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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ในชุ ม ชน ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดําเนินการด้านการคุมประพฤติผู้กระทําผิด
และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด การกระทําผิดซ้ํา ตลอดจนศึกษา
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติและพ้นการฟื้นฟู
สมรรถภาพ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีประชากรเป้าหมาย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1) ผู้พ้นการคุมความประพฤติด้วยดี ในปี 2550 และ 2) ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่ง
ผลการฟื้นฟูเป็นที่น่าพอใจ ในปี 2550 คณะผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลจากสํานักงานคุมประพฤติ
เป้าหมาย จํานวน 97 สํานักงาน ซึ่งผลการวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
ผลการดําเนินการด้านการคุมความประพฤติ
ผู้พ้นการคุมความประพฤติในปี 2550 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 91.64 และอยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 18 – 25 ปี ร้อยละ 36.5 ส่วนใหญ่เป็นผู้พ้นการคุมความประพฤติผู้ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ
43.8 เป็นผู้พ้นการคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน ร้อยละ 27.9 เป็ นผู้พ้นการลดวันต้องโทษ
ร้อยละ 17.2 และเป็นผู้พ้นการพักการลงโทษ ร้อยละ 11.1
ผู้พ้นการคุมความประพฤติมีสัดส่วนที่เคยผ่านการสืบเสาะใกล้เคียงกัน โดยผู้พ้นการคุมความ
ประพฤติที่ไม่เคยผ่านการสืบเสาะ คิดเป็นร้อยละ 50.4 ของจํานวนผู้พ้นคุมความประพฤติทั้งหมด
ซึ่งใกล้เคียงกับผู้พ้นคุมความประพฤติที่เคยผ่านการการสืบเสาะในคดีนี้ ในกรณีที่ผ่านการสืบเสาะ คดีที่
พนักงานคุมประพฤติเสนอให้คุมความประพฤติผู้กระทําผิด คิดเป็นร้อยละ 80
จํานวนปีที่รายงานตัวตามเงื่อนไข ส่วนใหญ่ต้องรายงานตัวเป็นเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 89.9
และส่วนใหญ่ถูกกําหนดให้รายงานตัว 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 51.3 ซึ่งสอดคล้องกับจํานวนครั้งที่
พนักงานคุมประพฤติรับรายงานตัว ซึ่งส่วนใหญ่รับรายงานตัว 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล พบว่ า ร้ อ ยละ 94 ของคดี ทั้ ง หมด ได้ รั บ การสอดส่ อ งจากพนั ก งาน
คุ ม ประพฤติ จํ า นวน 1 ครั้ ง และเพี ย งร้ อ ยละ 13 ได้ รั บ การสอดส่ อ งโดยอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ
ผู้พ้นการคุมความประพฤติร้อยละ 76.2 เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่สํานักงานจัดให้ในระหว่างการคุมความ
ประพฤติ แต่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.5 ไม่เคยเข้ารับการช่วยเหลือสงเคราะห์ ในส่วนของการให้ความ
ร่วมมือกับพนักงานคุมประพฤติ พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดี คิดเป็นร้อยละ 78
ผู้พ้นคุมความประพฤติส่วนใหญ่ร้อยละ 94.2 ไม่เคยผ่านการคุมประพฤติมาก่อน ร้อยละ 86 ไม่
มีประวัติการกระทําผิด และในกรณีที่เคยกระทําผิด พบว่า ส่วนใหญ่ กระทําผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้โทษมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาคือฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ
15.7
สําหรับฐานความผิดในคดีล่าสุดที่ถูกคุมความประพฤตินั้น ผู้พ้นคุมความประพฤติส่วนใหญ่
กระทําผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.4 รองลงมาเป็นความผิด
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก คิดเป็นร้อยละ 21.7
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การกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นการคุมความประพฤติ
ผู้พ้นการคุมความประพฤติส่วนใหญ่ไม่มีการกระทําผิดซ้ําภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ
คิดเป็นร้อยละ 85.1 และมีผู้พ้นการคุมความประพฤติที่มีการกระทําผิดซ้ํา คิดเป็นร้อยละ 14.9
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ใกล้เคียงกับอัตราการกระทําผิดซ้ําที่ได้จากการวิจัยการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนปี 2552 ซึ่งพบอัตราการกระทําผิดซ้ําร้อยละ
14.2 ในกรณีที่มีการกระทําผิดซ้ํา ส่วนใหญ่กระทําผิดซ้ํา จํานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.3 รองลงมา
คือมีการกระทําผิดซ้ํา 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18 และ ผู้พ้นการคุมความประพฤติมีการกระทําผิดซ้ํา
ตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.6
ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่หวนกลับไปกระทําความผิดซ้ํา ร้อยละ 47.5 กระทําผิดซ้ําในฐาน
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ รองลงมาเป็นการกระทําผิดซ้ําในฐานความผิดต่อชีวิตและร่างกาย
คิดเป็นร้อยละ 8.9 และฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ร้อยละ 7.4 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
กรมคุมประพฤติในปีที่ผ่านมาโดยตลอด ผู้พ้นการคุมความประพฤติในงานวิจัยนี้ ส่วนใหญ่กระทําผิดซ้ํา
ในคดีใหม่ คิ ดเป็นร้อยละ 54.4 และกระทําผิดซ้ําในคดีเดิม คิดเป็นร้อยละ 39.9 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยการประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนในปี 2549 และ 2552 ในกลุ่มที่
กระทําผิดซ้ํา ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 57.7 อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี และร้อยละ 4.7 ได้รับการรอ
การลงโทษโดยมีเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่หวนหลับไปกระทําความผิดซ้ํา ร้อยละ 34.9 หวนกลับไปกระทํา
ความผิดซ้ําภายหลังพ้นจากการคุมความประพฤติเป็นเวลา 1-2
ปี รองลงมา คือ ร้อยละ 24
หวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําในเวลา 2-3 ปีภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต่าง
จากผลการวิจัยการประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนในปี 2552 ที่พบว่าผู้พ้นการ
คุมความประพฤติส่วนใหญ่กระทําผิดซ้ําในระยะเวลา 2-3 ปี ภายหลังการพ้นการคุมความประพฤติ
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของกรมคุมประพฤติที่วิจัยมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547
พบว่า ช่วงเวลาที่กลับไปกระทําผิดซ้ําหลังพ้นการคุมประพฤติ มีระยะเวลามากขึ้น โดยในปี 2547 และ
2548 พบว่า ระยะเวลาที่กลับไปกระทําผิดซ้ําส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 6 เดือน - 1 ปี แต่การวิจัยในปีหลัง คือ
ปี 2549 และ 2552 พบว่า ช่วงเวลาที่พบมากที่สุด คือ 1-2 ปี หรือ 2-3 ปี ซึ่งอาจหมายความได้ว่า การ
คุมประพฤติมีผลในการยับยั้งการกระทําผิดซ้ําได้นานขึ้น
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นการคุมความประพฤติ
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นการคุมความประพฤติ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ ประเภทของผู้พ้นการคุมความประพฤติ ฐานความผิด การผ่านการ
สืบเสาะและพินิจ การให้ความร่วมมือระหว่างการคุมความประพฤติ และประวัติการกระทําผิด
อายุ ผู้กระทําผิดที่มีอายุน้อยจะมีโอกาสกระทําผิดซ้ํามากกว่าผู้กระทําผิดที่มีอายุมาก โดยผู้ที่มี
อายุ 25 ปีหรือน้อยกว่า กระทําผิดซ้ําร้อยละ 20.2 ในขณะที่ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี กระทําผิดซ้ํา
ร้อยละ 3.9
ประเภทของผู้พ้นการคุมความประพฤติ ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ที่ได้รับการ
รอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขการคุมความประพฤติ กระทําผิดซ้ําน้อยกว่าผู้พ้นการคุมความประพฤติที่เป็น
เด็กและเยาวชน ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ และผู้ที่ได้รับการลดวันต้องโทษ โดยผู้พ้นการคุมความ
ประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่การกระทําผิดซ้ําร้อยละ 10.0 ในขณะที่กลุ่มอื่นๆ กระทําผิดซ้ําร้อยละ 18 ขึ้นไป
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ฐานความผิด ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่มีฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติ ดให้โทษและ
สารระเหย มี สั ด ส่ ว นการกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า ภายหลั ง การคุ ม ความประพฤติ สู ง กว่ า ฐานความผิ ด อื่ น
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกรมคุมประพฤติในปีที่ผ่านมา การวิจัยนี้ ยังพบว่า ผู้พ้นการคุมความ
ประพฤติในฐานความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.จราจรทางบกมีสัดส่วนการกระทําผิดซ้ําน้อยที่สุด โดยผู้พ้นการ
คุมความประพฤติที่มีฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและสารระเหย กระทําผิดซ้ําร้อยละ 20.6
และผู้พ้นการคุมความประพฤติในฐานความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.จราจรทางบกกระทําผิดซ้ํา ร้อยละ 9.6
การผ่านการสืบเสาะและพินิจ ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่เคยผ่านการสืบเสาะและพินิจ
มีสัดส่วนการกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติสูงกว่าผู้ที่ไม่เคยผ่านการสืบเสาะและพินิจ
โดยผู้พ้นการคุมความประพฤติที่เคยผ่านการสืบเสาะและพินิจกระทําผิดซ้ําร้อยละ 16.8 ในขณะที่
ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่ไม่เคยผ่านการสืบเสาะและพินิจ กระทําผิดซ้ําร้อยละ 13.1 อย่างไรก็ตาม
ผลการวิจั ยนี้ ไม่ ส อดคล้ องกั บ ผลการวิ จัยในปี 2548 ที่พ บความสั ม พั นธ์ อย่ า งมีนัย สําคั ญ ทางสถิ ติ
โดยงานวิจัยดังกล่าวพบว่า ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่ไม่เคยผ่านการสืบเสาะและพินิจมีการกระทํา
ผิดซ้ําสูงกว่า แต่สอดคล้องกับการวิจัยการประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนปี 2552
ที่พบว่าผู้พ้นการคุมความประพฤติที่เคยผ่านการสืบเสาะและพินิจกระทําผิดซ้ําสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้ผ่านการ
สืบเสาะและพินิจ แต่การวิจัยนี้ ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
การให้ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งการคุ ม ความประพฤติ ผู้ ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ดี ใ นระหว่ า งการ
คุมความประพฤติมีสัดส่วนการกระทําผิดซ้ําน้อยกว่าผู้ที่ให้ความร่วมมือไม่ดี โดยผู้พ้นการคุมความ
ประพฤติ ที่ใ ห้ความร่ วมมือดีในระหว่ างการคุมความประพฤติ กระทําผิดซ้ําร้อ ยละ 13.4 ในขณะที่
ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่ให้ความร่วมมือไม่ดีกระทําผิดซ้ําร้อยละ 20.8
ประวัติการกระทําผิด ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่มีประวัติการกระทําผิด มีสัดส่วนการกระทํา
ผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติสูงกว่าผู้ที่ไม่มีประวัติ โดยผู้พ้นการคุมความประพฤติที่มีประวัติการ
กระทําผิด กระทําผิดซ้ําร้อยละ 25.2 ในขณะที่ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่ไม่มีประวัติการกระทําผิด
กระทําผิดซ้ําร้อยละ 13.4
ผลการดําเนินการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 90.8 มีอายุอยู่ในช่วง
ระหว่าง 18 – 25 ปี ร้อยละ 46.5 ส่วนใหญ่ ไม่เคยเข้ารับการฟื้นฟูฯมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 92.1
ส่วนใหญ่ ถูกจับในฐานความผิดคดีเสพยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 79.7 รองลงมาเป็นความผิดในคดีเสพ
และครอบครอง คิดเป็นร้อยละ 17.9
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ ผ่านการฟื้นฟูด้วยโปรแกรมแบบไม่ควบคุม
ตัว คิดเป็นร้อยละ 50.7 รองลงมาคือ การควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวด ร้อยละ 22.0 และการควบคุมตัว
แบบเข้ ม งวด ร้ อ ยละ 6.9 ในกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด แบบไม่ ค วบคุ ม ตั ว
ส่วนใหญ่จะใช้การฟื้นฟูด้วยโปรแกรมของสํานักงานคุมประพฤติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมา
เป็นโปรแกรมการฟื้นฟูแบบผู้ป่วยนอก คิดเป็นร้อยละ 39.4
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ ไม่มีการขยายระยะเวลาการฟื้นฟู คิดเป็น
ร้อ ยละ 80.3 ในกรณี ที่ มี ก ารขยายระยะเวลาการฟื้ น ฟู ฯ ส่ ว นใหญ่ จะขยายระยะเวลาการฟื้ น ฟู ฯ
เป็นเวลา 6 เดือน และมากกว่า 6 เดือน ในอัตราที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 25
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ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ส่วนใหญ่ ไม่มีอาสาสมัครคุมประพฤติดูแลในระหว่าง
การฟื้นฟู คิดเป็นร้อยละ 86.4 ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสํานักงาน คิดเป็นร้อยละ 76.6
โดยเข้าร่วมกิจกรรมการทํางานบริการสังคม คิดเป็นร้อยละ 21.5 รองลงมา คือ การอบรมป้องกันการ
เสพซ้ํา ร้อยละ 12.4 และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมากกว่า 1 กิจกรรม ร้อยละ 48.9
จากการประเมินพฤติกรรมระหว่างการฟื้นฟู พบว่า ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 62.5
มีความสามารถในการควบคุมการเสพยาเสพติดในระดับ 2 โดยสามารถควบคุมการเสพยาและการใช้
เครื่องดื่ มที่มีแอลกอฮอลล์ได้เป็นบางครั้ง ภายใต้คําแนะนําช่วยเหลื อของสมาชิกในครอบครัวหรือ
เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 73.8 ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ 3 โดยให้ความร่วมมือในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี เช่น มาตามนัด ตรงต่อเวลา สนใจและใส่ใจในกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่จัดให้
เป็นต้น ร้อยละ 61.9 มีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดให้ความสําคัญกับการฟื้นฟูฯ ในระดับ 2
โดยบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดให้ความสําคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ต้องได้รับการกระตุ้น
จากเจ้าหน้าที่ เช่น มาเข้าร่วมกิจกรรมสายบ่อยครั้ง แต่เมื่อได้รับการกระตุ้นจากเจ้าหน้าที่แล้วมีการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น หรือไม่สนใจในกิจกรรมแต่เมื่อได้รับการกระตุ้นแล้วมีการเปลี่ยนแปลง
ร้ อ ยละ 61.3 มี สั ม พั น ธภาพกั บ บุ ค คลในครอบครั ว หรื อ บุ ค คลใกล้ ชิ ด อยู่ ใ นระดั บ 3 โดยบุ ค คลใน
ครอบครั วหรื อบุ คคลใกล้ชิด เข้าใจหรือ ให้กําลั งใจ หรือให้การปรึกษาได้ทุกเรื่อง ร้ อยละ 57.5 มี
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความเครียดในระดับ 3 โดยสามารถจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียดได้อย่างเหมาะสม เช่น เมื่อมีอารมณ์โกรธก็สามารถควบคุมและแก้ไขได้ เป็นต้น ร้อยละ
65.3 มีความสามารถในการวางแผนและการดําเนินชีวิตประจําวันในระดับ 3 โดยสามารถวางแผนการ
ดําเนินชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริงและนําไปปฏิบัติได้ ร้อยละ 59.8 มี
ความสม่ําเสมอในการประกอบอาชีพอยู่ในระดับ 3 โดย เอาใจใส่ในการประกอบอาชีพ/การเรียนอย่าง
สม่ําเสมอ ในกรณีที่ไม่มีอาชีพ/ไม่ได้เรียน ก็มีความใส่ใจในการที่จะแสวงหาอาชีพ/การเรียน
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ จะมีระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 74.5 ส่วนใหญ่จะผ่านการประเมินพฤติกรรมภายหลังการฟื้นฟูฯ คิดเป็นร้อยละ
99.0
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ไม่ได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์ คิดเป็น
ร้อยละ 79.5 ในกรณีที่ได้รับการสงเคราะห์ ส่วนใหญ่ได้รับการสงเคราะห์ด้านค่าพาหนะ คิดเป็นร้อยละ
29.4 รองลงมาเป็นค่าอาหาร ร้อยละ 16.7
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ ไม่ได้รับการติดตามภายหลังการฟื้นฟูฯ จาก
พนักงานคุมประพฤติ คิดเป็นร้อยละ 50.1 และไม่ได้รับการติดตามจากอาสาสมัครคุมประพฤติ คิดเป็น
ร้ อ ยละ 88.6 ในกรณี ที่ มี ก ารติ ด ตามภายหลั ง การฟื้ น ฟู ฯ พบว่ า ผู้ ผ่ า นการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่สามารถเลิกหรือหยุดการเสพยาเสพติดได้คิดเป็นร้อยละ 93.8 มีผู้กลับไปเสพซ้ํา
ร้อยละ 3.1 และถูกจับกุมดําเนินคดีร้อยละ 3.1
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ ไม่มีประวัติการกระทําความผิด คิดเป็น
ร้อยละ 57.7 ในกรณีที่เคยกระทําผิดก่อนเข้ารับการฟื้นฟูในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เคยกระทําผิดมาก่อน
จํานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 60.6 และกระทําความผิดในฐานความผิดอื่นๆที่ไม่ใช่ฐานความผิดใน
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 54.5 ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดที่เคยกระทําผิดส่วนใหญ่ เคยรับโทษจําคุก คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมาเป็นการรอการ
ลงโทษโดยมีเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ร้อยละ 23.2
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การกระทําผิดซ้ําของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การวิจัยนี้ พบว่า ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ส่วนใหญ่ไม่มีการกระทําผิดซ้ํา
คิดเป็นร้อยละ 77.4 ส่วนการกระทําผิดซ้ํามีเพียงร้อยละ 22.6 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในปีงบประมาณ 2552 พบว่า อัตราการกระทําผิดซ้ําสูงขึ้น โดยในปี 2552 มีอัตรา
การกระทําผิดซ้ําที่ร้อยละ 16.8 ในกรณีที่กระทําผิดซ้ํา ส่วนใหญ่จะกระทําผิดซ้ําจํานวน 1 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 72.1 รองลงมาคือ กระทําผิดซ้ําจํานวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.5
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่กระทําผิดซ้ําส่วนใหญ่จะกระทําผิดซ้ําในคดีเสพ
ยาเสพติดให้โทษ คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาคือ คดีเสพและมียาเสพติดไว้ในความครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาต คิดเป็นร้อยละ 23.4 และกระทําผิดซ้ําในคดีอื่นๆที่ไม่ใช่คดีตามพระราชบัญญัติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ร้อยละ 24.3 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในปีงบประมาณ 2552 และ
กระทําผิดซ้ําในคดีเดิมคิดเป็นร้อยละ 56.4 รองลงมากระทําผิดซ้ําในคดีใหม่ คิดเป็นร้อยละ 29.1
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่จะหวนกลับมากระทําผิดซ้ําภายหลังจาก
พ้นการฟื้นฟูฯไปแล้ว 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.0 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยการประเมินผลสัมฤทธิ์ใน
ปีงบประมาณ 2552 รองลงมาคือ ในระยะเวลา 3-6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ส่วนใหญ่จะยังไม่ทราบ
ผลคดี คิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมาคือ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี คิดเป็นร้อยละ 12.7 และถูกส่งเข้า
รับการฟื้นฟูใหม่ ร้อยละ 6.4
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทําผิดซ้ําของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทําผิดซ้ําของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ มีเพียง 2 ปัจจัย ได้แก่ ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
ระหว่างการฟื้นฟูฯ และประวัติการกระทําผิด ส่วนปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุ ฐานความผิด และประวัติการ
ฟื้นฟู เป็นต้น ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับการกระทําผิดซ้ําของผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ
ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในเกณฑ์ดี มีอัตราการกระทําผิดซ้ําน้อยกว่าผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์พอใช้หรือยังต้อง
ปรับปรุง โดย ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระหว่างการฟื้นฟูใน
เกณฑ์ดี กระทําผิดซ้ําร้อยละ 17.6 ในขณะที่ผู้ผ่านการฟื้นฟูที่มีระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
เกณฑ์ พอใช้ มีอั ต ราการกระทํา ผิดซ้ํ าร้อ ยละ 34.7 และผู้ผ่ า นการฟื้นฟู ที่ มีร ะดั บ การเปลี่ย นแปลง
พฤติกรรมในเกณฑ์ต้องปรับปรุงมีอัตราการกระทําผิดซ้ํา ร้อยละ 75.0 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัย
ในปีงบประมาณ 2552 พบว่า ผลการวิจัยในปี 2552 ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
แต่ข้อมูลที่ได้แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเกณฑ์ดีมีการกระทําผิดซ้ําต่ํากว่าผู้ที่มี
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์พอใช้หรือยังต้องปรับปรุง
ประวัติการกระทําผิด ผู้ที่มีประวัติการกระทําผิดมีอัตราการกระทําผิดซ้ําสูงกว่าผู้ที่ไม่มีประวัติ
การกระทําผิด โดยผู้ที่มีเคยกระทําผิดก่อนเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีอัตราการกระทํา
ผิดซ้ํา ร้อยละ 28.6 และผู้ที่ไม่เคยกระทําผิดก่อนเข้ารับการฟื้นฟู มีอัตราการกระทําผิดซ้ํา ร้อยละ 18.7
ผลการวิจัยนี้
สําหรับปัจจัยด้านอายุ ที่ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับการกระทําผิดซ้ําของ
ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ ทั้งที่ปัจจัยดังกล่าว มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับการกระทําผิดซ้ําของ
ผู้พ้นการคุมความประพฤตินั้น อาจเป็นได้ว่า การกระทําผิดซ้ําของผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ มีปัจจัยแทรกซ้อน
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อื่นๆ เช่น การเสพซ้ํา ซึ่งอาจมีผลต่อการกระทําผิดซ้ํา และการเสพซ้ําอาจเกิดขึ้นในทุกกลุ่มอายุทั้งที่อายุ
มากหรือน้อยก็ได้ ส่วนปัจจัยด้านฐานความผิด ที่ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับการ
กระทําผิดซ้ํา อาจเป็นเพราะฐานความผิดที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นฐานความผิดที่ใกล้เคียงกัน คือ ฐาน
ความผิดในคดีเสพยาเสพติด ซึ่งผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยในปีงบประมาณ 2552 ที่ไม่พบ
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเช่นเดียวกัน
นอกจากนั้น ผลงานวิจัยการประเมินผลสัมฤทธิ์ในปีงบประมาณ 2552 พบความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติระหว่างปัจจัยด้านประเภทของการฟื้นฟู หรือโปรแกรมการฟื้นฟู ซึ่งงานวิจัยนี้ ไม่พบ
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญ แต่ข้อมูลที่ได้ก็สอดคล้องกับผลงานวิจัยการประเมินผลสัมฤทธิ์ในปี 2552
โดยงานวิจัยนี้ พบว่า ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในโปรแกรมควบคุมตัวแบบเข้มงวดมี
อัตราการกระทําผิดซ้ําสูงกว่าผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในโปรแกรมแบบไม่ควบคุมตัว
ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร
1. กรมคุมประพฤติควรมีการกําหนดให้ผู้กระทําผิดที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติด มีอายุน้อย และ
มีประวัติการกระทําผิด เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการแก้ไขฟื้นฟูอย่างใกล้ชิด
ผลการวิจัยนี้ และงานวิจัยอื่นๆ ต่างพบว่า ผู้กระทําผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดรวม
ทั้งผู้ที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติด เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สําคัญ ที่มีโอกาสกระทําผิดซ้ําสูง ซึ่งผลการวิจัยในกลุ่ม
ผู้ พ้ น การคุ ม ความประพฤติ แ ละผู้ ผ่ า นการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด มี ค วามสอดคล้ อ งกั น ว่ า
ผู้กระทําผิดกลุ่มนี้มีการกระทําผิดซ้ําสูงกว่าผู้กระทําผิดคดีอื่นๆ นอกจากนั้น กลุ่มผู้กระทําผิดที่มีอายุ
ต่ํากว่า 25 ปี เป็นกลุ่มที่มีโอกาสกระทําผิดซ้ําสูงเช่นเดียวกัน ซึ่งรวมถึงผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน
ซึ่งพบว่ามีการกระทําผิดซ้ําสูงกว่าผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ และกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มที่กรมคุมประพฤติควร
ให้ความสนใจ คือ ผู้ที่มีประวัติการกระทําผิด ซึ่งมีโอกาสกระทําผิดซ้ําสูง ดังนั้น กรมคุมประพฤติ จึงควร
กํ า หนดผู้ ก ระทํ า ผิ ด ทั้ ง 3 กลุ่ ม นี้ เ ป็ น กลุ่ ม เสี่ ย งที่ ค วรเฝ้ า ระวั ง และมี ก ารจั ด โปรแกรมแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ที่
เหมาะสม และเป็นพิเศษจากผู้กระทําผิดกลุ่มอื่นๆ
2. กรมคุมประพฤติควรมุ่งเน้นให้ความรู้และทักษะด้านการบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและการ
ปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด แก่พนักงานคุมประพฤติอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากปัจจุบันมีผู้กระทําผิดที่ติดยาเสพติดที่เป็นผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เข้ารับการ
ฟื้ น ฟู ใ นระบบบั ง คั บ บํ า บั ด และและผู้ ก ระทํ า ผิ ด เด็ ก และเยาวชน เข้ า มาอยู่ ภ ายใต้ ค วามดู แ ลของ
กรมคุ ม ประพฤติ ม ากขึ้ น และผู้ ก ระทํ า ผิ ด ทั้ ง 2 กลุ่ ม นี้ เป็ น กลุ่ ม ที่ มี โ อกาสกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า สู ง ดั ง นั้ น
พนักงานคุมประพฤติจึงควรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดทั้ง 2 กลุ่มนี้ เป็น
พิเศษ โดยกรมคุมประพฤติควรจัดหลักสูตรเฉพาะด้านและอบรมพนักงานคุมประพฤติอย่างเร่งด่วน
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและภาวการณ์ในปัจจุบัน
3. การสนับสนุนให้อาสาสมัครช่วยงานแก้ไขฟื้นฟูและติดตามผลหลังพ้นคุมความประพฤติหรือ
พ้นการฟื้นฟูสมรรถภาพ
กรมคุ ม ประพฤติ ค วรสนั บ สนุ น ให้ อ าสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ มี บ ทบาทในการแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ถู ก
คุมความประพฤติที่มีพฤติกรรมเสี่ยงน้อย หรือไม่มีความเสี่ยงให้มากขึ้น รวมถึงให้ความรู้ที่จําเป็นในการ
ติ ด ตามผู้ ก ระทํ า ผิ ด ภายหลั ง พ้ น คุ ม ความประพฤติ ห รื อ พ้ น การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ เช่ น ความรู้ ด้ า น
ยาเสพติด การให้การสงเคราะห์ การให้คําปรึกษา เป็นต้น เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการรับภาระงานด้านนี้
มากขึ้น
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4. การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
ปั จ จุ บั น มี ง านวิ จั ย ด้ า นการกระทํ า ผิ ด และการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด มากมาย โดย
กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง จนเกิดองค์ความรู้ด้านการ
ปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด และปัจจัยที่เกี่ยวกับการกระทําผิดซ้ํา กรมคุมประพฤติจึงควรนําผลการวิจัยที่ได้
ไปใช้ประกอบการกําหนดนโยบาย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนําผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานและ
เครื่องมือต่างๆ ต่อไป
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บทที่ 1 บทนํา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ขอบเขตของการวิจัย
นิยามศัพท์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ในการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
บทที่ 5 สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
ผลการดําเนินการด้านการคุมความประพฤติ
การกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นการคุมความประพฤติ
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นการคุมความประพฤติ
ผลการดําเนินการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การกระทําผิดซ้ําของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทําผิดซ้ําของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ก

1
1
1
1
2
2
3
3
4
10
12
23
23
23
24
24
25
27
28
31
48
63
63
64
65
66
67
67
68
71
73

การประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553

สารบัญตาราง
ตารางที่ 4-1 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสํานักงานคุมประพฤติเป้าหมาย
28
ตารางที่ 4-2 ข้อมูลทั่วไปของผู้พ้นการคุมความประพฤติ
31
ตารางที่ 4-3 ข้อมูลด้านการคุมความประพฤติ
34
ตารางที่ 4-4 ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดของผู้พ้นการคุมความประพฤติ
37
ตารางที่ 4-5 ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดซ้าํ ของผู้พ้นการคุมความประพฤติ
39
ตารางที่ 4-6 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการกระทําผิดซ้าํ ภายหลังการคุมความประพฤติ
41
ตารางที่ 4-7 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของผู้พ้นการคุมความประพฤติกับการกระทําผิดซ้ําภายหลัง
การคุมความประพฤติ
42
ตารางที่ 4-8 ความสัมพันธ์ระหว่างฐานความผิดกับการกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติ 43
ตารางที่ 4-9 ความสัมพันธ์ระหว่างการผ่านการสืบเสาะและพินิจกับการกระทําผิดซ้ํา ภายหลังการ
คุมความประพฤติ
43
ตารางที่ 4-0 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเสนอของพนักงานคุมประพฤติกับการกระทําผิดซ้ําภายหลังการ
คุมความประพฤติ
44
ตารางที่ 4-1 ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกับการกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความ
ประพฤติ
44
ตารางที่ 4-2 ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนครั้งที่ต้องรายงานตัวกับการกระทําผิดซ้ํา ภายหลังการ
คุมความประพฤติ
45
ตารางที่ 4-3 ความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขที่ศาลสั่งเพิ่มเติมกับการกระทําผิดซ้ํา ภายหลังการคุมความ
ประพฤติ
46
ตารางที่ 4-4 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความร่วมมือระหว่างการคุมความประพฤติกับการกระทําผิด
ซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติ
46
ตารางที่ 4-5 ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการกระทําผิดกับการกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความ
ประพฤติ
47
ตารางที่ 4-16 ข้อมูลทั่วไปของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
48
ตารางที่ 4-17 ข้อมูลด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
49
ตารางที่ 4-18 การประเมินพฤติกรรมระหว่างการฟื้นฟู
52
ตารางที่ 4-19 การติดตามและสงเคราะห์ภายหลังการฟื้นฟู
54
ตารางที่ 4-20 ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
55
ตารางที่ 4-21 ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดซ้ําของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
57
ตารางที่ 4-22 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการกระทําผิดซ้ําภายหลังการฟื้นฟู
58
ตารางที่ 4-23 ความสัมพันธ์ระหว่างฐานความผิดกับการกระทําผิดซ้ําภายหลังการฟื้นฟู
59

ข

การประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ตารางที่ 4-24 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทการฟื้นฟูสมรรถภาพกับการกระทําผิดซ้ํา ภายหลังการ
ฟื้นฟู
59
ตารางที่ 4-25 ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกับการกระทํา
ผิดซ้ําภายหลังการฟื้นฟู
60
ตารางที่ 4-26 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกับการกระทําผิดซ้ําภายหลังการ
ฟื้นฟู
60
ตารางที่ 4-27 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินพฤติกรรมกับการกระทําผิดซ้ําภายหลังการฟื้นฟู 61
ตารางที่ 4-28 ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกับการกระทําผิดซ้ําภายหลังการฟื้นฟู
61
ตารางที่ 4-29 ความสัมพันธ์ระหว่างการขยายเวลาการฟื้นฟูกับการกระทําผิดซ้ําภายหลังการฟื้นฟู 62
ตารางที่ 4-30 ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการกระทําผิดกับการกระทําผิดซ้ําภายหลังการฟื้นฟู 62

ค

การประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553

บทที่ 1

บทนํา

หลักการและเหตุผล
กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดไม่ให้มีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการกระทํา
ผิดในคดีอาญาหรือการเสพยาเสพติด ซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กรมคุมประพฤติได้นํามาตรการ
ต่างๆมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการคุมความประพฤติ และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัด
เพื่อให้ผู้กระทําผิดประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้กระทําผิดที่อยู่ระหว่างการรอการกําหนดโทษ
หรือรอการลงโทษ หรือเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการคุมความประพฤติ รวมถึงนักโทษเด็ดขาดที่
ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม กรมคุมประพฤติได้ดําเนินการ
ตามกระบวนการคุมความประพฤติและมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การสืบเสาะและพินิจ การควบคุม
และสอดส่อง การแก้ไขฟื้นฟูด้วยกิจกรรมต่างๆ และการสงเคราะห์ เป็นต้น สําหรับผู้ติดยาเสพติดนั้น
กรมคุมประพฤติให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งรวมถึงการตรวจ
พิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การติดตามดูแลหลังการฟื้นฟู และการจัดกิจกรรมอื่นๆที่ช่วยป้องกันการ
เสพซ้ํา
ในแต่ละปีงบประมาณที่ผ่านมา กรมคุมประพฤติได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานคุมประพฤติมา
โดยตลอด และในปี งบประมาณพ.ศ.2553 นี้ เป็นการประเมินผลการดําเนินการด้านการคุมความ
ประพฤติและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่พ้นคุมความประพฤติและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยดี
ในปีพ.ศ.2550 โดยเป็นการประเมินผลหลังจากที่พ้นจากระบบคุมประพฤติและระบบฟื้นฟูสมรรถภาพ
มาแล้ว เป็นเวลา 3 ปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลในระยะยาวของภารกิจหลัก 2 ด้านดังกล่าว โดยจะ
ประเมินถึงผลผลิต (Output) ได้แก่ กระบวนการคุมความประพฤติที่เกิดขึ้นกับผู้ถูกคุมความประพฤติใน
ระหว่างการคุมความประพฤติ กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผลการฟื้นฟูที่ได้จากการ
ติดตามในช่วงแรก และผลลัพธ์ (Outcome) ได้แก่ การไม่มีพฤติกรรมละเมิดกฎหมาย ซึ่งวัดได้จากการ
กระทําผิดซ้ํา นอกจากนั้น ยังมีการศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว ได้แก่ ประวัติการ
กระทําผิด ประวัติการฟื้นฟู ฐานความผิด ภูมิหลังของผู้ถูกคุมประพฤติและผู้เข้ารับการฟื้นฟู การเข้า
ร่ ว มกิ จ กรรมที่ สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ด การรายงานตั ว เป็ น ต้ น ซึ่ ง ผลการวิ จั ย คาดว่ า น่ า จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานคุมประพฤติ และแสดงให้สังคมเห็นถึงประสิทธิภาพของกรมคุมประพฤติใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขผู้กระทําผิดในชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินผลการดําเนินการด้านการคุมความประพฤติผู้กระทําผิด และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นการคุมความประพฤติและ
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาผู้พ้นการคุมความประพฤติไปด้วยดีและผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดที่มีผลการฟื้นฟูเป็นที่น่าพอใจ ในปี 2550 จากสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ โดยทํา
การเก็บข้อมูลภายหลังพ้นคุมความประพฤติและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไปแล้ว 3 ปี
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นิยามศัพท์
1. การคุมประพฤติ หมายถึง การสืบเสาะและพินิจ และการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความ
ประพฤติให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามคําสั่งหรือหนังสือแจ้งของศาล พนักงานอัยการ หรือเจ้า
พนักงานผู้มีอํานาจ รวมทั้งการใช้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
2. การฟื้นฟู ส มรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หมายถึ ง การบําบัด การติดยาเสพติ ดและฟื้นฟูส ภาพ
ร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด รวมตลอดถึงการรักษาสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาให้คืนสู่
สภาพปกติโดยไม่เสี่ยงต่อการเป็นผู้ติดยาเสพติด
3. ผู้พ้นการคุมความประพฤติด้วยดี หมายถึง ผู้กระทําผิ ด ซึ่งรวมถึงผู้กระทําผิ ดที่เป็ นผู้ใ หญ่
ผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจําคุกที่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติจนครบกําหนดเวลาที่กําหนดไว้
4. ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ผลการฟื้นฟูฯ เป็นที่น่าพอใจ หมายถึง บุคคลที่เข้า
รับการฟื้นฟูฯ ตามคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั้งแบบควบคุมตัว
และไม่ควบคุมตัวตามระยะเวลาที่กําหนดแล้วมีผลการฟื้นฟูฯ เป็นที่พอใจของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ
และมีคําสั่งให้พ้นจากการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
5. การกระทําผิดซ้ํา หมายถึง การกระทําผิดที่ผู้กระทําผิดต้องถูกจับกุมและมีการบันทึกไว้ใน
ทะเบียนประวัติอาชญากร ภายในระยะเวลา 3 ปีหลังพ้นคุมประพฤติหรือการฟื้นฟูในระบบบังคับบําบัด
ด้วยดี
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กรมคุมประพฤติสามารถนําผลการวิจัยไปกําหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการแก้ไขผู้กระทําผิดได้
อย่างถูกต้อง
2. การปฏิบัติงานคุมประพฤติ และงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสามารถดําเนินการโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence based practice)
3. ผู้รับบริการและสังคมโดยรวม สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของกรมคุมประพฤติ
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บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทําผิดในชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553” นั้น คณะผู้วิจัยกําหนดแนวทางในการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้
- ความเป็นมาของกรมคุมประพฤติ
- ระบบงานคุมประพฤติ
- ระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความเป็นมาของกรมคุมประพฤติ
ระบบคุมประพฤติในประเทศไทยปรากฏขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2495 โดยนํามาใช้กับผู้กระทํา
ผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน และต่อมา จึงเกิดการคุมความประพฤติผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้น เมื่อมีการ
บัญญัติพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 และได้มี
การจัดตั้งสํานักงานคุมประพฤติกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสํานักงานส่งเสริมงานตุลาการ
กระทรวงยุติธรรมขึ้น เปิดดําเนินการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2522 โดยดําเนินการในกรุงเทพมหานครก่อน
จนปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ และเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ให้ได้รับประโยชน์จากวิธีการคุมความประพฤติ จึงได้มีการเปิดดําเนินการสํานักงานคุมความประพฤติใน
ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
เนื่องจากมีการขยายงานออกสู่ส่วนภูมิภาค จึงทําให้สํานักงานคุมประพฤติกลางมีปริมาณงาน
ขอบเขต อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน สํานักงานคุมประพฤติกลางจึงได้รับการยกฐานะให้เป็น “กรมคุมประพฤติ” เมื่อวันที่
15 มีนาคม 2535 และโอนอํานาจหน้าที่ และกิจการบริหารบางส่วนของ สํานักงานส่งเสริมงานตุลาการ
กระทรวงยุติธรรมไปเป็นของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ต่อมาในปี 2544 ได้มีการถ่ายโอนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในชุมชนจาก
กรมราชทัณฑ์และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้กับกรมคุมประพฤติ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 และตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 โดยถ่ายโอนงาน
คุมประพฤติผู้กระทําผิดเด็กและเยาวชน และผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจําคุก ให้กรม
คุมประพฤติดําเนินการ กรมคุมประพฤติจึงเป็นหน่วยงานหลักในการคุมความประพฤติผู้กระทําผิดใน
ชั้นก่อนฟ้อง ชั้นการพิจารณาคดีของศาล และชั้นภายหลังศาลมีคําพิพากษา
ในปี 2545 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 เพื่อ
นําระบบบังคับบําบัดมาใช้กับผู้ติดยาเสพติด และกรมคุมประพฤติได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็น
หน่ ว ยงานหลั ก ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 10 กรกฎาคม 2544 ในการนํ า นโยบายการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมาปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ เช่น
กองทัพ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบัน
กรมคุมประพฤติจึงรับผิดชอบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด เพิ่มเติมจากงาน
คุมประพฤติที่รับผิดชอบอยู่เดิม
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ระบบงานคุมประพฤติ
งานคุมประพฤติผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่
งานคุมความประพฤติผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่เป็นการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี
ขึ้นไป ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 2 ด้าน คือ การสืบเสาะและพินิจและการควบคุมและสอดส่อง
1) การสืบเสาะและพินิจผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่
การสืบเสาะและพินิจผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ
ภูมิหลังทางสังคมของจําเลย สภาพความผิดและเหตุอื่นอันควรปราณี ก่อนศาลมีคําพิพากษา โดยมี
พนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ดําเนินการตามคําสั่งศาล แล้วนํามาวิเคราะห์ ประเมินและทํารายงานพร้อม
ทั้งความเห็นเสนอต่อศาล เพื่อใช้ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีว่าจะใช้มาตรการใด
จึงจะเหมาะสมต่อจําเลย (กรมคุมประพฤติ, 2551)
วัตถุประสงค์ของการสืบเสาะและพินิจผู้กระทําผิดในงานคุมประพฤติผู้ใหญ่
1. เพื่อเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับประวัติและภูมิหลังทางสังคมของจําเลยว่าจะใช้
มาตรการใดจึงจะเหมาะสมต่อจําเลยเป็นรายบุคคล
2. เพื่อกลั่นกรองผู้กระทําผิดที่เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของสังคมและแนวโน้มในการแก้ไขปรับปรุงตนเองในชุมชนของผู้กระทําผิดเป็นหลัก
3. เพื่อประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน
หลักการและวิธีการสืบเสาะและพินิจผู้กระทําผิดในงานคุมประพฤติผู้ใหญ่
ในการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจจะยึดหลักในการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลยอย่าง
ถูกต้อง โดยการรวบรวมข้อมูลจากพยานบุคคลใกล้ชิดของจําเลย พยานอื่นๆ และผู้เสียหาย ดังนั้นใน
การปฏิบัติงาน พนักงานคุมประพฤติจึงจําเป็นต้องใช้ความรู้ เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่
ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการทํารายงานเสนอต่อศาล โดยยึดหลักในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต วางตัวเป็นกลาง ปกปิดข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการสืบเสาะและพินิจไว้เป็นความลับ ผู้อื่นจะล่วงรู้
มิได้ นอกจากเสนอให้ศาลทราบเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้ข้อมูล เพราะหากไม่
กระทําเช่นนั้นแล้วก็จะไม่ได้รับความร่วมมือจากพยาน อันเนื่องมาจากเกรงกลัวว่าหากให้ความจริงใด
แล้ว อาจจะทําให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับความเสียหาย เกิดอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยได้ และถือเป็น
จรรยาบรรณของพนักงานคุมประพฤติ ดังปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติวิธีการดําเนินการคุมความ
ประพฤติ
คดีที่ศาลจะสั่งสืบเสาะและพินิจผู้กระทําผิดในงานคุมประพฤติผู้ใหญ่
- เป็นคดีที่ไม่ปรากฏว่าจําเลยได้รับโทษจําคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจําคุกมาก่อนแต่
เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- เป็นคดีที่ศาลจะลงโทษจําคุกจําเลยไม่เกิน 3 ปี คดีที่ศาลเห็นว่าจะลงโทษจําคุกจําเลยเกิน
3 ปี กฎหมายไม่ให้อํานาจศาลในการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ ดังนั้นแม้ศาลจะสั่งให้
สืบเสาะและพินิจแต่ศาลก็ไม่สามารถพิพากษารอการลงโทษ หรือรอการกําหนดโทษได้ นอกจากนี้เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างปริมาณคดีที่เข้าสู่ศาลและอัตรากําลังของพนักงานคุมประพฤติในแต่ละสํานักงาน
แล้ว พนักงานคุมประพฤติไม่สามารถที่จะสืบเสาะและพินิจคดีที่เข้าสู่ศาลได้ทุกคดี จึงน่าจะมีข้อจํากัด
ในการสั่งสืบเสาะและพินิจเฉพาะคดีที่อยู่ในเกณฑ์มาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น
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วิธีการสั่งสืบเสาะและพินิจผู้กระทําผิดในงานคุมประพฤติผู้ใหญ่
เมื่อศาลเห็นสมควรให้มีการสืบเสาะและพินิจในคดีใดแล้ว ศาลจะมีคําสั่งให้สืบเสาะและพินิจใน
รายงานกระบวนพิจารณา จากนั้นจะมีคําสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจจําเลยนอกจาก
ศาลจะมีคําสั่งให้พนักงานคุมประพฤติทําการสืบเสาะและพินิจแล้ว ศาลอาจมีคําสั่งอื่นๆ ได้อีกใน
ระหว่างทําการสืบเสาะและพินิจ เช่น
- เมื่อพนักงานคุมประพฤติทํารายงานการสืบเสาะและพินิจเสนอต่อศาลแล้ว ศาลยังต้องการ
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ก็มีอํานาจเรียกพนักงานคุมประพฤติไปสอบถาม หรือสั่งให้พนักงานคุมประพฤติทํา
การสืบเสาะและพินิจเพิ่มเติมในประเด็นใดได้
- ในระหว่างการสืบเสาะและพินิจ หากพนักงานคุมประพฤติมีความจําเป็นต้องเข้าไปในสถานที่
ที่จําเลยอาศัยหรือทํางาน หรือมีความเกี่ยวข้องด้วยในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น
พนักงานคุมประพฤติจะยื่นคําร้องเพื่อให้ศาลมีคําสั่งอนุญาต
ระยะเวลาที่ศาลสั่งให้ดําเนินการสืบเสาะและพินิจผู้กระทําผิดในงานคุมประพฤติผู้ใหญ่
เมื่อศาลสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริง ภูมิหลังทางสังคม และ
รายละเอียดหลักฐานของจําเลย พนักงานคุมประพฤติจะสืบเสาะและพินิจและทํารายงานพร้อม
ความเห็นเสนอต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลสั่ง แต่ถ้าไม่อาจทําให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว ศาลอาจอนุญาตให้ขยายเวลาต่อไปอีกเท่าที่จําเป็นแต่ไม่เกิน 30 วัน
2) การควบคุมและสอดส่องผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่
การควบคุมและสอดส่องเป็นกระบวนการภายหลังจากศาลได้ใช้ดุลยพินิจในการพิพากษา
ผู้กระทําผิดแล้วว่าบุคคลนั้นยังไม่สมควรได้รับโทษจําคุก และการแก้ไขบําบัดในชุมชนจะได้ผลดีกว่า
ทั้ ง ต่ อ ตั ว ผู้ ก ระทํ า ผิ ด และสั ง คม ในกรณี เ ช่ น นี้ ศาลจะมี คํ า พิ พ ากษาให้ ร อการลงโทษและคุ ม ความ
ประพฤติจําเลยไว้และให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด (พยนต์ สินธุนาวา, 2541)
วัตถุประสงค์ของการควบคุมและสอดส่อง
1. เพื่อแก้ไขผู้กระทําผิดไม่ให้กระทําผิดซ้ําอีก
2. เพื่อช่วยเหลือให้ผู้กระทําผิดสามารถดําเนินชีวิตและปรับตัวเข้ากับสังคมได้
3. เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยของชุมชน
ระยะเวลาการคุมความประพฤติผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่
ศาลจะพิพากษาให้คุมความประพฤติแก่จําเลยรายใดไว้ภายในระยะเวลาเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของศาล แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 56 วรรคแรก
เงื่อนไขการคุมความประพฤติ
เงื่ อ นไขเพื่ อ คุ ม ความประพฤติ ข องผู้ ก ระทํ า ผิ ด นั้ น ศาลอาจกํ า หนดข้ อ เดี ย วหรื อ หลายข้ อ
ดังต่อไปนี้
1. ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลระบุไว้เป็นครั้งคราวเพื่อเจ้าพนักงานจะได้สอบถาม
แนะนําช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพหรือจัดให้
กระทํากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่เจ้าพนักงานและผู้กระทําผิดเห็นสมควร
2. ให้ฝึกหัดหรือทํางานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ
3. ให้ ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใ ดอันอาจนํ าไปสู่การกระทําผิ ดในทํานอง
เดียวกันอีก
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4. ให้ไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจหรือ
ความเจ็บป่วยอย่างอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด
5. เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนดเพื่อแก้ไข ฟื้นฟู หรือป้องกันมิให้ผู้กระทําผิด
หรือมีโอกาสกระทําความผิดขึ้นอีก
ผลของการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ถ้าผู้กระทําผิดได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติที่กําหนดไว้ในมาตรา 56 และไม่
ฝ่าฝืนเงื่อนไขการคุมความประพฤติตามมาตรา 57 จนศาลสั่งลงโทษหรือไม่ได้กระทําความผิดขึ้นใหม่
ตามมาตรา 58 วรรคแรก ผู้กระทําผิดก็จะพ้นจากโทษที่รอการกําหนดไว้หรือที่รอการลงโทษไว้ ซึ่งเป็น
การพ้นจากสภาพการบังคับ คือ เป็นการพ้นการคุมความประพฤติด้วยดีนั่นเอง (กรมคุมประพฤติ,
2551)
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการควบคุมและสอดส่องผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่
เมื่อศาลมีคําพิพากษาให้คุมความประพฤติผู้กระทําผิด การดําเนินการคุมความประพฤติหรือ
การควบคุมและสอดส่องจะเริ่มขึ้นหลังจากนั้น โดยแบ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่ศาลมีพิพากษาให้
คุมความประพฤติ ไปจนกระทั่งถึงพนักงานคุมประพฤติเสนอรายงานการคุมความประพฤติต่อศาลเมื่อ
การคุมความประพฤติเสร็จสิ้นลงแล้ว ซึ่งสามารถแบ่งการดําเนินงานของพนักงานคุมประพฤติออกเป็น
ขั้นตอนต่างๆ ได้ 6 ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การรับคดี
ขั้นตอนที่ 2 การชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติและรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และวางแผน
ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการควบคุมและสอดส่องตามแผน
ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานและการคุมความประพฤติ
นอกเหนือจากขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในระหว่างการควบคุมและสอดส่อง พนักงาน
คุมประพฤติยังดํ าเนินการแก้ ไขฟื้นฟู ผู้ กระทํ าผิ ดและให้ การสงเคราะห์ตามสภาพปั ญหาและความ
ต้องการ เช่น การให้คําปรึกษา การจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ กิจกรรมค่ายยาเสพติด การแนะนําอาชีพ
การฝึกอบรมอาชีพ การทํางานบริการสังคม เป็นต้น
งานคุมประพฤติผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2534 มาตรา 4 กําหนดว่า เด็ก หมายความว่า บุคคลอายุเกินกว่า 7 ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่เกิน 14 ปี
บริบูรณ์ และเยาวชน หมายความว่า บุคคลอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เมื่อเด็ก
และเยาวชนกระทําผิด จะถูกนําตัวไปดําเนินคดีตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชน โดยมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่แรกรับเด็กในระยะแรก คือ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ต่อมาเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้
ภารกิจงานคุมประพฤติผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 จากนั้น กรมคุมประพฤติได้รับโอนภารกิจการควบคุมและสอดส่องเด็ก
และเยาวชนมาจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ส่วนการสืบเสาะและพินิจผู้กระทําผิดที่เป็น
เด็กและเยาวชน เป็นหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
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ผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชน อาจได้รับการคุมความประพฤติ หากศาลเห็นควรใช้วิธีการ
คุมประพฤติ ตามพระราชบั ญญั ติจัดตั้ งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิ ธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534 หรือตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74 และ 75 ซึ่งแบ่งผู้ถูกคุมความ
ประพฤติเด็กและเยาวชนเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. เด็กหรือเยาวชนที่พิพากษาแล้วว่าไม่มีความผิดแต่มีความประพฤติเสียหาย
2. เด็กหรือเยาวชนที่กระทําผิดแต่ศาลเห็นควรให้โอกาสแก้ไขปรับปรุงตนเองจึงให้รอการ
กําหนดโทษหรือรอการลงโทษไว้
3. เด็กหรือเยาวชนที่ศาลเห็นสมควรส่งเข้าสถานฝึกอบรม โดยกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําและ
ขั้นสูงไว้ ซึ่งภายในระยะเวลาขั้นต่ํา ขั้นสูง ศาลอาจปล่อยไปโดยมีเงื่อนไขให้คุมความประพฤติ
4. เด็ ก หรื อ เยาวชนที่ ศ าลส่ ง เข้ า สถานฝึ ก และอบรม เมื่ อ ครบกํ า หนดปล่ อ ยตั ว แล้ ว
ศาลเห็นสมควรให้วางเงื่อนไขคุมความประพฤติต่อไปอีกระยะหนึ่ง
เงื่อนไขการคุมความประพฤติสําหรับเด็กและเยาวชน ได้ถูกบัญญัติไว้ตามที่ปรากฏในมาตรา
100 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2534 ที่บัญญัติให้ศาลมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กหรือเยาวชนไว้ข้อเดียว
หรือหลายข้อดังต่อไปนี้ (กรมคุมประพฤติ, 2551)
1. ห้ า มมิ ใ ห้ เ ด็ ก หรื อ เยาวชนเข้ า ไปในสถานที่ ห รื อ ท้ อ งที่ ใ ดอั น จะจู ง ใจให้ เ ด็ ก หรื อ เยาวชน
ประพฤติชั่ว
2. ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชน ออกนอกสถานที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืน เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็น
หรือได้รับอนุญาตจากบิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย
3. ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนคบหาสมาคมกับบุคคลหรือประเภทบุคคลที่ศาลเห็นไม่สมควร
4. ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนกระทําการใดอันจะจูงใจให้เด็กหรือเยาวชนนั้นประพฤติชั่ว
5. ให้ เด็ กหรื อเยาวชนไปรายงานตัวต่อศาลหรื อพนั กงานคุมประพฤติ หรือพนักงานสังคม
สงเคราะห์ที่ผู้อํานวยการสถานพินิจมอบหมายเป็นครั้งคราว
6. ให้เด็กหรือเยาวชนไปศึกษา เข้ารับการฝึกอบรม หรือประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ
นอกจากนี้ ในกรณีที่ศาลอาศัยบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74 (3) ในการ
สั่งใช้มาตรการคุมประพฤติสําหรับเด็กหรือเยาวชนที่มีอายุต่ํากว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ที่กระทําผิด
แต่ไม่ต้องรับโทษ หรือเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ํากว่า 14 ปี แต่ไม่เกิน 17 ปี ที่กระทําผิด และศาลได้
พิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งที่อื่นที่เกี่ยวข้องว่า จะพิพากษาลงโทษหรือไม่ แล้วเห็นว่าไม่สมควร
ลงโทษ ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ศาลจะกําหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติตามที่กําหนดไว้ในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 56 ข้อเดียวหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้ (กรมคุมประพฤติ, 2551)
1. ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลระบุไว้เป็นครั้งคราว เพื่อเจ้าพนักงานจะได้สอบถาม
แนะนําช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัด
ให้กระทํากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์ตามที่เจ้าพนักงานและผู้กระทําผิดเห็นสมควร
2. ให้ฝึกหัดและทํางานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ
3. ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสู่การกระทําความผิดในทํานอง
เดียวกันอีก
4. ให้ไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือ
ความเจ็บป่วยอย่างอื่น ฯ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด
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5. เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนดเพื่อแก้ไข ฟื้นฟู หรือป้องกันมิให้ผู้กระทําผิด
กระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดขึ้นอีก
การแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
เป็นกระบวนการภายหลังจากการวิเคราะห์และวางแผนว่าเด็กและเยาวชนควรได้รับการแก้ไข
ฟื้นฟูอย่างไร ปัจจุบันมีการดําเนินการ 2 ลักษณะ คือ
1) การแก้ไขฟื้นฟูเป็นรายบุคคล ประกอบด้วยการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยา การให้คําปรึกษา
ครอบครัว การจัดให้เข้ารับการอุปสมบทหรือบรรพชา การสงเคราะห์ด้านการศึกษา การยืมทุนประกอบ
อาชีพ การส่งเสริมให้มีงานทํา การฝึกอาชีพ การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล ค่าพาหนะ ค่าอาหาร
การทํางานบริการสังคม
2) การแก้ไขฟื้นฟูด้วยการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่ม ประกอบด้วยการอบรมความรู้ที่จําเป็นในเรื่อง
ต่าง ๆ ค่ายจริยธรรม การให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม การฝึกทักษะชีวิต การทํางานบริการสังคม
(แบบกลุ่ม) การบําบัดฟื้นฟูในสถานบําบัด กิจกรรมหรือวิธีการให้แรงเสริมพฤติกรรมหรือการสร้าง
แรงจูงใจ
งานคุมประพฤติผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจําคุก
ผู้ได้รับการลงโทษและลดวันต้องโทษจําคุก คือ ผู้กระทําผิดที่ศาลมีคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุก
ซึ่ ง เป็ น นั ก โทษเด็ ด ขาดที่ ไ ด้ รั บ โทษมาแล้ ว ตามระยะเวลาที่ กํ า หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ร าชทั ณ ฑ์
พ.ศ.2479 มาตรา 32 และได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกําหนดโทษภายใต้เงื่อนไขการคุมความประพฤติ
และการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจําคุก
1) การสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจําคุก
การสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจําคุก หมายถึง การแสวงหา
ข้อเท็จจริง ประวัติภูมิหลัง และรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ของนักโทษเด็ดขาดก่อนที่จะปล่อยคุมความ
ประพฤติตลอดจนความเหมาะสมของผู้อุปการะเกี่ยวกับความยินดีอุปการะนักโทษฯ รวมทั้งถิ่นที่อยู่
สภาพแวดล้อมบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้นําข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ และจัดทํา
รายงานพร้อมความเห็นส่งเรือนจําหรือทัณฑสถานตามที่ขอความร่วมมือ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจําคุก พิจารณาก่อนที่จะมีการอนุมัตินักโทษเด็ดขาดให้
ได้รับพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจําคุกออกไปก่อนครบกําหนดโทษ โดยวิธีการคุมประพฤติ ทั้งนี้
เพื่อป้องกันการกระทําผิดซ้ําและทําให้สังคมมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจําคุก
1. เพื่อให้มีการกลั่นกรองพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะอนุมัตินักโทษเด็ดขาดรายใด
ให้ได้รับพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจําคุก
2. เพื่อป้องกันการกระทําผิดซ้ํา และทําให้สังคมเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
หลักการและวิธีการสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจําคุก
ในการสืบเสาะข้อเท็จจริงนักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจําคุก
จําเป็ นต้ องได้รั บข้อมู ล จากผู้ อุ ปการะและพยาน (บางกรณี )
เพื่อประกอบการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาการพักการลงโทษหรือคณะกรรมการพิจารณาลดวันต้องโทษจําคุกว่าสมควร
ปล่อยคุมประพฤตินักโทษเด็ดขาดรายนั้นๆ หรือไม่ โดยคํานึงถึงการป้องกันและการกระทําความผิดซ้ํา
ของนักโทษฯ และความปลอดภัยของสังคม ซึ่งเทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
และหลักการปกปิดข้อมูลที่ได้จากการสืบเสาะข้อเท็จจริงไว้เป็นความลับเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้ให้ข้อมูล ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกับการสืบเสาะและพินิจในงานคุมประพฤติผู้ใหญ่ข้างต้น
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ผู้กระทําผิดที่เรือนจํา/ทัณฑสถานจะขอความร่วมมือสํานักงานคุมประพฤติสืบเสาะข้อเท็จจริง
ได้แก่
1) นักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับการพักการลงโทษ เป็นนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวออกมา
สู่สังคมก่อนครบกําหนดโทษภายใต้เงื่อนไขการคุมความประพฤติ โดยในระหว่างต้องโทษอยู่ในเรือนจํา /
ทัณฑสถาน เป็นนักโทษเด็ดขาดที่ประพฤติตนดี มีความอุตสาหะ มีความก้าวหน้าในการศึกษา และ
ทํางานเกิดผลดี หรือทําความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ โดยการพักการลงโทษจะกระทําได้ต่อเมื่อ
นักโทษเด็ดขาดรายนั้นได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้น
หรือไม่น้อยกว่า 10 ปี ในกรณีที่ต้องโทษจําคุกตลอดชีวิต และระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น
กําหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกินกําหนดโทษที่เหลืออยู่
การพิจารณาพักการลงโทษจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการพักการลงโทษ และ
อธิบดีกรมราชทัณฑ์อนุมัติ
ระยะเวลาที่นักโทษเด็ดขาดอาจได้รับการพักการลงโทษมีดังนี้
ชั้นเยี่ยม ไม่เกิน 1 ใน 3 ของกําหนดโทษ
ชั้นดีมาก ไม่เกิน 1 ใน 4 ของกําหนดโทษ
ชั้นดี ไม่เกิน 1 ใน 5 ของกําหนดโทษ
2) นักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับการลดวันต้องโทษจําคุก เป็นนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัว
ออกมาสู่สังคมก่อนครบกําหนดโทษ ภายใต้เงื่อนไขการคุมความประพฤติโดยในระหว่างต้องโทษอยู่ใน
เรือนจํา/ ทัณฑสถานเป็นนักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดี แต่การลดวันต้องโทษจําคุกจะกระทําได้
ต่อเมื่อนักโทษเด็ดขาดรายนั้นได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือไม่
น้อยกว่า 10 ปี ในกรณีต้องโทษจําคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยนโทษจําคุกตลอดชีวิตเป็นโทษที่มีกําหนด
ระยะเวลา โดยนักโทษเด็ดขาดอาจได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกตามชั้นและตามจํานวน ดังนี้
ชั้นเยี่ยม เดือนละ 5 วัน
ชั้นดีมาก เดือนละ 4 วัน
ชั้นดี เดือนละ 3 วัน
นักโทษเด็ดขาดที่ส่งออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา จะได้ลดวันต้องโทษจําคุกลงอีกไม่เกิน
จํานวนวันที่ทํางานสาธารณะ เมื่อกรมราชทัณฑ์เห็นสมควรลดวันต้องโทษจําคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาด
รายใด จะต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณาการลดวันต้องโทษจําคุกเป็นผู้พิจารณา ซึ่งนักโทษเด็ดขาด
รายใดเหลือโทษจําคุกต่อไปเท่ากับวันลดวันต้องโทษจําคุกที่ได้รับ และคณะกรรมการฯ พิจารณาให้
ลดวันต้องโทษจําคุกได้ ก็จะได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกําหนดโทษภายใต้เงื่อนไขการคุมความประพฤติ
เมื่อเรือนจํา/ ทัณฑสถานตรวจสอบรายชื่อนักโทษเด็ดขาดที่เข้าหลักเกณฑ์พักการลงโทษหรือ
ลดวันต้องโทษจําคุกแล้ว เรือนจํา/ ทัณฑสถานจะส่งหนังสือขอความร่วมมือสืบเสาะข้อเท็จจริงนักโทษ
เด็ดขาดถึงผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ โดยปกติเรือนจํา/ ทัณฑสถานจะให้เวลาในการสืบเสาะ
ข้อเท็จจริงนักโทษเด็ดขาดภายใน 1 เดือน อย่างช้าไม่เกิน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่สํานักงานคุมประพฤติ
รับเรื่อง

[9]

การประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
สื บ เนื่ อ งจากนโยบายของรั ฐ บาลที่ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด อย่ า งผู้ ป่ ว ย มิ ใ ช่ อ าชญากร
ปกติ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ขึ้น เพื่อเป็นกฎหมาย
รองรับการนําระบบบังคับบําบัดมาใช้กับผู้ติดยาเสพติดที่ถูกจับกุมในคดีเสพ คดีเสพและครอบครอง
คดีเสพและครอบครองเพื่อจําหน่าย และคดีเสพและจําหน่าย และต้องไม่เป็นผู้ต้องหาที่อยู่ในระหว่าง
ถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอื่น ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจําคุก หรือ อยู่ในระหว่างรับโทษจําคุกตาม
คําพิพากษาของศาล
พระราชบั ญ ญั ติ ฟื้ น ฟู ฯ กํ า หนดไว้ ว่ า เมื่ อ มี ก ารจั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งหาว่ า กระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
ยาเสพติดในคดีเ สพ คดี เสพและครอบครอง คดีเสพและครอบครองเพื่อจํ าหน่าย และคดี เสพและ
จําหน่าย และเป็นยาเสพติดให้โทษในชนิด ประเภท และปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวง แล้ว
พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องนําตัวผู้ต้องหาไปศาล เพื่อให้ศาลพิจารณามีคําสั่งให้ส่งตัวผู้ต้องหานั้นไป
ตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด โดยคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะเป็น
ผู้วินิจฉัยว่า ผู้ต้องหานั้น เป็นผู้ติดหรือเสพยาเสพติดหรือไม่
กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติด
หากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด วินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็น
ผู้เสพหรือติดยาเสพติดแล้ว คณะอนุกรรมการฯ ต้องจัดให้มีแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
แต่หากผลการตรวจพิสูจน์ไม่ปรากฏว่าผู้ต้องหาเป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการฯต้อง
รายงานผลการตรวจพิสูจน์ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการพิจารณาดําเนินการคดีต่อไปโดยให้
ส่งตัวผู้ต้องหาคืนให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
ขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่คณะอนุกรรมการฯ วินิจฉัยว่าเป็นผู้ติดยาเสพติดผู้นั้นต้องอยู่รับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน
นับแต่วันถูกส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
และหากผลการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจ คณะอนุกรรมการฯ สามารถขยายเวลาออกไปได้อีกกี่ครั้งก็ได้ โดยครั้ง
หนึ่งไม่เกิน 6 เดือน และรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ถูกส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เมื่อคณะอนุกรรมการฯ วินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดได้รับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้วน ตามที่ได้กําหนดในแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
และผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่พอใจแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหา
และให้คณะอนุกรรมการฯ มีคําสั่งปล่อยตัวผู้นั้นไป และแจ้งผลให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
ทราบ แต่หากผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจ ให้คณะอนุกรรมการฯ รายงาน
ความเห็นไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีผู้นั้น
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รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
สําหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ดําเนินการแบ่งเป็น 2 รูปแบบหลัก ดังนี้
1) การฟื้นฟูสมรรถภาพแบบควบคุมตัว
การฟื้นฟูสมรรถภาพแบบควบคุมตัวแบ่งเป็นการควบคุมตัวแบบเข้มงวดและแบบไม่เข้มงวด
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวเข้มงวด หมายถึง การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ซึ่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องอยู่ในสถานที่ควบคุมมิให้หลบหนีได้ง่าย หรือกําหนด
เงื่ อ นไขให้ ต้ อ งอยู่ ภ ายในเขตที่ กํ า หนดในระหว่ า งการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด หมายถึง การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ซึ่ง ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องอยู่ในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามความ
เหมาะสม และมีการกําหนดเงื่อนไขให้ต้องอยู่ภายในเขตที่กําหนดในระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด
2) การฟื้นฟูสมรรถภาพแบบไม่ควบคุมตัว
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัว หมายถึง
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดที่ไม่จําเป็นต้องควบคุมตัว แต่อาจกําหนดให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ต้องปฏิ บั ติด้ว ยวิ ธีก ารอื่น ใดภายใต้ ก ารดู แ ลของพนัก งานคุม ประพฤติ ประกอบด้ ว ยการฟื้ นฟู แ บบ
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และการฟื้นฟูตามโปรแกรมสํานักงานคุมประพฤติ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ ม ความ
ประพฤติและการฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติดกับการกระทําผิดซ้ํ า โดยเฉพาะจากรายงานการ
ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ของงานคุม ประพฤติที่ดําเนิน การในปี ที่ผ่า นมา สามารถสรุ ป ผลวิ จั ยที่สําคัญ ได้
ดังต่อไปนี้
การกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นคุมความประพฤติ
จากรายงานการวิ จั ย เรื่ อ ง การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานคุ ม ประพฤติ ที่ ผ่ า นมา (กรม
คุมประพฤติ, 2548; กรมคุมประพฤติ, 2549; กรมคุมประพฤติ, 2550; กรมคุมประพฤติ, 2553) มีผล
การศึ ก ษาที่ บ อกถึ ง ร้ อ ยละของผู้ พ้ น การคุ ม ความประพฤติ ที่ ห วนกลั บ ไปกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า โดยใน
ปีงบประมาณ 2548 มีผู้ที่พ้นการคุมความประพฤติที่หวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําสูงสุด คิดเป็น
ร้อยละ 18.2 และปีงบประมาณ 2551 มีผู้ที่พ้นการคุมความประพฤติที่หวนกลับไปกระทําความผิดซ้ํา
ต่ําสุด คิดเป็นร้อยละ 10.7 และในปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 14.2 (แผนภูมิที่ 2-1) จากข้อมูลดังกล่าว
แสดงว่า อัตราการกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นการคุมความประพฤติด้วยดี ในช่วงที่ผ่านมา ไม่เปลี่ยนแปลง
มากนัก
แผนภูมิที่ 0-1 อัตราการกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นการคุมความประพฤติ
รายงานการวิจัยประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานคุมประพฤติ (กรมคุมประพฤติ, 2548; กรม
คุมประพฤติ, 2549; กรมคุมประพฤติ, 2550; กรมคุมประพฤติ, 2553) พบว่า ในช่วงปีงบประมาณ
2547-2552 ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่กระทําผิดซ้ํานั้น ส่วนใหญ่มีการกระทําผิดซ้ํา 1 ครั้ง ประมาณ
ร้อยละ 73-82 ประเภทคดีที่ผู้พ้นการคุมความประพฤติไปแล้วมีการกระทําผิดซ้ํามากที่สุดนั้น คือ
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ รองลงมา คือ ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับการ
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พนัน และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ผู้ที่พ้นการคุมความประพฤติไปแล้วที่มีการกระทําความผิดซ้ํานั้น
พบว่า ในปีงบประมาณ 2547 และ 2548 เป็ นการกระทําความผิดซ้ําในฐานความผิดเดิมมากกว่ า
ฐานความผิดใหม่ แต่ในปีงบประมาณ 2549 และ 2552 ส่วนมากแล้ว เป็นการกระทําความผิดซ้ําในฐาน
ความผิดใหม่ (แผนภูมิที่ 2-2)
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แผนภูมิที่ 0-2 การกระทําความผิดซ้ําในฐานความผิดเดิมและฐานความผิดใหม
ระยะเวลาที่ผู้พ้นการคุมความประพฤติจะหวนกลับมากระทําผิดซ้ําอีก ในปีงบประมาณ 2547
และ 2548 มีผลการศึกษาวิจัยที่แสดงว่า ระยะเวลาที่มีการกระทําผิดเกิดขึ้นอีกครั้ง ส่วนใหญ่แล้วจะ
เกิดขึ้นเมื่อพ้นการคุมความประพฤติไปแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี แต่ผลการศึกษาที่ได้จาก
ปีงบประมาณ 2549 นั้นพบว่า ระยะเวลาที่ผู้พ้นการคุมความประพฤติมีการกระทําผิดซ้ํานั้นส่วนใหญ่
แล้วจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 1 – 2 ปี และจากรายงานการวิจัยในปี 2552 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า
ส่วนใหญ่แล้วของผู้พ้นการคุมความประพฤติที่มีการกระทําผิดซ้ํา จะกระทําผิดซ้ําในระยะเวลา 2 -3 ปี
ภายหลังการพ้นการคุมความประพฤติ
การกระทําผิดซ้ําและการเสพซ้ําของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
รายงานการวิ จั ย เรื่ อ งการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ในชุ ม ชน (กรม
คุมประพฤติ, 2553) พบว่า ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 83.2 ไม่ได้หวนกลับไปกระทํา
ผิดซ้ํา มีร้อยละ 16.8 ที่หวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา โดยพบว่าเป็นการกระทําผิดซ้ํา จํานวน 1 ครั้ง
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.1 โดยผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ ในฐานความผิดเสพกลับมากระทําผิดซ้ํามากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 55.1 ผู้ที่กระทําผิดซ้ําส่วนใหญ่จะกระทําความผิดซ้ําในคดียาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 58.8
และกระทําผิดซ้ําในคดีอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 39.0 สําหรับระยะวิกฤติที่ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ หวนกลับไป
กระทําผิดซ้ํามากที่สุด คือระยะเวลามากกว่า 1 ปี
นอกจากนั้น งานวิจัยนี้ ยังศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมการฟื้นฟูกับการกระทํา
ผิดซ้ํา และพบว่า ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการฟื้นฟูแบบเข้มงวด กระทําผิดซ้ํา
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.2 ส่วนที่น้อยที่สุดคือผู้ที่เข้ารับการฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว คิดเป็นร้อยละ
13.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีงานทําภายหลังผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกับการกระทํา
ผิดซ้ํา พบว่าผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ ที่มีงานทํา กระทําผิดซ้ําน้อยกว่าผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ ที่ไม่มีงานทําคิดเป็น
ร้อยละ 15.5 และ 29.9 ตามลําดับ
งานวิจัยเรื่อง ผลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
(ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด, 2548) พบว่า ผู้พ้นการฟื้นฟูไปแล้วภายใน 1 ปี ส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 96.3
ไม่กลับมาข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีก และผู้ที่ข้องเกี่ยวอีกมีเพียงร้อยละ 3.7 และพบว่าร้อยละ 34.5 ของ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟู เข้ารับการฟื้นฟูมากกว่า 1 ครั้ง
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ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทําผิดซ้ํา
จากรายงานวิจัยประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานคุมประพฤติที่ผ่านมา พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การกระทําผิดซ้ําของผู้ผ่านการคุมความประพฤติและผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหลาย
ปัจจัย ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดดังต่อไปนี้
1. การสืบเสาะและพินิจกับการกระทําผิดซ้ํา
ในประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําผิดซ้ําภายหลังการพ้นการคุมความประพฤติกับ
การผ่านการสืบเสาะนั้น พบว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่เคยผ่านการสืบเสาะและพินิจมาก่อน มีความ
โน้มเอียงที่จะกระทําความผิดภายหลังจากการพ้นการคุมความประพฤติมากกว่าผู้ถูกคุมความประพฤติที่
เคยผ่านขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจมาก่อน ผลการศึกษาจากรายงานการวิจัยในปีงบประมาณ
2548 (กรมคุมประพฤติ, 2549) พบว่า มีอัตราของผู้พ้นการคุมความประพฤติที่มีการกระทําผิดซ้ําที่ผ่าน
การสืบเสาะและพินิจ จากจํานวนผู้พ้นการคุมความประพฤติที่มีการกระทําผิดซ้ําทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ
13.0 และมีผู้พ้นการคุมความประพฤติที่มีการกระทําผิดซ้ําที่ไม่ผ่านการสืบเสาะ คิดเป็นร้อยละ 19.8
และพบว่าการสืบเสาะและพินิจและการกระทําผิดซ้ํามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยในปีอื่นๆ ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ระหว่างการ
สืบเสาะและพินิจและการกระทําผิดซ้ํา
2. อายุกับการกระทําผิดซ้ํา
ในประเด็นเรื่องอายุของผู้พ้นการคุมความประพฤติที่มีการกระทําผิดซ้ํา ในรายงานการวิจัย
เรื่อง การกระทําผิดซ้ําภายหลังการพ้นการคุมความประพฤติ (กรมคุมประพฤติ, 2542) กล่าวถึงอายุของ
ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่มีการกระทําผิดซ้ําว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีอายุน้อยจะยิ่งหวนกลับไป
กระทําผิดซ้ํามากที่สุด โดยเฉลี่ยแล้วมีอายุต่ํากว่า 21 ปี และจากรายงานการวิจัยในปีงบประมาณ 2547
(กรมคุมประพฤติ, 2548) มีผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า ช่วงอายุของผู้พ้นการคุมความประพฤติที่
กระทําผิดซ้ําที่มากที่สุด คือ อายุต่ํากว่า 21 ปี โดยกระทําผิดซ้ําร้อยละ 19 และน้อยที่สุดคือ ช่วงอายุ
ตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8.1 งานวิจัยปี 2548 (กรมคุมประพฤติ, 2549) พบว่า ผู้พ้นการคุม
ความประพฤติที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี กระทําผิดซ้ํามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.7 และยังพบว่าอัตรา
กระทําผิดซ้ําลดลงในกลุ่มผู้พ้นการคุมความประพฤติที่มีอายุสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม งานวิจัยเหล่านี้ ยังไม่
พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ระหว่างอายุและการกระทําผิดซ้ํา
3. ฐานความผิดกับการกระทําผิดซ้ํา
รายงานการวิจัยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานคุ ม ประพฤติใ นปี งบประมาณ 2548 (กรม
คุมประพฤติ, 2549) พบว่าฐานความผิดที่มีการกระทําผิดซ้ํามากที่สุด คือ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้
โทษ โดยมีผู้กระทําผิดซ้ําร้อยละ 58.7 และการวิจัยในปีงบประมาณ 2547 (กรมคุมประพฤติ, 2548)
ยังพบว่า ผู้พ้นการคุมความประพฤติในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและสารระเหยกลับไปกระทําผิดซ้ํา
ภายหลัง พ้น การคุ ม ความประพฤติ ม ากกว่ าผู้ พ้น การคุ ม ความประพฤติ ใ นความผิ ดคดี อื่ นๆ อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ
สําหรับผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้น รายงานการวิจัยปีงบประมาณ 2552
(กรมคุมประพฤติ, 2553) พบว่า ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ คดีเสพและครอบครองเพื่อจําหน่ายมีการกระทําผิด
ซ้ํามากที่สุด คือ ร้อยละ 30 แต่ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระหว่างฐานความผิดและการ
กระทําผิดซ้ํา
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สาเหตุการกระทําผิดซ้ํา
ในรายงานวิจัยเรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานคุมประพฤติ 2549 (กรมคุมประพฤติ,
2550) กล่าวว่า จากการสอบถามผู้พ้นการคุมความประพฤติ บุคคลในครอบครัว และเพื่อนบ้าน/ผู้นํา
ชุมชนของผู้พ้นการคุมความประพฤติ พบว่า ได้ข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยผู้พ้นการคุมความประพฤติส่วน
ใหญ่หวนกลับไปกระทําผิดซ้ําเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ คิดเป็นร้อยละ 20.2 ในส่วนของบุคคลในครอบครัว
ระบุว่าสาเหตุที่ผู้พ้นการคุมความประพฤติหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําส่วนใหญ่ เกิดจากสาเหตุมากกว่า
1 สาเหตุ คิดเป็นร้อยละ 32.9 นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ระบุสาเหตุของการกระทําผิด
ซ้ํา อาจเนื่องมาจากบุคคลในครอบครัวและเพื่อนบ้าน/ผู้นําชุมชนไม่ได้ใกล้ชิดหรือไม่ได้สอบถามผู้พ้น
การ คุมความประพฤติจึงไม่ทราบถึงเหตุผลที่เขาเหล่านั้นหวนกลับไปกระทําความผิดอีก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
นอกจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานคุมประพฤติ การติดตามผลการ
คุมความประพฤติ และการกระทําผิดซ้ําของผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยกรมคุมประพฤติและหน่วยงาน
อื่นๆ แล้ว ยังมีผลการศึกษาวิจัยในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และสามารถนํามาอธิบายเชื่อมโยงได้กับ
หัวข้อการวิจัยในครั้งนี้ คือ
Harper, G. and Chitty, C. (2005) ได้ทําการศึกษาถึง ความเชื่อมโยงระหว่างผลกระทบจาก
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดต่อการกระทําผิดซ้ํา: ศึกษาเฉพาะกรณีปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดอัตราการ
กระทําผิดซ้ํา เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดที่ส่งผลต่อการลดการกระทําผิด
ซ้ํา โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2548 และมุ่งเน้นไปที่ระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดที่
เป็นผู้ใหญ่ในประเทศสหราชอาณาจักร โดยไม่เพียงแต่อธิบายว่าอะไรเป็นปัจจัยสําคัญต่อที่ส่งผลโดยตรง
แต่ยังได้ระบุถึงทิศทาง ตลอดจนปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการออกแบบและวิธีการวิจัย ซึ่งจากการวิจัยพบว่า
มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่ส่งผลต่อพัฒนาการของพฤติกรรมการกระทําผิดได้แก่ ความต่อเนื่องของ
พฤติกรรมการกระทําผิดและความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับอาชญากรรมต่างๆ
นอกจากนี้ สิ่งที่ส่งผลต่ออัตราการกระทําผิดซ้ํา คือ ปัจจัยเสี่ยงคงที่ ปัจจัยเสี่ยงผันแปร และ
โปรแกรมหรื อ กระบวนการในการแก้ ฟื้ น ฟู ผู้ ก ระทํ า ผิ ด โดยปั จ จั ย เสี่ ย งคงที่ แ ละโปรแกรมหรื อ
กระบวนการในการแก้ฟื้นฟูผู้กระทําผิดสามารถส่งผลโดยตรงต่อปัจจัยเสี่ยงผันแปร ปัจจัยเสี่ยงคงที่
ได้แก่ ประวัติการกระทําความผิด ปัจจัยเสี่ยงผันแปร ได้แก่ ภาวะการจ้างงานโดยเฉพาะการว่างงานมี
ความเชื่อมโยงทางอ้อมต่อการกระทําผิดซ้ําและมีปฏิสัมพันธ์กันกับปัจจัยทางสังคมและลักษณะทาง
ประชากรอื่นๆอีกด้วย การจ้างงานยังหมายความรวมถึงการมีงานทําที่มั่นคงและมีงานที่ดีสร้างความ
พอใจให้กับตนเอง ด้านที่อยู่อาศัยก็มีความเชื่อมโยงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อการลดการกระทําผิดซ้ํา
ด้านการใช้สิ่งเสพติดไม่ว่าจะเป็นการใช้สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ไปในทางที่ผิด จะส่งผลโดยตรงต่อ
สุขภาพร่างกายและจิตใจและมีผลกระทบต่อภาวะการจ้างงาน นอกจากนี้บริการด้านการบําบัดรักษา
ผู้ใช้สารและสิ่งเสพติดก็ยังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้กระทําผิด ด้านความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวเป็นประเด็นสําคัญในเชิงความสัมพันธ์ท างสังคม ซึ่งปรากฏว่าการพยายามรักษา
สถานภาพความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมีส่วนสําคัญที่จะช่วยให้ผู้กระทําผิดสามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างปกติ และลดปัญหาการกระทําผิดซ้ําอีกด้วย เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ผู้กระทําผิดมักจะมีปัญหาและสาเหตุแห่งการกระทําผิดอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่ง
จากข้อมูลของระบบการจําแนกผู้กระทําผิดที่ผ่านการจําแนกแล้ว 10,000 รายใน 19 เขต ระบุว่า
ผู้กระทําผิด ส่วนใหญ่ จ ะมี ปัญ หาและสาเหตุแ ห่งการกระทําความผิดอย่างน้ อ ย 4 ประเด็ น และใน
ภาพรวมแล้วผู้กระทําผิดที่ต้องขังอยู่ในเรือนจํา จะมีอัตราการกระทําผิดซ้ําที่สูงกว่าผู้กระทําผิดที่ได้รับ
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การลงโทษในชุมชน ทั้งนี้ มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของผู้กระทําผิดทั้งหมด มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
กับพฤติการณ์การกระทําความผิดในปัจจุบันและประวัติการกระทําความผิด ดังนั้น การใช้โปรแกรมหรือ
กระบวนการในการแก้ไขฟื้นฟูก็ควรที่จะมีรูปแบบที่หลากหลาย และครอบคลุมถึงทุกๆ ปัญหาและความ
ต้องการของผู้กระทําผิด อันเป็นแนวทางที่ดูเหมือนว่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการฟื้นฟูผู้กระทําผิด
กล่าวโดยสรุปแล้ว การที่จะทําให้การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดประสบผลสําเร็จนั้น ก็ด้วยการใช้
โปรแกรมต่างๆและบริการที่มีอย่างเต็มประสิทธิภาพตามหลักการดังนี้ คือ ต้องอยู่บนพื้นฐานขององค์
ความรู้ที่มีต่อการจัดการกับสาเหตุของอาชญากรรม มีการประเมินความเสี่ยง สามารถแก้ไขปัญหาอย่าง
ตรงจุดต่อสาเหตุแห่งการกระทําผิดที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มารับ
บริการ วิธีการบําบัดรักษาอยู่บนพื้นฐานของ Cognitive behavioral techniques และเป็นโปรแกรมที่
มีความสมบูรณ์แบบตามหลักคุณธรรม
Chui (2007) ได้ทําการศึกษา “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตภายใต้เงื่อนไขการคุมความ
ประพฤติเป็นเวลา 1 ปี: กรณีศึกษาด้วยตนเองในประเทศฮ่องกง” เพื่อค้นหาถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสําเร็จและความล้มเหลวของการคุมประพฤติในกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติในประเทศฮ่องกง และ
นําไปใช้เป็นข้อมูลสําหรับพนักงานคุมประพฤติในการวางแผนและกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้กําหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็น
เยาวชนและผู้ใหญ่ มีอายุระหว่าง 18-35 ปีเงื่อนไขต้องอยู่ภายใต้การคุมความประพฤติเป็นระยะเวลา
1 ปี ที่มีอยู่จํานวน 415 คน และเก็บข้อมูลในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนที่ผู้ถูกคุมความประพฤติจะพ้นการ
คุมความประพฤติ ข้อมูลแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไปที่ต้องตอบคําถามด้วยตนเอง
ผ่านแบบสอบถามเช่น อายุ เพศ ครอบครัว ภูมิหลัง สถานภาพการสมรส ปัญหาด้านสุขภาพจิต เป็นต้น
และส่วนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมที่เป็นทางการที่ต้องผ่านการรวบรวมโดยพนักงาน
คุ ม ประพฤติ ประวั ติก ารกระทํ า ความผิ ด ที่ประกอบด้ วย จํานวนครั้ งและประเภทของการกระทํ า
ความผิด อายุเมื่อเริ่มต้นกระทําผิด อายุเมื่อรับการตัดสินคดีครั้งแรกและโทษที่ได้รับ ประเภทของฐาน
ความผิดในปัจจุบัน ซึ่งความหมายของคําว่าความสําเร็จในการคุมประพฤติในการทําการวิจัยครั้งนี้คือ
การที่ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ได้ถูกรายงานว่ากระทําความผิดขึ้นใหม่ในระหว่างการคุมความประพฤติ
อีก
จากการเก็บข้อมูล ปรากฏว่ามีผู้ถูกคุมความประพฤติให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
จํานวน 115 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.7 ลักษณะของกลุ่มประชากรที่ทําการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ
กับกลุ่มประชากรที่ไม่ได้ทําการเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ และฐานความผิด เมื่อใช้การ
ทดสอบทางสถิติด้วยไคร์สแควร์ปรากฏว่าไม่มีนัยสําคัญทางสถิติถึงความแตกต่างด้านอายุ เพศ และฐาน
ความผิด ส่วนการวิเคราะห์ทางสถิติในแต่ละตัวแปรได้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันโดยการใช้
ประเภทของคํ า ตอบว่า “ใช่ หรื อ ไม่ ใ ช่” “ดี หรื อ ไม่ดี ” “ประสบความสํ า เร็จ หรือ ล้ม เหลว” ซึ่ ง การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรที่ไม่ต่อเนื่องกันนี้ได้ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติรูปแบบ “เพียร์
สันต์ไคร์สแควร์” โดยผลที่ได้อ้างอิงถึงนัยสําคัญทางสถิติที่มีความเป็นไปได้ที่ 1 เปอร์เซ็นต์หรือน้อยกว่า
เนื่องจากประชากรกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก ผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวปรากฏว่ามีตัวแปรหลายตัวที่มี
ผลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลว และทําให้เกิดความเข้าใจต่อโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรทํานายที่มีนัยสําคัญกับผลการคุมความประพฤติด้วยการใช้การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณมา
ทําการอธิบาย ผลการวิจัยพบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะทางกายภาพของประชากรกับผลการคุมความประพฤติ
ซึ่งประกอบด้วย
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- ตัวแปรด้ านอายุเป็ นหนึ่ งในตัวแปรควบคุม ซึ่งอัตราการกระทําผิดซ้ํ าของผู้ ถูกคุ มความ
ประพฤติที่เป็นเยาวชนและผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วแต่อายุน้อยกว่า 25 ปี มีโอกาสในการกระทําผิดซ้ําถึง
ร้อยละ 41.8 มากกว่ากลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติที่อายุมากกว่า 25 ปีที่มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 30.6 ส่วน
เพศหญิงจะมีอัตราการหยุดพฤติกรรมกระทําผิดซ้ําอยู่ที่ร้อยละ 67.9 มากกว่าเพศชายที่มีอัตราการหยุด
พฤติกรรมกระทําผิดซ้ําอยู่ที่ร้อยละ 59.8
- ตัวแปรด้านพฤติกรรมการสูบบุหรี่มีนัยสําคัญทางสถิติต่อการกระทําผิดซ้ํา โดยผู้ถูกคุมความ
ประพฤติที่สูบบุหรี่ จะมีโอกาสในการกระทําผิดซ้ําร้อยละ 46 มากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 4 เท่า รวมถึง
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่มีนัยสําคัญทางสถิติ ทําให้มีพฤติกรรม
การกระทําผิดซ้ําแบบถาวรและการใช้ความรุนแรงซึ่งมีชนวนเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เป็นส่วนใหญ่
- ตัวแปรด้านการใช้ยาเสพติดมีความสัมพันธ์กับการกระทําผิดซ้ําอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
กล่าวคือ มากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 51.7 ของผู้ที่ใช้ยาเสพติด จะยังคงใช้ยาเสพติดอยู่อย่างต่อเนื่อง
หรือกระทําผิดในความผิดอื่นๆอีก ในขณะที่ 42 คนจาก 55 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 76.4 ของผู้ที่ไม่ใช้
ยาเสพติดสามารถที่จะหยุดพฤติกรรมการกระทําผิดได้
- ตัวแปรด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายพบว่ามากกว่าครึ่งหรือ
ร้อยละ 52.9 ของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ยังคงเกี่ยวข้องกับกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมาย
จะผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีกลุ่มเพื่อนที่ไม่มี
พฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายจะอยู่ที่ร้อยละ 26.6
- ตัวแปรด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผลลัพธ์การคุมความ
ประพฤติ กล่าวคือ ผู้ถูกคุมความประพฤติที่สามารถรับการศึกษาอย่างต่อเนื่องหลังจากจบการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปีแล้ว สามารถที่จะหยุดพฤติกรรมการกระทําผิดได้มากกว่าผู้ที่จบแค่การศึกษาภาคบังคับ
นอกจากนี้ ยั ง พบถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ที่ มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ร ะหว่ า งการย้ า ยสั บ เปลี่ ย นงานกั บ ผลการ
คุมความประพฤติ โดยผู้ถูกคุมความประพฤติที่ย้ายสับเปลี่ยนงานมากกว่า 2 ครั้งซึ่งมีอยู่ร้อยละ 46.3
ภายในระยะเวลา 1 ปีของการคุมความประพฤติ จะมีความเสี่ยงในการประกอบอาชญากรรมมากกว่า
ผู้ที่ย้ายสับเปลี่ยนงานเพียงครั้งเดียวซึ่งคิดเป็นร้อยละ 31.1
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางประวัติการกระทําความผิดกับผลการคุมความประพฤติ ซึ่ง
ประกอบด้วย
- ตัวแปรด้านผู้ถูกคุมความประพฤติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้อยละ 57.1 มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับการกระทําผิดขึ้นใหม่ในอนาคต
- ตัวแปรด้านผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีประวัติการกระทําความผิดอย่างน้อย 1 ครั้งหรือ
ร้อยละ 45.5 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับการกระทําผิดขึ้นใหม่ในอนาคต มากกว่า
ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เพิ่งกระทําผิดครั้งแรกร้อยละ 23.7
- ตัวแปรด้านประวัติการรับการตักเตือน โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้ถูกคุมความประพฤติที่
เคยมีประวัติการรับคําตักเตือนอย่างเป็นทางการอย่างน้อย 1 ครั้งกับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่เคยมี
ประวัติการรับคําตักเตือนอย่างเป็นทางการจากผู้บัญชาการตํารวจ พบว่ามีนัยสําคัญทางสถิติ กล่าวคือ
ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่เคยมีประวัติการรับคําตักเตือนอย่างเป็นทางการร้อยละ 33.3 จะมีแนวโน้ม
ในการกระทําผิดซ้ํามากกว่าผู้ที่เคยได้รับคําตักเตือนอย่างเป็นทางการจากผู้บัญชาการตํารวจซึ่งมีอยู่
ร้อยละ 55.6 ดังนั้น ประวัติการได้รับการตักเตือนจึงมีความสัมพันธ์กับผลการคุมความประพฤติ โดย
17 ใน 21 คนหรือ ร้อยละ 80 ของผู้กระทําผิดที่เคยรับการคุมความประพฤติ จะสามารถหยุดพฤติกรรม
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การกระทํ า ผิ ด ได้ ใ นระหว่ า งช่ ว งระยะเวลาเงื่ อ นไขในการคุ ม ความประพฤติ เ ป็ น เวลา 1 ปี ซึ่ ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มผู้กระทําผิดที่ไม่เคยรับการคุมความประพฤติ จะมีเพียงจํานวน 54 ใน 94 คนหรือ
ร้อยละ 57.4 ที่สามารถหยุดพฤติกรรมการกระทําผิดได้
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านกระบวนการคุมความประพฤติกับผลการคุมความประพฤติ
- ตัวแปรด้านความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มเงื่อนไขการคุมความประพฤติกับผลการคุมความ
ประพฤติต่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยผู้ถูกคุมความประพฤติที่ถูกเพิ่มเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
ร้อยละ 42.2 จะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้และผิดเงื่อนไขไปในที่สุดมากกว่าผู้ถูกคุมความประพฤติ
ที่ได้รับเงื่อนไขตามปกติและไม่มีการกําหนดเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมอีกที่มีอยู่ร้อยละ 24
- ตัวแปรด้านจํานวนครั้งในการรายงานตัวกับผลการคุมความประพฤติต่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยผู้ถูกคุมความประพฤติที่ถูกกําหนดให้มีการรายงานตัวมากกว่า 16 ครั้งใน 1 ปี จะมีอัตราการผิด
เงื่อนไขและกระทําผิดซ้ํามากกว่าผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีจํานวนครั้งในการรายงานตัวน้อยกว่า
- ตัวแปรด้านเงื่อนไขในการส่งตัวเข้ารับบริการด้านอื่นๆจากหน่วยงานที่ดูแลด้านสวัสดิการ
สังคมและการเข้ารับการตรวจปัสสาวะกับผลการคุมความประพฤติ ต่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยการส่ง
ตัวเข้ารับบริการด้านอื่นๆ จะประกอบด้วยรูปแบบต่างๆ 4 รูปแบบคือ การถูกส่งตัวไปพักอาศัยในบ้าน
กึ่งวิถีสําหรับผู้กระทําผิดที่เป็นเยาวชน การกําหนดให้ไปพบจิตแพทย์ การกําหนดให้เข้ารับการบําบัด
ฟื้นฟูอาการติดยาเสพติดในโปรแกรมต่างๆทั้งในระบบการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนหรือการเข้ารับการบําบัด
แบบผู้ป่วยในในศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามคําสั่งของพนักงานคุมประพฤติ และการกําหนดให้เข้ารับ
การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ในกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติใน
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ จะยังคงใช้ยาเสพติดอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การที่มีคําสั่งให้ผู้ถูก
คุมความประพฤติเหล่านี้ เข้ารับการตรวจหาสารเสพติด อาจไม่ได้เป็นการระงับยับยั้งพฤติกรรมการ
กระทําผิด
- ตัวแปรด้านรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานคุมประพฤติกับผู้ถูกคุมความประพฤติ
ต่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยรูปแบบความสัมพันธ์ที่ผู้ถูกคุมความประพฤติคิดว่าพนักงานคุมประพฤติคือ
เพื่อน พนักงานคุ มประพฤติเข้ า ใจในปัญ หาและสิ่งที่ผู้ถูกคุมความประพฤติ พูด และการทํ าให้ ผู้ ถูก
คุมความประพฤติเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ จะส่งผลต่อการพ้นการคุมความประพฤติไปด้วยดี
May, C., Sharma, N., and Stewart, D. (2008) ได้ทําการศึกษาถึงปัจจัยที่เชื่อมโยงกับการ
กระทําผิดซ้ําของผู้ต้องขัง: การติดตามผลเป็นเวลา 1 ปี ภายหลังจากผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวและ
เข้าร่วมในโครงการสํารวจการกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมในปี พ.ศ. 2544, 2546 และ 2547 โดยเก็บ
ข้อมูลจากผู้ต้องขังที่อยู่ในช่วง 3 – 4 สัปดาห์สุดท้ายก่อนได้รับการปล่อยตัวจํานวน 4,898 คน เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมทั้งก่อนและระหว่างต้องขัง เช่น การศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ การจ้างงาน ที่อยู่อาศัย
การเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์และยาเสพติด ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว รวมถึงโปรแกรมการแก้ไข
ฟื้นฟูที่เคยเข้าร่วม การได้รับความช่วยเหลือในการกลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายหลังจากได้รับการปล่อย
ตัว เพื่อค้นหาสาเหตุที่เชื่อมโยงกับปัจจัยการกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคม และแนวทางในการลดอัตราการ
กระทําผิดซ้ําของผู้ที่เคยต้องโทษ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอาจจะประกอบด้วย
การมีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน การรับการศึกษาต่อในระดับที่ต่อเนื่องและสูงขึ้น การเข้ารับการฝึกอบรมด้าน
อาชีพและการได้รับโอกาสในการจ้างงาน จะสามารถช่วยให้ผู้กระทําผิดสามารถมีชีวิตที่มั่นคง และ
สามารถเข้าถึงบริการต่างๆของทางภาครัฐได้ อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆเหล่านี้ มี
ความสลับซับซ้อนและยังไม่ได้มีการทําการศึกษาวิจัยเท่าที่ควร
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดซ้ําที่ค้นพบ ได้ถูกนํามาทําการวิเคราะห์โดยใช้หลักสถิติการ
วิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ ตัวแปรได้ถูกนํามาวิเคราะห์แบบตัวต่อตัวเพื่อหาความสัมพันธ์ที่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้ถึงผลกระทบของแต่ละตัวแปรต่อผลลัพธ์ในขณะที่มีการควบคุมตัวแปร
อื่นๆ จึงสามารถแยกแยะได้ว่าตัวแปรใดไม่มีผลต่อการกระทําผิดซ้ํา จากผลการวิจัยพบว่า
- ตัวแปรด้านประวัติการกระทําผิด พบว่า โอกาสในการกระทําผิดซ้ําจะเพิ่มขึ้นตามจํานวน
ครั้งของประวัติการกระทําความผิด ซึ่งเป็นแนวโน้มที่มีความสัมพันธ์อย่างตายตัวกับตัวแปรนี้ โดยเริ่ม
จากจํานวนต่ําสุดที่ร้อยละ 11 และเพิ่มสูงขึ้นจนถึงร้อยละ 86
- ตัวแปรด้านอายุ พบว่า โดยทั่วไปแล้วโอกาสในการกระทําผิดซ้ําจะลดลงตามช่วงอายุที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วงอายุที่มีโอกาสในการกระทําผิดซ้ํามากที่สุดคือช่วงอายุ 18 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 70
และช่วงอายุที่มีโอกาสในการกระทําผิดซ้ําน้อยที่สุดคือช่วงอายุ 40 ปีหรือมากกว่า คิดเป็นร้อยละ 36
- ตัวแปรด้านปัญหาการใช้ยาเสพติด พบว่า ผู้ต้องขังที่มีปัญหาจากการพึ่งพายาเสพติดก่อนที่
จะถูกต้องขัง จะมีโอกาสในการกระทําผิดซ้ํามากกว่าผู้ต้องขังที่ไม่มีการพึ่งพายาเสพติด 1.87 เท่า หรือ
ร้อยละ 75 ของผู้ต้องขังที่มีการพึ่งพายาเสพติดก่อนถูกต้องขัง จะหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีกภายใน
1 ปีหลังจากถูกปล่อยตัว
- ตัวแปรด้านประเภทของฐานความผิด พบว่า ความผิดฐานลักเล็กขโมยน้อยและฐานฉกชิง
วิ่งราวมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของโอกาสในการกระทําผิดซ้ํา ในขณะที่ฐานความผิดที่เกี่ยวกับ
ยาเสพติดกลับมีความสัมพันธ์กับการลดการกระทําผิดซ้ํา ถึงแม้ว่าผู้กระทําผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะ
มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับอัตราการกระทําผิดซ้ํา แต่จากผลการวิจัยที่ผ่านมากลับแสดงให้เห็นว่าอัตรา
การกระทําผิดซ้ําของผู้กระทําผิดในฐานความผิดมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายอยู่ในอัตราที่
ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย เนื่องจากผู้กระทําผิดส่วนใหญ่มักจะถูกลงโทษจําคุก โดยเฉพาะในตารางที่ 5 แสดงให้
เห็นว่า ผู้ต้องขังที่กระทําความผิดฐานลักเล็กขโมยน้อย ฉกชิงวิ่งราว และงัดแงะย่องเบา จะเป็นกลุ่มที่มี
อัตราการกระทําผิดซ้ําสูงที่สุด ส่วนกลุ่มที่มีอัตราการกระทําผิดซ้ําต่ําสุดคือผู้กระทําผิดฐานฉ้อโกง ปลอม
แปลงเอกสาร ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดเกี่ยวกับเพศ ส่วนฐานความผิดที่ใกล้เคียงกับ
ค่าเฉลี่ยของอัตราการกระทําผิดซ้ําคือ ความผิดฐานทําร้ายร่างกาย ปล้นทรัพย์ และความผิดอื่นๆได้แก่
ฐานวางเพลิง การก่อกวนและสร้างความรําคาญ และพ.ร.บ.จราจร
- ตัวแปรด้านระยะเวลาการต้องโทษตามคําพิพากษา พบว่ามีนัยสําคัญทางสถิติที่สามารถ
นํามาทํานายถึงแนวโน้มอัตราการกระทําผิดซ้ําได้ เมื่อนําเอากลุ่มผู้ต้องขังที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษจําคุก
4 ปีหรือมากกว่าเปรียบเทียบกันแล้ว ปรากฏว่าแนวโน้มอัตราการกระทําผิดซ้ําจะเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่ม
ผู้ต้องขังที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน ระหว่าง 3 เดือนถึง 6 เดือน และ 6 เดือนถึง
1 ปี ผู้ต้องขังที่ต้องโทษจําคุกมากกว่า 1 ปีรวมถึงในความผิดเกี่ยวกับเพศ ฆ่าผู้อื่นและฆ่าผู้อื่นโดยไม่
เจตนาจะมีแนวโน้มอัตราการกระทําผิดซ้ําต่ํา นอกจากนี้แนวโน้มอัตราการกระทําผิดซ้ําจะลดลงในกลุ่ม
ผู้ต้องขังที่ต้องโทษจําคุกเป็นครั้งแรกคิดเป็นร้อยละ 32 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ต้องขังที่เคยต้องโทษ
จําคุกมาก่อนจะมีแนวโน้มอัตราการกระทําผิดซ้ําคิดร้อยละ 69
- ตัวแปรด้านการมีงานทําและที่อยู่อาศัย พบว่ามีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างปัญหาการมีงานทํา
กั บ ปั ญ หาด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย ปั ญ หาการมี ง านทํ า ในที่ นี้ วั ด จากการยั ง ไม่ มี ง านทํ า ภายหลั ง ปล่ อ ย ซึ่ ง มี
นัยสําคัญทางสถิติกับปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งวัดจากการยังไม่มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนภายหลังปล่อย
พบว่าแนวโน้มอัตราการกระทําผิดซ้ําของผู้ต้องขังที่มีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งของการมีงานทําหรือด้าน
ที่อยู่อาศัย จะมีแนวโน้มอัตราการกระทําผิดซ้ําร้อยละ 55 และจะเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 74 หากผู้ต้องขังมี
ทั้งปัญหาการมีงานทําและปัญหาด้านที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ความแตกต่างระหว่างการมีที่อยู่อาศัยที่
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ถาวรมั่นคงหรือชั่วคราวไม่ได้มีผลต่อแนวโน้มอัตราการกระทําผิดซ้ําแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามความ
แตกต่างระหว่างสถานภาพการมีงานทํามีผลต่อความแตกต่างของอัตราการกระทําผิดซ้ํา โดยกลุ่มที่มี
แนวโน้ ม อั ต ราการกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า ต่ํ า ที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม ที่ ท ราบแหล่ ง จ้ า งงาน ถั ด มาเป็ น กลุ่ ม ที่ ต้ อ งเข้ า รั บ
การศึกษาหรือฝึกอาชีพ ส่วนกลุ่มที่มีแนวโน้มอัตราการกระทําผิดซ้ําสูงที่สุดคือกลุ่มที่ไม่ประสงค์จะ
ทํางานหรือเข้ารับการฝึกอบรมใดๆ
- ตัวแปรด้านการรับการเยี่ยม พบว่าการที่ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมจากภรรยาหรือสามีหรือ
สมาชิกภายในครอบครัว ถือว่าเป็นมาตรการอย่างหนึ่งในการเพิ่มความยึดเหนี่ยวภายในครอบครัว
ผู้ต้องขังที่ไม่ได้รับการเยี่ยมจากครอบครัวจะมีแนวโน้มอัตราการกระทําผิดซ้ําสูงกว่าถึงร้อยละ 39 เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ต้องขังที่ได้รับการเยี่ยมอย่างน้อย 1 ครั้งหรือมากกว่า
- ตั ว แปรด้ า นการใช้ โ ปรแกรมเพื่ อ การแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ภ ายในเรื อ นจํ า พบว่ า มี โ ปรแกรมอยู่
2 โปรแกรมที่ มี นั ย สํ า คั ญ คื อ การเข้ า ร่ ว มโปรแกรมสร้ า งความตระหนั ก ต่ อ ผลกระทบของเหยื่ อ
อาชญากรรม และโปรแกรมการสร้างงาน รวมทั้งการติดต่อกับพนักงานคุมประพฤติในเรือนจําก็พบว่ามี
ส่วนต่อการลดอัตราการกระทําผิดซ้ํา ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยในประเด็นนี้จําเป็นต้องมีการแปรผลอย่าง
ระมัดระวังกล่าวคือ มีความเป็นไปได้ว่าการเลือกเข้าโปรแกรมต่างๆนั้นมีผลกระทบต่ออัตราการกรทําผิด
ซ้ํา เนื่องจากการเลือกเข้าโปรแกรมเกิดจากความสมัครใจของตัวผู้ต้องขังเองซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มต่ํา
ต่อการกระทําผิดซ้ํา ผู้ต้องขังกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีบุคลิกลักษณะแตกต่างไปจากกลุ่มที่ไม่สมัครใจเข้าร่วม
โปรแกรมซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยผู้ ต้ อ งขั ง บางคนในกลุ่ ม นี้ ก็ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า อยู่ แ ล้ ว และการวั ด
ความสําเร็จนั้นก็วัดที่ตัวผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโปรแกรมเท่านั้น ไม่ได้วัดที่ความสําเร็จของโปรแกรมใน
ภาพรวมว่าสามารถทําให้ผู้ต้องขังปรับเปลี่ยนตนเองไปอย่างไร
Petersilia, J., Turner, S. and Peterson, J. (1986) ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบถึงอัตราการ
เกิดอาชญากรรมและการกระทําผิ ดซ้ํ าของผู้กระทําผิดที่ ผ่านการคุม ความประพฤติ กับผู้ ที่ผ่ านการ
ต้องโทษจําคุกในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ลงโทษผู้กระทําผิด ซึ่งประมาณการจากอัตราการเกิดอาชญากรรมในคดีร้ายแรงที่ได้ถูกระงับยับยั้งด้วย
มาตรการการจํ า คุ ก มากว่ า ที่ จ ะใช้ วิ ธี ก ารคุ ม ความประพฤติ และวิ เ คราะห์ ถึ ง ความคุ้ ม ค่ า ในเชิ ง
งบประมาณต่ อ มาตรการต่ า งๆของกระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ จ ะไปสู่ เ ป้ า หมายของการลดปั ญ หา
อาชญากรรม
ประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ทํ า การศึ ก ษาถึ ง แม้ จ ะมี ก ารแยกประเภทระหว่ า งกลุ่ ม ผู้ ที่ เ คยถู ก
คุมความประพฤติและผู้ที่ผ่านการต้องโทษจําคุก กลุ่มละ 511 คน แต่กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มต่างก็มีจุด
ที่คล้ายกันคือ มีผู้ที่เคยผ่านการต้องโทษจําคุกมาก่อนและเคยมีประวัติการกระทําผิดซ้ํา ซึ่งไม่อาจจะ
สรุปได้ว่าวิธีการลงโทษแบบใดจะส่งผลต่อความแตกต่างด้านพฤติกรรมการกระทําผิดซ้ํา ซึ่งจําเป็นต้องมี
การทําการวิจัยเชิงทดลองเพื่อหาคําอธิบายอย่างชัดเจนต่อไป
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้พยายามใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีความใกล้เคียงกันด้านภูมิหลัง ลักษณะทาง
อาชญากรรม และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดซ้ํา รวมถึงการใช้ข้อมูลจากหน่วยงานด้านการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดที่เป็นเยาวชนและผู้ใหญ่แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย และผลจากการวิจัยฉบับก่อนเรื่อง
การใช้วิธีการคุมความประพฤติสําหรับผู้กระทําผิดในข้อหาร้ายแรง: ทางเลือกและความเสี่ยงของสังคม
มาเป็แนวทางในการกําหนดกลุ่มประชากรคือผู้ที่เคยผ่านการคุมความประพฤติและผู้ที่เคยต้องโทษ
จําคุกเพื่อทําการเปรียบเทียบกันตามปัจจัยต่างๆ ดังนี้
- ปีที่ถูกตัดสิน (พ.ศ. 2543)
- เพศ (ชาย)
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- รัฐที่ถูกตัดสินคดี
- ฐานความผิด (ทําร้ายร่างกาย, ปล้นทรัพย์, ย่องเบา, ลักทรัพย์, ครอบครองหรือจําหน่าย
ยาเสพติด)
- ข้อมูลสรุ ปของปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใช้มาตรการการคุมประพฤติ หรือการ
ลงโทษจําคุกในแคลิฟอร์เนีย
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบถดถอยพหุคูณโดยทําการควบคุม 1) ตัวแปรความ
แตกต่างอื่นๆที่ยังคงมีอยู่ระหว่างกลุ่มประชากรที่เป็นผู้ต้องขังและผู้ถูกคุมความประพฤติที่ถูกเลือกบน
ปัจจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินเพื่อจําคุกหรือคุมประพฤติ 2) อายุของผู้กระทําผิดขณะ
ถูกตัดสินคดี และ 3) ภูมิหลังทางกายภาพของผู้กระทําผิดที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดซ้ําในกลุ่มตัวอย่าง
ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างการต้องโทษจําคุกกับการกระทําผิดซ้ํา ในช่วงระยะเวลาการติดตามผล
2 ปีภายหลังปล่อยกลับคืนสู่สังคม ปรากฏว่าประชากรส่วนใหญ่ทั้งผู้ต้องขังและผู้ถูกคุมความประพฤติใน
กลุ่ ม ตัวอย่าง ต่ างประสบความล้มเหลวกล่าวคือ จากการเก็บข้อมูล ผู้ กระทําผิดในฐานความผิดที่
ร้ายแรงจํานวน 1,022 รายของกลุ่มตัวอย่าง ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาใหม่ถึง 1,300 ข้อหาในระหว่าง
ช่วงเวลาดังกล่าว โดยร้อยละ 45 เป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ร้อยละ 28 เป็นความผิดที่เกี่ยวกับการ
ใช้ความรุนแรง ร้อยละ 12 เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และร้อยละ 15 เป็นความผิดในคดี
เล็กน้อยทั่วไป
กลุ่ม ผู้ ต้ องขั งจะมีอัตราการกระทําผิ ดซ้ํา มากกว่า กลุ่ ม ผู้ที่ ถู กคุ ม ความประพฤติทั้ง ในแต่ ล ะ
ประเภทของฐานความผิดและภาพรวม ร้อยละ 72 ของผู้ต้องขังจะถูกจับกุมดําเนินคดีในความผิดเดิม
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติจะอยู่ที่ร้อยละ 63 นอกจากนี้ ร้อยละ 53 ของผู้ต้องขัง
จะถูกจับกุมดําเนินคดีในฐานความผิดใหม่ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติจะอยู่ที่
ร้อยละ 38 และร้อยละ 47 ของผู้ต้องขังที่ถูกจับกุมดําเนินคดีใหม่จะถูกตัดสินจําคุก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ถู ก คุม ความประพฤติ จะอยู่ ที่ ร้อยละ 31 อย่ างไรก็ ตามถึ งแม้ ว่า อัต ราการกระทํา ผิดซ้ํา ในกลุ่ ม
ผู้ต้องขังจะสูงกว่ากลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ แต่คดีที่เกิดขึ้นใหม่ก็ไม่ได้เป็นคดีที่มีความร้ายแรงและ
ไม่ได้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญในช่วงเวลาก่อนที่จะถูกจับกุมดําเนินคดีครั้งแรก (ส่วนใหญ่จะมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6 เดือนทั้งสองกลุ่ม)
คําอธิบายต่างๆเหล่านี้ได้รับการยืนยันให้มีนํ้าหนักมากขึ้นเมื่อทําการควบคุมตัวปัจจัยอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับความแตกต่างด้านอัตราการกระทําผิดซ้ํา ด้วยการพิจารณาผู้กระทําผิดทั้งหมดในฐานะที่
เป็นกลุ่มคนจํานวนหนึ่ง แล้วใช้มาตรวัดการกระทําผิดซ้ํา ได้แก่ การถูกจับกุมใหม่ การถูกแจ้งข้อหาใน
ฐานความผิดใหม่ การถูกพิพากษาในคดีใหม่ พบว่า การต้องโทษจําคุกมีความสัมพันธ์กับความน่าจะเป็น
สูงในการกระทําผิดซ้ํา แต่เมื่อนําไปทดสอบกับผู้กระทําผิดประเภทอื่นๆ ปรากฏว่าจะมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสําคัญเฉพาะผู้กระทําผิดที่ถูกพิพากษาคดีในฐานความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
แนวโน้มมากกว่าถึงร้อยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติที่ถูกจับกุมดําเนินคดีใน
ฐานความผิดใหม่หลังจากพ้นโทษจําคุกไปแล้ว ผู้กระทําผิดในความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษที่ได้รับ
โทษจําคุกจะมีแนวโน้มในการกระทําผิดซ้ํามากกว่าผู้ที่ได้รับการคุมความประพฤติร้อยละ 11 และ
ผู้กระทําผิดในคดีร้ายแรงร้อยละ 3
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างการต้องโทษจําคุกและการกระทําผิดซ้ําควรจะได้รับการตีความ
ในหลายทาง เนื่องจากเป็นที่เข้าใจกันดีว่าผู้ต้องขังและผู้ถูกคุมความประพฤติต่างก็มีแนวโน้มในการ
กระทําผิดซ้ําสูง การต้องโทษจําคุกเป็นการทําให้ผู้กระทําผิดมีโอกาสมากขึ้นที่จะกระทําผิดซ้ํามากกว่า
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ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการต้องโทษจําคุก แต่ในทางกลับกันพฤติกรรมของผู้กระทําผิดอาจจะไม่ได้
เปลี่ ย นไปอั น เป็ น เพราะผลจากการต้ อ งโทษจํ า คุ ก แต่ ป ฏิ กิ ริ ย าจากสั ง คมที่ ต อบสนองและจาก
กระบวนการยุติธรรมอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้กระทําผิด ดังเช่น กรณีผู้กระทําผิด
ในฐานความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ ได้รับการลงโทษจําคุก ย่อมมีโอกาสในการกระทําผิดซ้ํามากกว่ า
ผู้กระทําผิดที่ได้รับการลงโทษด้วยวิธีการคุมความประพฤติ แต่ถ้าหากผู้กระทําผิดเหล่านั้นมีแรงจูงใจมา
จากภาวการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ก็ อ าจจะเป็ น ไปได้ ว่ า ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ส่ ว นใหญ่ ก็ จ ะหยุ ด การประกอบ
อาชญากรรมภายหลังจากสามารถหางานทําได้แล้ว แต่ถ้าหากผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกมาแล้วลดโอกาส
ตนเองในการถูกจ้างงานอย่างถูกกฎหมายมากกว่าผู้ถูกคุมความประพฤติ การได้ชื่อว่าเป็นนักโทษ ไม่ใช่
ประสบการณ์จากการต้องโทษอาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้มีกระทําผิดซ้ํามากขึ้น
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บทที่ 3

ระเบียบวิธีวิจยั

ระเบียบวิธีวิจัยการประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มประชากรเป้าหมายในการวิจัย
ประชากรเป้าหมาย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ผู้พ้นการคุมความประพฤติด้วยดี ในปี 2550 ประกอบด้วย 4 กลุ่มย่อย ได้แก่
1.1) ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่
จํานวน 78,307 ราย
1.2) ผู้พ้นการพักการลงโทษ
จํานวน 4,067 ราย
1.3) ผู้พ้นรับการลดวันต้องโทษ
จํานวน 15,028 ราย
1.4) ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน จํานวน 14,647 ราย
2. ผู้ ผ่ า นการฟื้ น ฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด ซึ่ง ผลการฟื้นฟู ฯ เป็น ที่ น่ า พอใจ ในปี 2550
จํานวน 23,279 ราย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
จากประชากรกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ผู้วิจัยได้ดําเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้พ้นการคุมความประพฤติด้วยดี ในปี 2550 ผู้วิจัยได้ดําเนินการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้
หลักการประมาณค่าสัดส่วนสําหรับช่วงความเชื่อมั่น 97 % ที่ความคลาดเคลื่อน 3 % จะได้ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 1,727 ราย
จากจํานวนของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว ผู้วิจัยได้กําหนดการเก็บข้อมูลจากสํานักงานคุมประพฤติ
ทั่วประเทศที่มีผู้พ้นคุมความประพฤติ ซึ่งปรากฏว่ามีทั้งสิ้น 97 สํานักงาน และให้สํานักงานแต่ละแห่ง
เก็บข้อมูลตามสัดส่วนของกลุ่มประชากรของแต่ละสํานักงาน ซึ่งสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ จํานวน 1,710
ราย คิดเป็นร้อยละ 99.01
กลุ่มที่ 2 ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งผลการฟื้นฟูฯ เป็นที่น่าพอใจ ในปี 2550
ผู้วิจัยได้ดําเนินการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้หลักการประมาณค่าสัดส่วนสําหรับช่วงความเชื่อมั่น 97% ที่
ความคลาดเคลื่อน 3 % จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 498 ราย
จากจํานวนของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว ผู้วิจัยได้กําหนดการเก็บข้อมูลจากสํานักงานคุมประพฤติ
ทั่วประเทศที่มีผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งปรากฏว่ามีทั้งสิ้น 97 สํานักงาน และให้สํานักงาน
แต่ละแห่ง เก็บข้อมูลตามสัดส่วนของกลุ่มประชากรของแต่ละสํานักงาน ซึ่งสามารถจัดเก็บข้อมูลได้
จํานวน 492 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.79 รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง
ตัวอย่าง
1. ผู้พ้นการคุมความประพฤติ
2. ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ
รวม

กลุ่มตัวอย่างที่
กําหนดไว้ (ราย)
1,727
498
2,225
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กลุ่มตัวอย่างที่เก็บ
ข้อมูลได้ (ราย)
1,710
492
2,202

ร้อยละ
99.01
98.79
98.96
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลวิจัย คือ แบบเก็บข้อมูลซึ่งคณะผู้วิจัยเป็น
ผู้สร้างขึ้น โดยศึกษาจากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนําข้อมูลที่ได้มากําหนดโครงสร้าง
ของแบบเก็บข้อมูล ดังนี้
1. แบบเก็บข้อมูลของผู้พ้นการคุมความประพฤติ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสําหรับการตรวจสอบประวัติการกระทําผิดซ้ําด้วยระบบ CDS
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิด
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดซ้ํา
2. แบบเก็บข้อมูลของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสําหรับการตรวจสอบประวัติการกระทําผิดซ้ําด้วยระบบ CDS
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิด
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดซ้ํา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
- ดําเนินการคัดเลือกสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ที่มีผู้พ้นการคุมความประพฤติใน
ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งได้จํานวนสํานักงานคุมประพฤติที่เข้าเกณฑ์ จํานวน 97 แห่ง จากจํานวน
สํานักงานคุมประพฤติทั้งหมด 102 แห่ง
- กําหนดจํานวนตัวอย่างที่จะเก็บจากสํานักงานคุมประพฤติกลุ่มเป้าหมาย ตามสัดส่วนของ
ผู้พ้นการคุมความประพฤติและผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ ในแต่ละสํานักงาน
- กําหนดให้สํานักงานคุมประพฤติต่างๆ สุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนดังนี้
1. นําสมุดทะเบียนรับคดีควบคุมและสอดส่อง และคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2550 มาคัดเลือกเฉพาะคดีที่พ้นการคุมความประพฤติด้วยดี และคดีที่ผ่านการฟื้นฟูฯ
โดยผลการฟื้นฟูเป็นที่น่าพอใจ ในปีงบประมาณ 2550
2. จัดทําบัญชีผู้ถูกคุมฯ และผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ ที่คัดเลือกมาดังกล่าว และเรียงหมายเลขทะเบียน
ไว้ตามลําดับ ที่กําหนดไว้ให้เท่ากับจํานวนของสํานวนคดีที่กําหนดให้แต่ละสํานักงานจัดเก็บซึ่งจะไม่
เท่ากันเพราะขึ้นอยู่กับจํานวนคดีที่พ้นการคุมความประพฤติของแต่ละสํานักงาน
3 นําเลขทะเบียนสอดส่องและฟื้นฟูฯ ที่กําหนดใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในข้อ 3.2 ไปค้นหาสํานวน
หากไม่พบสํานวนให้ใช้สํานวนที่มีเลขทะเบียนถัดไปแทน (ซึ่งมีคุณลักษณะตามข้อ 3.1 ด้วย)
- การดําเนินการเก็บข้อมูล โดยสํานักงานกลุ่มเป้าหมายดําเนินการนําข้อมูลจากสํานวน
สอดส่องและฟื้นฟูฯ กรอกลงในแบบเก็บข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลตอบกลับคืนมาจากทุก
สํานักงานแล้ว ผู้วิจัยจะนําชื่อ ชื่อสกุล ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ไปตรวจสอบประวัติการ
กระทําผิดด้วยระบบ CDS
- ดําเนินการลงรหัสและบันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ และ คํานวณผลการวิจัย
- ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย และจัดพิมพ์รายงานการวิจัยเป็นรูปเล่ม
โดยสมบูรณ์
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. การวิ เ คราะห์ แ ละการนํ า เสนอข้ อ มู ล ในส่ ว นข้ อ มู ล ทั่ ว ไป นํ า เสนอในรู ป ของตาราง
ประกอบการพรรณนา โดยใช้อัตราส่วนร้อยละ
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้อัตราส่วนร้อยละ และใช้ไคสแควร์ เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 4

ผลการวิจัย

การนํ า เสนอผลการวิ จั ย เรื่ อ ง การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ในชุ ม ชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้พ้นการคุมความประพฤติ
2.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้พ้นการคุมความประพฤติ
2.2. ข้อมูลด้านการคุมความประพฤติ
2.3. ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิด
2.4. ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นการคุมความประพฤติ
2.5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นการ
คุมความประพฤติ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
3.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
3.2. ข้อมูลด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
3.3. ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิด
3.4. ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดซ้ําของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
3.5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างที่ส่งผลต่อการกระทําผิดซ้ําของผู้ผ่านการฟื้นฟู
สมรรถภาพฯ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้พ้นการคุมความ
ประพฤติไปด้วยดีในปี 2550 จํานวน 1,710 ราย และผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งผล
การฟื้นฟูเป็นที่น่าพอใจในปี 2550 จํานวน 492 ราย โดยทําการเก็บข้อมูลจากสํานักงานคุมประพฤติ
รวม 97 แห่งทั่วประเทศ
ตารางที่ 4-1 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสํานักงานคุมประพฤติเป้าหมาย
ผู้พน้ การคุมความ
ผู้ผา่ นการฟืน้ ฟู
สํานักงาน
ประพฤติ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
อาญา
16
0.9
5
1.0
อาญากรุงเทพใต้
15
0.9
8
1.7
แขวงพระนครเหนือ
41
2.3
6
1.3
แขวงพระนครใต้
15
0.9
5
1.0
แขวงดุสิต
15
0.9
5
1.0
แขวงพระโขนง
15
0.9
8
1.7
มีนบุรี
22
1.1
5
1.0
อาญาธนบุรี
15
0.9
5
1.0
แขวงธนบุรี
27
1.6
7
1.5
แขวงตลิ่งชัน
20
1.1
5
1.0
อยุธยา
18
1.1
5
1.0
ปทุมธานี
18
1.1
5
1.0
นนทบุรี
0
0
0
0
สระบุรี
15
0.9
5
1.0
ลพบุรี
16
0.9
5
1.0
ชัยนาท
15
0.9
5
1.0
สิงห์บุรี
15
0.9
4
0.9
อ่างทอง
15
0.9
5
1.0
ฉะเชิงเทรา
15
0.9
5
1.0
ปราจีนบุรี
16
0.9
5
1.0
กบินทร์บุรี
15
0.9
5
1.0
สระแก้ว
15
0.9
5
1.0
นครนายก
15
0.9
5
1.0
สมุทรปราการ
27
1.6
5
1.0
นครปฐม
17
1.0
6
1.3
กาญจนบุรี
15
0.9
6
1.3
ราชบุรี
16
0.9
5
1.0
สุพรรณบุรี
15
0.9
4
0.9
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ)
สํานักงาน
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุราษฏร์ธานี
สมุย
ชุมพร
หลังสวน
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
พัทลุง
ภูเก็ต
ระนอง
พังงา
กระบี่
ตรัง
สงขลา
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ชลบุรี
จันทบุรี
ระยอง
ตราด
อุดรธานี
หนองคาย
บึงกาฬ
เลย
หนองบัวลําภู
สกลนคร
มุกดาหาร
นครพนม
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด

ผู้พน้ การคุมความประพฤติ
จํานวน
ร้อยละ
15
0.9
15
0.9
15
0.9
15
0.9
19
1.1
14
0.8
15
0.9
15
0.9
18
1.1
15
0.9
13
0.7
15
0.9
15
0.9
15
0.9
16
0.9
15
0.9
27
1.6
15
0.9
15
0.9
15
0.9
15
0.9
29
1.7
17
1.0
17
1.0
15
0.9
14
0.8
15
0.9
15
0.9
18
1.1
15
0.9
17
1.0
15
0.9
15
0.9
27
1.6
18
1.1
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ผู้ผา่ นการฟืน้ ฟู
จํานวน
ร้อยละ
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
0
0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
14
3.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
6
1.3
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ)
สํานักงาน
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ
ศรีสะเกษ
ยโสธร
นครราชสีมา
สีคิ้ว
บัวใหญ่
สุรินทร์
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
ภูเขียว
เชียงใหม่
ฝาง
แม่ฮ่องสอน
ลําปาง
ลําพูน
เชียงราย
น่าน
พะเยา
แพร่
พิษณุโลก
ตาก
แม่สอด
สุโขทัย
สวรรคโลก
เพชรบูรณ์
หล่มสัก
อุตรดิตถ์
นครสวรรค์
กําแพงเพชร
พิจิตร
อุทัยธานี
รวม

ผู้พน้ การคุมความประพฤติ
จํานวน
ร้อยละ
21
1.1
18
1.1
23
1.2
15
0.9
18
1.1
17
1.0
66
3.9
13
0.7
15
0.9
23
1.2
28
1.6
28
1.6
6
0.3
21
1.1
15
0.9
15
0.9
33
1.9
15
0.9
18
1.1
15
0.9
15
0.9
23
1.2
15
0.9
15
0.9
15
0.9
17
1.0
15
0.9
16
0.9
15
0.9
15
0.9
21
1.1
17
1.0
15
0.9
15
0.9
1,710
100.0
[30]

ผู้ผา่ นการฟืน้ ฟู
จํานวน
ร้อยละ
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
4
0.9
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
0
0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
13
2.8
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
7
1.5
5
1.0
4
0.9
0
0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
5
1.0
492
100.0
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้พ้นการคุมความประพฤติ
2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้พ้นการคุมความประพฤติ
จากตารางที่ 4-2 ข้อมูลทั่วไปของผู้พ้นการคุมความประพฤติจํานวน 1,710 ราย ผู้พ้นการ
คุมความประพฤติส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 1,567 คน คิดเป็นร้อยละ 91.64 เพศหญิง จํานวน 143
คน ร้อยละ 8.36 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18 – 25 ปี จํานวน 624 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมา
เป็นผู้มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จํานวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 และน้อยที่สุดเป็นผู้มีอายุสูงกว่า
50 ปี จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ผู้พ้นการคุมความประพฤติส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับการรอการ
กําหนดโทษหรือรอการลงโทษและรับการคุมประพฤติ จํานวน 749 คน หรือร้อยละ 43.8 รองลงมาเป็น
เด็กหรือเยาวชนที่ศาลสั่งให้คุมความประพฤติ จํานวน 477 คน หรือร้อยละ 27.9 และเป็นผู้พ้นการ
พักการลงโทษ จํานวน 190 คน หรือร้อยละ 11.1 เป็นผู้พ้นการลดวันต้องโทษ จํานวน 294 คน หรือ
ร้อยละ 17.2
ตารางที่ 4-2 ข้อมูลทั่วไปของผู้พน้ การคุมความประพฤติ
เพศ
จํานวน
ชาย
1,567
หญิง
143
รวม
1,710
ช่วงอายุ
จํานวน
167
น้อยกว่า 18 ปี
624
18 – 25 ปี
232
26 – 30 ปี
311
31 – 40 ปี
209
41 – 50 ปี
102
สูงกว่า 50 ปี
65
ไม่ระบุ
รวม
1,710
ประเภทของผูพ้ ้น
จํานวน
การคุมความประพฤติ
ผู้พ้นการคุมความประพฤติผู้ใหญ่
749
ผู้พ้นการคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน
477
ผู้พ้นการพักการลงโทษ
190
ผู้พ้นการลดวันต้องโทษ
294
รวม
1,710
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ร้อยละ
91.64
8.36
100.0
ร้อยละ
9.8
36.5
13.6
18.2
12.2
6
3.8
100.0
ร้อยละ
43.8
27.9
11.1
17.2
100.0
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2.2 ข้อมูลด้านการคุมความประพฤติ
1. การผ่านการสืบเสาะ พบว่าผู้พ้นคุมความประพฤติ จากจํานวน 1,710 ราย ส่วนใหญ่ไม่
เคยผ่านการสืบเสาะ มีจํานวน 861 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.4 ซึ่งใกล้เคียงกับผู้พ้นคุมความ
ประพฤติที่เคยผ่านการการสืบเสาะในคดีนี้ ซึ่งมีจํานวน 808 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 47.3 ส่วนผู้ที่เคย
ผ่านการสืบเสาะก่อนหน้าคดีนี้ มีจํานวน 19 ราย หรือร้อยละ1.1 ตามลําดับ
2. ข้ อ เสนอแนะของพนั ก งานคุ มประพฤติ ใ นการสืบ เสาะ ในช่ว งการสืบ เสาะและพิ นิ จ
พนักงานคุมประพฤติให้ความเห็นว่า ให้คุมความประพฤติผู้กระทําผิด จํานวน 650 ราย คิดเป็นร้อยละ
80 รองลงมาคือ สรุปข้อเท็จจริงเสนอศาล จํานวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.8 และเสนอว่าการคุมความ
ประพฤติไม่เหมาะสม จํานวน 25 ราย หรือร้อยละ 3.1
3. จํานวนปีที่รายงานตัวตามเงื่อนไข ข้อมูลของผู้พ้นคุมความประพฤติเกี่ยวกับจํานวนปีที่
รายงานตัวตามเงื่อนไข พบว่า ส่วนใหญ่แล้วจํานวนปีที่รายงานตัวตามเงื่อนไข 1 ปี มีจํานวนมากที่สุด
ถึง 1,167 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.9 รองลงมา คือ จํานวน 2 ปี 113 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.7 และส่วนที่
น้อยที่สุดคือ จํานวนปีที่รายงานตัวตามเงื่อนไขมากกว่า 4 ปีขึ้นไป เป็นจํานวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ
0.5
4. จํานวนครั้งที่ต้องรายงานตัวตามเงื่อนไข จํานวนครั้งที่ต้องรายงานตัวตามเงื่อนไข
ส่วนใหญ่จะถูกกําหนดให้รายงานตัว 4 ครั้ง เป็นจํานวน 801 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.3 รองลงมามีการ
กําหนดจํานวนครั้งที่รายงานตัวตามเงื่อนไขมากกว่า 5 ครั้งขึ้นไป เป็นจํานวน 288 ราย คิดเป็นร้อยละ
18.4
5. จํานวนครั้งที่รับรายงานตัว จากข้อมูลที่รวบรวมได้ พบว่า ส่วนใหญ่ พนักงานคุมประพฤติ
มีการรับรายงานตัวจากผู้พ้นคุมความประพฤติ 4 ครั้ง จํานวน 804 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมามี
การรับรายงานตัวมากกว่า 5 ครั้ง จํานวน 332 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.5
6. เงื่อนไขที่ศาลสั่งเพิ่มเติม พบว่าผู้พ้นคุมความประพฤติ ถูกคุมประพฤติโดยมีเงื่อนไขที่ศาล
สั่งเพิ่มเติมจํานวน 1,201 ราย คิดเป็นร้อยละ 72 และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม จํานวน 467 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 28.0
7. การออกสอดส่ อ งของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ จํ า นวนครั้ ง ที่ พ นัก งานคุ ม ประพฤติ อ อก
สอดส่องพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.0 พนักงานคุมประพฤติออกสอดส่อง 1 ครั้ง และร้อยละ 4.1 มีการ
ออกสอดส่องเพียง 2 ครั้ง
8. การออกสอดส่องของอาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้พ้นคุมความประพฤติส่วนใหญ่ไม่มี
อาสาสมัครคุมประพฤติออกสอดส่อง ในระหว่างการคุมประพฤติ โดยมีจํานวน 1,443 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 87 มีเพียง 215 ราย หรือร้อยละ 13 ที่มีอาสาสมัครคุมประพฤติออกสอดส่อง และในจํานวน
นี้ ส่วนใหญ่อาสาสมัครคุมประพฤติออกสอดส่องจํานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 38.1 และออกสอดส่อง
มากกว่า 4 ครั้ง จํานวน 30 ราย หรือร้อยละ 14.4
9. การเข้าร่วมกิจกรรม พบว่าผู้พ้นคุมความประพฤติส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 76.2 ส่วนที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมมีจํานวน 401 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.8 และการเข้าร่วม
กิจกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติ พบว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 กิจกรรม
มากที่สุด คือ 653 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 50.3 รองลงมาคือการเข้าร่วมกิจกรรมบริการสังคม จํานวน
310 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 23.9
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10. การได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์ พบว่าส่วนใหญ่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ไม่เคยได้รับ
การช่วยเหลือสงเคราะห์ มีจํานวน 1,451 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 85.5 ส่วนผู้ถูกคุมความประพฤติที่เคย
ได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์มีเพียง 246 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.5
11. กิจกรรมที่เคยได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์ ข้อมูลจากผู้ถูกคุมความประพฤติที่เคยได้รับ
การช่วยเหลือสงเคราะห์ ส่วนใหญ่ได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์มากกว่า 1 กิจกรรม จํานวน 90 ราย
คิดเป็นร้อยละ 36.9 รองลงมาได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์ค่าพาหนะ จํานวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ
29.5 และมีเพียง 1 รายที่ได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านการประกันตัวในระหว่างสืบเสาะ คิดเป็น
ร้อยละ 0.4
12. การให้ความร่วมมือกับพนักงานคุมประพฤติของผู้พ้นคุมความประพฤติ การวิจัยนี้
กําหนดไว้ว่า หากผู้ถูกคุมความประพฤติมารายงานตัวและเข้าร่วมกิจกรรมสม่ําเสมอ และไม่ต้องมี
หนังสือเตือนในระหว่างการคุมความประพฤติ จะหมายถึง ให้ความร่วมมือดี หากผู้ถูกคุมความประพฤติ
มารายงานตัวและเข้าร่วมกิจกรรมแต่ต้องมีหนังสือเตือนไม่เกิน 2 ครั้ง ในระหว่างการคุมความประพฤติ
จะหมายถึง ให้ความร่วมมือปานกลาง หากผู้ถูกคุมความประพฤติมารายงานตัวและเข้าร่วมกิจกรรมไม่
สม่ําเสมอ และต้องมีหนังสือเตือนเกิน 2 ครั้ง ในระหว่างการคุมความประพฤติ จะหมายถึง ให้ความ
ร่วมมือน้อย ผลการวิเคราะห์ พบว่าส่วนใหญ่ผู้พ้นคุมความประพฤติให้ความร่วมมือดี จํานวน 1,310 คน
คิดเป็นร้อยละ 78.0 รองลงมาคือ ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่ให้ความร่วมมือปานกลาง จํานวน 321
คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 และผู้พ้นการคุมความประพฤติที่มีการให้ความร่วมมือกับพนักงานคุมประพฤติ
น้อยมีเพียง 49 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9
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ตารางที่ 4-3 ข้อมูลด้านการคุมความประพฤติ
การผ่านการสืบเสาะ
เคยผ่านการสืบเสาะในคดีนี้
เคยผ่านการสืบเสาะก่อนหน้าคดีนี้
ไม่เคย
ไม่ระบุ
รวม
ข้อเสนอแนะของพนักงานคุมประพฤติในการสืบเสาะและพินิจ
เสนอว่าการคุมความประพฤติไม่เหมาะสม
เสนอให้คุมความประพฤติ
เสนอให้รอการลงโทษ
สรุปข้อเท็จจริง
อื่นๆ
รวม
จํานวนปีที่รายงานตัวตามเงื่อนไข
1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
มากกว่า 4 ปี
รวม
จํานวนครั้งทีต่ ้องรายงานตัวตามเงื่อนไข
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
4 ครั้ง
5 ครั้ง
มากกว่า 5 ครั้ง
รวม
จํานวนครั้งที่รบั รายงานตัว
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
4 ครั้ง
5 ครั้ง
มากกว่า 5 ครั้ง
รวม
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จํานวน
808
19
861
22
1,710
จํานวน
25
650
11
30
96
812
จํานวน
1,167
113
6
7
5
1,298
จํานวน
75
70
278
801
50
288
1,562
จํานวน
40
96
249
804
88
332
1,609

ร้อยละ
47.3
1.1
50.4
1.2
100.0
ร้อยละ
3.1
80.0
1.3
3.8
11.8
100.0
ร้อยละ
89.9
8.7
0.5
0.5
0.5
100.0
ร้อยละ
4.8
4.5
17.8
51.3
3.2
18.4
100.0
ร้อยละ
2.5
6.0
15.5
50.0
5.5
20.5
100.0
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ตารางที่ 4-3 (ต่อ)
เงื่อนไขที่ศาลสั่งเพิ่มเติม
มีเงื่อนไข
ไม่มีเงื่อนไข
รวม
จํานวนครั้งทีพ่ นักงานคุมประพฤติออกสอดส่อง
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
4 ครั้ง
มากกว่า 4 ครั้ง
รวม
การสอดส่องโดยอาสาสมัครคุมประพฤติ
มี
ไม่มี
รวม
จํานวนครั้งทีอ่ าสาสมัครคุมประพฤติออกสอดส่อง
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
4 ครั้ง
มากกว่า 4 ครั้ง
รวม
การเข้าร่วมกิจกรรม
เคยเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
รวม
การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ถกู คุมความประพฤติ
การทํางานบริการสังคม
การอบรมธรรมะ
การอบรมความรู้ เ กี่ ย วกั บ งานคุ ม ประพฤติ หรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการกระทําผิด
การเข้าค่ายกิจกรรม
การให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม
การอบรมความรู้อื่นๆ
กิจกรรมอื่นๆ
เข้าร่วมมากกว่า 1 กิจกรรม
รวม
[35]

จํานวน
1,201
467
1,668
จํานวน
549
24
3
7
1
584
จํานวน
215
1,443
1,658
จํานวน
80
43
40
17
30
210
จํานวน
1,281
401
1,682
จํานวน
310
59
51

ร้อยละ
72.0
28.0
100.0
ร้อยละ
94.0
4.1
0.5
1.2
0.2
100.0
ร้อยละ
13.0
87.0
100.0
ร้อยละ
38.1
20.5
19.0
8.0
14.4
100.0
ร้อยละ
76.2
23.8
100.0
ร้อยละ
23.9
4.5
3.9

14
10
67
134
653
1,298

1.1
0.8
5.2
10.3
50.3
100.0
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ตารางที่ 4-3 (ต่อ)
การได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์
เคยได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์
ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์
รวม
กิจกรรมที่เคยได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์
ด้านการศึกษา
ด้านอาชีพ
ค่าอาหาร
ค่าพาหนะ
การประกันตัวในระหว่างสืบเสาะ
การบําบัด
กิจกรรมอื่นๆ
ได้รับการสงเคราะห์มากกว่า 1 กิจกรรม
รวม
การให้ความร่วมมือกับพนักงานคุมประพฤติ
ให้ความร่วมมือดี
ให้ความร่วมมือปานกลาง
ให้ความร่วมมือน้อย
รวม

[36]

จํานวน
246
1,451
1,697
จํานวน
8
15
46
72
1
5
7
90
244
จํานวน
1,310
321
49
1,710

ร้อยละ
14.5
85.5
100.0
ร้อยละ
3.3
6.1
18.9
29.5
0.4
2
2.9
36.9
100.0
ร้อยละ
78.0
19.1
2.9
100.0
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2.3. ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดของผู้พ้นการคุมความประพฤติ
1. ประวัติการถูกคุมความประพฤติในคดีก่อน พบว่า ผู้พ้นคุมความประพฤติส่วนใหญ่ไม่เคย
ผ่านการคุมความประพฤติมาก่อน จํานวน 1,587 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.2 และ ผู้พ้นคุมความประพฤติ
ที่เคยผ่านการคุมประพฤติในคดีก่อน มีจํานวน 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.8
2. ฐานความผิดในคดีก่อน พบว่า ผู้พ้นคุมความประพฤติส่วนใหญ่มีการกระทําผิดในคดีก่อน
ในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษมากที่สุด จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาคือ
ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7
3. ประวัติการกระทําความผิด พบว่า ผู้พ้นคุมความประพฤติส่วนใหญ่ไม่มีประวัติการกระทํา
ผิด จํานวน 1,471 ราย คิดเป็นร้อยละ 86 และจํานวน 218 ราย พบว่าเคยมีประวัติการกระทําความผิด
โดยคิดเป็นร้อยละ 12.7
4. ฐานความผิดในคดี นี้ ผู้พ้นคุมความประพฤติส่ วนใหญ่มีฐานความผิ ดในคดีนี้ คือ การ
กระทําความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษมากที่สุด จํานวน 449 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4
รองลงมาเป็นความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 369 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 นอกจากนี้ยัง
พบว่าผู้พ้นการคุมความประพฤติที่มีฐานความผิดในคดีนี้มากกว่า 1 ฐานความผิด มีจํานวน 28 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.6
ตารางที่ 4-4 ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดของผูพ้ ้นการคุมความประพฤติ
ประวัติการถูกคุมความประพฤติในคดีก่อน
เคยผ่านการคุมประพฤติในคดีก่อน
ไม่เคยผ่านการคุมประพฤติ
รวม
ฐานความผิดในคดีก่อน
ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ความผิดฐานบุกรุก
ความผิดฐานขับรถประมาท
ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ
ความผิดตาม พ.ร.บ. สารระเหย
ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อาวุธปืน
ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป่าไม้/ป่าสงวน
ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. จราจรทางบก
อื่นๆ
มากกว่า 1 ฐานความผิด
รวม
ตารางที่ 4-4 (ต่อ)

จํานวน
98
1,587
1,685
จํานวน
1
4
5
13
1
16
4
4
28
3
6
1
7
4
5
102
[37]

ร้อยละ
5.8
94.2
100.0
ร้อยละ
1.0
3.9
4.9
12.7
1.0
15.7
3.9
3.9
27.5
2.9
5.9
1.0
6.9
3.9
5.0
100.0
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ประวัติการกระทําผิด
มีประวัติการกระทําผิด
ไม่มีประวัติการกระทําผิด
ไม่ระบุ
รวม
ฐานความผิดในคดีนี้
ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ความผิดฐานบุกรุก
ความผิดฐานขับรถประมาท
ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ
ความผิดตาม พ.ร.บ. สารระเหย
ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การพนัน
ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อาวุธปืน
ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป่าไม้/ป่าสงวน
ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. จราจรทางบก
อื่นๆ
มากกว่า 1 ฐานความผิด
รวม

จํานวน
218
1,471
21
1,710
จํานวน
8
4
60
190
11
245
27
89
449
21
13
97
24
369
63
28
1,698

[38]

ร้อยละ
12.7
86.0
1.2
100.0
ร้อยละ
0.5
0.2
3.5
11.2
0.6
14.4
1.6
5.2
26.4
1.2
0.8
5.7
1.4
21.7
3.7
1.6
100.0
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2.4. ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นการคุมความประพฤติ
1. การกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นการคุมความประพฤติ ผู้พ้นการคุมความประพฤติส่วนใหญ่ไม่มี
การกระทําผิดซ้ําภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ โดยมีจํานวน 1,455 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.1 และ
มีผู้พ้นการคุมความประพฤติที่มีการกระทําผิดซ้ําภายหลังพ้นการคุมความประพฤติไปแล้ว จํานวน 255
ราย คิดเป็นร้อยละ 14.9
2. จํานวนการกระทําผิดซ้ํา จํานวนครั้งที่มีการกระทําความผิดซ้ําของผู้พ้นการคุมความ
ประพฤติ พบว่าส่วนใหญ่มีการกระทําผิดซ้ํา 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.3 รองลงมาคือมีการกระทําผิดซ้ํา
2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18 กระทําผิดซ้ํา 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.1 และ ผู้พ้นการคุมความประพฤติมี
การกระทําผิดซ้ําตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.6
3. ฐานความผิ ด ที่ ก ระทํ า ผิ ด ซ้ํ า พบว่ า ผู้ พ้ น การคุ ม ความประพฤติ ที่ ห วนกลั บ ไปกระทํ า
ความผิดซ้ํา ส่วนใหญ่กระทําความผิดซ้ําในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษมากที่สุด ร้อยละ 47.5
รองลงมาเป็นการกระทําผิดซ้ําในฐานความผิดต่อชีวิตและร่างกาย ร้อยละ 8.9 ฐานความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ ร้อยละ 7.4 และกระทําผิดในฐานความผิดที่มากกว่า 1 ฐานความผิด ร้อยละ 9.4
4. การกระทํา ผิ ดซ้ํา ในคดี เ ดิ ม ผู้ พ้น การคุ มความประพฤติส่วนใหญ่หวนกลับไปกระทํ า
ความผิดซ้ําในคดีใหม่ คิดเป็นร้อยละ 54.4 ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่หวนกลับไปกระทําผิดซ้ําในคดี
เดิม คิดเป็นร้อยละ 39.9 และกระทําผิดซ้ําในคดีเดิมและคดีใหม่ คิดเป็นร้อยละ 5.7
5. ผลคดีในการกระทําผิดซ้ํา ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่หวนกลับไปกระทําความผิดซ้ํา
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในคดีที่กระทําผิดซ้ํา คิดเป็นร้อยละ 57.7 และรอการลงโทษโดยมี
เงื่อนไขคุมความประพฤติ คิดเป็นร้อยละ 4.7
6. ระยะเวลาที่กระทําความผิดซ้ําภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ผู้พ้นการคุมความ
ประพฤติที่หวนกลับไปกระทําความผิดซ้ํา ส่วนใหญ่หวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําภายหลังพ้นจากการ
คุมความประพฤติเป็นเวลา 1-2 ปี ร้อยละ 34.9 รองลงมา คือ หวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําในเวลา 23 ปีภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ คิดเป็นร้อยละ 24 และส่วนน้อยเป็นผู้พ้นการคุมความประพฤติที่
กลับไปกระทําความผิดซ้ําภายหลังพ้นการคุมประพฤติในเวลามากกว่า 3 ปีขึ้นไป ร้อยละ 3.5
ตารางที่ 4-5 ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดซ้ําของผู้พน้ การคุมความประพฤติ
การกระทําผิดซ้ําของผู้พน้ การคุมความประพฤติ
จํานวน
ร้อยละ
มีการกระทําผิดซ้ํา
255
14.9
ไม่มีการกระทําผิดซ้ํา
1,455
85.1
รวม
1710
100.0
จํานวนการกระทําผิดซ้ํา
จํานวน
ร้อยละ
75.3
192
มีการกระทําผิดซ้ํา 1 ครั้ง
18.0
46
มีการกระทําผิดซ้ํา 2 ครั้ง
5.1
13
มีการกระทําผิดซ้ํา 3 ครั้ง
1.6
4
มีการกระทําผิดซ้ําตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป
รวม
255
100.0

[39]
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ตารางที่ 4-5 (ต่อ)
ฐานความผิดที่กระทําผิดซ้าํ
ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ความผิดฐานบุกรุก
ความผิดฐานขับรถประมาท
ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ
ความผิดตาม พ.ร.บ. สารระเหย
ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การพนัน
ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อาวุธปืน
ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป่าไม้/ป่าสงวน
ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. จราจรทางบก
อื่นๆ
มากกว่า 1 ฐานความผิด
รวม
การกระทําผิดซ้ําในคดีเดิม
การกระทําผิดซ้ําในคดีเดิม
การกระทําผิดซ้ําในคดีใหม่
กระทําผิดซ้ําในคดีเดิมและคดีใหม่
รวม
ผลคดีในการกระทําผิดซ้ํา
รอการลงโทษ/รอการกําหนดโทษ
รอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขคุมความประพฤติ
ปรับ
จําคุก
อยู่ระหว่างพิจารณาคดี
อื่นๆ
มีผลคดีมากกว่า 1 ผลคดี
รวม

จํานวน
1
2
3
23
2
19
6
7
122
1
15
5
5
22
24
257
จํานวน
99
135
14
248
จํานวน
2
13
1
13
161
63
26
279
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ร้อยละ
0.4
0.8
1.2
8.9
0.8
7.4
2.3
2.7
47.5
0.4
5.8
1.9
1.9
8.6
9.4
100.0
ร้อยละ
39.9
54.4
5.7
100.0
ร้อยละ
0.7
4.7
0.4
4.7
57.7
22.5
9.3
100.0
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ตารางที่ 4-5 (ต่อ)
ระยะเวลาที่การกระทําผิดซ้าํ ภายหลังพ้นการคุมความ
ประพฤติ
น้อยกว่า 6 เดือน
6 เดือน – 1 ปี
1 – 2 ปี
2 – 3 ปี
มากกว่า 3 ปีขึ้นไป
รวม

จํานวน

ร้อยละ

49
48
90
62
9
258

19
18.6
34.9
24
3.5
100.0

2.5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นการคุมความ
ประพฤติ
ในส่วนต่อไปนี้ เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆที่อาจมีผลต่อการกระทํา
ผิดซ้ําของผู้พ้นการคุมความประพฤติ ปัจจัยที่นํามาวิเคราะห์ ได้แก่ อายุ ประเภทของผู้พ้นการคุมความ
ประพฤติ ฐานความผิด การผ่านการสืบเสาะและพินิจ ข้อเสนอของพนักงานคุมประพฤติในรายงานการ
สืบเสาะ การเข้าร่วมกิจกรรมที่สํานักงานคุมประพฤติจัดขึ้นในระหว่างการคุมความประพฤติ จํานวน
ครั้งที่ต้องรายงานตัว เงื่อนไขที่ศาลสั่งเพิ่มเติม การให้ความร่วมมือในระหว่างการคุมความประพฤติ
และประวัติการกระทําผิด
2.5.1. ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติ
จากตารางที่ 4-6 เมื่อนําช่วงอายุของผู้พ้นการคุมความประพฤติมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
กับการกระทําผิดซ้ํา ผลจากการวิเคราะห์พบว่า การกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติมี
ความสัมพันธ์กับอายุขณะถูกคุมความประพฤติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้กระทําผิดที่
มีอายุน้อยจะมีโอกาสกระทําผิดซ้ํามากกว่าผู้กระทําผิดที่มีอายุมาก โดยผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี กระทํา
ผิดซ้ําร้อยละ 16.8 และผู้ที่มีอายุ 18-25 ปี กระทําผิดซ้ําร้อยละ 20.2 ในขณะที่ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี
กระทําผิดซ้ําร้อยละ 3.9
ตารางที่ 4-6 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั การกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติ
การกระทําผิดซ้ําภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ
ช่วงอายุ
รวม
ไม่มีการกระทําผิดซ้ํา
มีการกระทําผิดซ้ํา
167 (100.0%)
28 (16.8%)
139 (83.2%)
น้อยกว่า 18 ปี
624 (100.0%)
126 (20.2%)
498 (79.8%)
18-25 ปี
232 (100.0%)
33 (14.2%)
199 (85.8%)
26-30 ปี
311 (100.0%)
33 (10.6%)
278 (89.4%)
31-40 ปี
209 (100.0%)
16 (7.7%)
193 (92.3%)
41-50 ปี
102 (100.0%)
4 (3.9%)
98 (96.1%)
สูงกว่า 50 ปี
รวม
1,405
240
1,645
2
χ = 37.71 df = 5 P = 0.000 (P<0.05)
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2.5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของผู้พ้นการคุมความประพฤติกับการกระทําผิดซ้ํา
ภายหลังการคุมความประพฤติ
จากตารางที่ 4-7 เมื่อนําประเภทของผู้พ้นการคุมความประพฤติมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
กับการกระทําผิดซ้ํา ผลจากการวิเคราะห์พบว่า การกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติมี
ความสัมพันธ์กับประเภทของผู้พ้นการคุมความประพฤติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้กระทําผิดที่รอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขการคุมความ
ประพฤติ มี สัดส่วนการกระทํ าผิ ดซ้ํ าร้ อ ยละ 10.0 ซึ่ งน้อยกว่ า กลุ่ม อื่นๆ ได้แ ก่ ผู้พ้น การคุ ม ความ
ประพฤติเด็กและเยาวชน ผู้พ้นการพักการลงโทษ และผู้พ้นการลดวันต้องโทษ ซึ่งกระทําผิดซ้ําร้อยละ
18 ขึ้นไป
ตารางที่ 4-7 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของผู้พน้ การคุมความประพฤติกับการกระทําผิดซ้ํา
ภายหลังการคุมความประพฤติ
การกระทําผิดซ้ําภายหลังพ้นการคุมความ
ประเภทของผูพ้ ้น
ประพฤติ
รวม
การคุมความประพฤติ
ไม่มีการกระทําผิดซ้ํา มีการกระทําผิดซ้ํา
ผู้พ้นการคุมความประพฤติผู้ใหญ่
673 (89.9%)
76 (10.1%)
749 (100.0%)
ผู้ พ้ น การคุ ม ความประพฤติ เ ด็ ก
387 (81.1%)
90 (18.9%)
477 (100.0%)
และเยาวชน
ผู้พ้นการพักการลงโทษ
155 (81.6%)
35 (18.4%)
190 (100.0%)
ผู้พ้นการลดวันต้องโทษ
240 (81.6%)
54 (18.4%)
294 (100.0%)
รวม
1455
255
1,710
2
χ = 23.897 df = 3 P = 0.000 (P<0.05)
2.5.3 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งฐานความผิ ด กั บ การกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า ภายหลั ง การคุ ม ความ
ประพฤติ
จากตารางที่ 4-8 เมื่อนําฐานความผิดในคดีที่ถูกคุมความประพฤติมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
กั บ การกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า ของผู้ พ้ น การคุ ม ความประพฤติ โดยการจั ด กลุ่ ม ฐานความผิ ด ใหม่ แบ่ ง เป็ น
ฐานความผิดต่อชีวิตและร่างกาย ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ฐานความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.จราจรทางบก
ฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและสารระเหย ซึ่งเป็นฐานความผิดที่มีจํานวนมากใน 4 อันดับ
แรก และจัดกลุ่มฐานความผิดต่างๆ ที่ไม่อยู่ใน 4 กลุ่มดังกล่าว เป็นฐานความผิดอื่นๆ ผลจากการ
วิเคราะห์พบว่า การกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติมีความสัมพันธ์กับฐานความผิดขณะถูก
คุมความประพฤติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้พ้นการคุมความประพฤติที่มีฐานความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและสารระเหย มีสัดส่วนการกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติ
ร้อยละ 20.6 ซึ่งสูงกว่าฐานความผิดอื่น และผู้พ้นการคุมความประพฤติในฐานความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.
จราจรทางบกมีสัดส่วนการกระทําผิดซ้ําน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 9.6
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ตารางที่ 4-8 ความสัมพันธระหวางฐานความผิดกับการกระทําผิดซ้ําภายหลัง
การคุมความประพฤติ
การกระทําผิดซ้ําภายหลังพ้นการคุมความ
ฐานความผิดในคดีนี้
ประพฤติ
รวม
ไม่มีการกระทําผิดซ้ํา มีการกระทําผิดซ้ํา
190 (100.0%)
24 (12.6%)
166 (87.4%)
ฐานความผิดต่อชีวิตและร่างกาย
245 (100.0%)
46 (18.8%)
199 (81.2%)
ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
458 (100.0%)
44 (9.6%)
414 (90.4%)
ฐานความผิ ด เกี่ ย วกั บ พ.ร.บ.
จราจรทางบก
470 (100.0%)
97 (20.6%)
373 (79.4%)
ฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้
โทษและสารระเหย
347 (100.0%)
44 (12.7%)
303 (87.3%)
ฐานความผิดอื่นๆ
รวม
1,455
255
1,710
χ2 = 27.328 df = 4 P = 0.000 (P<0.05)
2.5.4. ความสัมพันธ์ระหว่างการผ่านการสืบเสาะและพินิจกับการกระทําผิดซ้ําภายหลังการ
คุมความประพฤติ
จากตารางที่ 4-9 เมื่อนําปัจจัยด้านการผ่านการสืบเสาะและพินิจมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างการเคยผ่านการสืบเสาะและพินิจ กับการกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นการคุมความประพฤติ ผลจาก
การวิเคราะห์พบว่า ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่เคยผ่านการสืบเสาะและพินิจนั้น มีสัดส่วนการกระทํา
ผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติคิดเป็นร้อยละ 16.8 และไม่กระทําผิดซ้ําร้อยละ 83.2 ในขณะที่ผู้
พ้นการคุมความประพฤติที่ไม่เคยผ่านการสืบเสาะและพินิจ มีการหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําภายหลังการ
คุมความประพฤติที่ร้อยละ 13.1 และไม่กระทําผิดซ้ําร้อยละ 86.9 และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ด้วยค่า Pearson Chi-Square พบว่า การผ่านการสืบเสาะและพินิจมีความสัมพันธ์กับการกระทําผิดซ้ํา
ภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยผู้พ้นการคุมความประพฤติที่เคย
ผ่านการสืบเสาะและพินิจนั้น มีสัดส่วนการกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติสูงกว่าผู้ที่ไม่เคย
ผ่านการสืบเสาะและพินิจ
ตารางที่ 4-9 ความสัมพันธ์ระหว่างการผ่านการสืบเสาะและพินิจกับการกระทําผิดซ้ํา
ภายหลังการคุมความประพฤติ
การผ่านการสืบเสาะและ การกระทําผิดซ้ําภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ
รวม
พินิจ
ไม่มีการกระทําผิดซ้ํา
มีการกระทําผิดซ้ํา
เคยผ่าน
688 (83.2%)
139 (16.8%)
827 (100.0%)
ไม่เคยผ่าน
748 (86.9%)
113 (13.1%)
861 (100.0%)
รวม
1,436
252
1,688
2
χ = 4.506 df = 1 P = 0.034 (P<0.05)
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2.5.5 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเสนอของพนักงานคุมประพฤติกับการกระทําผิดซ้ําภายหลัง
การคุมความประพฤติ
จากตารางที่ 4-10 เมื่ อ นํ า ปั จ จั ย ด้ า นข้ อ เสนอของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ม าวิ เ คราะห์ ห า
ความสัมพันธ์กับการกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นการคุมความประพฤติ ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ผู้พ้นการ
คุมความประพฤติที่พนักงานคุมประพฤติมีความเห็นเสนอต่อศาลว่าการคุมความประพฤติไม่เหมาะสม มี
การหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติที่ร้อยละ 8 และไม่กระทําผิดซ้ําร้อยละ 92
ในขณะที่ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่พนักงานคุมประพฤติเสนอให้รอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษ
โดยมีเงื่อนไขเพื่อการคุมประพฤตินั้น มีการกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติคิดเป็นร้อยละ
15.4 และไม่กระทําผิดซ้ําร้อยละ 84.6 อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่า Pearson
Chi-Square พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4-10 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเสนอของพนักงานคุมประพฤติกับการกระทําผิดซ้าํ
ภายหลังการคุมความประพฤติ
ข้อเสนอของ
การกระทําผิดซ้ําภายหลังพ้นการคุมความ
พนักงานคุมประพฤติ
ประพฤติ
รวม
ไม่มีการกระทําผิดซ้ํา มีการกระทําผิดซ้ํา
25 (100.0%)
2 (8%)
23 (92%)
เสนอว่าการคุมความประพฤติไม่
เหมาะสม
663 (100.0%)
102 (15.4%)
561 (84.6%)
เสนอให้ ร อการลงโทษหรื อ มี
เงื่อนไขเพื่อคุมประพฤติ
รวม
584
104
688
χ2 = 1.024 df = 1 P = 0.312 (P>0.05)
2.5.6. ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกับการกระทําผิดซ้ํา
จากตารางที่ 4-11 เมื่อนําปัจจัยด้านการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ถูกคุมประพฤติมาวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์กับการกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นการคุมความประพฤติ ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ผู้พ้นการ
คุมความประพฤติที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมนั้น มีการกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติคิดเป็น
ร้อยละ 14.4 และไม่กระทําผิดซ้ําร้อยละ 85.6 ในขณะที่ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่ไม่เคยเข้าร่วม
กิจกรรม มีการหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติที่ร้อยละ 16.7 และไม่กระทําผิด
ซ้ําร้อยละ 83.3 และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่า Pearson Chi-Square พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ0.05
ตารางที่ 4-11 ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกับการกระทําผิดซ้ํา
ภายหลังการคุมความประพฤติ
การกระทําผิดซ้ําภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ
การเข้าร่วมกิจกรรม
รวม
ไม่มีการกระทําผิดซ้ํา
มีการกระทําผิดซ้ํา
เคยเข้าร่วมกิจกรรม
1,097 (85.6%)
184 (14.4%)
1,281 (100.0%)
ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
334 (83.3%)
67 (16.7%)
401 (100.0%)
รวม
1,431
251
1,682
2
χ = 1.322 df = 1 P = 0.25 (P>0.05)
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2.5.7. ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนครั้งที่ต้องรายงานตัวกับการกระทําผิดซ้ําภายหลังการ
คุมความประพฤติ
จากตารางที่ 4-12 เมื่อนําปัจจัยด้านจํานวนครั้งที่ศาลกําหนดให้ต้องรายงานตัวมาวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ กับการกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นการคุมความประพฤติ ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ผู้พ้นการ
คุมความประพฤติที่ต้องรายงานตัวจํานวน 1 ครั้ง มีการกระทําผิดซ้ําน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 10.7 และผู้ที่
ต้องรายงานตัว 2 ครั้ง มีการกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติคิดเป็นร้อยละ 22.9 และจาก
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่า Pearson Chi-Square พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดังกล่าว
ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4-12 ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนครั้งที่ต้องรายงานตัวกับการกระทําผิดซ้าํ
ภายหลังการคุมความประพฤติ
จํานวนครั้งทีต่ ้อง
การกระทําผิดซ้ําภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ
รายงานตัว
รวม
ไม่มีการกระทําผิดซ้ํา
มีการกระทําผิดซ้ํา
1 ครั้ง
67 (89.3%)
8 (10.7%)
75 (100.0%)
2 ครั้ง
54 (77.1%)
16 (22.9%)
70 (100.0%)
3 ครั้ง
233 (83.8%)
45 (16.2%)
278 (100.0%)
4 ครั้ง
687 (85.8%)
114 (14.2%)
801 (100.0%)
5 ครั้ง
40 (80.0%)
10 (20.0%)
50 (100.0%)
6 ครั้ง
94 (88.7%)
12 (11.3%)
106 (100.0%)
มากกว่า 6 ครั้ง
154 (84.6%)
28 (15.4%)
182 (100.0%)
รวม
1,329
233
1,562
χ2 = 7.323 df = 6 P = 0.292 (P>0.05)
2.5.8. ความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขที่ศาลสั่งเพิ่มเติมกับการกระทําผิดซ้ําภายหลังการ
คุมความประพฤติ
จากตารางที่ 4-13 เมื่อนําปัจจัยด้านเงื่อนไขที่ศาลสั่งเพิ่มเติมมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ กับ
การกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นการคุมความประพฤติ ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ผู้พ้นการคุมความประพฤติ
ที่ศาลกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมนั้น มีการกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติคิดเป็นร้อยละ 14
และไม่กระทําผิดซ้ําร้อยละ 86 ในขณะที่ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่ศาลไม่กําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม
มีการหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติที่ร้อยละ 17.6 และไม่กระทําผิดซ้ําร้อยละ
82.4 และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่า Pearson Chi-Square พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4-13 ความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขที่ศาลสั่งเพิ่มเติมกับการกระทําผิดซ้ํา
ภายหลังการคุมความประพฤติ
การกระทําผิดซ้ําภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ
เงื่อนไขที่ศาลสั่งเพิ่มเติม
รวม
ไม่มีการกระทําผิดซ้ํา
มีการกระทําผิดซ้ํา
มีเงื่อนไข
1,033 (86%)
168 (14%)
1,201 (100.0%)
ไม่มีเงื่อนไข
385 (82.4%)
82 (17.6%)
467 (100.0%)
รวม
1,418
250
1,668
2
χ = 3.364 df = 1 P = 0.067 (P>0.05)
2.5.9. ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความร่วมมือระหว่างถูกคุมความประพฤติกับการกระทํา
ผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติ
จากตารางที่ 4-14 เมื่อนําปัจจัยด้านการให้ความร่วมมือระหว่างถูกคุมความประพฤติมา
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับการกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นการคุมความประพฤติ โดยกําหนดให้ผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือปานกลางและน้อยอยู่ในกลุ่มให้ความร่วมมือไม่ดี และผู้ที่ให้ความร่วมมือดี อยู่ในกลุ่มดีผลจาก
การวิเคราะห์พบว่า ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่ให้ความร่วมมือในระหว่างการคุมความประพฤตินั้น มี
การกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติคิดเป็นร้อยละ 13.4 และไม่กระทําผิดซ้ําร้อยละ 86.6
ในขณะที่ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่ให้ความร่วมมือไม่ดีในระหว่างการคุมความประพฤติ มีการหวน
กลับไปกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติที่ร้อยละ 20.8 และไม่กระทําผิดซ้ําร้อยละ 79.2
และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่า Pearson Chi-Square พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการให้
ความร่วมมือและการกระทําผิดซ้ํา มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยผู้ที่ให้
ความร่วมมือดีในระหว่างการคุมความประพฤติมีสัดส่วนการกระทําผิดซ้ําน้อยกว่าผู้ที่ให้ความร่วมมือไม่
ดี
ตารางที่ 4-14 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความร่วมมือระหว่างการคุมความประพฤติกับ
การกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติ
การให้ความร่วมมือระหว่าง การกระทําผิดซ้ําภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ
รวม
ถูกคุมความประพฤติ
ไม่มีการกระทําผิดซ้ํา
มีการกระทําผิดซ้ํา
ร่วมมือดี
1,135 (86.6%)
175 (13.4%)
1,310 (100.0%)
ร่วมมือไม่ดี
293 (79.2%)
77 (20.8%)
370 (100.0%)
รวม
1,428
252
1,680
2
χ = 12.566 df = 1 P = 0.000 (P<0.05)
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2.5.10. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประวั ติ ก ารกระทํ า ผิ ด กั บ การกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า ภายหลั ง การ
คุมความประพฤติ
จากตารางที่ 4-15 เมื่อนําปัจจัยด้านประวัติการกระทําผิดของผู้พ้นคุมความประพฤติมา
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับการกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นการคุมความประพฤติ ผลจากการวิเคราะห์พบว่า
ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่มีประวัติการกระทําผิด มีสัดส่วนการกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความ
ประพฤติคิดเป็นร้อยละ 25.2 และไม่กระทําผิดซ้ําร้อยละ 74.8 ในขณะที่ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่ไม่
มีประวัติการกระทําผิด มีการหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติที่ร้อยละ 13.4
และไม่กระทําผิดซ้ําร้อยละ 86.6 และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่า Pearson Chi-Square
พบว่า ประวัติการกระทําผิดมีความสัมพันธ์กับการกระทําผิดซ้ําภายหลังพ้ นการคุมความประพฤติ
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยผู้พ้นการคุมความประพฤติที่มีประวัติการกระทําผิดนั้น มีสัดส่วน
การกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติสูงกว่าผู้ที่ไม่มีประวัติ
ตารางที่ 4-15 ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการกระทําผิดกับการกระทําผิดซ้าํ
ภายหลังการคุมความประพฤติ
การกระทําผิดซ้ําภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ
ประวัติการกระทําผิด
รวม
ไม่มีการกระทําผิดซ้ํา
มีการกระทําผิดซ้ํา
มีประวัติการกระทําผิด
163 (74.8%)
55 (25.2%)
218 (100.0%)
ไม่มีประวัติการกระทําผิด
1,274 (86.6%)
197 (13.4%)
1,471 (100.0%)
รวม
1,437
252
1,689
χ2 = 20.957 df = 1 P = 0.000 (P<0.05)
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จากตารางที่ 4-16 ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จํานวน
447 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.8 เพศหญิง จํานวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.2 มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง
18 – 25 ปี จํานวน 229 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 26 – 30 ปี จํานวน 89
ราย คิดเป็นร้อยละ 18.2 และน้อยที่สุดคือช่วงอายุสูงกว่า 50 ปี มีจํานวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.8
ตารางที่ 4-16 ข้อมูลทั่วไปของผู้ผา่ นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เพศ
จํานวน
ชาย
447
หญิง
45
รวม
492
อายุ
จํานวน
ต่ํากว่า 18 ปี
35
18 – 25 ปี
229
26 – 30 ปี
89
31 – 40 ปี
74
41 – 50 ปี
43
สูงกว่า 50 ปี
9
ไม่ระบุ
13
รวม
492

ร้อยละ
90.8
9.2
100.0
ร้อยละ
7.2
46.5
18.2
15.0
8.7
1.8
2.6
100.0

3.2 ข้อมูลด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
1. ประเภทของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในคดีนี้ ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ ผ่านการฟื้นฟูด้วยโปรแกรมแบบไม่ควบคุมตัว จํานวน 249 ราย คิดเป็นร้อยละ
50.7 รองลงมาคือ การควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวด จํานวน 108 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.0 และการ
ควบคุ ม ตั ว แบบเข้ ม งวด จํ า นวน 34 ราย ร้ อ ยละ 6.9 ในกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัว ส่วนใหญ่จะใช้การฟื้นฟูด้วยโปรแกรมของสํานักงานคุมประพฤติมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาเป็นโปรแกรมการฟื้นฟูแบบผู้ป่วยนอก คิดเป็นร้อยละ 39.4
2. การขยายระยะเวลาในการฟื้นฟูฯ ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ ไม่มี
การขยายระยะเวลาการฟื้ นฟู จํานวน 395 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.3 มีเพียงจํานวน 89 ราย หรือ
ร้อยละ 18.1 เท่านั้น ที่มีการขยายระยะเวลาการฟื้นฟูผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีการ
ขยายระยะเวลาการฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่ จะขยายระยะเวลาการฟื้นฟูฯ เป็นเวลา 6 เดือน และมากกว่า
6 เดือน ในอัตราที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 25
3. ประวัติการเข้ารับการฟื้นฟูฯ ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ ไม่เคยเข้า
รับการฟื้นฟูฯมาก่อน จํานวน 453 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.1 มีเพียงจํานวน 33 ราย หรือร้อยละ 6.7
เท่านั้นที่ผ่านการฟื้นฟูฯมาก่อน
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4. การดู แ ลโดยอาสาสมั ครคุมประพฤติระหว่ า งการฟื้ น ฟูฯ ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ส่วนใหญ่ ไม่มีอาสาสมัครคุมประพฤติดูแลในระหว่างการฟื้นฟู จํานวน 425 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 86.4 ส่วนผู้ที่มีอาสาสมัครคุมประพฤติออกสอดส่องดูแลมีเพียง 58 ราย หรือร้อยละ 11.8
5. การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกั บ ทางสํ า นั ก งาน ผู้ ผ่ า นการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
ส่วนใหญ่จะเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสํานักงาน จํานวน 377 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.6 และไม่เคย
เข้าร่วม จํานวน 104 ราย หรือร้อยละ 21.2
6. กิจกรรมที่เข้าร่วมกับทางสํานักงาน ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่
จะเคยเข้าร่วมกิจกรรมการทํางานบริการสังคม จํานวน 83 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.5 รองลงมา คือ การ
อบรมป้องกันการเสพซ้ํา จํานวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.4 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 กิจกรรม
จํานวน 189 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.9
ตารางที่ 4-17 ข้อมูลด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ประเภทการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
จํานวน
ร้อยละ
ควบคุมตัวแบบเข้มงวด
34
6.9
ควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวด
109
22.2
ไม่ควบคุมตัว
249
50.6
ไม่ระบุ
100
20.3
รวม
492
100.0
รูปแบบการฟืน้ ฟูแบบไม่ควบคุมตัว
จํานวน
ร้อยละ
ฟื้นฟูโดยโปรแกรมของสํานักงานคุมประพฤติ
152
46.5
ฟื้นฟูแบบผู้ป่วยใน
7
2.1
ฟื้นฟูแบบผู้ป่วยนอก
129
39.4
ฟื้นฟูร่วมกันมากกว่า 1 อย่าง
39
12.0
รวม
327
100.0
การขยายเวลาการฟืน้ ฟู
จํานวน
ร้อยละ
ไม่ขยายเวลา
395
80.3
ขยายเวลา
89
18.1
ไม่ระบุ
8
1.6
รวม
492
100.0
ระยะเวลาที่ขยายเวลาการฟื้นฟู
จํานวน
ร้อยละ
1 เดือน
7
8.0
2 เดือน
14
15.9
18.2
16
3 เดือน
3.4
3
4 เดือน
4.5
4
5 เดือน
25.0
22
6 เดือน
25.0
22
มากกว่า 6 เดือน
รวม
88
100.0
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ตารางที่ 4-17 (ต่อ)
ประวัติการเข้ารับการฟื้นฟูฯ
เคยผ่านการฟื้นฟู
ไม่เคยผ่านการฟื้นฟู
ไม่ระบุ
รวม
การดูแลโดยอาสาสมัครคุมประพฤติระหว่างการฟืน้ ฟู
มี
ไม่มี
ไม่ระบุ
รวม
การเข้าร่วมกิจกรรม
เคยเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ระบุ
รวม
กิจกรรมที่เข้าร่วม
การอบรมความรู้
การอบรมป้องกันการเสพซ้ํา
การให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม
การจัดค่ายจริยธรรม
การบรรพชาอุปสมบท
การจัดค่ายยาเสพติด
การอบรมธรรมะ
การทํางานบริการสังคม
อื่นๆ
เข้าร่วมมากกว่า 1 กิจกรรม
รวม
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จํานวน
33
453
6
492
จํานวน
58
425
9
492
จํานวน
377
104
11
492
จํานวน
15
48
14
5
1
3
6
83
22
189
386

ร้อยละ
6.7
92.1
1.2
100.0
ร้อยละ
11.8
86.4
1.8
100.0
ร้อยละ
76.6
21.2
2.2
100.0
ร้อยละ
3.9
12.4
3.6
1.3
0.3
0.8
1.6
21.5
5.7
48.9
100.0
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7. การประเมินพฤติกรรมระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จากการประเมิน
พฤติกรรมระหว่างการฟื้นฟู พบว่า ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯส่วนใหญ่มีพฤติกรรมระหว่างการฟื้นฟูฯ ดังนี้
- ร้อยละ 62.5 มีความสามารถในการควบคุมการเสพยาเสพติดในระดับ 2 คือ สามารถ
ควบคุมการเสพยาและการใช้เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ได้เป็นบางครั้ง ภายใต้คําแนะนําช่วยเหลือของ
สมาชิกในครอบครัวหรือเจ้าหน้าที่
- ร้อยละ 73.8 ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ 3 คือ ให้ความร่วมมือในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี เช่น มาตามนัด ตรงต่อเวลา สนใจและใส่ใจในกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่จัดให้
เป็นต้น
- ร้อยละ 61.9 มีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดให้ความสําคัญกับการฟื้นฟูฯ ในระดับ 2
คือ บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดให้ความสําคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ต้องได้รับการกระตุ้น
จากเจ้าหน้าที่ เช่น มาเข้าร่วมกิจกรรมสายบ่อยครั้ง แต่เมื่อได้รับการกระตุ้นจากเจ้าหน้าที่แล้วมีการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น หรือไม่สนใจในกิจกรรมแต่เมื่อได้รับการกระตุ้นแล้วมีการเปลี่ยนแปลง
- ร้ อ ยละ 61.3 มีสั ม พันธภาพกั บ บุ ค คลในครอบครัวหรื อบุค คลใกล้ ชิดอยู่ใ นระดับ 3 คื อ
บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด เข้าใจหรือให้กําลังใจ หรือให้การปรึกษาได้ทุกเรื่อง
- ร้อยละ 57.5 มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความเครียดในระดับ 3 คือ จัดการ
กับอารมณ์และความเครียดได้อย่างเหมาะสม เช่น เมื่อมีอารมณ์โกรธก็สามารถควบคุมและแก้ไขได้ เป็น
ต้น
- ร้อยละ 65.3 มีความสามารถในการวางแผนและการดําเนินชีวิตประจําวันในระดับ 3 คือ
สามารถวางแผนการดําเนินชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริงและนําไปปฏิบัติ
ได้
- ร้อยละ 59.8 มีความสม่ําเสมอในการประกอบอาชีพอยู่ในระดับ 3 คือ เอาใจใส่ในการ
ประกอบอาชีพ/การเรียนอย่างสม่ําเสมอ ในกรณีที่ไม่มีอาชีพ/ไม่ได้เรียน ก็มีความใส่ใจในการที่จะ
แสวงหาอาชีพ/การเรียน
8. ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายหลังการฟื้นฟู ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดส่วนใหญ่ จะมีระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยู่ในระดับดี จํานวน 364 ราย คิดเป็นร้อยละ
74.5 รองลงมา คือ พอใช้ จํานวน 121 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.7
9. ผลการประเมินพฤติกรรมภายหลังการฟื้นฟูฯ ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ส่วนใหญ่จะผ่านการประเมินพฤติกรรมภายหลังการฟื้นฟูฯ จํานวน 479 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.0
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ตารางที่ 4-18 การประเมินพฤติกรรมระหว่างการฟื้นฟู
ความสามารถในการควบคุมการเสพยาและสารเสพติดรวมทั้ง
แอลกอฮอล์
ระดับ 1 - ไม่สามารถควบคุม
ระดับ 2 - ควบคุมได้บางครั้งภายใต้คําแนะนําช่วยเหลือ
ระดับ 3 - สามารถควบคุมได้
รวม
ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการฟืน้ ฟูฯ
ระดับ 1 - ไม่ให้ความร่วมมือ
ระดับ 2 - ให้ความร่วมมือแต่ต้องได้รับการกระตุ้น
ระดับ 3 - ให้ความร่วมมือ
รวม
การมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชดิ
ระดับ 1 - ครอบครัวไม่ให้ความสําคัญกับการฟื้นฟู
ระดับ 2 - ให้ความสําคัญแต่ต้องได้รับการกระตุ้น
ระดับ 3 - ครอบครัวให้ความสําคัญกับการฟื้นฟู
รวม
สัมพันธภาพระหว่างผู้เข้ารับการฟืน้ ฟูฯกับบุคคลในครอบครัวหรือ
บุคคลใกล้ชิด
ระดับ 1 - ไม่มบี ุคคลในครอบครัวให้กําลังใจหรือให้การปรึกษา
ระดับ 2 - มีครอบครัวให้กําลังใจหรือให้การปรึกษาในบางเรื่อง
ระดับ 3 - มีครอบครัวให้กําลังใจหรือให้การปรึกษาในทุกเรื่อง
รวม
ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์และความเครียด
ระดับ 1 - ไม่สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม
ระดับ 2 - จัดการได้ภายใต้การช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ระดับ 3- จัดการได้อย่างเหมาะสม
รวม
ความสามารถในการวางแผนและการดําเนินชีวิตประจําวันที่ไม่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ระดับ 1 - ไม่สามารถวางแผน
ระดับ 2 - สามารถวางแผนได้ภายใต้คําแนะนําของเจ้าหน้าที่
ระดับ 3 - สามารถวางแผนได้อย่างเหมาะสม
รวม
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จํานวน

ร้อยละ

9
305
174
488
จํานวน
7
121
360
488
จํานวน
25
302
161
488
จํานวน

1.8
62.5
35.7
100.0
ร้อยละ
1.4
24.8
73.8
100.0
ร้อยละ
5.1
61.9
33.0
100.0
ร้อยละ

9
180
299
488
จํานวน
1
206
280
487
จํานวน

1.8
36.9
61.3
100.0
ร้อยละ
2.0
42.3
57.5
100.0
ร้อยละ

3
166
318
487

6.0
34.1
65.3
100.0
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ตารางที่ 4-18 (ต่อ)
ความสม่าํ เสมอในการประกอบอาชีพ/การเรียน
ระดับ 1 - ไม่ประกอบอาชีพ/การเรียนและไม่พยายามแสวงหา
ระดับ 2 – ประกอบอาชีพ/การเรียนอย่างสม่ําเสมอภายใต้การกระตุ้น
ระดับ 3 - ประกอบอาชีพ/การเรียนอย่างสม่ําเสมอและพยายามแสวงหา
รวม
ระดับการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
รวม
ผลการประเมินพฤติกรรม
ผ่าน
ไม่ผ่าน
รวม

จํานวน
19
177
292
488
จํานวน
364
121
4
489
จํานวน
479
5
484

ร้อยละ
3.9
36.3
59.8
100.0
ร้อยละ
74.5
24.7
0.8
100.0
ร้อยละ
99.0
1.0
100.0

10. การติดตามและสงเคราะห์ภายหลังการฟื้นฟูฯ ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์ จํานวน 388 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.5 ส่วนผู้ที่ได้รับการ
สงเคราะห์ มีจํานวน 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.5
11. กิจกรรมที่เคยได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ส่วนใหญ่ได้รับการสงเคราะห์ ด้านค่ าพาหนะ จํ านวน 30 ราย คิดเป็นร้ อ ยละ 29.4 รองลงมาเป็น
ค่าอาหาร จํานวน 17 ราย ร้อยละ 16.7 และจํานวน 44 ราย หรือร้อยละ 43 ได้รับการสงเคราะห์
มากกว่า 1 กิจกรรม
12. จํานวนครั้งที่พนักงานคุมประพฤติออกติดตามผลการฟื้นฟูฯ ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติ ดส่วนใหญ่ ไม่ได้ รับการติดตามภายหลังการฟื้นฟูฯ โดยพนักงานคุมประพฤติ คิดเป็ น
ร้อยละ 50.1 ส่วนผู้ที่ได้รับการติดตามส่วนใหญ่ได้รับการติดตามจากพนักงานคุมประพฤติ จํานวน
1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.7 รองลงมาคือ มากกว่า 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.8
13.
จํานวนครั้งที่อาสาสมัครคุมประพฤติออกติดตามผลการฟื้นฟูฯ ผู้ผ่านการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ ไม่ได้รับการติดตามจากอาสาสมัครคุมประพฤติ คิดเป็นร้อยละ 88.6
ส่วนผู้ที่ได้รับการติดตาม ส่วนใหญ่ได้รับการติดตามผล จํานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.9 รองลงมาคือ
จํานวน 2 และ 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.2
14. ผลการติดตามการฟื้นฟูฯ จากการติดตามภายหลังการฟื้นฟูฯ พบว่า ผู้ผ่านการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่สามารถเลิกหรือหยุดการเสพยาเสพติดได้ คิดเป็นร้อยละ 93.8
มีผู้กลับไปเสพซ้ําร้อยละ 3.1 และถูกจับกุมดําเนินคดีร้อยละ 3.1
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ตารางที่ 4-19 การติดตามและสงเคราะห์ภายหลังการฟื้นฟูฯ
การได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์
จํานวน
เคย
100
ไม่เคย
388
รวม
492
กิจกรรมที่เคยได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์
จํานวน
การฝึกอาชีพ
5
ค่าอาหาร
17
ค่าพาหนะ
30
กิจกรรมอื่นๆ
6
ได้รับการสงเคราะห์มากกว่า 1 กิจกรรม
44
รวม
102
จํานวนครั้งทีพ่ นักงานคุมประพฤติออกติดตามภายหลัง
จํานวน
การฟื้นฟูฯ
1 ครั้ง
77
2 ครั้ง
31
3 ครั้ง
25
4 ครั้ง
35
5 ครั้ง
20
6 ครั้ง
9
มากกว่า 6 ครั้ง
48
ไม่มีการติดตาม
247
รวม
492
จํานวนครั้งทีอ่ าสาสมัครคุมประพฤติออกติดตามภายหลัง
จํานวน
การฟื้นฟูฯ
1 ครั้ง
14
2 ครั้ง
11
3 ครั้ง
9
4 ครั้ง
11
5 ครั้ง
4
6 ครั้ง
2
มากกว่า 6 ครั้ง
5
ไม่มีการติดตาม
436
รวม
492
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ร้อยละ
20.5
79.5
100.0
ร้อยละ
5.0
16.7
29.4
5.9
43.0
100.0
ร้อยละ
15.7
6.3
5.1
7.1
4.1
1.8
9.8
50.1
100.0
ร้อยละ
2.9
2.2
1.9
2.2
0.8
0.4
1.0
88.6
100.0

การประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ตารางที่ 4-19 (ต่อ)
ผลการติดตาม

จํานวน
333
11
11
355

เลิกได้
เสพซ้ํา
ถูกจับ
รวม

ร้อยละ
93.8
3.1
3.1
100.0

3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
1. ประวัติการกระทําความผิด ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ ไม่ มี
ประวัติการกระทําความผิด มีจํานวน 284 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.7 มีประวัติการกระทําผิด จํานวน
199 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.4
2. จํานวนครั้งในการกระทําผิด ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เคยกระทําผิดก่อน
เข้ารับการฟื้นฟูในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เคยกระทําผิดมาก่อนจํานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 60.6 รองลงมา
เคยกระทําผิด 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.2
3. ฐานความผิดในคดีก่อน ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เคยกระทําผิดมาก่อน
ส่วนใหญ่กระทําความผิดในฐานความผิดอื่นๆที่ไม่ใช่ฐานความผิดในพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมาเป็นฐานความผิดคดีเสพ ร้อยละ 21.9
4. ผลคดีในการกระทําความผิดครั้งก่อน ผลคดีในการกระทําความผิดครั้งก่อนของผู้ผ่านการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ เป็นโทษจําคุก คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมาเป็นการรอการ
ลงโทษโดยมีเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ร้อยละ 23.2
5. ฐานความผิดในคดีนี้ ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ ถูกจับในฐาน
ความผิดคดีเสพยาเสพติด จํานวน 392 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.7 รองลงมาเป็นความผิดในคดีเสพและ
ครอบครอง จํานวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.9
ตารางที่ 4-20 ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดของผูผ้ ่านการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ประวัติการกระทําผิด
จํานวน
ร้อยละ
เคยกระทําผิด
199
40.4
ไม่เคยกระทําผิด
284
57.7
ไม่ระบุ
9
1.9
รวม
492
100.0
จํานวนการกระทําผิด
จํานวน
ร้อยละ
เคยกระทําผิด 1 ครั้ง
120
60.6
เคยกระทําผิด 2 ครั้ง
46
23.2
เคยกระทําผิด 3 ครั้ง
14
7.2
เคยกระทําผิด 4 ครั้ง
9
4.5
เคยกระทําผิด 5 ครั้ง
6
3.0
เคยกระทําผิด 6 ครั้ง
1
0.5
เคยกระทําผิดมากกว่า 6 ครั้ง
2
1.0
รวม
198
100.0

[55]

การประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ตารางที่ 4-20 (ต่อ)
ฐานความผิดในคดีก่อน

จํานวน
39
29
6
7
97
178
จํานวน
11
7
45
27
65
11
22
6
194
จํานวน
392
88
5
6
1
492

เสพ
เสพและครอบครอง
เสพและครอบครองเพื่อจําหน่าย
เสพและจําหน่าย
ฐานความผิดอื่น
รวม
ผลคดีในการกระทําความผิดครั้งก่อน
ส่งเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
รอการลงโทษ/รอการกําหนดโทษ
รอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
ปรับ
จําคุก
อยู่ระหว่างพิจารณาคดี
อื่นๆ
ไม่ทราบผลคดี
รวม
ฐานความผิดในคดีนี้
เสพ
เสพและครอบครอง
เสพและครอบครองเพื่อจําหน่าย
เสพและจําหน่าย
ไม่ระบุ
รวม

ร้อยละ
21.9
16.3
3.4
3.9
54.5
100.0
ร้อยละ
5.7
3.6
23.2
14.0
33.5
5.7
11.3
3.0
100.0
ร้อยละ
79.7
17.9
1.0
1.2
0.2
100.0

3.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดซ้ําของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
1. การกระทําผิดซ้ํา ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ส่วนใหญ่จะไม่มีการกระทําผิด
ซ้ํา คิดเป็นร้อยละ 77.4 ส่วนการกระทําผิดซ้ํามีเพียงร้อยละ 22.6
2. จํานวนครั้งในการกระทําผิดซ้ํา ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ส่วนใหญ่จะ
กระทําผิดซ้ํา จํานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 72.1 รองลงมาคือ กระทําผิดซ้ําจํานวน 2 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 22.5
3. ฐานความผิดที่กระทําผิดซ้ํา ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ส่วนใหญ่จะกระทํา
ผิดซ้ําในคดีเสพยาเสพติดให้โทษ คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาคือ คดีเสพและมียาเสพติดไว้ในความ
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต คิดเป็นร้อยละ 23.4
และกระทําผิดซ้ําในคดีอื่นๆที่ไม่ใช่คดีตาม
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ร้อยละ 24.3
4. การกระทําผิดซ้ําในคดีเดิม ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะกระทําผิดซ้ําในคดี
เดิม คิดเป็นร้อยละ 56.4 รองลงมาจะมีการกระทําผิดซ้ําในคดีใหม่ คิดเป็นร้อยละ 29.1
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5. ระยะเวลาที่กระทําผิดซ้ําหลังการฟื้นฟู ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่
จะหวนกลับมากระทําผิดซ้ําภายหลังจากพ้นการฟื้นฟูฯไปแล้ว 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ
ในระยะเวลา 3-6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 14.9
6. ผลคดีในการกระทําผิดซ้ํา ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่กระทําผิดซ้ํา ส่วน
ใหญ่จะยังไม่ทราบผลคดี คิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมาคือ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี คิดเป็นร้อยละ
12.7 และถูกส่งเข้ารับการฟื้นฟูใหม่ ร้อยละ 6.4
ตารางที่ 4-21 ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดซ้ําของผู้ผา่ นการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การกระทําผิดซ้ํา
จํานวน
ร้อยละ
มีการกระทําผิดซ้ํา
111
22.6
ไม่มีการกระทําผิดซ้ํา
381
77.4
รวม
492
100.0
จํานวนครั้งในการกระทําผิดซ้ํา
จํานวน
ร้อยละ
72.1
80
มีการกระทําผิดซ้ํา 1 ครั้ง
22.5
25
มีการกระทําผิดซ้ํา 2 ครั้ง
2.7
3
มีการกระทําผิดซ้ํา 3 ครั้ง
2.7
3
มีการกระทําผิดซ้ํา 4 ครั้งขึ้นไป
รวม
111
100.0
ฐานความผิดที่กระทําผิดซ้าํ
จํานวน
ร้อยละ
เสพ
32
28.8
เสพและครอบครอง
26
23.4
เสพและครอบครองเพื่อจําหน่าย
7
6.3
เสพและจําหน่าย
5
4.5
คดีอื่นๆ
27
24.3
กระทําผิดมากกว่า 1 คดี
14
12.7
รวม
111
100.0
การกระทําผิดซ้ําในคดีเดิม
จํานวน
ร้อยละ
กระทําผิดซ้ําในคดีเดิม
62
56.4
กระทําผิดซ้ําในคดีใหม่
32
29.1
กระทําผิดซ้ําในคดีเดิมและคดีใหม่
16
14.5
รวม
110
100.0
ระยะเวลาที่กระทําผิดซ้ําหลังการฟื้นฟู
จํานวน
ร้อยละ
น้อยกว่า 3 เดือน
15
13.2
3-6 เดือน
17
14.9
6-9 เดือน
10
8.8
9 เดือน – 1 ปี
15
13.2
มากกว่า 1 ปี
57
50.0
รวม
114
100.0
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ตารางที่ 4-21 (ต่อ)
ผลคดีในการกระทําผิดซ้ํา
ส่งเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
รอการลงโทษ/รอการกําหนดโทษ
รอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขคุมความประพฤติ
ปรับ
จําคุก
อยู่ระหว่างพิจารณาคดี
อื่นๆ
ไม่ทราบผลคดี
มีผลคดีมากกว่า 1 ผลคดี
รวม

จํานวน
7
2
1
1
5
14
2
70
8
110

ร้อยละ
6.4
1.8
0.9
0.9
4.5
12.7
1.8
63.6
7.4
100.0

3.5 ความสัมพัน ธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการกระทํา ผิดซ้ําของผู้ ผ่านการฟื้น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ในส่วนต่อไปนี้ เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆที่อาจมีผลต่อการกระทํา
ผิดซ้ําของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ปัจจัยที่นํามาวิเคราะห์ ได้แก่ อายุ ฐานความผิด
ประเภทการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประวัติการเข้ารับการฟื้นฟู ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ผลการ
ประเมินพฤติกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมที่สํานักงานคุมประพฤติจัดขึ้นในระหว่างการฟื้นฟู การขยาย
เวลาการฟื้นฟู ประวัติการกระทําผิด
3.5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการกระทําผิดซ้ําภายหลังการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด
จากตารางที่ 4-22 เมื่อนําปัจจัยด้านอายุมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับการกระทําผิดซ้ําของ
ของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผลจากการวิเคราะห์พบว่า อายุของผู้ผ่านการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่มีความสัมพันธ์กับการกระทําผิดซ้ําอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้ผ่านการฟื้นฟูที่มีอายุน้อยมีแนวโน้มจะกระทําผิดซ้ํามากกว่าผู้ผ่านการฟื้นฟูที่มี
อายุมาก โดยผู้ผ่านการฟื้นฟูที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปีจนถึง 25 ปี มีสัดส่วนการกระทําผิดซ้ําประมาณร้อยละ
25-27 ในขณะที่ผู้ผ่านการฟื้นฟูที่มีอายุมากกว่า 25 ปีมีสัดส่วนการกระทําผิดซ้ําประมาณร้อยละ 14-22
ตารางที่ 4-22 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการกระทําผิดซ้ําภายหลังการฟืน้ ฟู
การกระทําผิดซ้ําภายหลังการฟื้นฟู
อายุ
รวม
ไม่มีการกระทําผิดซ้ํา
มีการกระทําผิดซ้ํา
ต่ํากว่า 18 ปี
26 (74.3%)
9 (25.7%)
35 (100.0%)
18 – 25 ปี
167 (72.9%)
62 (27.1%)
229 (100.0%)
26 – 30 ปี
73 (82%)
16 (18%)
89 (100.0%)
31 – 40 ปี
63 (85.1%)
11 (14.9%)
74 (100.0%)
41 – 50 ปี
35 (81.4%)
8 (18.8%)
43 (100.0%)
สูงกว่า 50 ปี
7 (77.8%)
2 (22.2%)
9 (100.0%)
รวม
371
108
479
2
χ = 6.837 df = 5 P = 0.233 (P>0.05)
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3.5.2 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งฐานความผิ ด กั บ การกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า ของผู้ ผ่ า นการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จากตารางที่ 4-23 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่าสถิติไคสแควร์ พบว่า ฐานความผิดของ
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่มีความสัมพันธ์กับการกระทําผิดซ้ําอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ตาม พบว่า ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในคดีเสพมีอัตราการ
กระทําผิดซ้ําร้อยละ 24.7 ซึ่งสูงกว่าฐานความผิดอื่นๆ
ตารางที่ 4-23 ความสัมพันธ์ระหว่างฐานความผิดกับการกระทําผิดซ้าํ ภายหลังการฟื้นฟู
การกระทําผิดซ้ํา
ฐานความผิด
รวม
ไม่มีการกระทําผิดซ้ํา มีการกระทําผิดซ้ํา
เสพ
295 (75.3%)
97 (24.7%)
392 (100.0%)
เสพและครอบครอง
75 (85.2%)
13 (14.8%)
88 (100.0%)
เสพและครอบครองเพื่อจําหน่าย
5 (100.0%)
0 (0.0%)
5 (100.0%)
เสพและจําหน่าย
5 (83.3%)
1 (16.7%)
6 (100.0%)
รวม
380
111
491
2
χ = 5.693 df = 3 P = 0.128 (P>0.05)
3.5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทการฟื้นฟูสมรรถภาพกับการกระทําผิดซ้ําของผู้ผ่าน
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จากตารางที่ 4-24 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่าสถิติไคสแควร์ พบว่า ประเภทของการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่มีความสัมพันธ์กับการกระทําผิดซ้ําอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 อย่างไรก็ตาม พบว่า ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในโปรแกรมควบคุมตัวแบบ
เข้มงวดมีอัตราการกระทําผิดซ้ําร้อยละ 29.4 ซึ่งสูงกว่าผู้ผ่านการฟื้นฟูในโปรแกรมอื่นๆ ในขณะเดียวกัน
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในโปรแกรมแบบไม่ควบคุมตัว มีอัตราการกระทําผิดซ้ําร้อยละ
18.9
ตารางที่ 4-24 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทการฟื้นฟูสมรรถภาพกับการกระทําผิดซ้ํา
ภายหลังการฟื้นฟู
การกระทําผิดซ้ํา
ประเภทการฟืน้ ฟู
รวม
ไม่มีการกระทําผิดซ้ํา มีการกระทําผิดซ้ํา
ควบคุมตัวแบบเข้มงวด
24 (70.6%)
10 (29.4%)
34 (100.0%)
ควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวด
79 (72.5%)
30 (27.5%)
109 (100.0%)
ไม่ควบคุมตัว
202 (81.1%)
47 (18.9%)
249 (100.0%)
รวม
305
87
392
χ2 = 4.406 df = 2 P = 0.110 (P>0.05)
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3.5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพกับการกระทําผิดซ้ํา
ของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ผู้ที่เคยผ่านการฟื้นฟูมีการกระทําผิดซ้ํา ร้อยละ 18.2 และ
ผู้ที่ไม่เคยผ่านการฟื้นฟูมีการกระทําผิดซ้ํา ร้อยละ 22.7 อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่าประวัติการเข้ารับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีความสัมพันธ์กับการกระทําผิดซ้ํา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 4-25 ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกับการ
กระทําผิดซ้ําภายหลังการฟื้นฟู
การกระทําผิดซ้ํา
ประวัติการเข้ารับการฟื้นฟู
รวม
ไม่มีการกระทําผิดซ้ํา มีการกระทําผิดซ้ํา
เคยผ่านการฟื้นฟู
27 (81.8%)
6 (18.2%)
33 (100.0%)
ไม่เคยผ่านการฟื้นฟู
350 (77.3%)
103 (22.7%)
453 (100.0%)
รวม
377
109
486
χ2 = 0.367 df = 1 P = 0.545 (P>0.05)
3.5.5 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระดั บ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมในระหว่ า งการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพกับการกระทําผิดซ้ําของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จากตารางที่ 4-26 พบว่า ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
ระหว่างการฟื้นฟูในเกณฑ์ดี มีอัตราการกระทําผิดซ้ํา ร้อยละ 17.6 ในขณะที่ผู้ผ่านการฟื้นฟูที่มีระดับ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเกณฑ์พอใช้ มีอัตราการกระทําผิดซ้ําร้อยละ 34.7 และผู้ผ่านการฟื้นฟูที่มี
ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเกณฑ์ต้องปรับปรุงมีอัตราการกระทําผิดซ้ํา ร้อยละ 75.0 จากการ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระหว่างการฟื้นฟูมีความสัมพันธ์กับการ
กระทําผิดซ้ํา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเกณฑ์ดี มีอัตราการ
กระทําผิดซ้ําน้อยกว่าผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์พอใช้หรือยังต้องปรับปรุง
ตารางที่ 4-26 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกับการกระทําผิดซ้ํา
ภายหลังการฟื้นฟู
ระดับการเปลีย่ นแปลง
การกระทําผิดซ้ํา
รวม
พฤติกรรม
ไม่มีการกระทําผิดซ้ํา
มีการกระทําผิดซ้ํา
ดี
300 (82.4%)
64 (17.6%)
364 (100.0%)
พอใช้
79 (65.3%)
42 (34.7%)
121 (100.0%)
ต้องปรับปรุง
1 (25.0%)
3 (75.0%)
4 (100.0%)
รวม
380
109
489
2
χ = 21.850 df = 2 P = 0.000 (P<0.05)
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3.5.6 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินพฤติกรรมในระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพกับ
การกระทําผิดซ้ําของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จากตารางที่ 4-27 พบว่า ผลการประเมินพฤติกรรมในระหว่างการฟื้นฟูไม่มีความสัมพันธ์กับ
การกระทําผิดซ้ําอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ตาม พบว่า ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดที่มีผลการประเมินพฤติกรรมในทางที่ดีมีอัตราการกระทําผิดซ้ําต่ํากว่า ผู้ผ่านการฟื้นฟูที่มี
ผลการประเมินพฤติกรรมในทางที่ไม่ดี
ตารางที่ 4-27 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินพฤติกรรมกับการกระทําผิดซ้ํา
ภายหลังการฟื้นฟู
การกระทําผิดซ้ํา
ผลการประเมินพฤติกรรม
รวม
ไม่มีการกระทําผิดซ้ํา มีการกระทําผิดซ้ํา
ผ่าน
373 (77.9%)
106 (22.1%)
479 (100.0%)
ไม่ผ่าน
3 (60.0%)
2 (40.0%)
6 (100.0%)
รวม
376
108
484
2
χ = 0.912 df = 1 P = 0.340 (P>0.05)
3.5.7 ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมที่สํานักงานคุมประพฤติจัดขึ้นในระหว่าง
การฟื้นฟูกับการกระทําผิดซ้ําของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จากตารางที่ 4-28 พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างการฟื้นฟูไม่มีความสัมพันธ์กับการ
กระทําผิดซ้ําอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ตาม พบว่า ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่สํานักงานคุมประพฤติจัดให้มีอัตราการกระทําผิดซ้ํา ร้อยละ
28.8 ซึ่งสูงกว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่มีอัตราการกระทําผิดซ้ําร้อยละ 21.5
ตารางที่ 4-28 ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกับการกระทําผิดซ้ําภายหลังการฟื้นฟู
การกระทําผิดซ้ํา
การเข้าร่วมกิจกรรม
รวม
ไม่มีการกระทําผิดซ้ํา มีการกระทําผิดซ้ํา
เคยเข้าร่วมกิจกรรม
296 (78.5%)
81 (21.5%)
377 (100.0%)
ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
74 (71.2%)
30 (28.8%)
104 (100.0%)
รวม
370
111
481
2
χ = 2.488 df = 1 P = 0.115 (P>0.05)
3.5.8 ความสัมพันธ์ระหว่างการขยายเวลาการฟื้นฟูกับการกระทําผิดซ้ําของผูผ้ า่ นการฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จากตารางที่ 4-29 พบว่า การขยายเวลาการฟื้นฟูไม่มีความสัมพันธ์กับการกระทําผิดซ้ําอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ตาม พบว่า ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีการ
ขยายเวลาการฟื้นฟูมีอัตราการกระทําผิดซ้ํา ร้อยละ 24.7 ซึ่งสูงกว่าผู้ที่ไม่มีการขยายเวลาการฟื้นฟู ที่มี
อัตราการกระทําผิดซ้ําร้อยละ 21.5
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ตารางที่ 4-29 ความสัมพันธ์ระหว่างการขยายเวลาการฟื้นฟูกับการกระทําผิดซ้ําภายหลังการฟื้นฟู
การกระทําผิดซ้ํา
การขยายเวลาการฟืน้ ฟู
รวม
ไม่มีการกระทําผิดซ้ํา มีการกระทําผิดซ้ํา
ไม่ขยายเวลา
310 (78.5%)
85 (21.5%)
395 (100.0%)
ขยายเวลา
67 (75.3%)
22 (24.7%)
89 (100.0%)
รวม
377
107
484
2
χ = 0.432 df = 1 P = 0.511 (P>0.05)
3.5.9 ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการกระทําผิดกับการกระทําผิดซ้ําของผู้ผ่านการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จากตารางที่ 4-30 พบว่า ผู้ที่มีเคยกระทําผิดก่อนเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมี
อัตราการกระทําผิดซ้ํา ร้อยละ 28.6 และผู้ที่ไม่เคยกระทําผิดก่อนเข้ารับการฟื้นฟู มีอัตราการกระทําผิด
ซ้ํา ร้อยละ 18.7 และจากการวิเคราะห์ด้วยสถิติ พบว่า ประวัติการกระทําผิดมีความสัมพันธ์กับการ
กระทําผิดซ้ําอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ที่มีประวัติการกระทําผิดมีอัตราการกระทํา
ผิดซ้ําสูงกว่าผู้ที่ไม่มีประวัติการกระทําผิด
ตารางที่ 4-30 ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการกระทําผิดกับการกระทําผิดซ้าํ ภายหลังการฟื้นฟู
การกระทําผิดซ้ํา
ประวัติการกระทําผิด
รวม
ไม่มีการกระทําผิดซ้ํา มีการกระทําผิดซ้ํา
เคยกระทําผิด
142 (71.4%)
57 (28.6%)
199 (100.0%)
ไม่เคยกระทําผิด
231 (81.3%)
53 (18.7%)
284 (100.0%)
รวม
373
110
483
2
χ = 6.628 df = 1 P = 0.010 (P<0.05)
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บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ในชุ ม ชน ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดําเนินการด้านการคุมประพฤติผู้กระทําผิด
และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด การกระทําผิดซ้ํา ตลอดจนศึกษา
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติและพ้นการฟื้นฟู
สมรรถภาพ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีประชากรเป้าหมาย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1) ผู้พ้นการคุมความประพฤติด้วยดี ในปี 2550 ประกอบด้วย 4 กลุ่มย่อย คือ 1.1) ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ 1.2) ผู้ได้รับการพักการลงโทษ 1.3) ผู้ได้รับการลดวันต้องโทษ 1.4) ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน และ 2) ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่งผลการฟื้นฟูเป็นที่
น่าพอใจ ในปี 2550
คณะผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลจากสํานักงานคุมประพฤติเป้าหมาย จํานวน 97 สํานักงาน
โดยใช้แบบเก็บข้อมูลสําหรับกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ แบบเก็บข้อมูลของผู้พ้นการคุมความประพฤติ
และแบบเก็ บ ข้ อ มู ล ของผู้ ผ่ า นการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ หลั ง จากได้ รั บ แบบเก็ บ ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดแล้ ว
คณะผู้วิจัยนําข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ไปตรวจสอบการกระทําผิดด้วยระบบ CDS และดําเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบไปด้วย อัตราส่วนร้อยละ และไคร์สแควร์
(Chi-square) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
ผลการดําเนินการด้านการคุมความประพฤติ
ผู้พ้นการคุมความประพฤติในปี 2550 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 91.64 และอยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 18 – 25 ปี ร้อยละ 36.5 ส่วนใหญ่เป็นผู้พ้นการคุมความประพฤติผู้ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 43.8
เป็นผู้พ้นการคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน ร้อยละ 27.9 เป็นผู้พ้นการลดวันต้องโทษ ร้อยละ 17.2
และเป็นผู้พ้นการพักการลงโทษ ร้อยละ 11.1
ผู้พ้นการคุมความประพฤติมีสัดส่วนที่เคยผ่านการสืบเสาะใกล้เคียงกัน โดยผู้พ้นการคุมความ
ประพฤติที่ไม่เคยผ่านการสืบเสาะ คิดเป็นร้อยละ 50.4 ของจํานวนผู้พ้นคุมความประพฤติทั้งหมด ซึ่ง
ใกล้เคียงกับผู้พ้นคุมความประพฤติที่เคยผ่านการการสืบเสาะในคดีนี้ ในกรณีที่ผ่านการสืบเสาะ คดีที่
พนักงานคุมประพฤติเสนอให้คุมความประพฤติผู้กระทําผิด คิดเป็นร้อยละ 80
จํานวนปีที่รายงานตัวตามเงื่อนไข ส่วนใหญ่ต้องรายงานตัวเป็นเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 89.9
และส่วนใหญ่ถูกกําหนดให้รายงานตัว 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 51.3 ซึ่งสอดคล้องกับจํานวนครั้งที่
พนักงานคุมประพฤติรับรายงานตัว ซึ่งส่วนใหญ่รับรายงานตัว 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล พบว่ า ร้ อ ยละ 94 ของคดี ทั้ ง หมด ได้ รั บ การสอดส่ อ งจากพนั ก งานคุ ม
ประพฤติ จํานวน 1 ครั้ง และเพียงร้อยละ 13 ได้รับการสอดส่องโดยอาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้พ้นการ
คุมความประพฤติร้อยละ 76.2 เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่สํานักงานจัดให้ในระหว่างการคุมความประพฤติ
แต่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.5 ไม่เคยเข้ารับการช่วยเหลือสงเคราะห์ ในส่วนของการให้ความร่วมมือกับ
พนักงานคุมประพฤติ พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดี คิดเป็นร้อยละ 78
ผู้พ้นคุมความประพฤติส่วนใหญ่ร้อยละ 94.2 ไม่เคยผ่านการคุมประพฤติมาก่อน ร้อยละ 86 ไม่
มีประวัติการกระทําผิด และในกรณีที่เคยกระทําผิด พบว่า ส่วนใหญ่ กระทําผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับ
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ยาเสพติดให้โทษมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาคือฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ
15.7
สําหรับฐานความผิดในคดีล่าสุดที่ถูกคุมความประพฤตินั้น ผู้พ้นคุมความประพฤติส่วนใหญ่
กระทําผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.4 รองลงมาเป็นความผิด
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก คิดเป็นร้อยละ 21.7
ในภาพรวมพบว่า ผู้พ้นการคุมความประพฤติในงานวิจัยนี้ มีลักษณะใกล้เคียงกับผลงานวิจัย
เรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ปีงบประมาณ 2552 (กรมคุมประพฤติ,
2553)
การกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นการคุมความประพฤติ
ผู้พ้นการคุมความประพฤติส่วนใหญ่ไม่มีการกระทําผิดซ้ําภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ
คิดเป็นร้อยละ 85.1 และมีผู้พ้นการคุมความประพฤติที่มีการกระทําผิดซ้ํา คิดเป็นร้อยละ 14.9
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ใกล้เคียงกับอัตราการกระทําผิดซ้ําที่ได้จากการวิจัยในปี
2552 ซึ่งพบอัตราการกระทําผิดซ้ําร้อยละ 14.2 (กรมคุมประพฤติ, 2553) ในกรณีที่มีการกระทําผิดซ้ํา
ส่วนใหญ่กระทําผิดซ้ํา จํานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.3 รองลงมาคือมีการกระทําผิดซ้ํา 2 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 18 และ ผู้พ้นการคุมความประพฤติมีการกระทําผิดซ้ําตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
1.6
ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่หวนกลับไปกระทําความผิดซ้ํา ร้อยละ 47.5 กระทําผิดซ้ําในฐาน
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ รองลงมาเป็นการกระทําผิดซ้ําในฐานความผิดต่อชีวิตและร่างกาย
คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 8.9 และฐานความผิ ดเกี่ย วกั บทรัพย์ ร้ อ ยละ 7.4 ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิ จัย ของ
กรมคุมประพฤติในปีที่ผ่านมาโดยตลอด ผู้พ้นการคุมความประพฤติในงานวิจัยนี้ ส่วนใหญ่กระทําผิดซ้ํา
ในคดีใหม่ คิดเป็นร้อยละ 54.4 และกระทําผิดซ้ําในคดี เดิม คิดเป็นร้อยละ 39.9 ซึ่งสอดคล้องกั บ
ผลการวิจัยในปี 2549 และ 2552 (กรมคุมประพฤติ, 2550, 2553) ในกลุ่มที่กระทําผิดซ้ํา ส่วนใหญ่
หรือร้อยละ 57.7 อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี และร้อยละ 4.7 ได้รับการรอการลงโทษโดยมีเงื่อนไข
การคุมความประพฤติ
ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่หวนหลับไปกระทําความผิดซ้ํา ร้อยละ 34.9 หวนกลับไปกระทํา
ความผิดซ้ําภายหลังพ้นจากการคุมความประพฤติเป็นเวลา 1-2 ปี รองลงมา คือ ร้อยละ 24 หวน
กลับไปกระทําความผิดซ้ําในเวลา 2-3 ปีภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต่างจาก
ผลการวิจัยของกรมคุมประพฤติในปี 2552 ที่พบว่าผู้พ้นการคุมความประพฤติส่วนใหญ่กระทําผิดซ้ําใน
ระยะเวลา 2-3 ปี ภายหลังการพ้นการคุมความประพฤติ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัย
ของกรมคุมประพฤติที่วิจัยมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 พบว่า ช่วงเวลาที่กลับไปกระทําผิดซ้ําหลังพ้น
การคุมประพฤติ มีระยะเวลามากขึ้น โดยในปี 2547 และ 2548 พบว่า ระยะเวลาที่กลับไปกระทําผิดซ้ํา
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 6 เดือน - 1 ปี แต่ในการวิจัยในปีหลัง คือ ปี 2549 และ 2552 พบว่า ช่วงเวลาที่พบ
มากที่สุด คือ 1-2 ปี หรือ 2-3 ปี ซึ่งอาจหมายความได้ว่า การคุมประพฤติมีผลในการยับยั้งการกระทํา
ผิดซ้ําได้นานขึ้น

[64]

การประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นการคุมความประพฤติ
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นการคุมความประพฤติ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ ประเภทของผู้พ้นการคุมความประพฤติ ฐานความผิด การผ่านการ
สืบเสาะและพินิจ การให้ความร่วมมือระหว่างการคุมความประพฤติ ประวัติการกระทําผิด
อายุ ผู้กระทําผิดที่มีอายุน้อยจะมีโอกาสกระทําผิดซ้ํามากกว่าผู้กระทําผิดที่มีอายุมาก โดยผู้ที่มี
อายุ 25 ปีหรือน้อยกว่า กระทําผิดซ้ําร้อยละ 20.2 ในขณะที่ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี กระทําผิดซ้ํา
ร้อยละ 3.9 ผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผ่านมาของกรมคุมประพฤติ และการวิจัยของ Chui
(2007) และ May, et al (2008) ที่พบว่า การกระทําผิดซ้ําจะลดลงตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น จากผลวิจัยที่
ศึกษาโดยกรมคุมประพฤติพบว่าช่วงอายุที่มีโอกาสกระทําผิดซ้ํามากที่สุดคือ 25 ปีหรือน้อยกว่า
ประเภทของผู้พ้นการคุมความประพฤติ ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ที่ได้รับการ
รอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขการคุมความประพฤติ กระทําผิดซ้ําน้อยกว่าผู้พ้นการคุมความประพฤติที่เป็น
เด็กและเยาวชน ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ และผู้ที่ได้รับการลดวันต้องโทษ โดยผู้พ้นการคุมความ
ประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่การกระทําผิดซ้ําร้อยละ 10.0 ในขณะที่กลุ่มอื่นๆ กระทําผิดซ้ําร้อยละ 18 ขึ้นไป
ฐานความผิด ผู้พ้ น การคุ ม ความประพฤติที่ มีฐ านความผิ ด เกี่ ย วกั บยาเสพติ ดให้โ ทษและ
สารระเหย มี สั ด ส่ ว นการกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า ภายหลั ง การคุ ม ความประพฤติ สู ง กว่ า ฐานความผิ ด อื่ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของกรมคุมประพฤติในปีที่ผ่านมา การวิจัยนี้ ยังพบว่า ผู้พ้นการคุมความ
ประพฤติใน ฐานความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.จราจรทางบกมีสัดส่วนการกระทําผิดซ้ําน้อยที่สุด โดยผู้พ้นการ
คุมความประพฤติที่มีฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและสารระเหย กระทําผิดซ้ําร้อยละ 20.6
และผู้พ้นการคุมความประพฤติในฐานความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.จราจรทางบกกระทําผิดซ้ํา ร้อยละ 9.6
การผ่านการสืบเสาะและพินิจ ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่เคยผ่านการสืบเสาะและพินิจ
มีสัดส่วนการกระทําผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติสูงกว่าผู้ที่ไม่เคยผ่านการสืบเสาะและพินิจ โดย
ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่เคยผ่านการสืบเสาะและพินิจกระทําผิดซ้ําร้อยละ 16.8 ในขณะที่ผู้พ้นการ
คุ ม ความประพฤติ ที่ ไ ม่ เ คยผ่ า นการสื บ เสาะและพิ นิ จ กระทํ า ผิ ด ซ้ํ า ร้ อ ยละ 13.1 อย่ า งไรก็ ต าม
ผลการวิจัยนี้ ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยในปี 2548 ที่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
งานวิจัยดังกล่าวพบว่า ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่ไม่เคยผ่านการสืบเสาะและพินิจมีการกระทําผิดซ้ํา
สูงกว่า แต่สอดคล้องกับการวิจัยการประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนปี 2552
ที่พบว่าผู้พ้นการคุมความประพฤติที่เคยผ่านการสืบเสาะและพินิจกระทําผิดซ้ําสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้ผ่านการ
สืบเสาะและพินิจ แต่การวิจัยนี้ ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
การให้ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งการคุ ม ความประพฤติ ผู้ ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ดี ใ นระหว่ า งการ
คุมความประพฤติมีสัดส่วนการกระทําผิดซ้ําน้อยกว่าผู้ที่ให้ความร่วมมือไม่ดี โดยผู้พ้นการคุมความ
ประพฤติที่ให้ความร่วมมือดีในระหว่างการคุมความประพฤติกระทําผิดซ้ําร้อยละ 13.4 ในขณะที่ผู้พ้น
การคุมความประพฤติที่ให้ความร่วมมือไม่ดีกระทําผิดซ้ําร้อยละ 20.8
ประวัติการกระทําผิด ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่มีประวัติการกระทําผิด มีสัดส่วนการกระทํา
ผิดซ้ําภายหลังการคุมความประพฤติสูงกว่าผู้ที่ไม่มีประวัติ โดยผู้พ้นการคุมความประพฤติที่มีประวัติการ
กระทําผิด กระทําผิดซ้ําร้อยละ 25.2 ในขณะที่ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่ไม่มีประวัติการกระทําผิด
กระทําผิดซ้ําร้อยละ 13.4
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ผลการดําเนินการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 90.8 มีอายุอยู่ในช่วง
ระหว่าง 18 – 25 ปี ร้อยละ 46.5 ส่วนใหญ่ ไม่เคยเข้ารับการฟื้นฟูฯมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 92.1
ส่วนใหญ่ ถูกจับในฐานความผิดคดีเสพยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 79.7 รองลงมาเป็นความผิดในคดีเสพ
และครอบครอง คิดเป็นร้อยละ 17.9
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ ผ่านการฟื้นฟูด้วยโปรแกรมแบบไม่ควบคุม
ตัว คิดเป็นร้อยละ 50.7 รองลงมาคือ การควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวด ร้อยละ 22.0 และการควบคุมตัว
แบบเข้มงวด ร้อยละ 6.9 ในกลุ่มที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัว ส่วน
ใหญ่จะใช้การฟื้นฟูด้วยโปรแกรมของสํานักงานคุมประพฤติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาเป็น
โปรแกรมการฟื้นฟูแบบผู้ป่วยนอก คิดเป็นร้อยละ 39.4
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ ไม่มีการขยายระยะเวลาการฟื้นฟู คิดเป็น
ร้อยละ 80.3 ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาการฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่ จะขยายระยะเวลาการฟื้นฟูฯ เป็น
เวลา 6 เดือน และมากกว่า 6 เดือน ในอัตราที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 25
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ส่วนใหญ่ ไม่มีอาสาสมัครคุมประพฤติดูแลในระหว่าง
การฟื้นฟู คิดเป็นร้อยละ 86.4 ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสํานักงาน คิดเป็นร้อยละ 76.6
โดยเข้าร่วมกิจกรรมการทํางานบริการสังคม คิดเป็นร้อยละ 21.5 รองลงมา คือ การอบรมป้องกันการ
เสพซ้ํา ร้อยละ 12.4 และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 กิจกรรม ร้อยละ 48.9
จากการประเมินพฤติกรรมระหว่างการฟื้นฟู พบว่า ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 62.5
มีความสามารถในการควบคุมการเสพยาเสพติดในระดับ 2 โดยสามารถควบคุมการเสพยาและการใช้
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ได้เป็นบางครั้ง ภายใต้คําแนะนําช่วยเหลือของสมาชิกในครอบครัวหรือ
เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 73.8 ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ 3 โดยให้ความร่วมมือในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี เช่น มาตามนัด ตรงต่อเวลา สนใจและใส่ใจในกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่จัดให้
เป็นต้น ร้อยละ 61.9 มีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดให้ความสําคัญกับการฟื้นฟูฯ ในระดับ 2
โดยบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดให้ความสําคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ต้องได้รับการกระตุ้น
จากเจ้าหน้าที่ เช่น มาเข้าร่วมกิจกรรมสายบ่อยครั้ง แต่เมื่อได้รับการกระตุ้นจากเจ้าหน้าที่แล้วมีการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น หรือไม่สนใจในกิจกรรมแต่เมื่อได้รับการกระตุ้นแล้วมี การเปลี่ยนแปลง
ร้ อ ยละ 61.3 มี สั ม พั น ธภาพกั บ บุ ค คลในครอบครั ว หรื อ บุ ค คลใกล้ ชิ ด อยู่ ใ นระดั บ 3 โดยบุ ค คลใน
ครอบครั วหรื อบุ คคลใกล้ชิด เข้ าใจหรือ ให้กําลังใจ หรื อให้การปรึกษาได้ทุ กเรื่อง ร้ อยละ 57.5 มี
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความเครียดในระดับ 3 โดยสามารถจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียดได้อย่างเหมาะสม เช่น เมื่อมีอารมณ์โกรธก็สามารถควบคุมและแก้ไขได้ เป็นต้น ร้อยละ
65.3 มีความสามารถในการวางแผนและการดําเนินชีวิตประจําวันในระดับ 3 โดยสามารถวางแผนการ
ดําเนินชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริงและนําไปปฏิบัติได้ ร้อยละ 59.8 มี
ความสม่ําเสมอในการประกอบอาชีพอยู่ในระดับ 3 โดย เอาใจใส่ในการประกอบอาชีพ/การเรียนอย่าง
สม่ําเสมอ ในกรณีที่ไม่มีอาชีพ/ไม่ได้เรียน ก็มีความใส่ใจในการที่จะแสวงหาอาชีพ/การเรียน
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ จะมีระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 74.5 ส่วนใหญ่จะผ่านการประเมินพฤติกรรมภายหลังการฟื้นฟูฯ คิดเป็นร้อยละ
99.0
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ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ไม่ได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์ คิดเป็นร้อย
ละ 79.5 ในกรณีที่ได้รับการสงเคราะห์ ส่วนใหญ่ได้รับการสงเคราะห์ด้านค่าพาหนะ คิดเป็นร้อยละ
29.4 รองลงมาเป็นค่าอาหาร ร้อยละ 16.7
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ ไม่ได้รับการติดตามภายหลังการฟื้นฟูฯ จาก
พนักงานคุมประพฤติ คิดเป็นร้อยละ 50.1 และไม่ได้รับการติดตามจากอาสาสมัครคุมประพฤติ คิดเป็น
ร้ อ ยละ 88.6 ในกรณี ที่ มี ก ารติ ด ตามภายหลั ง การฟื้ น ฟู ฯ พบว่ า ผู้ ผ่ า นการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด
ยาเสพติดส่วนใหญ่สามารถเลิกหรือหยุดการเสพยาเสพติดได้คิดเป็นร้อยละ 93.8 มีผู้กลับไปเสพซ้ํา
ร้อยละ 3.1 และถูกจับกุมดําเนินคดีร้อยละ 3.1
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ ไม่มีประวัติการกระทําความผิด คิดเป็น
ร้อยละ 57.7 ในกรณีที่เคยกระทําผิดก่อนเข้ารับการฟื้นฟูในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เคยกระทําผิดมาก่อน
จํานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 60.6 และกระทําความผิดในฐานความผิดอื่นๆที่ไม่ใช่ฐานความผิดใน
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 54.5 ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดที่เคยกระทําผิดส่วนใหญ่ เคยรับโทษจําคุก คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมาเป็นการรอการ
ลงโทษโดยมีเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ร้อยละ 23.2
การกระทําผิดซ้ําของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การวิจัยนี้ พบว่า ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ส่วนใหญ่ไม่มีการกระทําผิดซ้ํา
คิดเป็นร้อยละ 77.4 ส่วนการกระทําผิดซ้ํามีเพียงร้อยละ 22.6 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของ
กรมคุมประพฤติในปีงบประมาณ 2552 พบว่า อัตราการกระทําผิดซ้ําสูงขึ้น โดยในปี 2552 มีอัตรา
การกระทําผิดซ้ําที่ร้อยละ 16.8 ในกรณีที่กระทําผิดซ้ํา ส่วนใหญ่จะกระทําผิดซ้ําจํานวน 1 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 72.1 รองลงมาคือ กระทําผิดซ้ําจํานวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.5
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่กระทําผิดซ้ําส่วนใหญ่จะกระทําผิดซ้ําในคดีเสพ
ยาเสพติดให้โทษ คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาคือ คดีเสพและมียาเสพติดไว้ในความครอบครองโดย
ไม่ได้รับอนุญาต คิดเป็นร้อยละ 23.4 และกระทําผิดซ้ําในคดีอื่นๆที่ไม่ใช่คดีตามพระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ร้อยละ 24.3 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในปีงบประมาณ 2552 และกระทํา
ผิดซ้ําในคดีเดิม คิดเป็นร้อยละ 56.4 รองลงมากระทําผิดซ้ําในคดีใหม่ คิดเป็นร้อยละ 29.1
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่จะหวนกลับมากระทําผิดซ้ําภายหลังจาก
พ้นการฟื้นฟูฯไปแล้ว 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.0 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในปีงบประมาณ 2552
รองลงมาคือ ในระยะเวลา 3-6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ส่วนใหญ่จะยังไม่ทราบผลคดี คิดเป็นร้อยละ
63.6 รองลงมาคือ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี คิดเป็นร้อยละ 12.7 และถูกส่งเข้ารับการฟื้นฟูใหม่
ร้อยละ 6.4
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทําผิดซ้ําของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทําผิดซ้ําของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ มีเพียง 2 ปัจจัย ได้แก่ ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
ระหว่างการฟื้นฟูฯ และประวัติการกระทําผิด ส่วนปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุ ฐานความผิด และประวัติการ
ฟื้นฟู เป็นต้น ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับการกระทําผิดซ้ําของผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ
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ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในเกณฑ์ดี มีอัตราการกระทําผิดซ้ําน้อยกว่าผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์พอใช้หรือยังต้อง
ปรับปรุง โดย ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระหว่างการฟื้นฟูใน
เกณฑ์ดี กระทําผิดซ้ําร้อยละ 17.6 ในขณะที่ผู้ผ่านการฟื้นฟูที่มีระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
เกณฑ์ พอใช้ มีอั ต ราการกระทํ า ผิดซ้ํ าร้อ ยละ 34.7 และผู้ผ่า นการฟื้นฟู ที่ มีร ะดั บ การเปลี่ย นแปลง
พฤติกรรมในเกณฑ์ต้องปรับปรุงมีอัตราการกระทําผิดซ้ํา ร้อยละ 75.0 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัย
ในปีงบประมาณ 2552 พบว่า ผลการวิจัยในปี 2552 ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่
ข้อมูลที่ได้แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเกณฑ์ดีมีการกระทําผิดซ้ําต่ํากว่าผู้ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในเกณฑ์พอใช้หรือยังต้องปรับปรุง
ประวัติการกระทําผิด ผู้ที่มีประวัติการกระทําผิดมีอัตราการกระทําผิดซ้ําสูงกว่าผู้ที่ไม่มีประวัติ
การกระทําผิด โดยผู้ที่มีเคยกระทําผิดก่อนเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีอัตราการกระทํา
ผิดซ้ํา ร้อยละ 28.6 และผู้ที่ไม่เคยกระทําผิดก่อนเข้ารับการฟื้นฟู มีอัตราการกระทําผิดซ้ํา ร้อยละ 18.7
ผลการวิจัยนี้
สําหรับปัจจัยด้านอายุ ที่ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับการกระทําผิดซ้ําของ
ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ ทั้งที่ปัจจัยดังกล่าว มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับการกระทําผิดซ้ําของ
ผู้พ้นการคุมความประพฤตินั้น อาจเป็นได้ว่า การกระทําผิดซ้ําของผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ มีปัจจัยแทรกซ้อน
อื่นๆ เช่น การเสพซ้ํา ซึ่งอาจมีผลต่อการกระทําผิดซ้ํา และการเสพซ้ําอาจเกิดขึ้นในทุกกลุ่มอายุทั้งที่
อายุมากหรือน้อยก็ได้ ส่วนปัจจัยด้านฐานความผิด ที่ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
การกระทําผิดซ้ํา อาจเป็นเพราะฐานความผิดที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นฐานความผิดที่ใกล้เคียงกัน คือ
ฐานความผิดในคดีเสพยาเสพติด ซึ่งผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยในปีงบประมาณ 2552 ที่ไม่
พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเช่นเดียวกัน
นอกจากนั้น ผลงานวิจัยการประเมินผลสัมฤทธิ์ในปีงบประมาณ 2552 พบความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติระหว่างปัจจัยด้านประเภทของการฟื้นฟู หรือโปรแกรมการฟื้นฟู ซึ่งงานวิจัยนี้ ไม่พบ
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญ แต่ข้อมูลที่ได้ก็สอดคล้องกับผลงานวิจัยในปี 2552 โดยงานวิจัยนี้ พบว่า
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในโปรแกรมควบคุมตัวแบบเข้มงวดมีอัตราการกระทําผิดซ้ํา
สูงกว่าผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในโปรแกรมแบบไม่ควบคุมตัว
ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร
1. กรมคุมประพฤติควรมีการกําหนดให้ผู้กระทําผิดที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติด มีอายุน้อย และ
มีประวัติการกระทําผิด เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการแก้ไขฟื้นฟูอย่างใกล้ชิด
ผลการวิจัยนี้ และงานวิจัยอื่นๆ ต่างพบว่า ผู้กระทําผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดรวมทั้ง
ผู้ที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติด เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สําคัญ ที่มีโอกาสกระทําผิดซ้ําสูง ซึ่งผลการวิจัยในกลุ่ม
ผู้ พ้ น การคุ ม ความประพฤติ แ ละผู้ ผ่ า นการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด มี ค วามสอดคล้ อ งกั น ว่ า
ผู้กระทําผิดกลุ่มนี้มีการกระทําผิดซ้ําสูงกว่าผู้กระทําผิดคดีอื่นๆ นอกจากนั้น กลุ่มผู้กระทําผิดที่มีอายุ
ต่ํากว่า 25 ปี เป็นกลุ่มที่มีโอกาสกระทําผิดซ้ําสูงเช่นเดียวกัน ซึ่งรวมถึงผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน
ซึ่งพบว่ามีการกระทําผิดซ้ําสูงกว่าผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ และกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มที่กรมคุมประพฤติควร
ให้ความสนใจ คือ ผู้ที่มีประวัติการกระทําผิด ซึ่งมีโอกาสกระทําผิดซ้ําสูง ดังนั้น กรมคุมประพฤติ จึงควร
กํ า หนดผู้ ก ระทํ า ผิ ด ทั้ ง 3 กลุ่ ม นี้ เ ป็ น กลุ่ ม เสี่ ย งที่ ค วรเฝ้ า ระวั ง และมี ก ารจั ด โปรแกรมแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ที่
เหมาะสม และเป็นพิเศษจากผู้กระทําผิดกลุ่มอื่นๆ
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2. กรมคุมประพฤติควรมุ่งเน้นให้ความรู้และทักษะด้านการบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและการ
ปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด แก่พนักงานคุมประพฤติอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากปัจจุบันมีผู้กระทําผิดที่ติดยาเสพติดที่เป็นผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เข้ารับการฟื้นฟู
ในระบบบั ง คั บ บํ า บั ด และและผู้ ก ระทํ า ผิ ด เด็ ก และเยาวชน เข้ า มาอยู่ ภ ายใต้ ค วามดู แ ลของ
กรมคุ ม ประพฤติ ม ากขึ้ น และผู้ ก ระทํ า ผิ ด ทั้ ง 2 กลุ่ ม นี้ เป็ น กลุ่ ม ที่ มี โ อกาสกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า สู ง ดั ง นั้ น
พนักงานคุมประพฤติจึงควรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดทั้ง 2 กลุ่มนี้ เป็น
พิเศษ โดยกรมคุมประพฤติควรจัดหลักสูตรเฉพาะด้านและอบรมพนักงานคุมประพฤติอย่างเร่งด่วน
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและภาวการณ์ในปัจจุบัน
3. การสนับสนุนให้อาสาสมัครช่วยงานแก้ไขฟื้นฟูและติดตามผลหลังพ้นคุมความประพฤติหรือ
พ้นการฟื้นฟูสมรรถภาพ
กรมคุ ม ประพฤติ ค วรสนั บ สนุ น ให้ อ าสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ มี บ ทบาทในการแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ถู ก
คุมความประพฤติที่มีพฤติกรรมเสี่ยงน้อย หรือไม่มีความเสี่ยงให้มากขึ้น รวมถึงให้ความรู้ที่จําเป็นในการ
ติ ด ตามผู้ ก ระทํ า ผิ ด ภายหลั ง พ้ น คุ ม ความประพฤติ ห รื อ พ้ น การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ เช่ น ความรู้ ด้ า น
ยาเสพติด การให้การสงเคราะห์ การให้คําปรึกษา เป็นต้น เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการรับภาระงานด้านนี้
มากขึ้น
4. การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
ปั จ จุ บั น มี ง านวิ จั ย ด้ า นการกระทํ า ผิ ด และการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด มากมาย โดย
กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง จนเกิดองค์ความรู้ด้านการ
ปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด และปัจจัยที่เกี่ยวกับการกระทําผิดซ้ํา กรมคุมประพฤติจึงควรนําผลการวิจัยที่ได้
ไปใช้ประกอบการกําหนดนโยบาย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนําผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานและ
เครื่องมือต่างๆ ต่อไป
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