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บทคัดย่อ 
  

การศึกษา“แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนีของกรมราชทัณฑ์” 
เพ่ือศึกษา (1) สภาพปัญหาในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง (2) เพ่ือค้นหา
แนวทางหรือมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ในการป้องกันการหลบหนีของ
ผู้ต้องขัง โดยเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง (ฝ่ายควบคุมและฝ่ายรักษาการณ์) 
ของเรือนจ า/ทัณฑสถาน จ านวน 1,364 คน และการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถาน 
ซึ่งเคยมีผู้ต้องขังหลบหนี จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ เรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 
และเรือนจ าอ าเภอนางรอง สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย  อายุมากกว่า 45 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นข้าราชการประเภททั่วไป ต าแหน่งเจ้าพนักงาน
ราชทัณฑ์ ระดับช านาญงาน  มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน อายุราชการมากกว่า 25 ปี และมีประสบการณ์
ในงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังมากกว่า 14 ปี 

การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการควบคุมผู้ต้องขัง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมไม่เคยมีผู้ต้องขังหลบหนี  ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่เคยมีผู้ต้องขังหลบหนีนั้น 
ส่วนใหญ่เป็นการหลบหนีภายนอก โดยถูกลงโทษทางวินัยด้วยการเพ่ิมเวรยาม  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ผ่านการอบรมหลักสูตรข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ)  โดยมี
การศึกษาข้อมูลท าความเข้าใจเพ่ิมเติมเกี่ยวกับงานด้านการควบคุม และทราบมาตรการหรือระเบียบด้านการ
ควบคุมผู้ต้องขังผ่านการประชุมชี้แจงประจ าเดือนของเรือนจ า/ทัณฑสถาน  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่า ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี (ระหว่างสอบสวน/ไต่สวน/ระหว่าง
อุทธรณ์-ฎีกา) มีความยุ่งยากซับซ้อนในการควบคุมมากที่สุด  และเห็นว่าผู้ต้องขังคดีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพ
ติด/สารระเหย  และผู้ต้องขังโรคจิต/จิตบกพร่อง เป็นกลุ่มมีความเสี่ยงในการหลบหนีต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ  

ในส่วนของปัจจัยการหลบหนีทั้งภายในและภายนอกเรือนจ า พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากตัวผู้ต้องขัง  
โดยเห็นว่าการสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบในหน้าที่ จะเป็นแนวทางในการป้องกันการหลบหนีภายในของ
ผู้ต้องขังได้ และการปฏิบัติตามแนวทาง มาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับในการควบคุมผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์
วางไว้อย่างเคร่งครัด จะเป็นแนวทางในการป้องกันการหลบหนีภายนอกของผู้ต้องขังได้   

ระดับความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี แบ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านเจ้าหน้าที่ ประเด็นที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด พบว่า ควรมีการก าหนดให้มีการ
อบรมหลักสูตรข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) ทุกคน ก่อนการปฏิบัติหน้าที่จริงในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
(  = 4.63)  รองลงมาควรมีการส่งเสริมหรือพัฒนาเจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถาน ให้มีประสบการณ์และ
ทักษะในงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง (  = 4.59)  ประเด็นที่มีความคิดเห็นในระดับมาก พบว่า ควรมีการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมผู้ต้องขังเพ่ือไม่ให้เจ้าหน้าที่เกิดความเครียด 
ความซ้ าซาก จ าเจ และความตรากตร าในการท างาน (  = 4.16)  รองลงมาควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมผู้ต้องขังเพ่ือป้องกันการสร้างอิทธิพลสร้างความคุ้นเคยใกล้ชิด
กับผู้ต้องขัง (  = 4.09)  ประเด็นที่มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง พบว่า ควรมีการก าหนดสัดส่วนของ
ร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ าหนัก ฯลฯ ส าหรับเจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถาน ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุม
ผู้ต้องขัง (  = 3.40) 
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2) ด้านการควบคุม ประเด็นที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด พบว่า ควรมีการสนับสนุน
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ด้านการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของจ านวนและ
ลักษณะของผู้ต้องขังในปัจจุบัน (  = 4.71)  รองลงมาควรมีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของเรือนจ า/
ทัณฑสถาน ที่มีสภาพเก่าขาดความมั่นคงแข็งแรง เช่น อาคาร ประตู ก าแพง รั้ว  (  = 4.58)  ประเด็นที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก พบว่า เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการวิเคราะห์ กลั่นกรอง สืบสวนหาข่าว รวมทั้งมี
การวางสายข่าว เพื่อป้องการการหลบหนีหรือการก่อเหตุร้ายของผู้ต้องขัง (  = 4.15)  รองลงมาเรือนจ า/
ทัณฑถานมีการวางแผนการย้ายผู้ต้องขังที่รัดกุม ชัดเจน และเป็นความลับ เช่น มีการศึกษาสภาวะแวดล้อม
และระยะทางในการย้ายผู้ต้องขัง (  = 4.09) 

การสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง สามารถสรุปผล ได้
ดังนี้ 

1. แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า  มีการคัดเลือก
เจ้าหน้าที่ในปฏิบัติงานด้านการควบคุมให้เหมาะสมกับลักษณะงาน จัดเจ้าหน้าที่ประจ าตามจุดเสี่ยงต่างๆ จัด
เจ้าหน้าหน้าที่ประจ าป้อมรักษาการณ์และรายงานผู้บัญชาการเรือนจ าเป็นระยะ มีการแจ้งข่าวสารให้
เจ้าหน้าที่เรือนจ าทราบในการประชุมประจ าเดือน และการก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุม
ผู้ต้องขัง ให้ความส าคัญกับการนับยอดผู้ต้องขังตามระเบียบที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด 

2. แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล  มีการ
คัดเลือกเจ้าหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขังป่วยโรงพยาบาล โดยใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น (Line) ในการรายงาน
ผู้บัญชาการเรือนจ าเป็นระยะ และมอบหมายเวรพัศดีหรือเวรตรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เฝ้าป่วยผู้ต้องขังที่โรงพยาบาล  

3. แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงาน
สาธารณะ คัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด มีการ
คัดเลือกผู้ต้องขังที่จะออกท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ โดยคณะกรรมการของเรือนจ า ตามหลักเกณฑ์ที่
กรมราชทัณฑ์ก าหนด 

4. แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังไปศาล เป็นอ านาจหน้าที่ของ 
เจ้าพนักงานต ารวจ ในการรับ – ส่ง และควบคุมผู้ต้องขังไปศาล เมื่อผู้ต้องขังกลับจากศาล เป็นหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมที่จะด าเนินการการตรวจค้นตัวตัวผู้ต้องขัง เพ่ือค้นหาสิ่งของต้องห้ามที่ผู้ต้องขัง 
อาจลักลอบน าเข้าเรือนจ า เช่น ยาเสพติด โทรศัพท์ อุปกรณ์ในการหลบหนี เป็นต้น 

5. สัดส่วนเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขัง ที่เหมาะสมต่อการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า  ในการ
ป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อ ผู้ต้องขัง 20 ซึ่งจะท าให้การควบคุมและการ
พัฒนาพฤตินิสัยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

6. เทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า มีการแยกสีเสื้อผู้ต้องขังตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบหรืองานที่ได้รับมอบหมาย การสร้างกลุ่มไลน์ (Line) ของเรือนจ าเป็นช่องทางในการสื่อสารในการ
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ต้องอยู่ประจ าจุดหรือเขตที่รับผิดชอบ ไม่ละเลยหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย มีการการตรวจนับเช็คยอดผู้ต้องขังตามระเบียบที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด 

7. เทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล การใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น (Line) ในการ
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ มีแบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล และการก าชับ
เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติตามระเบียบในการควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาลที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดอย่างเคร่งครัด  
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8. เทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ เจ้าหน้าที่ควบคุมสังเกต
พฤติกรรมของผู้ต้องขังในแต่ละวัน สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับผู้ต้องขัง โดยใช้หลักจิตวิทยาในการ
ควบคุม ใช้อิทธิพลกลุ่มในการควบคุมผู้ต้องขัง มีการลงโทษผู้ต้องขังที่ท าผิดกฎระเบียบฯ 

9. เทคนิคการแยกประเภทผู้ต้องขังที่มีลักษณะไม่น่าไว้วางใจ แยกขังผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา
คดี ผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายใหญ่ คดีที่เป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจ ผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหลบหนี
หรือผู้ต้องขังโทษสูง โดยแยกขังไม่ให้ปะปนกับผู้ต้องขังอ่ืน เพ่ือสังเกตพฤติกรรมในระหว่างที่แยกขัง  

10. เทคนิคในการหาข่าว มีการวางระบบสายข่าวในเรือนจ า โดยการคัดผู้ต้องขังเข้ามาท า
หน้าที่สายข่าว ตามความสมัครใจและยินยอมของผู้ต้องขัง มีการเช็คข่าวจากแหล่งข่าวหลายๆช่องทาง 
เพ่ือความน่าเชื่อถือของข่าวที่ได้รับ มีการปกป้องสายข่าวและให้รางวัลสายข่าวเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน
ของแหล่งข่าว  

11. มาตรการในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังภายในเรือนจ า มีการตรวจสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างอยู่เสมอ การปรับลักษณะทางกายภาพของเรือนจ าที่เป็นจุดเสี่ยงใน
การหลบหนีของผู้ต้องขัง คัดเลือกเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีการจัดเจ้าหน้าที่ประจ า
ป้อมหรือจุดเสี่ยงภายในเรือนจ า  รวมทั้งมีการตรวจค้นและป้องกันสิ่งของต้องห้ามอันเป็นอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือที่ใช้ในการหลบหนีอยู่เป็นประจ า 

12. มาตรการในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล จัดเจ้าหน้าที่ควบคุม
ตามระเบียบที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด มีกระบวนการการคัดกรองผู้ต้องขังป่วยที่จะออกรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
พร้อมกับใช้ทักษะ ประสบการณ์เพ่ือสังเกตอาการอย่างถี่ถ้วน  

13. มาตรการในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ มีการ
คัดเลือกเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญกับการเช็คยอดผู้ต้องขัง มีการประสานกับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการหาข่าวติดตามตัวผู้ต้องขังหลบหนี 

14. มาตรการในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังเรือนจ าชั่วคราว มีการสร้างห้องพักเวร
หน้าเรือนนอน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมผู้ต้องขังได้อย่างใกล้ชิด และก าชับให้เจ้าหน้าที่นับจ านวน
ผู้ต้องขัง พร้อมทั้งรายงานยอดผู้ต้องขังให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  

ข้อเสนอแนะต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู ้ต ้องขัง จากผู ้บร ิหารและ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 

การควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจ า 
1. เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสมกับจ านวนผู้ต้องขัง มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน

การปฏิบัติหน้าที่เพื่อลดความซ้ าซาก จ าเจ และความตรากตร าในการปฏิบัติงาน 
2. การสร้างจิตส านึกเจ้าหน้าที่ในปฏิบัติงานควบคุมผู้ต้องขังตามระเบียบที่กรมราชทัณฑ์

ก าหนด และปฏิบัติตามวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด  
3. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการ

เพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่  
4. การฝึกเจ้าหน้าที่เข้าใหม่ให้เรียนรู้งานด้านการควบคุมผู้ต้องขังจากประสบการณ์ตรงในการ

ปฏิบัติหน้าที่ (Learning by doing) โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ในงานควบคุมเป็นพ่ีเลี้ยงในการสอน
งานเจ้าหน้าที่เข้าใหม่  



(4) 
 

5. การด าเนินการและลงโทษทางวินัยอย่างจริงจัง กรณีเจ้าหน้าที่ละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่จน
เป็นเหตุให้ผู้ต้องขังหลบหนี เพ่ือเป็นการข่มขู่ยับยั้งให้เจ้าหน้าที่เกิดความเกรงกลัวและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดไว้ 

การควบคุมผู้ต้องขังนอกเรือนจ า 
1. เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับจ านวนผู้ต้องขัง หรือพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ มีการ

สับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
2. การมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ตามความรู้ความสามารถ ความถนัดของเจ้าหน้าที่ และ

พิจารณาจากประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา เพ่ือประสิทธิภาพในการควบคุมผู้ต้องขัง 
3. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจ าอย่าง

ทั่วถึงและสม่ าเสมอ เช่น การควบคุมผู้ต้องขังป่วยโรงพยาบาล ควบคุมผู้ต้องขังกองนอก/ท างานสาธารณะ 
ควบคุมผู้ต้องขังเรือนจ าชั่วคราว เป็นต้น 

4. ในการเฝ้าผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล ควรมีการจัดเวรเป็นผลัด เหมือนควบคุมผู้ต้องขังใน
เรือนจ าเพ่ือประสิทธิภาพในการควบคุมผู้ต้องขัง 

5. ด าเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ละเลย 
ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่ท าให้ผู้ต้องขังหลบหนีจนเกิดความเสียหายต่อเรือนจ า ภาพลักษณ์ของ
กรมราชทัณฑ์ และความปลอดภัยของประชนในสังคม 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
กรมราชทัณฑ์มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ 

กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2545 ออกเป็นราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคโดยก าหนดให้
เรือนจ า/ทัณฑสถาน เป็นหน่วยปฏิบัติภารกิจหลักในการควบคุมดูแล และปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดทั้งการ
ควบคุมไม่ให้หลบหนี และการอบรมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เรือนจ า/ทัณฑสถานจึงเป็นหน่วยงานส าคัญ
ในการควบคุมและป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งเรือนจ า/ทัณฑสถานแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน
ทั้งจ านวนผู้ต้องขัง ประเภทผู้ต้องขัง จ านวนเจ้าหน้าที่ ลักษณะพ้ืนที่เรือนจ า อ านาจการควบคุมผู้ต้องขัง ฯลฯ 

ปัจจุบันจ านวนผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามสภาพเศรษฐกิจ สภาพ
สังคมของประเทศ และนโยบายการปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยงานภาครัฐ จากสถิติเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559 มีผู้ต้องราชทัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 302,339  คน ในขณะที่กรมราชทัณฑ์มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ใน
ภาพรวม จ านวน  11,117 คน คิดเป็นสัดส่วนเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขัง 1 : 27 และหากพิจารณาจากข้อมูล
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านการควบคุม ซึ่งมีจ านวน 6,189 คน คิดเป็นสัดส่วนเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านการ
ควบคุมต่อผู้ต้องขัง 1 : 48 ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานสากลที่สหประชาชาติก าหนดไว้ ให้อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อ
ผู้ต้องขังคิดเป็น 1 : 5 และมาตรฐานที่ส านักงาน กพ. ก าหนดให้อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขังคิดเป็น 1 : 10 
สะท้อนให้เห็นว่าจ านวนข้าราชการกรมราชทัณฑ์มีไม่เพียงพอ และไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนผู้ต้องขังที่
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ต้องปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่องและ
ไม่มีวันหยุด ข้าราชการทุกต าแหน่งต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่แม้ในวันหยุดราชการ ท าให้
ข้าราชการกรมราชทัณฑ์มีชั่วโมงการปฏิบัติงานมากกว่าข้าราชการหน่วยงานอ่ืนๆ 

หากพิจารณาการหลบหนีของผู้ต้องขังในระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า การหลบหนีของผู้ต้องขัง 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) การหลบหนีจากการควบคุมตัวภายในเรือนจ า และ 2) การหลบหนีภายนอก
เรือนจ า โดยมีสาเหตุหรือปัจจัยในการหลบหนีของผู้ต้องขังหลายประการ เช่น ลักษณะทางกายภาพของ
เรือนจ ามีสภาพเก่า ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง การขาดก าลังเจ้าหน้าที่หรือจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่ได้สัดส่วนกับ
จ านวนผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการของ
กรมราชทัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ขาดจิตส านึก และความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น   
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สถิติผู้ต้องขังหลบหนีตามปีงบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ การหลบหนี รวม จับตัวได้ 
หลบหนีภายใน หลบหนีภายนอก 

2555 25 52 77 50 
2556 10 53 63 48 
2557 6 65 71 40 
2558 8 46 54 31 
2559 5 32 37 21 
รวม 54 248 302 190 

 

ที่มา : สถิติผู้ต้องขังหลบหนี ส านักทัณฑวิทยา ส่วนมาตรการควบคุมผู้ต้องขัง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559)  

จากสถิติการหลบหนีของผู้ต้องขัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2559 พบว่า มีจ านวน
ผู้ต้องขังหลบหนีทั้งสิ้น 302 คน เป็นการหลบหนีภายใน 54 คน หลบหนีภายนอก 248 คน สามารถจับตัว
กลับมาได้ 190 คน คิดเป็นร้อยละ 62.92 ซึ่งหากเกิดการหลบหนีของผู้ต้องขังขึ้นเมื่อใด จะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อหลายฝ่ายทั้งในด้านความสงบสุขและสวัสดิภาพของสังคม ที่จะได้รับผลกระทบจากภัยอันเกิดจาก
การหลบหนีของผู้ต้องขัง และเกิดผลในทางลบต่อกรมราชทัณฑ์อย่างยิ่ง เป็นการท าลายความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อกระบวนการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ
ควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจ า/ทัณฑสถานของกรมราชทัณฑ์ ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะหน่วยงานที่
รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ จึงจัดท าโครงการศึกษา “แนวทางการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนีของกรมราชทัณฑ์” เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลด้าน
การควบคุมผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีแนวทางหรือมาตรการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง    

1.2 วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ด้านการควบคุม

ผู้ต้องขัง 
2. เพ่ือค้นหาแนวทางหรือมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ในการ

ป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษา “แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี ” 

ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ในการเก็บข้อมูล และเดินทางไปศึกษาข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In – depth Interview) จากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถาน ด้านการควบคุม และผู้มีประสบการณ์
เกี่ยวกับผู้ต้องขังที่หลบหนี เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านการควบคุมผู้ต้องขัง พร้อมทั้ง
แสวงหาแนวทางหรือมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ในการป้องกันการหลบหนี
ของผู้ต้องขังทั้งภายในและภายนอกเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
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1.4 ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการหลบหนีของ
ผู้ต้องขัง สถิติการหลบหนีของผู้ต้องขัง ศึกษากรณีตัวอย่างผู้ต้องขังหลบหนี และการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรมราชทัณฑ์ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง  

2. ก าหนดปัจจัยในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการควบคุมผู้ต้องขัง และสาเหตุของการ
หลบหนีของผู้ต้องขัง เพ่ือสร้างแบบสอบถาม (Questionnaires) และก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล  

3. การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจ า/ทัณฑสถาน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนีของกรมราชทัณฑ์ 

5. รายงานผลการศึกษา เสนออธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประกอบการด าเนินงาน
เกีย่วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ เพ่ือแก้ปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี 

1.5 ค านิยาม 
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการด าเนินงานด้านบุคลากร ในระดับกลยุทธ์ 

(Strategy) เพ่ือวางแนวทางหรือวิธีการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้รองรับกับภารกิจด้านการควบคุม
ผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ ในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังทั้งภายในและภายนอกเรือนจ า/ทัณฑสถาน  

2. การหลบหนีของผู้ต้องขัง หมายถึง การที่ผู้ต้องขังจงใจที่จะท าให้ตนเองหลุดรอดไปจากการ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเรือนจ า/ทัณฑสถาน ซึ่งลักษณะของการหลบหนีแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

2.1 การหลบหนีภายในเรือนจ า/ทัณฑสถาน ได้แก่ การตัดลูกกรงเรือนนอน การปีน
ก าแพง การใช้เชือก ผ้าโหนหรือโรยตัวออกนอกก าแพง การใช้ไม่พาดก าแพง การขุดอุโมงค์ลอดใต้ก าแพง เป็นต้น 

2.2 การหลบหนีภายนอกเรือนจ า/ทัณฑสถาน ได้แก่ การหลบหนีขณะท างานภายนอก
เรือนจ า (งานจ่ายนอกและงานสาธารณะ) หลบหนีจากเรือนจ าชั่วคราว ทัณฑสถานเปิด หลบหนีขณะรักษาตัว
โรงพยาบาล ขณะคุมตัวไป-กลับศาล หรือย้ายเรือนจ า เป็นต้น  

3. เรือนจ า/ทัณฑสถาน หมายถึง ที่ซึ่งใช้ควบคุม ขัง หรือจ าคุกผู้ต้องขังกับทั้งสิ่งที่ใช้ต่อเนื่องกัน 
และให้หมายความรวมตลอดถึงที่อ่ืนใด ซึ่งรัฐมนตรีได้ก าหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตไว้
โดยชัดเจนด้วย 

4. ผู้ต้องขัง หมายถึง นักโทษเด็ดขาด คนต้องขัง และคนฝากขัง 
5. นักโทษเด็ดขาด หมายถึง บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจ าคุกภายหลังค าพิพากษาถึงที่สุด และ

หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย 
6. คนต้องขัง หมายถึง บุคคลที่ถูกขังไว้ตามหมายขัง 
7. คนฝาก หมายถึง บุคคลที่ถูกฝากให้ควบคุมไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

หรือกฎหมายอื่นโดยไม่มีหมายอาญา 
 

1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษา “แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาผู ้ต ้องขังหลบหนี” 
สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านการควบคุมผู้ต้องขัง แสวงหาแนวทางหรือมาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ ในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังทั้งภายในและภายนอกเรือนจ า/
ทัณฑสถาน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อ ด้วยการหาความถี่และร้อยละของ
ข้อมูลบุคคลที่ส่งผลต่อแง่มุมต่างๆ ในการท างาน  

ส่วนที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการควบคุมผู้ต้องขัง เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อ 
ด้วยการหาความถี่และร้อยละของข้อมูลบุคคล ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง  

ส่วนที่ 3 แนวทางการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
รายข้อ ด้วยการหาความถี่และร้อยละ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย เพ่ือค้นหาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนีของกรมราชทัณฑ์  

ส่วนที่ 4 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน
การควบคุมผู้ต้องขัง (ฝ่ายควบคุมและฝ่ายรักษาการณ์) ของเรือนจ า/ทัณฑสถาน ลักษณะค าถามเพ่ือแสวงหา
แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ 

ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม ที่ตอบสนองต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ ในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบสภาพปัญหาในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ 
2. กรมราชทัณฑ์มีแนวทางหรือมาตรการในการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร

บุคคลของกรมราชทัณฑ์ ในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง 
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บทที่ 2 
กฎหมาย ระเบียบ และผลงานที่เกี่ยวข้อง  

การศึกษา “แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี” ได้
รวบรวมแนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติใน
การป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง มาเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2. องค์ประกอบในการหลบหนีของผู้ต้องขัง 
3. กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องขัง 
4. มาตรการควบคุมผู้ต้องขัง 
5. ประเภทพฤติกรรมของผู้ต้องขัง 
6. ผลงานที่เก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) 

ความหมายและความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) 

ค าว่าการบริหารทรัพยากรบุคคล (Personnel Management) หรือบางต าราเรียกว่า  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรรหา คัดเลือก 
และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งสนใจการพัฒนาธ ารงรักษาให้สมาชิก
ที่ปฏิบัติงานในองค์การเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการท างาน และยังรวม
ไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ท าให้สมาชิกในองค์กรที่ต้องทนจากการท างานด้วยทุพพลภาพ เกษียณอายุหรือเหตุ
อ่ืนใดในการท างานให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค าจ ากัด
ความหรือความหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

ศุภรากาญจน์ น้อยคง (2554 หน้า 7- 11) ได้กล่าวถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า 
ทรัพยากรมนุษย์ (human resource) จัดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดและเป็นทรัพยากรหลักขององค์กรในการ
ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

ธงชัย สันติวงษ์ (2546, หน้า 61-62) ได้กล่าวถึงความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ว่าเป็นการบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนไป คือ จะเป็นผู้ช านาญการ ในความหมายใหม่ที่จะเป็นผู้คอยช่วยเหลือ
ผู้บริหารในการติดตาม วิเคราะห์ และช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตที่กว้างที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดย
การช่วยงานตามภารกิจ (managerial tasks) ที่นักบริหารยุคใหม่ต่างต้องฟันฝ่าท าให้ส าเร็จ ทั้งนี้ขอบเขตและ
บทบาทหน้าที่ใหม่ของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์อยู่ในกรอบหน้าที่ 3 ประการ ดังนี้ 

1. ต้องรับผิดชอบในเรื่องนโยบายทรัพยากร (human resource policy) ทั้งหมดท่ีจะใช้
ในองค์การ 

2. การมีบทบาทด้านกลยุทธ์ (strategic role) ด้วยการจัดวางทรัพยากรมนุษย์ให้เข้ากัน
ได้และสนับสนุนกลยุทธ์ (fit between human resource and business strategy) โดยให้มีการมุ่งเน้นที่
การเสริมสร้างการติดต่อสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างนายจ้าง และลุกจ้างมากขึ้น การบริหารด้วยค่านิยม
และพันธกิจ (values and missions) และการบริหารที่มุ่งธุรกิจ (business orientation)  
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3. การเน้นการพัฒนา “คน” ให้เป็นทรัพย์สินที่ทรงคุณค่า (assets) มากกว่าการมุ่งที่จะ
ควบคุมต้นทุนและการให้น้ าหนักต่อปัจจัยด้าน “คน” ให้เป็นปัจจัยกลยุทธ์ที่ส าคัญเสมือนกับเป็นหัวใจหรือ
ศูนย์กลางของการวางแผนธุรกิจโดยตรง 

เสถียรภาพ พันธุ์ไพโรจน์ (2543, หน้า 153) ได้ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์หรือการจัดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การว่า เป็นการด าเนินการเป็นกระบวนการ
ลูกโซ่ ตั้งแต่การวางนโยบาย ก าหนดแผนงานอัตราก าลังคน การสรรหาคัดเลือกคนดีที่มีความสามารถเข้ามา
ท างานในอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม การวางโครงสร้าง ก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ การฝึกอบรมให้
คนท างานเป็น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพให้บุคลากร
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีขวัญก าลังใจ และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมใน
องค์การ มีความจงรักภักดีจนกระทั่งพ้นสภาพการเป็นบุคลากรขององค์การ ทั้งนี้โดยตระหนักถึงความส าคัญ
ของ “ทรัพยากรมนุษย์” ใน 3 ประการ คือ 

1. “ทรัพยากรมนุษย”์ เป็นทรัพยากรขององค์กรมิใช่ค่าใช้จ่าย 
2. “ศักยภาพของมนุษย์” พัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุด 
3. “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นแหล่งเสริมสร้างและเพ่ิมคุณค่าของผลผลิตและการบริหาร

ขององค์กร 

ปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

โดยปกติมนุษย์จะตัดสินใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นตามความคิด ความเชื่อ และค่านิยมที่อยู่ในตัว
ของเขา โดยมีแนวความคิดที่เป็นพื้นฐานว่าสิ่งที่เลือกท าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด ซึ่งสิ่งที่เป็นพื้นฐานของความคิด
ก็คือ  ปรัชญาประจ าตัวนั้นเอง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นกัน ผู้บริหารหรือผู้จัดการก็จะต้องมีปรัชญา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซ่ึงปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย 

1. หลักคุณธรรม (Merit - Based) หรือระบบคุณธรรมใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง
ภาครัฐและภาคธุรกิจ หลักคุณธรรมประกอบด้วย 4 หลักใหญ่ คือ 

(1) หลักความเสมอภาค คือ เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ค านึงถึงผิวพรรณ  เชื้อชาติ  เพศ ฯลฯ 
(2) หลักความสามารถ การบริหารคนหมู่มากต้องมีวิธีวัดความสามารถ ซึ่งปัจจุบัน

เปลี่ยนมาเป็นหลักผลงาน และหลักสมรรถนะ 
(3) หลักความเป็นกลาง หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ค านึงถึงฝ่ายใด  ข้าราชการ

เป็นกลไกรัฐ  ต้องท างานตามนโยบายของรัฐบาล  แต่บางครั้งถูกมองว่ารับใช้หรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  ซึ่ง
อาจมีผลกระทบกับความมั่นคงในอาชีพราชการ 

(4) หลักความม่ันคง  หมายถึง  การรับรองการเป็นอาชีพ  มีทางก้าวหน้า  มีค่าตอบแทน  
และสวัสดิการที่เหมาะสม  ที่เกียรติและศักดิ์ศรี 

2. หลักสมรรถนะ (Competency - Based) หมายถึง ใช้คนให้ตรงกับความรู้ความสามารถ 
(Put the Right Man on the Right Job) โดยการศึกษา และก าหนดความรู้ความสามารถที่ต้องการส าหรับ
ต าแหน่งต่างๆ แล้วน าไปสรรหาพัฒนาให้ได้บุคคลที่เหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง 

3. หลักผลงาน (Performance - Based) คือ การบริหารโดยยึดผลงานเป็นหลัก หมายความ
ว่าจะให้คุณให้โทษใครให้ดูที่ผลงาน ตรงนี้มาจากภาคธุรกิจ ถามว่าราชการยึดผลงานอย่างเดียวได้ไหม ค าตอบ
คือคงไม่ได้ จะต้องมีปัจจัยอ่ืนๆ หรือแม้แต่ทางธุรกิจเหมือนกันต้องมองทั้ง Input ที่ใส่เข้าไปในการท างาน 
Output ที่เกิดขึ้น รวมทั้งทัศนคติ (Attitude) และวิธีการท างานของเขา ต้องโปร่งใส แต่อย่างไรก็ตาม ก็ให้เน้น
ผลงาน ให้ยึดผลงานเป็นหลัก 
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4. หลักการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ (HR Decentralization) คือให้ร่วมกัน
รับผิดชอบ  เวลาถามว่าใครเป็น HR Manager ใครเป็น Personnel Manager ถ้าเป็นยุคก่อนค าตอบคือ 
หัวหน้าการเจ้าหน้าที่  แต่ค าตอบยุคนี้คือผู้บริหารนั้นเอง หรือ Line Manager นั้นเอง  ที่เป็น HR Manager 
ในตัวเอง ต้องรู้หลักต้องบริหารได้  

5. หลักคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) คือ ในการท างานมี Work Life 
กับ Home Life ท าอย่างไรให้สมดุลกัน (Balance) 

เป้าหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

  เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มี 4 วัตถุประสงค์หลัก คือ สรรหา 
พัฒนา  รักษาไว้  ใช้ประโยชน์ 

สรรหา คือ หาคนดีคนเก่งเข้ามาท างาน  การสรรหาประกอบด้วยการสรรหาแบบตั้ง
รับหรือแบบดั้งเดิม  และการสรรหาเชิงรุก  

พัฒนา คือ รับเข้ามาแล้วพัฒนาให้เป็นคนดี  คนเก่งยิ่งๆ ขึ้นไปอีก  การที่จะพัฒนาให้
เก่งขึ้นไปอีกต้องรู้ว่าเขาเป็นใคร  เข้ามีความถนัด  มีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร ก็
ต้ อ ง ไ ป ท า สิ่ ง ที่ เ รี ย ก ว่ า  Career Planning ท า  IDP ห รื อ  Individual  
Development Plan ระบบพัฒนาเป็นเรื่องที่จ าเป็นในการสร้างคน  ต้องพัฒนา
อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

รักษาไว้   คือ รักษาไว้ให้อยู่กับเราเป็นเรื่องการจัดการทางก้าวหน้าในอาชีพ  การมี
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม  การสร้างความพึงพอใจและเป็นผู้รักองค์กร 

ใช้ประโยชน์ คือ การใช้คนให้ตรงกับงาน  ให้ความเป็นอิสระและมีส่วนร่วม  ให้ท างานได้
อย่างเต็มศักยภาพ 

 

ภารกิจ 10 ประการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

  หลักวิชาหรือศาสตร์ในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์  อาจจ าแนกได้เป็น 10 กลุ่มภารกิจ ดังนี้ 
  1. โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) จะเกี่ยวกับการออกแบบองค์กรและการจัด
ระบบงานในองค์กรซึ่งในราชการไทยปัจจุบัน มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คือ กพร. จะช่วยดูแล
เกี่ยวกับการจัดตั้งปรับปรุงองค์กร 
  โครงสร้างองค์กร  คือ แผนภูมิแสดงต าแหน่งทั้งหมดในองค์กร แสดงความสัมพันธ์ของอ านาจ
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน หรือแสดงความเชื่อมโยงทั้งแนวตั้งและแนวนอนของต าแหน่งทั้งหมด รูปแบบของ
การจัดองค์กรรวมและของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเองก็ขึ้นกับปัจจัยภายในและภายนอกหลายอย่าง และไม่
จ าเป็นต้องเหมือนกันในทุกองค์กร  นอกจากนี้การจัดท าโครงสร้างองค์กร จะสามารถระบุได้ว่าต าแหน่งใดใน
องค์กรมีหน้าที่อะไรต่อไป ซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญในการออกแบบกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์กรให้สอดคล้องต่อโครงสร้างองค์กรไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างอ านาจหน้าที่  โครงสร้างการบังคับบัญชา 
และโครงสร้างอัตราก าลัง เพ่ือให้การกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และไม่เป็นอุปสรรคในการการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละบทบาทภารกิจของทรัพยากรบุคคล 
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  2. การวางแผนก าลังคนและการสรรหาบุคลากร (Workforce Planning and Recruitment) 
เกี่ยวข้องกับ 
   (1) Redeployment of resource เกลี่ยทรัพยากร อาจใช้วิธีเกลี่ยต าแหน่ง หรือ
เกลี่ยคนไปท างานที่เหมาะสม 
   (2) Retirement Bubble คือ การรักษาผู้อยู่ในช่วงวัยก าลังจะเกษียณอายุ ไว้ใน
องค์กร  จะถ่ายทอดอย่างไรหรือจะรักษาเขาไว้ได้อย่างไร 
   (3) Organization Size เป็นการพิจารณาว่าขนาดขององค์กรควรจะมีขนาดเล็กหรือ
ขนาดใหญ่  หรืออาจว่าจ้างจากภายนอก 
   (4) War for Talent การรักษาก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลนหรือหายากไว้ในองค์กร  
จะต้องมีการสรรหาในเชิงรุก  และการเพ่ิมพูนแรงจูงใจ 
  3. การฝึกอบรม การพัฒนา และการจัดการความรู้ (HRM–Training and Development  
/Knowledge Management) กลุ่มนี้สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ สรรหา พัฒนา รักษาไว้  
ใช้ประโยชน์ และเพ่ิมเรื่อง Knowledge Management – KM เข้าไป ยุคปัจจุบันพูดถึงการบริหารองค์ความรู้
การจัดการความรู้ เนื่องจากความรู้ทุกด้านไม่ใช่เฉพาะด้าน HR เท่านั้น ความรู้ในแต่ละด้านมีการเคลื่อนตัวไป
เร็วมาก  บางเรื่องเคลื่อนตัวไปจนกระทั่งความรู้เดิมที่มีอยู่ใช้ไม่ได้เลย จึงต้องสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
และการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นคุณค่าหลักในการท างาน 
   4. การวางแผนทดแทนต าแหน่ง/การหมุนเวียนงาน (Succession Plan/Staff Rotation) 
การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรควรมีการวางแผนทดแทนต าแหน่ง หรือพูดง่ายๆ คือ มีแผนสืบทอด
ต าแหน่งหรือการสร้างตัวตายตัวแทนนั่นเอง โดยจะต้องมีการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับต าแหน่ง
นั้นๆ เครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนทดแทนต าแหน่ง ก็คือฐานข้อมูลก าลังคน (Talent Inventory HR 
Database) มีการบริหารจัดการผู้ที่มีความรู้ความสามารถ (Talent Management)  
  5. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) หรือ PM เป็นการบริหาร
ทรพัยากรบุคคลโดยยึดผลงานเป็นหลัก มีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
องค์กรให้ท างานบรรลุเป้าหมาย 
  6.  การก าหนดภารกิจอย่างมีเป้าหมายและการวัดผลงานบุคคล ( Individual KPI) 
หลักเบื้องต้นของการบริหารผลการปฏิบัติงานนั้นใช้กับองค์กร กล่าวคือ องค์กรต้องมีเป้าหมายว่าต้องท าอะไร
ให้เสร็จ ในระดับไหน มีคุณภาพอย่างไร จากนั้นก็น ามาใช้กับบุคคล มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
(Individual KPI) และน าผลไปใช้ในการให้คุณให้โทษ ตลอดจนการพัฒนาบุคคล 
  7. การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Pay Administration) ต้องค านึงถึงความเสมอภาค
ภายนอก (Ex-ternal Equity) และความเสมอภาคภายใน ( Internal Equity) รวมถึงต้องใช้กลไกตลาด 
(Market Mechanism) เข้ามาพิจารณาด้วย 
  8. การสื่อสารความรู้ความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร ถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล 
(HR Manager) ที่ต้องสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์กรให้ทั่วถึง โดยเฉพาะเรื่อง
สิทธิประโยชน์ ทางก้าวหน้าหรือเงื่อนไขในการท างาน 
  9. คุณภาพให้บริการ ถือเป็นหน้าที่ของ HR Manager ด้วยที่ต้องให้ความส าคัญต่อลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการและเน้นย้ าหลักการเรื่องนี้ต่อผู้ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร 
  10. การพัฒนาและใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้องค์กรทันสมัยและใช้ข้อมูลบนฐาน
เดียวกันในการบริหารงาน 
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การวางแผนทรัพยากรมนุษย์   

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์  หมายถึง  การคาดคะเนความต้องการก าลังคนขององค์กร
ล่วงหน้าว่าต้องการคนประเภทใด  ระดับใด  จ านวนเท่าไร  และต้องการเมื่อไร  และมีปัจจัยใดบ้างเป็นเครื่อง
ก าหนดการวางแผนก าลังคน 
  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นกระบวนการในการพิจารณาก าหนดทิศทางและวิเคราะห์
ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และ
สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การได้  ดังนั้นการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศน าทางใน
การด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้ถึงจุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพและไม่หลงทาง 

ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  

(1) ช่วยให้องค์การสามารถวางแผนพัฒนาการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(2) ช่วยให้กิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์และเป้าหมายขององค์การในอนาคตมีความสอดคล้องกัน 
(3) ช่วยให้กิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างระบบและมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 

กิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์ ไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 
(4) ช่วยให้การจ้างพนักงานใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) ส่งเสริมและพัฒนาโอกาสความเท่าเทียมกันของพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ 
(6) เป็นแนวทางส าหรับองค์การที่มีหน้าที่ผลิตจะได้ผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของหน่วยงาน 

กระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

อย่างไรก็ตามการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นั้น เป็นการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ควร
จะเป็นในอนาคตขององค์กร ซ่ึงการคาดการณ์ได้อย่างแม่นย านั้น ต้องอาศัยกระบวนการในพิจารณาอย่างรอบ
ด้าน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมสอดคล้องกับองค์กรในอนาคต สามารถสรุปขั้นตอนการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ไว้ ดังนี้  

(1) การพิจารณาเป้าหมาย และแผนขององค์การ (Goals and plans of Organization) งาน
ขั้นแรกส าหรับนักวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะกระท า คือ การศึกษาและพิจารณาแผนกลยุทธ์ที่องค์การได้
ก าหนดไว้ศึกษานโยบายสาธารณะ แนวโน้มทางด้านการเมือง  สภาพเศรษฐกิจ สังคมตลอดจนความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือที่จะน าผลของการศึกษาเหล่านี้มาจัดวางข้อมูลด้านบุคคลที่ควรจะเป็นในอนาคตได้
อย่างเหมาะสม 

(2) การพิจารณาสภาพการณ์ของทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน (Current Human Resource 
Situation) ส ารวจจ านวนพนักงานทั้งหมดที่มีอยู่ โดยจ าแนกออกตามประเภทต่างๆ เช่น ตามลักษณะของงาน 
ตามแผนก ตามอายุ ตามระดับการศึกษา เป็นต้น 

(3) การคาดการณ์ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Forecast) ในขั้นนี้ นักวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์จะพิจารณาถึงจ านวน และประเภทของพนักงานที่องค์การต้องการ พร้อมทั้งจ านวนและ
ประเภทของคนที่ต้องจ้างใหม่ ในขั้นนี้จะต้องพิจารณาให้ละเอียด ตรวจสอบพนักงานที่จะครบเกษียณอายุ การ
โยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง จะได้ทราบจ านวนและประเภทของพนักงานที่มีอยู่จริงๆ ว่ามีจ านวนเท่าไร แล้ว
น ามาเปรียบเทียบกับจ านวนที่องค์การทั้งหมดก็จะสามารถรู้ว่าองค์การต้องจ้างพนักงานใหม่ในกลุ่มใดบ้าง และ
ในระยะเวลาใด 



10 
 

(4) การก าหนดแผนปฏิบัติการ (Implementation Programs) หลังจากได้มีการคาดการณ์
ทรัพยากรมนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงก าหนดออกมาเป็นแผนปฏิบัติการของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เช่น 
แผนการสรรหาพนักงาน แผนการคัดเลือกและบรรจุพนักงาน แผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน แผนการ
โอนย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม และพัฒนา เป็นต้น 

(5) การตรวจสอบและการปรับปรุง (Audit and Adjustment) ในขั้นนี้เป็นการตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบแผนต่างๆ การแก้ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่อง การเปลี่ยนแปลงแผนทรัพยากรมนุษย์ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแผนขององค์การ การจัดท าดัชนี
แรงงานทีท่ันสมัยควรได้รับการพิจารณาศึกษา ทั้งนี้เพราะข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งส าคัญของการวางแผน 

ทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งกลายเป็นผลผลิต หรือการบริการตามแต่
ละประเภทขององค์การ ซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การ โดยทั่วไปมนุษย์แต่ละคนมี
ลักษณะหลากหลายแตกต่างกันในด้าน ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่ท าหน้าที่ในการปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆ ให้องค์การบรรลุเป้าหมาย การด าเนินการให้มนุษย์สามารถสร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น
ต้องอาศัยคุณภาพทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ดังนั้นผู้บริหารองค์การทุกคนสมควรต้องมีความรู้
และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้สามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่องค์การ 

2.2 องค์ประกอบในการหลบหนีของผู้ต้องขัง 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการหลบหนีมีอยู่หลายประการ  ซึ่งล้วนเป็นสิ่งเร้าและเป็น
มูลเหตุจูงใจให้ผู้ต้องขังคิดจะหลบหนีได้ จากการศึกษาแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ สิ่งที่มนุษย์แสดงออกมา
เป็นสิ่งที่มีการชักน า สิ่งชักน าเหล่านี้ เรียกว่า แรงจูงใจ แรงจูงใจเป็นสิ่งกระตุ้นให้มนุษย์เกิดความคิดที่อยากจะ
ท าบางสิ่งบางอย่างให้ประสบผลส าเร็จ อาจเป็นความคิดเชิงบวกหรือความคิดเชิงลบก็ได้ ตัวอย่างเช่น การก่อ
เหตุหลบหนี ซึ่งการหลบหนีเพราะต้องการที่จะให้ตนเองหลุดรอดออกจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่ ทั้ง
หลบหนีภายในและหลบหนีภายนอกเรือนจ า/ทัณฑสถาน ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือสถานการณ์แวดล้อมที่จะ
เอ้ือให้ผู้ต้องขังสร้างโอกาสในการหลบหนีได้ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 
 
 
  

 
 
 

ที่มา นัทธี จิตสว่าง : หลักทัณฑวิทยา : น.52 
 
 
 
 
 

 

ส่ิงเร้า 
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การหลบหนี 
 
 

การหลบหนี 

+ 

โอกาส 

ในความ 

เป็นจริง = 
การหลบ 

หนีส าเร็จ 
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1. มูลเหตุจูงใจในการหลบหนี 
การศึกษาถึงมูลเหตุจูงใจในการหลบหนีของผู้ต้องขังนั้น นับเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยาก

พอสมควร โดยเฉพาะการศึกษาถึงมูลเหตุจูงใจในการหลบหนีของผู้ต้องขังที่หลบหนีไปแล้วทางราชการตามจับ
ตัวกลับมาไม่ได้ หรือแม้แต่ในกรณีที่ตามจับตัวได้ในภายหลังและถูกน ามาซักถาม มูลเหตุจูงใจในการหลบหนี 
ผู้ต้องขังอาจให้การในลักษณะที่ไม่ตรงกับความจริง อย่างไรก็ตามทางราชการได้หาทางแก้ไขปัญหานี้โดยการ
สืบสวนเรื่องราว มูลเหตุจูงใจจากสภาพแวดล้อมจากผู้ต้องขังคนอ่ืนๆ หรือจากครอบครัวผู้ต้องขัง แล้วน ามา
ประกอบกันในการพิจารณาหามูลเหตุที่มาจูงใจให้ผู้ต้องขังคิดหลบหนี ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ พอจะเชื่อถือได้
เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลจูงใจเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อตัวผู้ต้องขังหรือเพ่ือนผู้ต้องขังโดยตรง  

จากผลการศึกษาของนัทธี จิติสว่าง (หลักทัณฑวิทยา : น 53) การสัมภาษณ์ผู้ต้องขังที่เคย
หลบหนี เจ้าหน้าที่ ผู้บัญชาการเรือนจ า/ทัณฑสถาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว ปรากฏว่ามีมูลเหตุจูงใจในการ
หลบหนีของผู้ต้องขังอยู่หลายประการด้วยกันซึ่งเรียงตามล าดับความส าคัญได้ดังนี้ 

1.) ข่าวร้ายจากทางบ้าน ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่ถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน มักจะมี
ความวิตกกังวล และมีความห่วงใยครอบครัวทางบ้านเป็นอย่างมาก บางคนมีความคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆ นานา 
กลัวครอบครัวจะเดือดร้อน โดยเฉพาะเมื่อได้ทราบข่าวว่าภรรยามีชู้หรือนอกใจ หรือครอบครัว พ่อแม่ พ่ีน้อง 
ถูกรังแก ก็เกิดความคับแค้นใจ ต้องการที่จะออกไปดูให้แน่ว่าเป็นความจริงหรือไม่ เพ่ือจะได้ไปจัดการอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือออกไปแก้แค้น มูลเหตุจูงใจในการหลบหนีประเด็นนี้มีความส าคัญและรุนแรงมาก เพราะท าให้
ผู้ต้องขังที่เหลือโทษจ าคุกต่อไปอีกเพียงไม่ถึงเดือนคิดหลบหนีได้ หรือท าให้ผู้ต้องขังที่มีโอกาสในการหลบหนี
น้อยยอมเสี่ยงที่จะหลบหนี เช่น ในบางครั้งถึงกับแหกหักเรือนจ าออกไป 

2.) การถูกหลอกลวงเก่ียวกับคดี การหลอกลวงหรือที่ในเรือนจ า/ทัณฑสถานเรียกกันว่า “อ า” 
ก็นับว่าเป็นปัจจัยอีกข้อหนึ่งที่เป็นมูลเหตุจูงใจให้ผู้ต้องขังหลบหนี มีผู้ต้องขังอยู่หลายคนที่หลบหนีไปเพราะถูก 
“อ า” ในเรื่องต่างๆ เช่น ถูกอายัดตัวส าหรับคดีใหม่ หรือการทารุณของเจ้าหน้าที่เรือนจ า ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยที่
เป็นมูลเหตุจูงใจในการท าให้ผู้ต้องขังคิดหลบหนีได้ประการหนึ่ง มีกรณีหลบหนีเกิดที่เรือนจ าจังหวัดสิงห์บุรี  
เมื่อปี 2525 ผู้ต้องขังถูก “อ า” ว่าเมื่อเสร็จสิ้นคดีนี้แล้วจะมีการอายัดตัวไว้ด าเนินคดีใหม่ต่อ และจะโดนโทษอีก
หลายปี ท าให้ผู้ต้องขังที่ถูกอ าเกิดความกลัวและปีนก าแพงรั้วสังกะสีสูง 2 เมตรครึ่ง หลบหนี ในบางกรณีการ
“อ า”อาจมาจากเจ้าหน้าที่เรือนจ าซึ่งไม่พอใจการบริหารงานของ ผู้บังคับบัญชา หรือต้องการจะกลั่นแกล้ง
เพ่ือนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการควบคุมอยู่ 

3.) การปกครองที่ไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่  การปกครองที่ไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่
ตลอดจนการกลั่นแกล้งของผู้ต้องขังก็อาจก่อให้เกิดความคับแค้นใจในหมู่ผู้ต้องขังและคิดหลบหนีได้ อย่างไร
ก็ตามบางครั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน แต่ผู้ต้องขังอาจเกิดความรู้สึกว่าตนไม่ได้รับความเป็น
ธรรมและคิดหลบหนีได้เช่นกันในกรณีที่ผู้ต้องขัง 2 คน ท าความผิดร่วมกัน ศาลตัดสินลงโทษจ าคุกเป็น
ระยะเวลาเท่ากัน ทั้งสองได้ขอพักการลงโทษพร้อมๆ กัน แต่ผู้ต้องขังคนหนึ่งได้รับการพักการลงโทษไปก่อน อีก
คนหนึ่งจึงเกิดความไม่พอใจและประท้วงอยู่หลายวันก่อนที่จะหลบหนี เหตุเกิดที่ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่งปี 2522 

4.) การติดหนี้พนัน ผู้ต้องขังบางคนลักลอบเล่นการพนันกันในเรือนจ า และเกิดเป็นหนี้กันกับ
พรรคพวกผู้ต้องขังด้วยกันเอง บางครั้งไม่สามารถจะหาเงินมาใช้ให้ได้ ในขณะที่เพ่ือนผู้ต้องขังก็เร่งรัดจะเอาคืน
ให้ได้ ผู้ต้องขังที่มีหนี้สินเหล่านี้อาจจะเป็นผู้ต้องขังที่ท างานกองนอกภายนอกเรือนจ า ดังนั้นเมื่อประสบโอกาส
ก็อาจหลบหนีไป เนื่องจากถูกข่มขู่จากเพ่ือนที่เป็นเจ้าหนี้ การติดหนี้พนันจึงเป็นปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เป็นมูลเหตุ
จูงใจให้ผู้ต้องขังคิดหลบหนี อย่างไรก็ตามมูลเหตุจูงใจที่เกิดขึ้นจากเหตุจูงใจในข้อนี้มักจะเกิ ดขึ้นในกรณีที่มี
โอกาสเปิดช่องมากๆ เช่น ผู้ต้องขังกองนอกเป็นส่วนใหญ่ 
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5.) การทะเลาะวิวาทกันระหว่างผู้ต้องขัง การทะเลาะวิวาทระหว่างผู้ต้องขังด้วยกันเองอันเป็น
เหตุให้มีการท าร้าย หรือขู่อาฆาตกันในระหว่างผู้ต้องขัง หากเป็นกรณีที่คู่กรณีไม่อาจพ่ึงเจ้าหน้าที่เรือนจ าได้
แล้ว หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึง ก็อาจเป็นเหตุกดดันให้ผู้ต้องขังที่ตกเป็นเบี้ยล่างกลัวจะถูกท าร้าย
ถึงกับแหกหักหลบหนีภายในเรือนจ า การหลบหนีจากมูลเหตุจูงใจในข้อนี้ส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้นกับผู้ต้องขังกอง
นอกซึ่งมีโอกาสมาก 

6.) การกระท าผิดกฎระเบียบเรือนจ า ผู้ต้องขังบางคนท าผิดกฎหรือระเบียบของทางเรือนจ า 
และกลัวจะถูกเจ้าหน้าที่ลงโทษก็อาจคิดหลบหนีได้ถ้าหากโอกาสเปิดช่องมากๆ ส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่เกิด
ขึ้นกับผู้ต้องขังกองนอก ซึ่งบางครั้งท าผิดระเบียบ ท าให้จ าต้องหลบหนี เช่น ไปมีเรื่องทะเลาะกับชาวบ้านหรือ
เมาสุรา เป็นต้น หรือเคยมีกรณีที่ผู้ต้องขังจ่ายนอกคนหนึ่งไปท างานภายนอกแล้ว ไม่สบายแอบไปนอนหลับอยู่ 
จนกระทั่งเลยเวลากลับเข้าเรือนจ า เจ้าหน้าที่ผู้คุมตามหาไม่พบเข้าใจว่าคงจะหนีไปแล้ว ขณะที่ผู้ต้องขังก็คิดว่า
ตนเองคงจะมีความผิดและกลัวถูกลงโทษ เคยคิดหลบหนี เช่น กรณีเรือนจ าจังหวัดอุทัยธานี ปี 2522 

7.) มูลเหตุอ่ืนๆ เช่น คิดถึงบ้าน ต้องการอิสรภาพ ความต้องการอิสรภาพนับว่าเป็นมูลเหตุ
จูงใจที่ส าคัญในการหลบหนีของผู้ต้องขัง การถูกจองจ าในเรือนจ า/ทัณฑสถาน ย่อมหมายถึง การสูญเสีย
อิสรภาพของผู้ต้องขัง ดังนั้น ผู้ต้องขังแทบทุกคนจึงมีความต้องการอิสรภาพ ต้องการที่จะพ้นไปจากการจองจ า
ในเรือนจ าและรอคอยวันปลดปล่อยที่จะมาถึง ด้วยเหตุนี้ผู้ต้องขังส่วนใหญ่จึงมีมูลเหตุจูงใจในการหลบหนีใน
ส่วนที่เกี่ยวกับความต้องการอิสรภาพแทบทุกคน แต่จะแตกต่างกันที่ระดับความมากน้อย ผู้ต้องขังที่มีโทษสูง
จะมีแนวโน้มที่จะมีความต้องการอิสรภาพ และมีความต้องการที่จะหลบหนีมากกว่าผู้ต้องขังที่มีโทษเหลือน้อย 

ดังนั้นผู้ต้องขังที่มีโทษสูงจึงมักจะถูกควบคุมตัวอย่างเข้มแข็ง ขณะที่ผู้ต้องขังที่เหลือโทษจ าคุก
ต่อไปน้อยก็จะได้รับการผ่อนปรน เช่น ให้ออกไปท างานภายนอกเรือนจ าได้ 

ผู้ต้องขังที่มีโทษเหลืออยู่น้อย ความต้องการในการคิดหลบหนีจึงลดน้อยตามไปด้วย เนื่องจาก
ใกล้วันพ้นโทษ แม้ว่าจะมีมูลเหตุจูงใจเกี่ยวกับความต้องการอิสรภาพหลงเหลืออยู่บ้าง แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะ
เสี่ยงหรือไม่คุ้มค่ากับผลที่จะตามมาจากการเสี่ยงหลบหนี ดังนั้น ผู้ต้องขังเหล่านี้แม้จะมีโอกาสในการหลบหนี
มากกว่าผู้ต้องขังอ่ืนๆ เช่น ถูกส่งออกมาท างานนอกเรือนจ า จึงไม่คิดที่จะหลบหนีนอกเหนือจากจะมีมูลเหตุจูง
ใจในเรื่องอ่ืนๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป 

2. โอกาสในการหลบหนี 
โอกาสในการหลบหนีเป็นเรื่องเกี่ยวกับระดับความมากน้อยของสถานการณ์แวดล้อมที่

เอ้ืออ านวย หรือเปิดกว้างให้ผู้ต้องขังหลบหนี โดยการหลบหนีของผู้ต้องขังเป็นเรื่องที่ผู้ต้องขังกระท าโดยจงใจ
ด้วยวิธีการใดๆ ให้ตนเองหลุดรอดไปจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานในสถานที่ หรือเขตควบคุม
ที่ก าหนดไว้ ดังนั้นสถานการณ์แวดล้อมที่ผู้ต้องขังจะหลบหนีไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย
เกี่ยวกับอาคารสถานที่หรือเขตควบคุมผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง และระบบการควบคุม 
ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์กับโอกาสในการหลบหนีของผู้ต้องขัง สามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้ 

1. อาคารสถานที่หรือเขตควบคุมผู้ต้องขัง อาคารสถานที่ภายในเรือนจ ามีความส าคัญมาก
ต่อโอกาสในการหลบหนีของผู้ต้องขัง เพราะเรือนจ านั้นสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ในการควบคุมผู้ต้องขัง ดังนั้นอาคาร
สถานที่จึงมีความส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นก าแพงเรือนจ า อาคารเรือนนอน โรงงาน หรือประตูเรือนจ า ในการ
พิจารณาอาคารสถานที่ของเรือนจ านั้น ต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของอาคารและการจัดแบ่งสัดส่วนพื้นที่ใน
เรือนจ าหรือผังของเรือนจ า สามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้ 
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1.1 ก าแพง นับว่ามีความส าคัญในการสกัดกันการหลบหนีของผู้ต้องขังไว้ได้ในระดับ
หนึ่ง แต่จะมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการที่ผู้ต้องขังจะหลบหนีผ่านก าแพงออกไป ขึ้นอยู่กับ
ความสูงของก าแพง สิ่งกีดขวางบนหรือข้างก าแพง ความแข็งแรงของก าแพง แสงสว่าง ทัศนวิสัย และที่ตั้งของ
ก าแพง ส าหรับในประเทศไทย ก าแพงเรือนจ าส่วนใหญ่จะเป็นก าแพงคอนกรีตสูง 5 เมตรขึ้นไป ถึง 6 เมตร 
(ส าหรับก าแพงตามโครงสร้างของเรือนจ าที่จะด าเนินการก่อสร้างใหม่ ก าหนดให้ความสูงของก าแพงชั้นนอก 
สูงไม่น้อยกว่า 7 เมตร  ความสูงของก าแพงชั้นใน สูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร) ส่วนบนของก าแพงส่วนใหญ่จะวาง
กั้นด้วยอิฐกันตก ซึ่งเป็นอิฐบล็อกวางเรียงกันไว้ เมื่อมีการปีนป่ายอิฐเหล่านี้ก็จะตกมา อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน
อิฐกันตกของก าแพงรุ่นใหม่จะก่อสร้างไว้แข็งแรง เพ่ือกันลมพัดท าให้ผู้ต้องขังสามารถปีน หรือใช้ตะขอเกี่ยว
พาดหลบหนีได้ นอกจากนี้ก าแพงเรือนจ าที่จะช่วยป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดี กล่าวคือ ปราศจากมุมอับที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสังเกตเห็นความเป็นไปได้ตลอดแนว
ก าแพงทั้งสี่ด้านได้ขณะเดียวกันการก่อสร้างอาคารสถานที่ต้องไม่ชิดก าแพงเรือนจ าจนเกินไป ตามหลักสากล
ก าแพงต้องห่างจากตึกหรืออาคารอย่างน้อย 6 เมตร หากจ าเป็นต้องสร้างชิดก าแพงต้องมีลวดหีบเพลงป้องกัน
การกระโดดหรือใช้ไม้ปีนข้าม วิธีการในการที่ผู้ต้องขังจะหลบหนีออกไปทางก าแพงนั้นมีหลายวิธี เช่น การต่อ
ตัว การใช้ผ้าขาวม้าผูกตะขอเหล็กเกี่ยวก าแพงแล้วโหนตัวข้าม การใช้ไม้ยาวเป็นบันไดจากหลังคาตึกไปยัง
ก าแพง ตลอดจนการขุดเจาะหรือลอดก าแพง ออกไปในกรณีท่ีก าแพงไม่แข็งแรง 

1.2 เรือนนอน ถือว่าเป็นจุดส าคัญอีกจุดกนึ่ง ที่มีส่วนสัมพันธ์กับโอกาสในการหลบหนี
ของผู้ต้องขัง ทั้งนี้เพราะเรือนนอนจะเป็นสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังไว้ตลอดทั้งคืน โดยมีผู้คุมเข้าเวรยามอยู่เพียง
ผลัดละ 2-5 คน ทั่วทั้งเรือนจ า ดังนั้นหากเรือนนอนไม่มีความแข็งแรงเพียงพอแล้ว โอกาสที่ผู้ต้องขังจะแหกหัก
เรือนนอน และหลบหนีปีนก าแพงหนีออกไปก็จะมีมาก เนื่องจากในเวลากลางคืนมีก าลังเจ้าหน้าที่น้อย 

เรือนนอนของเรือนจ าในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นแบบแปลนใหม่ คือ เป็นเรือนนอน
คอนกรีตสองชั้น ชั้นล่างโล่ง ชั้นบนเป็นห้องนอนสองถึงสี่ห้อง มีห้องขังเดี่ยวขนาบทั้งสองข้าง มีบันไดขึ้นสอง
ทาง ประตูปิด - เปิดเป็นลูกกรงเหล็ก นับว่าเป็นเรือนนอนที่มีความแข็งแรงพอสมควร อย่างไรก็ตามหากเป็น
เรือนนอนแบบแปลนเก่า หรือเรือนนอนที่ท าด้วยไม้ จะมีจุดอ่อนในการควบคุมผู้ต้องขังหลายจุด จึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการป้องกัน เพ่ือตัดโอกาสในการหลบหนีของผู้ต้องขัง ทั้งนี้เพราะมีหลายกรณีที่ผู้ต้องขังแหกหักเรือนนอน
แบบแปลนเก่าหรือเรือนนอนที่ท าด้วยไม้ 

1.3 ประตูเรือนจ า มีความส าคัญต่อการควบคุมการหลบหนีของผู้ต้องขัง และมีส่วน
สัมพันธ์กับโอกาสในการหลบหนีของผู้ต้องขังเป็นอย่างยิ่ง เพราะบริเวณประตูของเรือนจ านั้นจะเป็นที่เข้า - ออก
ของเจ้าพนักงานเรือนจ า ผู้ต้องขัง ญาติ และผู้มาติดต่อราชการหรือกิจการของเรือนจ า ตลอดจนสิ่งของและ
ยานพาหนะ ท าให้เป็นช่องทางที่ผู้ต้องขังจะเล็ดลอด หลบหนี หรือแหกหักเรือนจ าออกไปได้ 

ในงานราชทัณฑ์ระดับสากล มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยประตูเรือนจ า
หลายประการ เช่น การก าหนดให้ประตูเรือนจ ามีตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป มีระยะห่างระหว่างประตูชั้นแรกและชั้นที่
สอง ประมาณ 10 เมตร เพ่ือให้รถเข้า - ออกได้ และก าหนดให้เปิด-ปิดประตูทีละบาน ส าหรับในประเทศไทย
ประตูเรือนจ าส่วนใหญ่จะเป็นระบบสองชั้น อย่างไรก็ตามผู้ต้องขังยังสามารถอาศัยจุดอ่อนบริเวณนี้หลบหนีไปได้ 
โดยโอกาสในการหลบหนีของผู้ต้องขังออกทางประตูเรือนจ านั้น อาจท าได้โดยการแหกหัก จี้ และจับตัว
เจ้าหน้าที่ หรืออาจเดินหนีออกไปเฉยๆ ขณะที่เจ้าหน้าที่ไม่ทันระวัง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเรือนจ าหลายแห่ง
ได้แก้ไขข้อบกพร่องของระบบประตู โดยสร้างประตูที่ 3 เพิ่มเติมข้ึนมา หรือท าเขตแนวก่อนถึงประตูที่ 2 และมี
การตรวจเช็คผู้ต้องขังที่จะเข้าเขตประตู โดยมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมอย่างใกล้ชิด และมีการแยกทางเข้าห้อง
เยี่ยมญาติไปอีกทาง ท าให้โอกาสในการหลบหนีออกทางประตูของผู้ต้องขังยากยิ่งขึ้น 
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นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ยังได้วางระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
หลบหนีของผู้ต้องขังทางประตูเรือนจ า ดังนี้ 

- ห้ามมิให้ผู้ต้องขังท าหน้าที่ประตู เช่น ผู้ช่วยเหลือในการเปิด-ปิดประตูเรือนจ า หรือมี
หน้าที่ธุรการอย่างอ่ืนในบริเวณดังกล่าว 

- ห้ามมิให้จัดหน่วยงานปฏิบัติงานประจ าใกล้บริเวณประตู เพราะผู้ต้องขังอาจฉวย
โอกาสที่หน่วยงานนั้นชิดประตูท าการแหกหักหลบหนีออกทางประตูได้ 

- เรือนจ าใดมีประตูชั้นเดียวหรือสองชั้น โดยมีระยะห่างระหว่างชั้นใกล้กันมาก ให้
จัดการกั้นเขตหวงห้ามออกไปจากบริเวณประตูชั้นในเรือนจ าอีกชั้นหนึ่งเป็นระยะพอควร เพ่ือมิให้ผู้ต้องขังที่ไม่
มีธุระจ าเป็นและไม่ได้รับอนุญาตเข้าใกล้ประตูเรือนจ าได้ 

- เรือนจ าที่มีประตูสองหรือสามชั้น เวลาเปิดให้เปิดประตูทีละบาน เมื่อผู้ต้องขังผ่าน
เข้าระหว่างประตูแล้ว ให้ปิดกลอนลั่นกุญแจให้เรียบร้อยแล้ว จึงเปิดประตูชั้นที่สองและปฏิบัติดังกล่าว จนกว่า
ผู้ต้องขังจะผ่านพ้นทุกประตู 

1.4 การวางผังของเรือนจ า มีความส าคัญมากต่อการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง 
ทั้งนี้เพราะในประเทศไทย ผู้ต้องขังจะไม่ถูกควบคุมอยู่แต่ภายในตึก หรืออาณาเขตในการควบคุมตัวอยู่
ตลอดเวลา ดังเช่นเรือนจ าที่มีความมั่นคงระดับกลางและระดับสูงของต่างประเทศ ที่การเคลื่อนย้ายผู้ต้องขัง
จากเรือนนอนไปสู่โรงงานและสถานที่อ่ืนๆ จะกระท าได้ภายในบริเวณตึกหรือช่องทางเดินที่มีลูกกรงป้องกันอยู่
ตลอดเวลา ผู้ต้องขังในเรือนจ าที่มีความมั่นคงระดับกลางและระดับสูงของต่างประเทศจึงไม่มีโอกาสเข้าถึง
ก าแพงหรือประตูเรือนจ าได้เลย ดังนั้นการวางผังเรือนจ าในประเทศไทย จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงจุดอับตาม
ก าแพง ความสะดวกในการควบคุมตัวในวันหยุด การตรวจนับ ตลอดจนการควบคุมโดยทั่วไป เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการควบคุมมากที่สุด ซึ่งจะท าให้โอกาสในการหลบหนีทางก าแพงและประตูเรือนจ าท าได้ยาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นการจัดวางผังของเรือนจ าจึงมีส่วนช่วยการการลดช่องโอกาสในการหลบหนีของผู้ต้องขังได้ทางหนึ่ง 

2. เจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถาน ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารสถานที่ภายในเรือนจ า  
เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะท าให้โอกาสในการหลบหนีของผู้ต้องขังลดน้อยลง โดยการหน่วงเหนี่ยวยับยั้งการ
หลบหนีให้ท าได้ยากขึ้น อย่างไรก็ตามโอกาสในการหลบหนีของผู้ต้องขังจะมีมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับ
เจ้าหน้าที่ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังเป็นส าคัญ การที่ผู้ต้องขังหลบหนีไปจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่
เรือนจ าได้ เมื่อพิจารณาจากวิธีการหลบหนี ประกอบกับผลการสอบสวนพิจารณาลงโทษความผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่เรือนจ าที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการหลบหนีของผู้ต้องขัง สามารถพิจารณาปัจจัยที่มีส่วนท าให้ผู้ต้องขัง
หลบหนีไปจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่เรือนจ าได้ ดังนี้ 

2.1 ความประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ คือ การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยขาด
ความระมัดระวัง หรือขาดความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานท าให้ผู้ต้องขังสบโอกาสหลบหนีไปได้ โดยความ
ประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่เรือนจ า เกี่ยวพันกับปัจจัย 2 ปัจจัย คือ ความจ าเจของงานและความคุ้นเคยกับ
ผู้ต้องขัง  
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- ความจ าเจของงาน กล่าวได้ว่างานของเรือนจ านั้นเป็นงานที่ก่อให้เกิดความจ าเจและ
เบื่อหน่ายต่อเจ้าหน้าที่เรือนจ าทั่วไป โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในระดับ “ผู้คุม” เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการควบคุม
ผู้ต้องขังเป็นงานที่ต้องท าติดต่อกันตลอด 24 ชั่วโมง และต้องท าติดต่อกันตลอดไม่มีวันหยุด ดังนั้นเจ้าหน้าที่
เรือนจ าจึงต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาอยู่เวรดูแลรักษาการณ์อยู่เสมอ โดยปกติเจ้าหน้าที่เรือนจ าต้องอยู่
เวรรักษาการณ์กลางคืนในเรือนจ าเกือบทุกสัปดาห์ รวมทั้งในวันหยุดราชการทั่ว ๆ ไปด้วย ท าให้เกิด
ความเครียด เบื่อหน่าย และขาดความสนใจเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้การที่เจ้าหน้าที่เรือนจ า ต้อง
ปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นงานประจ า ซ้ าซาก เช่น การนั่งเฝ้าก าแพง เฝ้าแดน หรืออยู่บนป้อม เพ่ือระวัง
สังเกตการณ์อยู่เป็นประจ าโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน ท าให้เจ้าหน้าที่เรือนจ าเกิดความเคยชิน และไม่คิดว่า
จะมีผู้ต้องขังหลบหนีในวันที่ตนปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เพราะความจ าเจ ซ้ าซาก และเกิดความเบื่อหน่ายในการ
ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นผลให้ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่และเกิดความเสียหายได้ 

- ความคุ้นเคยกับผู้ต้องขัง คือ การที่เจ้าหน้าที่เรือนจ ามีความคุ้นเคยและไว้วางใจ
ผู้ต้องขัง และไม่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด อาจน าไปสู่การประมาทเลินเล่อและท าให้ผู้ต้องขังหลบหนีไปได้ 
โดยเฉพาะในกรณีของผู้ต้องขังกองนอก ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้มีระเบียบให้เจ้าหน้าที่เรือนจ าควบคุมดูแลผู้ต้องขัง
ที่ออกไปท างานนอกเรือนจ า โดยใช้อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขังอยู่ที่ 1 ต่อ 5 หรือ 2 ต่อ 5 
แล้วแต่กรณี แต่ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากที่เจ้าหน้าที่เรือนจ าจะคอยควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในสายตาได้เสมอ 
ดังนั้นเจ้าหน้าที่เรือนจ าซึ่งท าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังจึงต้องอาศัยความคุ้นเคยและผูกจิตใจให้ผู้ต้องขังเคารพ รักใคร่ 
เพ่ือที่จะได้ไม่หลบหนี ความคุ้นเคยดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีในแง่ที่เจ้าหน้าที่เรือนจ าไม่ต้องควบคุมดูแลผู้ต้องขัง
อย่างเคร่งครัดตลอดเวลา แต่ให้ผู้ต้องขังดูแลกันเอง หรือผ่อนปรนการควบคุมได้บ้าง 

กรณีเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่เรือนจ ามีความคุ้นเคยหรือไว้วางใจในผู้ต้องขัง โดยคิดว่า
ตนได้ผูกจิตใจไว้ดีแล้ว ประกอบกับการปฏิบัติงานที่ซ้ าซากและจ าเจ อาจท าให้เจ้าหน้าที่เรือนจ าเกิดความเบื่อ
หน่ายหรือประมาทในการควบคุมผู้ต้องขังได้ง่าย อาจแก้ไขโดยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความซ้ าซาก จ าเจ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติอาจเกิดปัญหาได้เช่นกัน คือ เจ้าหน้าที่เรือนจ าที่ถูก
หมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่ จะท างานเพียงเพ่ือให้การท างาน อยู่เวรของตนผ่านพ้นไปเท่านั้น ไม่ได้ค านึงถึง
ผลงานในการท างานของผู้ต้องขัง 

2.2 ความด้อยประสบการณ์ ในบางกรณีการหลบหนีของผู้ต้องขัง อาจเกิดขึ้นจาก
ความด้อยประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่เรือนจ า หรือสู้ชั้นเชิงของผู้ต้องขังไม่ได้ ซึ่งในการควบคุมผู้ต้องขังมิให้
หลบหนีนั้นก็เปรียบเสมือนการแข่งขันกีฬาอย่างหนึ่งระหว่างเจ้าหน้าที่เรือนจ ากับผู้ต้องขัง ถ้าเมื่อใดเจ้าหน้าที่
เรือนจ าแพ้ ตามชั้นเชิงของผู้ต้องขังไม่ทัน การหลบหนีของผู้ต้องขังก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้าสามารถไล่ตามชั้นเชิงของ
ผู้ต้องขังได้หรือรู้เท่าทันผู้ต้องขัง การหลบหนีของผู้ต้องขังก็จะไม่เกิดขึ้น ความด้อยประสบการณ์ในการควบคุม
ผู้ต้องขังนี้ มักเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการบรรจุใหม่ และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง
เลย ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้ขาดการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ในบางเรือนจ าจะไม่มอบหมายงาน
ส าคัญๆ ให้เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ในทันที แต่จะให้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีความช านาญ ในขณะ
ที่บางเรือนจ าที่ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ ก็มีความจ าเป็นที่ต้องมอบหมายงานให้ปฏิบัติทันที ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดขึ้นได ้
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2.3 การทุจริตต่อหน้าที่  ในบางกรณีเจ้าหน้าที่ เรือนจ ามีส่วนรู้ เห็นเป็นใจกับ
การหลบหนีของผู้ต้องขัง หรือช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังหลบหนีโดยแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ตอบแทน กรณี
เช่นนี้จะท าให้โอกาสในการหลบหนีของผู้ต้องขังมีมากข้ึน การรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่เรือนจ าต่อการหลบหนี
ของผู้ต้องขังนั้น อาจท าได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่คนนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบผู้ต้องขังคนนั้ นอยู่ ที่เป็นผู้ที่อยู่เวรเฝ้า
ก าแพง หรือควบคุมผู้ต้องขังกองนอกแล้วแกล้งปล่อยให้ผู้ต้องขังหลบหนีไป หรือควบคุมผู้ต้องขังไปด าเนินคดีที่
ศาลแล้วปล่อยให้มีการจี้แหกหักโดยใช้อาวุธหลบหนีไป โดยท าว่าตนไม่มีส่วนรู้เห็นด้วย อย่างไร ก็ตามใน
กรณีเช่นนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงเจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องน าอนาคตราชการของตนเข้าไปเสี่ยง กรณีแบบนี้จึงเกิดขึ้นน้อยมาก 
ในอีกกรณีหนึ่งเจ้าหน้าที่เรือนจ าทุจริตต่อหน้าที่ รู้เห็นเป็นใจหรือช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังหลบหนีไปจากความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คนอ่ืนๆ ซึ่งรับผิดชอบอยู่ในเวลาที่มีผู้ต้องขังหลบหนี ในกรณีเช่นนี้เจ้าหน้าที่ที่ทุจริตไม่
ต้องการให้ตนเข้าไปผัวพันกับการถูกลงโทษทางวินัย จึงช่วยให้ผู้ต้องขังหลบหนีในขณะที่เจ้าหน้าที่อ่ืนเป็น
ผู้รับผิดชอบ หรืออาจจะเป็นในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทะเลาะกัน ก็จะยุยงส่งเสริมให้ผู้ต้องขังหลบหนีในขณะที่
เจ้าหน้าที่คู่กรณีของตนรับผิดชอบควบคุมดูแลผู้ต้องขังอยู่ กรณีเช่นนี้จะเกิดขึ้นในเรือนจ าที่เจ้าหน้าที่แตกความสามัคคี 
ทะเลาะ หรือชิงดีชิงเด่นกัน โดยการกลั่นแกล้งอาจเลยไปถึงผู้บัญชาการเรือนจ า ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อ
การหลบหนีของผู้ต้องขังที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรือนจ าอย่างไรก็ตามการทุจริตต่อหน้าที่ ยากที่จะหาพยาน
หรือหลักฐานมายืนยันเพ่ือลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้กระท าผิดได้  

3. ระบบการควบคุมผู้ต้องขัง หมายถึง ความสัมพันธ์ของมาตรการต่างๆ ของทางเรือนจ าที่ใช้
ในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง และท าให้กิจกรรมต่างๆ ในเรือนจ าด าเนินไปด้วยดีระบบควบคุมจึงมี
ขอบเขตที่กว้างขวางครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือนจ าและภายนอกเรือนจ าที่เจ้าพนักงานของเรือนจ า
จะต้องปฏิบัติ นับตั้งแต่เริ่มน าผู้ต้องขังออกจากเรือนนอนในตอนเช้า การตรวจนับ การจัดหมวดหมู่ผู้ต้องขัง 
การตรวจค้น การตรวจตราเวรยามไปจนกระทั่งน าผู้ต้องขังเข้าเรือนนอนในเวลาเย็น และน าผู้ต้องขังออกไปใน
วันใหม่ ดังนั้น การควบคุมผู้ต้องขังจึงนับว่าเป็นงานที่ต้องท าตลอด 24 ชั่ว โมง และกระท าติดต่อกันโดยไม่มี
วันหยุด ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามเป้าหมายของงานราชทัณฑ์ในด้านการควบคุมผู้ต้องขังไว้มิให้หลบหนี 
ระบบควบคุมจึงจัดว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการเพ่ิมหรือลดโอกาสในการหลบหนีของผู้ต้องขัง ซึ่งมาตรการใน
การควบคุมท่ีส าคัญอาจแยกพิจารณาได้ ดังนี้ (กรมราชทัณฑ์ 2550 : 21 – 27) 

3.1 การเก็บรักษาเครื่องมือเพ่ีอความมั่นคง ที่ใช้ในการควบคุมผู้ต้องขัง เช่น กุญแจเครื่ องมือ
ในการฝึกวิชาชีพ เครื่องพันธนาการ หรืออาวุธปืน นับเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อความมั่นคงปลอดภัยของ
เรือนจ า ตลอดจนการป้องกันหลบหนีของผู้ต้องขัง เพราะหากอุปกรณ์หรือเครื่องมือเหล่านี้ตกไปอยู่ในมือของ
ผู้ต้องขังเมื่อใดแล้ว ก็นับว่าเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของเรือนจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ทุกเรือนจ าจึงจ าเป็น
จะต้องมีระบบการควบคุมการเก็บรักษาอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอย่างดี เพ่ือป้องกันการหลบหนีของผู้ ต้องขัง ดังมี
กรณีเกิดขึ้นที่เรือนจ ากลางเชียงใหม่เมื่อปี 2526 ในวันหยุดราชการผู้ต้องขังขโมยกุญแจห้องวัสดุของเรือนจ า 
แล้วน าไปไขเอาบันไดยาวมาพาดก าแพงเรือนจ าหนีไปได้ นอกจากนี้ยังมีกรณีผู้ต้องขังขโมยใบเลื่อยตัดเหล็กที่
ใช้ในโรงงานฝึกวิชาชีพแล้วน าไปตัดลูกกรงหนีไปจากเรือนจ าได้ เช่น เรือนจ าจังหวัดสมุทรสงคราม ในปี 2528  

หลักในการจัดเก็บสิ่งของและอุปกรณ์เกี่ยวกับความมั่นคงเหล่านี้นั้น จะต้องจัดเก็บให้สะดวก
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่จะเรียกใช้ได้ง่าย แต่ยากล าบากต่อผู้ต้องขังที่จะเข้าถึงตลอดจนมีระบบตรวจตราที่
สามารถตรวจสอบได้ง่ายว่าอุปกรณ์ชิ้นใดหายไปบ้าง เช่น การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในการฝึกวิชาชีพนั้น
จะต้องจัดให้มีศูนย์ควบคุมและจัดเก็บเครื่องมือไว้เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบ มีทะเบียนการใช้การจัดเก็บ
รักษา โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ ทั้งนี้อาจท าเป็นตู้กระจกหรือแผงที่มีรูปของอุปกรณ์ชนิดนั้นอยู่ 
หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้อยู่กับที่แขวนจะเห็นได้ทันที เป็นต้น 
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3.2 การตรวจอาคารสถานที่และสิ่งของต้องห้าม ระบบควบคุมของเรือนจ าและทัณฑสถานที่ดี
จะต้องตรวจตราความพร้อมเพรียงและความมั่นคงแข็งแรงของอาคารสถานที่ตลอดจนตรวจตราสิ่งของ
ต้องห้ามและอุปกรณ์ในการหลบหนีต่างๆ อยู่เสมอ อันเป็นผลในการลดโอกาสในการหลบหนีของผู้ต้องขัง 
ตรวจตราอาคารสถานที่ ได้แก่ การตรวจเรือนนอนและห้องขังโรงงานฝึกวิชาชีพ โรงครัว เรือนพยาบาล และ
บริเวณทั่วๆ ไปของเรือนจ า/ทัณฑสถาน การตรวจเรือนนอนและห้องขังนั้น ควรจะกระท าทุกวั นก่อนน า
ผู้ต้องขังเข้าและน าผู้ต้องขังออกจากเรือนนอน เพื่อดูความเรียบร้อยเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของ
อาคารสถานที่ และตรวจดูสิ่งของต้องห้ามที่อาจจะมีการซุกซ่อนได้ ส าหรับการตรวจอาคารสถานที่อ่ืนๆ นั้น
อาจตรวจตราประจ าวันหรือตรวจตราเป็นครั้งคราวหรือตรวจแบบจู่โจม เพ่ือมิให้ผู้ต้องขังรู้ตัวก็ได้ การตรวจ
บริเวณท่ัวๆ ไปนั้น ควรตรวจในตอนเช้าก่อนน าผู้ต้องขังลง เพราะอาจมีการขว้างสิ่งของต้องห้ามข้ามก าแพงเข้า
มาในเวลากลางคืนแล้วมีการนัดแนะให้ผู้ต้องขังไปเก็บ ณ จุดต่างๆ 

ส าหรับการตรวจสิ่งของต้องห้าม เช่น สุรา เครื่องเล่นการพนัน ยาเสพติด เงินและอุปกรณ์การ
หลบหนีนั้น นอกจากจะตรวจค้นจากตัวผู้ต้องขังซึ่งเข้าใหม่หรือกลับจากศาล หรือออกไปท างานภายนอก
เรือนจ า หรืออาจท าการตรวจค้นจากสิ่งของที่ถูกน าเข้ามาหรือสิ่งออกจากเรือนจ า เช่น สิ่งของที่ญาติน ามาฝาก
ให้ผู้ต้องขังหรือจดหมายที่น าเข้ามาหรือส่งออกจากเรือนจ า นอกจากนี้ยังอาจท าการตรวจค้นยานพาหนะที่เข้าออก
ภายในเรือนจ า เช่น รถที่บรรทุกวัตถุดิบเข้ามาในเรือนจ า หรือรถขนขยะออกนอกเรือนจ า เป็นต้น 

การด าเนินการดังกล่าวโดยเคร่งครัดจะช่วยในการป้องกันการน าสิ่งของต้องห้าม เข้าเรือนจ า
หรือป้องกันการนัดแนะระหว่างบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขังในเรือนจ า นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการท าลาย
ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารสถานที่ เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการหลบหนีด้วยดังนั้น สิ่งเหล่านี้เป็นการตัดโอกาส
ในการหลบหนีได้อีกทางหนึ่ง 

3.3 การจัดระบบการอยู่เวรยาม ของเรือนจ าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยและการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง จนกล่าวได้ว่าการอยู่เวรยามนั้นเป็นของคู่กันกับเรือนจ าที่มี
ระดับความมั่นคงแข็งแรงระดับสูงก็ว่าได้ การอยู่เวรยามจะให้พนักงานสามารถเฝ้าดูการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น
ภายในเรือนจ า ณ จุดต่างๆ เช่น บริเวณเรือนนอน แนวเขตก าแพง ประตู เขตแดน โรงเลี้ยงหรือบริเวณต่างๆ 
ภายในเรือนจ า ซึ่งเรือนจ าทั่วไป จุดที่จ าเป็นจะต้องวางเวรยามก็คือ บริเวณป้อมยาม ประตูเข้า – ออกเขตแนว
ก าแพง หมวดควบคุม ตลอดจนในการควบคุมผู้ต้องขังท างานภายนอกเรือนจ า จึ งจ าเป็นต้องอยู่เวรยามดูแล
ควบคุมผู้ต้องขังเช่นกัน 

การอยู่เวรยามนั้นนอกจากจะมีการอยู่ประจ าที่ตามจุดต่างๆ ที่เป็นจุดที่สามารถเห็นความ
เคลื่อนไหวในเขตต่างๆ ได้แล้วจ าเป็นต้องมีการเดินเวรยามตามที่ต่างๆ อีกด้วยทั้งนี้เพราะการอยู่เวรยามประจ า
จุดอาจมีจุดบอดในการเห็นความเคลื่อนไหวของผู้ต้องขังในบางจุดได้ ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการเดินตรวจ
เพ่ือให้สามารถเห็นความเคลื่อนไหวของผู้ต้องขังได้ทั่วถึง 

นอกจากนี้สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ระบบการตรวจสอบการอยู่เวรยามของผู้คุมที่อยู่
ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจจะใช้การตีระฆังสัญญาณทุก 15 นาที หรือครึ่งชั่วโมง ส าหรับเวรยามในจุดต่างๆ ในเวลา
กลางคืน เพ่ือป้องกันการหลับยาม และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงหรือการ
ตรวจเวรยามจากเจ้าพนักงานชั้นผู้ใหญ่กว่า เจ้าพนักงานได้มาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดหรือไม่ อยู่ในที่ที่
ก าหนดหรือไม่ หรือก าลังปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือไม่ การตรวจเวรยามของจ้าพนักงานชั้นผู้ใหญ่นับว่ามีความส าคัญ
มากส าหรับการอยู่เวรยามภายนอกเรือนจ า เพราะผู้คุมซึ่งคุมผู้ต้องขังออกท างานภายนอกมักจะอยู่นอก
สายตามของเจ้าพนักงานอ่ืนๆ และคุมผู้ต้องขังท างานแต่เพียงล าพัง มีกรณีเกิดขึ้นเสมอๆ ที่ว่าผู้คุมปล่อยให้
ผู้ต้องขังกองนอกท างานแต่เพียงล าพังส่วนตัวเองกลับไปทานข้าวที่บ้าน ซึ่งก็จะเป็นช่องทางให้เกิดการหลบหนี
เกิดข้ึนได ้
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3.4 การตรวจนับผู้ต้องขัง เป็นกิจกรรมอีกประการหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการควบคุมและการ
ป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง ทั้งนี้เนื่องจากในวันหนึ่งๆ ผู้ต้องขังซึ่งมีจ านวนนับเป็นร้อยๆ หรือพันคนจะ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนท ากิจกรรมในที่ต่างๆ อยู่เสมอ เช่น การท าภารกิจส่วนตัว การกินอาหาร การออกก าลังกาย 
การออกไปท างานภายนอกเรือนจ าหรือไปศาล เข้าท างานในโรงงาน หรือนอนป่วยอยู่เรือนพยาบาล ซึ่งหากมี
การตรวจสอบอยู่อย่างสม่ าเสมอในวันหนึ่งๆ แล้วเมื่อมีการหลบหนีเกิดขึ้นก็จะสามารถล่วงรู้ได้ทันท่วงที และ
ด าเนินการออกติดตามได้ทันนอกจากนี้การนับยอดยังเป็นหลักประกันว่ามีผู้ต้องขังอยู่จริง โดยผลของการนับนั้น 

การนับยอดของผู้ต้องขังโดยปกติและนับยอดเป็นกลุ่มๆ เพ่ือความสะดวก จากนั้นจึงน ามานับ
รวมกันเป็นยอดรวม การแยกนับเป็นกลุ่มเล็กๆ ท าให้ทราบได้โดยรวดเร็วว่าในกลุ่มใดมีผู้ต้องขังขาดหายไปบ้าง 
ดังนั้นในกรณีท่ีมีผู้ต้องขังไปท าธุระนอกกลุ่มจะต้องรายงานให้ผู้คุมยอดของกลุ่มนั้นๆ ทราบเสมอ 

การนับยอดจะต้องท าทุกวัน วันละหลายๆ ครั้ง โดยเฉพาะภายหลังจากเสร็จกิจธุระที่ผู้ต้องขังท า 
เช่น ก่อนน าขึ้นเรือนนอนในเวลาเย็น หรือหลังจากน าออกจากห้องขังในเวลาเช้าก่อนเข้าโรงฝึกวิชาชีพ และ
หลังจากเสร็จงาน ก่อนออกท างานภายนอกเรือนจ าและหลังจากท างานเสร็จแล้ว และก่อนส่งมอบหมายงาน
ควบคุมรับผิดชอบระหว่างเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 

3.5 การวางแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย สงครามหรือ
สภาวการณ์ไม่สงบทางการเมือง หากเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจ า 
กล่าวคือ หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นผู้ต้องขังอาจจะฉวยโอกาสหลบหนีหรือแหกหักเรือนจ าในขณะที่เกิดความ
โกลาหลวุ่นวายได้ นอกจากนี้ผู้ต้องขังบางคนอาจวางแผนก่อให้เกิดอัคคีภัยขึ้นมาเพ่ือหาช่องทางในการหลบหนี 
ดังนั้น การจัดการหรือควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในเรือนจ าจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เคยมีกรณีเกิดขึ้นที่
เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา เมื่อปี 2526 ผู้ต้องขังโยนบุหรี่ลงในกองวัสดุข้างเรือนนอน เมื่อผู้ต้องขังขึ้นเรือนนอน
หมดแล้วก็ปรากฏว่ามีไฟลุกไหม้เกิดขึ้นท าให้ผู้ต้องขังทั้งหมดพยายามพังฝาเรือนนอนออกมา แต่เจ้าหน้าที่ได้
ควบคุมสถานการณ์ได้ทัน นอกจากนี้กรณีไฟไหม้ที่เกิดขึ้นข้างเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร ในปี 2526 และ
ไฟอาจจะลุกลามข้ามมายังเรือนจ านั้น ท าให้ผู้ต้องขังเกิดความกลัวและมีบางพวกเตรียมฉวยโอกาส แต่ทาง
ราชการได้ควบคุมสถานการณ์ ไว้ได้ก่อน 

เรือนจ าต่างๆ จะต้องมีการเตรียมการและซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ดี โดย
จะต้องมีการวางแผนปฏิบัติไว้ล่วงหน้า และจะต้องมีการซักซ้อมความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอยู่เป็น
ระยะๆ เพ่ือมิให้มีการหลงลืม และอาจจัดให้มีการซักซ้อมตามแผนปฏิบัติการเมื่อมีเหตุฉุกเฉินขึ้นได้ 

3.6 การควบคุมผู้ต้องขังนอกเรือนจ า ความรับผิดชอบในการควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจ านั้ น 
มิได้อยู่ภายในขอบก าแพงสี่เหลี่ยมของเรือนจ าเท่านั้น แต่มีกิจกรรมหลายอย่างภายใต้อ านาจตามกฎหมายที่
เรือนจ าจะต้องน าผู้ต้องขังออกมานอกเรือนจ า และยังคงมีความรับผิดชอบควบคุมดูแลอยู่ กิจการดังกล่าว 
ได้แก่ การฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังภายนอกเรือนจ า การส่งนักโทษเด็ดขาดออกท างานสาธารณะนอกเรือนจ า การส่ง
ผู้ต้องขังย้ายเรือนจ า การน าผู้ต้องขังป่วยหรือบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล และการส่งผู้ต้องขังไปท าความสะอาด
บริเวณเรือนจ า เป็นต้น ทั้งนี้โดยในแต่ละวันจะมีผู้ต้องขังถูกส่งออกมาท างานภายนอกหรือเพ่ือกิจกรรมต่างๆ 
ดังกล่าวเป็นจ านวนมาก ในขณะที่การควบคุมผู้ต้องขังที่ออกมาภายนอกเรือนจ าดังกล่าวไม่สามารถท าได้อย่าง
เต็มที่ เช่นเดียวกับการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า ซึ่งมีเขตก าแพงและอาคารสถานที่ที่มั่นคงแข็งแรง  
อันเป็นผลให้มีการหลบหนีของผู้ต้องขังจากภายนอกเรือนจ าเป็นจ านวนมาก จึงเห็นได้ว่ามาตรการในการ
ควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจ าเป็นสิ่งจ าเป็นและจะต้องได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพ่ือประสิทธิภาพ
ในการควบคุมและป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง 
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มาตรการในการควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจ านั้นได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ค าสั่งของกรมราชทัณฑ์ได้วางไว้มากมาย เพ่ือก าหนดวิธีการในการควบคุมและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผู้ต้องขังออกไปท างานภายนอก ซึ่งโดยสรุปแล้วมีหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญๆ ที่แยกพิจารณาได้ดังนี้ 

ก. การคัดเลือก การคัดเลือกและการอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปภายนอกเรือนจ านั้น จะต้อง
กระท าอย่างละเอียดถี่ถ้วนและจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เพราะความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ในขั้นตอนของการคัดเลือก จะส่งผลให้มีการน าผู้ต้องขังที่มีแนวโน้มที่จะหลบหนีได้ออกไปนอกเรือนจ าและท า
ให้โอกาสในการหลบหนีเพ่ิมมากข้ึน  

นอกจากนี้ในกรณีเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกหรือนุมัติการออกนอก
เรือนจ าของผู้ต้องขังพิจารณาเห็นว่าผู้ต้องขังคนใดไม่น่าไว้วางใจ โดยพฤติกรรมที่ผ่านมาหรือจากกระแสข่าว
แวดล้อมที่สืบได้ ก็ไม่ควรให้ผู้ต้องขังนั้นออกนอกเรือนจ า หรือถ้าจ าเป็นจะต้องก าชับให้มีการควบคุมอย่าง
เคร่งครัด 

ข. การควบคุม จะต้องมีการจัดก าลังควบคุมอย่างพอเพียงตามหลักเกณฑ์ เช่นในกรณีจ่าย
ผู้ต้องขังออกท างานภายนอกเรือนจ าโดยปกติทั่วไปจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม 1 คน ต่อผู้ต้องขัง 5 คน
หรือในกรณีที่เป็นผู้ต้องขังป่วยอยู่ ณ โรงพยาบาลต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 คน ควบคุมผู้ต้องขังป่วย 1 คน 
หรือกรณีท่ีมผีู้ต้องขังป่วยทั้ง 5 คน นอนพักรักษาอยู่ในห้องพักบริเวณเดียวกัน สามารถจัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 
2 คน ต่อผู้ต้องขัง 5 คน เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในเรื่องก าหนดเวลาการน าตัวผู้ต้องขังออกและน าตัวผู้ต้องขังเข้าในเรือนจ าก็ต้อง
ปฏิบัติตามที่ได้มีระเบียบไว้ และผู้ต้องขังที่น าออกไปจะต้องแต่งกายตามที่ก าหนดไว้ เช่นกัน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
เป็นจุดเด่นในขณะหลบหนี 

3.7 การจัดระบบการเยี่ยมและติดต่อบุคคลภายนอก การเยี่ยมญาติผู้ต้องขังเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการช่วยผ่อนคลายความวิตกกังวลของผู้ต้องขังลงได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การเยี่ยมญาตินั้น จะต้อง
ผ่านการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้อาจมีเพ่ือนหรือญาติของผู้ต้องขังน าข่าวร้ายมาบอกให้
ผู้ต้องขังทราบ ท าให้ผู้ต้องขังเกิดความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นอีก และอาจท าให้ผู้ต้องขังเกิดมูลเหตุจูงใจ
ในการหลบหนีได้ นอกจากนั้นยังอาจจะมีการส่งสิ่งของต้องห้ามเข้ามาให้ผู้ต้องขังหรือลักลอบส่งยาเสพติด
เข้ามาจ าหน่ายในเรือนจ าด้วย ดังนั้น มาตรการในการตรวจตราและควบคุมการเยี่ยมญาติจึงจะต้องกระท า
อย่างรัดกุมและจะต้องไม่เข้มงวดจนเกินไป เพราะอาจจะก่อให้เกิดผล กระทบทางจิตใจต่อญาติและผู้ต้องขังที่มิได้
มีเจตนาร้ายได ้

การตรวจสอบจดหมายที่น าเข้าหรือส่งออก ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะต้องด าเนินการอย่างเข้มงวด
เพ่ือป้องกันการส่งข่าวร้ายให้ผู้ต้องขังหรือมีการนัดแนะในการท าสิ่งผิดกฎหมาย หรือการพยายามหลบหนีใน
กรณีที่มีหนังสือจากภายนอกเข้ามาในเรือนจ า ก็ต้องมีการตรวจสอบเนื้อหาเช่นกัน เพราะผู้ต้องขังมักจะ
เลียนแบบการกระท าที่เกิดขึ้นในเรือนจ าที่อ่ืนๆ เช่น ในกรณีที่มีการหลบหนีหรือจี้ผู้คุม แหกหักเรือนจ าก็มักจะ
ท ากันเป็นแฟชั่นตามกันไป 

ดังนั้น หากมีการควบคุมด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะเป็นการลดช่องโอกาสในการ
หลบหนีอันเนื่องมาจากการช่วยเหลือของบุคคลภายนอกได้ทางหนึ่ง 
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3.8 การจัดระบบการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง เป็นกระบวนการในการท าความรู้จักผู้ต้องขังเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล ทั้งนี้โดยการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังจะเริ่มตั้งแต่
วาระแรกที่ผู้ต้องขังถูกส่งเข้ามาในเรือนจ าและทัณฑสถานและจะผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์ปฏิบัติพฤติกรรม
ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือที่ทางฝ่ายเรือนจ าและทัณฑสถานจะน าไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติในด้านต่างๆ เช่น 
การจัดการศึกษาอบรม การฝึกวิชาชีพและการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ ตลอดจนการจัดการควบคุมให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้ต้องขังแต่ละคน ซึ่งมีความต้องการแตกต่างกัน เช่น ผู้ต้องขังที่มีประวัติการ
หลบหนีหรือมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ ก็จ าเป็นจะต้องได้รับการควบคุมโดยเข้มแข็ง 

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความมั่นคง
ปลอดภัยของเรือนจ า ทั้งนี้เพราะการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังจะท าให้เจ้าพนักงานรู้จักพ้ืนเพผู้ต้องขังแต่ละคน
และการแยกการควบคุมผู้ต้องขังบางประเภท เช่น ผู้ต้องขังที่มีก าหนดโทษสูงหรือ มีสันดานเป็นผู้ร้ายให้
เหมาะสม พร้อมทั้งมีการดูแลควบคุม โดยเจ้าพนักงานเรือนจ าเป็นพิเศษอันจะเป็นการตัดช่องโอกาสในการ
หลบหนีให้น้อยลง 
  ส าหรับในประเทศไทย เรือนจ าส่วนใหญ่ยังมิได้มีการด าเนินการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังที่
สมบูรณ์ คงมีแต่การแยกผู้ต้องขังไว้ตามกฎกระทรวง ข้อ 40 ภายใต้ข้อบังคับมาตรา 11 วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ที่ให้แบ่งผู้ต้องขังออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ ผู้ต้องขังหญิง 
ผู้ต้องขังที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี ผู้ต้องขังซึ่งต้องโทษส าหรับความผิดฐานประทุษร้ายต่อทรัพย์ ผู้ต้องขังที่ศาล
พิพากษาว่าเป็นผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย ผู้ต้องขังซึ่งต้องโทษส าหรับความผิดฐานประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย 
ผู้ต้องขังที่ต้องโทษฐานกระท าผิดอนาจาร และผู้ต้องขังที่ไม่อยู่ในจ าพวกอ่ืนๆ ซึ่งความจริงแล้วการแยกขังเป็น
เพียงส่วนหนึ่งของการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเท่านั้น ดังนั้น แม้จะมีการแยกผู้ต้องขังหญิงออกจากผู้ต้องขัง
ชายหรือแยกผู้ต้องขังวัยหนุ่มออกจากผู้ต้องขังผู้ใหญ่แล้ว ในแต่ละเรือนจ าก็จะต้องมีการด าเนินการ ในการท า
ความรู้จักต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลและแยกปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้เหมาะสมเป็นรายบุคคลอีกด้วย อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการฝึกอบรมและการควบคุมป้องกันการหลบหนี 

กรมราชทัณฑ์ ได้ยกระดับการปฏิบัติงานจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพ โดยการ
จัดท า “แผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคล” (Sentence Plan) ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน
พฤติกรรมผู้ต้องขัง โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุการกระท าผิด ปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ของผู้ต้องขัง เพ่ือให้การปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังตั้งแต่แรกรับตัวเข้ามาคุมขังจนกระทั่งได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษกลับเข้าสู่สังคมและไม่หวนกลับมา
กระท าผิดซ้ าอีก อีกทั้งยังใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาการเลื่อน-ลด การลดวันต้องโทษ การพักการ
ลงโทษ และประโยชน์อื่นๆ อาทิ การให้ออกท างานสาธารณะ การท างานนอกเรือนจ า เป็นต้น มีแนวทางในการ
ด าเนินการ ดังนี้ (กรมราชทัณฑ์ : 2560) 

1) ผู้บริหารเรือนจ า/ทัณฑสถาน ควรจัดประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดเรื่องกระบวนการ “การจัดท าแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคล” (Sentence Plan) เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ ในกรอบแนวคิด วิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

2) มอบหมายคณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังของเรือนจ า/ทัณฑสถาน เป็นผู้
ก าหนดแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคล” (Sentence Plan) ซึ่งในการประชุมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง
ประจ าเดือน ให้มีการพิจารณาจัดท า Sentence Plan ของผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลไปพร้อมในคราวเดียวกัน  
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3) การจัดท าแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคล” (Sentence Plan) ให้เรือนจ า/
ทัณฑสถาน ด าเนินการเฉพาะนักโทษเด็ดขาด โดยเลือกกลุ่มเป้าหมาย ในการปฏิบัติตามแผนฯ เพ่ือให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม เช่น กลุ่มนักโทษเด็ดขาดก าหนดโทษตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ซึ่งมีระยะเวลาในการต้องโทษในเรือนจ า/  
ทัณฑสถาน พอสมควรแก่การจัดท า Sentence Plan เป็นกลุ่มน าร่อง หรืออาจเป็นนักโทษเด็ดขาดเฉพาะคดี 
เพ่ือเป็นการทดลองใช้แผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น 

4) เมื่อคณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังของเรือนจ า/ทัณฑสถาน ได้มีมติ ในการ
ก าหนดแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคล (Sentence Plan) ให้แก่ผู้ ต้องขังแล้ว ให้ เลขานุการ
คณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง เป็นผู้บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังรายนั้นๆ ลงในแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
รายบุคคล (Sentence Plan) พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ต้องขังทราบข้อมูลดังกล่าวด้วย 

5) การจัดเก็บแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคล (Sentence Plan) ให้จัดเก็บไว้ใน
ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง (รท.101) หรือในแฟ้มจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง  (แฟ้มสีชมพู) เพ่ือสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลและน าไปใช้ได้โดยสะดวก 

6) เมื่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังผ่านไประยะหนึ่งแล้ว มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผน
มีปัญหา หรือต้องปรับปรุงแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคล (Sentence Plan) ให้มีการน าผู้ต้องขังดังกล่าว
มาเข้าร่วมประชุม เพ่ือท าการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังซ้ า และให้คณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง
พิจารณาปรับแผนฯ ให้มีความเหมาะสมและเกิดผลดียิ่งขึ้น โดยมีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวด้วย 

7) ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติในด้าน
ต่างๆ ที่ระบุไว้ในคู่มือ “หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย” พ.ศ. 2560 ของกรมราชทัณฑ์ เพ่ือเป็นการปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน และให้มีการน าข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณา การเลื่อน – ลดชั้น การลดวันต้องโทษ 
การพักการลงโทษ และประโยชน์อื่นๆ อาทิ การให้ออกท างานนอกเรือนจ า งานสาธารณะ และอ่ืนๆ 

8) หากมีการย้ายผู้ต้องขังดังกล่าวไปคุมขังยังเรือนจ า/ทัณฑสถานอ่ืน ให้มีการรวบรวม
เอกสารแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคล (Sentence Plan) ให้สมบูรณ์ครบถ้วนด้วย เพ่ือที่เรือนจ าฝ่ายรับ
ตัวสามารถทราบและให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังได้อย่างต่อเนื่อง 

9) หากการจัดท าแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคล (Sentence Plan) มีปัญหาใน
การปฏิบัติ ให้รายงานกรมราชทัณฑ์ เพ่ือจักได้มีการรวบรวมข้อมูล และน ามาพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

โดยเรือนจ า/ทัณฑสถาน ก าหนดผู้ต้องขังกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการตามความเหมาะสม
กับสภาพการณ์ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ต้องขัง และเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่สังคมในการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ปรากฏตามกระบวนการ
จัดท าแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคล (Sentence Plan)  
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กระบวนการจัดท าแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคล (Sentence Plan) 
 

 

 

 

1. 
การศึกษา รวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาผู้ต้องขัง

แต่ละคน 

2. 
วางแผนปฏบิัติต่อ
ผู้ต้องขังตามความ

เหมาะสมแต่ละบุคคล/
ก าหนดทิศทางการปฏิบัต ิ

3. 
น าแผนที่
ก าหนดมา

ปฏิบัต ิ

4. 
การติดตามผล
การจ าแนก

ลักษณะผู้ต้องขัง 

5. 
การจ าแนก
ลักษณะ

ผู้ต้องขังซ  า 

6. 
การวางแผนหรือ
โครงการเตรียม

ความพร้อม 
ก่อนปล่อย 

เครื่องมือ 
- การท าทะเบียนประวัต ิ(รท.101) 
- การสัมภาษณ์ (จน.1) 
- บัตรประชาชน (เลข 13 หลัก) 
- ระบบ DXC  

(Data Exchange Center) 
- หมายฝากขังพนักงานสอบสวน 
- ข้อมูลจากสื่อตา่งๆ (นสพ./Internet) 
- ข้อมูลจาก จนท./ผตข./ญาติ(ถา้มี) 
- ข้อมูลจากเจา้พนักงานต ารวจ  

(นส.อายัดตัว) (ถ้ามี) 
- การสังเกตบุคลิกภาพ/ร่างกาย 

/พิการ/เจ็บปว่ย/อารมณ์ 

- กลุ่มควบคุม 
- กลุ่มเพื่อการแก้ไข 

- อย่างน้อย 6 เดือน/ครั ง 
- แบบติดตามผล จน.1/4 

กรณีปฏิบัติตามแผนฯ 
มีปัญหา/ปรับปรุง 

แผนปฏิบัติให้เกิดผลดี
ยิ่งขึ น 

Sentence Plan 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 4 สัปดาห์ 

จนท.จ าแนกฯรวบรมข้อมูล 
เสนอคณะกรรมการฯ 

- แบบประเมินความเป็นอาชญากร 
(Criminal Mind) 
- แบบประเมินทางจิตวิทยา 

คณะกรรมการ 
จ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง 

หลักสูตร 
เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
- เรือนจ าโครงสร้างเบา 
- อบรมกอ่นพ้นโทษ 

หลักสูตรส าหรับการพัฒนาพฤตินิสยัผู้ต้องขัง 

หลักสูตรภาคบังคับทั่วไป 
หลักสูตรบังคับเลือก หลักสูตรบังคับตาม

ลักษณะแห่งคดี 

- ปฐมนิเทศ (ระหวา่ง/เด็ดชาด) 
- ศาสนา 
- ทักษะชีวิต (เฉพาะกลุ่ม) 

- การศึกษา  - พัฒนาจิตใจ 
- ฝึกวิชาชีพ/ทกัษะวิชาชีพเฉพาะ 
- แรงงานรับจ้าง/กองงานอื่นๆ 

- คดีเกี่ยวกับเพศ        - คดีเกี่ยวกับทรพัย ์
- คดีเกี่ยวกับยาเสพติด - คดีเกี่ยวกับชวีติ
และร่างกาย 
- คดีความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
- ผู้ต้องขังดื อด้าน – ก าหนดโทษประหาร
ชีวิตและจ าคุกตลอดชีวิต  

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
- เล่ือนชั น – ลวท. – พักการลงโทษ – อื่นๆตามที่กฎหมายก าหนด 
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ส าหรับปัจจัยในส่วนที่เกี่ยวกับระบบควบคุมในด้านต่างๆ การตรวจนับผู้ต้องขัง การจัดเวรยาม 
การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และการตรวจเวรยาม ก็นับว่ามีส่วนส าคัญเช่นกัน หากเรือนจ าใด มีระบบควบคุมที่ไม่ดี
ก็จะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการหลบหนีให้แก่ผู้ต้องขังอีก และปัจจัยสุดท้ายที่ส าคัญมากก็คือ เจ้าพนักงาน
เรือนจ า ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาว่าเจ้าพนักงานของเรือนจ านั้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพียงใด 
ในการท างานที่ป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังหากเจ้าพนักงานเรือนจ าขาดประสบการณ์ ตามไม่ทันผู้ต้องขัง 
หรือเจ้าพนักงานทุจริตต่อหน้าที่หรือประมาทเลินเล่อ ก็จะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการหลบหนีของผู้ต้องขังได้เช่นกัน 

2.3 กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องขัง 

โดยที่การด าเนินงานของเรือนจ า/ทัณฑสถานต่างๆ มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ ทั่วไป เนื่องจากเจ้าพนักงานต้องปฏิบัติงานคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน (Deviant Behavior) และฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของสังคม บางคนประกอบ
อาชญากรรม ประเภทร้ายแรงหรือเป็นผู้ต้องขังในคดีอุกฉกรรจ์ ซึ่งต้องโทษจ าคุกค่อนข้างสูง บางคนก็เป็น
อาชญากรอาชีพ (Professional Criminal) บุคคลเหล่านี้มักมีแนวความคิดที่จะก่อเหตุร้าย เพ่ือแหกหัก
เรือนจ าหลบหนีอยู่ตลอดเวลา ในการก่อเหตุร้ายของบุคคลดังกล่าว มักจะมีการใช้อาวุธร้ายแรง และจับ
เจ้าพนักงานไว้เป็นตัวประกันเพ่ือเป็นเครื่องต่อรองในการแหกหักหลบหนี นอกจากนี้ยังมีผู้ต้องขังอีกจ านวนมาก
ที่สภาพจิตไม่ปกติ ซึ่งพร้อมท าร้ายเจ้าพนักงานได้ตลอดเวลาเช่นกัน เจ้าพนักงานเรือนจ า/ทัณฑสถานต่างๆ 
จึงมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ค่อนข้างสูงมากทีเดียว จึงจ าเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อปกป้อง คุ้มครอง
เจ้าพนักงานเรือนจ า/ทัณฑสถานดังกล่าว โดยก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  
เจ้าพนักงานที่ใช้อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบโดยสุจริตและตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้ ย่อมไม่ต้อง
รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาในผลแห่งการกระท าของตน ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีการใช้อ านาจหน้าที่
ไปโดยมิชอบ และนอกเหนือไปจากเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้ก็ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญา
เช่นกัน (สมบูรณ์ ประสพเนตร, 2544 หน้า 2) จึงได้รวบรวมกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องไว้ ดังนี้ 

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ . 2560  ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่  
18 กุมภาพันธ์ 2560 ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ ในส่วนของหมวด 2 ได้บัญญัติ
อ านาจหน้าที่เจ้าพนักงานเรือนจ าไว้ ดังนี้ 

มาตรา 17 อธิบดีมีอ านาจก าหนดอ านาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจ าในส่วนที่เกี่ยวแก่
การงานและความรับผิดชอบ ตลอดจนเงื่อนไขท่ีจะปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่นั้น 

ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ผู้บัญชาการเรือนจ าอาจแต่งตั้งให้ข้าราชการ
หรือบุคลากรจากส่วนราชการอ่ืนเป็นผู้ช่วยเหลือกรมราชทัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจต่างๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายเป็นครั้งคราวได้ โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานเรือนจ า 

การด าเนินการตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

มาตรา 18 ให้กรมราชทัณฑ์จัดให้เจ้าพนักงานเรือนจ าเข้ารับการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือให้มีการประเมินและพัฒนาความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงการ
จัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 
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มาตรา 19 ให้เจ้าพนักงานเรือนจ าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรา 18 เป็นต าแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และในการก าหนดให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มี
เหตุพิเศษให้ค านึงถึงภาระหน้าที่และคุณภาพของงาน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบั ติงานอ่ืนใน
กระบวนการยุติธรรม ทั้ งนี้  ให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมโดยได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 

มาตรา 20 เจ้าพนักงานเรือนจ าจะใช้ก าลังบังคับแก่ผู้ต้องขังไม่ได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
(1) การกระท าเพ่ือป้องกันตัว 
(2) ผู้ต้องขังพยายามหลบหนี ใช้ก าลังกายขัดขืนโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ปฏิบัติตาม

ค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานเรือนจ าหรือระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานเรือนจ าจะใช้ก าลังบังคับได้เพียงเท่าที่จ าเป็นและ

เหมาะสมกับพฤติการณ์ และต้องรายงานเหตุต่อผู้บัญชาการเรือนจ าทันท ี

มาตรา 21 ห้ามให้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ต้องขังมีพฤติการณ์ที่จะท าอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น 
(2) ผู้ต้องขังมีพฤติกรรมหรืออาการส่อว่าเป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตไม่สมประกอบซึ่งอาจจะ

ท าอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อ่ืน 
(3) ผู้ต้องขังมีพฤติการณ์ที่น่าจะหลบหนีการควบคุม 
(4) เมื่อผู้ต้องขังถูกคุมตัวไปนอกเรือนจ าและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ควบคุมเห็นเป็นการ

สมควรที่จะต้องใช้เครื่องพันธนาการ 
(5) เมื่ออธิบดีสั่งว่าเป็นการจ าเป็นต้องใช้เครื่องพันธนาการ เนื่องจากสภาพของเรือนจ าสภาพ

ของท้องถิ่น หรือเหตุจ าเป็นอ่ืน 
ให้ผู้บัญชาการเรือนจ าก าหนดตัวพัศดีผู้มีอ านาจสั่งให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังตาม (1) 

(2) หรือ (3) และสั่งเพิกถอนค าสั่งให้ใช้เครื่องพันธนาการนั้น 
การใช้เครื่องพันธนาการตาม (1) (2) (3) หรือ (4 ) กับผู้ต้องขังซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี

ผู้ต้องขังซึ่งมีอายุเกินหกสิบปี ผู้ต้องขังหญิง หรือผู้ต้องขังซึ่งเจ็บป่วย พัศดีผู้มีอ านาจสั่ง เจ้าพนักงานเรือนจ า
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ควบคุม แล้วแต่กรณี ต้องเห็นเป็นการจ าเป็นที่จะต้องใช้เครื่องพันธนาการนั้ น
ด้วย 

ให้ผู้สั่งใช้เครื่องพันธนาการบันทึกเหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องใช้เครื่องพันธนาการกับ
ผู้ต้องขังนั้นไว้ด้วย 

การก าหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา 22 เจ้าพนักงานเรือนจ าอาจใช้อาวุธอ่ืน นอกจากอาวุธปืนแก่ผู้ต้องขังได้ ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ต้องขังก าลังหลบหนีหรือพยายามหลบหนี และไม่มีทางจะป้องกันอย่างอ่ืนนอกจากใช้อาวุธ 
(2) ผู้ต้องขังก่อความไม่สงบขึ้นและไม่เชื่อฟังเจ้าพนักงานเรือนจ าห้ามปราม 
(3) ผู้ต้องขังใช้ก าลังท าร้ายหรือพยายามท าร้ายเจ้าพนักงานเรือนจ าหรือผู้อื่น 
ประเภทหรือชนิดของอาวุธตามวรรคหนึ่งที่เจ้าพนักงานเรือนจ าจะพึงมีไว้ในครอบครองหรือ

ใช้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา 23 เจ้าพนักงานเรือนจ าอาจใช้อาวุธปืนแก่ผู้ต้องขังได้ เฉพาะแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ต้องขังมีอาวุธและขัดขืนไม่ยอมวางอาวุธ อันอาจเกิดอันตรายต่อเจ้าพนักงานเรือนจ า

หรือผู้อื่น 
(2) ผู้ต้องขังซึ่งก าลังหลบหนีโดยไม่ยอมหยุดเมื่อเจ้าพนักงานเรือนจ าสั่งให้หยุดและไม่มีทาง

อ่ืนที่จะจับกุมได้ 
(3) ผู้ต้องขังตั้งแต่สามคนขึ้นไปก่อการวุ่นวาย เปิดหรือพยายามเปิดหรือท าลายหรือพยายาม

ท าลาย ประตู รั้ว ก าแพง หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ภายในเรือนจ า หรือใช้ก าลังท าร้ายเจ้าพนักงานเรือนจ าหรือ
ผู้อื่น และไม่ยอมหยุดเมื่อเจ้าพนักงานเรือนจ าสั่งให้หยุด 

(4) ผู้ต้องขังใช้อาวุธท าร้ายหรือพยายามท าร้ายเจ้าพนักงานเรือนจ าหรือผู้อ่ืน 
การใช้อาวุธปืนตามวรรคหนึ่ง หากมีเจ้าพนักงานเรือนจ าผู้มีอ านาจเหนือตนอยู่ในที่นั้นด้วย

และอยู่ในวิสัยที่จะรับค าสั่งได้ การใช้อาวุธปืนนั้นจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับค าสั่งจากเจ้าพนักงานเรือนจ าผู้นั้น
แล้วเท่านั้น 

มาตรา 24 ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของผู้ต้องขัง
ถ้าเจ้าพนักงานเรือนจ าไม่สามารถย้ายผู้ต้องขังไปควบคุมไว้ ณ ที่อ่ืนได้ทันท่วงที จะปล่อยผู้ต้องขังไปชั่วคราวก็ได้ 
และให้แจ้งผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยไปทราบว่าต้องกลับมาเรือนจ า หรือรายงานตนยังสถานีต ารวจหรือที่ว่าการ
อ าเภอภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่ได้รับการปล่อยไป และต้องปฏิบัติต ามค าสั่งของเจ้าหน้าที่นั้นๆ 
ถ้าผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยไปไม่กลับมาเรือนจ า ไม่ไปรายงานตน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว โดยไม่มีเหตุ
ที่อาจรับฟังได้ ให้ถือว่าผู้ต้องขังนั้นมีความผิดฐานหลบหนีที่คุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานเรือนจ าแจ้งให้ผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยไปรายงานตนยังสถานีต ารวจหรือที่ว่า
การอ าเภอใด ให้เจ้าพนักงานเรือนจ ารีบแจ้งไปยังสถานีต ารวจหรือที่ว่าการอ าเภอนั้นโดยเร็ว 

มาตรา 25 ภายในเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนับตั้งแต่ทราบเหตุผู้ต้องขังหลบหนี เพ่ือประโยชน์ใน
การจัดการจับกุมผู้ต้องขังหลบหนี ให้เจ้าพนักงานเรือนจ ามีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพ่ือตรวจค้นหรือจับกุมผู้ต้องขังซึ่งอยู่ระหว่างการ
หลบหนีเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวหลบซ่อนอยู่ และมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้าไปหรือรอ
จนกว่าจะได้หมายค้นจากศาลมาได้ ผู้ต้องขังนั้นจะหลบหนีไป หากเจ้าของหรือผู้รักษาสถานที่นั้นไม่ยอมให้เข้าไป
เจ้าพนักงานเรือนจ ามีอ านาจใช้ก าลังเพ่ือเข้าไป ในกรณีจ าเป็นจะเปิดหรือท าลายประตูบ้าน ประตูเรือนจ า 
หน้าต่าง รั้ว หรือสิ่งกีดขวางอย่างอ่ืนท านองเดียวกันนั้นก็ได้ 

(2) ค้นยานพาหนะที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ต้องขังซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนีได้เข้าไปหลบซ่อนอยู่
และหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะไม่สามารถตามหายานพาหนะหรือผู้ต้องขังดังกล่าวได้ 

เจ้าพนักงานเรือนจ าต าแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนหรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนด าเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์โดยท า
เอกสารและเครื่องหมายแสดงการมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ไว้ประจ าตัวเจ้าพนักงานเรือนจ าผู้ได้รับอนุมัตินั้น
และเจ้าพนักงานเรือนจ าผู้นั้นต้องแสดงเอกสารและเครื่องหมายดังกล่าวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง 

ในการด าเนินการตามมาตรานี้ ให้เจ้าพนักงานเรือนจ ามีอ านาจใช้อาวุธหรืออาวุธปืนตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมาตรา 22 หรือมาตรา 23 แล้วแต่กรณี กับผู้ต้องขังนั้นได้ 
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มาตรา 26 การใช้อ านาจตามมาตรา 25 นอกจากเจ้าพนักงานเรือนจ าต้องด าเนินการเกี่ยวกับ
วิธีการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานเรือนจ าด าเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) แสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้นและต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
(2) บันทึกเหตุอันควรสงสัยและเหตุอันควรเชื่อที่ท าให้ต้องเข้าค้นเป็นหนังสือให้ไว้แก่เจ้าของ

ผู้รักษาหรือผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค้น แต่ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวอยู่ ณ ที่นั้น ให้เจ้าพนักงานเรือนจ า
ผู้ค้นส่งมอบส าเนาหนังสือนั้นให้แก่บุคคลนั้นในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าได้ 

(3) รายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ 
ในกรณีที่เป็นการเข้าค้นในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตย์ตก เจ้าพนักงานเรือนจ าผู้เป็น

หัวหน้าในการเข้าค้นต้องเป็นเจ้าพนักงานเรือนจ าชั้นพัศดีขึ้นไป 

มาตรา 27 ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจก าหนดอาณาบริเวณ
ภายนอกรอบเรือนจ าซึ่งเป็นที่สาธารณะเป็นเขตปลอดภัยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมแสดงแผนที่
ของอาณาบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในบริเวณนั้นประกอบด้วย 

ในกรณีที่มีพฤติการณ์และเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลหรือยานพาหนะใดอาจส่งยาเสพติดให้โทษ
วัตถุออกฤทธิ์ สารระเหย อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืน โทรศัพท์หรือ
เครื่องมือสื่อสารอ่ืน อุปกรณ์ของสิ่งของดังกล่าว รวมทั้งวัตถุอ่ืนที่เป็นอันตรายหรือกระทบต่อความมั่นคง
ปลอดภัยของเรือนจ าเข้าไปในเรือนจ า ให้เจ้าพนักงานเรือนจ ามีอ านาจตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะนั้นใน
เขตปลอดภัยตามวรรคหนึ่งได้ รวมทั้งมีอ านาจยึด ท าให้เสียหาย ท าให้ใช้การไม่ได้หรือท าลายสิ่งของและ
ทรัพย์สินที่ใช้เป็นเครื่องมือในการน าส่งสิ่งของดังกล่าวด้วย ในกรณีที่เป็นความผิดทางอาญาให้มีอ านาจจับกุม
และแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจแห่งท้องที่ที่ถูกจับ เพ่ือด าเนินการต่อไป  

สิ่งของและทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามวรรคสอง หากไม่ได้ใช้เป็นพยานหลักฐานในทางคดีและไม่ใช่
เป็นทรัพย์สินที่ผู้ใดท าหรือมีไว้เป็นความผิด ให้คืนแก่เจ้าของ เว้นแต่กรณีตามหาเจ้าของไม่ได้ หรือเป็นของสด
เสียง่าย ให้จ าหน่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

มาตรา 28 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจ าตามมาตรา 25 ถ้า
เจ้าพนักงานเรือนจ าได้ขอให้บุคคลใดช่วยเหลือ ให้บุคคลนั้นมีอ านาจช่วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
เรือนจ าได้ หากบุคคลนั้นเจ็บป่วย ได้รับบาดเจ็บ หรือตายเพราะเหตุที่ได้เข้าช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจ าซึ่ง
กระท าการตามหน้าที่ ให้บุคคลนั้นมีสิทธิได้รับประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม 

มาตรา 29 เพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ให้เจ้าพนักงานเรือนจ ามีอ านาจตรวจสอบจดหมาย เอกสาร พัสดุภัณฑ์ หรือสิ่งสื่อสารอ่ืนหรือ
สกัดกั้นการติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคมหรือโดยทางใดๆ ซึ่งมีถึงหรือจากผู้ต้องขัง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

ความสงบเรียบร้อยตามวรรคหนึ่งให้หมายความเฉพาะการป้องกันเหตุร้าย และรักษาความ
สงบเรียบร้อยของเรือนจ า  

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับบรรดาค าร้องทุกข์ หรือเรื่องราวใดๆ ที่ได้ยื่นตามมาตรา 46 
และมาตรา 47 และเอกสารโต้ตอบระหว่างผู้ต้องขังกับทนายความของผู้นั้น 

 
 



27 
 

มาตรา 30 เจ้าพนักงานเรือนจ า ข้าราชการหรือบุคลากรจากส่วนราชการอ่ืน ตามมาตรา 17 
วรรคสอง และบุคคลซึ่งช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจ าตามมาตรา 28 ไม่ต้องรับผิดทางแพ่ง ทางอาญาหรือทาง
วินัย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หากเป็นการกระท าที่สุจริตไม่เลือกปฏิบัติและไม่เกิน
สมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจ าเป็น แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทา ง
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

บทเฉพาะกาล พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 มาตรา 76 บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตีที่ได้ออกตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ที่ใช้บังคับอยู่ใน
วันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 
จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การด าเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ หากไม่สามารถด าเนินการได้
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ดังนั้น กฎกระทรวง ระเบียบ
ดังต่อไปนี้ จึงยังคงมีผลบังคับใช้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมผู้ต้องขังที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปรักษาตัว
ภายนอกเรือนจ า พ.ศ. 2521 (ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2521) 

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการควบคุมผู้ต้องขัง ที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปรักษาตัว
ภายนอกเรือนจ า เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการประสานงาน และป้องกันมิให้ผู้ต้องขังหลบหนีไปจาก
สถานที่ซึ่งได้รับอนุญาตให้ไปอยู่รักษาตัว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 กระทรวงมหาดไทยจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในกรณีที่ผู้ต้องขังได้รับอนุญาตออกไปรับการรักษา ณ โรงพยาบาลภายนอกเรือนจ า 
โดยไปและกลับในวันเดียวกันนั้น เมื่อแพทย์โรงพยาบาลได้ตรวจอาการป่วยของผู้ต้องขังแล้วมีความเห็นว่า 
สมควรรับตัวไว้รักษาท่ีโรงพยาบาล ให้เจ้าหน้าที่ควบคุม ขอหลักฐานและสาเหตุในการรับตัวผู้ต้องขังจากแพทย์
ผู้ท าการวินิจฉัยนั้น น าเสนอต่อผู้บัญชาการเรือนจ า เพ่ือด าเนินการขออนุญาตต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์ และแจ้ง
ให้แพทย์เรือนจ าทราบโดยเร็ว เป็นหน้าที่แพทย์เรือนจ าที่จะต้องติดต่อประสานงานกับแพทย์โรงพยาบาล ใน
การติดตามผล และพิจารณาว่าสมควรที่จะให้ผู้ต้องขังนั้นอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลภายนอกหรือไม่ ถ้าไม่
เห็นสมควร ก็ให้แพทย์เรือนจ าขอเอกสารความเห็นจากแพทย์โรงพยาบาล แล้วท ารายงานเสนอต่อผู้บัญชาการ
เรือนจ าพร้อมด้วยความเห็นของตน รายงานต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์โดยมิชักช้า เพ่ือประกอบการพิจารณา
อนุญาตโดยเร็ว 

ข้อ 2 เรือนจ าแห่งใดที่ไม่มีแพทย์ประจ าอยู่ ให้ผู้บัญชาการเรือนจ าขอความช่วยเหลือจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ หรือโรงพยาบาลในท้องที่นั้น ๆ ให้ส่งแพทย์ไปท า
การตรวจวินิจฉัยโรคในเรือนจ า ก่อนที่จะส่งตัวผู้ต้องขังออกไปรักษาตัว ณ โรงพยาบาลภายนอกเรือนจ า เท่าที่
สามารถจะท าได้ ถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องส่งผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจ า ก็ให้ผู้บัญชาการ
เรือนจ ารายงานขออนุญาตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ โดยด่วนต่อไป 

ข้อ 3 ในกรณีที่แพทย์รับตัวผู้ต้องขังไว้รักษา ณ โรงพยาบาลภายนอกเรือนจ าและการควบคุม
จ าเป็นต้องใช้ห้องควบคุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ให้ผู้บัญชาการเรือนจ าแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจท้องที่ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรทันที และให้ท าการควบคุมรับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 



28 
 

ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ถือลูกกุญแจและแม่กุญแจประจ าห้องควบคุมฝ่ายละ 
1 ชุด โดยให้ต่างฝ่ายต่างใส่กุญแจห้องควบคุมไว้ร่วมกัน เมื่อน าผู้ต้องขังป่วยออกไปตรวจรักษานอกห้องควบคุม 
ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เป็นผู้ควบคุมโดยใกล้ชิด ป้องกันมิให้ผู้ต้องขังหลบหนีไปได้ 

เมื่อหมดความจ าเป็นที่จะให้ผู้ต้องขังอยู่รักษาตัว ณ โรงพยาบาลนอกเรือนจ า และเมื่อได้น า
ผู้ต้องขังกลับคืนเรือนจ าแล้ว ให้ผู้บัญชาการเรือนจ าแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจท้องที่ทราบทันที 

ให้พยายามแยกสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังป่วยของกรมราชทัณฑ์ กับผู้ต้องหาป่วยของกรมต ารวจ 
ออกจากกันเท่าที่สามารถจะท าได้ 

ข้อ 4 การควบคุมผู้ต้องขังป่วยไปโรงพยาบาลภายนอกเรือนจ า ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมมีอ านาจ
ใช้กุญแจมือเป็นเครื่องพันธนาการได้ เว้นแต่ผู้ต้องขังนั้นเป็นผู้ร้ายส าคัญให้ใช้เครื่องพันธนาการอย่างอ่ืน ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย เพ่ือความปลอดภัยในการควบคุมก็ได้ แต่ในกรณีที่ผู้ต้องขังป่วยซึ่ง ไม่
สามารถเดินได้ จะไม่ใช้เครื่องพันธนาการใด ๆ ก็ได้ 

ในระหว่างที่ควบคุมผู้ต้องขังป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมมีอ านาจใช้
เครื่องพันธนาการได้ เว้นแต่แพทย์เห็นว่าไม่เป็นการสมควรด้วยเหตุผลทางการแพทย์ ในกรณีเช่นนี้ให้แพทย์มี
ค าสั่งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

ในกรณีที่มีการควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ถ้าการควบคุมรับผิดชอบอยู่
ในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เป็นผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะ ผู้บัญชาการเรือนจ าหรือผู้ด ารงต าแหน่งใน
ลักษณะเทียบเท่า จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ไปควบคุมผู้ต้องขังให้พอแก่การป้องกันการหลบหนีและความปลอดภัย
ในกรณี เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผู้ต้องขังจะผละจากการควบคุมผู้ต้องขัง หรือไม่ควบคุมชั่วระยะหนึ่ง โดยอ้างเหตุ
ความจ าเป็นในทางส่วนตัว อนามัย สุขภาพร่างกาย หรือกิจธุระส าคัญเป็นพิเศษมาเป็นข้อแก้ตัวหรืออ้างความ
จ าเป็นในเมื่อผู้ต้องขังหลบหนีไม่ได้ 

อนึ่ง การควบคุมผู้ต้องขังจากเรือนจ าหรือทัณฑสถานไปโรงพยาบาล หรือสถานีอนามัยจะต้อง
ระมัดระวัง ควบคุมเป็นพิเศษ ระมัดระวังมิให้มีการหลบหนีทุกขณะและห้ามใช้เวลาไปกระท าการอย่างอ่ืนใน
ระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย 

ข้อ 5 เมื่อกรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากเรือนจ า ขออนุญาตน าผู้ต้องขังป่วยฉุกเฉินออกไป
รักษาตัว ณ โรงพยาบาลนอกเรือนจ า ให้เจ้าหน้าที่น าเสนออธิบดีกรมราชทัณฑ์พิจารณาสั่งการโดยพลัน 

ในกรณีนอกเวลาราชการ ให้เจ้าหน้าที่เวรประจ ากรมราชทัณฑ์ ผู้รับเรื่องราวรีบรายงานอธิบดี
กรมราชทัณฑ์ เพ่ือพิจารณาสั่งการโดยเร็ว 

ข้อ 6 ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน อันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของผู้ต้องขัง ใน
ระหว่างที่ผู้ต้องขังอยู่รักษาตัว ณ โรงพยาบาลภายนอกเรือนจ าให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมมีอ านาจน าตัวผู้ต้องขัง
ออกจากที่เกิดเหตุ โดยวิธีที่ปลอดภัยที่สุดต่อการควบคุมและภยันตรายนั้น แล้วให้รายงานต่อผู้บัญชาการ
เรือนจ า เพื่อน าเสนออธิบดีกรมราชทัณฑ์พิจารณาสั่งการต่อไป  

กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พุทธศักราช 2479 (ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523) 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 ทวิ กับมาตรา 32 (8) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พุทธศักราช 2479 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2523 และมาตรา 58 แห่ง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
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ข้อ 1 งานสาธารณะที่จะจัดให้นักโทษเด็ดขาดออกไปท างานนอกเรือนจ านั้นได้แก่งานใด ๆ ที่
ต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือเงินของรัฐวิสาหกิจ และให้หมายความ
รวมถึงงานสาธารณะอ่ืนใดที่ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนด้วย 

ข้อ 2 นักโทษเด็ดขาดที่ส่งออกไปท างานสาธารณะนอกเรือนจ าให้ได้ลดวันต้องโทษจ าคุกลง
เท่าจ านวนวันที่ท างานสาธารณะนั้น 

วันท างานสาธารณะที่จะน ามาค านวณลดวันต้องโทษจ าคุกลงตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงวันที่มี
การท างานไม่น้อยกว่าแปดชั่วโมง โดยให้รวมเวลาเดินทางท้ังไปและกลับด้วย 

ข้อ 3 นักโทษเด็ดขาดอาจได้รับการพิจาณาคัดเลือกให้ออกไปท างานสาธารณะนอกเรือนจ าได้ 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ชั้นเยี่ยม ต้องได้รับโทษจ าคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของก าหนดโทษที่ระบุไว้ใน
หมายแจ้งโทษเด็ดขาดหรือตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษ 

(2) ชั้นดีมาก ต้องได้รับโทษจ าคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของก าหนดโทษท่ีระบุไว้ในหมาย
แจ้งโทษเด็ดขาดหรือตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษ 

(3) ชั้นดี ต้องได้รับโทษจ าคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของก าหนดโทษที่ระบุไว้ในหมาย
แจ้งโทษเด็ดขาดหรือตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษ 

(4) ชั้นกลาง ต้องได้รับโทษจ าคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสองของก าหนดโทษที่ระบุไว้ใน
หมายแจ้งโทษเด็ดขาดหรือตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษ 

ในกรณีตาม (1) (2) (3) และ(4) ถ้ามีการพระราชทานอภัยโทษให้ถือก าหนดโทษตามหมาย
แจ้งโทษเด็ดขาดหรือตามค าสั่งลดโทษฉบับหลังสุด 

ข้อ 4 คณะกรรมการพิจาณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดส่งออกไปท างานสาธารณะนอกเรือนจ า 
ให้ประกอบด้วยข้าราชการตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป ที่อธิบดีแต่งตั้งไม่น้อยกว่าสามคนเป็นกรรมการ โดยคนหนึ่ง
ต้องเป็นผู้บัญชาการเรือนจ าและให้อธิบดีแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

การส่งหรือการงดส่งนักโทษเด็ดขาดออกไปท างานสาธารณะนอกเรือนจ า จะกระท าได้ต่อเมื่อ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเห็นชอบ และอธิบดีอนุมัติ 

การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง การให้ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึน ได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 5 การพิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดให้ออกไปท างานสาธารณะนอกเรือนจ าให้
คณะกรรมการตามข้อ 4 ค านึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต 
นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อม ฝีมือ หรือความรู้ความช านาญในงาน สภาพแห่งความผิดของผู้นั้น และสภาพของ
ท้องถิ่น ว่าสมควรให้นักโทษเด็ดขาดผู้นั้นออกไปท างานสาธารณะนอกเรือนจ าหรือไม่ 

ข้อ 6 นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพิจาณาคัดเลือกให้ออกไปท างานสาธารณะนอกเรือนจ าหรือ
นักโทษเด็ดขาดที่ออกไปท างานสาธารณะนอกเรือนจ าแล้ว หากปรากฏพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) สมคบกับผู้อ่ืนก่อความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น 
(2) ท าร้าย หรือพยายามท าร้ายพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อื่น 
(3) พยายามหลบหนี หรือมีเหตุอันน่าเชื่อว่าจะหลบหนี 
(4) ขัดค าสั่งซึ่งหน้าของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
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(5) จงใจก่อความเสียหายให้แก่ผู้อื่น หรือกิจการของเรือนจ าและได้เกิดความเสียหายขึ้น 
(6) กระท าความผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเงิน หรือสิ่งของต้องห้าม 
(7) มีพฤติการณ์แสดงให้เห็นถึงความเกียจคร้าน ไม่ตั้งใจท างานหรือจงใจหลีกเลี่ยงการงาน 
(8) เสพยาเสพติดให้โทษ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการเพ่ือด าเนินการตามข้อ 4 วรรคสอง หรือ

ส่งกลับคืนเรือนจ า แล้วแต่กรณี 

ข้อ 7 หากงานสาธารณะที่จัดให้นักโทษท านั้น มีผลประโยชน์ตอบแทน ให้หักเป็นค่าใช้จ่าย
ก่อนเหลือเท่าใดจ่ายเป็นรางวัลให้แก่นักโทษเด็ดขาดผู้มีส่วนร่วมในการท างานนั้น ร้อยละแปดสิบ จ่ายเป็น
รางวัลให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้อยละสิบ และให้เป็นรายได้ของเรือนจ าร้อยละสิบ 

การจ่ายรางวัลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก าหนด 

ข้อ 8 ให้น าเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพักการลงโทษตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 93 
การก าหนดเงื่อนไขในระหว่างพักการลงโทษ ข้อ 94 เงื่อนไขละเว้นการกระท า ข้อ 95 เงื่อนไขให้กระท าการ ข้อ 
96 การก าหนดเงื่อนไข ข้อ 97 การออกหนังสือส าคัญ และข้อ 98 เงื่อนไขในหนังสือส าคัญ ในหมวด 4 ของ
ส่วนที่ 7 แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 
2479 มาใช้บังคับแก่นักโทษเด็ดขาดที่ออกไปท างานสาธารณะนอกเรือนจ า และได้รับการปล่อยตัวไป เพราะ
เหลือโทษจ าคุกต่อไปเท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจ าคุกลงโดยอนุโลม 

ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดจ่ายออกท างานนอกเรือนจ า  
พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาด
จ่ายออกท างานนอกเรือนจ า เพ่ือให้การพิจารณาจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกไปท างานนอกเรือนจ าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับหลักทัณฑปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และสภาพการบริหารงานของเรือนจ าใน
ปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกอบมาตรา 22 
แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 และข้อ 4 ข้อ 50 ข้อ 51 และข้อ 52 ของกฎกระทรวง
มหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 อธิบดีกรมราชทัณฑ์
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดจ่ายออก
ท างานนอกเรือนจ า พ.ศ. 2555” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดจ่ายออกท างานนอกเรือนจ า พ.ศ. 2552 
(2) ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดจ่ายออกท างานนอกเรือนจ า 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการอ่ืนใดของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งขัดหรือ

แย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
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ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
“เรือนจ า” หมายความรวมถึง ทัณฑสถาน 
“ผู้บัญชาการเรือนจ า” หมายความรวมถึง ผู้อ านวยการทัณฑสถาน 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
ข้อ 6 นักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับพิจารณาคัดเลือกจ่ายออกท างานนอกเรือนจ า ตามอ านาจของ

ผู้บัญชาการเรือนจ าต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) อายุ 18 ปีขึ้นไป 
(2) เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไป มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะในการท างานจน

เกิดผลดี ไม่เคยกระท าผิดวินัย หรือความผิดทางอาญาอ่ืนๆ ในระหว่างถูกคุมขัง และไม่มีพฤติการณ์ที่แสดงให้
เห็นว่าเมื่อจ่ายออกไปแล้วอาจจะหลบหนี หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 

(3) ก. ก าหนดโทษไม่เกิน 1 ปี ได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของก าหนดโทษ 
ข. ก าหนดโทษเกินกว่า 1 ปี ได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของก าหนดโทษตาม

หมายแจ้งโทษครั้งหลังสุด และเหลือโทษจ าต่อไปไม่เกิน 3 ปี 6 เดือน 
ข้อ 7 กรณีนักโทษเด็ดขาดที่เป็นหญิงหรือจะต้องจ าคุกอีกต่อไปกว่าสิบปี ให้เรือนจ าเสนอมา

กรมราชทัณฑ์เพ่ืออธิบดีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะจ่ายออกไปท างานนอกเรือนจ า 
ข้อ 8 นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้ ไม่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาคัดเลือกจ่ายออกไปท างาน

นอกเรือนจ า ตามข้อ 6 และข้อ 7 
(1) นักโทษเด็ดขาดที่กระท าความผิดในคดีเดียวกัน (คู่คดี) 
(2) นักโทษเด็ดขาดซึ่งต้องโทษในลักษณะความผิดดังต่อไปนี้ 

ก. ความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
107 – มาตรา 135  

ข. ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1 – 
มาตรา 135/4 

ค. ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสาม มาตรา 
277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 277 ตรี มาตรา 280 มาตรา 282 และมาตรา 283  

ง. ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 มาตรา 
292 และมาตรา 298 

จ. ความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343  
ฉ. ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 
ช. ความผิดอื่นตามที่อธิบดีก าหนด 

(3) อยู่ระหว่างถูกอายัดตัวเพ่ือด าเนินคดีอ่ืน 
ข้อ 9 การด าเนินการตามข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ให้เรือนจ าตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง 

จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ท าหน้าที่ตรวจพิจาณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดออกท างานนอกเรือนจ าเสนอ
ผู้บัญชาการเรือนจ าเพื่อพิจาณาสั่งการต่อไป 

การคัดเลือกให้พิจารณานักโทษเด็ดขาดที่เหลือโทษจ าคุกน้อย ที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดเป็น
ล าดับแรก เว้นแต่กรณีมีเหตุพิเศษอ่ืน 

ข้อ 10 นักโทษเด็ดขาดที่จ่ายออกไปท างานนอกเรือนจ า จะต้องน ากลับเข้าเรือนจ า ไม่เกิน
เวลา 17.00 นาฬิกา ในวันเดียวกัน 
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กรณีมีเหตุจ าเป็นอันเนื่องมาจากสภาพของงานที่ให้นักโทษเด็ดขาดออกไปท านอกเรือนจ าไม่
สามารถน านักโทษเด็ดขาดกลับเข้าเรือนจ าภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้เสนออธิบดีพิจารณาอนุมัติ
ตามท่ีเห็นสมควร และเม่ือได้รับอนุมัติแล้วให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

ข้อ 11 นักโทษเด็ดขาดคนใดที่คัดเลือกจ่ายออกท างานนอกเรือนจ า ถ้าปรากฏขึ้นภายหลังว่า
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 ข้อ 7 หรือข้อ 8 ให้ง ดจ่ายทันที และให้
คณะกรรมการตามข้อ 9 รายงานผู้มีอ านาจในการจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกท างานนอกเรือนจ าเพ่ือพิจารณาสั่ง
งดจ่ายนักโทษเด็ดขาดดังกล่าวด้วย 

2.4 มาตรการควบคุมผู้ต้องขัง 

กรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมผู้ต้องขัง เพ่ือให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถานมีความชัดเจน เป็นไปอย่างถูกต้อง และท าให้การควบคุมผู้ต้องขัง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ (กรมราชทัณฑ์, 2558) 

การป้องกันผู้ต้องขังหลบหนี และการปฏิบัติกรณีผู้ต้องขังหลบหนี 

1. มาตรการป้องกันผู้ต้องขังหลบหนีภายในเรือนจ า 
ด้านอาคารสถานที่  
(1) ประตูเข้า – ออก เรือนจ าต้องให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะป้องกันการแหก

หักของผู้ต้องขัง 
(2) ทางเข้า – ออก เรือนจ า ให้จัดท าทางหักเลี้ยวก่อนที่จะถึงประตูเข้า – ออก เพ่ือ

ก าหนดเขตทิศทางการวิ่งของรถยนต์ และ/หรือ ก่อสร้างบล็อกคอนกรีตสูง 0.50 – 0.80 ม. เพ่ือลดความเร็ว
ของรถไม่ให้พุ่งชนประตู หรือติดตั้งสิ่งกีดขวาง  

(3) ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงบนสันก าแพงอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งแผงควบคุมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ 

(4) จัดท าศูนย์ควบคุมและประสานงานกลาง ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรักษาความสงบ 
ความมั่นคงปลอดภัยและประสานงานภายในและภายนอกเรือนจ า 

(5) จัดท าระบบสื่อสารระหว่างศูนย์ควบคุมและประสานงานกลาง และพ้ืนที่ที่ผู้ต้องขังอยู่ 
(6) ก าหนดเขตพ้ืนที่การควบคุมเพ่ือความปลอดภัย เช่น พ้ืนที่หวงห้าม 
(7) บริเวณจุดตรวจค้นให้มีเครื่องมือช่วยในการตรวจค้น และติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร

ปิด (มุมกล้องสามารถตรวจจับภาพบุคคลเข้า – ออกได้ครอบคลุม) 
(8) การเก็บรักษากุญแจให้เรือนจ า ให้เป็นไปตามระเบียบที่กรมฯ ก าหนด 
เจ้าหน้าที ่
(9) มีค าสั่งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ค าสั่งก าหนด

หน้าที่รับผิดชอบด้านการรักษาการณ์ภายในและภายนอกเรือนจ า 
(10) ก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้อย่างชัดเจน 
(11) มีคู่มือในการควบคุมผู้ต้องขังและรักษาความปลอดภัย ทั้งภายนอก – ภายใน โดย

แจกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างพอเพียงคู่มือดังกล่าวให้เนื้อหา นโยบาย กระบวนการด้านการควบคุมและการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งวิธีการปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

(12) ให้มีคู่มือการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ทุกหน่วยงานของเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
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(13) ตรวจค้นบุคคล สิ่งของ และยานพาหนะ ที่ผ่านเข้า – ออก เรือนจ า พร้อมทั้ง
บันทึกการผ่านเข้า – ออกดังกล่าวทุกครั้ง ทุกคน และมีบัตรผ่านเข้า – ออก 

(14) ตรวจค้นจู่โจมอาคารสถานที่ หรือตัวผู้ต้องขัง อย่างสม่ าเสมอ และตรวจค้นจู่โจม
กรณีพิเศษอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 

(15) การปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ 
- เมื่อหมดภาระรับชอบให้พัศดีเวรฯ รายงานการปฏิบัติงานให้เวรถัดไปทราบ ใน

กรณีวันถัดไปเป็นวันท างานปกติให้รายงานหัวหน้าฝ่ายควบคุมฯ ทราบ โดยการรายงานให้บอกรายละเอียดของ
การปฏิบัติงาน ความผิดปกติหรือสังเกตต่างๆ  และความเคลื่อนไหวของผู้ต้องขัง การรายงานควรด าเนินการ
รายงานด้วยวาจานอกเหนือจากการลงบันทึกตามระเบียบแล้ว 

- จัดเวรรักษาการณ์ตามจุดต่างๆ ของเรือนจ า ให้ครอบคลุม เพ่ือให้ทุกพ้ืนที่มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล 

- ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์อย่าง
เคร่งครัด 

- จัดหน้าที่ตรวจการณ์ การปฏิบัติหน้าที่เวรยามในช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน 
(16) มีแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายของเรือนจ า และมีการซักซ้อมแผนฯ ดังกล่าว 
(17) จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันและระงับเหตุร้ายเพียงพอที่จะสามารถระงับเหตุใน

เบื้องต้นได ้
(18) มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องขัง ทั้งภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ 
(19) มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุม 
(20) เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในเรือนจ า 

- การเก็บ ควบคุม และการใช้เครื่องมืออุปกณ์ต่างๆ ภายในเรือนจ า รวมถึง
เครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ให้มีมาตรการในการตรวจสอบ และการซ่อมบ ารุงเป็นระยะ 

- มีสถานที่เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ดังกล่าวที่ปลอดภัย และสามารถน ามาใช้ได้
สะดวก 

- มีบัญชีควบคุมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 
- มีบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย 
- มีปฏิทินตรวจสอบการบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
- มีค าสั่งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมดูแลเครื่องมือต่างๆ  
- ก่อนปิดโรงงานให้ตรวจสอบบัญชีเครื่องมือเครื่องใช้ว่าได้รับคืนครบตามจ านวน

ที่เบิกไปใช้หรือไม่ หากมีเครื่องมือใดช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้ในการฝึกวิชาชีพได้ ให้เก็บไว้ภายนอกเรือนจ า 
เพ่ีอป้องกันมิให้ผู้ต้องขังน าไปใช้ประโยชน์ 

ผู้ต้องขัง 
(21) จัดท าทะเบียนประวัติผู้ต้องขังเข้าใหม่ ให้มีการถ่ายรูปผู้ต้องขังติดทะเบียนรายตัว

ทุกราย และจัดท าแฟ้มประวัติหรือสมุดบันทึกประจ าวันของผู้ต้องขังให้ครบทุกคน 
(22) เมื่อรับตัวผู้ต้องขังรายส าคัญ หรือผู้ต้องขังที่มีก าหนดโทษสูง หรือคดีอุกฉกรรจ์ให้

จัดท าบัญชีผู้ต้องขังรายส าคัญ ติดตามความเคลื่อนไหว เพ่ือประกอบการควบคุมและป้องกันการก่อเหตุร้าย
หรือแหกหักหลบหนี  
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(23) การเคลื่อนที่ของผู้ต้องขังออกนอกพ้ืนที่ที่อยู่ประจ า ต้องมีเอกสารแสดงตัว เช่น 
บัตรประจ าตัวผู้ต้องขัง หลักฐานการเบิกตัว ใบอนุญาตให้ผู้ต้องขัง เข้า – ออก แดน หรือผ่านไปยังจุดต่างๆ 
ของเรือนจ า  

(24) สังเกตความเคลื่อนไหวต่างๆ ของผู้ต้องขัง และหมั่นสืบหาข่าวจากผู้ต้องขังอย่าง
สม่ าเสมอ หากมีเหตุบ่งบอกถึงความผิดปกติ ให้รีบด าเนินการแก้ไขป้องกัน 

(25) ตรวจนับยอดผู้ต้องขังก่อนขึ้นเรือนนอน หรือเมื่อลงจากเรือนนอน และระหว่างวัน  
(26) ภายหลังผู้ต้องขังลงจากเรือนนอนหรือห้องขังแล้วให้ปิดขังและใส่กุญแจทุกวัน  
(27) ห้ามมิให้ผู้ต้องขังถือกุญแจเรือนจ า 

2. มาตรการป้องกันผู้ต้องขังหลบหนีภายนอกเรือนจ า 
ผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ 
(1) คัดเลือกผู้ต้องขังตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ ก าหนด โดยมีความประพฤติดี มี

พฤติการณ์ไว้ใจได้ และผ่านการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังแล้ว พร้อมกับศึกษาพฤติกรรมของผู้ต้องขัง
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกด้วย 

(2) ให้งดจ่ายผู้ต้องขังออกท างานภายนอกโดยเด็ดขาด หากผู้ต้องขังจ่ายออกท างาน
ภายนอกมีหนี้สินภายในเรือนจ า หรือการกระท าผิดวินัย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่ หรือผู้ต้องขังอ่ืน 

(3) ควรให้มีผู้รับรองความประพฤติแก่ผู้ต้องขังที่ได้รับคัดเลือกให้ออกท างานภายนอก 
เช่น ให้ญาติมาค้ าประกัน หากผู้ต้องขังหลบหนีจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการจับกุม 

(4) มีการประชุมญาติ และผู้ต้องขังที่ได้รับคัดเลือกออกไปท างานภายนอกให้ทราบถึง
ประโยชน์ และแนวทางปฏิบัติเพื่อมิให้ประพฤติผิดระเบียบหรือหลบหนี 

(5) อบรมผู้ต้องขังก่อนออกไปท างานภายนอกเรือนจ าให้ทราบกฎ ระเบียบ 
(6) อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผู้ต้องขังที่ควบคุมผู้ต้องขังออกไปท างานภายนอก ให้

ทราบถึงกฎ ระเบียบ เทคนิคในการควบคุม รวมทั้งการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมในฐานะของ
ข้าราชการ เช่น การดุด่าผู้ต้องขัง การดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น 

(7) มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผู้ต้องขังออกท างานภายนอกเรือนจ า 
รวมทั้งผู้ต้องขังที่ออกท างานภายนอก เพ่ือมิให้ชุดเดียวกันปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลานาน 

(8) จัดสวัสดิการและเครื่องมือเครื่องใช้ให้ผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม 
(9) ก าหนดเขตพ้ืนที่การท างานของผู้ต้องขังให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ต้องขังทราบโดย

ควบคุมให้อยู่ขอบเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดเท่านั้น 
(10) ให้ผู้ต้องขังสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ออกท างานภายนอก โดยเจ้าหน้าที่จะต้อง

ตรวจสอบมิให้ผู้ต้องขังสวมใส่เสื้อผ้าส่วนตัวข้างใน 
(11) กรณีอนุญาตให้ญาติมาเยี่ยมขณะท างานภายนอก เจ้าหน้าที่ต้องอยู่ควบคุมอย่าง

ใกล้ชิด และการตรวจค้นของเยี่ยมก่อนที่จะส่งให้แก่ผู้ต้องขัง 
(12) ห้ามผู้ต้องขังมี หรือถือเงินสด เจ้าหน้าที่จะต้องเป็นผู้ถือเงิน และเมื่อผู้ต้องขัง

จ าเป็นต้องเบิกใช้ให้เบิกจากเจ้าหน้าที่ เมื่อซื้อของแล้วเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ หรือให้ท ารายการสิ่งของที่
ผู้ต้องขังแต่ละคนจะซื้อแล้วมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 
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(13) มิให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมพกอาวุธปืน ระหว่างการควบคุมผู้ต้องขังออกท างาน
ภายนอก เนื่องจากผู้ต้องขังดังกล่าวถือว่าได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกแล้วว่าเป็นผู้ประพฤติดี น่าไว้วางใจว่าจะ
ไม่หลบหนี การพกพาอาวุธปืนในการควบคุมผู้ต้องขังจึงถือเป็นความไม่เหมาะสม และเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีใน
สายตาประชาชน 

(14) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาให้งดจ่ายนอกผู้ต้องขังนั้นโดย
ทันที เมื่อผู้ต้องขังที่รับการคัดเลือกออกท างานภายนอกเรือนจ า ไม่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายหรือไม่อยู่
ในระเบียบวินัย หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม โดยไม่ปล่อยปละละเลย เพราะจะเป็น
แบบอย่างที่ไม่ดีแก่ผู้ต้องขังอ่ืนได้ 

(15) ห้ามผู้ต้องขังขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์โดยเด็ดขาด เว้น
แต่กรณีการเจ็บป่วยกะทันหันจะต้องน าไปโรงพยาบาลโดยเร็ว และไม่สามารถน าไปด้วยวิธีอ่ืนได้ 

(16) ให้นับยอดผู้ต้องขังอย่างสม่ าเสมอ ในระหว่างที่ท างาน 
(17) ให้จัดท าหลักปฏิบัติในการควบคุมผู้ต้องขังออกท างานภายนอกไว้ให้ชัดเจน และ

แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วกัน เช่น การรับตัวผู้ต้องขัง เวลาการรับ – ส่งตัว การควบคุมระหว่างท างาน หรือขณะ
เดินทางจนถึงการส่งตัวเข้าเรือนจ า  

(18) จัดเวรผู้ใหญ่ออกตรวจตราการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ออกท างานภายนอก
เรือนจ าอย่างสม่ าเสมอ 

ทัณฑสถานเปิดและเรือนจ าชั่วคราว 
(19) การติดต่อญาติหรือบุคคลภายนอกของผู้ต้องขัง จะต้องได้รับอนุญาตและอยู่ใน

สายตาของเจ้าหน้าที่ ไม่ปล่อยให้มีการติดต่อ หรือพูดคุยกันตามล าพัง 
(20) จัดท าระบบเงินฝาก และมีการตรวจค้นผู้ต้องขังเช่นเดียวกับเรือนจ าทั่วไป 
(21) ห้ามมิให้ผู้ต้องขังมีเงินสดติดตัว 
(22) หากจะอนุญาตให้ผู้ต้องขังซื้อสินค้าภายนอก จะต้องก าหนดเวลาซื้อ และ

เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด 
(23) การคัดเลือกผู้ต้องขังจะต้องศึกษาประวัติ ข้อมูลผู้ต้องขังอย่างละเอียด นอกจาก

จะคัดเลือกตามหลักเกณฑ์แล้ว ต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้ต้องขังด้วย อีกท้ังมีท่ีอยู่เป็นหลักแหล่ง 
ผู้ต้องขังไปศาล 
เรือนจ า/ทัณฑสถาน ส่วนภูมิภาค 
(24) หน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขังจากเรือนจ าไปศาลเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
(25) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เมื่อรับค าสั่งเบิกตัวผู้ต้องขังให้ตรวจสอบประวัติผู้ต้องขัง

นั้นๆ ก่อนน าตัวไปศาล 
(26) ให้ถือปฏิบัติตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 กรณีผู้ต้องขังท่ีศาล

เบิกตัวเป็นผู้ต้องขังคดีความส าคัญ หรือมีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ และพิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็นจะต้องใช้
เครื่องพันธนาการ (สอดคล้องกับมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560) 

(27) ให้เจ้าหน้าที่เรือนจ าที่รับผิดชอบแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีหน้าที่รับตัวไปศาล 
และแจ้งศาลทราบด้วยทุกครั้งตามแบบรายงานพฤติการณ์ผู้ต้องขัง (ศ.1,ศ.2) กรณีผู้ต้องขังคดีส าคัญ ห รือมี
พฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ 

(28) ให้ควบคุม ตรวจสอบ และตรวจค้นผู้ต้องขังด้วยความระมัดระวังรอบคอบเป็นพิเศษ  
(29) ผู้ต้องขังที่จะออกไปศาลในตอนเช้าให้แยกออกจากผู้ต้องขังอ่ืน โดยให้ท ากิจวัตร

ในตอนเช้าและรับประทานอาหารเช้าให้แล้วเสร็จโดยเร็วก่อนผู้ต้องขังอ่ืน 
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(30) ผู้ต้องขังที่จะออกไปศาล ให้สวมเครื่องแต่งกายตามแบบเครื่องแต่งกายส าหรับ
ผู้ต้องขังที่กรมฯก าหนด 

(31) ให้ฝ่ายควบคุมพิจารณามอบหมายให้พัศดีหรือผู้ควบคุมที่รับมอบหมาย ตรวจสอบ
รายชื่อ และตัวผู้ต้องขังให้ถูกต้อง และให้ใช้เครื่องพันธนาการให้เหมาะสม ซึ่งให้ควบคุมกา รใช้เครื่อง
พันธนาการ อย่าให้ผู้ต้องขังมีโอกาสเลือกชนิดและขนาดของเครื่องพันธนาการ 

(32) ให้ฝ่ายควบคุม หรือพัศดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ท าการตรวจสอบเครื่อง
พันธนาการ และของติดตัวอ่ืนๆ ของผู้ต้องขังที่จะออกไปศาล ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยมั่นคงและเป็นไปตาม
ระเบยีบที่ก าหนดโดยเคร่งครัดเป็นประจ าทุกวัน  

(33) ให้เจ้าหน้าที่เรือนจ าผู้รับผิดชอบ จัดการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องขังที่จะออกศาลลง
ในแบบเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือ (ศ.3) ไว้เป็นหลักฐานเพ่ือเปรียบเทียบเมื่อกลับจากศาล ส าหรับท า
การตรวจสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ 

(34) ให้เจ้าหน้าที่เรือนจ าตรวจค้นตัว สิ่งของติดตัว และตรวจสอบเครื่องพันธนาการให้
เป็นที่เรียบร้อยพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานตามแบบการส่งตัวผู้ต้องขังไป – กลับศาล (ศ.4) ก่อนส่งมอบตัว
ผู้ต้องขังให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ และให้เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ควบคุมตัวไปศาลลงชื่อรับตัวไว้เช่นกัน 

(35) ให้เจ้าหน้าที่เรือนจ าตรวจค้นพาหนะในการรับ – ส่งผู้ต้องขังไปศาลอย่างละเอียด
ทั้งไปและกลับ 

(36) ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของรถยนต์บรรทุกผู้ต้องขังก่อนการ รับ – ส่ง หาก
เห็นว่ายังขาดความม่ันคงปลอดภัยในการควบคุมผู้ต้องขัง 

(37) ให้ท าการปิดล็อกกุญแจประตูรถยนต์ให้มั่นคงเรียบร้อย เมื่อผู้ต้องขังทั้งหมดขึ้น
รถยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

(38) ให้น ารถรับส่งผู้ต้องขังเข้ามาจอดภายในประตูเรือนจ า และปิดล็อกประตูให้
เรียบร้อยก่อนน าผู้ต้องขังลงจากรถ 

(39) ให้เจ้าหน้าที่เรือนจ าผู้รับผิดชอบท าการตรวจค้นตัว ตรวจค้นสิ่งของ พร้อมกับ
ตรวจสภาพเครื่องพันธนาการในการรับตัวผู้ต้องขังกลับจากศาล โดยด าเนินการอย่างละเอียดเช่นเดียวกับก่อนไปศาล 

(40) พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องขังทุกคนตามแบบ (ศ.3) แล้วเปรียบเทียบหลักฐานการน าส่ง
ตัวให้ถูกต้องตรงกัน ตามแบบการส่งมอบตัวผู้ต้องขัง ไป – กลับ ศาล (ศ.4) ให้เป็นที่เรียบร้อย 

(41) ผู้ต้องขังเข้าใหม่ให้พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องขังทุกคน 
(42) กรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจ เข้าไปตรวจรับตัวผู้ต้องขังภายในเรือนจ า ให้เจ้าหน้าที่

รักษาการณ์ประตูเรือนจ า เข้มงวด กวดขันในการพกพาอาวุธ และสิ่งของต้องห้ามอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับท่ีก าหนด 

เรือนจ า/ทัณฑสถานในเขตกรุงเทพมหานครและเรือนจ ากลางบางขวาง 
(43) หน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขังไปศาลเป็นหน้าที่ของเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร 

เรือนจ าพิเศษธนบุรี และเรือนจ าพิเศษมีนบุรี 
(44) ขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเหมือนกับข้อ 25 – 41  
(45) กรณีการรับตัวเข้าใหม่ที่ศาล ให้ท าการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องขังตามแบบใบส่งตัว 

และรับรองพิมพ์ลายนิ้วมือ (ศ.5) 
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การเยี่ยมที่ศาล 
(46) งดการรับของฝากสิ่งของจากญาติผู้ต้องขังทุกศาล ที่เรือนจ ารับผิดชอบอยู่ โดย

จัดท าประกาศแจ้งให้ญาติผู้ต้องขังทราบ หากญาติมีความประสงค์จะเยี่ยมหรือฝากสิ่งของให้ผู้ต้องขัง ขอให้
ติดต่อกับผู้ต้องขังที่เรือนจ าโดยตรง โดยรวมถึงเรือนจ า/ทัณฑสถาน ในส่วนภูมิภาค 

(47) ให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน เตรียมอาหารกลางวัน น้ า ให้เพียงพอแก่ผู้ต้องขังไปศาล
ในแต่ละวันหากศาลได้จัดเตรียมให้ถือว่าเป็นส่วนเพิ่มเติมจากเรือนจ า 

(48) ให้จัดเตรียมช้อนพลาสติกไว้ให้ผู้ต้องขัง เพ่ือป้องกันการดัดแปลงเป็นอาวุธ 
(49) ห้ามให้ผู้ต้องขังรับประทานอาหารที่ญาติน ามาให้ เว้นแต่ผู้ต้องขังเข้าใหม่ในวันนั้นๆ  
(50) การเยี่ยมหรือติดต่อญาติ หรือบุคคลภายนอกของผู้ต้องขัง จะต้องได้รับอนุญาต

และมีเจ้าหน้าที่ควบคุม ไม่ปล่อยให้มีการติดต่อหรือพูดคุยกันตามล าพัง 
(51) ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกรายละเอียดผู้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง  โดยต้องมี

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เยี่ยมหรือติดต่อทุกคนไว้ด้วย 

3. การปฏิบัติกรณีผู้ต้องขังหลบหนี 
(1) เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผู้ต้องขังที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้ต้องขังที่หลบหนี หรือรู้ เห็น

เหตุการณ์ที่ผู้ต้องขังหลบหนี ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน 
(2) เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่า ผู้ต้องขังคนใดที่หลบหนี และหลบหนีโดยวิธีใด 
(3) จัดเจ้าหน้าที่ออกติดตาม เพ่ือจับกุมผู้ต้องขังที่หลบหนี 
(4) รายงานการหลบหนีของผู้ต้องขังให้กรมฯ ทราบ ทางโทรสาร ภายใน 24 ชม. ของ

วันที่มีการหลบหนี และรายงานให้ผู้บริหารกรมฯ ได้แก่ อธิบดี รองอธิบดี ทุกท่านทางโทรศัพท์ทราบ 
อนึ่ง การรายงานทางโทรสาร ให้จัดส่งบัญชีผู้ต้องขังหลบหนี (ร.ท. 32) พร้อมเอกสารอ่ืนๆ 

ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) เพ่ือประกอบการรายงานด้วย 
(5) แบบการรายงานผู้ต้องขังหลบหนี ประกอบด้วย แบบรายงานผู้ต้องขังหลบหนี 

(ร.ท.31) บัญชีผู้ต้องขังหลบหนี (ร.ท.32) ทะเบียนผู้ต้องขังหลบหนี (ร.ท.33) และแบบเก็บข้อมูลรายตัวผู้ต้องขัง
หลบหนีจับตัวได้ (ร.ท.32/1) 

(6) แจ้งความด าเนินคดีผู้ต้องขังที่หลบหนี 
(7) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ต้องขังที่หลบหนี รายงานผลการสอบ

ข้อเท็จจริงให้กรมฯ ทราบ ภายใน 30 วัน 
(8) ในกรณีผู้ต้องขังหลบหนีเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการสอบสวน หรือในระหว่างการ

ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณาระหว่างอุทธรณ์และฎีกา จะต้องรายงานเรื่องผู้ต้องขังหลบหนีไปยังศาลด้วย 
(9) ให้คัดลอกข้อความในทะเบียนรายตัวผู้ต้องขัง ไว้ในทะเบียนผู้ต้องขังหลบหนี (ร.ท.33)  
(10) ต้องส่งส าเนาหมายจับ รูปถ่าย และ (ร.ท.32) ไปยังอ าเภอ หรือจังหวัด หรือ

จังหวัดที่ผู้ต้องขังมีภูมิล าเนาอยู่ รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง หรือในจังหวัดที่สงสัยว่าผู้ต้องขังหลบหนีไปอยู่เพ่ือ
ประโยชน์ในการร่วมมือติดตามจับกุมผู้ต้องขังหลบหนี 

มาตรการป้องกันผู้ต้องขังหลบหนีที่โรงพยาบาล 

(1) ให้จัดเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผู้ต้องขังป่วยในอัตราส่วนอย่างน้อยเจ้าหน้าที่ 2 คน ต่อผู้ต้องขัง 1 คน 
เว้นแต่กรณีผู้ต้องขังป่วยต้องน าส่งโรงพยาบาลในคราวเดียวกันมากกว่า 1 คน ให้ใช้เจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อ
ผู้ต้องขัง 1 คนได้ แต่ต้องมีเจ้าหน้าที่ระดับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมายควบคุมไปด้วย โดยไม่รวม
พนักงานขับรถ 
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(2) ให้พิจารณาส่งผู้ต้องขังไปรับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลของรัฐเป็นอันดับแรก เว้นแต่
แพทย์ได้ตรวจวินิจฉัยแล้ว มีความเห็นให้ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน เพราะโรงพยาบาลของรัฐขาด
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้ หรือโรงพยาบาลของรัฐอยู่ห่างไกล หากผู้ต้องขังป่วยไม่ได้รับ
การตรวจวินิจฉัยหรือรักษาอย่างทันท่วงทีอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือทุพพลภาพ จึงส่งตัวไปรักษาที่
โรงพยาบาลเอกชนได้ และเม่ือพ้นขีดอันตรายแล้ว ให้รีบส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐโดยเร็ว 

(3) ห้ามใช้เวลาไปกระท าการอย่างอ่ืนในระหว่างเดินทางไปหรือกลับโรงพยาบาล 
(4) ให้มีเครื่องมือสื่อสารที่จะติดต่อถึงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผู้ต้องขังไปโรงพยาบาล

กับเรือนจ า โดยให้สามารถติดต่อถึงกันได้ทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 
(5) การควบคุมขณะพักรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ใช้เจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 คน 

ควบคุมผู้ต้องขังป่วย 1 คน และสามารถจัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 2 คน ต่อผู้ต้องขัง 5 คน ได้โดยจะต้องให้
ผู้ต้องขังป่วยทั้ง 5 คน นอนพักรักษาอยู่ในห้องพักบริเวณเดียวกัน 

(6) ให้ใช้เจ้าหน้าที่ชายควบคุมผู้ต้องขังป่วยชาย ผู้ต้องขังป่วยหญิงให้ใช้เจ้าหน้าที่หญิงควบคุม
ในกรณีฉุกเฉินจ าเป็น ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่หญิงไปควบคุมผู้ต้องขังหญิงป่วยได้  ให้ใช้เจ้าหน้าที่ชายควบคุม
อยู่ห่างๆ ในระยะที่สามารถมองเห็นพฤติกรรมของผู้ต้องขังป่วยได้ ทั้งนี้ เรือนจ าจะต้องรีบจัดเจ้าหน้าที่หญิงไป
ควบคุมแทนโดยเร็ว 

(7) ให้คัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีไหวพริบ ปฏิภาณ หรือมีประสบการณ์ในการควบคุมผู้ต้องขัง
ท าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังป่วย ที่ส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลภายนอก อย่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
พยาบาลไปควบคุม 

(8) เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมจะต้องศึกษาประวัติข้อมูลผู้ต้องขัง ว่าเป็นผู้ร้ายรายส าคัญหรือมี
พฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจหรือไม่ เพ่ีอจะได้ระมัดระวังในการควบคุม 

(9) การติดต่อรักษาพยาบาล เช่น การท าประวัติผู้ป่วย การติดต่อขอรับยา ฯลฯ ให้เจ้าหน้าที่
พยาบาลเป็นผู้ด าเนินการ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผู้ต้องขังมีหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิด เพ่ือมิให้หลบหนี 

(10) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราบริเวณอาคารที่พัก ห้องน้ า ห้องส้วม และพฤติกรรมของผู้ต้องขัง
ป่วยอย่างสม่ าเสมอ อย่าให้ผู้ต้องขังมีช่องโอกาสในการหลบหนี 

(11) ห้ามมิให้ผู้ต้องขังป่วยติดต่อ พบปะ หรือรับการเยี่ยมจากผู้หนึ่งผู้ใดเป็นอันขาด เว้นแต่
การเยี่ยมจากญาติมิตร โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมจะต้องเฝ้าสังเ กตดูแล
พฤติกรรมอย่างใกล้ชิด และหากมีพฤติกรรมที่บ่งชี้ว่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยในการควบคุม
ผู้ต้องขัง ให้ระงับการเยี่ยมดังกล่าวได้ 

(12) ในการอนุญาตให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยม เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล
ต้องจัดท าบัญชีผู้มาเยี่ยมผู้ต้องขังทุกคน โดยระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ ความสัมพันธ์ สิ่งของที่น ามาเยี่ยม และเวลาเยี่ยม 

(13) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมตรวจสอบความมั่นคงของเครื่องพันธนาการอยู่เสมอ (กรณีที่ใช้
เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง) 

(14) เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมจะผละจากการควบคุมผู้ต้องขัง หรือไม่ควบคุมชั่วระยะเวลาหนึ่ง โดย
อ้างเหตุในทางจ าเป็นส่วนตัว อนามัย สุขภาพร่างกาย หรือกิจธุระส าคัญเป็นพิเศษ มาเป็นข้อแก้ตัว หรืออ้าง
ความจ าเป็นในเมื่อผู้ต้องขังหลบหนีไม่ได้ 

(15) ให้เรือนจ าจัดสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผู้ต้องขังป่วย เช่น จัดหายากันยุง เตียงผ้าใบ
พับได้ เป็นต้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เฝ้าผู้ต้องขังป่วย โดยพิจารณาจัดหาตามความเหมาะสม 

(16) ให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล 
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(17) ในกรณีเป็นผู้ร้ายรายส าคัญ เช่น คดีค้ายาเสพติดรายใหญ่ หรือคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรงหรือ
ผู้ต้องขังมีอิทธิพล เมื่อต้องน าตัวไปศาล ให้เรือนจ าประสานงานขอก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจจากสถานีต ารวจใน
ท้องที่ เพ่ือรักษาความปลอดภัยด้วย และหากเกิดเหตุฉุกเฉินในกรณีดังกล่าวและจ าเป็นต้องน าส่งโรงพยาบาล 
เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจ าแล้ว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจข้างต้นทราบ เพ่ือรักษาความปลอดภัย
ขณะน าส่งโรงพยาบาลด้วย 

(18) ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการกรมฯ อย่างสม่ าเสมอ 

(19) ให้จัดเจ้าหน้าที่ระดับผู้บังคับบัญชา ไปตรวจตราการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม
ผู้ต้องขังที่โรงพยาบาลอย่างสม่ าเสมอ 

มาตรการปฏิบัติหน้าที่ประจ าวันของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจ า 
เจ้าหน้าที่ป้อมรักษาการณ์บนก าแพง 
(1) ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่  ต้องไปรับอาวุธปืนลูกซองและเครื่องกระสุน ณ จุดที่เรือนจ าก าหนด 

เช่น ฝ่ายรักษาการณ์ ตรวจสอบความเรียบร้อยในการใช้งาน และลงลายมือชื่อรับไว้เป็นหลักฐาน 
(2) ต้องพกนกหวีดซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ประจ ากายส าหรับการแจ้งเหตุเบื้องต้นในขณะปฏิบัติ

หนา้ที่ตลอดเวลา 
(3) รายงานตัวก่อนเวลาปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 15 นาที 
(4) ตรวจสอบค าสั่งฝ่ายควบคุมรักษาการณ์และลงนามรับทราบหน้าที่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่

ป้อมรักษาการณ์ใด 
(5) ในการรับ – ส่งหน้าที่ ผู้รับหน้าที่ต้องตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบเสียก่อนเมื่อเห็นเรียบร้อยดีแล้วจึงรับหน้าที่ หากมีข้อบกพร่องให้รายงานหัวหน้าเวรรักษาการณ์
ทราบ 

(6) รายงานแจ้งเหตุการณ์ให้หัวหน้าฝ่ายควบคุมรักษาการณ์ทางวิทยุสื่อสารเป็นระยะทุก
ครึ่งชั่วโมง หรือ 1 ชั่วโมง แล้วแต่ทางเรือนจ าจะก าหนด 

(7) เฝ้าระวังไม่ให้ผู้ต้องขังล่วงล้ าเข้าไปในบริเวณเขตหวงห้าม บริเวณท่ีไม่อนุญาต หรือใกล้ชิด
แนวรั้วหรือก าแพงภายในเรือนจ า แหกหักหลบหนี ท าลายรั้ว ก าแพง หรือติดต่อบุคคลภายนอกด้วยวิธีการใดๆ 

(8) เฝ้าระวังไม่ให้บุคคลภายนอกล่วงล้ าเข้าไปในบริเวณเขตหวงห้าม บริเวณท่ีไม่อนุญาต หรือ
ใกล้ชิดแนวรั้วหรือก าแพงเรือนจ าด้านนอก ท าอันตรายรั้ว ก าแพง โยนสิ่งของเข้ามาในเรือนจ า หรือพยายาม
ติดต่อกับผู้ต้องขังด้วยวิธีการใดๆ  

(9) เมื่อเกิดกรณีตามข้อ 7 และ 8 ให้ท าการแจ้งเตือนด้วยวาจา หรือเป่านกหวีด หากผู้ต้องขัง
หรือบุคคลภายนอกแล้วแต่กรณียังไม่หยุด ให้ส่งสัญญาณแจ้งเหตุโดยทันที เช่น ตีระฆัง ไซเรน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องมาระงับเหตุ 

(10) กรณีเกิดเหตุร้ายขึ้นให้ส่งสัญญาณแจ้งเหตุ เช่น เป่านกหวีด ตีระฆัง ไซเรนหรืออุปกรณ์
ใดๆ ที่เรือนจ าได้ก าหนดไว้โดยทันท ี

(11) เมื่อพบเห็นผู้ต้องขังประพฤติผิดวินัยประการใดๆ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ
ในทันท ี

(12) เมื่อพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ให้น าเอาอาวุธเครื่องกระสุนปืนมาส่งคืนโดยทันที ณ 
จุดที่เรือนจ าก าหนด เช่น ฝ่ายรักษาการณ์  ตรวจสอบความเรียบร้อยในการใช้งาน และลงลายมือชื่อส่งมอบไว้
เป็นหลักฐาน 
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(13) รายงานเหตุการณ์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อมาตรวจ 
(14) ให้มีสมุดบันทึกเหตุการณ์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ประจ าไว้บนป้อมรักษาการณ์ เพ่ือให้

เจ้าหน้าที่เวรผลัดต่อไปสามารถทราบและเฝ้าระมัดระวังต่อไปได้ 
(15) ข้อห้ามส าหรับเจ้าหน้าที่ป้อมรักษาการณ์บนก าแพง 

- ห้ามเสพหรือดื่มสุรา หรือของมึนเมาคล้ายสุราในเวลาใกล้ชิดก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่
และระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 

- ห้ามบรรจุกระสุนปืน เมื่อไม่มีเหตุจ าเป็น และห้ามเล่นอาวุธปืน 
- ห้ามน าสิ่ งของหรืออุปกรณ์ที่ ไม่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ขึ้นไปบนป้อม

รักษาการณ์บนก าแพงโดยอันขาด โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่ใช้ต่อเนื่องทุกชนิด โทรทัศน์ วิทยุ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นซีดี ดีวีดี เครื่องเล่นเกมส์ ฯลฯ รวมถึงหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และแบบเรียน 
ส าหรับกล้องถ่ายรูปหรือกล้องวีดีโอ จะน าข้ึนไปบนป้อมได้เฉพาะกรณีท่ีได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเท่านั้น 

- ห้ามละทิ้งหน้าที่จนกว่าจะมีผู้มาสับเปลี่ยนเวรยามฯ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา 

(16) ผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
- ไม่จ่ายอาวุธปืน กระสุนปืน ให้แก่เจ้าพนักงานที่แต่งกายไม่เรียบร้อยหรือมีอาการมึนเมา

สุรา ไปปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด และต้องรายงานให้หัวหน้างานรักษาการณ์ หรือเวรผู้ใหญ่แล้วแต่กรณีทราบ
เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

- จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน อาทิ วิทยุสื่อสาร และสัญญาณแจ้งเหตุ 
ไฟฉายแรงเทียนสูง กล้องส่องทางไกล พัดลม และยากันยุง เป็นต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เวรป้อม
รักษาการณ์บนก าแพง 

- ตรวจค้นตัวเจ้าหน้าที่เวรป้อมรักษาการณ์บนก าแพง ก่อนที่จะขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่
บนป้อมทุกครั้ง 

- ปิดล็อคกุญแจประตูป้อมจากภายนอกให้เรียบร้อย 
(17) กรณีที่เรือนจ าไม่มีป้อมรักษาการณ์บนก าแพง ให้ฝ่ายรักษาการณ์จัดเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่

ดูแลบริเวณแนวรอบก าแพงภายนอก โดยมีหน้าที่ดูแลบริเวณแนวรอบก าแพงภายนอก โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้ 
- ตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่แนวก าแพงเรือนจ าด้านนอก และเฝ้าระวังมิให้

บุคคลภายนอก ท าอันตรายรั้วหรือก าแพง โยนสิ่งของเข้ามาภายในเรือนจ า หรือติดต่อกับผู้ต้องขังภายใน
เรือนจ าด้วยวิธีการใด 

- กรณีมีข้อสงสัยหรือมีเหตุการณ์ผิดปกติให้ส่งสัญญาณแจ้งเหตุด้วยการเป่านกหวีด 
และวิทยุสื่อสารรายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที 

เจ้าหน้าที่ประตูเรือนจ า 
(1) รับผิดชอบการเปิดและปิดประตูเรือนจ า 
(2) ตรวจสอบบุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปภายในเรือนจ า 
(3) ตรวจตรายานพาหนะ และสิ่งของที่จะเข้าไปภายในและออกจากเรือนจ า 
(4) รายงานเหตุการณ์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อมาตรวจ 
(5) ต้องปิดประตูเรือนจ าและล็อคกุญแจตลอดเวลา 
(6) การเปิดหรือปิดประตูแต่ละครั้ง ต้องกระท าครั้งละประตูเท่านั้น เมื่อเปิดประตูใดแล้วต้อง

ปิดและล็อคกุญแจประตูนั้นให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน จึงจะไขเปิดประตูถัดไปได ้
(7) ก่อนเปิดประตูเรือนจ าทุกครั้ง ต้องตรวจสอบที่ช่องประตูจนแน่ใจว่าปลอดภัย จึงจะเปิดได้ 
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(8) ต้องระมัดระวังการเปิด - ปิดประตูในขณะที่มีผู้ต้องขังพลุกพล่านอยู่บริเวณประตูหรือใกล้
ประตูในช่วงนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในยามวิกาล 

(9) ต้องตรวจสอบเอกสารการอนุญาตให้บุคคลนั้นๆ เข้าไปภายในเรือนจ า 
(10) ห้ามปล่อยให้บุคคลใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจ าหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน เข้าไปภายในเรือนจ าโดยเด็ดขาด 
(11) ห้ามปล่อยให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานภายในเรือนจ าเข้าไปในเรือนจ า ยกเว้นจะ

ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าฝ่ายควบคุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
(12) ต้องมีสมุดทะเบียนควบคุมการเข้าและออกเรือนจ าส าหรับ เจ้าหน้าที่ ผู้ต้องขัง

บุคคลภายนอก และยานพาหนะ แยกไว้ต่างหากจากกัน 
(13) ต้องให้บุคคลที่จะผ่านเข้าและออกเรือนจ าทุกคน ลงลายมือชื่อ เวลาเข้า และเมื่อออก

ต้องลงลายมือชื่อ เวลาออก ด้วยตนเองในสมุดทะเบียนทุกครั้ง และเจ้าหน้าที่ประตูต้องลงชื่อก ากับการเข้าและ
ออกทุกครั้ง 

(14) กรณีเป็นผู้ต้องขังที่จะผ่านเข้าออก ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบน าผู้ต้องขังเข้าออกเป็น
ผู้เขียนรายชื่อผู้ต้องขัง พร้อมทั้งลงเวลาเข้าหรือเวลาออก และเจ้าหน้าที่ประตูต้องลงชื่อก ากับการเข้าและออก
ทุกครั้ง 

(15) ก่อนท าการตรวจค้น ต้องแจ้งให้บุคคลที่จะเข้าไปภายในเรือนจ ารับทราบในเรื่องเก่ียวกับ
สิ่งของต้องห้าม และสิ่งของไม่อนุญาต ที่บุคคลนั้นๆ อาจน าติดตัวมา โดยให้ฝากไว้ในที่ที่จัดไว้ พร้อมทั้งชี้แจง
กรณีหากมีการฝ่าฝืน หรือตรวจพบในภายหลังเมื่อเข้าไปภายในเรือนจ าแล้วจะถูกสอบสวนและด าเนินคดีทางอาญา 

(16) ต้องท าการตรวจค้นบุคคลที่จะเข้าไปภายในเรือนจ าทุกคน กรณีเป็นหญิงให้เจ้าหน้าที่
หญิงเป็นผู้ตรวจค้น หากไม่มีเจ้าหน้าที่หญิง ให้แจ้งให้บุคคลนั้นๆ แสดงสิ่งของให้เจ้าหน้าที่ตรวจด้วยตัวเอง 

(17) ต้องแจกบัตรอนุญาตให้แก่บุคคลภายนอกที่เข้าไปภายในเรือนจ า โดยให้ติดไว้ที่หน้าอก 
หรือที่ซึ่งสังเกตได้อย่างชัดเจน 

(18) กรณีเป็นผู้ต้องขังจ่ายนอกและออกท างานสาธารณะ ห้ามมิให้น าสิ่งของใดๆ ออกไปจาก
หรือเข้ามาภายในเรือนจ าโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหัวหน้าฝ่ายควบคุม 

(19) ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ต้องทราบโดยตลอดว่า ณ เวลานั้น ยังมีบุคคลภายนอกจ านวน
เท่าใดที่ยังอยู่ในพื้นท่ีภายในของเรือนจ า 

(20) ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ประตูเรือนจ าเปิดหรือปิดประตู
เรือนจ าโดยเด็ดขาด 

(21) ห้ามใช้ผู้ต้องขังเป็นผู้เปิดหรือปิดประตูเรือนจ าโดยเด็ดขาด 
(22) หากบุคคลภายนอกปฏิเสธที่จะให้ตรวจค้น หรือไม่ยอมให้ความร่วมมือตามขั้นตอนและ

ระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ ใหญ่จากหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้เจ้าหน้าที่ประตูแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อด าเนินการโดยทันที ห้ามมิให้อนุญาตบุคคลเหล่านั้นเข้าเรือนจ าเด็ดขาด 

(23) เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องเข้ามาดู แลและชี้แจงท าความเข้าใจกับ
บุคคลภายนอก ตามข้อ (22) เพ่ือไม่ให้เจ้าหน้าที่ประตูต้องเผชิญกับสภาวการณ์ดังกล่าว 

(24) เรือนจ าต้องปิดป้ายประกาศเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามและไม่อนุญาตให้ชัดเจนบริเวณหน้า
ประตูเรือนจ า รวมถึงป้ายชี้แจงกรณีหากฝ่าฝืนจะถูกสอบสวนและด าเนินคดีทางอาญา 

(25) เรือนจ าต้องจัดที่เก็บของหรือฝากของ ที่มีกุญแจปิดล็อคเรียบร้อย ไว้ภายนอกบริเวณ
ประตูเรือนจ าหรือบริเวณระหว่างประตู 1 และ 2 ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอก พร้อมกับจัดท า
หลักฐานการรับฝากเพ่ือป้องกันการสูญหาย 
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การป้องกันสิ่งของต้องห้าม/สิ่งของไม่อนุญาต 

มาตรการตรวจค้นบุคคลภายนอก 
(1) เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 นาย เป็นผู้ท าการตรวจค้นด้วยความระมัดระวังและสุภาพใน

สถานที่ที่เหมาะสม 
(2) เจ้าพนักงานหญิงท าการตรวจค้นบุคคลภายนอกที่เป็นหญิง 
(3) หากไม่มีเจ้าพนักงานงานหญิง ให้บุคคลภายนอกแสดงตนแทน 
(4) บุคคลภายนอกต้องถอดรองเท้า หรือเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ติดตัวทั้งหมดไว้ในถาดที่

เรือนจ าจัดไว้ทุกครั้ง และเดินผ่านเครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน (Walk Through)  
(5) หากบุคคลภายนอกเดินผ่านเครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน (Walk Through) และมีเสียง

เตือน ต้องค้นหาที่มาของเสียง และถอดอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ในถาด แล้วเริ่มเดินผ่านอีกครั้งจนสิ้นเสียงเตือน  
(6) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประตูหรือตรวจค้น ใช้เครื่องตรวจโลหะแบบมือถือ (Hand Held) 

ตามเสื้อผ้าของบุคคลภายนอก 
(7) หากใช้เครื่องตรวจโลหะแบบมือถือ (Hand Held) ตรวจตามเสื้อผ้าของบุคคลภายนอก

แล้วมีเสียงเตือน ให้ค้นหาสาเหตุอย่างละเอียด 
(8) ใช้มือสัมผัสเสื้อผ้าของบุคคลภายนอกเพ่ือหาสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งของไม่อนุญาตที่ไม่ใช่

โลหะอันอาจจะซุกซ่อนได้ 
(9) บุคคลภายนอกที่ต้องปฏิบัติงานภายในเรือนจ า ให้ปฏิบัติและตรวจค้นเช่นเดียวกับ

เจ้าพนักงานเรือนจ า 
(10) เจ้าหน้าที่ต้องท าการบันทึกการตรวจค้นโดยละเอียด 
(11) ลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่ตรวจค้นและผู้ที่ถูกตรวจค้น เพ่ือใช้เป็น

พยานหลักฐาน 
(12) ควรมีการบันทึกภาพขณะท าการตรวจค้น 
(13) ห้ามบุคคลภายนอกถือสัมภาระใดๆ เข้าออกเรือนจ า เว้นแต่เครื่องอุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
(14) กรณีมีสิ่งของอ่ืนที่จ าเป็นต่อการด าเนินกิจกรรมภายในเรือนจ า เช่น อุปกรณ์การเรียน

การสอน เป็นต้น ให้ผู้บัญชาการเรือนจ าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุญาตเป็นครั้งๆ ไป  
(15) อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมในเรือนจ า และได้รับการอนุญาตจากผู้บัญชาการ

เรือนจ าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ต้องผ่านเครื่องตรวจ (X-RAY) พร้อมบันทึกข้อมูลไว้เพื่อท าการตรวจสอบ 
มาตรการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ 
(16) ตรวจค้นตัวเจ้าพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานภายในเรือนจ าโดยละเอียดทุกครั้งที่ผ่านเข้าออก 
(17) เจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานภายในเรือนจ าจะผ่านเข้าออกในเรือนจ า จะต้องได้รับ

อนุญาตจากหัวหน้าฝ่ายควบคุมหรือผู้ได้รับมอบหมายทุกครั้ง และให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นตัวโดยละเอียด 
(18) เจ้าหน้าที่ต้องถอดหมวก รองเท้า เครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนดที่ติดตัวมา

ทั้งหมดไว้ในถาดท่ีเรือนจ าจัดไว้ทุกครั้ง และเดินผ่านเครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน (Walk Through)  
(19) หากเจ้าหน้าที่เดินผ่านเครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน (Walk Through) และมีเสียงเตือน

ต้องค้นหาที่มาของเสียง และถอดอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ในถาด แล้วเริ่มเดินผ่านอีกครั้งจนสิ้นเสียงเตือน 
(20) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประตูหรือตรวจค้น ใช้เครื่องตรวจโลหะแบบมือถือ (Hand Held) 

ตามเสื้อผ้าของเจ้าหน้าที่ 
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(21) หากมีเสียงเตือนจากเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือ (Hand Held) ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ค้นหา
สาเหตุอย่างละเอียด 

(22) ใช้มือสัมผัสเสื้อผ้าของบุคคลภายนอกเพ่ือหาสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งของไม่อนุญาตที่ไม่ใช่
โลหะอันอาจจะซุกซ่อนได้ 

(23) ห้ามเจ้าหน้าที่ถือสัมภาระใดๆ เข้าออกเรือนจ า เว้นแต่เครื่องอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

(24) กรณีมีสิ่งของอ่ืนที่จ าเป็นต่อการด าเนินกิจกรรมภายในเรือนจ า เช่น อุปกรณ์การเรียน
การสอน เป็นต้น ให้ผู้บัญชาการเรือนจ าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุญาตเป็นครั้งๆ ไป 

(25) อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมในเรือนจ า และได้รับการอนุญาตจากผู้บัญชาการ
เรือนจ าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ต้องผ่านเครื่องตรวจ (X-RAY) พร้อมบันทึกข้อมูลไว้เพี่อท าการตรวจสอบ 

(26) เจ้าหน้าที่ต้องลงทะเบียนพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังประจ าตัวก่อนเข้าออก
เรือนจ าทุกครั้ง 

(27) พระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังประจ าตัวต้องเลี่ยมด้วยวัตถุใส 
(28) บันทึกภาพขณะท าการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ 
(29) ลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่ตรวจค้นและผู้ที่ถูกตรวจค้น เพ่ือใช้เป็น

พยานหลักฐาน 
มาตรการตรวจค้นผู้ต้องขัง 
(30) ห้ามมิให้ผู้ต้องขังน าสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของผิดระเบียบใดๆ เข้าไปในเรือนจ าโดย

เด็ดขาด 
(31) ผู้ต้องขังจ่ายนอก และออกงานสาธารณะ ห้ามมิให้น าสิ่งของออกไปหรือเข้ามาภายใน

เรือนจ า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจ าหรือหัวหน้าฝ่ายควบคุมเสียก่อน 
(32) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นตัวผู้ต้องขังโดยละเอียด 
(33) ผู้ต้องขังต้องถอดรองเท้า แต่ไม่ต้องถอดเสื้อผ้า ไว้ในถาดที่เรือนจ าจัดไว้ทุกครั้ง และเดิน

ผ่านเครื่องโลหะแบบเดินผ่าน (Walk Through) 
(34) หากผู้ต้องขังเดินผ่านเครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน (Walk Through) และมีเสียงเตือน

ต้องค้นหาที่มาของเสียง และถอดอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ในถาด แล้วเริ่มเดินผ่านอีกครั้งจนสิ้นเสียงเตือน 
(35) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประตูหรือตรวจค้น ใช้เครื่องตรวจโลหะแบบมือถือ (Hand Held) 

ตามเสื้อผ้าของผู้ต้องขัง 
(36) หากมีเสียงเตือนจากเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือ (Hand Held) ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ค้นหา

สาเหตุอย่างละเอียด  
(37) ใช้มือสัมผัสเสื้อผ้าของบุคคลภายนอกเพ่ือหาสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งของไม่อนุญาตที่ไม่ใช่

โลหะอันอาจจะซุกซ่อนได้ 
(38) หลังจากตรวจผู้ต้องขังด้วยเครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน (Walk Through) หรือเครื่อง

โลหะแบบมือถือ (Hand Held) แล้ว หากมีเหตุอันควรเชื่อว่ายังมีสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งของที่ไม่อนุญาตอาจ
ซุกซ่อนตามร่างกาย ให้ผู้ต้องขังถอดเสื้อผ้า และท าการตรวจค้นด้วยความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

(39) ผู้ต้องขังเข้าเรือนจ าต้องเปลี่ยนชุดผู้ต้องขังใหม่ทุกครั้ง หลังจากผ่านกระบวนการตรวจ
ค้นทั้งหมด 

(40) จัดชุดผู้ต้องขังให้เพียงพอ 
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มาตรการตรวจค้นของเยี่ยม/ของฝาก 
(41) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจค้นโดยเฉพาะ 
(42) เมื่อผ่านการตรวจค้นแล้ว ให้เจ้าหน้าที่เซ็นชื่อหรือประทับตราผ่านการตรวจแล้วก ากับไว้

ทุกครั้ง 
(43) หากไม่สามารถเซ็นชื่อหรือประทับตราไว้ที่สิ่งของได้ ให้ท าใบรายการแล้วเซ็นชื่อหรือ

ประทับตราก ากับไว้ 
(44) ตราประทับการตรวจค้นให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเก็บไว้ให้มิดชิด อย่าให้ผู้ต้องขังน าไปใช้

ประโยชน์ได ้
(45) ให้ตรวจค้นของเยี่ยมที่ญาติน ามาฝาก หรือส่งมาทางพัสดุไปรษณีย์อย่างละเอียด 
(46) ให้น าสิ่งของผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ (X-RAY) สิ่งของ หรือเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือ 

(Hand Held) ก่อนกระจายของให้แก่ผู้ต้องขัง 
(47) เจ้าหน้าที่ประจ าแดนต้องตรวจสิ่งของอีกครั้งหนึ่ง 
(48) หากพบว่า ไม่มีการเซ็นชื่อหรือประทับตราว่าได้ผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่ตรวจค้น

หน้าประตูแล้ว ให้ส่งสิ่งของคืนไปให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวด าเนินการให้เรียบร้อย 
(49) เมื่อผ่านการตรวจค้นจากเจ้าหน้าที่หน้าประตูแล้ว เจ้าหน้าที่แดนต้องเซ็นชื่อหรือ

ประทับตราก ากับว่าผ่านการตรวจค้นไว้ด้วย 
(50) งดรับของฝากจากบุคคลภายนอกที่มอบให้แก่ผู้ต้องขัง รวมถึงพัสดุไปรษณียภัณฑ์ของ

ผู้ต้องขังทุกชนิด เว้นแต่กรณีมีเหตุพิเศษให้ผู้บัญชาการเรือนจ าพิจารณาอนุญาตเป็นครั้งๆ ไป 
(51) ท าการตรวจค้นของฝากจากบุคคลภายนอกและพัสดุไปรษณียภัณฑ์ ที่ได้รับอนุญาตจาก

ผู้บัญชาการเรือนจ าอย่างละเอียด มิให้มีการซุกซ่อนสิ่ งของต้องห้ามหรือสิ่งของไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาดก่อน
น าเข้าเรือนจ า 

(52) การฝากสิ่งของให้กับผู้ต้องขังรายส าคัญหรือผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์อยู่เป็นบ้านหรือกลุ่ม
เดียวกัน และได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจ าแล้ว ให้ท าการตรวจค้นอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น  

(53) บริเวณตรวจค้นทุกจุด ต้องอยู่ในบริเวณท่ีสามารถบันทึกภาพด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(54) มีพยานบุคคล และบันทึกเหตุการณ์ขณะตรวจค้นด้วยกล้องวีดีโอ 
มาตรการตรวจค้นยานพาหนะเข้า – ออกเรือนจ า 
(55) เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการตรวจค้น ต้องท าการตรวจค้นยานพาหนะที่จะเข้า  - ออก 

อย่างละเอียดต่อหน้าผู้ควบคุมยานพาหนะนั้น 
(56) เจ้าหน้าที่ตรวจค้นต้องบันทึกวัน เวลา และผลการตรวจค้นทุกครั้ง 
(57) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการน ายานพาหนะเข้า – ออกต้องบันทึกวัน เวลา และผลการ

ตรวจค้นทุกครั้งด้วย 
(58) จัดพ้ืนที่แยกผู้น ายานพาหนะเข้า – ออกเรือนจ า มิให้มีการติดต่อระหว่างผู้ต้องขังและ

บุคคลภายนอกที่น ายานพาหนะเข้า – ออกเรือนจ า 
(59) เจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้ขับข่ียานพาหนะและให้บุคคลภายนอกท่ีน ายานพาหนะมานั่งไปด้วย 
(60) เจ้าหน้าที่ต้องตรวจค้นยานพาหนะอย่างละเอียดก่อนออกจากเรือนจ า 
(61) ขณะตรวจค้นยานพาหนะ ต้องมีการบันทึกภาพด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(62) มีพยานบุคคล และบันทึกเหตุการณ์ขณะตรวจค้นด้วยกล้องวีดีโอ 
(63) เมื่อตรวจค้นแล้วเสร็จ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประตูเปิดประตูให้ยานพาหนะดังกล่าวออกไปได้ 
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มาตรการป้องกันการก่อเหตุร้ายและวินาศกรรม  

การรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่เรือนจ าให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) ให้เรือนจ าด าเนินการวางแผนปฏิบัติงานด้านการข่าว อ านวยการ ติดตาม วิเคราะห์ 

ประเมินผลสถานการณ์ข่าวด้านการก่อวินาศกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมการก่อวินาศกรรม  
(2) ให้เรือนจ าด าเนินการบูรณาการประสานความร่วมมือด้านการข่าว กับส่วนราชการ ได้แก่ 

จังหวัด อ าเภอ สถานีต ารวจในพื้นที่ รวมทั้งเครือข่ายประชาชน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันการ
ก่อวินาศกรรม 

(3) ให้เรือนจ าจัดท าป้อมรักษาการณ์หน้าประตูทางเข้าพ้ืนที่เรือนจ า พร้อมทั้งติดตั้งเครื่อง
กีดขวางช่องทาง เข้า – ออก เพ่ือควบคุมยานพาหนะและบุคคลภายนอกผ่าน เข้า – ออก และต้องตรวจตรา
อย่างเข้มงวดก่อนที่จะอนุญาตให้ผ่านเข้าไป เพ่ือป้องกันการลักลอบน าอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิด 
เข้าไปในบริเวณพ้ืนที่ของเรือนจ า 

(4) ให้เรือนจ าติดตั้งเครื่องกีดขวาง เพ่ือป้องกันและควบคุมยานพาหนะหรือบุคคลล่วงล้ าเข้า
ไปในพ้ืนที่รอบก าแพงเรือนจ าโดยเฉพาะพ้ืนที่ด้านข้างและด้านหลัง ส าหรับเรือนจ าที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนแนว
ก าแพงอยู่ชิดติดถนนสาธารณะซึ่งไม่สามารถด าเนินการตามความข้างต้น ให้หมั่นตรวจตราบริเวณดังกล่าวเป็น
พิเศษและประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการตรวจตราพื้นที่ดังกล่าวด้วย 

(5) ให้เรือนจ าจัดให้มีแสงสว่างบริเวณแนวรั้วก าแพงเรือนจ า บริเวณพ้ืนที่ควบคุม และพ้ืนที่
เขตหวงห้ามอาคารสถานที่และจุดเสี่ยงต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสังเกตการณ์และเฝ้าระวังผู้บุกรุกเข้า
มาในพื้นที่เวลากลางคืน  

(6) ให้เรือนจ าตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเรือนจ า หากพื้นที่ใดมีต้นไม้รกทึบ มีหญ้าปกคลุม 
ให้ด าเนินการปรับแต่งพ้ืนที่เพ่ือความสะดวกแก่การตรวจตรา 

(7) ให้เรือนจ าจัดท าบัตรเข้า – ออก ของยานพาหนะและบุคคลภายนอก และก าชับให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการบันทึกหลักฐานการเข้า – ออก ของยานพาหนะ โดยระบุ วัน เวลา หมายเลขทะเบียนของ
ยานพาหนะ ชื่อผู้ขับขี่ ที่อยู่ (ตรวจสอบจากใบขับขี่หรือบัตรประจ าตัวประชาชน) 

(8) ยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพ้ืนที่ของเรือนจ า ต้องจอดในบริเวณที่ก าหนด
เท่านั้น โดยให้ก าหนดเส้นทางการจราจรบังคับให้ยานพาหนะนั้นๆ ตรงไปยังบริเวณที่จอด โดยไม่ผ่านหรือ
สามารถเข้าไปในพ้ืนที่อ่ืนใดได้โดยเด็ดขาด ส าหรับเรือนจ าที่สภาพของประตู 1. มีความสุ่มเสี่ยงที่บุคคลอาจใช้
ยานพาหนะขับพุ่งชนท าลายได้ ให้เสริมเครื่องกีดขวางป้องกันไว้ด้วย 

(9) ห้ามจอดยานพาหนะทุกประเภททั้งที่เป็นของเจ้าหน้าที่เรือนจ า และบุคคลภายนอกใกล้
แนวก าแพงด้านนอกเรือนจ า เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการสังเกตการณ์และตรวจตรารักษาความปลอดภัย 
ส าหรับเรือนจ าที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนแนวก าแพงอยู่ชิดติดถนนสาธารณะซึ่งไม่สามารถด าเนินการตามความ
ข้างต้นให้หมั่นตรวจตราบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพิเศษ และประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการ
ตรวจตราพื้นที่ดังกล่าวด้วย  

(10) ให้เรือนจ าด าเนินการจัดระบบควบคุมบุคคล การตรวจสอบสิ่งของ และยานพาหนะ ตาม
มาตรการควบคุมยานพาหนะเข้า - ออกบริเวณพ้ืนที่เรือนจ า และมาตรการเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามและการ
ตรวจค้นอย่างเคร่งครัด 

(11) ให้เรือนจ าจัดให้มีสัญญาณเตือนภัย ในกรณีเกิดเหตุร้ายขึ้นให้ส่งสัญญาณแจ้งเหตุโดย
ทันที โดยใช้อุปกรณ์ท่ีเรือนจ าก าหนด เช่น การเป่านกหวีด ตีระฆัง ไซเรน ฯลฯ 
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(12) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนพกไม้ตะบองติดตัวตลอดเวลาทุกครั้งที่เข้าไปภายในเรือนจ า และให้
น าออกมาเก็บไว้ที่ประตูเรือนจ าเมื่อเสร็จภาระหน้าที่ประจ าวัน 

(13) ให้เรือนจ าตรวจสอบอาวุธปืนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา หากเรือนจ าไม่
มีเจ้าหน้าที่มีทักษะให้ประสานงานขอความอนุเคราะห์ และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
จังหวัดหรือใกล้เคียงในการช่วยตรวจสอบ รวมทั้งประสานงานขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานทหารหรือ
ต ารวจจัดอบรมเจ้าหน้าที่ เรือนจ า เกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนของเรือนจ า การป้องกันตัว และการปราบจลาจล
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีทักษะ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ 

(14)  ให้เรือนจ าด าเนินการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายตามที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด
แนวทางไว้ 

(15) พื้นที่บริเวณรอบนอกทั้งหมดที่เป็นพื้นที่ของเรือนจ า ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ บ้านพัก 
โรงจอดยานพาหนะ และอ่ืนๆ ถือเป็นพ้ืนที่ควบคุม ต้องเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย ต้องดูแลตรวจสอบการ
เข้า – ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสังเกตการณ์สิ่งผิดปกติ รวมถึงวัตถุแปลกปลอม 

(16) ก าหนดพ้ืนที่บริเวณแนวก าแพงรอบนอกของเรือนจ า เป็นเขตหวงห้าม พร้อมติดป้าย
แสดงข้อความให้ชัดเจนห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปบริเวณดังกล่าวโดยเด็ดขาด 

(17) เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องพกนกหวีดซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ประจ ากายที่ส าคัญ เพ่ือการแจ้งเหตุ 
หรือแจ้งเตือนป้องปรามบุคคลที่พยายามหรือก าลังกระท าความผิดในพ้ืนที่เรือนจ า รวมถึงวิทยุสื่อสารส าหรับ
การติดต่อประสานงานอย่างทันท่วงที รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

(18) เจ้าหน้าที่พบเห็นสิ่งของหรือวัตถุวางไว้ผิดสังเกต ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบโดยเร็ว 

(19) ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับหมั่นตรวจตราและดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เวรรักษาการณ์อย่างสม่ าเสมอ ทั้งกลางวันและกลางคืน  

(20) ให้เรือนจ าประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด เช่น ต ารวจ 
ทหาร อ าเภอ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล รวมทั้งภาคเอกชนไว้เป็นการล่วงหน้าเพ่ือ
เตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุร้ายจะได้ขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงที 

(21) ให้เรือนจ าน าเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเสริมมาตรการ
การรักษาความปลอดภัย เช่น โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) , เครื่องตรวจโลหะแบบมือถือ (Hand Held) , 
เครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน (Walk Through) , เครื่องเอกซเรย์ (X – Ray) สิ่งของ , เครื่องเอ็กซเรย์ร่างกาย , 
เครื่องตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR) , เครื่องฉีดน้ า (SPRINKLE) เป็นต้น 

(22) ให้ผู้บัญชาการเรือนจ า/ผู้อ านวยการทัณฑสถาน สามารถใช้ดุลยพินิจที่จะก าหนด
หลักเกณฑ์การรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสภาพของเรือนจ าในแต่ละแห่งเพ่ิมเติมได้ตามความ
เหมาะสม 
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2.5 ประเภทพฤติกรรมของผู้ต้องขัง 

พฤติกรรมของผู้ต้องขัง เป็นแนวทางที่ผู้ต้องขังแต่ละคนเลือกที่จะน ามาใช้ในการปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อมในเรือนจ า โดยมีบุคลิกลักษณะ อุปนิสัยใจคอ ความคิด ทัศนคติ และประสบการณ์เฉพาะบุคคล
ที่เป็นพ้ืนฐานดั้งเดิมก่อนเข้าสู่เรือนจ า เป็นตัวท าให้ผู้ต้องขังมีการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน  

ส าหรับในประเทศไทย นัทธี จิตสว่าง ( 2542, หน้า 103 – 111)  ได้สรุปและแบ่งประเภทของ
ผู้ต้องขังตามแบบพฤติกรรมการแสดงออก ที่ปรากฏเห็นได้ทั่วไปในเรือนจ าของไทยออกเป็น 11 ประเภทใหญ่ ๆ 
พฤติกรรมของผู้ต้องขังประเภทต่างๆ สามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้ 

 
1. พวกเก๋าคุก คือ พวกที่อยู่คุกมานานจนเสมือนว่าคุกคือบ้านของตนเอง พวกเก๋าคุกส่วนใหญ่

จะมาจากพวกผู้ต้องขังในคดีเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกและยาเสพติด พวกเก๋าคุก
มีความชินชาต่อการถูกจองจ าในเรือนจ า เพราะจะวนเวียนเข้าออกในเรือนจ าอยู่เสมอ เพราะพวกเขา “โตในคุก” 
และ “คุกคือบ้านของเขา” 

2. พวกขาใหญ่ หมายถึง พวกผู้ต้องขังที่กล่าวกันว่ามีเส้นใหญ่หรือมีความสนิทสนมชิดชอบกับ
เจ้าหน้าที่ หรือได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ชั้นสูงหรือมีคนฝากมา ขาใหญ่มีหลายพวก พวกแรกเป็นพวกเด็ก
ฝาก พวกที่สองเป็นพวกมีเงิน พวกสุดท้ายคือพวกผู้ต้องขังที่เจ้าหน้าที่ที่คัดไว้เป็นคนของตนเพ่ือใช้งาน 

พวกขาใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกผู้ต้องขังที่มีพ้ืนฐานการศึกษาดี เคยผ่านงานเป็นพนักงาน
ของบริษัทเอกชนหรือไม่ก็เคยรับราชการมาก่อน หรืออาจจะเป็นนักธุรกิจ โดยปกติพวกขาใหญ่จะเป็นพวกที่
ชอบคุยว่าตนได้รับความสะดวกหลายประการซึ่งเรียกว่าเป็นการผ่อนปรนมากกว่าผู้ต้องขังอ่ืน เช่น กินอาหารที
หลังหรือขึ้นเรือนนอนทีหลังอาจถูกตัดเป็นยอดลอยไม่ต้องท างาน หรือละเลยที่จะปฏิบัติตามกฎของ
เรือนจ า ที่เป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงนัก พวกนี้เป็นพวกที่คิดว่าตนมีเส้นใหญ่ จึงมักจะไม่ เกรงกลัวเจ้าหน้าที่และท า
ความหนักใจให้เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย พวกขาใหญ่แม้จะดูเหมือนมีอิทธิพลไปในทางแสวงหากิจกรรมที่ผิด 
กฎหมายในเรือนจ าเหมือน “พวกอิทธิพล” พวกขาใหญ่เพียงแต่ต้องการความสบายส่วนตนเท่านั้นโดยปกติใน
เรือนจ าหนึ่งๆ จะมีพวกขาใหญ่ไม่มาก แต่ก็เป็นจุดเด่น 

3. พวกเบาปัญญา พวกนี้เป็นพวกผู้ต้องขังที่โง่เขลาเบาปัญญา ซึ่งจะดูได้จากพฤติกรรมที่
แสดงออกและเป็นที่ล่วงรู้กันดีในเรือนจ า ส่วนใหญ่จะเป็นพวกยากจนและไม่ได้รับการศึกษามาก่อน อ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ หรือมีการศึกษาน้อย ปัญญาทึบ โดยปกติเจ้าหน้าที่จะให้ความสงสารพวกนี้เพราะไม่มีปัญหาใน
การปกครองและมักจะถูกผู้ต้องขังอ่ืนหลอกเพราะ หูเบา ไม่มีความคิดของตัวเองชอบมีนายหรือลูกพ่ี อย่างไรก็ตาม 
พวกนี้ตกไปอยู่ในอิทธิพลของพวกผู้ต้องขังอ่ืนๆ ก็จะเป็นภัยต่อเรือนจ าเช่นกัน  

พวกเบาปัญญาจะยอมท างานรับใช้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังที่เป็นลูกพ่ี แต่การรับใช้ของพวกเบา
ปัญญาจะต่างไปจากพวกแท็กซี่ที่เป็นการรับใช้แบบมีค่าตอบแทน การรับใช้ของพวกเบาปัญญาเป็นเพราะถูก
หลอกหรือท าเพราะความเกรงใจโดยไม่ได้ค่าตอบแทน 

4. พวกเพ้ียน หมายถึง ผู้ต้องขังที่มีจิตใจไม่สมประกอบ เช่น เป็นพวกโรคจิตหรือโรคประสาท 
โดยมักจะแสดงพฤติกรรมที่เพ้ียน ๆ ออกมาให้ผู้ต้องขังอ่ืน ๆ และเจ้าหน้าที่เห็นอยู่เสมอ เจ้าหน้าที่เองก็ต้อง
ยุ่งยากกับพวกเพ้ียนพอสมควร โดยเฉพาะที่มีอาการหนักก็จะเป็นภาระมากขึ้น บางครั้งถึงกับจ าต้องแยกขัง
เดี่ยวหรือด าเนินการให้ได้รับการรักษาตามข้ันตอนต่อไป 
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5. พวกหัวหมอ ผู้ต้องขังพวกนี้เป็นพวกท่ีมีการศึกษาดี หรืออาจเคยรับราชการมาก่อน หรือไม่
ก็เป็นพวกที่เคยคิดติดคุกมาหลายครั้งจนรู้เรื่องเรือนจ าดี  และเป็นผู้ที่มีความรู้หรือพอจะมีความรู้ในเรื่อง
กฎหมาย มีทักษะในการพูดและการเขียน มักจะเป็นพวกที่คอยให้ค าปรึกษา แนะน าผู้ต้องขังอ่ืนๆ โดยท าตัว
เป็นทนายความประจ าเรือนจ า มีอาชีพที่ส าคัญในเรือนจ าคือการรับจ้างเขียนค าอุทธรณ์ ฎีกาเกี่ยวกับคดี 
บ่อยครั้งที่การแนะน าของพวกหัวหมอได้ขยายขอบเขตไปมากกว่าการแนะน าโดยทั่วไป และถูกเจ้าหน้าที่ว่า
เป็นการยุยงส่งเสริมให้ผู้ต้องขังอ่ืนๆ ร้องเรียนเกี่ยวกับสวัสดิการของเรือนจ า เช่น ในเรื่องอาหารการกิน หรือ 
ที่อยู่อาศัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับระเบียบของเรือนจ าต่างๆ  

6. พวกอิทธิพล ผู้ต้องขังพวกนี้เคยเป็นพวกผู้มีอิทธิพลมาก่อนและมาต้องคดีภายหลัง 
ส่วนมากจะเป็นคดีเกี่ยวกับการค้าของเถื่อน คดีจัดหาหญิงและคดีหวยเถื่อน เป็นต้น พวกนี้มักชอบท าตัวเป็นผู้
มีอ านาจ คอยสะสมพรรคพวกและลูกน้องในเรือนจ า โดยทั่วไปพวกนี้จะมีเงินที่ใช้หว่านกับลูกน้องและมีความ
เป็นนักเลงอยู่ในตัว แต่ภายนอกมักจะแสดงตนว่าเป็นผู้ประพฤติตนเรียบร้อยไม่มีปัญหากับใคร แต่ความจริงมี
เล่ห์เหลี่ยมมากและชอบอยู่เบื้องหลังการกระท าผิดในเรือนจ าต่างๆ โดยมีลูกน้องเป็นคนปฏิบัติการ  

7. พวกแท็กซี่ จะเป็นพวกผู้ต้องขังที่ถูกญาติตัดขาด ท าให้ขาดแคลนเงินทองใช้สอยในเรือนจ า 
พวกนี้จึงพยายามเอาตัวรอดโดยหันไปใช้ชีวิตแท็กซี่ โดยการรับจ้างพวกผู้ต้องขังที่มีเงิน ไม่ว่าจะเป็นการไปซื้อของ 
ซักผ้า นวด ยกเมล์ ท างานให้ได้ยอด ดูหมอหรือเป็นม้าเร็วในกรณีที่มีของต้องห้ามเข้ามาในเรือนจ าจะน าข่าว
ไปบอกคนอ่ืนๆ แท็กซี่บางคนที่ร่างกายก าย า จะรับจ้างตีหัวผู้ต้องขังอ่ืนๆ เรียกว่า “ซามูไร” แท็กซี่จะอยู่อย่าง
เป็นอิสระกระจัดกระจายกัน ไม่รวมกลุ่มและไม่ข้ึนต่อใคร  

8. พวกขี้ยา เป็นพวกผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติดซึ่งอาจจะเป็นพวกที่เข้ามาในเรือนจ าในคดียาเสพติด
หรือในคดีอื่นๆ เช่น ลักทรัพย์ก็ได้ พวกขี้ยาจะเป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่ชอบรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่ม ความเป็นอยู่
ของพวกนี้สกปรก ไม่มีระเบียบ ในทัศนะของเจ้าหน้าที่เรือนจ าแล้ว พวกขี้ยาไม่เป็นที่พอใจเท่าใดนักเพราะพวก
นี้ชอบก่อเรื่องผิดระเบียบเรือนจ าอยู่เสมอ และยังเกียจคร้านไม่ชอบท างานของเรือนจ า ในขณะที่พวกผู้ต้องขัง
โดยทั่วไปก็ไม่ชอบพวกนี้เช่นกันเพราะชอบไปลักขโมยอยู่เป็นประจ า 

9. พวกพ่อค้า ค าว่าพ่อค้าเป็นค าสแลงของคนคุก หมายถึง ผู้ต้องขังที่ชอบค้าขายในเรือนจ าซึ่ง
ไม่จ าเป็นจะต้องมีฐานะดี ส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะพ่อค้าเร่มากกว่า นอกจากนี้ยังมีบริการรับซื้อเงินปันผลของ
ผู้ต้องขังอีกด้วย (เช่นเดียวกับการซื้อเงินเดือน) ส าหรับผู้ต้องขังโดยทั่วไปแล้ว พ่อค้าก็คือนายทุนหน้าเลือดที่
ชอบเอาเปรียบกินก าไร ดังนั้น พวกพ่อค้าจึงไม่เป็นที่ชื่นชอบของพวกผู้ต้องขังทั่ว ๆ ไป ยกเว้นลูกพ่ีของพวก
พ่อค้าโดยเฉพาะพวกขาใหญ่ 

10. พวกน้อง คือผู้ต้องขังที่เป็นกระเทยโดยเพศเป็นชายแต่ท าตัวเป็นหญิง และมีเพศสัมพันธ์
กับชายด้วยกัน ในเรือนจ าจะมีกระเทยอยู่ 2 แบบ คือ พวกที่เป็นกระเทยอยู่ก่อนแล้วกับพวกเด็กหนุ่มหน้าตาดี
ที่มาพบกับพฤติกรรมรักร่วมเพศในเรือนจ า แต่ไม่ว่าจะเป็นเพศใดพวกนี้จะถูกเรียกว่า “น้อง” ในบางครั้งอาจมี
เรื่องทะเลาะแย่งชิงกัน คนที่ชนะก็จะเข้าครอบครองและท าการ “เลี้ยงน้อง” ต่อไปจนผู้ต้องขังอ่ืนเรียกว่า 
“ติดเหลือง” ในทัศนะของเจ้าหน้าที่ พวกนี้ไม่เป็นภัยต่อเจ้าหน้าที่และเรือนจ า ยกเว้นจะเป็นต้นเหตุให้มีการ
ทะเลาะกัน พวกนี้จงรักภักดีต่อเจ้าหน้าที่และไว้ใจได้ ถ้าจะมีข้อเสียก็ตรงไม่ขยันท างานไม่เอางาน ไม่ชอบ
ท างานหนัก ชอบลอยไปลอยมานั่นเอง 

1.1 พวกเสือเดียว มีอยู่ 2 ประเภท พวกแรกเป็นผู้ต้องขังที่มีโทษสูงหรือคดีร้ายแรง เช่น  
คดีปล้น ฆ่า หรือเป็นพวกที่ก่อคดีร้ายแรงของท้องถิ่น พวกนี้จะวางตัวเงียบๆ ไม่ยุ่งกับใคร เป็นที่ย าเกรงของ
ผู้ต้องขังอ่ืนๆ เจ้าพนักงานเองก็พยายามจับตาดูพวกนี้อยู่ห่างๆ เพราะรู้ว่าพวกนี้สามารถหนีได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
เสือเดียวอีกพวกหนึ่งเป็นพวกผู้ต้องขังในคดีทั่วๆ ไป แต่พฤติกรรมในท านองชอบเก็บตัวไม่ยุ่งเกี่ยวหรือสังสรรค์
กับใคร ซึ่งเปน็นิสัยประจ าตัว ในทัศนะของเจ้าหน้าที่เสือเดียวพวกหลังนี้ไม่มีปัญหาในการปกครองแต่อย่างไร 
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2.6 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาชญาวิทยา ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์  
กรมราชทัณฑ์ (2550) ท าการศึกษา “มาตรการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง” จากผลการศึกษา พบว่า 
สภาพปัญหาที่มีผลต่อการหลบหนีของผู้ต้องขัง มี 3 ด้าน คือ 1. ปัญหาจากการควบคุมผู้ต้องขัง 2. ปัญหาจาก
เจ้าหน้าที่ควบคุม 3. ปัญหาจากสภาพเรือนจ าและสิ่งแวดล้อม ในส่วนปัจจัยในการหลบหนีของผู้ต้องขัง มี 2 ปัจจัย 
ได้แก่ 1. ปัจจัยมูลเหตุ คือ 1.1 ปัจจัยจากตัวผู้ต้องขัง เช่น ความเครียดความกังวลเกี่ยวกับครอบครัว  
การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในเรือนจ าไม่ได้ เป็นต้น 1.2 ปัจจัยจากสภาพความเป็นอยู่และกฎ ระเบียบในเรือนจ า 
เช่น ปัญหาความแออัดของจ านวนผู้ต้องขัง ความเคร่งครัดเรื่องระเบียบวินัยของเรือนจ า เป็นต้น  2. ปัจจัยที่ท าให้
การหลบหนีส าเร็จ ได้แก่ 2.1 ปัจจัยจากเจ้าหน้าที่ควบคุม เช่น ขาดประสบการณ์ การละเลยกฎระเบียบ 2.2 ปัจจัย
ด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม เช่น ความทรุดโทรมของเรือนจ า ละเลยการตรวจตราวัสดุอุปกรณ์ในกองงาน 

 
ส่วนแก้ไขฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ส านักสังคมสงเคราะห์ กรมราชทัณฑ์ 

(2550) ท าการศึกษา “สภาพปัญหาผู้ต้องขังหลบหนีภายนอกเรือนจ า/ทัณฑสถาน” ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้บริหารเรือนจ า/ทัณฑสถานเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการเลือกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมตัวผู้ต้องขังในระหว่าง
ท างานภายนอก โดยเจ้าหน้าที่เห็นว่าการปฏิบัติงานควบคุมผู้ต้องขังภายนอกมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
มากกว่าการปฏิบัติงานภายในเรือนจ า/ทัณฑสถาน ซึ่งผู้ต้องขังที่หลบหนีการท างานภายนอกเรือนจ า/ทัณฑสถาน  
มีสาเหตุมาจากทราบข่าวร้ายทางบ้านจากครอบครัว ปัญหาด้านการปรับตัวของผู้ต้องขัง ส าหรับผู้ต้องขัง
หลบหนีไปจากการรักษาตัวที่โรงพยาบาล เนื่องจากกลัวผลแห่งคดีเพราะทราบว่ามีการอายัดคดี 
 

เตชรัชต์ กัลยา (2552) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนะของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อปัจจัย
เสี่ยงในการหลบหนีของผู้ต้องขังระหว่างควบคุมไป-กลับ ศาลและเรือนจ า : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจ าพิเศษ
กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยเสี่ยงในการหลบหนีของผู้ต้องขังระหว่างควบคุมไป-กลับ ศาลและ
เรือนจ า มาจากเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 4.12 รองลงมาตัวผู้ต้องขัง มีค่าเฉลี่ย 4.00 โดยข้อเสนอแนะด้านเจ้าหน้าที่ 
ควรปฏิบัติงานตามระเบียบที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด ผู้บังคับบัญชาควรมีการกวดขันดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ และควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ และด้านผู้ต้องขัง ควรมีการติดตามพฤติการณ์ของ
ผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดเพ่ือเป็นการวางแผนควบคุมผู้ต้องขังที่มีประสิทธิภาพ เอาใจใส่ความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังให้
สามารถอยู่ในเรือนจ าได้ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องขัง และใช้หลักมนุษยธรรมในการปกครองผู้ต้องขัง  
 
มณฑล ขันกสิกรรม (2554) ท าการศึกษา “ปัจจัยความส าเร็จในการบริหารระบบการควบคุมผู้ต้องขังใน
เรือนจ าและทัณฑสถาน เขต 6” ผลการศึกษา พบว่า ความเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยความส าเร็จในการ
บริหารระบบการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจ า/ทัณฑสถาน เขต 6 โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ ด้าน
ระบบการควบคุมผู้ต้องขัง  รองลงมาคือ ด้านผู้น า ด้านบุคลากร และด้านการบริหาร ตามล าดับ ในส่วนปัจจัย
ร่วมที่อธิบายความส าเร็จในการบริหารระบบการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน เขต 6 ที่ส าคัญที่สุด 
คือ ปัจจัยด้านบุคลากร  รองลงมาปัจจัยด้านระบบการควบคุมผู้ต้องขัง และปัจจัยผู้น า  ข้อเสนอแนะต่อแนว
ทางการพัฒนาการบริหารระบบการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน เขต 6 ควรเน้นการรักษาระเบียบ
วินัยส าหรับผู้ต้องขัง รองลงมาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม รัก
เกียรติและศักดิ์ศรีการเป็นข้าราชการ  
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่อง “แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนีของ

กรมราชทัณฑ์” เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ด้านการควบคุม
ผู้ต้องขัง ตลอดจนค้นหาแนวทางหรือมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ในการ
ป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง โดยก าหนดระเบียบวิธีการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 
3.1 วิธีการศึกษา 
 

1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาข้อมูลจากแนวคิด 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการหลบหนี
ของผู้ต้องขัง สถิติการหลบหนีของผู้ต้องขัง การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 
และศึกษากรณีตัวอย่างผู้ต้องขังหลบหนี  

2. ศึกษาภาคสนาม (Field Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) จากประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง (ฝ่ายควบคุม 
และฝ่ายรักษาการณ์) ของเรือนจ า/ทัณฑสถาน และการเก็บข้อมูลเชิงลึก ( In-depth Interview) จาก
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถาน จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ เรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี ทัณฑสถาน
เกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก และเรือนจ าอ าเภอนางรอง  
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง สถิติการหลบหนี
ของผู้ต้องขัง ศึกษากรณีตัวอย่างผู้ต้องขังหลบหนี น ามาเป็นข้อมูลในการสร้างเครื่องมือในการศึกษา เพ่ือใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ คือ 

1. แบบสอบถาม (Questionnaires) ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เป็นค าถามปลายปิด (Closed-ended 

Question) โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบค าถามในกรอบที่ก าหนดไว้ ที่จะศึกษาในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง บทบาทหน้าที่ อายุราชการ ประสบการณ์ท างาน เป็นต้น  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการควบคุมผู้ต้องขัง เป็นค าถาม
ปลายปิด (Closed-ended Question) โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบค าถามในกรอบที่ก าหนดไว้ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
บุคคลที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ต่อประเด็นแนวทางการ
บริหารงานในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี ซึ่งเป็นค าถามปลายปิด (Closed-ended Question) โดยใช้
มาตรวัดความคดิเห็นแบบ Likert Scale  

ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็น ค าถามปลายเปิด (Open-ended 
Question) ให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
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2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมผู้ต้องขัง (ฝ่ายควบคุมและฝ่ายรักษาการณ์) ของเรือนจ า/ทัณฑสถาน ลักษณะค าถามเพ่ือแสวงหาแนว
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ 
 

ลักษณะค าถามในแบบสอบถาม (Questionnaires) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารทรัพยากร
บุคคลด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ประกอบด้วยข้อค าถาม 2 รูปแบบคือ 

1. ค าถามท่ีให้เลือกตอบ  
2. ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้เทคนิคการวัดความคิดเห็นแบบ

ลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) โดยสร้างมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ดังนี้ 
 

เห็นด้วยมากที่สุด   5 คะแนน 
เห็นด้วยมาก   4 คะแนน 
เห็นด้วยปานกลาง  3 คะแนน 
เห็นด้วยน้อย   2 คะแนน 
เห็นด้วยน้อยที่สุด   1 คะแนน 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
 

จ านวนชั น 
 

การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
- ค่าเฉลี่ย  4.21 – 5.00    หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
- ค่าเฉลี่ย  3.41 – 4.20    หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดับมาก 
- ค่าเฉลี่ย  2.61 – 3.40    หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดับปานกลาง 
- ค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60    หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดับน้อย 
- ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.80    หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 
 

ลักษณะเนื้อหาข้อมูลเชิงลึก (In – depth Interview) เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง ประกอบด้วยข้อค าถาม ดังนี้ 

1. แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจ า/ทัณฑสถาน  
1.1 การควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า  
1.2 การควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจ า ได้แก่ ผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล ผู้ต้องขัง

ท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ ผู้ต้องขังไปศาล และ เรือนจ าชั่วคราว 
2. สัดส่วนจ านวนเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขังที่เหมาะสมในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง 

2.1 เจ้าหน้าที่ : ผู้ต้องขัง ที่เหมาะสมต่อการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า  
2.2 เจ้าหน้าที่ : ผู้ต้องขัง ที่เหมาะสมต่อการควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจ า ได้แก่ 

ผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล ผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ ผู้ต้องขังไปศาล และ เรือนจ าชั่วคราว 
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3. เทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขังมิให้หลบหนี  
3.1 เทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 
3.2 เทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจ า ได้แก่ ผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล 

ผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ ผู้ต้องขังไปศาล และ เรือนจ าชั่วคราว 
3.3 เทคนิคการแยกประเภทผู้ต้องขังท่ีมีลักษณะไม่น่าไว้วางใจ 
3.4 เทคนิคในการหาข่าว 

4. มาตรการป้องกันการหลบหนี 
4.1 มาตรการในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง ภายในเรือนจ า 
4.2 มาตรการในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง ภายนอกเรือนจ า  ได้แก่ 

ผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล ผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ ผู้ต้องขังไปศาล และ เรือนจ าชั่วคราว 
5. ปัญหา/อุปสรรคของการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขัง 

5.1 ปัญหา/อุปสรรคของการบริหารทรัพยากรบุคคล การควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า  
5.2 ปัญหา/อุปสรรคของการบริหารทรัพยากรบุคคลการควบคุมผู้ต้องขังภายนอก

เรือนจ า ได้แก่ ผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล ผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ ผู้ต้องขังไปศาล และ 
เรือนจ าชั่วคราว 

6. ข้อเสนอแนะต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขัง 
6.1 ข้อเสนอแนะต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า  
6.2 ข้อเสนอแนะต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังภายนอก

เรือนจ า ได้แก่ ผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล ผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ ผู้ต้องขังไปศาล และ 
เรือนจ าชั่วคราว 
 
3.3 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 

การศึกษา “แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี ” แบ่ง
ประชากรที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั งนี  ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี   

กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง (ฝ่ายควบคุมและฝ่ายรักษาการณ์) 
ของเรือนจ า/ทัณฑสถาน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) และใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) ในการเก็บข้อมูล มีการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างตามประเภทต าแหน่ง และ
ระดับต าแหน่ง ดังนี้ 

 

ประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง ส ถ า น กั ก ขั ง /
ทัณฑสถานเปิด 

เรือนจ าอ าเภอ เรือนจ าจังหวัด/
ทัณฑสถาน 

เรือนจ าพิเศษ/
เรือนจ ากลาง 

 
ประเภทท่ัวไป 

ปฏิบัติงาน จ านวน 1 คน จ านวน 2 คน จ านวน 3 คน จ านวน 4 คน 
ช านาญงาน จ านวน 1 คน จ านวน 2 คน จ านวน 3 คน จ านวน 4 คน 
อาวุโส ทุกคน (ถ้ามี) ทุกคน (ถ้ามี) ทุกคน (ถ้ามี) ทุกคน (ถ้ามี) 

 
ประเภทวิชาการ 

ปฏิบัติการ จ านวน 1 คน จ านวน 2 คน จ านวน 3 คน จ านวน 4 คน 
ช านาญการ จ านวน 1 คน จ านวน 2 คน จ านวน 3 คน จ านวน 4 คน 
ช านาญการพิเศษ - - ทุกคน (ถ้ามี) ทุกคน (ถ้ามี) 

 



53 
 

กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถาน จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ เรือนจ าจังหวัด
สุพรรณบุรี ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก และเรือนจ าอ าเภอนางรอง โดยการเก็บข้อมูลเชิงลึก  
(In-depth Interview)  

 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การศึกษาครั้งนี้ มีข้ันตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. การทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน

การหลบหนีของผู้ต้องขัง สถิติการหลบหนีของผู้ต้องขัง ศึกษากรณีตัวอย่างผู้ต้องขังหลบหนี การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. ก าหนดขอบเขตและเนื้อหาของแบบสอบถาม และข้อค าถามเชิงลึก เพ่ือให้ครอบคลุม
เนื้อหาที่ต้องการศึกษา 

3. น าแบบสอบถามและข้อค าถามเชิงลึก ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เพ่ือให้แบบสอบถามและ
ข้อค าถามเชิงลึกมีเนื้อหาที่ครอบคลุม และปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและข้อค าถามเชิงลึกให้เหมาะสม 

4. ส่งแบบสอบถาม เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
5. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการเก็บ

ข้อมูลเชิงลึก 
6. การเก็บข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังของ

เรือนจ า/ทัณฑสถาน 
7. การวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเชิงลึก 
8. สรุปผลการศึกษา ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. ใช้ค่าอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ของค าถามเกี่ยวกับข้อมูลและข้อค าตอบในการตอบ
ค าถามปลายปิดให้เลือกตอบ โดยแยกหาค่าร้อยละเป็นรายข้อ น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายข้อมูลที่ได้
จากการศึกษา 

2. ใช้ค่าความถี่ (Frequency) ของค าถามเกี่ยวกับข้อมูลและข้อค าตอบในการตอบค าถาม
ปลายปิดให้เลือกตอบ โดยการน าข้อมูลที่เป็นค่าของตัวแปรมาจัดเรียงตามล าดับความมากน้อย 

3. ใช้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean)      
ในข้อค าตอบของค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าทุกข้อ 
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาหาค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) การวิเคราะห์ 
และจัดท าข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS  ซึ่งจะน าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
ในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมของเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบเชิงพรรณนา แล้วน าข้อมูลทั้งหมดจากแบบสอบถามและข้อมูลเชิงลึกมาแยกแยะ
หมวดหมู่  สรุป  และเสนอแนะตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
3.7 การน าเสนอผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาในรูปแบบการบรรยายข้อมูลประกอบตาราง 
โดยแบ่งออกเป็น 5 บท ดังนี้ 

บทที่ 1 บทน า  
บทที่ 2 กฎหมาย ระเบียบ และผลงานที่เกี่ยวข้อง  
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 
บทที่ 4 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผลการศึกษา 
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผลการศึกษา 

 
การศึกษา “แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี” มี

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 
เพ่ือค้นหาแนวทางหรือมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ในการป้องกันการหลบหนี
ของผู้ต้องขัง  โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อ ด้วยการหาความถี่และร้อยละของ
ข้อมูลบุคคลที่ส่งผลต่อแง่มุมต่างๆ ในการท างาน  

ส่วนที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการควบคุมผู้ต้องขัง เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อ 
ด้วยการหาความถี่และร้อยละของข้อมูลบุคคล ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง  

ส่วนที่ 3 แนวทางการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
รายข้อ ด้วยการหาความถี่และร้อยละ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย เ พ่ือค้นหาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนีของกรมราชทัณฑ์ 

ส่วนที่ 4 การสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง (ฝ่ายควบคุม
และฝ่ายรักษาการณ์) ของเรือนจ า/ทัณฑสถาน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือแสวงหาแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 1,129 82.8 
หญิง 235 17.2 
รวม 1,364 100 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 82.8 เป็นเพศชาย  และร้อยละ 17.2 เป็นเพศหญิง 
เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจ า/

ทัณฑสถาน จ าแนกตามเพศ พบว่า  มีข้าราชการเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นสัดส่วน 4 : 1 ซึ่งเป็นผลมา
จากลักษณะงานเฉพาะของกรมราชทัณฑ์ท่ีต้องควบคุมดูแล และปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดเพศชายมากกว่าเพศหญิง  
โดยที่ข้าราชการหญิงไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม ดูแล  และปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเพศชายได้ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อก าหนดมาตรฐานขั นต่ าส าหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ   
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ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 25 ปี 9 0.7 
ตั้งแต่ 25 – 30 ปี 96 7.0 
ตั้งแต่ 31 – 35 ปี 198 14.5 
ตั้งแต่ 36 – 40 ปี 
ตั้งแต่ 41 – 45 ปี 

298 
232 

21.8 
17.0 

มากกว่า 45 ปี 531 38.9 
รวม 1,364 100 

 
จากตารางที่ 2  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 38.9 มีอายุมากกว่า 45 ปี  รองลงมาร้อยละ 

21.8 อายุระหว่าง 36 - 40 ปี  ร้อยละ 17 อายุระหว่าง 41 - 45 ปี  ร้อยละ 14.5 อายุระหว่าง 31 - 35 ปี   
ร้อยละ 7 อายุระหว่าง 25 - 30 ปี  และร้อยละ 0.7 อายุน้อยกว่า 25 ปี  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจ า/ทัณฑสถาน มีอายุมากกว่า 45 ปี 

จากนิยามในรายงานการศึกษาโครงสร้างอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2553 – 2555 
ประกอบกับนิยามจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
ก าหนดไว้ว่า ข้าราชการที่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี เป็นช่วงอายุที่ข้าราชการมีการสั่งสมประสบการณ์เพ่ือให้
คงสภาพของความมั่นคง และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติราชการตามสายงาน มีการวาง
แผนการท างานตามเป้าหมายขององค์กรและริเริ่มพัฒนาเทคนิคในการท างาน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างานให้มีศักยภาพสูงสุด  ข้าราชการที่มีอายุระหว่าง 51 – 55 ปี เป็นช่วงอายุที่ข้าราชการได้มีการสั่งสม
ประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพมาเป็นระยะเวลาพอสมควร  และสามารถที่จะถ่ายทอดประสบการณ์
ดังกล่าว ผ่านการจัดการระบบ สั่งการ มอบหมายงาน แนะน าและตรวจสอบ  รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน  
เริ่มต้นงานด้านการบริหารภายในส่วนราชการ  อีกทั้งสามารถรับผิดชอบงานซึ่งมีคุณภาพของงานสูงมากได้  
และข้าราชการที่มีอายุระหว่าง 56 – 60 ปี  เป็นช่วงอายุที่ข้าราชการผ่านการปฏิบัติงานที่มีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ก าหนดแผนการ ยุทธศาสตร์ทั้งในภารกิจที่รับผิดชอบโดยตรง และ/หรือส่วน
ราชการในภาพรวม โดยสามารถบริหารจัดการภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ซึ่งจากนิยามดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังของ
เรือนจ า/ทัณฑสถาน ที่มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไปนั้น จะเป็นกลุ่มข้าราชการที่มีการสั่งสมประสบการณ์ในงาน
ด้านการควบคุมและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการควบคุมและการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้ต้องขังให้กับข้าราชการกรมราชทัณฑ์รุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี   
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ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษา 21 1.5 
ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 291 21.4 
ปริญญาตรี 817 59.9 
สูงกว่าปริญญาตรี 235 17.2 

รวม 1,364 100 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.9 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี   
รองลงมาร้อยละ 21.4 จบการศึกษาในระดับ ปวช./อนุปริญญา/ปวส.  ร้อยละ 17.2 จบการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี  และร้อยละ 1.5 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจ า/ทัณฑสถาน จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  

 
ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพสมรส 

 
สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 

สมรส/อยู่ด้วยกัน 1,015 74.4 
โสด 238 17.4 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 93 6.8 
หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 18 1.3 

รวม 1,364 100 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.4 สมรส/อยู่ด้วยกัน รองลงมาร้อยละ 
17.4 โสด  ร้อยละ 6.8  หย่าร้าง/แยกกันอยู่  และร้อยละ 1.3 หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจ า/ทัณฑสถาน มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน 
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ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามต าแหน่งและระดับ 
 

ต าแหน่งและระดับ จ านวน ร้อยละ 
ต าแหน่งเจ้าหนักงานราชทัณฑ์ 

- ระดับปฏิบัติงาน 
- ระดับช านาญงาน 
- ระดับอาวุโส 

666 
(253) 
(404) 

(9) 

48.8 
(38.0) 
(60.7) 
(1.3) 

ต าแหน่งนักทัณฑวิทยา 
- ระดับปฏิบัติการ 
- ระดับช านาญการ 
- ระดับช านาญการพิเศษ 

447 
(136) 
(270) 
(41) 

32.8 
(30.4) 
(60.4) 
(9.2) 

ต าแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ 
- ระดับปฏิบัติงาน 
- ระดับช านาญงาน 
- ระดับอาวุโส 

98 
(38) 
(58) 
(2) 

7.2 
(38.8) 
(59.2) 
(2.0) 

ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ 
- ระดับปฏิบัติการ 
- ระดับช านาญการ 

81 
(11) 
(70) 

5.9 
(13.6) 
(86.4) 

ต าแหน่งอื่นๆ เช่น นักสังคมฯ นักจัดการฯ 
ประเภททั่วไป 
- ระดับปฏิบัติงาน 
- ระดับช านาญงาน 
- ระดับอาวุโส 
ประเภทวิชาการ 
- ระดับปฏิบัติการ 
- ระดับช านาญการ 
- ระดับช านาญการพิเศษ 

72 
 

(2) 
(4) 
(1) 

 
(23) 
(40) 
(2) 

5.3 
 

(2.8) 
(5.6) 
(1.4) 

 
(31.9) 
(55.5) 
(2.8) 

รวม 1,364 100 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.8 ต าแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 
ร้อยละ 32.8  ต าแหน่งนักทัณฑวิทยา  ร้อยละ 7.2 ต าแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ  ร้อยละ5.9 
ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ  และร้อยละ 5.3 ต าแหน่งอ่ืนๆ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักจัดการงานทั่วไป 
พยาบาลเทคนิค พยาบาลวิชาชีพ เป็นต้น 

ต าแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.7 อยู่ในระดับช านาญงาน  ร้อยละ 38 
ระดับปฏิบัติงาน  และร้อยละ 1.3 ระดับอาวุโส 

ต าแหน่งนักทัณฑวิทยา ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.4 อยู่ในระดับช านาญการ  ร้อยละ 30.4 
ระดับปฏิบัติการ  และร้อยละ 9.2 ระดับช านาญการพิเศษ 
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ต าแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.2 อยู่ในระดับช านาญงาน  
ร้อยละ 38.8 ระดับปฏิบัติงาน  และร้อยละ 2 ระดับอาวุโส 

ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ส่วนใหญ่ร้อยละ 86.4 อยู่ในระดับช านาญการ  และ
ร้อยละ 13.6 ระดับปฏิบัติการ   

ในส่วนของต าแหน่งอ่ืนๆที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจ า/ทัณฑสถาน เช่น 
นักสังคมสงเคราะห์ นักจัดการงานทั่วไป พยาบาลเทคนิค พยาบาลวิชาชีพ เป็นต้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.5  
อยู่ในระดับช านาญการ  ร้อยละ 31.9 ระดับปฏิบัติการ  ร้อยละ 5.6 ระดับช านาญงาน  ร้อยละ 2.8 ระดับ
ปฏิบัติงาน และระดับช านาญการพิเศษ  ร้อยละ 1.4 ระดับอาวุโส  

ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
เป็นข้าราชการในต าแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ และต าแหน่งนักทัณฑวิทยา ซึ่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ได้ก าหนดลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

ข้าราชการประเภททั่วไป ต าแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ควบคุมรักษาการณ์เรือนจ าหรือสถานที่ควบคุมต่างๆ มิให้ผู้ต้องขังแหกหักหลบหนี ปกครองและควบคุม
ระเบียบวินัยของผู้ต้องขัง จัดการและควบคุมการศึกษาและฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง จัดการและควบคุมการท างาน
ของผู้ต้องขัง จัดสวัสดิการและดูแลอนามัยของผู้ต้องขัง รับค าร้องทุกข์ของผู้ต้องขังจัดการบริหารงานของ
เรือนจ าหรือหน่วยงาน 

ข้าราชการประเภทวิชาการ ต าแหน่งนักทัณฑวิทยา มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์ การวางมาตรการควบคุมผู้ต้องขัง การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง การอบรมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย การประเมินผล
การปฏิบัติงานของเรือนจ าและสถานที่ควบคุมต่างๆ การวิจัยเกี่ยวกับปัญหาของเรือนจ า สถานที่ควบคุม และ
พฤติกรรมของผู้ต้องขัง การวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุง และแก้ไขระเบียบวิธีการควบคุมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
การจัดการบริหารงานของเรือนจ าหรือหน่วยงาน  

จะเห็นได้ว่าจากลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ และต าแหน่ง
นักทัณฑวิทยานั้น มีความส าคัญต่อการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ในภาพรวม 
เป็นต าแหน่งมีบทบาทส าคัญในการด าเนินการตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบหลากหลายด้าน เช่น การด าเนินการตามมาตรการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง  ปฏิบัติ หน้าที่เวร
รักษาการณ์ ด าเนินการอบรมพัฒนาพฤตินิสัยพัฒนาจิตใจ และการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เป็นต้น   
 

ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุราชการ 
 

อายุราชการ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 5 ปี 
ตั้งแต่ 5 – 10 ปี 

306 
162 

22.4 
11.9 

ตั้งแต่ 11 – 15 ปี 
ตั้งแต่ 16 – 20 ปี 
ตั้งแต่ 21 – 25 ปี 
มากกว่า 25 ปี 

209 
226 
154 
307 

15.3 
16.6 
11.3 
22.5 

รวม 1,364 100 
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จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 22.5 มีอายุราชการมากกว่า 25  ปี  
รองลงมาร้อยละ 22.4  น้อยกว่า 5 ปี  ร้อยละ 16.6 ตั้งแต่ 16 –20 ปี  ร้อยละ 15.3 ตั้งแต่ 11 – 15 ปี  ร้อยละ 
11.9 ตั้งแต่ 5 – 10 ปี  และร้อยละ 11.3 ตั้งแต่ 21 – 25 ปี แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุราชการ
มากกว่า 25 ปี 

จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจ า/ทัณฑสถาน  
เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุราชการน้อยกว่า 5 ปี ซึ่งมีจ านวนใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ราชการมากกว่า 25 ปีนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งข้าราชการกลุ่มนี จะประสบปัญหาในเรื่อง
ความเข้าใจและความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ที่ต้องท าในเรือนจ า/ทัณฑสถาน และผู้ที่มี
อิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของข้าราชการแรกบรรจุเหล่านี  คือ เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาชั นต้น 
ดังนั น ระบบการสอนงานโดยเพ่ือนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาชั นต้นจึงมีอิทธิพลมาก โดยเฉพาะงานด้านการ
ควบคุมผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นงานตามภารกิจหลักของเรือนจ า/ทัณฑสถาน ปัญหาที่เกิดขึ น คือ การเรียนรู้จากเพ่ือน
ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาชั นต้นที่มีประสบการณ์ด้านการควบคุมมากกว่า อาจท าให้ข้าราชการแรกบรรจุได้รับ
ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่เหมาะสม ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้ านการควบคุมผู้ต้องขังได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม หรือก่อให้เกิดความย่อท้อ รวมทั งไม่ต้องการท างานอยู่กับกรมราชทัณฑ์อีกต่อไป 
 

ตารางท่ี 7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามบทบาทหน้าที่ในงานปัจจุบัน 
 

บทบาทหน้าที่ในงานปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 
หัวหน้างาน/ฝ่าย/ส่วน 541 39.7 
ผู้ปฏิบัติงาน 823 60.3 

รวม 1,364 100 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.3 เป็นผู้ปฏิบัติงาน  และร้อยละ 
39.7 เป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย/ส่วน 
 

ตารางท่ี 8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประสบการณ์ในงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 
 

ระยะเวลา จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 2 ปี 198 14.5 
ตั้งแต่ 2 – 5 ปี 264 19.4 
ตั้งแต่ 6 – 8 ปี 119 8.7 
ตั้งแต่ 9 – 11 ปี 97 7.1 
ตั้งแต่ 12 – 14 ปี 125 9.2 
มากกว่า 14 ปี 561 41.1 

รวม 1,364 100 
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จากตารางที่ 8 พบว่า ประสบการณ์ในงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 41.1 มีระยะเวลามากกว่า 14 ปี   รองลงมาร้อยละ 19.4 มีระยะเวลาตั้งแต่ 2 – 5 ปี  ร้อยละ 14.5 
มีระยะเวลา   น้อยกว่า 2 ปี  ร้อยละ 9.2 มีระยะเวลาตั้งแต่ 12 - 14 ปี  ร้อยละ 8.7 มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 – 8 ปี  
ร้อยละ 7.1 มีระยะเวลาตั้งแต่ 9 – 11 ปี  แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจ า/ทัณฑสถาน มีประสบการณ์ในงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง มากกว่า 14 ปี 
 

ตารางท่ี 9 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสังกัดปฏิบัติหน้าที่ตรงตามภูมิล าเนา 
ของครอบครัว 

 

สังกัดปฏิบัติหน้าที่ 
ตรงตามภูมิล าเนาของครอบครัว 

จ านวน ร้อยละ 

ใช่ 765 56.1 
ไม่ใช่ 599 43.9 
รวม 1,364 100 

 

จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 56.1 มีสังกัดปฏิบัติหน้าที่ตรงตาม
ภูมิล าเนาของครอบครัว และร้อยละ 43.9 มีสังกัดปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตามภูมิล าเนาของครอบครัว  

 

ส่วนที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 
 

ตารางท่ี 10 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความคาดหวังในการรับราชการ 
ที่กรมราชทัณฑ์ 

 

ความคาดหวัง จ านวน ร้อยละ 
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการ 638 46.8 

ความก้าวหน้าในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 422 30.9 
เงิน พ.ต.ร.จากเรือนจ า/ทัณฑสถาน 161 11.8 
สวัสดิการนอกเหนือจากที่รัฐจัดให้ 78 5.7 
อ่ืนๆ เช่น ปฏิบัติหน้าที่ตามภูมิล าเนา 65 4.8 

รวม 1,364 100 
 

จากตารางที่ 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 46.8 คาดหวังสิทธิประโยชน์จากการรับราชการ
ที่กรมราชทัณฑ์  รองลงมาร้อยละ 30.9 คาดหวังความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในการรับราชการที่
กรมราชทัณฑ์  ร้อยละ 11.8 คาดหวังเงิน พ.ต.ร. ในการรับราชการที่กรมราชทัณฑ์  ร้อยละ 5.7 คาดหวัง
สวัสดิการนอกเหนือจากที่รัฐจัดให้ในการรับราชการที่กรมราชทัณฑ์ และร้อยละ 4.8 อ่ืนๆ เช่น ปฏิบัติหน้าที่
ตามภูมิล าเนา ความภาคภูมิใจในงานราชทัณฑ์ เป็นต้น 
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ส านักงาน ก.พ. ให้ค าจ ากัดความของ “สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ” หมายถึง 
ค่าตอบแทนที่ข้าราชการได้รับจากทางราชการ นอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งเป็นการตอบแทนให้ตามค่าของงาน
ในแต่ละต าแหน่งแล้ว ยังมีสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ อีกด้วย โดยสวัสดิการเป็นการให้ค่าตอบแทน
เพ่ือช่วยให้ข้าราชการมีความรู้สึกสะดวกสบายและมีความม่ันคงในการด ารงชีวิต เช่น การลา ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าเล่าเรียนบุตร ส่วนประโยชน์เกื้อกูลนั้นเป็นการให้ค่าตอบแทนเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยทั้ง
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลล้วนเป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ตลอดจนจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามารับราชการและ
รักษาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในระบบราชการ 

 
ตารางท่ี 11 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความพึงพอใจในสิ่งที่คาดหวัง 

ในการรับราชการที่กรมราชทัณฑ์ 
 

ความพึงพอใจในสิ่งที่คาดหวัง จ านวน ร้อยละ 
ได้รับตามสิ่งที่คาดหวังและพึงพอใจกับสิ่งที่ได้รับ 597 43.8 
ได้รับตามสิ่งที่คาดหวัง แต่ไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ได้รับ 422 30.9 
ไม่ได้รับตามสิ่งที่คาดหวัง 288 21.1 
อ่ืนๆ  เช่น ไม่พึงพอใจ ไม่ได้คาดหวังอะไร 57 4.2 

รวม 1,364 100 
 

จากตารางที่ 11  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 43.8 ได้รับตามสิ่งที่คาดหวังและพึงพอใจ
กับสิ่งที่ได้รับในการรับราชการที่กรมราชทัณฑ์ รองลงมาร้อยละ 30.9 ได้รับตามสิ่งที่คาดหวัง แต่ไม่พึงพอใจกับ
สิ่งที่ได้รับในการรับราชการที่กรมราชทัณฑ์  ร้อยละ 21.1 ไม่ได้รับตามสิ่งที่คาดหวังในการรับราชการที่
กรมราชทัณฑ์ และอ่ืนๆ ร้อยละ 4.2 เช่น ไม่ได้คาดหวังอะไรในการรับราชการที่กรมราชทัณฑ์ ไม่พึงพอใจกับ
สิ่งที่ได้รับ เป็นต้น  

จากตารางที่ 10 และ ตารางที่ 11 จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง
ของเรือนจ า/ทัณฑสถาน คาดหวังสิทธิประโยชน์จากการรับราชการ ส่วนใหญ่ ได้รับตามสิ่งที่คาดหวังและ
พึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการรับราชการที่กรมราชทัณฑ์  
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ตารางท่ี 12 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการหลบหนีของผู้ต้องขัง 
ที่อยู่ในความควบคุม 

 
การหลบหนีของผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุม จ านวน ร้อยละ 

ไม่เคยหลบหนี 1,243 91.1 
เคยหลบหนี 

- หลบหนีภายนอก 
- หลบหนีภายใน 

121 
(97) 
(34) 

8.9 
(74.1) 
(25.9) 

รวม 1,364 100 
 

จากตารางที่ 12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.1 ไม่เคยมีผู้ต้องขังหลบหนีระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุม  และร้อยละ 8.9 เคยมีผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุม 
โดยเป็นการหลบหนีภายนอก ร้อยละ 74.1 และเป็นการหลบหนีภายใน 25.9  

จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 121 ราย ที่เคยมีผู้ต้องขังหลบหนี พบว่า ในกลุ่มตัวอย่าง
มีผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุมหลบหนี เกินกว่า 1 ราย  

สอดคล้องกับรายงานของเรือนจ า/ทัณฑสถาน กรณีผู้ต้องขังหลบหนี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) พบว่า ผู้ต้องขังที่หลบหนีภายนอก จ านวน 32 คน เป็นผู้ต้องขังที่หลบหนี
ขณะออกรักษาตัวที่โรงพยาบาลมากท่ีสุด จ านวน 11 คน  (จากรายงานเบื้องต้นและผลการสอบสวนข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัยในการหลบหนีของผู้ต้องขังจากโรงพยาบาล พบว่า เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการการควบคุมผู้ต้องขังออกรักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด)  รองลงมาหลบหนีขณะท างาน
ภายนอกเรือนจ า จ านวน 7 คน  หลบหนีขณะท างานสาธารณะ จ านวน 6 คน  หลบหนีศาล (ในการควบคุม
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ) จ านวน 5 คน  หลบหนีจากเรือนจ าชั่วคราว จ านวน 2 คน และหลบหนีศาลทหาร  
(ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์) จ านวน 1 คน 

ในส่วนสถิติผู้ต้องขังที่หลบหนีภายใน จ านวน 5 คน เป็นการหลบหนีโดยการปีนก าแพง 
จ านวน 4 คน และซุกซ่อนไปกับรถยนต์ขนอาหารดิบ 1 คน (ข้อมูลจากส่วนมาตรการควบคุมผู้ต้องขัง 
ส านักทัณฑวิทยา) ซึ่งการหลบหนีทั้งภายในและภายนอกของผู้ต้องขังนั้น ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
กรมราชทัณฑ์ถึงประสิทธิภาพในการควบคุมผู้ต้องขังเป็นอย่างยิ่ง  
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ตารางท่ี 13 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจ านวนครั้งในการหลบหนี 
ของผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุม 

 
จ านวนครั้งในการหลบหนีของผู้ต้องขัง จ านวน ร้อยละ 

หลบหนีภายนอก 
- จ านวน 1 ครั้ง 
- จ านวน 2 ครั้ง 
- จ านวน 3 ครั้ง 

97 
(85) 
(10) 
(2) 

74.1 
(87.6) 
(10.3) 
(2.1) 

หลบหนีภายใน 
- จ านวน 1 ครั้ง 
- จ านวน 2 ครั้ง 
- จ านวน 3 ครั้ง 
- มากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป 

34 
(25) 
(6) 
(2) 
(1) 

25.9 
(73.5) 
(17.7) 
(5.9) 
(2.9) 

รวม 131 100 
 

จากตารางที่ 13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ผู้ต้องขังในการควบคุมหลบหนีภายนอก ร้อยละ 87.6 
มีผู้ต้องขังในความควบคุมหลบหนีภายนอกจ านวน 1 ครั้ง  ร้อยละ 10.3 หลบหนีภายนอกจ านวน 2 ครั้ง  และ
ร้อยละ 2.1 หลบหนีภายนอกจ านวน 3 ครั้ง   

ในส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีผู้ต้องขังในการควบคุมหลบหนีภายใน ร้อยละ 73.5 มีผู้ต้องขังในความ
ควบคุมหลบหนีภายในจ านวน 1 ครั้ง  ร้อยละ 17.7 หลบหนีภายในจ านวน 2 ครั้ง  ร้อยละ 5.9 หลบหนี
ภายในจ านวน 3 ครั้ง  และร้อยละ 2.9 หลบหนีภายในมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป 

  

ตารางท่ี 14 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการถูกลงโทษทางวินัย  
กรณีผู้ต้องขังในความควบคุมหลบหนี 

 
การถูกลงโทษทางวินัย  

กรณีผู้ต้องขังในความควบคุมหลบหนี 
จ านวน ร้อยละ 

ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 1,248 91.5 
เคยถูกลงโทษทางวินัย 116 8.5 

- เพ่ิมเวรยาม (80) (63.5) 
- ว่ากล่าวตักเตือน 
- ตัดเงินเดือน 
- ภาคทัณฑ์ 
- ขัง 

(19) 
(15) 
(6) 
(3) 

(15.1) 
(11.9) 
(4.8) 
(2.4) 

- ลดขั้นเงินเดือน (2) (1.6) 
- กักบริเวณ (1) (0.7) 

รวม 1,364 100 
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จากตารางที่ 14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.5 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย กรณี
ผู้ต้องขังในความควบคุมหลบหนี และร้อยละ 8.5 เคยถูกลงโทษทางวินัย กรณีผู้ต้องขังในความควบคุมหลบหนี  

ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างเคยถูกลงโทษทางวินัย กรณีผู้ต้องขังในความควบคุมหลบหนี ส่วนใหญ่
ร้อยละ 63.5 ถูกลงโทษทางวินัยด้วยการเพ่ิมเวรยาม รองลงมาร้อยละ 15.1 ว่ากล่าวตักเตือน  ร้อยละ 11.9 
ตัดเงินเดือน  ร้อยละ 4.8 ภาคทัณฑ์  ร้อยละ 2.4 ขัง  ร้อยละ 1.6 ลดขั้นเงินเดือน  และร้อยละ 0.7 กักบริเวณ 

 จากสถิติการถูกลงโทษทางวินัยของกลุ่มตัวอย่าง กรณีผู้ต้องขังในความควบคุมหลบหนี  
ส่วนใหญ่จะถูกลงโทษด้วยการเพิ่มเวรยาม ซึ่งสอดคล้องกับสถิติข้าราชการถูกลงโทษทางวินัยตาม
พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
มีข้าราชการกรมราชทัณฑ์ถูกลงโทษทางวินัยฯ ในฐานความผิดผู้ต้องขังในความควบคุมหลบหนี จ านวน 26 ราย 
แบ่งเป็นผู้ต้องขังในการควบคุมหลบหนีภายใน จ านวน 3 ราย และเป็นผู้ต้องขังในการควบคุมหลบหนี
ภายนอก จ านวน 23 ราย ซึ่งข้าราชการทั้ง 26 ราย ถูกลงโทษทางวินัยฯ โดยการเพ่ิมเวรยาม ประกอบกับ
สถิติข้าราชการถูกลงโทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พบว่า  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีข้าราชการกรมราชทัณฑ์ถูกลงโทษทางวินัยฯ ในฐานความผิดผู้ต้องขังในความ
ควบคุมหลบหนี จ านวน 5 ราย แบ่งเป็นผู้ต้องขังในการควบคุมหลบหนีภายใน จ านวน 4 ราย และเป็นผู้ต้องขัง
ในการควบคุมหลบหนีภายนอก 1 ราย ซึ่งข้าราชการทั้ง 5 ราย ถูกลงโทษทางวินัยฯ โดยการลดเงินเดือน  
จ านวน 1 ราย และตัดเงินเดือน จ านวน 4 ราย (ข้อมูลจากกลุ่มงานวินัยและเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการ 
กองการเจ้าหน้าที่)  

 

ตารางท่ี 15 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการอบรมหลักสูตร 
เกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องขัง 

 
การอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการควบคุม จ านวน ร้อยละ 

ไม่เคยผ่านการอบรม 73 5.4 
เคยผ่านการอบรม 1,291 94.6 

- ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) (1,053) (44.6) 
- ยุทธวิธี เช่น การหาข่าว การตรวจค้น (743) (31.5) 
- อ่ืนๆ เช่น หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ผู้คุมมืออาชีพ 

การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง เป็นต้น  
 (268) (11.4) 

- เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับผู้บังคับบัญชา (พัศดี) (263) (11.1) 
- นักศึกษาผู้บัญชาการเรือนจ า (นผบ.) (32) (1.4) 

รวม 1,364 100 
 

จากตารางที่ 15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.6 เคยผ่านการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการควบคุม และร้อยละ 5.4 ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการควบคุม  
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ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการควบคุม ส่วนใหญ่ร้อยละ 
44.6 ผ่านการอบรมหลักสูตรข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) รองลงมาร้อยละ 31.5ผ่านการอบรม
หลักสูตรยุทธวิธี เช่น การหาข่าว การตรวจค้น  ร้อยละ 11.4 ผ่านการอบรมหลักสูตรอื่นๆที่เก่ียวข้องกับการ
ควบคุม เช่น หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ผู้คุมมืออาชีพ การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง เป็นต้น ร้อยละ 11.1 ผ่านการ
อบรมหลักสูตรพัศดี  และร้อยละ 1.4 ผ่านการอบรมหลักสูตร นผบ. 

จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจ า/
ทัณฑสถาน ผ่านการอบรมหลักสูตรข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) (Training Course for New 
Correctional Officer) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้าง 
กระบวนการ ระเบียบ วินัย กฎเกณฑ์ และจรรยาบรรณในงานราชทัณฑ์ มีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาองค์กร สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
ความรู้เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่เจ้าพนักงานเรือนจ า วินัยราชการราชทัณฑ์และการรักษาวินัย การหาข่าวและการ
ติดตามผู้ต้องขัง หลักการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ หลักการ
ควบคุมผู้ต้องขังตามหลักทัณฑปฏิบัติ เป็นต้น  
 

ตารางท่ี 16 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการท าความเข้าใจเพ่ิมเติม 
เกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องขัง 

 
การท าความเข้าใจเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องขัง 

จ านวน ร้อยละ 

ศึกษาและท าความเข้าใจเพ่ิมเติม 1,298 95.2 
ไม่เคยศึกษาและท าความเข้าใจเพิ่มเติม 66 4.8 

รวม 1,364 100 
 

จากตารางที่ 16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.2 มีการศึกษาและท าความเข้าใจ
เพ่ิมเติมเก่ียวกับการควบคุมผู้ต้องขัง  และร้อยละ 4.8 ไม่เคยศึกษาและท าความเข้าใจเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
ควบคุมผู้ต้องขัง  
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ตารางท่ี 17 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามโอกาสได้รับทราบมาตรการ 
หรือระเบียบด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 

 

โอกาสได้รับทราบมาตรการ 
หรือระเบียบด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 

จ านวน ร้อยละ 

ไม่เคยทราบ 23 1.7 
ทราบ 1,341 98.3 

- การประชุมชี้แจงประจ าเดือนของ รจ./ทส. 
- หนังสือเวียน 
- ผู้บังคับบัญชา 

(1,234) 
(1,091) 
(1,018) 

(22.1) 
(19.6) 
(18.2) 

- เพ่ือนร่วมงาน 
- ป้ายประกาศของเรือนจ า/ทัณฑสถาน 

(767) 
(730) 

(13.7) 
(13.1) 

- สังคมออนไลน์ (Social Media) (693) (12.4) 
- อ่ืนๆ เช่น ทราบด้วยตนเอง โทรทัศน์ เป็นต้น (46) (0.9) 

รวม 1,364 100 
 

จากตารางที่ 17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 98.3 ทราบมาตรการหรือระเบียบด้านการ
ควบคุมผู้ต้องขัง และร้อยละ 1.7 ไม่ทราบมาตรการหรือระเบียบด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 

ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ทราบมาตรการหรือระเบียบด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ส่วนใหญ่ร้อยละ 
22.1 ทราบจากการประชุมชี้แจงประจ าเดือนของเรือนจ า/ทัณฑสถาน  รองลงมาร้อยละ 19.6 ทราบจาก
หนังสือเวียน  ร้อยละ 18.2 ทราบจากผู้บังคับบัญชา  ร้อยละ 13.7 ทราบจากเพ่ือนร่วมงาน  ร้อยละ 13.1 
ทราบจากป้ายประกาศของทาง รจ./ทส.  ร้อยละ 12.4 ทราบจากสังคมออนไลน์ (Social Media)  และร้อยละ 0.9 
ทราบผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น ทราบด้วยตนเอง โทรทัศน์ เป็นต้น 
 

ตารางท่ี 18 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่องทางในการเรียนรู้ 
กระบวนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 

 

อันดับที่ ช่องทางในการเรียนรู้ 
กระบวนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 

ความถี่ ร้อยละ 

1 การประชุมชี้แจงประจ าเดือนของเรือนจ า/ทัณฑสถาน 407 29.7 
2 ต ารา/หนังสือ 272 19.8 
3 หนังสือเวียน 224 16.3 
4 ผู้บังคับบัญชา 212 15.4 
5 เพ่ือนร่วมงาน 129 9.4 
6 สังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น facebook,Line 61 4.5 
7 ป้ายประกาศของทางเรือนจ า/ทัณฑสถาน 44 3.2 
8 อ่ืนๆ เช่น ประสบการณ์ท างานตรงทั งของตนเอง 

และผู้อ่ืน การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  
เว็บไซต์กรมราชทัณฑ์ เป็นต้น  

24 1.7 
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จากตารางที่ 18 พบว่า ผลการส ารวจช่องทางในการเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมผู้ต้องขัง พบว่า ช่องทางที่มีผลมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ การประชุมชี้แจงประจ าเดือนของเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
คิดเป็นร้อยละ 29.7   รองลงมาอับดับที่ 2 คือ ต ารา/หนังสือ คิดเป็นร้อยละ 19.8  อันดับที่ 3 คือ หนังสือเวียน 
คิดเป็นร้อยละ 16.3   อันดับที่ 4 คือ ผู้บังคับบัญชา คิดเป็นร้อยละ 15.4   และอันดับที่ 5 คือ เพ่ือนร่วมงาน 
คิดเป็นร้อยละ 9.4 

จะเห็นได้ว่าจากตารางที่ 17 และตารางที่ 18 กลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุม
ผู้ต้องขังของเรือนจ า/ทัณฑสถานส่วนใหญ่ ทราบมาตรการหรือระเบียบด้านการควบคุมผู้ต้องขัง และเรียนรู้
กระบวนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ผ่านการชี้แจงประจ าเดือนของเรือนจ า/ทัณฑสถาน ซึ่งเป็น
ช่องทางส าคัญที่ผู้บริหารเรือนจ า/ทัณฑสถาน ใช้ในการมอบแนวนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม การสั่งการของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ รวมถึงกฎระเบียบ มาตรการที่เกี่ยวข้อง 
แนวทางการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน   
 

ตารางท่ี 19 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเภทของนักโทษ 
ที่มีความยุ่งยากในการควบคุม 

 
ประเภทของนักโทษ 

ที่มีความยุ่งยากในการควบคุม 
จ านวน ร้อยละ 

ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี 666 48.8 
มีความยุ่งยาก ซับซ้อนไม่แตกต่างกัน 510 37.4 
นักโทษเด็ดขาด 188 13.8 

รวม 1,364 100 
 
จากตารางที่ 19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.8 เห็นว่าผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี 

(ระหว่างสอบสวน/ไต่สวน/ระหว่างอุทธรณ์-ฎีกา) มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ในการควบคุมมากที่สุด  เนื่องจาก
ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีต้องควบคุมออกศาลจึงมีความเสี่ยงในการหลบหนี และเมื่อกระท าความผิดไม่
สามารถลงโทษได้เนื่องจากยังไม่ได้จัดเข้าสู่ชั้นของนักโทษ รองลงมาร้อยละ 37.4 มีความยุ่งยาก ซับซ้อนไม่
แตกต่างกัน เหตุผลเพราะ ผู้ต้องขังทุกคนมีความคิดที่จะหลบหนีเพ่ือให้หลุดพ้นจากการควบคุม ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีหรือนักโทษเด็ดขาด จึงมีความยุ่งยากซับซ้อนไม่แตกต่างกัน  และร้อยละ 13.8 
นักโทษเด็ดขาด โดยเฉพาะผู้ต้องขังที่มีโทษ จ าคุกมานาน เข้าเรือนจ าหลายรอบ ผ่านการควบคุมมาหลาย
เรือนจ า เนื่องจากมีการเรียนรู้ถ่ายทอดพฤติกรรมจากผู้ต้องขัง เข้าใจลักษณะทางกายภาพของเรือนจ า และ
ระบบการควบคุม รวมทั้งจุดเสี่ยงต่างๆในการหลบหนีทั้งภายในและภายนอกเรือนจ า 

จากรายงานสถิติการหลบหนีของผู้ต้องขัง/ผู้ต้องกักขัง ในปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 
2558 – กันยายน 2559) ของส่วนมาตรการควบคุมผู้ต้องขัง ส านักทัณฑวิทยา พบว่า มีผู้ต้องขัง/ผู้ต้องกักขัง 
หลบหนีทั้งหมดจ านวน 37 คน เป็นนักโทษเด็ดขาด จ านวน 19 คน และผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี 18 คน  
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ตารางท่ี 20 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมของผู้ต้องขัง  
ที่ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ 

 

พฤติกรรมของผู้ต้องขัง  
ที่ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ 

จ านวน ร้อยละ 

พวกโรคจิต/จิตบกพร่อง 
พวกอิทธิพล 
พวกผู้ต้องขังรายส าคัญ 

566 
256 
89 

41.5 
18.8 
6.5 

พวกขาใหญ่ 
พวกเก๋าคุก 
พวกเบาปัญญา 

88 
82 
76 

6.5 
6.0 
5.6 

พวกข้ียา 58 4.3 
พวกหัวหมอ 
พวกเสือเดียว 
พวกพ่อค้า 

50 
48 
37 

3.7 
3.5 
2.7 

พวกแท็กซ่ี 14 1.0 
รวม 1,364 100 

 
จากตารางที่ 20 พบว่า พฤติกรรมของผู้ต้องขังที่ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ร้อยละ 41.5 พวกโรคจิต/จิตบกพร่อง  รองลงมาร้อยละ 18.8 พวกมีอิทธิพล  ร้อยละ 6.5 พวกขาใหญ่ เท่ากับ
พวกผู้ต้องขังรายส าคัญ  ร้อยละ 6 พวกเก๋าคุก  ร้อยละ 5.6 พวกเบาปัญญา ร้อยละ 4.3 พวกข้ียา ร้อยละ 3.7 
พวกหัวหมอ  ร้อยละ 3.5 พวกเสือเดียว  ร้อยละ 2.7 พวกพ่อค้า  และร้อยละ 1 พวกแท็กซี่ แสดงว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจ า/ทัณฑสถาน เห็นว่า พวกโรคจิต/
จิตบกพร่องเป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ 

 
ตารางท่ี 21 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะคดีที่มีความเสี่ยง 

ในการหลบหนีต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ 
 

อันดับที่ ลักษณะคดีที่มีความเสี่ยงในการหลบหนี 
ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ 

ความถี่ ร้อยละ 

1 ความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด/สารระเหย   705 51.7 
2 ความผิดต่อชีวิต 242 17.7 
3 ความผิดเกี่ยวกับภยันตรายต่อประชาชน 186 13.6 
4 ความผิดเกี่ยวกับเพศ 82 6.0 
5 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 68 5.0 
6 ความผิดอื่นๆ เช่น พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ร.บ.อาวุธปืน  

ความผิดลหุโทษ ฯลฯ 
51 

 
3.7 

7 ความผิดต่อร่างกาย 31 2.3 
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จากตารางที่ 21 พบว่า ผลการส ารวจลักษณะคดีที่มีความเสี่ยงในการหลบหนีต้องควบคุมดูแล
เป็นพิเศษ พบว่า ลักษณะคดีที่มีความเสี่ยงมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ ความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด/สารระเหย  
คิดเป็นร้อยละ 51.7  รองลงมาอับดับที่ 2 คือ ความผิดต่อร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 17.7  อันดับที่ 3 คือ 
ความผิดเกี่ยวกับภยันตรายต่อประชาชน คิดเป็นร้อยละ 13.6   อันดับที่ 4 คือ ความผิดเกี่ยวกับเพศ คิดเป็น
ร้อยละ 6  และอันดับที่ 5 คือ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 5 

จากรายงานสถิติการหลบหนีของผู้ต้องขัง/ผู้ต้องกักขัง ในปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 
2558 – กันยายน 2559) ของส่วนมาตรการควบคุมผู้ต้องขัง ส านักทัณฑวิทยา พบว่า มีผู้ต้องขังหลบหนีทั้ง
ภายในและภายนอกจ านวน 37 คน เป็นผู้ต้องขังความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มากที่สุด จ านวน 14 คน  รองลงมา
ความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด จ านวน 12 คน ความผิดเกี่ยวกับเพศ จ านวน 5 คน ความผิดต่อชีวิต จ านวน 3 คน 
และความผิดอ่ืนๆ เช่น ความผิดต่อเสรีภาพ ความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เป็นต้น จ านวน 3 คน (ข้อมูลจาก
ส่วนมาตรการควบคุมผู้ต้องขัง ส านักทัณฑวิทยา)  
 

ตารางท่ี 22 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามภารกิจที่ต้องการปฏิบัติงาน 
 

ภารกิจที่ต้องการปฏิบัติงาน จ านวน ร้อยละ 
ด้านควบคุม/รักษาการณ์ 594 43.5 
ด้านทัณฑปฏิบัติ 
ด้านการบริหารทั่วไป 
ด้านสวัสดิการ 
ด้านอื่นๆ เช่น ชุดปฏิบัติการพิเศษ รจ./ทส. 

168 
133 
121 
105 

12.3 
9.8 
8.9 
7.7 

ด้านฝึกวิชาชีพ 104 7.6 
ด้านการศึกษา 94 6.9 
ด้านสงเคราะห์ 45 3.3 

รวม 1,364 100 
 
จากตารางที่ 22 พบว่า ภารกิจที่กลุ่มตัวอย่างต้องการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.5 

ด้านควบคุม/รักษาการณ์  รองลงมาร้อยละ 12.3 ด้านทัณฑปฏิบัติ  ร้อยละ 9.8 ด้านการบริหารทั่วไป  ร้อยละ 8.9 
ด้านสวัสดิการ  ร้อยละ 7.7 ด้านอ่ืนๆ เช่น ชุดปฏิบัติการพิเศษ รจ./ทส.  ร้อยละ 7.6 ด้านฝึกวิชาชีพ  ร้อยละ 6.9 
ด้านการศึกษา  และร้อยละ 3.3 ด้านสงเคราะห์  แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุม
ผู้ต้องขังของเรือนจ า/ทัณฑสถาน ต้องการปฏิบัติงานด้านควบคุม/รักษาการณ์  
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ตารางท่ี 23 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความคิดเห็นในการให้พนักงานราชการ
ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 

 
ความคิดเห็นในการให้พนักงานราชการ 

ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 
จ านวน ร้อยละ 

ยังไม่เหมาะสม 584 42.9 

ให้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง    
เฉพาะกรณีควบคุมนอกเรือนจ า 

239 17.5 

ให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังได้      
เฉพาะการควบคุมในเรือนจ า 

211 15.5 

ให้ช่วยปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการเข้าเวรฯ   
เมื่อน าผู้ต้องขังขึ นเรือนนอนหมดแล้ว 

203 14.9 
 

ให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังได้      
เสมือนเป็นข้าราชการคนหนึ่ง 

127 9.3 

รวม 1,364 100 
 

จากตารางที่ 23 พบว่า ความคิดเห็นในการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานด้านการควบคุม
ผู้ต้องขังกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 42.9 เห็นว่ายังไม่เหมาะสม  เหตุผลเพราะ ยังไม่มีกฎหมายรองรับใน
การให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้ต้องขัง รวมทั้งยังไม่มีกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การด าเนินการทางวินัยพนักงานราชการเหมือนกับข้าราชการ  รองลงมาร้อยละ 17.5 ให้ช่วยปฏิบัติหน้าที่
ควบคุมผู้ต้องขังเฉพาะกรณีควบคุมนอกเรือนจ า  ร้อยละ 15.5 ให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังได้ เฉพาะการ
ควบคุมในเรือนจ า  ร้อยละ 14.9 ให้ช่วยปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการเข้าเวรฯ เมื่อน าผู้ต้องขังขึ นเรือนนอนหมดแล้ว  
และร้อยละ 9.3 ให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังได้เสมือนเป็นข้าราชการคนหนึ่ง  

แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
เห็นว่า การให้พนักงานราชการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังนั้นยังไม่เหมาะสม ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้มีการ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของพนักงานราชการต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
โดยหน้าที่ที่ไม่สามารถกระท าได้ คือ การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์นอกเวลาราชการร่วมกับเจ้าพนักงาน
เรือนจ า การตรวจค้นจดหมายเข้าออก การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเยี่ยม งานรับฝากเงิน
ผู้ต้องขัง หรืองานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผู้ต้องขังและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจ า 
เนื่องจากการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการใช้อ านาจในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องขัง ซึ่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจ าโดยเฉพาะ  
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ตารางท่ี 24 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสัดส่วนจ านวนเจ้าหน้าที่กับจ านวนผู้ต้องขัง 
 

สัดส่วนจ านวนเจ้าหน้าที่กับจ านวนผู้ต้องขัง จ านวน ร้อยละ 
เจ้าหน้าที่ 1 : ผู้ต้องขัง 15 608 44.6 
เจ้าหน้าที่ 1 : ผู้ต้องขัง 20 315 23.1 
เจ้าหน้าที่ 1 : ผู้ต้องขัง 25 90 6.6 
เจ้าหน้าที่ 1 : ผู้ต้องขัง 30 127 9.3 
เจ้าหน้าที่ 1 : ผู้ต้องขัง 35 22 1.6 
เจ้าหน้าที่ 1 : ผู้ต้องขัง 40 87 6.4 
อ่ืนๆ เช่น เจ้าหน้าที่ 1 : ผู้ต้องขัง 5
เจ้าหน้าที่ 1 : ผู้ต้องขัง 10 เป็นต้น 

115 8.4 

รวม 1,364 100 
 

จากตารางที่ 24 พบว่า สัดส่วนจ านวนเจ้าหน้าที่กับจ านวนผู้ต้องขัง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 44.6 เจ้าหน้าที่ 1 : ผู้ต้องขัง 15  รองลงมาร้อยละ 23.1 เจ้าหน้าที่ 1 : ผู้ต้องขัง 20  ร้อยละ 9.3 
เจ้าหน้าที่ 1 : ผู้ต้องขัง 30  ร้อยละ 8.4 อ่ืนๆ เช่น เจ้าหน้าที่ 1 : ผู้ต้องขัง 5   เจ้าหน้าที่ 1 : ผู้ต้องขัง 10 เป็นต้น  
ร้อยละ 6.6 เจ้าหน้าที่ 1 : ผู้ต้องขัง 25  ร้อยละ 6.4 เจ้าหน้าที่ 1 : ผู้ต้องขัง 40  ร้อยละ 1.6 เจ้าหน้าที่ 1 : ผู้ต้องขัง 35  
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจ า/ทัณฑสถาน เห็นว่า เจ้าหน้าที่ 
1 : ผู้ต้องขัง 15 เป็นสัดส่วนจ านวนเจ้าหน้าที่ต่อจ านวนผู้ต้องขังที่เหมาะสมส าหรับการควบคุมเพ่ือป้องกันการ
หลบหนีของผู้ต้องขัง 

เมื่อพิจารณาอัตราส่วนก าลังเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านการควบคุมของกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบัน  
ซึ่งมีจ านวน 6,189 คน กับสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกรามราชทัณฑ์ ซึ่งมีอยู่จ านวน 
291,794 คน (สถิติเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560) คิดเป็นสัดส่วนเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านการควบคุมต่อผู้ต้องขัง
อยู่ที่ 1 : 47 ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานสากลที่สหประชาชาติก าหนดไว้ ในอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขัง 1 : 5 และ
มาตรฐานที่ส านักงาน กพ. ก าหนดให้อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขัง 1 : 10  สะท้อนให้เห็นว่าจ านวนเจ้าหน้าที่
ด้านการควบคุมของกรมราชทัณฑ์ไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนผู้ต้องขังที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการควบคุมผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ในภาพรวมเป็นอย่างยิ่ง  
 

ตารางท่ี 25 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยการหลบหนีภายใน 
 

ปัจจัยการหลบหนีภายใน จ านวน ร้อยละ 
ปัจจัยจากตัวผู้ต้องขัง 902 66.1 
ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ 
ปัจจัยด้านกายภาพเรือนจ า 

213 
129 

15.6 
9.5 

ปัจจัยจากสภาพความเป็นอยู่และกฎระเบียบในเรือนจ า 73 5.4 
ปัจจัยอ่ืนๆ คือ ทุกปัจจัยรวมกันข้ึนอยู่กับโอกาสในการหลบหนี 47 3.4 

รวม 1,364 100 
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จากตารางที่ 25 พบว่า ปัจจัยการหลบหนีภายใน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 61.1 จากตัวผู้ต้องขัง  
รองลงมาร้อยละ 15.6 ด้านเจ้าหน้าที่  ร้อยละ 9.5 ด้านกายภาพเรือนจ า  ร้อยละ 5.4 จากสภาพความเป็นอยู่
และกฎระเบียบในเรือนจ า และร้อยละ 3.4 ปัจจัยด้านอื่นๆ คือ ทุกปัจจัยรวมกันขึ้นอยู่กับโอกาสในการหลบหนี  

แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง เห็นว่า ปัจจัยการหลบหนี
ภายในเรือนจ า/ทัณฑสถาน เกิดจากตัวผู้ต้องขังมีความต้องการที่จะหลบหนีมากที่สุด ซึ่งจากการวิเคราะห์
ข้อมูล “อัตราการหลบหนีส าเร็จจากที่คุมขัง” ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ของส านักทัณฑวิทยานั้น พบว่า ปัจจัยที่เอ้ือต่อการหลบหนีภายในเรือนจ าของผู้ต้องขังนั้น มาจากการที่
ผู้ต้องขังใช้อุปกรณ์ท่ีสามารถหาได้ง่ายภายในเรือนจ า เช่น แผ่นเหล็ก ผ้าห่ม ผ้าขาวม้า ผ้าขนหนูเป็นอุปกรณ์ใน
การปีนก าแพงเพ่ือหลบหนี  
 

ตารางท่ี 26 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามมาตรการป้องกันการหลบหนีภายใน 
 

มาตรการป้องกันการหลบหนีภายใน จ านวน ร้อยละ 
การสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบในหน้าที่ 528 38.7 

ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของเรือนจ า
ให้มีความม่ันคงแข็งแรง 

379 27.8 

เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในการควบคุมให้มีความ
เหมาะสมกับจ านวนผู้ต้องขัง      

343 25.1 

ลงโทษทางวินัยและโทษทางอาญาผู้ต้องขัง
อย่างเด็ดขาด  

75 5.5 

มาตรการอ่ืนๆ เช่น เสริมเทคโนโลยีที่ใช้การ
ควบคุมผู้ต้องขัง เป็นต้น 

32 2.3 

ปรับเงินในวงเงินที่สูงกับครอบครัวผู้ต้องขังที่
หลบหนี 

7 0.5 
 

รวม 1,364 100 
 

จากตารางที่ 26 พบว่า มาตรการป้องกันการหลบหนีภายใน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.7 
การสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบในหน้าที่  รองลงมา ร้อยละ 27.8 ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของเรือนจ า
ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ร้อยละ 25.1 เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการควบคุมให้มีความเหมาะสมกับจ านวนผู้ต้องขัง   
ร้อยละ 5.5 ลงโทษทางวินัยและโทษทางอาญาผู้ต้องขังอย่างเด็ดขาด  ร้อยละ 2.3 มาตรการอื่นๆ เช่น 
เสริมเทคโนโลยีเพ่ือการควบคุมผู้ต้องขัง การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด เป็นต้น 
ร้อยละ 0.5 ปรับเงินในวงเงินที่สูงกับครอบครัวผู้ต้องขังที่หลบหนี  
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แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง เห็นว่า การสร้างจิตส านึก
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เป็นมาตรการป้องกันการหลบหนีภายในของเรือนจ า/ทัณฑสถานได้ซึ่ง
สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล “อัตราการหลบหนีส าเร็จจากที่คุมขัง” ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของส านักทัณฑวิทยา ซึ่งพบว่า การที่ผู้ต้องขังพยายามปีนก าแพงหลบหนีแต่ไม่
ส าเร็จนั้น เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่เวรฯ หมั่นตรวจตราดูแลผู้ต้องขัง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ เป็นไป
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเกิดจากการถูกไฟฟ้าบนสันก าแพงซ๊อต ท าให้ไม่สามารถหลบหนีได้ส าเร็จ 
ซึ่งการหมั่นตรวจระบบไฟฟ้าบนสันก าแพงอย่างสม่ าเสมอจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยป้องกันการหลบหนีของ
ผู้ต้องขังได ้

 
ตารางท่ี 27 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยการหลบหนีภายนอก 

 
ปัจจัยการหลบหนีภายนอก จ านวน ร้อยละ 

ปัจจัยจากตัวผู้ต้องขัง 540 39.6 
ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ 487 35.7 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการควบคุม 169 12.4 
ปัจจัยด้านแนวทางการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานจริง 150 11.0 
ปัจจัยอื่นๆ เช่น ทุกปัจจัยรวมกันข้ึนอยู่กับโอกาสในการหลบหนี 18 1.3 

รวม 1,364 100 
 
จากตารางที่ 27 พบว่า ปัจจัยการหลบหนีภายนอก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 39.6 

จากตัวผู้ต้องขัง   รองลงมาร้อยละ 35.7 ด้านเจ้าหน้าที่  ร้อยละ 12.4 จากสภาพแวดล้อมในการควบคุม  ร้อยละ 11 
ด้านแนวทางการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานจริง  และร้อยละ 1.3 ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ทุกปัจจัยรวมกันขึ้นอยู่กับ
โอกาสในการหลบหนี เป็นต้น  

แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง เห็นว่า ปัจจัยการหลบหนี
ภายนอกเรือนจ า/ทัณฑสถาน เกิดจากตัวผู้ต้องขัง จากการวิเคราะห์ข้อมูล “อัตราการหลบหนีส าเร็จจากที่คุมขัง” 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักทัณฑวิทยา พบว่า มูลเหตุจูงใจใน
การหลบหนีภายนอกนั้น เกิดจากผู้ต้องขังได้รับข่าวร้ายจากครอบครัวและเรื่องคดีความของตนเองท าให้เกิด
ความวิตกกังวล  
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ตารางท่ี 28 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามมาตรการป้องกันการหลบหนีภายนอก 
 

มาตรการป้องกันการหลบหนีภายนอก จ านวน ร้อยละ 
ปฏิบัติตามแนวทาง มาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ควบคุมผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์วางไว้อย่างเคร่งครัด 

591 43.3 
 

การสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบในหน้าที่ 406 29.8 
เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในการควบคุมให้มีความเหมาะสมกับจ านวน
ผู้ต้องขัง      

232 17.0 

ลงโทษทางวินัยและโทษทางอาญาผู้ต้องขังอย่างเด็ดขาด 77 5.6 
ปรับเงินในวงเงินที่สูงกับครอบครัวผู้ต้องขังที่หลบหนี  29 2.1 
มาตรการอ่ืนๆ เช่น ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เข้า
มาช่วยควบคุมภายนอกเรือนจ า 

29 2.1 

รวม 1,364 100 
 

จากตารางที่ 28 พบว่า มาตรการป้องกันการหลบหนีภายนอก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 
43.3 ปฏิบัติตามแนวทาง มาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับในการควบคุมผู้ต้องขังที่ กรมราชทัณฑ์วางไว้อย่าง
เคร่งครัด  รองลงมาร้อยละ 29.8 การสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบในหน้าที่  ร้อยละ 17 เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในการ
ควบคุมให้มีความเหมาะสมกับจ านวนผู้ต้องขัง ร้อยละ 5.6 ลงโทษทางวินัยและโทษทางอาญาผู้ต้องขังอย่าง
เด็ดขาด  ร้อยละ 2.1 ปรับเงินในวงเงินที่สูงกับครอบครัวผู้ต้องขังที่หลบหนี เท่ากับมาตรการอื่นๆ เช่น  
ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เข้ามาช่วยควบคุมภายนอกเรือนจ า เป็นต้น   

แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง เห็นว่า การปฏิบัติตาม
แนวทาง มาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับในการควบคุมผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์วางไว้อย่างเคร่งครัด เป็นการ
ป้องกันการหลบหนีภายนอกของเรือนจ า/ทัณฑสถานได้ ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล “อัตราการหลบหนี
ส าเร็จจากที่คุมขัง” ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักทัณฑวิทยา 
ที่พบว่า ปัจจัยที่เอ้ือต่อการหลบหนีภายนอกเรือนจ า เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม
ผู้ต้องขังอย่างเคร่งครัด มีความประมาทและขาดความระมัดระวังในการควบคุม นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ไม่ควบคุม
ผู้ต้องขังตามอัตราส่วนที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด  
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ส่วนที่ 3 แนวทางการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี 

 

ตารางท่ี 29 ระดับความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี 
 

 
 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเห็น  
 
  
 

 
 

แปลผล 
เห็นด้วย 

มาก
ที่สุด 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปาน
กลาง 

เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที ่
1. ควรมีการส่งเสริมหรือพัฒนาเจ้าหน้าที่เรือนจ า/
ทัณฑสถานให้มีประสบการณ์ และทักษะในงาน
ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 

  889 
 (65.2) 

  401 
 (29.4) 

 62 
(4.5) 

10 
(0.7) 

2 
(0.1) 

4.59 มากที่สุด 

2. ควรมีการสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติหน้าที่
ระหว่างผู้บังคับบัญชา-ผู้ ใต้บังคับบัญชา และ
ระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน ที่มีผลต่อการ
ควบคุมผู้ต้องขัง 

  834 
 (61.1) 

  447 
 (32.8) 

 71 
(5.2) 

12 
(0.9) 

- 
 

4.54 มากที่สุด 

3. ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง เพื่อป้องกัน
การสร้างอิทธิพล สร้างความคุ้นเคยใกล้ชิดกับ
ผู้ต้องขัง  

  569 
 (41.7) 

  448 
 (32.8) 

  274 
 (20.1) 

46 
(3.4) 

27 
(2.0) 

4.09 มาก 

4. ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง เพื่อไม่ให้
เจ้าหน้าท่ีเกิดความเครียด ความซ้ าซาก จ าเจ และ
ความตรากตร าในการท างาน 

  609 
 (44.6) 

  448 
 (32.8) 

  243 
 (17.8) 

42 
(3.1) 

22 
(1.6) 

4.16 มาก 

5. ควรมีการจัดวางเจ้าหน้าที่ด้านการควบคุม
ผู้ต้องขัง ควรค านึงถึงลักษณะความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย มากกว่าทักษะความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

  445 
 (32.6) 

  434 
 (31.8) 

339 
  (24.9) 

94 
(6.9) 

52 
(3.8) 

3.83 มาก 

6. ควรมีการก าหนดสัดส่วนของร่างกาย เช่น 
ส่วนสูง น้ าหนัก ฯลฯ ส าหรับเจ้าหน้าที่เรือนจ า/
ทัณฑสถาน ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 

  269 
 (19.7) 

  354 
 (26.0) 

484 
  (35.5) 

162 
(11.9) 

95 
(7.0) 

3.40 ปานกลาง 

7. เรือนจ า/ทัณฑสถานควรมีการปลูกฝังให้
เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการท างาน ดูแล
เอาใจใส่การควบคุมดูแลผู้ต้องขัง 

  696 
 (51.0) 

  532 
 (39.0) 

118 
(8.7) 

15 
(1.1) 

3 
(0.2) 

4.40 มากที่สุด 

8. เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีการมอบหมาย
หน้าที่ด้านการควบคุมผู้ต้องขังที่เหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีแต่ละบุคคล 

  369 
 (27.1) 

  582 
 (42.7) 

341 
 (25.0) 

52 
(3.8) 

20 
(1.5) 

3.90 มาก 

9. เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีการพัฒนา
ศักยภาพและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในด้านการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น 
เช่น ผตข.ก่อจลาจล, ผตข.แหกหักหลบหนี 

  406 
 (29.8) 

  661 
 (48.5) 

  245 
 (18.0) 

44 
(3.2) 

8 
(0.6) 

4.04 มาก 
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(ตารางต่อ) 

 
 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเห็น  
 
  
 

 
 

แปลผล 
เห็นด้วย 

มาก
ที่สุด 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปาน
กลาง 

เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อย
ที่สุด 

10. เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีการสนับสนุน
สวั สดิ การและขวัญก าลั ง ใจของ เจ้ าหน้ าที่      
เรือนจ า/ทัณฑสถาน ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุม
ผู้ต้องขังอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

  442 
 (32.4) 

  445 
 (32.6) 

345 
  (25.3) 

104 
(7.6) 

28 
(2.1) 

3.86 มาก 

11. ผู้บังคับบัญชามีการก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือ
สั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานด้านการควบคุม
และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 

  637 
 (46.7) 

  585 
 (44.9) 

  130 
  (9.5) 

11 
(0.8) 

1 
(0.1) 

4.35 มากที่สุด 

12. ผู้บริหารเรือนจ า/ทัณฑสถาน ให้ความส าคัญ
กับการสอนงานเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีประสบการณ์ใน
งานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 

  487 
 (35.7) 

  556 
 (40.8) 

  277 
 (20.3) 

36 
(2.6) 

8 
(0.6) 

4.08 มาก 

13. การอบรมหลักสูตรข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุ
ใหม่ (แรกรับ) ท าให้เจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถาน  
มีความเข้าใจและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุม 

  710 
 (52.1) 

  484 
 (35.5) 

148 
  (10.9) 

21 
(1.5) 

1 
(0.1) 

4.38 มากที่สุด 

14. ควรมีการก าหนดให้มีการอบรมหลักสูตร
ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) ทุกคน 
ก่อนการปฏิบัติหน้าท่ีจริงในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 

  959 
 (70.3) 

  319 
 (23.4) 

 79 
  (5.8) 

6 
(0.4) 

1 
(0.1) 

4.63 มากที่สุด 

ด้านการควบคุม 
15. ควรมีการสนับสนุนอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ด้าน
การควบคุม ที่เพียงพอ และเหมาะสม เมื่อเทียบ
กับการเปลี่ยนแปลงของจ านวนและลักษณะของ
ผู้ต้องขังในปัจจุบัน 

 1,062 
 (77.9) 

  236 
 (17.3) 

51 
  (3.7) 

9 
(0.7) 

6 
(0.4) 

4.71 มากที่สุด 

16. ท่านคิดว่าการวางแผนอัตราก าลังด้านการ
ควบคุมผู้ ต้ องขั งของกรมราชทัณฑ์  มีความ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของจ านวนและ
ลักษณะของผู้ต้องขังในปัจจุบัน 

  336 
 (24.6) 

  351 
 (25.7) 

394 
  (28.9) 

177 
(13.0) 

106 
(7.8) 

3.46 มาก 

17. เรือนจ า/ทัณฑสถาน มีการก าหนดพื้นที่
รับผิดชอบในการควบคุมผู้ ต้ องขั ง  ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีแต่ละคนไว้อย่างชัดเจน 

  620 
 (45.5) 

  555 
 (40.7) 

  160 
 (11.7) 

22 
(1.6) 

7 
(0.5) 

4.29 มากที่สุด 

18. เรือนจ า/ทัณฑสถาน มีระบบเสริมความมั่นคง
และการสื่อสาร น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริม     
การควบคุมผู้ต้องขัง เช่น ระบบโทรทัศน์วงจรปิด , 
แจมเมอร์ , บอดี้สแกน 

  623 
 (45.7) 

  489 
 (35.9) 

  205 
 (15.0) 

37 
(2.7) 

10 
(0.7) 

4.23 มากที่สุด 

19. เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการเก็บ บ ารุงรักษา 
และตรวจตราอุปกรณ์ เครื่ องมื อฝึกวิ ชา ชีพ         
โดยค านึ งถึ งความปลอดภั ยของ เจ้ าหน้ าที่         
และความมั่นคงของเรือนจ า/ทัณฑสถาน 

  571 
 (41.9) 

  561 
 (41.1) 

207 
  (15.2) 

18 
(1.3) 

7 
(0.5) 

4.23 มากที่สุด 
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(ตารางต่อ) 

 
 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเห็น  
 
  
 

 
 

แปลผล 
เห็นด้วย 

มาก
ที่สุด 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปาน
กลาง 

เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อย
ที่สุด 

20 .  เ รื อนจ า /ทัณฑสถานมี ก าร เก็ บรั กษา 
บ ารุงรักษา และตรวจตราอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อ
ความมั่นคง เช่น อาวุธปืน  

  616 
 (45.2) 

  513 
 (37.6) 

  198 
 (14.5) 

25 
(1.8) 

12 
(0.9) 

4.24 มากที่สุด 

21. เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการตรวจตราความ
มั่นคงของอาคารสถานท่ี เป็นประจ าและสม่ าเสมอ 

  615 
 (45.1) 

  580 
 (42.5) 

  150 
 (11.0) 

17 
(1.2) 

2 
(0.1) 

4.31 มากที่สุด 

22. เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการตรวจตราสิ่งของ
ต้องห้าม อันเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการหลบหนี 
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  806 
 (59.1) 

  479 
 (35.1) 

 74 
  (5.4) 

5 
(0.4) 

- 4.53 มากที่สุด 

23. เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการตรวจตราการอยู่  
เ วรยามและการจั ดระบบการอยู่ เ วรยามที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  603 
 (44.2) 

  557 
 (40.8) 

  174 
 (12.8) 

24 
(1.8) 

6 
(0.4) 

4.27 มากที่สุด 

24. เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการวางมาตรการ
ควบคุมและการซักซ้อมแผนการป้องกันเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

  589 
 (43.2) 

  593 
 (43.5) 

  163 
 (12.0) 

16 
(1.2) 

3 
(0.2) 

4.28 มากที่สุด 

25 .  เ จ้ าหน้ าที่ เ รื อนจ า /ทัณฑสถานมี ก า ร
ควบคุ มดู แลการ เ ยี่ ยมและกา รติ ดต่ อจาก
บุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามระเบียบของ
เรือนจ า/ทัณฑสถาน อย่างเคร่งครัด 

  627 
 (46.0) 

  593 
 (43.5) 

  129 
  (9.5) 

14 
(1.0) 

1 
(0.1) 

4.34 มากที่สุด 

26. ควรมีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของ
เรือนจ า/ทัณฑสถาน ที่มีสภาพเก่า ขาดความ
มั่นคงแข็งแรง เช่น อาคาร ประตู ก าแพง รั้ว  

  886 
 (65.0) 

  392 
 (28.7) 

80 
  (5.9) 

5 
(0.4) 

1 
(0.1) 

4.58 มากที่สุด 

27. เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีการจัดวางผัง
ของเรือนจ า ที่เหมาะสมในการควบคุมผู้ต้องขัง 
เช่น ระยะห่างระหว่างก าแพงและตัวอาคาร ป้อม
ยามรักษาการณ์ 

  594 
 (43.5) 

  548 
 (40.2) 

  182 
 (13.3) 

29 
(2.1) 

11 
(0.8) 

4.24 มากที่สุด 

28 .  เ รื อนจ า /ทัณฑสถานของท่ านมี ระบบ
สาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับผู้ต้องขัง 

  439 
 (32.2) 

  637 
 (46.7) 

247 
  (18.1) 

35 
(2.6) 

6 
(0.4) 

4.08 มาก 

29. เรือนจ า/ทัณฑถานของท่านมีการวางแผนการ
ย้ายผู้ต้องขังที่รัดกุม ชัดเจน และเป็นความลับ เช่น 
มีการศึกษาสภาวะแวดล้อมและระยะทางในการ
ย้ายผู้ต้องขัง  

  468 
 (34.3) 

  611 
 (44.8) 

   230 
 (16.9) 

47 
(3.4) 

8 
(0.6) 

4.09 มาก 

30. เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีมาตรการหรือ
แผนการรองรับเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือด าเนินการ ไม่
เป็นไปตามแผนการย้ายผู้ต้องขัง 

  397 
 (29.1) 

  602 
 (44.1) 

297 
 (21.8) 

50 
(3.7) 

18 
(1.3) 

3.96 มาก 

31. เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีการวิเคราะห์ 
กลั่นกรอง สืบสวนหาข่าว รวมทั้งมีการวางสาย
ข่าว เพื่อป้องการการหลบหนีหรือการก่อเหตุร้าย
ของผู้ต้องขัง 

  506 
 (37.1) 

  594 
 (43.5) 

228 
  (16.7) 

29 
(2.1) 

7 
(0.5) 

4.15 มาก 
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ในประเด็นแนวทางการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี เป็นการสอบถามความ
คิดเห็นของเจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถานที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาผู้ต้องขังหลบหนีของกรมราชทัณฑ์ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ด้านเจ้าหน้าที่ 
ควรมีการส่งเสริมหรือพัฒนาเจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถานให้มีประสบการณ์ และทักษะในงาน

ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 65.2 เห็นด้วยมากที่สุด  รองลงมาร้อยละ 29.4 เห็นด้วยมาก  
ร้อยละ 4.5 เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 0.7 เห็นด้วยน้อย  และร้อยละ 0.1 เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ควรมีการสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างผู้บังคับบัญชา-ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ระหว่างเพ่ือนร่วมงานด้วยกัน ที่มีผลต่อการควบคุมผู้ต้องขัง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 61.1 เห็นด้วยมากที่สุด  
รองลงมาร้อยละ 32.8 เห็นด้วยมาก  ร้อยละ 5.2 เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 0.9 เห็นด้วยน้อย  โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง เพ่ือ
ป้องกันการสร้างอิทธิพล สร้างความคุ้นเคยใกล้ชิดกับผู้ต้องขัง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 41.7 เห็นด้วยมากที่สุด  
รองลงมาร้อยละ 32.8 เห็นด้วยมาก  ร้อยละ 20.1 เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 3.4 เห็นด้วยน้อย  และร้อยละ 2.0 
เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 อยู่ในระดับมาก 

ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง เพ่ือไม่ให้
เจ้าหน้าที่เกิดความเครียด ความซ  าซาก จ าเจ และความตรากตร าในการท างาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 
44.6 เห็นด้วยมากที่สุด  รองลงมาร้อยละ 32.8 เห็นด้วยมาก  ร้อยละ 17.8 เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 3.1 เห็นด้วย
น้อย  และร้อยละ 1.6 เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ควรมีการจัดวางเจ้าหน้าที่ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ควรค านึงถึงลักษณะความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย มากกว่าทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 32.6 เห็นด้วยมากที่สุด  
รองลงมาร้อยละ 31.8 เห็นด้วยมาก  ร้อยละ 24.9 เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 6.9 เห็นด้วยน้อย และร้อยละ 3.8 
เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 อยู่ในระดับมาก   

ควรมีการก าหนดสัดส่วนของร่างกาย เช่น ส่วนสูง น  าหนัก ฯลฯ ส าหรับเจ้าหน้าที่เรือนจ า/
ทัณฑสถาน ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 35.5 เห็นด้วยปานกลาง  
รองลงมาร้อยละ 26 เห็นด้วยมาก  ร้อยละ 19.7 เห็นด้วยมากท่ีสุด  ร้อยละ 11.9 เห็นด้วยน้อย  และร้อยละ 7 
เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 อยู่ในระดับปานกลาง   

เรือนจ า/ทัณฑสถานควรมีการปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการท างาน ดูแลเอาใจ
ใส่การควบคุมดูแลผู้ต้องขัง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 51 เห็นด้วยมากที่สุด  รองลงมาร้อยละ 39 เห็นด้วยมาก  
ร้อยละ 8.7 เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 1.1 เห็นด้วยน้อย  และร้อยละ 0.2 เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับมากที่สุด 

เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีการมอบหมายหน้าที่ด้านการควบคุมผู้ต้องขังที่เหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่แต่ละบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 42.7 เห็นด้วยมาก  รองลงมา
ร้อยละ 27.1 เห็นด้วยมากที่สุด  ร้อยละ 25 เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 3.8 เห็นด้วยน้อย  และร้อยละ 1.5 
เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 อยู่ในระดับมาก 
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เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในด้านการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ น เช่น ผู้ต้องขังก่อจลาจล ผู้ต้องขังแหกหักหลบหนี กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.5 เห็นด้วยมาก  รองลงมาร้อยละ 29.8 เห็นด้วยมากท่ีสุด  ร้อยละ 18 เห็นด้วยปานกลาง  
ร้อยละ 3.2 เห็นด้วยน้อย  และร้อยละ 0.6 เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 อยู่ในระดับมาก 

เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีการสนับสนุนสวัสดิการและขวัญก าลังใจของเจ้าหน้าที่เรือนจ า/
ทัณฑสถาน ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังอย่างเพียงพอและทั่วถึง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 32.6 
เห็นด้วยมาก  รองลงมาร้อยละ 32.4 เห็นด้วยมากที่สุด  ร้อยละ 25.3 เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 7.6 เห็นด้วยน้อย  
และร้อยละ 2.1 เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 อยู่ในระดับมาก 

ผู้บังคับบัญชามีการก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ 
ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานด้านการควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 46.7 
เห็นด้วยมากที่สุด  รองลงมาร้อยละ 44.9 เห็นด้วยมาก  ร้อยละ 9.5 เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 0.8  เห็นด้วยน้อย  
และร้อยละ 0.1  เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 อยู่ในระดับมากที่สุด   

ผู้บริหารเรือนจ า/ทัณฑสถาน ให้ความส าคัญกับการสอนงานเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีประสบการณ์ในงาน
ด้านการควบคุมผู้ต้องขังกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 40.8 เห็นด้วยมาก  รองลงมาร้อยละ 35.7 เห็นด้วยมากที่สุด     
ร้อยละ 20.3 เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 2.6 เห็นด้วยน้อย  และร้อยละ 0.6 เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.08 อยู่ในระดับมาก 

การอบรมหลักสูตรข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) ท าให้เจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถาน  
มีความเข้าใจและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการควบคุม  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 52.1 
เห็นด้วยมากที่สุด  รองลงมาร้อยละ 35.5 เห็นด้วยมาก  ร้อยละ 10.9 เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 1.5 เห็นด้วยน้อย  
และร้อยละ 0.1 เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ควรมีการก าหนดให้มีการอบรมหลักสูตรข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) ทุกคนก่อน
การปฏิบัติหน้าที่จริงในเรือนจ า/ทัณฑสถาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 70.3 เห็นด้วยมากที่สุด  รองลงมา
ร้อยละ 23.4 เห็นด้วยมาก  ร้อยละ 5.8 เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 0.4 เห็นด้วยน้อย  และร้อยละ 0.1 อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ด้านการควบคุม 
ควรมีการสนับสนุนอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ด้านการควบคุม ที่เพียงพอ และเหมาะสม เมื่อเทียบกับ

การเปลี่ยนแปลงของจ านวนและลักษณะของผู้ต้องขังในปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 77.9 เห็นด้วย
มากที่สุด  รองลงมาร้อยละ 17.3 เห็นด้วยมาก  ร้อยละ 3.7 เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 0.7 เห็นด้วยน้อย  
และร้อยละ 0.4 เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ท่านคิดว่าการวางแผนอัตราก าลังด้านการควบคุมผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ มีความสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของจ านวนและลักษณะของผู้ต้องขังในปัจจุบัน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  ร้อยละ 28.9 
เห็นด้วยปานกลาง  รองลงมาร้อยละ 25.7 เห็นด้วยมาก  ร้อยละ 24.6 เห็นด้วยมากที่สุด  ร้อยละ 13 เห็นด้วยน้อย  
และร้อยละ 7.8 เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 อยู่ในระดับมาก 

เรือนจ า/ทัณฑสถาน มีการก าหนดพื นที่รับผิดชอบในการควบคุมผู้ต้องขัง ส าหรับเจ้าหน้าที่
แต่ละคนไว้อย่างชัดเจน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  ร้อยละ 45.5 เห็นด้วยมากที่สุด  รองลงมาร้อยละ 40.7 
เห็นด้วยมาก  ร้อยละ 11.7 เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 1.6 เห็นด้วยน้อย  และร้อยละ 0.5 เห็นด้วยน้อยที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 อยู่ในระดับมากที่สุด 
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เรือนจ า/ทัณฑสถาน มีระบบเสริมความมั่นคงและการสื่อสาร น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริม     
การควบคุมผู้ต้องขัง เช่น ระบบโทรทัศน์วงจรปิด , แจมเมอร์ , บอดี สแกน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.7 
เห็นด้วยมากที่สุด  รองลงมาร้อยละ 35.9 เห็นด้วยมาก  ร้อยละ 15 เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 2.7 เห็นด้วยน้อย  
และร้อยละ 0.7 เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับมากที่สุด 

เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการเก็บรักษา บ ารุงรักษา และตรวจตราอุปกรณ์เครื่องมือฝึกวิชาชีพ โดย
ค านึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และความมั่นคงของเรือนจ า/ทัณฑสถาน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41.9 
เห็นด้วยมากที่สุด  รองลงมาร้อยละ 41.1 เห็นด้วยมาก  ร้อยละ 15.2  เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 1.3 เห็นด้วยน้อย  
และร้อยละ 0.5 เห็นด้วยน้อยที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับมากที่สุด 

เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการเก็บรักษา บ ารุงรักษา และตรวจตราอุปกรณ์เครื่องมือเพ่ือความม่ันคง 
เช่น อาวุธปืน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 45.2 เห็นด้วยมากที่สุด  รองลงมาร้อยละ 37.6 เห็นด้วยมาก  
ร้อยละ 14.5 เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 1.8 เห็นด้วยน้อย  และร้อยละ 0.9 เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับมากที่สุด 

เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการตรวจตราความมั่นคงของอาคารสถานที่ เป็นประจ าและสม่ าเสมอ  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 45.1 เห็นด้วยมากที่สุด  รองลงมาร้อยละ 42.5 เห็นด้วยมาก  ร้อยละ 11 
เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 1.2 เห็นด้วยน้อย  และร้อยละ 0.1 เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 
อยู่ในระดับมากที่สุด 

เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการตรวจตราสิ่งของต้องห้าม อันเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการหลบหนี 
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  ร้อยละ 59.1 เห็นด้วยมากที่สุด  รองลงมาร้อยละ 
35.1 เห็นด้วยมาก  ร้อยละ 5.4 เห็นด้วยปานกลาง  และร้อยละ 0.4 เห็นด้วยน้อย  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 
อยู่ในระดับมากที่สุด 

เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการตรวจตราการอยู่เวรยามและการจัดระบบการอยู่เวรยามที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  ร้อยละ 44.2 เห็นด้วยมากที่สุด  รองลงมาร้อยละ 40.8 เห็นด้วยมาก  
ร้อยละ 12.8 เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 1.8 เห็นด้วยน้อย  และร้อยละ 0.4 เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับมากที่สุด 

เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการวางมาตรการควบคุมและการซักซ้อมแผนการป้องกันเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.5 เห็นด้วยมาก  รองลงมาร้อยละ 43.2 เห็นด้วยมากที่สุด  ร้อยละ 12 
เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 1.2 เห็นด้วยน้อย  และร้อยละ 0.2 เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 
อยู่ในระดับมากที่สุด 

เจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการควบคุมดูแลการเยี่ยมและการติดต่อจากบุคคลภายนอก 
โดยปฏิบัติตามระเบียบของเรือนจ า/ทัณฑสถาน อย่างเคร่งครัด  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46 เห็นด้วยมากที่สุด  
รองลงมาร้อยละ 43.5 เห็นด้วยมาก  ร้อยละ 9.5  เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 1 เห็นด้วยน้อย  และร้อยละ 0.1 
เห็นด้วยน้อยที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ควรมีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของเรือนจ า/ทัณฑสถาน ที่มีสภาพเก่า ขาดความมั่นคง
แข็งแรง เช่น อาคาร ประตู ก าแพง รั ว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 65 เห็นด้วยมากที่สุด  รองลงมาร้อยละ 28.7 
เห็นด้วยมาก  ร้อยละ 5.9 เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 0.4 เห็นด้วยน้อย  และร้อยละ 0.1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด 
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เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีการจัดวางผังของเรือนจ า ที่เหมาะสมในการควบคุมผู้ต้องขัง  
เช่น ระยะห่างระหว่างก าแพงและตัวอาคาร ป้อมยามรักษาการณ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 43.5 
เห็นด้วยมากที่สุด  รองลงมาร้อยละ 40.2 เห็นด้วยมาก  ร้อยละ 13.3 เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 2.1 เห็นด้วยน้อย  
และร้อยละ 0.8 เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับมากที่สุด 

เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับผู้ต้องขัง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  
ร้อยละ 46.7 เห็นด้วยมาก  รองลงมาร้อยละ 32.2 เห็นด้วยมากที่สุด  ร้อยละ 18.1 เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 2.6 
เห็นด้วยน้อย  และร้อยละ 0.4 เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 อยู่ในระดับมาก 

เรือนจ า/ทัณฑถานของท่านมีการวางแผนการย้ายผู้ต้องขังที่รัดกุม ชัดเจน และเป็นความลับ 
เช่น มีการศึกษาสภาวะแวดล้อมและระยะทางในการย้ายผู้ต้องขัง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  ร้อยละ 44.8 เห็นด้วยมาก  
รองลงมาร้อยละ 34.3 เห็นด้วยมากที่สุด  ร้อยละ 16.9 เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 3.4 เห็นด้วยน้อย  และ
ร้อยละ 0.6 เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 อยู่ในระดับมาก 

เรือนจ า/ทัณฑสถาน ของท่านมีมาตรการหรือแผนการรองรับเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือด าเนินการไม่
เป็นไปตามแผนการย้ายผู้ต้องขัง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.1 เห็นด้วยมาก  รองลงมาร้อยละ 29.1 
เห็นด้วยมากที่สุด  ร้อยละ 21.8 เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 3.7 เห็นด้วยน้อย  และร้อยละ 1.3 เห็นด้วยน้อยที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 อยู่ในระดับมาก 

เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีการวิเคราะห์ กลั่นกรอง สืบสวนหาข่าว รวมทั งมีการวางสายข่าว 
เพ่ือป้องการการหลบหนีหรือการก่อเหตุร้ายของผู้ต้องขัง กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 43.5 เห็นด้วยมาก  รองลงมาร้อยละ 
37.1 เห็นด้วยมากที่สุด  ร้อยละ 16.7  เห็นด้วยปานกลาง  ร้อยละ 2.1 เห็นด้วยน้อย  และร้อยละ 0.5 
เห็นด้วยน้อยที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับมาก 

กล่าวโดยสรุป เจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถานที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง เห็นว่าแนวทางการ
บริหารงานในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนีของกรมราชทัณฑ์ ควรมีการสนับสนุนอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ด้าน
การควบคุม ที่เพียงพอ และเหมาะสม เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของจ านวนและลักษณะของผู้ต้องขังใน
ปัจจุบัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71) รองลงมาควรมีการก าหนดให้มีการอบรมหลักสูตรข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ 
(แรกรับ) ทุกคนก่อนการปฏิบัติหน้าที่จริงในเรือนจ า/ทัณฑสถาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63) และ ควรมีการส่งเสริม
หรือพัฒนาเจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถานให้มีประสบการณ์ และทักษะในงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง  
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59) ในทางกลับกันเจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถานที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง  
เห็นว่าการก าหนดสัดส่วนของร่างกาย เช่น ส่วนสูง น  าหนัก ฯลฯ ส าหรับเจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถาน 
ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ในระดับต่ าท่ีสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40)   
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ส่วนที่ 4 การสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 

การเก็บข้อมูลเชิงลึก (In – depth Interview) จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมของเรือนจ า/ทัณฑสถาน ซึ่งเคยมีผู้ต้องขังหลบหนี จ านวน 3 เรือนจ า ได้แก่ เรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี 
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก และเรือนจ าอ าเภอนางรอง สามารถสรุปบทสัมภาษณ์ได้ ดังนี้ 
 
4.1 เรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี 

สรุปบทสัมภาษณ์ นายกรรพฤษณ์ ไม้เรียง ต าแหน่งผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี 

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 
การบริหารเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุม มีการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับลักษณะงาน  

มีการสับเปลี่ยน หมุนเวียน โยกย้ายเจ้าหน้าที่ด้านการควบคุม เพ่ือไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุม เกี่ยวข้อง 
ใกล้ชิดกับผู้ต้องขังเป็นเวลานาน จนอาจก่อให้เกิดความเคยชินกับผู้ต้องขัง เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ จนกลายเป็น
การสร้างอิทธิพลขึ้นภายในเรือนจ า/ทัณฑสถาน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนพ้ืนที่และปฏิบัติหน้าที่ฝ่าย
ควบคุมผู ้ต ้องขังมาเป็นระยะเวลานานซึ ่งจะเป็นปัญหาอุปสรรคในการควบคุมผู ้ต้องขัง และการ
บริหารงานของผู้บัญชาการเรือนจ า/ผู้อ านวยการทัณฑสถาน การย้ายเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนพ้ืนที่และปฏิบัติ
หน้าที่ฝ่ายควบคุมมาเป็นระยะเวลานาน ถือว่ามีความเสี่ยงในการบริหารงานบุคคล เพ่ือการควบคุมไม่ให้
ผู้ต้องขังหลบหนีของผู้บริหารเรือนจ า เพราะอาจมีการปลุกปั่นให้ผู้ต้องขังก่อความวุ่นวาย ก่อจลาจล ลุกลามไปถึง
ขั้นผู้ต้องขังหลบหนีได ้

การให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าแถวเคารพธงชาติในเรือนจ า เวลา 08.00 น. เป็นการตรึงก าลังในการ
ควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจ า เพ่ือความปลอดภัยในการควบคุมผู้ต้องขังในช่วงเวลาคาบเกี่ยวในช่วงพักเวรหรือ
สับเปลี่ยนเวรของเจ้าหน้าที่เวรกลางคืนกับเวรกลางวัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเสี่ยง เนื่องจากมีจ านวนเจ้าหน้าที่น้อย
อาจท าให้ผู้ต้องขังอาศัยช่วงจังหวะก่อจราจล จับเจ้าหน้าที่เป็นตัวประกัน หรือถือโอกาสหลบหนี และในเวลา 
16.30 น. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเวรกลางคืน ต้องมารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือสับเปลี่ยนเวรกับเจ้าหน้าที่เวร
กลางวัน ซึ่งจะออกเวรกลางวันเวลา 17.00 น. นอกจากการให้เจ้าหน้าที่มาเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าในเวลา 
08.00 น. ยังมีการประชุมชี้แจงกฎ ระเบียบ มาตรการต่างๆในการควบคุมผู้ต้องขัง มีการตรวจเครื่องแต่งกาย
และอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น กระบอง นกหวีด วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
เจ้าหน้าทีใ่นการปฏิบัติหน้าที่ 

เทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจ าเพ่ือป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง 
การแยกสีเสื้อผู้ต้องขังตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรืองานที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานประตู 

โรงงาน ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ เป็นต้น เพ่ือง่ายต่อการสังเกตพฤติกรรมผู้ต้องขัง และมีการกั้นอาณาเขตในจุดที่มี
ความเสี่ยงต่อการหลบหนี ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใกล้ชิดโดยเด็ดขาด ซึ่งหากมีผู้ต้องขังที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องในงานที่ได้รับมอบหมายมาปะปนกับผู้ต้องขังที่แยกสีเสื้อที่ก าหนดไว้ตามงาน หรืออยู่ใกล้บริเวณหวงห้าม 
หรือจุดที่เสี่ยงอยู่ จะท าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ในกรณีที่มีการหลบหนีของผู้ต้องขัง
เกิดขึ้น สามารถท าให้เจ้าหน้าที่รู้ได้อย่างรวดเร็วว่าเป็นผู้ต้องขังทั่วไปที่หลบหนี หรือผู้ต้องขังสังกัดกองงานไหน
หรืออยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คนไหน 
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การเช็คยอด ตรวจนับผู้ต้องขังตามลักษณะทางกายภาพของเรือนจ า โดยการนับยอดผู้ต้องขัง
ในช่วงเช้าก่อนลงจากเรือนนอน และนับยอดช่วงเย็นก่อนขึ้นเรือนนอน ในระหว่างวันมีการเช็คยอดผู้ต้องขัง
ตามกองงาน และแจ้งยอดให้ฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังท าการรวบรวมยอด แล้วรายงานผู้บัญชาการเรือนจ าทราบ 

การใช้วิทยุสื่อสาร ในการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจ า มีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นประโยชน์
อย่างมากในการแจ้งเหตุการณ์หรือรายงานสถานการณ์ในเรือนจ าให้ผู้อ านวยการส่วนควบคุมหรือผู้บัญชาการ
เรือนจ าทราบได้พร้อมๆกัน และสั่งการได้ทันที  

เทคนิคการแยกประเภทผู้ต้องขังท่ีมีลักษณะไม่น่าไว้วางใจ 
มีการแยกผู้ต้องขังโดยผ่านกระบวนการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง  โดยมีแยกขังไม่ให้ปะปนกับ

ผู้ต้องขังอ่ืน และสังเกตพฤติกรรมในระหว่างที่แยกขัง โดยเฉพาะผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ซึ่งจะมีปัญหาใน
การควบคุม มีการแยกการควบคุมไม่ให้ปะปนกับผู้ต้องขังเด็ดขาด ตามระเบียบที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด มีการ
สังเกตพฤติกรรมจนกว่าศาลจะตัดสินโทษ  

มาตรการในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 
จัดเจ้าหน้าที่ประจ าป้อมหรือจุดเสี่ยงภายในเรือนจ า พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ใช้วิทยุสื่อสารในการ

รายงานความเคลื่อนไหวให้ผู้บริหารทราบทุกชั่วโมง ซึ่งการใช้วิทยุสื่อสารมีความส าคัญมากในการควบคุมและ
ป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง สามารถแจ้งเหตุได้อย่างรวดเร็วในกรณีพบเห็นผู้ต้องขังพยายามหรือก าลัง
หลบหนี 

การจัดลักษณะทางกายภาพของเรือนจ าที่เป็นจุดเสี่ยงในการหลบหนีของผู้ต้องขัง เช่น การ
ก่อสร้างอาคาร เรือนนอน โรงเลี้ยง ห้องน้ า ให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและจ านวนผู้ต้องขังของ
เรือนจ า โดยยึดหลักความมั่นคงและความปลอดภัย มีการแยกพ้ืนที่และแบ่งอาณาเขตในการควบคุม การแยก
หรือก้ันบริเวณท่ีมีรถเข้าออกไม่ให้อยู่ในที่ที่มีผู้ต้องขังพลุกพล่าน  

ข้อเสนอแนะต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจ า  
กระบวนการสรรหาบุคคลของกรมราชทัณฑ์ ควรมีการประกาศถึงลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อจ ากัดในการท างาน ลักษณะพิเศษในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้าน
การควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจ า/ทัณฑสถาน ให้ผู้สมัครทราบตั้งแต่เริ่มสมัคร ซึ่งจะท าให้กรมราชทัณฑ์ได้บุคคล
ที่มีความตั้งใจที่จะท างานกับกรมราชทัณฑ์อย่างแท้จริง 

มีการด าเนินการทางวินัยอย่างจริงจัง และลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีเจ้าหน้าที่ละทิ้ง
การปฏิบัติหน้าที่จนเป็นเหตุให้ผู้ต้องขังหลบหนี เพ่ือเป็นการข่มขู่ยับยั้งให้เจ้าหน้าที่เกิดความเกรงกลัว ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดไว้ 
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สรุปบทสัมภาษณ์ นายประมวล พูลสวัสดิ์  ต าแหน่งนักทัณฑวิทยาช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ เรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี 

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 
มีการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมประจ าตามจุดต่างๆ ที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง  

ในส่วนการควบคุมประจ าแดน จัดสรรเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมประจ าแดนๆ ละ 1 คน เพ่ือปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมผู้ต้องขังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกวิชาชีพที่อยู่ประจ าโรงงานฝึกวิชาชีพ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุม
ติดภารกิจต้องพาผู้ต้องขังป่วยออกโรงพยาบาล ซึ่งจะท าให้อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมที่วางไว้ตามจุด
หรือตามแดนต่างๆขาดหายไป ฝ่ายควบคุมจะท าหนังสือถึงผู้บัญชาการเรือนจ า เพ่ือขอก าลังเจ้าหน้าที่จากฝ่าย
ต่างๆ เช่น ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง เป็นต้น มาท าหน้าที่ทดแทนก าลังเจ้าหน้าที่
ที่ขาดหายไป  

การจัดเจ้าหน้าหน้าที่ประจ าป้อมรักษาการณ์ของเรือนจ านั้น เนื่องจากปัญหาการขาดแคลน
ก าลังเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ จึงได้มีการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) จากองค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก จ านวน 2 คน ในการอยู่ประจ าป้อมรักษาการ แบ่งเป็นป้อมหน้าเรือนจ าและป้อมหลังเรือนจ า เพ่ือท า
หน้าที่สอดส่อง ดูแล ความเรียบร้อย และสถานการณ์ทั่วไปของเรือนจ า และให้รายงานสถานการณ์โดยทั่วไป
ของเรือนจ าต่อผู้บัญชาการเรือนจ าทุก 1 ชั่วโมง   

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล 
มีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ที่มีความรับผิดชอบในการควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล และใช้

ไลน์แอพพลิเคชั่น (Line) ในการรายงานผู้บัญชาการเรือนจ าเป็นระยะ โดยมีเวรพัศดีหรือเวรตรวจที่มีหน้าที่
รับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เวรเฝ้าป่วยผู้ต้องขังที่โรงพยาบาล  

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ 
มีการคัดเลือกผู้ต้องขังที่จะออกท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ โดยคณะกรรมการของเรือนจ า 

ตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด และมีการเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่จะได้รับการพิจารณาออก
ท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ คือ หากคณะกรรมการฯ สืบทราบว่าผู้ต้องขังคนใดมีหนี้สินในเรือนจ า ก็จะ
ไม่ได้รับการพิจารณาให้ออกท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ แม้จะมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่
กรมราชทัณฑ์ก าหนดก็ตาม เพราะผู้ต้องขังกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะหลบหนีมากกว่าผู้ต้องขังปกติ  

ในส่วนการควบคุมผู้ต้องขังที่ออกท างานสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ควบคุม 1 คน : ผู้ต้องขัง 7 – 8 คน 
และการควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอก จัดเจ้าหน้าที่ควบคุม 1 คน : ผู้ต้องขัง 5 คน ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขังในการรับผิดชอบควบคุมดูแลผู้ต้องขังกลุ่มนี้ 

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังไปศาล 
เป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจ ในการรับ – ส่ง และควบคุมผู้ต้องขังไปศาล โดย

ปัจจุบันทางเรือนจ ามีผู้ต้องขังที่ต้องออกไปศาลเฉลี่ยวันละ 30 – 40 คน ทุกวันเมื่อมีผู้ต้องขังกลับจากศาล 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมจะด าเนินการการตรวจค้นตัวตัวผู้ต้องขัง เพ่ือหาสิ่งของต้องห้ามที่ผู้ต้องขังอาจลักลอบ
น าเข้าเรือนจ า เช่น โทรศัพท์ ยาเสพติด เป็นต้น และมีการตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังทุกคนที่กลับมาจากศาล หาก
ตรวจพบสิ่งของต้องห้ามหรือตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ จะมีการด าเนินคดีทางอาญากับผู้ต้องขังคนนั้น 
และมีหนังสือแจ้งผลการตรวจค้นการตรวจปัสสาวะไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าพนักงานต ารวจที่รับผิดชอบใน
การควบคุมผู้ต้องขังไปศาลทราบต่อไป 
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สัดส่วนเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขัง ที่เหมาะสมต่อการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า ในการป้องกันการหลบหนีของ
ผู้ต้องขัง 

การควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยจะมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในด้านการควบคุมที่สามารถควบคุมดูแลผู้ต้องขังได้อย่างทั่วถึง ควรมีอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อ 
ผู้ต้องขัง 20 คน เนื่องจากควรมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันตามจุดเสี่ยงในการหลบหนีของผู้ต้องขัง เป็นการปิด
กั้นช่องโอกาสหรือช่องทางในการหลบหนีของผู้ต้องขัง นอกจากนี้ยังส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงน้อยลงจาก
อันตรายที่เกิดจากผู้ต้องขัง เช่น การจลาจล การจับเจ้าหน้าที่เป็นตัวประกัน การท าร้ายเจ้าหน้าที่เพ่ือการ
หลบหนี   

เทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 
เจ้าหน้าที่ต้องอยู่ประจ าจุดหรือเขตท่ีรับผิดชอบ ไม่ละเลยหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่

อย่างเต็มความสามารถ ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท โดยให้คิดอยู่ตลอดเวลาว่า ถ้ามีโอกาสผู้ต้องขังทุกคนคิดที่จะ
หลบหนีอยู่ตลอดเวลา  

เทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล 
การใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น (Line) ในการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และก าหนดให้เจ้าหน้าที่

รายงานผู้บัญชาการเรือนจ าทราบเป็นระยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ การเข้มงวดในการรายงานเพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงภาระรับผิดชอบไม่ละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ 
และมีการก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบในการควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาลตามที่กรมราชทัณฑ์
ก าหนดอย่างเคร่งครัด    

เทคนิคการแยกประเภทผู้ต้องขังท่ีมีลักษณะไม่น่าไว้วางใจ 
มีการแยกขังผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายใหญ่ คดีที่เป็นข่าวที่

ประชาชนให้ความสนใจ ผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหลบหนีหรือผู้ต้องขังโทษสูง โดยแยกขังไม่ให้ปะปนกับ
ผู้ต้องขังอ่ืนและมีการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างที่แยกขัง ในกรณีผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ต้องเฝ้าระวัง
สังเกตพฤติกรรมจนกว่าศาลจะตัดสินโทษ ซึ่งการแยกขังเพ่ือสังเกตพฤติกรรมของผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายใหญ่
เป็นไปเพ่ือลดโอกาสในการสร้างอิทธิพลในกลุ่มผู้ต้องขังด้วยกัน  ส าหรับผู้ต้องขังคดีที่เป็นข่าวประชาชนให้
ความสนใจ ต้องแยกขังเพ่ือลดความวุ่นวายในการควบคุม และส าหรับผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหลบหนีหรือ
ผู้ต้องขังโทษสูง แยกขังเพ่ือปิดช่องโอกาสในการคิดหรือพยายามหลบหนี  

เทคนิคในการหาข่าว 
มีการวางสายข่าว เพ่ือแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับการหลบหนี ทั้งการหลบหนีภายในเรือนจ า และ

ภายนอกเรือนจ า โดยหัวหน้าฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังจะคัดผู้ต้องขังเข้ามาท าหน้าที่สายข่าว ตามความสมัครใจและ
ยินยอมของตัวผู้ต้องขัง ซึ่งข่าวที่ได้มาจากสายข่าวนั้นจะมีการเช็คข่าวจากแหล่งข่าวหลายๆช่องทาง เพ่ือความ
น่าเชื่อถือของข่าวที่ได้รับ แล้วรายงานผู้บัญชาการเรือนจ าทราบในล าดับถัดไป 
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ปัญหา/อุปสรรคของการบริหารทรัพยากรบุคคล การควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 

ขาดแคลนก าลังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง โดยเฉพาะช่วงเวลาปล่อยขังลง
จากเรือนนอน (06.00 – 08.30 น.) เป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงในการหลบหนีของผู้ต้องขัง เนื่องจากมี
เจ้าหน้าที่เวรกลางคืน จ านวน 22 คน ต้องรับผิดชอบควบคุมดูแลผู้ต้องขัง จ านวน 3,000 คน มีการแบ่ง
เจ้าหน้าที่ประจ าตามจุดเสี่ยงต่างๆ จ านวน 9 คน ท าให้เจ้าหน้าที่เวรกลางคืนมีความเสี่ยงและมีอันตรายในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี มีแนวทางในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของเรือนจ าในการควบคุมผู้ต้องขังในช่วงเวลาดังกล่าว โดยให้เจ้าหน้าที่เวรกลางวัน ในวันหยุดราชการ
และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในวันราชการ มาเข้าแถวเคารพธงชาติในเรือนจ าอย่างพร้อมเพรียงกันในเวลา 08.00 น. 
เพ่ือเป็นการตรึงก าลังในการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจ า ในช่วงเวลาคาบเกี่ยวในช่วงพักเวรหรือสับเปลี่ยนเวร
ของเจ้าหน้าที่เวรกลางคืนกับเวรกลางวัน     

ปัญหา/อุปสรรคของการบริหารทรัพยากรบุคคลการควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล 
เจ้าหน้าที่ละทิ้งไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่

ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาลที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
เจ้าหน้าที่รู้ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของผู้ต้องขังที่จงใจหรือตั้งใจที่จะหลบหนี และประการส าคัญคือในการควบคุม
ผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาลนั้น ไม่มีสถานที่ควบคุมเป็นการเฉพาะ ต้องอยู่ปะปนกับผู้ป่วยคนอ่ืนๆ ประกอบกับ
ไม่มีที่พักเจ้าหน้าที่ ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่อยากออกไปควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล ในกรณีนี้กรมราชทัณฑ์
ควรมีการท าข้อตกลง (MOU) กับโรงพยาบาลในพ้ืนที่ เพ่ือจัดให้มีสถานที่ในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังเป็นการเฉพาะ 
เพ่ือให้การควบคุมผู้ต้องขังมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังอีกทางหนึ่งด้วย  

ข้อเสนอแนะต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 
การอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็น

การเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ การปลูกฝังความซื่อสัตย์ ความรักในหน้าที่ราชการให้กับ
เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

ในการตรวจค้นตัวผู้ต้องขังก่อนขึ้นเรือนนอน ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมที่ได้รับการอบรมหรือฝึก
เกี่ยวกับการตรวจค้นสิ่งของต้องห้าม ท าหน้าที่ตรวจค้นผู้ต้องขัง เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังซุกซ่ อน
อุปกรณ์หรือสิ่งของต้องห้าม ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการหลบหนีขึ้นเรือนนอนได้ ไม่ใช้ผู้ช่วยงาน
เจ้าพนักงานในการตรวจค้นตัวผู้ต้องขัง   
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4.2 ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  
1. นายวิเชียร ทองพุ่ม ต าแหน่งผู้อ านวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 
2. นายเริงศักดิ์ เกตุจันทึก ต าแหน่งนักทัณฑวิทยาช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ

ส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 
3. นายนาวิน แก้วจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ รักษาการในต าแหน่งนักทัณฑวิทยา

ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สามารถสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ 
การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอก งานสาธารณะ และเรือนจ าชั่วคราว ที่มี

ระเบียบวินัย ปฏิบัติตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด มีปฏิภาณไหวพริบ เป็นคนช่างสังเกต ซึ่งการ
ควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการหลบหนีมากกว่าการควบคุม
ผู้ต้องขังในเรือนจ า โดยเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ต้องมีทักษะในการอ่านความคิดผู้ต้องขัง 
วิเคราะห์ สังเกตพฤติกรรมของผู้ต้องขังในแต่ละวัน การแสดงออกถึงอารมณ์ และความรู้สึกของผู้ต้องขัง  

หลักการในการควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอก งานสาธารณะ และเรือนจ าชั่วคราวที่ส าคัญ 
เจ้าหน้าที่ควบคุมต้องไม่ไว้วางใจผู้ต้องขัง ให้ระลึกไว้เสมอว่าแม้ผู้ต้องขังเหลือโทษ 1 วันก็สามารถหนีได้ และ
ยึดหลัก “เราไม่หนีผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังก็จะไม่หนีเรา” คือ เจ้าหน้าที่ต้องไม่ละทิ้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือ
หน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด ผู้ต้องขังก็ไม่สามารถหนีไปจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่ได้    

เทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 
ให้ผู้ต้องขังที่หลบหนีและจับตัวกลับมาได้ เล่าประสบการณ์/แชร์ประสบการณ์ชีวิต ถึงความยากล าบาก

ในการใช้ชีวิต ข้อเสีย ผลที่จะได้รับตามมาของการหลบหนี เพ่ือเป็นอุทาหรณ์เตือนผู้ต้องขังคนอ่ืนๆ  
การสร้างกลุ่มไลน์ของเรือนจ า เป็นช่องทางในการสื่อสาร สั่งการ แลกเปลี่ยนข่าวสาร เกี่ยวกับ

การปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง เพ่ือความรวดเร็วในการสั่งการ สามารถปฏิบัติงานสนองต่อนโยบายในการ
ควบคุมผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกรณีเมื่อมีเหตุร้ายหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น 
ผู้ต้องขังหลบหนี ผู้ต้องขังก่อจราจล สามารถระดมก าลังในการระงับเหตุหรือติดตามตัวผู้ต้องขังได้อย่างรวดเร็ว 

เทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ 
ใช้อิทธิพลกลุ่มในการควบคุมผู้ต้องขังท างานนอกเรือนจ าและงานสาธารณะ เป็นการให้ผู้ต้องขัง

ปกครอง ดูแลกฎระเบียบ ความเรียบร้อยภายในกลุ่มผู้ต้องขังด้วยกัน วิธีการนี้จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของ
เจ้าหน้าที่ ในสภาพการณ์ที่อัตราก าลังเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอหรือไม่สามารถดูแลผู้ต้องขังได้อย่างทั่วถึง หากมี
ผู้ต้องขังกระท าความผิดภายในกลุ่ม สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องร่วมกันรับผิดชอบกับความผิดที่เกิดขึ้น มีการ
ก าหนดมาตรการในการลงโทษผู้ต้องขังที่ท าผิดกฎระเบียบฯ โดยการส่งกลับเข้าเรือนจ าทันที และด าเนินการ
ลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังตามฐานความผิดที่กระท า รวมถึงการตัดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ต้องขังพึงได้รับตาม
ระเบียบที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด  
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เจ้าหน้าที่ต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ควบคุมผู้ต้องขังแบบพ่อปกครองลูกหรือแบบพ่ีน้อง ใช้
หลักจิตวิทยาในการควบคุม รู้พื้นฐานของผู้ต้องขังแต่ละคน มีการพูดคุยท าความเข้าใจกับญาติเกี่ยวกับระเบียบ
ในการเยี่ยม ขอความร่วมมือกับญาติไม่ให้บอกหรือส่งข่าวเรื่องที่จะกระทบกระเทือนจิตใจผู้ต้องขัง อันเป็น
สาเหตุที่จะท าให้ผู้ต้องขังหลบหนี โดยเฉพาะข่าวร้ายจากทางบ้านซึ่งมีผลต่อจิตใจผู้ต้ องขัง เช่น การสูญเสีย
บุคคลในครอบครัว ภรรยามีสามีใหม่  

การเยี่ยมญาติ สามารถเยี่ยมผู้ต้องขังได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00 - 13.00 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่
ควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ ได้แจ้งและท าความเข้าใจให้ญาติทราบเกี่ยวกฎระเบียบ
ในการเยี่ยม และขอความร่วมมือไม่ให้ญาติแจ้งข่าวร้ายทางบ้านให้ผู้ต้องขังรับรู้ ทั้งนี้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขัง
ได้ผ่อนคลายความเครียด ความวิตกกังวล ความเหน็ดเหนื่อยจากการท างาน เป็นการให้รางวัลตอบแทน
ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ตั้งใจท างาน อยู่ในกฎระเบียบ   

เทคนิคการแยกประเภทผู้ต้องขังท่ีมีลักษณะไม่น่าไว้วางใจ 
การสังเกตพฤติกรรม การแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกของผู้ต้องขังในแต่ละวัน ถ้าพฤติกรรม

ของผู้ต้องขังคนไหนเปลี่ยนไป เช่น ปกติเป็นคนสดใสร่างเริง ขยันท างาน ในวันต่อมาไม่ร่างเริง เงียบขรึม ไม่
พูดจากับใคร หากเจ้าหน้าที่สังเกตเห็น จะใช้วิธีการเข้าไปพูดคุย เพ่ือปรับความเข้าใจกับตัวผู้ต้องขัง ถ้า
พฤติกรรมผู้ต้องขังยังเหมือนเดิมไม่ดขีึ้นและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ   

มาตรการในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 
มีการจัดสรรพ้ืนที่ให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง

เคร่งครัด ในส่วนของการควบคุมผู้ต้องขังเข้าใหม่หรือย้ายระบายมาจากเรือนจ าอ่ืน ทางเรือนจ ามีการละลาย
พฤติกรรมผู้ต้องขัง ให้รู้จักค่านิยมร่วมในการอยู่ร่วมกัน เปลี่ยนความคิด ทัศนคติของผู้ต้องขัง สร้างวัฒนธรรม
ร่วมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน โดยการฝึกระเบียบวินัย ฝึกระเบียบแถว เป็นระยะเวลา 1 เดือน หลังจากนั้นจะ
กระจายไปตามแดนต่างๆ เพ่ือป้องกันการสร้างปัญหาในการรวมกลุ่ม แก๊ง หรือบ้าน ที่จะสร้างปัญหาในการ
ควบคุมดูแลภายในเรือนจ า  

มาตรการในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ 
ในระหว่างวันที่ผู้ต้องขังออกท างานจ่ายนอก งานสาธารณะ และเรือนจ าชั่วคราว มีการเช็คยอด

ผู้ต้องขัง 3 เวลา ในตอนเช้า เที่ยง และเย็น พร้อมทั้งรายงานยอดผู้ต้องขังให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หากมีผู้ต้องขัง
หลบหนีไป จะสามารถประมาณช่วงเวลา และระยะทางหลบหนีได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง เพ่ือจะได้มีการ
ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่ ญาติ ประชาชนและผู้น าชุมชนในพื้นที่ ในการหาข่าวและติดตามตัวผู้ต้องขัง
กลับมาได้อย่างทันท่วงที 

มีการคัดกรองเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ 
โดยคณะกรรมการของเรือนจ า ซึ่งค านึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประวัติการท างาน 
และพฤติกรรมที่ผ่านมา เพ่ือประสิทธิภาพในการควบคุมผู้ต้องขังและการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง 

การสังเกตพฤติกรรมของผู้ต้องขังในแต่ละวัน หากผู้ต้องขังมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ประกอบกับ
การเช็คข้อมูลจากสายข่าวแล้วมีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ จะรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและส่งผู้ต้องขังคนนั้น
กลับเข้าในแดน เพ่ือเป็นการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง  

การพิจารณาคัดเลือกเลือกผู้ต้องขังออกท างานจ่ายนอก งานสาธารณะ ของเรือนจ า เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด โดยทางทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกได้
จัดท าแบบข้อมูลผู้ต้องขังจ่ายนอกและงานสาธารณะ ให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกกรอก เพ่ือเก็บไว้
เป็นข้อมูลของทัณฑสถาน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้  
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แบบกรอกข้อมูลส่วนบุคคลผู้ต้องขังจ่ายนอก 

ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 
 

 

 

 

 

 

 

   

ด้านหน้า ด้านข้างขวา ด้านข้างซ้าย ด้านหลัง 
 

ชื่อ น.ช. ...........................นามสกุล...............................ชื่อเลน่.........................หรอื............................................ 

คดี............ตัดสินจ าคุก...............ปี จ ามาแล้ว..................ปี คงเหลือ................ปี วันพ้นโทษ. ............................... 

เกิดวันที่.......เดือน..................พ.ศ. ...........อายุ...........ปี สัญชาติ............เชื้อชาติ...........ศาสนา....... ................... 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 

หมายเลขโทรศัพทญ์าติ ที่สามารถติดต่อได้...........................................และ.......................................... .............. 

ที่อยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน เลขที่ .............หมู่ที่.............หมู่บ้าน......................... ......... 

ต าบล/แขวง......................อ าเภอ/เขต.......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์................... ............... 

จบการศึกษาระดับ.............................สาขา............................ความสามารถพิเศษ........................ ....................... 

อาชีพก่อนต้องโทษ.................................ระยะเวลา.....................ปี สถานที่..................................... .................... 

จังหวัด.......................................รายได้.............................บาท/เดือน  

ความถนัด...........................................................งานอดิเรก................................................. ................................. 

มีความต้องการฝึกวิชาชีพในด้าน     (  ) ช่างสาขาต่างๆ    (  ) เกษตรกรรม     (  ) อ่ืนๆ..................................... 

ที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ 

ชื่อ-สกุล(เจ้าของบ้าน).....................................บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่...........หมู่บ้าน..... .....................................   

ต าบล/แขวง........................อ าเภอ/เขต..........................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์.............. ............... 

หมายเลขโทรศัพท์............................................................ .................................................................................... 

บิดา ชื่อ – สกุล......................................อายุ............ปี อาชีพ.......................โทรศัพท์........................... ............... 

บ้านเลขท่ี................หมู่ที่..............หมู่บ้าน.............................ต าบล/แขวง............................................. .............. 

อ าเภอ/เขต..............................จังหวดั...........................รหสัไปรษณีย์..................................... ............................. 

มารดา ชื่อ – สกุล......................................อายุ.........ปี อาชีพ....................โทรศัพท์............................... ............. 
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บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่.............หมู่บ้าน........................ ............ต าบล/แขวง...................................................... 

อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์................... .......................... 

สถานภาพ  (  )โสด   (  )สมรส   (  )แยกกันอยู่   (  )หม้าย,หย่าร้าง   (  )อ่ืนๆ...................................................  

ชื่อ-สกุลคู่สมรส..........................................อายุ................ปี  อาชีพ.......................โทรศัพท์............ ..................... 

ทีอ่ยู่ บ้านเลขท่ี................หมู่ที่............หมู่บ้าน....................................ต าบล/แขวง...................... ........................ 

อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์.............. ..........จ านวนบตุร...........คน 

บุตรคนที่ 1. ชื่อ – สกุล...............................................อายุ..............ปี อาชีพ...............อาศัยอยู่กับ.....................  

บุตรคนที่ 2. ชื่อ – สกุล...............................................อายุ..............ปี อาชีพ...............อาศัยอยู่กับ.....................  

บุตรคนที่ 3. ชื่อ – สกุล...............................................อายุ..............ปี อาชีพ...............อาศัยอยู่กับ...... ............... 

ที่อยู่เม่ือพ้นโทษจะไปพักอาศัยอยู่กับ 

ชื่อ – สกุล(เจ้าของบ้าน).......................................................................เกี่ยวข้องเป็น....................... .................... 

บ้านเลขท่ี................หมู่ที่.............ซอย/ถนน.........................หมู่บ้าน........................ต าบล/แขวง........................  

อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..................... .......................... 

เบอร์โทรศพัท์บ้าน.................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.................................................. ............. 

ลักษณะ(  )บ้านส่วนบุคคล  (  )บ้านเช่า  (  )แฟลต  (  )ชุมชนแออัด  (  )บ้านนายจ้าง  (  )บ้านพักบริษัท/ราชการ 

แผนที่บ้านพักหลังพ้นโทษโดยสังเขป (เริ่มจากส่วนราชการหรือถนนหลักที่ส าคัญในพ้ืนที่) 
 

 

(ลงชื่อ)......................................................... 

(นช. ....................................................) 
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ปัญหา/อุปสรรคของการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 

ขาดแคลนอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง เนื่องจากจะต้องรับผิดชอบควบคุม
ผู้ต้องขังภายในแดนตามพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ยังต้องรับผิดชอบในการควบคุมผู้ต้องขังประจ าโรงงานด้วย 
ซึ่งแต่ละโรงงานมีเจ้าหน้าที่ 1 คน ควบคุมผู้ต้องขังเฉลี่ย 200-300 คน ท าให้ไม่สามารถควบคุมผู้ต้องขังได้อย่าง
ทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้ผู้ต้องขังหลบหนีไปจากการควบคุมได้ 

ปัญหา/อุปสรรคของการบริหารทรัพยากรบุคคลการควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ 
ไม่สามารถควบคุมผู้ต้องขังตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดได้ เนื่องจากจ านวนเจ้าหน้าที่

มีไม่เพียงพอต่อการควบคุมผู้ต้องขัง ประกอบพ้ืนที่ฝึกวิชาชีพมีขนาดกว้างขวางหลายสิบไร่ และงานที่ได้รับ
มอบหมายมีปริมาณมาก เช่น ท านา ท าไร่ ปลูกมันส าปะหลัง ท าสวนทุเรียน เลี้ยงวัว ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยง
อันเป็นช่องทางให้ผู้ต้องขังหลบหนีได้ง่าย 

ข้อเสนอแนะต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 
การสร้างจิตส านึกเจ้าหน้าที่ในปฏิบัติงานควบคุมผู้ต้องขังตามระเบียบที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด 

การปฏิบัติตามวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด มีการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในการควบคุม
ผู้ต้องขัง ผู้บังคับแดนมีความเป็นผู้น า ผู้บริหารเรือนจ าปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เข้าใหม่ให้เรียนรู้งานด้านการควบคุมผู้ต้องขังจากประสบการณ์ตรงใน
การปฏิบัติหน้าที่ (Learning by doing) โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ในงานควบคุมคอยเป็นพี่เลี้ยงในการ
สอนงานเจ้าหน้าที่เข้าใหม่ ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่เข้าใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานควบคุมมาก่อน ได้เรียนรู้
ในขณะที่ปฏิบัติ แล้วเกิดแนวความคิดใหม่ ประสบการณก์่อให้เกิดการเรียนรู้ในช่วงการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ 
ให้ด าเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ละเลย ประมาท

ในการปฏิบัติหน้าที่ท าให้ผู้ต้องขังหลบหนีจนเกิดความเสียหายต่อเรือนจ า ภาพลักษณ์ของกรมราชทัณฑ์ และ
ความปลอดภัยของประชนในสังคม 

สรุปบทสัมภาษณ์ นายมณฑป เอมพันธ์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ช านาญงาน  
นายสุขี ช่างปรุง ต าแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ช านาญงาน 
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง 

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ 
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจไม่ละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลัก “เจ้าหน้าที่ไม่

หนีผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังไม่หนีเจ้าหน้าที่” ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว 
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มาตรการของกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกหรืองาน
สาธารณะอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยตั้งอยู่บนหลักสิทธิมนุษยชนและมีมนุษยธรรม  

เจ้าหน้าที่เข้าใหม่ ยังไม่เหมาะสมในการรับผิดชอบควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงาน
สาธารณะ เนื่องจากอาจรู้ไม่เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของผู้ต้องขัง อาจโดนผู้ต้องขังหลอก จนน าไปสู่การหลบหนีใน
ที่สุด ในการจะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาใหม่ รับผิดชอบในการควบคุมผู้ต้องขังดังกล่าว ควรมีประสบการณ์ในงาน
ด้านการควบคุมผู้ต้องขังมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
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มาตรการในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ 

ในการควบคุมผู้ต้องขังกองนอก หากเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นผู้ต้องขังมีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ 
อาจน ามาซึ่งการหลบหนี หรือมีข่าวเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ หรือท าผิดกฎ ระเบียบของการ
ท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ หรือลักลอบดื่มสุรา ทางเจ้าหน้าที่หัวหน้าชุดจะส่งตัวผู้ต้องขังรายนั้นกลับ
เข้าเรือนจ าทันที และมีการด าเนินการวินัยกับผู้ต้องขังรายนั้น ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันการหลบหนีของ
ผู้ต้องขัง  

เทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ มีส่วนร่วมในการ

คัดเลือกผู้ต้องขังออกท างานดังกล่าว มีการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ความประพฤติของผู้ต้องขั ง ผ่านการ
พูดคุยแบบเป็นกันเอง เป็นการสร้างความคุ้นเคยกับตัวผู้ต้องขังในเบื้องต้น เพราะเจ้าหน้าที่ต้องอยู่คลุกคลี 
ควบคุมผู้ต้องขังโดยตรง  

เจ้าหน้าที่ต้องถอดหัวโขน วางไม้ตะบอง ปฏิบัติตัวกับผู้ต้องขังเสมือนพี่น้องที่ท างานร่วมกัน  
ซึ่งจะท าให้ผู้ต้องขังให้ความเคารพ และเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้การควบคุมและงานท างานมี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหา/อุปสรรคของการบริหารทรัพยากรบุคคลการควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ 
ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ นอกจากนี้

เจ้าหน้าที่มีความตรากตร าในการเข้าเวร ซึ่งนอกจากท างานในเวลาปกติแล้ว ยังมีหน้าที่รับผิดชอบเข้าเวร
กลางคืน (ความถี่ เข้า 1 คืน เว้น 2 คืน) ในการตรวจบริเวณโดยรอบก าแพงเรือนจ าร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย (รปภ.) ทุกชั่วโมง พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

ข้อเสนอแนะต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ 
เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่รับผิดชอบและกับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย 

เช่น ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก การน าผู้ต้องขังออกท างานกองนอกและงานสาธารณะ ซึ่งมีพ้ืนที่
อาณาบริเวณกว้างขวาง ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมดูแลผู้ต้องขังได้อย่างทั่วถึง  

มีการมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ตามความรู้ความสามารถ ความถนัดของเจ้าหน้าที่ และ
พิจารณาจากประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา เพ่ือประสิทธิภาพในการควบคุมผู้ต้องขังเพ่ือป้องกันการหลบหนี
ของผู้ต้องขัง 

4.3 เรือนจ าอ าเภอนางรอง 

สรุปบทสัมภาษณ์ นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ต าแหน่งผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอนางรอง 

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจ า ต้องให้ความส าคัญกับการนับยอด

ผู้ต้องขังในกรณีผู้ต้องขังหลบหนี มีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้ต้องขังหลบหนี โดยจัด
ก าลังเจ้าหน้าที่เป็น 2 ชุด เร่งจับกุมตัวให้ได้ภายใน 48 ชั่วโมง ตามระเบียบที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด โดยมีการให้
รางวัลแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องขังหลบหนี 

การแจ้งข่าวสารให้เจ้าหน้าที่เรือนจ าทราบในการประชุมประจ าเดือน เช่น มาตรการควบคุม
ของกรมราชทัณฑ์ ข่าวสารการหลบหนี โทษของการกระท าความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง โทษทางวินัยและ
โทษทางอาญา เป็นต้น 



94 
 
เทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า  

การคัดเลือกผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานที่ท างานห้องเยี่ยมญาติ ถือเป็นเรื่องส าคัญในการบริการ
งานเรือนจ า ต้องเป็นผู้ต้องขังที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถไว้วางใจได้ และท างานด้วยความซื่อสัตย์ ถ้ าได้
ผู้ต้องขังไม่ดีเข้ามาท างานตรงส่วนนี้ อาจท าตัวเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างญาติกับผู้ต้องขัง หรือ
ระหว่างผู้ต้องขังด้วยกัน   

มีการจัดพ้ืนที่เขตหวงห้ามหรือจุดเสี่ยง (Nogo Area) และก าหนดให้ผู้ต้องขังหรือผู้ที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจใช้การโรยหินกรวดจะท าให้เกิดเสียงดังหรือใช้
วัสดุที่สามารถท าให้ทราบหรือสังเกตได้ว่ามีบุคคลเข้ามาในบริเวณเขตหวงห้ามหรือจุดเสี่ยงที่ก าหนดไว้ 

เทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล 
เรือนจ าได้สร้างแบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล ส าหรับให้

เจ้าหน้าที่เวรตรวจ พัศดีเวรและเจ้าหน้าที่ เวร เซ็นชื่อรับรองการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือเป็นการสร้างความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นการสร้างเอกสารยืนยันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีเจ้าหน้าที่
ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องขังป่วยตามที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด และก าหนดให้มี
การรายงานผู้บัญชาการเรือนจ าพร้อมรูปถ่ายผ่านไลน์ (Line) โดยผู้บัญชาการเรือนจ าสุ่มตรวจการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง  

การเยี่ยมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาลของญาติ มีการถ่ายบัตรประชาชนของญาติที่มาเยี่ยมไว้เป็น
หลักฐาน พร้อมกรอกข้อมูลญาติตามแบบฟอร์มการเยี่ยมที่เรือนจ าก าหนด  

มีการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาลอย่าง
จริงจัง เพือ่ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่อื่นท าตามเป็นเยี่ยงอย่าง 

เทคนิคการแยกประเภทผู้ต้องขังท่ีมีลักษณะไม่น่าไว้วางใจ 
มีการ Focus ผู้ต้องขังเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ต้องขังมีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจเกี่ยวกับ

โทรศัพท์ ยาเสพติด หรือหลบหนี กลุ่มที่ 2 ผู้ต้องขังทั่วไป และกลุ่มที่ 3 ผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงต่ า โดยผู้ต้องขัง
กลุ่มเสี่ยงหรือมีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ มีการสังเกตพฤติกรรมตลอด 24 ชั่วโมง มีการก าหนดพ้ืนที่ในการ
ควบคุมเป็นการเฉพาะ (Block Zone) แยกการควบคุมออกจากผู้ต้องขังอ่ืน 

เทคนิคในการหาข่าว 
การวางระบบสายข่าวในเรือนจ า โดยผู้บังคับแดนและผู้บัญชาการเรือนจ าร่วมกันกรองและ

วิเคราะห์ข่าวที่ได้จากสายข่าว ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถ Focus ผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล ในการติดตาม สอดส่อง 
และสังเกตพฤติกกรม มีการปกป้องสายข่าวและการให้รางวัลสายข่าวเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างานของ
แหล่งข่าว ในส่วนการย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจ าหนึ่งไปยังเรือนจ าหนึ่ง มีการส่งต่อข้อมูลด้านการข่าวให้แก่กัน 
ซึ่งจะท าให้เราสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ที่ก าลังจะเกิดข้ึนล่วงหน้า จะได้เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับหรือป้องกัน
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีก าลังจะเกิดข้ึน 

 ให้เจ้าหน้าที่ดักฟังการสนทนาในการเยี่ยมญาติของผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการหลบหนี 
หรือผู้ต้องขังคดียาเสพติด  หรือผู้ต้องขังรายส าคัญ และมีการก าหนดช่องทางการเยี่ยมญาติเป็นการเฉพาะเพ่ือ
เป็นการหาข่าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว  
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มาตรการในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 

มาตรการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง แบ่งประเด็นส าคัญเป็น 3 มิติ  
1. ด้านทางกายภายภาพ สิ่งปลูกสร้างและเทคโนโลยีของเรือนจ า เช่น ประตู ก าแพง ลวดหนาม

หีบเพลง สายไฟแรงสูงแนวก าแพง ป้อมรักษาการณ์ เป็นต้น มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์
และสิ่งก่อสร้างอยู่เสมอให้มีความพร้อมใช้งานสามารถป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังได้จริง เป็นการช่วยลด
โอกาสในการหลบหนีของผู้ต้องขัง ซึ่งการหลบหนีภายในเรือนจ าส่วนใหญ่มี 2 ช่องทาง คือ ทางประตูเรือนจ า
และการปีนก าแพง ดังนั้นประตูเรือนจ าและก าแพงต้องมีการตรวจสอบให้มีความมั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้การ
ตรวจสอบลวดหนามตามแนวก าแพงก็มีความส าคัญในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังเช่นกัน ต้องมีการ
ตรวจสอบลักษณะการขึงและการวางลวดหนาม โดยถ้าขึงลวดหนามไม่ได้มาตรฐาน เช่น ตึงไปหรือหย่อนยาน
ไปแทนที่จะช่วยในการป้องกันผู้ต้องขังหลบหนี กลับกลายเป็นช่องทางในการช่วยให้ผู้ต้องขังใช้ลวดหนามเป็นที่
เหนี่ยวรั้งช่วยในการปีนข้ามก าแพงเพ่ือหลบหนีได้ง่ายขึ้น  

1.1 การทาสีก าแพง พ้ืน ควรเป็นสีที่ให้ความสว่าง มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อมีบุคคลเข้ามาใน
บริเวณแนวรอบก าแพง มีแสงสว่างจากหลอดไฟ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีจุดบอดบริเวณแนวรอบก าแพง ท าให้
ผู้ต้องขังพรางตัวหลบหนีตามแนวก าแพงได้ 

1.2 ป้อมรักษาการณ์บริเวณรอบเรือนจ า โดยเฉพาะป้อมที่ มีความส าคัญต้องจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ขึ้นสังเกตการณ์ ซึ่งการขึ้นป้อมท าให้เจ้าหน้าที่มีทัศนวิสัยในการมองเห็นบริเวณทั้งภายในและ
ภายนอกเรือนจ าในลักษณะจุดสูงข่ม เป็นการใช้บุคลากรในการป้องกันการหลบหนี มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ป้อมรักษาการณ์ แบ่งเป็นผลัดๆละครึ่งวัน ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือการมี
ระบบและอุปกรณ์ในการแจ้งเหตุบนป้อมรักษาการณ์ที่สามารถติดต่อสื่อสารและแจ้งเหตุ เพ่ือการป้องกัน 
ระงับเหตุ หรือติดตามตัวผู้ต้องขังได้อย่างรวดเร็ว เช่น วิทยุสื่อสาร นกหวีด ระฆัง เป็นต้น  

2. ด้านบุคลากร พิจารณาเลือกเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ประตู เจ้าหน้าที่แนวก าแพง และเจ้าหน้าที่ป้อม ซึ่งเป็นจุดที่มีความส าคัญในการป้องกันการหลบหนี 
มีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีความแข็งแรง มีไหวพริบปฏิภาณ ช่างสังเกต ไม่ปล่อยปละละเลย มีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการท าหน้าที่ประตู เช่น อาจใช้เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่มาท าหน้าที่ประตู ถึงแม้ว่าจะไม่มี
ประสบการณ์ในการท าหน้าที่มาก่อน แต่ก็จะได้ความอดทน และความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังในเรือนจ า
มาทดแทนในส่วนนั้น ดังนั้นเรือนจ า/ทัณฑสถาน ต้องการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยการดูแล
จัดสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประตู แนวก าแพง และป้อม ในส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุม ฯ 
ควรเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ต้องขัง หลักปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
มาตรการต่างๆในการควบคุมผู้ต้องขัง   

3. ด้านข้อมูลผู้ต้องขัง มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ต้องขังที่ถูกต้องและแม่นย า โดยพัฒนา
ฐานข้อมูลผู้ต้องขังร่วมกับ 17 ระบบของกรมราชทัณฑ์ จัดท าฐานข้อมูลผู้ต้องขังทั้งระบบ Digital และ Manual 
เมื่อเกิดเหตุสามารถเรียกใช้ข้อมูลดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว มีความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และสามารถ
น าไปใช้ได้จริง ในการควบคุมผู้ต้องขังมีการแบ่งผู้ต้องขัง เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มผู้ต้องขังเสี่ยงหรือมีพฤติการณ์ไม่น่า
ไว้วางใจเกี่ยวกับโทรศัพท์ ยาเสพติด หรือหลบหนี กลุ่มผู้ต้องขังทั่วไป และกลุ่มผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงต่ า เพ่ือ
ประสิทธิภาพการควบคุม ป้องกันการก่อการเหตุร้าย หรือสร้างความยุ่งยากวุ่นวายในการควบคุมผู้ต้องขังของ
เรือนจ า โดยผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยงหรือมีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ เป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่ต้องควบคุมดูแล สังเกต
พฤตกิรรมตลอดเวลา มีการก าหนดพื้นที่ในการควบคุมเป็นการเฉพาะ (Block Zone) แยกการควบคุมออกจาก
ผู้ต้องขังอ่ืน 
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การตรวจค้น และป้องกันสิ่งของต้องห้ามอันเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการหลบหนี เน้น
ก าชับให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจค้นอย่างละเอียด ทั้งอาคารสถานที่และตัวผู้ต้องขัง  

การตั้งศูนย์วิทยุ เพื่อรายงานสถานการณ์ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นในเรือนจ า  
มีอุปกรณ์ในการแจ้งเหตุ เช่น วิทยุสื่อสาร นกหวีด กล้องส่องทางไกล ระฆัง เป็นต้น เพ่ือให้เรือนจ ามีระบบการ
แจ้งเหตุที่เป็นมาตรฐาน เพ่ือให้การควบคุมผู้ต้องขังเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในป้องกันการ
หลบหนีของผู้ต้องขัง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เรือนจ าปฏิบัติงานประจ าศูนย์วิทยุ 

การสร้างความเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายกับชุมชนรอบเรือนจ า โดยเฉพาะเรือนจ าที่อยู่ในตัวเมือง 
ซึ่งมีช่องทางในการหลบหนีได้ง่ายกว่าเรือนจ าที่ตั ้งอยู่นอกตัวเมือง เครือข่ายได้แก่ ประชานชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สถานีขนส่ง (บขส.) วินมอเตอร์ไซค์ สถานีต ารวจ จะได้ประสานขอความช่วยเหลือในการแจ้งเหตุ 
แจ้งข่าวสาร หรือติดตามตัวผู้ต้องขังได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งชุมชนรอบเรือนจ าสามารถให้ข้ อมูลที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับการหลบหนีของผู้ต้องขังได้อย่างดี มีการให้รางวัลแก่บุคคลที่แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
หลบหนีของผู้ต้องขัง 

มีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน อาทิเช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI) 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ในการขอความช่วยเหลือ
ติดตามผู้ต้องขังหลบหนี เช่น การตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์ ที่สามารถระบุพ้ืนที่ของผู้ต้องขังได้อย่างชัดเจน โดย
การตามคลื่นสัญญาณตามพ้ืนที่ของโทรศัพท์ 

มาตรการในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล 
การคัดกรองผู้ต้องขังป่วยที่จะออกรักษาตัวที่โรงพยาบาล มีการเช็คประวัติการเจ็บป่วย การรักษาตัว

ที่ผ่านมา และเช็คจากสายข่าวที่วางไว้ เพ่ือเป็นการยืนยันการเจ็บป่วยจริงของผู้ต้องขัง และมีการจัดเจ้าหน้าที่
ควบคุมตามระเบียบที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด    

มาตรการในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังเรือนจ าชั่วคราว 
การก าชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจนับยอดผู้ต้องขัง 3 เวลา ในตอนเช้า เที่ยง และเย็น พร้อมทั้ง

รายงานยอดผู้ต้องขังให้ผู้บังคับบัญชาทราบ มีการสร้างห้องพักเวรหน้าเรือนนอน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ควบคุมผู้ต้องขงัได้อย่างใกล้ชิด  

ปัญหา/อุปสรรคของการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 
เจ้าหน้าที่เรือนจ าขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดการต่อยอดองค์ความรู้ในด้านการข่าว และการน า

องค์ความรู้ที่ได้ปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง  

ปัญหา/อุปสรรคของการบริหารทรัพยากรบุคคล การควบคุมผู้ต้องขังไปศาล 
เจ้าหน้าที่ประจ ารถขนย้ายผู้ต้องขังขาดทักษะในการใช้อาวุธ การป้องกันตัว และยุทธวิธีในการ

ระงับเหตุร้ายเบื้องต้น อีกทั้งยังขาดเทคโนโลยีในการขนย้ายผู้ต้องขัง เช่น รถขนย้ายผู้ต้องขังไม่มีการติดกล้อง
วงจรปิด หรือใช้ระบบระบุต าแหน่งซึ่งท างานร่วมกับดาวเทียม (GPSX ในการติดตามรถขนย้ายผู้ต้องขัง 
การจัดตั้งศูนย์ควบคุมในการขนย้ายประจ าเรือนจ าหรือประจ าเขต  ซึ่งมีความส าคัญในการขนย้ายผู้ต้องขัง 
หากมีเทคโนโลยีดังกล่าว เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้น สามารถรับรู้เหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว เช่น กรณรีถออก
นอกเส้นทาง รถหยุดระหว่างทาง ไปถึงเป้าหมายช้ากว่าที่ก าหนด หรือเมื่อมีผู้ต้องขังหลบหนีเกิดขึ้น ก็สามารถ
ค านวณเวลาในการเกิดเหตุ จุดที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ เพ่ือทราบพิกัดของรถ ท าให้ง่ายต่อการติดตามตัว
ผู้ต้องขัง  
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ข้อเสนอแนะต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 

ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการข่าว มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่การข่าวที่เป็น
ทางการและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

ข้อเสนอแนะต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังเรือนจ าชั่วคราว 
ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของเรือนจ าชั่วคราวที่ทรุดโทรม ช ารุด และควรมีการสร้าง

ห้องพักเวรหน้าเรือนนอน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมผู้ต้องขังได้อย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง
เรือนจ าชั่วคราวต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท ไม่ให้ความไว้วางใจต่อผู้ต้องขัง 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง 
การน าเทคโนโลยี  RFID (Radio Frequency Identification) มาปรับใช้ในการยืนยันตัว

ผู้ต้องขังโดยอาศัยคลื่นวิทยุ ที่แน่นอนกว่าการนับยอดผู้ต้องขัง ด้วยการสแกนบาร์โค้ดที่อาศัยคลื่นแสง ซึ่งจะช่วย
ให้การยืนยันตัวผู้ต้องขังมีความแน่นอนและรวดเร็วขึ้น 

การน าระบบของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม Data Exchange Center (DXC) 
เป็นระบบประมวลผลร้อยละการกระท าผิดซ้ า มาปรับใช้เพ่ือการควบคุมผู้ต้องขัง และติดตามตัวผู้ต้องขัง
หลบหนี อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บริหารเรือนจ า และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เวลาในการติดตาม และค้นหาข้อมูลผู้ต้องขัง ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้
มีการลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ 
กรมการปกครอง กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ส านักงานป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด และส านักงานกิจการยุติธรรม 

การน าเทคโนโลยี เครื่อง X-Ray รถยนต์ เข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ในการตรวจยานพาหนะที่เข้า-ออก
เรือนจ า ทั้งรถขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพ่ือตรวจตราสิ่งแปลกปลอม สิ่งของต้องห้าม สิ่งของไม่อนุญาต หรือ
แม้แต่ตัวบุคคล ที่อาจมีการลักลอบน าเข้า-ออกจากเรือนจ า โดยการซุกซ่อนภายในรถยนต์ดังกล่าวเพ่ืออ าพราง
เจ้าหน้าที่ตรวจค้น  

การเก็บรวบรวมองค์ความรู้ในงานควบคุมผู้ต้องขัง เช่น การเรียนรู้พฤติกรรมผู้ต้องขัง การใช้
สัญญาณมือ หรือสัญลักษณ์ต่างๆในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ต้องขัง เป็นต้น โดยแทรกเข้าไปในการอบรม
หลักสูตรต่างๆของกรมราชทัณฑ์ เช่น หลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ (แรกรับ) หลักสูตรพัศดี เพ่ือเป็นการให้
ความรู้แกเ่จ้าหน้าที่ควบคุม  

การก าหนดให้ห้องควบคุมผู้ต้องขังประจ าศาล รถขนย้าย โรงพยาบาล เปรียบเสมือนเรือนจ า 
เพ่ือให้เจ้าพนักงานเรือนจ ามีอ านาจตามกฎหมาย และมีหน้าที่ในการควบคุม ตรวจค้น และปฏิบัติการอ่ืนใด
ตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ในสถานที่ดังกล่าว และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมผู้ต้องขัง ในการป้องกัน
การหลบหนี 

มีการประสานงานและการสร้างความเข้าใจกับเจ้าพนักงานต ารวจในท้องที่  เกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่ในการติดตามตัวผู้ต้องขังหลบหนีของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการ
ติดตามตัวผู้ต้องขังหลบหนี 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนีของ

กรมราชทัณฑ์” เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ด้านการควบคุม
ผู้ต้องขัง ตลอดจนมีแนวทางหรือมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ในการป้องกัน
การหลบหนีของผู้ต้องขัง 

วิธีการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บข้อมูลจากประชากร
กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง (ฝ่ายควบคุมและฝ่ายรักษาการณ์) ของ
เรือนจ า/ทัณฑสถาน จ านวน 1,364 คน และเก็บข้อมูลเชิงลึก ( In-depth Interview) โดยการสัมภาษณ์
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถาน ซึ่งเคยมีผู้ต้องขังหลบหนี จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ เรือนจ าจังหวัด
สุพรรณบุรี ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก และเรือนจ าอ าเภอนางรอง สามารถสรุปผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 82.8  มีอายุ
มากกว่า 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.9  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.9  เป็นข้าราชการ
ประเภททั่วไป คิดเป็นร้อยละ 56.5  ต าแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 48.8  อยู่ในระดับช านาญงาน 
คิดเป็นร้อยละ 60.7  รองลงมาเป็นข้าราชการประเภทวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 43.5  ต าแหน่งนักทัณฑวิทยา 
คิดเป็นร้อยละ 32.8 อยู่ในระดับช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 60.4   บทบาทหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 
60.3  มีอายุราชการมากกว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.5  และมีประสบการณ์ในงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง
มากกว่า 14 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.1   
 
ส่วนที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 
 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมไม่เคยมีผู้ต้องขังหลบหนี  คิดเป็น
ร้อยละ 91.1  ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เคยมีผู้ต้องขังหลบหนีนั้น ส่วนใหญ่เป็นการ
หลบหนีภายนอก คิดเป็นร้อยละ 74.1 ของการหลบหนีทั้งหมด ซึ่งจ านวนครั้งในการหลบหนีภายนอกของ
ผู้ต้องขัง คือ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 87.6  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คิดเป็นร้อยละ 91.5  
ในส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เคยถูกลงโทษทางวินัย กรณีผู้ต้องขังในความควบคุมหลบหนี  จะถูกลงโทษทางวินัยด้วย
การเพ่ิมเวรยาม คิดเป็นร้อยละ 63.5 

ด้านการอบรมหลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับการควบคุม ส่วนใหญ่ผ่านการอบรมหลักสูตรข้าราชการ
ราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) คิดเป็นร้อยละ 44.6  นอกจากผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการควบคุมที่ทาง
กรมราชทัณฑ์จัดให้แล้ว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ศึกษาข้อมูลและท าความเข้าใจเพ่ิมเติม เกี่ยวกับงานด้านการ
ควบคุม คิดเป็นร้อยละ 95.2  จากผลการส ารวจเกี่ยวกับช่องทางในการเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมผู้ต้องขังของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ช่องทางที่มีผลมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ การประชุมชี้แจงประจ าเดือน
ของเรือนจ า/ทัณฑสถาน คิดเป็นร้อยละ 29.7 ซึ่งสอดคล้องกับโอกาสในการทราบมาตรการหรือระเบียบด้าน
การควบคุมผู้ต้องขังที่ออกโดยกรมราชทัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยผ่านช่องทางการประชุมชี้แจงประจ าเดือน
ของเรือนจ า/ทัณฑสถาน คิดเป็นร้อยละ 22.1  
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ในส่วนความคิดเห็นต่อประเภทของนักโทษท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนในการควบคุม กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ เห็นว่า ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี (ระหว่างสอบสวน/ไต่สวน/ระหว่างอุทธรณ์-ฎีกา) มีความยุ่งยาก 
ซับซ้อนในการควบคุมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.8  โดยผลการส ารวจเกี่ยวกับลักษณะคดีที่มีความเสี่ยงใน
การหลบหนีต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ พบว่า อันดับที่ 1 คือ ความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด/สารระเหย  คิดเป็น
ร้อยละ 51.7  และกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าผู้ต้องขังโรคจิต/จิตบกพร่อง เป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ในการหลบหนีต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ 

ปัจจัยในการหลบหนีภายในของผู้ต้องขัง พบว่า การหลบหนีภายในส่วนใหญ่เกิดจากตัวผู้ต้องขัง 
คิดเป็นร้อยละ 61.1 ในส่วนการหลบหนีภายนอกนั้น ปัจจัยในการหลบหนีเกิดจากตัวผู้ต้องขังเช่นเดียวกัน คิดเป็น
ร้อยละ 39.6  ส าหรับมาตรการป้องกันการหลบหนีภายใน กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า การสร้างจิตส านึกความ
รับผิดชอบในหน้าที่ จะเป็นแนวทางในการป้องกันการหลบหนีภายในของผู้ต้องขังได้ คิดเป็นร้อยละ  38.7  
ส่วนมาตรการป้องกันการหลบหนีภายนอก กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า การปฏิบัติตามแนวทาง มาตรการ ระเบียบ 
ข้อบังคับในการควบคุมผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดแนวปฏิบัติไว้อย่างเคร่งครัด จะเป็นแนวทางหนึ่งในการ
ป้องกันการหลบหนีภายนอกของผู้ต้องขังได้ คิดเป็นร้อยละ 43.3      

     
ส่วนที่ 3 แนวทางการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี 
 

เป็นการวิเคราะห์เพ่ือค้นหาระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุม
ผู้ต้องขังของเรือนจ า/ทัณฑสถาน เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนีของกรมราชทัณฑ์  
ซึ่งแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่และด้านการควบคุม สามารถสรุปผลการศึกษาได้ 
ดังนี้ 

ด้านเจ้าหน้าที ่ 
ประเด็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนีของกรมราชทัณฑ์ ที่มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมากที่สุด พบว่า ควรมีการก าหนดให้มีการอบรมหลักสูตรข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) ทุกคน 
ก่อนการปฏิบัติหน้าที่จริงในเรือนจ า/ทัณฑสถาน (  = 4.63)  ควรมีการส่งเสริมหรือพัฒนาเจ้าหน้าที่เรือนจ า/
ทัณฑสถานให้มีประสบการณ์ และทักษะในงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง  (  = 4.59)  ควรมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างผู้บังคับบัญชา-ผู้ใต้บังคับบัญชา และระหว่างเพ่ือนร่วมงานด้วยกัน ที่มี
ผลต่อการควบคุมผู้ต้องขัง (  = 4.54) เรือนจ า/ทัณฑสถานควรมีการปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น
ในการท างาน ดูแลเอาใจใส่การควบคุมดูแลผู้ต้องขัง (  = 4.40) การอบรมหลักสูตรข้าราชการราชทัณฑ์
บรรจุใหม่ (แรกรับ) ท าให้เจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถาน  มีความเข้าใจและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุม (  = 4.38)  ผู้บังคับบัญชามีการก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และหนังสือสั่งการ ที่เก่ียวข้องกับปฏิบัติงานด้านการควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง  (  = 4.35)  
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ประเด็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนีของกรมราชทัณฑ์ ที่มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก พบว่า ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง        
เพ่ือไม่ให้เจ้าหน้าที่เกิดความเครียด ความซ้ าซาก จ าเจ และความตรากตร าในการท างาน (  = 4.16) ควรมี
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง เพ่ือป้องกันการสร้างอิทธิพล 
สร้างความคุ้นเคยใกล้ชิดกับผู้ต้องขัง (  = 4.09)  ผู้บริหารเรือนจ า/ทัณฑสถาน ให้ความส าคัญกับการสอน
งานเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีประสบการณ์ในงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง (  = 4.08)  เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่าน 
มีการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ 
เกิดข้ึน เช่น ผตข.ก่อจลาจล, ผตข.แหกหักหลบหนี (  = 4.04) เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีการมอบหมาย
หน้าที่ด้านการควบคุมผู้ต้องขังที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่แต่ละบุคคล (  = 3.90)  
เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีการสนับสนุนสวัสดิการและขวัญก าลังใจของเจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถาน     
ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังอย่างเพียงพอและทั่วถึง (  = 3.86)  ควรมีการจัดวางเจ้าหน้าที่ด้านการ
ควบคุมผู้ต้องขัง ควรค านึงถึงลักษณะความพร้อมทางด้านร่างกาย มากกว่าทักษะความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน (  = 3.83) 

ประเด็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนีของกรมราชทัณฑ์ ที่มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง พบว่า ควรมีการก าหนดสัดส่วนของร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ าหนัก ฯลฯ ส าหรับเจ้าหน้าที่
เรือนจ า/ทัณฑสถาน ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง (  = 3.40) 

ด้านการควบคุม  
ประเด็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนีของกรมราชทัณฑ์ ที่มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมากที่สุด พบว่า ควรมีการสนับสนุนอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ด้านการควบคุม ที่เพียงพอ และเหมาะสม    เมื่อ
เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของจ านวนและลักษณะของผู้ต้องขังในปัจจุบัน  (  = 4.71)  ควรมีการปรับปรุง
ลักษณะทางกายภาพของเรือนจ า/ทัณฑสถาน ที่มีสภาพเก่า ขาดความม่ันคงแข็งแรง เช่น อาคาร ประตู ก าแพง 
รั้ว (  = 4.58)  เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการตรวจตราสิ่งของต้องห้าม อันเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการหลบหนี 
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (  = 4.53)  เจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการควบคุมดูแลการเยี่ยมและการ
ติดต่อจากบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามระเบียบของเรือนจ า/ทัณฑสถาน อย่างเคร่งครัด  (  = 4.34) 
เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการตรวจตราความมั่นคงของอาคารสถานที่ เป็นประจ าและสม่ าเสมอ  (  = 4.31)  
เรือนจ า/ทัณฑสถาน มีการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการควบคุมผู้ต้องขัง ส าหรับเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้อย่าง
ชัดเจน (  = 4.29)  เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการวางมาตรการควบคุมและการซักซ้อมแผนการป้องกันเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน (  = 4.28)  เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการตรวจตราการอยู่เวรยามและการจัดระบบการอยู่เวรยามที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (  = 4.27)  เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการเก็บรักษา บ ารุงรักษา และตรวจตรา
อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อความม่ันคง เช่น อาวุธปืน  และ เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีการจัดวางผังของเรือนจ า 
ที่เหมาะสมในการควบคุมผู้ต้องขัง เช่น ระยะห่างระหว่างก าแพงและตัวอาคาร ป้อมยามรักษาการณ์ (  = 4.24)  
เรือนจ า/ทัณฑสถาน มีระบบเสริมความม่ันคงและการสื่อสาร น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมการควบคุมผู้ต้องขัง 
เช่น ระบบโทรทัศน์วงจรปิด , แจมเมอร์ , บอดี้สแกน และ เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการเก็บรักษา บ ารุงรักษา 
และตรวจตราอุปกรณ์เครื่องมือฝึกวิชาชีพ โดยค านึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และความมั่นคงของ
เรือนจ า/ทัณฑสถาน (  = 4.23)  
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ประเด็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนีของกรมราชทัณฑ์ ที่มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก พบว่า เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีการวิเคราะห์ กลั่นกรอง สืบสวนหาข่าว รวมทั้งมีการวางสาย
ข่าว เพ่ือป้องการการหลบหนีหรือการก่อเหตุร้ายของผู้ต้องขัง (  = 4.15)  เรือนจ า/ทัณฑถานของท่านมีการ
วางแผนการย้ายผู้ต้องขังที่รัดกุม ชัดเจน และเป็นความลับ เช่น มีการศึกษาสภาวะแวดล้อมและระยะทางใน
การย้ายผู้ต้องขัง (  = 4.09) เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับผู้ต้องขัง  
(  = 4.08)  เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีมาตรการหรือแผนการรองรับเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือด าเนินการ   
ไม่เป็นไปตามแผนการย้ายผู้ต้องขัง (  = 3.96)  ท่านคิดว่าการวางแผนอัตราก าลังด้านการควบคุมผู้ต้องขัง
ของกรมราชทัณฑ์ มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของจ านวนและลักษณะของผู้ต้องขังในปัจจุบัน (  = 3.46)   
 
ส่วนที่ 4 การสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 

การสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถาน ซึ่งเคยมีผู้ต้องขังหลบหนี จ านวน 3 แห่ง 
ได้แก่ เรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก และเรือนจ าอ าเภอนางรอง สามารถ
สรุปผลการสัมภาษณ์ ได้ดังนี้ 

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 
1. การก าหนดเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมประจ าตามจุดต่างๆ ที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแล

ผู้ต้องขัง และจัดเจ้าหน้าหน้าที่ประจ าป้อมรักษาการณ์ของเรือนจ า เพ่ือท าหน้าที่สอดส่อง ดูแล ความเรียบร้อย 
และสถานการณ์ทั่วไปของเรือนจ า พร้อมทั้งรายงานผู้บัญชาการเรือนจ าเป็นระยะอย่างเคร่งครัด 

2. มีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุม ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน  มีการ
สับเปลี่ยน หมุนเวียน โยกย้ายเจ้าหน้าที่ด้านการควบคุม ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุม เกี่ยวข้อง ใกล้ชิด
กับผู้ต้องขังเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนพ้ืนที่และปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายควบคุมมาเป็นระยะ
เวลานาน ซึ่งเป็นข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคในการควบคุมผู้ต้องขัง และการบริหารงาน
ของผู้บัญชาการเรือนจ า/ผู้อ านวยการทัณฑสถาน  

3. การก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ให้ความส าคัญกับการนับยอด
จ านวนผู้ต้องขังตามระเบียบที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด 

4. การให้เจ้าหน้าที่มาเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าในเวลา 08.00 น. และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
เวรกลางคืนต้องมารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ในเวลา 16.30 น. เพ่ือผู้บัญชาการเรือนจ าได้ชี้แจง ท าความเข้าใจ
กฎระเบียบ มาตรการต่างๆ ในการควบคุมผู้ต้องขัง และมีการตรวจเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ตะบอง นกหวีด วิทยุสื่อสาร เป็นต้น ส าหรับเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็น
การตรึงก าลังในการควบคุมผู้ต้องขังในช่วงพักเวรหรือสับเปลี่ยนเวรของเจ้าหน้าที่  

5. การแจ้งข่าวสารให้เจ้าหน้าที่เรือนจ าทราบในการประชุมประจ าเดือน เช่น มาตรการควบคุม
ของกรมราชทัณฑ์ ข่าวสารการหลบหนี โทษของการกระท าความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งโทษทางวินัยและ
โทษทางอาญา เป็นต้น 

 
 
 
 

 



102 
 
แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล 

1. มีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ที่มีความรับผิดชอบในการควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล และ
ก าชับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 

2. ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น (Line) ในการรายงานผู้บัญชาการเรือนจ าเป็นระยะ และมอบหมายเวร
พัศดีหรือเวรตรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เวรเฝ้าป่วยผู้ต้องขังที่
โรงพยาบาล  

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ 
1. การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอก งานสาธารณะ และเรือนจ าชั่วคราว ที่

มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด มีปฏิภาณไหวพริบ เป็นคนช่างสังเกต ซึ่ง
การควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการหลบหนีมากกว่าการควบคุม
ผู้ต้องขังในเรือนจ า โดยเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ต้องมีทักษะในการอ่านความคิดผู้ต้องขัง 
วิเคราะห์ สังเกตพฤติกรรมของผู้ต้องขังในแต่ละวัน การแสดงออกถึงอารมณ์ และความรู้สึกของผู้ต้องขังที่ผิด
ไปจากปกต ิ

2. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจไม่ละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลัก “เจ้าหน้าที่
ไม่หนีผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังไม่หนีเจ้าหน้าที่” เจ้าหน้าที่ต้องไม่ละทิ้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ
อย่างเคร่งครัด ผู้ต้องขังก็ไม่สามารถหนีไปจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่ได้  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มาตรการของกรมราชทัณฑ์เกี่ ยวกับการควบคุม
ผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกหรืองานสาธารณะย่างเคร่งครัด และปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยตั้งอยู่บนหลักสิทธิมนุษยชน
และหลักมนุษยธรรม  

3. ไม่ควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าใหม่รับผิดชอบในการควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและ
งานสาธารณะ ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ในการควบคุมผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าใหม่อาจรู้ไม่เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของผู้ต้องขัง อาจโดนผู้ต้องขังหลอก จนน าไปสู่การ
หลบหนีในที่สุด การจะให้ เจ้าหน้าที่เข้ามาใหม่รับผิดชอบในการควบคุมผู้ต้องขังดังกล่าว  เห็นควรมี
ประสบการณ์ในงานด้านควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  

4. มีการคัดเลือกผู้ต้องขังผู้ต้องขังที่จะออกท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ โดย
คณะกรรมการของเรือนจ า ตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด และมีการเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่
จะได้รับการพิจารณาออกท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ คือ หากคณะกรรมการฯ สืบทราบว่าผู้ต้องขังคน
ใดมีหนี้สินในเรือนจ า ก็จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ออกท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ แม้จะมีคุณสมบัติ
ครบตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดก็ตาม เพราะผู้ต้องขังกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะหลบหนีมากกว่า
ผู้ต้องขังปกติ  

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังไปศาล 
ในการควบคุมตัวผู้ต้องขังไปศาลของเรือนจ า/ทัณฑสถานเป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

ต ารวจ ในการรับ – ส่ง และควบคุมผู้ต้องขังไปศาล เมื่อมีผู้ต้องขังกลับจากศาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมจะ
ด าเนินการการตรวจค้นตัวตัวผู้ต้องขัง เพ่ือหาสิ่งของต้องห้ามที่ผู้ต้องขังอาจลักลอบน าเข้าเรือนจ า เช่น 
โทรศัพท์ ยาเสพติด เป็นต้น และมีการตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังทุกคนที่กลับมาจากศาล หากตรวจพบสิ่งของ
ต้องห้ามหรือตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ จะมีการด าเนินคดีทางอาญากับผู้ต้องขังคนนั้น และมีหนังสือแจ้ง
ผลการตรวจค้นการตรวจปัสสาวะไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าพนักงานต ารวจที่รับผิดชอบในการควบคุม
ผู้ต้องขังไปศาลทราบต่อไป 
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สัดส่วนเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขัง ที่เหมาะสมต่อการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า ในการป้องกันการหลบหนีของ
ผู้ต้องขัง 

อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อ ผู้ต้องขัง 20 คน สามารถควบคุมดูแลผู้ต้องขังได้อย่างทั่วถึง การ
วางก าลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันตามจุดเสี่ยงในการหลบหนีของผู้ต้องขัง เป็นการปิดกั้นช่องโอกาสหรือ
ช่องทางในการหลบหนีของผู้ต้องขัง ซึ่งจะท าให้การควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

เทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 
1. เจ้าหน้าที่ต้องอยู่ประจ าจุดหรือเขตที่รับผิดชอบ ไม่ละเลยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท โดยให้คิดอยู่ตลอดเวลาว่า ถ้ามีโอกาสผู้ต้องขังทุกคน
คิดท่ีจะหลบหนีอยู่ตลอดเวลา 

2. การแยกสีเสื้อผู้ต้องขังตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรืองานที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานประตู 
โรงงาน ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ เป็นต้น และมีการกั้นอาณาเขตไม่ให้ผู้ต้องขังเข้าใกล้บริเวณจุดที่มีความเสี่ยงต่อ
การหลบหนี  

3. การตรวจนับยอดผู้ต้องขังตามลักษณะทางกายภาพของเรือนจ า โดยการนับยอดผู้ต้องขัง
ในช่วงเช้าก่อนลงจากเรือนนอน และนับยอดช่วงเย็นก่อนขึ้นเรือนนอน ในระหว่างวันมีการเช็คยอดผู้ต้องขัง
ตามกองงาน 

4. การใช้วิทยุสื่อสารในการแจ้งเหตุการณ์หรือรายงานสถานการณ์ในเรือนจ าให้ผู้อ านวยการ
ส่วนควบคุมหรือผู้บัญชาการเรือนจ าทราบ ท าให้สามารถบริหารสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์  

5. การให้ผู้ต้องขังที่หลบหนีและจับตัวกลับมาได้ เล่าประสบการณ์/แชร์ประสบการณ์ชีวิต 
ถึงความยากล าบากในการใช้ชีวิต ข้อเสีย ผลที่จะได้รับตามมาของการหลบหนี เพ่ือเป็นอุทาหรณ์เตือนผู้ต้องขัง
คนอ่ืนๆ  

6. สร้างกลุ่มไลน์ (Line) ของเรือนจ า เป็นช่องทางในการสื่อสาร สั่งการ แลกเปลี่ยนข่าวสาร 
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง เพ่ือความรวดเร็วในการสั่งการเมื่อมีเหตุร้ายหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เช่น ผู้ต้องขังหลบหนี ผู้ต้องขังก่อจราจล สามารถระดมก าลังในการระงับเหตุหรือติดตามตัวผู้ต้องขังได้อย่าง
รวดเร็ว 

7. มีการจัดพ้ืนที่เขตหวงห้ามหรือจุดเสี่ยง (Nogo Area) และก าหนดให้ผู้ต้องขังหรือผู้ที่ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต  

8. การคัดเลือกผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานที่ท างานห้องเยี่ยมญาติ ต้องเป็นผู้ต้องขังที่มีความ
น่าเชื่อถือ สามารถไว้วางใจได้ และท างานด้วยความซื่อสัตย์ ถ้าได้ผู้ต้องขังไม่ดีเข้ามาท างาน  อาจท าตัวเป็น
สื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างญาติกับผู้ต้องขัง หรือระหว่างผู้ต้องขังด้วยกัน   

เทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล 
1. การใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น (Line) ในการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และให้เจ้าหน้าที่รายงาน

ผู้บัญชาการเรือนจ าทราบเป็นระยะ และมีการก าชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบในการควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่
โรงพยาบาลที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดอย่างเคร่งครัด  

2. การสร้างแบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล ส าหรับให้
เจ้าหน้าที่เวรตรวจ พัศดีเวรและเจ้าหน้าที่ เซ็นชื่อรับรองการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือเป็นการสร้างความกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นการสร้างเอกสารยืนยันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
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3. การเยี่ยมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาลของญาติ มีการถ่ายบัตรประชาชนของญาติที่มาเยี่ยมไว้
เป็นหลักฐาน พร้อมกรอกข้อมูลญาติตามแบบฟอร์มการเยี่ยมที่ก าหนด 

4. มีการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล
อย่างจริงจัง เพ่ือป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่อื่นท าตามเป็นเยี่ยงอย่าง 

เทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ 
1. ใช้อิทธิพลกลุ่มในการควบคุมผู้ต้องขังท างานนอกเรือนจ าและงานสาธารณะ มีการก าหนด

มาตรการในการลงโทษผู้ต้องขังที่ท าผิดกฎ ระเบียบฯ และด าเนินการลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังตามฐานความผิด
ที่กระท า รวมถึงการตัดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ต้องขังพึงได้รับตามระเบียบที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด  

2. เจ้าหน้าที่ต้องสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ต้องขัง ใช้หลักจิตวิทยาในการควบคุม มีการพูดคุย
ท าความเข้าใจกับญาติเกี่ยวกับระเบียบในการเยี่ยม  ขอความร่วมมือไม่ให้บอกหรือส่งข่าวเรื่องที่จะ
กระทบกระเทือนจิตใจผู้ต้องขัง อันเป็นสาเหตุที่จะท าให้ผู้ต้องขังหลบหนี  

3. การให้รางวัลตอบแทนผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ตั้งใจท างาน อยู่ในกฎ ระเบียบ โดยให้
ญาติสามารถเยี่ยมผู้ต้องขังได้ทุกวัน เพ่ือให้ผู้ต้องขังได้ผ่อนความเครียด ความวิตกกังวล ความเหน็ดเหนื่อยจาก
การท างาน  

4. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ มีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกผู้ต้องขังออกท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ  

5. ในการควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ เจ้าหน้าที่ต้องถอดหัวโขน วางไม้ตะบอง 
ซึ่งจะท าให้ผู้ต้องขังให้ความเคารพและเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ 

6. เจ้าหน้าที่ควบคุมการสังเกตพฤติกรรมของผู้ต้องขังในแต่ละวัน การแสดงออกถึงอารมณ์ 
ความรู้สึกของผู้ต้องขัง ประกอบการเช็คข้อมูลจากสายข่าวถ้ามีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ จะส่งผู้ต้องขังกลับเข้า
ในแดน เพื่อเป็นการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง  

เทคนิคการควบคุมผู้ต้องขังที่มีลักษณะไม่น่าไว้วางใจ 
1. การแยกขังผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายใหญ่ คดีที่เป็นข่าวที่

ประชาชนให้ความสนใจ ผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหลบหนีหรือผู้ต้องขังโทษสูง โดยแยกขังไม่ให้ปะปนกับ
ผู้ต้องขังอ่ืน เพ่ือสังเกตพฤติกรรมในระหว่างที่แยกขัง  

2. การสังเกตพฤติกรรม การแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกของผู้ต้องขังในแต่ละวัน ถ้าพฤติกรรม
ของผู้ต้องขังคนไหนเปลี่ยนไป เช่น ปกติเป็นคนสดใสร่างเริง ขยันท างาน ในวันต่อมาไม่ร่างเริง เงียบขรึม  ไม่
พูดจากับใคร หากเจ้าหน้าที่สังเกตเห็น จะใช้วิธีการเข้าไปพูดคุย เพ่ือสืบทราบข้อเท็จจริงและปรับความเข้าใจ
กับตัวผู้ต้องขัง  

3. แยกผู้ต้องขังเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ต้องขังมีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจเกี่ยวกับโทรศัพท์ 
ยาเสพติด หรือคาดว่าจะหลบหนี กลุ่มที่ 2 ผู้ต้องขังทั่วไป และกลุ่มที่ 3 ผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงต่ า โดยผู้ต้องขัง
กลุ่มที่ 1 มีความเสี่ยงหรือมีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ ต้องสังเกตพฤติกรรมตลอด 24 ชั่วโมง มีการก าหนดพ้ืนที่
ในการควบคุมเป็นการเฉพาะออกจากผู้ต้องขังอ่ืน  

เทคนิคในการหาข่าว 
1. การคัดเลือกผู้ต้องขังเข้ามาท าหน้าที่สายข่าว ให้เป็นไปตามความสมัครใจและยินยอมของ

ผู้ต้องขัง ซึ่งข่าวที่ได้มาจากสายข่าวนั้น จะมีการเช็คข่าวจากแหล่งข่าวหลายๆช่องทาง เพ่ือความน่าเชื่อถือของ
ข่าวว่าที่ได้รับ แล้วรายงานผู้บัญชาการเรือนจ าทราบในล าดับถัดไป 
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2. การวางระบบสายข่าวในเรือนจ า โดยผู้บังคับแดนและผู้บัญชาการเรือนจ าร่วมกันกรองและ
วิเคราะห์ข่าวที่ได้จากสายข่าว มีการปกป้องสายข่าวและให้รางวัลสายข่าวเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างานของ
แหล่งข่าว  

3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดักฟังการสนนทนาในการเยี่ยมญาติของผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการ
หลบหนี ผู้ต้องขังคดียาเสพติด  ผู้ต้องขังรายส าคัญ และมีการก าหนดช่องทางการเยี่ยมญาติเป็นการเฉพาะ เพ่ือ
เป็นการหาข่าวอันจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว  

มาตรการในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 
1. จัดเจ้าหน้าที่ประจ าป้อมรักษาการณ์หรือจุดเสี่ยงภายในเรือนจ า พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ใช้วิทยุ

สื่อสารในการรายงานความเคลื่อนไหวให้ผู้บริหารทราบทุกชั่วโมง 
2. พิจารณาเลือกเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ประตู 

เจ้าหน้าที่แนวก าแพง และเจ้าหน้าที่ป้อมรักษาการณ์ ซึ่งเป็นจุดที่มีความส าคัญในการป้องกันการหลบหนี มี
การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีความแข็งแรง มีไหวพริบปฏิภาณ ช่างสังเกต ไม่ปล่อยปละละเลย มีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการท าหน้าที่เวรรักษาการณ์ประตู   

3. การจัดการลักษณะทางกายภาพของเรือนจ าที่เป็นจุดเสี่ยงในการหลบหนีของผู้ต้องขัง โดย
ยึดหลักความมั่นคงและความปลอดภัย มีการแยกพ้ืนที่และแบ่งอาณาเขตในการควบคุมให้กับเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ และก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

4. มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างอยู่เสมอ ให้มีความพร้อมใช้งาน
สามารถป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังได้จริง เป็นการช่วยลดช่องโอกาสในการหลบหนีของผู้ต้องขัง เช่น 
ประตู ก าแพง ลวดหนามหีบเพลง สายไฟแรงสูงแนวก าแพง ป้อมรักษาการณ์ เป็นต้น 

5. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ต้องขังที่ถูกต้องและแม่นย า เมื่อเกิดเหตุสามารถเรียกใช้ข้อมูล
ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว มีความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และสามารถน าไปใช้ได้จริง  

6. ด าเนินการตรวจค้น และป้องกันสิ่งของต้องห้ามอันเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการ
หลบหนี ก าชับให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจค้นอย่างละเอียดทั้งอาคารสถานที่และตัวผู้ต้องขัง 

7. มีการตั้งศูนย์วิทยุ เพื่อรายงานสถานการณ์ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นใน
เรือนจ า มีอุปกรณ์ในการแจ้งเหตุ เช่น วิทยุสื่อสาร นกหวีด กล้องส่องทางไกล ระฆัง เป็นต้น เพ่ือให้เรือนจ ามี
ระบบการแจ้งเหตุที่เป็นมาตรฐาน  

8. การสร้างความเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายกับชุมชนรอบเรือนจ า เช่น ประชานชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สถานีขนส่ง (บขส.) วินมอเตอร์ไซค์ และหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เพ่ือจะได้ประสานขอความ
ช่วยเหลือในการแจ้งเหตุ แจ้งข่าวสาร หรือติดตามตัวผู้ต้องขังหลบหนีได้อย่างรวดเร็ว  

มาตรการในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล 
การคัดกรองผู้ต้องขังป่วยที่จะออกรักษาตัวที่โรงพยาบาล มีการเช็คประวัติการเจ็บป่วย  

การรักษาพยาบาลที่ผ่านมา และเช็คจากสายข่าวที่วางไว้ เพ่ือเป็นการยืนยันการเจ็บป่วยจริงของผู้ต้องขัง และมี
การจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมตามระเบียบที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด     

มาตรการในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ 
1. การเช็คยอดผู้ต้องขัง 3 เวลา ในตอนเช้า เที่ยง และเย็น พร้อมทั้งรายงานยอดผู้ต้องขังให้

ผู้บังคับบัญชาทราบ และมีการประสานสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ต ารวจท้องที่ ญาติ ประชาชน และผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ 
เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการหาข่าวติดตามตัวกรณีมีผู้ต้องขังหลบหนี 
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2. การคัดกรองเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ 
โดยคณะกรรมการของเรือนจ า ค านึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประวัติการท างาน 
และพฤติกรรมที่ผ่านมา  

3. หากเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นผู้ต้องขังมีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ อาจน ามาซึ่งการหลบหนี หรือมี
ข่าวเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ หรือท าผิดกฎ ระเบียบที่ก าหนด จะส่งตัวผู้ต้องขังรายนั้นกลับเข้า
เรือนจ าทันที และด าเนินการวินัยกับผู้ต้องขังรายนั้น  

มาตรการในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังเรือนจ าชั่วคราว 
มีการสร้างห้องพักเวรหน้าเรือนนอน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมผู้ต้องขังได้อย่างใกล้ชิด 

และก าชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจนับยอดผู้ต้องขัง 3 เวลา ในตอนเช้า เที่ยง และเย็น พร้อมทั้งรายงานยอดผู้ต้องขัง
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  

 
ส่วนที่ 5 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหา
ผู้ต้องขังหลบหนี 

5.1 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
ควบคุมผู้ต้องขัง ของเรือนจ า/ทัณฑสถาน 

ปัญหาอุปสรรคในการควบคุมผู้ต้องขัง ภายในเรือนจ า 
1. จ านวนผู้ต้องขังมีมาก อัตราเจ้าหน้าที่ด้านการควบคุมไม่เพียงพอ 
2. เจ้าหน้าที่ตรากตร าในการท างานหลายหน้าที่ 
3. เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ประจ าจุดที่รับผิดชอบ 
4. สภาพของเรือนจ าค่อนข้างเก่าทรุดโทรม  ก าแพงรั้วไม่แข็งแรง 
5. สถานที่ทางกายภาพของเรือนจ ามีมุมอับ ประกอบกับขาดเทคโนโลยีในการควบคุม ท าให้

ยากในการควบคุม 
6. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมมีไม่เพียงพอ 

ปัญหาอุปสรรคในการควบคุมผู้ต้องขัง ภายนอกเรือนจ า 
1. เจ้าหน้าที่ไม่ใส่ใจในการควบคุม ปล่อยให้ผู้ต้องขังคลุกคลีกับบุคคลภายนอก เช่น ญาติ พี่น้อง 

ภรรยา เพื่อน เป็นต้น 
2. จ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ตามระเบียบที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด 
3. เจ้าหน้าที่ขาดความกระตือรือร้นในการท างาน ไม่เอาใจใส่ 
4. เจ้าหน้าที่ไม่เข้มงวดในการตรวจตราและนับจ านวนผู้ต้องขัง 
5. เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความเสี่ยงกับความผิดตลอดเวลา 
6. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ทักษะ ด้านการควบคุม 
7. พาหนะที่ใช้ในการรับ - ส่งผู้ต้องขังไม่ได้มาตรฐาน 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี 
ภายในเรือนจ า 

1. เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสมกับจ านวนผู้ต้องขัง 
2. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมแก่เจ้าหน้าที่อย่างทั่วถึงสม่ าเสมอ 
3. ก าชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นประจ า 
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4. ชี้แจงถึงความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการหลบหนีของผู้ต้องขัง 
5. เสริมความม่ันคงให้ก าแพงรั้วเรือนจ าหรือน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ 
6. สร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของเรือนจ าอย่างเคร่งครัด 
7. ควรจัดให้มียุทธภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมให้มีความทันสมัย เช่น อาวุธปืนลูกซองส าหรับยิง

กระสุนยาง กระสุนยาง ปืนยิงตาข่าย ฯลฯ และตรวจสอบการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี 
ภายนอกเรือนจ า 

1. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจ าอย่าง
ทั่วถึงและสม่ าเสมอ ได้แก่ การควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล ควบคุมผู้ต้องขังกองนอก/ท างานสาธารณะ 
ควบคุมผู้ต้องขังเรือนจ าชั่วคราว เป็นต้น 

2. วางมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจ า 
3. ให้ความดีความชอบแก่เจ้าหน้าที่ท่ีควบคุม ในกรณีไม่มีผู้ต้องขังในความควบคุมดูแลหลบหนี 
4. ควรจ าแนกผู้ต้องขังและติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องขังตลอดเวลา 
5. คัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติตนดีและมีการข่าวที่ดีให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังภายนอก

เรือนจ า 
6. ควรสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดความกระตือรือร้นและไม่จ าเจจนเกินไป 
7. ควรคัดเลือกเจ้าหน้าที่ท่ีมีความช านาญเฉพาะพ้ืนที่ร่วมปฏิบัติงานด้วย  
8. กรณีเฝ้าผู้ต้องขังป่วย ควรมีการจัดเวรเป็นผลัด เหมือนควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจ า เพ่ือ

ประสิทธิภาพในการควบคุมผู้ต้องขัง  
9. ควรจัดเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ ความสามารถให้ตรงกับงานท่ีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่แต่ละคน 
 
5.2 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 

ปัญหา/อุปสรรคของการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 
1. ขาดแคลนอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ท าให้ไม่สามารถควบคุมผู้ต้องขังได้

อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้ผู้ต้องขังหลบหนีไปจากการควบคุมได้ 
2. เจ้าหน้าที่เรือนจ าขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดการต่อยอดองค์ความรู้ในด้านการข่าว และการ

น าองค์ความรู้ที่ได้ปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง   

ปัญหา/อุปสรรคของการบริหารทรัพยากรบุคคลการควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล 
1. เจ้าหน้าที่ละทิ้งไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าโรงพยาบาล ประมาท ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

เกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาลตามที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดอย่างเคร่งครัด  
2. ไม่มีสถานที่ควบคุมเป็นการเฉพาะ ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ต้องอยู่ปะปนกับผู้ป่วยคนอ่ืนๆ 

ประกอบกับไม่มีที่พักเจ้าหน้าที่ ความยากล าบากเหล่านี้ท าให้เจ้าหน้าที่เหน็ดเหนื่อย เบื่อหน่ายที่จะออกไป
ควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล  
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ปัญหา/อุปสรรคของการบริหารทรัพยากรบุคคลการควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงาน
สาธารณะ 

ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ ไม่สามารถจัด
อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขังเพ่ือควบคุมผู้ต้องขังตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมราชทัณฑ์ก าหนดได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยง
อันเป็นช่องทางให้ผู้ต้องขังหลบหนีได้ 

ปัญหา/อุปสรรคของการบริหารทรัพยากรบุคคล การควบคุมผู้ต้องขังไปศาล 
1. เจ้าหน้าที่ประจ ารถขนย้ายผู้ต้องขังขาดทักษะในการใช้อาวุธ การป้องกันตัว และยุทธวิธีใน

การระงับเหตุร้ายเบื้องต้น  
2. ขาดเทคโนโลยีในการขนย้ายผู้ต้องขัง เช่น รถขนย้ายผู้ต้องขังไม่มีการติดกล้องวงจรปิด หรือ

GPS ในการติดตามรถขนย้ายผู้ต้องขัง 

ข้อเสนอแนะต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 
1. การสร้างจิตส านึกเจ้าหน้าที่ในปฏิบัติงานควบคุมผู้ต้องขังตามระเบียบที่กรมราชทัณฑ์

ก าหนด และปฏิบัติตามวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด  
2. การสอนงานเจ้าหน้าที่เข้าใหม่ให้เรียนรู้งานด้านการควบคุมผู้ต้องขังจากประสบการณ์ตรงใน

การปฏิบัติหน้าที่ (Learning by doing) โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ในงานควบคุมและมีจริยธรรม
คอยเป็นพี่เลี้ยงในการสอนงานแนะน าการปฏิบัติที่ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าใหม่  

3. การอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็น
การเพ่ิมพูนความรู้และทบทวนการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่  

4. ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมที่ได้รับการอบรมหรือฝึกทักษะเกี่ยวกับการตรวจค้นสิ่งของต้องห้าม 
ท าหน้าที่ตรวจค้นผู้ต้องขัง เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังซุกซ่อนอุปกรณ์หรือสิ่งของต้องห้าม ที่สามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการหลบหนีขึ้นไปซุกซ่อนในเรือนนอน  

5. กระบวนการสรรหาบุคคลของกรมราชทัณฑ์ ควรมีการประกาศถึงลักษณะงาน หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ข้อจ ากัดและลักษณะพิเศษในการปฏิบัติงาน ให้ผู้สมัครทราบตั้งแต่เริ่มสมัคร เพ่ือได้บุคคลที่มีความ
ตั้งใจที่จะท างานกับกรมราชทัณฑ์อย่างแท้จริง 

6. การด าเนินการและลงโทษทางวินัยอย่างจริงจัง กรณีเจ้าหน้าที่ละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่จนเป็น
เหตุให้ผู้ต้องขังหลบหนี เพ่ือเป็นการข่มขู่ยับยั้ งให้เจ้าหน้าที่เกิดความเกรงกลัวและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล 
กรมราชทัณฑ์ควรมีการท าข้อตกลง (MOU) กับโรงพยาบาลในพ้ืนที่ เพ่ือจัดให้มีสถานที่เฉพาะ

ในการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง เพ่ือประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง 

ข้อเสนอแนะต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงาน
สาธารณะ 

1. เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับจ านวนผู้ต้องขัง หรือขนาดของพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
หรือปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย  

2. การมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ควรพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความถนัดของ
เจ้าหน้าที่ และประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมผู้ต้องขัง  และเพื่อป้องกัน
การหลบหนีของผู้ต้องขัง 
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ข้อเสนอแนะต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงาน
สาธารณะ 

เจ้าหน้าที่ที่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ละเลย ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่ท าให้ผู้ต้องขังหลบหนี
จนเกิดความเสียหายต่อเรือนจ า ภาพลักษณ์ของกรมราชทัณฑ์ และความปลอดภัยของประชาชนในสังคม ต้อง
ได้รับด าเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด  

 

ข้อเสนอแนะต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังเรือนจ าชั่วคราว 
การสร้างห้องพักเวรหน้าเรือนนอน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมผู้ต้องขังได้อย่างใกล้ชิด 

เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท ไม่ให้ความไว้วางใจต่อผู้ต้องขัง 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง 
1. การน าเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) มาปรับใช้ในการยืนยันตัว

ผู้ต้องขังโดยอาศัยคลื่นวิทยุ ซึ่งจะช่วยให้การยืนยันตัวผู้ต้องขังมีความแม่นย า รวดเร็ว และแน่นอนกว่าการนับยอด
ผู้ต้องขัง ด้วยการสแกนบาร์โค้ดที่อาศัยคลื่นแสง  

2. การน าระบบประมวลผลการกระท าผิดซ้ า ของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม 
Data Exchange Center (DXC) มาปรับใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือการควบคุมผู้ต้องขัง และติดตาม
ตัวผู้ต้องขังหลบหนีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

3. การน าเทคโนโลยี เครื่อง X-Ray รถยนต์ เข้ามาส่วนเจ้าหน้าที่ในการตรวจยานพาหนะที่เข้า-
ออกเรือนจ า ทั้งรถขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพ่ือตรวจตราสิ่งของต้องห้ าม สิ่งของไม่อนุญาต หรือแม้แต่ตัว
บุคคล ที่อาจมีการลักลอบสั่งของน าเข้า-ออกจากเรือนจ า  

4. การก าหนดให้ห้องควบคุมผู้ต้องขังประจ าศาล รถขนย้าย โรงพยาบาล เปรียบเสมือนเรือนจ า 
เพ่ือให้เจ้าพนักงานเรือนจ ามีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายไว้ในสถานที่ดังกล่าว  
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ภาคผนวก 
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แบบสอบถาม “แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี” 
 

แบบสอบถาม “แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี” จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง เพื่อค้นหาแนวทางหรือ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง  โดยเก็บข้อมูลจาก
ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที ่เฉพาะ ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง      ของเรือนจ า/ทัณฑสถาน คือ ฝ่ายควบคุม และฝ่าย
รักษาการณ์  ซึ่งแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2 การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 
ส่วนท่ี 3 แนวทางการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี 
ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ 
 

 
 

 
 

1. เพศ [     ]   1) ชาย   [     ]   2) หญิง 
 

2. อายุตัว 
[     ]   1) ต่ ากว่า 25 ป ี  [     ]   2) ตั้งแต่ 25– 30 ปี  [     ]   3) ตั้งแต่ 31 – 35 ป ี
[     ]   4) ตั้งแต่ 36 – 40 ป ี  [     ]   5) ตั้งแต่ 41 – 45 ป ี  [     ]   6) มากกว่า 45 ปีข้ึนไป 
 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
[     ]   1) มัธยมศึกษา   [     ]   2) ปวช./อนุปริญญา/ปวส.  
[     ]   3) ปริญญาตรี   [     ]   4) สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 
 

4. สถานภาพสมรส 
[     ]   1) โสด    [     ]   2) สมรส/อยูด่้วยกัน   
[     ]   3) หม้าย (กรณีคู่สมรสเสยีชีวิต)  [     ]   4) หย่าร้าง/แยกกันอยู ่ 
 

5. ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 
 [     ]   1) นักทัณฑวิทยา ระดับ [   ] 1.1 ปฏิบัติการ    [   ] 1.2 ช านาญการ  [   ] 1.3 ช านาญการพิเศษ  
[     ]   2) นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ระดับ [   ] 2.1 ปฏิบัติการ  [   ] 2.2 ช านาญการ [   ] 2.3 ช านาญการพิเศษ 
[     ]   3) เจ้าพนักงานราชทัณฑ์       ระดับ [   ] 3.1 ปฏิบัติงาน   [   ] 3.2 ช านาญงาน  [   ] 3.3 อาวุโส 
[     ]   4) เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ ระดับ [   ] 4.1 ปฏิบัติงาน  [   ] 4.2 ช านาญงาน  [   ] 4.3 อาวุโส 
[     ]   5) อื่นๆ (ระบุ) ...................................................... ระดับ........................................................... 
 

6. อายุราชการ    
[     ]   1) น้อยกว่า 5 ป ี  [     ]   2) ตั้งแต่ 5 – 10 ปี  [     ]   3) ตั้งแต่ 11 – 15 ป ี  
[     ]   4) ตั้งแต่ 16 – 20 ป ี  [     ]   5) ตั้งแต่ 21 – 25 ป ี  [     ]   6) มากกว่า 25 ปีข้ึนไป 
 

7. บทบาทหน้าที่ในงานปัจจุบัน 
[     ]   1) หัวหน้างาน/ฝ่าย/ส่วน  [     ]   2) ผู้ปฏิบัติงาน 
 

8. ประสบการณ์ในงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 
[     ]   1) น้อยกว่า 2 ป ี  [     ]   2) ตั้งแต่ 2– 5 ปี  [     ]   3) ตั้งแต่ 6 – 8 ปี  
[     ]   4) ตั้งแต่ 9– 11 ปี  [     ]   5) ตั้งแต่ 12– 14 ปี  [     ]   6) มากกว่า 14 ปีข้ึนไป 
 

9. สังกัดท่ีท่านปฏิบัติหน้าท่ีในปัจจุบัน  ตรงตามภูมิล าเนาของครอบครัว (เช่น บิดา-มารดา สามี ภรรยา และบุตร ) 
[     ]   1) ใช่   [     ]   2) ไม่ใช่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
(โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง) 
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10. ท่านคาดหวังสิ่งใดในการรับราชการที่กรมราชทัณฑ์ 

[     ]  1) สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากการเป็นข้าราชการ [     ]  2) สวัสดิการนอกเหนือจากที่รัฐจัดให้ 
[     ]  3) เงิน พ.ต.ร.จากเรือนจ า/ทัณฑสถาน  [     ]  4) ความก้าวหน้าในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
[     ]  5) อื่นๆ โปรดระบุ ............................................................................................................................................ 
 

11. สิ่งที่คาดหวังจากข้อ 10. ท่านได้รับและพึงพอใจหรือไม่ 
[     ]  1) ได้รับตามสิ่งที่คาดหวังและพึงพอใจกบัสิ่งที่ได้รับ [     ]  2) ได้รับตามสิ่งที่คาดหวัง แต่ไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ได้รับ 
[     ]  3) ไม่ได้รับตามสิ่งที่คาดหวัง   [     ]  4) อื่นๆ  โปรดระบุ ....................................................  
 

12. ผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุมของท่าน  เคยหลบหนีบ้างหรือไม่ 
[     ]  1) ไม่เคย 
[     ]  2) เคย (โปรดระบุประเภทการหลบหนี) หลบหนีภายใน  ......  ครั้ง         หลบหนีภายนอก  ........ ครั้ง 
 

13. ท่านเคยถูกลงโทษทางวินัย  กรณีผู้ต้องขังในความควบคุมหลบหนีหรือไม่ 
[     ]   1) ไม่เคยถูกลงโทษ    
[     ]   2) เคยถูกลงโทษทางวินัย กรณีผู้ต้องขังในการควบคุมหลบหนี โทษที่ท่านได้รับ ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[     ] ว่ากล่าวตักเตือน   จ านวน .....  ครั้ง  [     ] ขัง            จ านวน .....  ครั้ง  
[     ] เพิ่มเวรยาม         จ านวน .....  ครั้ง  [     ] กักบริเวณ   จ านวน  .....  ครั้ง  
[     ] ภาคทัณฑ์           จ านวน .....  ครั้ง  [     ] ตัดเงินเดือน จ านวน .....  ครั้ง 
[     ] ลดขั้นเงินเดือน      จ านวน .....  ครั้ง  [     ] ถูกด าเนินคดีอาญา  จ านวน   .....  ครั้ง 
[     ] โทษอ่ืนๆ (ระบุ)  .................................. จ านวน .... ครั้ง 
 

14. ท่านได้รับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้ หรือหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผู้ต้องขัง หรือไม่    
[     ]  1) ไม่เคย 
[     ]  2) เคยผ่านการอบรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)    

[     ]  ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ)  [     ]  พัศดี    
[     ]  นผบ.          [     ]  ยุทธวิธี เช่น การสืบสวนหาข่าว เทคนิคการตรวจค้น 
[     ] หลักสูตรเกี่ยวกับการควบคุมอื่นๆ ................................................................. 
 

15. ท่านมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลและท าความเข้าใจเพ่ิมเติมเกี่ยวกับงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังหรือไม่ 
[     ]  1) ศึกษาและท าความเข้าใจ 
[     ]  2) ไม่ได้ศึกษาและท าความเข้าใจ 
 

16. เมื่อกรมราชทัณฑ์ มีมาตรการหรือระเบียบเกี่ยวกับงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ท่านมีโอกาสได้รับทราบหรือไม่ 
[     ]   1) ไม่ทราบ 
[     ]   2) ในกรณีที่ทราบ   ท่านทราบด้วยช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[   ] การประชุมช้ีแจงประจ าเดือนของเรือนจ า/ทัณฑสถาน    
[   ] ป้ายประกาศของทางเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
[   ] จากเพื่อนร่วมงาน 
[   ] จากผู้บังคับบัญชา    
[   ] รับทราบจากหนังสือเวียน 
[   ] สังคมออนไลน์ (social Media) เช่น facebook , Line , twitter   
[   ] อื่นๆ โปรดระบุ .......................................................................................................... 

ส่วนที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 
(โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง) 
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17. ท่านเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง โดยวิธีหรือช่องทางใดมากที่สุด (โปรดเติมหมายเลข 1 – 5 
ลงในวงเล็บ (.....) ทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 5 อันดับ) 

 

ล าดับความส าคัญ  การเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง  
(……..)   การประชุมช้ีแจงประจ าเดือนของเรือนจ า/ทัณฑสถาน    
(……..)  ป้ายประกาศของทางเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
(……..)  จากเพื่อนร่วมงาน 
(……..)  จากผู้บังคับบัญชา    
(……..)  รับทราบจากหนังสือเวียน 
(……..)  สังคมออนไลน์ (social Media) เช่น facebook , Line , twitter   
(……..)  จากต ารา/หนังสือ เช่น คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เรือนจ า 
(……..)  อื่นๆ โปรดระบ.ุ................................................................................................................... 

 
 
 
18. ในความคิดเห็นของท่าน นักโทษประเภทใด มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ในการควบคุมมากที่สุด  

[     ]   1) นักโทษเด็ดขาด เหตุผล ............................................................................................................................... 
[     ]   2) ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี (ระหว่างสอบสวน/ไต่สวน/ระหว่างอุทธรณ์-ฎีกา) เหตุผล ............................. 
[     ]   3) มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่แตกต่างกัน เหตุผล ..............................................................................  

 

19. ท่านคิดว่าผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมลักษณะใด  มีความเสี่ยงในการหลบหนี ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ  (เลือก 1 ข้อ) 
[     ] โรคจิต/จิตบกพร่อง     [     ] พวกขาใหญ่       [     ] พวกข้ียา     [     ] พวกเก๋าคุก       
[     ] พวกหัวหมอ     [     ] พวกแท็กซี่         [     ] พวกมีอิทธิพล   [     ] พวกเบาปัญญา     

 [     ] พวกพ่อค้า     [     ] พวกน้อง            [     ] พวกเสือเดียว         [     ] อื่นๆ (ระบุ) ............................ 
 

20. ท่านคิดว่าผู้ต้องขังลักษณะคดีประเภทใด ที่มีความเสี่ยงในการหลบหนี ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ ( โปรดเติม
หมายเลข 1 – 5 ลงในวงเล็บ (.....) ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 5 อันดับ)   
 

ล าดับความส าคัญ  ลักษณะคดี ที่ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ  
(……..)   ความผิดเกี่ยวกับภยันตรายต่อประชาชน    
(……..)  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
(……..)  ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
(……..)  ความผิดต่อชีวิต    
(……..)  ความผิดต่อร่างกาย 
(……..)  ความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด/สารระเหย   
(……..)  ความผิดอื่นๆ เช่น พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ร.บ.อาวุธปืน ความผิดลหุโทษ ฯลฯ 
(……..)  อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................................................... 
 

 
 
21. หากเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเรือนจ า (พ.ต.ร.)  ของผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับ
ผู้ต้องขังประเภทตลอดเวลา และประเภทบางเวลา ได้รับในอัตราที่เท่ากันทั้งเรือนจ า ท่านต้องการปฏิบัติงานในภารกิจใด
มากที่สุด 

[     ] 1) ด้านการบริหารทั่วไป     [     ] 2) ด้านทัณฑปฏิบัติ      [     ] 3) ด้านสวัสดิการ     
[     ] 4) ด้านสงเคราะห์     [     ] 5) ด้านควบคุม/รักษาการณ์    [     ] 6) ด้านฝึกวิชาชีพ    
[     ] 7) ด้านการศึกษา     [     ] 8) อื่นๆ  โปรดระบุ ............................................................ 

หมายเหตุ 1 = มากที่สดุ 2 = มาก  3 = ปานกลาง 4 = น้อย  5 = น้อยที่สุด 
 

 

หมายเหตุ 1 = มากที่สดุ 2 = มาก  3 = ปานกลาง 4 = น้อย  5 = น้อยที่สุด 
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22. หากให้พนักงานราชการ (สัญญาจ้างปีต่อปี) มาช่วยปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ท่านมีความคิดอย่างไร  
(เลือกเพียง 1 ข้อ) 

[     ]  1) ยังไม่เหมาะสม   เนื่องจาก  ............................................................................................................................ 
[     ]  2) ให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังได้   เสมือนเป็นข้าราชการคนหนึ่ง  (ควบคุมผู้ต้องขังได้ทั้งในและนอกเรือนจ า) 
[     ]  3) ให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังได้  เฉพาะการควบคุมในเรือนจ า 
[     ]  4) ให้ช่วยปฏิบัติหน้าท่ีควบคุมผู้ต้องขัง  เฉพาะกรณีควบคุมนอกเรือนจ า เช่น   คุมผู้ต้องขังป่วยออกไปรักษา

ที่โรงพยาบาล     คุมย้ายเรือนจ า ฯลฯ  โดยอยู่ภายในการก ากับ ดูแล ของข้าราชการ (อาทิ  เจ้าหน้าท่ี 1 
คน พนักงานราชการ 1 คน        คุมผู้ต้องขังป่วยออกไปรักษาที่โรงพยาบาล)  

[     ]  5) ให้ช่วยปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการเข้าเวรฯ  เมื่อน าผู้ต้องขังขึ้นเรือนนอนหมดแล้ว 
[     ]  6) อื่นๆ  โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 

23. ท่านคิดว่าสัดส่วนจ านวนเจ้าหน้าที่ในภาพรวมกับจ านวนผู้ต้องขังควรอยู่ในอัตราใด  (เจ้าหน้าที่ : ผู้ต้องขัง) ในกรณีที่
มาตรการบริหารก าลังคนภาครัฐ ก าหนดไม่ให้เพ่ิมอัตราก าลังข้าราชการ   
            [     ] 1) เจ้าหน้าท่ี 1 : ผู้ต้องขัง 15 [     ] 2) เจ้าหน้าที่ 1 : ผู้ต้องขัง 20     [     ] 3) เจ้าหน้าที่ 1 : ผู้ต้องขัง 25              
 [     ] 4) เจ้าหน้าท่ี 1 : ผู้ต้องขัง 30 [     ] 5) เจ้าหน้าท่ี 1 : ผู้ต้องขัง 35 [     ] 6) เจ้าหน้าท่ี 1  : ผู้ต้องขัง 40       

[     ] อื่นๆ โปรดระบุ .............................................................................. 
24. ท่านคิดว่าการหลบหนีภายใน   เกิดจากปัจจัยใดมากที่สุด  
            [     ] 1) ปัจจัยจากตัวผู้ต้องขัง เช่น ได้รับโทษสูงและต้องการหลบหนี ทราบข่าวร้ายจากทางบ้าน ความเครียด เป็นต้น  

[     ] 2) ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ เช่น อัตราเจ้าหน้าที่ต่อการควบคุมไม่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ และทักษะใน
การควบคุมผู้ต้องขัง  

[     ] 3) ปัจจัยจากสภาพความเป็นอยู่และกฎระเบียบในเรือนจ า เช่น ผู้ต้องขังปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายใน
เรือนจ าไม่ได้      

[     ] 4) ปัจจัยด้านกายภาพเรือนจ า เช่น เรือนจ าไม่มีความมั่นคงแข็งแรง  
            [     ] 5) อื่นๆ โปรดระบุ ................................................................................................................................. 
25. ท่านคิดว่าแนวทางใด  เป็นมาตรการป้องกันการหลบหนีภายในที่ดีที่สุด 

[     ] 1) การสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบในหน้าท่ี          
[     ] 2) เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการควบคุมให้มีความเหมาะสมกับจ านวนผู้ต้องขัง 
[     ] 3) ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของเรือนจ าให้มีความมั่นคงแข็งแรง          
[     ] 4) ลงโทษทางวินัยและโทษทางอาญาผู้ต้องขังอย่างเด็ดขาด  (กรณีจับตัวกลับมาได้)           
[     ] 5) ปรับเงินในวงเงินท่ีสูงกับครอบครัวผู้ต้องขังที่หลบหนี  
[     ] 6) อื่นๆ  โปรดระบุ  .............................................................................................................................                        

26. ท่านคิดว่าการหลบหนีภายนอก   เกิดจากปัจจัยใดมากที่สุด  
            [     ] 1) ปัจจัยจากตัวผู้ต้องขัง เช่น ได้รับโทษสูงและต้องการหลบหนี ทราบข่าวร้ายจากทางบ้าน ความเครียด เป็นต้น 
 [     ] 2) ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ เช่น อัตราเจ้าหน้าที่ต่อการควบคุมไม่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย ประมาท ทุจริต           

[     ] 3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการควบคุม เช่น มีพื้นท่ีในการดูแลกว้าง พ้ืนท่ีอยู่ในมุมอับลับตาคน   
[     ] 4) ปัจจัยด้านแนวทางการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานจริง เช่น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้จริงตามแนวทาง 

มาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีกรมกราชทัณฑ์วางไว้            
[     ] 5) อื่นๆ โปรดระบุ ................................................................................................................................... 

27. ท่านคิดว่าแนวทางใด  เป็นมาตรการป้องกันการหลบหนีภายนอกที่ดีที่สุด 
[     ] 1) สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบในหน้าท่ี           
[     ] 2) เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการควบคุมให้มีความเหมาะสมกับจ านวนผู้ต้องขัง 
[     ] 3) ปฏิบัติตามแนวทาง มาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับในการควบคุมผู้ต้องขังที่กรมกราชทัณฑ์วางไว้อย่างเคร่งครัด                

 [     ] 4) ปรับเงินในวงเงินท่ีสูงกับครอบครัวผู้ต้องขังที่หลบหนี 
[     ] 5) ลงโทษทางวินัยและโทษทางอาญาผู้ต้องขังอย่างเด็ดขาด (กรณีจับตัวกลับมาได้)           
[     ] 6) อื่นๆ  โปรดระบุ  ................................................................................................................................ 
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ที ่
 

 
 

แนวทางการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหน ี

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 
 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ 
1. ควรมีการส่งเสริมหรือพัฒนาเจ้าหน้าท่ีเรือนจ า/ทัณฑสถานให้มีประสบการณ์ และทักษะในงาน 

ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 
     

2. ควรมีการสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีระหว่างผู้บังคับบัญชา-ผู้ใต้บังคับบัญชา  
และระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน ท่ีมีผลต่อการควบคุมผู้ต้องขัง 

     

3. ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการควบคุมผู้ต้องขัง  
เพื่อป้องกันการสร้างอิทธิพล สร้างความคุ้นเคยใกล้ชิดกับผู้ต้องขัง  

     

4. ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการควบคุมผู้ต้องขัง  
เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความเครียด ความซ้ าซาก จ าเจ และความตรากตร าในการท างาน 

     

5. ควรมีการจัดวางเจ้าหน้าท่ีด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ควรค านึงถึงลักษณะความพร้อม 
ทางด้านร่างกาย มากกว่าทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน 

     

6. ควรมีการก าหนดสัดส่วนของร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ าหนัก ฯลฯ  
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีเรือนจ า/ทัณฑสถาน ท่ีปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 

     

7. เรือนจ า/ทัณฑสถานควรมีการปลูกฝังให้เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้นในการท างาน  
ดูแลเอาใจใส่การควบคุมดูแลผู้ต้องขัง 

     

8. เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีการมอบหมายหน้าท่ีด้านการควบคุมผู้ต้องขังที่เหมาะสมกับ 
ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีแต่ละบุคคล 

     

9. เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีในด้าน 
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ผตข.ก่อจลาจล,ผตข.แหกหักหลบหนี 

     

10. เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีการสนับสนุนสวัสดิการและขวัญก าลังใจของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ า/ 
ทัณฑสถาน ท่ีปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

     

11. ผู้บังคับบัญชามีการก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
และหนังสือสั่งการ ท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานด้านการควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 

     

12. ผู้บริหารเรือนจ า/ทัณฑสถาน ให้ความส าคัญกับการสอนงานเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีประสบการณ์ 
ในงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 

     

13. การอบรมหลักสูตรข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) ท าให้เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า/ทัณฑสถาน   
มีความเข้าใจและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการควบคุม 

     

14. ควรมีการก าหนดให้มีการอบรมหลักสูตรข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) ทุกคน  
ก่อนการปฏิบัติหน้าท่ีจริงในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 

     

ด้านการควบคุม 
15. ควรมีการสนับสนุนอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีด้านการควบคุม ท่ีเพียงพอ และเหมาะสม  

เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของจ านวนและลักษณะของผู้ต้องขังในปัจจุบัน 
     

16. ท่านคิดว่าการวางแผนอัตราก าลังด้านการควบคุมผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ มีความสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของจ านวนและลักษณะของผู้ต้องขังในปัจจุบัน 

     

17. เรือนจ า/ทัณฑสถาน มีการก าหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการควบคุมผู้ต้องขัง ส าหรับเจ้าหน้าท่ีแต่ละคน
ไว้อย่างชัดเจน 

     

18. เรือนจ า/ทัณฑสถาน มีระบบเสริมความมั่นคงและการสื่อสาร น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริม     
 การควบคุมผู้ต้องขัง เช่น ระบบโทรทัศน์วงจรปิด , แจมเมอร์ , บอดี้ สแกน 

     

ส่วนที่ 3 แนวทางการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี 
(โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด) 

 
 

 

 



116 
 
 

 
 
ที ่
 

 
 

แนวทางการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหน ี

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 
 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
เล็ก
น้อย 

ไม่
เห็น
ด้วย 

19. เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการเก็บรักษา บ ารุงรักษา และตรวจตราอุปกรณ์เครื่องมือฝึกวิชาชีพ  
โดยค านึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ี และความมั่นคงของเรือนจ า/ทัณฑสถาน 

     

20. เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการเก็บรักษา บ ารุงรักษา และตรวจตราอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อความม่ันคง  
เช่น อาวุธปืน  

     

21. เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการตรวจตราความมั่นคงของอาคารสถานท่ี เป็นประจ าและสม่ าเสมอ      
22. เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการตรวจตราสิ่งของต้องห้าม อันเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการหลบหนี  

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
     

23. เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการตรวจตราการอยู่เวรยามและการจัดระบบการอยู่เวรยาม 
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

     

24. เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการวางมาตรการควบคุมและการซักซ้อมแผนการป้องกันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน      
25. เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า/ทัณฑสถานมีการควบคุมดูแลการเยี่ยมและการติดต่อจากบุคคลภายนอก  

โดยปฏิบัติตามระเบียบของเรือนจ า/ทัณฑสถาน อย่างเคร่งครัด 
     

26. ควรมีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของเรือนจ า/ทัณฑสถาน ท่ีมีสภาพเก่า ขาดความมั่นคง
แข็งแรง เช่น อาคาร ประตู ก าแพง รั้ว  

     

27. เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีการจัดวางผังของเรือนจ า ท่ีเหมาะสมในการควบคุมผู้ต้องขัง 
 เช่น ระยะห่างระหว่างก าแพงและตัวอาคาร ป้อมยามรักษาการณ์ 

     

28. เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีระบบสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมกับผู้ต้องขัง      
29. เรือนจ า/ทัณฑถานของท่านมีการวางแผนการย้ายผู้ต้องขังท่ีรัดกุม ชัดเจน และเป็นความลับ  

เช่น มีการศึกษาสภาวะแวดล้อมและระยะทางในการย้ายผู้ต้องขัง  
     

30. เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีมาตรการหรือแผนการรองรับเม่ือมีเหตุฉุกเฉินหรือด าเนินการ 
ไม่เป็นไปตามแผนการย้ายผู้ต้องขัง 

     

31. เรือนจ า/ทัณฑสถานของท่านมีการวิเคราะห์ กลั่นกรอง สืบสวนหาข่าว รวมท้ังมีการวางสายข่าว  
เพื่อป้องการการหลบหนีหรือการก่อเหตุร้ายของผู้ต้องขัง 

     

 
 

 
 
 

4.1 ปัญหาอุปสรรคในการควบคุมผู้ต้องขัง ภายในเรือนจ า 
4.1.1 ............................................................................................................................................................... 
4.1.2 ............................................................................................................................................................... 

4.2 ปัญหาอุปสรรคในการควบคุมผู้ต้องขัง ภายนอกเรือนจ า 
4.2.1 ............................................................................................................................................................... 
4.2.2 ............................................................................................................................................................... 

 

4.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี ภายในเรือนจ า 
4.3.1 ............................................................................................................................................................... 
4.3.2 ............................................................................................................................................................... 

4.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี ภายนอกเรือนจ า 
4.4.1 ............................................................................................................................................................... 
4.4.2 ............................................................................................................................................................... 

ส่วนที่ 4 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี 
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ค าอธิบายแบบสอบถาม “แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี” 
 

กลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถาม   “แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี” 
ได้แก่ ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ของเรือนจ า/ทัณฑสถาน (ฝ่ายควบคุมและฝ่ายรักษาการณ์ )  
โดยก าหนดจ านวนกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

 
                          กลุ่มที่ 1 สถานกักขังและทัณฑสถานเปิด  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

 
ประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง จ านวน 

 
ประเภททั่วไป 

ปฏิบัติงาน 1 
ช านาญงาน 1 

อาวุโส ทุกคน(ถ้ามี) 
 

ประเภทวิชาการ 
ปฏิบัติการ 1 
ช านาญการ 1 

   
กลุ่มที่ 2 เรือนจ าอ าเภอ  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบแบบสอบถาม ดังนี้ 

 
ประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง จ านวน 

 
ประเภททั่วไป 

ปฏิบัติงาน 2 
ช านาญงาน 2 

อาวุโส ทุกคน (ถ้ามี) 
 

ประเภทวิชาการ 
ปฏิบัติการ 2 
ช านาญการ 2 

 
กลุ่มที่ 3 เรือนจ าจังหวัด/ทัณฑสถาน  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

 
ประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง จ านวน 

 
ประเภททั่วไป 

ปฏิบัติงาน 3 
ช านาญงาน 3 

อาวุโส ทุกคน (ถ้ามี) 
 

ประเภทวิชาการ 
ปฏิบัติการ 3 
ช านาญการ 3 

ช านาญการพิเศษ ทุกคน (ถ้ามี) 
 

กลุ่มที่ 4  เรือนจ าพิเศษ/เรือนจ ากลาง  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
 

ประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง จ านวน 
 

ประเภททั่วไป 
ปฏิบัติงาน 4 
ช านาญงาน 4 

อาวุโส ทุกคน(ถ้ามี) 
 

ประเภทวิชาการ 
ปฏิบัติการ 4 
ช านาญการ 4 

ช านาญการพิเศษ ทุกคน (ถ้ามี) 
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หัวข้อการสัมภาษณ์ข้อมลูเชิงลกึ (In – depth Interview) 
โครงการศึกษา “แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือแก้ไขปญัหาผู้ต้องขังหลบหนี” 

 

1. แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจ า/ทัณฑสถาน  
1.1 การควบคุมผู้ต้องขังภายในเรอืนจ า 
1.2 การควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจ า 

- ผู้ต้องขังป่วยท่ีโรงพยาบาล.  - ผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ 
- ผู้ต้องขังไปศาล   - เรือนจ าช่ัวคราว 

2. สัดส่วนจ านวนเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขังที่เหมาะสมในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง 
2.1 เจ้าหน้าที่ : ผู้ต้องขัง ท่ีเหมาะสมต่อการควบคมุผูต้้องขังภายในเรือนจ า 
2.2 เจ้าหน้าที่ : ผู้ต้องขัง ท่ีเหมาะสมต่อการควบคมุผูต้้องขังภายนอกเรือนจ า 

- ผู้ต้องขังป่วยท่ีโรงพยาบาล  - ผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ 
- ผู้ต้องขังไปศาล   - เรือนจ าช่ัวคราว 

3. เทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขังมิให้หลบหนี  
3.1 เทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขงัภายในเรือนจ า 
3.2 เทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขงัภายนอกเรือนจ า 

- ผู้ต้องขังป่วยท่ีโรงพยาบาล  - ผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ 
- ผู้ต้องขังไปศาล   - เรือนจ าช่ัวคราว 

3.2 เทคนิคการแยกประเภทผูต้้องขังที่มีลักษณะไม่น่าไว้วางใจ 
3.3 เทคนคิในการหาข่าว 

4. มาตรการป้องกันการหลบหนี 
4.1 มาตรการในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง ภายในเรือนจ า 
4.2 มาตรการในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง ภายนอกเรือนจ า 

- ผู้ต้องขังป่วยท่ีโรงพยาบาล  - ผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ 
- ผู้ต้องขังไปศาล   - เรือนจ าช่ัวคราว 

5. ปัญหา/อุปสรรคของการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคมุผู้ต้องขัง 
5.1 ปญัหา/อุปสรรคของการบรหิารทรัพยากรบุคคล การควบคุมผูต้้องขังภายในเรือนจ า  
5.2 ปญัหา/อุปสรรคของการบรหิารทรัพยากรบุคคลการควบคุมผู้ตอ้งขังภายนอกเรือนจ า 

- ผู้ต้องขังป่วยท่ีโรงพยาบาล  - ผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ 
- ผู้ต้องขังไปศาล   - เรือนจ าช่ัวคราว 

6. ข้อเสนอแนะต่อการบริหารทรพัยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขัง 
6.1 ข้อเสนอแนะต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผูต้้องขังภายในเรือนจ า 
6.2 ข้อเสนอแนะต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผูต้้องขังภายนอกเรือนจ า 

- ผู้ต้องขังป่วยท่ีโรงพยาบาล  - ผู้ต้องขังท างานจ่ายนอกและงานสาธารณะ 
- ผู้ต้องขังไปศาล   - เรือนจ าช่ัวคราว 
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แบบสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก (In – depth Interview) 
โครงการศึกษา “แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี” 

 

1. แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจ า/ทัณฑสถาน  
1.1 การควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
1.2 การควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจ า 

- ผู้ต้องขังป่วยทีโ่รงพยาบาล 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

- ผู้ต้องขังท างานจา่ยนอกและงานสาธารณะ 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

- ผู้ต้องขังไปศาล 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

- เรือนจ าชั่วคราว 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
2. สัดส่วนจ านวนเจ้าหน้าที่ตอ่ผู้ต้องขังที่เหมาะสมในการปอ้งกันการหลบหนีของผูต้้องขัง 

2.1 เจ้าหน้าที่ : ผู้ต้องขัง ที่เหมาะสมต่อการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

2.2 เจ้าหน้าที่ : ผู้ต้องขัง ที่เหมาะสมต่อการควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจ า 
- ผู้ต้องขังป่วยทีโ่รงพยาบาล 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
- ผู้ต้องขังท างานจา่ยนอกและงานสาธารณะ 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
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- ผู้ต้องขังไปศาล 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

- เรือนจ าชั่วคราว 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
3. เทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขังมิให้หลบหนี  

3.1 เทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

3.2 เทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจ า 
- ผู้ต้องขังป่วยทีโ่รงพยาบาล 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
- ผู้ต้องขังท างานจา่ยนอกและงานสาธารณะ 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
 
- ผู้ต้องขังไปศาล 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
- เรือนจ าชั่วคราว 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
3.2 เทคนิคการแยกประเภทผูต้้องขังที่มีลักษณะไม่นา่ไว้วางใจ 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
3.3 เทคนิคในการหาข่าว 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
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4. มาตรการป้องกันการหลบหนี 

4.1 มาตรการในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง ภายในเรือนจ า 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

4.2 มาตรการในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง ภายนอกเรือนจ า 
- ผู้ต้องขังป่วยทีโ่รงพยาบาล 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
- ผู้ต้องขังท างานจา่ยนอกและงานสาธารณะ 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
- ผู้ต้องขังไปศาล 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
- เรือนจ าชั่วคราว 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
 
5. ปัญหา/อุปสรรคของการบรหิารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขัง 

5.1 ปัญหา/อุปสรรคของการบริหารทรัพยากรบุคคล การควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า  
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

5.2 ปัญหา/อุปสรรคของการบริหารทรัพยากรบุคคลการควบคมุผู้ต้องขังภายนอกเรือนจ า 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

- ผู้ต้องขังป่วยทีโ่รงพยาบาล 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

- ผู้ต้องขังท างานจา่ยนอกและงานสาธารณะ 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 



122 
 

- ผู้ต้องขังไปศาล 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

- เรือนจ าชั่วคราว 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
6. ข้อเสนอแนะต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขัง 

6.1 ข้อเสนอแนะต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................  

6.2 ข้อเสนอแนะต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจ า 
- ผู้ต้องขังป่วยทีโ่รงพยาบาล 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
- ผู้ต้องขังท างานจา่ยนอกและงานสาธารณะ 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
- ผู้ต้องขังไปศาล 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
- เรือนจ าชั่วคราว 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
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ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ต้องขังจ่ายนอก 

งานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง 

ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 

 

 

 

 

 

 

   

ด้านหน้า ด้านข้างขวา ด้านข้างซ้าย ด้านหลัง 

 

ชื่อ น.ช. ...........................นามสกุล...............................ชื่อเล่น.........................หรือ....................... ..................... 

คดี............ตัดสินจ าคุก...............ปี จ ามาแล้ว..................ปี คงเหลือ................ป ีวันพ้นโทษ................................ 

เกิดวันที่.......เดือน..................พ.ศ. ...........อายุ...........ปี สัญชาติ............เชื อชาติ...........ศาสนา....... ................... 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 

หมายเลขโทรศัพท์ญาติ ที่สามารถติดต่อได้...........................................และ.......................................... .............. 

ที่อยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน เลขที่ .............หมู่ที่.............หมู่บ้าน......................... ......... 

ต าบล/แขวง......................อ าเภอ/เขต.......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์................... ............... 

จบการศึกษาระดับ.............................สาขา............................ความสามารถพิเศษ........................ ....................... 

อาชีพก่อนต้องโทษ.................................ระยะเวลา.....................ป ีสถานที่..................................... .................... 

จังหวัด.......................................รายได้.............................บาท/เดือน 

ความถนัด...........................................................งานอดิเรก................................................. ................................. 

มีความต้องการฝึกวิชาชีพในด้าน     (  ) ช่างสาขาต่างๆ    (  )เกษตรกรรม     (  )อ่ืนๆ..................................... 
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ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
ชื่อ-สกุล(เจ้าของบ้าน).....................................บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่...........หมู่บ้าน...................... ....................   

ต าบล/แขวง........................อ าเภอ/เขต..........................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์.............. ............... 

หมายเลขโทรศัพท์.................................................................................................... ............................................ 
 

บิดา ชื่อ – สกุล......................................อายุ............ป ีอาชีพ.......................โทรศัพท์........................... ............... 

บ้านเลขท่ี................หมู่ที่..............หมู่บ้าน.............................ต าบล/แขวง............................................. .............. 

อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด...........................รหสัไปรษณีย์........................................ .......................... 

มารดา ชื่อ – สกุล......................................อายุ.........ปี อาชพี....................โทรศัพท์............................... ............. 

บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่.............หมู่บ้าน....................................ต าบล/แขวง.................. .................................... 

อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด...................................รหสัไปรษณีย์................... .......................... 

สถานภาพ  (  )โสด   (  )สมรส   (  )แยกกันอยู่   (  )หม้าย,หย่าร้าง   (  )อ่ืนๆ................................................... 

ชื่อ-สกุลคู่สมรส..........................................อายุ................ปี  อาชีพ.......................โทรศัพท์............ ..................... 

ที่อยู่ บ้านเลขที่................หมูท่ี่............หมู่บ้าน....................................ต าบล/แขวง..............................................  

อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์........................จ านวนบุตร ...........คน 

บุตรคนที่ 1. ชื่อ – สกุล...............................................อายุ..............ปี อาชีพ...............อาศัยอยู่กับ.....................  

บุตรคนที่ 2. ชื่อ – สกุล...............................................อายุ..............ปี อาชีพ...............อาศัยอยู่กับ.....................  

บุตรคนที่ 3. ชื่อ – สกุล...............................................อายุ..............ปี อาชีพ...............อาศัยอยู่กับ..... ................ 
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ที่อยู่เมื่อพ้นโทษจะไปพักอาศัยอยู่กับ 

ชื่อ – สกุล(เจ้าของบ้าน).......................................................................เกี่ยวข้องเป็น....................... .................... 

บ้านเลขท่ี................หมู่ที่.............ซอย/ถนน.........................หมู่บ้าน........................ต าบล/แขวง........................  

อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..................... .......................... 

เบอร์โทรศัพท์บ้าน.................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................ ....................... 

ลักษณะ(  )บ้านส่วนบุคคล  (  )บ้านเช่า  (  )แฟลต  (  )ชุมชนแออัด  (  )บ้านนายจ้าง  (  )บ้านพักบริษัท/ราชการ 

แผนที่บ้านพักหลังพ้นโทษโดยสังเขป (เริ่มจากส่วนราชการหรือถนนหลักที่ส าคัญในพื นที่) 

 

 

 

(ลงชื่อ)......................................................... 

(นช. ....................................................) 
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บรรณานุกรม 
 

หนังสือและบทความในหนังสือ 
 
นัทธี จิตสว่าง. (2540) หลักทัณฑวิทยา. กรุงเทพ : กรมราชทัณฑ์ 
 
วิทยานิพนธ์และเอกสารอื่นๆ 
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาชญาวิทยา ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์  “มาตรการป้องกันการ

หลบหนีของผู้ต้องขัง” กรมราชทัณฑ์, 2550 
 
ส่วนแก้ไขฟ้ืนฟูและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ส านักสังคมสงเคราะห์ “สภาพปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี

ภายนอกเรือนจ า/ทัณฑสถาน” กรมราชทัณฑ์, 2550 
 
เตชรัชต์ กัลยา “ทัศนะของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อปัจจัยเสี่ยงในการหลบหนีของผู้ต้องขังระหว่างควบคุมไป-

กลับ ศาลและเรือนจ า : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์ ศิลปศาต
รมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552  

 
มณฑล ขันกสิกรรม “ปัจจัยความส าเร็จในการบริหารระบบการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน เขต 

6” วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 
 
ศุภรากาญจน์ น้อยคง “สภาพปัญหาและความต้องการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพื้นที่พิษณุโลก” การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2554 

 
กรมราชทัณฑ์. (2558) “มาตรการควบคุมผู้ต้องขัง” (2558, พฤศจิกายน 3) ที่ ยธ 0705.1/33405 ส่วน

มาตรการควบคุมผู้ต้องขัง ส านักทัณฑวิทยา  
 
ส่วนมาตรการควบคุมผู้ต้องขัง ส านักทัณฑวิทยา “ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามตัวชี้วัดอัตราการ

หลบหนีจากที่คุมขัง” กรมราชทัณฑ์, 2559 
 
กรมราชทัณฑ์. (2560) “แนวทางการจัดท าแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล (Sentence Plan)” 

(2560, พฤษภาคม 16) ที่ ยธ 0706.7/12474 ส่วนจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง ส านักทัณฑปฏิบัติ  
 
 
 


