เรื่อง สภาพปญหาการกระทําผิดเงื่อนไขของนักโทษเด็ดขาดที่ไดรับการพักการลงโทษ หรือลดวันตองโทษ
จําคุก : กลุมงานพัฒนาระบบดานทัณฑปฏิบัติ สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ
กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2548
การศึกษาเรื่องสภาพปญหาการะทําผิดเงื่อนไขของนักโทษเด็ดขาดที่ไดรับการพักการลงโทษหรือ
ลดวันตองโทษจําคุก โดยกรมราชทัณฑ อนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 2548 สําหรับการศึกษา เปนเงิน
30,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการ 4 เดือน โดยคณะวิจัยจากกรมราชทัณฑ และไดขอความรวมมือจาก
กรมคุมประพฤติสงนักวิจัยรวมการศึกษาครั้งนี้
วัตถุประสงคในการศึกษา เพื่อศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกปญหาการประพฤติผิดเงื่อนไข
ของนักโทษเด็ดขาดที่ไดรับการพักการลงโทษหรือลดวันตองโทษจําคุก การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัย
เชิงสํารวจ ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม จํานวน 3 ชุด ซึ่งเก็บจากประชากร 3 กลุม
คือ นักโทษเด็ดขาดที่กระทําผิดเงื่อนไขที่พักการลงโทษหรือลดวันตองโทษจําคุก และถูกคุมขังอยูในเรือนจํา
ในวันเก็บขอมูล จํานวน 278 ราย เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพักการลงโทษหรือลดวันตองโทษจําคุกในสังกัด
เรือนจําและทัณฑสถาน จํานวน 105 ราย และพนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติหนาที่ประจําสํานักงาน
คุมประพฤติในพื้นที่ จํานวน 85 ราย
ผลการศึกษาสรุปไดวา
ในสวนของนักโทษเด็ดขาด พบวา กลุมประชากรสวนใหญเปนเพศชาย และมีอายุระหวาง 21–30 ป
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สถานภาพโสด ดานครอบครัว พบวา สวนใหญมาจากครอบครัวที่อบอุน คือมี
พอแมอยูรวมกัน ดานอาชีพ พบวา สวนใหญประกอบอาชีพรับจางทั่วไป ไดรับคาแรงเปนรายวัน ดานการ
ตองโทษและการเกี่ยวของกับอบายมุขของนักโทษเด็ดขาด พบวา สวนใหญตองโทษเปนครั้งที่ 2 และกระทํา
ผิดซ้ํามากกวา 2 ครั้ง สวนใหญเคยยุงเกี่ยวกับยาเสพติด คือ ยาบา ตั้งแตอายุไมเกิน 20 ป ดานการผิดเงื่อนไข
พบวา สวนใหญไดรับการปลอยพักการลงโทษกรณีพิเศษ ดานลักษณะคดี พบวา สวนใหญกระทําความผิด
คดีเกี่ยวกับยาเสพติด มีกําหนดโทษ 2 – 5 ป ดานการปฏิบัติตอนักโทษเด็ดขาดขณะตองโทษ พบวา นักโทษ
เด็ดขาดสวนใหญไดรับการฝกวิชาชีพ ดานการเตรียมความพรอมกอนปลอย พบวา สวนใหญไดรับการเตรียม
ความพรอมกอนปลอย โดยเนนการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อถูกคุมประพฤติ ดานความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเงื่อนไขการคุมประพฤติ พบวา สวนใหญทราบและเขาใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการคุมประพฤติอยางชัด
เจน ระยะเวลาภายหลังการปลอยพักการลงโทษหรือลดวันตองโทษจําคุกถึงวันที่ถูกนําตัวกลับเขาคุมขังใน
เรือนจําตอไป พบวา เปนชวงเวลา 1 ปแรกของการปลอยตัว ดานสาเหตุการกระทําผิดเงื่อนไข พบวา สวน
ใหญกระทําผิดเพราะอารมณชั่ววูบ ขาดสติยั้งคิด จิตใจไมเขมแข็ง ดานปญหาและการ แกปญหาขณะอยูใน
สั ง คมภายนอก พบว า ส ว นใหญ ไ ม มี ทุ น ในการประกอบอาชี พ ดานการติดตามดูแลในระหวางการ
คุมประพฤติ พบวา สวนใหญไมไดรับการติดตามดูแล ดานการรายงานตัว พบวาสวนใหญเหลือรายงานตัว

ครั้งสุดทาย สาเหตุที่นักโทษเด็ดขาดไมไปรายงานตัว สวนใหญใหเหตุผลวาไมวาง เพราะตองทํางาน รองลง
มาคือ สํานักงานคุมประพฤติอยูไกล เดินทางไมสะดวก
แนวทางการแกไขในมุมมองของนักโทษเด็ดขาด คือ สังคมควรใหโอกาสแกผูที่เคยตองโทษ โดย
ควรใหการยอมรับ ใหโอกาสในการทํางานและใหทุนประกอบอาชีพ รองลงมาคือควรกําหนดใหนักโทษเด็ด
ขาดที่ไดรับการปลอยพักการลงโทษหรือลดวันตองโทษจําคุกมีการรายงานตัวมากขึ้น และควรติดตาม
สอดสองดูแลอยางใกลชิดเพื่อใหคําแนะนําชวยเหลือตามความจําเปน
ในสวนของเจาหนาที่เรือนจํา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 30 – 40 ป
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ดํารงตําแหนงนักทัณฑวิทยา มีประสบการณดานงานพักการลงโทษหรือ
ลดวันตองโทษไมเกิน 2 ป ดานความคิดเกี่ยวกับสภาพปญหาการประพฤติผิดเงื่อนไข พบวา การสืบเสาะ
ขอเท็จจริงตามแบบ ส.1-46 ตอนที่ 1 สวนใหญเห็นวามีความเหมาะสม สําหรับสาเหตุการประพฤติ
ผิดเงื่อนไข เจาหนาที่เรือนจําเห็นวาเกิดจากการไมมีงานทํา ขาดรายได มีรายไดไมเพียงพอ และเห็นวานัก
โทษเด็ดขาดมีลักษณะเปนผูกระทําผิดโดยสันดานจึงมีแนวโนมที่จะกระทําผิดเงื่อนไขอีก
แนวทางการแกไขในมุมมองของเจาหนาที่ คือ ควรจัดหางานใหผูไดรับการปลอยตัวพักการลงโทษ
หรือลดวันตองโทษมีงานทํา และควรจัดอบรมเขมในดานการเรียนรูการดําเนินชีวิตแกนักโทษเด็ดขาดที่จะได
พักการลงโทษหรือลดวันตองโทษ
ในสวนของพนักงานคุมประพฤติ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ปฏิบัติหนาที่ควบคุม
สอดสอง มีระยะเวลาการปฏิบัติงานคุมประพฤติไมเกิน 5 ป และมีประสบการณ งานควบคุมสอดสองไมเกิน
2 ป ดานการมอบหมายงานใหอาสาสมัครคุมประพฤติ พบวาสวนใหญมอบหมายใหติดตามสอดสองผูถูก
คุมประพฤติ ซึ่งรวมทั้งการติดตามสอดสองผูไดรับการพักการลงโทษหรือลดวันตองโทษดวย ดานสภาพ
ปญหา สาเหตุและแนวทางปองกันการแกไขปญหา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาตนเองมีปญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานกับนักโทษเด็ดขาดที่รับพักการลงโทษหรือลดวันตองโทษจําคุกโดยประสบปญหาในเรื่องการยาย
ที่อยูและเปลี่ยนผูอุปการะโดยไมแจง การสงเคราะหใหยืมทุนประกอบอาชีพ โดยมีสาเหตุของการประพฤติ
ผิดเงื่อนไขเกิดจากนักโทษเด็ดขาด ขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติตัวภายหลังปลอย
แนวทางการแกไขในมุมมองของพนักงานคุมประพฤติ คือ กอนการปลอยตัวควรประชาสัมพันธ
และทําความเขาใจกับนักโทษเด็ดขาดที่จะไดรับการปลอยพักการลงโทษหรือลดวันตองโทษจําคุกใหทราบ
และเขาใจถึงความสําคัญในการมารายงานตัว และควรจัดหางานใหผูไดรับการปลอยพักการลงโทษหรือ
ลดวันตองโทษจําคุกใหมีงานทําเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําผิดซ้ํา
จากการศึกษา ซึ่งสรุปไดวา นักโทษเด็ดขาดประพฤติผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติมีสาเหตุจาก
การเกี่ยวของกับยาเสพติดใหโทษ การขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติตน ขาดจิตสํานึก ไมมีงานทํา
ครอบครัวไมมีการเตรียมความพรอม และครอบครัวไมยอมรับในตัวของนักโทษเด็ดขาด การฝกวิชาชีพใน
เรือนจําไมตรงกับความตองการของนักโทษเด็ดขาด และนักโทษเด็ดขาดไมสามารถนําไปใชประกอบอาชีพ
ภายหลังปลอยตัวได นอกจากนี้ นักโทษเด็ดขาดไดรับการเตรียมความพรอมนอยเกินไป และในสวนของการ

ติดตามสอดสอง พบวามีการติดตามสอดสองโดยการเยี่ยมบานคอนขางนอย จากประเด็นปญหาดังกลาว
ไดขอสรุปแนวทางการแกปญหาดังนี้
(1) ขั้นตอนการเตรียมการกอนปลอย เรือนจํา/ทัณฑสถานควรดําเนินการอบรมเงื่อนไขการปฏิบัติตน
ในสังคมใหกับนักโทษเด็ดขาดที่จะไดรับการปลอยตัว รวมทั้งควรอบรมวิชาชีพที่สามารถนําไปประกอบ
อาชีพภายหลังการปลอยตัว และควรจัดหางานโดยการประสานกับครอบครัวเพื่อเตรียมเรื่องอาชีพและถิ่น
ที่อยู
(2) ขั้นตอนการเตรียมขอมูลประกอบการพิจารณาปลอย ควรมีการสืบเสาะขอเท็จจริงกอนที่จะสั่ง
คุมประพฤติและนําไปใชประกอบการพิจารณากอนสั่งคุมประพฤติ การแสวงหาขอเท็จจริงดังกลาวจะตอง
ดําเนินการเพื่อใหไดขอเท็จจริงที่ชัดเจน ครอบคลุม เอกสารตองครบถวน รวมทั้งในสวนของความเห็นของ
พนักงานคุมประพฤติตองชัดเจนระบุเหตุผลทุกราย
(3) ขั้นตอนการพิจารณา คณะกรรมการฯ ควรนําความเห็นของพนักงานคุมประพฤติประกอบการ
พิจารณาทุกครั้งและควรพิจารณาถึงจํานวนครั้งของการตองโทษ โดยเฉพาะคดีความผิดที่มีกําหนดโทษ
ไมเกิน 2 ป ซึ่งมีแนวโนมที่จะผิดเงื่อนไข คณะกรรมการฯ ควรพิจารณาขอมูลอยางละเอียดมากยิ่งขึ้น สําหรับ
นักโทษเด็ดขาดที่มีประวัติเกี่ยวของกับยาเสพติดใหโทษโดยทําผิดในคดียาเสพติดใหโทษหรือคดีอื่น รวมทั้ง
ควรกําหนดเปนมาตรการในการติดตามสอดสองอยางเขมงวด โดยอาจเพิ่มความถี่ของการติดตามสอดสอง
ในชวง 1 ปแรกของการปลอยตัว
(4) ขั้นตอนการปลอยตัว เรือนจําควรมอบหนังสือคูมือการปฏิบัติตนใหนักโทษเด็ดขาดที่ไดรับการ
ปลอยไวเปนคูมือการปฏิบัติตน และใชประโยชนในเวลามีปญหาจะไดมีชองทางในการแกไข รวมทั้งเรือนจํา
ควรประสานผูอุปการะใหมารับนักโทษเด็ดขาดในวันปลอยตัวเพื่อเจาหนาที่เรือนจําจะไดใหคําแนะนํา
ผูอุปการะในการดูแลนักโทษเด็ดขาดในระหวางการคุมประพฤติตอไป
(5) ขั้นตอนการติดตามและสอดสอง ควรขอความรวมมือจากครอบครัวและชุมชน เพื่อชวยสอดสอง
ดูแล ใหคําปรึกษาและพนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติ ควรสอดสองอยางใกลชิดโดยการ
เยี่ยมบานเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําอยางทันทวงที
(6) ขั้นตอนการเพิกถอน กรณีนักโทษเด็ดขาดทําผิดเงื่อนไขเล็กนอย พนักงานคุมประพฤติอาจ
ติดตามมากกวา 1 ครั้ง โดยรายที่ออกติดตามแลวไมพบตัวนักโทษเด็ดขาดและขอเท็จจริงที่สอบถามจากญาติ
หรือผูอุปการะยังไมชัดเจนเพียงพอในการเสนอรายงานเพิกถอนการคุมประพฤติ
(7) การนําตัวกลับเขาคุมขัง ในสวนการนําตัวกลับเขาคุมขังควรกําหนดอํานาจหนาที่ใหพนักงาน
คุมประพฤติมีอํานาจหนาที่ในการนําตัวนักโทษเด็ดขาดที่ผิดเงื่อนไขสงใหเรือนจําเพื่อคุมขังตามกําหนดโทษ
ที่เหลือตอไป
ขอเสนอแนะในการการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาเชิงคุณภาพและดําเนินการใหครอบคลุมกลุม
ประชากร และควรศึกษาเพื่อหามาตรการที่จะทําใหครอบครัวและสังคมเกิดการยอมรับและใหโอกาสผูไดรับ
การปลอยตัวใหมีงานทํา

