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แนวทางการจู่โจมตรวจค้นเรือนจํ าและทัณฑสถานของส่วนปฏิบตั ิการ
พิเศษ กรมราชทัณฑ์ กรณีศึกษา ผูต้ อ้ งขังล้นคุก
The Searching Operation Guidelines for the Special Operation Subbureau, Department of CorrectionsCase Study: Overcrowded Prison
ธีรภัทร วงษาซ้ าย
รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ไทยอารี
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื อง “แนวทางการจู่ โ จมตรวจค้ นเรื อ นจํ า และทั ณ ฑสถาน
ของส่ว นปฏิบั ติก ารพิ เศษ กรมราชทัณ ฑ์ กรณี ศึ ก ษาผู้ ต้อ งขั ง ล้ น คุ ก ” เป็ นการศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) ซึงมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาผลกระทบปั ญหาและกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติทีได้ จากการวิ จัยการจู่ โจมตรวจค้ นเรื อนจําและทัณฑสถาน ของส่วนปฏิบัติการ
พิเศษกรมราชทัณฑ์ กรณีศึกษาผู้ต้องขังล้ นคุก
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั งนี ใช้ ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตาม
คุณสมบัติทได้
ี กาํ หนดไว้ โดยคัดเลือกจากผู้ทมีี ประสบการณ์การจู่โจมตรวจค้ นเรือนจําและทัณฑ
สถานได้ แ ก่ ผู้ อ ํา นวยการส่ ว นปฏิบั ติ ก ารพิ เ ศษ ผู้ อ ํา นวยการส่ ว นมาตรการควบคุ ม ผู้ ต้ องขัง
เจ้ าหน้ าทีส่วนปฏิบัติการพิเศษ เจ้ าหน้ าทีส่วนมาตรการควบคุมผู้ต้องขัง เจ้ าหน้ าทีสํานักเลขานุการ
กรมราชทัณฑ์ เจ้ าหน้ าทีสํานักผู้ตรวจกรมราชทัณฑ์ และเจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบัติงาน
. ข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวอย่างทีเป็ นข้ าราชการราชทัณฑ์ทีมีสังกัดการปฏิบัติหน้ าทีในส่วนปฏิบัติการพิเศษ
ซึงมีลักษณะงานทีรับผิดชอบในการจู่โจมตรวจค้ น ด้ านการควบคุมและรักษาระเบียบวินัยผู้ต้องขัง
มีโอกาสทีจะปั ญหามากทีสุด และพบว่ ากลุ่มตัวอย่างทีพบปั ญหามากทีสุด มีประสบการณ์ทีเข้ า
ร่วมการจู่โจมตรวจค้ นเพียง 3 ปี
. ข้อมูลในด้านการจู่โจมตรวจค้นกรณีผตู ้ อ้ งขังล้นคุก
ปัจจุบันจํานวนผู้ต้องขังเพิมมากขึนในเรือนจํา/ทัณฑสถาน เป็ นผลมาจากการกระทํา
ผิดทีเกียวข้ องกับยาเสพติดเป็ นส่วนใหญ่ และบทลงโทษของผู้กระทําผิด คือ การจําคุก บางราย
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์
อาจารย์ทปรึ
ี กษา
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โดนจับกุมพบยาเสพติดจํานวนมาก ต้ องโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต ส่งผลให้ เรือนจํา/
ทัณฑสถานทัวประเทศมียอดผู้ต้องเป็ นจํานวนมาก และรวมไปถึงการไม่ได้ รับการยอมรับในสังคม
ปั ญหาและผลกระทบทีเกิดจากผู้ต้องขังล้ นคุก ซึงผลกระทบทีตัวอย่างแต่ละคนได้ รับ
ย่ อมมีลักษณะทีแตกต่ างกัน เช่ น ด้ านกําลั งเจ้ าหน้ าทีไม่ เพี ยงพอในการควบคุ มผู้ ต้องขัง ด้ าน
กายภาพทีไม่เหมาะสม ด้ านความปลอดภัยของเจ้ าหน้ าที ด้ านการตรวจค้ น เป็ นต้ น
สถานการณ์ผ้ ูต้องขังล้ นคุกส่งผลกระทบต่อการจู่โจมตรวจค้ นนันอย่างมาก การจู่โจม
ตรวจค้ น เป็ นการปฏิบั ติ เ พื อค้ น หาสิ งของต้ อ งห้ า มภายในเรื อ นจํา /ทัณ ฑสถาน รวมไปถึ ง
การจัดระเบียบเรือนจํา/ทัณฑสถานนันให้ อยู่ในระเบียบวินัยทีทางกรมราชทัณฑ์ได้ กาํ หนดเกณฑ์
ไว้ ในบางครังการจู่ โจมตรวจค้ นส่งผลกระทบให้ ผ้ ูต้องขังต้ องเสียผลประโยชน์บางประการ เช่น
เวลารับประทานอาหาร เวลาพักผ่อนของผู้ต้องขัง เป็ นต้ น ผู้ต้องขังทีเป็ นกลุ่มเป้ าหมายอาจเกิด
การต่อต้ านต่อการปฏิบัติหน้ าทีของเจ้ าหน้ าที โดยการไม่ให้ ความร่ วมมือต่ อการจู่ โจมตรวจค้ น
สถานที สร้ างสถานการณ์ก่อความวุ่นวายขึน พยายามหลบหนี และก่อจราจล จํานวนของผู้ต้องขัง
จึงมีผลกระทบต่อการจู่โจมตรวจค้ นเป็ นอย่างมาก เมือผู้ต้องขังมีจาํ นวนมากการปฏิบัติหน้ าทีก็จะ
เป็ นไปด้ วยความยากลําบาก เช่น การควบคุมผู้ต้องขัง ด้ านความปลอดภัย ด้ านประสิทธิภาพของ
งานด้ านระยะเวลาการปฏิบัติหน้ าที ด้ านเจ้ าหน้ าทีในการจู่โจมตรวจค้ น
เพือให้ การจู่โจมตรวจค้ นเป็ นการปฏิบัติไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึงควรหามาตรการ
แนวทางแก้ ไขซึ งผลกระทบทีเกิดจากผู้ ต้อ งขั งล้ นคุ กต่ อการจู่ โจมตรวจค้ น เช่ น ควรเพิ มกํา ลั ง
เจ้ าหน้ าที ในการจู่ โ จม การหาข่ า วในแต่ ล ะครั งก่ อ นปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เพื อทราบข้ อมู ล ของ
กลุ่มเป้ าหมายการปฏิบัติตามหน้ าทีทีได้ รับมอบหมาย ไม่ทาํ นอกเหนือจากคําสังผู้บังคับบัญชา ทํา
ความเข้ าใจกับผู้ต้องขัง และควรระวัง คําพูดในการปฏิบัติหน้ าทีอันส่งผลกระทบต่อจิตใจผู้ต้องขัง
จัดอบรมและแชร์ประสบการณ์ เพือให้ เจ้ าหน้ าทีบรรจุ ใหม่ร้ ูเท่าทันต่อพฤติกรรมการกระทําผิด
ของผู้ต้องขังระหว่างการจู่โจมตรวจค้ น เป็ นต้ น
. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
3.1 ข้ าราชการราชทัณฑ์ผ้ ูปฏิบัติจะต้ องยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับ ของทางราชการโดยเคร่ งครัด ในขณะเดียวกันก็จะต้ องหมันศึกษาหาความรู้
เพิมเติมอยู่เสมอในเรืองระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้ องของกรมราชทัณฑ์ ในการปฏิบัติงาน
ข้ าราชการราชทัณฑ์ควรจัดกําลังเจ้ าหน้ าทีให้ เหมาะสมกับจํานวนผู้ต้องขัง และสภาพของเรือนจํา/
ทัณฑสถาน รวมไปถึงการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้ วยความเสมอภาคและเป็ นธรรม เพือป้ องกันการก่อ
เหตุร้าย ก่อเหตุทะเลาะวิวาท อันเกิดมาจากความไม่พอใจของผู้ต้องขังทีมีต่อเจ้ าหน้ าที เป็ นต้ น
ในการปฏิบัติหน้ าที ข้ าราชการราชทัณฑ์ควรจะประชาสัมพั นธ์เกียวกับขันตอนการจู่
โจมตรวจค้ น ให้ ผ้ ูต้องขังมีความเข้ าใจ โดยจะต้ องอธิบายให้ ละเอียด เพือป้ องกันความเข้ าใจที
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คลาดเคลือน โดยเฉพาะอย่างยิงการชีแจงทําความเข้ าใจกับผู้ต้องขัง ในเรื องทีเกียวข้ องกับสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ของผู้ต้องขัง
3.2 ผู้บริหารงานเรือนจํา หรือทัณฑสถาน การจู่โจมตรวจค้ นเรือนจําและทัณฑสถาน
กรณีผ้ ูต้องขังล้ นคุก ขณะทีเจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบัติงานจู่โจมตรวจค้ นเข้ ามายังพืนทีของท่าน ควรให้ การ
สนั บ สนุ น ให้ ความสะดวก แก่ เ จ้ าหน้ าที ชุ ด จู่ โ จมตรวจค้ น และเมื อหลั ง จากที เจ้ าหน้ าที
จู่ โจมตรวจค้ นเรื อนจํา/ทัณฑสถานเสร็จ ให้ ผ้ ูบริ หารงานเรือนจํา/ทัณฑสถานนัน แจ้ งทําความ
เข้ าใจกับผู้ต้องขังเรืองการปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้ น เพือป้ องกันการร้ องเรียนตามมา
3.3 ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ควรจัดหลักสูตร การจู่โจมตรวจค้ นเรือนจําและทัณฑสถาน
ขึนมา พร้ อมทังจัดทํารายชือผู้ ทผ่ี านหลักสูตรออกมาเป็ นคําสัง ให้ เป็ นชุ ดปฏิบัติการพิ เศษของ
กรมราชทัณฑ์ เพือเจ้ าหน้ าทีจะได้ เป็ นทีมเดียวกัน ไม่ต้องมาสอนงานเจ้ าหน้ าทีบรรจุ ใหม่ทุกๆครั ง
ทีออกจู่โจม
บทนํา
เรื อ นจํา และทัณ ฑสถานเป็ นหน่ ว ยงานสั ง กัด กรมราชทัณ ฑ์ มี หน้ า ทีในการควบคุ ม
ผู้ต้องขังตามคําพิพากษาของศาลและคําสังของผู้มีอาํ นาจตามกฎหมายให้ มีประสิทธิภาพ ในการ
ควบคุมนับว่าเป็ นภารกิจทีมีความยากลําบากสําหรับเจ้ าหน้ าทีทุกคน เนืองจากผู้ต้องขังทีมีอยู่เป็ น
จํานวนมากและมีความแตกต่างด้ านพืนฐานและภูมิหลังของชีวิตตลอดจนระดับการศึกษา การ
เรี ย นรู้ พฤติ ก รรมที แตกต่ า งจึ ง เป็ นสาเหตุ ส ํา คั ญ ที ทํา ให้ การควบคุ ม ผู้ ต้ อ งขั ง เป็ นไปด้ ว ย
ความยากลําบาก
ปั จ จุ บั น นี กรมราชทัณ ฑ์ มี จํา นวนผู้ ต้ อ งขั ง ประมาณ 326,439 คน (ข้ อ มู ล จาก
กองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมราชทัณฑ์) ซึงเป็ นอัตราความจุ ทีจะสามารถควบคุมได้ จํานวน
ผู้ ต้ อ งขั ง จึ ง เกิน ความจุ ป กติ อ ยู่ กล่ า วคื อ เจ้ า หน้ า ที คนต้ อ งดู แ ลนั ก โทษถึ ง ตนซึ งเป็ น
อั ต ราส่ ว นทีสู ง (อั ต ราส่ ว นทีเป็ นมาตรฐานขององค์ ก ารสหประชาชาติ คื อ ต่ อ 5) การทีมี
เจ้ าหน้ าทีน้ อยส่งผลให้ จาํ เป็ นต้ องมีการจองจําและควบคุมอิสรภาพผู้ต้องขังมาก
โดยเรือนจําและทัณฑสถานใช้ การจู่โจมตรวจค้ นเป็ นมาตรการหนึงในการควบคุมและ
รั กษาความปลอดภัย เพื อตรวจสอบหาสิงของต้ องห้ า มอัน ก่ อให้ ความวุ่ น วายภายในเรื อ นจํา
และทัณฑสถาน เช่น ยาเสพติด โทรศัพท์เคลือนที อาวุธหรือสิงเทียมอาวุธ อุปกรณ์ การพนัน เป็ น
ต้ น การจู่โจมตรวจค้ นของเรือนจําและทัณฑสถานต้ องคํานึงถึงหลักกฎหมาย ระเบียบ คําสัง สิทธิ
มนุ ษยชนและเสรีภาพ ปั จจุ บันเรือนจําและทัณฑสถานทัวประเทศมีผ้ ูต้องขังเพิ มขึนเป็ นจํานวน
มาก
การจู่โจมตรวจค้ นเรือนจําและทัณฑสถาน เป็ นภารกิจหลักของส่วนปฏิบัติการพิเศษ
กรมราชทัณฑ์ ซึงการจู่โจมตรวจค้ นนันจะต้ องนําผู้ต้องขังลงจากเรือนนอน เพือทีให้ เจ้ าหน้ าทีเข้ า
ไปตรวจค้ น ภายในเรื อ นนอนของผู้ ต้ อ งขั ง โดยในปกติ แ ล้ ว เรื อ นจํา และทัณ ฑสถานจะไม่ นํา
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ผู้ต้องขังลงจากเรือนนอนในเวลากลางคืน เนืองจากวิสยั ทัศน์ในการมองเห็นไม่ชัดเจน ยากต่อการ
ควบคุมมิให้ เกิดความเสียหายทางราชการ ความวุ่นวาย การทะเลาะวิวาทหรือการหลบหนี ของ
ผู้ ต้องขัง ฉะนั นการจู่ โ จมตรวจค้ น จึ งต้ องใช้ เ จ้ า หน้ า ทีผู้ ผ่า นการฝึ กในด้ านการจู่ โจมตรวจค้ น
โดยเฉพาะ
กรณี ผ้ ู ต้องขังล้ น คุ ก นั น จึ งส่งผลกระทบอย่ า งมากในการจู่ โจมตรวจค้ น เนื องจาก
จํานวนเป้ าหมายเพิมขึน ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้ าทีเพิมขึน การควบคุมและความปลอดภัยของ
เจ้ าหน้ าทีมีความเสียงมากขึน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้ าทีลดลงเนืองจากเวลาทีมีอยู่ อย่ า ง
จํากัด โดยการจู่โจมตรวจค้ นต้ องคํานึงถึงอารมณ์ ความคิด พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ต้องขัง เมือ
ระยะเวลาเพิมขึน ส่งผลให้ ผ้ ูต้องขังเกิดความเครียดเพิมมากขึน และผู้ต้องขังอาจก่อจราจล การ
ทะเลาะวิวาท การแหกหักหลบหนี จึงทําให้ การควบคุมและความปลอดภัย ของเจ้ าหน้ าผู้ปฏิบัติมี
ความเสียงมากขึน
วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1.2.1 เพือศึกษาผลกระทบปั ญหาผู้ต้องขังล้ นคุกต่อการจู่ โจมตรวจค้ นเรือนจําและ
ทัณฑสถานของส่วนปฏิบัติการพิเศษ กรมราชทัณฑ์
1.2.2 เพื อวิ เ คราะห์ ห าแนวทางและมาตรการในการจู่ โ จมตรวจค้ น เรื อ นจํา และ
ทัณฑสถานของส่วนปฏิบัติการพิเศษ กรมราชทัณฑ์ กรณีผ้ ูต้องขังล้ นคุก
ขอบเขตในการวิจยั
การศึกษาครังนี เป็ นการศึกษาผลกระทบจากปัญหาผู้ต้องขังล้ นคุกต่อการจู่โจมตรวจ
ค้ นเรือนจําและทัณฑสถานของส่วนปฏิบัติการพิเศษ กรมราชทัณฑ์ โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นคือ
ในเรื องของความปลอดภั ย ของเจ้ า หน้ า ทีขณะปฏิ บั ติ ห น้ า ที ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้ าที ปี งบประมาณพ.ศ.
ถึง พ.ศ.
โดยคั ด เลื อ กเจ้ าหน้ าที ในสั ง กั ด กรมราชทั ณ ฑ์ 5 นาย ประกอบด้ วย ระดั บ
ผู้บังคับบัญชา 2 นาย ได้ แก่ ผู้อาํ นวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ ผู้อาํ นวยการส่วนมาตรการควบคุม
ผู้ต้องขัง เจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบัติ 13 นาย ได้ แก่ เจ้ าหน้ าทีส่วนปฏิบัติการพิเศษ เจ้ าหน้ าทีส่วนมาตรการ
ควบคุมผู้ต้องขัง เจ้ าหน้ าทีสํานักเลขานุ การกรมราชทัณฑ์ เจ้ าหน้ าทีสํานักผู้ตรวจกรมราชทัณฑ์
เจ้ าหน้ าทีเรือนจํากลางบางขวาง และเจ้ าหน้ าทีกลุ่มงานพัฒนาระบบด้ านทัณฑวิทยา
กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการศึ ก ษาทบทวนวรรณกรรมทีเกี ยวข้ อ งกั บ การจู่ โ จมตรวจค้ น เรื อ นจํา และ
ทัณฑสถาน สามารถกําหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ ดังนี
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ข้อมูลส่วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพ
4.การศึกษา
5.ตําแหน่ง
6.รายได้
7.สังกัดการปฏิบตั หิ น้ าที
8.ลักษณะงานทีรับผิดชอบ
9.ประสบการณ์ร่วมการจู่โจม
10.ปัญหาทีพบในการจู่โจม

ผลกระทบจากผูต้ อ้ งขังล้นคุกต่อการจู่โจม
ตรวจค้น
1.สถานการณ์ผ้ ต
ู ้ องขังล้ นคุก
2.ผลกระทบจากผู้ต้องขังล้ นคุก
2.1 ด้ านกําลังเจ้ าหน้ าทีไม่เพียงพอในการ

ควบคุมผู้ต้องขัง
2.2 ด้ านกายภาพไม่เหมาะสม
2.3 ด้ านความปลอดภัยเจ้ าหน้ าที
2.4 ด้ านการตรวจค้ น
3.ผลกระทบผู้ต้องขังล้ นคุกกับการจู่โจมตรวจค้ น
3.1 การควบคุมผู้ต้องขัง
3.2 ด้ านความปลอดภัย
3.3 ด้ านประสิทธิภาพของงาน
3.4 ด้ านระยะเวลาการปฏิบต
ั หิ น้ าที
3.5 ด้ านเจ้ าหน้ าทีจู่โจมตรวจค้ น

วิธีดําเนินการวิจยั
การศึกษาภาคสนาม (Field Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกตามประเด็นคําถามที
ได้ กาํ หนดไว้ (In – depth Interview) จากข้ า ราชการราชทัณ ฑ์ผ้ ู ป ฏิบั ติ งานในส่ว นปฏิบั ติ ก าร
พิเศษ กรมราชทัณฑ์ ทีมีประสบการณ์ในการเข้ าจู่โจมตรวจค้ นเรือนจําและทัณฑสถานมาแล้ วทัว
ประเทศ ตามประเด็น ทีได้ ก ํา หนดไว้ ใ นกรอบการศึ ก ษา เพื อนํา ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ป ระกอบ
การศึกษา
1. เครืองมือทีใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ทสร้
ี างจากการศึกษา เอกสาร หนังสือ และสํานวน
การสอบสวน ซึงสอบถามข้ าราชการราชทัณฑ์ทมีี ประสบการณ์การจู่โจมตรวจค้ นเรือนจําและทัณฑ
สถาน โดยลักษณะเนือหาและแนวคําถามในแบบสัมภาษณ์ ข้อมูลเชิงลึก ซึงประเด็นคําถามทีใช้ ใน
การสัมภาษณ์ เป็ นข้ อคําถามทีมาจากวัตถุประสงค์การวิจัย และวรรณกรรมทีเกียวข้ อง
2. วิ ธีก ารเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย จะทํา การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเองจาก
แบบสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In – depth Interview) และถอดข้ อ ความจากเครื องบั น ทึก เสีย ง เพื อ
คัดเลือกตัวอย่าง
ส่ ว นการวิ จั ย ภาคสนาม ผู้ วิ จั ย จะทํา การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง จากแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) และการตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) ตามแนวคําถามที
ได้ กาํ หนดไว้ ในแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ เลือกผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ (Key informants) จากข้ าราชการ
ราชทัณฑ์ทมีี ประสบการณ์การจู่โจมตรวจค้ นเรือนจําและทัณฑสถาน จํานวน 15 ราย
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3. วิธกี ารวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ 1. การพรรณนาประกอบตาราง โดยข้ อมูลส่วนบุคคล
ใช้ การพรรณนาประกอบตารางข้ อมูลส่ วนบุคคลของตัวอย่าง ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การ
สมรส ระดับการศึกษา ตําแหน่งปัจจุบัน รายได้ สังกัดการปฏิบัติหน้ าที ลักษณะงาน ทีรับผิดชอบ
อายุราชการ ประสบการณ์จู่โจมตรวจค้ น และปั ญหาทีพบ โดยจะบรรยายคุณลักษณะของตัวอย่าง
เป็ นค่าร้ อยละ (Percentage) 2. การพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนือหา สําหรับข้ อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้ การพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนือหา (Content Analysis) โดยวางเค้ าโครงการวิเคราะห์ ตาม
หมวดหมู่ของเนือหาทีได้ มาจากแบบสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก จากนันนําข้ อมูลมาประมวลผล โดย
จั ด ทํา บทสรุ ป ข้ อ มู ล ในทุ ก รายตามประเด็น ที กํา หนดไว้ ได้ แ ก่ สถานการณ์ ผ้ ู ต้ อ งขั ง ล้ น คุ ก
ผลกระทบผู้ต้องขังล้ นคุก ผลกระทบผู้ต้องขังล้ นคุกต่อการจู่โจมตรวจค้ น และข้ อเสนอแนะ
การสรุปผลและการอภิปรายการวิจยั
จากการศึกษาครังนี ซึงเป็ นการศึกษาข้ าราชการราชทัณฑ์ ทีมีประสบการณ์การจู่โจม
ตรวจค้ นเรือนจําและทัณฑสถาน จํานวน 15 รายผลการวิจัยพบว่า
1. สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ผู้ ต้อ งขั ง ล้ น คุ ก ในเรื อนจํา /ทัณ ฑสถาน เป็ นผลมาจากการ
กระทําผิดทีเกียวข้ องกับยาเสพติดเป็ นส่วนใหญ่ และบทลงโทษของผู้กระทําผิด คือ การจําคุก บาง
รายโดนจํา กุ มพบยาเสพติดจํา นวนมาก ต้ อ งโทษประหารชี วิ ตหรื อจํา คุ กตลอดชี วิ ต ส่งผลให้
เรือนจํา/ทัณฑสถานทัวประเทศมียอดผู้ต้องเป็ นจํานวนมาก และรวมไปถึงการไม่ได้ รับการยอมรับ
ในสังคม สถานการณ์ผ้ ูต้องขังล้ นคุกนัน การให้ โอกาสทางสังคมเป็ นปั จจัยหนึงในการแก้ ปั ญหา
การลงโทษเพื อไม่ให้ ก ลับ มากระทํา ผิดซํา ผู้ต้องขังทีเข้ ามาติดคุกในปั จจุ บัน ส่วนใหญ่แล้ วล้ วน
เป็ นผู้กระทําผิดซําร้ อยละ 80 ประเทศไทยเป็ นประเทศทีมีนักโทษในเรือนจําสูงทีสุดในอาเซียน
ปริมาณนักโทษทีเพิมสูงขึนเป็ นผลมาจากการแก้ ไขกฎหมายยาเสพติด มีทงโทษน้
ั
อยไปจนถึงโทษ
สูง ประเทศไทยมีเรือนจํา 143 แห่ง มีพืนทีเรือนนอนของผู้ต้องขัง ซึงสามารถรองรับผู้ต้องขังได้
เพียง 250,000 คน แต่ปัจจุบันมีผ้ ูต้องขังสูงถึง 370,000 คน หรือเกินความจุของเรือนจํา และ
เกินกว่ ามาตรฐานทีสหประชาชาติ (UN) กําหนดไว้ ผู้ต้องขังเกินครึ งมาจากคดียาเสพติด และ
เป็ นต้ องขังรายสําคัญหลายคน ฉะนันสถานการณ์ผ้ ูต้องขังล้ นคุกจึงต้ องรีบแก้ ไขโดยเร็ว
2. ผลกระทบทีเกิดจากผู้ต้องขังล้ นคุก ซึงผลกระทบทีมีลักษณะทีแตกต่างกันภาพรวม
ของผลกระทบทีเกิดขึนภายในเรื อ นจํา /ทัณ ฑสถาน 1.ด้ า นกํา ลั งเจ้ า หน้ า ทีไม่ เ พี ยงพอในการ
ควบคุ มผู้ ต้องขัง ปั จจุ บันผู้ ต้องขังเข้ ามาใหม่ เรื อยๆ ทุ กวั น เจ้ าหน้ าทีของไม่ พอต่ อการทํางาน
เจ้ าหน้ าทีทีมีประสบการณ์มากในการทํางานก็เกษียณไปหมดแล้ ว เหลือแต่เจ้ าหน้ าทีใหม่ทปฏิ
ี บัติ
หน้ าที 2.ด้ านกายภาพทีไม่เหมาะสม คือ เรืองของกายภาพของเรือนจําสําคัญมาก อาคารสถานที
ต้ องพร้ อม ปั จจุ บันกรมราชทัณฑ์มีการเรื อนจําโครงสร้ างใหม่ แต่กย็ ังดําเนินไม่เสร็จ เรื อนจํา
แออัด ภายในเรือนนอนผู้ต้องขังรองรับเกินกว่ามาตรฐานสากลทีกําหนดไว้ 3.ด้ านความปลอดภัย
ของ เมือคนมาอยู่รวมกันเยอะๆ สิงทีตามมาก็คือโรคติดต่อ เจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบัติควรระมัดระวัง 4.
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ด้ านการตรวจค้ น เป็ นไปด้ วยความยากลําบาก เนืองจากผู้ต้องขังจํานวนมาก อัตราการกระทําผิด
ของผู้ต้องขังก็ต้องเพิมมากขึน ปริมาณสิงของไม่อนุญาตหรือสิงของต้ องห้ ามนันก็ต้องเพิมมากขึน
ตามด้ วย
3. ผลกระทบผู้ ต้ อ งขั ง ล้ น คุ ก กับ งานจู่ โ จมตรวจค้ น ภายหลั ง จากทีมี ส ถานการณ์
ผู้ต้องขังล้ นคุก การจู่โจมตรวจค้ นนันได้ รับผลกระทบอย่างมาก การจู่โจมตรวจค้ นเป็ นการปฏิบัติ
เพือค้ นหาสิงของต้ องห้ ามภายในเรือนจํา/ทัณฑสถาน รวมไปถึงการจัดระเบียบเรือนจํา /ทัณฑ
สถานนันให้ อยู่ในระเบียบวินัยทีทางกรมราชทัณฑ์ได้ กาํ หนดเกณฑ์ไว้ ผู้ต้องขังทีเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
อาจเกิดการต่ อต้ านต่ อการปฏิบัติหน้ าทีของเจ้ าหน้ าที โดยการไม่ ให้ ความร่ วมมือต่ อการจู่ โจม
ตรวจค้ นสถานที สร้ างสถานการณ์ก่อความวุ่นวายขึน พยายามหลบหนี และก่อจราจล จํานวนของ
ผู้ต้องขังจึงมีผลกระทบต่อการจู่โจมตรวจค้ นเป็ นอย่างมาก เมือผู้ต้องขังมีจาํ นวนมากการปฏิบัติ
หน้ าทีจะเป็ นไปด้ วยความยากลําบาก ซึงผลกระทบทีเกิดจากผู้ต้องขังล้ นคุกต่อการจู่โจมตรวจค้ น
มีหลายประเด็น ดังต่อไปนี 1.การควบคุมผู้ต้องขัง เจ้ าหน้ าทีไม่สามารถตรวจตราผู้ต้องขังได้ ครบ
ทุกคน เนืองจากผู้ต้องขังมีจาํ นวนมากกว่าเจ้ าหน้ าทีเกินกว่าเจ้ าหน้ าทีจะปฏิบัติหน้ าทีได้ เหมาะสม
ส่งผลให้ ยากต่อการตรวจสอบว่าผู้ต้องขังคนใด แอบทิงสิงของต้ องห้ ามลงส้ วมหรือถังขยะหรือไม่
2. ด้ านความปลอดภัย การจู่ โจมตรวจค้ นเป็ นงานทีต้ องสัมผัสกับผู้ต้องขังโดยตรง ไม่ว่าจะเป็ น
การตรวจค้ นตัวผู้ต้องขัง การสอบสวนผู้ต้องขังเพื อขยายผล เมือผู้ต้องขังมีจํานวนมากขึน แต่
จํานวนเจ้ าหน้ าทีมีเท่าเดิม ความเสียงในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังก็เพิมมากขึน เมือผู้ต้องอยู่ด้วยกัน
เป็ นจํานวนมาก บางกรณีเมือเข้ าทําการจู่โจมก็จะเกิดการต่อต้ านเลย โดยการตะโกนส่งเสียงคํา
หยาบคาย ขว้ างปาสิงของ อันเกิดอันตรายต่อเจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบัติ 3. ด้ านประสิทธิภาพของงาน การ
จู่โจมตรวจค้ นโดยปกติจาํ นวนผู้ต้องขัง 1,500 คน จะใช้ เวลาประมาณ 2 ชัวโมงตังแต่ เมือจํานวน
ผู้ต้องขังเพิมมากขึนการทํางานในทุกๆส่วนจะเพิมมากขึนตามไปด้ วย การจู่โจมตรวจค้ นหลีกเลียง
การรบกวนเวลาของผู้ต้องขัง ซึงเป็ นไปไม่ได้ เลยทีจะไม่รบกวนเวลาของผู้ต้องขัง ฉะนันในการ
ปฏิบัติบางครังจึงต้ องปฏิบัติให้ รวดเร็วแข่งกั บเวลา ทําให้ งานทีออกมานันไม่ได้ มาตรฐานทีตังไว้
4. ด้ านระยะเวลาการปฏิบัติหน้ าที จากเดิมผู้ต้องขัง 1,500 คน ใช้ เวลา 2 ชัวโมง แต่บางเรือนจํา
เป้ าหมายเดิมแต่กลับมียอดผู้ต้องขังเพิ มขึนทีละ 500 ไปจนถึง 1,000 คน ส่งผลให้ การทํางาน
ต้ องเพิมไปอีกเป็ น 2-3 ชัวโมง5. ด้ านเจ้ าหน้ าทีในการจู่โจมตรวจค้ น เนืองจากผู้ต้องขังส่วนใหญ่
เป็ นผู้ต้องขังทีกระทําผิดซํา เมือผู้ต้องขังประเภทนีมาอยู่รวมกันจํานวนมาก เจ้ าหน้ าทีบรรจุ ใหม่
ี าทันต่อพฤติการณ์กระทําผิดของผู้ต้องขัง หรือ
ทีมาเข้ าร่วมจู่โจมตรวจค้ นยังไม่มีประสบการณ์ทเท่
ประสบการณ์ด้านการจู่โจมตรวจค้ น ทําให้ สามารถโดนผู้ต้องขังหลอกได้
ข้อเสนอแนะเพือนําผลการวิจยั ไปใช้
แนวทางในการจู่ โ จมตรวจค้ น เรื อ นจํา และทัณ ฑสถาน กรณี ผ้ ู ต้ อ งขั ง ล้ น คุ ก ให้ แ ก่
ข้ าราชการราชทัณฑ์ผ้ ูปฏิบัติงานการจู่โจมตรวจค้ น และข้ อเสนอแนะเพื อเป็ นแนวทางสํา หรั บผู้
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บริหารงานเรือนจํา หรือทัณฑสถาน และผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์ในการให้ ความช่วยเหลือแก่
ข้ าราชการราชทัณฑ์ผ้ ูปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้ นเรือนจําและทัณฑสถาน กรณีผ้ ูต้องขังล้ นคุก
ส่วนที ข้อเสนอแนะในการนําไปปฏิบตั ิ
1 ข้ อเสนอสําหรับผู้ปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้ นเรือนจําและทัณฑสถาน กรณีผ้ ูต้องขังล้ น
คุก
1.1 ข้ าราชการราชทัณฑ์จะต้ องยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อบังคับ ของทางราชการโดยเคร่งครัด ในขณะเดียวกันก็จะต้ องหมันศึกษาหาความรู้เพิมเติมอยู่
เสมอในเรืองระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้ องของกรมราชทัณฑ์
1.2 ในการปฏิบัติงานข้ าราชการราชทัณฑ์จะต้ องคิดไว้ ตลอดเวลาว่า เหตุร้ายสามารถ
เกิดขึนได้ ตลอดเวลา การปฏิบัติหน้ าทีในแต่ละภารกิจ จะต้ องจัดกําลังเจ้ าหน้ าทีให้ เหมาะสมกับ
จํานวนผู้ต้องขัง และสภาพของเรือนจํา/ทัณฑสถาน
1.3 เจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบัติทขาดประสบการณ์
ี
ให้ ศึกษาจากผู้ทมีี ประสบการณ์สงู กว่า มี
การค้ นคว้ าหาข้ อมูลในการจู่โจมตรวจค้ นเพิมเติม เพือนํามาพัฒนาตนเองและผู้อนื
1.4 ในการปฏิบัติงานควรมีคู่บัดดี ไม่ควรปฏิบัติหน้ าทีคนเดียว เนืองจากการทํางาน
เน้ นความปลอดภัยเป็ นหลัก
1.5 ข้ าราชการราชทัณฑ์จะต้ องให้ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้ วยความเสมอภาคและเป็ น
ธรรม เพือป้ องกันการก่อเหตุร้าย ก่อเหตุทะเลาะวิวาท อันเกิดมาจากความไม่พอใจของผู้ต้องขังที
มีต่อเจ้ าหน้ าที เป็ นต้ น
1.6 ในการปฏิบัติหน้ าที ข้ าราชการราชทัณฑ์ควรจะประชาสัมพันธ์เกียวกับขันตอน
การจู่โจมตรวจค้ น ให้ ผ้ ูต้องขังมีความเข้ าใจ โดยจะต้ องอธิบายให้ ละเอียด เพือป้ องกันความเข้ าใจ
ทีคลาดเคลือน โดยเฉพาะอย่างยิงการชีแจงทําความเข้ าใจกับผู้ต้องขัง ในเรืองทีเกียวข้ องกับสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ของผู้ต้องขัง
2. ข้อเสนอสําหรับผูบ้ ริหารงานเรือนจํ า หรือทัณฑสถาน การจู่โจมตรวจค้น
เรือนจํ าและทัณฑสถาน กรณีผตู ้ อ้ งขังล้นคุก
. เพือให้ การจู่โจมตรวจค้ นผ่านไปด้ วยความเรียบร้ อย ผู้บริหารงานเรือนจํา/ทัณฑ
สถานนัน ขณะทีเจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบัติงานจู่โจมตรวจค้ นเข้ ามายังพืนทีของท่าน ให้ การสนับสนุน และ
ให้ ความสะดวก แก่เจ้ าหน้ าทีชุดจู่โจมตรวจค้ น
2.2 เมือหลังจากทีเจ้ าหน้ าทีจู่โจมตรวจค้ นเรือนจํา/ทัณฑสถานเสร็จ ให้ ผ้ ูบริหางาน
เรือนจํา/ทัณฑสถานนัน แจ้ งทําความเข้ าใจกับผู้ต้องขังเรืองการปฏิบัติ เพือป้ องกันการร้ องเรียน
ตามมา
3. ข้ อเสนอสําหรับผู้บริหารกรมราชทัณฑ์
3.1 กรมราชทัณฑ์ ควรจัดหลักสูตร การจู่โจมตรวจค้ นเรือนจําและทัณฑสถานขึนมา
พร้ อมทังจัดทํารายชือผู้ทผ่ี านหลักสูตรออกมาเป็ นคําสัง ให้ เป็ นชุดปฏิบัติการพิเศษของกรม
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ราชทัณฑ์ เพือเจ้ าหน้ าทีจะได้ เป็ นทีมเดียวกัน ไม่ต้องมาสอนงานเจ้ าหน้ าทีบรรจุใหม่ทุกๆครังที
ออกจู่โจม
3.2 จัดทําคู่มือการจู่โจมตรวจค้ นเรือนจําและทัณฑสถานฉบับใหม่ เพือให้ เท่าทันต่อ
สถานการณ์ผ้ ูต้องขังล้ นคุกในปัจจุบันการจัดทําคู่มือการจู่โจมตรวจค้ นเรือนจําและทัณฑสถาน
นับว่าเป็ นแนวทางทีดีทจะได้
ี ทราบปัญหาต่างๆ และข้ อควรปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
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