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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มวี ัตถุประสงคเพื่อทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และเพื่อศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคของงาน
อาสาสมัครคุมประพฤติ การวิจัยครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม อาสาสมัครคุมประพฤติรนุ ที่ 3 ถึงรุนที่ 17
ซึ่งไดรับมอบหมายคดีแลว แลวตอบกลับมาจํานวน 288 ราย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. อาสาสมัครคุมประพฤติที่มรี ายไดต่ํากวา 2,000 บาทตอเดือน มีปญหาและอุปสรรค
ในการออกไปสอดสองผูถูกคุมความประพฤติสูงที่สุด
2. อาสาสมัครคุมประพฤติที่เคยมีผูรูจักเปนผูถูกคุมความประพฤติ มีปญ
 หาและอุปสรรค
ในการใหความชวยเหลือผูถกู คุมความประพฤติมากกวา
3. อาสาสมัครคุมประพฤติที่มภี ูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร มีปญ
 หาและอุปสรรค
ในการใหการสงเคราะหแกผูถูกคุมความประพฤติมากกวา
4. อาสาสมัครคุมประพฤติที่ประกอบอาชีพแมบาน ทํางานบาน และไมไดประกอบอาชีพ
มีปญหาและอุปสรรคในการใหการสงเคราะหผูถกู คุมความประพฤติมากกวา
5. อาสาสมัครคุมประพฤติที่มมี ูลเหตุจงู ใจในการเปนอาสาสมัครคุมประพฤติเพราะสนใจ
งานคุมประพฤติ และเพราะคาดหวังคาตอบแทนน้ําใจ มีปญหาและอุปสรรคในการออกไปสอดสองผูถูก
คุมความประพฤติมากกวา
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6. อาสาสมัครคุมประพฤติที่สามารถนําความรูจากการศึกษาดูงานไปใชใหเกิดประโยชน
ตอการปฏิบัติงานไดแตกตางกัน มีปญหาและอุปสรรคในการใหความชวยเหลือผูถูกคุมความประพฤติ
แตกตางกัน
7. อาสาสมัครคุมประพฤติที่มคี วามเขาใจในแนวทางการปฏิบัติงานตางกันและการที่
ผูบรรยายยกตัวอยางเกีย่ วกับการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีปญหาและอุปสรรคในการใหการสงเคราะห
แตกตางกัน
8. อาสาสมัครคุมประพฤติที่สามารถนําความรูจากการอบรมไปใชใหเกิดประโยชน
ตอการปฏิบัติงานไดแตกตางกัน มีปญหาและอุปสรรคในการเขียนรายงานแตกตางกัน
9. อาสาสมัครคุมประพฤติที่ไดรับมอบหมายใหควบคุมดูแลผูถูกคุมความประพฤติจาํ นวน
ตางกัน มีผลตอปญหาและอุปสรรคในการสอดสองดูแลผูถูกคุมความประพฤติตางกัน
10. อาสาสมัครคุมประพฤติ ที่ไดรับมอบหมายใหดูแลผูถูกควบคุมความประพฤติทเี่ ปน
ผูใหญจํานวน 4 รายขึน้ ไปในเวลาเดียวกัน มีปญหาและอุปสรรคในการเขียนรายงานมากที่สุด
11. อาสาสมัครคุมประพฤติที่ไมคอยไดรับความสะดวกรวดเร็วเปนกันเองในขณะไปติดตอ
งานกับสํานักงานคุมประพฤติ มีปญหาและอุปสรรคในการสอดสองดูแลผูถูกคุมความประพฤติ และ
ปญหาในการเขียนรายงานมาก
12. อาสาสมัครคุมประพฤติที่พนักงานคุมประพฤติคอยใหคําแนะนําในเรื่องการปฏิบัติงานนอย
มีปญหาและอุปสรรคในการใหความชวยเหลือผูถูกคุมความประพฤติมาก
13. อาสาสมัครคุมประพฤติที่พนักงานคุมประพฤติรับฟงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะนอย
มีปญหาและอุปสรรคในการใหความชวยเหลือผูถูกคุมความประพฤติมาก
14. นอกจากผลตอบแทนในการปฏิบัติงานแลว อาสาสมัครคุมประพฤติทยี่ ังตองการ
ความภาคภูมใิ จที่ไดชวยเหลือทางราชการตางกัน มีปญ
 หาและอุปสรรคในการเขียนรายงานแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
1. หลักเกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ ควรคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ
ที่มีรายไดสูงกวา 2,000 บาทตอเดือน ประกอบอาชีพเปนกิจลักษณะและมีฐานะมัน่ คง และชี้แจงให
ทราบวางานอาสาสมัครคุมประพฤติไมมีเงินคาตอบแทน
2. หลักสูตรการฝกอบรม ควรเพิ่มเวลาการฝกปฏิบัติเขียนรายงานใหมากขึ้นและนอกจาก
นี้ควรจัดใหมกี ารประชุมหรือสัมมนาปละ 1-2 ครั้ง เพื่อเพิม่ พูนความรู และควรจัดใหมเี อกสารเผยแพร
ความรูหรือจุลสารเพื่อเปนสือ่ กลางระหวางกัน
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3. แนวปฏิบัติในการมอบหมายงานใหอาสาสมัครควรพิจารณาประสานงานใหแนนอน
กอนและสมควรมอบหมายงานใหแกอาสาสมัครคุมประพฤติแตละคนตามความเหมาะสม
4. ควรดําเนินการใหมีคาตอบแทน เชน คาพาหนะในการออกไปสอดสองของอาสาสมัคร
คุมประพฤติ
5. ควรดําเนินการประชาสัมพันธงานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมใหประชาชน
ไดมีความเขาใจมากขึ้น

นายสมยศ วัฒนภิรมย “ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ.”
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล,2531.
(378 ส-ป)

บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติตอผูติดยาเสพติดใหโทษ โดยการคุมประพฤติ :
ศึกษาเฉพาะกรณี สํานักงานคุมประพฤติกลาง” มีความมุงหมายที่จะศึกษาถึงผลการปฏิบัติตอผูกระทํา
ผิดในคดียาเสพติดใหโทษ ศึกษาเฉพาะบุคคลที่ไมพนการคุมความประพฤติดวยดี ศึกษาถึงตัวแปรที่
เปนสาเหตุใหผูถูกคุมความประพฤติไมพน การคุมความประพฤติไปไดดวยดี ตลอดจนปญหาของ
สํานักงานคุมประพฤติกลาง จากจํานวนประชากรทีท่ ําการศึกษาทัง้ สิน้ 330 ราย ผลการศึกษาพอสรุป
ไดดังนั้
อายุของผูถกู คุมความประพฤติมีอายุระหวาง 18-22 ป คือ รอยละ 34.85 เกือบจะทั้งหมดเปนเพศชาย
รอยละ 61.52 เปนโสด ที่อยูป จจุบันขณะถูกควบคุมความประพฤติเปนทีน่ าสังเกตวาผูถูกคุมความ
ประพฤติพกั อาศัยอยูในพืน้ ที่ฝงธนบุรีเปนสวนใหญ คือรอยละ 13.94 อยูในเขตธนบุรี รอยละ 12.42 อยู
ในเขตบางกอกนอย และรอยละ 8.18 อยูในเขตบางขุนเทียน มีภูมิลาํ เนาเดิมอยูในกรุงเทพมหานครมาก
ที่สุด คือรอยละ 77.27 จบการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1-6 รอยละ 49.39 ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป
รอยละ 41.21 และรอยละ 10.91 ไมไดประกอบอาชีพ สวนใหญมีรายไดไมแนนอน ถึงรอยละ 41.82
และรอยละ 16.97 มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 2,000 บาท ชุมชนที่พกั อาศัยรอยละ 18.18 เปนชุมชนแออัด
ดานประวัติครอบครัวบิดามารดาแตงงานและอยูดวยกัน รอยละ 42.12 และรอยละ 27.27 บิดาเสียชีวิต
แลว บิดาประกอบอาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 10.61 มารดาประกอบอาชีพคาขายรอยละ 21.52 ดาน
ประวัติการกระทําความผิดและประวัติการใชยาเสพติดใหโทษ ไมเคยมีประวัติถูกจับกุมดําเนินคดีมา
กอนรอยละ 30.30 นอกนัน้ เคยมีประวัติถกู ดําเนินคดีอนื่ ๆ มาแลว สวนมากจะเปนคดีเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ รอยละ 17.27 ใชยาเสพติดใหโทษมาแลวต่ํากวา 1 ป จํานวนเงินที่ใช
ซื้อยาเสพติดใหโทษตอวัน มีจํานวนไมแนนอน และรอยละ 72.42 ไมเคยเขารับการบําบัดรักษาอาการ
ติดยาเสพติดใหโทษมากอน สถานทีท่ ี่เขารับการบําบัดรักษาคือที่ศูนยสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร รอย
ละ 11.82 มูลเหตุจูงใจใหใชยาเสพติดใหโทษ เพราะอยากทดลอง รอยละ 34.16 ดานกระบวนการ
ยุติธรรมและการคุมความประพฤติพบวาศาลอาญามีคําสั่งคุมความประพฤติมากทีส่ ุด คือรอยละ 40.30
-4ฐานความผิดที่ถูกฟองรอยละ 37.88 คือเสพกัญชา ศาลมีคําสั่งกําหนดเงื่อนไขใหไปรายงานตัวตอ
พนักงานคุมประพฤติ 2 เดือนตอครั้งมากที่สุด คือ รอยละ 40.61 นอกจากเงื่อนไขใหไปรายงานตัวแลว
ศาลไมไดกําหนดเงื่อนไขเพิม่ เติม รอยละ 23.03 และรอยละ 86.36 ศาลไมไดมีคําสั่งสืบเสาะและพินิจ

กอนคุมประพฤติ ปจจัยที่เปนเหตุใหกระทําผิดครั้งนี้ คือ อิทธิพลของกลุมเพื่อนรอยละ 47.20 ความรูสึก
เมื่อตกเปนจําเลยคดีนี้ รอยละ 53.03 สํานึกผิดเกรงกลัวโทษและรอยละ 16.67 คิดวาตนเองบริสทุ ธิ์ ใน
ระหวางคุมความประพฤติ รอยละ 90.61 ไมเคยเขารับการบําบัดรักษาอาการติดยาเสพติดใหโทษ
เหตุผลที่ไมสามารถพนการคุมความประพฤติดวยดี คือ ผิดเงื่อนไข เชน ไมมาพบพนักงานคุมประพฤติ
ยายไมแจงที่อยูใหม ไมสนใจมารายงานตัว ยังเกีย่ วของกับยาเสพติดใหโทษอยู เปนตน จํานวนรอยละ
66.37 และรอยละ 33.33 ถูกลงโทษจําคุกในคดีใหม ขอเสนอแนะของผูศึกษามีดงั นี้ ในคดเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษกอนที่ศาลจะมีคําสัง่ คุมความประพฤติ ควรจะมีการสืบเสาะและพินจิ
จําเลยกอนทุกคดี เพื่อเปนการคัดเลือกจําเลยอยางเหมาะสมที่จะไดรับการคุมความประพฤติ และศาล
ควรพิจารณากําหนดเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 วรรค 2 วงเล็บ 1,2 และ 3
นอกจากนี้ศาลควรพิจารณากําหนดใหผถู ูกควบคุมความประพฤติเขารับการบําบัดรักษาอาการติดยา
เสพติดใหโทษดวย สํานักงานคุมประพฤติกลางควรมีการตรวจสอบสารเสพติดใหโทษชนิดกัญชาดวยใน
คดีสอดสอง ปจจุบันมีการตรวจเฉพาะสารเสพติดใหโทษชนิดฝน และอนุพนั ธของฝน ซึง่ รวมทั้งเฮโรอีน
และควรมีการดําเนินการจับกุมผูถูกคุมความประพฤติ ตามหมายจับเพื่อใหมกี ารเกรงกลัวตอการกระทํา
ผิดเงื่อนไข อีกประการหนึ่งพนักงานคุมประพฤติควรจะนําครอบครัวของผูถูกคุมความประพฤติเขารวม
ในการวางแผนแกไขปญหาของผูถูกควบคุมความประพฤติดวย ในดานบุคลากร ควรเพิ่มอัตรากําลังของ
พนักงานคุมประพฤติอยูเสมอ ควรใหบุคคลในอาชีพตาง ๆ รวมทั้งอาจารยและนักศึกษาในสถาบันตางๆ
ไดเขามาเปนอาสาสมัครคุมความประพฤติใหมากขึ้น ในเรื่องการรายงานตัวควรมีการรับรายงานตัวนอก
เวลาราชการเพื่ออํานวยความสะดวกใหผถู ูกคุมความประพฤติ ควรมีการประชาสัมพันธสาํ นักงานให
มากขึ้น เพื่อความรวมมือกับฝายตาง ๆ ประการสุดทายทั้งรัฐบาลและองคการดานสังคมสงเคราะหควร
จะมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม มุง กระจายรายไดอยางจริงจัง ควรมีการกระจายทรัพยากรใน
สังคม เพื่อความเปนอยูที่ดขี องประชาชนในสังคม และไมหันไปหายาเสพติดใหโทษเพื่อใชเปนการ
แกปญหาเฉพาะหนา
นางสาวศันสนีย โพธิ์พกุ “ การประเมินผลการปฏิบัติตอผิดยาเสพติดใหโทษโดยการคุมประพฤติ ศึกษา
เฉพาะกรณี สํานักงานคุมประพฤติกลาง” วิทยานิพนธ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2528.(3641.1 ศ215 ก)

