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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา “ผลกระทบของขา้ราชการราชทณัฑ์ท่ีปฏิบติังานภายใน
เรือนจ า หรือทณัฑสถานท่ีถูกผูต้อ้งขงักลัน่แกลง้ร้องเรียน” เป็นการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาถึงประเด็นท่ีถูกกลัน่แกลง้ร้องเรียน รูปแบบการถูกกลัน่แกลง้ร้องเรียน ผลกระทบจากการท่ีถูกกลัน่
แกลง้ร้องเรียน เพื่อแสวงหาแนวทางและมาตรการในการช่วยเหลือขา้ราชการราชทณัฑ์ท่ีปฏิบติังานภายใน
เรือนจ า หรือทณัฑสถาน จากการถูกผูต้อ้งขงักลัน่แกล้งร้องเรียน ตลอดจนช้ีให้สังคม และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบและตระหนกัถึงสภาพปัญหา อนัจะน าไปสู่ความร่วมมือในการเยียวยาและเสริมพลงั
ขา้ราชการราชทณัฑท่ี์ถูกผูต้อ้งขงักลัน่แกลง้ร้องเรียน 
 จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใช้การคดัเลือกตวัอย่างแบบเจาะจงตามคุณสมบติัท่ีไดก้ าหนดไว ้คือ 
ขา้ราชการราชทณัฑท่ี์ปฏิบติังานในเรือนจ า หรือทณัฑสถานท่ีมีประสบการณ์ถูกผูต้อ้งขงัร้องเรียนในเร่ืองท่ี
ไม่มีมูลความจริงและผูบ้งัคบับญัชามีค าสั่งยติุเร่ืองแลว้ จ านวน 13 ราย  
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

ตวัอยา่งท่ีเป็นขา้ราชการราชทณัฑท่ี์ถูกผูต้อ้งขงักลัน่แกลง้ร้องเรียนโดยส่วนใหญ่ จะมีสังกดัการ
ปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ท่ีฝ่ายควบคุมผูต้อ้งขงั หรือฝ่ายปกครองผูต้อ้งขงั ซ่ึงในลกัษณะงาน ท่ีรับผิดชอบมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการควบคุมและการก ากบัดูแลให้ผูต้อ้งขงัอยูใ่นระเบียบวินยั ตามกฎ ระเบียบ ของทางเรือนจ า 
หรือทณัฑสถาน 
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2. ข้อมูลในด้านการถูกกลัน่แกล้งร้องเรียน 
ตัวอย่างส่วนใหญ่ถูกกลั่นแกล้งร้องเรียนด้วยประเด็นท่ีกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าท่ี โดยไร้

มนุษยธรรม และ เรียกรับผลประโยชน์จากผูต้อ้งขงั  
รูปแบบท่ีผูต้อ้งขงัใชเ้พื่อกลัน่แกลง้ร้องเรียนขา้ราชการราชทณัฑ ์ไดแ้ก่ การกลัน่แกลง้ร้องเรียน

โดยการส่งจดหมายร้องเรียนลงในตูรั้บเร่ืองราวร้องทุกข์ของทางเรือนจ า การเขียนจดหมายร้องเรียนหรือ
บตัรสนเท่ห์ส่งไปยงัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การแจง้ให้ญาติหรือบุคคลท่ีไวว้างใจมาร้องเรียนท่ีเรือนจ า 
หรือทณัฑสถาน และกรมราชทณัฑ์ 

เม่ือตวัอยา่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาการถูกร้องเรียน พบวา่ ตวัอยา่งจะไดรั้บการปฏิบติัท่ีดีจาก
ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาจะเรียกไปสอบถามขอ้เทจ็จริง พร้อมทั้งใหก้ าลงัใจและใหค้  าแนะน า
ปรึกษาใหก้บัตวัอยา่งดว้ย 

ผลกระทบจากการท่ีถูกผูต้อ้งขงักลัน่แกลง้ร้องเรียน พบว่า ตวัอย่างส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบ
โดยมีระดบัความรุนแรงท่ีแตกต่างกนัตามรูปแบบหรือวิธีการท่ีถูกผูต้อ้งขงักลัน่แกลง้ร้องเรียน ไดแ้ก่ ความ
เสียหายในด้านช่ือเสียง ความเสียหายในด้านหน้าท่ีการงาน ความเสียหาย ในด้านเศรษฐกิจ และความ
เสียหายในดา้นอ่ืนๆ  

การด ารงตนด้านการงาน พบว่า ตวัอย่างส่วนใหญ่เม่ือประสบปัญหาถูกผูต้อ้งขงั กลัน่แกล้ง
ร้องเรียนก็ยงัปฏิบติัตนในดา้นการท างานตามปกติ แต่โดยส่วนใหญ่จะเกิดความรู้สึกทอ้ถอยบา้ง ส าหรับการ
ปฏิบติัตวัต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพบวา่ ตวัอยา่งส่วนใหญ่จะวางตวัตามปกติ  

ตวัอย่างส่วนใหญ่จะประสบปัญหาความยุ่งยากในระหว่างขั้นตอนการด าเนินการ เพื่อพิสูจน์
ความบริสุทธ์ิของตน โดยเฉพาะในดา้นการคน้หาพยานหลกัฐาน และจดัเตรียมเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
น าไปยนืยนัความบริสุทธ์ิ 

 
3. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

3.1 ขา้ราชการราชทณัฑจ์ะตอ้งหมัน่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอในเร่ืองระเบียบและหนงัสือ
สั่งการท่ีเก่ียวขอ้งของกรมราชทณัฑ์ และในการปฏิบติังานจะตอ้งคิดไวล่้วงหนา้เสมอวา่ส่ิงท่ีด าเนินการจะ
เปิดโอกาสให้มีการร้องเรียนหรือไม่ ควรจดัเก็บเอกสารไวใ้ห้เป็นหมวดหมู่เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ
การตรวจสอบ ในการปฏิบติัหน้าท่ีจะต้องมีพยานหลักฐานทุกคร้ัง ข้าราชการราชทัณฑ์จะต้องไม่รับ
ประโยชน์ใดๆ จากผูต้อ้งขงัหรือญาติผูต้อ้งขงั และจะตอ้งปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัด้วยความเสมอภาคและเป็น
ธรรม ควรประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ให้ผูต้อ้งขงัมีความเขา้ใจโดยจะตอ้ง
อธิบายใหล้ะเอียด  

3.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับผูบ้ริหารงานเรือนจ า หรือทณัฑสถาน ต่อการชดเชยเยียวยาขา้ราชการ
ราชทณัฑ์ท่ีถูกผูต้อ้งขงักลัน่แกลง้ร้องเรียน ไดแ้ก่ การประกาศข่าวให้เพื่อนร่วมงานไดรั้บทราบขอ้เท็จจริง 
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การยกยอ่งชมเชย การพิจารณาความดีความชอบการให้ความเช่ือมัน่ กบัผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบขอ้บงัคบั
ของกรมราชทณัฑ ์และควรสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้โอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

3.3 ขอ้เสนอแนะส าหรับผูบ้ริหารกรมราชทณัฑ์ กรมราชทณัฑ ์ควรจะพิจารณาเร่ืองราวร้องเรียน
ของผูต้อ้งขงัดว้ยความละเอียดรอบคอบ ควรมีหน่วยงานเฉพาะเพื่อให้ ความช่วยเหลือดา้นการลงโทษและ
เอาผิดกบัผูต้อ้งขงัท่ีกลัน่แกลง้ร้องเรียน ควรจดัให้มีการแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวงมหาดไทย และระเบียบต่างๆ ให้มีความทนัสมยัมีความครอบคลุมชดัเจน โดยเฉพาะหมวดการ
ลงโทษทางวินยัแก่ผูต้อ้งขงั เพื่อให้ขา้ราชการราชทณัฑ์ผูป้ฏิบติังานในเรือนจ า และทณัฑสถานสามารถใช้
มาตรการ ทางกฎหมายในการควบคุมปกครองผูต้อ้งขงัได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีควรจะจดัตั้ ง
กองทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ขา้ราชการราชทณัฑ์ท่ีถูกผูต้อ้งขงักลัน่แกลง้ร้องเรียน และกรมราชทณัฑ์
ควรจะเป็นส่ือกลางใหก้รมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพไดเ้ขา้มาให้ความช่วยเหลือและชดเชยเยยีวยาให้แก่ผูท่ี้
ถูกผูต้อ้งขงักลัน่แกลง้ร้องเรียนต่อไป 

 

บทน า 
กรมราชทณัฑเ์ป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีบงัคบัโทษตามกระบวนการยุติธรรม ภายหลงัจากท่ีศาลมี

ค าพิพากษาให้จ  าเลยตอ้งโทษจ าคุก โดยมีเรือนจ าและทณัฑสถานต่างๆ ท าหนา้ท่ีในการควบคุมและแกไ้ข
พฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงัตลอดระยะเวลาท่ีถูกคุมขงั อยูใ่นเรือนจ าและทณัฑสถานจนกวา่จะพน้โทษตามค า
พิพากษา หรือไดรั้บการปล่อยตวั ก่อนครบก าหนดตามค าพิพากษา เช่น การลดวนัตอ้งโทษจ าคุก การพกัการ
ลงโทษ และการไดรั้บพระราชทานอภยัโทษ 

ในการท าหน้าท่ีบงัคบัโทษตามกระบวนการยุติธรรมดงักล่าวเจา้หน้าท่ี กรมราชทณัฑ์จะตอ้ง
ด าเนินการตามกฎหมาย กฎกระทรวงมหาดไทย ค าสั่งและระเบียบต่างๆ ของกรมราชทณัฑ์ ซ่ึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบติัมาแต่อดีตถึงปัจจุบนั 

ในการด าเนินการดงักล่าวขา้ราชการราชทณัฑ์มีโอกาสท่ีจะถูกผูต้อ้งขงั กลัน่แกลง้ร้องเรียนใน
ลกัษณะต่างๆ เช่น ผูต้อ้งขงักล่าวหาร้องเรียนโดยตรง หรือผูต้อ้งขงั ฝากให้ผูต้อ้งขงัอ่ืนท่ีไดรั้บการปล่อยตวั
ไปแลว้ด าเนินการร้องเรียนแทน หรือผูต้อ้งขงัแจง้ให้ญาติ หรือบุคคลท่ีไวว้างใจเป็นผูด้  าเนินการร้องเรียน
แทน การกล่าวหาหรือร้องเรียนน้ีมีทั้งท่ี เป็นเร่ืองร้องเรียนท่ีมีมูลความจริงและไม่มีมูลความจริง โดยผู ้
ร้องเรียนมกัจะหยิบยกประเด็น สิทธิเสรีภาพและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข้ึ์นมาเป็นข้อกล่าวอา้งในการ
ร้องเรียน อนัเป็นเหตุ ท าให้เกิดผลกระทบท่ีตามมาอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดน้ัน่คือวิกฤติปัญหาเร่ืองขา้ราชการ
ราชทณัฑ ์ถูกร้องเรียน ปรากฏดงัสถิติการร้องเรียนในรอบปีงบประมาณ 2559 - 2561 ดงัน้ี 
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ตารางแสดงข้อมูลการรับเร่ืองราวร้องเรียนของกรมราชทัณฑ์ 

เร่ืองราวร้องเรียน ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เร่ืองราวร้องเรียน ที่
มีมูล 

16 6.3 7 3.5 8 5.1 

เร่ืองราวร้องเรียน ที่
ไม่มีมูล 

237 93.7 191 96.5 150 94.9 

รวม 253 100.0 198 100.0 158 100.0 
ท่ีมา: ฝ่ายเร่ืองราวร้องทุกข ์ส านกัผูต้รวจราชการกรม กรมราชทณัฑ ์15 ม.ค. 2562 

 
วตัถุประสงค์ในการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาประเด็นท่ีถูกกลัน่แกลง้ร้องเรียน รูปแบบการกลัน่แกลง้ร้องเรียน ผลกระทบจาก
การท่ีถูกผูต้อ้งขงักลัน่แกลง้ร้องเรียน ของขา้ราชการราชทณัฑท่ี์ปฏิบติังาน ภายในเรือนจ า หรือทณัฑสถาน 

2. เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางและมาตรการในการช่วยเหลือขา้ราชการราชทณัฑ์ ท่ีปฏิบติังาน
ภายในเรือนจ า หรือทณัฑสถาน จากการถูกผูต้อ้งขงักลัน่แกลง้ร้องเรียน 

 

ขอบเขตในการวจิัย 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาผลกระทบของขา้ราชการราชทณัฑ์ท่ีปฏิบติังาน ภายในเรือนจ า 
หรือทณัฑสถานท่ีถูกผูต้อ้งขงักลัน่แกล้งร้องเรียน โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็น ท่ีถูกกลัน่แกล้งร้องเรียน 
รูปแบบการกลั่นแกล้งร้องเรียน ผลกระทบจากการท่ีถูกผูต้้องขัง กลั่นแกล้งร้องเรียน ของข้าราชการ
ราชทณัฑ์ท่ีปฏิบติังานภายในเรือนจ า หรือทณัฑสถาน  โดยคดัเลือกจากส านวนการสอบสวนเร่ืองราว
ร้องเรียนท่ีไม่มีมูล ความจริงและมีค าสั่ง ให้ยุติเร่ืองแลว้ในระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 จ านวน
ทั้งส้ิน 609 เร่ือง จากเรือนจ า หรือทณัฑสถานทัว่ประเทศ จากนั้นจึงคดัเลือกเฉพาะกรณีท่ีส านวนการ
สอบสวนมีการระบุ ช่ือ – สกุล ของขา้ราชการราชทณัฑ์ท่ีถูกร้องเรียนอย่างชดัเจน จากเรือนจ าหรือทณัฑ
สถาน รวม 7 แห่ง ดงัน้ี 
 1. ทณัฑสถานบ าบดัพิเศษกลาง  5. เรือนจ ากลางคลองเปรม 
 2. เรือนจ ากลางตาก   6. เรือนจ ากลางบางขวาง 
 3. เรือนจ าอ าเภอธญับุรี   7. เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร  
 4. เรือนจ าอ าเภอทองผาภูมิ  
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 จากนั้นจึงด าเนินการคดัเลือกตวัอยา่งจากขา้ราชการราชทณัฑ์ท่ีมีประสบการณ์ การถูกผูต้อ้งขงั 
หรือผูต้อ้งขงัแจง้ให้ญาติหรือบุคคลท่ีผูต้อ้งขงัไวว้างใจเป็นผูด้  าเนินการกล่าวหาร้องเรียนแทนในเร่ืองราว
ร้องเรียนท่ีไม่มีมูลความจริงและไดมี้ค าสั่งให้ยุติเร่ืองแล้ว ซ่ึงตวัอย่าง มีความยินดีท่ีจะให้ขอ้มูลแก่ผูว้ิจยั 
จ  านวน 13 ราย 
  

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร้องเรียน สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
ในการศึกษาได ้ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา
ประเด็นท่ีถูกกลัน่แกลง้ร้องเรียน รูปแบบการถูกกลัน่แกลง้ร้องเรียน ผลกระทบ ของขา้ราชการราชทณัฑ์ท่ี
ปฏิบติังานเก่ียวกบัการควบคุมผูต้อ้งขงัจากการท่ีถูกผูต้อ้งขงั กลัน่แกลง้ร้องเรียน 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างจากการศึกษา เอกสาร หนังสือ และส านวนการ
สอบสวน ซ่ึงสอบถามขา้ราชการราชทณัฑ์ท่ีมีประสบการณ์การถูกผูต้อ้งขงั หรือผูต้อ้งขงัแจง้ให้ญาติหรือ
บุคคลท่ีผูต้อ้งขงัไวว้างใจด าเนินการร้องเรียนแทน ในเร่ืองท่ีไม่มีมูล ความจริงโดยลกัษณะเน้ือหาและแนว
ค าถามในแบบสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก ซ่ึงประเด็นค าถามท่ีใช้ ในการสัมภาษณ์ เป็นข้อค าถามท่ีมาจาก
วตัถุประสงคก์ารวจิยั และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องโดยศึกษาจากเอกสาร 
ระเบียบ บทความ วารสาร หนงัสือ วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการร้องเรียนเพื่อน ามาก าหนด

ผูต้อ้งขงั 

กลัน่แกลง้ร้องเรียน 

- สงักดัการปฏิบติัหนา้ท่ี 

- ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ 
- ประเด็นท่ีถูกกลัน่แกลง้ร้องเรียน 

- รูปแบบการถูกกลัน่แกลง้ร้องเรียน 

- ผลกระทบจากการท่ีถูกกลัน่แกลง้ร้องเรียน 

 

แนวคดิและทฤษฏ ี

- ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ 
ของ มาสโลว ์(Maslow’s Need 
Hierachy Theory) 
- ทฤษฎีสองปัจจยั (Two Factors 
Theory) ของ เฟรดเดอริก เฮอร์
ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) 
- ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ของ 
ดกัลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas 
Mcgregor) 
 

ขา้ราชการราชทณัฑ ์
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ขอบเขตและเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์ และศึกษาส านวนการสอบสวนเร่ืองราวร้องเรียนท่ีไม่มีมูลความจริง
และได้มีค  าสั่งให้ยุติเร่ืองแล้ว จากฝ่ายเร่ืองราวร้องทุกข์ ส านักผูต้รวจราชการกรม กรมราชทณัฑ์ เพื่อ
คดัเลือกตวัอยา่ง 

 ส่วนการวิจยัภาคสนาม ผูว้ิจยัจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง จากแบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In–depth Interview) และการตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) ตามแนวค าถามท่ีได้ก าหนดไว้ในแบบ
สัมภาษณ์ ผูว้จิยัไดเ้ลือกผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key informants) จากขา้ราชการราชทณัฑท่ี์มีประสบการณ์การถูก
ผูต้อ้งขงั หรือผูต้อ้งขงัแจง้ให้ญาติหรือบุคคล ท่ีผูต้อ้งขงัไวว้างใจเป็นผูด้  าเนินการกล่าวหาร้องเรียนแทนใน
เร่ืองราวร้องเรียนท่ีไม่มีมูลความจริงและไดมี้ค าสั่งใหย้ติุเร่ืองแลว้ จ านวน 13 ราย 

3. วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 1. การพรรณนาประกอบตาราง โดยขอ้มูลส่วนบุคคลใช้การ
พรรณนาประกอบตารางขอ้มูลส่วนบุคคลของตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การสมรส ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งปัจจุบนั รายได ้สังกดัการปฏิบติัหนา้ท่ี ลกัษณะงาน ท่ีรับผิดชอบ อายุราชการ และจ านวนคร้ังท่ีถูก
ร้องเรียน โดยจะบรรยายคุณลกัษณะของตวัอยา่งเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 2. การพรรณนาวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงเน้ือหา ส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใชก้ารพรรณนาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยวาง
เคา้โครงการวิเคราะห์ ตามหมวดหมู่ของเน้ือหาท่ีไดม้าจากแบบสัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึก จากนั้นน าขอ้มูลมา
ประมวลผล โดยจดัท าบทสรุปขอ้มูลในทุกรายตามประเด็นท่ีก าหนดไว ้ได้แก่ ประเด็นท่ีถูกกลัน่แกล้ง
ร้องเรียน รูปแบบการถูกกลัน่แกลง้ร้องเรียน ผลกระทบของขา้ราชการราชทณัฑ์ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการ
ควบคุมผูต้อ้งขงัจากการท่ีถูกผูต้อ้งขงักลัน่แกลง้ร้องเรียน  

 

การสรุปผลและการอภิปรายการวจิัย 
 จากการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นการศึกษาขา้ราชการราชทณัฑ์ท่ีปฏิบติังานในเรือนจ า  หรือทณัฑ
สถานท่ีมีประสบการณ์ถูกผูต้อ้งขงัร้องเรียนในเร่ืองท่ีไม่มีมูลความจริงและผูบ้งัคบับญัชามีค าสั่งยุติเร่ืองแลว้ 
จ านวน 13 ราย ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ขา้ราชการราชทณัฑ์ท่ีถูกผูต้อ้งขงักลัน่แกลง้ร้องเรียน จะมีสังกดัการปฏิบติัหน้าท่ี อยู่ท่ีฝ่าย
ควบคุมผูต้อ้งขงั หรือฝ่ายปกครองผูต้อ้งขงั และลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ เป็นงานท่ี มีความเก่ียวขอ้งกบัการ
ควบคุมผูต้อ้งขงั และการก ากบัดูแลใหผู้ต้อ้งขงัมีวินยัและอยูใ่นกฎระเบียบของทางเรือนจ า หรือทณัฑสถาน 
ทั้ งยงัปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผูต้้องขังต่อเน่ืองตลอดเวลาจึงมีโอกาสถูกร้องเรียนมากท่ีสุด ดังนั้ น กรม
ราชทณัฑ์โดยส านกัและกองต่างๆ ควรจะมีการปรับปรุงแกไ้ขกฎระเบียบและมาตรการต่างๆ ให้มีความ
ชดัเจน โดยจะตอ้งพิจารณาว่ามาตรการใดบา้ง ท่ีมีความเส่ียงต่อการถูกผูต้อ้งขงัร้องเรียน ซ่ึงหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรจะจดัให้มีการประชุมร่วมกนัเพื่อก าหนดรายละเอียดของมาตรการต่างๆ ให้มีความชดัเจนและ
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ครอบคลุม เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นการป้องกันการร้องเรียนให้แก่
ขา้ราชการราชทณัฑผ์ูป้ฏิบติังาน ในเรือนจ า หรือทณัฑสถาน  
 2. ประเด็นท่ีกลัน่แกลง้ร้องเรียนท่ีผูต้อ้งขงัสร้างประเด็นข้ึนมาเพื่อกลัน่แกลง้ร้องเรียนขา้ราชการ
ราชทณัฑ์ ได้แก่ 1.ปฏิบติัหน้าท่ีโดยไร้มนุษยธรรม 2.เรียกรับผลประโยชน์จากผูต้้องขงั 3.ยินยอมให้
เจา้หนา้ท่ีน าส่ิงของไม่ไดรั้บอนุญาต เขา้ / ออก เรือนจ า 4.ใชแ้รงงานผูต้อ้งขงั โดยไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 5.
น าส่ิงของตอ้งหา้มเขา้ไปใหผู้ต้อ้งขงัภายในเรือนจ า 6.ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ ซ่ึงการกลัน่แกลง้ร้องเรียนอาจ
มีการน าเร่ืองจริงมาเป็นประเด็นแลว้เพิ่มเติมขอ้มูลลงไป เพื่อให้ดูน่าเช่ือถือ และสามารถสร้างความเสียหาย
ให้แก่ผูถู้กร้องเรียนได ้หรืออาจเป็นการ สร้างประเด็นการร้องเรียนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงใดๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูท่ี้ถูกร้องเรียนถูกผูบ้งัคบับญัชาเพ่งเล็ง และท าให้ขา้ราชการราชทณัฑ์ท่ีตั้งใจปฏิบติั
หน้าท่ีเกิดความทอ้ถอย ในการปฏิบติังาน โดยรูปแบบหรือวิธีการท่ีผูต้อ้งขงัใช้เพื่อกลัน่แกล้งร้องเรียน
ขา้ราชการราชทณัฑ์ มีรูปแบบการร้องเรียน ไดแ้ก่ 1.โดยการท่ีผูต้อ้งขงัหรือผูต้อ้งขงัแจง้ให้ญาติส่งจดหมาย
ร้องเรียน ลงในตู้รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของผูบ้ ัญชาการเรือนจ า หรือผูอ้  านวยการทัณฑสถาน และการ
ร้องเรียนไปยงัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 2.โดยการท่ีผูต้อ้งขงัแจง้ให้ญาติหรือบุคคลท่ีผูต้อ้งขงั ไวว้างใจ
ด าเนินการร้องเรียนด้วยตนเองท่ีเรือนจ าหรือทณัฑสถาน หรือท่ีกรมราชทณัฑ์ 3.โดยการท่ีผูต้อ้งขงัหรือ
ผูต้อ้งขงัแจง้ใหญ้าติ หรือบุคคลท่ีไวว้างใจด าเนินการส่งบตัรสนเท่ห์ ไปยงัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 4.โดย
การท่ีผูต้อ้งขงัแจง้ให้ญาติโทรศพัท์มาร้องเรียน ต่อผูบ้ญัชาการเรือนจ า หรือผูอ้  านวยการทณัฑสถาน หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลกระทบ และสร้างความเสียหายแก่ขา้ราชการราชทณัฑ์ ไดแ้ก่ 1.ความเสียหาย
ในดา้นช่ือเสียง คือ ความเสียหายในเบ้ืองตน้ เพราะการถูกกล่าวหาร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นประเด็นใดก็ตาม 
ลว้นแต่สามารถท าลายช่ือเสียงของผูท่ี้ถูกร้องเรียนไดท้ั้งส้ิน 2.ความเสียหายในดา้นหนา้ท่ีการงาน คือ การ
ถูกตั้งกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริงจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้เสียประวติั ในการรับราชการ เสียเวลา
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการตามปกติ เน่ืองจากตวัอยา่งจะตอ้งด าเนินการรวบรวมพยานหลกัฐานต่างๆ เพื่อ
น ามายืนยนัความบริสุทธ์ิของตน และท าให้เกิด ความเสียหายต่อหน้าท่ีการงานในลกัษณะอ่ืนๆ เช่น ถูก
ผูบ้งัคบับญัชาเพ่งเล็งและต าหนิติเตียน ถูกเพื่อนร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชามองในแง่ลบ ฯลฯ 3.ความ
เสียหายในดา้นเศรษฐกิจ คือ การขาดรายไดจ้ากเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของขา้ราชการพลเรือน 
(พตร.) , ค่าเวรยาม , ค่าเบ้ียเล้ียง เป็นตน้ ดงันั้น หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการรับเร่ืองราว
ร้องเรียน หรือร้องทุกข์ขององค์กรต่างๆ จึงควรเร่งพิจารณาถึงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั “สิทธิในการรับการ
ชดเชยเยียวยาของผูท่ี้ถูกร้องเรียน” โดยควรจะน าเสนอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อหารือเก่ียวกบัแนวทางท่ี
เหมาะสมต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีพบว่าเป็นเร่ืองราวร้องเรียนท่ีไม่มีมูลความจริง หรือไม่ปรากฏ
พยานหลกัฐานจึงไดมี้การ สั่งยุติเร่ือง ซ่ึงควรจะไดรั้บการพิจารณา ในดา้นสิทธิในการรับการชดเชยเยียวยา
ของผูท่ี้ถูกร้องเรียนเป็นพิเศษ และหากมีมติเห็นชอบ ให้แจง้ผลการสอบขอ้เท็จจริงกลบัมายงัผูท่ี้ถูกกลัน่
แกลง้ร้องเรียน ก็ควรจะแจง้ผลโดยเปิดเผย เพื่อให้ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานของขา้ราชการท่ีถูกกลัน่
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แกลง้ร้องเรียนได้รับทราบ โดยทัว่กนัว่าผูท่ี้ถูกร้องเรียนไม่ไดก้ระท าผิดตามท่ีถูกกล่าวหา ซ่ึงจะเป็นการ
ชดเชยเยียวยา ในดา้นช่ือเสียง ทั้งยงัสามารถปลอบขวญัและสร้างก าลงัใจให้กบัขา้ราชการราชทณัฑ์ ท่ีมี
ความตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวจิัยไปใช้ 
 แนวทางในการป้องกันการถูกผู ้ต้องขังกลั่นแกล้งร้องเรียนให้แก่ข้าราชการราชทัณฑ์
ผูป้ฏิบติังานในเรือนจ า หรือทณัฑสถาน และขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหาร งานเรือนจ า 
หรือทัณฑสถาน และผู ้บริหารของกรมราชทัณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือ แก่ข้าราชการราชทัณฑ์
ผูป้ฏิบติังานในเรือนจ า หรือทณัฑสถาน ท่ีถูกผูต้อ้งขงักลัน่แกลง้ร้องเรียน 
ส่วนที ่1 ข้อเสนอแนะในการน าไปปฏิบัติ  
1. ขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ฏิบติังานเรือนจ า หรือทณัฑสถาน เพื่อป้องกนัการถูกร้องเรียน 
 1.1 ในการปฏิบติังานขา้ราชการราชทณัฑ์จะตอ้งคิดไวล่้วงหน้าเสมอว่าส่ิงท่ีด าเนินการจะเปิด
โอกาสใหมี้การร้องเรียนหรือไม่ และเปิดโอกาสใหร้้องเรียนในเร่ืองใด 
 1.2 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีใดๆ ขา้ราชการราชทณัฑ์จะตอ้งมีพยานหลกัฐาน ทุกคร้ัง และควรจะมี
การบนัทึกพฤติกรรมผูต้้องขงัท่ีมีพฤติกรรมชอบร้องเรียนไวเ้ป็นหลักฐาน โดยแนบไวใ้นแฟ้มจ าแนก
ลกัษณะผูต้อ้งขงั เพื่อจะไดท้ราบวา่ผูต้อ้งขงัรายน้ีมีพฤติกรรม ชอบร้องเรียน และควรจะเฝ้าระวงัผูต้อ้งขงัใน
รายท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการร้องเรียน เป็นกรณีพิเศษ  
 1.3 ในการปฏิบติังานขา้ราชการราชทณัฑ์จะตอ้งไม่รับประโยชน์ใดๆ จากการ ปฏิบติัหนา้ท่ี ไม่
วา่ส่ิงของนั้นจะเป็นส่ิงใด และไม่วา่ส่ิงนั้นจะมาจากผูต้อ้งขงัหรือญาติผูต้อ้งขงั ก็ตาม  
 1.4 ขา้ราชการราชทณัฑจ์ะตอ้งใหก้ารปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัดว้ยความเสมอภาค และเป็นธรรม  
 1.5 ในการปฏิบัติหน้าท่ี ข้าราชการราชทัณฑ์ควรจะประชาสัมพันธ์เก่ียวกับขั้นตอนการ
ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ให้ผูต้อ้งขงัมีความเขา้ใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การช้ีแจงท าความเขา้ใจ กบัผูต้อ้งขงัใน
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผูต้อ้งขงั 
2. ขอ้เสนอแนะส าหรับผูบ้ริหารงานเรือนจ า หรือทณัฑสถานต่อการชดเชยเยยีวยาขา้ราชการ ราชทณัฑ์ท่ีถูก
ผูต้อ้งขงักลัน่แกลง้ร้องเรียน 
 2.1 ผูบ้ริหารงานเรือนจ า หรือทณัฑสถาน จ าเป็นตอ้งมีการวางแนวทาง ให้ความช่วยเหลือโดย
การชดเชยเยียวยาในดา้นความรู้สึก เพื่อให้ขา้ราชการราชทณัฑ์ ท่ีถูกผูต้อ้งขงักลัน่แกลง้ร้องเรียนกลบัมามี
ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ีดงัเดิม เพราะการถูกร้องเรียนมีผลให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง 
ดงันั้น ผูบ้ญัชาการเรือนจ า หรือผูอ้  านวยการทณัฑสถาน และผูบ้งัคบับญัชาท่ีใกลชิ้ด จะตอ้งให้ก าลงัใจ ให้
ความไวว้างใจ แสดงความเช่ือมัน่ในตวัขา้ราชการราชทณัฑท่ี์ถูกผูต้อ้งขงักลัน่แกลง้ร้องเรียน  
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 2.2 เม่ือปรากฏผลสรุปของคดีออกมาว่าเร่ืองท่ีถูกร้องเรียนไม่เป็นความจริง หากขา้ราชการ
ราชทณัฑ์ท่ีถูกผูต้อ้งขงักลัน่แกลง้ร้องเรียนเป็นผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานดี ผูบ้งัคบับญัชาควรจะพิจารณาให้
ความดีความชอบแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ แก่ผูท่ี้ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีจนเป็นเหตุให้ถูก
ผูต้อ้งขงักลัน่แกลง้ร้องเรียน  
 2.3 ผูบ้งัคบับญัชาควรจะไดมี้การสนบัสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้โอกาสกา้วหนา้ ในหน้าท่ี
การงาน โดยการมอบหมายงานท่ีจะท าให้เกิดความกา้วหน้าให้ขา้ราชการดงักล่าว เป็นผูรั้บผิดชอบ หรือ
ผลกัดนัใหมี้โอกาสเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีจะส่งผลต่อความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน หรืออาจจะให้
การอนุเคราะห์ในเร่ืองการยา้ยตามความประสงคข์องเจา้ตวั เป็นกรณีพิเศษเพื่อเป็นการชดเชย  
3. ขอ้เสนอแนะส าหรับผูบ้ริหารกรมราชทณัฑ์ 
 3.1 กรมราชทณัฑ์ โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล และส านกัผูต้รวจราชการกรม จ าเป็นตอ้ง
ร่วมกนัจดัโครงการฝึกอบรม “มอบความรู้ในการปฏิบติัราชการเพื่อมิให้เกิดผลกระทบแก่ผูต้อ้งขงั หรือเกิด
ขอ้ร้องเรียนจากผูต้้องขงั” แก่ขา้ราชการราชทณัฑ์ท่ีปฏิบติังานภายในเรือนจ า หรือทณัฑสถาน รวมถึง
ขา้ราชการราชทณัฑ์บรรจุใหม่ทัว่ประเทศ เพื่อเป็นการป้องกนัการเกิด ขอ้ร้องเรียนท่ีสร้างผลกระทบในการ
ปฏิบติัราชการของขา้ราชการราชทณัฑ์ 

3.2 กรมราชทณัฑ์ โดยส านักผูต้รวจราชการกรม จ าเป็นตอ้งพิจารณาเร่ืองราวร้องเรียนของ
ผูต้อ้งขงัดว้ยความละเอียดรอบคอบ ไม่ควรเพง่เล็งมาท่ีผูถู้กร้องเรียนเป็นล าดบัแรก แต่ควรจะพิจารณาจากผู ้
ท่ีร้องเรียนก่อนโดยการตรวจสอบประวติัและพฤติกรรมของผูต้อ้งขงั ท่ีร้องเรียน และควรตั้งกรรมการสอบ
ขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้ เพื่อด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ให้รอบคอบก่อนท่ีจะมีการสั่งการใดๆ และไม่ควร
ให้มีการสั่งยา้ยขา้ราชการท่ีถูกร้องเรียน ให้ไปปฏิบติัหนา้ท่ีในเรือนจ า หรือทณัฑสถานแห่งอ่ืนในระหว่าง
การสอบขอ้เท็จจริง หรือหาก มีค าสั่งให้ยา้ยการปฏิบติัหนา้ท่ีในระหวา่งการสอบสวนขอ้เท็จจริงแต่เม่ือผล
การสอบสวน ปรากฏขอ้เท็จจริงออกมาว่า เร่ืองท่ีร้องเรียนไม่มีมูลความจริง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก็ควร
จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ข้าราชการราชทัณฑ์ผูเ้สียหายนั้น ตามหลักเกณฑ์ ใน
พระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี พ.ศ. 2539*** ส าหรับกรณีการร้องเรียน ท่ีเป็นบตัร
สนเท่ห์ท่ีไม่มีพยานหลกัฐานอ่ืนใดมาสนบัสนุนก็ไม่ควรจะรับไวพ้ิจารณา เน่ืองจาก ผูท่ี้ร้องเรียนไม่กล้า
แสดงตวัซ่ึงเป็นการเปิดช่องทางใหมี้การกลัน่แกลง้กนัได ้

 3.3 กรมราชทณัฑ์ โดยกองกฎหมาย จ าเป็นตอ้งวางแนวทางเพื่อด าเนินการ ให้ความช่วยเหลือ
แก่ขา้ราชการราชทณัฑ์ท่ีถูกผูต้อ้งขงักลัน่แกลง้ร้องเรียน ในดา้นการตอบโต ้การด าเนินการลงโทษและเอา
ผิดกบัผูต้อ้งขงัท่ีกลัน่แกลง้ร้องเรียน เพื่อเป็นการแกแ้คน้ทดแทนให้กบัขา้ราชการราชทณัฑ์ท่ีถูกผูต้อ้งขงั
กลั่นแกล้งร้องเรียน และเพื่อเป็นการข่มขู่ ยบัย ั้ง มิให้ผูต้ ้องขงัอ่ืนๆ น าไปเป็นแบบอย่าง อีกทั้ง ยงัเป็น

                                                           
*** พระราชบญัญติัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 
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หลกัประกนัในดา้นการคุม้ครองสิทธิ ให้แก่ขา้ราชการราชทณัฑ์ผูป้ฏิบติังานในเรือนจ า หรือทณัฑสถาน
ด้วย ซ่ึงทางกองกฎหมาย ควรจะจดัให้มีนิติกรหรือจัดหาทนายความท่ีมีประสบการณ์เข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือดูแล ในดา้นการด าเนินการฟ้องร้องกบัผูต้อ้งขงัท่ีกลัน่แกลง้ร้องเรียน เพื่อให้ผูต้อ้งขงัท่ีกลัน่แกลง้
ร้องเรียนไดรั้บผิดชอบในการกระท าของตน และชดเชยค่าเสียหายให้กบัขา้ราชการราชทณัฑ์ ในกรณีท่ีถูก
ผูต้อ้งขงักลัน่แกลง้ร้องเรียนจนไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
 3.4 กรมราชทณัฑ์ โดยกองกฎหมาย ควรจะเสนอกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อจดัให้มีการแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงมหาดไทย และระเบียบ
ต่างๆ ให้มีความครอบคลุมชดัเจน สามารถใชใ้นการควบคุมปกครองผูต้อ้งขงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
สามารถให้ความคุม้ครองแก่ขา้ราชการราชทณัฑ์ผูป้ฏิบติังานในเรือนจ า หรือทณัฑสถานไดโ้ดยเฉพาะใน
ประเด็นการลงโทษทางวินยัแก่ผูต้อ้งขงัท่ีมีพฤติกรรมกลัน่แกลง้ร้องเรียนขา้ราชการราชทณัฑ์ ซ่ึงควรจะมี
การแก้ไขเพิ่มเติมและบญัญติั ไวใ้ห้เป็นความผิดและมีบทลงโทษทางวินัยท่ีชัดเจน เพื่อให้ทางเรือนจ า 
และทณัฑสถานสามารถใช้มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษเอาผิดกบัผูต้อ้งขงัท่ีกลัน่แกลง้ร้องเรียน
ขา้ราชการ ราชทณัฑไ์ด ้เพื่อมิใหเ้ป็นเยีย่งอยา่งแก่ผูต้อ้งขงัอ่ืน หรือในดา้นสิทธิการยืน่เร่ืองราวร้องทุกข ์ของ
ผูต้อ้งขงั ควรจะมีการแก้ไขเพิ่มโดยอาจจะก าหนดขั้นตอนและวิธีการร้องเรียนของผูต้้องขงั ให้มีความ
ชดัเจนยิง่ข้ึนโดยหา้มร้องเรียนขา้มล าดบัชั้น หากผูต้อ้งขงัร้องเรียนขา้มล าดบัชั้น ของการบงัคบับญัชาให้ถือ
วา่เป็นการกระท าท่ีผดิวนิยั เพือ่เป็นการป้องปรามไม่ใหผู้ต้อ้งขงั กลัน่แกลง้ร้องเรียนดว้ยการเสนอเร่ืองราวท่ี
ไม่เป็นความจริงไปยงัหน่วยงานอ่ืนๆ ซ่ึงจะสร้าง ความเสียหายใหแ้ก่ขา้ราชการราชทณัฑแ์ละกรมราชทณัฑ ์

3.5 กรมราชทณัฑ์ควรจะมีการจดัตั้งกองทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ขา้ราชการราชทณัฑ์ท่ีถูก
ผูต้อ้งขงักลัน่แกลง้ร้องเรียน เพื่อจะไดส้ามารถน าเงินจากกองทุนดงักล่าว มาเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ
ฟ้องร้องกลบั ทั้งในทางแพ่งและทางอาญาในคดีท่ีเห็นสมควร**** และใชใ้นการชดเชยเยียวยาความเสียหาย
ใหก้บัขา้ราชการราชทณัฑผ์ูเ้ป็นเหยือ่จากการกลัน่แกลง้ร้องเรียนโดยผูต้อ้งขงั 
 3.6 ในกรณีท่ีขา้ราชการราชทณัฑ์ผูป้ฏิบติังานในเรือนจ า หรือทณัฑสถาน ถูกผูต้อ้งขงักลั่น
แกลง้ร้องเรียน โดยมีสาเหตุมาจากความตั้งใจในการปฏิบติัหน้าท่ี กรมราชทณัฑ์ควรจะแสดงความเห็นใจ
และปลอบขวญัให้ก าลงัใจ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาเป็นรายกรณี ตามระดบัความรุนแรงของประเด็นท่ีถูกกลัน่
แกล้งร้องเรียน และความเสียหายท่ีผูถู้กกลัน่แกล้งร้องเรียนได้รับ ซ่ึงจะมีวิธีการชดเชยเยียวยาในด้าน
ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัตามความเหมาะสม 

                                                           
**** ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 2 ลกัษณะ 5  
 ประมวลกฎหมายอาญาลกัษณะ 2 ความผิดเก่ียวกบัการปกครองหมวด 1 ความผิดต่อเจา้พนกังาน  
 ประมวลกฎหมายอาญาลกัษณะ 11 ความผิดเก่ียวกบัเสรีภาพและช่ือเสียง หมวด 3 ความผิดฐานหม่ินประมาท 
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 3.7 กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ควรจะมีบทบาทในการคุม้ครองสิทธิ และให้การชดเชย
เยียวยาแก่ขา้ราชการท่ีถูกผูต้อ้งขงักลัน่แกลง้ร้องเรียนในฐานะท่ีเป็นเหยื่อผูถู้กกระท า ซ่ึงควรจะไดรั้บการ
ชดเชยเยียวยาในดา้นช่ือเสียง การชดเชยในดา้นค่าใชจ่้าย ในการด าเนินการต่อสู้คดี การชดเชยในดา้นสิทธิ
และโอกาส ซ่ึงกรมราชทณัฑ์ควรจะเป็นส่ือกลางให้หน่วยงานดงักล่าวเขา้มาให้ความช่วยเหลือ และชดเชย
ใหแ้ก่ขา้ราชการราชทณัฑท่ี์ถูกผูต้อ้งขงักลัน่แกลง้ร้องเรียนอีกทางหน่ึงดว้ย 
ส่วนที ่2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลให้ผูต้ ้องขงัมีพฤติกรรม กลั่นแกล้ง
ร้องเรียนขา้ราชการราชทณัฑ์ เพื่อได้ทราบถึงสาเหตุท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมการกลัน่แกล้งร้องเรียนของ
ผูต้้องขังท่ีมีต่อข้าราชการราชทัณฑ์ผูป้ฏิบัติงานท่ีเรือนจ าหรือทัณฑสถาน และสามารถน าข้อมูลจาก
การศึกษามาก าหนดแนวทางป้องกนั แกไ้ข ไม่ให้เกิดกรณีผูต้อ้งขงั กลัน่แกลง้ร้องเรียนขา้ราชการราชทณัฑ์
ต่อไป 
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