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สุตตันตปิ ฎกฑีฆนิกายมหาวรรคภาษาไทยทีปาไทยสุตตันตปิ ฎกฑีฆนิกายปาฏิก
วรรคภาษาไทยสํมไทยสุตตันตปิ ฎกสังยุตตนิกายมหาวรรคภาษาไทยองฺเอกก
ไทยสุตตันตปิ ฎกอังคุตตรนิกายเอกกนิปาตภาษาไทยองติกไทยสุตตันตปิ ฎกอัง
คุตตรนิกายติกนิบาตภาษาไทยองฺจตุกกไทยสุตตันตปิ ฎกอังคุตตรนิกายจตุ
กฺกนิปาตภาษาไทยองฺปญฺจกไทยสุตตันตปิ ฎกอังคุตตรนิกายปั ญจกนิบาตภาษา
ไทยองฺนวกไทยสุตตันตปิ ฎกอังคุตตรนิกายนวกนิบาตภาษาไทยชาอุไทยสุตตัน
ตปิ ฎก

(ภาษาไทย)\ n สํ.สฬา.(บาลี)=สุตฺตนฺ ตปิ ฏกสํยต
ุ ฺตนิกายสฬาย
ตนวคฺคปาลิ(ภาษาบาลี)\ n สํ.สฬา.(ไทย)=สุตตันตปิ ฎกสังยุตตนิกายสฬายตน
วรรค(ภาษาไทย)\ n สํ.ม.(บาลี)=สุตฺตนฺ ตปิ ฏกสํยต
ุ ฺตนิกายมหาวารวคฺคปา
ลิ(ภาษาบาลี)\ n สํ.ม.(ไทย)=สุตตันตปิ ฎกสังยุตตนิกายมหาวารวรรค(ภาษา
ไทย)\ n องฺ.เอกก.(บาลี)=สุตฺตนฺ ตปิ ฏกองฺคต
ุ ฺตรนิกายเอกกนิปาตปาลิ(ภาษา
บาลี)\ n องฺ.เอกก.(ไทย)=สุตตันตปิ ฎกอังคุตตรนิกายเอกกนิบาต(ภาษาไทย)\ n
องฺ.ทุก.(บาลี)=สุตฺตนฺ ตปิ ฏกองฺคต
ุ ฺตรนิกายทุกนิปาตปาลิ(ภาษาบาลี)\ n องฺ.ทุก.
(ไทย)=สุตตันตปิ ฎกอังคุตตรนิกายทุกนิบาต(ภาษาไทย)\ n องฺ.ติก.(บาลี)=สุตฺ
ตนฺ ตปิ ฏกองฺคต
ุ ฺตรนิกายติกนิปาตปาลิ(ภาษาบาลี)\ n องฺ.ติก.(ไทย)=สุตตันต
ปิ ฎกอังคุตตรนิกายติกนิบาต(ภาษาไทย)\ n องฺ.จตุกฺก.(บาลี)=สุตฺตนฺ ตปิ ฏกองฺ
คุตฺตรนิกายจตุกฺกนิปาตปาลิ(ภาษาบาลี)\ n องฺ.จตุกฺก.(ไทย)=สุตตันตปิ ฎกอัง
คุตตรนิกายจตุกกนิบาต(ภาษาไทย)\ n องฺ.ปญฺจก.(บาลี)=สุตฺตนฺ ตปิ ฏกองฺคต
ุ ฺต
รนิกายปญฺจกนิปาตปาลิ(ภาษาบาลี)\ n องฺ.ปญฺจก.(ไทย

กันเป็ นสายลงไปอย่างทีเรียกว่าสอนเป็ นอนุบพ
ุ พิกถาตัวอย่างก็คอ
ื อนุบพ
ุ พิกถา
ไตรสิกขาพุทธโอวาท๓เป็ นต ้น๓ถ ้าสิงทีสอนเป็ นสิงทีแสดงได ้ก็สอนด ้วยของ
จริงให ้ผู ้เรียนได ้ดูได ้เห็นได ้ฟั งเองอย่างทีเรียกว่าประสบการณ์ตรงเช่นทรง
สอนพระนันทะทีคิดถึงคูร่ ักคนงามด ้วยการทรงพาไปชมนางฟ้ านางอัปสร
เทพธิดาให ้เห็นกับตาเรืองอาจารย์ทศ
ิ าปาโมกข์ให ้หมอชีวกทดสอบตัว
เอง๑๑เรืองนามสิทธิชาดก๑๒หรืออย่างทีให ้พระ

ดังนีคือ\n๒.๖.๑หลักการสอนทัวไป\ n เมือพูดถึงหลักการสอนมักจะหมายถึง
หลักการใหญ่ๆไม่วา่ จะสอนเรืองอะไรก็มห
ี ลัก\ n ในการสอนอยู๓
่ หลักคือ\ n
(๑)หลักเกียวกับเนือหาทีสอนเนือหาทีจะสอนนันมีหลักสําคัญอยู๗
่ ประการ\ n
ดังต่อไปนี\ n ก.สอนจากสิงทีรู ้เห็นเข ้าใจง่ายหรือรู ้เห็นเข ้าใจอยูแ
่ ล ้วไปหาสิงที
เห็นเข ้าใจ\ n ยากหรือยังไม่รู ้ไม่เห็นไม่เข ้าใจดังตัวอย่างคืออริยสัจซึงทรงเริม
สอนจากความทุกข์ความ\ n เดือดร ้อนปั ญหาชีวต
ิ ทีคนมองเห็นและประสบอยู่
โดยธรรมดารู ้เห็นประจักษ์ กน
ั อยูท
่ ก
ุ คนแล ้ว\ n ต่อจากนันจึงสาวหาเหตุทยาก
ี
ลึกซึงและทางแก ้ไขต่อไป\ n ข.สอนเนือเรืองทีค่อยลุม
่ ลึกยากลงไปตามลําดับ
ชันและความต่อเนืองกันเป็ น\ n สายลงไปอย่างทีเรียกว่าสอนเป็ นอนุปพ
ุ พีกถา
ตัวอย่างก็คอ
ื อนุปพ
ุ พีกถาไตรสิกขาพุทโธวาท๓\ n เป็ นต ้น\ n ค.ถ ้าสิงทีสอน
เป็ นสิงทีแสดงได ้ก็สอนด ้วยของจริงให ้ผู ้เรียนได ้ดูได ้เห็นได ้\ n ฟั งเองอย่างที
เรียกว่าประสบการณ์ตรงเช่นทรงสอนพระนันทะทีคิดถึงคูร่ ักคนงามด ้วยการ
ทรงพา\ n ไปชมนางฟ้ านางอัปสรเทพธิดาให ้เห็นกับตาเป็ นต ้น\ n ง.สอนตรง

๑๔๖สอนเท่าทีจําเป็ นพอดีสําหรับให ้เกิดความเข ้าใจให ้การเรียนรู ้ได ้ผลไม่ใช่
สอนเท่าทีตนรู ้หรือสอนแสดงภูมวิ า่ ผู ้สอนมีความรู ้มากเหมือนอย่างที
พระพุทธเจ ้าเมือประทับอยูใ่ นป่ าประดูล
่ ายใกล ้เมืองโกสัมพีได ้ทรงหยิบใบไม ้
ประดูล
่ ายเล็กน ้อยใส่กําพระหัตถ์แล ้วตรัสถามภิกษุ ทงหลายว่
ั
าใบประดูล
่ ายใน
พระหัตถ์กบ
ั ในป่ าไหนจะมากกว่ากันภิกษุ ทงหลายกราบทู
ั
ลว่าในป่ ามากกว่าจึง
ตรัสว่าสิงทีพระองค์ตรัสรู ้แต่มไิ ด ้ทรงสอนเหมือนใบประดูล
่ ายใน

ได ้ดูได ้เห็นได ้ฟั งเอง\ n อย่างทีเรียกว่าประสบการณ์ตรงเช่นทรงสอนพระนันทะ
ทีคิดถึงคูร่ ักคนงามด ้วยการทรงพาไปชม\ n นางฟ้ านางอัปสรเทพธิดาให ้เห็นกับ
ตาเป็ นต ้น\ n (๔)สอนตรงเนือหาตรงเรืองคุมอยูใ่ นเรืองมีจด
ุ ไม่วกวนไม่ไขว ้เขว
ไม่ออกนอก\ n เรืองโดยไม่มอ
ี ะไรเกียวข ้องในเนือหาเลย\ n (๕)สอนมีเหตุผล
ตรองตามเห็นจริงได ้อย่างทีเรียกว่าสนิทานํ \ n (๖)สอนเท่าทีจําเป็ นพอดีสําหรับ
ให ้เกิดความเข ้าใจให ้การเรียนได ้ผลไม่ใช่สอนเท่าที\ n ตนรู ้หรือสอนแสดงภูม ิ
ว่าผู ้สอนมีความรู ้มากเหมือนอย่างทีพระพุทธเจ ้าเมือประทับอยูใ่ นป่ า\ n
ประดูล
่ ายใกล ้เมืองโกสัมพีได ้ทรงหยิบใบไม ้ประดูล
่ ายเล็กน ้อยใส่กําพระหัตถ์
แล ้วตรัสถามภิกษุ \ n ทังหลายว่าใบประดูล
่ ายในพระหัตถ์กบ
ั ในป่ าไหนจะมากก
ว่ากันภิกษุ ทงหลายกราบทู
ั
ลว่าในป่ า\ n มากกว่าจึงตรัสว่าสิงทีพระองค์ตรัสรู ้แต่
มิได ้ทรงสอนเหมือนใบประดูล
่ ายในป่ าส่วนทีทรงสัง\ n สอนน ้อยเหมือนใบ
ประดูล
่ ายในพระหัตถ์และตรัสแสดงเหตุผลในการทีมิได ้ทรงสอนทังหมด\ n
เท่าทีตรัสรู ้ว่าเพราะสิงเหล่านันไม่เป็ นประโยชน์มใิ ช่หลักการดําเนินชีวต
ิ อัน
ประเสริฐไม่ชว่ ยให ้\ n เกิดความรู ้

ให ้การสอนสําเร็จผลดีเป็ นอย่างมากอย่างน ้อยก็เป็ นเครืองดึงความสนใจและนํ า
เข ้าสูเ่ นือหาได ้พระพุทธเจ ้าทรงมีวธิ เี ริมต ้นทีน่าสนใจมากโดยปกติพระองค์จะไม่
ทรงเริมสอนด ้วยการเข ้าสูเ่ นือหาธรรมทีเดียวแต่จะทรงเริมสนทนากับผู ้ทรงพบ
หรือผู ้มาเฝ้ าด ้วยเรืองทีเขารู ้เข ้าใจดีหรือสนใจอยูเ่ ช่นเมือทรงสนทนากับควาญ
ช ้างก็ทรงเริมสนทนาด ้วยเรืองวิธฝ
ี ึ กช ้างพบชาวนาก็สนทนาเรืองการทํานาพบ
พราหมณ์กส
็ นทนาเรืองไตรเพท

ทีน่าศึกษาเพือพัฒนารูปแบบและวิธก
ี ารใช ้\ n ให ้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันจะ
เกิดประโยชน์แก่ผู ้สอนในทุกระดับชันดังนันการวิจัยนีจึง\ n ต ้องการศึกษาถึงวิธ ี
การสอนของพระพุทธเจ ้าทีทรงใช ้การอุปมาอุปไมยในการเผยแผ่
ธรรมะ\n๑.๒เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข ้อง\ n พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺ
โต)(๒๕๕๑)กล่าวว่าในการสอนนันการเริมต ้นเป็ น\ n จุดสําคัญมากอย่างหนึง
การเริมต ้นทีดีมส
ี ว่ นช่วยให ้การสอนสําเร็จผลดีเป็ นอย่างมากอย่างน ้อยก็\ n เป็ น
เครืองดึงความสนใจและนํ าเข ้าสูเ่ นือหาได ้พระพุทธเจ ้าทรงมีวธิ เี ริมต ้นทีน่า
สนใจมาก\ n โดยปกติพระองค์จะไม่ทรงเริมสอนด ้วยการเข ้าสูเ่ นือหาธรรมที
เดียวแต่จะทรงเริมสนทนากับ\ n ผู ้ทรงพบหรือผู ้มาเฝ้ าด ้วยเรืองทีเขารู ้เข ้าใจดี
หรือสนใจอยูเ่ ช่นเมือทรงสนทนากับควาญช ้าง\ n ก็ทรงเริมสนทนาด ้วยเรืองวิธ ี
ฝึ กช ้างพบชาวนาก็สนทนาเรืองการทํานาพบพราหมณ์กส
็ นทนา\ n เรือง
ไตรเพทหรือเรืองธรรมของพราหมณ์บางทีกท
็ รงจีจุดสนใจหรือเหมือนสะกิดให ้
สะดุ ้ง\ n เป็ นการปลุกเร ้าความสนใจเช่นเมือเทศน์โปรดชฎิลผู ้บูชาไฟก็ทรงเริม
ต ้นด ้วยคําว่า"อะไรๆร ้อน\ n ลุกเป็ นไฟหมดแล ้ว"ต่อจากนันจึงถาม
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หรือเรืองธรรมของพราหมณ์บางทีกท
็ รงจีจุดสนใจหรือเหมือนสะกิดให ้สะดุ ้ง
เป็ นการปลุกเร ้าความสนใจเช่นเมือเทศน์โปรดชฎิลผู ้บูชาไฟทรงเริมต ้นด ้วยคํา
ว่าอะไรๆร ้อนลุกเป็ น๑๕พระพรหมคุณาภรณ์ปอปยุตฺโตพุทธวิธใี นการสอน
หน ้า๓๓

สนทนากับควาญช ้าง\ n ก็ทรงเริมสนทนาด ้วยเรืองวิธฝ
ี ึ กช ้างพบชาวนาก็
สนทนาเรืองการทํานาพบพราหมณ์กส
็ นทนา\ n เรืองไตรเพทหรือเรืองธรรมของ
พราหมณ์บางทีกท
็ รงจีจุดสนใจหรือเหมือนสะกิดให ้สะดุ ้ง\ n เป็ นการปลุกเร ้า
ความสนใจเช่นเมือเทศน์โปรดชฎิลผู ้บูชาไฟก็ทรงเริมต ้นด ้วยคําว่า"อะไรๆร ้อน\
n ลุกเป็ นไฟหมดแล ้ว"ต่อจากนันจึงถามและอธิบายต่อไปว่าอะไรร ้อนอะไรลุก
เป็ นไฟและนํ าเข ้าสู\่ n ธรรมบางทีกท
็ รงใช ้เรืองทีเขาสนใจหรือทีเขารู ้นันเอง
เป็ นข ้อสนทนาไปโดยตลอด\ n แต่แทรกความหมายทางธรรมเข ้าไว ้ให ้\ n การ
จูงใจในการสอน

๑๖ไฟหมดแล ้วต่อจากนันจึงถามและอธิบายต่อไปว่าอะไรร ้อนอะไรลุกเป็ นไฟ
่ รรมบางทีกใ็ ช ้เรืองทีเขาสนใจหรือทีเขารู ้นันเองเป็ นข ้อสนทนาไปโดย
นํ าเข ้าสูธ
ตลอดแต่แทรกความหมายทางธรรมเข ้าไว ้ให ้๑๖๒สร ้างบรรยากาศในการสอน
ให ้ปลอดโปร่งเพลิดเพลินไม่ให ้ตึงเครียดไม่ให ้เกิดความอึดอัดใจและให ้เกียรติ
แก่ผู ้เรียนให ้เขามีความภูมใิ จในตัวเช่นเมือพราหมณ์โสณทัณฑะกับคณะไปเฝ้ า
ท่านโสณทัณฑะครุน
่ คิดวิตกอยูใ่ นใจ

ทีเขารู ้เข ้าใจดีหรือสนใจอยูเ่ ช่น\ n เมือทรงสนทนากับควาญช ้างก็ทรงเริม
สนทนาด ้วยเรืองวิธฝ
ี ึ กช ้างพบชาวนาก็สนทนาเรืองการทํานา\ n พบพราหมณ์ก็
สนทนาเรืองไตรเพทหรือเรืองธรรมของพราหมณ์บางทีกท
็ รงจีจุดสนใจหรือ
เหมือน\ n สะกิดให ้สะดุ ้งเป็ นการปลุกเร ้าความสนใจเช่นเมือเทศน์โปรดชฏิลผู ้
บูชาไฟทรงเริมต ้นด ้วยคําว่า\ n "อะไรๆร ้อนลุกเป็ นไฟหมดแล ้ว"ต่อจากนันจึง
่ รรมะบางทีกใ็ ช ้
ถามและอธิบายต่อไปว่าอะไรร ้อนอะไรลุกเป็ นไฟ\ n นํ าเข ้าสูธ
เรืองทีเขาสนใจหรือทีเขารู ้นันเองเป็ นข ้อสนทนาไปโดยตลอดแต่แทรก\ n
ความหมายทางธรรมเข ้าไว ้ให ้\ n2 .สร ้างบรรยากาศในการสอนให ้ปลอดโปร่ง
เพลิดเพลินไม่ให ้ตึงเครียดไม่ให ้\ n เกิดความอึดอัดใจและให ้เกียรติแก่ผู ้เรียน
ให ้เขามีความภูมใิ จในตัวเช่นเมือพราหมณ์โสณทัณฑะ\ n กับคณะไปเฝ้ าท่าน
โสณทัณฑะครุน
่ คิดวิตกอยูใ่ นใจว่า\ n "ถ ้าเราถามปั ญหาออกไปหากพระองค์
ตรัสว่าพราหมณ์ปัญหาข ้อนีท่านไม่\ n ควรถามอย่างนีทีประชุมก็จะหมินเราได ้
ถ ้าพระสมณโคดมจะพึงตรัสถามปั ญหาเราถ ้าแม ้เราตอบไม่\ n ถูกพระทัยหาก
พระองค์ตรัสว่าพราหมณ์ปัญหาข ้อนีท่านไม่ควรตอบ

ว่าถ ้าเราถามปั ญหาออกไปหากพระองค์ตรัสว่าพราหมณ์ปัญหาข ้อนีท่านไม่
ควรถามอย่างนีทีประชุมก็จะหมินเราได ้ถ ้าพระสมณโคดมจะพึงตรัสถามปั ญหา
เราถ ้าแม ้เราตอบไม่ถก
ู พระทัยหากพระองค์ตรัสว่าพราหมณ์ปัญหาข ้อนีท่านไม่
ควรตอบอย่างนีทีถูกควรแก ้อย่างนีทีประชุมก็จะหมินเราได ้ถ ้ากระไรขอให ้
พระสมณโคดมถามปั ญหาเราในเรืองไตรเพทอันเป็ นคําสอนของอาจารย์เราเถิด
เราจะตอบให ้

เช่นเมือเทศน์โปรดชฏิลผู ้บูชาไฟทรงเริมต ้นด ้วยคําว่า\ n "อะไรๆร ้อนลุกเป็ นไฟ
หมดแล ้ว"ต่อจากนันจึงถามและอธิบายต่อไปว่าอะไรร ้อนอะไรลุกเป็ นไฟ\ n นํ า
่ รรมะบางทีกใ็ ช ้เรืองทีเขาสนใจหรือทีเขารู ้นันเองเป็ นข ้อสนทนาไปโดย
เข ้าสูธ
ตลอดแต่แทรก\ n ความหมายทางธรรมเข ้าไว ้ให ้\ n2 .สร ้างบรรยากาศในการ
สอนให ้ปลอดโปร่งเพลิดเพลินไม่ให ้ตึงเครียดไม่ให ้\ n เกิดความอึดอัดใจและ
ให ้เกียรติแก่ผู ้เรียนให ้เขามีความภูมใิ จในตัวเช่นเมือพราหมณ์โสณทัณฑะ\ n
กับคณะไปเฝ้ าท่านโสณทัณฑะครุน
่ คิดวิตกอยูใ่ นใจว่า\ n "ถ ้าเราถามปั ญหา
ออกไปหากพระองค์ตรัสว่าพราหมณ์ปัญหาข ้อนีท่านไม่\ n ควรถามอย่างนีที
ประชุมก็จะหมินเราได ้ถ ้าพระสมณโคดมจะพึงตรัสถามปั ญหาเราถ ้าแม ้เราตอบ
ไม่\ n ถูกพระทัยหากพระองค์ตรัสว่าพราหมณ์ปัญหาข ้อนีท่านไม่ควรตอบอย่าง
นีทีถูกควรแก ้อย่างนีที\ n ประชุมก็จะหมินเราได ้ถ ้ากระไรขอให ้พระสมณโคดม
ถามปั ญหาเราในเรืองไตรเพทอันเป็ นคําสอนของ\ n อาจารย์เราเถิดเราจะตอบ
ให ้ถูกพระทัยทีเดียว"\ n 46 \ n พระพุทธเจ ้าทรงทายใจพราหมณ์

การสอนเมือมองกว ้างๆการสอนของพระพุทธเจ ้าแต่ละครังจะดําเนินไปจนถึงผล
สําเร็จโดยมีคณ
ุ ลักษณะซึงเรียกได ้ว่าเป็ นลีลาในการสอน๔อย่างดังนี๑สันทัส
สนาอธิบายให ้เห็นชัดเจนแจ่มแจ ้งเหมือนจูงมือไปดูเห็นกับตา๒สมาทปนาจูงใจ
ให ้เห็นจริงด ้วยชวนให ้คล ้อยตามจนต ้องยอมรับและนํ าไปปฏิบต
ั ๓
ิ สมุตเตชนา
เร ้าใจให ้แกล ้วกล ้าบังเกิดกําลังใจปลุกให ้มีอต
ุ สาหะแข็งขันมันใจว่าจะทําให ้
สําเร็จได ้ไม่หวันระย่อต่อความเหนือยยาก๒๐องฺ

มุง่ ร ้ายต่อพราหมณ์๗๒\n๓.๖.๒ลีลาการสอน\ n การสอนของพระพุทธเจ ้าแต่ละ
ครังจะดําเนินไปจนถึงผลสําเร็จโดยมีคณ
ุ ลักษณะ\ n ซึงเรียกได ้ว่าเป็ นลีลาใน
การสอน๔อย่างซึงพระนางเขมาเถรีกไ
็ ด ้ใช ้วิธก
ี ารตามแบบอย่าง\ n
พระพุทธเจ ้าดังนี\n๑)สันทัสสนาหมายถึงการอธิบายให ้เห็นชัดเจนแจ่มแจ ้ง
เหมือนจูงมือไปดู\ n ให ้เห็นกับตาซึงทําให ้ผู ้ฟั งเข ้าใจได ้เป็ นอย่าง
ดี\n๒)สมาทปนาหมายถึงการจูงใจให ้เห็นจริงด ้วยตามนันชวนให ้คล ้อยตามจน\
n ต ้องยอมรับและนํ าไปปฏิบต
ั จิ นบรรลุตามวัตถุประสงค์\n๓)สมุตเตชนาหมาย
ถึงการเร ้าใจให ้แกล ้วกล ้าบังเกิดกําลังใจปลุกให ้\ n มีอต
ุ สาหะแข ้งขันมันใจ
ว่าจะทําให ้สําเร็จได ้ไม่หวันระย่อต่อความเหนือยยาก\n๔)สัมปหังสนาหมายถึง
ชโลมใจให ้แช่มชืนร่าเริงเบิกบานฟั งไม่เบือและ\ n เปี ยมด ้วยความหวังเพราะ
มองเห็นคุณประโยชน์ทจะได
ี
้รับจากการปฏิบต
ั \ิ n๗๐ศีลในทีนีหมายถึงปาริสท
ุ ธิ
ศีล๔ประการคือ(๑)ปาติโมกขสังวรศีล(ความสํารวม\ n ในพระปาติโมกข์)
ี (ความบริสท
(๒)อินทรียสังวรศีล(ความสํารวมอินทรีย๖
์ )(๓)อาชีวปาริสท
ุ ธิศล
ุ ธิ\ n
แห่งอาชีวะ)(๔)ปั จจัยสัน

ี
วีชแจงยกเหตุ
ผลมาแสดงให ้เข ้าใจคือชีแจงให ้เข ้าใจชัดในแต่ละแง่แต่ละ
ประเด็นโดยอธิบายขยายความยักเยืองไปต่างๆตามแนวเหตุผล๓อนุทยตปฏิจฺจ
แสดงธรรมด ้วยอาศัยเมตตาคือสอนเขาด ้วยจิตเมตตามุง่ จะให ้เป็ นประโยชน์แก่
เขา๔นอามิสนฺ ตโรไม่แสดงธรรมด ้วยเห็นแก่อามิสคือสอนเขามิใช่เพราะมุง่
ทีตนจะได ้ลาภหรือผลประโยชน์ตอบแทน๕อตฺตานญฺจปรญฺจอนุปหจฺจแสดง
ธรรมไม่กระทบตนและผู ้อืนคือสอนตามหลักตามเนือหา

พิทยาคม"\,หน ้า๑๙.\ n ๓๐\ n ตามหลักแห่งพุทธธรรมแล ้วถ ้อยคําทีพูดออกไป
เป็ นส่วนสําคัญทีพระพุทธเจ ้าเน ้นให ้\ n สํารวมให ้ดีโดยเฉพาะพระภิกษุ ทรัี บ
หน ้าทีแสดงธรรมโดยมีหลักการทีพระองค์ทรงวางไว ้๕\ n ประการเพือเป็ นต ้น
แบบทีดีคอ
ื หลักธรรมเทสกธรรม๕หมายถึงธรรมของนักเทศก์องค์แห่ง\ n ธรรม
กถึกธรรมทีผู ้แสดงธรรมหรือสังสอนคนอืนควรตังไว ้ในใจ\n๑)อนุปพ
ุ ฺ พก
ิ ถํกล่าว
ความไปตามลําดับคือแสดงหลักธรรมหรือเนือหาวิชา\ n ตามลําดับความง่าย
ี
ยากลุม
่ ลึกมีเหตุผลสัมพันธ์ตอ
่ เนืองกันไปโดยลําดับ\n๒)ปริยายทสฺสาวีชแจงยก
เหตุผลมาแสดงให ้เข ้าใจคือชีแจงให ้เข ้าใจชัดในแต่\ n ละแง่แต่ละประเด็น
โดยอธิบายขยายความยักเยืองไปต่างๆตามแนวเหตุผล\n๓)อนุทยตํปฏิจฺจ
แสดงธรรมด ้วยอาศัยเมตตาคือสอนเขาด ้วยจิตเมตตามุง่ จะ\ n ให ้เป็ นประโยชน์
แก่เขา\n๔)นอามิสนฺ ตโรไม่แสดงธรรมด ้วยเห็นแก่อามิสคือสอนเขามิใช่เพราะ
มุง่ ทีตน\ n จะได ้ลาภหรือผลประโยชน์ตอบแทน\n๕)อตฺตานญฺจปรญฺจอนุปหจฺจ
แสดงธรรมไม่กระทบตนและผู ้อืนคือสอนตาม\ n หลักตามเนือหามุง่ แสดงธรรม
แสดงธรรม
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๒๔๒๓แนวคิดเกียวกับเรือนจําและผู ้ต ้องขัง๒๓๑ประวัตค
ิ วามเป็ นมาของกรม
ราชทัณฑ์การราชทัณฑ์ของไทยได ้มีววิ ฒ
ั นาการเปลียนแปลงและสอดคล ้องกับ
สังคมการเมืองและสภาพเศรษฐกิจตลอดยุคสมัยทีผ่านมาในยุคก่อนรัชสมัยพระ
บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั กิจการเรือนจําได ้สังกัดอยูต
่ ามส่วน
ราชการต่างๆสอดคล ้องกับการปกครองแบบจตุสดมภ์คอ
ื แบ่งเป็ นเรือนจําใน
กรุงเทพฯและเรือนจําในหัวเมืองชันนอกเรือนจํากรุงเทพฯมี๒ประเภทคือ๒๘คุก
เป็ นทีคุมขังผู ้ต ้องขังทีมีโทษตังแต่๖

กรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์()เป็ นหน่วยงานของกระทรวงยุตธิ รรมทําหน ้าทีดูแล
เรือนจําและผู ้ต ้องราชทัณฑ์จากคดีตา่ งๆการราชทัณฑ์ของไทยได ้มีววิ ฒ
ั นาการ
เปลียนแปลงและสอดคล ้องกับสังคมการเมืองและสภาพเศรษฐกิจตลอดยุคสมัย
ทีผ่านมาในยุคก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั กิจการ
เรือนจําได ้สังกัดอยูต
่ ามส่วนราชการต่างๆสอดคล ้องกับการปกครองแบบ
จตุสดมภ์คอ
ื แบ่งเป็ นเรือนจําในกรุงเทพฯและเรือนจําในหัวเมืองชันนอกเรือน
จําในกรุงเทพฯมี 2 ประเภทคือ"คุก"เป็ นทีคุมขังผู ้ต ้องขังทีมีโทษตังแต่ 6 เดือน
ขึนไปอยูใ่ นสังกัดกระทรวงนครบาลส่วน"ตะราง"ใช ้เป็ นทีคุมขังผู ้ต ้องขังทีมีโทษ
ตํากว่า 6 เดือนหรือนักโทษทีมิใช่โจรผู ้ร ้ายสังกัดกระทรวงทบวงกรมทีบังคับกิจ
การนันๆส่วนการเรือนจําในหัวเมืองชันนอกมีทคุ
ี มขังผู ้ต ้องโทษเรียก
ว่า"ตะราง"การคุมขังอยูใ่ นความรับผิดชอบของผู ้ว่าราชการเมืองหรืออาจส่งต่อ
ให ้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมรับตัวไปคุมขังแล ้วแต่กรณีโทษรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั ได ้มีการปรับปรุงระเบียบราชการใหม่
โดยโปรดให ้สร ้างคุกใหม่ขนเรี
ึ ยกว่า"กองมหันตโทษ"และให ้สร ้างตะรางใหม่
เรียกว่า"กอง

เดือนขึนไปอยูใ่ นสังกัดกระทรวงนครบาลตะรางใช ้เป็ นทีคุมขังผู ้ต ้องขังทีมีโทษ
ตํากว่า๖เดือนหรือนักโทษทีมิใช่ผู ้ร ้ายสังกัดกระทรวงทบวงกรมทีบังคับ
กิจการนันๆส่วนการเรือนจําในหัวเมืองชันนอกมีทคุ
ี มขังผู ้ต ้องโทษเรียกว่า
ตะรางการคุมขังอยูใ่ นความรับผิดชอบของผู ้ว่าราชการเมืองหรืออาจส่งต่อให ้
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมรับตัวไปคุมขังแล ้วแต่กรณีรัชสมัยพระ
บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั ได ้มีการปรับปรุงระเบียบราชการใหม่โดย
โปรดให ้

กรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์()เป็ นหน่วยงานของกระทรวงยุตธิ รรมทําหน ้าทีดูแล
เรือนจําและผู ้ต ้องราชทัณฑ์จากคดีตา่ งๆการราชทัณฑ์ของไทยได ้มีววิ ฒ
ั นาการ
เปลียนแปลงและสอดคล ้องกับสังคมการเมืองและสภาพเศรษฐกิจตลอดยุคสมัย
ทีผ่านมาในยุคก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั กิจการ
เรือนจําได ้สังกัดอยูต
่ ามส่วนราชการต่างๆสอดคล ้องกับการปกครองแบบ
จตุสดมภ์คอ
ื แบ่งเป็ นเรือนจําในกรุงเทพฯและเรือนจําในหัวเมืองชันนอกเรือนจํา
ในกรุงเทพฯมี 2 ประเภทคือ"คุก"เป็ นทีคุมขังผู ้ต ้องขังทีมีโทษตังแต่ 6
เดือนขึนไปอยูใ่ นสังกัดกระทรวงนครบาลส่วน"ตะราง"ใช ้เป็ นทีคุมขังผู ้ต ้องขัง
ทีมีโทษตํากว่า 6 เดือนหรือนักโทษทีมิใช่โจรผู ้ร ้ายสังกัดกระทรวงทบวงกรมที
บังคับกิจการนันๆส่วนการเรือนจําในหัวเมืองชันนอกมีทคุ
ี มขังผู ้ต ้องโทษเรียก
ว่า"ตะราง"การคุมขังอยูใ่ นความรับผิดชอบของผู ้ว่าราชการเมืองหรืออาจส่งต่อ
ให ้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมรับตัวไปคุมขังแล ้วแต่กรณีโทษรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั ได ้มีการปรับปรุงระเบียบราชการใหม่
โดยโปรดให ้สร ้างคุกใหม่ขนเรี
ึ ยกว่า"กองมหันตโทษ"และให ้สร ้างตะรางใหม่
เรียกว่า"กองลหุโทษ

สร ้างคุกใหม่ขนเรี
ึ ยกว่ากองมหันตโทษและให ้สร ้างตะรางใหม่ขนเรี
ึ ยกว่ากอง
ลหุโทษสังกัดกระทรวงนครบาลและในปี พศ๒๔๔๔รศ๑๒๐ได ้มีพระกรุณาโปรด
เกล ้าให ้ตราพระราชบัญญัตล
ิ ก
ั ษณะเรือนจําขึนเพือให ้การจัดการเรือนจําเป็ นไป
อย่างเรียบร ้อยยิงขึนจนถึงวันที๑๓ตุลาคมพศ๒๔๕๘พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั ได ้ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าให ้ตราพระราชบัญญัตจิ ัดตังกรม
ิ วิศษ
ิ ฎ์ธรรมธาดาขําณป้ อมเพชรเป็ นอธิบดีกรม
ราชทัณฑ์โดยมีพระยาชัยวิชต
ราชทัณฑ์คนแรกในปี

"และให ้สร ้างตะรางใหม่เรียกว่า"กองลหุโทษ"ซึงในสมัยนันรวมเรียกว่า"กรม
นักโทษ"สังกัดกระทรวงนครบาลและในปี พ.ศ. 2444 (ร.ศ.120)ได ้มีพระกรุณา
โปรดเกล ้าให ้ตราพระราชบัญญัตล
ิ ก
ั ษณะเรือนจําขึนเพือให ้การจัดการเรือน
จําเป็ นไปอย่างเรียบร ้อยยิงขึนจนถึงวันที 13 ตุลาคมพ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั ได ้ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าให ้ตราพระราชบัญญัตจิ ัด
ิ วิศษ
ิ ฏ์ธรรมธาดา(ขําณป้ อมเพชร์)เป็ นอธิ
ตังกรมราชทัณฑ์โดยมีพระยาชัยวิชต
บดีกรมราชทัณฑ์คนแรกในปี พ.ศ. 2468 ได ้เกิดภาวะตกตําทางเศรษฐกิจงบ
ประมาณรายได ้รายจ่ายไม่ได ้ดุลยภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั ได ้
ทรงยุบกรมราชทัณฑ์และให ้ไปสังกัดกระทรวงยุตธิ รรมและต่อมาได ้โอนกรม
ราชทัณฑ์ไปเป็ นแผนกหนึง(แผนกราชทัณฑ์)สังกัดกระทรวงมหาดไทยภายหลัง
การเปลียนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 การราชทัณฑ์ได ้ยกฐานะเป็ นกรม
ราชทัณฑ์และมีการตราพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์พ.ศ. 2479 มีหน ้าทีเกียวด ้วย
ั ดานเป็ นโจรผู ้ร ้ายการฝึ กและอบรมเด็กดัดสันดาน
การเรือนจําการกักกันผู ้มีสน
และในส่วนภูมภ
ิ าคได ้มีการกําหนดเป็ นเรือนจําจังหวัดและเรือนจําอําเภอใน
ปี พ.ศ. 2545 ได ้มีการปฏิรป
ู ระบบราชการจึงได ้โอน

พศ๒๔๖๙ได ้เกิดภาวะตกตําทางเศรษฐกิจงบประมาณรายได ้รายจ่ายไม่ได ้
ดุลยภาพกันพระบาทสมเด็จพระปกเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั ได ้ทรงยุบกรมราชทัณฑ์และ
ให ้ไปสังกัดกระทรวงยุตธิ รรมและต่อมาได ้โอนกรมราชทัณฑ์ไปเป็ นแผนกหนึง
แผนกราชทัณฑ์สงั กัดกระทรวงมหาดไทยภายหลังการเปลียนแปลงการ
ปกครองพศ๒๔๗๙การราชทัณฑ์ได ้ยกฐานะเป็ นกรมราชทัณฑ์และมีการตรา
พระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์พศ๒๔๗๙มีหน ้าทีเกียวด ้วยการเรือนจําการกักกันผู ้มี
สันดานเป็ นโจรผู ้ร ้ายการฝึ กและอบรมเด็กดัดสันดานและใน

ว่า"กองลหุโทษ"ซึงในสมัยนันรวมเรียกว่า"กรมนักโทษ"สังกัดกระทรวงนครบาล
และในปี พ.ศ. 2444 (ร.ศ.120)ได ้มีพระกรุณาโปรดเกล ้าให ้ตราพระราชบัญญัต ิ
ลักษณะเรือนจําขึนเพือให ้การจัดการเรือนจําเป็ นไปอย่างเรียบร ้อยยิงขึนจนถึง
วันที 13 ตุลาคมพ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั ได ้ทรงพระ
ิ
กรุณาโปรดเกล ้าให ้ตราพระราชบัญญัตจิ ัดตังกรมราชทัณฑ์โดยมีพระยาชัยวิชต
ิ ฏ์ธรรมธาดา(ขําณป้ อมเพชร์)เป็ นอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนแรกในปี พ.ศ.
วิศษ
2468 ได ้เกิดภาวะตกตําทางเศรษฐกิจงบประมาณรายได ้รายจ่ายไม่ได ้ดุลยภาพ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั ได ้ทรงยุบกรมราชทัณฑ์และให ้ไปสังกัด
กระทรวงยุตธิ รรมและต่อมาได ้โอนกรมราชทัณฑ์ไปเป็ นแผนกหนึง(แผนก
ราชทัณฑ์)สังกัดกระทรวงมหาดไทยภายหลังการเปลียนแปลงการปกครองพ.ศ.
2475 การราชทัณฑ์ได ้ยกฐานะเป็ นกรมราชทัณฑ์และมีการตราพระราชบัญญัต ิ
ั ดานเป็ นโจร
ราชทัณฑ์พ.ศ. 2479 มีหน ้าทีเกียวด ้วยการเรือนจําการกักกันผู ้มีสน
ผู ้ร ้ายการฝึ กและอบรมเด็กดัดสันดานและในส่วนภูมภ
ิ าคได ้มีการกําหนดเป็ น
เรือนจําจังหวัดและเรือนจําอําเภอในปี พ.ศ. 2545 ได ้มีการปฏิรป
ู ระบบราชการจึง
ได ้โอนย ้ายกรมราชทัณฑ์กลับมาสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม
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ส่วนภูมภ
ิ าคได ้มีการกําหนดเป็ นเรือนจําจังหวัดและเรือนจํา
อําเภอในปี พศ๒๕๔๕ได ้มีการปฏิรป
ู ระบบราชการจึงได ้โอนย ้ายกรมราชทัณฑ์
กลับมาสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม๒๘ดาวเรืองหงษากฎหมายและระเบียบที
เกียวข ้องกับงานราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครกรมราชทัณฑ์๒๕๕๖หน ้า๑

)สังกัดกระทรวงมหาดไทยภายหลังการเปลียนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475
การราชทัณฑ์ได ้ยกฐานะเป็ นกรมราชทัณฑ์และมีการตราพระราชบัญญัตริ าช
ั ดานเป็ นโจร
ทัณฑ์พ.ศ. 2479 มีหน ้าทีเกียวด ้วยการเรือนจําการกักกันผู ้มีสน
ผู ้ร ้ายการฝึ กและอบรมเด็กดัดสันดานและในส่วนภูมภ
ิ าคได ้มีการกําหนดเป็ น
เรือนจําจังหวัดและเรือนจําอําเภอในปี พ.ศ. 2545 ได ้มีการปฏิรป
ู ระบบราชการจึง
ได ้โอนย ้ายกรมราชทัณฑ์กลับมาสังกัดกระทรวงยุตธิ รรมกรมราชทัณฑ์มเี รือนจํา
ทัณฑสถานและสถานทีกักขังในสังกัดจํานวน๑๔๓แห่งเพือรองรับผู ้ต ้อง
ราชทัณฑ์จํานวน๓๑๗,๖๗๒คน(ณวันที๑๑มกราคมพ.ศ.๒๕๕๙)ทัณฑสถาน

ฝาก๓นักโทษเด็ดขาดหมายความว่าบุคคลซึงถูกขังไว ้ตามหมายจําคุกภายหลัง
คําพิพากษาถึงทีสุดและหมายความรวมถึงบุคคลซึงถูกขังไว ้ตามคําสังทีชอบ
ด ้วยกฎหมายให ้ลงโทษด ้วยแก ้ไขโดยมาตรา๓แห่งพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์
ฉบับที๓พศ๒๕๒๓๔คนต ้องขังหมายความว่าบุคคลทีถูกขังไว ้ตามหมายขัง๕คน
ฝากหมายความว่าบุคคลทีถูกฝากให ้ควบคุมไว ้ตามประมวลกฎหมายวิธ ี
พิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอืนโดยไม่มห
ี มายอาญา๖นักโทษพิเศษ
หมายความว่านักโทษเด็ดขาดซึงส่งไปอยูท
่ ณ
ั ฑนิคมตามพระราชบัญญัต ิ
นี๗รัฐมนตรีหมายความ

นักโทษนักโทษหมายถึงผู ้ต ้องขังทีอยูภ
่ ายในทัณฑสถานโดยในพ.ศ. 2549 มี
นักโทษทีอยูใ่ นความดูแลของกรมราชทัณฑ์161,844คนก่อนหน ้านีผู ้กระทําผิด
ซึงศาลตัดสินให ้ต ้องโทษจําคุกถูกเรียกว่า“นักโทษ”( prisoner )แต่ตอ
่ มาถูก
เปลียนเป็ น“ผู ้ต ้องขัง”( inmate )เนืองจากการเปลียนแนวคิดเรืองการลงโทษใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจากการลงโทษเพือลงโทษมาเป็ นเพือแก ้ไขฟื นฟูพระราช
บัญญัตริ าชทัณฑ์พ.ศ. 2479 มาตรา 4 ( 2 )–( 6 )ระบุวา่ ผู ้ต ้องขังหมาย
ถึง“นักโทษเด็ดขาดคนต ้องขังและคนฝาก”โดยนักโทษเด็ดขาดคือ“บุคคลซึง
ถูกขังไว ้ตามหมายจําคุกภายหลังคําพิพากษาถึงทีสุดและหมายความรวม
ถึงบุคคลซึงถูกขังไว ้ตามคําสังทีชอบด ้วยกฎหมายให ้ลงโทษด ้วย”และคนต ้อง
ขังคือ“บุคคลทีถูกฝากขังไว ้ตามหมายขัง”นอกจากนียังมีผู ้ต ้องขังอีก 2 ประเภท
คือคนฝากหมายถึง“บุคคลทีถูกฝากให ้ควบคุมไว ้ตามประมวลกฎหมายวิธ ี
พิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอืนโดยไม่มห
ี มายอาญา”และนักโทษพิเศษ
ซึงเป็ น“นักโทษเด็ดขาดซึงส่งไปอยูท
่ ณ
ั ฑนิคมตามพระราชบัญญัตน
ิ ”ต่
ี อมาใน
พระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์(ฉบับที 3 )พ.ศ. 2522 เปลียนความหมายของนักโทษ
เด็ดขาดเป็ น“บุคคลซึงถูกขังไว ้ตามหมายจําคุกภายหลังคําพิพากษาถึงทีสุด
และหมายความรวมถึงบุคคล

๒๖ขเรือนจําส่วนภูมภ
ิ าคปกติรับคุมขังผู ้ต ้องขังทีเป็ นคนฝากผู ้ต ้องขังระหว่างคดี
และนักโทษเด็ดขาดคเรือนจําพิเศษหรือทัณฑสถานปกติรับคุมขังผู ้ต ้องขัง
เฉพาะแต่ละประเภทเช่นหญิงคนวัยหนุ่มเด็กคนชราหรือพิการทุพพลภาพคน
ป่ วยหรือผู ้ต ้องขังประเภทเดียวกับเรือนจําส่วนภูมภ
ิ าคซึงในพืนทีนันไม่มเี รือนจํา
ส่วนภูมภ
ิ าคตังอยูง่ เรือนจําชัวคราวปกติจัดตังขึนและรับคุมขังผู ้ต ้องขังเฉพาะ
กรณีตามทีรัฐมนตรีกําหนดอํานาจในการคุมขังผู ้ต ้องขังของเรือนจําแต่ละเรือน
จําให ้เป็ นไปตามประกาศของรัฐมนตรีประกาศกระทรวงยุตธิ รรมเรือง

ราชทัณฑ์พท
ุ ธศักราช๒๔๗๙รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยออก\ n กฎ
กระทรวงไว ้ดังต่อไปนี\ n ส่วนที๑\ n ประเภทเรือนจํา\ n *ข ้อ๑เรือนจําแบ่งออก
เป็ นประเภทดังนี\ n (ก)เรือนจํากลาง\ n (ข)เรือนจําส่วนภูมภ
ิ าคซึงประกอบด ้วย
เรือนจําจังหวัดและเรือนจําอําเภอ\ n (ค)เรือนจําพิเศษหรือทัณฑสถาน\ n
(ง)เรือนจําชัวคราว\ n *ข ้อ๒การคุมขังผู ้ต ้องขัง\ n (ก)เรือนจํากลางปกติรับคุม
ขังผู ้ต ้องขังทีมีคําพิพากษาแล ้วและนักโทษเด็ดขาด\ n (ข)เรือนจําส่วนภูมภ
ิ าค
ปกติรับคุมขังผู ้ต ้องขังทีเป็ นคนฝากผู ้ต ้องขังระหว่างคดีและนักโทษเด็ดขาด\ n
(ค)เรือนจําพิเศษหรือทัณฑสถานปกติรับคุมขังผู ้ต ้องขังเฉพาะแต่ละประเภทเช่น
หญิงคนวัยหนุ่มเด็กคนชราหรือพิการ\ n ทุพพลภาพคนป่ วยหรือผู ้ต ้องขัง
ประเภทเดียวกับเรือนจําส่วนภูมภ
ิ าคซึงในพืนทีนันไม่มเี รือนจําส่วนภูมภ
ิ าคตังอ
ยู\่ n (ง)เรือนจําชัวคราวปกติจัดตังขึนและรับคุมขังผู ้ต ้องขังเฉพาะกรณีตามที
รัฐมนตรีกําหนดอํานาจในการคุมขังผู ้ต ้องขังของเรือน\ n จําแต่ละเรือนจําให ้
เป็ นไปตามประกาศของรัฐมนตรี\ n *ความในข ้อ๑และข ้อ๒แก ้ไขเพิมเติมโดย
กฎกระทรวงฉบับที๑๒(พ.ศ.๒๕๔๗)ออกตามความในพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์\
n พุทธศักราช๒๔๗๙ข ้อ๑\ n ข ้อ๓(ความในข ้อนีถูกยกเลิกไปตามกฎกระทรวง
ฉบับที๑๒(พ.ศ.๒๕๔๗)ออกตามความในพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์\ n
พุทธศักราช๒๔๗๙ข ้อ๒)\ n ส่วนที๒\ n อํานาจ

๒๘ขให ้แพทย์ตรวจอนามัยผู ้ต ้องขังคจดบันทึกเรืองทีเกียวกับผู ้ต ้องขัง
ข ้อ๓๖การตรวจค ้นสิงของทีตัวผู ้ต ้องขังนันถ ้าผู ้ต ้องขังเป็ นชายให ้เจ ้าพนักงาน
ชายเป็ นผู ้ตรวจถ ้าผู ้ต ้องขังเป็ นหญิงให ้เจ ้าพนักงานหญิงเป็ นผู ้ตรวจหากไม่มเี จ ้า
พนักงานหญิงก็ให ้ผู ้ต ้องขังนันเองแสดงสิงของทีตนมีตด
ิ ตัวมาต่อเจ ้าพนักงานที
มีหน ้าทีตรวจหากว่ายังเป็ นทีสงสัยว่าผู ้ต ้องขังจะไม่แสดงสิงของทีมีอยู่
ทังหมดก็ให ้เชิญหญิงอืนทีเชือถือมาช่วยทําการตรวจให ้ข ้อ๓๗

หนึงโดยวิธเี ลือนขึนหรือลดลงตลอดจนการปฏิบต
ั ต
ิ า่ งๆสําหรับผู ้ต ้องขังคนต ้อง
ขังและคนฝากให ้แยกขังไว ้ต่างหากจากนักโทษเด็ดขาดเท่าทีจะกระทําได ้
มาตรา 12 การย ้ายผู ้ต ้องขังจากเรือนจําหนึงไปยังอีกเรือนจําหนึงนันให ้เป็ นไป
ตามคําสังของอธิบดี2.6.4กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58
แห่งพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์พ.ศ. 2479 กฎกระทรวงฉบับนีได ้ประกาศใช ้เมือ
วันที 26 เมษายน 2480 โดยได ้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจค ้นตัวผู ้ต ้อง
ขังและการแบ่งแยกประเภทของผู ้ต ้องขังเอาไว ้ดังนี( 1 )การตรวจค ้นผู ้ต ้องขัง
เมือรับตัวเข ้าสูเ่ รือนจําข ้อ 35 เมือได ้รับตัวผู ้ต ้องขังไว ้แล ้วให ้จัดการต่อไปดัง
นี(ก)ตรวจค ้นสิงของทีตัวผู ้ต ้องขัง(ข)ให ้แพทย์ตรวจอนามัยผู ้ต ้องขัง(ค)จด
บันทึกเรืองทีเกียวกับผู ้ต ้องขังข ้อ 36 การตรวจค ้นสิงของทีตัวผู ้ต ้องขังนันถ ้าผู ้
ต ้องขังเป็ นชายให ้เจ ้าพนักงานชายเป็ นผู ้ตรวจถ ้าผู ้ต ้องขังเป็ นหญิงให ้เจ ้า
พนักงานหญิงเป็ นผู ้ตรวจหากไม่มเี จ ้าพนักงานหญิงก็ให ้ผู ้ต ้องขังนันเองแสดง
สิงของทีตนมีตด
ิ ตัวมาต่อเจ ้าพนักงานทีมีหน ้าทีตรวจหากว่ายังเป็ นทีสงสัยว่าผู ้
ต ้องขังจะไม่แสดงสิงของทีมีอยูท
่ งหมดก็
ั
ให ้เชิญหญิงอืนทีเชือถือมาช่วย
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เจ ้าพนักงานเรือนจําต ้องจัดแยกผู ้ต ้องขังทีรับตัวไว ้ใหม่จากผู ้ต ้องขังอืนเพือ
แพทย์ได ้ตรวจก่อนหากโดยสภาพการณ์ไม่อาจจัดดังนันได ้ให ้พยายามปฏิบต
ั ิ
ให ้ใกล ้เคียงกับทีกําหนดไว ้ข ้อ๓๘ให ้แพทย์ตรวจอนามัยผู ้ต ้องขังทีเจ ้าพนักงาน
เรือนจําได ้รับตัวไว ้ใหม่ในวันรับตัวนันถ ้าไม่อาจจะมาตรวจในวันนันได ้ก็ให ้
มาตรวจในวันอืนโดยเร็วเมือแพทย์ตรวจพบว่าผู ้ต ้องขังคนใดป่ วยเจ็บจักต ้องมี
การรักษาพยาบาลหรือมีโรคติดต่อ

ไว ้แล ้วให ้จัดการต่อไปดังนี\ n (ก)ตรวจค ้นสิงของทีตัวผู ้ต ้องขัง\ n (ข)ให ้แพทย์
ตรวจอนามัยผู ้ต ้องขัง\ n ก- 4 \ n (ค)จดบันทึกเรืองทีเกียวกับผู ้ต ้องขัง\ n
ข ้อ๓๖การตรวจค ้นสิงของทีตัวผู ้ต ้องขังนันถ ้าผู ้ต ้องขังเป็ นชายให ้เจ ้าพนักงาน
ชายเป็ นผู ้ตรวจถ ้าผู ้ต ้องขังเป็ นหญิงให ้เจ ้า\ n พนักงานหญิงเป็ นผู ้ตรวจหากไม่ม ี
เจ ้าพนักงานหญิงก็ให ้ผู ้ต ้องขังนันเองแสดงสิงของทีตนมีตด
ิ ตัวมาต่อเจ ้า
พนักงานทีมีหน ้าที\ n ตรวจหากว่ายังเป็ นทีสงสัยว่าผู ้ต ้องขังจะไม่แสดงสิงของ
ทีมีอยูท
่ งหมดก็
ั
ให ้เชิญหญิงอืนทีเชือถือมาช่วยทําการตรวจให ้\ n ข ้อ๓๗เจ ้า
พนักงานเรือนจําต ้องจัดแยกผู ้ต ้องขังทีรับตัวไว ้ใหม่จากผู ้ต ้องขังอืนเพือแพทย์
ได ้ตรวจก่อนหากโดยสภาพการณ์ไม่\ n อาจจัดดังนันได ้ให ้พยายามปฏิบต
ั ใิ ห ้
ใกล ้เคียงกับทีกําหนดไว ้\ n ข ้อ๓๘ให ้แพทย์ตรวจอนามัยผู ้ต ้องขังทีเจ ้า
พนักงานเรือนจําได ้รับตัวไว ้ใหม่ในวันรับตัวนันถ ้าไม่อาจจะมาตรวจในวันนันได ้ก็
ให ้\ n มาตรวจในวันอืนโดยเร็วเมือแพทย์ตรวจพบว่าผู ้ต ้องขังคนใดป่ วยเจ็บจัก
ต ้องมีการรักษาพยาบาลหรือมีโรคติดต่อซึงจะลุกลาม\ n เป็ นภัยแก่ผู ้อืนให ้
แพทย์

ี
ซึงจะลุกลามเป็ นภัยแก่ผู ้อืนให ้แพทย์ชแจงแนะนํ
าการปฏิบต
ั แ
ิ ก่พัศดีเป็ นเจ ้า
หน ้าทีของเจ ้าพนักงานเรือนจําทีจะต ้องพยายามปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าของ
แพทย์ในส่วนทีเกียวกับการรักษาพยาบาลผู ้ต ้องขังนันหากแพทย์ตรวจพบว่าผู ้
ต ้องขังคนใดป่ วยเจ็บซึงจําเป็ นต ้องส่งออกไปรักษาตัวนอกเรือนจําให ้แพทย์
แจ ้งต่อพัศดีและทํารายงานยืนต่อผู ้บังคับบัญชาการเรือนจําในรายงานนันให ้
ชีแจงอาการเจ็บป่ วยทีตรวจพบความเห็นในเรืองโรคหรือชนิดของการป่ วยเจ็บ
และสถานรักษา

นันถ ้าไม่อาจจะมาตรวจในวันนันได ้ก็ให ้\ n มาตรวจในวันอืนโดยเร็วเมือแพทย์
ตรวจพบว่าผู ้ต ้องขังคนใดป่ วยเจ็บจักต ้องมีการรักษาพยาบาลหรือมีโรคติดต่อ
ี
ซึงจะลุกลาม\ n เป็ นภัยแก่ผู ้อืนให ้แพทย์ชแจงแนะนํ
าการปฏิบต
ั แ
ิ ก่พัศดีเป็ นเจ ้า
หน ้าทีของเจ ้าพนักงานเรือนจําทีจะต ้องพยายามปฏิบต
ั ต
ิ ามคํา\ n แนะนํ าของ
แพทย์ในส่วนทีเกียวกับการรักษาพยาบาลผู ้ต ้องขังนันหากแพทย์ตรวจพบว่าผู ้
ต ้องขังคนใดป่ วยเจ็บซึงจําเป็ นต ้องส่ง\ n ออกไปรักษาตัวนอกเรือนจําให ้แพทย์
แจ ้งต่อพัศดีและทํารายงานยืนต่อผู ้บังคับบัญชาการเรือนจําในรายงานนันให ้
ชีแจงอาการ\ n เจ็บป่ วยทีตรวจพบความเห็นในเรืองโรคหรือชะนิดของการป่ วย
เจ็บและสถานรักษาพยาบาลนอกเรือนจําทีเห็นควรให ้จัดส่งตัวไป\ n รักษา
พยาบาล\ n ข ้อ๓๙ในกรณีทแพทย์
ี
ไม่สามารถจะมาตรวจได ้ในวันทีรับตัวผู ้ต ้อง
ขังไว ้ใหม่และเจ ้าพนักงานเรือนจําสังเกตเห็นว่าผู ้ต ้องขังได ้มี\ n อาการป่ วยเจ็บ
จําต ้องรักษาพยาบาลหรือมีโรคติดต่อจะลุกลามเป็ นภัยร ้ายแรงแก่ผู ้อืนให ้จัด
แยกผู ้ต ้องขังนันจากผู ้ต ้องขังอืน\ n หรือจัดส่งสถานพยาบาลของเรือนจํารอการ
ตรวจของแพทย์ตอ
่ ไปถ ้าเจ ้าพนักงานเรือนจําสังเกตเห็นหรือสงสัยว่าผู ้ต ้องขัง
ป่ วย\ n หนักให ้รีบแจ ้งให ้แพทย์และผู ้บัญชาการเรือนจําทราบในระหว่างรอคอย

พยาบาลนอกเรือนจําทีเห็นควรให ้จัดส่งตัวไปรักษาพยาบาลข ้อ๓๙ในกรณีท ี
แพทย์ไม่สามารถจะมาตรวจได ้ในวันทีรับตัวผู ้ต ้องขังไว ้ใหม่และเจ ้าพนักงาน
เรือนจําสังเกตเห็นว่าผู ้ต ้องขังได ้มีอาการป่ วยเจ็บจําต ้องรักษาพยาบาลหรือมี
โรคติดต่อจะลุกลามเป็ นภัยร ้ายแรงแก่ผู ้อืนให ้จัดแยกผู ้ต ้องขังนันจากผู ้ต ้องขัง
อืนหรือจัดส่งสถานพยาบาลของเรือนจํารอการตรวจของแพทย์ตอ
่ ไปถ ้าเจ ้า
พนักงานเรือนจําสังเกตเห็นหรือสงสัยว่าผู ้ต ้องขังป่ วยหนักให ้รีบ

ี
เป็ นภัยแก่ผู ้อืนให ้แพทย์ชแจงแนะนํ
าการปฏิบต
ั แ
ิ ก่พัศดีเป็ นเจ ้าหน ้าทีของเจ ้า
พนักงานเรือนจําทีจะต ้องพยายามปฏิบต
ั ต
ิ ามคํา\ n แนะนํ าของแพทย์ในส่วนที
เกียวกับการรักษาพยาบาลผู ้ต ้องขังนันหากแพทย์ตรวจพบว่าผู ้ต ้องขังคนใดป่ วย
เจ็บซึงจําเป็ นต ้องส่ง\ n ออกไปรักษาตัวนอกเรือนจําให ้แพทย์แจ ้งต่อพัศดีและ
ทํารายงานยืนต่อผู ้บังคับบัญชาการเรือนจําในรายงานนันให ้ชีแจงอาการ\ n เจ็บ
ป่ วยทีตรวจพบความเห็นในเรืองโรคหรือชะนิดของการป่ วยเจ็บและสถานรักษา
พยาบาลนอกเรือนจําทีเห็นควรให ้จัดส่งตัวไป\ n รักษาพยาบาล\ n ข ้อ๓๙ใน
กรณีทแพทย์
ี
ไม่สามารถจะมาตรวจได ้ในวันทีรับตัวผู ้ต ้องขังไว ้ใหม่และเจ ้า
พนักงานเรือนจําสังเกตเห็นว่าผู ้ต ้องขังได ้มี\ n อาการป่ วยเจ็บจําต ้องรักษา
พยาบาลหรือมีโรคติดต่อจะลุกลามเป็ นภัยร ้ายแรงแก่ผู ้อืนให ้จัดแยกผู ้ต ้องขังนัน
จากผู ้ต ้องขังอืน\ n หรือจัดส่งสถานพยาบาลของเรือนจํารอการตรวจของแพทย์
ต่อไปถ ้าเจ ้าพนักงานเรือนจําสังเกตเห็นหรือสงสัยว่าผู ้ต ้องขังป่ วย\ n หนักให ้รีบ
แจ ้งให ้แพทย์และผู ้บัญชาการเรือนจําทราบในระหว่างรอคอยแพทย์และคําสัง
ของผู ้บัญชาการเรือนจําหากเห็น\ n จําเป็ นให ้ติดตามขอความสงเคราะห์จากผู ้มี
อาชีพในทางใช ้วิชา

๒๙ข ้อ๔๐ภายใต ้บังคับมาตรา๑๑วรรคสองแห่งพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์
พุทธศักราช๒๔๗๙ให ้แบ่งผู ้ต ้องขังออกเป็ นประเภทดังต่อไปนี๑ผู ้ต ้องขัง
หญิง๒ผู ้ต ้องขังทีมีอายุตํากว่า๒๕ปี และต ้องโทษเป็ นครังแรก๓ผู ้ต ้องขังทีต ้อง
โทษสําหรับความผิดทีกระทําอนาจาร๔ผู ้ต ้องขังทีต ้องโทษสําหรับความผิดที
ประทุษร ้ายแก่ชวี ต
ิ และร่างกาย๕ผู ้ต ้องขังซึงต ้องโทษสําหรับความผิดที
ั ดานเป็ นผู ้ร ้าย๗ผู ้
ประทุษร ้ายแก่ทรัพย์๖ผู ้ต ้องขังซึงศาลพิพากษาว่าเป็ นผู ้มีสน
ต ้องขังทีไม่อยูใ่ นจาพวกทีได ้ระบุมาแล ้วข ้อ

โดยใช ้เพศกาเนิดอย่างเด็ดขาดเป็ นเกณฑ์ 99 ดังเห็นได ้จากกฎกระทรวง
มหาดไทยซึงออกตามความในมาตรา 58 ของพระราชบัญญัต ิ
ราชทัณฑ์พ.ศ.2479ข ้อ 40 ได ้กาหนดให ้แบ่งประเภทของผู ้ต ้องขังออกเป็ นผู ้
ต ้องขังหญิงผู ้ต ้องขังทีมีอายุตา่ กว่า 25 ปี และต ้องโทษเป็ นครังแรกผู ้ต ้องขังที
ต ้องโทษสาหรับความผิดทีกระทาอนาจารผู ้ต ้องขังทีต ้องโทษสาหรับความผิดที
ประทุษร ้ายแก่ชวี ต
ิ และร่างกายผู ้ต ้องขังซึงต ้องโทษสาหรับความผิดที
ั ดานเป็ นผู ้ร ้ายและผู ้
ประทุษร ้ายแก่ทรัพย์ผู ้ต ้องขังซึงศาลพิพากษาว่าเป็ นผู ้มีสน
ต ้องขังทีไม่อยูใ่ นจาพวกทีได ้ระบุมาแล ้วการใช ้เพศกาเนิดเป็ นหลักเกณฑ์ในการ
แยกและจาแนกลักษณะผู ้ต ้องขังย่อมก่อให ้เกิดความไม่เหมาะสมต่อบุคลิกภาพ
และคุณลักษณะของผู ้ต ้องขังทีมีพฤติกรรมเบียงเบนทางเพศเป็ นอย่างยิง
เนืองจากผู ้ต ้องขังทีมีพฤติกรรมเบียงเบนทางเพศจะมีทงกลุ
ั
ม
่ รักร่วมเพศทีมี
ร่างกายและจิตใจตรงกับเพศกาเนิดกลุม
่ รักร่วมเพศทีมีรา่ งกายและจิตใจตรง
ข ้ามกับเพศกาเนิดด ้วยและกลุม
่ ทีแปลงเพศแล ้วซึงกลุม
่ ผู ้ต ้องขังรักร่วมเพศทีมี
ร่างกายและจิตใจตรงข ้ามกับเพศกาเนิดและกลุม
่ ทีแปลงเพศแล ้วจะได ้รับผลก
ระทบจากหลักเกณฑ์การแยกและการจาแนกลักษณะผู ้ต ้องขังตามพระราช
บัญญัตริ าชทัณฑ์พ.ศ.2560ประกอบกับกฎกระทรวง
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กักขังก็ให ้แยกไปรวมไว ้ในประเภทอืนหรือสถานทีอืนข ้อ๔๓คนต ้องขังหลาย
คนในคดีเดียวกันนันโดยปกติให ้แยกไว ้อย่าให ้ปะปนกันข ้อ๔๙คนต ้องขังและคน
ฝากให ้ได ้รับความสะดวกตามทีอธิบดีกําหนดไว ้๒๓๖การจัดชันนักโทษกฎ
กระทรวงมหาดไทยข ้อ๔๔นักโทษเด็ดขาดพึงแบ่งออกเป็ นชันๆดังต่อไปนี๑ชัน
เยียม๒ชันดีมาก๓ชันดี๔ชันกลาง๕ชันเลว๖ชันเลวมากข ้อ๔๕นักโทษเด็ดขาดที
เข ้าใหม่ให ้อยูใ่ นชันกลาง

หรือขอบเขตต์อน
ั แน่นอนแสดงส่วนแบ่งนันๆและจัดแยก\ n ผู ้ต ้องขังแต่ละ
ประเภทไว ้ในส่วนต่างๆทีได ้จัดแบ่งขึนนันหากเรือนจําใดโดยสภาพการณ์ไม่อาจ
ทําดังกล่าวนีได ้ก็ให ้พยายาม\ n แยกควบคุมกักขังให ้ใกล ้เคียงกับทีได ้กล่าว
แล ้ว\ n ก- 5 \ n ข ้อ๔๒ผู ้ต ้องขังซึงไม่น่าจะรวมอยูก
่ บ
ั ผู ้ต ้องขังอืนในประเภท
ของตนโดยจะก่อการร ้ายหรือมีเหตุพเิ ศษอย่างอืนซึงควรจะแยก\ n ควบคุม
กักขังก็ให ้แยกไปรวมไว ้ในประเภทอืนหรือสถานทีอืน\ n ข ้อ๔๓คนต ้องขังหลาย
คนในคดีเดียวกันนันโดยปกติให ้แยกไว ้อย่าให ้ปะปนกัน\ n หมวด๒\ n นักโทษ
เด็ดขาด\ n ข ้อ๔๔นักโทษเด็ดขาดพึงแบ่งออกเป็ นชันๆดังต่อไปนี\ n (๑)ชัน
เยียม\ n (๒)ชันดีมาก\ n (๓)ชันดี\ n (๔)ชันกลาง\ n (๕)ชันเลว\ n (๖)ชันเลว
มาก\ n ข ้อ๔๕นักโทษเด็ดขาดทีเข ้าใหม่ให ้อยูใ่ นชันกลางจนกว่าจะมีการเลือน
หรือลดชันเว ้นแต่ได ้เคยต ้องโทษมาแล ้วและมาต ้อง\ n โทษจําคุกในคราวนีอีก
ภายใน๕ปี นับแต่วน
ั พ ้นโทษคราวก่อนกับความผิดทัง๒คราวนันไม่ใช่ความผิด
ฐานลหุโทษหรือประมาท\ n ให ้อยูใ่ นชันเลว

จนกว่าจะมีการเลือนหรือลดชันเว ้นแต่ได ้เคยต ้องโทษมาแล ้วและมาต ้อง
โทษจําคุกในคราวนีอีกภายใน๕ปี นับแต่วน
ั พ ้นโทษคราวก่อนกับความผิด
ทัง๒คราวนันไม่ใช่ความผิดฐานลหุโทษหรือประมาทให ้อยูใ่ นชันเลวการเลือน
หรือลดชันนันให ้เป็ นไปตามระเบียบและวิธก
ี ารของกรมราชทัณฑ์ระเบียบกรม
ราชทัณฑ์วา่ ด ้วยการเลือนและลดชันนักโทษเด็ดขาดพศ๒๕๕๖

ทีคดีเสร็จเด็ดขาดแล ้วเท่านันตามกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน
มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์พ.ศ. 2479 หมวด 2 ว่าด ้วยเรือง
นักโทษเด็ดขาดข ้อ 44 กาหนดชันของนักโทษเด็ดขาดไว ้ 6 ชันคือชันเยียมชัน
ั
ดีมากชันดีชนกลางชั
นเลวและชันเลวมากและกฎกระทรวงข ้อ 45 กาหนดหลัก
เกณฑ์การจัดชันนักโทษเด็ดขาดไว ้ดังนีนักโทษเด็ดขาดทีเข ้ามาอยูใ่ หม่ให ้อยู่
ในชันกลางจนกว่าจะมีการเลือนหรือลดชันเว ้นแต่ได ้เคยต ้องโทษมาแล ้วและมา
ต ้องโทษจาคุกในคราวนีอีกภายใน 5 ปี นับแต่วน
ั พ ้นโทษคราวก่อนกับความผิด
ทัง 2 คราวนันไม่ใช่ความผิดฐานลหุโทษหรือประมาทให ้อยูใ่ นชันเลวและตาม
กฎกระทรวงข ้อ 83 กาหนดให ้การเลือนหรือลดชันเป็ นอานาจของผู ้บัญชาการ
เรือนจาแต่ละเรือนจาส่วนหลักเกณฑ์ในการเลือนหรือลดชันนันกรมราชทัณฑ์ได ้
กาหนดไว ้ในระเบียบกรมราชทัณฑ์วา่ ด ้วยการเลือนและลดชันของนักโทษเด็ด
ขาดพ.ศ

และสินเดือนธันวาคมครังหนึงโดยให ้ดําเนินการดังนี๑นักโทษเด็ดขาดทีอยูใ่ น
ชันกลางจะเลือนชันได ้ต ้องเป็ นนักโทษเด็ดขาดมาแล ้วไม่น ้อยกว่า๓เดือนถ ้า
เป็ นนักโทษเด็ดขาดมาแล ้วน ้อยกว่า๓เดือนแต่ถก
ู คุมขังอยูใ่ นเรือนจํา
ติดต่อกันมาแล ้วไม่น ้อยกว่า๖เดือนก็ให ้ได ้รับการพิจารณาเลือนชันได ้นักโทษ
เด็ดขาดชันดีขนไปจะเลื
ึ
อนชันได ้ต ้องเป็ นนักโทษเด็ดขาดในชันเดิมมาแล ้วไม่น ้
อยกว่า๖เดือน๒นักโทษเด็ดขาดทีอยูใ่ นชันตํากว่าชันกลางจะเลือน

ขาด 11 )หนังสือกรมราชทัณฑ์ทยธ
ี 0706 /ว 21 ลงวันที 13 ตุลาคม 2549
เรืองซักซ ้อมความเข ้าใจเกียวกับการเลือนชันนักโทษเดดขาด2.4.2.2หลัก
ปฏิบต
ั เิ กียวกับการเลือนชันและลดชันนักโทษเดดขาด 58 1 .การเลือนชัน
นักโทษเดดขาดกรณีปกติ 59 การพิจารณาเลือนชันนักโทษเดดขาดกรณีปกติ
ให ้ดาเนินการในวันสินเดือนมิถน
ุ ายนครังหนึงและสินเดือนธันวาคมครังหนึงกา
รพิจารณาเลือนชันนักโทษเดดขาดให ้ดาเนินการดังนี 60 ( 1 )นักโทษเดดขาดที
อยูใ่ นชันกลางจะเลือนชันได ้ต ้องเป็ นนักโทษเดดขาดมาแล ้วไม่น ้อยกว่าสาม
เดือนถ ้าเป็ นนักโทษเดดขาดมาแล ้วน ้อยกว่าสามเดือนแต่ถก
ู คุมขังอยูใ่ นเรือนจา
ติดต่อกันมาแล ้วไม่น ้อยว่าหกเดือนกให ้ได ้รับการพิจารณาเลือนชันได ้นักโทษ
เดดขาดชันดีขนไปจะเลื
ึ
อนชันได ้ต ้องเป็ นนักโทษเดดขาดในชันเดิมมาแล ้วไม่น ้
อยกว่าหกเดือน( 2 )นักโทษเดดขาดทีอยูใ่ นชันต่ากว่าชันกลางจะเลือนชันได ้
ต ้องเป็ นนักโทษเดดขาดมาแล ้วไม่น ้อยกว่าหนึงปี ถ ้าเป็ นนักโทษเดดขาดต่ากว่า
ชันกลางมาแล ้วน ้อยกว่าหนึงปี แต่ถก
ู คุมขังอยูใ่ นเรือนจาติดต่อกันมาแล ้วไม่น ้อย
กว่าหนึงปี หกเดือนกให ้ได ้รับการพิจารณาเลือนชันได ้( 3 )ให ้ผู ้

และกรรมการอย่างน ้อย๒คนโดยแต่งตังจากผู ้ดํารงตําแหน่งตังแต่ระดับชํานาญ
การหรือเทียบเท่าขึนไปซึงสังกัดเรือนจํานันๆทําการตรวจสอบพิจารณาว่า
นักโทษเด็ดขาดผู ้ใดควรหรือไม่ควรเลือนชันเพราะเหตุใดภายใน
เวลา๒เดือนก่อนถึงกําหนดวันเลือนชันให ้เจ ้าพนักงานเรือนจําสํารวจนักโทษ
เด็ดขาดทีเข ้าเกณฑ์จะได ้รับการพิจารณาเลือนชันจัดทําบัญชีพร ้อมทังรวบรวม
เอกสารหลักฐานต่างๆเสนอคณะกรรมการให ้

ได ้ต ้องเป็ นนักโทษเดดขาดมาแล ้วไม่น ้อยกว่าหนึงปี ถ ้าเป็ นนักโทษเดดขาดต่า
กว่าชันกลางมาแล ้วน ้อยกว่าหนึงปี แต่ถก
ู คุมขังอยูใ่ นเรือนจาติดต่อกันมาแล ้วไม่
น ้อยกว่าหนึงปี หกเดือนกให ้ได ้รับการพิจารณาเลือนชันได ้( 3 )ให ้ผู ้บัญชาการ
เรือนจาแต่งตังคณะกรรมการประกอบด ้วยประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอ
ย่างน ้อย 2 คนโดยแต่งตังจากผู ้ดารงตาแหน่งตังแต่ระดับชานาญการหรือเทียบ
เท่าขึนไปซึงสังกัดเรือนจานันๆทาการตรวจสอบพิจารณาว่านักโทษเดดขาด
ผู ้ใดควรหรือไม่ควรเลือนชันเพราะเหตุใด 61 ( 4 )ภายในเวลาสองเดือนก่อน
ถึงกาหนดวันเลือนชันให ้เจ ้าพนักงานเรือนจาสารวจนักโทษเดดขาดทีเข ้า
เกณฑ์จะได ้รับการพิจารณาเลือนชันแล ้วจัดทาบัญชีพร ้อมทังรวบรวมเอกสาร
58 แหล่งเดิม. 59 ระเบียบกรมราชทัณฑ์วา่ ด ้วยการเลือนและลดชันนักโทษเดด
ขาดพ.ศ. 2556 หมวด 2 การเลือนชันนักโทษเดดขาดกรณีปกติ. 60 ระเบียบ
กรมราชทัณฑ์วา่ ด ้วยการเลือนและลดชันนักโทษเดดขาดพ.ศ. 2556 ข ้อ 10 .
61 ระเบียบกรมราชทัณฑ์วา่ ด ้วยการเลือนและลด
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๓๔คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบบัญชีรายชือรวมทังเอกสารหลักฐานต่างๆ
แล ้วทําความเห็นเสนอต่อผู ้บัญชาการเรือนจําเพือพิจารณาสังเลือนหรือไม่เลือน
ชันโดยเร็วการพิจารณาดําเนินการเลือนชันนักโทษเด็ดขาดให ้คํานึงถึงว่าการที
นักโทษเด็ดขาดคนใดจะได ้เลือนชันสูงขึนนันจะก่อให ้เกิดผลดีแก่การปกครอง
บังคับบัญชาและการรักษาวินัยของเรือนจําตลอดทังเป็ นประโยชน์แก่การ
ั ความประพฤติพฤติกรรมของนักโทษเด็ดขาดผู ้นันให ้กลับตน
ขัดเกลานิสย
ึ
เป็ นพลเมืองดีซงจะต
้องเป็ นบุคคลทีมีความ

โดยแต่งตังจากผู ้ดารงตาแหน่งตังแต่ระดับชานาญการหรือเทียบเท่าขึนไปซึง
สังกัดเรือนจานันๆทาการตรวจสอบพิจารณาว่านักโทษเดดขาดผู ้ใดควรหรือไม่
ควรเลือนชันเพราะเหตุใด 61 ( 4 )ภายในเวลาสองเดือนก่อนถึงกาหนดวันเลือน
ชันให ้เจ ้าพนักงานเรือนจาสารวจนักโทษเดดขาดทีเข ้าเกณฑ์จะได ้รับการ
พิจารณาเลือนชันแล ้วจัดทาบัญชีพร ้อมทังรวบรวมเอกสาร 58 แหล่งเดิม. 59
ระเบียบกรมราชทัณฑ์วา่ ด ้วยการเลือนและลดชันนักโทษเดดขาดพ.ศ. 2556
หมวด 2 การเลือนชันนักโทษเดดขาดกรณีปกติ. 60 ระเบียบกรมราชทัณฑ์วา่
ด ้วยการเลือนและลดชันนักโทษเดดขาดพ.ศ. 2556 ข ้อ 10 . 61 ระเบียบกรม
ราชทัณฑ์วา่ ด ้วยการเลือนและลดชันนักโทษเดดขาดพ.ศ. 2556 ข ้อ 13 . 55
หลักฐานต่างๆเสนอต่อคณะกรรมการ 62 จากนันให ้คณะกรรมการดาเนินการ
ตรวจสอบรายชือรวมทังเอกสารหลักฐานต่างๆแล ้วทาความเหนเสนอต่อผู ้
บัญชาการเรือนจาเพือพิจารณาสังเลือนหรือไม่เลือนชันโดยเรว 63 ( 5 )การพิจา
รณาดาเนินการเลือนชันนักโทษเดดขาดให ้คานึงถึงว่าการทีนักโทษเดด
ขาดคนใดจะได ้เลือนชันสูงขึนนันจะก่อให ้เกิดผลดีแก่การปกครองบังคับบัญชา
ั ความ
และการรักษาวินัยของเรือนจาตลอดทังเป็ นประโยชน์แก่การขัดเกลานิสย
ประพฤติพฤติกรรมของนักโทษเดดขาดผู ้นันให ้กลับตนเป็ นพลเมืองดี

ประพฤติเรียบร ้อยตังตนอยูใ่ นระเบียบวินัยของเรือนจํามีความเสียสละทํางาน
เพือส่วนรวมมีความวิรย
ิ ะอุสาหะขยันหมันเพียรมานะอดทนทําการงานบัง
เกิดผลดีแก่ทางราชการและส่วนรวมโดยประกอบด ้วยหลักเกณฑ์ดงั ต่อไป
นี๑นักโทษเด็ดขาดชันเลวมากชันเลวหรือชันกลางจะได ้รับการเลือนชันต่อ
เมือกตังใจรับการศึกษาอบรมทังวิชาสามัญวิชาชีพศีลธรรมและวัฒนธรรมมา
ด ้วยดีขผ่านการทดสอบหรือประเมินผล๒นักโทษเด็ดขาดชันดีจะได ้รับการเลือน
ชันต่อเมือกมี

ความประพฤติพฤติกรรมของนักโทษเด็ดขาดผู ้นันให ้กลับตนเป็ นพลเมืองดีซงึ
จะต ้องเป็ นบุคคลทีมีความประพฤติเรียบร ้อยตังตนอยูใ่ นระเบียบวินัยของเรือนจา
มีความเสียสละทางานเพือส่วนรวมมีความวิรย
ิ ะอุตสาหะขยันหมันเพียรมานะ
อดทนทาการงานบังเกิดผลดีแก่ทางราชการและส่วนรวมโดยประกอบด ้วยหลัก
เกณฑ์ดงั ต่อไปนีก.นักโทษเด็ดขาดชันเลวมากชันเลวหรือชันกลางจะได ้รับการ
เลือนชันต่อเมือ 1 .ตังใจรับการศึกษาอบรมทังวิชาสามัญวิชาชีพศีลธรรมและ
วัฒนธรรมด ้วยดี 2 .ผ่านการทดสอบหรือประเมินผลข.นักโทษเด็ดขาดชันดีจะได ้
รับการเลือนชันต่อเมือ 1 .มีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ในก. 2 .ผ่านการศึกษา
อบรมหรือฝึ กวิชาชีพในหลักสูตรทีไม่ซ ้ากับหลักสูตรเดิมทีเคยศึกษาอบรมผ่าน
มาแล ้ว 3 .ผ่านการทดสอบหรือประเมินผลค.นักโทษเด็ดขาดชันดีมากจะได ้รับ
การเลือนชันต่อเมือ 1 .มีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ในข. 2 .ผ่านการพัฒนาและ
อบรมในด ้านจิตใจ 3 .ผ่านการทดสอบหรือประเมินผลผลการศึกษาอบรมและฝึ ก
วิชาชีพทีนามาเป็ นประโยชน์เพือการเลือนชันครังหนึงแล ้วไม่ให ้นามาใช ้เพือ
การพิจารณาเลือนชันในคราวต่อไปอีกการทดสอบหรือการประเมินผลเพือเลือน
ชัน

คุณสมบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ใน๑ขผ่านการศึกษาอบรมหรือฝึ กวิชาชีพในหลักสูตร
ํ บหลักสูตรเดิมทีเคยศึกษาอบรมผ่านมาแล ้วคผ่านการทดสอบหรือประ
ทีไม่ซากั
เมินผล๓นักโทษเด็ดขาดชันดีมากจะได ้รับการเลือนชันต่อเมือกมีคณ
ุ สมบัตต
ิ าม
หลักเกณฑ์ใน๒ขผ่านการพัฒนาและอบรมในด ้านจิตใจคผ่านการทดสอบ
หรือประเมินผลผลการศึกษาอบรมและฝึ กวิชาชีพทีนํ ามาเป็ นประโยชน์เพือการ
เลือนชันครังหนึงแล ้วไม่ให ้นํ ามาใช ้เพือการพิจารณาเลือนชัน

ทังวิชาสามัญวิชาชีพศีลธรรมและวัฒนธรรมด ้วยดี 2 .ผ่านการทดสอบหรือประ
เมินผลข.นักโทษเดดขาดชันดีจะได ้รับการเลือนชันต่อเมือ 1 .มีคณ
ุ สมบัตต
ิ าม
หลักเกณฑ์ในก 2 .ผ่านการศึกษาอบรมหรือฝึ กวิชาชีพในหลักสูตรทีไม่ซ ้ากับ
หลักสูตรเดิมทีเคยศึกษาอบรมผ่านมาแล ้ว 3 .ผ่านการทดสอบหรือประ
เมินผลค.นักโทษเดดขาดชันดีมากจะได ้รับการเลือนชันต่อเมือ 1 .มีคณ
ุ สมบัต ิ
ตามหลักเกณฑ์ในข 2 .ผ่านการพัฒนาและอบรมในด ้านจิตใจ 3 .ผ่านการ
ทดสอบหรือประเมินผลผลการศึกษาอบรมและฝึ กวิชาชีพทีนามาเป็ นประโยชน์
เพือการเลือนชันครังหนึงแล ้วไม่ให ้นามาใช ้เพือการพิจารณาเลือนชันในคราว
ต่อไปอีกการทดสอบหรือการประเมินผลเพือเลือนชันนักโทษเดดขาดให ้เป็ นไป
ตามทีกรมราชทัณฑ์กาหนด 62 ระเบียบกรมราชทัณฑ์วา่ ด ้วยการเลือนและลด
ชันนักโทษเดดขาดพ.ศ. 2556 ข ้อ 14 . 63 ระเบียบกรมราชทัณฑ์วา่ ด ้วยการ
เลือนและลดชันนักโทษเดดขาดพ.ศ. 2556 ข ้อ 15 . 64 ระเบียบกรมราชทัณฑ์
ว่าด ้วยการเลือนและลดชันนักโทษเดดขาดพ.ศ. 2556 ข ้อ 16 . 56 ( 6 )นักโทษ
เดดขาดทีเจบป่ วยอาจได ้รับการพิจารณาเลือนชันในกรณีปกติ

๓๕และเอกสารทีเกียวข ้องพร ้อมความเห็นไปให ้กรมราชทัณฑ์พจ
ิ ารณาเมือได ้
รับอนุมต
ั จิ ากกรมราชทัณฑ์แล ้วให ้ผู ้บัญชาการเรือนจําสังให ้เลือนชันได ้การพิจา
รณาเลือนชันนักโทษเด็ดขาดกรณีมเี หตุพเิ ศษนอกจากจะเป็ นผู ้ทีมีความ
ประพฤติดม
ี ค
ี วามอุตสาหะมีความก ้าวหน ้าในการศึกษาอบรมและทํางานเกิดผล
ดีแล ้วจะต ้องปรากฏข ้อเท็จจริงว่านักโทษเด็ดขาดผู ้นันได ้ประกอบคุณงาม
ความดีหรือทําความชอบแก่ทางราชการดีเด่นเป็ นพิเศษอีกด ้วยเช่นเข ้าต่อสู ้ขัด
ขวางป้ องกันการแหกหักเรือนจําหรือ

การสอบสวนพิจารณาเสนอความเหนต่อผู ้บัญชาการเรือนจาและเมือผู ้
บัญชาการเรือนจาได ้รับรายงานดังกล่าวแล ้วพิจารณาเหนว่าสมควรเลือนชันเป็ น
กรณีพเิ ศษให ้ส่งรายงานการสอบสวนและเอกสารทีเกียวข ้องพร ้อมความเหนไป
ให ้กรมราชทัณฑ์พจ
ิ ารณาเมือได ้รับอนุมต
ั จิ ากกรมราชทัณฑ์แล ้วให ้ผู ้บัญชาการ
เรือนจาสังให ้เลือนชันได ้ 68 ( 2 )การพิจารณาเลือนชันนักโทษเดดขาดตามข ้อ
1 นอกจากจะเป็ นผู ้ทีมีความประพฤติดม
ี ค
ี วามอุตสาหะมีความก ้าวหน ้าในการ
ศึกษาอบรมและทางานเกิดผลดีแล ้วจะต ้องปรากฏข ้อเทจจริงว่านักโทษเดด
ขาดผู ้นันได ้ประกอบคุณงามความดีหรือทาความชอบแก่ทางราชการดีเด่นเป็ นพิ
เศษอีกด ้วยเช่นเข ้าต่อสู ้ขัดขวางป้ องกันการแหกหักเรือนจาหรือช่วยเหลือเจ ้า
พนักงานเรือนจาหรือผู ้อืนขณะตกอยูใ่ นภาวะอันตรายหรือเสียงอันตรายเข ้าทา
การป้ องกันจับกุมผู ้ต ้องขังทีก่อการจราจลหรือก่อเหตุร ้ายขึนภายในเรือนจาหรือ
ทาการดับเพลิงในกรณีทเกิ
ี ดเพลิงไหม ้อาคารสถานทีของเรือนจาหรือคิด
ิ
ประดิษฐ์สงของหรื
อเครืองมือเครืองใช ้สาหรับใช ้เป็ นประโยชน์สาคัญในการ
ผลิตสินค ้าหรือในการฝึ กวิชาชีพของผู ้ต ้องขังหรือประกอบคุณความดีทเป็
ี น
ประโยชน์สาธารณะหรือสร ้างชือเสียงให ้กับสังคมและประเทศชาติเป็ นทีดีเด่น
เป็ นประจักษ์ หรือเหตุอนใดอั
ื
น
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ทีอธิบดีอนุมต
ั เิ มือได ้สังเลือนชันแล ้วให ้ประชุมชีแจงให ้นักโทษเด็ดขาดทังหมด
ทราบผลการเลือนชันและเหตุผลทีมีการเลือนชันแล ้วปิ ดประกาศรายชือนักโทษ
เด็ดขาดทีได ้รับการเลือนชันไว ้โดยเปิ ดเผยตามทีผู ้บัญชาการเรือนจําเห็น
สมควรการจัดชันเลือนชันหรือลดชันนักโทษเด็ดขาดให ้ทําเป็ นคําสังของเรือน
จําเมือได ้มีคําสังแล ้วให ้นักโทษเด็ดขาดลงชือรับทราบไว ้เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
และให ้ปิ ดประกาศคําสังไว ้โดยเปิ ดเผยตามทีผู ้บัญชาการเรือนจําเห็นสมควรเมือ
ได ้มีคําสังให ้เลือนชันหรือ

พร ้อมความเห็นไปให ้กรมราชทัณฑ์พจ
ิ ารณา 3 .เมือได ้รับอนุมต
ั จิ ากกรม
ราชทัณฑ์แล ้วให ้ผู ้บัญชาการเรือนจาสังเลือนชันได ้เมือได ้สังเลือนชันแล ้วให ้
ประชุมชีแจงให ้นักโทษเด็ดขาดทังหมดทราบผลการเลือนชันและเหตุผลทีมี
การเลือนชันแล ้วปิ ดประกาศรายชือนักโทษเด็ดขาดทีได ้รับการเลือนชันไว ้โดย
เปิ ดเผยตามทีผู ้บัญชาการเรือนจาเห็นสมควรการจัดชันเลือนชันหรือลดชัน
นักโทษเด็ดขาดให ้ทาเป็ นคาสังของเรือนจาและเมือได ้มีคาสังดังกล่าวแล ้วให ้
นักโทษเด็ดขาดลงชือรับทราบไว ้เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรและให ้ปิ ดประกาศคาสัง
ไว ้โดยเปิ ดเผยตามทีผู ้บัญชาการเรือนจาเห็นสมควรเมือได ้มีคาสังให ้เลือนชัน
หรือลดชันนักโทษเด็ดขาดแล ้วให ้จัดทาบัญชีการเลือนชันหรือบัญชีการลดชัน
นักโทษเด็ดขาดแล ้วรายงานไปกรมราชทัณฑ์โดยการเลือนชันงวดเดือน
มิถน
ุ ายนให ้รายงานไปกรมราชทัณฑ์ภายในเดือนกรกฎาคมการเลือนชันงวด
เดือนธันวาคมให ้รายงานไปกรมราชทัณฑ์ภายในเดือนมกราคมการลดชันให ้
รายงานโดยเร็วจะเห็นได ้ว่าหลักเกณฑ์ในการเลือนและลดชันของนักโทษเด็ด
ขาดดังกล่าวตามทีได ้มีการกาหนดไว ้นันเป็ นอานาจของผู ้บัญชาการเรือนจา
แต่ละเรือนจาไม่วา่ จะเป็ นการเลือนชันในกรณีปกติทเป็
ี นอานาจของผู ้บัญชาการ
เรือนจาโดยแต่งตังคณะกรรมการจากเรือนจานันๆเป็ นผู ้พิจารณาหลักเกณฑ์ใน
การเลือนชัน

กระทําผิดในสถานทีควบคุมภายใต ้ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ประกอบด ้วย๑๓ขัน
ตอนและมาตรการในการปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผู ้ต ้องขังการปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผู ้ต ้องขังหมายถึงกระ
บวนการปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผู ้ต ้องขังทีต่อเนืองนับจากทีได ้รับตัวผู ้ต ้องขังไว ้ในเรือนจําไป
จนถึงปล่อยตัวผู ้ต ้องขังครอบคลุมถึงภารกิจในการปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผู ้ต ้องขังทังใน
ด ้านการจัดบริการอบรมแก ้ไขและการควบคุมดูแลผู ้ต ้องขังให ้อยูใ่ นระเบียบวินัย
และไม่หลบหนีภายใต ้หลักการทีได ้กําหนดไว ้ในพระราชบัญญัต ิ
ราชทัณฑ์พศ๒๔๗๙และทีแก ้ไขเพิมเติม

กับความมันใจ\ n ในตนเอง\ n5 .ความต ้องการความสําเร็จในชีวต
ิ ( The Need
for Self - Achualization or Self -\ nFul llment )เป็ นความต ้องการขัน
สูงสุดทีบุคคลตระหนักถึงศักยภาพแห่งตนพัฒนาตนเองให ้มี\ n ความก ้าวหน ้า
อยูเ่ สมอมีโอกาสทีจะสร ้างสรรค์ความคิดความอ่านให ้กว ้างขวางออกไปเป็ น
ความ\ n ต ้องการด ้านอุดมคติ( Indeal Needs )\ n แนวคิดเกียวกับกระบวนการ
ปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผู ้ต ้องขังระหว่างพิจารณาคดี\ n การปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผู ้ต ้องขังหมายถึงกระ
บวนการในการปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผู ้ต ้องขังทีต่อเนืองนับ\ n จากทีได ้รับตัวผู ้ต ้องขังเข ้า
ไว ้ในเรือนจําจนผู ้ต ้องขังได ้รับการปล่อยตัวพ ้นโทษ(กรมราชทัณฑ์\,\ n2542 :
1 - 4 )ดังนันการปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผู ้ต ้องขังจึงครอบคลุมถึงภาระกิจในการปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผู ้
ต ้องขังทังในด ้าน\ n การจัดบริการอบรมแก ้ไขและการควบคุมดูแลผู ้ต ้องขังให ้อ
ยูใ่ นระเบียบวินัยและไม่หลบหนี\ n ภายใต ้หลักการทีได ้กําหนดไว ้ในพระราช
บัญญัตริ าชทัณฑ์พ.ศ. 2479 และทีแก ้ไขเพิมเติมตลอดจน\ n 12 \ n กฎ
กระทรวงมหาดไทยทีออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์
ซึงสามารถ\ n แยกพิจารณาขันตอนและมาตรการในการควบคุมและการปฏิบต
ั ิ
ต่อผู ้ต ้องขังได ้เป็ น 3 ช่วงคือ\ n1 .การรับตัวผู ้ต ้องขังเข ้าไว ้ในเรือนจํา\ n2 .การ
ปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผู ้ต ้องขังในขณะทีอยูใ่ นเรือนจํา

ให ้เกิดความสับสนในคําสังด ้วยการปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักข ้อนีย่อมจะช่วยให ้สามารถ
ขจัดสาเหตุแห่งการเกิดข ้อขัดแย ้งระหว่างแผนกงานและระหว่างบุคคลใน
องค์การให ้หมดไป๓๓หลักของการมีจด
ุ มุง่ หมายร่วมกัน unity of direction
กิจกรรมของกลุม
่ ทีมีเป้ าหมายอันเดียวกันควรจะต ้องดําเนินไปในทิศทาง
เดียวกันและสอดคล ้องกันเป็ นไปตามแผนงานเพียงอันเดียวร่วมกัน๔หลักของ
การธํารงไว ้ซึงสายงาน Scalar chain สายงานอันนีคือสายการบังคับบัญชาจาก
ระดับสูงมายัง

ให ้ต ้องรับผิดชอบต่องานอันใดอันหนึงผู ้นันก็ควร\ n จะได ้รับมอบหมายอํานาจ
หน ้าทีเพียงพอทีจะใช ้ปฏิบต
ั งิ านอันนีให ้สําเร็จลุลว่ งไป\n2.1.2.2หลักของการมี
ผู ้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว( Unity of command )คือในการ\ n กระทําการ
ใดๆคนงานควรได ้รับคําสังจากผู ้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านันทังนีเพือ
ป้ องกัน\ n มิให ้เกิดความสับสนในคําสังด ้วยการปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักข ้อนีย่อมจะช่วย
ให ้สามารถขจัดสาเหตุแห่ง\ n การเกิดข ้อขัดแย ้งระหว่างแผนกงานและ
ระหว่างบุคคลในองค์การให ้หมดไปได ้\ n 9 \n2.1.2.3หลักของการมีจด
ุ มุง่
หมายร่วมกัน( Unity of direction )ตามหลักข ้อนีกิจกรรม\ n ของกลุม
่ ทีมีเป้ า
หมายอันเดียวกันควรจะต ้องดําเนินไปในทิศทางเดียวกันเป็ นไปในทํานอง\ n ที
สอดคล ้องกันและเป็ นไปตามแผนงานเพียงอันเดียวร่วมกันฟาโยลเชือว่าการที
จะให ้เป็ นไปตาม\ n หลักดังกล่าวนีได ้ย่อมขึนอยูก
่ บ
ั การทีจะต ้องมีโครงสร ้าง
ขององค์การมีการจัดให ้มีแผนกต่างๆ\ n ทีเหมาะสมไว ้ตังแต่ต ้นหลักข ้อนีจึง
เกียวข ้องกับโครงสร ้างขององค์การเป็ นสําคัญซึงแตกต่างกับ\ n หลักของ
การบังคับบัญชาสังการซึงเป็ นหลักเกียวข ้องกับกลไกของตัวบุคคลทีอยูร่ ว่ มกัน
ภายใน\ n โครงสร ้าง\ n

ใช ้ในการจัดสิงของและตัวคนในการจัดองค์การนันเอง๑๑หลักของความเสมอ
ภาค equity ผู ้บริหารต ้องยึดถือความเอืออารีและความยุตธิ รรมเป็ นหลักปฏิบต
ั ิ
ต่อผู ้อยูใ่ ต ้บังคับบัญชาทังนีเพือให ้ได ้มาซึงความจงรักภักดีและการอุทศ
ิ ตน
เพืองาน๑๒หลักของความมีเสถียรภาพของการว่าจ ้างทํางาน stability of
tanure กล่าวว่าทังผู ้บริหารและคนงานต ้องใช ้เวลาระยะหนึงเพือเรียนรู ้
งานจนทํางานได ้ดีการทีคนเข ้าออกมากย่อมเป็ นสาเหตุให ้ต ้องสินเปลืองและ
เป็ น

เพือให ้ควบคุมส่วนต่างๆขององค์การไว ้ได ้เสมอและการกระจายอานาจ\ n จะ
มากน ้อยเพียงใดก็ยอ
่ มแล ้วแต่กรณี\ n10 .หลักของความมีระเบียบเรียบร ้อย(
Order )ทุกสิงทุกอย่างไม่วา่ สิงของหรือคนต่างต ้องมี\ n ระเบียบและรู ้ว่าตนอยู่
ในทีใดของส่วนรวมหลักนีก็คอ
ื หลักมูลฐานทีใช ้ในการจัดสิงของและ\ n ตัว
คนในการจัดองค์การนันเอง\ n11 .หลักของความเสมอภาค( Equity )ผู ้บริหาร
ต ้องยึดถือความเอืออารีและความยุตธิ รรม\ n เป็ นหลักปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผู ้อยูใ่ ต ้บังคับ
บัญชาทังนีเพือให ้ได ้มาซึงความจงรักภักดีและการอุทศ
ิ ตนเพืองาน\ n12 .หลัก
ของความมีเสถียรภาพของการว่าจ ้างทางาน( Stability of tanure )กล่าวว่า\ n
ทังผู ้บริหารและคนงานต ้องใช ้เวลาระยะหนึงเพือเรียนรู ้งานจนทางานได ้ดีการ
ทีคนเข ้าออกมากย่อม\ n เป็ นสาเหตุให ้ต ้องสินเปลืองและเป็ นผลของการ
บริหารงานทีไม่มป
ี ระสิทธิภาพ\ n13 .หลักของความคิดริเริม( Initiative
)เนืองจากว่าคนฉลาดย่อมต ้องการทีจะได ้รับความ\ n พอใจจากการทีตนได ้ทา
อะไรด ้วยตัวเองดังนันผู ้บังคับบัญชาควรจะเปิ ดโอกาสให ้ผู ้น ้อยได ้ใช ้ความ\ n
ริเริมของตนบ ้าง\ n14 .หลักของความสามัคคี( Esprit de corps )เน ้นถึงความ
จาเป็ นทีคนต ้องทางานเป็ นกลุม
่ ที\ n เป็ นอันหนึ
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หลักการจัดการของ Fayol ข ้างต ้นนียังเป็ นหลักเกณฑ์ทได
ี ้ใช ้ปฏิบต
ั อ
ิ ยูจ
่ นทุก
วันนีเพราะไม่วา่ เราจะยกเอากิจการใดก็ตามขึนมาแยกแยะดูกจ
็ ะเห็นว่างานบริ
หารขององค์การเหล่านีมีการจัดแบ่งหน ้าทีของผู ้บริหารไว ้ใกล ้เคียงกับหลัก
เกณฑ์ท ี Fayol ได ้แบ่งแยกเอาไว ้ผลงานที Taylor และ Fayol ได ้คิด
ค ้นขึนมาในช่วงสมัยการจัดการทีมีหลักเกณฑ์นันทังสองกรณีมส
ี ว่ นสําคัญใน
การสนับสนุนซึงกันและกันนักบริหารทังสองคนนีต่างมีความเชือ

และเป็ นผลของการบริหารงานทีไม่มป
ี ระสิทธิภาพ 13 )หลักของความคิดริเริม(
Initiative )เนืองจากว่าคนฉลาดย่อมต ้องการทีจะได ้รับความพอใจจากการทีตน
ได ้ทําอะไรด ้วยตัวเองดังนันผู ้บังคับบัญชาควรจะเปิ ดโอกาสให ้ผู ้น ้อยได ้ใช ้ความ
ริเริมของตนบ ้าง 14 )หลักของความสามัคคี( Esprit de Corps )เน ้นถึงความจํา
เป็ นทีคนต ้องทํางานเป็ นกลุม
่ ทีเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน( Teamwork )และชีให ้
เห็นถึงความสําคัญของการติดต่อสือสาร( Communication )เพือให ้ได ้มาซึง
กลุม
่ ทํางานทีดีมหาวิทยาลัยรังสิต RangsitUniversity มหาวิทยาลัยรังสิต
RangsitUniversity 33 หลักการจัดการของ Fayol ข ้างต ้นนียังเป็ นหลักเกณฑ์
ทีได ้ใช ้ปฏิบต
ั อ
ิ ยูจ
่ นทุกวันนีเพราะไม่วา่ เราจะยกเอากิจการใดก็ตามขึนมา
แยกแยะดูกจ
็ ะเห็นว่างานบริหารขององค์การเหล่านีมีการจัดแบ่งหน ้าทีขอเงผู ้
บริหารไว ้ใกล ้เคียงกับหลักเกณฑ์ท ี Fayol ได ้แบ่งแยกเอาไว ้ผลงานที Taylor
และ Fayol ได ้คิดค ้นขึนมาในช่วงสมัยการจัดการทีมีหลักเกณฑ์นันทังสอง
กรณีมส
ี ว่ นสําคัญในการสนับสนุนซึงกันและกันนักบริหารทังสองคนนีต่างมีความ
เชือตรงกันว่าถ ้าได ้มีการจัดการด ้านทีเกียวกับบุคคลและทรัพยากรอืนๆ

๔๗ถ ้าได ้มีการจัดการด ้านทีเกียวกับบุคคลและทรัพยากรอืนๆอย่างถูกต ้องแล ้วก็
่ วามสําเร็จได ้และทังสองก็ได ้ใช ้วิธก
จะเป็ นกุญแจทีจะนํ าไปสูค
ี ารทีเป็ นวิทยา
ศาสตร์ในการจัดการด ้วยจะมีทเป็
ี นข ้อแตกต่างแต่ไม่เป็ นการขัดแย ้งกันก็คอ
ื
Taylor ใช ้วิธเี ริมพิจารณามาจากระดับปฏิบต
ั ก
ิ ารจากข ้างล่างและมุง่ สนใจ
พิจารณาในระดับงานทีเป็ นงานปฏิบต
ั ก
ิ ารทีฐานส่วน Fayol นันเนืองจากได ้ใช ้
เวลาส่วนมากค ้นคว ้าหลักทฤษฎีจากตําแหน่งงานบริหารใน

ว่าเราจะยกเอากิจการใดก็ตามขึนมาแยกแยะดูกจ
็ ะเห็นว่างานบริหารของ
องค์การเหล่านีมีการจัดแบ่ง\ n หน ้าทีขอเงผู ้บริหารไว ้ใกล ้เคียงกับหลักเกณฑ์ท ี
Fayol ได ้แบ่งแยกเอาไว ้\ n ผลงานที Taylor และ Fayol ได ้คิดค ้นขึนมาในช่วง
สมัยการจัดการทีมีหลักเกณฑ์นันทังสอง\ n กรณีมส
ี ว่ นสาคัญในการสนับสนุน
ซึงกันและกันนักบริหารทังสองคนนีต่างมีความเชือตรงกันว่า\ n ถ ้าได ้มีการ
จัดการด ้านทีเกียวกับบุคคลและทรัพยากรอืนๆอย่างถูกต ้องแล ้วก็จะเป็ นกุญแจ\
่ วามสาเร็จได ้และทังสองก็ได ้ใช ้วิธก
n ทีจะนาไปสูค
ี ารทีเป็ นวิทยาศาสตร์ในการ
จัดการด ้วยจะมีทเป็
ี น\ n ข ้อแตกต่างแต่ไม่เป็ นการขัดแย ้งกันก็คอ
ื Taylor ใช ้วิธ ี
เริมพิจารณามาจากระดับปฏิบต
ั ก
ิ าร\ n จากข ้างล่างและมุง่ สนใจพิจารณาใน
ระดับงานทีเป็ นงานปฏิบต
ั ก
ิ ารทีฐานส่วน Fayol นันเนืองจากได ้\ n ใช ้เวลาส่วน
มากค ้นคว ้าหลักทฤษฎีจากตาแหน่งงานบริหารในระดับสูงทีทางานอยู\่ n จาก
หลักการของ Fayol พบว่าหลักการส่วนใหญ่จะมุง่ เน ้นให ้ความสาคัญเกียวกับ
การรวม\ n อานาจและการแบ่งหน ้าทีตามความชานาญเฉพาะด ้านรวมทังการ
ปฏิบต
ั งิ านโดยใช ้ทีดีทสุ
ี ดซึงเป็ น\ n หลักการและแนวทางทีมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์

ของการดําเนินงานซึงประกอบด ้วยขันตอน๔ชันคือวางแผน Plan ปฏิบต
ั ิ Do
ตรวจสอบ Check ปรับปรุง Act การดําเนินกิจกรรม PDCA อย่างเป็ นระบบได ้
ครบวงจรอย่างต่อเนืองหมุนเวียนไปเรือยๆย่อมส่งผลให ้การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพและมีคณ
ุ ภาพเพิมขึนโดยตลอดวงจร PDCA นีได ้พัฒนาขึนโดยดร
วอลเตอร์ชวิ ฮาร์ทต่อมาดรเอดวาร์ดเดมมิง๑๙๕๐ได ้นํ ามาเผยแพร่จนเป็ นทีรู ้จัก
กันอย่างแพร่หลายทําให ้ได ้นิยมเรียกวงจรนีในอีกชือหนึงว่าวงจรของเด

เป็ นกิจกรรมพืนฐานในการบริหารคุณภาพดร.วอล์ทเตอร์ชวิ ฮาร์ทเป็ นผู ้พัฒนา
ขึนเป็ นคนแรกในปี ค.ศ. 1939 และดร.เอดวาร์ดเดมิงเป็ นผู ้นามาเผยแพร่ใน
ประเทศญีปุ่ นในปี ค.ศ. 1950 จนเป็ นทีรู ้จักกันแพร่หลายในชือวัฎจักร์เดมิง(
Deeming Cycle )หรือวงจรควบคุมคุณภาพ( Quality Control Circel : PDCA
)หรือวัฎจักร์แห่งการบริหารคุณภาพในกิจกรรมต่างๆทุกระดับการบริหารและการ
ปฏิบต
ั ิ PDCA ย่อมาจาก Plan -- Do -- Check -- Act ซึงแปลว่าวางแผน-ปฏิบต
ั -ิ -ตรวจสอบ--ปรับปรุงซึงต ้องดาเนินการอย่างมีวน
ิ ัยให ้ครบวงจรหมุนเวียน
พัฒนาไปไม่มห
ี ยุดไม่มห
ี ย่อน PDCA (Plan-Do-Check-Act)เป็ นกิจกรรมพืน
ฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดาเนินงานซึงประกอบด ้วย
ขันตอน 4 ขันคือวางแผน-ปฏิบต
ั -ิ ตรวจสอบ-ปรับปรุงการดาเนินกิจกรรม PDCA
อย่างเป็ นระบบให ้ครบวงจรอย่างต่อเนืองหมุนเวียนไปเรือยๆย่อมส่งผลให ้การดา
เนินงานมีประสิทธิภาพและมีคณ
ุ ภาพเพิมขึนโดยตลอดวงจร PDCA นีได ้พัฒนา
ขึนโดยดร.ชิวฮาร์ทต่อมาดร.เดมมิงได ้นามาเผยแพร่จนเป็ นทีรู ้จักกันอย่างแพร่
หลายขันตอนแต่ละขันของวงจร

มมิง Plan การวางแผนหมายถึงการวางแผนการดําเนินงานอย่างรอบคอบครอบ
คลุมถึงการกําหนดหัวข ้อทีต ้องการปรับปรุงเปลียนแปลงซึงรวมถึงการพัฒนาสิง
ใหม่ๆการแก ้ไขปั ญหาทีเกิดขึนจากการวางแผนปฏิบต
ั งิ านอาจประกอบ
ด ้วยการกําหนดเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานวางแผนการ
เตรียมงานรอบรับการกําหนดการทํางานกําหนดเวลาการจัดกิจกรรมกําหนด
บุคลากรผู ้ดําเนินกิจกรรมและกําหนดงบประมาณทีต ้องใช ้การวางแผนงานนัน
สามารถปรับเปลียนได ้ตามสถานการณ์ของสภาพกิจกรรมการวางแผน

PDCA PDCA หรือทีเรียกว่าวงจรเดมิง()หรือวงจรชูฮาร์ต( Shewhart Cycle
)คือวงจรการควบคุมคุณภาพ 1 . Plan (วางแผน)หมายถึงการวางแผนการดํา
เนินงานอย่างรอบคอบครอบคลุมถึงการกําหนดหัวข ้อทีต ้องการปรับปรุง
เปลียนแปลงซึงรวมถึงการพัฒนาสิงใหม่ๆการแก ้ปั ญหาทีเกิดขึนจากการปฏิบต
ั ิ
งานอาจประกอบด ้วยการกําหนดเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน
Plan การจัดอันดับความสําคัญของเป้ าหมายกําหนดการดําเนินงานกําหนดระยะ
เวลาการดําเนินงานกําหนดผู ้รับผิดชอบหรือผู ้ดําเนินการและกําหนดงบประมาณ
ทีจะใช ้การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลียนได ้ตามความเหมาะสมของ
ิ เกิดขึน
ลักษณะการดําเนินงานการวางแผนยังช่วยให ้เราสามารถคาดการณ์สงที
ในอนาคตและช่วยลดความสูญเสียต่างๆทีอาจเกิดขึนได ้ 2 . Do (ปฏิบต
ั ต
ิ าม
แผน)หมายถึงการดําเนินการตามแผนอาจประกอบด ้วยการมีโครงสร ้างรองรับ
การดําเนินการ(เช่นคณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ)มีวธิ ก
ี ารดําเนิน
การ(เช่นมีการประชุมของคณะกรรมการมีการจัดการเรียนการสอนมีการแสดง
ความจํานงขอรับนักศึกษาไปยังทบวงมหาวิทยาลัย)และมีผลของการดําเนิน
การ(เช่นรายชือนักศึกษาทีรับในแต่ละปี ) 3 . Check (ตรวจสอบการปฏิบต
ั ต
ิ าม
แผน)หมายถึงการประเมินแผนอาจประกอบด ้วย
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๔๘แผนการดําเนินการนันๆซึงเป็ นลักษณะของการประเมินตนเองโดยไม่จําเป็ น
ต ้องตังคณะกรรมการอีกชุดมาประเมิน Act การดําเนินการให ้เหมาะสมหมาย
ถึงการนํ าผลการประเมินมาพัฒนาแผนอาจประกอบด ้วยการนํ าผลการประเมินมา
วิเคราะห์วา่ มีโครงสร ้างหรือขันตอนการปฏิบต
ั งิ านใดทีควรปรับปรุงหรือพัฒนา
สิงทีดีอยูแ
่ ล ้วให ้ดียงขึ
ิ นไปอีกและสังเคราะห์รป
ู แบบการดําเนินการใหม่ทเหมาะ
ี
สมสําหรับการดําเนินการใหม่ในปี ตอ
่ ไป๓๗๒๔๔พุทธวิธบ
ี ริหาร

ทีรับในแต่ละปี ) 3 . Check (ตรวจสอบการปฏิบต
ั ต
ิ ามแผน)หมายถึงการประเมิน
แผนอาจประกอบด ้วยการประเมินโครงสร ้างทีรองรับการดําเนินการการประเมิน
ขันตอนการดําเนินงานและการประเมินผลของการดําเนินงานตามแผนทีได ้ตังไว ้
โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถทําได ้เองโดยคณะกรรมการทีรับผิดชอบ
แผนการดําเนินงานนันๆซึงเป็ นลักษณะของการประเมินตนเองโดยไม่จําเป็ น
ต ้องตังคณะกรรมการอีกชุดมาประเมินแผนหรือไม่จําเป็ นต ้องคิดเครืองมือหรือ
แบบประเมินทียุง่ ยากซับซ ้อน 4 . Act (ปรับปรุงแก ้ไข)หมายถึงการนํ าผลการ
ประเมินมาพัฒนาแผนอาจประกอบด ้วยการนํ าผลการประเมินมาวิเคราะห์วา่ มี
โครงสร ้างหรือขันตอนการปฏิบต
ั งิ านใดทีควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิงทีดีอยูแ
่ ล ้ว
ให ้ดียงขึ
ิ นไปอีกและสังเคราะห์รป
ู แบบการดําเนินการใหม่ทเหมาะสมสํ
ี
าหรับ
การดําเนินการในปี ตอ
่ ไป http ://www.oknation.net/ blog /print.php? id
= 187752

และวุฒภ
ิ าวะของผู ้เรียนโดยทีพระพุทธเจ ้าทรงเทียบความพร ้อมในการศึกษา
เล่าเรียนของบุคคลเข ้ากับบัวสีเหล่าและทรงจําแนกประเภทของบุคคลทีจะเข ้า
รับการศึกษาอบรมไปตามจริต๖และทีสําคัญมากก็คอ
ื พระพุทธเจ ้าทรงมุง่ ให ้ผู ้
เรียนลงมือปฏิบต
ั ด
ิ ้วยตนเองดังพุทธพจน์ทว่ี าตุมฺเหหิกจิ ฺจํอาตปฺปํอกฺ
ขาตาโรตถาคตาเธอทังหลายต ้องทําความเพียรเผากิเลสเองพระตถาคตเจ ้าเป็ น
แต่ผู ้บอกทาง๔๗บุคลากรทีได ้รับการพัฒนาแล ้วก็จะได ้

ว่าเป็ นเสขะคือยังต ้องศึกษาต่อเมือสําเร็จการศึกษาเป็ นพระอรหันต์แล ้วจึงเรียก
ว่าเป็ นอเสขะ\ n คือผู ้ไม่ต ้องศึกษา\ n กระบวนการจัดการศึกษาในพระพุทธ
ศาสนายึดหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิ\ n ปั ญญาซึงเป็ นการฝึ กอบรมทีเน ้นภาค
ปฏิบต
ั ม
ิ ากกว่าจะเป็ นการเรียนการนอนในทางทฤษฎีเมือ\ n กล่าวในเชิงบริหาร
เราต ้องยอมรับว่าพระพุทธศาสนาให ้ความสําคัญแก่การจัดการศึกษาอบรมเพือ\
n พัฒนาบุคลากรเป็ นอย่างยิงด ้วยเหตุนพระพุ
ี
ทธศาสนาจึงชือว่าเป็ นศาสนา
แห่งการศึกษา\ n การศึกษาอบรมในพระพุทธศาสนายึดผู ้เรียนเป็ นศูนย์กลางดัง
จะเห็นได ้จากการ\ n จัดการเรียนการสอนให ้สอดคล ้องกับพัฒนาการและวุฒ ิ
ภาวะของผู ้เรียนโดยทีพระพุทธเจ ้าทรง\ n เทียบความพร ้อมในการศึกษาเล่า
เรียนของบุคคลเข ้ากับบัวสีเหล่าและทรงจําแนกประเภทของ\ n บุคคลทีจะเข ้า
รับการศึกษาอบรมไปตามจริต 6 และทีสําคัญมากก็คอ
ื พระพุทธเจ ้าทรงมุง่ ให ้ผู ้
เรียน\ n ลงมือปฏิบต
ั ด
ิ ้วยตนเองดังพุทธพจน์ทว่ี า"ตุมฺเหหิกจิ ฺจํอาตปฺปํอกฺ
ขาตาโรตถาคตาเธอทังหลาย\ n ต ้องทําความเพียรเผากิเลสเองพระตถาคตเจ ้า
เป็ นแต่ผู ้บอกทาง"(ขุ.ธ.25/ 30 / 51 )\ n บุคลากร

รับการจัดสรรภาระหน ้าทีให ้ปฏิบต
ั งิ านภายในองค์กรตามความรู ้ความสามารถดัง
ทีพระพุทธเจ ้าทรงแต่งตังเป็ นเอตทัคคะในด ้านต่างๆดังกล่าวมาแล ้วการบริ
หารงานบุคคลในพระพุทธศาสนามีระบบการให ้รางวัลและการลงโทษซึงเทียบ
ได ้กับการใช ้พระเดชพระคุณในสมัยปั จจุบน
ั นันคือใครทําดีกค
็ วรได ้รับการ
ยกย่องใครทําผิดก็ควรได ้รับการลงโทษดังพระบาลีทว่ี านิคฺคณฺ เห
นิคฺคหารหํปคฺคณฺ เหปคฺคหารหํขม
่ คนทีควรข่มยกย่องคนทีควรยกย่อง๔๘เรา

ทีได ้รับการพัฒนาแล ้วก็จะได ้รับการจัดสรรภาระหน ้าทีให ้ปฏิบต
ั งิ านภายใน\ n
องค์กรตามความรู ้ความสามารถดังทีพระพุทธเจ ้าทรงแต่งตังเป็ นเอตทัคคะใน
ด ้านต่างๆดังกล่าว\ n มาแล ้ว\ n การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนามี
ระบบการให ้รางวัลและการลงโทษซึงเทียบได ้\ n กับการใช ้พระเดชพระคุณใน
สมัยปั จจุบน
ั นันคือใครทําดีกว็ วรได ้รับการยอย่องใครทําผิดก็ววร\ n ได ้รับการ
ลงโทษดังพระบาลีวา่ "นิคฺคณฺ เหนิคฺคหารหํปคฺคณฺ เหปคฺคหารหํขม
่ คนทีควรข่ม
ยกย่อง\ n คนทีควรยกย่อง"เราจะเข ้าใจระบบการให ้รางวัลและการลงโทษได ้ดี
จากเรืองต่อไปนีในเกสีสต
ู ร\ n วันหนึงสารถีผู ้ฝึ กม ้าชือนายแกสีเข ้าไปเฝ้ า
พระพุทธเจ ้าแล ้วทูลถามว่าพระพุทธเจ ้าทรงมี\ n วิธฝ
ี ึ กคนอย่างไรพระพุทธเจ ้า
ทรงย ้อนถามว่านายเกสีมวี ธิ ฝ
ี ึ กม ้าอย่างไรนายเกสีกราบทูลว่าเข ้าใช ้\ n3 วิธค
ี อ
ื
วิธน
ี ุ่มนวลวิธรี น
ุ แรงวิธผ
ี สมผสานคือมีทงนุ
ั ่มนวนและรุนแรงพระพุทธเจ ้าตรัสถาม
ว่า\ n ถ ้าใช ้ 3 วิธแ
ี ล ้วไม่ได ้ผลจะทําอย่างไรนายเกสีกราบทูลว่าถ ้าฝึ กไม่ได ้ผลก็
ฆ่าม ้าทิงเสียเพราะปล่อย\ n ไปก็ทําให ้เสียชือสถาบันเกสีวท
ิ ยา\ n พระพุทธเจ ้า
ตรัสว่าพระองค์ทรงใช ้ทัง 3 วิธฝ
ี ึ กคนเหมือน

สมัญญาว่าตถาคตหมายถึงคนทีพูดอย่างไรแล ้วทําอย่างนัน๕๑พระพุทธเจ ้า
ทรงมีภาวะผู ้นํ าสูงมากเพราะทรงสอนให ้รู ้ยถาวาทีทําให ้ดูตถาการีและอยูใ่ ห ้เห็น
ยถาวาทีตถาการียงไปกว่
ิ
านันการสังการแต่ละครังของพระพุทธเจ ้าเป็ นทียอมรับ
ได ้ง่ายเพราะไม่ทรงใช ้วิธเี ผด็จการแต่ทรงใช ้วิธก
ี ารแบบธรรมาธิปไตยดังที
ึ ยกว่า
พระพุทธเจ ้าทรงจําแนกแรงจูงใจในการทําความดีซงเรี
อธิปไตย๓ประการ๕๒๑อัตตาธิปไตยการทําความดีเพราะยึดผลประโยชน์หรือ

.สมุตเตชนา(แกล ้วกล ้า)หมายถึงปลุกใจให ้เกิดความเชือมันในตนเองและมี
ความ\ n กระตือรือร ้นในการดําเนินการไปสูเ่ ป้ าหมาย\ n4 .สัมปหังส
นา(ร่าเริง)หมายถึงสร ้างบรรยากาศในการทํางานร่วมกันแบบกัลยาณมิตร\ n ซึง
จะส่งเสริมให ้สมาชิกมีความสุขในการงาน\ n ความสามารถในการจูงใจคนของ
พระพุทธเจ ้าตรงกับพระสมัญญาว่าตถาคตหมายถึง\ n คนทีพูดอย่างไรแล ้วทํา
อย่างนันพระพุทธเจ ้าทรงมีภาวะผู ้นํ าสูงมากเพราะทรงสอนให ้รู ้(ยถาวาที)\ n ทํา
ให ้ดู(ตถาการี)และอยูใ่ ห ้เห็น(ยถาวาทีตถาการี)\ n ยิงไปกว่านันการสังการแต่ละ
ครังของพระพุทธเจ ้าเป็ นทียอมรับได ้ง่ายเพราะไม่ทรงใช ้\ n วิธเี ผด็จการแต่ทรง
ใช ้วิธก
ี ารแบบธรรมาธิปไตยดังทีพระพุทธเจ ้าทรงจําแนกแรงจูงใจในการทํา\ n
ึ ยกว่าอธิปไตย 3 ประการดังนี\ n1 .อัตตาธิปไตยการทําความดี
ความดีซงเรี
เพราะยึดผลประโยชน์หรือความพอใจของตนเป็ นทีตัง\ n2 .โลกาธิปไตยการทํา
ความดีเพราะต ้องการให ้ชาวโลกยกย่องนันคือยึดทัศนะหรือ\ n คะแนนนิยมจาก
คนอืนเป็ นทีตัง\ n3 .ธรรมาธิปไตยการทําความดีเพือความดีทําหน ้าทีเพือหน ้าที
นันคือยึดธรรมคือหน ้าที\ n เป็ นสําคัญ\ n แม ้พระพุทธเจ ้า
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อักขราวิสท
ุ ธิ

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

ความพอใจของตนเป็ นทีตังโดยยึดคติวา่ ถูกต ้องคือถูกใจข ้าพเจ ้าผู ้บริหาร
ประเภทนีมักลงท ้ายด ้วยการเป็ นเผด็จการส่วนผู ้บริหารทีเป็ นโลกาธิปไตยก็
พยายามเอาใจทุกคนเพือให ้ตนเองอยูใ่ นตําแหน่งต่อไปได ้เขาพยายามทําให ้
ถูกใจทุกคนซึงก็เป็ นเรืองทีเป็ นไปไม่ได ้ผู ้บริหารประเภทนีมักหนีปัญหาเมือมี
ปั ญหาขัดแย ้งเกิดขึนในองค์กรก็พยายามลอยตัวหนีปัญหาผู ้บริหารทีดีต ้องเป็ น
ธรรมาธิปไตยเขายึดถือคติวา่ ถูกต ้องไม่จําเป็ นต ้องถูกใจข ้าพเจ ้าหรือ

เป็ นหลักในการบริหารการบริหารตามแนวพระพุทธศาสนาจึงไม่เป็ นทัง
อัตตาธิปไตย\ n และโลกาธิปไตย\ n ผู ้บริหารทีเป็ นอัตตาธิปไตยก็มก
ั จะคํานึง
ถึงผลประโยชน์สว่ นตนหรือความพอใจ\ n ของตนเป็ นทีตังโดยยึดคติวา่ ถูกต ้อง
คือถูกใจข ้าพเจ ้าผู ้บริหารประเภทนีมักลงท ้ายด ้วยการเป็ น\ n เผด็จการ\ n ส่วน
ผู ้บริหารทีเป็ นโลกาธิปไตยก็พยายามเอาใจทุกคนเพือให ้ตนเองอยูใ่ นตําแหน่ง\
n ต่อไปได ้เขาพยายามทําให ้ถูกใจทุกคนซึงก็เป็ นเรืองทีเป็ นไปไม่ได ้ผู ้บริหาร
ประเภทนีมักหนี\ n ปั ญหาเมือมีปัญหาขัดแย ้งเกิดขึนภายในองค์กรก็พยายามล
อยตัวหนีปัญหา\ n ผู ้บริหารทีดีต ้องเป็ นธรรมาธิปไตยเขายึดถือคติวา่ ถูกต ้อง
ไม่จําเป็ นต ้องถูกใจ\ n ข ้าพเจ ้าหรือถูกใจทุกคนกล ้าตัดสินใจลงมือทําในสิงที
ถูกต ้องชอบธรรมโดยไม่พยายามลอยตัวหนี\ n ปั ญหาเขาถือคติวา่ อํานาจหน ้าที
มาพร ้อมความรับผิดชอบเขาย่อมเสียสละประโยชน์สข
ุ ส่วนตน\ n เพือประโยชน์
สุขทียิงใหญ่กว่านันคือประโยชน์สข
ุ ส่วนรวม\ n สรุปได ้ว่าจากการศึกษาหลัก
พระพุทธศาสนาใน"พระไตรปิ ฎก"และพุทธวิธ\ี n บริหารข ้างต ้นผู ้วิจัยชอบทัง
ธรรมและวินัยเพราะการทีจะเป็ นผู ้บริหารขององค์กรหรือองค์การ\ n ผู ้บริหารจะ
ต ้องมีธรรมะคือมีคณ
ุ ธรรมคุณงามความดี
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