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การ ศึกษา วิ จัย เ รือง  “แนวทางการ จู่ โจมตรวจค้นเ รือนจําและทัณฑสถาน 
ของส่วนปฏิบัติการพิเศษ กรมราชทัณฑ์ กรณีศึกษาผู้ต้องขังล้นคุก” เป็นการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ซึงมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาผลกระทบปัญหาและกาํหนดแนว
ทางการปฏิบัติทีได้จากการวิจัยการจู่โจมตรวจค้นเรือนจําและทัณฑสถาน ของส่วนปฏิบัติการ
พิเศษกรมราชทณัฑ ์กรณีศึกษาผู้ต้องขังล้นคุก  

 การศึกษาวิจัยครังนีใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตาม
คุณสมบัติทไีด้กาํหนดไว้ โดยคัดเลือกจากผู้ทมีีประสบการณ์การจู่โจมตรวจค้นเรือนจาํและทัณฑ
สถานได้แก่ ผู้อํานวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ ผู้อํานวยการส่วนมาตรการควบคุมผู้ต้องขัง 
เจ้าหน้าทส่ีวนปฏบัิติการพิเศษ เจ้าหน้าทส่ีวนมาตรการควบคุมผู้ต้องขัง เจ้าหน้าทสีาํนักเลขานุการ
กรมราชทณัฑ ์เจ้าหน้าทสีาํนักผู้ตรวจกรมราชทณัฑ ์และเจ้าหน้าทผู้ีปฏบัิติงาน 

. ขอ้มูลส่วนบุคคล
ตัวอย่างทเีป็นข้าราชการราชทัณฑ์ทีมีสังกัดการปฏิบัติหน้าทใีนส่วนปฏิบัติการพิเศษ 

ซึงมีลักษณะงานทรัีบผิดชอบในการจู่โจมตรวจค้น ด้านการควบคุมและรักษาระเบียบวินัยผู้ต้องขัง
มีโอกาสทีจะปัญหามากทีสุด และพบว่ากลุ่มตัวอย่างทพีบปัญหามากทีสุด มีประสบการณ์ทีเข้า
ร่วมการจู่โจมตรวจค้นเพียง 3 ปี 

. ขอ้มูลในดา้นการจู่โจมตรวจคน้กรณีผูต้อ้งขงัลน้คุก
 ปัจจุบันจาํนวนผู้ต้องขังเพิมมากขึนในเรือนจาํ/ทณัฑสถาน เป็นผลมาจากการกระทาํ

ผิดทีเกียวข้องกับยาเสพติดเป็นส่วนใหญ่ และบทลงโทษของผู้กระทาํผิด คือ การจาํคุก บางราย

   นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ  มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัทติย์ 
 อาจารย์ทปีรึกษา 
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โดนจับกุมพบยาเสพติดจาํนวนมาก ต้องโทษประหารชีวิตหรือจาํคุกตลอดชีวิต ส่งผลให้เรือนจาํ/ 
ทณัฑสถานทวัประเทศมียอดผู้ต้องเป็นจาํนวนมาก และรวมไปถึงการไม่ได้รับการยอมรับในสงัคม 

 ปัญหาและผลกระทบทเีกิดจากผู้ต้องขังล้นคุก ซึงผลกระทบทตีัวอย่างแต่ละคนได้รับ
ย่อมมีลักษณะทีแตกต่างกัน เช่น ด้านกาํลังเจ้าหน้าทีไม่เพียงพอในการควบคุมผู้ต้องขัง ด้าน
กายภาพทไีม่เหมาะสม ด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าท ีด้านการตรวจค้น เป็นต้น 

 สถานการณ์ผู้ต้องขังล้นคุกส่งผลกระทบต่อการจู่โจมตรวจค้นนันอย่างมาก การจู่โจม
ตรวจค้นเป็นการปฏิบัติเพือค้นหาสิงของต้องห้ามภายในเรือนจํา/ทัณฑสถาน รวมไปถึง  
การจัดระเบียบเรือนจาํ/ทณัฑสถานนันให้อยู่ในระเบียบวินัยทีทางกรมราชทณัฑ์ได้กาํหนดเกณฑ์
ไว้ ในบางครังการจู่โจมตรวจค้นส่งผลกระทบให้ผู้ต้องขังต้องเสียผลประโยชน์บางประการ เช่น 
เวลารับประทานอาหาร เวลาพักผ่อนของผู้ต้องขัง เป็นต้น ผู้ต้องขังทีเป็นกลุ่มเป้าหมายอาจเกิด
การต่อต้านต่อการปฏิบัติหน้าทีของเจ้าหน้าที โดยการไม่ให้ความร่วมมือต่อการจู่โจมตรวจค้น
สถานท ีสร้างสถานการณ์ก่อความวุ่นวายขึน พยายามหลบหนี และก่อจราจล จาํนวนของผู้ต้องขัง
จึงมีผลกระทบต่อการจู่โจมตรวจค้นเป็นอย่างมาก เมือผู้ต้องขังมีจาํนวนมากการปฏบัิติหน้าทกีจ็ะ
เป็นไปด้วยความยากลาํบาก เช่น การควบคุมผู้ต้องขงั ด้านความปลอดภัย ด้านประสิทธิภาพของ
งานด้านระยะเวลาการปฏบัิติหน้าท ีด้านเจ้าหน้าทใีนการจู่โจมตรวจค้น 

 เพือให้การจู่โจมตรวจค้นเป็นการปฏิบัติไปด้วยความเรียบร้อย จึงควรหามาตรการ  
แนวทางแก้ไขซึงผลกระทบทีเกิดจากผู้ต้องขังล้นคุกต่อการจู่โจมตรวจค้น เช่น ควรเพิมกาํลัง
เจ้าหน้าทีในการจู่โจม การหาข่าวในแต่ละครังก่อนปฏิบัติภารกิจเพือทราบข้อมูลของ
กลุ่มเป้าหมายการปฏบัิติตามหน้าททีไีด้รับมอบหมาย ไม่ทาํนอกเหนือจากคาํสังผู้บังคับบัญชา ทาํ
ความเข้าใจกับผู้ต้องขัง และควรระวังคาํพูดในการปฏบัิติหน้าทอีนัส่งผลกระทบต่อจิตใจผู้ต้องขัง 
จัดอบรมและแชร์ประสบการณ์ เพือให้เจ้าหน้าทีบรรจุใหม่รู้เท่าทันต่อพฤติกรรมการกระทาํผิด
ของผู้ต้องขังระหว่างการจู่โจมตรวจค้น เป็นต้น 

. ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั
 3.1 ข้าราชการราชทัณฑ์ผู้ปฏิบัติจะต้องยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการโดยเคร่งครัด ในขณะเดียวกันกจ็ะต้องหมันศึกษาหาความรู้
เพิมเติมอยู่เสมอในเรืองระเบียบและหนังสอืสังการทเีกียวข้องของกรมราชทณัฑ ์ในการปฏบัิติงาน
ข้าราชการราชทณัฑค์วรจัดกาํลังเจ้าหน้าทใีห้เหมาะสมกบัจาํนวนผู้ต้องขัง และสภาพของเรือนจาํ/
ทณัฑสถาน รวมไปถึงการปฏบัิติต่อผู้ต้องขังด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม เพือป้องกนัการก่อ
เหตุร้าย ก่อเหตุทะเลาะวิวาท อนัเกดิมาจากความไม่พอใจของผู้ต้องขังทมีีต่อเจ้าหน้าท ีเป็นต้น 

 ในการปฏิบัติหน้าท ีข้าราชการราชทัณฑ์ควรจะประชาสัมพันธ์เกียวกับขันตอนการจู่
โจมตรวจค้น ให้ผู้ต้องขังมีความเข้าใจ โดยจะต้องอธิบายให้ละเอียด เพือป้องกันความเข้าใจที
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คลาดเคลือน โดยเฉพาะอย่างยิงการชีแจงทาํความเข้าใจกับผู้ต้องขัง ในเรืองทีเกียวข้องกับสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ของผู้ต้องขัง  

3.2 ผู้บริหารงานเรือนจาํ หรือทณัฑสถาน การจู่โจมตรวจค้นเรือนจาํและทณัฑสถาน 
กรณีผู้ต้องขังล้นคุก ขณะทเีจ้าหน้าทผู้ีปฏบัิติงานจู่โจมตรวจค้นเข้ามายังพืนทขีองทา่น ควรให้การ
สนับสนุน ให้ความสะดวก แก่เจ้าหน้าทีชุดจู่โจมตรวจค้น และเมือหลังจากทีเจ้าหน้าท ี
จู่โจมตรวจค้นเรือนจํา/ทัณฑสถานเสร็จ ให้ผู้บริหารงานเรือนจํา/ทัณฑสถานนัน แจ้งทาํความ
เข้าใจกบัผู้ต้องขังเรืองการปฏบัิติการจู่โจมตรวจค้น เพือป้องกนัการร้องเรียนตามมา 

3.3 ผู้บริหารกรมราชทณัฑ์ ควรจัดหลักสตูร การจู่โจมตรวจค้นเรือนจาํและทณัฑสถาน
ขึนมา พร้อมทังจัดทาํรายชือผู้ทผ่ีานหลักสูตรออกมาเป็นคาํสัง ให้เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษของ 
กรมราชทณัฑ ์เพือเจ้าหน้าทจีะได้เป็นทมีเดียวกนั ไม่ต้องมาสอนงานเจ้าหน้าทบีรรจุใหม่ทุกๆครัง
ทอีอกจู่โจม 

บทนาํ 
 เรือนจําและทัณฑสถานเป็นหน่วยงานสังกัดกรมราชทัณฑ์มีหน้าทีในการควบคุม

ผู้ต้องขังตามคาํพิพากษาของศาลและคาํสังของผู้มีอาํนาจตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ  ในการ
ควบคุมนับว่าเป็นภารกิจทมีีความยากลาํบากสาํหรับเจ้าหน้าททุีกคน เนืองจากผู้ต้องขังทมีีอยู่เป็น
จาํนวนมากและมีความแตกต่างด้านพืนฐานและภูมิหลังของชีวิตตลอดจนระดับการศึกษา  การ
เรียนรู้ พฤติกรรมทีแตกต่างจึงเป็นสาเหตุสําคัญทีทําให้การควบคุมผู้ต้องขังเป็นไปด้วย 
ความยากลาํบาก  

 ปัจจุบันนีกรมราชทัณฑ์มีจํานวนผู้ต้องขังประมาณ 326,439 คน (ข้อมูลจาก 
กองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมราชทัณฑ์) ซึงเป็นอัตราความจุทีจะสามารถควบคุมได้ จาํนวน
ผู้ต้องขังจึงเกินความจุปกติอยู่ กล่าวคือเจ้าหน้าที  คนต้องดูแลนักโทษถึง  ตนซึงเป็น
อัตราส่วนทีสูง (อัตราส่วนทีเป็นมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติคือ  ต่อ 5) การทีมี
เจ้าหน้าทน้ีอยส่งผลให้จาํเป็นต้องมีการจองจาํและควบคุมอิสรภาพผู้ต้องขังมาก 

 โดยเรือนจาํและทณัฑสถานใช้การจู่โจมตรวจค้นเป็นมาตรการหนึงในการควบคุมและ
รักษาความปลอดภัย เพือตรวจสอบหาสิงของต้องห้ามอันก่อให้ความวุ่นวายภายในเรือนจํา
และทณัฑสถาน เช่น ยาเสพติด โทรศัพทเ์คลือนท ีอาวุธหรือสงิเทยีมอาวุธ อุปกรณ์ การพนัน เป็น
ต้น การจู่โจมตรวจค้นของเรือนจาํและทณัฑสถานต้องคาํนึงถึงหลักกฎหมาย ระเบียบ คาํสงั สิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพ ปัจจุบันเรือนจาํและทัณฑสถานทวัประเทศมีผู้ต้องขังเพิมขึนเป็นจํานวน
มาก  

 การจู่โจมตรวจค้นเรือนจาํและทัณฑสถาน เป็นภารกิจหลักของส่วนปฏิบัติการพิเศษ 
กรมราชทณัฑ์ ซึงการจู่โจมตรวจค้นนันจะต้องนาํผู้ต้องขังลงจากเรือนนอน เพือทใีห้เจ้าหน้าทเีข้า
ไปตรวจค้นภายในเรือนนอนของผู้ต้องขัง โดยในปกติแล้วเรือนจําและทัณฑสถานจะไม่นํา
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ผู้ต้องขังลงจากเรือนนอนในเวลากลางคืน เนืองจากวิสยัทศัน์ในการมองเหน็ไม่ชัดเจน ยากต่อการ
ควบคุมมิให้เกิดความเสียหายทางราชการ ความวุ่นวาย การทะเลาะวิวาทหรือการหลบหนีของ
ผู้ต้องขัง ฉะนันการจู่โจมตรวจค้นจึงต้องใช้เจ้าหน้าทีผู้ผ่านการฝึกในด้านการจู่โจมตรวจค้น
โดยเฉพาะ 

 กรณีผู้ต้องขังล้นคุกนัน จึงส่งผลกระทบอย่างมากในการจู่โจมตรวจค้น เนืองจาก
จาํนวนเป้าหมายเพิมขึน ระยะเวลาในการปฏบัิติหน้าทเีพิมขึน การควบคุมและความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าทีมีความเสียงมากขึน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าทลีดลงเนืองจากเวลาทมีีอยู่อย่าง
จาํกัด โดยการจู่โจมตรวจค้นต้องคาํนึงถึงอารมณ์ ความคิด พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ต้องขัง เมือ
ระยะเวลาเพิมขึน ส่งผลให้ผู้ต้องขังเกิดความเครียดเพิมมากขึน และผู้ต้องขังอาจก่อจราจล การ
ทะเลาะวิวาท การแหกหักหลบหนี จึงทาํให้การควบคุมและความปลอดภัยของเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติมี
ความเสยีงมากขึน 

วตัถุประสงคใ์นการวิจยั 
1.2.1 เพือศึกษาผลกระทบปัญหาผู้ต้องขังล้นคุกต่อการจู่โจมตรวจค้นเรือนจําและ 

ทณัฑสถานของส่วนปฏบัิติการพิเศษ กรมราชทณัฑ์ 
1.2.2 เพือวิเคราะห์หาแนวทางและมาตรการในการจู่โจมตรวจค้นเรือนจําและ 

ทณัฑสถานของส่วนปฏบัิติการพิเศษ กรมราชทณัฑ ์กรณีผู้ต้องขังล้นคุก  

ขอบเขตในการวิจยั 
การศึกษาครังนี เป็นการศึกษาผลกระทบจากปัญหาผู้ต้องขังล้นคุกต่อการจู่โจมตรวจ

ค้นเรือนจาํและทณัฑสถานของสว่นปฏบัิติการพิเศษ กรมราชทณัฑ์ โดยศึกษาวิเคราะห์ประเดน็คือ 
ในเรืองของความปลอดภัยของเจ้าหน้าทีขณะปฏิบัติหน้าที ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที 
ประสทิธภิาพในการปฏบัิติหน้าท ีปีงบประมาณพ.ศ.  ถึง พ.ศ.   

โดยคัดเลือกเจ้าหน้าทีในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 5 นาย ประกอบด้วย  ระดับ
ผู้บังคับบัญชา 2 นาย ได้แก่ ผู้อาํนวยการส่วนปฏบัิติการพิเศษ ผู้อาํนวยการส่วนมาตรการควบคุม
ผู้ต้องขัง เจ้าหน้าทผู้ีปฏบัิติ 13 นาย ได้แก่ เจ้าหน้าทส่ีวนปฏบัิติการพิเศษ เจ้าหน้าทส่ีวนมาตรการ
ควบคุมผู้ต้องขัง เจ้าหน้าทีสาํนักเลขานุการกรมราชทัณฑ์ เจ้าหน้าทีสาํนักผู้ตรวจกรมราชทัณฑ์ 
เจ้าหน้าทเีรือนจาํกลางบางขวาง และเจ้าหน้าทกีลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทณัฑวิทยา 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องกับการจู่โจมตรวจค้นเรือนจําและ 
ทณัฑสถาน สามารถกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ ดังนี 
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วิธีดําเนนิการวิจยั 
 การศึกษาภาคสนาม (Field Research) โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกตามประเดน็คาํถามที

ได้กาํหนดไว้ (In – depth Interview) จากข้าราชการราชทัณฑ์ผู้ปฏิบัติงานในส่วนปฏิบัติการ
พิเศษ กรมราชทณัฑ์ ทมีีประสบการณ์ในการเข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนจาํและทัณฑสถานมาแล้วทัว
ประเทศ ตามประเด็นทีได้กําหนดไว้ในกรอบการศึกษา เพือนําข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบ
การศึกษา  

 1. เครืองมือทใีช้ คือ แบบสมัภาษณ์ทสีร้างจากการศึกษา เอกสาร หนังสอื และสาํนวน
การสอบสวน ซึงสอบถามข้าราชการราชทณัฑ์ทมีีประสบการณ์การจู่โจมตรวจค้นเรือนจาํและทณัฑ
สถาน โดยลักษณะเนือหาและแนวคาํถามในแบบสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก ซึงประเดน็คาํถามทใีช้ใน
การสมัภาษณ์ เป็นข้อคาํถามทมีาจากวัตถุประสงค์การวิจัย และวรรณกรรมทเีกยีวข้อง 

 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจาก
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) และถอดข้อความจากเครืองบันทึกเสียง เพือ
คัดเลือกตัวอย่าง 

 ส่วนการวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยจะทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  จากแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) และการตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) ตามแนวคาํถามที
ได้กาํหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูลสาํคัญ (Key informants) จากข้าราชการ
ราชทณัฑท์มีีประสบการณ์การจู่โจมตรวจค้นเรือนจาํและทณัฑสถาน จาํนวน 15 ราย 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพ
4.การศึกษา
5.ตาํแหน่ง
6.รายได้
7.สงักดัการปฏบิตัหิน้าที
8.ลักษณะงานทรัีบผดิชอบ
9.ประสบการณร่์วมการจู่โจม
10.ปัญหาทพีบในการจู่โจม

ผลกระทบจากผูต้อ้งขงัลน้คุกต่อการจู่โจม
ตรวจคน้

1.สถานการณผ์ู้ต้องขงัล้นคุก
2.ผลกระทบจากผู้ต้องขงัล้นคุก
2.1 ด้านกาํลังเจ้าหน้าทไีม่เพียงพอในการ
ควบคุมผู้ต้องขงั
2.2 ด้านกายภาพไม่เหมาะสม
2.3 ด้านความปลอดภัยเจ้าหน้าที
2.4 ด้านการตรวจค้น
3.ผลกระทบผู้ต้องขงัล้นคุกกบัการจู่โจมตรวจค้น
3.1 การควบคุมผู้ต้องขงั
3.2 ด้านความปลอดภัย
3.3 ด้านประสทิธภิาพของงาน
3.4 ด้านระยะเวลาการปฏบิตัหิน้าที
3.5 ด้านเจ้าหน้าทจู่ีโจมตรวจค้น
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3. วิธกีารวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1. การพรรณนาประกอบตาราง โดยข้อมูลส่วนบุคคล
ใช้การพรรณนาประกอบตารางข้อมูลส่วนบุคคลของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การ
สมรส ระดับการศึกษา ตาํแหน่งปัจจุบัน รายได้ สังกัดการปฏบัิติหน้าท ีลักษณะงาน ทรัีบผิดชอบ 
อายุราชการ ประสบการณ์จู่โจมตรวจค้น และปัญหาทพีบ โดยจะบรรยายคุณลักษณะของตัวอย่าง
เป็นค่าร้อยละ (Percentage) 2. การพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนือหา สาํหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ใช้การพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนือหา (Content Analysis) โดยวางเค้าโครงการวิเคราะห์ ตาม
หมวดหมู่ของเนือหาทไีด้มาจากแบบสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก จากนันนาํข้อมูลมาประมวลผล โดย
จัดทําบทสรุปข้อมูลในทุกรายตามประเด็นทีกําหนดไว้ ได้แก่ สถานการณ์ผู้ต้องขังล้นคุก 
ผลกระทบผู้ต้องขังล้นคุก ผลกระทบผู้ต้องขังล้นคุกต่อการจู่โจมตรวจค้น และข้อเสนอแนะ  

การสรุปผลและการอภิปรายการวิจยั 

 จากการศึกษาครังนี ซึงเป็นการศึกษาข้าราชการราชทัณฑ์ทีมีประสบการณ์การจู่โจม
ตรวจค้นเรือนจาํและทณัฑสถาน จาํนวน 15 รายผลการวิจัยพบว่า 

 1. สถานการณ์ปัจจุบันผู้ต้องขังล้นคุกในเรือนจํา/ทัณฑสถาน เป็นผลมาจากการ
กระทาํผิดทเีกยีวข้องกบัยาเสพติดเป็นส่วนใหญ่ และบทลงโทษของผู้กระทาํผิด คือ การจาํคุก บาง
รายโดนจํากุมพบยาเสพติดจํานวนมาก ต้องโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต ส่งผลให้
เรือนจาํ/ทณัฑสถานทวัประเทศมียอดผู้ต้องเป็นจาํนวนมาก และรวมไปถึงการไม่ได้รับการยอมรับ
ในสงัคม สถานการณ์ผู้ต้องขังล้นคุกนัน การให้โอกาสทางสังคมเป็นปัจจัยหนึงในการแก้ปัญหา 
การลงโทษเพือไม่ให้กลับมากระทาํผิดซาํ ผู้ต้องขังทเีข้ามาติดคุกในปัจจุบัน ส่วนใหญ่แล้วล้วน
เป็นผู้กระทาํผิดซาํร้อยละ 80 ประเทศไทยเป็นประเทศทีมีนักโทษในเรือนจาํสูงทีสุดในอาเซียน 
ปริมาณนักโทษทเีพิมสูงขึนเป็นผลมาจากการแก้ไขกฎหมายยาเสพติด มีทงัโทษน้อยไปจนถึงโทษ
สูง ประเทศไทยมีเรือนจาํ 143 แห่ง มีพืนทเีรือนนอนของผู้ต้องขัง ซึงสามารถรองรับผู้ต้องขังได้
เพียง 250,000 คน แต่ปัจจุบันมีผู้ต้องขังสูงถึง 370,000 คน หรือเกินความจุของเรือนจาํ และ
เกินกว่ามาตรฐานทีสหประชาชาติ (UN) กาํหนดไว้ ผู้ต้องขังเกินครึงมาจากคดียาเสพติด และ
เป็นต้องขังรายสาํคัญหลายคน ฉะนันสถานการณ์ผู้ต้องขังล้นคุกจึงต้องรีบแก้ไขโดยเรว็ 

 2. ผลกระทบทเีกดิจากผู้ต้องขังล้นคุก ซึงผลกระทบทมีีลักษณะทแีตกต่างกนัภาพรวม
ของผลกระทบทีเกิดขึนภายในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 1.ด้านกาํลังเจ้าหน้าทีไม่เพียงพอในการ
ควบคุมผู้ต้องขัง ปัจจุบันผู้ต้องขังเข้ามาใหม่เรือยๆ ทุกวัน เจ้าหน้าทีของไม่พอต่อการทาํงาน 
เจ้าหน้าททีมีีประสบการณ์มากในการทาํงานกเ็กษียณไปหมดแล้ว เหลือแต่เจ้าหน้าทใีหม่ทปีฏบัิติ
หน้าท ี2.ด้านกายภาพทไีม่เหมาะสม คือ เรืองของกายภาพของเรือนจาํสาํคัญมาก อาคารสถานที
ต้องพร้อม ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีการเรือนจําโครงสร้างใหม่ แต่กยั็งดาํเนินไม่เสร็จ เรือนจํา
แออดั ภายในเรือนนอนผู้ต้องขังรองรับเกนิกว่ามาตรฐานสากลทกีาํหนดไว้ 3.ด้านความปลอดภัย
ของ เมือคนมาอยู่รวมกันเยอะๆ สิงทตีามมากคื็อโรคติดต่อ เจ้าหน้าทผู้ีปฏบัิติควรระมัดระวัง 4. 
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ด้านการตรวจค้น เป็นไปด้วยความยากลาํบาก เนืองจากผู้ต้องขังจาํนวนมาก อัตราการกระทาํผิด
ของผู้ต้องขังกต้็องเพิมมากขนึ ปริมาณสงิของไม่อนุญาตหรือสงิของต้องห้ามนันกต้็องเพิมมากขึน
ตามด้วย 

 3. ผลกระทบผู้ต้องขังล้นคุกกับงานจู่โจมตรวจค้น  ภายหลังจากทีมีสถานการณ์
ผู้ต้องขังล้นคุก การจู่โจมตรวจค้นนันได้รับผลกระทบอย่างมาก การจู่โจมตรวจค้นเป็นการปฏบัิติ
เพือค้นหาสิงของต้องห้ามภายในเรือนจาํ/ทัณฑสถาน รวมไปถึงการจัดระเบียบเรือนจาํ/ทัณฑ
สถานนันให้อยู่ในระเบียบวินัยททีางกรมราชทณัฑไ์ด้กาํหนดเกณฑไ์ว้ ผู้ต้องขังทเีป็นกลุ่มเป้าหมาย
อาจเกิดการต่อต้านต่อการปฏิบัติหน้าทีของเจ้าหน้าที โดยการไม่ให้ความร่วมมือต่อการจู่โจม
ตรวจค้นสถานท ีสร้างสถานการณ์ก่อความวุ่นวายขึน พยายามหลบหนี และก่อจราจล จาํนวนของ
ผู้ต้องขังจึงมีผลกระทบต่อการจู่โจมตรวจค้นเป็นอย่างมาก เมือผู้ต้องขังมีจาํนวนมากการปฏิบัติ
หน้าทจีะเป็นไปด้วยความยากลาํบาก ซึงผลกระทบทเีกิดจากผู้ต้องขังล้นคุกต่อการจู่โจมตรวจค้น
มีหลายประเดน็ ดังต่อไปนี 1.การควบคุมผู้ต้องขัง เจ้าหน้าทไีม่สามารถตรวจตราผู้ต้องขังได้ครบ
ทุกคน เนืองจากผู้ต้องขังมีจาํนวนมากกว่าเจ้าหน้าทเีกินกว่าเจ้าหน้าทจีะปฏบัิติหน้าทไีด้เหมาะสม 
ส่งผลให้ยากต่อการตรวจสอบว่าผู้ต้องขังคนใด แอบทงิสงิของต้องห้ามลงส้วมหรือถังขยะหรือไม่ 
2. ด้านความปลอดภัย การจู่โจมตรวจค้นเป็นงานทต้ีองสัมผัสกับผู้ต้องขังโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น
การตรวจค้นตัวผู้ต้องขัง การสอบสวนผู้ต้องขังเพือขยายผล เมือผู้ต้องขังมีจํานวนมากขึน แต่
จาํนวนเจ้าหน้าทมีีเทา่เดิม ความเสยีงในการปฏบัิติต่อผู้ต้องขังกเ็พิมมากขึน เมอืผู้ต้องอยู่ด้วยกัน
เป็นจาํนวนมาก บางกรณีเมือเข้าทาํการจู่โจมกจ็ะเกิดการต่อต้านเลย โดยการตะโกนส่งเสียงคาํ
หยาบคาย ขว้างปาสงิของ อนัเกดิอนัตรายต่อเจ้าหน้าทผู้ีปฏบัิติ 3. ด้านประสทิธภิาพของงาน การ
จู่โจมตรวจค้นโดยปกติจาํนวนผู้ต้องขัง 1,500 คน จะใช้เวลาประมาณ 2 ชัวโมงตงัแต่ เมอืจาํนวน
ผู้ต้องขังเพิมมากขนึการทาํงานในทุกๆส่วนจะเพิมมากขึนตามไปด้วย การจู่โจมตรวจค้นหลีกเลียง
การรบกวนเวลาของผู้ต้องขัง ซึงเป็นไปไม่ได้เลยทีจะไม่รบกวนเวลาของผู้ต้องขัง ฉะนันในการ
ปฏบัิติบางครังจึงต้องปฏิบัติให้รวดเรว็แข่งกับเวลา ทาํให้งานทอีอกมานันไม่ได้มาตรฐานทีตังไว้
4. ด้านระยะเวลาการปฏบัิติหน้าท ีจากเดิมผู้ต้องขัง 1,500 คน ใช้เวลา 2 ชัวโมง แต่บางเรือนจาํ
เป้าหมายเดิมแต่กลับมียอดผู้ต้องขังเพิมขึนทลีะ 500 ไปจนถึง 1,000 คน ส่งผลให้การทาํงาน
ต้องเพิมไปอกีเป็น 2-3 ชัวโมง5. ด้านเจ้าหน้าทใีนการจู่โจมตรวจค้น เนืองจากผู้ต้องขังส่วนใหญ่
เป็นผู้ต้องขังทกีระทาํผิดซาํ เมือผู้ต้องขังประเภทนีมาอยู่รวมกันจาํนวนมาก เจ้าหน้าทบีรรจุใหม่
ทมีาเข้าร่วมจู่โจมตรวจค้นยังไม่มีประสบการณ์ทเีทา่ทนัต่อพฤติการณ์กระทาํผิดของผู้ต้องขัง หรือ
ประสบการณ์ด้านการจู่โจมตรวจค้น ทาํให้สามารถโดนผู้ต้องขังหลอกได้

ขอ้เสนอแนะเพอืนาํผลการวิจยัไปใช ้

แนวทางในการจู่โจมตรวจค้นเรือนจําและทัณฑสถาน กรณีผู้ต้องขังล้นคุกให้แก่
ข้าราชการราชทัณฑ์ผู้ปฏิบัติงานการจู่โจมตรวจค้น และข้อเสนอแนะเพือเป็นแนวทางสาํหรับผู้
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บริหารงานเรือนจาํ หรือทัณฑสถาน และผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือแก่
ข้าราชการราชทณัฑ์ผู้ปฏบัิติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจาํและทณัฑสถาน กรณีผู้ต้องขังล้นคุก  
ส่วนที  ขอ้เสนอแนะในการนาํไปปฏิบติั  

1 ข้อเสนอสาํหรับผู้ปฏบัิติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจาํและทณัฑสถาน กรณีผู้ต้องขังล้น
คุก 

1.1 ข้าราชการราชทณัฑจ์ะต้องยึดถือแนวทางการปฏบัิติงานตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของทางราชการโดยเคร่งครัด ในขณะเดียวกนักจ็ะต้องหมนัศึกษาหาความรู้เพิมเติมอยู่
เสมอในเรืองระเบียบและหนังสอืสงัการทเีกียวข้องของกรมราชทณัฑ์ 

 1.2 ในการปฏบัิติงานข้าราชการราชทณัฑจ์ะต้องคิดไว้ตลอดเวลาว่า เหตุร้ายสามารถ
เกดิขึนได้ตลอดเวลา การปฏบัิติหน้าทใีนแต่ละภารกจิ จะต้องจัดกาํลังเจ้าหน้าทใีห้เหมาะสมกบั
จาํนวนผู้ต้องขัง และสภาพของเรือนจาํ/ทณัฑสถาน 

 1.3 เจ้าหน้าทผู้ีปฏบัิติทขีาดประสบการณ์ ให้ศึกษาจากผู้ทมีีประสบการณ์สงูกว่า มี
การค้นคว้าหาข้อมูลในการจู่โจมตรวจค้นเพิมเติม เพือนาํมาพัฒนาตนเองและผู้อนื  

 1.4 ในการปฏบัิติงานควรมีคู่บัดดี ไม่ควรปฏบัิติหน้าทคีนเดียว เนืองจากการทาํงาน 
เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก 

 1.5 ข้าราชการราชทณัฑจ์ะต้องให้การปฏบัิติต่อผู้ต้องขังด้วยความเสมอภาคและเป็น
ธรรม เพือป้องกนัการก่อเหตุร้าย ก่อเหตุทะเลาะวิวาท อันเกดิมาจากความไม่พอใจของผู้ต้องขังที
มีต่อเจ้าหน้าท ีเป็นต้น 

 1.6 ในการปฏบัิติหน้าท ีข้าราชการราชทณัฑค์วรจะประชาสมัพันธเ์กียวกบัขันตอน
การจู่โจมตรวจค้น ให้ผู้ต้องขังมีความเข้าใจ โดยจะต้องอธบิายให้ละเอยีด เพือป้องกนัความเข้าใจ
ทคีลาดเคลือน โดยเฉพาะอย่างยิงการชีแจงทาํความเข้าใจกบัผู้ต้องขัง ในเรืองทเีกียวข้องกบัสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ของผู้ต้องขัง  

2. ขอ้เสนอสําหรบัผูบ้ริหารงานเรือนจํา หรือทณัฑสถาน การจู่โจมตรวจคน้
เรือนจําและทณัฑสถาน กรณีผูต้อ้งขงัลน้คุก 

 .  เพือให้การจู่โจมตรวจค้นผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารงานเรือนจาํ/ทณัฑ
สถานนัน ขณะทเีจ้าหน้าทผู้ีปฏบัิติงานจู่โจมตรวจค้นเข้ามายังพืนทขีองทา่น ให้การสนับสนุน และ 
ให้ความสะดวก แก่เจ้าหน้าทชุีดจู่โจมตรวจค้น 

 2.2 เมือหลังจากทเีจ้าหน้าทจู่ีโจมตรวจค้นเรือนจาํ/ทณัฑสถานเสรจ็ ให้ผู้บริหางาน
เรือนจาํ/ทณัฑสถานนัน แจ้งทาํความเข้าใจกบัผู้ต้องขังเรืองการปฏบัิติ เพือป้องกนัการร้องเรียน
ตามมา 

3. ข้อเสนอสาํหรับผู้บริหารกรมราชทณัฑ์
 3.1 กรมราชทณัฑ์ ควรจัดหลักสตูร การจู่โจมตรวจค้นเรือนจาํและทณัฑสถานขึนมา

พร้อมทงัจัดทาํรายชือผู้ทผ่ีานหลักสูตรออกมาเป็นคาํสัง ให้เป็นชุดปฏบัิติการพิเศษของกรม
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ราชทณัฑ ์เพือเจ้าหน้าทจีะได้เป็นทมีเดียวกนั ไม่ต้องมาสอนงานเจ้าหน้าทบีรรจุใหม่ทุกๆครังที
ออกจู่โจม 

 3.2 จัดทาํคู่มือการจู่โจมตรวจค้นเรือนจาํและทณัฑสถานฉบับใหม่ เพือให้เทา่ทนัต่อ
สถานการณ์ผู้ต้องขังล้นคุกในปัจจุบันการจัดทาํคู่มือการจู่โจมตรวจค้นเรือนจาํและทณัฑสถาน
นับว่าเป็นแนวทางทดีีทจีะได้ทราบปัญหาต่างๆ และข้อควรปฏบัิติ  
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