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การกระท้าผิดซ ้าคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง : กรณีศึกษาเรือนจ้ากลางปัตตานี 
หมู่ที่ 8 ต้าบลบานา อ้าเภอเมือง จังหวัดปตัตาน ี1 

 
อรอนงค์ อัตถเจริญสุข 2 

ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง 3 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระท้าผิดซ้้า
คดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงเรือนจ้ากลางปัตตานี 2) เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกระท้าผิดซ้้าคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงเรือนจ้ากลางปัตตานี การวิจัยครั้งนี้ เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการเก็บข้อมูล 2 ลักษณะ คือการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) และการวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
หลัก (Key Informant) คือกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่กระท้าผิดซ้้าคดียาเสพติด จ้านวน 10 คน แยกเป็น 
กลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่กระท้าผิดซ้้าคดียาเสพติดเป็นครั้งที่ 2 จ้านวน 7 คน และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่
กระท้าผิดซ้้าคดียาเสพติดเป็นครั้งที่ 3 จ้านวน 3 คน โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi–
Structure Interview) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interviews) 
 จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาของผู้ต้องขังพ้นโทษออกมากระท้าผิดซ้้า เป็นเรื่องใหญ่ที่
เกิดขึ้นในสังคมไทยมานาน เป็นโจทย์ที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยพยายามแก้ไข แต่ยังท้าไม่ส้าเร็จ สาเหตุ
หลักของผู้ต้องขังท่ีพ้นโทษไปกระท้าผิดซ้้าอีก เกิดจากคนในสังคมไม่ยอมรับ ไม่ให้โอกาส และไม่มีงาน
ท้า เป็นต้น ซึ่งแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ้้าคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง
เรือนจ้ากลางปัตตานี พอจะสรุปได้ดังนี้ 

1) ควรจดัอบรมเกี่ยวกับกิจกรรม “การป้องกันและต่อต้านยาเสพติด” อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
ผู้ต้องขังตระหนักและรู้เท่าทันถึงรายละเอียดและปัจจัยที่ส้าคัญ ที่ ส่งผลต่อการกระท้าผิดซ้้าของ
ผู้ต้องขังหญิงคดียาเสพติด การจัดกิจกรรม โครงการ To Be Number One ซึ่งเป็นโครงการที่ตรง
และสอดคล้องกับการแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 

2) ด้านก้าลังใจ คือการจัดให้มีกิจกรรม “ญาติเยี่ยมแบบใกล้ชิด”  ให้ผู้ต้องขังมีโอกาสได้พบ
ญาติแบบใกล้ชิดภายในเรือนจ้า เพื่อเป็นขวัญก้าลังใจต่อผู้ต้องขัง และสามารถด้าเนินชีวิตไปในทางท่ีดี
ได ้

                                                        
1 บทความเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การกระท้าผิดซ้้าคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงเรือนจ้ากลางปัตตานี” ซ่ึงได้ผ่านการ
สอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง 
2 นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
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3) ควรจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง ซึ่งมีหลักสูตรที่หลากหลายวิชาชีพ ตรงตาม
ความต้องการของผู้ต้องขังหญิง ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และจัดให้มี “กองทุน
สงเคราะห์” เพ่ือด้าเนินนโยบายด้านสินเชื่อ เงินทุนให้กับผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษไป จะได้มีช่องทาง
และโอกาสในการประกอบอาชีพที่สุจริตต่อไป 

ค้าส้าคัญ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระท้าผิดซ้้าคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง 

บทน้า 

ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
ปัจจุบัน “ยาเสพติด” เป็นปัญหาส้าคัญของประเทศและมีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง 

เนื่องจากผลก้าไรที่เกิดจากธุรกิจการค้ายาเสพติดได้สร้างความร่้ารวยอย่างมหาศาล ท้าให้เยาวชน
หนุ่มสาวที่อยู่ในท้องถิ่นและชุมชนกลายเป็นคนติดยาเสพติด    และก่อให้เกิดปัญหาด้านอื่นๆ ตามมา
อย่างมากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ นับวันปัญหายาเสพติดได้ทวี
ความรุนแรงและขยายวงกว้างไปทั่วทุกพ้ืนที่ แม้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พยายาม
ปราบปรามแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดมา 

จ้านวนผู้หญิงที่ถูกจับในข้อหา พ.ร.บ.ยาเสพติดจ้านวนโดยเฉลี่ยกว่า 80 % เป็นผู้หญิงที่อยู่
ในวัยที่สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยพัฒนาขึ้นมาจากการเป็นผู้เสพแล้วจึงเข้าสู่
วงการเป็นผู้ค้ารายย่อย โดยร้อยละ 84 – 86 เป็นผู้ที่ตั้งใจเข้ามาขายยาเสพติด เพราะความจ้าเป็น
ทางเศรษฐกิจหรือมีปัญหาครอบครัว และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผลักดันให้เข้าสู่วงจรยาเสพติด อีกทั้ง
เป็นพวกที่ขาดโอกาสและทางเลือกในชีวิตที่ดีกว่า จึงหันเข้าสู่ยาเสพติด ในขณะที่เมื่อผู้หญิงต้องใช้
ชีวิตอยู่ในเรือนจ้านั้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของตัวผู้ต้องขังซึ่งเป็นหญิง ต่อครอบครัวที่ผู้หญิงมี
ภาระหน้าที่ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ต้องเลี้ยงดูบุตร รวมทั้งบุคคลในครอบครัว  

เมื่อส่วนใหญ่ของผู้กระท้าผิดมาจากสภาพแวดล้อมที่พร้อมจะผลักดันเข้าสู่ยาเสพติดได้
ตลอดเวลา ผู้หญิงเหล่านี้จึงตกอยู่ในสภาพ “เหยื่อ” ของสังคมและกระบวนการยุติธรรม และเข้ามาสู่
กระบวนการยุติธรรมเพ่ิมสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่หน่วยนโยบาย หน่วยอ้านวยการฯของ
รัฐบาล ก็ยังมิได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้อย่างถ่องแท้ว่า ท้าไมจึงมีผู้หญิงเข้าไปสู่วงจรยาเสพติด
เพ่ิมสูงขึ้น ภูมิหลังของผู้ต้องหา ท้าไมผู้หญิงจึงถูกด้าเนินคดี ถูกฟ้อง ถูกพิพากษาต้องโทษจ้าคุกเป็น
เวลานาน ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อครอบครัว ชุมชน สังคม ซึ่งนอกจากจะท้าให้จ้านวนผู้ต้องขังหญิงล้น
คุกแล้ว ยังส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนตัวเลขของรายได้ประชาชาติ อันเป็น
ผลกระทบในภาพใหญ่ของประเทศ (พิทยา จินาวัฒน์, 2558) 

ปัญหาที่เรือนจ้าและทัณฑสถานทั่วประเทศส่วนใหญ่ ทั้ง 143 แห่ง ต้องประสบเหมือนกัน 
คือ ปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก เนื่องจากอัตราการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้ต้องขังในปัจจุบัน  ภาวะ “คน
ล้นคุก” ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการปราบปรามและลงโทษ
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ผู้เกี่ยวข้อง ท้าให้คนจ้านวนมากถูกจับและส่งเข้าเรือนจ้าเพ่ือรับโทษ จึงท้าให้เรือนจ้ามีสภาพแออัด 
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานต่างๆ จึงไม่เพียงพอ ไม่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีของผู้ต้องขัง 

การกระท้าผิดซ้้า (Recidivism) เป็นเกณฑ์ที่น้ามาประเมินความส้าเร็จในงานการปฏิบัติต่อ
ผู้กระท้าผิดในเรือนจ้า สถานควบคุมตัว หรือผ่านมาตรการปฏิบัติในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้กระท้าผิดที่
เป็นเด็กและเยาวชนหรือผู้กระท้าผิดที่เป็นผู้ใหญ่ กล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการประเมินว่าผู้ผ่านการปฏิบัติ
ในมาตรการดังกล่าวสามารถกลับสู่สังคม ปรับตัวเข้ากับกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของสังคมได้โดยไม่
กลับไปกระท้าผิดขึ้นอีก ดังนั้นหากมาตรการในการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดดังกล่าวได้เสริมสร้างภูมิ
ต้านทานที่เข้มแข็งให้กับผู้กระท้าผิด ในการที่จะทนต่อสิ่งเสียดทานของสิ่งแวดล้อม ก็จะไม่กลับไป
กระท้าผิดขึ้นอีก 

การกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปจากราชทัณฑ์ ส่งผลกระทบต่อสังคมและชีวิต
ความเป็นอยู่โดยรวม ทั้งด้านทรัพย์สิน ร่างกาย และความปลอดภัยในการด้าเนินชีวิต สาเหตุทั้งหมด
นี้ เกิดจากความไม่เชื่อมั่นของสังคมต่อกระบวนการคัดกรองผู้ต้องขังก่อนออกจากเรือนจ้าของกรม
ราชทัณฑ์ นอกจากนี้ ปัจจัยที่ท้าให้ผู้ต้องขังพ้นโทษกลับมากระท้าผิดซ้้า เกิดจากความต้องการเงิน 
และความมั่นคงในชีวิต จึงเลือกใช้เส้นทางการค้ายาเสพติดตอบสนองความต้องการของตนเอง จาก
สถิติกรมราชทัณฑ์เรื่องการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังพ้นโทษ มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ 

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในเบื้องต้น และจากประสบการณ์ของผู้ศึกษาวิจัย ซึ่งได้ปฏิบัติ
หน้าที่มาเป็นระยะเวลานานพอสมควร ประกอบกับการได้คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ต้องขังหญิงที่กระท้าผิด
ซ้้าคดียาเสพติดในเรือนจ้ากลางปัตตานี จึงท้าให้ผู้ศึกษาวิจัย ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และถือ
เป็นมูลเหตุจูงใจในการท้าให้เกิดความคิดในการศึกษาวิจัย เรื่องเกี่ยวกับการกระท้าผิดซ้้าคดียาเสพติด
ของผู้ต้องขังหญิงเรือนจ้ากลางปัตตานี เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงมูลเหตุปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด เพ่ือที่จะได้รู้และเข้าใจทิศทางในการปฏิบัติกับบุคคลที่ใช้ยาเสพติดได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม   และเพ่ือแสวงหาแนวทาง ในการก้าหนดมาตรการเพ่ือการป้องกันและแก้ไข และสร้าง
รูปแบบกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์กร 
สังคม และประเทศชาติแบบยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระท้าผิดซ้้าคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง

เรือนจ้ากลางปัตตานี 
2. เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ้้าคดียาเสพติดของ

ผู้ต้องขังหญิงเรือนจ้ากลางปัตตานี 

การทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้มุ่งศึกษาถึงการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังหญิงเรือนจ้ากลาง
ปัตตานี โดยผู้ศึกษาได้ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการก้าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดดังต่อไปนี้ 
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1. ทฤษฎีล้ าดับขั นความต้องการของ Maslow (Maslows Hierachy of Needs 
Theory) มาส์โลว์ กล่าวถึงล้าดับของความต้องการต่างๆ ของมนุษย์ว่า ต้องเป็นไปตามล้าดับขั้นตาม
ความส้าคัญและสามารถยืดหยุ่นได้ เมื่อความต้องการเบื้องต้นได้รับการบ้าบัดแล้ว มนุษย์จะให้ความ
สนใจกับความต้องการขั้นสูงขึ้นเป็นล้าดับ ความต้องการเหล่านี้เกิดเหตุผลที่ว่า มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่
ต้องการเติบโตและด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

ความต้องการของมนุษย์ 5 ขั้น ซึ่งเรียกว่า Maslow’s hierarchy of needs โดยที่ความ
ต้องการ ในขั้นแรก คือ ความต้องการทางร่างกาย (The Physiological Needs) ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
ราชทัณฑ์พึงค้านึงถึงความต้องการพ้ืนฐานในขั้นนี้ของผู้กระท้าผิด  ที่ควรได้รับการตอบสนองอย่าง
เหมาะสมและเกิดพึงพอใจหรือความพร้อมในการพัฒนาต่อไป  เช่น สวัสดิการด้านอาหาร ส้าหรับ
ผู้กระท้าผิดแล้วปัจจัยสี่ (อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค) ย่อมเป็นสิ่งที่จ้าเป็นในการ
ด้าเนินชีวิต ผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์จึงต้องให้ความส้าคัญกับความต้องการทางร่างกาย (The 
Physiological Needs) เป็นอันดับแรก เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นต้นเหตุของปัญหาอ่ืนๆ ตามมา 
ไม่ว่าจะเป็นการมีพฤติกรรมก้าวร้าว การประท้วง การเรียกร้อง และการไม่ร่วมมือกับผู้ปฏิบัติงานใน
การร่วมกันแก้ไขปัญหาจากจุดเล็กๆ ในด้านความต้องการทางร่างกาย (The Physiological Needs) 
หากผู้ปฏิบัติงานให้ความส้าคัญหรือเน้นย้้าด้านนี้  ย่อมส่งผลให้การแก้ปัญหาผู้กระท้าผิดมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น หรือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาผู้ต้องขังต่อไป  

2. ทฤษฎีด้านปัจจัยท่ีเกี่ยวกับการกระท้าผิด 
 ลักษณะการกระท้าผิดของคนนั้นเกิดจากสภาวะจิตใจที่มีผลต่อพฤติกรรม สนใจถึงสาเหตุที่
จะมากระทบต่อจิตใจผลักดันให้กระท้าผิดโดยส่วนรวมแล้วการศึกษาทางจิตวิทยานั้น  เพ่ือเข้าใจ
สภาพธรรมชาติของมนุษย์และสามารถท้านายพฤติกรรมของมนุษย์ได้ ซึ่งพฤติกรรมโดยทั่วไปนั้นอาจ
จ้าแนกออกเป็น 2 ด้านคือ (จ้ารอง เงินดี, 2532 อ้างถึงใน ประหยัด พวงจ้าปา,2537, หน้า 28) 
 1) พฤติกรรมในทางบวก เช่น มีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์ มีเหตุผล มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มี
ความอุตสาหะ มีความเชื่อม่ันในตัวเองสูง 
 2) พฤติกรรมในทางลบ ได้แก่ การเป็นคนใจร้อน ก้าวร้าว เห็นแก่ตัว เกียจคร้าน เฉื่อยชา 
การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมออกไปในทางใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการเรียนรู้พฤติกรรมในสังคม ค่านิยม 
ทัศนคต ิและลักษณะอ่ืนๆ ซึ่งเกิดจากการปะทะสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลที่เข้าไปใน 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการกระท้าผิดซ ้า 
การกระท้าผิดซ้้า (Recidivism) เป็นศัพท์ที่ใช้ในสาขาวิชาอาชญาวิทยา แปลว่า การกระท้า

ผิดซ้้าซ้อน มีการกระท้าผิดเพ่ิมเติมอีก หลังจากผู้กระท้าผิดถูกจับและถูกลงโทษแล้ว และยังหมายถึง
การละเมิดเงื่อนไขที่ผู้ได้รับการคุมประพฤติหรือผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษกระท้าขึ้น การกระท้าผิด
ซ้้าอาจนับรวมถึงการกระท้าผิดครั้งที่ 2 ขึ้นไป  อาจเรียกได้ว่า เป็นการกระท้าความผิดติดเป็นนิสัย
และยากต่อการแก้ไขพฤติกรรมที่ติดนิสัยให้กลับคืนสู่สังคมปกติได้ นับว่าเป็นการก่อปัญหา
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อาชญากรรมให้กับสังคมมากขึ้น  ทั้งที่ผู้กระท้าผิดซ้้าได้ผ่านขั้นตอนการขัดเกลาและการแก้ไขจาก
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะในการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัยในเรือนจ้ามาแล้ว (นุชนาฏ  
มุกุระ, 2554) 

ในต้าราอาชญากรวิทยาและทัณฑวิทยาได้แบ่งประเภทของอาชญากร ซึ่งมีอาชญากรติดนิสัย 
(Habitual Criminal) ที่เป็นอาชญากรประเภทหนึ่งในบรรดาผู้ที่กระท้าความผิด ซึ่งบุคคลที่กระท้าผิด
ประเภทนี้ได้แก่บุคคลที่ไม่สามารถจะปฏิบัติตนให้เข้ากับมาตรฐานของสังคมได้ ไม่เกิดความเข็ดหลาบ
เมื่อต้องโทษและจะประกอบอาชญากรรมซ้้าอีกเมื่อมีโอกาส โดยไม่ค้านึงถึงผลที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็น
อย่างไร ด้ารงชีวิตอยู่ด้วยการเสพยาเสพติดหรือจ้าหน่ายยาเสพติด เลิกไม่ได้ เวลาต้องโทษก็แสร้งท้า
ตัวดีเล่นละครตบตา พอพ้นโทษแล้วก็ท้าผิดอีก จึงเรียกว่าอาชญากรติดนิสัยหรือกระท้าผิดซ้้าไม่เข็ด
หลาบ อาชญากรประเภทนี้มีร่างกายและจิตใจเป็นปกติมาตั้งแต่แรกไม่มีลักษณะที่แสดงว่าผิดปกติ 
แต่กลับพบว่าสิ่งที่ผลักดันให้กลายเป็นอาชญากรเกิดจากความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจใน
ภายหลัง อาจเกิดจากความจ้าเป็นจากเหตุการณ์บางอย่างบีบบังคับให้ค่อยๆ ประพฤติผิดไปทีละ
น้อยๆ โดยมากมักเกิดขึ้นในวัยเด็ก เมื่อกระท้าความผิดหลายหนจนเกิดความเคยชิน ท้าให้บุคลิกภาพ
ของตนเองได้เปลี่ยนไปกลายเป็นชีวิตของอาชญากรอย่างสมบูรณ์แต่เยาว์วัย อาชญากรประเภทนี้บาง
คนมาจากตระกูลที่ดี มีการศึกษา แต่ไปคบค้าสมาคมกับพวกมิจฉาชีพ หรืออาจเป็นเพราะความ
ฟุ่มเฟือยในการใช้จ่ายของตนเอง จึงเป็นสาเหตุให้เริ่มหารายได้จากการทุจริตมาใช้จ่ายจนเคยตัว นาน
เข้าก็เลยกลายเป็นผู้ร้ายชั้นสูงช้านาญ ท้าการล่อลวงและฉ้อโกงเป็นอาชีพ อาชญากรพวกนี้ มักเป็น
คนติดสุรา ติดยาเสพติด พวกจรจัด พวกลักเล็กขโมยน้อย เป็นต้น นักทัณฑวิทยาตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ที่
กระท้าความผิดถึง 4 ครั้ง มักเป็นผู้ที่หากินโดยทุจริตตลอดไป การลงโทษแก่อาชญากรพวกนี้จึงไม่
เป็นผล เพราะมีความชั่วร้ายฝังอยู่ในบุคลิกภาพ (พงศกร อินธิไชย, 2522) 
 อาชญากรรมจะไม่สามารถลดลงได้ในปัจจุบัน สาเหตุมาจากผู้ต้องขังที่ได้กระท้าผิดซ้้า 
อาชญากรบางคนได้กระท้าผิดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระท้าผิดซ้้าคดียาเสพติด 
แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะพยายามเร่งด้าเนินการหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยใช้
กลวิธีทุกรูปแบบเพ่ือให้ปัญหาอาชญากรรมลดลงแล้วก็ตาม และขณะจ้าคุกก็ผ่านการอบรม บ้าบัด 
แก้ไข ฟ้ืนฟูทางด้านจิตใจ ตลอดจนได้รับการฝึกวิชาชีพตามหลักทัณฑวิทยาสมัยใหม่มาแล้วก็น่าจะ
ด้าเนินชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมได้ แต่ข้อเท็จจริงแล้วยังมีผู้ต้องขังอีกจ้านวนไม่น้อยหวนกลับไป
กระท้าผิดซ้้าอีก (นิพันธ์ จ้าเนียรพันธุ์, 2551) จะเห็นได้จากจ้านวนผู้ต้องขังที่สูงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ       
เกินความจุของเรือนจ้าต่างๆ ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ที่จะรับรองได้ ผลที่ตามมาคือ
ปัญหาด้านการจัดการดูแลและควบคุมเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเรือนจ้า เจ้าหน้าที่เรือนจ้า
ไม่สามารถด้าเนินการควบคุมแก้ไข ฟ้ืนฟู พัฒนา ปรับปรุงบุคลิกภาพ พฤติกรรมและสวัสดิการต่างๆ 
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กับผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่มีอัตราก้าลังเจ้าหน้าที่เท่าเดิม และงบประมาณท่ีได้รับมา
อย่างจ้ากัด ท้าให้ไม่เกิดประสิทธิผลเท่าท่ีควร   

 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยของกรมราชทัณฑ์ (2549) ศึกษาวิจัยเรื่องการเฝ้าระวังผู้ต้องขังคดียาเสพติดมิให้
กระท้าผิดซ้้า ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ ได้กระท้าผิดซ้้าเป็นครั้งที่  2 ด้านครอบครัวและ
สภาพแวดล้อมมีผลต่อการกระท้าผิดซ้้าในระดับปานกลาง ด้านสังคมมีผลต่อการกระท้าผิดซ้้าใน
ระดับมาก 

 ศิริณา  สมนึก (2547) ได้ท้าการศึกษาเรื่องการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถาน
หญิงเชียงใหม่ เพ่ือศึกษารูปแบบ เงื่อนไข และปัจจัยของการกระท้าผิดซ้้า ได้ท้าการรวบรวมข้อมูล 
โดยการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่าร้อยละแปดสิบของคดี
ที่เกี่ยวกับยาเสพติด การกระท้าผิดเกือบทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกับสัมพันธภาพในครอบครัว ที่มีผลให้
สมาชิกขาดความอบอุ่น ขาดต้นแบบที่ดีในการด้าเนินชีวิต มีเพ่ือนไม่ดี คบเพ่ือนเที่ยวเตร่ ส่วนการ
กระท้าผิดซ้้า มีรูปแบบที่ไม่แตกต่างจากรูปแบบของการกระท้าความผิดครั้งแรก เมื่ออดีตผู้ต้องขัง
ได้รับการปลดปล่อยให้ไปอยู่กับครอบครัว ในระยะแรก อดีตผู้ต้องขังได้พบว่าครอบครัวไม่สามารถให้
ความช่วยเหลือได้ สมาชิกในครอบครัวยังแสดงถึงความรังเกียจที่เคยติดคุก ท้าให้อดีตผู้ต้องขังเหล่านี้
ออกจากบ้านไปอยู่กับกลุ่มเพ่ือนเดิมๆ ที่เคยคบก่อนติดคุกครั้งแรก ท้าให้บุคคลเหล่านี้ หวนกลับมา
กระท้าผิดซ้้าอีก 
 มานิตย์  มณีนิตย์ (2543) ศึกษาเรื่องปัจจัยทางสังคมกับการกระท้าผิดคดียาเสพติดของ
ผู้ต้องขังหญิง ผลการศึกษาพบว่าลักษณะครอบครัว รายได้ของบิดามารดา ผู้มีอ้านาจในครอบครัว 
กลุ่มเพ่ือน มีความสัมพันธ์กับการกระท้าผิดของผู้ต้องขังหญิง 

สุวรรณ  ใจคล่องแคล่ว (2546) ได้ท้าการศึกษาเรื่องสาเหตุการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขัง
เรือนจ้าพิเศษธนบุรี พบว่ามีการเรียนรู้พฤติกรรมการกระท้าผิดจากเพ่ือนมากที่สุด มีฐานะทาง
ครอบครัวค่อนข้างยากจน ก่อนถูกจ้าคุกจะพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา และสนิทสนมกับมาดามากกว่า  

อดิศักดิ์  ศรีเบ็ญรัตน์ (2540) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกระท้าผิดซ้้าของ
ผู้ต้องขังคดียาเสพติด ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจ้ากลางอุบลราชธานี พบว่าผู้ต้องขังได้รับการอบรมเลี้ยง
ดูในวัยเด็กแบบปล่อยตามสบาย มีบิดามารดาอยู่ด้วยกันตลอด ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
รักใคร่ปรองดองกันดี  

นัทธี  จิตสว่าง (2544) ศึกษาเรื่องเส้นทางชีวิตของผู้ต้องขังในคดียาเสพติด พบว่าการใช้ยา
เสพติด คือความอยากรู้ อยากลอง เพ่ือนชักชวน เสพยาเสพติดเพ่ือช่วยในการท้างาน และความ
เข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดที่ไม่ถูกต้อง ช่วยในการท้างานได้ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นให้
เกิดการเสพยาเสพติด 
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สรุปได้ว่า ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระท้าผิดซ้้าคดียาเสพติดของ
ผู้ต้องขังหญิง มีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ หลายประการ เช่น ด้านครอบครัว หากครอบครัวที่มีความ
อบอุ่น มีทั้งบิดามารดา หรือบุคคลที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  จะเป็นเกราะป้องกันการเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันปัญหาด้านนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ที่จะก่อให้
บุคคลดังกล่าวเข้าไปมีส่วนร่วมกับยาเสพติด เนื่องจากเป็นสิ่งท้าให้มีรายได้ที่สูงมาก ไม่เหนื่อย เป็นสิ่ง
ที่ได้มาซึ่งผลก้าไรที่สูง จึงก่อให้เกิดความโลภได้ง่าย ด้านการศึกษา หากผลกระทบที่มาจากครอบครัว 
ซึ่งมีฐานะยากจน และไม่ได้รับการศึกษาที่ถูกต้อง อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อาจท้าให้ถูกชักจูงไม่ในทาง
ที่ผิดได้ง่าย และด้านการคบเพ่ือนก็เช่นกัน หากคบเพ่ือนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จะหลงผิดได้ง่าย
เช่นกัน 

วิธีด้าเนินการศึกษา 

รูปแบบของการศึกษา ผู้วิจัยจะท้าการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
ซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 วิธี ดังนี้ 
 1) วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั่วไปจากเอกสารทางวิชาการต่างๆ งานวิจัย วารสาร หนังสือ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
สืบค้นข้อมูลจาก Internet  
 2) วิธีวิจัยสนาม (Field ReseParch) เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ศึกษาโดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพ่ือให้สามารถตอบปัญหาการ
วิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ขอบเขตด้านพื นที่ในการศึกษา คือ เรือนจ้ากลางปัตตานี เลขที่ 102 หมู่ที่ 8 ถนนเกษม
ส้าราญ ต้าบลบานา อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ต้องขังหญิงที่กระท้าผิดซ้้าคดียาเสพติดในเรือนจ้ากลาง
ปัตตานี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบจ้าเพาะเจาะจง (Purposive or Judgmental Sampling) ใช้การ
สัมภาษณ์เก็บข้อมูลจาก “ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)” จ้านวน 10 คน 

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal Interview) และศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร (Unobtrusive Research) ซึ่งก้าหนดประเด็นไว้อย่างกว้างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนประเด็นได้ง่าย
และเกิดความยืดหยุ่นกับผู้ให้สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็นแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบสามารถ
แสดงความคิดเห็น หรือระบุปัญหาต่างๆ ที่ประสบอยู่อย่างเต็มที่ โดยวางประเด็นค้าถามให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในการศึกษา  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลที่ ได้จากการศึกษา จะเป็นข้อมูลที่มิ ใช่ตัวเลข แต่จะ
ประกอบด้วยการพรรณนาที่มีรายละเอียดและลึก มีการอ้างอิงโดยตรงเกี่ยวกับที่มาของข้อมูล ไม่ว่า
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จะเป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า หรือข้อมูลทางเอกสาร ดังนั้นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการตอบ
ประเด็นสัมภาษณ์ และข้อมูลเอกสารต่างๆ จะถูกน้ามาวิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือชี้ให้เห็นถึงแนว
ทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ้้าคดี
ยาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงเรือนจ้ากลางปัตตานี  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน้าเสนอโดยการบรรยายถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระท้า
ผิดซ้้าคดียาเสพติดของผู้ต้องขังและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ้้าคดียาเสพ
ติดของผู้ต้องขังหญิงเรือนจ้ากลางปัตตานีโดยเนื้อหาที่น้าเสนอนี้ โดยการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจาก 
“ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)” คือกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่กระท้าผิดซ้้าคดียาเสพติดในเรือนจ้า
กลางปัตตานี จ้านวน 2 กลุ่ม รวม 10 คน รายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 ผู้ต้องขังหญิงที่กระท้าผิดซ้้าคดียาเสพติดเป็นครั้งที่ 2 จ้านวน 7 คน 
กลุ่มท่ี 2 ผู้ต้องขังหญิงที่กระท้าผิดซ้้าคดียาเสพติดเป็นครั้งที่ 3 จ้านวน 3 คน 
จากผลการศึกษา มีประเด็นที่ควรน้าเสนออยู่ 2 ประเด็น คือ 
ประเด็นที่ 1 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระท้าผิดซ้้าคดียาเสพติดของผู้ต้องขัง

หญิงในเรือนจ้าเรือนกลางปัตตานี จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส้าคัญหลักที่ส่งผลต่อการกระท้าผิด
ซ้้าคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงเรือนจ้ากลางปัตตานี พอจะสรุปได้ดังนี้คือ ปัจจัยด้านครอบครัว 
เศรษฐกิจ การคบเพ่ือน สภาพแวดล้อม และปัจจัยที่นอกเหนืออ่ืนๆ โดยเฉพาะปัจจัยด้านครอบครัว 
ถือว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานเบื้องต้นที่มีผลต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคลมากที่สุด เป็นแรงจูงใจส้าคัญที่
ก่อให้เกิดการกระท้าผิดมากที่สุด โดยเฉพาะครอบครัวซึ่งมีฐานะยากจน และปัญหาที่ส้าคัญอีก
ประการหนึ่ง คือการชักจูงของบุคคลในครอบครัวเข้าสู่วงจรธุรกิจผิดกฎหมายนี้  

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเข้าไปเกี่ยวพันกับ
วงการยาเสพติด จนต้องกระท้าผิดซ้้าแล้วซ้้าอีกไม่รู้จักเข็ดหลาบ เพียงเพราะความจ้าเป็นของรายได้ที่
ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการด้ารงชีวิต ปัญหาการว่างงาน หรือการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
เมื่อไม่มีทางออกในชีวิต จึงหวนกลับมากระท้าผิดซ้้าอีกจนได ้

ปัญหาด้านการคบเพ่ือนก็เป็นปัจจัยส้าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
กระท้าผิดซ้้าคดียาเสพติด เนื่องจากเพ่ือนฝูงส่วนใหญ่ในชุมชนที่อาศัยยังเกี่ยวข้องหรือคลุกคลีอยู่ใน
แวดวงยาเสพติด ประกอบกับเมื่อพ้นโทษไป สังคมภายนอกไม่ยอมรับหรือให้โอกาส จึงเป็นเสมือนตัว
ผลักดันที่เร่งให้คนกลุ่มนี้หวนกลับมากระท้าผิดซ้้าอีกจนได้ 

ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ชุมชนที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งมั่วสุมทั้งยาเสพติดและอบายมุข
ประเภทต่างๆ ประกอบกับการขาดการเหลียวแล หยิบยื่นก้าลังใจ การยอมรับและให้โอกาสในการ
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กลับตัวเป็นคนดีจากสังคมรอบข้าง จึงเสมือนเป็นแรงส่งหรือแรงจูงใจอย่างดีที่ส่งผลให้คนกลุ่มนี้หวน
กลับมากระท้าผิดซ้้าเกี่ยวกับคดียาเสพติดอีก 

นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว คือกระแสของทัศนคติของผู้คนในสังคมที่เปลี่ยนไป 
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันซึ่งมีแต่การแข่งขัน ชิงดีชิงเด่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว และปัจจัยเพ่ิมเติมที่
ส้าคัญอีกประการหนึ่งคือ เกี่ยวกับกระแสของโลกโซเชียลในปัจจุบัน ซึ่งคือเป็นปัจจัยที่ทรงพลังและมี
อิทธิพลสูงมาก สามารถครอบง้าสังคมได้โดยไม่จ้ากัดขอบเขต พ้ืนที่ และด้าน  

ปัญหาผู้ต้องขังพ้นโทษออกมาท้าความผิดซ้้า เป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมานาน เป็น
โจทย์ที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยพยายามจะแก้ไข แต่ยังท้าไม่ส้าเร็จ สาเหตุหลักของผู้ต้องขังที่พ้นโทษหัน
ไปท้าผิดซ้้าอีก เกิดจากคนในสังคมไม่ยอมรับ ไม่ให้โอกาส และไม่มีงานท้า เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ 

มานิตย์  มณีนิตย์ (2541) ศึกษาเรื่องปัจจัยทางสังคมกับการกระท้าผิดคดียาเสพติดของ
ผู้ต้องขังหญิง ผลการศึกษาพบว่า จากการทดสอบสมมติฐาน ระดับการศึกษา ลักษณะครอบครัว 
รายได้ของบิดามารดา ผู้มี อ้านาจในครอบครัว กลุ่มเพ่ือน และลักษณะชุมชนที่อยู่อาศัย มี
ความสัมพันธ์กับการกระท้าผิดของผู้ต้องขังหญิง 

นางสาวปาริชาด วงษ์ลือ นักสังคมสงเคราะห์ กรมราชทัณฑ์ กล่าวถึงปัญหาผู้ต้องขังพ้นโทษ
ก่อเหตุกระท้าผิดซ้้าสอง ว่าผู้ต้องขังจ้านวนมากขาดจิตส้านึก ไม่มีการศึกษา และใช้สมองแยก
ความผิดและความถูกไม่เป็น จึงเลือกประกอบอาชีพค้ายาเสพติด เพราะได้ผลตอบแทนค่อนข้างดี 
และท้าให้ฐานะทางการเงินมั่นคงขึ้น นางสาวปาริชาด กล่าวต่อว่า ผู้ต้องขังบางรายมีสภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ไม่ดี อาทิ ในชุมชนเป็นพ้ืนที่ยาเสพติด และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จึงกลับมาค้ายาเสพ
ติด ซึ่งส่วนใหญ่ที่คลุกคลีกับผู้ต้องขังพบว่า ผู้ต้องขังคดียาเสพติดจะเกิดจากการค้ามากกว่าการเสพยา
เสพติดด้วยตนเอง ขณะที่ผู้เสพยาเสพติดจะเป็นกลุ่มเยาวชน ซึ่งอยากขอร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ต้ารวจ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องขังพ้นโทษ เนื่องจากผู้ต้องขังส่วนใหญ่ไม่ได้ค้า
ยาเสพติดคนเดียว แต่มักพบว่ามีครอบครัวและญาติ หรือแม้แต่คนในชุมชนร่วมขบวนการดังกล่าว
ด้วย 

ประเด็นที่ 2 แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ้้าคดียาเสพติดของ
ผู้ต้องขังหญิงเรือนจ้ากลางปัตตานี พอจะสรุปได้ดังนี้ 

1) ควรจดัอบรมเกี่ยวกับกิจกรรม “การป้องกันและต่อต้านยาเสพติด” อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
ผู้ต้องขังตระหนักและรู้เท่าทันถึงรายละเอียดและปัจจัยที่ส้าคัญ ที่ส่งผลต่อการกระท้าผิดซ้้าของ
ผู้ต้องขังหญิงคดียาเสพติด การจัดกิจกรรม โครงการ To Be Number One ซึ่งเป็นโครงการที่ตรง
และสอดคล้องกับการแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 



23 
 

2) ด้านก้าลังใจ คือการจัดให้มีกิจกรรม “ญาติเยี่ยมแบบใกล้ชิด”  ให้ผู้ต้องขังมีโอกาสได้พบ
ญาติแบบใกล้ชิดภายในเรือนจ้า เพื่อเป็นขวัญก้าลังใจต่อผู้ต้องขัง และสามารถด้าเนินชีวิตไปในทางท่ีดี
ได ้

3) ควรจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง ซึ่งมีหลักสูตรที่หลากหลายวิชาชีพ ตรงตาม
ความต้องการของผู้ต้องขังหญิง ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และจัดให้มี “กองทุน
สงเคราะห์” เพ่ือด้าเนินนโยบายด้านสินเชื่อ เงินทุนให้กับผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษไป จะได้มีช่องทาง
และโอกาสในการประกอบอาชีพที่สุจริตต่อไป 

ถึงแม้จะมีการน้ากลยุทธ์ต่างๆ มาแก้ไขปัญหา เช่น โปรแกรมการแก้ ไขพ้ืนฐานส้าหรับการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์ และโปรแกรมเฉพาะส้าหรับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์ 
เป็นต้น แต่ก็ยังไม่บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่น้าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน กลยุทธ์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ้้าคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงเรือนจ้ากลางปัตตานีที่ได้ผลนั้น จ้าเป็น
จะต้องศึกษาถึงสาเหตุของการกระท้าผิดซ้้า เพ่ือให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
ตรงจุดและตรงประเด็น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ มุ่งท้าการศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่กระท้าผิดซ้้าคดียาเสพ

ติดเป็นหลัก การได้รับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จึงอาจไม่ครอบคลุมได้ทุกมิติ และเนื่องด้วย
ระยะเวลาอันจ้ากัดในการศึกษาวิจัย จึงท้าให้ผลการศึกษาวิจัยอาจไม่สมบูรณ์เพียงพอ ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษากลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่กระท้าผิดซ้้าคดีทั่วไปด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น          
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