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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเข้าใจของเจ้าหน้าท่ีในการน านโยบายการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังไป
ปฏิบัติของเรือนจ าพิเศษธนบุร ี2) ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายการจ าแนกลักษณะผูต้้องขังไปปฏิบัติของเรือนจ าพิเศษ
ธนบุรี และ 3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจ าแนกลักษณะผูต้อ้งขังของเรือนจ าพิเศษธนบุรีในอนาคต โดยใช้วิจัยเอกสาร
และวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจยัสนามเก็บข้อมูลโดยการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมลูส าคัญ จ านวน  10 คน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การน านโยบายการจ าแนกลักษณะผูต้้องขังไปปฏิบัติของเรือนจ าพิเศษธนบุรี มลีกัษณะการด าเนินการ
อย่างเป็นขั้นตอนในรูปแบบของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์
ในการควบคุมผูต้้องขัง การอบรม แก้ไข และพัฒนาพฤตินสิัยของผู้ตอ้งขังภายใต้มาตรฐานเรือนจ า คูม่อืการจ าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขัง และแนวทางการก าหนดแผนปฏิบัตติ่อผูต้้องขังเป็นรายบุคคลที่ก าหนดโดยมีการก าหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จของการปฏิบตัิงานท่ีชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐ ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารทั้งระดับกระทรวงและระดับ
กรม 2) ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายการจ าแนกลักษณะผูต้้องขังไปปฏิบัติของเรือนจ าพเิศษธนบุรี พบว่า ผู้ต้องขังล้น
เรือนจ าและมีความเป็นอยู่ที่แออัด เนื่องจากจ านวนผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการด าเนินการตามหลักสูตรหรือ
โปรแกรมการพัฒนาท่ีทางเรือนจ าก าหนด ในขณะที่อัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี เกิดภาวะขาดแคลนและมีอัตราส่วนไม่สมดลุกับ
ผู้ต้องขัง ตลอดจนข้อสั่งการจากกระทรวงหรือกรมมักต้องด าเนินการภายใตร้ะยะเวลาที่จ ากัด ขาดแคลนงบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบตัิงานอย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบตังิานการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังได้ให้ความเห็นต่อการแกไ้ข
ปัญหาในเบื้องต้นไว้ว่า เรือนจ าควรพิจารณากฎหมาย นโยบาย ระเบียบ และข้อสั่งการที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด เพื่อหาแนวทาง
ในการจัดการผู้ต้องขังรูปแบบอื่นๆ เช่น การพักการลงโทษ การลดวันต้องโทษ การได้อภยัโทษ การคดัผู้ต้องขังที่มีความ
ประพฤติดีและเหลือโทษตามก าหนดให้ออกไปฝึกวิชาชีพยังเรือนจ าโครงสร้างเบา เป็นต้น รวมถึงเรือนจ าควรทบทวนความรู้
ด้านการจ าแนกลักษณะผูต้้องขังแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนและบริหารอัตราก าลังให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้งานใหม่ๆ เจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบงานท่ีกว้างขึ้น และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ ทั้งนี้ ควรมีการส ารวจและ
เสนอความเห็นของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏบิัติงานท่ีมีต่อการด าเนินการตามนโยบายอย่างสม่ าเสมอ เพื่อใช้เปน็ข้อมูลประกอบการ
ก าหนด ปรับปรุง และพัฒนานโยบายต่อไป และ 3) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังของเรือนจ า
พิเศษธนบุรีในอนาคตพบว่า เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังมีความเห็นคือ เรือนจ าควรจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับข้ันตอน กระบวนการ เป้าหมายและนโยบายการจ าแนกลักษณะผูต้้องขังให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงต้องมีการ
ทบทวนและติดตามคณุภาพการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอรวมถึงสรา้งเครือข่ายภาคีกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อสนับสนุน
ข้อมูลของผู้ต้องขัง ส าหรับประโยชน์ด้านการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขงัของเรือนจ าและการพัฒนาเครื่องมือหรือสารสนเทศท่ี
น ามาใช้ในการจ าแนกลักษณะผู้ตอ้งขังให้มีความถูกต้องแม่นย าและน่าเชื่อถือ โดยการสร้างฐานข้อมลูการจ าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขังที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกเรือนจ าอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรหรือ
โปรแกรมการแกไ้ข บ าบัดฟื้นฟู เพื่อพัฒนาผู้ต้องขังหลังจากผ่านกระบวนการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังให้มีความทันสมัย
เหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมปัจจุบัน 
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บทน า 
เนื่องด้วยเรือนจ าพิเศษธนบุรีเป็นหน่วยงานภาครัฐ มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัตติ่อผูต้้องขังให้เป็นไปตามค าพิพากษา

ของศาลและค าสั่งลงโทษของผู้มีอ านาจตามกฎหมาย ให้ปฏิบัตติ่อผูต้้องขังตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
และกฎหมายที่เกีย่วข้อง เพื่อแก้ไขฟื้นฟูให้ผู้ต้องขังส านึกผิดและมคีวามพร้อม จะประพฤตตินเป็นพลเมืองดีประกอบอาชีพ
สุจรติและอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้เมื่อพ้นโทษไปแล้ว และ เพื่อให้การบริหารงานตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์บรรลตุาม
วัตถุประสงค์แล้วนั้น การจ าแนกลกัษณะผูต้้องขังถือเป็นสิ่งส าคญัในการขับเคลื่อนนโยบาย ในการก ากบัดูแลผู้ต้องขังด้วยความ
ยุติธรรม ด าเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบังคับ ด้วยความสุจรติ 

ส่วนจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง ส านักทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ (ม.ป.ป., หน้า 2-5) เรือนจ า (Prison) และทัณฑสถาน 
(Institution) ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานหลักของกรมราชทัณฑ์ในการด าเนินการควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยตลอดจนการ
ขับเคลื่อนตามพันธกิจและภารกิจขององค์กรที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการโดยมีหน้าที่ต่อผู้กระท าผิดให้
เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งตามกฎหมายและต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายหลัก
อาชญาวิทยาและหลักทัณฑวิทยา ตลอดจนข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับปฏิบัติต่อผูต้้องขังและข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขององค์การสหประชาชาติแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด (Treatment of the Offenders) ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
จากอดีตไปในแนวทางที่เอื้อให้กับผู้กระท าผิดหันกลับมาประพฤติในทางที่ถูกต้องมากขึ้นจากเดิมที่เน้นการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดใน
ลักษณะการแก้แค้นทดแทน (Retribution) ให้เน้นไปในลักษณะการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด (Rehabilitation) และมุ่งแก้ไขฟื้นฟู
มากกว่าลงโทษ เปิดโอกาสให้ผู้กระท าผิดกลับตัวแก้ไขปรับปรุงตนเอง งานราชทัณฑ์ในกระบวนการยุติธรรมมีหน้าที่ในการควบคุม
ผู้ต้องขังไว้ตามค าพิพากษาของศาล งานราชทัณฑ์ในปัจจุบันนี้มิได้มุ่งลงโทษเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวเพียงอย่างเดียว แต่ได้มีการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังด้วยความยุติธรรมและให้สอดคล้องเหมาะสม โดยค านึงถึงก าหนดโทษ และสาเหตุแห่งการกระท าความผิดเพื่อ
ประโยชน์ในการฟื้นฟูจิตใจของผู้ต้องขัง ซึ่งการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง เป็นกระบวนการหนึ่งของการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดการ
จ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง (Classification of Prisoners) จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
โดยให้ความส าคัญกับการแยกการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดแต่ละรายอยา่งเหมาะสม เพื่อให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน สามารถรู้จักผู้ต้องขัง
แต่ละรายอย่างละเอียดจนสามารถก าหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น เมื่อเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
ด าเนินการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็เป็นเสมือนกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติต่อผู้กระท า
ผิดในเรือนจ า/ทัณฑสถาน ประสบความส าเร็จ ทั้งในด้านการควบคุม และการบ าบัดฟื้นฟู และแก้ไขพฤตินิสัยผู้กระท าผิด อาทิ การ
จัดการศึกษาอบรม การจัดการฝึกวิชาชีพ การอบรมพัฒนาจิตใจ ตลอดจนการจัดโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดประเภทต่างๆ 
เป็นต้น 

การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง ได้พฒันามาเป็นระยะเวลานานแล้วในประเทศแถบยโุรปและสหรัฐอเมรกิา และได้รับ
ความสนใจมากขึ้น เมื่อได้มีการประกาศใช้ข้อบังคับส าหรับปฏิบัติต่อนักโทษโดยคณะกรรมการพิจารณาการลงอาญาและการ
ราชทัณฑ์ระหว่างประเทศในปี ค.ศ. 1935 ได้บัญญัตไิว้ว่า “ในการจ าแนกลักษณะผูต้้องขังต้องหยิบยกเอาลักษณะแห่งการ
กระท าผดิขึ้นมาเป็นข้อพิจารณา” โดยในปี ค.ศ. 1947 ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดด้ าเนินการจ าแนกลกัษณะผูต้้องอย่างจริงจัง 
ส าหรับประเทศแถบยุโรป ได้ปรับปรุงวิธีการด าเนินงานจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังในระยะเวลาที่ใกลเ้คียงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
หลังจากท่ีองค์การสหประชาชาติ มีมติรบัรองให้ใช้ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับปฏิบตัิต่อผู้ต้องขัง กับข้อเสนอแนะในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องของสหประชาชาติ เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม ค.ศ. 1955 แล้ว เป็นผลให้การจ าแนกลักษณะผูต้้องขังเป็นที่นิยมถือ
ปฏิบัติอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมาโดยการจ าแนกลักษณะผูต้้องขังมีที่มาจากพื้นฐานความคดิว่า ผู้ตอ้งขังมีหลายประเภทบาง
ประเภทเป็นพวกท่ีกระท าผิดตดินสิัย ยากต่อการแก้ไขฟ้ืนฟู บางประเภทมีแนวโน้มที่พอจะแก้ไขปรับปรุงได้ดังนั้น การน า
วิธีการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังมาใช้ จึงเป็นวิธีศึกษาที่จะท าความรู้จกัผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลเพื่อการจดัการควบคมุและการ
แก้ไขผู้ต้องขัง โดยค านึงถึงการวิเคราะห์ วางแผน ช่วยเหลือ การเลอืกจัดกิจกรรมอีกท้ังการปฏิบัติทีส่อดคล้องเหมาะสมกับ
ความต้องการ และความจ าเป็นของผู้ต้องขังแต่ละราย เน้นการส่งเสริมต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคลในทางที่ดีขึ้น ซึ่งทางปฏิบัตจิ าเป็นต้องให้สอดคล้องกับหลักความแตกต่างเป็นรายบุคคลของผู้ตอ้งขัง และไม่เป็นการ
ควบคุมผูต้้องขังไว้อย่างสูญเสียไรป้ระโยชน์ การด าเนินการดังกลา่วอาจท าให้เกิดความขดัแย้งระหว่างแนวปรัชญาของการใช้
เรือนจ า เพื่อเป็นสถานท่ีควบคุมกบัการใช้เรือนจ าเพื่อการแกไ้ขผูต้้องขัง แต่ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ผู้ต้องขังสามารถปรับตัวเขา้สูส่ังคม 
และร่วมกับผู้อื่นได้ภายหลังพ้นโทษภายใต้หลักแนวคิดการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด (Rehabilitation) 

ดังนั้น การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง จึงเป็นกระบวนการในการท าความรู้จักผู้ต้องขังเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตติ่อ
ผู้ต้องขังให้เหมาะสมเป็นรายบคุคล ท้ังนี้ โดยการจ าแนกลักษณะผูต้อ้งขังจะเริ่มตั้งแต่วาระแรกทีผู่้ต้องขังถูกส่งเข้ามาใน
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เรือนจ า/ทณัฑสถาน และจะผา่นการตรวจสอบวิเคราะห์ พฤติกรรม ตลอดจนข้อมลูอื่นๆ เพื่อท่ีฝา่ยต่างๆ ในเรือนจ าจะน าไปใช้
ในการวางแผนปฏิบตัิในด้านต่างๆ เช่น การจัดการศึกษา อบรม การฝึกวิชาชีพ และการให้การส่งเคราะห์ช่วยเหลือ ตลอดจน
การจัดการควบคุมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้ต้องขังแต่ละคน ซึ่งมีความต้องการแตกต่างกัน เชน่ ผู้ต้องขังมีประวัติการ
หลบหนีหรือมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจก็จ าเป็นจะต้องได้รับการควบคุมโดยเข้มงวด เป็นต้นจึงเห็นได้วา่ การจ าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขัง มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจ า/ทัณฑสถาน ทั้งนี้ เพื่อการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังจะท าให้
เจ้าพนักงานเรือนจ า รูจ้ักพ้ืนเพผู้ตอ้งขังแต่ละคน และแยกการควบคมุผู้ต้องขังบางประเภทได้อย่างเหมาะสม เช่น ผูต้้องขังที่มี
ก าหนดโทษสูง หรือมีสันดานเป็นผู้ร้าย จ าเป็นต้องมีการดูแลควบคมุโดยเจ้าพนักงานเรือนจ าอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ อันจะเป็น
การตัดช่องโอกาสในการหลบหนีให้น้อยลง รวมทั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับปฏิบตัิต่อผูต้้องขังของ
องค์การสหประชาชาติที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการแกไ้ขฟ้ืนฟู ข้อมูลการจ าแนกลักษณะผูต้้องขัง จึงเป็นพื้นฐานของการ
บ าบัดฟื้นฟูพฤตินิสัยผู้ต้องขังในเรือ่งต่างๆ ได้เป็นอยา่งด ี

นโยบายเน้นหนักของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (พ.ต.อ.ณรัชต์  เศวตนันทน์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มอบ
นโยบายการด าเนินงานท่ีส าคัญใหก้ับเรือนจ า/ทณัฑสถาน ทั่วประเทศน าไปปฏิบตัิให้เกิดความสอดคลอ้งกับพระราชบัญญตัิ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 โดยยึดหลัก 3 ส. 7 ก. ดังนี้ 3 ส. ได้แก่ สะอาด สุจรติ และเสมอภาค 7 ก. ได้แก่ กักขัง แก้ไข กฎหมาย 
การวางกรอบ กลั่นกรอง ก าลังใจ และกลับตัว โดยเฉพาะ ก. กลั่นกรองจะมีความเกี่ยวข้องกับการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังมาก
ที่สุด คือเน้นด้านการวิเคราะห์และจัดวางระบบการจ าแนก การจัดช้ัน การพักการลงโทษและลดวันตอ้งโทษของผู้ต้องขัง จาก
ปัจจัยต่างๆที่เกีย่วข้อง เช่น เพศ อายุ อาชีพ ความรู้ รายได้กับสิทธิประโยชน์ท่ีผูต้้องขังจะไดร้ับเพื่อประเมินความเสี่ยงท่ีจะไม่
กลับไปกระท าผดิซ้ าหรือสร้างความเดือดร้อนของสังคม (กรมราชทัณฑ์ กองแผนงาน กลุ่มงานนโยบายและแผน, 2560) 

จากความส าคัญของการจ าแนกลกัษณะผูต้้องขังดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจต้องการศึกษาเกีย่วกับการน า
นโยบายการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังไปปฏิบัติของเรือนจ าพเิศษธนบุรี ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งศึกษาแนวทางพัฒนาการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาความเข้าใจของเจา้หนา้ที่ในการน านโยบายการจ าแนกลกัษณะผูต้้องขังไปปฏิบัตขิองเรือนจ าพิเศษธนบุรี 
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังไปปฏิบตัิของเรือนจ าพิเศษธนบุรี 
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังของเรือนจ าพิเศษธนบุรีในอนาคต 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่องการน านโยบายการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังไปปฏิบัติ กรณีศึกษาของเรือนจ าพิเศษธนบุรี เป็นการศึกษา

ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประกอบด้วย 
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ รายงาน การวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสาร
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังไปปฏิบัติในเรือนจ า 

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือ
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) ได้แก ่ข้าราชการของเรือนจ าพิเศษธนบรุีที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายการจ าแนก

ลักษณะผู้ต้องขังไปปฏิบัต ิ
2.กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือก

กลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 45) จึงใช้วิธีเก็บข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ได้แก่ ข้าราชการของเรือนจ าพิเศษธนบุรี จ านวน 10 คนโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 
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 1) ผู้บัญชาการเรือนจ า จ านวน 1 คน 
 2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการและหัวหน้าฝ่ายที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องและต่อเนื่องกับงานจ าแนกลักษณะ

ผู้ต้องขังจ านวน 5 คน 
 3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติที่ปฏิบัติงานด้านการจ าแนกลักษณะ

ผู้ต้องขังโดยตรง จ านวน 4 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณศีึกษาครั้งนี้ ผูว้ิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยสมัภาษณ์แบบมี

โครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) ลักษณะสัมภาษณ์เป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว จะสัมภาษณผ์ู้ใดก็จะใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 
75) และการสัมภาษณ์จะท าการสมัภาษณเ์ป็นรายบุคคล  

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไป โดยการรวบรวมเอกสารซึ่ง

เป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่
1.1 หนังสือท่ัวไป เช่น ต ารา คูม่ือ เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์  

เป็นต้น 
1.2 หนังสืออ้างอิง   
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด 
1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น ระเบยีบ 

พระราชบัญญัติ ประกาศ ค าสั่ง แผนปฏิบัตริาชการคูม่ือปฏิบัติงาน เป็นต้น 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตาม

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึง่ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง (Structured interview) ท าการสัมภาษณ์ไปตาม
ค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งจะสมัภาษณ์ตามข้อท่ีก าหนดไว้เท่าน้ัน ก่อนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผู้วิจัยได้ก าหนดวัน
นัดหมายสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งใหผู้้สัมภาษณ์ทราบล่วงหน้า และผู้วจิัยจะใช้แบบสัมภาษณซ์ึ่งเป็นค าถามในการสมัภาษณ์ 
บันทึกเสียงและจดบันทึกข้อมลูตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณโ์ดยกอ่นสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึก
การสนทนาก่อนทุกครั้ง  

 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมลูในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการวเิคราะห์ ดังนี ้
1. ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมาแยกประเด็นตามข้อค าถาม จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูล 

ในแต่ละประเด็น โดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพื่อสรุปผลการวจิัยแยกเป็นประเด็นๆ 
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ ศกึษาความเข้าใจของเจ้าหน้าท่ีในการน านโยบายการจ าแนก
ลักษณะผู้ต้องขังไปปฏิบัติของเรือนจ าพิเศษธนบุรี ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังไป
ปฏิบัติของเรือนจ าพิเศษธนบุรี และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังของเรือนจ าพิเศษธนบุรีในอนาคต 
 
 

2. น าผลการวจิัยทั้งสามประเด็นดงักล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด นโยบาย แผนปฏิบัติราชการ และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันของข้อมูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างกับข้อมูลจากเอกสาร เพื่อใช้ในการอภิปรายผล โดย
ใช้การน าเสนอผลการวจิัยในรูปแบบพรรณนา 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การน านโยบายการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา เรือนจ าพิเศษธนบุรีสามารถ

อภิปรายผลโดยเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่ออธิบายผลการวิจัยได้ดังนี้  
จากการสัมภาษณ์สรุปผลการสัมภาษณ์ ดังนี ้
1. ความเข้าใจของเจ้าหน้าท่ีในการน านโยบายการจ าแนกลักษณะผูต้้องขังไปปฏิบัติของเรือนจ าพเิศษธนบุรีมี

แนวทางหรือลักษณะการปฏบิัติดงันี้ 
1.1 เจ้าหน้าท่ีของเรือนจ าพิเศษธนบุรีที่มีส่วนเกีย่วข้องกับการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังมีความเข้าใจกระบวนการ

และขั้นตอนการจ าแนกลักษณะผูต้้อง ตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการเรือนจ าจนถึงเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานโดยจะให้ความส าคัญกับการ
จ าแนกลักษณะผูต้้องขังในฐานะที่เป็นกระบวนการปฏิบตัิต่อผูต้้องตัง้แต่ผู้ต้องขังเข้ามาในเรือนจ าวันแรกจนถึงกระบวนการ
วางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวพ้นโทษออกจากเรือนจ า ซึ่งมีการด าเนินอย่างเป็นขั้นตอนในรูปแบบของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง โดยในการพิจารณากลั่นกรองจ าแนกลกัษณะผูต้้องขังเพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมผู้ต้องขัง การอบรม แกไ้ข และพัฒนาพฤตนิิสัยของผู้ต้องขัง ภายใต้มาตรฐานเรือนจ า คู่มือการจ าแนก
ลักษณะผู้ต้องขัง และแนวทางการก าหนดแผนปฏิบัตติ่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลที่ก าหนด เพื่อให้เกดิการปฏิบัติทีม่ีความ
สอดคล้องและตอบสนองนโยบายของกระทรวงยุติธรรมและของกรมราชทัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

1.2 การปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการจ าแนกลักษณะผู้ตอ้งขัง ท้ังกรณีที่เป็นนโยบายแห่งรฐั อาทิ 
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม กฎหมาย และระเบียบต่างๆ รวมตลอดจนนโยบายของผู้บริหารทั้งระดับ
กระทรวงและระดับกรม มีการก าหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัดผลส าเรจ็ของการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนโดยก าหนดตัวช้ีวัดตาม
มาตรฐานการปฏิบตัิงานด้านการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังไว้ 8 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) เรือนจ ามีการด าเนินการครบทั้ง 5 
องค์ประกอบ (การแต่งตั้งคณะท างาน การประชุมคณะท างาน การจัดท านโยบายและแผนการจ าแนกผู้ต้องขัง การด าเนินการ
ตามแผน และการติดตามและประเมินผล 2) เรือนจ ามีการจ าแนกลกัษณะผูต้้องขังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมราชทัณฑ์
ก าหนดครบทุกองค์ประกอบ 3) เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏบิัติงานจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังต้องมีคุณลักษณะตามที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด 
(จบปริญญาตรีในสาขาจิตวิทยา สงัคมสงเคราะห์ หรือสังคมวิทยา อาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
หรืองานราชทัณฑ์ และผา่นการอบรมหลักสูตรการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง 4) ระดับความส าเรจ็ของการจัดท าแผนปฏิบตัิต่อ
ผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล เรือนจ ามกีารจัดท าแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล 5) เรือนจ ามรีะบบข้อมูลการจ าแนก
ลักษณะผู้ต้องขังตามคูม่ือการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง 6) เรือนจ ามสีถานท่ีและวสัดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานจ าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขังครบทุกองค์ประกอบ 7) มีช่องทางการสื่อสารอย่างน้อย 2 ช่องทาง เพื่อให้ผู้ต้องขังมีโอกาสทราบแผนการปฏิบตัิ เข้าใจ
และสมัครใจท่ีจะเข้ารบัการปฏิบัตติามแผน 8) จ านวนครั้งของการติดตามผลการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง และมีแผนการแก้ไข
ฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 

 ซึ่งสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรร์ะดับกรมในยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการควบคมุผูต้้องขังตาม
หลักมาตรฐานสากล ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของนักโทษเดด็ขาดที่เข้าใหม่ทั้งหมดได้รับการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง เพื่อการควบคุม
และพัฒนาพฤตินิสยัแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน และสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์การแก้ไข ฟื้นฟู ผู้กระท าความผดิในท่ี
ควบคุมและในชุมชนตามหลักมาตรฐานสากลของกระทรวงยุติธรรม รวมตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการสร้าง
ความเชื่อมั่นนกระบวนการยตุิธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน 

 
 

2. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการน านโยบายการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังไปปฏิบัติของเรือนจ าพิเศษ
ธนบุรี 

2.1 ข้อจ ากัดด้านผู้ต้องขังเนื่องจากปัจจุบันจ านวนผูต้้องขังที่อยู่ในเรือนจ าพิเศษธนบุรีมีจ านวนมาขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งมีปริมาณมากว่าศักยภาพเชิงโครงสร้างที่ทางเรือนจ าจะรบัได้จึงเป็นปญัหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ าและมีความเป็นอยู่ที่
แออัด ท าให้การปฏิบัตติามกระบวนการและนโยบายการจ าแนกลักษณะผูต้้องขังเกิดปัญหา เนื่องจากผู้ต้องขังที่ผ่าน
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กระบวนการจ าแนกไปแล้วเมื่อไปอยู่ในแดนควบคุมต่างๆ ไมส่ามารถท่ีจะไดร้ับการแกไ้ขได้ตามโปรแกรมหรือหลักสตูรที่ทาง
เรือนจ าก าหนดได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

2.2 ข้อจ ากัดด้านเจ้าหน้าที่ เป็นปญัหาและอุปสรรคที่เกี่ยวเนื่องมาจากจ านวนผู้ต้องขังเมื่อมีจ านวนมากอย่าง
ต่อเนื่อง แต่อัตราเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบตัิงานภายในเรือนจ ามีอย่างจ ากัดและไม่สามารถเพิ่มอัตราก าลังให้สมดุลกันได้อย่างทันท่วงที 
โดยตามหลักของสหประชาชาติไดก้ าหนดให้อัตราส่วนระหว่างผู้คมุต่อผู้ต้องขังเท่ากับ 1 : 5 แต่ปัจจุบันเรือนจ าพิเศษธนบรุีมี
อัตราส่วนระหว่างผู้คุมกับผู้ต้องขังเท่ากับ 1 : 33 (เจ้าหน้าที่ 181 คน ต่อ จ านวนผู้ต้องขัง 6,066 คน ข้อมูล ณ วันที่ 22 
กรกฎาคม 2562, เรือนจ าพิเศษธนบุรี) ประกอบกับ เจ้าหนา้ที่แต่ละคนต้องมีหน้าที่ความรับผดิชอบหลายอย่างจึงอาจท าให้
การปฏิบัติงานไม่มคีวามต่อเนื่อง การบรรลผุลส าเร็จตามนโยบายเกดิความลา่ช้า และอาจไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

2.3 ข้อจ ากัดด้านงบประมาณและเงื่อนไขของเวลา เมื่อมีข้อสั่งการจากกระทรวงหรือกรมให้เรือนจ าปฏิบัติ แต่
ไม่ได้จัดสรรงบประมาณใหส้อดคลอ้งและเพียงพอต่อการปฏบิัติงาน จึงเกิดปัญหาในเรืองของการด าเนนิงาน เช่น การขาดวัสดุ
อุปกรณ์ ขาดเครื่องมือในการด าเนนิงาน ส่งผลให้การด าเนินงานเกดิความล่าช้า ในขณะเดียวกันเงื่อนไขหรือกรอบหรือ
ระยะเวลาในการด าเนินงานถูกก าหนดไว้เท่าเดิม ดังน้ัน ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจ าจะต้องปฏิบัติด้วยความเร่งรีบภายใตร้ะยะเวลาที่
จ ากัด ประกอบกับเป็นการปฏิบัตงิานท่ีก าหนดเป็นตัวชี้วัดทั้งในระดบักระทรวงและระดับกรม ท าให้ตอ้งด าเนินให้ผ่านตาม
เกณฑต์ัวช้ีวัด 

ส าหรับแนวทางการแกไ้ขในการน านโยบายการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังไปปฏิบัติของเรือนจ าพิเศษธนบุรี การ
ศึกษาวิจัยพบว่า 

2.4 ด้านผู้ต้องขัง ปัจจุบันจ านวนผู้ต้องขังที่ถูกศาลตัดสินเข้ามาอยู่ในเรือนจ าพิเศษธนบรุีมีจ านวนมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องเกินศักยภาพเชิงโครงสรา้งของเรือนจ าที่จะรับได้ ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางเรือนจ าได้พิจารณาด าเนินการ
ตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ และข้อสั่งการที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดเพื่อหาแนวทางในการปฏิบตัิกับผู้ต้องขังเพื่อช่วยลดความ
แออัด และลดจ านวนของผู้ต้องขังในเรือนจ าให้มากท่ีสดุ เช่น การพกัการลงโทษ การลดวันต้องโทษ การได้อภัยโทษ การคัด
ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีเหลือโทษจ าคุกตามก าหนดหลักเกณฑ์ทีก่รมราชทัณฑ์ก าหนด ให้ออกไปฝกึวิชาชีพยังเรือนจ า
โครงสร้างเบา เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เรือนจ าสามารถลดความแออัดและช่วยลดจ านวนผูต้้องในเรือนจ าได้  

2.5 ด้านเจ้าหน้าที่ มีแนวทางในการแก้ไขกรณีภาวะการขาดแคลนอัตราก าลังของเจ้าหนา้ที่ในการควบคุม
ผู้ต้องขังที่มีอัตราส่วนไมส่มดุลกับจ านวนผู้ต้องขัง ได้แก่ 1) ขออัตราก าลังเพิ่มจากกรมราชทณัฑ์ 2) จัดอบรมทบทวนความรู้การ
จ าแนกลักษณะผูต้้องขังให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็น
เจ้าหน้าท่ีของส่วนงานจ าแนกลักษณะผูต้้องขังเพียงอย่างเดียว ทุกคนสามารกท าทดแทนกันได้ 3) มีการหมุนเวยีนสับเปลี่ยน
หน้าท่ีเพื่อเกิดการเรียนรู้งานใหม่ๆ   

2.6 ด้านงบประมาณและเง่ือนไขของเวลา ควรมี 1) จัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนิน
ตามนโยบายอย่างเพียงพอ 2) ก าหนดกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการปฏิบัติ 3) ก าหนดแนวทางและวัตถุประสงค์ของ
นโยบายอย่างชัดเจน 4) มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลส าเรจ็ของงานเพื่อใช้ในการประเมินผลงาน 5) ส ารวจความคิดเห็นจากเรือนจ า
ที่เป็นผู้ปฏิบตัิเพื่อเป็นข้อมลูหรือแนวทางในการก าหนดและปรับปรุงนโยบาย 

3. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังของเรือนจ าพิเศษธนบุรีในอนาคต 
3.1 ควรจัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับข้ันตอน กระบวนการ เปา้หมายและนโยบายการจ าแนกลักษณะผูต้้องขัง

ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงต้องมีการทบทวนและติดตามคณุภาพการปฏิบัติงานอยา่งสม่ าเสมอ  
3.2 สร้างเครือข่ายภาคีกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนข้อมลูของผู้ต้องขัง ส าหรับประโยชน์ด้านการ

จ าแนกลักษณะผูต้้องขังของเรือนจ า 
3.3 พัฒนาเครื่องมือหรือสารสนเทศท่ีน ามาใช้ในการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังให้มีความถูกต้องแม่นย าและ

น่าเชื่อถือ โดยการสร้างฐานข้อมลูการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังที่มีการเช่ือมโยงข้อมลูของหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก
เรือนจ าอย่างเป็นระบบ  

3.4 พัฒนาหลักสูตรหรือโปรแกรมการแก้ไข บ าบัดฟื้นฟู เพื่อพัฒนาผู้ต้องขังหลังจากผ่านกระบวนการจ าแนก
ลักษณะผู้ต้องขังให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมปัจจุบัน 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลไดต้ามวตัถุประสงค์ ดังนี ้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการน านโยบายการจ าแนกลกัษณะผู้ต้องขังไปปฏิบัติของ

เรือนจ าพิเศษธนบุรี 
การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังหากพิจารณาในฐานะขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ผู้วิจัยได้ใหค้ าจ ากัดความ การจ าแนก

ลักษณะผู้ต้องขังว่าหมายถึง กระบวนการที่ปฏิบัติกับผู้ต้องขังตั้งแตว่ันแรกที่ผู้ต้องขังเข้ามาในเรือนจ าหรือทัณฑสถานจนถึง
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว โดยการศึกษาผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆของผูต้้องขัง 
เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนปฏิบัตติ่อผูต้้องขัง ให้ตรงตามความรู้ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ในการ
ด าเนินการอบรมแกไ้ข ฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะ พฤติกรรม และความประพฤติของผู้
ต้องเป็นรายบุคคล ตลอดจนเกดิประโยชน์ต่อเรือนจ าในด้านการควบคุมและด้านแก้ไขผู้ต้องขัง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด     
อัจฉรียา ชูนันทน์ (2561,หน้า 317 – 318) ที่ได้กล่าวว่าการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเป็นกระบวนการอันต่อเนื่องซึ่งจะมีอยู่
ตลอดเวลาที่ผูต้้องขังถูกควบคุมกักขังอยู่ในเรือนจ า จนกระทั่งไดร้ับการพักโทษหรือปลดปล่อย ท้ังนี้เพื่อการแก้ไขเป็นรายบุคคล
ด้วยการค้นหา รวบรวม และวิจัยเรื่องราวต่างๆ ท้ังหมดอันเกีย่วข้องกับผู้ต้องขังซึ่งมีอิทธิพลในการพัฒนาบุคลิกภาพของ
ผู้ต้องขังนั้นเพื่อจะได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนที่จะปรับปรุงแก้ไขผู้ต้องขังให้กลับตัวเป็นคนดีและสามารถกลับเข้าสู่
สังคมอย่างปกตสิุขได้ และสอดคลอ้งกับแนวคิดของ ภัทรวรรณ ทองใหญ่ (2561, หน้า 184 – 185) ที่ได้ให้ความหมายของการ
จ าแนกลักษณะผูต้้องขัง (Classification of Prisoners) ไว้ว่า กระบวนการในการปฏิบตัิต่อผูต้้องขังเป็นรายบุคคลโดย
การศึกษาวิเคราะห์ประวัตภิูมิหลัง บุคลิกลักษณะและสภาพท่ัวไปของผู้ต้องขัง รวมทั้งประวัติการกระท าความผิด และสาเหตุ
แห่งการกระท าความผดิ เพื่อให้สามารถก าหนดแผนการบ าบัดรักษา อบรม แก้ไข และฟื้นฟูจติใจผูต้้องขังได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามสภาพของผู้ต้องขังแต่ละคน (Individual Treatment) ซึ่งการจ าแนกลักษณะผูต้้องขังเป็นกระบวนการปฏิบัตติ่อ
ผู้ต้องขังที่มีความส าคัญและส่งผลต่อประสิทธิภาพและความส าเร็จของการควบคุม การบ าบดัฟื้นฟูและการพัฒนาพฤตินิสยั
ผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผูต้้องขัง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวคิดของ 
ส่วนจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง ส านกัทัณฑปฏิบตัิ กรมราชทัณฑ์ (ม.ป.ป., หน้า2-5) ที่ได้ให้ค าจ ากัดความว่า เรือนจ า (Prison) 
และทัณฑสถาน (Institution) ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานหลักของกรมราชทัณฑ์ในการด าเนินการควบคมุและแก้ไขพัฒนาพฤตินสิัย
ตลอดจนการขับเคลื่อนตามพันธกิจและภารกิจขององค์กรที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏบิัติการ โดยมีหน้าทีต่่อ
ผู้กระท าผิดให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งตามกฎหมายและต้องปฏิบัติต่อผูต้้องขังให้สอดคล้องกบักฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ นโยบาย หลักอาชญาวิทยาและหลักทัณฑวิทยา ตลอดจนข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรบัปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและ
ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งจากขอ้มูลการสัมภาษณผ์ู้ปฏิบตัิงานด้านการจ าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขังของเรือนจ าพิเศษธนบุรี ได้ผลสรปุได้ว่าการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเป็นการปฏบิัติการของกรมราชทัณฑ์ กระทรวง
ยุติธรรม ตามยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม กฎหมาย ระเบียบและคูม่ือการปฏิบตัิงานต่างๆ รวมตลอดจน
นโยบายของผู้บริหารทั้งระดับกระทรวงและระดับกรม มีการก าหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัดผลส าเร็จของการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

จึงมีประเด็นที่จะต้องอภิปรายเพิม่เติมส าหรับการจ าแนกลักษณะผูต้อ้งขังในฐานะของนโยบายสาธารณะ โดยผู้วิจยัได้
สรุปความหมายของนโยบายสาธารณะไว้ว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางกว้างๆ ที่รัฐบาลหนึ่งๆ ก าหนดขึ้นโดยก าหนด
เป้าหมายและวิธีการปฏิบตัิโดยรัฐตัดสินใจจะท าหรือไม่ท าภายใต้อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เพื่อก่อประโยชน์แก่สังคม
และส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ Easton (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ,์ 2561, หน้า 3) ท่ีได้อธิบายว่า นโยบาย
สาธารณะ หมายถึง การจัดสรรผลประโยชน์หรือคุณค่าแก่สังคม ซึ่งกิจกรรมของระบบการเมืองนี้จะกระท าโดยบุคคลผูม้ีอ านาจ
สั่งการ ซึง่สิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าเป็นผลมาจาก “การจัดสรรคา่นิยมของสังคม” โดยที่ Easton (อ้างถึง
ใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ,์ 2558, หน้า 13) ได้ขยายความเพิม่เตมิว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของระบบการเมือง (Political 
System) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีมีอ านาจสั่งการ (Authorities) ได้แก่ ผู้อาวุโสทางการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ตลุาการ นัก
บริหาร ท่ีปรึกษาประมุขของประเทศ และผู้น าทางการเมืองอื่นๆ ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระบบการเมือง บุคคล
เหล่านี้เป็นผู้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายใหส้อดคลัองกับค่านิยมของสังคม โดยได้รับการยอมรับในฐานะเป็นผู้มี
อ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเมื่อน ามาพิจารณาประกอบกับทัศนะของ Anderson (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 
2561, หน้า 3-4 และ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2558, หน้า 8-10) ที่ได้อธิบายว่า นโยบายสาธารณะ คือแนวทางการปฏิบัติของรัฐที่
มีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอยา่ง และตดิตามด้วยผู้กระท าหรือการปฏิบตัิ ซึ่งอาจจะปฏิบัติโดยคนๆ เดียวหรือ
หมู่คณะบุคคลก็ได้ โดยมีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่า สิ่งใดที่จะต้องท าให้ส าเร็จ มิใช่สิ่งที่รัฐบาลเพียงแตต่ั้งใจจะกระท าหรือเสนอให้
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กระท าเท่านั้น เป็นการจ าแนกให้เห็นความแตกตา่งที่ชัดเจนระหว่างนโยบายกับการตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญ
ระหว่างการเลือกทางเลือกที่ต้องเปรียบเทียบกัน (Competing Alternative) กล่าวคือ การตดัสินใจของรัฐบาลอาจแสดงออก
ถึงความตั้งใจหรือข้อเสนอของรัฐบาลที่จะกระท านั้น โดยในความเป็นจริงอาจไมเ่กิดการกระท าขึ้นได้ แต่ในด้านนโยบาย
สาธารณะนั้นจะต้องปรากฏการกระท าท่ีมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ท้ังนี้ นโยบายสาธารณะอาจไดร้ับการพฒันาโดยหน่วยงานของรัฐ
หรือข้าราชการ พรรคการเมือง นักการเมือง หรือองค์การเอกชนท่ีอาจมีอิทธิพลต่อการพัฒนานโยบายของรัฐก็ได้ ซึ่ง 
Anderson ได้จ าแนกลักษณะส าคญัของนโยบายสาธารณะประการหนึ่ง คือ นโยบายสาธารณะประกอบด้วยจ านวนชุด 
(Courses) หรือแบบแผน (Patterns) ของการกระท าท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่องมากกว่าการแบ่งแยกหรือ
การใช้ดุลยพินิจตัดสินใจเฉพาะกรณี นโยบายสาธารณะครอบคลุมไม่เพียงการตดัสินใจผ่านกฎหมายหรือการก าหนดระเบียบ
ส าหรับบางกรณเีท่านั้น แต่หมายรวมถึงการตดัสินใจที่เป็นผลผลติตามมาโดยมุ่งท่ีจะก่อให้เกดิการบังคับใช้ (Enforcement) ให้
เป็นไปตามกฎระเบยีบที่ก าหนดไว ้โดยครอบคลุมทั้งระเบียบการบรหิาร การตคีวาม การตัดสินใจของตุลาการ การอธิบาย
รายละเอียด และการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เฉพาะโดยตรง ดังนั้นการปฏิบตัิการด้านการจ าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขังของเรือนจ าพิเศษธนบุรีทีเ่จ้าหน้าท่ีของเรือนจ าพิเศษธนบรุทีี่มีขั้นตอนและปฏิบัติต่อผู้ต้องตั้งแต่ผู้ต้องขังเข้ามาใน
เรือนจ าวันแรกจนถึงกระบวนการวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวพ้นโทษออกจากเรือนจ า ซึ่งมีการด าเนินอย่าง
เป็นขั้นตอนในรูปแบบของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง โดยในการพจิารณากลั่นกรองจ าแนก
ลักษณะผู้ต้องขังจะด าเนินการภายใต้มาตรฐานเรือนจ า คู่มือการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง และแนวทางการก าหนดแผนปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลที่ก าหนด ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ นโยบายของผู้บริหารและยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและระดับ
กรม 

ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวทางการน านโยบายการจ าแนกลักษณะผูต้้องขังไปปฏิบตัิ : กรณีศึกษา เรือนจ าพิเศษธนบุรีแล้ว 
พบว่า มีการน านโยบายไปปฏิบัตทิี่สอดคล้องกับแนวคิดขั้นตอนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของ Mazmanian and 
Sabatier (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ,์ 2562, หนา้ 9) ที่ได้อธิบายว่า กระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิ หมายถึงการ
น าการตัดสินใจนโยบายที่ได้กระท าไว้ไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จและเป็นการร่วมกันท างานภายใต้กฎหมายทีผ่่านความ
เห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ ค าสั่งของฝ่ายบริหาร หรือค าพิพากษาของศาลสูงสดุหรือศาลฎีกา ซึ่งตามอุดมคติแล้วการตดัสินใจ
นโยบาย คือ การบ่งช้ีปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์ และการก าหนดโครงสร้างกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ และ
สอดคล้องกันกับศภุชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 9-10) ที่ได้อธิบายว่า การน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบตัิ โดยสรุปได้อยา่งน้อย 2 ประเด็น ประเด็นแรกคอืการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการ นั่นคือมีความ
ต่อเนื่องไม่หยดุนิ่ง มีขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม ไม่ใช่กิจกรรมที่เกิดขึ้นช่ัวครั้งช่ัวคราวแล้วหายไป แต่ละขั้นตอนท่ีมี
ความสัมพันธ์กันตลอดเวลา และประเด็นที่สองคือ การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการด าเนินการใหส้ าเร็จลลุ่วงตามเป้าหมายของ
นโยบาย 

โดยการน านโยบายการจ าแนกลักษณะผูต้้องขังไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา เรือนจ าพิเศษธนบุรี สามารถอธิบายการแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบตัิได้ท้ังแนวทางการศึกษาตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติแบบ Top-Down Approach และแบบ
กระบวนการ ซึ่งในมิติของกระบวนการสามารถอธิบายได้ตามตัวแบบ “A Model of the Policy Implementation 
Process” ของ Van Mater and Van Horn (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ,์ 2562, หน้า 10-12) ที่อธิบายองค์ประกอบ
ของกระบวนการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัตไิว้ว่ามีทั้งหมด 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) วัตถุประสงคห์รือมาตรฐานของนโยบาย 
เป็นสิ่งที่ส าคญัที่จะต้องแยกให้ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบายนั้นมีอะไรบ้าง ซึ่งวัตถุประสงค์จะเป็นส่วนขยาย
เป้าหมายรวมของนโยบายให้ชัดเจนข้ึน และง่ายต่อการเข้าใจ โดยเรอืนจ าพิเศษธนบุรีได้มีจดัท าแผนปฏิบัติการเรือนจ า ระยะ 3 
ปี ซึ่งเป็นการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/โครงการของเรือนจ าที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยตุิธรรม และแผนปฏิบตัิราชการกรมราชทัณฑ์ ประกอบกับ
การก าหนดนโยบายเน้นหนักของอธิบดีกรมราชทณัฑ์ รวมทั้งการก าหนดตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการในประเด็น
ยุทธศาสตร์ระดับกรม (2) ทรัพยากร จะต้องมีการระบุทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งทรัพยากร
ประกอบไปด้วย ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และงบประมาณ ซึ่งในการก าหนดโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการของ
เรือนจ าพิเศษธนบรุี ไดม้ีการก าหนดงบประมาณพร้อมทั้งส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ ด้วย (3) 
การติดต่อระหวา่งองค์การและกิจกรรม การน านโยบายไปปฏิบัติ การสื่อสารระหว่างผู้ก าหนดนโยบายหรือหน่วยงานต่างๆที่
รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติระหว่างองค์การหรือหน่วยงานภายในหน่วยงานเดยีวกัน จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ตรงกัน
ในเรื่องวัตถุประสงค์ของนโยบาย ต้องมีการสื่อสารที่ถูกต้องรวดเร็วและต่อเนื่อง ตลอดจนไม่มีการปิดบังข่าวสารระหว่างกัน 
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โดยในการปฏิบัติงานของเรือนจ าพิเศษธนบุรีจะต้องมีการตดิต่อประสานงานกันเองระหว่างส่วนงานภายในเรือนจ า รวม
ตลอดจนการตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานส่วนกลางของกรมราชทัณฑ์ เช่น กองแผนงาน ส านักทัณฑปฏิบตัิ ส านักพัฒนา
พฤตินิสัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการประสานงานท้ังในลักษณะที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ โดยอาศัยเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารมาประยุกต์ใช้ ประกอบกับการสื่อสารนโยบายเน้นหนักในการปฏิบัตริาชการประจ าปีของอธิบดีกรมราชทณัฑ์ที่มี
การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบตัิงาน (4) ลักษณะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบตัิ ซึ่งมี
ปัจจัยหลายประการที่มผีลต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ จ านวนบุคลากรและ
ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับของการควบคุมตามล าดับชั้นบังคับบญัชายอ่ยต่างๆ ภายใน
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ทรัพยากรทางการเมืองของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ความส าคญัของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ระดับของ
การสื่อสารแบบเปิดให้หน่วยงานทีร่ับผิดชอบได้มีการตดิต่อสื่อสารกนัอย่างเสรี และสายสมัพันธ์ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมกีับผู้ก าหนดนโยบายในระดับต่างๆ (5) สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ควรพิจารณาถึง
สิ่งที่จะมีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย คือ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่ในพื้นที่ท่ีน านโยบายไปปฏิบตัินั้น
เพียงพอหรือไม่ที่จะช่วยผลักดันให้การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุผล การน านโยบายไปปฏิบตัิจะส่งผลกระทบอะไรบา้งต่อ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในเขตพืน้ท่ีด าเนินการ ประชาชนในเขตพื้นท่ีด าเนินการมีความเห็นอย่างไรบ้างต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ผู้น าต่างๆ ในเขตพื้นท่ีด าเนินการเห็นด้วยหรือคดัค้านต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ และกลุม่ผลประโยชน์ต่างๆ มีการ
เคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนหรือคดัคา้นนโยบายหรือไม่ (6) ความร่วมมอืร่วมใจของผู้ปฏิบัติ หากไดร้ับความร่วมมือร่วมใจจากผู้
ปฏิบัติความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติก็ย่อมสูงตามไปด้วย 

อย่างไรก็ตาม การน านโยบายการจ าแนกลักษณะผูต้้องขังไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา เรือนจ าพิเศษธนบุรยีงัสามารถ
ศึกษาและอธิบายไดด้้วยตัวแบบและแนวความคดิของ Sabatier and Mazmanian (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ,์ 
2562, หน้า 13) ซึ่งเป็นการศึกษานโยบายแบบ Top – down กล่าวคือ เป็นการเน้นการก าหนดนโยบาย และควบคมุนโยบาย
จากผู้ก าหนดนโยบาย โดยพวกเขาเห็นว่า นโยบายจะประสบความส าเรจ็หรือล้มเหลวนั้น จะต้องมีองค์ประกอบ 3 ประกอบ 
คือ ความสามารถของนโยบายในการแก้ไขปัญหา โครงสร้างตัวบทของนโยบาย และปัจจัยที่ไม่ใช่เงื่อนไขของนโยบาย ส่วนการ
น าเอานโยบายไปปฏิบัติจะประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวจะดจูากตัวแปรต่าง ๆ 5 ตัวแปร คือ ผลผลิตของนโยบาย การ
ยอมรับปฏิบตัิตามนโยบาย ผลกระทบของนโยบายที่เกิดขึ้นจริง การรับทราบถึงผลกระทบของนโยบาย และการทบทวน
เปลี่ยนแปลงในตัวของนโยบาย โดยปัจจัยต่างๆ มีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาจากบน
ลงล่าง (Top-Down Approach) (อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ,์ 2558, หน้า 426-429) โดยแนวทางนี้มีฐานคติว่า การน า
นโยบายไปปฏิบตัิจะไดผ้ลสูงสุดจากความชัดเจนของสถาบันที่ก าหนดนโยบายและข้อบังคับ โดยคาดหวังว่าการน านโยบายไป
ปฏิบัติจะเป็นไปตามความตั้งใจของนโยบายอย่างเตม็ที่ สาระส าคัญของแนวทางจากบนลงล่างจึงมีความเกี่ยวข้องกับการใช้
อ านาจในการควบคุมของผู้ก าหนดนโยบายอย่างมาก ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีนโยบายถูกก าหนดขึ้น ภายใต้การน านโยบายไป
ปฏิบัติและขอบเขตท่ีนโยบายถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยผู้ปฏิบัติ ไม่ว่านโยบายจะถูกแยกออกจากการน าไปปฏิบัติหรือไม่ และไม่ว่า
จะเป็นการเหมาะสมหรือไม่ที่ผู้ก าหนดนโยบายจะใช้อ านาจในการควบคุม แต่แนวทางการพิจารณาการน านโยบายไปปฏิบัติ
จากบนลงล่าง ผูม้ีอ านาจในการก าหนดนโยบาย คือผู้มีอ านาจในการสั่งการเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างแท้จริง 
นอกจากน้ี Hood (อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2558, หน้า 426-429) ได้เสนอแนวความคดิเกี่ยวกับตัวแบบการบริหารที่
สมบูรณ์ (Model of perfect administration) ที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาจากบนลงล่างไว้ว่า เง่ือนไขจาก
ความเป็นไปได้ในการจัดหาทรัพยากรจากภายนอกและการยอมรับทางการเมือง ผสมผสานกับการบริหาร เพื่อก าหนดการน า
นโยบายไปปฏิบตัิที่สมบรูณเ์ป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บนพ้ืนฐานทีส่ าคัญ 5 ประการ ได้แก่ (1) ระบบบรหิารตอ้งมีเอกภาพ ภายใต้การ
บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาเพยีงคนเดียว (2) กฎระเบียบที่ใช้ปฏิบัติในระบบบริหารจะต้องเป็นแบบแผนเดยีวกัน 
วัตถุประสงค์ของนโยบายต้องเป็นที่ชัดเจนต่อผู้ปฏิบัติ (3) ต้องมีการควบคุมการบริหารอยา่งสมบรูณ์ (4) การสื่อข้อความและ
การประสานงานท่ีสมบูรณ์ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (5) ไม่มีความกดดันเรื่องเวลาในการน าไปปฏบิัติให้ส าเร็จ ซึ่งสอดคล้อง
กับลักษณะการน านโยบายการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังไปปฏิบัติของเรือนจ าพิเศษธนบุรี ท่ีเรือนจ ามผีูบ้ัญชาการเพียงคนเดียว
และในทางปฏิบัตเิชิงนโยบายได้รบัมอบนโยบายมาทั้งในรูปแบบของกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ คู่มอืการปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตร์ และนโยบายการบรหิารของผู้บริหารทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม โดยมีรูปธรรมทีชั่ดเจนในการก าหนด
ตัวช้ีวัดหรือกรอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการประจ าปีทีม่ีแนวทางการก าหนดตัวช้ีวัดที่ต้องสะท้อนผลลัพธ์ตามนโยบาย
กระทรวง นโยบายอธิบดีกรม มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ และแนวทางการประเมินผู้บริหารส่วน
ราชการ 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังไปปฏิบัตขิองเรือนจ า

พิเศษธนบุรี แบ่งเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
2.1 ด้านผูต้้องขังเนื่องจากปัจจุบันจ านวนผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ าพิเศษธนบุรีมีจ านวนมาขึ้นอยา่งต่อเนื่อง ซึ่งมี

ปริมาณมากว่าศักยภาพเชิงโครงสร้างที่ทางเรือนจ าจะรับได้จึงเป็นปญัหาผูต้้องขังล้นเรือนจ าและมีความเป็นอยู่ที่แออัด ท าให้
การปฏิบัตติามกระบวนการและนโยบายการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขงัเกิดปัญหา เนื่องจากผู้ต้องขังที่ผา่นกระบวนการจ าแนกไป
แล้วเมื่อไปอยู่ในแดนควบคุมต่างๆ ไม่สามารถท่ีจะไดร้ับการแกไ้ขไดต้ามโปรแกรมหรือหลักสตูรที่ทางเรือนจ าก าหนดได้อย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประทีป ดวงพัตรา (2538) ที่ได้ศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคของการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน และ พรธิพา ลิม้อรณุ (2551) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่จ าแนกลักษณะผูต้้องขังในเรือนจ าและทณัฑสถาน โดยมีการระบุประเด็นปัญหาส าคญั
ประการหนึ่งที่ตรงกันของเรือนจ าหรือทัณฑสถานของไทยคือข้อจ ากัดในเชิงโครงสรา้งอาคารสถานท่ี ที่มีไม่เพียงพอกับจ านวน
ผู้ต้องขัง และส่งผลต่อกระบวนการหรือขั้นตอนในการจ าแนกลักษณะของผู้ต้องขัง และหากพิจารณาปพีุทธศักราชของ
การศึกษาท่ีมีผลการศึกษาที่สอดคล้องกันแล้วจะพบว่า ปัญหาและอุปสรรคนี้เป็นสภาพปัญหาดั่งเดิมและสมควรไดร้ับการ
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 

2.2 ด้านเจา้หน้าท่ี เป็นปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวเนื่องมาจากจ านวนผู้ต้องขังเมื่อมีจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง แต่
อัตราเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานภายในเรือนจ ามีอย่างจ ากดัและไม่สามารถเพิ่มอัตราก าลังใหส้มดลุกันไดอ้ย่างทันท่วงที โดยตาม
หลักของสหประชาชาติได้ก าหนดให้อัตราส่วนระหว่างผู้คุมต่อผู้ต้องขังเท่ากับ 1 : 5 แต่ปัจจุบันเรือนจ าพิเศษธนบุรีมีอัตราส่วน
ระหว่างผู้คมุกับผูต้้องขังเท่ากับ 1 : 33 (เจ้าหน้าที่ 181 คน ต่อ จ านวนผู้ต้องขัง 6,066 คน ข้อมูล ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม 
2562, เรือนจ าพิเศษธนบุรี) ประกอบกับ เจ้าหน้าท่ีแต่ละคนต้องมีหน้าท่ีความรับผิดชอบหลายอย่างจงึอาจท าให้การปฏิบัติงาน
ไม่มีความต่อเนื่อง การบรรลุผลส าเร็จตามนโยบายเกิดความล่าช้า และอาจไม่บรรลผุลตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนด ซึ่งเป็น
ประเด็นที่สอดคล้องกันอย่างยิ่งกับผลการศึกษาของ พรธิพา ลิ้มอรณุ (2551) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ีจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน และ ธีราสิทธิ สุขสมจติวิชัย (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่องมาตรฐานทาง
กฎหมายในการจ าแนกลักษณะผู้ตอ้งขังที่ปัญหาและอุปสรรคด้านเจา้หน้าท่ีส่งผลต่อความส าเร็จต่อกระบวนการจ าแนก
ผู้ต้องขังของประเทศไทย ทั้งในมิตขิองอัตราส่วนระหว่างเจ้าหน้าท่ีตอ่ผู้ต้องขัง และในมิติการประสานงานหรือการให้ความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรในกระบวนการยุติธรรม 

2.3 ด้านงบประมาณและเง่ือนไขของเวลา เมื่อมีข้อสั่งการจากกระทรวงหรือกรมให้เรือนจ าปฏิบัติ แตไ่ม่ได้จัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงเกิดปญัหาในเรืองของการด าเนินงาน เช่น การขาดวัสดุอุปกรณ์ ขาด
เครื่องมือในการด าเนินงาน ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้า ในขณะเดียวกันเงื่อนไขหรือกรอบหรือระยะเวลาในการ
ด าเนินงานถูกก าหนดไว้เท่าเดิม ดงันั้น ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจ าจะต้องปฏิบัติด้วยความเร่งรีบภายใต้ระยะเวลาที่จ ากัด ประกอบ
กับเป็นการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดเปน็ตัวช้ีวัดทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม ท าให้ต้องด าเนินใหผ้่านตามเกณฑ์ตัวชี้วัด โดย
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณเป็นประเด็นปัญหาที่สอดคล้องกันกับการศึกษาของ ประทีป ดวงพัตรา (2538) ที่
ได้ศึกษาปญัหาและอุปสรรคของการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังในเรือนจ าและทณัฑสถาน และ พรธิพา ลิม้อรุณ (2551) ที่ได้
ศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีจ าแนกลักษณะผูต้อ้งขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน ทีร่ะบุว่าการปฏิบัติงาน
ด้านการจ าแนกลักษณะผูต้้องขังของเรือนจ าประสบปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือและวสัดุอุปกรณ์ทีท่ันสมัยในการปฏิบัติงาน 
ส าหรับปญัหาและอุปสรรคด้านเงือ่นไขของเวลา แม้ผลการศึกษาการน านโยบายการจ าแนกลักษณะของผู้ต้องขังไปปฏิบัติของ
เรือนจ าพิเศษธนบรุีฉบับนี้จะพบว่าเป็นอุปสรรคของการก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการตามตัวช้ีวัดระดับกระทรวง
และระดับกรม ในขณะทีผ่ลการศกึษาของ พรธิพา ลิ้มอรุณ (2551) พบว่า ปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
จ าแนกลักษณะผูต้้องขังในเรือนจ าและทณัฑสถานคือปญัหาการด าเนินงานไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง ดังนั้นจึงอาจกล่าวโดย
สรุปได้ว่า อุปสรรคด้านการด าเนินการให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดระดับกระทรวงและระดับกรมอาจเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีขาด
ความต่อเนื่องและเป็นระบบ 

ส าหรับความเห็นของผู้ปฏิบัติงานการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังที่มีต่อการแก้ไขปัญหาในการน านโยบายการจ าแนก
ลักษณะผู้ต้องขังไปปฏิบัติของเรือนจ าพิเศษมีประเด็นดังนี้ 

2.4 ด้านผู้ต้องขัง ปัจจุบันจ านวนผู้ต้องขังที่ถูกศาลตัดสินเข้ามาอยู่ในเรือนจ าพิเศษธนบรุีมีจ านวนมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องเกินศักยภาพเชิงโครงสรา้งของเรือนจ าที่จะรับได้ ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางเรือนจ าได้พิจารณาด าเนินการ
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ตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ และข้อสั่งการที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดเพื่อหาแนวทางในการปฏิบตัิกับผู้ต้องขังให้มากท่ีสุด เช่น 
การพักการลงโทษ การลดวันต้องโทษ การได้อภัยโทษ การคัดผู้ต้องขังที่มีความประพฤตดิีเหลือโทษจ าคุกตามก าหนด
หลักเกณฑ์ให้ออกไปฝึกวิชาชีพยังเรือนจ าโครงสร้างเบา เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เรือนจ าสามารถลดความแออัดและ
ช่วยลดจ านวนผู้ต้องในเรือนจ าได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของ ประทีป ดวงพัตรา (2538) ที่ได้ให้ข้อเสนอไว้ว่า เรือนจ า
และทัณฑสถานควรจัดท าแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การด าเนินการตาม
แผนงานและโครงการเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและบรรลเุป้าหมาย รวมถึงไดเ้สนอให้เรือนจ าและทณัฑสถานมีระบบลดหลั่น 
การควบคุมตั้งแต่เรือนจ าระบบความมั่นคงสูงจนถึงเรือนจ าระบบความมั่นคงต่ า ตลอดจนมีระบบความแตกต่างในการปฏิบัติ
ต่อผู้กระท าผิดตามความจ าเป็นรายบุคคล รวมถึงควรสนับสนุนให้มกีารใช้มาตรการลงโทษโดยไม่ใช้เรอืนจ า 
(Noninstructional Treatment) เพื่อหลีกเลีย่งการใช้โทษจ าคุกใหไ้ด้มากท่ีสุด โดยส่งเสรมิให้มีการปล่อยอย่างมีเงื่อนไขในช้ัน
ของต ารวจ อัยการ และศาล 

2.5 ด้านเจา้หน้าท่ี มีแนวทางในการแก้ไขกรณีภาวะการขาดแคลนอัตราก าลังของเจ้าหนา้ที่ในการควบคุมผู้ต้องขังที่มี
อัตราส่วนไมส่มดลุกับจ านวนผู้ต้องขัง ได้แก่ (1) ขออัตราก าลังเพิ่มจากกรมราชทณัฑ์ (2) จัดอบรมทบทวนความรู้ด้านการ
จ าแนกลักษณะผูต้้องขังให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานด้านการจ าแนกลักษณะผูต้้องขังได้ โดยไม่จ าเป็นต้อง
เป็นเจ้าหน้าท่ีของส่วนงานจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเพียงอย่างเดียว ทุกคนสามารกท าทดแทนกันได้ (3) มีการหมุนเวียน
สับเปลี่ยนหน้าท่ีเพื่อเกดิการเรียนรู้งานใหม่ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ พรธิพา ลิ้มอรุณ (2551) ที่ได้ให้ข้อเสนอในทิศทาง
เดียวกันว่า ควรเพิม่เตมิการอบรมและเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ ได้แก่ ผู้บริหารเรือนจ าและทณัฑสถานระดับบังคับบญัชา เช่น 
การปกครองบังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม ผู้น าการเปลี่ยนแปลง เทคนิคในการจูงใจ สามารถสื่อสารให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฏิบตัิงานและการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง รวมถึงควรมีการ
ส่งเสริมให้มีการเรยีนรูร้่วมกันของทุกคนในองค์กร เพื่อสร้างให้องค์กรมีความก้าวหน้า มีการก าหนดเปา้หมายผลสัมฤทธ์ิของทั้ง
องค์กร และแตล่ะหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลอืสนับสนุนกันท้ังภายในหน่วยงานเดียวกันและระหว่าง
หน่วยงานให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และให้เป็นไปตามมาตรฐานเรือนจ าดา้นการจ าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขังกรมราชทณัฑ ์ 

2.6ด้านงบประมาณและเง่ือนไขของเวลา ควรมี (1) จัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินตาม
นโยบายอย่างเพียงพอ (2) ก าหนดกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการปฏิบัติ (3) ก าหนดแนวทางและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
อย่างชัดเจน (4) มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลส าเรจ็ของงานเพื่อใช้ในการประเมินผลงาน (5) ส ารวจความคิดเห็นจากเรือนจ าที่เป็นผู้
ปฏิบัติเพื่อเป็นข้อมลูหรือแนวทางในการก าหนดและปรับปรุงนโยบาย สอดคล้องกับแนวคิดของ พรธิพา      ลิ้มอรุณ (2551) ที่
เสนอให้กรมราชทัณฑส์นับสนุนงบประมาณทั้งในส่วนของการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีและในส่วนของวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินงานดา้นการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง รวมถึงสร้าง
การมีส่วนร่วมในการบริหาร เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบตัิงานไดม้สี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแผนงาน อันจะ
ก่อให้เกิดความผูกพันกับหน่วยงาน รวมถึงมีความเข้าใจในเป้าหมายการปฏิบตัิงานอย่างลึกซึ้ง ส่งเสรมิการมีปฏิสมัพันธ์กัน
ระหว่างผู้บงัคับบญัชาและผู้ใต้บังคับบัญชาและสรา้งความสมดลุทางการสื่อสาร โดยมุ่งให้มีการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทางมาก
ยิ่งข้ึน ทั้งการสื่อสารแบบจากล่างขึ้นบน และจากบนลงล่าง เพื่อลดอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง 
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วัตถุประสงคข์้อที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังของเรือนจ าพิเศษธนบุรีใน
อนาคต 

3.1 ควรจัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับข้ันตอน กระบวนการ เปา้หมายและนโยบายการจ าแนกลักษณะผูต้้องขังให้กับ
เจ้าหน้าท่ีทุกคน รวมถึงต้องมีการทบทวนและติดตามคณุภาพการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  

3.2. สร้างเครือข่ายภาคีกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนข้อมลูของผู้ต้องขัง ส าหรับประโยชน์การจ าแนก
ลักษณะผู้ต้องขังของ 

3.3 พัฒนาเครื่องมือหรือสารสนเทศท่ีน ามาใช้ในการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังให้มีความถูกต้องแม่นย าและน่าเชื่อถือ 
โดยการสรา้งฐานข้อมูลการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกเรือนจ าอย่าง
เป็นระบบ 

3.4 พัฒนาหลักสูตรหรือโปรแกรมการแก้ไข บ าบัดฟื้นฟู เพื่อพัฒนาผู้ต้องขังหลังจากผ่านกระบวนการจ าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขังให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมปัจจุบัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ควรจัดอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ เป้าหมายและนโยบายการจ าแนกลักษณะผู้ตอ้งขังให้กับ

เจ้าหน้าท่ีทุกคน รวมถึงต้องมีการทบทวนและติดตามคณุภาพการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
2. สร้างเครือข่ายภาคีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนข้อมูลของผู้ต้องขัง ส าหรับประโยชน์การจ าแนกลักษณะ

ผู้ต้องขังของเรือนจ า 
3. พัฒนาเครื่องมือหรือสารสนเทศท่ีน ามาใช้ในการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังให้มีความถูกต้องแม่นย าและน่าเช่ือถือ 

โดยการสรา้งฐานข้อมูลการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกเรือนจ าอย่าง
เป็นระบบและสนับสนุนใหม้ีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมในการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง 
สามารถใช้เป็นแนวทางในการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังได้อยา่งถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4. พัฒนาหลักสูตรหรือโปรแกรมการแก้ไข บ าบัดฟื้นฟู เพื่อพัฒนาผูต้้องขังหลังจากผ่านกระบวนการจ าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขังให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมปัจจุบัน 

5. องค์ความรู้เรื่องเทคนิคตา่งๆในการปฏิบัติงานการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง เช่น การจัดท าแผนการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังรายบุคคล (SENTENCE PLAN) เทคนิคในการสัมภาษณ์ผูต้้องขัง กระบวนการปฏิบัติงานจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง 
เจ้าหน้าท่ีงานจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังต้องได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ 
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