา่ขึ�นไปซึ�งสงักดัเรอืนจํานั�นๆทําการตรวจสอบพจิารณาวา่
นักโทษเด็ดขาดผูใ้ดควรหรอืไมค่วรเลื�อนชั�นเพราะเหตใุดภายใน
เวลา๒เดอืนกอ่นถงึกําหนดวนัเลื�อนชั�นใหเ้จา้พนักงานเรอืนจําสํารวจนักโทษ
เด็ดขาดที�เขา้เกณฑจ์ะไดรั้บการพจิารณาเลื�อนชั�นจัดทําบญัชพีรอ้มทั�งรวบรวม
เอกสารหลกัฐานตา่งๆเสนอคณะกรรมการให ้

ไดต้อ้งเป็นนักโทษเดดขาดมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่หนึ�งปีถา้เป็นนักโทษเดดขาดตา่
กวา่ชั�นกลางมาแลว้นอ้ยกวา่หนึ�งปีแตถ่กูคมุขงัอยูใ่นเรอืนจาตดิตอ่กนัมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่หนึ�งปีหกเดอืนกใหไ้ดรั้บการพจิารณาเลื�อนชั�นได(้ 3 )ใหผู้บ้ญัชาการ
เรอืนจาแตง่ตั�งคณะกรรมการประกอบดว้ยประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอ
ยา่งนอ้ย 2 คนโดยแตง่ตั�งจากผูด้ารงตาแหน่งตั�งแตร่ะดบัชานาญการหรอืเทยีบ
เทา่ขึ�นไปซึ�งสงักดัเรอืนจานั�นๆทาการตรวจสอบพจิารณาวา่นักโทษเดดขาด
ผูใ้ดควรหรอืไมค่วรเลื�อนชั�นเพราะเหตใุด 61 ( 4 )ภายในเวลาสองเดอืนกอ่น
ถงึกาหนดวนัเลื�อนชั�นใหเ้จา้พนักงานเรอืนจาสารวจนักโทษเดดขาดที�เขา้
เกณฑจ์ะไดรั้บการพจิารณาเลื�อนชั�นแลว้จัดทาบญัชพีรอ้มทั�งรวบรวมเอกสาร
58 แหลง่เดมิ. 59 ระเบยีบกรมราชทณัฑว์า่ดว้ยการเลื�อนและลดชั�นนักโทษเดด
ขาดพ.ศ. 2556 หมวด 2 การเลื�อนชั�นนักโทษเดดขาดกรณีปกต.ิ 60 ระเบยีบ
กรมราชทณัฑว์า่ดว้ยการเลื�อนและลดชั�นนักโทษเดดขาดพ.ศ. 2556 ขอ้ 10 .
61 ระเบยีบกรมราชทณัฑว์า่ดว้ยการเลื�อนและลด
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๓๔คณะกรรมการดําเนนิการตรวจสอบบญัชรีายชื�อรวมทั�งเอกสารหลกัฐานตา่งๆ
แลว้ทําความเห็นเสนอตอ่ผูบ้ญัชาการเรอืนจําเพื�อพจิารณาสั�งเลื�อนหรอืไมเ่ลื�อน
ชั�นโดยเร็วการพจิารณาดําเนนิการเลื�อนชั�นนักโทษเด็ดขาดใหคํ้านงึถงึวา่การที�
นักโทษเด็ดขาดคนใดจะไดเ้ลื�อนชั�นสงูขึ�นนั�นจะกอ่ใหเ้กดิผลดแีกก่ารปกครอง
บงัคบับญัชาและการรักษาวนัิยของเรอืนจําตลอดทั�งเป็นประโยชนแ์กก่าร
ขดัเกลานสิยัความประพฤตพิฤตกิรรมของนักโทษเด็ดขาดผูนั้�นใหก้ลบัตน
เป็นพลเมอืงดซี ึ�งจะตอ้งเป็นบคุคลที�มคีวาม

โดยแตง่ตั�งจากผูด้ารงตาแหน่งตั�งแตร่ะดบัชานาญการหรอืเทยีบเทา่ขึ�นไปซึ�ง
สงักดัเรอืนจานั�นๆทาการตรวจสอบพจิารณาวา่นักโทษเดดขาดผูใ้ดควรหรอืไม่
ควรเลื�อนชั�นเพราะเหตใุด 61 ( 4 )ภายในเวลาสองเดอืนกอ่นถงึกาหนดวนัเลื�อน
ชั�นใหเ้จา้พนักงานเรอืนจาสารวจนักโทษเดดขาดที�เขา้เกณฑจ์ะไดรั้บการ
พจิารณาเลื�อนชั�นแลว้จัดทาบญัชพีรอ้มทั�งรวบรวมเอกสาร 58 แหลง่เดมิ. 59
ระเบยีบกรมราชทณัฑว์า่ดว้ยการเลื�อนและลดชั�นนักโทษเดดขาดพ.ศ. 2556
หมวด 2 การเลื�อนชั�นนักโทษเดดขาดกรณีปกต.ิ 60 ระเบยีบกรมราชทณัฑว์า่
ดว้ยการเลื�อนและลดชั�นนักโทษเดดขาดพ.ศ. 2556 ขอ้ 10 . 61 ระเบยีบกรม
ราชทณัฑว์า่ดว้ยการเลื�อนและลดชั�นนักโทษเดดขาดพ.ศ. 2556 ขอ้ 13 . 55
หลกัฐานตา่งๆเสนอตอ่คณะกรรมการ 62 จากนั�นใหค้ณะกรรมการดาเนนิการ
ตรวจสอบรายชื�อรวมทั�งเอกสารหลกัฐานตา่งๆแลว้ทาความเหนเสนอตอ่ผู ้
บญัชาการเรอืนจาเพื�อพจิารณาสั�งเลื�อนหรอืไมเ่ลื�อนชั�นโดยเรว 63 ( 5 )การพจิา
รณาดาเนนิการเลื�อนชั�นนักโทษเดดขาดใหค้านงึถงึวา่การที�นักโทษเดด
ขาดคนใดจะไดเ้ลื�อนชั�นสงูขึ�นนั�นจะกอ่ใหเ้กดิผลดแีกก่ารปกครองบงัคบับญัชา
และการรักษาวนัิยของเรอืนจาตลอดทั�งเป็นประโยชนแ์กก่ารขดัเกลานสิยัความ
ประพฤตพิฤตกิรรมของนักโทษเดดขาดผูนั้�นใหก้ลบัตนเป็นพลเมอืงดี

ประพฤตเิรยีบรอ้ยตั�งตนอยูใ่นระเบยีบวนัิยของเรอืนจํามคีวามเสยีสละทํางาน
เพื�อสว่นรวมมคีวามวริยิะอสุาหะขยนัหมั�นเพยีรมานะอดทนทําการงานบงั
เกดิผลดแีกท่างราชการและสว่นรวมโดยประกอบดว้ยหลกัเกณฑด์งัตอ่ไป
นี�๑นักโทษเด็ดขาดชั�นเลวมากชั�นเลวหรอืชั�นกลางจะไดรั้บการเลื�อนชั�นตอ่
เมื�อกตั�งใจรับการศกึษาอบรมทั�งวชิาสามญัวชิาชพีศลีธรรมและวฒันธรรมมา
ดว้ยดขีผา่นการทดสอบหรอืประเมนิผล๒นักโทษเด็ดขาดชั�นดจีะไดรั้บการเลื�อน
ชั�นตอ่เมื�อกมี

ความประพฤตพิฤตกิรรมของนักโทษเด็ดขาดผูนั้�นใหก้ลบัตนเป็นพลเมอืงดซี ึ�ง
จะตอ้งเป็นบคุคลที�มคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ยตั�งตนอยูใ่นระเบยีบวนัิยของเรอืนจา
มคีวามเสยีสละทางานเพื�อสว่นรวมมคีวามวริยิะอตุสาหะขยนัหมั�นเพยีรมานะ
อดทนทาการงานบงัเกดิผลดแีกท่างราชการและสว่นรวมโดยประกอบดว้ยหลกั
เกณฑด์งัตอ่ไปนี�ก.นักโทษเด็ดขาดชั�นเลวมากชั�นเลวหรอืชั�นกลางจะไดรั้บการ
เลื�อนชั�นตอ่เมื�อ 1 .ตั�งใจรับการศกึษาอบรมทั�งวชิาสามญัวชิาชพีศลีธรรมและ
วฒันธรรมดว้ยด ี2 .ผา่นการทดสอบหรอืประเมนิผลข.นักโทษเด็ดขาดชั�นดจีะได ้
รับการเลื�อนชั�นตอ่เมื�อ 1 .มคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑใ์นก. 2 .ผา่นการศกึษา
อบรมหรอืฝึกวชิาชพีในหลกัสตูรที�ไมซ่า้กบัหลกัสตูรเดมิที�เคยศกึษาอบรมผา่น
มาแลว้ 3 .ผา่นการทดสอบหรอืประเมนิผลค.นักโทษเด็ดขาดชั�นดมีากจะไดรั้บ
การเลื�อนชั�นตอ่เมื�อ 1 .มคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑใ์นข. 2 .ผา่นการพัฒนาและ
อบรมในดา้นจติใจ 3 .ผา่นการทดสอบหรอืประเมนิผลผลการศกึษาอบรมและฝึก
วชิาชพีที�นามาเป็นประโยชนเ์พื�อการเลื�อนชั�นครั�งหนึ�งแลว้ไมใ่หน้ามาใชเ้พื�อ
การพจิารณาเลื�อนชั�นในคราวตอ่ไปอกีการทดสอบหรอืการประเมนิผลเพื�อเลื�อน
ชั�น

คณุสมบตัติามหลกัเกณฑใ์น๑ขผา่นการศกึษาอบรมหรอืฝึกวชิาชพีในหลกัสตูร
ที�ไมซ่ํ�ากบัหลกัสตูรเดมิที�เคยศกึษาอบรมผา่นมาแลว้คผา่นการทดสอบหรอืประ
เมนิผล๓นักโทษเด็ดขาดชั�นดมีากจะไดรั้บการเลื�อนชั�นตอ่เมื�อกมคีณุสมบตัติาม
หลกัเกณฑใ์น๒ขผา่นการพัฒนาและอบรมในดา้นจติใจคผา่นการทดสอบ
หรอืประเมนิผลผลการศกึษาอบรมและฝึกวชิาชพีที�นํามาเป็นประโยชนเ์พื�อการ
เลื�อนชั�นครั�งหนึ�งแลว้ไมใ่หนํ้ามาใชเ้พื�อการพจิารณาเลื�อนชั�น

ทั�งวชิาสามญัวชิาชพีศลีธรรมและวฒันธรรมดว้ยด ี2 .ผา่นการทดสอบหรอืประ
เมนิผลข.นักโทษเดดขาดชั�นดจีะไดรั้บการเลื�อนชั�นตอ่เมื�อ 1 .มคีณุสมบตัติาม
หลกัเกณฑใ์นก 2 .ผา่นการศกึษาอบรมหรอืฝึกวชิาชพีในหลกัสตูรที�ไมซ่า้กบั
หลกัสตูรเดมิที�เคยศกึษาอบรมผา่นมาแลว้ 3 .ผา่นการทดสอบหรอืประ
เมนิผลค.นักโทษเดดขาดชั�นดมีากจะไดรั้บการเลื�อนชั�นตอ่เมื�อ 1 .มคีณุสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑใ์นข 2 .ผา่นการพัฒนาและอบรมในดา้นจติใจ 3 .ผา่นการ
ทดสอบหรอืประเมนิผลผลการศกึษาอบรมและฝึกวชิาชพีที�นามาเป็นประโยชน์
เพื�อการเลื�อนชั�นครั�งหนึ�งแลว้ไมใ่หน้ามาใชเ้พื�อการพจิารณาเลื�อนชั�นในคราว
ตอ่ไปอกีการทดสอบหรอืการประเมนิผลเพื�อเลื�อนชั�นนักโทษเดดขาดใหเ้ป็นไป
ตามที�กรมราชทณัฑก์าหนด 62 ระเบยีบกรมราชทณัฑว์า่ดว้ยการเลื�อนและลด
ชั�นนักโทษเดดขาดพ.ศ. 2556 ขอ้ 14 . 63 ระเบยีบกรมราชทณัฑว์า่ดว้ยการ
เลื�อนและลดชั�นนักโทษเดดขาดพ.ศ. 2556 ขอ้ 15 . 64 ระเบยีบกรมราชทณัฑ์
วา่ดว้ยการเลื�อนและลดชั�นนักโทษเดดขาดพ.ศ. 2556 ขอ้ 16 . 56 ( 6 )นักโทษ
เดดขาดที�เจบป่วยอาจไดรั้บการพจิารณาเลื�อนชั�นในกรณีปกติ

๓๕และเอกสารที�เกี�ยวขอ้งพรอ้มความเห็นไปใหก้รมราชทณัฑพ์จิารณาเมื�อได ้
รับอนุมตัจิากกรมราชทณัฑแ์ลว้ใหผู้บ้ญัชาการเรอืนจําสั�งใหเ้ลื�อนชั�นไดก้ารพจิา
รณาเลื�อนชั�นนักโทษเด็ดขาดกรณีมเีหตพุเิศษนอกจากจะเป็นผูท้ี�มคีวาม
ประพฤตดิมีคีวามอตุสาหะมคีวามกา้วหนา้ในการศกึษาอบรมและทํางานเกดิผล
ดแีลว้จะตอ้งปรากฏขอ้เท็จจรงิวา่นักโทษเด็ดขาดผูนั้�นไดป้ระกอบคณุงาม
ความดหีรอืทําความชอบแกท่างราชการดเีดน่เป็นพเิศษอกีดว้ยเชน่เขา้ตอ่สูข้ดั
ขวางป้องกนัการแหกหกัเรอืนจําหรอื

การสอบสวนพจิารณาเสนอความเหนตอ่ผูบ้ญัชาการเรอืนจาและเมื�อผู ้
บญัชาการเรอืนจาไดรั้บรายงานดงักลา่วแลว้พจิารณาเหนวา่สมควรเลื�อนชั�นเป็น
กรณีพเิศษใหส้ง่รายงานการสอบสวนและเอกสารที�เกี�ยวขอ้งพรอ้มความเหนไป
ใหก้รมราชทณัฑพ์จิารณาเมื�อไดรั้บอนุมตัจิากกรมราชทณัฑแ์ลว้ใหผู้บ้ญัชาการ
เรอืนจาสั�งใหเ้ลื�อนชั�นได ้68 ( 2 )การพจิารณาเลื�อนชั�นนักโทษเดดขาดตามขอ้
1 นอกจากจะเป็นผูท้ี�มคีวามประพฤตดิมีคีวามอตุสาหะมคีวามกา้วหนา้ในการ
ศกึษาอบรมและทางานเกดิผลดแีลว้จะตอ้งปรากฏขอ้เทจจรงิวา่นักโทษเดด
ขาดผูนั้�นไดป้ระกอบคณุงามความดหีรอืทาความชอบแกท่างราชการดเีดน่เป็นพิ
เศษอกีดว้ยเชน่เขา้ตอ่สูข้ดัขวางป้องกนัการแหกหกัเรอืนจาหรอืชว่ยเหลอืเจา้
พนักงานเรอืนจาหรอืผูอ้ื�นขณะตกอยูใ่นภาวะอนัตรายหรอืเสี�ยงอนัตรายเขา้ทา
การป้องกนัจับกมุผูต้อ้งขงัที�กอ่การจราจลหรอืกอ่เหตรุา้ยขึ�นภายในเรอืนจาหรอื
ทาการดบัเพลงิในกรณีที�เกดิเพลงิไหมอ้าคารสถานที�ของเรอืนจาหรอืคดิ
ประดษิฐส์ ิ�งของหรอืเครื�องมอืเครื�องใชส้าหรับใชเ้ป็นประโยชนส์าคญัในการ
ผลติสนิคา้หรอืในการฝึกวชิาชพีของผูต้อ้งขงัหรอืประกอบคณุความดทีี�เป็น
ประโยชนส์าธารณะหรอืสรา้งชื�อเสยีงใหก้บัสงัคมและประเทศชาตเิป็นที�ดเีดน่
เป็นประจักษ์หรอืเหตอุื�นใดอนั
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ที�อธบิดอีนุมตัเิมื�อไดส้ั�งเลื�อนชั�นแลว้ใหป้ระชมุชี�แจงใหนั้กโทษเด็ดขาดทั�งหมด
ทราบผลการเลื�อนชั�นและเหตผุลที�มกีารเลื�อนชั�นแลว้ปิดประกาศรายชื�อนักโทษ
เด็ดขาดที�ไดรั้บการเลื�อนชั�นไวโ้ดยเปิดเผยตามที�ผูบ้ญัชาการเรอืนจําเห็น
สมควรการจัดชั�นเลื�อนชั�นหรอืลดชั�นนักโทษเด็ดขาดใหทํ้าเป็นคําสั�งของเรอืน
จําเมื�อไดม้คํีาสั�งแลว้ใหนั้กโทษเด็ดขาดลงชื�อรับทราบไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร
และใหปิ้ดประกาศคําสั�งไวโ้ดยเปิดเผยตามที�ผูบ้ญัชาการเรอืนจําเห็นสมควรเมื�อ
ไดม้คํีาสั�งใหเ้ลื�อนชั�นหรอื

พรอ้มความเห็นไปใหก้รมราชทณัฑพ์จิารณา 3 .เมื�อไดรั้บอนุมตัจิากกรม
ราชทณัฑแ์ลว้ใหผู้บ้ญัชาการเรอืนจาสั�งเลื�อนชั�นไดเ้มื�อไดส้ั�งเลื�อนชั�นแลว้ให ้
ประชมุชี�แจงใหนั้กโทษเด็ดขาดทั�งหมดทราบผลการเลื�อนชั�นและเหตผุลที�มี
การเลื�อนชั�นแลว้ปิดประกาศรายชื�อนักโทษเด็ดขาดที�ไดรั้บการเลื�อนชั�นไวโ้ดย
เปิดเผยตามที�ผูบ้ญัชาการเรอืนจาเห็นสมควรการจัดชั�นเลื�อนชั�นหรอืลดชั�น
นักโทษเด็ดขาดใหท้าเป็นคาสั�งของเรอืนจาและเมื�อไดม้คีาสั�งดงักลา่วแลว้ให ้
นักโทษเด็ดขาดลงชื�อรับทราบไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรและใหปิ้ดประกาศคาสั�ง
ไวโ้ดยเปิดเผยตามที�ผูบ้ญัชาการเรอืนจาเห็นสมควรเมื�อไดม้คีาสั�งใหเ้ลื�อนชั�น
หรอืลดชั�นนักโทษเด็ดขาดแลว้ใหจั้ดทาบญัชกีารเลื�อนชั�นหรอืบญัชกีารลดชั�น
นักโทษเด็ดขาดแลว้รายงานไปกรมราชทณัฑโ์ดยการเลื�อนชั�นงวดเดอืน
มถินุายนใหร้ายงานไปกรมราชทณัฑภ์ายในเดอืนกรกฎาคมการเลื�อนชั�นงวด
เดอืนธนัวาคมใหร้ายงานไปกรมราชทณัฑภ์ายในเดอืนมกราคมการลดชั�นให ้
รายงานโดยเร็วจะเห็นไดว้า่หลกัเกณฑใ์นการเลื�อนและลดชั�นของนักโทษเด็ด
ขาดดงักลา่วตามที�ไดม้กีารกาหนดไวนั้�นเป็นอานาจของผูบ้ญัชาการเรอืนจา
แตล่ะเรอืนจาไมว่า่จะเป็นการเลื�อนชั�นในกรณีปกตทิี�เป็นอานาจของผูบ้ญัชาการ
เรอืนจาโดยแตง่ตั�งคณะกรรมการจากเรอืนจานั�นๆเป็นผูพ้จิารณาหลกัเกณฑใ์น
การเลื�อนชั�น

กระทําผดิในสถานที�ควบคมุภายใตภ้ารกจิของกรมราชทณัฑป์ระกอบดว้ย๑๓ขั�น
ตอนและมาตรการในการปฏบิตัติอ่ผูต้อ้งขงัการปฏบิตัติอ่ผูต้อ้งขงัหมายถงึกระ
บวนการปฏบิตัติอ่ผูต้อ้งขงัที�ตอ่เนื�องนับจากที�ไดรั้บตวัผูต้อ้งขงัไวใ้นเรอืนจําไป
จนถงึปลอ่ยตวัผูต้อ้งขงัครอบคลมุถงึภารกจิในการปฏบิตัติอ่ผูต้อ้งขงัทั�งใน
ดา้นการจัดบรกิารอบรมแกไ้ขและการควบคมุดแูลผูต้อ้งขงัใหอ้ยูใ่นระเบยีบวนัิย
และไมห่ลบหนภีายใตห้ลกัการที�ไดกํ้าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติ
ราชทณัฑพ์ศ๒๔๗๙และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ

กบัความมั�นใจ\ n ในตนเอง\ n5 .ความตอ้งการความสําเร็จในชวีติ( The Need
for Self - Achualization or Self -\ nFul�llment )เป็นความตอ้งการขั�น
สงูสดุที�บคุคลตระหนักถงึศกัยภาพแหง่ตนพัฒนาตนเองใหม้\ี n ความกา้วหนา้
อยูเ่สมอมโีอกาสที�จะสรา้งสรรคค์วามคดิความอา่นใหก้วา้งขวางออกไปเป็น
ความ\ n ตอ้งการดา้นอดุมคต(ิ Indeal Needs )\ n แนวคดิเกี�ยวกบักระบวนการ
ปฏบิตัติอ่ผูต้อ้งขงัระหวา่งพจิารณาคด\ี n การปฏบิตัติอ่ผูต้อ้งขงัหมายถงึกระ
บวนการในการปฏบิตัติอ่ผูต้อ้งขงัที�ตอ่เนื�องนับ\ n จากที�ไดรั้บตวัผูต้อ้งขงัเขา้
ไวใ้นเรอืนจําจนผูต้อ้งขงัไดรั้บการปลอ่ยตวัพน้โทษ(กรมราชทณัฑ\์,\ n2542 :
1 - 4 )ดงันั�นการปฏบิตัติอ่ผูต้อ้งขงัจงึครอบคลมุถงึภาระกจิในการปฏบิตัติอ่ผู ้
ตอ้งขงัทั�งในดา้น\ n การจัดบรกิารอบรมแกไ้ขและการควบคมุดแูลผูต้อ้งขงัใหอ้
ยูใ่นระเบยีบวนัิยและไมห่ลบหน\ี n ภายใตห้ลกัการที�ไดกํ้าหนดไวใ้นพระราช
บญัญัตริาชทณัฑพ์.ศ. 2479 และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิตลอดจน\ n 12 \ n กฎ
กระทรวงมหาดไทยที�ออกตามความในมาตรา 58 แหง่พระราชบญัญัตริาชทณัฑ์
ซึ�งสามารถ\ n แยกพจิารณาขั�นตอนและมาตรการในการควบคมุและการปฏบิตั ิ
ตอ่ผูต้อ้งขงัไดเ้ป็น 3 ชว่งคอื\ n1 .การรับตวัผูต้อ้งขงัเขา้ไวใ้นเรอืนจํา\ n2 .การ
ปฏบิตัติอ่ผูต้อ้งขงัในขณะที�อยูใ่นเรอืนจํา

ใหเ้กดิความสบัสนในคําสั�งดว้ยการปฏบิตัติามหลกัขอ้นี�ยอ่มจะชว่ยใหส้ามารถ
ขจัดสาเหตแุหง่การเกดิขอ้ขดัแยง้ระหวา่งแผนกงานและระหวา่งบคุคลใน
องคก์ารใหห้มดไป๓๓หลกัของการมจีดุมุง่หมายรว่มกนั unity of direction
กจิกรรมของกลุม่ที�มเีป้าหมายอนัเดยีวกนัควรจะตอ้งดําเนนิไปในทศิทาง
เดยีวกนัและสอดคลอ้งกนัเป็นไปตามแผนงานเพยีงอนัเดยีวรว่มกนั๔หลกัของ
การธํารงไวซ้ ึ�งสายงาน Scalar chain สายงานอนันี�คอืสายการบงัคบับญัชาจาก
ระดบัสงูมายงั

ใหต้อ้งรับผดิชอบตอ่งานอนัใดอนัหนึ�งผูนั้�นกค็วร\ n จะไดรั้บมอบหมายอํานาจ
หนา้ที�เพยีงพอที�จะใชป้ฏบิตังิานอนันี�ใหสํ้าเร็จลลุว่งไป\n2.1.2.2หลกัของการมี
ผูบ้งัคบับญัชาเพยีงคนเดยีว( Unity of command )คอืในการ\ n กระทําการ
ใดๆคนงานควรไดรั้บคําสั�งจากผูบ้งัคบับญัชาเพยีงคนเดยีวเทา่นั�นทั�งนี�เพื�อ
ป้องกนั\ n มใิหเ้กดิความสบัสนในคําสั�งดว้ยการปฏบิตัติามหลกัขอ้นี�ยอ่มจะชว่ย
ใหส้ามารถขจัดสาเหตแุหง่\ n การเกดิขอ้ขดัแยง้ระหวา่งแผนกงานและ
ระหวา่งบคุคลในองคก์ารใหห้มดไปได\้ n 9 \n2.1.2.3หลกัของการมจีดุมุง่
หมายรว่มกนั( Unity of direction )ตามหลกัขอ้นี�กจิกรรม\ n ของกลุม่ที�มเีป้า
หมายอนัเดยีวกนัควรจะตอ้งดําเนนิไปในทศิทางเดยีวกนัเป็นไปในทํานอง\ n ที�
สอดคลอ้งกนัและเป็นไปตามแผนงานเพยีงอนัเดยีวรว่มกนัฟาโยลเชื�อวา่การที�
จะใหเ้ป็นไปตาม\ n หลกัดงักลา่วนี�ไดย้อ่มขึ�นอยูก่บัการที�จะตอ้งมโีครงสรา้ง
ขององคก์ารมกีารจัดใหม้แีผนกตา่งๆ\ n ที�เหมาะสมไวต้ั�งแตต่น้หลกัขอ้นี�จงึ
เกี�ยวขอ้งกบัโครงสรา้งขององคก์ารเป็นสําคญัซึ�งแตกตา่งกบั\ n หลกัของ
การบงัคบับญัชาสั�งการซึ�งเป็นหลกัเกี�ยวขอ้งกบักลไกของตวับคุคลที�อยูร่ว่มกนั
ภายใน\ n โครงสรา้ง\ n

ใชใ้นการจัดสิ�งของและตวัคนในการจัดองคก์ารนั�นเอง๑๑หลกัของความเสมอ
ภาค equity ผูบ้รหิารตอ้งยดึถอืความเอื�ออารแีละความยตุธิรรมเป็นหลกัปฏบิตั ิ
ตอ่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาทั�งนี�เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งความจงรักภกัดแีละการอทุศิตน
เพื�องาน๑๒หลกัของความมเีสถยีรภาพของการวา่จา้งทํางาน stability of
tanure กลา่ววา่ทั�งผูบ้รหิารและคนงานตอ้งใชเ้วลาระยะหนึ�งเพื�อเรยีนรู ้
งานจนทํางานไดด้กีารที�คนเขา้ออกมากยอ่มเป็นสาเหตใุหต้อ้งสิ�นเปลอืงและ
เป็น

เพื�อใหค้วบคมุสว่นตา่งๆขององคก์ารไวไ้ดเ้สมอและการกระจายอานาจ\ n จะ
มากนอ้ยเพยีงใดกย็อ่มแลว้แตก่รณี\ n10 .หลกัของความมรีะเบยีบเรยีบรอ้ย(
Order )ทกุสิ�งทกุอยา่งไมว่า่สิ�งของหรอืคนตา่งตอ้งม\ี n ระเบยีบและรูว้า่ตนอยู่
ในที�ใดของสว่นรวมหลกันี�กค็อืหลกัมลูฐานที�ใชใ้นการจัดสิ�งของและ\ n ตวั
คนในการจัดองคก์ารนั�นเอง\ n11 .หลกัของความเสมอภาค( Equity )ผูบ้รหิาร
ตอ้งยดึถอืความเอื�ออารแีละความยตุธิรรม\ n เป็นหลกัปฏบิตัติอ่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบั
บญัชาทั�งนี�เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งความจงรักภกัดแีละการอทุศิตนเพื�องาน\ n12 .หลกั
ของความมเีสถยีรภาพของการวา่จา้งทางาน( Stability of tanure )กลา่ววา่\ n
ทั�งผูบ้รหิารและคนงานตอ้งใชเ้วลาระยะหนึ�งเพื�อเรยีนรูง้านจนทางานไดด้กีาร
ที�คนเขา้ออกมากยอ่ม\ n เป็นสาเหตใุหต้อ้งสิ�นเปลอืงและเป็นผลของการ
บรหิารงานที�ไมม่ปีระสทิธภิาพ\ n13 .หลกัของความคดิรเิริ�ม( Initiative
)เนื�องจากวา่คนฉลาดยอ่มตอ้งการที�จะไดรั้บความ\ n พอใจจากการที�ตนไดท้า
อะไรดว้ยตวัเองดงันั�นผูบ้งัคบับญัชาควรจะเปิดโอกาสใหผู้น้อ้ยไดใ้ชค้วาม\ n
รเิริ�มของตนบา้ง\ n14 .หลกัของความสามคัค(ี Esprit de corps )เนน้ถงึความ
จาเป็นที�คนตอ้งทางานเป็นกลุม่ที�\ n เป็นอนัหนึ�
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หลกัการจัดการของ Fayol ขา้งตน้นี�ยงัเป็นหลกัเกณฑท์ี�ไดใ้ชป้ฏบิตัอิยูจ่นทกุ
วนันี�เพราะไมว่า่เราจะยกเอากจิการใดกต็ามขึ�นมาแยกแยะดกูจ็ะเห็นวา่งานบริ
หารขององคก์ารเหลา่นี�มกีารจัดแบง่หนา้ที�ของผูบ้รหิารไวใ้กลเ้คยีงกบัหลกั
เกณฑท์ี� Fayol ไดแ้บง่แยกเอาไวผ้ลงานที� Taylor และ Fayol ไดค้ดิ
คน้ขึ�นมาในชว่งสมยัการจัดการที�มหีลกัเกณฑนั์�นทั�งสองกรณีมสีว่นสําคญัใน
การสนับสนุนซึ�งกนัและกนันักบรหิารทั�งสองคนนี�ตา่งมคีวามเชื�อ

และเป็นผลของการบรหิารงานที�ไมม่ปีระสทิธภิาพ 13 )หลกัของความคดิรเิริ�ม(
Initiative )เนื�องจากวา่คนฉลาดยอ่มตอ้งการที�จะไดรั้บความพอใจจากการที�ตน
ไดทํ้าอะไรดว้ยตวัเองดงันั�นผูบ้งัคบับญัชาควรจะเปิดโอกาสใหผู้น้อ้ยไดใ้ชค้วาม
รเิริ�มของตนบา้ง 14 )หลกัของความสามคัค(ี Esprit de Corps )เนน้ถงึความจํา
เป็นที�คนตอ้งทํางานเป็นกลุม่ที�เป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนั( Teamwork )และชี�ให ้
เห็นถงึความสําคญัของการตดิตอ่สื�อสาร( Communication )เพื�อใหไ้ดม้าซึ�ง
กลุม่ทํางานที�ดมีหาวทิยาลยัรังสติ RangsitUniversity มหาวทิยาลยัรังสติ
RangsitUniversity 33 หลกัการจัดการของ Fayol ขา้งตน้นี�ยงัเป็นหลกัเกณฑ์
ที�ไดใ้ชป้ฏบิตัอิยูจ่นทกุวนันี�เพราะไมว่า่เราจะยกเอากจิการใดกต็ามขึ�นมา
แยกแยะดกูจ็ะเห็นวา่งานบรหิารขององคก์ารเหลา่นี�มกีารจัดแบง่หนา้ที�ขอเงผู ้
บรหิารไวใ้กลเ้คยีงกบัหลกัเกณฑท์ี� Fayol ไดแ้บง่แยกเอาไวผ้ลงานที� Taylor
และ Fayol ไดค้ดิคน้ขึ�นมาในชว่งสมยัการจัดการที�มหีลกัเกณฑนั์�นทั�งสอง
กรณีมสีว่นสําคญัในการสนับสนุนซึ�งกนัและกนันักบรหิารทั�งสองคนนี�ตา่งมคีวาม
เชื�อตรงกนัวา่ถา้ไดม้กีารจัดการดา้นที�เกี�ยวกบับคุคลและทรัพยากรอื�นๆ

๔๗ถา้ไดม้กีารจัดการดา้นที�เกี�ยวกบับคุคลและทรัพยากรอื�นๆอยา่งถกูตอ้งแลว้ก็
จะเป็นกญุแจที�จะนําไปสูค่วามสําเร็จไดแ้ละทั�งสองกไ็ดใ้ชว้ธิกีารที�เป็นวทิยา
ศาสตรใ์นการจัดการดว้ยจะมทีี�เป็นขอ้แตกตา่งแตไ่มเ่ป็นการขดัแยง้กนักค็อื
Taylor ใชว้ธิเีริ�มพจิารณามาจากระดบัปฏบิตักิารจากขา้งลา่งและมุง่สนใจ
พจิารณาในระดบังานที�เป็นงานปฏบิตักิารที�ฐานสว่น Fayol นั�นเนื�องจากไดใ้ช ้
เวลาสว่นมากคน้ควา้หลกัทฤษฎจีากตําแหน่งงานบรหิารใน

วา่เราจะยกเอากจิการใดกต็ามขึ�นมาแยกแยะดกูจ็ะเห็นวา่งานบรหิารของ
องคก์ารเหลา่นี�มกีารจัดแบง่\ n หนา้ที�ขอเงผูบ้รหิารไวใ้กลเ้คยีงกบัหลกัเกณฑท์ี�
Fayol ไดแ้บง่แยกเอาไว\้ n ผลงานที� Taylor และ Fayol ไดค้ดิคน้ขึ�นมาในชว่ง
สมยัการจัดการที�มหีลกัเกณฑนั์�นทั�งสอง\ n กรณีมสีว่นสาคญัในการสนับสนุน
ซึ�งกนัและกนันักบรหิารทั�งสองคนนี�ตา่งมคีวามเชื�อตรงกนัวา่\ n ถา้ไดม้กีาร
จัดการดา้นที�เกี�ยวกบับคุคลและทรัพยากรอื�นๆอยา่งถกูตอ้งแลว้กจ็ะเป็นกญุแจ\
n ที�จะนาไปสูค่วามสาเร็จไดแ้ละทั�งสองกไ็ดใ้ชว้ธิกีารที�เป็นวทิยาศาสตรใ์นการ
จัดการดว้ยจะมทีี�เป็น\ n ขอ้แตกตา่งแตไ่มเ่ป็นการขดัแยง้กนักค็อื Taylor ใชว้ธิี
เริ�มพจิารณามาจากระดบัปฏบิตักิาร\ n จากขา้งลา่งและมุง่สนใจพจิารณาใน
ระดบังานที�เป็นงานปฏบิตักิารที�ฐานสว่น Fayol นั�นเนื�องจากได\้ n ใชเ้วลาสว่น
มากคน้ควา้หลกัทฤษฎจีากตาแหน่งงานบรหิารในระดบัสงูที�ทางานอยู\่ n จาก
หลกัการของ Fayol พบวา่หลกัการสว่นใหญจ่ะมุง่เนน้ใหค้วามสาคญัเกี�ยวกบั
การรวม\ n อานาจและการแบง่หนา้ที�ตามความชานาญเฉพาะดา้นรวมทั�งการ
ปฏบิตังิานโดยใชท้ี�ดทีี�สดุซึ�งเป็น\ n หลกัการและแนวทางที�มคีวามเหมาะสมกบั
สถานการณ์

ของการดําเนนิงานซึ�งประกอบดว้ยขั�นตอน๔ชั�นคอืวางแผน Plan ปฏบิตั ิDo
ตรวจสอบ Check ปรับปรงุ Act การดําเนนิกจิกรรม PDCA อยา่งเป็นระบบได ้
ครบวงจรอยา่งตอ่เนื�องหมนุเวยีนไปเรื�อยๆยอ่มสง่ผลใหก้ารดําเนนิงานมี
ประสทิธภิาพและมคีณุภาพเพิ�มขึ�นโดยตลอดวงจร PDCA นี�ไดพั้ฒนาขึ�นโดยดร
วอลเตอรช์วิฮารท์ตอ่มาดรเอดวารด์เดมมิ�ง๑๙๕๐ไดนํ้ามาเผยแพรจ่นเป็นที�รูจั้ก
กนัอยา่งแพรห่ลายทําใหไ้ดน้ยิมเรยีกวงจรนี�ในอกีชื�อหนึ�งวา่วงจรของเด

เป็นกจิกรรมพื�นฐานในการบรหิารคณุภาพดร.วอลท์เตอรช์วิฮารท์เป็นผูพั้ฒนา
ขึ�นเป็นคนแรกในปีค.ศ. 1939 และดร.เอดวารด์เดมิ�งเป็นผูน้ามาเผยแพรใ่น
ประเทศญี�ปุ่ นในปีค.ศ. 1950 จนเป็นที�รูจั้กกนัแพรห่ลายในชื�อวฎัจักรเ์ดมิ�ง(
Deeming Cycle )หรอืวงจรควบคมุคณุภาพ( Quality Control Circel : PDCA
)หรอืวฎัจักรแ์หง่การบรหิารคณุภาพในกจิกรรมตา่งๆทกุระดบัการบรหิารและการ
ปฏบิตั ิPDCA ยอ่มาจาก Plan -- Do -- Check -- Act ซึ�งแปลวา่วางแผน--
ปฏบิตั-ิ-ตรวจสอบ--ปรับปรงุซึ�งตอ้งดาเนนิการอยา่งมวีนัิยใหค้รบวงจรหมนุเวยีน
พัฒนาไปไมม่หียดุไมม่หียอ่น PDCA (Plan-Do-Check-Act)เป็นกจิกรรมพื�น
ฐานในการพัฒนาประสทิธภิาพและคณุภาพของการดาเนนิงานซึ�งประกอบดว้ย
ขั�นตอน 4 ขั�นคอืวางแผน-ปฏบิตั-ิตรวจสอบ-ปรับปรงุการดาเนนิกจิกรรม PDCA
อยา่งเป็นระบบใหค้รบวงจรอยา่งตอ่เนื�องหมนุเวยีนไปเรื�อยๆยอ่มสง่ผลใหก้ารดา
เนนิงานมปีระสทิธภิาพและมคีณุภาพเพิ�มขึ�นโดยตลอดวงจร PDCA นี�ไดพั้ฒนา
ขึ�นโดยดร.ชวิฮารท์ตอ่มาดร.เดมมิ�งไดน้ามาเผยแพรจ่นเป็นที�รูจั้กกนัอยา่งแพร่
หลายขั�นตอนแตล่ะขั�นของวงจร

มมิ�ง Plan การวางแผนหมายถงึการวางแผนการดําเนนิงานอยา่งรอบคอบครอบ
คลมุถงึการกําหนดหวัขอ้ที�ตอ้งการปรับปรงุเปลี�ยนแปลงซึ�งรวมถงึการพัฒนาสิ�ง
ใหม่ๆ การแกไ้ขปัญหาที�เกดิขึ�นจากการวางแผนปฏบิตังิานอาจประกอบ
ดว้ยการกําหนดเป้าหมายหรอืวตัถปุระสงคข์องการดําเนนิงานวางแผนการ
เตรยีมงานรอบรับการกําหนดการทํางานกําหนดเวลาการจัดกจิกรรมกําหนด
บคุลากรผูดํ้าเนนิกจิกรรมและกําหนดงบประมาณที�ตอ้งใชก้ารวางแผนงานนั�น
สามารถปรับเปลี�ยนไดต้ามสถานการณข์องสภาพกจิกรรมการวางแผน

PDCA PDCA หรอืที�เรยีกวา่วงจรเดมงิ()หรอืวงจรชฮูารต์( Shewhart Cycle
)คอืวงจรการควบคมุคณุภาพ 1 . Plan (วางแผน)หมายถงึการวางแผนการดํา
เนนิงานอยา่งรอบคอบครอบคลมุถงึการกําหนดหวัขอ้ที�ตอ้งการปรับปรงุ
เปลี�ยนแปลงซึ�งรวมถงึการพัฒนาสิ�งใหม่ๆ การแกปั้ญหาที�เกดิขึ�นจากการปฏบิตั ิ
งานอาจประกอบดว้ยการกําหนดเป้าหมายหรอืวตัถปุระสงคข์องการดําเนนิงาน
Plan การจัดอนัดบัความสําคญัของเป้าหมายกําหนดการดําเนนิงานกําหนดระยะ
เวลาการดําเนนิงานกําหนดผูรั้บผดิชอบหรอืผูดํ้าเนนิการและกําหนดงบประมาณ
ที�จะใชก้ารเขยีนแผนดงักลา่วอาจปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสมของ
ลกัษณะการดําเนนิงานการวางแผนยงัชว่ยใหเ้ราสามารถคาดการณส์ิ�งที�เกดิขึ�น
ในอนาคตและชว่ยลดความสญูเสยีตา่งๆที�อาจเกดิขึ�นได ้2 . Do (ปฏบิตัติาม
แผน)หมายถงึการดําเนนิการตามแผนอาจประกอบดว้ยการมโีครงสรา้งรองรับ
การดําเนนิการ(เชน่คณะกรรมการหรอืหน่วยงานของคณะ)มวีธิกีารดําเนนิ
การ(เชน่มกีารประชมุของคณะกรรมการมกีารจัดการเรยีนการสอนมกีารแสดง
ความจํานงขอรับนักศกึษาไปยงัทบวงมหาวทิยาลยั)และมผีลของการดําเนนิ
การ(เชน่รายชื�อนักศกึษาที�รับในแตล่ะปี) 3 . Check (ตรวจสอบการปฏบิตัติาม
แผน)หมายถงึการประเมนิแผนอาจประกอบดว้ย
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๔๘แผนการดําเนนิการนั�นๆซึ�งเป็นลกัษณะของการประเมนิตนเองโดยไมจํ่าเป็น
ตอ้งตั�งคณะกรรมการอกีชดุมาประเมนิ Act การดําเนนิการใหเ้หมาะสมหมาย
ถงึการนําผลการประเมนิมาพัฒนาแผนอาจประกอบดว้ยการนําผลการประเมนิมา
วเิคราะหว์า่มโีครงสรา้งหรอืขั�นตอนการปฏบิตังิานใดที�ควรปรับปรงุหรอืพัฒนา
สิ�งที�ดอียูแ่ลว้ใหด้ยี ิ�งขึ�นไปอกีและสงัเคราะหร์ปูแบบการดําเนนิการใหมท่ี�เหมาะ
สมสําหรับการดําเนนิการใหมใ่นปีตอ่ไป๓๗๒๔๔พทุธวธิบีรหิาร

ที�รับในแตล่ะปี) 3 . Check (ตรวจสอบการปฏบิตัติามแผน)หมายถงึการประเมนิ
แผนอาจประกอบดว้ยการประเมนิโครงสรา้งที�รองรับการดําเนนิการการประเมนิ
ขั�นตอนการดําเนนิงานและการประเมนิผลของการดําเนนิงานตามแผนที�ไดต้ั�งไว ้
โดยในการประเมนิดงักลา่วสามารถทําไดเ้องโดยคณะกรรมการที�รับผดิชอบ
แผนการดําเนนิงานนั�นๆซึ�งเป็นลกัษณะของการประเมนิตนเองโดยไมจํ่าเป็น
ตอ้งตั�งคณะกรรมการอกีชดุมาประเมนิแผนหรอืไมจํ่าเป็นตอ้งคดิเครื�องมอืหรอื
แบบประเมนิที�ยุง่ยากซบัซอ้น 4 . Act (ปรับปรงุแกไ้ข)หมายถงึการนําผลการ
ประเมนิมาพัฒนาแผนอาจประกอบดว้ยการนําผลการประเมนิมาวเิคราะหว์า่มี
โครงสรา้งหรอืขั�นตอนการปฏบิตังิานใดที�ควรปรับปรงุหรอืพัฒนาสิ�งที�ดอียูแ่ลว้
ใหด้ยี ิ�งขึ�นไปอกีและสงัเคราะหร์ปูแบบการดําเนนิการใหมท่ี�เหมาะสมสําหรับ
การดําเนนิการในปีตอ่ไป http ://www.oknation.net/ blog /print.php? id
= 187752

และวฒุภิาวะของผูเ้รยีนโดยที�พระพทุธเจา้ทรงเทยีบความพรอ้มในการศกึษา
เลา่เรยีนของบคุคลเขา้กบับวัสี�เหลา่และทรงจําแนกประเภทของบคุคลที�จะเขา้
รับการศกึษาอบรมไปตามจรติ๖และที�สําคญัมากกค็อืพระพทุธเจา้ทรงมุง่ใหผู้ ้
เรยีนลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองดงัพทุธพจนท์ี�วา่ตมฺุเหหกิจฺิจํอาตปฺปํอกฺ
ขาตาโรตถาคตาเธอทั�งหลายตอ้งทําความเพยีรเผากเิลสเองพระตถาคตเจา้เป็น
แตผู่บ้อกทาง๔๗บคุลากรที�ไดรั้บการพัฒนาแลว้กจ็ะได ้

วา่เป็นเสขะคอืยงัตอ้งศกึษาตอ่เมื�อสําเร็จการศกึษาเป็นพระอรหนัตแ์ลว้จงึเรยีก
วา่เป็นอเสขะ\ n คอืผูไ้มต่อ้งศกึษา\ n กระบวนการจัดการศกึษาในพระพทุธ
ศาสนายดึหลกัไตรสกิขาคอืศลีสมาธ\ิ n ปัญญาซึ�งเป็นการฝึกอบรมที�เนน้ภาค
ปฏบิตัมิากกวา่จะเป็นการเรยีนการนอนในทางทฤษฎเีมื�อ\ n กลา่วในเชงิบรหิาร
เราตอ้งยอมรับวา่พระพทุธศาสนาใหค้วามสําคญัแกก่ารจัดการศกึษาอบรมเพื�อ\
n พัฒนาบคุลากรเป็นอยา่งยิ�งดว้ยเหตนุี�พระพทุธศาสนาจงึชื�อวา่เป็นศาสนา
แหง่การศกึษา\ n การศกึษาอบรมในพระพทุธศาสนายดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางดงั
จะเห็นไดจ้ากการ\ n จัดการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัพัฒนาการและวฒุิ
ภาวะของผูเ้รยีนโดยที�พระพทุธเจา้ทรง\ n เทยีบความพรอ้มในการศกึษาเลา่
เรยีนของบคุคลเขา้กบับวัสี�เหลา่และทรงจําแนกประเภทของ\ n บคุคลที�จะเขา้
รับการศกึษาอบรมไปตามจรติ 6 และที�สําคญัมากกค็อืพระพทุธเจา้ทรงมุง่ใหผู้ ้
เรยีน\ n ลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองดงัพทุธพจนท์ี�วา่"ตมฺุเหหกิจฺิจํอาตปฺปํอกฺ
ขาตาโรตถาคตาเธอทั�งหลาย\ n ตอ้งทําความเพยีรเผากเิลสเองพระตถาคตเจา้
เป็นแตผู่บ้อกทาง"(ข.ุธ.25/ 30 / 51 )\ n บคุลากร

รับการจัดสรรภาระหนา้ที�ใหป้ฏบิตังิานภายในองคก์รตามความรูค้วามสามารถดงั
ที�พระพทุธเจา้ทรงแตง่ตั�งเป็นเอตทคัคะในดา้นตา่งๆดงักลา่วมาแลว้การบริ
หารงานบคุคลในพระพทุธศาสนามรีะบบการใหร้างวลัและการลงโทษซึ�งเทยีบ
ไดก้บัการใชพ้ระเดชพระคณุในสมยัปัจจบุนันั�นคอืใครทําดกีค็วรไดรั้บการ
ยกยอ่งใครทําผดิกค็วรไดรั้บการลงโทษดงัพระบาลทีี�วา่นคฺิคณฺเห
นคฺิคหารหํปคฺคณฺเหปคฺคหารหํขม่คนที�ควรขม่ยกยอ่งคนที�ควรยกยอ่ง๔๘เรา

ที�ไดรั้บการพัฒนาแลว้กจ็ะไดรั้บการจัดสรรภาระหนา้ที�ใหป้ฏบิตังิานภายใน\ n
องคก์รตามความรูค้วามสามารถดงัที�พระพทุธเจา้ทรงแตง่ตั�งเป็นเอตทคัคะใน
ดา้นตา่งๆดงักลา่ว\ n มาแลว้\ n การบรหิารงานบคุคลในพระพทุธศาสนามี
ระบบการใหร้างวลัและการลงโทษซึ�งเทยีบได\้ n กบัการใชพ้ระเดชพระคณุใน
สมยัปัจจบุนันั�นคอืใครทําดกีว็วรไดรั้บการยอยอ่งใครทําผดิกว็วร\ n ไดรั้บการ
ลงโทษดงัพระบาลวีา่"นคฺิคณฺเหนคฺิคหารหํปคฺคณฺเหปคฺคหารหํขม่คนที�ควรขม่
ยกยอ่ง\ n คนที�ควรยกยอ่ง"เราจะเขา้ใจระบบการใหร้างวลัและการลงโทษไดด้ี
จากเรื�องตอ่ไปนี�ในเกสสีตูร\ n วนัหนึ�งสารถผีูฝึ้กมา้ชื�อนายแกสเีขา้ไปเฝ้า
พระพทุธเจา้แลว้ทลูถามวา่พระพทุธเจา้ทรงม\ี n วธิฝึีกคนอยา่งไรพระพทุธเจา้
ทรงยอ้นถามวา่นายเกสมีวีธิฝึีกมา้อยา่งไรนายเกสกีราบทลูวา่เขา้ใช\้ n3 วธิคีอื
วธินุ่ีมนวลวธิรีนุแรงวธิผีสมผสานคอืมทีั�งนุ่มนวนและรนุแรงพระพทุธเจา้ตรัสถาม
วา่\ n ถา้ใช ้3 วธิแีลว้ไมไ่ดผ้ลจะทําอยา่งไรนายเกสกีราบทลูวา่ถา้ฝึกไมไ่ดผ้ลก็
ฆา่มา้ทิ�งเสยีเพราะปลอ่ย\ n ไปกทํ็าใหเ้สยีชื�อสถาบนัเกสวีทิยา\ n พระพทุธเจา้
ตรัสวา่พระองคท์รงใชท้ั�ง 3 วธิฝึีกคนเหมอืน

สมญัญาวา่ตถาคตหมายถงึคนที�พดูอยา่งไรแลว้ทําอยา่งนั�น๕๑พระพทุธเจา้
ทรงมภีาวะผูนํ้าสงูมากเพราะทรงสอนใหรู้ย้ถาวาททํีาใหด้ตูถาการแีละอยูใ่หเ้ห็น
ยถาวาทตีถาการยีิ�งไปกวา่นั�นการสั�งการแตล่ะครั�งของพระพทุธเจา้เป็นที�ยอมรับ
ไดง้า่ยเพราะไมท่รงใชว้ธิเีผด็จการแตท่รงใชว้ธิกีารแบบธรรมาธปิไตยดงัที�
พระพทุธเจา้ทรงจําแนกแรงจงูใจในการทําความดซีึ�งเรยีกวา่
อธปิไตย๓ประการ๕๒๑อตัตาธปิไตยการทําความดเีพราะยดึผลประโยชนห์รอื

.สมตุเตชนา(แกลว้กลา้)หมายถงึปลกุใจใหเ้กดิความเชื�อมั�นในตนเองและมี
ความ\ n กระตอืรอืรน้ในการดําเนนิการไปสูเ่ป้าหมาย\ n4 .สมัปหงัส
นา(รา่เรงิ)หมายถงึสรา้งบรรยากาศในการทํางานรว่มกนัแบบกลัยาณมติร\ n ซึ�ง
จะสง่เสรมิใหส้มาชกิมคีวามสขุในการงาน\ n ความสามารถในการจงูใจคนของ
พระพทุธเจา้ตรงกบัพระสมญัญาวา่ตถาคตหมายถงึ\ n คนที�พดูอยา่งไรแลว้ทํา
อยา่งนั�นพระพทุธเจา้ทรงมภีาวะผูนํ้าสงูมากเพราะทรงสอนใหรู้(้ยถาวาท)ี\ n ทํา
ใหด้(ูตถาการ)ีและอยูใ่หเ้ห็น(ยถาวาทตีถาการ)ี\ n ยิ�งไปกวา่นั�นการสั�งการแตล่ะ
ครั�งของพระพทุธเจา้เป็นที�ยอมรับไดง้า่ยเพราะไมท่รงใช\้ n วธิเีผด็จการแตท่รง
ใชว้ธิกีารแบบธรรมาธปิไตยดงัที�พระพทุธเจา้ทรงจําแนกแรงจงูใจในการทํา\ n
ความดซีึ�งเรยีกวา่อธปิไตย 3 ประการดงันี�\ n1 .อตัตาธปิไตยการทําความดี
เพราะยดึผลประโยชนห์รอืความพอใจของตนเป็นที�ตั�ง\ n2 .โลกาธปิไตยการทํา
ความดเีพราะตอ้งการใหช้าวโลกยกยอ่งนั�นคอืยดึทศันะหรอื\ n คะแนนนยิมจาก
คนอื�นเป็นที�ตั�ง\ n3 .ธรรมาธปิไตยการทําความดเีพื�อความดทํีาหนา้ที�เพื�อหนา้ที�
นั�นคอืยดึธรรมคอืหนา้ที�\ n เป็นสําคญั\ n แมพ้ระพทุธเจา้
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ความพอใจของตนเป็นที�ตั�งโดยยดึคตวิา่ถกูตอ้งคอืถกูใจขา้พเจา้ผูบ้รหิาร
ประเภทนี�มกัลงทา้ยดว้ยการเป็นเผด็จการสว่นผูบ้รหิารที�เป็นโลกาธปิไตยก็
พยายามเอาใจทกุคนเพื�อใหต้นเองอยูใ่นตําแหน่งตอ่ไปไดเ้ขาพยายามทําให ้
ถกูใจทกุคนซึ�งกเ็ป็นเรื�องที�เป็นไปไมไ่ดผู้บ้รหิารประเภทนี�มกัหนปัีญหาเมื�อมี
ปัญหาขดัแยง้เกดิขึ�นในองคก์รกพ็ยายามลอยตวัหนปัีญหาผูบ้รหิารที�ดตีอ้งเป็น
ธรรมาธปิไตยเขายดึถอืคตวิา่ถกูตอ้งไมจํ่าเป็นตอ้งถกูใจขา้พเจา้หรอื

เป็นหลกัในการบรหิารการบรหิารตามแนวพระพทุธศาสนาจงึไมเ่ป็นทั�ง
อตัตาธปิไตย\ n และโลกาธปิไตย\ n ผูบ้รหิารที�เป็นอตัตาธปิไตยกม็กัจะคํานงึ
ถงึผลประโยชนส์ว่นตนหรอืความพอใจ\ n ของตนเป็นที�ตั�งโดยยดึคตวิา่ถกูตอ้ง
คอืถกูใจขา้พเจา้ผูบ้รหิารประเภทนี�มกัลงทา้ยดว้ยการเป็น\ n เผด็จการ\ n สว่น
ผูบ้รหิารที�เป็นโลกาธปิไตยกพ็ยายามเอาใจทกุคนเพื�อใหต้นเองอยูใ่นตําแหน่ง\
n ตอ่ไปไดเ้ขาพยายามทําใหถ้กูใจทกุคนซึ�งกเ็ป็นเรื�องที�เป็นไปไมไ่ดผู้บ้รหิาร
ประเภทนี�มกัหน\ี n ปัญหาเมื�อมปัีญหาขดัแยง้เกดิขึ�นภายในองคก์รกพ็ยายามล
อยตวัหนปัีญหา\ n ผูบ้รหิารที�ดตีอ้งเป็นธรรมาธปิไตยเขายดึถอืคตวิา่ถกูตอ้ง
ไมจํ่าเป็นตอ้งถกูใจ\ n ขา้พเจา้หรอืถกูใจทกุคนกลา้ตดัสนิใจลงมอืทําในสิ�งที�
ถกูตอ้งชอบธรรมโดยไมพ่ยายามลอยตวัหน\ี n ปัญหาเขาถอืคตวิา่อํานาจหนา้ที�
มาพรอ้มความรับผดิชอบเขายอ่มเสยีสละประโยชนส์ขุสว่นตน\ n เพื�อประโยชน์
สขุที�ย ิ�งใหญก่วา่นั�นคอืประโยชนส์ขุสว่นรวม\ n สรปุไดว้า่จากการศกึษาหลกั
พระพทุธศาสนาใน"พระไตรปิฎก"และพทุธวธิ\ี n บรหิารขา้งตน้ผูว้จัิยชอบทั�ง
ธรรมและวนัิยเพราะการที�จะเป็นผูบ้รหิารขององคก์รหรอืองคก์าร\ n ผูบ้รหิารจะ
ตอ้งมธีรรมะคอืมคีณุธรรมคณุงามความดี
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