
กรณีศึกษาโปรแกรมผู้กระท าผิดเกี่ยวกับทรัพย ์

น.ช. ดุล (นามสมมุติ) อายุ ๒๑ ปี ประเภทคดีลักทรัพย์ ศาลจังหวัด

ธัญบุรี ตัดสินโทษมีก าหนด ๑ ปี ๑๐ เดือน ๑๕ วัน เป็นความผิดครั้งแรก  ก าหนดพ้นโทษ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
รับย้ายจากเรือนจ าอ าเภอธัญบุรีมาทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑  ข้อมูลจากทะเบียนประวัติ 
มีภูมิล าเนาเดิมจังหวัดยะลา รูปร่างผอมบางผิวขาวเหลือง ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เสพสารเสพติด   
การสื่อสาร การเขียน การอ่านภาษาไทย ไดร้ะดับต่ า ถนัดที่จะสื่อสารภาษายาวี  

ข้อมูลจากการท ากิจกรรม Mind map แผนที่การเดินทางของชีวิต/สัมภาษณ์เชิงลึก  
ด้านครอบครัว เกิดที่จังหวัดยะลา นับถือศาสนาอิสลาม พ่อ (ป๋ะ) แม่ (มะ) ประกอบ

อาชีพท าสวนยาง ปัจจุบันเสียชีวิตแล้วทั้ง ๒ คน  ดุล (นามสมมุติ) มีพ่ีน้อง ๕ คนเป็นผู้ชาย ๓ คน ผู้หญิง ๒ คน 
ดุล (นามสมมุติ) เป็นคนที่ ๔ พ่ีชายคนโตเป็นทหารพราน (เสียชีวิตแล้ว พ่ีสาวมีครอบครัวและท าสวนยางต่อ
จากป๋ะและมะ พ่ีสาวคนที่ ๒ เรียนและท างานที่จังหวัดภูเก็ต น้องชายคนเล็ก พิการไม่สามารถเดินได้ โรงเรียน
ปอเนาะในพ้ืนที่รับอุปการะดูแล พ่ีสาวคนโตจะไปเยี่ยมเดือนเว้นเดือน 

ด้านการศึกษา เข้าเรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนเทศบาลต าบล
ในพ้ืนที่บ้าน เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แต่เมื่อวัดระดับการรู้หนังสือ
ภาษาไทย ดุล (นามสมมุติ) อ่านไม่ออก แต่สามารถเขียนได้จากการลอก
ตัวหนังสือ ดุล (นามสมมุติ) ถนัดใช้ภาษายาวีในการสื่อสาร ในส่วนการ
สื่อสารภาษากลางเข้าใจแต่จะโต้ตอบช้า ดังนั้นจึงส่งผลให้ ดุล (นามสมมุติ) 
เวลาสื่อสารภาษากลางส าเนียงพูดไม่ชัดเจน และคล้ายกับเป็นคนลิ้นแข็ง 

ด้านอาชีพก่อนต้องโทษ เมื่ออายุ ๑๙ ปี ป๋ะกับมะเสียชีวิต 
พ่ีสาวคนโตได้ส่ง ดุล (นามสมมุติ) มากรุงเทพมหานครอยู่ในการดูแลของ
น้านอ น้องชายของป๋ะ และน้านีภรรยาของน้านอ ดุล (นามสมมุติ) จึงมี 
น้านอและน้านีเป็นเสมือนป๋ะกับมะ น้านอหางานท าให้ ดุล (นามสมมุติ)  
โดยเคยเป็นลูกจ้างรายวันดูแลสวนที่มหาวิทยาลัยย่านรังสิต อาชีพล่าสุด
ก่อนต้องโทษพ่อบ้าน ปัดกวาดเช็ดถูท าความสะอาด เข้าท างานกะกลางคืน
ที่ห้างสรรพสินค้าขนาดเล็กในพื้นที่อ าเภอคลองหลวง 

บทความโดย : นางสาววันทนา เนืองอนันต์ 

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพช านาญการ  ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง  



นายดุล (นามสมมุติ) เข้าสมัครงานที่ห้างสรรพสินค้าขนาดเล็กในพ้ืนที่อ าเภอ 
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จากการน าพาให้สมัครงานของน้าชาย และด้วยวุฒิการศึกษาที่เรียนจบมาใน
ระดับชั้นประถมศึกษา จึงสมัครได้ต าแหน่ง “พ่อบ้าน” มีหน้าที่ปัดกวาดเช็ดถูท าความสะอาดห้างสรรพสินค้า
ขนาดเล็กนี้ ในเวลาหลังห้างปิด (๒๒.๐๐ – ๐๖.๐๐ นาฬิกา)  

ในวันที่เกิดเหตุ เพ่ือนที่ท างานด้วยกันได้ให้ยาเม็ดขนาดเล็กมารับประทาน ซึ่งนายดุล 
(นามสมมุติ) ก็ไม่ทราบว่ามันคือยาอะไร แต่ด้วยความอยากที่จะสร้างความคุ้นเคยและเป็นที่ยอมรับในกลุ่ม
เพ่ือนจึงได้ทานเข้าไป และน าของไปเก็บในล็อคเกอร์พนักงานของตนเอง เตรียมเข้าท างานตามปกติ พอท างาน
ไปได้สักครู่มีอาการมึน และเกิดความคึกคะนอง ระหว่างที่ท าความสะอาดบริเวณตู้โชว์โทรศัพท์มือถือ จึงน า
กุญแจล็อคเกอร์ตนเองไปลองไขกุญแจตู้โชว์โทรศัพท์มือถือ ผลคือกุญแจสามารถไขออกได้ ด้วยอาการมึนจาก
ฤทธิ์ยาที่เพ่ือนให้ทานกับความคึกคะนอง นายดุล (นามสมมุติ) ได้หยิบโทรศัพท์มือถือในตู้โชว์ ราคาประมาณ  
๑ หมื่นกว่าบาท ตามที่ติดป้ายราคาไว้ และไม่ทราบว่าได้น าเข้าไปเก็บในล็อคเกอร์ตนเองตอนไหน หลังเลิกงาน
กลับบ้านตามเวลาปกติ   

ช่วงค่ าวันต่อมาได้เดินทางมาท างานยังไม่ทันได้เดินไปตรอกบัตรลงเวลาและเข้าไปเก็บ
ของในล็อคเกอร์  หัวหน้าพ่อบ้านแม่บ้าน ผู้จัดการ และต ารวจ มาพาตัวให้ไปสถานีต ารวจ แจ้งความจับข้อหา
ลักทรัพย์ ตอนแรก นายดุล (นามสมมุติ) ก็งง แต่พอเขาเปิดวิดีโอที่อัดจากทีวีวงจรปิดในห้างสรรพสินค้าให้ดู 
นายดุล (นามสมมุติ) เล่าว่า “ผมไปอยู่ในนั้นเอาโทรศัพท์เขาไป” ผู้จัดการสอบถามหาโทรศัพท์มือถือของกลาง
และไปค้นเจอในล็อคเกอร์ แต่ด้วยเป็นคดีอาญา ผิดกฎหมายบ้านเมืองและกฎระเบียบของทางห้างสรรพสินค้า
จึงไม่สามารถยอมความได้ นายดุล (นามสมมุติ) ถูกด าเนินคดี และศาลจังหวัดธัญบุรีตัดสินให้รับโทษก าหนด
โทษ ๑ ปี ๑๐ เดือน ๑๕ วัน เปลี่ยนสถานะเป็นนักโทษเด็ดขาดชาย คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ถูกควบคุม 
ตัวอยู่ที่เรือนจ าอ าเภอธัญบุรีเป็นแห่งแรก และรับย้ายระบายมาที่ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๑ ในล าดับต่อมา  การกระท าผิดของ ดุล (นามสมมุติ) ท าให้น้าชายและน้าสะใภ้เสียใจมากได้มาเยี่ยม 
ครั้งเดียวตอนที่อยู่ระหว่างรอตัดสิน แต่พอตัดสินแล้วหักใจไม่มาเยี่ยมเนื่องจากอยากจะดัดนิสัยให้เรียนรู้และ
อยากให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบ (ข้อมูลจากการพูดคุยกับน้าชายและน้าสะใภ้ของ น.ช.ดุล (นามสมมุติ)  
ตอนแจ้งก าหนดการปล่อยตัว)   



การปฏิบัติด้านการพัฒนาพฤตินิสัย น.ช. ดุล (นามสมมุติ ) ได้เข้ารับการศึกษาในระดับ 
ผู้ไม่รู้หนังสือ หลักสูตรการรู้หนังสือภาษาไทย อ่าน เขียน และฝึกการค านวณทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น  
ฝึกทักษะอาชีพในกองงานแรงงานรับจ้าง อบรมวิชาชีพระยะสั้น เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมอ่ืนๆ
ที่ทัณฑสถานจัดขึ้น และได้รับการคัดกรองจากส่วนทัณฑปฏิบัติ งานจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง เป็นหนึ่งใน
กลุ่มเป้าหมาย ๖๔ คน ที่ต้องเข้ารับการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์
การกระท าผิด ประเภทผู้กระท าผิดคดีเกี่ยวกับทรัพย์ รุ่นที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของทัณฑสถาน 
วัยหนุ่มกลาง โดยฝ่ายพัฒนาผู้ต้องขัง ๑ ส่วนปกครองผู้ต้องขัง ๒ เป็นผู้รับผิดชอบ 

ผลการประเมินด้านความรู้ ด้านเจตคติ ด้านสภาวะสุขภาพจิต ก่อน - หลังการอบรม จาก
แบบทดสอบที่ทัณฑสถานได้จัดท าข้ึนในแต่ละหมวด (โดยมีผู้ช่วยอ่านข้อค าถามให้) ผลปรากฏว่า  

ด้านความรู้ (๓๐ คะแนน) : ก่อน ๘ คะแนน/หลัง ๑๘ คะแนน คะแนนเฉลี่ย ๑๓ (ไม่ผ่าน) 
ด้านเจตคติ ๕ ด้าน  (๒๕ คะแนน) คะแนนเฉลี่ยรวม ๑๒ คะแนน ไม่ผ่าน ด้านการมีเหตุผล 

ความรับผิดชอบ การเห็นคุณค่าในตนเอง ผ่านด้านความซื่อสัตย์ ความฉลาดทางอารมณ์ 
ด้านสภาวะสุขภาพจิต (๒๔ คะแนน) ก่อน ๑๗ คะแนน หลัง ๒๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ย ๒๑ 

(ปกต)ิ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากกิจกรรม Check ระดับความสุข น.ช. ดุล(นามสมมุติ) เลือก

ระดับ ๔ (มาก) ด้วยเหตุผลก าลังจะได้กลับบ้านแล้ว 



กิจกรรม Mind map (แผนที่การ
เดินทางของชีวิตฉัน) เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ต้องขังฝึกการ
ใช้สมองซีกขวาและการคิดอย่างเป็นระบบ การคิด
อย่ า งสร้ า งสร รค์  ใน เ รื่ อ ง ร าวการด า เนิ นชี วิ ต 
ที่ผ่านมา และสิ่งที่คาดหวังให้อนาคตของผู้ต้องขัง  
โดยใช้รูปแบบการเขียน Mind map ผ่านค าหลัก 
(Key word) โดยเริ่มต้นจากข้อมูลตัวฉัน (ชื่อจริง  
ชื่อเล่น อายุ ที่อยู่ พ่อ แม่) การศึกษา ความชอบ/
เกลียด อนาคต ฯลฯ  

เมื่อน า Mind map มาพิจารณาท าให้รับทราบข้อมูล ที่สามารถน าไปสู่การพูดคุยเชิงลึกที่ น.ช.ดุล  
(นามสมมุติ) ได้เล่าให้ฟังว่ามีพี่ชายเป็น Idol พี่ชายเป็นทหารพราน ทุกสิ่งทุกอย่างในการด าเนินชีวิตพี่ชายจะ
เป็นผู้น าและจัดการให้กับน้องชาย เช่น การท าบัตรประชาชน การสอนขี่รถจักรยานยนต์ การรับ - ส่งไป
โรงเรียน การดูแลแทนพ่อ-แม่ไปพักอาศัยที่บ้านในเมือง เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น น.ช. ดุล (นามสมมุติ) สูญเสียพี่ชายจาก
การถูกลอบยิง และต่อจากนั้นก็สูญเสียพ่อและแม่ด้วยโรคประจ าตัว ในช่วงนั้น น.ช. ดุล (นามสมมุติ) เริ่มเที่ยว
เตร่  ไม่ เข้าเรียน ติดเพื่อน พี่สาวคนโตจึงส่ง น.ช. ดุล (นามสมมุติ )  มาอยู่ ในการดูแลของน้าชายที่
กรุงเทพมหานคร   โดย น.ช. ดุล (นามสมมุติ) เล่าว่าเพราะผมดื้อพี่สาวให้น้าไปรับและพี่สาวซื้อตั๋วเครื่องบินให้ 
ขึ้นเครื่องบินมา ขึ้นครั้งแรก จากข้อมูลเหล่านี้วิเคราะห์ได้ในเบื้องต้นว่าพื้นฐานครอบครัวมีความรักความใส่ใจ 
ในระดับที่ดีแต่ด้วยโชคชะตาพลิกผัน  พี่สาวที่รับช่วงในการบริหารจัดการจึงต้องวางแนวทางชีวิตให้น้องชาย
ตามความเหมาะสม แต่ด้วย น.ช. ดุล (นามสมมุติ)เองที่ไม่มีภาวะการน าตนเอง ประกอบกับการเข้ามาอยู่ใน
สภาพแวดล้อมแห่งใหม่ เพื่อนใหม่ ท าให้ต้องปรับตัวไปตามแนวทางที่ตนเองคิดว่าเหมาะสมและถูกต้อง ยังไม่มี
วิจารณญาณในการตัดสินใจและความเข้าใจบริบทการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง ซึ่งเป็น
มูลเหตุหนึ่งในการเพี้ยงพร้ ากระท าความผิดในครั้งนี ้



ภายหลังการเข้าร่วมอบรมโปรแกรม
แก้ไขฟ้ืนฟูฯ ได้มีการส่งต่อข้อมูลและเตรียมความ
พร้ อมก่ อนปล่ อ ยตั ว  น . ช . ดุ ล  ( น ามสมมุ ติ )  
โดย เจ้ าหน้ าที่ ศูนย์ประสานงานและส่ ง เสริม 
การมีงานท า (CARE) ในการประสานงานญาติ  
(น้าชาย) ยืนยันการเดินทางมารับวันปล่อยตัว  
ให้ความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนเพ่ือคัดเลือกเกณฑ์
ทหาร การใช้จ่ายและเก็บออมเงิน การใช้ ชีวิต 
ในสังคมภายนอก เป็นต้น เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา น.ช.ดุล (นามสมมุติ) 
ได้รับการปล่อยตัวจากทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง  
มีน้าชายมารอรับด้านหน้าทัณฑสถานด้วยรอยยิ้ม 
สายตาที่มองหลานชาย และการสัมผัสที่ ไหล่ 
แสดงออกถึงความรักความห่วงใย สร้างความอุ่นใจ
ส่วนหนึ่งให้กับเจ้าหน้าที่งานสังคมสงเคราะห์ และ
คาดหวังว่า ดุล (นามสมมุติ) จะสามารถด าเนินชีวิต
อย่างสุจริตชนต่อไปได้ในสังคม ไม่กระท าผิดอีก  

กิจกรรม Post it (ไม่ติดใจ) วิทยากรได้ประมวลผลจากกิจกรรม Mind map และน ามาวิเคราะห์
เป็นค าหลัก (Key word) ที่น าเข้าสู่มูลเหตุการกระท าผิดและแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะรายบุคคลในคดี
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ดังนี้ วัตถุนิยม ท าตัวเอง ติดเพ่ือน/ติดเสพ น.ช.ดุล (นามสมมุติ) สื่อสารผ่านผู้ช่วยเหลือ
ว่า “ชอบรถมอเตอร์ไซด์อยากมีเหมือนที่พ่ีมี” ส าหรับค าถามถึงแนวทางที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการได้ 
สิ่งที่ชอบ (มอเตอร์ไซด)์  น.ช. ดุล (นามสมมุติ) ไม่ได้เขียนอธิบายอย่างไร วิเคราะห์ได้ถึงกระบวนการคิดที่ยังไม่
มีเหตุมีผล ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้  

กรณีศึกษาผู้กระท าผิดเกี่ยวกับทรัพย์นี้ เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างที่กระท าผิดไปโดยการไม่มีความเข้าใจ
กฎหมายของบ้านเมือง ทั้งนี้เจตนากระท าด้วยความคึกคะนองเป็นอีกหนึ่งบทเรียนในการสร้างความเข้าใจ 
ในบริบทผู้ต้องขังวัยหนุ่มในความรับผิดของทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 


