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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 หลกักำรและเหตผุล 
 ปญัหาเมาแลว้ขบัเป็นปญัหาส าคญัทีส่่งผลต่อความปลอดภยับนทอ้งถนนของประเทศ
ไทย ซึ่งถูกจดัเป็นประเทศที่มอีนัตรายสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก จากรายงานสถานการณ์โลก 
โดยองค์การอนามยัโลก ปี 2558 โดยจากสถติิของส านักงานต ารวจแห่งชาติพบว่าปญัหาเมา
แลว้ขบัในช่วงปี 2542 - 2556 มสีดัส่วนประมาณ 2-8% (ดงัรปูที ่1) 
 

 

 

รปูท่ี 1.1 จ านวนและสดัส่วนคดอุีบตัเิหตุจราจรที่มสีาเหตุจากการเมาแลว้ขบั ปี 2542 - 2556 
ท่ีมำ: ไทยโรดส ์

 
 อย่างไรก็ตาม สถิติเมาแล้วขบัในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์กับมีสัดส่วนที่
ค่อนขา้งสงู โดยเพิม่ขึน้ถงึกว่า 20%   
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รปูท่ี 1.2 สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุช่วงเทศกาล ปี 2554 และ 2555  
ท่ีมำ: ศูนยอ์ านวยการความปลอดภยัทางถนน 

 โดยผู้ถูกจบัจากคดเีมาแล้วขบัจะต้องได้รบัการด าเนินคดตีาม พ.ร.บ .จราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 และตัดสนิในชัน้ศาลต่อไป ทัง้นี้ศาลอาจมคี าสัง่ให้ผู้กระท าผดิต้องเข้ารบัการคุม
ประพฤต ิ  
 ส าหรบับทลงโทษทางกฎหมายของผู้กระท าผดิที่ต้องเขา้รบัการคุมประพฤต ิซึ่งศาล
อาจมคี าสัง่ให้คุมความประพฤติ 1-2 ปี โดยผู้ถูกคุมความประพฤติจะต้องมารายงานตัวต่อ
พนักงานคุมประพฤติ 3-4 ครัง้ และเขา้รบัการอบรม โปรแกรมต่างๆ เช่น โทษสุรา กฎจราจร 
หลกัธรรม เพื่อปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมและ สรา้งจติส านึกที่ดขี ึน้ กรมฯ จะจดัให้ท างาน บรกิาร
สงัคมเกี่ยวกบัการกระท าผดิ เช่น การเป็นอาสาจราจร  การบรจิาคโลหติ การเป็นอาสาสมคัร
กู้ภัยร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง และการดูแลช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยหรอืผู้พิการจากการได้รบั
อุบตัเิหตุจากผูท้ีเ่มาแลว้ขบัของโรงพยาบาลต่างๆ เป็นตน้ 
 นอกจากนี้ยงัพบว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นช่วงเทศกาลยงัเป็นปญัหาเรือ้รงัที่
แก้ไขได้ยากในสงัคมไทย แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นถึงความส าคญั และก าหนด
มาตรการต่างๆ เพื่อจะลดปญัหาดงักล่าวในทุกๆ แลว้ แต่ยงัคงไม่สามารถควบคุมได ้ดงัจะเหน็
ได้จากขอ้มูล ของกรมคุมประพฤต ิซึ่งพบว่าในช่วงวนัหยุดเทศกาลปีใหม่ 2559 มคีดทีี่ศาลสัง่
คุมประพฤตติาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ของส านักงานคุมประพฤตทิัว่ประเทศ รวมทัง้สิน้ 3,737 
แยกเป็นคดเีมาแล้วขบั 3,471 คด ีและคดขีบัรถเรว็ ขบัรถพรอ้มสารเสพติด จ านวน 266 คด ี
ส่วนคดขีบัรถประมาท จ านวน 44 คด ี(กรมคุมประพฤติ, 2559) และในช่วงเทศกาลสงกรานต ์
2559 มคีดทีีเ่ขา้สู่กระบวนการคุมประพฤตจิากส านักงานคุมประพฤตทิัว่ประเทศ จ านวนทัง้สิ้น 
5,655 คด ีแยกเป็นคดขีบัรถขณะเมาสุรา จ านวน 5,228 คด ีคดอีื่นๆ จ านวน 403 คด ีคดขีบัรถ
ประมาท จ านวน 24 คด ี 
 จะเห็นได้ว่าผู้กระท าความผิดกรณีเมาแล้วขับยงัมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แม้จะมี
บทลงโทษต่างๆ รวมถงึการก าหนดใหผู้ก้ระท าความผดิต้องเขา้สู่กระบวนการคุมประพฤต ิเพื่อ
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ฟ้ืนฟูและปรบัพฤติกรรม แต่ถึงกระนัน้ก็ยังพบว่ามีผู้ที่เคยกระท าความผิดและเคยถูกคุม
ประพฤตมิาแล้วจ านวนหนึ่งที่กระท าความผดิซ ้า จากปรากฏการณ์ที่ เกดิขึน้ดงักล่าวจงึควรให้
ความส าคญักบักระบวนการคุมประพฤตทิี่มกีารใช้อยู่ในปจัจุบนัว่ามผีลสมัฤทธิต่์อวตัถุประสงค์
ในการฟ้ืนฟูและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูก้ระท าความผดิทีเ่ขา้โครงการมากน้อยเพยีงใด และ
ศกึษาเปรยีบเทยีบกบัรูปแบบของต่างประเทศ เพื่อจดัท าข้อเสนอเชงิทางเลอืกและโปรแกรม
ต้นแบบในการฟ้ืนฟูและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผู้กระท าความผดิในกรณีดื่มแล้วขบั เพื่อให้
เกดิผลสมัฤทธิส์อดคลอ้งกบัเป้าหมายของกระบวนการคุมประพฤต ิ  
 

1.2 วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศึกษาและเปรยีบเทยีบรูปแบบการคุมความประพฤติในกรณีดื่มแล้วขบัทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ 
2. เพื่อศึกษาสถานการณ์ภาพรวมของระบบการคุมประพฤติ กรณีดื่มแล้วขับ ทัง้

ขัน้ตอนการเข้าสู่การคุมประพฤติ หลกัสูตรหรอืวธิกีารการด าเนินงานของกรมคุม
ประพฤต ิและผลสมัฤทธิจ์ากการด าเนินงานในปจัจุบนั 

3. เพื่อจดัท าข้อเสนอเชิงทางเลือกและโปรแกรมต้นแบบ ส าหรบัน ามาปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมจากการเมาแลว้ขบั  

 
1.3 แนวทำงกำรศึกษำ 

1. ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการเมาแลว้ขบัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
2. วางแผนการลงพืน้ทีเ่พื่อเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง (สมัภาษณ์เชงิลกึ การสงัเกต 

และ/หรอื  การประชุมกลุ่ม Focus Group) โดยก าหนดพื้นที่เป้าหมาย จ านวน 4 จงัหวดั ที่มี
จ านวนคดทีีศ่าลมคี าสัง่   คุมประพฤตสิงูในแต่ละภาค เพื่อใหม้ขีอ้มลูเพยีงพอในการรวบรวม  

3. ด าเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย ทัง้ผู้ที่เมาแล้วขบัที่ศาลมีค าสัง่ให้เข้าสู่
กระบวนการคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่คุมประพฤติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคุมประพฤต ิ
กรณีดื่มแล้วขบั (พื้นที่เป้าหมายก าหนด 4 จงัหวดั คือ จงัหวัดปทุมธานี ส าหรบัภาคกลาง 
จงัหวดัเชียงราย ส าหรบัภาคเหนือ จงัหวดัสกลนคร ส าหรบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
จงัหวดัสตูล ส าหรบัภาคใต)้ 

4. วเิคราะห์ผลการศึกษา เพื่อเสนอแนะข้อเสนอเชงิทางเลอืก และพฒันาโปรแกรม
ตน้แบบส าหรบัการฟ้ืนฟูและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  

5. สรุปผลการศกึษาและจดัท าขอ้เสนอแนะเชงิทางเลอืกเพื่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์นการ
ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด กรณีดื่มแล้วขับ ทัง้ด้าน หลักสูตร ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ และหรือ
หลกัเกณฑท์ีจ่ าเป็น 
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6. จดัเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ และปรบัปรุงขอ้เสนอฯ ตามความเหน็และขอ้เสนอแนะ
ตามความเหมาะสม 

7. จดัท ารายงานผลการศึกษา และน าเสนอช่องทางการเผยแพร่ข้อเสนอแนะเชิง
ทางเลอืก 
 

กลุ่ม
ตวัอย่ำง 

ผูท้ีเ่คยถูกคุมประพฤต ิ
(ไมน้่อยกว่า 10 คน*) 
 

เ จ้ า ห น้ า ที่ ก า ร คุ ม
ประพฤต ิ

ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ที่
เกี่ ยวข้องกับการคุม
ประพฤติ เช่น ต ารวจ 
ผู้ พิ พ า ก ษ า  ก ร ม
สุ ข ภ า พ จิ ต  แ ล ะ
กระทรวงสาธารณสุข 

เครื่องมือท่ี
ใช้ใน

กำรศึกษำ 

- การสัมภาษณ์ เชิงลึก 
และ/หรอื 
- การสนทนากลุ่มย่อย 
(Focus Group) 
- การสงัเกต 

- การสัมภาษณ์เชิงลึก 
และ/หรอื 
- การสนทนากลุ่มย่อย 
(Focus Group) 
- การสงัเกต 

- การสมัภาษณ์เชงิลกึ 
และ/หรอื 
- การสนทน าก ลุ่ ม
ยอ่ย (Focus Group) 

ประเดน็
กำรศึกษำ 

 
 

- สาเหตุของการกระท า
ความผดิ 
- ความเหมาะสมของ
บท ลงโทษ ในก ารคุ ม
ประพฤต ิ
- ปญัหาและอุปสรรคใน
กระบวนการคุมประพฤติ
เพื่อฟ้ืนฟูและปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรม 
- ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ
ผลสัมฤทธิข์องการคุม
ประพฤติเพื่อฟ้ืนฟูและ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
- ขอ้เสนอแนะต่อการคุม
ประพฤต ิ

- กระบวนการท างาน
เกี่ยวกับคุมประพฤติใน
ปจัจบุนัเป็นอยา่งไร 
- ปญัหาและอุปสรรคต่อ
ก ระบ วน ก ารท า ง าน
เกี่ยวกับคุมประพฤติใน
ปจัจบุนัเป็นอยา่งไร 
- ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ต่ อ
ก ระบ วน ก ารท า ง าน
เกีย่วกบัคุมประพฤต ิ

- ปญัหาและอุปสรรค
ต่อกระบวนการท างาน
เกี่ยวกับคุมประพฤติ
ในปจัจบุนัเป็นอยา่งไร 
- ข้ อ เส น อ แ น ะ ต่ อ
กระบวนการท างาน
เกีย่วกบัคุมประพฤต ิ

 
* เนื่องจากเป็นการวจิยัทีม่ผีลกระทบต่อผูใ้หข้อ้มลู ซึง่ผูใ้หข้อ้มลูต้องใหค้วามรว่มมอื จงึมคีวาม
จ าเป็นตอ้งใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง 
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1.4 กรอบแนวควำมคิด 

 

รปูท่ี 1.3 กรอบแนวความคดิ 
 
1.5 ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ระยะเวลา 5 เดอืน  
 

1.6 แผนกำรด ำเนินงำน 
ตำรำงท่ี 1.1 แสดงแผนการด าเนินงานของโครงการในระยะเวลา 5 เดอืน 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 
1. ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการเมาแลว้ขบั
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

X X    

2. วางแผนการส ารวจขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง  X    
3. ด าเนินการเกบ็ขอ้มลูผูท้ีเ่มาแลว้ขบั   X X   
4. วเิคราะหผ์ลการศกึษา   X   
5. สรุปผลการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะเชิง
ทางเลอืก 

   X  

6. จดัเวทรีบัฟงัความคดิเหน็    X  
7. จดัท ารายงานผลการศกึษา     X 
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บทท่ี 2 
การคมุประพฤติเมาแล้วขบัในประเทศไทย 

 

2.1 สถานการณ์เมาแล้วขบั   
ตารางท่ี 2.1 สถติกิารคุมความประพฤตทิัง้ผูใ้หญ่และเดก็ (ปี พ.ศ.) 

ปี พ.ศ. คดี 
ปริมาณคดี 
ท่ีถกูคมุฯ 

ศาลสัง่ท างาน
บริการสงัคม 

หมายเหตุ 

(ม.ค.48 – ธ.ค.48) พ.ร.บ.จราจรทางบก 40,298 34,730 คดีขับ รถขณ ะ
เมาสุราได้มีการ
แยกออกมาเริ่ม
เกบ็ เมื่อ ต.ค.48 
รวม 3,731 คด ี

ขบัรถประมาท 6,553 5,531 

(ม.ค.49 – ธ.ค.49) พ.ร.บ.จราจรทางบก แยกเป็น 
- ขบัรถขณะเมาสรุา 
- อื่นๆ 

42,501 
27,859 
14,642 

36,723 
22,927 
13,751 

 

ขบัรถประมาท 6,628 5,636 
(ม.ค.50 – ธ.ค.50) พ.ร.บ.จราจรทางบก แยกเป็น 

- ขบัรถขณะเมาสรุา 
- อื่นๆ 

46,432 
25,173 
21,259 

40,819 
21,094 
19,725 

 

ขบัรถประมาท 6,313 5,423 
(ม.ค.51 – ธ.ค.51) พ.ร.บ.จราจรทางบก แยกเป็น 

- ขบัรถขณะเมาสรุา 
- อื่นๆ 

43,273 
32,790 
10,483 

34,547 
27,553 
6,994 

 

ขบัรถประมาท 5,150 3,963 
(ม.ค.52 – ธ.ค.52) พ.ร.บ.จราจรทางบก แยกเป็น 

- ขบัรถขณะเมาสรุา 
- อื่นๆ 

44,114 
37,482 
6,632 

36,644 
32,379 
4,265 

 

ขบัรถประมาท 4,191 3,067 
1 ม.ค.53 - 30 ธ.ค.53 พ.ร.บ.จราจรทางบก แยกเป็น 

- ขบัรถขณะเมาสรุา 
- อื่น ๆ 

59,582 
48,320 
11,262 

- 
- 
- 

 

1 ม.ค. - ธ.ค.54 พ.ร.บ.จราจรทางบก แยกเป็น 
- ขบัรถขณะเมาสรุา 
- อื่น ๆ 

51,600 
46,551 
5,049 

 ขอ้มลู ณ วนัที ่
31 ธ.ค.55 

ขบัรถประมาท 3,114   
1 ม.ค.55 -  ธ.ค.55 พ.ร.บ.จราจรทางบก แยกเป็น 

- ขบัรถขณะเมาสรุา 
- อื่น ๆ 

53,029 
48,772 
4,257 

42,026 ขอ้มลู ณ วนัที ่
31 ธ.ค.55 

ขบัรถประมาท 3,114   



โครงการการศกึษาแนวทางการพฒันาหลกัสตูรอบรมเพือ่ฟ้ืนฟู  หน้า 2 - 2 
และปรบัพฤตกิรรมผูก้ระท าผดิกฎหมาย กรณีเมาแลว้ขบั 
  

 

ปี พ.ศ. คดี 
ปริมาณคดี 
ท่ีถกูคมุฯ 

ศาลสัง่ท างาน
บริการสงัคม 

หมายเหตุ 

1 ม.ค.56 - ธ.ค.56 พ.ร.บ.จราจรทางบก แยกเป็น 
- ขบัรถขณะเมาสรุา 
- อื่น ๆ 

61,810 
53,812 
7,998 

61,235 
- 
- 

ขอ้มลู ณ วนัที ่
31 ธ.ค.55 

ขบัรถประมาท 6,271 -  
1 ม.ค.57 - 31 ธ.ค.57 พ.ร.บ.จราจรทางบก แยกเป็น 

- ขบัรถขณะเมาสรุา 
- อื่น ๆ 

52,056 
43,505 
8,551 

50,753 
39,375 

- 

ขอ้มลู ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 

2557 
ขบัรถประมาท 5,924 5,836  

1 ม.ค.58 - 31 ธ.ค.58 พ.ร.บ.จราจรทางบก แยกเป็น 
- ขบัรถขณะเมาสรุา 
- อื่น ๆ 

55,222 
47,950 
7,272 

53,800 
46,946 
5,854 

ขอ้มลู ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 

2558 
ขบัรถประมาท 7,098 6,777  

1 ม.ค.59 - 31 พ.ค.59 พ.ร.บ.จราจรทางบก แยกเป็น 
- ขบัรถขณะเมาสรุา 
- อื่น ๆ 

25,563 
22,137 
3,426 

23,658 
20,636 
3,022 

ขอ้มลู ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 

2559 
ขบัรถประมาท 2,595 2,296  

 
เปรยีบเทยีบปรมิาณคดเีมาแลว้ขบัของแต่ละปี 

 ปี พ.ศ. 2555 มจี านวน 48,772 คด ี
 ปี พ.ศ. 2556 มจี านวน 53,812 คด ี(ปี 56 เพิม่ขึน้จาก ปี 55 คดิเป็น 10.33%) 
 ปี พ.ศ. 2557 มจี านวน 43,505 คด ี(ปี 57 ลดลงจาก ปี 56 คดิเป็น 19.15%) 
 ปี พ.ศ. 2558 มจี านวน 47,950 คด ี(ปี 58 เพิม่ขึน้จาก ปี 57 คดิเป็น 10.21%) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



โครงการการศกึษาแนวทางการพฒันาหลกัสตูรอบรมเพือ่ฟ้ืนฟู  หน้า 2 - 3 
และปรบัพฤตกิรรมผูก้ระท าผดิกฎหมาย กรณีเมาแลว้ขบั 
  

 

ตารางท่ี 2.2 สถติกิารคุมความประพฤต ิคดเีมาแลว้ขบั ช่วงปีใหม่ 
ปี ช่วงเวลา จ านวนผูถ้กูคมุฯ จงัหวดัท่ีสงูท่ีสดุ 

2549 - 3,410  
2550 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. 50 4,774 คด ี

เพิม่ขึน้ 1,364 คด ี
คดิเป็น 40 % 

จั ง ห วัด ที่ มี ค ดี ม า ก  ได้ แ ก่    
กทม. 1,306 คดี บุรีรมัย์ 222 
คดี (ปรมิาณคดเีพิม่จากปี 2549 
ประมาณ 40%) 

2551 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. 51 3,047 คด ี
ลดลง 1,727 คด ี
คดิเป็น 36.17 % 

จงัหวดัที่มคีดมีาก ได้แก่ กทม. 
348 คดี นครราชสีมา 332 คดี 

2552 ไมไ่ดม้กีารเกบ็ - - 
2553 29 ธ.ค. 52 - 4 ม.ค. 53 3,802 คด ี

เพิม่ขึน้ 755 คด ี
คดิเป็น 24.77 % 

จงัหวดัที่มคีดมีาก ได้แก่ กทม. 
512 คดี สกลนคร 212 คดี 

2554 29 ธ.ค. 53 - 4 ม.ค. 54 3,379 คด ี
ลดลง 423 คด ี
คดิเป็น 11.12 % 

จั ง ห วัด ที่ มี ค ดี ม า ก  ได้ แ ก่ 
สุรินทร ์353 คดี นครราชสีมา 
162 คดี 

2555 29 ธ.ค. 54 - 4 ม.ค. 55 3,768 คด ี
เพิม่ขึน้ 385 คด ี
คดิเป็น 11.51 % 

จั ง ห วัด ที่ มี ค ดี ม า ก  ได้ แ ก่ 
สุรินทร์  261 คดี ชลบุรี  209 
คดี 

2556 27 ธ.ค. 55 - 2 ม.ค. 56 4,635 คด ี
เพิม่ขึน้ 867 คด ี
คดิเป็น 23 % 

จงัหวดัที่มคีดมีาก ได้แก่ กทม. 
398 คดี มหาสารคาม 289 คดี 

2557 27 ธ.ค. 56 - 2 ม.ค. 57 3,797 คด ี
ลดลง 838 คด ี
คดิเป็น 18.07 % 

จั ง ห วัด ที่ มี ค ดี ม า ก  ได้ แ ก่ 
สกลนคร 407 คดี ชลบุรี 261 
คดี 

2558 30 ธ.ค. 57 - 5 ม.ค. 58 4,059 คด ี
เพิม่ขึน้ 262 คด ี
คดิเป็น 6.45 % 

จงัหวดัทีม่คีดมีาก ได้แก่ ชลบุรี
333 คดี มหาสารคาม 273 คดี 

2559 29 ธ.ค. 58 - 4 ม.ค. 59 3,471 คด ี
ลดลง 266 คด ี
คดิเป็น 14.48 % 

จั ง ห วัด ที่ มี ค ดี ม า ก  ได้ แ ก่ 
นครพนม 221 คดี กทม. 212 
คดี ปทุมธานี 205 คดี 

 



โครงการการศกึษาแนวทางการพฒันาหลกัสตูรอบรมเพือ่ฟ้ืนฟู  หน้า 2 - 4 
และปรบัพฤตกิรรมผูก้ระท าผดิกฎหมาย กรณีเมาแลว้ขบั 
  

 

ตารางท่ี 2.3 สถติกิารคุมประพฤตคิดเีมาแลว้ขบั ช่วงสงกรานต์ 
ปี ช่วงเวลา จ านวนผู้ถกูคมุฯ จงัหวดัท่ีสงูท่ีสดุ 

2549 7-17 เม.ย. 49 4,841 จงัหวัดที่มีคดีมาก ได้แก่    เชียงใหม่ 
694 คดี กทม. 428 คดี 

2550 11-17 เม.ย. 50 4,077 คด ี
ลดลง 764 คด ี
คดิเป็น 15.78 % 

จังหวัดที่มีคดีมาก ได้แก่ กทม. 397 
คดี บรีุรมัย ์357 คดี 

2551 11-17 เม.ย. 51 3,604 คด ี
ลดลง 473 คด ี
คดิเป็น 11.60 % 

จังหวัดที่มีคดีมาก ได้แก่ กทม. 716 
คดี สริุนทร ์602 คดี 

2552 11-17 เม.ย. 52 4,239 คด ี
เพิม่ขึน้ 635 คด ี
คดิเป็น 17.60 % 

จังหวัดที่มีคดีมาก ได้แก่ กทม. 349 
คดี บรีุรมัย ์346 คดี 

2553 13-19 เม.ย. 53 4,709 คด ี
เพิม่ขึน้ 470 คด ี
คดิเป็น 11.08 % 

จังหวัดที่มีคดีมาก ได้แก่ ชลบุรี 743 
คดี สริุนทร ์303 คดี 

2554 11-17 เม.ย. 54 6,032 คด ี
เพิม่ขึน้ 1,323 คด ี
คดิเป็น 28.09 % 

จังหวัดที่มีคดีมาก ได้แก่ กทม. 615 
คดี นครราชสีมา 560 คดี 

2555 11-17 เม.ย. 55 5,005 คด ี
ลดลง 1,027 คด ี
คดิเป็น 17.02 % 

จังหวัดที่มีคดีมาก ได้แก่ กทม.  496 
คดี สริุนทร ์384 คดี 

2556 11-17 เม.ย. 56 4,691 คด ี
ลดลง 314 คด ี
คดิเป็น 6.27 % 

จังหวัดที่มีคดีมาก ได้แก่ กทม. 416 
คดี สริุนทร ์289 คดี ชลบรีุ 260 คดี 

2557 11-17 เม.ย. 57 3,826 คด ี
ลดลง 865 คด ี
คดิเป็น 18.43 % 

จังหวัดที่มีคดีมาก ได้แก่ กทม. 267 
คดี มหาสารคาม 256 คดี ลพบุรี 235 
คดี 

2558 9-15 เมษายน 2558 4,051 คด ี
เพิม่ขึน้ 225 คด ี
คดิเป็น 7.91 % 

จงัหวดัทีม่คีดมีาก ไดแ้ก ่หนองบวัล าภ ู
309 คดี กทม. 229 คดี มหาสารคาม 
215 คดี 

2559 11-17 เมษายน 2559 5,228 คด ี
เพิม่ขึน้ 1,177 คด ี
คดิเป็น 29.05 % 

จังห วัด ที่ มี ค ดี ม าก  ได้ แ ก่  กท ม . 
จ านวน  284 คดี ปทุมธานี จ านวน 
265 คดี และสกลนคร 223 คดี 

 



โครงการการศกึษาแนวทางการพฒันาหลกัสตูรอบรมเพือ่ฟ้ืนฟู  หน้า 2 - 5 
และปรบัพฤตกิรรมผูก้ระท าผดิกฎหมาย กรณีเมาแลว้ขบั 
  

 

ตารางท่ี 2.4 คดคีวบคุมและสอดส่อง (ขบัรถขณะเมาสุรา) ของส านกังานคุมประพฤตทิัว่ประเทศ 
                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     

ส านักงาน 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 
อาญา 349 31 380 

อาญากรงุเทพใต้ 1 - 1 
แขวงเหนือ 4,278 285 4,563 
แขวงใต ้ 1,851 244 2,095 
แขวงดุสติ 424 13 437 

แขวงพระโขนง 306 18 324 
มนีบุร ี 1,807 57 1,864 

อาญาธนบุร ี 2 - 2 
แขวงธนบุร ี 2,158 27 2,185 
แขวงตลิง่ชนั 579 12 591 
รวมส่วนกลาง 11,755 687 12,442 
สมทุรปราการ 1,128 25 1,153 

อยธุยา 437 7 444 
นนทบุร ี 1,403 28 1,431 
ลพบุร ี 623 31 654 
สระบุร ี 324 1 325 
อ่างทอง 105 - 105 
ปทุมธานี 1,184 10 1,194 
สงิหบ์ุร ี 64 - 64 
ชยันาท 160 3 163 
ชยับาดาล 93 1 94 
รวมภาค 1 5,521 106 5,627 
ชลบุร ี 1,502 112 1,614 
จนัทบุร ี 182 2 184 
ระยอง 574 22 596 

นครนายก 595 29 624 
ฉะเชงิเทรา 284 1 285 
ปราจนีบุร ี 29 - 29 



โครงการการศกึษาแนวทางการพฒันาหลกัสตูรอบรมเพือ่ฟ้ืนฟู  หน้า 2 - 6 
และปรบัพฤตกิรรมผูก้ระท าผดิกฎหมาย กรณีเมาแลว้ขบั 
  

 

ส านักงาน 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 
กบนิทรบ์ุร ี 57 1 58 
ตราด 23 1 24 
สระแกว้ 56 - 56 

รวมภาค 2 3,302 168 3,470 
อุบลราชธานี 4,669 922 5,591 
นครราชสมีา 1,565 34 1,599 
สุรนิทร ์ 1,035 28 1,063 
บุรรีมัย ์ 1,270 49 1,319 
นางรอง 700 4 704 
ศรสีะเกษ 361 4 365 
ยโสธร 292 3 295 

อ านาจเจรญิ 465 3 468 
ภเูขยีว 185 - 185 
สคีิว้ 426 3 429 
ชยัภูม ิ 157 2 159 
บวัใหญ่ 279 2 281 
เดชอุดม 14 1 15 

รวมภาค 3 11,418 1,055 12,473 
อุดรธานี 162 4 166 
ขอนแก่น 1,138 28 1,166 

มหาสารคาม 708 2 710 
สกลนคร 855 5 860 
รอ้ยเอด็ 705 25 730 
กาฬสนิธุ ์ 429 5 434 
มกุดาหาร 103 - 103 
บงึกาฬ 154 1 155 

หนองบวัล าภู 410 4 414 
นครพนม 471 6 477 

เลย 103 1 104 



โครงการการศกึษาแนวทางการพฒันาหลกัสตูรอบรมเพือ่ฟ้ืนฟู  หน้า 2 - 7 
และปรบัพฤตกิรรมผูก้ระท าผดิกฎหมาย กรณีเมาแลว้ขบั 
  

 

ส านักงาน 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 
หนองคาย 376 3 379 
รวมภาค 4 5,614 84 5,698 
เชยีงใหม่ 2,223 57 2,280 
ฝาง 21 - 21 

เชยีงราย 430 9 439 
เทงิ 51 - 51 

ล าปาง 350 9 359 
แพร่ 121 3 124 
พะเยา 206 5 211 

แมฮ่่องสอน 145 4 149 
ล าพนู 113 - 113 
น่าน 182 - 182 

รวมภาค 5 3,842 87 3,929 
นครสวรรค ์ 561 19 580 
พษิณุโลก 178 4 182 

ก าแพงเพชร 361 1 362 
สุโขทยั 73 - 73 

เพชรบูรณ์ 92 - 92 
พจิติร 259 4 263 
แมส่อด 147 1 148 
อุทยัธานี 112 1 113 
สวรรคโลก 8 - 8 

ตาก 87 2 89 
อุตรดติถ ์ 106 1 107 
หล่มสกั 130 2 132 

รวมภาค 6 2,114 35 2,149 
นครปฐม 881 9 890 
สุพรรณบุร ี 650 18 668 
กาญจนบุร ี 106 - 106 



โครงการการศกึษาแนวทางการพฒันาหลกัสตูรอบรมเพือ่ฟ้ืนฟู  หน้า 2 - 8 
และปรบัพฤตกิรรมผูก้ระท าผดิกฎหมาย กรณีเมาแลว้ขบั 
  

 

ส านักงาน 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 
เพชรบุร ี 2 - 2 

ประจวบครีขีนัธ์ 354 2 356 
ราชบุร ี 192 3 195 

สมทุรสงคราม 2 - 2 
สมทุรสาคร 196 1 197 
รวมภาค 7 2,383 33 2,416 

นครศรธีรรมราช 84 1 85 
ทุ่งสง 17 - 17 
ภเูกต็ 97 7 104 

สุราษฎรธ์านี 79 3 82 
สมยุ 1 - 1 
ไชยา 15 - 15 
ชุมพร 19 - 19 
หลงัสวน 22 - 22 
กระบี ่ - - - 
ระนอง 24 - 24 
พงังา 14 - 14 

รวมภาค 8 372 11 383 
สงขลา 83 1 84 
นาทว ี 1 - 1 
ตรงั 34 2 36 
พทัลุง 42 - 42 
ยะลา - - - 

นราธวิาส - - - 
ปตัตานี 2 - 2 
สตูล 20 - 20 

รวมภาค 9 182 3 185 
รวมส่วนภมิูภาค 34,748 1,582 36,330 
รวมทัง้หมด 46,503 2,269 48,772 



โครงการการศกึษาแนวทางการพฒันาหลกัสตูรอบรมเพือ่ฟ้ืนฟู  หน้า 2 - 9 
และปรบัพฤตกิรรมผูก้ระท าผดิกฎหมาย กรณีเมาแลว้ขบั 
  

 

ตารางท่ี 2.5 คดคีวบคุมและสอดส่อง (ขบัรถขณะเมาสุรา) ของส านักงานคุมประพฤตทิัว่ประเทศ  
                    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 

ส านักงาน 
เพศ 

ปี 2559 ปี 2560 (1 ต.ค. 2559 - 15 ก.พ. 2560) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
กทม.1 (ตลิง่ชนั) 298 6 304 122 5 127 

กทม.2 (แขวงเหนือ) 2,233 325 2,558 853 156 1,009 

กทม.3 (แขวงธนบรุ)ี 740 7 747 349 13 362 

กทม.4 (มนีบุร)ี 941 35 976 395 13 408 

กทม.5 (แขวงใต)้ 1,138 149 1,287 389 46 435 

กทม.6 (แขวงดุสติ) 371 12 383 134 7 141 

กทม.7 (อาญา) 706 43 749 1 - 1 

กทม.8 (อาญาธนบุร)ี 1 - 1 - - - 

กทม.9 (พระโขนง) 258 5 263 145 14 159 

กทม.10 (อาญากรงุเทพใต)้ 54 2 56 - - - 

กทม.11 (ศาลเยาวชนฯกลาง) 3 - 3 5 - 5 
กทม.12 (ศาลเยาวชนฯกลางมนีบุร)ี 1 - 1 1 - 1 

กทม.13 (แขวงดอนเมอืง) 121 6 127 163 10 173 

กทม.14 (ศาลทรพัยส์นิฯ) - - - - - - 

กทม.15 (แขวงปทมุวนั) 8 - 8 20 1 21 
รวมส่วนกลาง 6,873 590 7,463 2,577 265 2,842 

สมทุรปราการ 1,363 28 1,391 229 10 239 

อยธุยา 508 6 514 140 1 141 

นนทบุร ี 761 20 781 301 13 314 

ลพบุร ี 168 5 173 12 - 12 

สระบรุ ี 272 2 274 87 1 88 

อา่งทอง 170 5 175 42 - 42 

ปทมุธาน ี 1,155 17 1,172 151 2 153 

สงิหบ์ุร ี 62 - 62 14 - 14 

ชยันาท 105 1 106 39 - 39 

ชยับาดาล 114 1 115 30 - 30 

ธญับุร ี 176 5 181 341 4 345 
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ส านักงาน 
เพศ 

ปี 2559 ปี 2560 (1 ต.ค. 2559 - 15 ก.พ. 2560) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
รวมภาค 1 4,854 90 4,944 1,386 31 1,417 

ชลบุร ี 1,135 75 1,210 582 48 630 

จนัทบุร ี 191 2 193 133 2 135 

ระยอง 267 11 278 262 11 273 

นครนายก 602 32 634 324 11 335 

ฉะเชงิเทรา 282 4 286 109 1 110 

ปราจนีบุร ี 48 - 48 22 - 22 

กบนิทรบ์ุร ี 61 - 61 45 - 45 

ตราด 60 1 61 42 - 42 

สระแกว้ 138 1 139 69 - 69 

รวมภาค 2 2,784 126 2,910 1,588 73 1,661 

อบุลราชธานี 4,690 1,002 5,692 2,573 445 3,018 

นครราชสมีา 1,608 51 1,659 351 14 365 

สรุนิทร ์ 1,161 37 1,198 640 22 662 

บุรรีมัย ์ 913 41 954 349 18 367 

นางรอง 383 6 389 111 - 111 

ศรสีะเกษ 425 11 436 236 9 245 

ยโสธร 442 9 451 153 1 154 

อ านาจเจรญิ 357 5 362 245 1 246 

ภเูขยีว 189 - 189 86 2 88 

สคีิว้ 336 1 337 112 - 112 

ชยัภมู ิ 235 3 238 76 2 78 

บวัใหญ่ 338 3 341 99 1 100 

เดชอดุม 72 1 73 37 - 37 

พมิาย 55 - 55 108 - 108 

กนัทรลกัษ์ 10 - 10 52 4 56 

รวมภาค 3 11,214 1,170 12,384 5,228 519 5,747 

อดุรธาน ี 247 8 255 44 2 46 

ขอนแกน่ 803 18 821 186 6 192 
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ส านักงาน 
เพศ 

ปี 2559 ปี 2560 (1 ต.ค. 2559 - 15 ก.พ. 2560) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
มหาสารคาม 530 3 533 222 1 223 

สกลนคร 720 9 729 404 9 413 

รอ้ยเอด็ 525 12 537 291 5 296 

กาฬสนิธุ ์ 200 2 202 114 - 114 

มกุดาหาร 104 - 104 27 - 27 

บงึกาฬ 270 4 274 83 1 84 

หนองบวัล าภ ู 463 5 468 184 2 186 

นครพนม 463 7 470 237 6 243 

เลย 6 - 6 1 - 1 

หนองคาย 195 1 196 90 2 92 

ชมุแพ 5 - 5 14 1 15 

พล 31 1 32 118 - 118 

พยคัฆภมูพิสิยั 3 - 3 60 - 60 
รวมภาค 4 4,565 70 4,635 2,075 35 2,110 

เชยีงใหม ่ 1,389 55 1,444 566 20 586 

ฝาง 35 - 35 16 - 16 

เชยีงราย 290 4 294 229 6 235 

เทงิ 117 2 119 74 2 76 

ล าปาง 590 23 613 313 18 331 

แพร ่ 226 9 235 115 5 120 

พะเยา 241 8 249 112 5 117 

แมฮ่่องสอน 121 1 122 18 - 18 

ล าพนู 58 - 58 25 1 26 

น่าน 127 1 128 23 - 23 

ฮอด 5 - 5 8 - 8 

เวยีงปา่เป้า 3 - 3 30 - 30 

รวมภาค 5 3,202 103 3,305 1,529 57 1,586 

นครสวรรค ์ 639 40 679 220 30 250 

พษิณุโลก 185 6 191 82 4 86 
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ส านักงาน 
เพศ 

ปี 2559 ปี 2560 (1 ต.ค. 2559 - 15 ก.พ. 2560) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ก าแพงเพชร 248 3 251 134 1 135 

สโุขทยั 68 - 68 33 - 33 

เพชรบรูณ์ 157 - 157 126 - 126 

พจิติร 79 - 79 35 - 35 

แมส่อด 225 3 228 92 2 94 

อทุยัธานี 89 1 90 71 - 71 

สวรรคโลก 35 1 36 36 - 36 

ตาก 130 - 130 37 - 37 

อตุรดติถ ์ 139 2 141 63 - 63 

หล่มสกั 176 1 177 87 1 88 

นครไทย 2 - 2 8 - 8 

วเิชยีรบุร ี 4 - 4 27 - 27 
รวมภาค 6 2,176 57 2,233 1,051 38 1,089 

นครปฐม 736 6 742 401 1 402 

สพุรรณบุร ี 347 18 365 177 5 182 

กาญจนบุร ี 65 - 65 44 - 44 

เพชรบุร ี 1 - 1 21 - 21 

ประจวบครีขีนัธ ์ 218 1 219 59 - 59 

ราชบุร ี 59 1 60 44 - 44 

สมทุรสงคราม 35 1 36 2 - 2 

สมทุรสาคร 199 1 200 122 1 123 

หวัหนิ 5 - 5 59 3 62 

รวมภาค 7 1,665 28 1,693 929 10 939 

นครศรธีรรมราช 219 8 227 84 1 85 

ทุง่สง 10 - 10 1 - 1 

ภเูกต็ 358 11 369 21 3 24 

สรุาษฎรธ์านี 91 6 97 25 4 29 

สมยุ - - - - - - 

ไชยา 6 - 6 - - - 
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ส านักงาน 
เพศ 

ปี 2559 ปี 2560 (1 ต.ค. 2559 - 15 ก.พ. 2560) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ชมุพร 37 - 37 4 - 4 

หลงัสวน 16 - 16 10 - 10 

กระบี ่ 6 1 7 2 - 2 

ระนอง 30 - 30 9 - 9 

พงังา 15 - 15 - - - 

รวมภาค 8 788 26 814 156 8 164 

สงขลา 103 1 104 59 1 60 

นาทว ี - - - - - - 

ตรงั 93 - 93 50 - 50 

พทัลุง 46 - 46 14 - 14 

ยะลา 7 - 7 2 - 2 

นราธวิาส 1 - 1 - - - 

ปตัตานี - - - - - - 

สตลู 17 1 18 - - - 

รวมภาค 9 267 2 269 125 1 126 

รวมส่วนภมิูภาค 31,515 1,672 33,187 14,067 772 14,839 
รวมทัง้หมด 38,388 2,262 40,650 16,644 1,037 17,681 
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2.2 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องการฟ้ืนฟคูนผิดเมาแล้วขบั 
 

2.2.1 พ.ร.บ. จราจรทางบก 
มาตรา 43 (2) หา้มมใิหผู้ข้บัขีข่บัรถในขณะเมาสุราหรอืของเมาอย่างอื่น 
มาตรา 160 ตรี 45 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือ

ปรบัตัง้แต่หา้พนับาทถงึสองหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และใหศ้าลสัง่พกัใชใ้บอนุญาตขบัขีข่อง
ผูน้ัน้มกี าหนดไมน้่อยกว่าหกเดอืน หรอืเพกิถอนใบอนุญาตขบัขี่ 
 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รบัอันตรายแก่กายหรอืจติใจ
ผูก้ระท าต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึห้าปี และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบาทถงึหนึ่งแสนบาท 
และให้ศาลสัง่พกัใช้อนุญาตขบัขีข่องผู้นัน้มกี าหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรอืเพกิถอนใบอนุญาต
ขบัขี ่
 

ถ้ากระท าความผดิตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นไดร้บัอนัตรายสาหสัผู้กระท าต้องระวาง
โทษจ าคุกตัง้แต่สองปีถงึหกปี และปรบัตัง้แต่สีห่มืน่บาทถงึหนึ่งแสนสองหมืน่บาท และใหศ้าลสัง่
พกัใชใ้บอนุญาตขบัขีข่องผูน้ัน้มกี าหนดไมน้่อยกว่าสองปี หรอืเพกิถอนใบอนุญาตขบัขี่ 
 

ถ้าการกระท าความผดิตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุใหผู้อ้ื่นถงึแก่ความตาย ผูก้ระท าต้องระวาง
โทษจ าคุกตัง้แต่สามปีถงึสบิปี และปรบัตัง้แต่หกหมื่นบาทถงึสองแสนบาท และให้ศาลสัง่เพกิ
ถอนใบอนุญาตขบัขี ่

 
 ประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรการคุมประพฤตแิละการบรกิารสงัคม 
การท างานบรกิารสงัคม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 เป็นเงื่อนไขหนึ่งของการคุม
ประพฤตสิ าหรบัผูท้ีพ่พิากษารอการก าหนดโทษหรอืรอการลงโทษจ าคุกไม่เกนิสามปี ซึง่การจดั
ให้กระท ากจิกรรมบรกิารสงัคมหรอืสาธารณประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามทีเ่จา้พนักงานและผูก้ระท า
ความผดิเห็นสมควรในบางคดแีม้ว่าศาลจะไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขท างานบรกิารสงัคม แต่หาก
พนักงานคุมประพฤติพิจารณาแล้วเห็นว่าการให้ผู้ถูกคุมประพฤติท างานบรกิารสงัคมจะเป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ไขฟ้ืนฟู กอ็าจจดัใหท้ างานบรกิารสงัคมไดภ้ายใตค้วามสมคัรใจของผูถู้กคุม
ประพฤต ิ
 

2.2.2 พ.ร.บ. คมุประพฤติ 2559 
มาตรา 29 ในกรณีที่ศาล หรอืเจ้าพนักงานผู้มอี านาจมคี าสัง่ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ

ท างานบรกิารสงัคมหรอืสาธารณประโยชน์ ใหพ้นกังานคุมประพฤตจิดัใหผู้ถู้กคุมความประพฤติ
ท างานบรกิารสงัคมหรอืสาธารณประโยชน์เป็นรายบุคคลหรอืเป็นกลุ่ม  เว้นแต่ศาลหรอืเจ้า
พนักงานผู้มอี านาจจะมคี าสัง่เป็นอย่างอื่น การจดัใหผู้ถู้กคุมความประพฤตทิ างานบรกิารสงัคม
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หรอืสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานคุมประพฤตพิจิารณา  จาก
ฐานความผิด พฤติกรรม ความร้ายแรงแห่งการกระท าความผิด และเงื่อนไขการคุมความ
ประพฤตทิีก่ าหนด โดยค านึงถงึเพศ อายุ ประวตั ิความประพฤต ิสตปิญัญา สุขภาพ ภาวะแห่ง
จติ นิสยั อาชพี ความรู้ และความสามารถของผู้ถูกคุมความประพฤติ รวมถึงความเหมาะสม 
ความสะดวก และระยะเวลาเดนิทาง ระหว่างที่พกัอาศยัของผู้ถูกคุมความประพฤตกิบัสถานที่
ท างานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ ทัง้นี้  งานที่จดัให้ท าจะต้องไม่ขดัหรือแย้งกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา  ตลอดจนปจัจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง 

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
ระเบยีบทีอ่ธบิดกี าหนด 
 

2.3 ภารกิจของหน่วยงานหลกั  
 

2.3.1 กรมคมุประพฤติ 
ประเทศไทยเริม่มกีารน าระบบคุมประพฤตมิาใช้เป็นครัง้แรกตัง้แต่ปี พ.ศ. 2495 โดยมา

ใช้กับผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนก่อนส่วนผู้กระท าผิดที่เป็นผู้ใหญ่นัน้แม้ประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 56,57 และ 58 จะได้บัญญัติถึงวิธีการเกี่ยวกับการคุม
ประพฤตไิว ้แต่อยา่งไรกต็ามศาลคงใชม้าตรการรอการก าหนดโทษหรอืรอการลงโทษเพยีงอยา่ง
เดยีวโดยไม่ใชว้ธิกีารคุมความประพฤต ิเนื่องจากยงัไม่มหีน่วยงานและเจา้หน้าทีท่ีจ่ะรบัผดิชอบ
ด าเนินการตามค าพพิากษาของศาลไดจ้นกระทัง่รฐับาลไดผ้่านพระราชบญัญตัวิธิดี าเนินการคุม
ความประพฤติประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 และได้มกีารจดัตัง้ส านักงานคุมประพฤติ
กลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานระดบักองสงักดัส านักงานส่งเสรมิงานตุลาการกระทรวงยุตธิรรม และได้
เปิดด าเนินการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2522 โดยด าเนินการในกรุงเทพมหานครก่อน จน
ปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ และเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ประชาชนในทัว่ทุกภูมภิาคของประเทศ 
ให้ได้รบัประโยชน์จากวธิกีารคุมความประพฤต ิจงึได้มกีารเปิดด าเนินการส านักงานคุมความ
ประพฤตใินส่วนภูมภิาคทัว่ประเทศ เนื่องจากมกีารขยายงานออกสู่ส่วนภูมภิาคมากขึ้น จงึให้
ส านักงานคุมประพฤตกิลางมปีรมิาณงาน ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบ เพิม่มาก
ขึน้ ดงันัน้เพื่อประสทิธภิาพและความคล่องตวัในการปฏบิตังิาน ส านักงานคุมประพฤตกิลางจงึ
ได้รบัการ ยกฐานะให้เป็น "กรมคุมประพฤติ" เมื่อวนัที่ 15 มนีาคม 2535และพระราชบญัญัติ
โอนอ านาจหน้าที่ และกิจการบรหิารบางส่วนของส านักงานส่งเสรมิงานตุลาการ กระทรวง
ยตุธิรรมไปเป็นของกรมคุมประพฤตกิระทรวงยุตธิรรม พ.ศ. 2535 ดงันัน้ วนัที ่15 มนีาคม ของ
ทุกปี จงึถอืเป็น "วนัก่อตัง้กรมคุมประพฤต"ิ 
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1. อ านาจหน้าท่ี ภารกิจกรม 
1.1 การคุมประพฤต ิ
    1.1.1 งานแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ (สบืเสาะและพนิิจ) 

            งานแสวงหาขอ้เทจ็จรงิเป็นกระบวนการสบืเสาะและพนิิจและการสบืเสาะขอ้เทจ็จรงิที่
เกี่ยวกับประวัติภูมิหลังทางสังคม และพฤติการณ์คดีของผู้กระท าผิด รวมทัง้รายละเอียด
หลกัฐานต่างๆ ของผู้กระท าผดิ โดยพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้น าข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์
ประเมนิ และจดัท ารายงาน พรอ้มความเหน็เพื่อประกอบดุลพนิิจของผู้มอี านาจในการพจิารณา
ว่าจะใชม้าตรการใดจงึเหมาะสมกบัผูก้ระท าผดิเป็นรายบุคคล 
       1.1.2 งานคุมความประพฤต ิ(ควบคุมและสอดส่อง) 
            งานคุมความประพฤติเป็นกระบวนการควบคุม สอดส่อง ตดิตาม ดูแล ให้ค าแนะน า 
และช่วยเหลอืผูก้ระท าผดิภายใต้เงื่อนไขการคุมความประพฤต ิเพื่อช่วยใหผู้้กระท าผดิปรบัปรุง
แก้ไขนิสยั ความประพฤติ  จนสามารถกลบัไปใช้ชีวิตในสงัคมได้อย่างปกติสุขและไม่หวน
กลบัไปกระท าผดิซ ้าอกี 
 1.2 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 
      การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิในระบบบงัคบับ าบดั ถือว่าผู้เสพยาเสพติดเป็น
ผู้ป่วยมใิช่อาชญากร จงึน าเข้ารบัการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ตามพระราชบญัญัติ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิ ยาเสพตดิ พ.ศ. 2545 โดยมกีารด าเนินงาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
        1.2.1งานตรวจพสิจูน์ 
             การตรวจพสิูจน์ เป็นการแสวงหาและประมวลขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัผู้เขา้รบัการตรวจ
พสิูจน์ เพื่อวเิคราะห์และประเมนิองค์ประกอบ ทางกาย จติใจ และสงัคม ว่าผู้เขา้รบัการตรวจ
พสิูจน์เป็นผู้เสพหรอืผู้ติดยาเสพตดิหรอืไม่พรอ้มทัง้ก าหนดแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพตดิทีเ่หมาะสมส าหรบัผูเ้สพหรอืผูต้ดิยาเสพตดิแต่ละรายนัน้ 
       1.2.2 งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 
            งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิเป็นการด าเนินการบ าบดัอาการตดิยาเสพตดิและ
ฟ้ืนฟู  สภาพร่างกายและจติใจของผู้ตดิยาเสพตดิ  รวมถึงการเตรยีมความพร้อมทางร่างกาย
และจติใจของผูเ้สพยาเสพตดิใหส้ามารถกลบัไปใชช้วีติร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ย่างปกตสิุขซึ่ง
แบ่งออกเป็นการฟ้ืนฟูฯ แบบควบคุมตวัและการฟ้ืนฟูฯ แบบไมค่วบคุมตวั 
      1.2.3 งานตดิตามผล 
           งานตดิตามผล เป็นขัน้ตอนสุดท้ายของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ โดยการ
ติดตามดูแลและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ผ่านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแล้ว เป็น
ระยะเวลา 1 ปี  
 1.3 การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิ 
     การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิเป็นการปฏบิตังิานของพนักงานคุมประพฤตใินการปรบัเปลีย่น 
แก้ไข และเสรมิสรา้งคุณลกัษณะทางจติใจ พฤตกิรรม และนิสยัความประพฤตขิองผู้กระท าผดิ 
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ด้วยกระบวนการ/วธิกีารอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรยีกว่า กิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟูหรอืโปรแกรมแก้ไข
ฟ้ืนฟู ทัง้นี้ เพื่อใหผู้ก้ระท าผดิมกีารเปลีย่นแปลงไปสู่สภาวะของการมพีฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนา 
เคารพกฎระเบยีบของสงัคม ไม่กระท าผดิกฎหมาย มคีุณภาพชวีติและสามารถใช้ชวีติร่วมกบั
ผูอ้ื่นในสงัคม ได้อย่างมคีวามสุข การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผดิ เป็นส่วนหนึ่งของงานควบคุมและ
สอดส่อง โดยการให้ความช่วยเหลือ แนะน า แก้ไข ปรบัปรุง และส่งเสรมิให้ผู้ถูกคุมความ
ประพฤตไิด้กลบัตนเป็นพลเมอืงด ีด้วยกจิกรรมหลกัต่างๆ เช่น การให้ค าปรกึษาเชงิจติวทิยา 
การอบรมใหค้วามรูแ้ละฝึกทกัษะชวีติ การจดัใหเ้ขา้ค่ายจรยิธรรม การจดัใหท้ างานบรกิารสงัคม 
การเข้าค่ายยาเสพติด รวมทัง้การให้การสงเคราะห์ด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถด ารงชพีอยู่ใน
สงัคมไดอ้ยา่งปกตสิุข และป้องกนัมใิหผู้ก้ระท าผดิกลบัไปกระท าผดิซ ้าอกี 
  1.4 การสงเคราะหผ์ูก้ระท าผดิ 
     การสงเคราะห์ผู้กระท าผดิ ที่กรมคุมประพฤตไิดด้ าเนินการประกอบด้วย การสงเคราะห์
ผูก้ระท าผดิระหว่างคุมประพฤต ิและการสงเคราะหผ์ูก้ระท าผดิภายหลงัปล่อยหรอืภายหลงัพ้น
การคุมความประพฤติ เป็นการช่วยส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพในการแก้ไขฟ้ืนฟูและฝึกฝน
ตวัเองของผูก้ระท าผดิ เพื่อให้ผูก้ระท าผดิสามารถช่วยเหลอืตนเองและด ารงชวีติอยู่ในสงัคมได้
ตามสมควร และไม่หวนกลับไปกระท าผิดอีก โดยมีบรกิารให้การสงเคราะห์ เช่น การให้
การศึกษา การส่งเสรมิด้านการหางาน การฝึกอาชีพ การสงเคราะห์ด้านทุนประกอบอาชีพ 
ค่าอาหารและค่าพาหนะ เป็นตน้ 
  1.5 การท างานบรกิารสงัคม 
     งานบรกิารสงัคม เป็นมาตรการเพื่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผดิประการหนึ่ง ด้วยการให้
โอกาสแก่ผูก้ระท าผดิไดท้ างานรบัใชส้งัคม โดยการมอบหมายงานใหท้ า ซึง่ผูก้ระท าผดิจะไม่ได้
รบัค่าตอบแทนใดๆ แต่ขณะเดียวกันการได้ท าประโยชน์เพื่อสงัคม ส่งผลให้ผู้กระท าผิดเกิด
ความรู้สึกว่าตนเองยงัมีคุณค่า ทัง้การท างานจะช่วยเสรมิสร้างประสบการณ์และให้โอกาส
ผู้กระท าผิดได้ฝึกหัด เรียนรู้ ทดสอบความสามารถ พัฒนาความมีวินัย ความรบัผิดชอบ 
เสรมิสรา้งสมาธ ิทกัษะในการท างาน รวมทัง้การสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล 
 1.6 การมสี่วนรว่มของภาคประชาชน 
     กรมคุมประพฤตไิดน้ าภาคประชาชนเขา้มามสี่วนรว่มในภารกจิดงันี้  
         1.6.1 งานอาสาสมคัรคุมประพฤต ิ
            งานอาสาสมคัรคุมประพฤต ิมหีลกัการอยู่บนพื้นฐานแนวความคดิการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน ซึ่งกรมคุมประพฤติมุ่งส่งเสรมิให้ประชาชนที่มีความสนใจ เสียสละ มีคุณสมบัติ
เหมาะสม สมคัรเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน แสวงหาข้อเท็จจรงิ การติดต าม การ
สอดส่อง รวมทัง้การแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิ ตลอดจนกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในการคนืคนดสีู่
สงัคมอาสาสมคัรคุมประพฤต ิ(อ.ส.ค.)  
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       1.6.2 โครงการเครอืขา่ยยตุธิรรมชุมชน 
            โครงการเครอืข่ายยุตธิรรมชุมชน ได้ด าเนินงานมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 จนถงึปจัจุบนั 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามสี่วนร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในฐานะเป็น
หุน้ส่วนและมบีทบาทในการด าเนินงาน เช่น การป้องกนัและแก้ไขอาชญากรรม การแก้ไขและ
ฟ้ืนฟูและช่วยเหลอืสงเคราะหผ์ูก้ระท าผดิ การลดขอ้พพิาทความขดัแยง้ในชุมชน เป็นต้น  และ
ไดอ้บรมพฒันาใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่สมาชกิเครอืข่ายยุตธิรรมชุมชนเกี่ยวกบับทบาทภารกจิ
ของกระทรวงยุตธิรรมอยา่งต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการปฏบิตังิานรว่มกบัภาครฐัไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ นอกจากนี้ได้มกีารรวมตวัของสมาชกิเครอืข่ายยุตธิรรมชุมชนในการจดัตัง้
ศูนยย์ุตธิรรมชุมชน เพื่อเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกนัระหว่างภาครฐักบัเอกชนในการ
สรา้ง ความเขม้แขง็ ความเป็นธรรมและความสงบสุขแก่ชุมชนและสงัคมต่อไปสมาชกิเครอืข่าย
ยตุธิรรมชุมชน 
 
 2.3.2 การคมุความประพฤติ 
 การคุมความประพฤติหรอืการควบคุมและสอดส่อง (Supervision) เป็นววิฒันาการของ
การปฏิบตัิต่อผู้กระท าผิดในแนวทฤษฏีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟ้ืนฟู ซึ่งเชื่อว่า พฤติกรรมการ
กระท าผดิของมนุษย์เป็นผลมาจากเหตุปจัจยัต่างๆทัง้ด้านชวีภาพและสภาพแวดล้อม ดงันัน้ 
การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิใหก้ลบัตนเป็นพลเมอืงด ีจงึจ าเป็นต้องอาศยักระบวนการทางสงัคมที่
จะส่งเสรมิใหผู้ก้ระท าผดิไดร้บัการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ทัง้ดว้ยกระบวนการทางกฎหมายและ
กระบวนการทางพฤตกิรรมศาสตร ์
 
 2.3.3 ความหมายของการคมุความประพฤติ 
        การควบคุมและสอดส่อง เป็นรูปแบบและวิธกีารปฏิบตัิต่อผู้กระท าผิดที่ให้โอกาสแก่
ผูก้ระท าผดิในการปรบัปรุงแก้ไขตนเองในชุมชน โดยไมต่้องถูกควบคุมตวัไว ้แต่ก าหนดเงือ่นไข
การคุมความประพฤติไว้ให้ผู้กระท าผิดปฏิบัติ และมีพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ท าหน้าที่
ควบคุมดูแลและสนับสนุนช่วยเหลอืผู้กระท าผดิตามระดบัความเสี่ยงต่อการกระท าผดิซ ้าและ
สภาพปญัหาและความต้องการของผู้กระท าผิดแต่ละราย เพื่อให้ผู้กระท าผิดไม่หวนกลบัไป
กระท าผดิซ ้าขึน้ใหม่ ตลอดจนไดร้บัการปรบัเปลีย่นพฤตนิิสยั มคีุณภาพชวีติทีด่แีละสามารถอยู่
รว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ยา่งปกตสิุข 
 
 2.3.4 วตัถปุระสงคก์ารคมุความประพฤติ 
 1. เพื่อให้โอกาสผู้กระท าผิดได้ปรบัปรุงแก้ไขตนเองให้เป็นพลเมอืงดี โดยไม่ต้องถูก
ควบคุมตวั 
 2. เพื่อควบคุมพฤติกรรมและตัดโอกาสในการกระท าผดิซ ้า ด้วยการควบคุมดูแลตาม
ระดบัความเสีย่งในการกระท าผดิซ ้าและสงเคราะห์ช่วยเหลอืตามความรุนแรงของสภาพปญัหา
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และความตอ้งการของผูก้ระท าผดิแต่ละราย ใหส้ามารถปรบัเปลีย่นพฤตนิิสยัและพฒันาคุณภาพ
ชวีติ 
 3. เพื่อส่งเสรมิสวสัดภิาพของสงัคมและปกป้องชุมชนสงัคมใหป้ลอดพน้จากอาชญากรรม 
 
 2.3.5 ประโยชน์ของการคมุความประพฤติ 
 1. การคุมความประพฤตผิู้กระท าผดิ สามารถแก้ไขฟ้ืนฟูและปรบัเปลี่ยนพฤตนิิสยัของ
ผูก้ระท าผดิ เพื่อใหผู้ก้ระท าผดิกลบัตนเป็นพลเมอืงดแีละอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ย่างปกติ 
 2. ผูก้ระท าผดิไดร้บัโอกาสใหป้รบัปรงุแกไ้ขตนเองดว้ยมาตรการแกไ้ขฟ้ืนฟูในชุมชน โดย
ไมต่อ้งถูกควบคุมตวั 
 3. การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเป็นรายบุคคล มีผลดีต่อผู้กระท าผิดมากกว่าการจ าคุก 
เนื่องจากผูก้ระท าผดิจะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการตตีรา และหลกีเหลีย่งการเรยีนรูป้ระสบการณ์
อาชญากรรมจากเรอืนจ า 
 4. เป็นวธิกีารส่งเสรมิใหผู้้กระท าผดิยงัคงมคีวามสมัพนัธ์กบัครอบครวั สามารถประกอบ
อาชพีเลีย้งตนเองและครอบครวัได ้
 5. ลดการกระท าผดิซ ้าของผูก้ระท าผดิ 
 6. ป้องกนัสงัคมจากอาชญากรรม 
 7. ประหยดัค่าใช้จ่ายของภาครฐัในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดด้วยระบบควบคุมตัว 
เนื่องจากค่าใชจ้า่ยในการควบคุมในสถานควบคุมสงูกว่าค่าใชจ้า่ยในการคุมความประพฤติ 
 8. บรรเทาความแออดัในเรอืนจ า 
 
        ปจัจุบนัการด าเนินงานคุมความประพฤตใินความรบัผดิชอบโดยตรงของกรมคุมประพฤต ิ
แบ่งออกตามกลุ่มผูก้ระท าผดิไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ดงันี้ 
        1. การคุมความประพฤตผิูก้ระท าผดิทีเ่ป็นผูใ้หญ่ 
        2. การคุมความประพฤตผิูไ้ดร้บัการพกัโทษหรอืลดวนัตอ้งโทษจ าคุก 
        3. การคุมความประพฤตผิูก้ระท าผดิทีเ่ป็นเดก็หรอืเยาวชน 
 
 2.3.6 การแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท าผิดในงานคมุประพฤติ 
        กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟู (Rehabilitation) ถือเป็นหัวใจส าคัญของงานคุมประพฤต ิ
หลกัการท างานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเชื่อว่าการกระท าของผู้กระท าผดิเป็นผลมาจากปจัจยั
หลายอยา่ง ไดแ้ก่ ปจัจยัทางจติวทิยา ปจัจยัทางชวีภาพและปจัจยัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทางสงัคม 
ซึ่งแตกต่างกนัไปแต่ละบุคคล การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผดิต้องพจิารณาจากสาเหตุที่ท าให้เกิด
การกระท าผดิ และการแก้ไขที่สาเหตุของการกระท าผดินัน้ๆ โดยเน้นที่การศกึษาผู้กระท าผดิ
เป็นรายบุคคลหรอืการจ าแนกลกัษณะ เพื่อหาสาเหตุของการกระท าผดิและแนวทางแก้ไข การ
คน้หาปจัจยัทีเ่ป็นสาเหตุของการกระท าผดิ โดยพจิารณาทัง้ดา้นพฤตกิรรม (Behavior) อารมณ์
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ความรู้สึก (Emotion) ความคิดความเชื่อ (Cognitive) เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์จ าแนกตาม
สภาพปญัหาและความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติว่า ผู้ถูกคุมความประพฤตริายใดมี
สภาพปญัหา และ/หรอืความต้องการในดา้นใด เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนและจดักจิกรรม
แก้ไขฟ้ืนฟูเพื่อตดิตามสอดส่อง ควบคุมดูแล เยยีวยาแก้ไขและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลอืให้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการของผูถู้กคุมความประพฤตแิต่ละราย 
 1) ความหมายของการแก้ไขฟ้ืนฟ ู
 ความหมายของการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
ปรบัปรุงเจตคต ิความรูส้กึ ความคดิและพฤตกิรรมของผู้กระท าผดิให้อยู่ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคม
โดยปกติสุข ไม่หวนกลบัไปกระท าผิดซ ้าอีก โดยพนักงานคุมประพฤติจะคอยดูแล สอดส่อง 
ช่วยเหลอืด้วยวธิกีารต่างๆ ทัง้ทางด้านจติวทิยา สงัคมสงเคราะห์ และศาสตรส์าขาอื่นๆ เป็น
แนวทางในการปฏบิตังิาน 
 2) วตัถปุระสงคข์องการแก้ไขฟ้ืนฟ ู
 วตัถุประสงค์ของการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเป็นขัน้ตอนการปฏิบัติงานหลังจาก
พนักงานคุมประพฤติ  ได้วเิคราะห์และวางแผนแล้วว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละรายควร
ได้รบัการแก้ไขฟ้ืนฟูอย่างไรจงึเหมาะสมและด าเนินการจดักิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟูหรอืด าเนิน
โปรแกรมแกไ้ขฟ้ืนฟูตามแผนทีก่ าหนดไว ้การแกไ้ขฟ้ืนฟูมวีตัถุประสงค์ 
           1. เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤตกิรรมของผูถู้กคุมความประพฤตใิห้เป็นไปในทางที่พงึ
ปรารถนา 
           2. เพื่อใหผู้ถู้กคุมความประพฤตสิามารถด าเนินชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีุณภาพชวีติ 
           3. เพื่อป้องกนัมใิหผู้ถู้กคุมความประพฤตกิลบัไปกระท าผดิซ ้าอกี 
 3) การจดักิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟ ู
           รปูแบบกิจกรรมในกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูมทีัง้การช่วยเหลอืเป็นปจัเจกบุคคล และ
การช่วยเหลอืแบบกลุ่ม โดยแบบปจัเจกบุคคล มกัเป็นกระบวนการเร่งด่วนส าหรบัผู้มปีญัหา
เฉพาะด้านที่จะต้องแก้ไข ส าหรบัแบบกลุ่มนัน้เป็นวธิกีารที่ใช้อย่างกว้างขวางในการส่งเสรมิ
ศกัยภาพของบุคคล กระบวนการกลุ่มมลีกัษณะเด่นที่ส าคญัคือการสนับสนุนให้ก าลงัใจของ
สมาชกิกลุ่ม (Group support) ทีจ่ะช่วยใหเ้กดิกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั น าไปสู่การ
ปรบัตวัเขา้สู่ครอบครวั ชุมชน สงัคมต่อไป  
          การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผดิในงานคุมประพฤติ มกีจิกรรมและโปรแกรมในการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิ โดยบรูณาการความรูท้กัษะของนักวชิาชพี (Profession) ทีเ่กี่ยวขอ้ง อาทเิช่น 
ดา้นจติวทิยา พฤตกิรรมศาสตร ์ สงัคมสงเคราะห ์ ศาสนาและวฒันธรรมประเพณทีอ้งถิ่นในการ
จดักจิกรรมและโปรแกรมต่างๆ ซึ่งกจิกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟูรายบุคคลเป็นกจิกรรมที่จดัให้ผู้ถูก
คุมความประพฤติแต่ละรายตามตามความจ าเป็นและเหมาะสมได้แก่ การให้การปรึกษา
รายบุคคล/ครอบครวั การให้การศกึษา การยมืทุนประกอบอาชพี การส่งเสรมิการมงีานท า การ
ฝึกอาชพี การสงเคราะห์ด้านการพยาบาล การสงเคราะห์ค่าพาหนะ การสงเคราะห์ค่าอาหาร 
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การท างานบรกิารสงัคมรายบุคคล นอกจากนี้การแก้ไขฟ้ืนฟูด้วยกิจกรรมที่จดัเป็นกลุ่ม ได้แก่ 
การอบรมแก่ผู้ถูกคุมความประพฤต ิซึ่งจะจดัให้ความรูต้ามหลกัสูตรและโปรแกรมต่างๆ การ
อบรมธรรมะ ค่ายจรยิธรรม การปรกึษาเชงิจติวทิยาแบบกลุ่ม ค่ายยาเสพตดิ เป็นต้น กจิกรรม
การแกไ้ขฟ้ืนฟูดงักล่าวมดีงัต่อไปนี้ 
            1. การให้ค าปรกึษาเชงิจติวทิยา เป็นการจดัให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รบัการให้
ค าปรกึษาเชงิจติวทิยา (counseling) ดว้ยการใชเ้ทคนิคการใหค้ าปรกึษาต่างๆประกอบกนั เพื่อ
แก้ไขปญัหาที่มสีาเหตุจากลกัษณะจติใจ สุขภาพจติ บุคลกิภาพ แรงจูงใจ ทศันคติ ค่านิยม 
ตลอดจนพฤตกิรรมทางสงัคมต่างๆ ทีม่ผีลต่อการด าเนินชวีติ โดยมพีนักงานคุมประพฤตหิรอืผู้
ไดร้บัการฝึกฝนมาโดยเฉพาะเป็นผูด้ าเนินการ สามารถจดัได ้2 รปูแบบ ดงันี้ 
               1.1 การใหค้ าปรกึษาแบบรายบุคคล (Individual Counseling) เพื่อใหผู้ถู้กคุมความ
ประพฤติสามารถเข้าใจตนเอง (Self-understanding) ยอมรับตนเอง (Self-acceptance) 
สามารถตีความปฏิสัมพันธ์กับสังคม สิ่งแวดล้อม ที่มีอิทธิพลต่อตนเองต่อสังคมรอบข้าง 
มองเหน็ทางเลอืก และน าไปสู่การคดิตดัสนิใจดว้ยตนเอง (Self-determinism) 
               1.2 การใหค้ าปรกึษาเชงิจติวทิยาแบบกลุ่ม (Group Counseling) กระบวนการกลุ่ม 
(Group Process) และบรรยากาศของความสมัพนัธภ์ายในกลุ่มมคีวามส าคญัต่อการเรยีนรู ้การ
แสดงออกทางด้านอารมณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเปิดเผยตนเอง และการสะท้อนกลบัของสมาชกิ
กลุ่ม ดงันัน้บทบาทของผูน้ ากลุ่มจะตอ้งเป็นผูท้ีเ่อือ้ใหม้กีารเคลื่อนไหวภายในกลุ่ม 
            2. กิจกรรมการอบรม มีรูปแบบวิธีการของการด าเนินการเป็นการบรรยาย การ
อภปิราย โดยมผีู้เข้าร่วมอบรมเป็นจ านวนมาก จ านวนผู้เขา้ร่วมขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค์ที่จะให้
เรยีนรู ้วทิยากรผูใ้หค้วามรูม้ที ัง้จากภายนอกและภายในหน่วยงาน ซึง่แบ่งการอบรมไดด้งันี้ 
               2.1 กจิกรรมการอบรมความรูใ้นด้านต่างๆ เป็นการจดัให้ผู้ถูกคุมความประพฤตทิี่
สมควรได้รบัการเสรมิสรา้งหรอืพฒันาความรูห้รอืความเขา้ใจ รวมทัง้ทศันคตแิละทกัษะความ
ช านาญ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งที่เน้นในด้านการรู้คิด (cognition) เป็นส าคัญให้ได้เข้ารบัการ
ถ่ายทอดอบรมความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนัน้ๆ จากวทิยากรหรอืผู้ทรงคุณวุฒ ิเพื่อให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นไปตามที่ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ของการอบรมความรู้นัน้ๆ 
กจิกรรมการอบรมความรูแ้ละระยะเวลาที่ใช้ ตลอดจนรูปแบบวธิกีารของการอบรมความรูจ้ะมี
ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัตามเนื้อหาหลกัสูตรทีก่ าหนดไวข้องแต่ละหลกัสตูร โดยมุง่เน้นทีก่ารสรา้ง
กระบวนการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งความเขา้ใจ และเรยีนรูว้ธิกีารใชช้วีติที่ถูกต้อง ตระหนักในบทบาท
หน้าที ่ความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม น าไปสู่ผลส าเรจ็ในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของ
ผูถู้กคุมความประพฤตติามวตัถุประสงคข์องการอบรมความรูท้ีก่ าหนดไว ้เช่นความรูเ้กีย่วกบัยา
เสพตดิ กฎหมายทัว่ไป กฎจราจร การประกอบอาชพี เป็นตน้ 
               2.2 กจิกรรมการอบรมธรรมะ เป็นการจดัให้ผู้ถูกคุมความประพฤตทิี่สมควรได้รบั
การขดัเกลาจติใจด้วยหลกัธรรมค าสอนทางศาสนาตามที่ตนนับถือ ให้ได้รบัการสัง่สอนอบรม
ดว้ยหลกัธรรมทางศาสนา เพื่อใหม้แีนวทางในการด ารงชวีติทีถู่กตอ้ง สามารถด ารงตนในสงัคม
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ในฐานะพลเมอืงที่ดโีดยจะจดัให้มกีารบรรยายหลกัธรรมะหรอืฝึกปฏบิตัธิรรมแก่ผู้ถูกคุมความ
ประพฤตเิป็นกลุ่มๆ จ านวนหนึ่งตามที่ไดก้ าหนดนดัหมายไว ้ครัง้ละ 1-3 ชัว่โมง ส่วนใหญ่มกัจะ
ใหจ้ดัขึน้ทีว่ดัหรอืศาสนสถาน ส าหรบัหลกัธรรมะทีจ่ะก าหนดขึน้เป็นหวัขอ้ในการบรรยายอบรม
แต่ละครัง้ จะแตกต่างกนัออกไปขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มและบรบิททีเ่กี่ยวขอ้ง แต่อยา่งไรกต็าม
จะครอบคลุมสาระส าคญัของหลกัธรรมะที่จะช่วยให้ผู้ถูกคุมความประพฤตสิามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินชวีติประจ าวนัในแบบของผู้ครองเรอืนได้ ทัง้นี้โดยที่ส านักงานคุมประพฤตจิะเป็นผู้
ก าหนดหวัขอ้และพจิารณานิมนตพ์ระสงฆห์รอืเชญิผูน้ าทางศาสนาต่างๆ มาใหก้ารอบรมธรรมะ
ตามแผนการจดักจิกรรมแกไ้ขฟ้ืนฟูทีก่ าหนดไว ้
            3. โปรมแกรมค่าย มรีปูแบบวธิดี าเนินการให้มกีารใชช้วีติร่วมกนัเป็นกลุ่มในลกัษณะ
การเข้าค่าย อาจเป็นระยะเวลา 3-5 วัน ในระหว่างกิจกรรมจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่ก าหนดไว้และเข้าร่วมกิจกรรมตามตารางกิจกรรมที่ก าหนด โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดแูลของคณะวทิยากรและพนกังานคุมประพฤตผิูร้บัผดิชอบ ซึง่มโีปรแกรมค่ายดงันี้ 
               3.1 ค่ายจรยิธรรม เป็นการจดัให้ผูถู้กคุมความประพฤตทิีส่มควรได้รบัการปรบัปรุง
พฤตนิิสยัดว้ยการอาศยัหลกัธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยดึเหนี่ยวจติใจและใชก้ารปฏบิตัติามศาสนวถิี
เป็นเครือ่งมอืในการฝึกฝนและพฒันาจติใจอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ใหไ้ดเ้ขา้รบัการ
อบรมฝึกฝนด้วยกิจกรรมการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติตามหลกัธรรมของแต่ละศาสนา โดย
ก าหนดให้ผู้ถูกคุมความประพฤตติ้องเขา้ไปใช้ชวีติอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่มในลกัษณะของการเข้า
ค่ายที่วดัหรอืส านักปฏบิตัธิรรมหรอืศาสนสถานที่ส านักงานคุมประพฤตไิด้มกีารประสานงาน
และเตรยีมการรองรบัไวแ้ลว้ 
               3.2 ค่ายยาเสพติด ใช้แนวคิดในการปรับเปลี่ยนการรู้คิดเพื่อปรบัพฤติกรรม 
(cognitive – behavioral approach) สามารถแยกรปูแบบของค่ายไดด้งันี้ 
                     - ค่ายยาเสพติดส าหรบัผู้เสพ/ผู้ติด เป็นค่ายยาเสพติด ส าหรบัผู้ถูกคุมความ
ประพฤตแิละครอบครวั (ค่ายก้าวใหม่) เป็นการประยุกต์กจิกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยา
เสพตดิแบบ Matrix Programผนวกกบัการแก้ไขฟ้ืนฟูตามแนว Reality Therapy และการแก้ไข
ฟ้ืนฟูตามหลกัธรรมของแต่ละศาสนา โดยมหีลกัสูตรครอบคลุมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้าน
ร่างกาย จติใจและสงัคมที่เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกบัการติดยาเสพติด ความรู้และทกัษะการ
ป้องกนัการหวนกลบัไปเสพซ ้าและเลกิยาเสพตดิในระยะเริม่ต้น การใหก้ารสนับสนุนทางสงัคม
และการส่งเสรมิบทบาทของครอบครวัในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ ตลอดจนจดัให้มี
การฝึกฝนระเบยีบวนิยัในการด าเนินชวีติและการอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมอยา่งมคีุณภาพ ค่ายยา
เสพตดิกรณีนี้สามารถใชเ้ป็นกจิกรรมแก้ไขฟ้ืนฟูส าหรบัผูถู้กคุมความประพฤตทิีเ่ป็นผูเ้สพ/ผูต้ดิ
ที่มรีะดบัความรุนแรงของการเสพตดิในระดบัต ่า-ปานกลางและอยู่ในวสิยัที่จะสามารถควบคุม
ตวัเองใหเ้ลกิเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิไดด้ว้ยตนเอง 
                   - ค่ายยาเสพติดส าหรบัผู้ค้ารายย่อย เป็นการประยุกต์ใช้กิจกรรมการแก้ไข
ฟ้ืนฟูที่มุ่งสรา้งจติส านึกรบัผดิชอบต่อสงัคม/ชุมชนอย่างเขม้ขน้ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤต ิ 
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ละเลกิการเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิในฐานะของผู้คา้รายย่อยหรอืรบัจา้งซือ้ยาเสพตดิ ค่ายยาเสพ
ตดิกรณีนี้สามารถใชเ้ป็นกจิกรรมแก้ไขฟ้ืนฟูส าหรบัผูถู้กคุมความประพฤตทิีเ่ป็นผูค้า้และรบัจา้ง
ซือ้ยาเสพตดิ เพื่อป้องกนัการหวนกลบัไปกระท าผดิในลกัษณะเดมิอกี 
            4. กิจกรรมกลุ่มเพื่อการแก้ไขฟ้ืนฟู เป็นการจดัให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้เขา้ร่วม
กิจกรรมกลุ่มเพื่อปรบัเปลี่ยนความคิดที่ส่งผลต่อการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมที่มุ่งป้องกันการ
กระท าผิดซ ้า ลดพฤติกรรมเสี่ยง/มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา มีทักษะชีวิตที่จ าเป็ นและมี
สมัพนัธภาพที่ดกีบัครอบครวัและผู้อื่น กจิกรรมกลุ่มเพื่อการแก้ไขฟ้ืนฟูนี้ แบ่งออกเป็น ๒ ชุด
กจิกรรม ดงันี้ 
                (1) โปรแกรมพื้นฐาน เป็นโปรแกรมทีก่ าหนดใหผู้ถู้กคุมความประพฤตทิุกคนต้อง
เข้ารบัการแก้ไขฟ้ืนฟู โดยประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มที่มุ่งแก้ไขฟ้ืนฟูในด้านการเห็นคุณค่า
ตนเอง การมเีป้าหมายชีวติ การตระหนักรู้ตนเองและการตระหนักรู้ปจัจยัเสี่ยง และปญัหา
สมัพนัธภาพในครอบครวั 
              (2) โปรแกรมปญัหาเฉพาะดา้น เป็นโปรแกรมเฉพาะส าหรบัผูถู้กคุมความประพฤติ
ที่มปีญัหาในด้านนัน้ๆ โดยประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มที่มุ่งแก้ไขฟ้ืนฟูเฉพาะด้านนัน้ๆ ได้แก่ 
ความรูส้กึรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม การจดัการกบัอารมณ์ ทกัษะการแก้ปญัหาและการ
ตดัสนิใจ ทกัษะการปฏเิสธและการสื่อสาร การสรา้งสมัพนัธภาพและเรยีนรูก้ารอยู่ร่วมกบัผู้อื่น 
และการแกไ้ขพฤตกิรรมทีเ่ป็นปญัหา 
                    ทัง้นี้โดยพนักงานคุมประพฤตจิะไดน้ัดหมายใหผู้้ถูกคุมความประพฤตเิขา้ร่วม
กจิกรรมแก้ไขฟ้ืนฟูพื้นฐานและเฉพาะดา้นตามทีก่ าหนดเป็นคราวๆ ต่อเนื่องกนัไปจนครบตาม
แผนการแก้ไขฟ้ืนฟูที่ก าหนดไวข้องผูถู้กคุมความประพฤตแิต่ละราย โดยมกีารจดัท าโปรแกรม
ตามกลุ่มเป้าหมายดงัน้ี 
             4.1 โปรแกรมแกไ้ขฟ้ืนฟูผูเ้สพ/ตดิยาเสพตดิ 
 4.2 โปรแกรมการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูถู้กคุมความประพฤตทิีเ่ป็นเดก็และเยาวชน 
 4.3 โปรแกรมการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูไ้ดร้บัการพกัการลงโทษและลดวนัตอ้งโทษจ าคุก 
            5. โปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดคดีจราจร (ขบัรถขณะเมาสุรา) เป็นการจดั
กจิกรรมในรูปแบบกลุ่ม มกีารบรรยายความรู ้การสาธติ และการบ าเพญ็ประโยชน์ โดยมสีาระ
ครอบคลุมการแกไ้ขฟ้ืนฟู 2 ดา้นใหญ่ๆ คอื 
  1) กิจกรรมเพื่อเสรมิสร้างด้านความรู้ (รู้ไว้ ไม่ท าผิดอีก) เป็นกิจกรรมที่ใช้การ
ช่วยเหลอื พฒันาส่งเสรมิความรูใ้ห้กบัผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อป้องกนัไม่ให้กระท าผดิซ ้า 
ประกอบดว้ย แผนการจดักจิกรรม ๓ ดา้น คอื 
 - ความรูเ้กี่ยวกบัจราจร มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถู้กคุมฯทราบถงึกฎหมายจราจร
ทีค่วรรู ้และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึโทษในการฝา่ฝืนกฎหมาย   
              -  ความรูเ้กี่ยวกบัแอลกอฮอล ์เพื่อใหผู้ถู้กคุมฯไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัผลเสยีจาก
การดื่ม และปรมิาณการดื่มทีป่ลอดภยัต่อสุขภาพ 



โครงการการศกึษาแนวทางการพฒันาหลกัสตูรอบรมเพือ่ฟ้ืนฟู  หน้า 2 - 24 
และปรบัพฤตกิรรมผูก้ระท าผดิกฎหมาย กรณีเมาแลว้ขบั 
  

 

                    - ความรูเ้กีย่วกบัการลด เลกิแอลกอฮอล ์เพื่อการวางแผนและมแีนวทางการลด
และเลกิแอลกอฮอล ์
                2) กจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งดา้นจติส านึก (เพื่อเธอ เพื่อฉนั เพื่อสงัคม) เป็นกจิกรรม
ส่งเสริมสร้างจิตส านึก เพื่ อให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
ประกอบดว้ยกจิกรรม 3 ดา้น คอื 
 - การอบรมและการอบรมธรรมะ เพื่อเป็นการสรา้งจติส านึกด้วยกระบวนการ
กลุ่ม  จดัเวทเีสวนา เรือ่ง เสยีงสะทอ้นจากเหยือ่เมาแลว้ขบั 
 - การท างานบรกิารสงัคม เพื่อสรา้งจติส านึกใหต้ระหนักถงึความปลอดภยั และ
ความรบัผดิชอบต่อตนเอง ครอบครวั สงัคม 
 - การรณรงค ์เพื่อสรา้งจติส านึกและตระหนกัถงึอนัตรายของอุบตัเิหตุ 
 6. การส่งต่อไปเขา้รบัการแก้ไขฟ้ืนฟู เป็นการปฏบิตังิานของพนักงานคุมประพฤต ิใน
กรณีที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รบัการแก้ไขฟ้ืนฟูด้วย
โปรแกรมหรอืวธิีการใด  แต่ส านักงานคุมประพฤติไม่สามารถด าเนินการตามโปรแกรมหรอื
วธิกีารนัน้ๆ เองได้โดยตรง หากต้องจดัส่งผู้ถูกคุมความประพฤตไิปเขา้รบัการแก้ไขฟ้ืนฟูตาม
โปรแกรมหรอืวิธีการดังกล่าวจากหน่วยงานหรอืสถาบันอื่นๆ เช่น โปรแกรมจติบ าบัดโดย
นักจติวทิยาในสถาบันจติเวช โปรแกรมบ าบดัฟ้ืนฟูผู้ติดสุรา โปรแกรมครอบครวับ าบดัโดย
นกัจติวทิยาศูนยส์ุขภาพจติ เป็นต้น พนักงานคุมประพฤตจิงึต้องด าเนินการประสานงานส่งต่อผู้
ถูกคุมความประพฤตไิปเขา้รบัการแก้ไขฟ้ืนฟูตามโปรแกรมหรอืวธิกีารทีห่น่วยงานหรอืสถาบนั
อื่นก าหนดนัน้ 
 7. การฝึกอบรมอาชพีเป็นการจดัให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่มคีวามต้องการฝึกหดั
วชิาชพีอย่างใดอย่างหนึ่งเขา้รบัการฝึกหดัวชิาชพีตามความสนใจหรอืความต้องการนัน้ ซึง่อาจ
เป็นการจดัใหผู้ถู้กคุมความประพฤตไิปเขา้รบัการฝึกอาชพีในหลกัสูตรที่สถาบนัหรอืหน่วยงาน
ต่างๆ ด าเนินการอยู่แลว้ เช่น สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน ศูนยฝึ์กอาชพี เป็นตน้ หรอืส านกังาน
คุมประพฤติอาจประสานงานจดัหาวิทยากรมาท าการสอนวิชาชีพให้กับกลุ่มผู้ถูกคุมความ
ประพฤตทิีม่คีวามสนใจหรอืตอ้งการฝึกวชิาชพีนัน้พรอ้มๆ กนัเป็นคราวๆ ไป 
 8. การแนะน างานอาชพี เป็นการจดัให้ผู้ถูกคุมความประพฤตทิี่ว่างงานหรอืต้องการ
หางานอาชีพใหม่ ได้รบัทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งงานอาชีพและการจ้าง งานจาก
กิจกรรมการแนะน างานอาชีพนั ้น ทัง้นี้กิจกรรมดังกล่าวอาจเป็นการจดัโดยสถาบันหรือ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อแนะน างานอาชีพโดยตรง หรอืส านักงานคุมประพฤติประสานงานให้
วทิยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ส านักงานจดัหางานจงัหวดั เป็นผู้มาให้ค าแนะน างาน
อาชพีแก่กลุ่มผูถู้กคุมความประพฤตพิรอ้มๆ กนัในคราวเดยีวกไ็ด้ 
 9. การจดัให้ท างานบรกิารสงัคมเป็นการจดัให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท างานบรกิาร
สังคมหรือสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน หรือองค์กรสาธารณะกุศล โดยไม่ได้ร ับ
ค่าตอบแทนหรอืค่าจ้าง ทัง้นี้โดยความยินยอมของผู้ถูกคุมความประพฤติและพนักงานคุม
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ประพฤตเิหน็สมควร โดยมกีารก าหนดประเภท/ลกัษณะของงานทีป่ลอดภยัเหมาะสมกบัเพศ วยั
และสมรรถนะของผูถู้กคุมความประพฤต ิการจดัใหผู้ถู้กคุมความประพฤตทิ างานบรกิารสงัคมนี้
ถอืเป็นกจิกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟูรปูแบบหนึ่งทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อกระตุน้ใหผู้ถู้กคุมความประพฤติ
ตระหนักและมจีติส านึกรบัผิดชอบต่อผู้อื่นและสงัคมมากยิง่ขึ้น ทัง้ยงัเป็นกิจกรรมที่จะช่วย
พฒันาความภาคภูมใิจและคุณค่าแห่งตนเองและเสรมิสรา้งวนิยัของผูถู้กคุมความประพฤตไิดอ้กี
ดว้ย นอกจากนี้ยงัจะเป็นการช่วยใหผู้ถู้กคุมความประพฤตไิดช้ดเชยความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบั
ส่วนรวมจากการกระท าผดิของตนดว้ยการท างานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่นและสงัคมโดยส่วนรวม
นัน้ 
 10. การสงเคราะห์ เป็นการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในการให้การ
สงเคราะห์ช่วยเหลอืแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติในด้านต่างๆ ในระหว่างการคุมความประพฤต ิ
การใหก้ารสงเคราะหด์งักล่าวแยกเป็นการใหก้ารสงเคราะหใ์นดา้นต่างๆ เช่น การสงเคราะหค์่า
พาหนะ การสงเคราะห์ค่าอาหาร การสงเคราะห์ด้านการศกึษา การสงเคราะห์เงนิทุนประกอบ
อาชพี เป็นตน้ 
 ปจัจยัส าคญัที่มผีลต่อความส าเรจ็ในการแก้ไขฟ้ืนฟู คือ ความร่วมมอืของผู้ถูกคุม
ความประพฤต ิครอบครวั บุคคลใกล้ชดิ และชุมชน ซึ่งสามารถสนับสนุนช่วยเหลอืให้ผู้ถูกคุม
ความประพฤติปรบัตวัและปรบัปรุงแก้ไขพฤตินิสยัให้เป็นพลเมอืงด ีมกีารประพฤติปฏิบตัิที่
เป็นไปในทางทีพ่งึปรารถนาและมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ท าให้สามารถด าเนินชวีติร่วมกบัผู้อื่นใน
สงัคมไดอ้ยา่งปกตสิุข ดงันัน้ การปฏบิตังิานของพนักงานคุมประพฤตจิงึอาจมกีารปฏบิตังิานใน
รายละเอยีดอื่นๆ ทีย่งัไม่ไดก้ล่าวถงึไวไ้ดอ้ยา่งไมจ่ ากดั โดยทีส่ามารถยดืหยุ่นและมรีายละเอยีด
ปลกีย่อยแตกต่างออกไปไดข้ึน้อยู่กบับรบิทและรายละเอยีดของผูถู้กคุมความประพฤติแต่ละราย
นัน้ ทัง้น้ีต้องอยู่ภายใต้เป้าหมายเพื่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมความประพฤติให้กลับตนเป็น
พลเมอืงดเีป็นส าคญั 
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ตารางท่ี 2.6 สรปุงบประมาณของกรมคุมประพฤต ิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้ืนฟู 
  2557 2558 2559 2560 
งบบคุลากร     
ขา้ราชการ 421,722,900 444,683,700 473,827,900 490,997,700 

ลกูจา้งประจ า 47,617,300 51,614,200 57,282,500 61,478,000 
พนกังานราชการ 220,169,200 254,515,000 274,172,500 450,949,300 
งบด าเนินการ 

    ค่าใชจ้่ายในการฟ้ืนฟู ไมม่ขีอ้มลู 3,819,600 6,364,800 6,364,800 
ผลผลติ 
(คนไดร้บัการฟ้ืนฟู) 

312,000 312,000 312,000 312,000 

ผลผลติจรงิ 159,320 95,876 159,997 ยงัไม่ม ี
 

ท่ีมา: เอกสาร งบประมาณ ส านกังบประมาณ  หมายเหตุ ปี เป็นปีงบประมาณ 
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บทที ่3 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องด้านการเมาแล้วขบัในต่างประเทศ 

การศกึษา ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งของการศกึษาแนวทางการพฒันาหลกัสูตรอบรม
เพื่อฟ้ืนฟูและปรบัพฤตกิรรมผู้กระท าผดิกฎหมายกรณีเมาแล้วขบัในต่างประเทศเป็นส่วนส าคญั
เพื่อใช้ประกอบการศกึษาและเปรยีบเทยีบรปูแบบการควบคุมความประพฤตใินกรณีดื่มแลว้ขบัใน
ประเทศไทย โดยทีส่ามารถน าไปประยุกต์ใชเ้พื่อจดัท าขอ้เสนอเชงิทางเลอืกและหลกัสตูรการอบรม
ต้นแบบ ส าหรบัการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมผู้กระท าผดิเมาแล้วขบัต่อไป การทบทวนวรรณกรรมฯ
ต่างประเทศท าการทบทวนในดา้นกระบวนการตดัสนิในชัน้ศาล ขอ้กฎหมายที่ใชค้วบคุมประพฤติ
เมื่อผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบั อกีทัง้ทบทวนฯในดา้นการใชห้ลกัสตูรอบรมฟ้ืนฟูเพื่อปรบัเปลีย่นทศันะ
คตแิละพฤตกิรรมของผูก้ระท าผดิ และบุคลากร/ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทีเ่ป็นผูน้ าอบรมกลุ่ม แนวทางใน
การศกึษา  

การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศไดท้ าการทบทวนจาก 4 พืน้ทีด่งัต่อไปนี้ 

 การทบทวนวรรณกรรมดา้นการสนบัสนุนการป้องกนัผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบัทีเ่กีย่วขอ้ง
ในสหภาพยโุรป 

 การทบทวนวรรณกรรมดา้นการสนบัสนุนการป้องกนัผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบัทีเ่กีย่วขอ้ง
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 การทบทวนวรรณกรรมดา้นการสนบัสนุนการป้องกนัผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบัทีเ่กีย่วขอ้ง
ในประเทศออสเตรเลยี 

 การทบทวนวรรณกรรมดา้นการสนบัสนุนการป้องกนัผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบัทีเ่กีย่วขอ้ง
ในทวปีเอเชยี 

แนวทางการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งของการพฒันาหลกัสูตรอบรมฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิ
เมาแลว้ขบัแสดงไวใ้นรปูที ่3.1 - 1 
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รปูท่ี 3.1 - 1 : แนวทางการศกึษาทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการพฒันาหลกัสตูรอบรม

ฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบัในต่างประเทศ 
ท่ีมา: ทีป่รกึษารวบรวมขอ้มลูจากงานวจิยัและบทความทีม่อียู่ 

 
  การทบทวนวรรณกรรมด้านการสนับสนุนการป้องกนัผู้กระท าผิดเมาแล้ว
ขบัท่ีเก่ียวข้อง ของกลุ่มประเทศในสหภาพยโุรป 

กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปมอีตัราจ านวนผู้เสยีชวีติจากอุบตัเิหตุบนท้องถนนเฉลี่ยจ านวน 
40,000 ครัง้/ปี ในช่วงระหว่างปี 2000 – 2010 จากจ านวน 15 ประเทศที่เป็นสมาชกิในสหภาพ
ยโุรปโดยมสีาเหตุมาจากการขาดแคลนการปรบัปรงุโครงสรา้งทางถนน และยานพาหนะทีใ่ชย้งัขาด
แคลนเทคโนโลยดี้านความปลอดภยั สดัส่วนการเกิดอุบตัิเหตุจากหนึ่งในสามส่วนของจ านวน
ผูเ้สยีชวีติและพกิารจากอุบตัเิหตุบนทอ้งถนนนัน้มาจากผู้ข ับขีย่านพาหนะประเภทรถมอเตอรไ์ซด์
และผู้ขบัขีม่อีาการมนึเมาในระหว่างที่ขบัขี่ ดงันัน้สหภาพยุโรปจงึท าการก าหนดเป้าหมายโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อลดการเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนนโดยการจ ากดัปรมิาณแอลกอฮอล์ในเลอืดของผู้
ขบัขีย่านพาหนะ สนับสนุนให้มกีารตรวจสอบระดบัแอลกอฮอล์ในร่างกายของผูข้บัขีอ่ย่างเขม้งวด 
และการเพกิถอนใบอนุญาตขบัขีเ่มือ่เกดิอุบตัเิหตุทางถนนและก่อใหเ้กดิขอ้พพิาททางกฎหมาย  
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3.1.1 ขัน้ตอน/กระบวนการในชัน้ศาล 

ต ารวจเป็นผูต้รวจสอบปรมิาณแอลกอฮอลใ์นรา่งกายของผูก้ระท าผดิซึง่ในแต่ละประเทศใน
กลุ่มสหภาพยุโรปไดก้ าหนดค่าปรมิาณแอลกอฮอลใ์นร่างกายแตกต่างกนัดงัแสดงไวใ้นกาตารางที ่
3.1.2 – 1 จากนัน้ผู้กระท าผิดจะถูกน าเข้าสู่กระบวนการในชัน้ศาล โดยที่ศาลจะเป็นผู้พิจารณา
บทลงโทษว่าผู้กระท าผดิเมาขบัสมควรจะได้รบับทลงโทษที่เข้ากบัเงื่อนไขใด อาทเิช่น เพกิถอน
ใบอนุญาตขบัขี่ ปรบั จ าคุก และการเข้าร่วมอบรมฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเมาแล้วขบัเพื่อป้องกันการ
กระท าผดิซ ้า เป็นตน้ 

3.1.2 สถานการณ์ทัว่ไปของเมาแล้วขบัในกลุ่มประเทศสหภาพยโุรป 

บทลงโทษผูก้ระท าผดิโดยขบัขีย่านพาหนะเมาแลว้ขบัจะท าการพจิารณาจากระดบัปรมิาณ
แอลกอฮอลใ์นร่างกายของผูข้บัขีท่ีก่่อใหเ้กดิอนัตรายในขณะขบัขีย่านพาหนะ ซึง่บทลงโทษผูฝ้่าฝืน
กฎจราจรโดยการขบัขี่ยานพาหนะในขณะมนึเมา และกระบวนการทางเทคนิคเพื่อป้องกนัและ
ปราบปรามผูข้บัขีย่านพาหนะในขณะมนึเมาในสหภาพยโุรปมดีงันี้ 

3.1.2.1 ปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือดของผูข้บัข่ียานพาหนะในขณะมึนเมา 

จากผลการรายงานอตัราของปรมิาณแอลกอฮอล์ในเลอืดของผู้ขบัขี่ยานพาหนะเป็นส่วน
ส าคญัอยา่งยิง่ทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนนและก่อใหเ้กดิความสญูเสยีชวีติและพกิาร ซึง่มอีตัรา
น้อยกว่า 10 %- 20% ของการเกิดอุบตัิเหตุที่มสีาเหตุมาจากเมาแล้วขบั โดยที่ในกลุ่มประเทศ
สหภาพยโุรปไดส้รปุไวด้งันี้ 

 ประเทศออสเตรยีและกลุ่มประเทศสแกนดวิาเนียนพบว่าพฤติกรรมของผู้ เมาแล้วขบั
นัน้มปีรมิาณแอลกอฮอล์ในเลอืดเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ และมปีรมิาณแอลกอฮอล์ใน
เลอืดของผู้ขบัขี่ในระดบัปานกลาง-ระดบัสูงน้อยกว่า 1% ของจ านวนผู้ขบัขี่ในกลุ่ม
ประเทศนี้ 

 ประเทศสหรฐัราชอาณาจกัร แคนาดา ฝรัง่เศส และเนเธอรแ์ลนด ์มีผูข้บัขีย่านพาหนะ
ในขณะมนึเมาในช่วงเวลาพักผ่อนเพื่อความพึงพอใจในยามค ่าคืน โดยที่มปีรมิาณ
แอลกอฮอลใ์นเลอืดอยูใ่นระดบัปานกลาง – สงู อยูร่ะหว่าง 5% และ 10%  

จากอัตราของแอลกอฮอล์ในร่างกายและช่วงเวลาสามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมการขบัขี่
ในขณะมนึเมานัน้มคีวามแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นที่และแต่ละประเทศและปรมิาณแอลกอฮอล์ใน
เลอืดยงัส่งผลต่อการเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนนดงัแสดงในตารางที ่3.1 – 1  
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ตารางท่ี 3.1 -1 อตัราแอลกอฮอลใ์นรา่งกายของผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบัของสหภาพยโุรป 
ประเทศ ปริมาณ

แอลกอฮอล ์
ความผิดทาง
กฎหมาย 

จ านวนการ
ทดสอบผูข้บัข่ี 

จ านวนการ
ทดสอบคนเดิน

เท้า 
ออสเตรยี 8.5%ที0่.5 กรมั/

ลติรหรอิสงูกว่า 
 ผูข้บัขีผ่ดิ

กฎหมาย 
 คน เดิน เท้ า

ผดิกฎหมาย 

ไมม่รีะบบการ
ทดสอบ
สมรรถนะในการ
ขบัขีอ่ย่างเป็น
ระบบ 

ไมท่ราบ 

เบลเยีย่ม 8.9% ไมจ่ ากดั 
ซึง่ 0.5%กรมั/
ลติร(ผดิ
กฎหมาย) 

 ไม่จ ากดัผู้ขบั
ขี ่

 ไม่ จ ากั ด ใน
คนเดนิเทา้ 

24.7%ของผูข้บัขี่
และคนเดนิเทา้ 

- 

เดนมารก์ 20.2%ที ่0.5กรมั/
ลติรหรอืสงูกว่า 

 ผูข้บัขีผ่ดิ
กฎหมาย 

49%ของผูข้บัขี่
เมาขบัก่อใหเ้กดิ
อุบตัเิหตุ ขณะที ่
75%ของผูเ้มาขบั
ไดร้บับาดเจบ็ 

47%ของเดนิเทา้
เมาเกดิอุบตัเิหตุ 
49%ของคนเดนิ
เทา้เมาไดร้บั
บาดเจบ็ 28% 
ของคนขีจ่กัรยาน
เมาเกดิการเฉี่ยว
ชนและ 31%ของ
คนขีจ่กัรยานเมา
ไดร้บับาดเจบ็ 

ฟินแลนด ์ 24%ของผูข้บัขี่
เมาขบัไดร้บั
บาดเจบ็ระดบั 
0.5กรมั/ลติรหรอื
สงูกว่า 

 ผูข้บัขีผ่ดิ
กฎหมาย 

 วดัระดบั
แอลกอฮอลใ์น
ผูข้บัรถยนตท์ี่
กอ่ใหเ้กดิ
อบุตัเิหตุ
เทา่นัน้ 

 วดัระดบั
แอลกอฮอลผ์ู้
ขบัขีทุ่กท่าน 

ตามกรณีที่
เกดิขึน้ 

- 
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ประเทศ ปริมาณ
แอลกอฮอล ์

ความผิดทาง
กฎหมาย 

จ านวนการ
ทดสอบผูข้บัข่ี 

จ านวนการ
ทดสอบคนเดิน

เท้า 
ฝรัง่เศส 19% ที0่.5กรมั/

ลติรหรอืสงูกว่า 
 ผูข้บัขีผ่ดิ

กฎหมาย 
 วดัระดบั

แอลกอฮอลผ์ู้
ขบัขีทุ่กท่าน 

ผลรวม 90% ไมท่ราบ 

เยอรมนั 17%ที0่.3กรมั/
ลติรหรอืสงูกว่า 
กฎหมายก าหนด 
0.5กรมั/ลติร 

 วดัระดบั
แอลกอฮอลผ์ู้
ขบัขีทุ่กท่าน 

ไมท่ราบ
เนื่องจากในแต่ละ
เมอืงมกีฎที่
แตกต่าง และการ
ทดสอบเกดิขึน้
โดยวนิิจฉัยของ
ต ารวจ 

ไมท่ราบกฎซึง่
เมอืงนัน้ๆจะเป็น
ผูค้ดักรอง 

เนเธอรแ์ลนด ์ 7.8% ไมจ่ ากดั 
กฎหมายก าหนด 
0.5กรมั/ลติร 

 ระดบั
แอลกอฮอล์
ในผูข้บัขี ่

 วดัระดบั
แอลกอฮอลผ์ู้
ขบัขีทุ่กท่าน 

68.3%(ผูข้บัขี่
ส่วนใหญ่ไมไ่ดร้บั
บาดเจบ็ ผูข้บัขี่
บางส่วนไดร้บั
บาดเจบ็ และผู้
ขบัขีส่่วนน้อยที่

เสยีชวีติ) 

ผูข้บัขีจ่กัรยาน
ส่วนน้อย และไม่
มคีนเดนิเทา้ 

สเปน 41%ไมจ่ ากดั 29%มี
ปรมิาณสงูกว่า
กฎหมายก าหนดที ่
0.8กรมั/ลติร 

 ผูข้บัขีเ่มา
(ระดบัไม่สงู)ได ้

 ผูเ้ดนิเทา้เมา
(ระดบัไม่สงู)ได ้

 ก าหนดปรมิาณ
แอลกอฮอลใ์น
ผูข้บัขี ่

 ก าหนดปรมิาณ
แอลกอฮอลใ์น 

17.5% ไม่ทราบ 
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ประเทศ ปริมาณ
แอลกอฮอล ์

ความผิดทาง
กฎหมาย 

จ านวนการ
ทดสอบผูข้บัข่ี 

จ านวนการ
ทดสอบคนเดิน

เท้า 
(ต่อ)   คนเดนิเทา้ 

 ทดสอบ 
 ปรมิาณ

แอลกอฮอล์
กบัผูข้บัขีเ่มา
ขบัมาก 

  

สวเีดน 3.3%ถูก
ตรวจสอบโดย
ต ารวจ 18%ผูข้บั
ขีไ่ดร้บับาดเจบ็
จากเมาขบั 

 ต ารวจท าการ
ตรวจสอบ 

 ตรวจสอบ
เฉพาะผูข้บัขี่
เมาระดบัมาก 

มากกว่า 90% 
มาจากสถติใิน
การตรวจสอบ
ของต ารวจ 

มากกว่า 90% 

สหราชอาณาจกัร 10%จากผูข้บัขี่
มอเตอรไ์ซด ์และ
19%มาจากผูข้บั
รถยนตแ์ละ
ยานพาหนะอื่นๆ 
ทีร่ะดบั 0.8กรมั/
ลติรหรอืสงูกว่า 

 ผูข้บัขีม่ ี
ความผดิทาง
กฎหมาย 

68% (48% 
ตรวจสอบโดย
ต ารวจ และ 20%
ตรวจสอบโดย
ศาลในทอ้งถิน่ 

39%ของคนเดนิ
เทา้ และ39%
ของผูข้ ีจ่กัรยาน 

ท่ีมา: Eurocare(2003) 

ระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขบัขี่ที่ได้รบัการยืนยนัว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อ
สมรรถนะในการขบัขีย่านพาหนะคอื ต ่าสุดเท่ากบั 0.2กรมั/ลติร และสูงสุดเท่ากบั 0.5กรมั/ลติร และ
ควรพจิารณาเพื่อลดระดบัสูงสุดลงมาที่ 0.2 กรมั/ลติรต่อไป ซึ่งหลายประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
ใหค้วามส าคญักบัระดบัปรมิาณแอลกอฮอลใ์นรา่งกายของผูข้บัขีแ่ละท าการก าหนดเกณฑร์ะดบัให้
อยู่ในระดบัที่ผูข้บัขีส่ามารถขบัขีย่านพาหนะไดอ้ย่างปลอดภยัอาทเิช่น ประเทศนอรเ์วยม์แีนวทาง
ในการก าหนดค่า BACที่ 0.2 กรมั/ลติร ในปีครสิต์ศกัราชที่ 2001  0.5กรมั/ลติรในประเทศฝรัง่เศส 
และ0.4กรมั/ลติรในประเทศเบลเยีย่ม เป็นตน้ 

  



โครงการการศกึษาแนวทางการพฒันาหลกัสตูรอบรมเพือ่ฟ้ืนฟู   หน้า  3-7  
และปรบัพฤตกิรรมผูก้ระท าผดิกฎหมาย กรณีเมาแลว้ขบั 
  

 

 

3.1.3 บทลงโทษผูก้ระท าผิดเมาแล้วขบัทางกฎหมาย 

บทลงโทษจากวรรณกรรมฉบบัน้ีไดแ้บ่งออกเป็นบทลงโทษทีรุ่นแรงและไมรุ่นแรงดงันี้ 

บทลงโทษรนุแรง 

จ าคุกผู้ขบัขี่ในขณะมนึเมาซึ่งบทลงโทษที่หนักหรอืเบาขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความ
เสยีหายในการเกดิอุบตัเิหตุ 

บทลงโทษท่ีมีผลต่อผูข้บัข่ีอย่างรวดเรว็ 

การยดึหรอืเพกิถอนใบอนุญาตขบัขี่โดยปราศจากการขอค าสัง่ศาลซึ่งสามารถกระท าได้
ในทนัทเีมือ่เกดิเหตุการณ์ผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบั ซึง่กระบวนการน้ีสามารถลดการเกดิอุบตัเิหตุจาก
เมาแลว้ขบัไดถ้งึ 5% จากการเกดิอุบตัเิหตุเมาแลว้ขบั 26%  

บทลงโทษผา่นระบบประกนัภยัยานพาหนะ 

ระบบประกนัภยัยานพาหนะสามารถน ามาใชเ้พื่อเป็นอกีหนึ่งบทลงโทษผูข้บัขีเ่มาขบัไดด้งั
ตวัอย่างในประเทศสวเีดน ผู้ที่ครอบครองประกนัชัน้ที่ 3 ลดค่าชดใช้ความเสยีหายจากอุบตัเิหตุที่
เกิดจากผู้ขบัขี่เมาแล้วขบัระหว่าง 1/3 หรอืครึง่หนึ่งของค่าชดเชยค่าเสยีหาย ผู้โดยสารหรอืผู้ที่
ไดร้บับาดเจบ็ทีอ่ยู่นอกยานพาหนะจะไดร้บัค่าชดใชค้่าเสยีหายเป็นจ านวนเตม็จากประกนัภยั โดย
ความยนิยอมของประกนัภยัคอืไมม่กีารชดใชค้่าเสยีหายเตม็แก่บุคคลทีไ่ดร้บับาดเจบ็หรอืเสยีหายที่
อยู่ภายนอกยานพาหนะเมื่อท าการพสิูจน์ไดว้่าอุบตัเิหตุมไิด้เกดิจากสาเหตุผูข้บัขีเ่มาแล้วขบัเพยีง
ฝา่ยเดยีว 

กฎหมาย/บทลงโทษผูเ้มาแล้วขบั 

กฎหมาย/บทลงโทษผูเ้มาแลว้ขบัต้องไดร้บัการเผยแพร่แก่สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ ในกรณี
ทีส่าธารณะชนนัน้ๆไมม่คีวามตระหนกัในเรือ่งของเมาแลว้ขบัเพยีงพอ 

3.1.3.1 ข้อจ ากดัของผูข้บัข่ียานพาหนะในวยัรุ่นหรือผูท่ี้มีประสบการณ์ขบัข่ีน้อย 

เนื่องจากผูข้บัขีย่านพาหนะในวยัรุ่นมคีวามเสี่ยงทีจ่ะเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนนจากการเมา
แลว้ขบั อกีทัง้ประสบการณ์ในการขบัขีย่านพาหนะยงัน้อย ดงันัน้จงึมหีลกัสูตรทีใ่หค้วามรูด้า้นการ
ขบัขีย่านพาหนะเพื่อป้องกนัการเมาแลว้ขบัใหก้บันักเรยีนในระดบัมธัยมปลายทีก่ าลงัจะท าการสอบ
เพื่อให้ได้รบัใบอนุญาตขบัขี่ โดยเนื้อหาในหลกัสูตรครอบคลุมความรู ้ทศันะคต ิและการรายงาน
พฤตกิรรมของตนเอง อาทเิช่น การบอกตนเองว่าไม่ขบัขีย่านพาหนะในขณะมนึเมา ให้ผู้อื่นขบัขี่
ยานพาหนะใหใ้นขณะทีต่นเองมนึเมาและการป้องกนัตนเองขบัขีย่านพาหนะในขณะมนึเมาเป็นตน้ 

  



โครงการการศกึษาแนวทางการพฒันาหลกัสตูรอบรมเพือ่ฟ้ืนฟู   หน้า  3-8  
และปรบัพฤตกิรรมผูก้ระท าผดิกฎหมาย กรณีเมาแลว้ขบั 
  

 

 

การจ ากดัปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือดในผูข้บัข่ีวยัรุ่น 

การจ ากดัระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดในผูข้บัขีว่ยัรุ่นโดยการใชอุ้ปกรณ์ทดสอบการหายใจ ซึง่
ระดบัแอลกอฮอลท์ีจ่ ากดัคอื 0.1 กรมั/ลติร ถงึ 0.2 กรมั/ลติร การจ ากดัระดบัแอลกอฮอลใ์นระดบัที่
ต ่านี้พบว่าในประเทศสหรฐัอเมรกิาสามารถลดการเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนนไดถ้งึ 20% ของสดัส่วน
การใชย้านพาหนะในตอนกลางคนื 

การออกใบอนุญาตขบัข่ีในวยัรุ่น 

การออกใบอนุญาตขบัขีใ่นประเทศสวเีดนและกลุ่มประเทศในทวปียุโรปนัน้คอือายุ 18 ปี 
ซึง่ประเทศทีใ่ชภ้าษาองักฤษในการสื่อสารเป็นประเทศทีอ่อกใบอนุญาตขบัขีใ่นวยัรุน่ดว้ยอายทุีน้่อย
ทีสุ่ดคอื 14 ปี ในขณะที่ประเทศสหรฐัอเมรกิานัน้ออกใบอนุญาตขบัขีใ่ห้แก่วยัรุ่นดว้ยอายุเริม่ต้นที่
แตกต่างกนัไป จากการศกึษาพบว่ากว่า 65% และ85% ของการออกใบอนุญาตขบัขีม่อีายุเริม่ต้นที่
ลดน้อยลงทีอ่ายุ 16 ปี ซึง่กฎหมายควรจะเพิม่การออกใบอนุญาตขบัขีใ่นช่วงอายทุีเ่หมาะสมคอื 17 
ปีบรบิูรณ์ อีกทัง้บางมลรฐัในประเทศสหรฐัอเมรกิาได้มกีารจ ากดัเวลาในการขบัขีย่านพาหนะใน
วยัรุน่ โดยจ ากดัเวลาไมอ่นุญาตใหข้บัขีใ่นตอนกลางคนืซึง่ยงัไมเ่ป็นทีน่ิยมมากนกั 

3.1.3.2 การลดปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล ์

 การเพิม่ราคาเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
 การปรบัเพิม่เกณฑอ์ายขุัน้ต ่าทีส่ามารถดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ดเ้ป็นอาย ุ21 ปี 
 ควบคุมจ านวนชัว่โมงทีใ่หบ้รกิารขายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ 

3.1.4 การป้องกนัผูข้บัข่ีเมาแล้วขบักระท าผิดซ า้ 

การพจิารณาถงึ 4 ปจัจยัเพื่อท าการป้องกนัผู้ขบัขีเ่มาแล้วขบักระท าผดิซ ้ามดีงัน้ี (1) การ
ป้องกนัและปราบปรามโดยการลงโทษจ าคุกและปรบั (2) หลกัสูตรการใหค้วามรูเ้พื่อแก้ไขและการ
รกัษา (3) การเพกิถอนใบอนุญาตขบัขี ่(4) การก าหนดมาตรการต่อการขบัขีย่านพาหนะ 

การป้องกนัและปราบปรามโดยการลงโทษจ าคกุและปรบั 

บทลงโทษโดยการจ าคุกกบัผู้ก่ออุบตัิเหตุทางถนนกรณีเมาแล้วขบันัน้เป็นดัง่เครื่องมอืที่
ส าคญัอย่างหนึ่งทีน่ าผูก่้อเหตุไปสู่กระบวนการในชัน้ศาล ซึ่งทา้ยทีสุ่ดแลว้ศาลควรจะท าการตดัสนิ
ให้มีการเข้าอบรมในหลักสูตรฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเมาแล้วขับ โดยมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เพียงแค่
บทลงโทษจ าคุกเท่านัน้ในกรณีปรบัควรมีการพิจารณาให้ผู้กระท าผิดเมาแล้วขบัรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการตรวจสอบระดบัปรมิาณแอลกอฮอลใ์นเลอืด/ร่างกาย อกีทัง้ข้อเสีย ของโทษ
ปรบันัน้คอื ผู้กระท าผดิบางรายใช้ระยะเวลานานในการช าระค่าปรบันาน อกีทัง้บางรายได้รบัการ
ยกเวน้ค่าปรบัเนื่องจากไมม่ทีรพัยส์นิหรอืรายไดเ้พยีงพอเพื่อจ่ายค่าปรบั 
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หลกัสตูรการอบรมฟ้ืนฟใูนผูก้ระท าผิดเมาแล้วขบัเพ่ือป้องกนัการกระท าผิดซ า้ 

การตดัสนิเพื่อจดักลุ่มใหก้บัผู้กระท าผดิเมาแลว้ขบั ซึง่ผูก้ระท าผดิบางรายสามารถจดัอยูใ่น
ประเภทแรกคอืผูม้คีวามเสีย่งต่อการขบัขีใ่นขณะมนึเมาสูง และประเภททีส่องคอืจดัอยู่ในกลุ่มของ
ปญัหาของผูต้ดิสุราเรือ้รงัและกระท าการขบัรถ ซึ่งทัง้สองกลุ่มนี้ยงัคงเป็นสมมตฐิานว่าในผู้กระท า
ผดิกลุ่มแรกนัน้ขาดความรูค้วามเข้าใจถึงผลกระทบของการดื่มและขาดความรู้ในด้านกฎหมาย 
ขณะทีผู่ก้ระท าผดิในกลุ่มทีส่องเป็นกลุ่มผูม้อีาการตดิสุราเรือ้รงัและจะควบคุมตนเองไม่ได้หากเมื่อ
ดื่มในระดบัเลก็น้อยจนถงึมาก ดงันัน้ศาลควรกระท าการสมัภาษณ์หรอืใหต้อบแบบสอบถามเพื่อท า
การแยกประเภทผู้กระท าผดิในกรณีที่ผู้กระท าผดิดื่มเพื่อเขา้สงัคม หรอืตดิสุราเรือ้รงั และเมื่อท า
การแยกประเภทไดแ้ลว้ควรมกีระบวนการแกไ้ขหรอืรกัษาผูก้ระท าผดิดงันี้ 

 ผูก้ระท าผดิที่ดื่มเพื่อเขา้สงัคมและท าการขบัขีใ่นขณะมนึเมาควรได้รบัมอบหมายจาก
ศาลใหเ้ขา้อบรมเพื่อเพิม่พนูความรูเ้กีย่วกบัเมาแลว้ขบั 

 ผูก้ระท าผดิทีจ่ดัว่าเป็นโรคสุราเรือ้รงัควรไดร้บัมอบหมายจากศาลใหท้ าการบ าบดัรกัษา
อาการอยา่งใกลช้ดิ 

สดัส่วนของประชากรที่ถูกจดัว่าเป็นโรคสุราเรื้อรงัและเขา้รบัการรกัษาอาการนัน้มจี านวน
มากเพราะว่าผูก้ระท าผดิกลุ่มนี้ก่อความเสยีหายจากอุบตัเิหตุบนท้องถนนเป็นจ านวนมาก (Wells-
Parker and Popkin, 1994)  

การเพิกถอนใบอนุญาตขบัข่ี 

แม้ว่าการเพิกถอนใบอนุญาตขบัขี่กับผู้ขบัขี่ในขณะมนึเมาเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วย
ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุบนท้องถนน หากแต่มข้ีอเสีย คอืสามารถป้องกนัการขบัขี่ขณะมนึเมา
ในช่วงระยะเวลาทีส่ ัน้เท่านัน้  

 การเพิกถอนใบอนุญาตขบัขี่บางแห่งสามารถกระท าได้โดยผ่านกระบวนการศาลซึ่ง
ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 

 ขณะที่บางแห่งต ารวจ/หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเป็นผู้มอี านาจในการเพกิถอนใบอนุญาต
ขบัขีไ่ดใ้นทนัท ี

การก าหนดมาตรการต่อการขบัข่ียานพาหนะ 

การป้องกนัอนัตรายจากผูข้บัขีใ่นขณะมนึเมาโดยการเพกิถอนใบอนุญาตขบัขีข่องผูก้ระท า
ผดิ พบว่าผูก้ระท าผดิยงัคงขบัขีย่านพาหนะอยา่งผดิกฎหมายโดยปราศจากใบอนุญาตฯ ดงันัน้ควร
มมีาตรการในการป้องกนัเมือ่มกีารขบัขีย่านพาหนะกบัผูก้ระท าผดิดงัน้ี 
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 Ignition Interlocks คอืการตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจจบัทีเ่รยีกว่า Ignition Interlocks เพื่อท า
การตรวจสอบระดบัแอลกอฮอล์ของผู้ขบัขี่ โดยที่ก่อนที่ผู้ขบัขี่จะเริม่ติดเครื่องยนต์
จะต้องท าการตรวจระดบัแอลกอฮอลใ์นร่างกายก่อนซึ่งหากจะตดิเครื่องยนต์ไดผู้้ขบัขี่
จะต้องมรีะดบัแอลกอฮอล์ในร่างกายเป็น 0 เท่านัน้ และหลงัจากติดเครื่องยนต์ได้ใน
ระยะหนึ่งแลว้ระบบไดถู้กออกแบบใหผู้ข้บัขีท่ าการตรวจสอบระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืด
ทุกระยะซึง่อุปกรณ์นี้มกีารทดลองใชง้านจรงิอย่างแพรห่ลายแลว้ในประเทศสวเีดนเมื่อ
ปีครสิตศ์กัราช 2009 

 การยดึยานพาหนะโดยปราศจากการครอบครอง: กฎหมายการยดึยานพาหนะมไิดใ้ช้
กบัผู้กระท าผดิเมาแล้วขบัหากแต่ยงัน าไปประยุกต์ใช้กบัผู้กระท าผดิด้านอื่นด้วย ดงั
ตวัอย่างในมลรฐัมนิเนโซต้าร ์(Minnesota) ประเทศสหรฐัอเมรกิาอนุญาตให้ต ารวจมี
อ านาจในการยดึป้ายทะเบยีนของยานพาหนะทีผู่ก้ระท าผดิใชข้บัขีข่ณะมนึเมา ถ้าหาก
ว่าเป็นการกระท าผิดในครัง้ที่ 3 การยึดป้ายทะเบียนน้ีมิได้ท าการยึดเพื่อท าการ
ครอบครองแต่อย่างใด หากแต่ป้ายทะเบยีนจะถูกท าลายและผู้กระท าผดิไม่สามารถที่
จะลงทะเบียนเพื่อขอรบัป้ายทะเบียนใหม่ได้จนกระทัง่ผู้กระท าผิดจะสามารถแสดง
หลกัฐานว่าได้รบัใบอนุญาตขบัขี่กลบัมาใช้งานได้ กฎหมายนี้ถูกน ามาใช้งานและ
สามารถลดจ านวนผูก้ระท าผดิไดถ้งึหนึ่งในสามส่วน (Rogers, 1994) 

3.1.5 การให้ความรู้เมาไม่ขบั 
การให้ความรู้ในท่ีสาธารณะและชุมชน 

 การใหค้วามรูแ้ละขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัเมาขบัผ่านทางสื่อสารมวลชน 
 การจดักิจกรรมภายใจชุมชน ตัวอย่างเช่นรฐัแมสซาซูเสส (Massacusetts,USA) ถูก

ออกแบบขึ้นเพื่อลดจ านวนผู้กระท าผิดเมาแล้วขับโดยมีสาเหตุมาจากความเร็ว 
(Hingson, 1996) ผู้ประสานงานที่ท างานเต็มเวลาภายในชุมชนจะเป็นผู้จดักิจกรรม 
โดยที่ให้บุคคลในท้องที่เป็นผู้จดักิจกรรมอาทเิช่น แคมเปญจากสื่อ ข้อมูลทางธุรกิจ 
ความเรว็และจดังานวนัตระหนักในการขบัขี่ขณะมนึเมา ความเรว็ นาฬิกา โทรศพัท ์
สายด่วน การอบรมความรูใ้หก้บัต ารวจ และการใหค้วามรูแ้ก่เดก็มธัยมศกึษา 

การอบรมขัน้รนุแรง 

สดัส่วนการเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนนจากผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบัแสดงใหเ้หน็ว่าจ านวนหนึ่ง
ในสามหรอืเกอืบครึง่หนึ่งของผู้กระท าผดิดื่มแอลกอฮอลจ์ากบารแ์ละรา้นอาหาร โดยมสีาเหตุส่วน
หนึ่งมาจากบรกิรท าการเสิร์ฟเครื่องดื่มแบบไม่จ ากัดแก่ลูกค้า (Rydon, Lang and Stockwell, 
1993) ดังนัน้จงึมีการจดัอบรมให้แก่บรกิรขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจ านวนการให้บริการ
เครือ่งดื่มดงัหลกัสตูรทีค่รอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ 
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 ความปลอดภยั สุขภาพ และการขาดความรบัผดิชอบต่อบรกิารที่ก่อใหเ้กดิปญัหาทาง
เศรษฐกจิ 

 กฎหมาย ขอ้บงัคบัดา้นการบรกิาร 
 การป้องกันปญัหาที่เกิดจากระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายผ่านการฝึกฝนด้านการ

ใหบ้รกิารโดยใหเ้ป็นไปตาม อาย ุบตัรประจ าตวั และการเลอืกเครือ่งดื่ม 
 การป้องกนัผู้กระท าผิดเมาแล้วขบัจะต้องท าการตรวจสอบบตัรประจ าตัวประชาชน

หากแต่ 
ปฏเิสธการใหบ้รกิารทีไ่มเ่หมาะสมและการจดัหายานพาหนะ 

การจดัอบรมในลกัษณะนี้ถูกจดัขึน้ใหก้บับรกิรและบารเ์ทนเดอรเ์พื่อป้องกนัผูก้ระท าผดิเมา
แล้วขบัซึ่งมใีช้ในประเทศแถบอเมรกิาเหนือ ออสเตรเลยี และเนเธอรแ์ลนด์แล้ว  หากแต่ไม่ได้รบั
ผลส าเรจ็หรอืแสดงผลในการลดลงของการเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนนทีเ่กดิจากเมาแลว้ขบัเท่าใดนัก 
ดงันัน้การออกกฎหมายที่ได้รบัการอนุมตัเิพื่อต่อต้านผู้ค้าที่ขาดความรบัผดิชอบในการให้บรกิาร
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลถ์ูกแบ่งออกเป็น 2 รปูแบบดงันี้ 

1) กฎหมายทางแพ่งที่ให้มกีารเรยีกเกบ็ค่าเสยีหายจากผู้คา้เนื่องจากให้บรกิารเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลโ์ดยขาดความรบัผดิชอบ 

2) กฎหมายการจดัเก็บภาษีจากการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ละกฎหมายที่มบีทลงโทษ
ทางอาญาของการให้บรกิารเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ลูกค้าที่มีอายุต ่ ากว่าเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนดและผูท้ีม่อีาการตดิเหลา้ 

ผูร้บัผิดชอบ 

หน่วยงานเอกชนเป็นผู้รบัผิดชอบเป็นอันดับที่สองรองจากผู้กระท าผิดด้วยการขับขี่
ยานพาหนะในขณะมนึเมาหลงัจากผู้กระท าผดิถูกจบักุมและถูกยดึป้ายทะเบยีนรถ ซึ่งจ านวนหน่ึง
ในสี่ส่วนของผู้ถูกจ ากุมทัง้หมดนั ้นเป็นผู้ที่มีอาการติดสุราเรื้อรงัและยังขับขี่ยานพาหนะโดย
ปราศจากใบอนุญาตขบัขี(่Lang and Stockwell, 1991) ดงันัน้จงึมคีวามพยายามที่จะผลกัดนัให้มี
ความรบัผดิชอบต่อการใหบ้รกิารโดยที่ผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัใบอนุญาตบรกิารเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์
ยงัขาดความรบัผดิชอบต่อการให้บรกิารเครื่องดื่ม อีกหนึ่งหลกัสูตรที่สามารถสรุปได้ว่าเป็นการ
ป้องกนัเพื่อบรกิร/ผูป้ระกอบการเป็นผูร้บัผดิชอบทางสงัคมคอืการเปลีย่นแปลงการใหบ้รกิารของบริ
กรทีใ่หบ้รกิารเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์และการจดัการกบัลกูคา้ทีม่อีาการตดิสุราเรือ้รงั 

โปรแกรมยานพาหนะทางเลือก 

รปูแบบของยานพาหนะทางเลอืกที่มกีารจดัหาคนขบัรถและหลกัสูตรการขบัขีย่านพหานะ
อย่างปลอดภยัซึ่งเหมาะสมกับผู้มอีาการติดสุราเรื้อรงัโดยเฉพาะเพื่อลดอตัราเสี่ยงต่อการขบัขี ่
ตวัอยา่งเช่นจดัหารถแทก็ซีฟ่รสี าหรบัผูท้ี่มอีาการเมาหนกั 
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3.1.6 หลกัสตูรอบรมฟ้ืนฟเูพ่ือป้องกนัผู้กระท าผิดเมาแล้วขบั 

หลกัสูตรโครงการฟ้ืนฟูเพื่อป้องกนัผู้กระท าผดิเมาแล้วขบัซ ้าฉบบันี้เป็นวรรณกรรมของ
องคก์รภาครฐัในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัรคอื Driver and Vehicle Standards Agency ซึง่เป็น
องคก์รทีด่แูลรกัษามาตรฐานความปลอดภยัทางถนนแก่ผูข้บัขีใ่นประเทศองักฤษ อกีทัง้เป็นองคก์ร
ที่ออกใบอนุญาตขบัขี่ การทดสอบ การให้ความรูแ้ละบรกิารด้านอื่นๆ ซึ่งองค์กรนี้อยู่ภายใต้การ
สนับสนุนของ Department of Transport ซึ่งการทบทวนวรรณกรรมได้ท าการคัดเลือกเฉพาะ
หลกัสตูรทีใ่ชใ้นการฟ้ืนฟูประสทิธภิาพในการขบัขีย่านพาหนะของผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบัคอื 

 “Drink – drive rehabilitation scheme course syllabus” จดัท าโดย Driver & Vehicle 
Standards Agency ซึง่อยูภ่ายใตก้ารสนบัสนุนโดย Department of Transport”  

สาระส าคญัของเนื้อหาในบทวรรณกรรมฉบบันี้คอืหลกัสูตรทีใ่ชใ้นการอบรมเมือ่ผูก้ระท าผดิ
เมาแลว้ขบั จดัท าขึน้เพื่อใหค้วามรูใ้นการขบัขีย่านพาหนะของผูก้ระท าผดิเมาแล้วขบับนทอ้งถนน
โดยมวีตัถุประสงค์คอื สามารถปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในการขบัขี่ยานพาหนะของผู้กระท าผดิบน
ทอ้งถนนไดอ้ย่างปลอดภยัของผูท้ี่ผ่านการอบรม เนื้อหาสาระส าคญัของหลกัสูตรทีใ่ชใ้นการอบรม
แบ่งออกเป็น 2 หน่วยคอื 

 หน่วยที ่1: ความรูค้วามเขา้ใจต่อผลกระทบจากเมาแลว้ขบั/ขีย่านพหานะ 
 หน่วยที ่2: การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเมาแลว้ขบั/ขีย่านพหานะ 

3.1.6.1 หน่วยท่ี1 ความรู้และความเข้าใจต่อผลกระทบจากการกระท าผิดเมาแล้ว
ขบั 

หลกัสตูรการอบรมเมือ่ผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบัในหน่วยนี้มจีดุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้รว่มอบรม
เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลเสียที่ตามมาต่อสังคมและบุคคลอื่นอันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนน อีกทัง้การเตรียมความพร้อมด้านความคิดและทัศนะคติส าหรบัการ
ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมการดื่มของตนเองเพื่อให้ผู้กระท าผดิเขา้ใจและยอมรบัถึงปญัหาพฤตกิรรม
การดื่มและขบัขีย่านพหานะ ซึง่เนื้อหาสาระของการอบรมในหน่วยนี้จะเป็นการสนับสนุนและชกัจงู
ความคิดของผู้กระท าผิดเมาแล้วขบัให้มคีวามเข้าใจและกระท าการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และขบัขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมาของตนเอง  อีกทัง้สามารถ
ประเมนิผลตนเองจากพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ดต้ามความเป็นจรงิดงัเนื้อหาสรุปไว้
ในตารางที ่3.1 – 2  
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ตารางท่ี 3.1 – 2 ความรูค้วามเขา้ใจต่อผลกระทบจากการดื่มฯ และขบัขีย่านพาหนะ 
หวัข้อ เน้ือหา/วิธีการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1) ผู้เข้าร่วมอบรมมคีวามเข้าใจในพฤติกรรม
ของตนเองเมื่อเมาแล้วขบัได้ตามความเป็น
จรงิ 

 ยอมรับพฤติกรรมตนเองได้ตามความเป็นจริงโดย
ผูก้ระท าผดิเองมใิช่จากการกล่าวโทษ 

 ประเมินตนเองได้อย่างถูกต้องโดยที่ไม่มีเหตุผลที่
เขา้ขา้งตนเองจากการกระท าผดิ 

 ประเมนิความพรอ้มตนเองเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

 ผู้น าอบรมสรา้งบรรยากาศการอบรมเพื่อให้
ผูเ้ขา้ร่วมรูส้กึว่าไม่ไดถู้กควบคุมผู้กระท าผดิ
หรอืกล่าวหาขอ้ผดิพลาด 

 ผู้เขา้ร่วมอบรมสามารถเขา้ใจถึงปญัหาตาม
ความเป็นจรงิโดยมใิช่จากการกล่าวโทษถึง
ความคดิหรอืทศันะคตเิดมิของผูก้ระท าผดิ 

 มีการเตรียมความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรม 

2) ผู้ เข้าร่วมอบรมเข้าใจถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและผูอ้ื่นจากการเมาขบั 

 สถติอุิบตัเิหตุบนทอ้งถนนมสีาเหตุหลกัมาจากเมาขบั 
 ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทางสงัคมเกิดจากอุบตัิเหตุที่รุนแรง

บนทอ้งถนนทีม่สีาเหตุจากเมาขบั 
 ผลกระทบดา้นอารมณ์ทีเ่กดิจากการสญูเสยี ญาตพิี ่
 น้อง เพื่อน คนรกั จากอุบตัเิหตุบนทอ้งถนนเมือ่เมาขบั 
 เขา้ใจถึงผลกระทบเมาขบัจะน าไปสู่บรกิารฉุกเฉินและ

ก่อใหเ้กดิความสญูเสยีทรพัยากร 
 

 ผูเ้ขา้ร่วมฯทราบถงึสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุบน
ทอ้งถนนทีเ่กดิจากเมาขบั 

 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมทราบถงึประมาณค่าเสยีหาย
ทางสงัคม ผลกระทบดา้นอารมณ์เมื่อสูญเสยี
บุคคลใกล้ชิด และค่าบริการฉุกเฉินจาก
อุบตัเิหตุบนทอ้งถนนทีเ่กดิจากกรณเีมาขบั 
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หวัข้อ เน้ือหา ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
3) ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจกฎหมาย/บทลงโทษ

เมือ่กระท าผดิเมาขบั 
 

 เมื่ อก ระท าผิดอาจถู กปรับ  การตัดสิท ธิ  ์การยึด
ยานพาหนะ ทดสอบใบอนุญาตขบัขี่ใหม่ หรอืขยาย
ระยะเวลาในการทดสอบใบอนุญาตขบัขี่  เมาขบัเป็น
การกระท าผดิกฎหมาย ระยะเวลาของประวตัเิมาขบั  

 ผู้ เข้าร่วมอบรมตระหนักถึงผลกระทบที่
ตามมาเมื่อกระท าผดิและต้องสูญเสยีสทิธใิน
การเดนิทางค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และค่า
ประเบีย้ประกนัรถ และการจา้งงานในอนาคต 

 ผลกระทบของประวัติอาชญากรรมต่อการเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายประกนัรถและการ
จา้งงานในอนาคต 

 เมื่อผู้กระท าผดิในครัง้แรกมแีนวโน้มที่จะกระท าผดิใน
ครัง้ที่ 2 จากเมาขบั หรอืขบัขี่ในขณะที่ถูกตัดสิทธิใ์น
การขบัขี่จะได้รบัการเพิ่มโทษ/มีบทลงโทษสูงสุดและ
ระบุว่าเป็นผูท้ีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการกระท าผดิซ ้า 

 อธบิายค าจ ากดัความผูม้คีวามเสีย่งสูงต่อการกระท าผดิ
ซ ้าคอื ผู้ที่กระท าผดิซ ้าจ านวน 2 ครัง้ภายในระยะเวลา 
10 ปี 

 ขบัรถเมื่อเมาขบัจ านวน 2 ครัง้หรอืมากกว่าทีก่ฎหมาย
ก าหนดปรมิาณแอลกอฮอลใ์นเลอืด 

 เกดิความผดิพลาดขณะต ารวจท าการตรวจสอบ 
การหายใจ เลอืดหรอืปสัสาวะ  

 ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงบทลงโทษที่ตามมา
หากมีการกระท าผิดเมาขบัซ ้าเป็นครัง้ที่ 2 
เมื่ อ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ติ ด สิ ท ธิ ใน ก า รขั บ ขี่
ยานพาหนะ 

 ผู้ เข้ าร่วม เข้า ใจความหมายของค าว่ า 
ผู้กระท าผิดที่มีความเสี่ยงสูง (high – risk 
offender) 
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หวัข้อ เน้ือหา ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
(ต่อ)  ผูม้คีวามเสีย่งที่จะก่อเหตุซ ้าจะไม่ได้รบัใบอนุญาตขบัขี่

คนืกลบัไปในช่วงเวลาทีถู่กตดัสทิธิใ์นการขบัขี ่
 

 จะต้องมใีบรบัรองแพทย์เพื่อรบัใบอนุญาตขบัขี่คืนซึ่ง
จะต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ตามมาคือค่าใบรบัรอง
แพทยแ์ละค่าประกนัยานพาหนะทีอ่าจเพิม่ขึน้ 

 

4) อ ธิ บ าย เพื่ อ ให้ เข้ า ใจ ว่ า ก า รดื่ ม ฯ ล ด
ประสทิธภิาพในการขบัขีไ่ดอ้ยา่งปลอดภยั 

 

 ความหมายของหน่วยวัดของแอลกอฮอล์ว่ามีความ
แตกต่างอย่างไรกับผู้ที่ติดเหล้า อีกทัง้การค านวณ
ปรมิาณแอลกอฮอลเ์มือ่ดื่มไปแลว้ 

 ผลกระทบจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลก่์อใหเ้กดิ 
 ความเสียหายและการเปลี่ยนแปลง เช่นมุมมองและ

ความตระหนักในการขับขี่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ร่ า งก ายที่ ก่ อ ให้ ก า รตั ด สิน ใจ ใน ก ารขับ ขี่ ข าด
ประสทิธภิาพ 

 ความเข้าใจว่าแอลกอฮอล์มีระบบการเผาผลาญและ
ระยะเวลาในการลดลงของระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืด 

 ทราบและเขา้ใจในหน่วยที่ใช้วดัปรมิาณของ
แอลกอฮอล ์ตวัอยา่งเช่น หน่วย % Vol.  

 ทราบและเข้าใจว่าเมื่อดื่มแอลกอฮอล์จะ
ส่งผลกระทบต่อทกัษะการขบัขี ่การมองเหน็ 
การได้ยนิ การคดิ อารมณ์ ความติดสนิใจที่
ก่อใหเ้กดิความเสีย่งอนัตราย 

 ทราบและเขา้ใจว่าแอลกอฮอลม์รีะบบการเผา
ผลาญอย่างไรและจะมชี่วงระยะเวลาเท่าไหร่
เมื่อแอลกอฮอล์จะย่อยสลายหมดไปจาก
รา่งกาย 

 ฤทธิจ์ากแอลกอฮอล์ส่งผลหลากหลายทาง
เช่น เมือ่ใชย้าตาแพทยส์ัง่เพื่อรกัษา 
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หวัข้อ เน้ือหา ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
(ต่อ)  ผลกระทบทีห่ลากหลายของแอลกอฮอลอ์าจส่งผลเมือ่ใช้

ยารกัษาตามแพทยส์ัง่ 
 

5) อธบิายความเข้าใจผลกระทบจากการดื่มฯ
ต่อสุขภาพ 

 ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อร่างกาย
ในระยะกลางและระยะยาว 

 การบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นระดบัทีป่ลอดภยั 
 ความหมายของการดื่มทีก่่อใหเ้กดิอนัตราย 
 ความหมายของการดื่มสุราและการดื่มที่ ก่อให้เกิด

อนัตราย 

 รบัทราบถึงผลกระทบเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ใน
ภาพรวมของระยะกลางและ ระยะยาวที่มต่ีอ
รา่งกาย 

 ทราบและเข้าใจถึงปรมิาณที่สามารถดื่มได้
และขบัขีย่านพาหนะไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 เข้าใจและทราบถึงความหมายของการดื่มที่
เกิดอนัตรายและความเสี่ยงสูง (hazardous 
drinking) 

6) อธบิายการใช้แอลกอฮอล์โดยทัว่ไปและที่
เกีย่วขอ้งกบัการขบัรถ 

 เขา้ใจและประเมนิการใช้แอลกอฮอล์ของตนเองได้ตาม
ความเป็นจรงิโดยเฉพาะอย่างยิง่ที่เกี่ยวข้องกบัการขบั
รถ 

 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมสามารถก าหนดระดบัปรมิาณ
แอลกอฮอล์ในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลดภยัในการขบัขีย่านพาหนะ 

7) ผู้กระท าผิดสามารถยอมรบัและระบุได้ว่า
เมาขับนั ้นก่อให้เกิดความเสียหายด้วย
ตนเอง 

 ผูก้ระท าผดิยอมรบัไดว้่าผลเสยีทีเ่กดิจากเมาขบัเกดิจาก
การคดิและไตรต่รองไดด้ว้ยตนเอง 

 รบัทราบและตระหนักว่าการกระท าผดิเมาขบั
เกิดจากความผิดพลาดจากการคิดและ
ตดัสนิใจของตนเอง 

ท่ีมา: Driver&Vehicle Standards Agency 
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3.1.6.2 หน่วยท่ี2: การเปล่ียนแปลงการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลท่ี์เก่ียวข้อง
กบัการขบัข่ี 

จุดประสงค์ของหลกัสูตรในหน่วยนี้คาดหวงัที่จะสนับสนุนให้ผู้กระท าผดิ/ผู้เข้าอบรม
ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมเมาแล้วขบัประกอบไปด้วย การตดัสนิใจที่จะเปลี่ยนแปลง ตัง้เป้าหมาย
เพื่อจะเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการดื่ม เป็นตน้และเนื้อหาครอบคลุมในหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

 กระบวนการตดัสนิใจทีจ่ะปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
 การตัง้เป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวทาง 

SMART goals 
 ตระหนักถงึสิง่ต่างๆรอบตวัและสงัคมในทีท่ างานทีอ่าจจะเป็นส่วนหนึ่งหรอืแรงผลกั

ใหม้กีารดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นประจ า 
 การพัฒนาวิธีการหรอืกลยุทธ์เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมที่ผลักดันให้มีการดื่ม

เครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นประจ า 
 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รบัแรงสนับสนุนส าหรบัการวางแผนเพื่อการปรบัเปลี่ยน

พฤตกิรรมตนเองจากบุคคลอื่น 

ซึง่เนื้อหาสรปุไวใ้นตารางที ่-3.1.- 3 

ตารางท่ี 3.1 – 3 เนื้อหาการเปลีย่นแปลงการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการขบัขี่ 
หวัข้อ หลกัการ/วิธีการ ผลลพัธ ์

1) เขา้ใจในการเตรยีมพรอ้ม
เพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

 สรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูเ้ขา้
อบรมใหม้ศีกัยภาพในการ
ประเมนิตนเองไดต้ามความ
เป็นจรงิ 

 สนบัสนุนผูเ้ขา้อบรมทีม่ี
ความคดิเชงิบวก 

 ใชก้ารสนบัสนุนเชงิลบส าหรบั
ผูท้ีล่ม้เหลวในการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรม 

 ผูอ้บรมสามารถระบุขอ้ดแีละ
ขอ้เสยีของตนเองในการ 

 ผูอ้บรมท าการสรุปผลดว้ย
ตนเองถงึขอ้ดแีละขอ้เสยี 

  ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  จากการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรม 

2) ตัง้เป้าหมายเพื่อการ
เปลีย่นแปลง (SMART) 

 

 Specific: ความชดัเจน  เป้าหมายทีต่ัง้ควรมคีวาม
ชดัเจนและมคีวามเป็นไปได้
ว่าจะท าไดส้ าเรจ็ 

 Measurable:  
การประเมนิผล 

 ควรมกีารประเมนิผลลพัธท์ีไ่ด้
ไม่ว่าจะท าไดส้ าเรจ็หรอืไม ่
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หวัข้อ หลกัการ/วิธีการ ผลลพัธ ์
(ต่อ)  Achievable: ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั 
 เป้าหมายควรทีจ่ะมคีวามทา้

ทาย 
 Relevant: ตรงปญัหา  ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมใหต้รง

กบัปญัหาทีเ่กดิ 
 Timely: ระยะเวลาที่

เหมาะสม 
 การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการ

ดื่มทีเ่หมาะสมกบัเวลา 
3) ท าความเขา้ใจใน

กระบวนการทีใ่ชส้นบัสนุน
เพื่อลดอุปสรรคในการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

 อธบิายถงึปจัจยัทีน่ ามาใชเ้ชงิ
สนบัสนุนเพื่อปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมการดื่ม เช่น วถิี
ชวีติ สถานทีอ่บรม กจิกรรม
เพื่อสงัคม เป็นตน้ 

 สภาพแวดลอ้มทางสงัคมเป็น
ปจัจยัหน่ึงทีน่ าพาใหด้ืม่ดงันัน้
การปรบัเปลีย่น
สภาพแวดลอ้มใหม่สามารถ
ลดการดื่มได ้

 อธบิายปจัจยัทีส่รา้งความ
ยากล าบากต่อการ
เปลีย่นแปลง 

 การมสีว่นร่วมในกจิกรรมกลุ่ม
อาจลดความหงุดหงดิทีเ่กดิ
จากการลดดื่มได ้

4) กลยุทธท์ใีชเ้พื่อด าเนินการ
กบัสถานการณ์และอุปสรรค
จากการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมและการคงไวซ้ึง่
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

 การวางแผนและกฎเกณฑ ์
 เปลีย่นแปลงสญัญา/

เป้าหมายใหเ้ลก็ลง 
 สนบัสนุนความสะดวกและ

เปลีย่นวถิชีวีติประจ าวนั 
 ใหร้างวลัเมื่อส าเรจ็และ

ทบทวนเป้าหมายใหม ่
 ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

ต่อเนื่องและก าหนดกฎเกณฑ์
ใหต้นเองใหม ่

 ประเมนิและปฏบิตับิน
พืน้ฐานความเป็นจรงิและไม่
หกัโหมจนเกนิไป 

 การวางแผนและกฎเกณฑ ์
 เปลีย่นแปลงสญัญา/เป้าหมาย

ใหเ้ลก็ลง 
 สนบัสนุนความสะดวกและ

เปลีย่นวถิชีวีติประจ าวนั 
 ใหร้างวลัเมื่อส าเรจ็และ

ทบทวนเป้าหมายใหม ่
 ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

ต่อเนื่องและก าหนดกฎเกณฑ์
ใหต้นเองใหม ่

 ประเมนิและปฏบิตับินพืน้ฐาน
ความเป็นจรงิและไม่หกัโหม
จนเกนิไป 

ท่ีมา: Driver & Vehicle Standards Agency 
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 การทบทวนวรรณกรรมด้านการสนับสนุนการป้องกนัผู้กระท าผิดเมาแล้ว
ขบัท่ีเก่ียวข้องในประเทศสหรฐัอเมริกา 

การทบทวนวรรณกรรมดา้นการสนับสนุนการป้องกนัการดื่มแอลกอฮอลท์ี่เป็นอนัตราย
ต่อการขบัขีใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิามกีารทบทวนด้านต่างๆอาทเิช่น ขัน้ตอน/กระบวนการทาง
กฎหมาย บทลงโทษผูก้ระท าผดิเมาขบั การสนับสนุนป้องกนั/ฟ้ืนฟูเพื่อมใิหผู้ก้ระท าผดิเมาแลว้
ขบัซ ้า ตวัอย่างหลกัสูตรทีใ่ชใ้นการอบรม/ฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิ และบุคลากร/หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ
การอบรมฟ้ืนฟูเป็นต้น ส าหรบัประเทศสหรฐัอเมรกิาก าหนดระดบัปรมิาณแอลกอฮอลใ์นเลอืดที่
ก่อให้เกดิอนัตรายจากการขบัขีเ่มาขบัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะต้องมคี่า BAC ไม่เกนิไป
กว่า 0.08 %  หากแต่รายละเอยีดในขอ้กฎหมายจะท าการแบ่งแยกต่างกนัในแต่ละรฐั ซึง่ท าการ
คดัเลอืกเพื่อทบทวนวรรณกรรมในรฐัแคลฟิอรเ์นีย (California) 

 การทบทวนวรรณกรรมด้านการสนับสนุนการป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็น
อนัตรายทีเ่กีย่วขอ้งในรฐัแคลฟิอรเ์นีย (California) 

รฐัแคลฟิอรเ์นีย (California) มขี ัน้ตอน/กระบวนการทางด้านกฎหมาย บทลงโทษ และ
หลกัสูตรทีใ่ชใ้นการอบรม/ฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบัเพื่อมใิหก้ระท าผดิซ ้าไวอ้ย่างชดัเจนโดย
มเีนื้อหาสาระส าคญัและรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

3.2.1 ขัน้ตอน/กระบวนทางกฎหมายและศาล 
1) กระบวนการตรวจสอบระดบัปรมิาณแอลกอฮอลใ์นรา่งกาย 

การตรวจสอบผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบัในรฐัแคลฟิอรเ์นียมหีลกัเกณฑใ์นการพจิารณาเพื่อ
เรยีกตรวจสอบเป็น 3 ทางดงันี้ 

 เมือ่ผูข้บัขีย่านพาหนะทีฝ่า่ฝืนกฎจราจร 
 เมื่อยานพาหนะผู้ขบัขี่ขบัเคลื่อนไปในลกัษณะผิดปกติ ตัวอย่างเช่น มีการ

กระพรบิไฟหน้าบ่อยครัง้ 
 เกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนนและกฎหมายบงัคบัใหผู้ข้บัขีต่อ้งอยูใ่นทีเ่กดิเหตุ 

หลงัจากนัน้เจ้าหน้าที่ต ารวจจะท าการตรวจสอบระดบัปรมิาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
เบื้องต้นผ่านทางระบบหายใจหากพบว่าผู้ขบัขี่มลีกัษณะที่โน้มเอียงไปทางเมาแล้วขบัจะถูก
ด าเนินการในขัน้ตอนถดัไป  

2) ตรวจสอบระดับแอลกอฮอล์เบื้องต้นผ่านทางระบบหายใจแล้วพบว่ามีปรมิาณ
แอลกอฮอล์สูงกว่าที่กฎหมายก าหนดเจา้หน้าที่ต ารวจจะท าการจบักุมผู้กระท าผดิ
ในทนัท ีซึง่เจา้หน้าทีต่ ารวจสามารถน าผูก้ระท าผดิเดนิทางไปยงัโรงพยาบาล สถานี
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ต ารวจเพื่อท าการตรวจสอบระดับแอลกอฮอล์โดยระบบหายใจหรอืตรวจเลือด
ตามแต่กรณดีงันี้ 
 ถ้าหากตรวจสอบพบว่ามปีรมิาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมาย

ก าหนดโดยระบบทางเดนิหายใจ จะต้องท าการตรวจเลอืดหรอืปสัสาวะเพื่อใช้
เป็นหลกัฐานทางกฎหมายซ ้า 

 หากมกีารปฏเิสธตรวจระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดหรอืปสัสาวะ ผู้กระท าผดิจะ
ยงัคงถูกด าเนินการเป็นผู้กระท าผิดเมาแล้วขบั อีกทัง้มบีทลงโทษในกรณีที่
ปฏเิสธการตรวจสอบดงักล่าว 

ในขัน้ตอนนี้ โดยทัว่ไปเจ้าหน้าที่ต ารวจจะท าการจับกุมโดยให้ผู้กระท าผิดจ าคุก
เพียงชัว่คราวในระหว่างรอผลการตรวจสอบประวัติทางอาชญากรรมของผู้กระท าผิดเพื่อ
ประกอบการพิจารณาว่าจะท าการปล่อยตวัหรอืไม่ซึ่งแล้วแต่กรณี และหากท าการปล่อยตัว
ผู้กระท าผิดเจ้าหน้าที่ต ารวจจะเขียนบันทึกรายงานเพื่อมอบหมายให้ผู้กระท าผิดเข้าสู่
กระบวนการพจิารณาในชัน้ศาลต่อไป 

3) บนัทกึการรายงานจากเจา้หน้าทีต่ ารวจจะถูกส่งมายงัเจา้หน้าทอียัการทอ้งทีเ่พื่อท า
การพจิารณาคดผีูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบัในแต่ละกรณดีงันี้ 
 ปฏเิสธการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยหรอื 
 เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากขัน้ตอนการตรวจสอบก่อนกระบวนการเข้าสู่

ศาล 
4) กระบวนการในชัน้ศาลเริม่ตน้ 

กระบวนการในชัน้ศาลเริม่ต้นดังนัน้ผู้กระท าผิดเมาแล้วขบัมี 3 ทางเลือกเพื่อเข้าสู่
กระบวนการชัน้ศาลดงันี้ 

 ท าการน าเสนอการกระท าผดิดว้ยตนเองต่อชัน้ศาล 
 จดัหาทนายความผ่านทางหน่วยงานสาธารณะโดยการแจง้สถานะทางการเงนิ

ของตนเอง 
 จดัหาทนายความส่วนตวัดว้ยตนเอง 

5) ในระหว่างที่ผู้กระท าผิดจะถูกด าเนินคดีในชัน้ศาล ผู้กระท าผิดจะถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตขบัขีใ่นทนัทีโ่ดย Department of Motor Vehicles (DMV) ซึง่ผูก้ระท าผดิ
สามารถรอ้งขอใบอนุญาตขบัขีช่ ัว่คราวจาก DMV โดยมกี าหนดระยะเวลาใชง้านได ้
30 วนั และหากเกนิระยะเวลา 30 วนั แล้วจะหมดอายุในทนัท ีซึ่งผู้กระท าผดิจะมี
ระยะเวลาภายใน 10 วนัเพื่อท าการขออนุญาตใบขบัขี่ชัว่คราวใหม่ ทางDMV จะ
พจิารณาแลว้แต่กรณ ี
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6) กระบวนการขอใบอนุญาตขบัขี่แยกออกจากกันกับกระบวนการในชัน้ศาลโดย
ขัน้ตอนนี้จะด าเนินต่อไป โดยที่ศาลอาญาจะมหีมายเรยีกไปยงัผู้กระท าผิด ซึ่งมี
บุคคลทีเกี่ยวข้องดังนี้  ผู้กระท าผิด ทนายจ าเลย(กรณีผู้กระท าผิดท าการจ้าง
ส่วนตวั) อัยการ ผู้พิพากษา และคณะลูกขุน  กระบวนการในชัน้ศาลอาญานี้จะ
สิ้นสุดก็ต่อเมื่อมกีารตดัสนิและก าหนดบทลงโทษ อาทิเช่น จ าคุก ปรบั เพิกถอน
ใบอนุญาตขบัขี ่และอบรมฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิเพื่อป้องกนัการก่อเหตุซ ้า เป็นตน้  

3.2.2 บทลงโทษผูก้ระท าผิดเมาแล้วขบัทางกฎหมายในรฐัแคลิฟอรเ์นีย 

การทบทวนวรรณกรรมได้ท าการคัดเลือกรฐัแคลิฟอร์เนียซึ่งมขี้อกฎหมายที่ระบุไว้
ชดัเจนอกีทัง้มโีปรแกรมการฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิการกระท าผดิซ ้า บทลงโทษ
ผู้กระท าผดิเมาแล้วขบัในรฐัแคลฟิอรเ์นียแบ่งออกเป็นกรณีซึ่งแบ่งออกเป็นบทลงโทษหลกัดงั
แสดงไวใ้นตารางที ่3.2 – 1 แสดงบทลงโทษผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบัในรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

ตารางท่ี 3.2 – 1 บทลงโทษผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบัในรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

บทลงโทษ ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 
ครัง้ท่ี 4(ภายใน
ระยะ10 เดือน) 

จ าคกุ 4 วนั – 6 เดอืน 10 วนั – 1 ปี 120 วนั – 1 ปี 16 เดอืน 

ปรบั มากกว่า $1,000 มากกว่า $1,800 มากกว่า $1,800 มากกว่า 
$18,000 

เพิกถอน
ใบอนุญาต
ขบัข่ี 

30 วนั – 10 
เดอืน 

2 ปี (อาจลดหลัน่
เหลอื 1 ปี) 

3 ปี 4 ปี 

Interlock 
ignition 

ในบางเมอืง ล๊อก ล๊อก ลอ็ก 

อบรม/ฟ้ืนฟู
ฯ 

3 หรอื 9 เดอืน 18 หรอื 30 เดอืน 30 เดอืน 18 หรอื 30 เดอืน 

ทีม่า:( www. http://dui.drivinglaws.org) 

บทลงโทษผู้ที่ท าการปฏเิสธการตรวจสอบระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดในรฐัแคลฟิอร์เนีย
ดงัแสดงในตารางตารางที ่3.2 – 2 บทลงโทษผูท้ีป่ฏเิสธการตรวจสอบระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืด
ในรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

http://dui.drivinglaws.org/
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ตารางท่ี 3.2 – 2 บทลงโทษผูท้ีป่ฏเิสธการตรวจสอบระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดในรฐัแคลฟิอรเ์นีย 
ความผิด ครัง้ท่ี 1  ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 
ปฏิเสธการ

ตรวจสอบระดบั
แอลกอฮอลร่์างกาย 

เพกิถอนใบอนุญาต
ขบัขี ่1 ปี 

เพกิถอนใบอนุญาต
ขบัขี ่2 ปี 

เพกิถอนในอนุญาต
ขบัขี ่
3 ปี 

ท่ีมา: www. http://dui.drivinglaws.org 
 

3.2.3 หลกัสตูรการอบรมฟ้ืนฟเูพ่ือสนับสนุนการป้องกนัผู้กระท าผิดเมาแล้วขบั 

The Department of Healt Care Service administers the Driving Under the 
Influence (DUI) Program. เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบการเพกิถอนหรอืการออกใบอนุญาตขบัขี่
แก่ผู้เมาแล้วขบัเพื่อฟ้ืนฟูและป้องกนัการกระท าผิดซ ้าของผู้เมาแล้วขบั หากแต่ผู้กระท าผิด
จะต้องน าเอกสารจากหน่วยงานนี้เพื่อไปยนืยนัการออกใบอนุญาตขบัขีใ่หม่กบัหน่วยงานรฐัอกี
ครัง้ (State for Licensure) และเป็นหน่วยงานที่ก าหนดกฎ ค่าธรรมเนียมของผู้เข้าร่วมอบรม 
ขอ้มูลข่าวสารและข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งกระบวนการศาลจะเป็นผู้ตดัสนิและคดักรองหลกัสูตร
อบรมฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิฯทีเ่หมาะสมเพื่อท าการอบรมให้แก่ผูก้ระท าผดิ อกีทัง้มหีน่วยงานเอกชน
ทีจ่ดัท าการอบรมกลุ่มและอยู่ภายใต้การดแูลของหน่วยงานรฐัโดยทีผู่ก้ระท าผดิสามารถเลอืกใช้
บรกิารอบรมกลุ่มและน าใบรบัรองเพื่อยนืยนัการผ่านการอบรมมาแสดงให้กบัหน่วยงานรฐัได้
เช่นกนั ค่าใชจ้า่ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ และ ค่าปรบั ผูก้ระท าผดิจะเป็นผูร้บัผดิชอบทัง้หมดในทุก
ขัน้ตอนตัง้แต่กระบวนการศาลจนสิน้สุดโครงการ 

การเพิกถอนและออกใบอนุญาตขบัข่ี 
หน่วยงานเป็นผูต้รวจสอบว่าผูก้ระท าผดิควรจะไดร้บัการเพกิถอนใบอนุญาตขบัขีแ่ละ
ไดร้บัการออกใบอนุญาตขบัขีห่ลงัการกระท าผดิเพื่อยนืยนัต่อการออกใบอนุญาตขบัขี่
ใหมก่บัทางหน่วยงานรฐั(State for licensure)อกีครัง้  

ประเภทของหลกัสตูรฟ้ืนฟผููก้ระท าผิดเมาแล้วขบั 

 Wet Reckless Program: ผู้ขบัขีย่านพาหนะโดยประมาทและมปีรมิาณแอลกอฮอล์
ในเลือดจะต้องเข้าอบรมในหลักสูตรฟ้ืนฟูและป้องกันการกระท าผิดซ ้ าเป็น
ระยะเวลา 12 ชัว่โมง 

 First Offender Program: ผู้กระท าผิดเมาขบัครัง้ที่ 1จะต้องเข้ารบัการอบรมใน
หลกัสูตรนี้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน จ านวน 30 ชัว่โมง โดยหลกัสูตรนี้จะมุ่งเน้น
เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการดื่มและการใชย้าเสพยต์ดิ ถ้าหากว่าผูก้ระท าผดิมปีรมิาณ
แอลกอฮอล์ในเลอืดมากกว่า 0.20 หรอืสูงกว่า จะต้องเข้าอบรมเป็นระยะเวลา 9 

http://dui.drivinglaws.org/
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เดือน จ านวน 60 ชัว่โมง ซึ่งเป็นหลกัสูตรที่ให้ความรูเ้กี่ยวกับการดื่มและการใช้
ยาเสพยต์ดิ และเขา้รว่มอบรมกบัทีป่รกึษาเฉพาะทาง 

 18 months program (หลกัสูตรจ านวน 18 เดอืน): หลกัสูตรน้ีเป็นการอบรมส าหรบั
ผู้กระท าผิดเมาขบัครัง้ที่ 2 จะต้องเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฟ้ืนฟูและป้องกัน
กระท าผิดเมาแล้วขบัซ ้าเป็นระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งเป็นหลกัสูตรการอบรมจาก
ผู้กระท าผิดหลากหลายและมรีะยะเวลา 52 ชัว่โมง อีกทัง้เข้าร่วมกลุ่มบ าบัดกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการดื่มและการใช้ยาเสพย์ติด ท าการกลัน่กรองในระยะเวลา 6 
ชัว่โมง สมัภาษณ์ส่วนบุคคลสปัดาหล์ะ 2 ครัง้ในระหว่าง 12 เดอืนทีอ่ยู่ระหว่างการ
อบรมของหลกัสตูร 

 30 month Program: มใีช้ในบางเมอืง อาทเิช่น Butte, Los Angeles, Mendocino, 
San Joaquin, and Stanislaus หลกัสูตรนี้จดัอบรมในระยะเวลา 30 เดือนส าหรบั
ผู้กระท าผดิเมาขบัเป็นครัง้ที่ 3 โดยใช้เวลาบ าบดักลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 78 
ชัว่โมง ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการดื่มและการใชย้าเสพตดิจ านวน 12 ชัว่โมง บ าเพญ็ตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม จ านวน 120  – 130 ชัว่โมง และปิดท้ายด้วยการ
สมัภาษณ์ส่วนบุคคล 

3.2.4 การศึกษาหลักสูตรท่ีใช้ในการอบรมฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเมาแล้วขับใน
รฐัฟลอริด้า (Florida) 

การทบทวนวรรณกรรมของประเทศสหรฐัอเมรกิาท าการทบทวนจากเอกสารทีเ่กี่ยวกบั
หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมฟ้ืนฟูเพื่ อป้องกันการกระท าผิดเมาแล้วขับซ ้า ที่ชื่อว่า “The 
Preventing Alcohol Related Convictions (PARC) Program”  ที่ซึง่เป็นหลกัสูตรการอบรมมี
วตัถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นป้องกนัการไม่ขบัรถเมื่อมอีาการมนึเมา มากกว่าจะท าการอบรมเพื่อ
ป้องกันการเมาแล้วขับ ซึ่งหลักสูตรนี้มีการด าเนินงานในรฐัฟลอริด้า (Florida) ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ท าการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งคอื  

“The impact of a novel educational curriculum for first-time DUI offenders on 
intermediate outcomes relevant to DUI recidivism” ผู้เขียน Raamses Rider, Tara Kelley-
Baker, Rovert B., Bernard Murphy, A. James Mcknight, Charles Levings, ห น่ ว ย ง า น 
Pacific Institute for Research and Evaluation, USA. ปีทีต่พีมิพ ์November 13, 2005 

เนื้อหาของวรรณกรรมฉบับนี้มสีาระส าคญัคือ หลกัสูตร The Preventing Alcohol-
Related Convictions (PARC) เป็นหลกัสูตรการอบรมแนวใหมส่ าหรบัผูก้ระท าผดิเมาขบัในครัง้
แรกโดยมเีป้าหมายเพื่อลดการกระท าผิดซ ้าในผู้กระท าผิดเมาแล้วขบั ซึ่งหลกัสูตรนี้มคีวาม
แตกต่างจากหลกัสูตรการอบรมผู้กระท าผดิเมาแลว้ขบัทัว่ๆไปตรงทีจ่ะท าการอบรมโดยมุ่งหวงั
เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมอบรมควบคุมการดื่มในปรมิาณที่ไม่ก่อให้เกดิผลอนัตราย แต่หลกัสูตร PARC 
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มุ่งเน้นโดยการป้องกันไม่ให้มกีารขบัขี่หากว่าจะต้องไปร่วมดื่มสงัสรรค์ ซึ่งหลกัสูตรนี้มกีาร
ด าเนินงานอยู่ในรฐัฟลอรดิ้า (Florida) โดยการศึกษาแบบสุ่มตวัอย่างเพื่อมุ่งเน้นให้ได้ผลใน
ระยะกลางและเป็นประโยชน์เอื้อต่อการป้องกนัการก่อเหตุซ ้าในผูก้ระท าผดิเมาแล้วขบั มุ่งเน้น
ศกึษาเฉพาะกลุ่มดงันี้ บุคคลซึง่มคีวามพรอ้มทีจ่ะเขา้สู่กระบวนการอบรมเพื่อควบคุมการดื่ม ใน
การศึกษานี้ จะเป็นการศึกษาที่ เป็นแบบอย่างให้ หลักสูตร PARC สามารถที่จะพัฒนา
ประสทิธภิาพของหลกัสตูรใหไ้มม่กีารขบัขีย่านพาหนะใดๆในขณะมนึเมา 

3.2.4.1 เน้ือหาหลกัสตูร (PARC) 

เนื้อหาหลกัสูตรแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัคอื (1) ผูเ้ขา้รว่มจะท าการสนทนาเชงิหารอืถงึ
ผลกระทบจากพฤตกิรรมเมาขบัทีม่ต่ีอผูอ้ื่นและท าการตัง้เป้าหมายในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
เมาขบัของตนเอง (2) ผู้เข้าร่วมจะต้องเตรยีมแผนการเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมเมาขบัโดย
มุ่งหวงัเพื่อหลกีเลีย่งการเมาขบัในอนาคตและท าการน าเสนอแผนการตนเองในการอบรมฟ้ืนฟู
กลุ่มกบัผู้เขา้ร่วมท่านอื่นและรบัฟงัขอ้เสนอแนะ การเปรยีบเทยีบเน้ือหาหลกัสูตร PARC แบบ 
Traditional Phoenix-Type DUI education program and Level I DUI Educational Program. 
ดงัต่อไปนี้ 

The Traditional Phoenix-Type DUI education program 

ระยะเวลาของหลกัสตูรจ านวน 2 ชัว่โมง โดยมเีนื้อหาอยา่งยอ่ทีป่ระกอบไปดว้ย 4 บท 

The Level I DUI Educational Program 

ระยะเวลาในการอบรม 2 วนั และมเีนื้อหาหลกัสูตรประกอบไปด้วย 4 บท โดยทัว่ไป
จะต้องท าการน าเสนอทุกสัปดาห์ ใน 3 บทแรกจะมีเนื้อหาคล้ายกันกับหลักสูตรของ The 
Traditional Phoenix-Type units ซึ่งผู้น าในการอบรมกลุ่มจะท าการกระตุ้นและสนับสนุนการ
อบรมดงันี้ 

 กระตุ้นใหผู้เ้ขา้อบรมกลุ่มมกีารสนทนาเชงิตอบโตเ้พื่อแลกเปลีย่นความเชื่อเกีย่วกบั
สาเหตุที่ถูกจับกุมจากเมาขับมิใช่เกิดจากความโชคร้าย หากแต่มีสาเหตุจาก
พฤตกิรรมเมาขบัของผูก้ระท าผดิ 

 ผูน้ าการอบรมกลุ่มจะต้องชีใ้หผู้เ้ขา้รว่มเหน็พอ้งในเชงิทา้ทายแก่ผูท้ีม่คีวามเชื่อทีไ่ม่
อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นจรงิโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมยอมรบัว่า
พฤติกรรมการเมาขับนั ้นส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและจะต้องท าการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมเมาขบัของตนเอง 
 

สรปุเน้ือหาหลกัสตูร PARC 
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เนื้อหาหลกัสตูร PARC มุ่งหวงัเพื่อควบคุมพฤตกิรรมการขบัขีม่ากกว่าทีจ่ะควบคุมการ
ดื่ม อกีทัง้การอบรมกลุ่มในหลกัสตูรน้ีเป็นไปแบบเชงิรกุเพื่อป้องกนัผูท้ีด่ ื่มไมใ่หข้บัขีย่านพาหนะ 
มใิช่เป็นการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมในการดื่ม ซึ่งผู้เขา้ร่วมจะต้องให้ความร่วมมอืในด้านต่างๆ
ดงัน้ี (1) ป้องกนัตนเองจากการขบัขี่ยานพาหนะเมื่อต้องดื่มในงานสงัสรรค์ต่างๆ (2) ควบคุม
การดื่มของตนเองเพื่อป้องกนัการเมาขบั(3) ประเมนิความสามารถของตนเองในการควบคุมการ
ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ 

3.2.4.2 การประเมินทศันะคติของผู้กระท าผิดตามหลกัสตูร PARC โดยใช้ The 
Stages of Change (SOC) model (Prochaska and DiClemente, 1998)  

การประเมินทัศนะคติต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้กระท าผิดของหลักสูตร 
PARC โดยใชโ้มเดล The Stages of Change (SOC) มุ่งหวงัเพื่อชีว้ดัทศันะคตขิองผูก้ระท าผดิ
โดยการแบ่งระยะของการเตรยีมความพร้อมที่จะปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ซื่งแบบ
ประเมนิแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลกัดงันี้ 

1) ระยะทีไ่มเ่คยคดิ ไมเ่คยฝนัว่าจะเปลีย่น (Precontemplation) 
2) ระยะทีว่างแผนว่าจะเปลีย่นในอนาคตอนัใกล ้(Contemplation) 
3) ระยะทีว่างแผนว่าจะเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตนเองในอนาคตเรว็ๆนี้ (Preparation) 
4) ระยะทีแ่สดงพฤตกิรรมการเปลีย่นแปลงเชงิบวกระยะสัน้ (Action) 

ระยะท่ี 1: ระยะท่ีสร้างให้เกิดความตระหนักและความสนใจ (Precontemplation)  

ระยะที่สรา้งให้เกดิความตระหนักและความสนใจ (Precontemplation) อนัเนื่องมาจาก
ผู้กระท าผิดนัน้ไม่เคยมคีวามคิดใดที่จะปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์มาก่อน ซึ่ง
สาระส าคญัของระยะนี้มุ่งหวงัเพื่อให้ผู้กระท าผิดตระหนักถึงผลกระทบจากการดื่มและขบัขี่
ยานพาหนะว่าจะส่งผลกระทบถึงอะไรบ้าง อาทิเช่น หากไม่ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มจะ
ส่งผลกระทบต่อครอบครวั ที่ท างาน และอาชพีในอนาคตอย่างไร ถ้าหากว่าเกดิเหตุการณ์เมา
ขบัและถูกจบักุมซ ้าหลายครัง้  

ระยะท่ี 2: สร้างความสนใจให้กบัผู้ท่ีไม่มีความกระตือรือร้นในการปรบัเปล่ียนพฤติกรรม
ตนเอง(Contemplation) 

สรา้งความสนในใหผู้ก้ระท าผดิตระหนักถงึการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมมากยิง่ขึน้โดยการ
สนับสนุนหรอืเสรมิสรา้งให้ผูก้ระท าผดิวางแผนการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม โดยชี้ใหผู้้กระท าผดิ
ตระหนกัมากยิง่ขึน้ถงึผลกระทบของการกระท าผดิเมาขบัซ ้าว่ามโีทษ อาทเิช่น การถูกเพกิถอน
ใบอนุญาตขบัขี่ ยานพาหนะอาจถูกยดื หากดื่มแอลกอฮอล์ควรให้ผู้ที่ไม่ดื่มขบัขี่ยานพาหนะ
แทน ครอบครวัมคีวามตระหนักและกงัวลเพราะไม่ต้องการใหผู้ก้ระท าผดิถูกจบักุมหรอืควบคุม
ประพฤตซิ ้า เป็นตน้ 
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ระยะท่ี 3: การไตร่ตรอง (Preparation) 

ชีช้ดัในถงึวธิกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมโดยการเปรยีบเทยีบทัง้ 2 โปรแกรมในหลกัสูตร 
คือ (1)Traditional Plan คือวิธีการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองในระยะเริม่ต้นดังนี้  จะดื่ม
เครื่องดื่มอื่นๆแทนการดื่มแอลกอฮอล์ในงานสงัสรรค์ จะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินที่
ปรมิาณกฎหมายก าหนด จะไม่ขบัขี่ยานพาหนะในขณะดื่มที่งานสังสรรค์ และจะหยุดดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (2) PARC Plan คอืวางแผนว่าจะดื่มให้น้อยลงเมื่อต้องขบัขีย่านพหานะ 
วางแผนหลีกเลี่ยงการขบัขี่ยานพาหนะเมื่อต้องไปงานสงัสรรค์ วางแผนที่จะมีเพื่อนไปงาน
สงัสรรคด์ว้ย และวางแผนทีจ่ะใชร้ถสาธารณะเมือ่ตอ้งไปรว่มงานสงัสรรค ์

ระยะท่ี 4: ทดลองปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว้ (Action) 

การทดลองปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูก้ระท าผดิในระยะนี้จะสอดคลอ้งกนักบัระยะที ่3 
ซึง่ท าการเปรยีบเทยีบทัง้ 2  โปรแกรมดงันี้ (1) Traditional Action คอื ไม่เพยีงแค่วางแผนหรอื
เพยีงแค่ความคดิว่าจะดื่มน้อยลงหากแต่เป็นเชงิปฏบิตัวิ่าจะท าการดื่มน้อยลง ฝึกฝนตนเองให้
ดื่มแค่เพยีงน ้าอดัลดแทนเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์มื่อต้องไปงานเลีย้งสงัสรรค ์ฝึกทีจ่ะดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้ช้าลง และ หยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ได้ต่อไป (2) PARC Action คือ 
ผูก้ระท าผดิไมม่ยีานพาหนะอกีต่อไป บอกกบัเพื่อนว่าจะไม่ขบัขีย่านพาหนะเพื่อไปดกูารแข่งขนั
ฟุตบอลอกีต่อไป จะท าการทิง้รถยนต์ของตนเองไวท้ี่บา้นถ้าหากว่าจะต้องไปงานเลีย้งสงัสรรค ์
และเพื่อนสาวของฉันจะเป็นผู้ขบัขี่ยานพหานะโดยรถของเธอเมื่อพวกเราจะต้องออกไปงาน
เลีย้งสงัสรรคด์ว้ยกนั 

3.2.4.3 วิธีการ (Method)  

วิธีที่ใช้ในการทดสอบเปรียบเทียบทัง้สองโปรแกรมโดยใช้โมเดล The Stages of 
Change (SOC) model โดยการท าแบบทดสอบในผู้กระท าผดิครัง้ที่1 ที่มกีารทดสอบก่อนการ
อบรม(pretest) และหลงัการอบรม(Posttest) จากนัน้หน่วยงานไดท้ าการทบทวนและไดร้บัการ
ยนืยนัผลการวเิคราะห์จาก Institutional Review Board และ Data Safety Monitoring Board 
ซึง่ก่อตัง้ขึน้เพื่อท าการตรวจสอบผลทางวทิยาศาสตรแ์ละความปลอดภยัของผู้เขา้ร่วมอบรบใน
ระหว่างทีท่ าการศกึษาในโครงการนี้ 

3.2.4.4 ผลการศึกษา (Result) 

จากผลการศกึษาพบว่าทัง้สองหลกัสตูรระหว่าง PARC และ Traditional Phoenix Type 
(Traditional Phoenix Type คือหลักสูตรที่มุ่งหวังให้ผู้กระท าผิดควบคุมพฤติกรรมการดื่ม
แอลกอฮอล ์และ PARC คอืโปรแกรมทมีุ่งหวงัเพื่อเปลีย่นแปลงผูก้ระท าผดิไม่ขบัขีเ่มื่อต้องดื่ม) 
ของการศกึษานัน้มจีุดมุ่งหมายสูงสุดเหมอืนกนัคอืเพื่ อลดการกระท าผดิซ ้าในผู้เมาขบั ดงันัน้
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การลดอตัราการของผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบัซ ้าในอนาคตนัน้จะเป็นตวัชีว้ดัไดจ้ากผลการศกึษานี้
ดงันี้  

 จากผลการศกึษานี้ให้ผลลพัธ์ว่าทัง้สองหลกัสูตรระหว่าง PARC และ Traditional 
Phoenix Type นัน้ไม่มคีวามต่างกนัมากส าหรบัความพรอ้มที่จะท าการปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมตนเองในขณะที่อยู่ระหว่างก่อนการทดสอบ (Pretest) หากแต่พบว่ามี
ความพรอ้มเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมตนเองเพิม่มากขึน้หลงัจากไดร้บัการอบรมใน
หลกัสตูรแลว้ 

 จากผลการศกึษาก่อนหน้าได้บ่งชี้ถงึความยากล าบากในการชกัจูงผู้กระท าผดิจาก
ระยะที ่1 ระยะที่สรา้งใหเ้กดิความตระหนักและความสนใจ (Precontemplation) ให้
ขบัเคลื่อนไปสู่ระยะที่ 2 การไตร่ตรอง (Preparation) (Wieczorek, 1997) หากแต่
ในการศกึษานี้พบว่าการอบรมฟ้ืนฟูในหลกัสูตร Traditional Phoenix Type นัน้มี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนให้ผู้กระท าผิดมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดื่มของตนเองอย่างกระตือรอืร้นจากระยะที่ 1 ไปสู่ระยะที่ 2 และ
ระยะที ่3 การไตรต่รอง (Preparation)  

 เนื่องจากหลกัสตูร PARC และ Traditional Phoenix Type นัน้มเีนื้อหาในการอบรม
เหมอืนกนัใน 3 บทแรก หากมคีวามต่างกนัตรงเนื้อหาใบบทที ่4 และมรีะยะเวลาใน
การอบรมที่นานกว่าอกีทัง้มุ่งหวงัเพื่อใหผู้้กระท าผดิหลกีเลี่ยงการขบัขีย่านพาหนะ
ในขณะมึนเมา และผลการศึกษานี้พบว่าผู้ที่เข้าอบรมในหลักสูตรTraditional 
Phoenix Type (หลกัสูตรการอบรมเพื่อควบคุมการดื่ม) มคีวามโน้มเอยีงที่จะก้าว
เขา้ไปสู่การอบรมในหลกัสูตร PARC (หลกัสตูรการอบรมฟ้ืนฟูเพื่อควบคุมการขบัขี่
ในขณะเมาขบั) ซึง่ผลการศกึษานี้เป็นส่วนส าคญัที่ชี้น าถงึการพฒันาประสทิธภิาพ
ของหลกัสูตรการอบรมฟ้ืนฟูในผู้กระท าผิดเมาขบัให้มแีนวทางในการอบรมเชิง
ปฏบิตัมิากยิง่ขึน้ไป 

3.2.5 การศึกษาหลักสูตรการอบรมฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเมาแล้วขับท่ีก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพรฐัมิสซิสซิปป้ี (Missisippi)  

การทบทวนวรรณกรรมของประเทศสหรฐัอเมรกิาท าการทบทวนจากเอกสารทีเ่กี่ยวกบั
โปรแกรมการฟ้ืนฟูฯ  ทีช่ื่อว่า The Mississippi Alcohol Safety Education Program (MASEP) 
ที่ซึ่งเป็นโปรแกรมการอบรมฟ้ืนฟูฯส าหรับผู้กระท าผิดเมื่อศาลได้ตัดสินให้เข้าอบรมฟ้ืนฟู
พฤติกรรมเมาขับจากรฐัมิสซิสซิปปี (Mississippi) ประเทศสหรฐัอเมริกา ท าการทบทวน
วรรณกรรมจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งคอื 
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 “The impact of remedial intervention on 3-year recidivism among first – time 
DUI offenders in Mississippi” ที่จดัท าโดย Social Science Research Center, 
Mississippi State University  

เนื้อหาของวรรณกรรมฉบบันี้มสีาระส าคญัคอื การศกึษาการตรวจสอบผลกระทบชอง
โปรแกรมฟ้ืนฟูผู้กระท าผดิเมาขบัที่ชื่อว่า Mississippi Alcohol Safety Education Program 
(MASEP) ซึง่เป็นโปรแกรมทีศ่าลจะท าการตดัสนิใหผู้้กระท าผดิครัง้ที่หนึ่งจะต้องเขา้ร่วมอบรม
ฟ้ืนฟูกบัโปรแกรมการฟ้ืนฟูนี้ทีม่ใีชจ้รงิในรฐัมสิซสิซปิปี (Mississippi) ศกึษาถงึอตัราการกระท า
ผิดซ ้าของผู้เมาขับ และศึกษาถึงการปรบัปรุงหลักสูตรใหม่นั ้นมีส่วนกระตุ้นผู้กระท าผิด
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองเพื่อไม่กระท าผิดซ ้า ซึ่งการใช้แบบจ าลอง “Cox proportion 
hazard regression model” เพื่อเปรยีบเทยีบอตัราการก่อเหตุเมาขบัซ ้าของผู้กระท าผดิเมาขบั
จาก 3 กลุ่มดงันี้ ผู้กระท าผดิครัง้ที่ 1 โดยที ่(1)เขา้รบัการอบรมฟ้ืนฟูในโปรแกรม MASEP จน
จบโปรแกรม (2)ผู้กระท าผิดที่เข้าอบรมฟ้ืนฟูฯหากแต่ไม่จบโปรแกรม (3) ผู้ที่ไม่แม้แต่
ลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรมฟ้ืนฟู ผลลพัธ์ที่ได้คอืผู้ที่ท าการอบรมฟ้ืนฟูจนจบสิ้นโปรแกรมนัน้มี
อตัราการก่อเหตุซ ้าน้อยกว่าผู้ที่เข้าร่วมอบรมไม่จบโปรแกรมและผู้ที่ไม่แม้แต่ลงทะเบยีนเข้า
อบรมฟ้ืนฟูโดยการศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 

 บรรยายเนื้อหาของโปรแกรมการอบรมฟ้ืนฟู the Mississippi alcohol Safety 
Education Program (MASEP)  

 สรุปประสทิธภิาพของโปรแกรมว่าสามารถลดอตัราการก่อเหตุซ ้าในผูก้ระท าผดิเมา
ขบั  

 เปรยีบเทยีบการปรบัปรงุพฒันาโปรแกรมจาก 2 ปีถงึความแตกต่างในประสทิธภิาพ
ก่อนและหลงัปรบัปรงุ 

3.2.5.1 วิธีการ (Methodology) 

โปรแกรม MASEP เป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อบรมฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเมาขบัครัง้ที่ 1 เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ผู้กระท าผิดซ ้าและใช้ในรฐัมสิซิสซิปปี (Mississippi) ซึ่งโปรแกรมนี้ก่อตัง้เมื่อปี
ครสิต์ศกัราช 1972  จากนัน้ได้ท าการปรบัปรุงโปรแกรมใหม่ในปีครสิต์ศกัราชที่ 1989 โดยมี
ระยะเวลาในการอบรม 4 ครัง้/ทุกสัปดาห์ จ านวน 10 ชัว่โมง จากนั ้นได้ท าการปรบัปรุง
โปรแกรมใหม่ในปีครสิต์ศกัราช 2000 ซึ่งตวัหลกัสูตรที่ใช้ในการอบรมมคีวามแตกต่างจากปี
ครสิตศ์กัราช 1989 ในหลากหลายดา้นดงันี้ 

 ระยะเวลาในการอบรมไดป้รบัปรงุเพิม่เตมิขึน้จาก 10 ชัว่โมง เป็น 12 ชัว่โมง 
 หลักสูตรในปี 1989 มี 3 เซสชัน่ที่มุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือให้ผู้กระท าผิดท าการ

หลกีเลีย่งการจบักุมในอนาคต ในขณะทีห่ลกัสูตรในปี 2000 ม ี4 เซสชัน่ที่ในแต่ละ
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เซสชัน่มุง่เน้นเพื่อผูเ้ขา้รว่มมสี่วนรว่มในการประเมนิตนเองและประเมนิขอ้ดขีอ้เสยี
จากการความรูท้ีไ่ดใ้นการอบรม 

3.2.5.2 ผลการศึกษา 

ผลสรุปของการศึกษาของ (Angela A. Robertson, Sheena Gardner, Xiaohe Xu, 
Humphery Costello, 2009) สรุปไดว้่าหลกัสูตรการอบรมฟ้ืนฟูผู้กระท าผดิเมาขบัควรประกอบ
ไปดว้ยโปรแกรมการอบรมและควบคู่ไปกบับทลงโทษทางกฎหมายโดยมวีตัถุประสงคอืเพื่อลด
อตัราการก่อเหตุเมาขบัซ ้าในผูก้ระท าผดิครัง้ที ่1 ซึ่งจากการศกึษาพบว่า ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ของการศึกษาในผู้กระท าผิดที่ก่อเหตุเมาขับครัง้ที่ 1 ที่เข้าร่วมอบรมฟ้ืนฟูฯจนแล้วเสร็จ
โปรแกรมนัน้มอีตัราการก่อเหตุซ ้าน้อยกว่าผู้ทีเ่ขา้ร่วมอบรมฟ้ืนฟูแต่ไม่จบโปรแกรม และผูท้ี่ไม่
แม้แต่จะลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมภายใต้การตดัสนิและค าสัง่จากศาล ซึ่งจากผลการศึกษาของ 
Cox regression models สามารถจ าแนกรายละเอยีดตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

ในจ านวนผู้กระท าผดิเมาแล้วขบัจากจ านวนทัง้หมด 50,882 คนสรุปผลการศึกษาได้
ดงันี้ 

 ผู้กระท าผดิเมาขบัส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 85% ในจ านวนนี้เป็นชนผวิขาว
จ านวน 55% ซึ่งมคี่าเฉลี่ยของอายุผู้กระท าผดิที่ 35 ปี โดยที่จ านวน 47.3% ของ
ผู้กระท าผิดได้รบัการตัดสินจากศาลให้เข้าร่วมอบรมฟ้ืนฟูในโปรแกรม MASEP 
และเป็นผู้ที่เข้าร่วมอบรมฯจนจบโปรแกรม ผู้เข้าร่วมจ านวน 17.4 % ท าการ
ลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมอบรมหากแต่หยุดกลางคนัแต่สามารถเขา้ร่วมอบรมฯจนจบ
โปรแกรมในเวลาต่อมา และผูก้ระท าผดิ 35.3% ลม้เหลวในการอบรมฟ้ืนฟูฯ  

 ผู้กระท าผดิเมาขบัเพศหญิงมแีนวโน้มในการให้ความร่วมมอืเข้าร่วมอบรมฟ้ืนฟูฯ
มากกว่าผูช้ายโดยมคี่าเฉลีย่ที ่(ผูห้ญงิ 51.4% และผูช้าย 46.5%)  

ผูก้ระท าผดิเมาขบัทีเ่ขา้รว่มอบรมฟ้ืนฟูโปรแกรม MASEP ของหลกัสูตรปีครสิต์ศกัราช 
2000 มแีนวโน้มที่จะก่อเหตุซ ้าน้อยกว่าผู้ที่เขา้ร่วมอบรมฟ้ืนฟูฯในหลกัสูตรของปี
ครสิต์ศกัราช 1989 ซึ่งสามารถสรุปไดว้่าหลกัสูตรที่ปรบัปรุงโดยการใหผู้้กระท าผดิ
มสี่วนร่วมในการออกแบบการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม และวเิคราะห์ประเมนิผลขอ้ดี
และขอ้เสยีของการเปลีย่นแปลงโดยตนเองนัน้มปีระสทิธภิาพมากกว่า 
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 การทบทวนวรรณกรรมด้านการสนับสนุนการป้องกนัผู้กระท าผิดเมาแล้ว
ขบัท่ีเก่ียวข้องในประเทศออสเตรเลีย 

การทบทวนวรรณกรรมของประเทศออสเตรเลยี ท าการทบทวนจากเอกสารที่เกี่ยวกบั
สถานการณ์ทัว่ไปในการควบคุมความประพฤตผิู้กระท าผดิเมาแล้วขบั อกีทัง้กระบวนการทาง
กฎหมายเมื่อผู้กระท าผิดเมาแล้วขับมีขัน้ตอนและกระบวนการในการจับกุมเช่นไร ซึ่ง
ว รรณ กรรมที่ ท าก ารทบทวน ในฉบับนี้ ชื่ อ ว่ า  “Effective drink driving prevention and 
enforcement strategies: Approaches to improving practice” เป็นวารสารฉบับที่  No.472 
February 2014 ทชีื่อว่า Trends & issues in crime and criminal justice จดัท าโดย Australian 
Government Australian Institute of Criminology สาระส าคญัของวรรณกรรมฉบบันี้เกี่ยวขอ้ง
กับประสิทธิภาพในการป้องกันการกระท าผิดเมาแล้วขับและข้อบังคับใช้ แนวทางในการ
ปรบัปรงุการปฏบิตังิาน ซึง่การทบทวนไดค้ดัเลอืกเฉพาะเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

 การพฒันาประสทิธภิาพเพื่อลดปรมิาณเมาขบัในประเทศออสเตรเลยีนัน้จะต้องท า
การเพิม่ระดบัในการสุ่มตรวจสอบระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดของผู้ขบัขี ่(Random 
Breath Testing) ซึ่งการเพิม่การสุ่มตรวจสอบระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดของผู้ขบัขี่
นัน้สามารถลดปรมิาณของผู้ขบัขี่ลงได้ (Delaney, Diamantopoulou&Cameron, 
2006) ซึ่งการสุ่มตรวจกระท าได้โดยต ารวจและเป็นดัง่กลยุทธ์ในการแก้ไขปญัหา
ระยะสัน้เท่านัน้ 

 อีกหนึ่งการพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณผู้กระท าผิดเมาขับในประเทศ
ออสเตรเลยีคอื หลกัสูตรการฟ้ืนฟูในผูก้ระท าผดิเมาขบัเพื่อไม่ใหผู้ก้ระท าผดิก่อเหตุ
ซ ้า และเป็นกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปญัหาในระยะยาว คอืการก าหนดให้มโีปรแกรมการ
อบรมเพื่อฟ้ืนฟูเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนะคติที่มีต่อการเมาขับของ
ผูก้ระท าผดิ ซึ่งโปรแกรมการอบรมเพื่อฟ้ืนฟูฯที่มปีระสทิธภิาพมากที่สุดนัน้ควรจะ
น ามาใช้ร่วมกนักับบทลงโทษ โดยมวีตัถุประสงค์ในการควบคุมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์และหากว่ามกีารกระท าผดิเมาขบัจะต้องมบีทลงโทษ อาทเิช่น การเพกิ
ถอนใบอนุญาตขับขี่  และการติดตั ้งอุปกรณ์ล๊อกมีชื่ อว่า ignition interlocks 
(DeYoung, 1997) 

กฎหมายในประเทศออสเตรเลยีก าหนดระดบัปรมิาณแอลกอฮอล์ในเลอืดที่ก่อให้เกิด
อนัตรายจากการขบัขีเ่มาขบัในประเทศออสเตรเลยี ซึง่จะต้องมคี่า BAC ไม่มากไปกว่า 0.05 %  
หากแต่รายละเอยีดในขอ้กฎหมายจะท าการแบ่งแยกต่างกนัในแต่ละรฐัดงัต่อไปนี้ 
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3.3.1 ขัน้ตอน/กระบวนทางกฎหมายและศาลในรฐัเซ้าทอ์อสเตรเลีย (Australia) 

รฐัเซา้ทอ์อสเตรเลยีท าการก าหนดกฎหมายของระดบัปรมิาณแอลกอฮอลใ์นรา่งกายเป็น 
3 ระดบัดงัต่อไปนี้ 

 ประเภทที ่1 (Category 1) ผูก้ระท าผดิเมาขบัมรีะดบัปรมิาณแอลกอฮอลใ์นร่างกาย
เท่ากบั 0.05 – 0.079 BAC 

 ประเภทที ่2 (Category 2) ผูก้ระท าผดิเมาขบัมรีะดบัปรมิาณแอลกอฮอลใ์นร่างกาย
เท่ากบั 0.08 – 0.149 BAC 

 ประเภทที ่3 (Category 3) ผูก้ระท าผดิเมาขบัมรีะดบัปรมิาณแอลกอฮอลใ์นร่างกาย
เท่ากบั 0.15 BAC หรอืมากกว่า 

ผูก้ระท าผิดเมาขบัขัน้รนุแรง 

 ขบัขีย่านพาหนะในขณะมนึเมา 
 ปฏเิสธการตรวจสอบระดบัปรมิาณแอลกอฮอลใ์นเลอืด  
 ขบัขีย่านพาหนะในขณะมนึเมาโดยมปีรมิาณแอลกอฮอล์ในร่างกายมากกว่า BAC 

0.08 และกระท าผดิเมาขบัซ ้าภายในระยะเวลา 5 ปี 
 ขบัขีย่านพาหนะในขณะมนึเมาโดยมปีรมิาณแอลกอฮอล์ในร่างกายมากกว่า BAC 

0.15 
คะแนนจากการก่อเหตกุระท าผิดท้องถนน (Demerit Point) 

ในรฐัเซาท ์ออสเตรเลยี ประเทศออสเตรเลยีมกีารใหค้ะแนนผูก้ระท าผดิทางถนนดงันี้ 

 มคีะแนนสะสม Demerit Point จ านวน 6 หรอืมากว่า จะไดร้บัการเตอืนจากต ารวจ
ว่าใกลเ้วลาทีจ่ะท าการเพกิถอนใบอนุญาตขบัขี ่

 มีคะแนนสะสม Demerit Point จ านวน 12  – 15 จะสูญ เสียสิทธิในการขับขี่
ยานพาหนะเป็นระยะเวลา 3 เดอืน 

 มีคะแนนสะสม Demerit Point จ านวน 16  – 20 จะสูญ เสียสิทธิในการขับขี่
ยานพาหนะเป็นระยะเวลา 4 เดอืน 

 มีคะแนนสะสม Demerit Point จ านวนมากกว่า 20 จะสูญเสียสิทธิในการขับขี่
ยานพาหนะเป็นระยะเวลา 5 เดอืน 

 ถ้าหากถือใบอนุญาตขับขี่ประเภทระหว่างการเรียนรู้ (Learner’s Permit) หรือ
ใบอนุญาตขับขี่ประเภทชัว่คราว (Provisional Licence) และมีคะแนนสะสม 
Demerit Point จ านวนมากกว่า 4 คะแนน จะสูญเสยีสทิธกิารขบัขี่ยานพาหนะเป็น
ระยะเวลาอยา่งน้อย 6 เดอืน 
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 ถ้าหากถือใบอนุญาตขบัขี่ประเภททดลอง (Probationary licence) และมคีะแนน
สะสม Demerit Point จ านวนมากกว่า 2 จะสูญเสยีสทิธใินการขบัขีย่านพาหนะเป็น
ระยะเวลาอยา่งน้อย 6 เดอืน 

3.3.2 บทลงโทษผู้กระท าผิดเมาแล้วขับทางกฎหมายในรฐัเซ้าท์ออสเตรเลีย 
(South Australia) 

บทลงโทษผูก้ระท าผดิเมาขบัในรฐัเซา้ท ์ออสเตรเลยี (South Australia) ไม่มโีทษจ าคุก
และแบ่งประเภทของผู้กระท าผิดออกเป็น 3 ประเภทและผู้ที่หลีกเลี่ยงการตรวจสอบระดับ
แอลกอฮอลใ์นรา่งกาย ดงัแสดงในตารางที ่3.3 – 1  

ตารางท่ี 3.3 – 1 บทลงโทษผูก้ระท าผดิเมาขบัในรฐัเซา้ทอ์อสเตรเลยี (South Australia) 

บทลงโทษ 
ประเภทท่ี 1 
(BAC 0.05 - 

0.79) 

ประเภทท่ี 2 
(BAC 0.08 – 

0.149) 

ประเภทท่ี 3 
(0.15 BAC หรือ

มากกว่า) 

หลีกเล่ียงการ
ตรวจสอบระดบั
แอลกอฮอลใ์น

ร่างกาย 

จ าคกุ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

โทษหรือ
การจบักมุ 

การกกักนัหรอืยดึ
ยานพาหนะแต่ไม่
มสีทิธกิกักนัฯ
หากมกีารปรบั 

การกกักนัหรอืยดึ
ยานพาหนะ 

การกกักนัหรอืยดึ
ยานพาหนะ 

ไมม่ ี

คะแนน 
(Demerit 
Point) 

4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 6 

ปรบั $587 ศาลเป็นผูต้ดัสนิ
บทลงโทษปรบั 

ศาลเป็นผูต้ดัสนิ
บทลงโทษปรบั 

ศาลเป็นผูต้ดัสนิ
บทลงโทษปรบั 

 

 

บทลงโทษ 
ประเภทท่ี 1 
(BAC 0.05 - 

0.79) 

ประเภทท่ี 2 
(BAC 0.08 – 

0.149) 

ประเภทท่ี 3 
(0.15 BAC หรือ

มากกว่า) 

หลีกเล่ียงการ
ตรวจสอบระดบั
แอลกอฮอลใ์น

ร่างกาย 
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บทลงโทษ 
ประเภทท่ี 1 
(BAC 0.05 - 

0.79) 

ประเภทท่ี 2 
(BAC 0.08 – 

0.149) 

ประเภทท่ี 3 
(0.15 BAC หรือ

มากกว่า) 

หลีกเล่ียงการ
ตรวจสอบระดบั
แอลกอฮอลใ์น

ร่างกาย 

เพิกถอน
ใบอนุญาต
ขบัข่ี 

ไมม่ ี
เพกิถอน

ใบอนุญาตขบัขี ่6 
เดอืน 

เพกิถอน
ใบอนุญาตขบัขี ่

12 เดอืน 

ต ารวจท าการยดึ
ใบอนุญาตขบัขี่

ทนัท ี

Interlock 
ignition 

ไมม่ ี ไมม่ ี

ตดิตัง้หลงัจาก
หมดระยะเวลา
เพกิถอนฯและ
ไดร้บัใบขบัขี่
อนุญาตใหม่ 

ไมม่ ี

ท่ีมา: http://mylicence.sa.gov.au 

บทลงโทษผูก้ระท าผดิขบัขีย่านพาหนะภายใต้สภาวะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ไม่มี
โทษจ าคุกหากแต่มบีทลงโทษดงัแสดงในตารางที ่3.3 – 2 

ตารางท่ี 3.3 - 2 บทลงโทษผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบัในรฐัเซา้ทอ์อสเตรเลยี (South Australia) 

ประเภทบทลงโทษ บทลงโทษผู้กระท าผิด 
บทลงโทษผู้กระท าผิด

หลีกเล่ียงการตรวจสอบระดบั
แอลกอฮอลใ์นร่างกาย 

จ าคกุ ไมม่ ี ไมม่ ี

คะแนน (Demerit Point) 6 คะแนน 6 คะแนน 

ปรบั ศาลเป็นผูต้ดัสนิบทลงโทษปรบั ศาลเป็นผูต้ดัสนิบทลงโทษปรบั 

เพิกถอนใบอนุญาตขบัข่ีฯ เพกิถอนใบอนุญาตขบัขีท่นัท ี12 
เดอืน 

เพกิถอนใบอนุญาตขบัขีท่นัท ี12 
เดอืน 

Interlock ignition ตดิตัง้หลงัสิน้สดุการเพกิถอน
ใบอนุญาตขบัขี ่

ตดิตัง้หลงัสิน้สดุการเพกิถอน
ใบอนุญาตขบัขี ่

ท่ีมา: http://mylicence.sa.gov.au 

http://mylicence.sa.gov.au/
http://mylicence.sa.gov.au/
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3.3.3 หลกัสตูรอบรมฟ้ืนฟเูพ่ือเพ่ือป้องกนัผูก้ระท าผิดเมาแล้วขบั 

การทบทวนวรรณกรรมการฟ้ืนฟูและสนับสนุนการป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็น
อนัตรายต่อการขบัขีย่านพาหนะนัน้ ได้ท าการทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้เรื่อง “Drink Driver 
Rehabilitation and New Development” ผู้เขยีนคือ Gavan Palk, Michelle Fitts, Hollie, 
Wilson, Mary Sheehan, darren Wishart and Susan จดัท าโดย Centre for Road Safety 
Accendent Research and Road Safety –Queenland, Aultralia ซึ่งเนื้อหาสาระส าคญัที่ท า
การทบทวนในวรรณกรรมฉบบันี้ได้ท าการคดัสรรเนื้อหาที่เกี่ยวขอ้งในส่วนของตวัอย่างรายชื่อ
ของโปรแกรมฟ้ืนฟูทีใ่ชเ้พื่อการฟ้ืนฟูเพื่อฟ้ืนฟูและปรบัพฤตกิรรมผูก้ระท าผดิกฎหมายกรณีเมา
แลว้ขบัในประเทศออสเตรเลยีดงัแสดงในตารางที ่3.3 – 3 ดงันี้ 

 

ตารางท่ี 3.3 – 3 ตวัอยา่งโปรแกรมฟ้ืนฟูและปรบัพฤตกิรมผูก้ระท าผดิกฎหมายในกรณเีมาแลว้ 
                          ขบัทีม่ใีชใ้นประเทศออสเตรเลยี 

ประเภท/ช่ือรฐั Queenland 
New South 
Wales&ACT 

Northern 
Territory 

Victoria 

ช่ือหลกัสตูร 

Under the Limit 
Drink Driving 
Rehabilitation 
Program (UTL) 

Traffic Offender 
Program (TOP) 
– Sober Driver 
Program (SDP) 

Drink Driver 
Education 
Program 

Drink Driver 
Education 
Program 

จดุมุ่มหมาย
และระยะเวลา 

 การศกึษา
เพือ่การฟ้ืนฟู
และ
ประเมนิผล
บนพืน้ฐาน
ของหลกัการ 
CBT  

 มคีา่ธรรมการ
สมคัร 

 อบรมสปัดาห์
ละ 1 ครัง้
ภายใน 11 
สปัดาห ์

 มุง่เน้นที่
ผูก้ระท าผดิ
ซ ้า 

 TOP – 
Education 
สปัดาหล์ะ 1 
ครัง้ภายใน 8 
สปัดาห ์

 มคีา่ธรรมคา่
เนียมในการ
สมคัร 

 SDP ใหเ้ลอืก
ระหว่าง 2 
ชัว่โมง
ภายใน 9 
สปัดาห ์หรอื
3 ชัว่โมง
ภายใน 6 
สปัดาห ์

 เซสชัน่ที ่1 
อบรมทัง้หมด 
10 ขัว่โมง 

 เซสชัน่ที ่2 
อบรมทัง้หมด 
4 ชัว่โมง 

 มุง่เน้นที่
ผูก้ระท าผดิซ ้า 

 มคีา่ธรรม 
เนียมในการ
สมคัร 

 การประเมนิ 
ผลและการ
ศกึ 
ษา 8 ชัว่โมง
ทีม่ใิชก่าร
อบรมดา้น
ปญัหาจาก
เครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล์
ทัง้หมดที่
เป็นภาค
บงัคบั 

 มคีา่ธรรม 
เนียมในการ
สมคัร 
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ประเภท/ช่ือรฐั Queenland 
New South 
Wales&ACT 

Northern 
Territory 

Victoria 

กฎหมายและ
การสนับสนุน
หลงัเสรจ็ส้ิน
การอบรม 

 เป็นสว่นหนึ่ง
ของกระบวน 
การพจิารณา
คดเีมาแลว้
ขบัในศาล 

 เป็นทางเลอืก
หนึ่งเพือ่ออก
ค าสัง่จากศาล 

 เพือ่ควบคมุ
ประพฤต ิ 

 TOP – เป็น
ทางเลอืก
กอ่นเขา้สู่
กระบวนการ
พจิารณาใน
ศาล 

 SDP เป็น
สว่นหนึ่งใน
กระ 
บวนการ
ตดัสนิคดี
ความในศาล
และเป็น
ทางเลอืกเพือ่
ใชค้วบคมุ
ประพฤต ิ 

 เป็นสว่นหนึ่ง
ของการ
พจิารณาออก
ใบอนุญาตขบั
ขีใ่หมส่ าหรบั
ผูก้ระท าผดิที่
ถกูเพกิถอน
ใบอนุญาตขบั
ขี ่

 ไมข่ึน้กนักบั
กระบวนการ
พจิารณาใน
ชัน้ศาลแต่ใช้
ประกอบการ
พจิารณาเพือ่
ออก
ใบอนุญาต
ขบัขีใ่หม่
ใหก้บั
ผูก้ระท าผดิ
บางราย 

การประเมินผล
ผู้เข้าร่วมอบรม
ฯ 

 ผลลพัธค์อืลด
จ านวน
ผูก้ระท าผดิ
ซ ้า55% ใน
ผูก้ระท าผดิที่
มคีวามเสีย่ง
สงูแลผูก้ระท า
ผดิในขัน้
รนุแรง 
(Siskind,200
) 

 TOP – RTA 
ลดจ านวน
ผูก้ระท าผดิ
ซ ้า 25%  

 SDP ลด
จ านวน
ผูก้ระท าผดิ
ซ ้าได ้44%  
(Mazurski, 
2011) 

 ลดจ านวน
ผูก้ระท าผดิซ ้า
12.85% 
ภายใน 2 ปี 
ตามจ านวนที
ออก
ใบอนุญาตขบั
ขีใ่หมส่ าหรบั
ผูก้ระท าผดิ 
(Dwyer&Bolt
on) 

 เป็น
กระบวนการ
ทีด่ถีงึดมีาก
และม ี23 
ค าแนะน า
เพือ่ยนืยนัให้
มกีาร
ปรบัปรงุประ
หลกัสตูร 
(Hennessy, 
1998) 

ท่ี ม า : Gavan Palk, Michelle Fitts, Hollie, Wilson, Mary Sheehan, Daren Wishart and 
Susan,2014  

3.3.3.1 ตวัอย่างหลกัสูตรท่ีใช้ในการอบรมฟ้ืนฟผูู้กระท าผิดเมาแล้วขบัในฐนิว
เซ้าทเ์วลล ์(New South Wales)  

เนื่ องจากรฐันิวเซ้าท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลียมีหลักสูตรอบรมเพื่อฟ้ืนฟูและปรบั
พฤตกิรรมผู้กระท าผดิกฎหมายกรณีเมาแล้วขบั โดยมสีถติิในการลดการกระท าผดิเมาขบัซ ้า
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จ านวน 44% ดังแสดงไว้ในตาราง3.3.3  1 ด้านบน ดังนั ้นในการทบทวนวรรณกรรมของ
ตวัอย่างหลกัสูตรอบรมเพื่อฟ้ืนฟูและปรบัพฤตกิรรมฯจะท าการทบทวนเนื้อหาสาระส าคญัของ
หลกัสูตรที่มีการใช้งานจรงิในรฐันี้ ซึ่งชื่อหลกัสูตรคือ NSW Sober Driver Program  เนื้อหา
สาระส าคญัของหลกัสตูรมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

ท่ีมาของหลกัสตูร 

The Sober Driver Program (SDP) คือ หลักสูตรอบรมเพื่อฟ้ืนฟูและปรบัพฤติกรม
ผูก้ระท าผดิกฎหมายเมาขบัเพื่อป้องกนัมใิหก้ระท าผดิซ ้าต่อผูท้ีก่ระท าผดิเมาขบัและผูท้ีม่คีวาม
เสี่ยงสูงที่จะก่อเหตุเมาขบั โดยมผีู้เชี่ยวชาญเป็นผู้น าในการอบรมกลุ่มเพื่อปรบัทศันะคติและ
พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องผูเ้ขา้ร่วมอบรม ผูท้ีจ่ะท าการเขา้ร่วมอบรมนัน้จะตอ้ง
เป็นผู้กระท าผิดเมาขับที่ได้รบัการยกเว้นจากการใช้อุปกรณ์ติดตัง้เพื่อตรวจสอบระดับ
แอลกอฮอลใ์นร่างกายก่อนทีจ่ะท าการตดิเครื่องยนต์รถได้ (Interlock Ignition) ซึง่ผูก้ระท าผดิฯ
จะถูกเพกิถอนใบอนุญาตขบัขีช่ ัว่คราว และกฎหมายก าหนดว่าผู้กระท าผดิจะต้องผ่านการเขา้
ร่วมอบรมในหลกัสูตร SDP โดยผู้กระท าผดิจะต้องรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมต่างๆโดยตนเอง 
หากส าเรจ็การเขา้ร่วมอบรมฟ้ืนฟูฯจนครบหลกัสูตรจะต้องน าเอกสารเพื่อท าการยนืยนัต่อการ
ขอใบอนุญาตขบัขีท่ีถู่กเพกิถอนเป็นการชัว่คราวใหม่ 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
มคีวามเขา้ใจถงึผลกระทบทีต่ามมาจากการกระท าผดิเมาแลว้ขบั 
มคีวามเข้าใจในการก่อเหตุกระท าผิดเมาขบัและการตัดสินใจกระท าจะท าให้ตนเอก

กลายเป็นผูต้อ้งหา 
เพื่อสรา้งกลยทุธเ์ชงิสรา้งสรรคต่์อการป้องกนัการกระท าผดิซ ้าในผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบั 
พฒันาทกัษะและทศันะคตเิชงิบวกต่อการขบัขีย่านพาหนะดว้ยความปลอดภยั 

ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย 
ระยะเวลาทัง้หมดในการอบรมฟ้ืนฟูฯจ านวน 20 ชัว่โมง โดยแบ่งออกเป็นการอบรมเตม็

วนัเป็นเวลา 6 ชัว่โมง ในระยะเวลา 3 สปัดาห์  จ านวน 18 ชัว่โมงในการท างาน
กลุ่ม และจ านวน 2 ชัว่โมงมกีารบา้นกลบัไปท าทีบ่า้น  

ค่าใช้จ่ายในการสมคัรเขา้อบรมฟ้ืนฟูฯจนจบหลกัสูตร $700 ซึ่งผู้เขา้ร่วมอบรมจะต้อง
ท าการจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นจ านวนเต็มเพื่อยนืยนัการเข้าร่วมอบรมฯ อาจจะมี
หน่วยงานที่ช่วยเหลอืทางด้านการเงนิในกรณีที่ผู้กระท าผดิต้องการเขา้ร่วมอบรม
ฟ้ืนฟูฯหากแต่ประสบปญัหาทางการเงนิจากหน่วยงาน Road and Maritime 

เน้ือหาสาระส าคญัของหลกัสตูร Sober Driver Program (SDP) 
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การทบทวนวรรณกรรมของตวัอย่างหลกัสูตรอบรมเพื่อฟ้ืนฟูและปรบัพฤตกิรรมฯจะท า
การทบทวนเนื้อหาสาระส าคญัของหลกัสูตรที่มกีารใช้งานจรงิในรฐันี้ ซึ่งชื่อหลกัสูตรคอื NSW 
Sober Driver Program  เนื้อหาสาระส าคญัของหลกัสูตรมรีายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่3.3 - 
4 ดงันี้  

 

ตารางท่ี 3.3 – 4 กรอบและเนื้อหาส าคญัของหลกัสตูร Sober Driver Program (SDP) 
หวัข้อ เน้ือหา วตัถปุระสงค ์

1) ภาพรวมของหลักสูตร
และบทน า 

 การปฐมนิเทศการอบรมฯ 
o หลกัการและเหตุผล 
o สทิธแิละหน้าที ่

1) การน าเสนอถงึ
ผลกระทบทีต่ามมาของ
การกระท าผดิเมาแลว้

ขบั 

2) ผลกระทบที่ตามมาที่มี
ต่อผู้กระท าผิดเมาแล้ว
ขบั 

 ขอ้แก้ต่างและเหตุผลทีใ่ชใ้น
การกระท าผดิเมาแลว้ขบั 

 ผลกระทบที่ตามมาที่มีต่อ
ผู้กระท าผิดเมาแล้วขับใน
ระยะกลางถงึระยะยาว 
o กฎหมาย การเงิน 

สงัคม อารมณ์  
 ความเป็นมอือาชพี และการ

ปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 
3) ผลกระทบที่ตามมาของ

ผู้กระท าผดิเมาแล้วขบัที่
มต่ีอบุคคลอื่น 

 ผู้กระท าผิดเมาแล้วขับจะ
ถูกจบัจอ้งและตรวจสอบ 

 ผลกระทบต่อสังคมในวง
กว้างในระยะกลางและระยะ
ยาว 
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หวัข้อ เน้ือหา วตัถปุระสงค ์
4) เกีย่วขอ้งกบัการขบัขี่

ยานพาหนะ 
 ความต้องการของการขบั

ขี่ ย า น พ า ห น ะ อ ย่ า ง
ปลอดภยับนทอ้งถนน 

2) เกีย่วกบัการขบัขี่
ยานพาหนะและการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

5) เกีย่วขอ้งกบัเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล ์

 มาตรฐานในการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีอ่ยู่
ในระดบัปลอดภยั 

 ปรมิาณแอลกอฮอลใ์น
รา่งกายทีก่่อใหเ้กดิการ
กระท าผดิและความเสีย่ง
ต่อการขบัขี ่

 ก า ร ป รั บ ร่ า ง ก า ย ให้
กลบัไปยงัค่า 0 BAC เป็น
ศูนย ์

 ผลกระทบระยะสัน้และ
ระยะยาวทีม่ต่ีอรา่งกาย 

6) ผลกระทบของเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลท์ีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรม 

 ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ข อ ง
พฤติกรรมตนเองเป็นผล
จ าก ก ารดื่ ม เค รื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล ์

 ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ มี ต่ อ
บุคลิกภาพ และการเข้า
สั ง ค ม จ า ก ก า ร ดื่ ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
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หวัข้อ เน้ือหา วตัถปุระสงค ์
7) การจดัการสถานการดื่ม

เครือ่งดื่มแอลกอฮอลแ์ละ
ตอ้งขบัขีย่านพาหนะ 

 กระบวนการปรบัเปลีย่น
ความเขา้ใจและพฤตกิรรม
เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้น
เชงิปฏบิตั ิ

 รบัรูแ้ละตระหนกัถงึ
รปูแบบ 

 ในการดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล ์

 สามารถระบุสถานการณ์ที่
มคีวามเสีย่งสงูจากการดื่ม
ฯ 

3) การจดัการสถานการณ์
เชงิบวกเพื่อตอ้งขบัขี่
ยานพาหนะเมือ่ตอ้งดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

8) หลกีเลีย่งการถอยหลงั
กลบั 

 ตัง้มัน่ต่อกลยุทธ์ที่ใช้ใน
การสื่อสาร/ปรบัเปลีย่น 

 การจดัการตนเองและการ
ลดความเครยีด 

3) การจดัการสถานการณ์
เชงิบวกเพื่อตอ้งขบัขี่
ยานพาหนะเมือ่ตอ้งดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

9) สร้างทางเลือกให้ตนเอง
ใน ก า ร ดื่ ม เค รื่ อ ง ดื่ ม
แอลกอฮอลแ์ละการขบัรถ 

 ทกัษะและกลยุทธ์ที่ใช้ใน
ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤตกิรรม 

 การสร้างเครือข่ายเพื่ อ
สนบัสนุนการปรบัเปลีย่น 

ทีม่า: Evalynn Mazurski, Daya Withaneachi & Scott Kelly 
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 การทบทวนวรรณกรรมด้านการสนับสนุนการป้องกนัผู้กระท าผิดเมาแล้ว
ขบัท่ีเก่ียวข้องในทวีปเอเชีย 

การทบทวนวรรณกรรมด้านการสนับสนุนการป้องกันผู้กระท าผิดเมาแล้วขบัที่เป็น
อนัตรายต่อการขบัขีใ่นเขตภูมภิาคเอเชยีมกีารทบทวนดา้นต่างๆอาทเิช่น ขัน้ตอน/กระบวนการ
ทางกฎหมาย บทลงโทษผูก้ระท าผดิเมาขบั การสนับสนุนป้องกนั/ฟ้ืนฟูเพื่อมใิหผู้ก้ระท าผดิเมา
แล้วขบัซ ้า ตัวอย่างหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม/ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด และบุคลากร/หน่วยงานที่
รบัผดิชอบการอบรมฟ้ืนฟูเป็นต้น โดยการท าการคดัเลอืกเพื่อทบทวนวรรณกรรมในประเทศ
ฮ่องกง (Hongkong) ประเทศฮ่องกงมขีัน้ตอน/กระบวนการทางด้านกฎหมาย บทลงโทษ และ
หลกัสูตรทีใ่ชใ้นการอบรม/ฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบัเพื่อมใิหก้ระท าผดิซ ้าไวอ้ย่างชดัเจนโดย
มเีนื้อหาสาระส าคญัและรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

3.4.1 ขัน้ตอน/กระบวนทางกฎหมายและศาล 

ประเทศอ่องกงก าหนดกฎหมายเกี่ยวกับเมาขับโดยผู้ข ับขี่ยานพหานะมีปริมาณ
แอลกอฮอล์ในร่างกายเกนิกว่ากฎหมายก าหนดจะต้องถูกด าเนินคดตีามขัน้ตอนกฎหมาย โดย
ประเทศฮ่องกงก าหนดปรมิาณแอลกอฮอลใ์นรา่งกายดงันี้ 

 50 มลิลกิรมัของเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต่์อ 100 มลิลลิติรของเลอืด หรอื 
 22 ไมโครกรมัของเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต่์อ 100 มลิลลิติรของลมหายใจ 
 67 มลิลกิรมัของเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต่์อ 100 มลิลลิติรของปสัวะ 

นอกจากสุ่มตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายผู้มคีวามเสี่ยงกระท าผิดเมาแล้วขบั 
ต ารวจมอี านาจในการตรวจสอบปรมิาณแอลกอฮอลใ์นรา่งกายแก่ผูอุ้บตัเิหตุบนทอ้งถนนดงันี้ 

 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน 
 กระท าผดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคลื่อนตวัของจราจรบนทอ้งถนน 
 เป็นผูต้อ้งสงสยัทีอ่าจมเีครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์วภ้ายในยานพาหนะ 

3.4.1.1 ขัน้ตอนทางกฎหมายท่ีก าหนดให้ผู้กระท าผิดเข้าอบรมฟ้ืนฟูผู้กระท า
ผิดเมาแล้วขบั 

กฎหมายในประเทศฮ่องกงก าหนดให้ผู้กระท าผดิที่ก่อให้เกดิอุบตัเิหตุบนถนน จะต้อง
เขา้รบัการอบรมในหลกัสูตรเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมในการขบัขีย่านพาหนะบนทอ้งถนน ซึ่ง
ขอ้ก าหนดในการอบรมรวมถงึหลกัสูตรทีใ่ช้ในการอบรมไดถู้กจดัท าขึน้เพื่อครอบคลุมผูกระท า
ผดิที่ก่อให้เกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนนดงันี้ ผู้กระท าผดิทถีูกตดัสนิว่าก่อให้เกดิอุบตัเิหตุบนท้อง
ถนนอย่างรุนแรง อาทเิช่น ผู้กระท าผดิเมาแล้วขบั ผู้มพีฤติกรรมในการขบัขี่ยานพาหนะและ
ก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถน และผู้ทีไ่ดร้บัการตดัสนิให้มคีะแนนสะสมในการขบัขีย่านพาหนะ
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ก่อให้เกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนนจ านวน 10 คะแนน (Driving Offence Points (DOPs))ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี ซึง่ผูก้ระท าผดิทีม่คีะแนนในระดบัทุกท่านจะต้องเขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรเพื่อ
ฟ้ืนฟูพฤตกิรรมการขบัขีย่านพาหนะบนทอ้งถนนภายในระยะเวลา 3 เดอืนหลงัจากไดร้บัใบแจง้
เพื่อเขา้อบรมฯจากศาลหรอืจากกรมการขนส่ง  

3.4.1.2 เกณฑค์ะแนน Driving Offence Points (DOPs) 

ในการตัดสินระดบัคะแนนเมื่อผู้กระท าผิดก่อให้เกิดอุบตัิเหตุบนท้องถนนจะท าการ
ตดัสนิและบนัทกึประวตัิของคะแนน DOPs โดยค าสัง่จากศาล และกรมการขนส่ง (Transport 
Department) ซึง่คะแนนไดถู้กจ าแนกใหม้รีะดบัทีแ่ตกต่างกนัไป หากแต่ในทีน่ี้จะกล่าวถงึระดบั
คะแนนของผู้กระท าผิดเมาแล้วขบัเท่านัน้คอื 10 DOPs คะแนน (Section,or Regulation by 
Law, Section 39)  

เกณฑใ์นการลดทอนคะแนนเม่ือผ่านการอบรมฯ 

ผู้กระท าผิดในทุกประเภทรวมถึงผู้กระท าผิดเมาแล้วขบัที่ถูกตัดสินให้มีคะแนน 10 
DOPs ทุกท่านจะตอ้งส าเรจ็การอบรมในหลกัสตูรจงึจะไดร้บัการลดทอนคะแนะลงเป็นจ านวน 3 
DOPs คะแนน/ครัง้  

 

บทลงโทษผูไ้ม่เข้าร่วมอบรมฯและเข้าร่วมอบรมฯไม่ครบตามก าหนด 

ผู้กระท าผดิที่ได้รบัการตดัสนิให้มบีนัทกึ 10 DOPs คะแนน หากแต่ไม่เข้าร่วมอบรม
หรอืไมส่ าเรจ็การอบรมมโีทษปรบัไมน้่อยไปกว่า $10,000 เหรยีญฮ่องกง และโทษจ าคุกสงูสุด 2 
เดอืน ถงึแมจ้ะไดร้บัโทษปรบัและจ าคุกไปแลว้ กฎหมายยงัคงก าหนดใหผู้ก้ระท าผดิตอ้งเขา้รว่ม
อบรมหลกัสูตรเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมการขบัขีบ่นท้องถนนอย่างปลอดภยัต่อไปซึ่งแล้วแต่
กรณีของการตดัสนิก่อนหน้า ตวัอยา่งเช่น ถา้หากว่าผูก้ระท าผดิถูกตดัสนิใหเ้ข้าร่วมอบรมฯและ
ถูกเพกิถอนใบอนุญาตขบัขี ่ดงันัน้การตดัสนินี้จะยงัคงน ากลบัมาพจิารณาแมว้่าไดร้บัโทษทัง้จ า
ทัง้ปรบัไปแลว้กต็าม หากแต่ว่าจะไดร้บัการออกใบอนุญาตขบัขีใ่หมไ่ดก้ต่็อเมื่อไดผ้่านการอบรม
ในหลกัสตูรฯแลว้เท่านัน้ 

3.4.2 บทลงโทษผูก้ระท าผิดเมาแล้วขบัทางกฎหมาย 

กฎหมายในประเทศฮ่องกงก าหนดบทลงโทษผู้กระท าผิดเมาแล้วขบัไว้ 4 กรณีหลกั
ดงัต่อไปนี้ 

 โทษปรบัสูงสุดจ านวน $ 25,000 (เหรยีญฮ่องกง)และโทษจ าคุกสูงสุดระยะเวลา 3 
ปี 

 จะตอ้งเขา้อบรมในหลกัสตูร (Driving Improving Course) 
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 ถูกตดัสนิใหม้บีนัทกึคะแนน DOPs จ านวน 10 คะแนน 
 ถูกตดัสทิธใินการขบัขีย่านพาหนะโดยจ าแนกระยะเวลาในการตดัสทิธต์ามกรณีดงั

แสดงในตารางที ่3.4 – 1 
ตารางท่ี 3.4 – 1: ระยะเวลาในการตดัสทิธก์ารขบัขีย่านพาหนะในผูก้ระท าผดิเมาขบั 
สดัส่วนปริมาณแอลกอฮอล์
ในร่างกาย ระบบทางเดิน
หายใจ/เลือด/ปัสสาวะ 

ระยะเวลาขัน้ต า่ในการตดัสิทธิของการขบัข่ียานพหานะ 

การถกูตดัสิทธค์รัง้ท่ี 1 การถกูตดัสิทธค์รัง้ท่ี 2 

Tier 1: 
ระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย
เกนิทีก่ฎหมายก าหนดแต่น้อย
กว่า 35mcg / 80mg / 107mg 
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ลมหายใจ 100ml / เลือด / 
ปสัสาวะตามล าดบั 
 

6 เดอืน 2 ปี 

Tier 2: 
ระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย
เกนิทีก่ฎหมายก าหนดแต่น้อย
กว่า66mcg / 150mg / 201mg 
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ลมห ายใจ  100ml / เลือ ด  / 
ปสัสาวะตามล าดบั 

1 ปี 3 ปี 

Tier 3: 
กรณเีกนิกว่า Tier 2 

2 ปี 5 ปี 

ท่ีมา:http://www.td.gov.hk/en/road_safety/safe_motoring_guides/drink_driving/the_penalties 
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เพ่ิมเติม 

ผู้กระท าผิดที่เคยก่อเหตุเมาแล้วขับมาก่อนหน้าเป็นครัง้ที่ 1 นัน้จะถูกตัดสินให้มี
แอลกอฮอลใ์นรา่งกายในระดบั Tier 2 โดยทนัท ี

3.4.3 ตวัอย่างเน้ือหาหลกัสตูรการอบรมฟ้ืนฟผูู้กระท าผิดเมาแล้วขบั 

หลักสูตร Driving Improvement ที่ใช้ในการอบรมในแต่ละหน่วยงานที่ท าการ
ด าเนินการนัน้ไดร้บัการออกแบบเนื้อหาหลกัสูตรร่วมกนัระหว่างกรมการขนส่งและผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นจติวทิยาซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษา โดยหลกัสตูรมุง่หวงัเพื่อปรบัเปลีย่นทศันะคตใินการขบัขี่
ยานพหานะได้อย่างปลอดภยัอกีทัง้เป็นการอบรมเชงิปฏิบตักิารเพื่อให้ผู้เขา้ร่วมอบรมมคีวาม
เขา้ใจไดม้ากยิง่ขึน้ 

วิทยากร 

ทางโรงเรยีนจะมอบหมายใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นความปลอดภยัทางถนนทีไ่ดร้บัการรองรบั
จากกรมการขนส่ง อีกทัง้กรมการขนส่งเป็นผู้ออกแบบหลักสูตร วิทยากรจะสนับสนุนให้
ผู้เข้าร่วมอบรมมสี่วนร่วมในการอบรมอีกทัง้แบ่งปนัประสบการณ์ร่วมกนัผ่านการอบรมแบบ
โต้ตอบ การให้ค าแนะน านักเรยีนที่เข้าอบรมซึ่งสิ่งนี้จะสะท้อนให้เข้าถึงตัวตนทศันะคติและ
เทคนิคในการขบัขีย่านพาหนะของผูเ้ขา้รว่มอบรม 

หลกัสตูรท่ีใช้ Drive Improvement Scheme 

หลกัสตูรทีใ่ชใ้นการอบรมถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง (Session) ซึง่แต่ละช่วงมรีะยะเวลา 4 
ชัว่โมง รวมเป็น 8 ชัว่โมง ซึ่งผู้เขา้ร่วมอบรมควรจะท าการอบรมให้ครบภายใน 1 วนัเพื่อส าเรจ็
การอบรม 

1)  การอบรมช่วงที ่1 (Session 1) แบ่งออกเป็น 4 หวัขอ้หลกัดงันี้ 
 อธบิายเพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมเขา้ใจในระบบการสะสมคะแนนเมือ่กระท าผดิดา้น

การจราจร (DOPs)  
 อธบิายถงึระยะห่างระหว่างยานพาหนะในขณะทขีบัขี ่ 
 การสลบัสบัเปลีย่นเลนและการขา้มเลน 
 วธิกีารแซงทีป่ลอดภยั 

2) การอบรมช่วงที ่2 (Session 2) แบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้หลกัดงันี้ 
 ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อตนเองและสงัคมเมือ่เมาแลว้ขบั 
 การศกึษาและวเิคราะหก์รณศีกึษาของอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้บนทอ้งถนน 
 สภาพจติใจของผู้ขบัขี่ยานพาหนะ ทศันะคติ และความตระหนักในการขบัขี่

ยานพาหนะไดอ้ยา่งปลอดภยั 
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3.4.4 หน่วยงานท่ีภายนอกท่ีร่วมจดัการอบรมเพ่ือฟ้ืนฟผูู้กระท าผิดเมาแล้วขบั 

หลกัสูตรที่ใช้การอบรมเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขบัขี่นัน้ครอบคลุมผู้กระท าผิดใน
หลากหลายประเภทและรวมถึงผู้กระท าผิดเมาแล้วขับ  โดยมีชื่ อหลักสูตรคือ Driver 
Improvement Scheme (DIS) ผูก้ระท าผดิจะถูกตดัสนิจากค าสัง่ศาล หรอืกรมการขนส่งที่จะส่ง
หนงัสอืแจง้ยนืยนัการใหเ้ขา้รว่มอบรมฯซึง่ครอบคลุมผูก้ระท าผดิดงัต่อไปนี้ 

 ผู้กระท าผดิที่ถูกตดัสนิว่ามคีวามผดิด้านการขบัขีย่านพาหนะที่เป็นอนัตราย อาทิ
เช่น ผู้ขบัขีย่านพหานะที่ก่อให้เกดิอนัตรายและความเสยีหาย และผู้กระท าผดิเมา
แลว้ขบั 

 ผูก้ระท าผดิกฎจราจรทีม่คีะแนนสะสม DOPs 10 คะแนนและจะตอ้งท าการอบรมใน
หลกัสตูรในทุกๆ DOPs 10 คะแนนทีเ่กดิขึน้ 

หน่วยงานท่ีด าเนินการหลกัสตูรอบรม  

หน่วยงานที่ด าเนินการอบรมหลกัสูตร Driver Improvement Scheme (DIS) เป็น
หน่วยงานภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาลและกรมการขนส่ง หากแต่เป็นหน่วยงานด้าน
การศึกษาอาทิเช่น มหาวิทยาลยั และโรงเรยีนสอนขบัรถดังรายชื่อโรงเรยีนที่จดัการอบรม
ดงัต่อไปนี้ 

 The Hong Kong Federation of Trade Unions Occupational Retraining Centre 
Limited 

 The Hong Kong School of Motoring Limited 
 Lee Kin Driving School Limited  
 Leinam School of Motoring Limited 

ระยะเวลาและค่าธรรมเนียมในการอบรม 

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง (Session) ซึ่งหนึ่งช่วงจะต้องไม่
น้อยไปกว่า 7 ชัว่โมง โดยที่ผู้เข้าร่วมสามารถเลอืกวนัที่ท าการอบรมได้แต่ต้องไม่เกินไปกว่า
ระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดคอืภายในระยะเวลา 3 เดอืน  

ค่าธรรมเนียมในการอบรมนัน้ขึน้อยู่กบัทางโรงเรยีนเป็นผู้ก าหนดแต่จะต้องไม่เกนิไป
กว่า $1,000 (เหรยีญฮ่องกง) และค่าใบประกาศนียบัตรจ านวน $30 (เหรียญฮ่องกง) ซึ่ง
ผูก้ระท าผดิหรอืผูเ้ขา้อบรมเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 

เง่ือนไขในการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการอบรม 

ทางโรงเรยีน/สถาบันที่จดัท าการอบรมจะเรยีกเก็บค่ามดัจ าจ านวน 10% เมื่อมกีาร
ลงทะเบยีนเพื่อเขา้อบรม และจะตอ้งจา่ยจ านวนเตม็ในวนัเขา้รว่มอบรม 
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ระบบการสมคัรเข้าร่วมอบรม 

ช่องทางในการสมคัรเข้าร่วมอบรมสามารถท าได้จาก 3 ช่องทางคอืผ่านทางโทรศพัท ์
ออนไลน์และสมคัรด้วยตนเอง อกีทัง้มกีารจดัตัง้คอลเซน็เตอร ์(Call Center) เพื่อให้ผู้เขา้ร่วม
อบรมท าการสอบถามขอ้มลู 

 ตวัอย่างความร่วมมือ/ประสานงานจากหลายหน่วยงานแบบบรูณการ 

รฐัแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรฐัอเมริกาเป็นอีกหนึ่ งพื้นที่ตัวอย่างที่มีการร่วมงาน/
ประสานงานในผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รปูแบบการประสานงานทีใ่ชใ้นรฐั
แคลฟิอรเ์นียเป็นแบบเชงิบรูณาการแสดงไวใ้นตารางที ่3.5 – 1  

ตารางท่ี 3.5 – 1 รปูแบบการเนินงานผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบัแบบบูรณาการในรฐัแคลฟิอรเ์นีย 
หวัข้อ กลยทุธ์ ผลท่ีได้รบั 

1) การใหค้วาม
รว่มมอืของ
หน่วยงาน
ต่างๆ 

ปรับปรุงการให้ความ
รว่มมอื 

 ปรับปรุงความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
ท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนผู้ร่วมจดัท าโปรแกรม
การอบรม/ฟ้ืนฟูฯกลุ่ม ศาล ส านักงานขนส่ง
(Department of Motor Vehicles (DMV)) และรฐั 
เพื่อท าการจดัท าบรกิารอบรม/ฟ้ืนฟูฯกลุ่มให้แก่
ผูก้ระท าผดิเมาขบัโดยตดัสนิจากศาล 

 ปรบัปรุง/แก้ไขกฎและโปรแกรมทีใช้บ าบดักลุ่ม
และโอกาสที่จะได้รบัเงนิทุนสนับสนุนด้านวิจยั
จากศาล 

 สนับสนุนให้ผู้ให้บรกิารบ าบดักลุ่มท าการพฒันา
สนธสิญัญาความเข้าใจ(MOU) หรอืรูปแบบอื่นๆ
ใหก้บัผูก้ระท าผดิเมาขบั 

2) ปฏิรูปการดูแล
สุขภาพ 

เพื่อให้แน่ใจว่ามรีูปแบบ
เก็บและการติดตามผล
ขอ้มลู 

 วิจยัและพัฒนามาตรฐานระบบการรายงานให้
เป็นไปโดยอตัโนมตั ิ

 ปรบัปรุง/แก้ไขกฎเกณฑ์รวมถึงมาตรฐานการ
รายงานข้อมูลให้แก่ภาครฐัอีกทัง้การวิเคราะห์
และสรปุผล 

 จ านวนข้อมูลมีความถูกต้องในส่วนของจ านวน
ประชากร ลกัษณะเฉพาะของแต่ละโปรแกรมการ
บ าบดั/ฟ้ืนฟูกลุ่ม การประเมนิผล การรกัษาและ
จนกระทัง่สิน้สุดโปรแกรม 
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หวัข้อ กลยทุธ์ ผลท่ีได้รบั 
3) มาตรฐาน

การปฎบิต ิ
ให้แน่ใจว่าการให้บรกิาร
ของโป รแกรมบ าบัด /
ฟ้ืนฟูฯกลุ่มเป็นไปตาม
กฎเกณฑม์าตรฐาน 

 ปรบัปรุงรหัสยานพาหนะหรอืสุขภาพและรหัส
ความปลอดภยัเพื่อใหท้นักบัเวลาปจัจบุนั 

 จดัท าค าแนะน าการใหบ้รกิารการบ าบดั/ฟ้ืนฟูเพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้กนักบัการดูแลสุขภาพ (Health 
Care Reform strategies) 

 เพื่อใหแ้น่ใจว่ากระบวนการแกไ้ขปญัหาม ี
 ประสิทธิภาพและป้องกันสิทธิและความเป็น

ส่วนตวัของผูเ้ขา้รว่มอบรม 
 เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมอบรมฯได้รบัความเป็น

ธรรมโดยหน่วยงานท้องถิ่นและรฐัจากการเก็บ
ค่าธรรมเนียมบรกิารทีเ่ป็นไปตามกฎหมายอกีทัง้
เกดิประสทิธภิาพในการเขา้รว่ม 

4) ผลที่ได้รบัจาก
ก ารขับ ขี่ เม า
แลว้ขบั 

จดัท าหลักสูตรและการ
ประเมินผลเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และน าไป
ปฏบิตัใิหเ้กดิผล 

 ทบทวนหลักสูตรขับขี่เมาแล้วขับและพัฒนา
มาตรฐาน 

 จดัท าแหล่งข้อมูลเพื่อให้ค าแนะน าด้านความรู้
เพื่อลดปญัหาการท าผดิซ ้าและเพิม่ความรูไ้ม่ให้
กระท าผดิซ ้า 

 แนะน ามาตรฐานการประเมนิผลและและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการอบรมฟ้ืนฟูฯส าหรบัผู้กระท าผิดเมา
แล้วขับที่ได้รบัการตัดสินจากศาลให้เข้าอบรม
ฟ้ืนฟูฯกลุ่ม 

 เพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ าผู้ เข้าอ บรม ฟ้ื น ฟู้ ได้ ร ับการ
ประเมินผลของการฟ้ืนฟู ถ้าเป็นไปได้ (ชี้แจง 
เช่นการรกัษาที่ได้รบัค าสัง่ สนธิสัญญาในการ
จดัท าการรกัษา และ ศาลดา้นผูก้ระท าผดิเมาขบั) 

5) การเกบ็ขอ้มลู
และการ
ประเมนิผล 

ป รับ ป รุ ง ร ะบ บ ค ว าม
ปลอดภัยสาธารณะผ่าน
การอบรม 

 พฒันาการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้พพิากษา
น าข้อมูลโปรแกรมการอบรมไปประกอบการ
พจิารณาในชัน้ศาล (ตวัอย่างเช่น การจดัตัง้วนัที่
ของรายงานการเข้ารบัการฟ้ืนฟูและวนัที่ที่มผีล
ใชไ้ดก้บัศาลภายใตก้ารกระท าผดิเมาขบั) 

 จดัท าการอบรมฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพื่อให้
ผู้ประสานงานท้องถิ่นรบัผิดชอบงานในหน้าที่
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หวัข้อ กลยทุธ์ ผลท่ีได้รบั 
ตนเองไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 

 เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บรกิารอบรมฯให้บรกิารอย่าง
มีประสิทธิภาพและการให้ความช่วยเหลือด้าน
เทคนิคทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัใินพืน้ที ่ปรบั
แปลงระบบของตนเองให้เข้ากับรูปแบบด้าน
สุขภาพและสนบัสนุนการเรยีนรูผ้่านกลุ่ม 

 เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บรกิารให้ความรู้แก่ผู้กระท า
ผดิเมาขบัและผู้ให้ค าปรกึษานัน้ได้รบัการรบัรอง
ว่าเคยผ่านการฝึกอบรมจากการปฏิบัติหน้าที่
ภายใตต้วัขอ้อบรม/ฟ้ืนฟูผูเ้มาแลว้ขบั 

6) การปรบัปรงุ
คุณภาพบน
พืน้ฐานการ
ประเมนิผล 
และการป้องกนั 

ประเมินผลกระทบของ
การให้บรกิารอบรมฟ้ืนฟู
ฯเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ของการใหบ้รกิาร 

 การประเมนิผลที่เป็นประโยชน์ของการใช้วธิกีาร
และการต รวจสอบคุณ ภาพ ให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของ ADP ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผูร้่วม
ใหบ้รกิารโปรแกรมการฟ้ืนฟูฯ 

 การเกบ็ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิผลจะถูกน าไป
ประยุกต์ใช้หลายด้านเช่น การปรบัปรุงระบบ
อยา่งต่อเนื่อง การปฏบิตังิานในหน่วยงานทอ้งถิน่ 
และระดบัรฐั อีกทัง้การปรบัปรุงนโยบายและการ
ปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

ทีม่า: Department of Health Care Service ( www.dhcs.ca.gov) 
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ผลลพัธ(์ระยะสัน้และระยะยาว) 

ผลลพัธข์องรปูแบบการอบรม/ฟ้ืนฟูฯกลุ่มแบบบรูณาการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดงัต่อไปนี้ 

1)  ผลลพัธท์ีไ่ดใ้นระดบัทอ้งถิน่และระดบัรฐัต่างๆ 
 ลดอตัราการเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุบนทอ้งถนนทีม่สีาเหตุจากเมาขบั 
 ลดการจ าคุกที่เกดิจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มกีารบ าบดั/ฟ้ืนฟูฯการ

ดื่มและการใชย้าเสพยต์ดิ 
 ลดความทุกขท์รมานในระยะยาว (ส าหรบับุคคลและครอบครวั) ที่เกดิจากการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ได้รบัการรกัษาด้านสุขภาพจติ และเพิ่มพุนความ
เป็นอยูใ่หด้ขี ึน้ 

 เพิม่ความตระหนักรูถ้งึสญัญาณทีบ่่งบอกถงึผลเสยีจากการดื่มหรอืใชส้ารเสพย์
ตดิก่อนทีจ่ะน าพาไปสู่ข ัน้วกิฤต 

 ลดผลกระทบต่อการสูญเสยีงบประมาณในระยะยาวในระดบัรฐัและชุมชนทีเ่กดิ
จากผูก้ระท าผดิเมาขบั 

 ลดอตัราการเขา้รว่มอบรมฟ้ืนฟูฯแลว้ลม้เหลว 
2) ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากโปรแกรมการอบรมและระบบ 

 ศาล ผู้ให้บรกิารโปรแกรมการอบรมฟ้ืนฟูฯ และท้องถิ่น ร่วมกันให้บริการ
โปรแกรมการอบรมฟ้ืนฟูใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพในระดบัทอ้งถิน่ 

 ADP DMV(Department of Motor Vehicles) และ ผู้บรหิารของศาลร่วมกัน
จดัท านโยบายเพื่อเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ใหแ้พรห่ลายไปทัว่แก่รฐัและ
ทอ้งถิน่ 

 ผู้ให้บริการโปรแกรมการอบรมฟ้ืนฟูฯจะต้องมีความรู้ ทักษะที่ ใช้ แหล่ง
ทรพัยากรที่ใช้เพื่อการด าเนินการตามแผน การประเมนิผลและ การปรบัปรุง
บรกิาร อีกทัง้การให้บรกิารจะต้องได้รบัการตรวจสอบตวัชี้วดัว่ามกีารลดการ
กระท าผดิซ ้า 

 หลกัสูตรที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐาน คุณสมบตัิของผู้เข้าร่วมกลุ่มอบรมฟ้ืนฟูฯ 
และการน าเสนอความรูเ้พื่อป้องกนัการกระท าผดิซ ้า 

 การใหบ้รกิารโปรแกรมอบรมฟ้ืนฟูฯ จะตอ้งไม่ขดัต่อศลีธรรม วฒันธรรม ทศ้นะ
คต ิภาษาหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัประชากรในพืน้ทีน่ัน้ๆ 

 การพัฒนาด้านการให้บรกิารอบรมฟ้ืนฟูฯจะต้องสมัพันธ์กันกับลูกค้า(ผู้เข้า
อบรม) วฒันธรรมที่หลากหลาย และได้รบัการยอมรบัจากภาครัฐ อกีทัง้เป็นที่
ตอ้งการของผูเ้ขา้รว่ม 



โครงการการศกึษาแนวทางการพฒันาหลกัสตูรอบรมเพือ่ฟ้ืนฟู                                                     หน้า 3 - 49 
และปรบัพฤตกิรรมผูก้ระท าผดิกฎหมาย กรณีเมาแลว้ขบั 
  

 

 ค่าธรรมเนียมทีใ่ชจ้่ายภายในโครงการและค่าธรรมเนียมในการใหบ้รกิารจะต้อง
กระท าอยา่งถูกตอ้งโปรง่ใส 

3) ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากส่วนบุคคลและครอบครวั 
 ผูเ้ขา้รว่มอบรมฟ้ืนฟูฯจะไดร้บัความเขา้ใจของผลกระทบทีเ่กดิจากเมาขบั ไดร้บั

การรกัษา เพื่อเพิม่พูนโอกาสในการจา้งงานในอนาคต และไดร้บัการให้บรกิาร
ดา้นอื่นต่อไป 

 ไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจและการรกัษาของการเมาขบัเพิม่ขึน้ 
 อุบตัเิหตุบนทอ้งถนนทีเ่กดิจากเมาขบัลดลง 
 ส าเรจ็การอบรมตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดและได้รบัโอกาสการออก

ใบอนุญาตขบัขีใ่หม ่
 

 สรปุผล 
การศกึษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งของการศกึษาแนวทางการพฒันาหลกัสูตร

อบรมเพื่อฟ้ืนฟูและปรบัพฤตกิรรมผู้กระท าผดิกฎหมายกรณีเมาแลว้ขบัในต่างประเทศโดยท า
การคัดเลือกจากกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลีย และทวีปเอเชีย
คดัเลอืกจากประเทศฮ่องกงพบว่าในแต่ละพื้นทีม่กีารด าเนินการกบัผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบัอย่าง
เขม้งวดโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดปญัหาการเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนนซึง่มสีาเหตุมาจากเมาแลว้
ขบั อกีทัง้ในแต่ละพืน้ทีม่สีถติใินการเกดิอุบตัเิหตุในช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนัไป ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัวถิี
ชวีติในแต่ละพื้นที่นัน้ๆ หากแต่กระบวนการในการลดปญัหาการเกิดอุบตัิเหตุบนท้องถนนมี
ขัน้ตอนเริม่ต้นตัง้แต่ บทลงโทษผู้กระท าผดิโดยผ่านการพจิารณาความผดิตามกระบวนการใน
ชัน้ศาล ศาลท าการตดัสนิให้ต้องท าการอบรมเพื่อฟ้ืนฟูผู้กระท าผดิไม่ให้ก่อเหตุเมาแล้วขบัซ ้า
และอาจมกีารบ าเพญ็ประโยชน์ในบางประเทศดงัแสดงการเปรยีบเทยีบขอ้มลูในตารางที ่3.6 – 1 

 
ตารางท่ี 3.6 – 1 เปรยีบเทยีบหลกัสตูรฟ้ืนฟูและขัน้ตอนผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบัทีม่ใีชใ้นต่างประเทศ 

หวัข้อ สหภาพยโุรป สหรฐัอเมริกา ออสเตรเลีย ฮ่องกง 
  บทลงโทษ มีบทลงโทษ มีบทลงโทษ มีบทลงโทษ มีบทลงโทษ 

  เพกิถอน
ใบอนุญาต
ขบัขี ่

 เพกิถอน
ใบอนุญาต
ขบัขี ่

 เพกิถอน
ใบอนุญาต
ขบัขี ่

 เพกิถอน
ใบอนุญาต
ขบัขี ่
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หวัข้อ สหภาพยโุรป สหรฐัอเมริกา ออสเตรเลีย ฮ่องกง 
บทลงโทษ (ต่อ) 
 

 จ าคุก 
 ปรบั 
 เบีย้

ประกนัภยั 
 จ ากดั

ระยะเวลาใน
การขบัขี ่

 จ าคุก 
 ปรบั 
 ตดิเครือ่ง

ตดิตัง้ 
Interlock 
Ignition 

 จ าคุก 
 ปรบั 
 ตดิเครือ่ง

ตดิตัง้ 
Interlock 
Ignition 

 เกณฑ์
คะแนนเมือ่
กระท าผดิ
(Demerit 
Point) 

 จ าคุก 
 ปรบั 
 เกณฑ์

คะแนนเมือ่
กระท าผดิ
(Driving 
Offence 
Points 
(DOPs) 

 

กระบวนการใน
ชัน้ศาล 

ม ี ม ี ม ี ม ี

เน้ือหา เนื้อหา
ครอบคลุมใน
เรือ่งของความ
ตระหนกัในการ
ขบัขีแ่ละเพื่อ
ปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมการ
ดื่มแลว้ขบั 

เนื้อหาครอบคลุม
ในเรือ่งของความ
ตระหนกัในการ
ขบัขีแ่ละเพื่อ
ปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมการดื่ม
แลว้ขบัอกีทัง้มี
การศกึษาเพื่อ
พฒันาหลกัสตูร
ไมด่ื่มเมือ่ตอ้งขบั
ขีย่านพาหนะ 

เนื้อหา
ครอบคลุมใน
เรือ่งของความ
ตระหนกัในการ
ขบัขีแ่ละเพื่อ
ปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมการ
ดื่มแลว้ขบั 

เนื้อหาการ
อบรมครอบคลุม
ผูก้ระท าผดิดา้น
การขบัขีใ่นทุก
ประเภทโดยใช้
หลกัสตูร
เดยีวกนั  

ระยะเวลา
อบรม 

ขึน้กบัความ
รนุแรงในการ
กระท าผดิ 

ขึน้กบัความ
รนุแรงในการ
กระท าผดิ 

ขึน้กบัความ
รนุแรงในการ
กระท าผดิ 

ร ะ ย ะ เว ล า  8 
ชัว่โมงภายใน 1 
วนัเท่ากนั 
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หวัข้อ สหภาพยโุรป สหรฐัอเมริกา ออสเตรเลีย ฮ่องกง 
การบ าเพญ็
ประโยชน์ 

ไมม่ ี ม ี ไมม่ ี ไมม่ ี

บนัทึกผูก้ระท า
ผิด 

ม ี ม ี ม ี ม ี

หน่วยงาน
รบัผิดชอบการ
จดัอบรมฯ 

หน่วยงานรฐั หน่วยงานรฐัและ
เอกชน 

หน่วยงานรฐัและ
เอกชน 

โรงเรยีนสอนขบั
รถ 

ค่าใช้จ่าย ผูก้ระท าผดิ ผูก้ระท าผดิ และ
หน่วยรฐั

ช่วยเหลอืกรณมีี
ปญัหาดา้น
การเงนิ 

ผูก้ระท าผดิ 
หน่วยรฐั

ช่วยเหลอืกรณมีี
ปญัหาดา้น
การเงนิ 

ผูก้ระท าผดิ 

ท่ีมา: ทีป่รกึษารวมรวมจากงานวจิยัและบทความในต่างประเทศ 
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บทท่ี 4 
การสมัภาษณ์ในพืน้ท่ี 

 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 
เนื่องจากการเก็บขอ้มูลภาคสนามในครัง้นี้ หากมกีารน าเสนอผลการศกึษาแยกเป็น

รายจงัหวดัหรอืรายส านักงานคุมประพฤต ิจะท าใหส้ามารถสบืค้นถงึแหล่งขอ้มูลได้ อนัอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและ/หรอืบุคคลผูท้ีใ่หข้อ้มลูได ้ดว้ยขอ้จ ากดัดงักล่าวประกอบกบัเป็น
เงื่อนไขทางจรยิธรรมของงานวจิยั ผูว้จิยัจงึขอน าเสนอผลการศกึษาส่วนนี้ในภาพรวมของกลุ่ม
ตวัอยา่งในแต่ละกลุ่ม  

การอ้างองิถงึกลุ่มตวัอย่างทัง้ในส่วนของเจา้หน้าทีแ่ละในส่วนของผูท้ีถู่กศาลสัง่ใหคุ้ม
ความประพฤตจิงึไม่สามารถระบุรายละเอยีดทีส่ามารถสื่อถงึแหล่งขอ้มลูทีเ่ป็นตวับุคคลได ้การ
น าเสนอจะใช้เป็นตัวเลข ล าดับของกลุ่มตัวอย่าง โดยตัวเลขล าดับเหล่านัน้ไม่ได้มีความ
เกีย่วขอ้งหรอืเชื่อมโยงต่อจงัหวดั สาขา หรอืภาคแต่อยา่งใด 
 
กลุ่มตวัอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื  

กลุ่มท่ีหน่ึง เจา้หน้าทีคุ่มประพฤตทิีร่บัผดิชอบ หรอืพนกังานคุมประพฤต ิ
กลุ่มท่ีสอง ผูท้ีถู่กศาลสัง่ใหคุ้มความประพฤต ิหรอืผูถู้กคุมความประพฤต ิ

 
 
4.1 กลุ่มท่ีหน่ึง เจ้าหน้าท่ีคมุประพฤติท่ีรบัผิดชอบ  

 
1. ข้อมลูทัว่ไป 

  
1) เพศ  

จากการเกบ็ขอ้มลูในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 4 จงัหวดั ใน 4 ภาค คอื จงัหวดัเชยีงราย 
จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัสตูล ใน 7 ส านักงานคุมประพฤติ จากกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมด จ านวน 26 คน แยกเป็น เพศชาย 11 คน และเพศหญงิ 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
42 และ 58 ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดปรากฏตามรปูที ่4.1 
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รปูที ่4.1 แสดงขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (กลุ่มเจา้หน้าทีคุ่มประพฤต)ิ: จ าแนกตามเพศ 

 
2) อายงุาน   

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับอายุงานที่กลุ่มตัวอย่างท างาน โดยนับช่วงอายุงาน
เฉพาะทีท่ างานอยู่ในส านกังานคุมประพฤตหิรอืสงักดักรมคุมประพฤติ พบว่า มกีลุ่มตวัอย่างทีม่ ี
อายุงานไม่เกนิ  5 ปี จ านวน 6 คน คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 23 กลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุงานอยู่
ระหว่าง 6 – 10 ปี จ านวน 5 คน คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 19 กลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุงานอยู่ระหว่าง 
11 – 15 ปี จ านวน 6 คน คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 23 และกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุงานตัง้แต่ 16 ปีขึน้
ไป จ านวน 9 คน คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 35 ซึง่มจี านวนมากทีสุ่ด รายละเอยีดปรากฏตามรปูที ่
4.2 

ขอ้สงัเกตประการหนึ่งกค็อื ในกรณีกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุงานไม่มาก คอื ต ่ากว่า 
10 ปี ส่วนใหญ่จะท างานอยู่ในส านักงานคุมประพฤตจิงัหวดั ซึง่อาจมบีา้งทีเ่ป็นการโยกยา้ยไป
ในต่างพื้นที่  แต่ยังคงเป็นงานที่มีล ักษณะไม่แตกต่างไปจากกันมากนัก และในส่วนของ
เจา้หน้าทีท่ีไ่ม่ไดเ้ป็นขา้ราชการ ส่วนใหญ่ยงัท างานอยู่ในต าแหน่งงานเดมิ รบัผดิชอบงานทีไ่ม่
ต่างไปจากเดมิมากนกั และมอีายงุานอยูใ่นช่วงไมเ่กนิ 5 ปี  

 
 

ชาย, 11, 42% 

หญิง, 15, 58% ชาย 

หญิง 
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3) สาขาทีจ่บการศกึษา  

เมื่อสอบถามในประเด็นสาขาวชิาที่จบการศึกษามา โดยเน้นไปการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวนมากที่สุดจบการศึกษาในสาขารัฐศาสตร์/ร ัฐ
ประศาสนศาสตร ์จ านวน 11 คน คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 42 รองลงมาเป็นสาขาวชิานิตศิาสตร ์
จ านวน 8 คน คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 31 ส่วนสาขาวชิาดา้นสงัคมศาสตร ์มจี านวน 4 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 15 ส่วนสาชาวชิาจติวทิยา มจี านวนน้อยที่สุด คอื 3 คน คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 12 
รายละเอยีดปรากฏตามรปูที ่4.3 

อย่างไรก็ตาม แมจ้ะพบว่ามกีลุ่มตวัอย่างบางส่วนมกีารศึกษาต่อในระดบัที่สูง
กว่าปรญิญาตร ีแต่เกอืบทัง้หมดของผู้ที่ศกึษาต่อ ก็มกัเลอืกเรยีนในสาขาวชิาที่ไม่ต่างไปจาก
คุณวุฒริะดบัปรญิญาตรมีากนัก และความรูท้ี่น ามาใช้ในงานประจ า มกัเป็นความรูท้ี่ได้มาจาก
การเรยีนในระดบัปรญิญาตรมีากกว่า  

 

อายงุาน, 5 ปีลงไป,    
6, 23% 

อายงุาน, 6 - 10 ปี,    
5, 19% อายงุาน, 11 - 15 ปี

,   6, 23% 

อายงุาน, 16 ปีขึน้ไป
, 9, 35% 5 ปีลงไป 

6 - 10 ปี 

11 - 15 ปี 

16 ปีขึน้ไป 
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รปูที ่4.3 แสดงขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (กลุ่มเจา้หน้าทีคุ่มประพฤต)ิ: จ าแนกตามสาขาวชิา

ทีจ่บการศกึษา 
 

4) ต าแหน่งงาน   
การจดัประเภทของต าแหน่งงาน ในที่นี้ใช้เงื่อนไขการเป็นข้าราชการเป็นตัว

แบ่ง จากการศกึษาพบว่า ในกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด จาก 4 จงัหวดั 7 ส านักงานคุมประพฤติ มี
กลุ่มตวัอย่างที่เป็นข้าราชการจ านวนน้อยกว่าที่ไม่ได้เป็นขา้ราชการ กล่าวคอื กลุ่มตวัอย่างที่
เป็นขา้ราชการ มจี านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31 ซึง่น้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่ไดเ้ป็นราชการ 
กล่าวคอื เป็นพนกังาน/ลกูจา้ง จ านวน 18 คน คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 69 รายละเอยีดปรากฏตาม
รปูที ่4.4 

รัฐศาสตร์, 11, 42% 

นิติศาสตร์ , 8, 31% 

สงัคมศาสตร์, 4, 15% 

จิตวิทยา, 3, 12% 

รัฐศาสตร์ 

นิติศาสตร์  

สงัคมศาสตร์ 

จิตวิทยา 
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รปูที ่4.4 แสดงขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง (กลุ่มเจา้หน้าทีคุ่มประพฤต)ิ: จ าแนกตามต าแหน่ง

งาน 
 

2. ผลการศึกษา 
การศึกษาในกลุ่มตวัอย่างกลุ่มที่หนึ่ง คอื เจ้าหน้าที่คุมประพฤติที่รบัผดิชอบต่อ

กรณผีูถู้กคุมความประพฤตใินคดคีวามผดิเมาแลว้ขบั เพื่อตอบค าถามใน 3 ประเดน็หลกัคอื  
1. กระบวนการท างานเกีย่วกบัคุมประพฤตใินปจัจบุนัเป็นอย่างไร  
2. ปญัหาอุปสรรคต่อกระบวนการท างานเกีย่วกบัคุมประพฤตเิป็นอยา่งไร และ 
3. มขีอ้เสนอแนะต่อกระบวนการท างานเกีย่วกบัคุมประพฤตอิยา่งไร  
ซึง่ในการเกบ็ขอ้มลูไดพ้จิารณาจากองคป์ระกอบ 7 ดา้น คอื  
1. ดา้นการจดัการ (Management)   
2. ดา้นการเงนิ (Money)  
3. ดา้นเครือ่งมอื/อุปกรณ์ (Material)  
4. ดา้นบุคคล (Manpower)  
5. ดา้นขอ้บญัญตั ิ(Mandate)  
6. ดา้นสื่อ (Media)  
7. ดา้นการส่งเสรมิความส าเรจ็ (Empowerment) 
 
 

ข้าราชการ, 8, 31% 

ลกูจ้าง/พนกังาน, 
18, 69% 

ข้าราชการ 

ลกูจ้าง/พนกังาน 
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ประเดน็ท่ีหน่ึง กระบวนการท างานเกีย่วกบัคุมประพฤตใินปจัจบุนัเป็นอยา่งไร  
 

การศกึษาถึงกระบวนการท างานเกี่ยวกบัคุมประพฤติของส านักงานคุมประพฤต ิ
จะใหค้วามส าคญัไปทีก่ารจดัการ (Management) ใน 4 ประเดน็คอื  

1. ความชดัเจนของภารกจิ 
2. การตรวจสอบการกระท าผดิซ ้า 
3. ระบบขอ้มลูเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน 
4. ระบบส่งต่อขอ้มลูภายในหน่วยงาน 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
1. ความชดัเจนของภารกิจ 

 
การปฏบิตังิานของส านกังานคุมประพฤตจิงัหวดั มกีารแบ่งงานความรบัผดิชอบ

ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีไ่วอ้ยา่งชดัเจน อกีทัง้ยงัมคีู่มอืมาตรฐานการปฏบิตังิานทีจ่ดัท า
โดยราชการส่วนกลางเป็นแนวทางส าหรบัการปฏบิตัหิน้าที่ ท าใหภ้ารกิจของงานคุมประพฤตมิี
ความชดัเจน ซึง่หากศาลสัง่คุมประพฤตกิรณีเมาแลว้ขบั ส่วนงานทีร่บัผดิชอบหลกัในเบื้องต้น
คือ     งานควบคุมและสอดส่อง โดยการควบคุมและสอดส่องเป็นกระบวนการติดตาม 
ควบคุมดูแลให้ค าแนะน าและช่วยเหลอืผู้กระท าผดิในชุมชนที่ถูกก าหนดเงื่อนไขการคุมความ
ประพฤติ โดยมพีนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ควบคุมดูแลแนะน าช่วยเหลอืหรอืตกัเดอืนในเรื่อง
ความประพฤติ การศึกษา การประกอบอาชีพหรือเรื่องอื่นๆ ด้วยวิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูเป็น
รายบุคคลตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้กระท าผดิปฏบิตัติามเงื่อนไขการคุมความประพฤตไิม่
หวนกลบัไปกระท าผดิซ ้า สามารถปรบัตวัอยูก่บัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ยา่งปกตสิุข 

ในการปฏบิตังิานควบคุมและสอดส่งมกีระบวนการ 6 ขัน้ตอน ดงันี้ 
ขัน้ตอนท่ี 1 การรบัคดี  
ขัน้ตอนท่ี 2 การช้ีแจงเง่ือนไขการคมุความประพฤติและรวบรวมข้อมูล  
ขัน้ตอนท่ี 3 การวิเคราะหแ์ละวางแผน  
ขัน้ตอนท่ี 4 การด าเนินการควบคมุและสอดส่องตามแผน  
ขัน้ตอนท่ี 5 การติดตามและประเมินผล  
ขัน้ตอนท่ี 6 การจดัท ารายงานการคมุความประพฤติ  
 
 
 
 



โครงการการศกึษาแนวทางการพฒันาหลกัสตูรอบรมเพือ่ฟ้ืนฟู              หน้า 4 - 7 
และปรบัพฤตกิรรมผูก้ระท าผดิกฎหมาย กรณีเมาแลว้ขบั 
 
   

 

 
ในระหว่างด าเนินการคุมความประพฤต ิพนักงานคุมประพฤตมิอี านาจหน้าทีใ่น

ส่วนทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิานคุมประพฤตหิรอืควบคุมและสอดส่อง ดงันี้ 
1. สอดส่องดูแล สอบถาม แนะน า ช่วยเหลือ และตักเดือนผู้ถูกคุมความ

ประพฤตใินเรื่องความประพฤตแิละการประกอบอาชพี และการปฏบิตัติาม
เงื่อนไข ตลอดจนดูแลอบรมสัง่สอนเดก็และเยาวชนซึ่งอยู่ระหว่างคุมความ
ประพฤต ิ

2. ให้ค าแนะน าแก่บดิามารดา หรอืผู้ปกครอง หรอืบุคคลทีเ่ดก็และเยาวชนซึ่ง
อยูร่ะหว่างคุมความประพฤตอิาศยัอยูใ่นเรือ่ง การเลีย้งด ูอบรม สัง่สอน 

3. เข้าไปในสถานที่ที่ผู้ถูกคุมความประพฤติอาศัยหรือท าการท างานหรอืมี
ความเกี่ยวข้องด้วยในเวลาระหว่างพระอาทติย์ขึ้นถึงพระอาทติย์ตก และ
สอบถามบุคคลซึง่อยูใ่นสถานทีน่ัน้ 

4. สอบถามคร ูอาจารย ์หรอืผูจ้ดัการสถานศกึษาที่เดก็หรอืเยาวชนซึง่ต้องหา
ว่าการกระท าความผิดศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่เกี่ยวกับความประพฤต ิ
การศกึษา นิสยัและสตปิญัญาของเดก็และเยาวชนนัน้ และถ้าเหน็สมควรจะ
สัง่ใหบุ้คคลเช่นว่านี้ท ารายงานเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าวดว้ยกไ็ด้ 

5. เรยีกบุคคลทีส่ามารถใหข้อ้เทจ็จรงิมาพบ และสาบานหรอืปฏญิาณตนและให้
ถอ้ยค า 

6. สัง่ ให้ เ จ้าของหรือผู้ค รอบครองส่ งวัต ถุหรือ เอกสารอันจะใช้ เ ป็น
พยานหลกัฐาน 

7. ท าหน้าทีอ่ื่นเกีย่วกบัการคุมความประพฤตติามทีศ่าลเหน็สมควร 
8. ท ารายงานและความเห็นเกี่ยวกบัความประพฤติ การประกอบอาชพี และ

พฤตกิารณ์ของผูถู้กคุมความประพฤต ิ
 

ภารกิจการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในการด าเนินงานคุมความ
ประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติ มีลักษณะของการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ที่ส าคัญ 
ดงัต่อไปนี้ 

1) การปฐมนิเทศ  เ ป็นการชี้แจงให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าใจถึง
วตัถุประสงคข์องการคุมความประพฤต ิขัน้ตอนการปฏบิตังิานและวธิกีารด าเนินงานในระหว่าง
การคุมความประพฤติ สิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกคุมความประพฤติ ข้อควรปฏิบตัิและไม่ควร
ปฏบิตัใินระหว่างการคุมความประพฤต ิและบรกิารหรอืการสงเคราะหช์่วยเหลอืทีผู่ถู้กคุมความ
ประพฤตสิามารถขอรบัจากส านกังานคุมประพฤต ิ
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การปฐมนิเทศอาจด าเนินการได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) การปฐมนิเทศเป็น
รายบุคคล และ (2) การปฐมนิเทศแบบกลุ่ม (แต่ไม่ควรเกนิกว่า 30 คน) พรอ้มในคราวเดยีว 
ทัง้นี้โดยจะด าเนินการแบบใดขึน้อยู่กบัความพรอ้มดา้นสถานทีแ่ละบุคลากร รวมทัง้ปรมิาณคดี
ของส านกังานคุมประพฤตแิต่ละแห่ง 

 
เนื้อหาการปฐมนิเทศ 
(1) สิง่ทีผู่ถู้กคุมความประพฤตแิละครอบครวัทราบ 
(2) สิง่ทีผู่ถู้กคุมความประพฤตแิละครอบครวัพงึปฏบิตัแิละไมพ่งึปฏบิตัิ 
(3) การแกไ้ขฟ้ืนฟูและการสงเคราะหข์องส านกังานคุมประพฤต ิ
 

2) การช้ีแจงเง่ือนไขการคมุความประพฤติ ในกรณีของผู้ถูกคุมประพฤตทิี่
เป็นเดก็และเยาวชน ควรทีจ่ะเชญิพ่อ แม ่ผูป้กครอง หรอืผูท้ีเ่ดก็และเยาวชนจะพกัอาศยัอยู่ดว้ย
เขา้รว่มรบัฟงัการชีแ้จงดว้ย 

ส าหรบัผูถู้กคุมความประพฤตทิีเ่ป็นผูใ้หญ่ 
(1) การรายงานตวั  
(2) การท ากจิกรรมบรกิารสงัคม  
(3) การฝึกหดัหรอืท างานอาชพีอนัเป็นกจิจะลกัษณะ 
(4) การใหป้ระกอบอาชพีใหเ้ป็นกจิจะลกัษณะ  
(5) การใหล้ะเวน้การคบหาสมาคม  
(6) การใหไ้ปรบัการบ าบดัรกัษาการตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ  
(7) การใหไ้ปรบัการบ าบดัรกัษาความบกพร่องทางร่างกายและจติใจ หรอื

ความเจบ็ปว่ยอยา่งอื่น  
(8) เงื่อนไขอื่นๆ ศาลสามารถก าหนดได้อย่างกว้างขวางตามที่ศาล

เหน็สมควร  
 
ส าหรบัผูถู้กคุมความประพฤตทิีเ่ป็นเดก็และเยาวชน 
(1) การหา้มมใิหเ้ขา้ไปในสถานที ่หรอืทอ้งทีใ่ดๆ อนัจะจงูใจใหป้ระพฤตชิัว่ 
(2) การหา้มมใิหอ้อกนอกสถานทีอ่ยูอ่าศยัในเวลากลางคนื  
(3) การห้ามมใิห้คบหาสมาคมกบับุคคลหรอืประเภทบุคคลที่ศาลเห็นไม่

สมควร  
(4) การหา้มมใิหก้ระท าการใดๆ อนัจะจงูใจใหป้ระพฤตชิัว่  
(5) การรายงานตวั  
(6) การใหไ้ปศกึษา ฝึกอบรมหรอืประกอบอาชพีอนัเป็นกจิจะลกัษณะ  
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ส าหรบัผูไ้ดร้บัการพกัการลงโทษและลดวนัตอ้งโทษจ าคุก 
(1) การรายงานตวั  
(2) การพกัอาศยัอยู่กบัผู้อุปการะตามบา้นเลขทีท่ี่แจง้ไว้และห้ามออกนอก

เขตท้องที่จงัหวดัเว้นแต่เพื่อกิจธุระส าคญัและต้องได้รบัอนุญาตจาก
พนกังานคุมประพฤตก่ิอน  

(3) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ หากฝ่าฝืนและถูก
ลงโทษโดย   เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย ระเบียบและ
ขอ้บงัคบันัน้ ตอ้งแจง้พนกังานคุมประพฤตทิราบทุกครัง้  

(4) การใหป้ระกอบอาชพีสุจรติ หากเปลีย่นสถานทีท่ างานหรอืยา้ยงานใหม่
ตอ้งแจง้พนกังานคุมประพฤตทิราบทุกครัง้  

(5) การให้ปฏบิตัติามค าแนะน าตกัเตอืนของพนักงานคุมประพฤตแิละเขา้
ร่วมกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟ้ืนฟู ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมคุม
ประพฤตกิ าหนด  

(6) การหา้มประพฤตตินในทางเสื่อมเสยี เช่น เล่นการพนัก เสพยาเสพตดิ
และกระท าความผดิขึ้นอีก พนักงานคุมประพฤติต้องชี้แจงให้ผู้ได้รบั
การพกัการลงโทษและลดวนัตอ้งโทษจ าคุกทราบว่าพฤตกิรรม 

(7) การหา้มเกี่ยวขอ้งกบัสารระเหย วตัถุออกฤทธิต่์อจติหรอืประสาท หรอื
ยาเสพติดให้โทษทุกประเภท รวมทัง้อาวุธปืน เครื่องกระสุนหรอืวตัถุ
ระเบดิทุกชนิด  

(8) หา้มเยีย่มเยยีนและตดิต่อกบันกัโทษทีไ่มใ่ช่ญาต ิซึง่ก าลงัตอ้งโทษอยู ่ 
(9) การแสดงหนังสอืส าคญัปล่อยตวัต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจ

หรอืเจา้พนกังานเรอืนจ า เมือ่มกีารเรยีกใหแ้สดง  
 

ขอ้สงัเกต การปฐมนิเทศและการชีแ้จงเงื่อนไขนี้เป็นขัน้ตอนส าคญัในการท า
ความเขา้ใจกบัผู้ถูกคุมความประพฤติ ดงันัน้พนักงานคุมประพฤติจะต้องสร้างสมัพนัธภาพที่
ถูกต้อง เพื่อเป็นการสรา้งความประทบัใจในเชงิบวกตัง้แต่แรกพบ และตลอดระยะเวลาการคุม
ความประพฤติ เพื่อให้ผู้ถูกคุมประพฤติรบัรู้ถึงความเป็นมิตร ไว้วางใจในตัวพนักงานคุม
ประพฤตแิละใหค้วามรว่มมอืต่อการคุมความประพฤตดิว้ยด ี

 
3) การสมัภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูล เป็นการปฏิบตัิงานของพนักงานคุม

ประพฤตใินการสนทนาอย่างมเีป้าหมายเฉพาะกบัผู้ถูกคุมความประพฤต ิเพื่อสอบถามขอ้มูล
เกี่ยวกบัประวตัภิูมหิลงัและขอ้เทจ็จรงิอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งจากผู้ถูกคุมความประพฤต ิซึ่งในกรณี
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ของผูถู้กคุมประพฤตทิีเ่ป็นเดก็และเยาวชนในบางกรณี พนักงานคุมประพฤตอิาจต้องสมัภาษณ์
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรอืผู้ที่เด็กและเยาวชนจะพกัอาศัยอยู่ด้วยประกอบด้วย โดยต้องมกีาร
บนัทึกข้อมูลที่ได้และให้ผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้ให้ข้อมูลประกอบลงลายมอืชื่อไว้เป็น
หลกัฐาน ทัง้นี้พนักงานคุมประพฤตอิาจขอให้มกีารแสดงเอกสารหลกัฐานต่างๆ เช่น เอกสาร
แสดงตน หลกัฐานการศกึษา เป็นตน้ พรอ้มทัง้ถ่ายส าเนาเอกสารดงักล่าวไวด้ว้ย 

 
4) การรบัรายงานตวั การรบัรายงานตวัอาจด าเนินการได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 

(1) การรบัรายงานตวัเป็นรายบุคคล เป็นการรบัรายงานตวัโดยพนักงานคุมประพฤต ิ1 คน ต่อผู้
ถูกคุมความประพฤต ิ1 คน และ (2) การรบัรายงานตวัแบบกลุ่ม เป็นการนัดหมายใหผู้ถู้กคุม
ความประพฤตจิ านวนมาก (กลุ่มละ 10 – 20 คน ต่อพนักงานคุมประพฤต ิ1 – 2 คน หรอืกรณี
เป็นทมีงาน 5 คน ควรมผีูถู้กคุมความประพฤตใินกลุ่มไมเ่กนิ 60 คน) มารายงานตวัพรอ้มกนัใน
คราวเดยีว และอาจมกีารจดักจิกรรมแก้ไขฟ้ืนฟูอื่นๆ ประกอบดว้ย โดยทัว่ไปทีก่ารรบัรายงาน
ตวัเป็นรายบุคคลสามารถใช้ได้กบัผู้ถูกคุมความประพฤติทุกราย ส่วนการรบัรายงานตวัแบบ
กลุ่มจะใชไ้ดเ้ฉพาะกบัผูถู้กคุมความประพฤตทิีไ่มม่หีรอืมคีวามเสีย่งต่อการกระท าผดิซ ้าในระดบั
ต ่าและ/หรอืไมม่ปีญัหาหรอืความตอ้งการทีส่ลบัซบัซอ้นมากนกั 

 
5) การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ในกรณีของผูถู้กคุมความประพฤตใิน

คดยีาเสพตดิ หรอืศาลก าหนดเงือ่นไขหา้มเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิไว ้หรอืพนักงานคุมประพฤตมิี
ขอ้สงสยัและต้องการตรวจสอบพฤติการณ์เกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิของผู้ถูกคุมความประพฤต ิ
พนักงานคุมประพฤติจะด าเนินการจดัเก็บตัวอย่างปสัสาวะของผู้ถูกคุมความประพฤติเพื่อ
ตรวจหาสารเสพตดิในปสัสาวะด้วยวธิกีารเบื้องต้น (screening test) ส านักงานคุมประพฤติ
ด าเนินการเอง และ/หรือส่งไปตรวจด้วยวิธีตรวจยืนยนัผล (confirmative test) โดย
สถานพยาบาลหรอืสถาบนัทางการแพทยก์ไ็ด ้
 

6) การประสานงานเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง ในบางกรณีที่พนักงานคุม
ประพฤตจิ าเป็นจะต้องตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัผู้ถูกคุมความประพฤตใินเรื่องต่างๆ เช่น 
การตรวจสอบสถานภาพนักเรยีน/นักศึกษา การศกึษาเล่าเรยีน/ผลการเรยีนจากสถานศึกษา 
การตรวจสอบสถานภาพการจา้งงาน/การประกอบอาชพี/รายได้ การตรวจสอบการเขา้รบัการ
บ าบดัรกัษาอาการป่วยทางกาย/ทางจติหรอือาการตดิยาเสพตดิ การตรวจสอบที่อยู่อาศยัจาก
นายทะเบยีนราษฎร/์หน่วยงานปกครองทอ้งถิน่หรอืก านัน/ผูใ้หญ่บา้น การตรวจสอบการกระท า
ผิดจากสถานีต ารวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งพนักงานคุ มประพฤติอาจจะ
ด าเนินการโดยการเดนิทางไปพบแหล่งขอ้มูลดงักล่าวหรอืมหีนังสอืสอบถามไปยงัหน่วยงาน
หรอืองคก์รเอกชน/บรษิทัหา้งรา้นหรอืบุคคลผูท้ีส่ามารถใหข้อ้มลูขา้งต้นนัน้กไ็ด้ 
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7) การออกสอดส่อง เป็นการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในการ

เดนิทางออกไปสอดส่องเยีย่มเยยีนผูถู้กคุมความประพฤตยิงัสถานทีท่ีผู่ถู้กคุมความประพฤตพิกั
อาศยัอยู่หรอืศกึษาเล่าเรยีน/ประกอบอาชพี เพื่อรบัรู/้ท าความเขา้ใจสภาพขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบั
ชวีติความเป็นอยูแ่ละสภาพแวดลอ้มของผูถู้กคุมความประพฤต ิหรอือาจเป็นไปเพื่อการตดิตาม
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัผูถู้กคุมความประพฤต ิรวมทัง้เพื่อใหค้ าแนะน าตกัเตอืน/ช่วยเหลอื
ผูถู้กคุมความประพฤต ิทัง้นี้อาจด าเนินการโดยผูถู้กคุมความประพฤตริบัรูห้รอืไม่รบัรูก้็ได ้และ
อาจเปิดเผยตัวหรอืไม่แสดงตัวก็ได้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ในการออก
สอดส่องพนกังานคุมประพฤตจิะต้องมกีารบนัทกึขอ้มลูและอาจมกีารสมัภาษณ์บุคคลและบนัทกึ
ถอ้ยค าไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

8) การเตือนให้ปฏิบติัตามเง่ือนไขการคุมประพฤติหรือท ากิจกรรมแก้ไข
ฟ้ืนฟ ู ในกรณทีีผู่ถู้กคุมความประพฤตไิมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขการคุมประพฤต ิเช่น ไม่มารายงาน
ตวัตามก าหนดนัด ยงัคงเกี่ยวข้องกบัยาเสพตดิโดยปรากฏจากผลการตรวจหาสารเสพติดใน
ปสัสาวะ ไม่ตัง้ใจศึกษาเล่าเรยีน หรอืไม่เขา้ร่วมกจิกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟูตามแผนที่ก าหนดไว ้
เป็นต้น พนักงานคุมประพฤตอิาจด าเนินการตดิต่อผู้ถูกคุมความประพฤติเพื่อเตอืนให้ปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขการคุมประพฤติหรอืการแก้ไขฟ้ืนฟูดงักล่าวนัน้ โดยทางโทรศพัท์ หรอืมหีนังสอื
เตอืนไปยงัผูถู้กคุมความประพฤต ิทัง้นี้หากผูถู้กคุมความประพฤตไิมต่ดิต่อกลบัมา หรอืยงัคงไม่
มาพบพนักงานคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤตอิาจออกตดิตามและสอดส่องผู้ถูกคุมความ
ประพฤตยิงัทีพ่กัอาศยัทีแ่จง้ไว ้
 

9) การส่งคดีให้อาสาสมคัรคมุประพฤติและเครือข่ายชุมชนช่วยสอดส่อง
ดแูลแทน เนื่องจากการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิในชุมชนจะส าเรจ็บรรลุวตัถุประสงคม์ไิดห้ากขาด
การมสี่วนร่วมของชุมชน กรมคุมประพฤตติระหนักถงึความส าคญันี้ จงึเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
ในชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมในรปูแบบต่างๆ เพื่อท าหน้าที่ช่วยเหลอืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่
ได้แก่ การเป็นอาสาสมคัรคุมประพฤตเิพื่อเป็นผู้ช่วยสอดส่องดูแลผู้ถูกคุมความประพฤตแิทน
พนักงานคุมประพฤต ิและการเป็นเครอืข่ายชุมชนเพื่อรองรบัการสนับสนุนทรพัยากรทางสงัคม
ในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูถู้กคุมความประพฤตใินชุมชน 
 

10) การส่งคดีสอดส่องให้ส านักงานคมุประพฤติอ่ืนด าเนินการแทน หาก
ผู้ถูกคุมประพฤติมีที่พักอาศัยหรือสถานที่ท างานในเขตที่มีส านักงานคุมประพฤติตัง้อยู ่
พนักงานคุมประพฤตอิาจท าการส่งคดสีอดส่องให้ส านักงานคุมประพฤตนิัน้ๆ ช่วยด าเนินการ
แทนได้ เพื่อความสะดวกของ   ผู้ถูกคุมความประพฤติและพยาน และเพื่อเป็นการสะดวก 



โครงการการศกึษาแนวทางการพฒันาหลกัสตูรอบรมเพือ่ฟ้ืนฟู              หน้า 4 - 12 
และปรบัพฤตกิรรมผูก้ระท าผดิกฎหมาย กรณีเมาแลว้ขบั 
 
   

 

ประหยดัเวลาและงบประมาณของทางราชการ อีกทัง้สามารถสอดส่องดูแลผู้ถูกคุมความ
ประพฤตริายนัน้ไดอ้ยา่งใกลช้ดิ ทัง้นี้เมือ่ส านักงานคุมประพฤตทิีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าการแทน
ไดด้ าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหร้บีรายงานผลใหส้ านักงาน         คุมประพฤตทิีม่อบหมาย
ใหท้ าการแทนโดยมชิกัชา้ 
 

11) การจดักิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟูตามสภาพปัญหาและความต้องการ เป็น
การปฏบิตังิานคุมประพฤตเิพื่อจดัให้ผูถู้กคุมความประพฤตแิต่ละรายได้เขา้รบัการแก้ไขฟ้ืนฟู
พฤตกิรรมด้วยกจิกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟูต่างๆ ที่สอดคล้องเหมาะสมกบัสภาพปญัหาและความ
ตอ้งการของผูถู้กคุมความประพฤตแิต่ละราย กจิกรรมการแกไ้ขฟ้ืนฟูดงักล่าวมดีงัต่อไปนี้ 

 

(1) การใหก้ารปรกึษาเชงิจติวทิยา  
(2) กจิกรรมการอบรมธรรมะ  
(3) กจิกรรมค่ายจรยิธรรม  
(4) กจิกรรมการอบรมความรู ้ 
(5) กจิกรรมค่ายยาเสพตดิ  
(6) กจิกรรมป้องกนัการเสพซ ้า  
(7) การฝึกอบรมอาชพี  
(8) การแนะน างานอาชพี  
(9) การจดัใหท้ างานบรกิารสงัคม  
(10) การจดักจิกรรมกลุ่มเพื่อการแกไ้ขฟ้ืนฟู 
(11) การส่งต่อไปเขา้รบัการแกไ้ขฟ้ืนฟู  

 
12) การสงเคราะห ์เป็นการปฏบิตังิานของพนักงานคุมประพฤตใินการใหก้าร

สงเคราะห์ช่วยเหลอืแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติในด้านต่างๆ ในระหว่างการคุมความประพฤต ิ
การใหก้ารสงเคราะหด์งักล่าวแยกเป็นการใหก้ารสงเคราะหใ์นดา้นต่างๆ ดงันี้ 

(1) การส่งเคราะหค์่าพาหนะ  
(2) การสงเคราะหค์่าอาหาร  
(3) การสงเคราะหค์่าบรกิารบ าบดัรกัษาทางกาย จติและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
(4) การสงเคราะหด์า้นการศกึษา  
(5) การสงเคราะหด์า้นการส่งเสรมิการหางาน  
(6) การสงเคราะหก์ารฝึกอาชพี  
(7) การสงเคราะหเ์งนิทุนประกอบอาชพี  
(8) การสงเคราะหเ์งนิค่ายงัชพี  
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(9) การสงเคราะหด์า้นทีอ่ยูอ่าศยั  
 

13) การปฏิบติังานอ่ืนๆ พนักงานคุมประพฤตกิย็งัอาจจ าเป็นต้องปฏบิตังิาน
อื่นใดนอกเหนือจากทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งต้น เพื่อส่งเสรมิหรอืประสานงานใหเ้กดิประโยชน์ต่อการ
ควบคุมดแูลและสงเคราะหช์่วยเหลอืผูถู้กคุมความประพฤต ิตลอดจนด าเนินการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดเพื่อปรับปรุงแก้ไขผู้ถูกคุมความประพฤติให้มีการประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปในทางที่พึง
ปรารถนาและมคีุณภาพชวีติทิีด่ขี ึน้ ท าใหส้ามารถด าเนินชวีติร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ย่างปกติ
สุขเป็นส าคญั การปฏบิตังิานของพนักงาน คุมประพฤตจิงึอาจมกีารปฏบิตังิานในรายละเอยีด
อื่นๆ ที่ยงัไม่ไดก้ล่าวถงึไว้ ได้อย่างไม่จ ากดั โดยที่สามารถยดืหยุ่นและมรีายละเอยีดปลกีย่อย
แตกต่างออกไปไดข้ึน้อยูก่บับรบิทและรายละเอยีดของผูถู้กคุมความประพฤตแิต่ละรายนัน้ ทัง้นี้
ตอ้งอยู่ภายใต้เป้าหมายเพื่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผูถู้กคุมความประพฤตใิหก้ลบัตนเป็นพลเมอืงดเีป็น
ส าคญั  

 
อยา่งไรกด็ ีแมจ้ะมกีารก าหนดภารกจิของงานไวอ้ย่างชดัเจน แต่กพ็บว่า ในทุก

ส านักงานคุมประพฤติจงัหวดัล้วนมขี้อจ ากดัที่เหมอืนกันก็คอื ปญัหาในการน าภารกิจสู่การ
ปฏบิตัใิห้บรรลุผลตามเป้าหมาย แมว้่าจะมคีวามแตกต่างกนัไปบ้างในระดบัความถี่และความ
รุนแรงของปญัหา อนัเป็นประเดน็รายละเอยีด ซึง่สาเหตุของปญัหาทีเ่กดิขึน้นัน้สามารถสรุปได้
เป็น 2 ประเดน็หลกั คอื  

 
(1) เงื่อนไขเชงิปรมิาณ อนัเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างจ านวนเจ้าหน้าที่

ผูป้ฏบิตังิานกบัจ านวนภารกจิทีร่บัผดิชอบ   
 

“..งานเยอะมาก เจา้หน้าทีม่น้ีอย ไมไ่ดด้แูค่เรือ่งเมาแลว้ขบั ทีส่ าคญั case 
หนึง่      เราตอ้งดแูต่ตน้จนจบ แลว้แต่ละ case มนัยากง่ายต่างกนั...ยิง่ถา้

ตอ้งไปตามตวั  เสยีเวลาไปทัง้วนั บางทกีไ็มไ่ดอ้ะไรเลย..” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่12 

 
“..เจา้หน้าทีท่ีเ่ป็นขา้ราชการมน้ีอย ส่วนมากลกูจา้งทัง้นัน้ และถา้ไปสอบ

บรรจไุดง้านเขากอ็อก..คนใหมก่ต็อ้งเริม่งานใหม.่.มงีานอืน่ดว้ยนะ 
โดยเฉพาะพวกเสพแลว้ขบั ตอ้งไปท างานดา้นโน้นอกี..งานหลายหน้าทีค่่ะ 

แลว้ตอ้งท าใหไ้ดต้วัชี้วดัอกี..” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่19 
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“..มนัตอบยากว่างานเยอะเกนิไปไหม บางครัง้มนักล็้นมอื บางครัง้กส็บายๆ..
แบ่งงานเป็นเขตอ าเภอ กแ็ลว้แต่ดวง..กต็อ้งช่วยๆ กนั บางทผีมกไ็ปช่วย

น้องๆ เขา บางทเีขากม็าช่วยผม..แต่ผมคดิว่า มอีตัราเพิม่สกั 2 คน น่าจะท า
ใหพ้อด ีเขตจงัหวดัเราไมใ่หญ่ แต่มนัเดนิทางล าบาก เวลาลงพื้นที ่น้องๆ 

ผูห้ญงิเขากไ็มส่ะดวก เหน็ใจครบั..” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่20 

 
“..มนัขึน้อยูก่บัศาลว่าสัง่คุมประพฤตเิยอะไหม ต่อใหต้ ารวจจบัเยอะ อยัการ
ฟ้องเยอะ แต่ศาลกเ็ป็นคนก าหนดใหคุ้มประพฤตหิรอืใหท้ าอย่างอืน่..เรามนั
ปลายน ้า บางปีกย็อดคุมเยอะ..ปีนี้ไมเ่ท่าไหร ่พอไหว แต่ถา้เป็นแบบทีผ่่านๆ 

มากต็อ้งบอกว่า ไมพ่อ มน้ีองผูห้ญงิลาคลอดอกี..” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่25 

  
(2) เงื่อนไขเชงิคุณภาพ อนัเกดิจากลกัษณะที่เป็นปจัเจกบุคคล ไม่ว่าจะเป็น

เรือ่งศกัยภาพ ทกัษะ ความรูค้วามสามารถ และ/หรอืทศันคตขิองเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน  
 

“..ว่ามนัไม่น่าใช่ ทีใ่หพ้วกเราเป็นผูใ้หบ้รกิาร..ใหบ้รกิารกบัคนทีท่ าผดิ
กฎหมาย ใหบ้รกิารกบัคนทีข่าดความรบัผดิชอบ..” 

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่4 
 

“..อยากท าใหด้ทีีสุ่ดนัน่แหละ แต่คนพวกนี้ทีด่กีด็ ีทีแ่ยก่แ็ย ่ผมเรยีนมา คนที ่
ท าผดิกฎหมายกต็อ้งถูกลงโทษ แต่นีใ่หเ้จา้หน้าทีท่ีไ่มไ่ดท้ าผดิไปนัง่บรกิาร

คนทีท่ าผดิกฎหมาย บางทมีนักข็ดัๆ นะ..แต่เขา้ใจว่าเป็นหน้าที ่ท าตาม
หน้าที.่.” 

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่8 
 

เรื่องทศันคตไิม่ใช่เพยีงเรื่องเดยีวทีก่่อใหเ้กดิเงื่อนไขเชงิคุณภาพ แต่เรื่อง
ทกัษะความสามารถก็เป็นอกีประการหน่ึง โดยเฉพาะการสื่อสาร ที่เกิดปญัหากรณีเจ้าหน้าที่
ไมไ่ดม้ภีมูลิ าเนาทีส่ามารถเขา้ใจถงึเรือ่งภาษาของแต่ละทอ้งถิน่ได้  

  
“..พวกกรดียาง บางคนพดูไทยไมค่่อยรูเ้ร ือ่ง..ไมต่อ้งถามว่าอ่านหนงัสอืได้

ไหม มนัยากนะ..เรือ่งใบขบัขีย่ ิง่แลว้ใหญ่  จะไปสอบผ่านได้ไง อ่าน
ภาษาไทยยงัแทบไมรู่เ้ร ือ่ง..เยอะดว้ยนะทีถู่กสัง่คุม..” 

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่14 
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 “..ไมถ่นดั เรือ่งภาษาทอ้งถิน่ รูบ้า้งไมรู่บ้า้ง..ขนาดอยู่มาหลายปี บางทยีงัคุย
กนัไม่รูเ้ร ือ่งเลย..นีถ่า้เป็นภาษาของเผ่าคงจบกนั ดทีีท่ ีน่ีไ่มม่เีรือ่งภาษาเผ่า..

แค่ภาษาทอ้งถิน่กแ็ยแ่ลว้..” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่17 

  
“..ผมเกดิภาคนี้กจ็รงิ แต่ภาษาชาตพินัธุม์เีป็นสบิๆ..บางภาษาไมรู่เ้ร ือ่งเลย
ครบั..เวลาคุยกนักต็อ้งมลี่าม พวกน้ีฟงัภาษาเรารูเ้ร ือ่งนะ แต่ถา้พดูเรือ่งที ่

เขาไมไ่ดป้ระโยชน์เขาจะบอกไมรู่เ้ร ือ่ง แต่ถา้ใหป้ระโยชน์เขารูเ้ร ือ่งทนัท.ี.ใช้
ผูน้ าในชุมชนเขาเป็นล่าม บางทกี ็อสค. มนักไ็มไ่ดทุ้กครัง้หรอก..บางทกีพ็ูด

ไปไมรู่เ้ขารูเ้ร ือ่งไหม ไม่รูจ้ะถามใครได ้ว่าเขารูเ้ร ือ่งไหม..” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่23 

 
2. การตรวจสอบการกระท าผิดซ า้ 
 

ในงานตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานคุมประพฤติ ไม่สามารถด าเนินการ
ตรวจสอบการกระท าผดิซ ้าได ้จงึไม่สามารถทราบไดว้่า ผูถู้กคุมความประพฤตเิคยต้องโทษใน
ความผดิฐานดื่มสุราแลว้ขบั (เมาแลว้ขบั) มากก่อนหรอืไม่ นอกจากจะใชก้ารสอบถามจากผูถู้ก
คุมความประพฤต ิซึง่กเ็ป็นสทิธขิองผูถู้กคุมความประพฤตทิีจ่ะตอบหรอืไม่กไ็ด ้หรอืแมจ้ะตอบ
กเ็ป็นการยากที่จะทราบได้ว่าเป็นค าตอบที่เกดิจากขอ้เทจ็จรงิหรอืไม่ ส่วนการจะขอขอ้มูลจาก
หน่วยงานอื่น ไม่ว่าจะเป็นต ารวจ อยัการ หรอืศาลก็จะต้องเป็นไปตามพระราชบญัญตัขิ้อมูล
ขา่วสาร 

 
“...กรณที าผดิซ ้า ศาลจะไมรู่ ้แต่ถา้ศาลสัง่มาสบืเสาะจากต ารวจกจ็ะรู ้แต่

ส่วนใหญ่ศาลจะไมส่ัง่ แต่หากพบอยัการจะสามารถแนบทา้ยคดวี่าขอใหเ้พิม่
โทษ ศาลจะว่าไปตามส านวน ดงันัน้ต ารวจจะเป็นตน้น ้ าทีส่ าคญั เพราะ

ต ารวจรูห้มด แต่ขึน้อยูว่่าต ารวจจะท าหรอืไม่...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่3  

 
สอดคลอ้งกบัการใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าทีอ่กีคนแมอ้ยูค่นละภาคของประเทศ 
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“..ขอ้มลูกบัเราดไูด.้.ส่วนกบัต ารวจรูไ้หม ไม่มัน่ใจนะ แต่น่าจะตรวจสอบได.้.
กไ็มรู่ต้รวจกนัไหม แต่ถา้มาถงึเรา อาจดเูป็นบางคน..แต่กไ็มไ่ดท้ าอะไร กแ็ค่

รูว้่าเคยท าผดิในคดทีีผ่่านมา..ไมไ่ดแ้จง้ไปทีศ่าลหรอก. .” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่5 

 
แม้มกีารตรวจสอบการกระท าผดิซ ้าโดยเจา้หน้าที่ของส านักงานคุมประพฤติ

จงัหวดั   แต่ก็เป็นการตรวจสอบภายหลงัที่ผู้กระผดิถูกพพิากษาจากศาลเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว 
แมว้่าในอ านาจหน้าที่พนักงานคุมประพฤตสิามารถที่จะท ารายงานการกระท าผดิซ ้าของผู้คุม
ความประพฤตแิก่ศาลทีม่คี าพพิากษาไดห้ากมกีารตรวจพบ แต่โดยขอ้เทจ็จรงิ การรายงานผล
การตรวจสอบการกระท าผดิซ ้าของพนักงานคุมประพฤติแทบจะไม่สามารถเกิดขึน้ได้ เพราะ
พนักงานคุมประพฤตมิองว่า/รบัรูว้่า/เขา้ใจว่า/รูส้กึว่า การกระท าเช่นนัน้เป็นการเขา้ไปก้าวก่าย
การพจิารณาคดแีละการมคี าพพิากษาของศาล      และมองว่ากระบวนการตรวจสอบการท า
ความผดิซ ้าน่าจะเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงของต ารวจและ/หรอือยัการ แต่กม็องว่าเป็นการ
ยากที่จะกระท าได้ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นอยู่ในปจัจุบนัว่า กรณีความผดิเมาแล้วขบัต้องส่งฟ้อง
ศาลภายในวนัรุง่ขึน้เมือ่ศาลเปิดท าการ  

 
“..พอตรวจพบ รูว้่าเคยท าผดิมา แต่กไ็มไ่ดท้ าอะไร กแ็ค่รูว้่าเคยท าผดิในคดี
ทีผ่่านมา..ไมไ่ดแ้จง้ไปทีศ่าลหรอก. .คดิว่าเป็นการก้าวก่ายอ านาจศาล เรือ่ง
นีม่นัตอ้งเริม่ทีต่ ารวจ อยัการ..ถงึเรามนัปลายทางแลว้..อาจเพราะระบบที ่
ตอ้งฟ้องเมาแลว้ขบัในวนัรุ่งขึน้ เลยตรวจสอบกนัไมท่นั..ประโยชน์ไปตกที ่

คนเมา ไมต่อ้งรบัโทษเพิม่..” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่5 

 
และยงัมองอีกว่า การตรวจสอบการกระท าผิดซ ้ามใิช่อ านาจหน้าที่ในความ

รบัผดิชอบของพนักงานคุมประพฤตทิี่ต้องกระท า เพราะไม่มหีนังสอืสัง่การหรอืหลกัฐานแสดง
ใหเ้หน็ว่าเป็นหน้าทีท่ีต่อ้งกระท ากบัผูถู้กคุมความประพฤตกิรณเีมาแลว้ขบัทุกราย 

 
“..ไมเ่คยเหน็หนงัสอืสัง่การใหต้อ้งตรวจสอบ และตอ้งรายงานศาล..ไมเ่คยได้
ยนิว่าส านกังานไหนท า .หรอืท าไม่รูน้ะ แต่ไมเ่คยท า..ถ้าจะใหท้ ากน่็าจะสัง่

การหรอืก าหนดในคู่มอืปฏบิตังิาน..แต่แค่นี้งานกล็น้มอืแลว้..” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่11 
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3. ระบบข้อมลูเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน 
 

การเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างหน่วยงานของทุกส านักงานคุมประพฤติอยู่ในระดบั
ที่ไม่ดนีัก  ทุกอย่างเป็นไปในลกัษณะของงานประจ าที่มกีารปฏบิตัต่ิอกนัตามรูปแบบราชการ 
ระบบขอ้มลูจงึขาดการเชื่อมโยง ทัง้ในรายละเอยีดของงานและกระบวนการส่งต่อผูถู้กคุมความ
ประพฤต ิปญัหาที่ปรากฏให้เหน็ได้มแีตกต่างกนัออกไปในระดบัความรุนแรงและความถี่ของ
ปญัหาในแต่ละจงัหวดั  

 
“..ถา้ส านกังานภายในจงัหวดักไ็มม่ปีญัหานะ  มกีารสือ่สาร ประชุม โทรหา
กนัไดเ้ลย..แต่ถา้ระหว่างส านกังานของแต่ละจงัหวดั กย็ากหน่อย แต่กไ็ม่

ถงึกบัเป็นปญัหานะ..ปญัหาถา้จะมกีโ็น่นเลย การประสานขอ้มลูกนัระหว่าง
กรม หรอืขา้มกระทรวง..” 

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่3 
 

ปญัหาหน่ึงของระบบขอ้มลูเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกค็อื การทีผู่ถู้กคุมความ
ประพฤตไิมไ่ดม้ารายงานตวัทีส่ านกัคุมประพฤตภิายหลงัศาลมคี าสัง่  

  
 

“...ส่วนใหญ่คนทีไ่มม่าจะมเีหตุผลคอื พวกมปีระวตัเิยอะ หรอืไมก่พ็วกกลุ่ม
ชาตพินัธุท์ีอ่ยูห่่างไกล เดนิทางล าบาก สือ่สารกนัไมเ่ขา้ใจ บางททีีเ่คยเจอ 
เขาเขา้ใจไดว้่าการทีถู่กศาลปรบั คอืสิ้นสุดการลงโทษแลว้ ไมต่อ้งมาแลว้ ก็

เลยไมม่ารายงานตวั...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่1 

 
อกีปญัหาหน่ึงกค็อื การทีศ่าลไม่ทราบถงึจ านวนผูถู้กคุมความประพฤตทิีอ่ยู่ใน

ความรบัผดิชอบของส านักคุมประพฤติ หรอืการที่ศาลไม่ทราบถึงงบประมาณที่ส านักงานคุม
ประพฤตไิดร้บัในส่วนของการด าเนินการคุมประพฤตผิูถู้กคุมความประพฤตติามค าสัง่ศาล การ
ไมท่ราบว่าผูถู้กคุมความประพฤตเิป็นผูก้ระท าผดิซ ้า เป็นตน้ 

 
“...บางจงัหวดัคดเียอะ คดน้ีอย ทัง้ทีจ่ านวนอุบตัเิหตุมาก ทัง้นี้ขึ้นอยูก่บั

นโยบายของแต่ละสถานีต ารวจและศาล โดยขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของแต่ละ
ท่าน...” 

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่5  
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ในส่วนของหน่วยงานเครอืขา่ยทีท่ างานรว่มกนักบัส านกังานคุมประพฤตจิงัหวดั 

แม้ว่าเป็นความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานและมกีารจดัประชุมและ/หรอืสมัมนาร่วมกันเพื่อ
ด าเนินงานไปในทศิทางเดยีวกนั แต่ก็พบว่า การจดัประชุมและ/หรอืสมัมนาร่วมกนัก็มกัจดัขึน้
เพยีงปีละ 1 ครัง้ หรอืในบางปีกอ็าจไม่ไดจ้ดั ท าใหใ้นบางครัง้การท างานของทัง้สองหน่วยงาน
ขาดความต่อเนื่องและไม่สอดคล้องกนัเท่าที่ควร แต่ถึงอย่างไร ระบบการเชื่อมโยงขอ้มูลจะมี
มากกว่าในหน่วยงานอื่นแต่กย็งัถอืว่าไม่ไดอ้ยู่ในระดบัทีด่นีัก เพราะยงัคงเป็นไปในลกัษณะงาน
ประจ าตามรูปแบบ จะมีบ้างกรณีที่เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเจ้าหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงาน ซึง่กเ็ป็นความสมัพนัธท์ีข่าดความยัง่ยนื 

 
“...โดยในแต่ละปีจะมกีารจดัอบรมพฒันาศกัยภาพหน่วยงานภาค ีโดยแต่ละ
ทีจ่ะจดัส่งเจา้หน้าทีม่าหน่วยงานละ 2 คน เพือ่ชี้แจง้ว่าหน่วยงานภาคคีวรให้

งานแบบไหน ระเบยีบเป็นอยา่งไร ความปลอดภยัเป็นอยา่งไร เพราะการ
จา่ยงานใหผู้ถู้กคุมความประพฤตติอ้งค านึงถงึความสมคัรใจและความ

ปลอดภยัดว้ย...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่7 

  
“...การอบรมหน่วยงานภาคบีางปีมบีางปีกไ็มม่ ีบางปีมกีารสบัเปลีย่น

ผูร้บัผดิชอบจะไมม่กีารสานต่อ...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่2  

 
“...หน่วยงานภาคจีะมกีารอบรมทุกปีๆ ละ 1 ครัง้ แลว้จะมกีารมาเล่าใหฟ้งัว่า

มปีญัหาอะไรในการคุมประพฤตบิา้ง...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่6 

 
ส าหรบัความสมัพนัธร์ะหว่างส านักงานคุมประพฤตจิงัหวดักบัหน่วยงานทีเ่ป็น

ภาคเีครอืข่าย มกัเป็นความร่วมมอืที่เกิดขึ้นเฉพาะในระดบัผู้บรหิารของแต่ละหน่วยงาน เมื่ อ
ต้องท างานร่วมกัน ผู้ลงมอืปฏบิตัิมกัเป็นงานในระดบัผู้ปฏิบตัิงานของหน่วยงานที่เป็นภาค
เครอืข่าย ซึ่งขาดความเขา้ใจถงึขอ้จ ากดัของกนัและกนั ทัง้ในเรื่องของการท างานและเงื่อนไข
ทางกฎระเบยีบ ท าใหก้ารเชื่อมโยงขอ้มลูซึง่เป็นเรือ่งส าคญักลายเป็นปญัหา เช่น การใหผู้ถู้กคุม
ความประพฤตบิรจิาคโลหติ แต่เมือ่ส่งผูถู้กคุมความประพฤตไิปยงัหน่วยงานทีท่ีร่บับรจิาคโลหติ
ของโรงพยาบาลทีเ่ป็นภาคเีครอืขา่ยแลว้กเ็กดิปญัหา เมือ่เงือ่นไขของการรบับรจิาคโลหติจะต้อง
ไม่เป็นผูเ้สพยาเสพตดิ แต่ในบางกรณีทาง  ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งไม่มกีารส่งต่อขอ้มลูของผูถู้กคุมความ



โครงการการศกึษาแนวทางการพฒันาหลกัสตูรอบรมเพือ่ฟ้ืนฟู              หน้า 4 - 19 
และปรบัพฤตกิรรมผูก้ระท าผดิกฎหมาย กรณีเมาแลว้ขบั 
 
   

 

ประพฤติที่ต้องการบรจิาคโลหติ ท าให้เกิดการสูญเสียทัง้งบประมาณและก าลงัคนในการรบั
บรจิาคโลหติทีสุ่ดทา้ยต้องทิง้โลหติทีบ่รจิาคนัน้ไป อนัเป็นเงื่อนไขขอ้ปฏบิตัทิางการแพทย ์เป็น
ตน้ 

 
“...การบรจิาคเลอืด บรจิาคหนึง่ครัง้ไดห้กชัว่โมง แต่ตอ้งเป็นโรงพยาบาล

ของรฐัเท่านัน้ ใหแ้จง้ว่าเป็นจติอาสา เพือ่ไมใ่หถู้กต าหนิ ซึง่ใหน้ าใบรบัรอง
มาใหท้ี ่          คุมประพฤตต่ิอไป...” 

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่14 
 

“..ผูถู้กคุมสามารถไปบรจิาคโลกหติดว้ยตนเองไดเ้ลย..แลว้เอาหลกัฐานมา
โรงพยาบาลมายืน่เรา บรจิาคครัง้หนึง่ไดเ้ท่ากบับรกิารสงัคม 6 ชัว่โมง..” 

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่24 
 

ปญัหาเรื่องการบรจิาคโลหติ เกิดจากหลายสาเหตุ หน่ึงในนัน้ก็คอื คุณสมบตัิ
ของ       ผูบ้รจิาคโลหติ และ/หรอืการเตรยีมตวัเพื่อการบรจิาคโลหติ ซึง่ขาดการเชื่อมโยงขอ้มลู
ระหว่างหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขกบัส านกังานคุมประพฤต ิ 

 
“..เราไมรู่เ้ร ือ่งนี้ค่ะ ไม่มเีจา้หน้าทีด่า้นน้ี..เราไมเ่คยอธบิายเรือ่งนี้ ส่วนมากผู้
ถูกคุมกไ็ปตดิต่อทีโ่รงพยาบาลเองเลย  เราไมต่อ้งมหีนงัสอืส่งตวั หรอืแจง้ว่า
เป็นบุคคลถูกคุมประพฤต ิเขาบรจิาคเสรจ็กน็ าเอกสารมาแจง้กบัเรา เรากล็ง

ในขอ้มลูว่าเท่ากบับรกิารสงัคมแลว้..”  
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่21 

4. ระบบส่งต่อข้อมลูภายในหน่วยงาน 
 
ระบบการส่งต่อขอ้มลูภายในของส านักงานคุมประพฤตจิงัหวดัทัง้ 4 จงัหวดั อยู่

ในระดบัเป็นทีน่่าพอใจ แมใ้นบางจงัหวดัที่มสี านักงานคุมประพฤตจิงัหวดัมากกว่า 1 แห่งก็มี
ระบบสง่ต่อขอ้มลูระหว่างกนัภายในจงัหวดัของตนเองไดใ้นระดบัเป็นทีน่่าพอใจ 

 
“...สาขาของส านกังานคุมประพฤตขิองผมมอีกี 2 สาขา คอื การดแูลจะไม่

เท่ากนั               แต่ขอ้มลูจะมกีารประสานกนัตลอดเวลา...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่4  
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“..ถา้ขา้มกรม เราใชค้วามสมัพนัธส์่วนตวั  เรามหีน่วยงานทีเ่ป็นภาค.ี.กอ็าจ
มปีญัหาบา้งครบั หากคนทีเ่ราเคยท างานรว่มกนัยา้ย หรอืมกีารเปลีย่นแปลง

..” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่12 

 
เช่นเดยีวกบัเจา้หน้าที ่คนที ่24 ทีเ่ล่าใหฟ้งัถงึการส่งต่อขอ้มลูภายในหน่วยงาน

ว่าไมเ่ป็นปญัหาแมจ้ะมกีารขยายส านกังานคุมประพฤตไิปตัง้สาขาอกีอ าเภอหน่ึง 
 

“..ส านกังานเราเลก็ การส่งต่อขอ้มลูไมม่ปีญัหาค่ะ..อยูก่นัอยา่งพี ่ๆ น้องๆ..ที ่
ไปอยูส่าขา กเ็คยท างานทีนี่ม่าก่อน แมไ้ปสาขากไ็ม่มปีญัหา..” 

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่24 
 

การแบ่งโครงสรา้งองคก์ร (ก่อนมกีารปรบัปรุง) ไม่ไดก่้อใหเ้กดิอุปสรรคต่อการ
ส่งต่อขอ้มลูระหว่างงานทีอ่ยู่ภายในส านักงานคุมประพฤตจิงัหวดัเดยีวกนั แมม้กีารขยายสาขา
ไปในต่างจงัหวดั เพราะการส่งต่อขอ้มลูภายในหน่วยงานไดด้ าเนินการมาอย่างเป็นระบบ ทัง้ใน
ลกัษณะทีเ่ป็นทางการ และทีไ่มเ่ป็นทางการ  

ภายหลงัการปรบัปรงุโครงสรา้งแมย้งัไม่มกีารประเมนิหรอืเกบ็ขอ้มลูในประเดน็
นี้      แต่เชื่อไดว้่าระบบการส่งต่อขอ้มูลภายในหน่วยงานของส านักงานคุมประพฤตจิงัหวดัจะ
ไม่เกิดเป็นเงื่อนไขอุปสรรคต่อการท างาน เพราะเจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบงานและวัฒนธรรม
องคก์รเป็นโครงสรา้งส าคญัทีท่ าใหก้ารสื่อสาร การส่งต่อ และการเรยีนรูร้่วมกนัจะสามารถท าให้
การปฏบิตังิานสามารถด าเนินต่อไปได ้ความตดิขดัอาจเกดิขึน้บา้งในช่วงแรกของการส่งต่อ -รบั
มอบงาน ซึง่กจ็ะเป็นเพยีงในระยะเวลาสัน้ๆ เท่านัน้    
 
 

ประเดน็ท่ีสอง ปญัหาอุปสรรคต่อระบบการท างานเกีย่วกบัคุมประพฤต ิ
 

ปญัหาอุปสรรคต่อระบบการท างานเกี่ยวกับคุมประพฤติจะเข้าไปศึกษาใน 6 
ประเดน็ คอื 

1. การเงนิ (Money)   
2. เครือ่งมอื/อุปกรณ์ (Material)  
3. บุคคล (Manpower)  
4. ขอ้บญัญตั ิ(Mandate)  
5. สื่อ (Media) 
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6. การส่งเสรมิความส าเรจ็ (Empowerment) 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
1. การเงิน (Money) 

 
1) รปูแบบการจดัสรรงบประมาณ 

การจดัสรรงบประมาณของส านักงานคุมประพฤตจิงัหวดั มรีายรบัหลกัเป็น
เงนิงบประมาณที่จดัสรรมาจากกรมคุมประพฤติ โดยไม่มกีารจดัเก็บรายได้จากแหล่งอื่น เมื่อ
ส านักงาน    คุมประพฤติจงัหวดัได้รบัเงนิงบประมาณที่จดัสรรมาแล้วก็จะด าเนินการบรหิาร
จดัการงบประมาณตามระเบยีบของทางราชการ  

รายรบัจากแหล่งอื่นพบได้น้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเงนิที่เข้ามาเป็นครัง้
คราวในลกัษณะโครงการหรอืการท างานร่วมกนักบัหน่วยงานอื่นทีเ่ป็นเจา้ของงบประมาณ เช่น 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืสถาบนัการศกึษา เป็นตน้ 

 
“...จะมเีงนิอยูก่อ้นหนึง่ ถา้ศาลสัง่ปรบัแลว้ จะมกีารปรบัโอนเงนิใหท้อ้งถิน่
ดว้ย            ซึง่ถา้คุมประพฤตจิะใชเ้งนิตอ้งไปจดัสรรมาจากทอ้งถิน่ เพราะ

ท าผดิในเขตเทศบาลกต็ดัเงนิเขา้เทศบาล...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่1 

 
“...หากอยูใ่นทอ้งถิน่กเ็ป็นอ านาจของนายกพื้นทีน่ัน้ๆ ใหม้าจดักจิกรรม

ต่างๆ            ซึง่ในทางปฏบิตัไิมส่ามารถท าไดจ้รงิ เนือ่งจากเป็นเรือ่งของ
การเมอืงมากกว่า                ควรไปลอ็คกบัศาลว่าควรใชเ้งนิส่วนนี้มา

ปรบัปรงุแกไ้ขตวัผูถู้กคุมประพฤตเิอง...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่6 

 
“...ผูบ้รหิารกรมใหข้อเงนิจากงบผูว้่าราชการจงัหวดั หรอืองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดั ซึง่เป็นเรือ่ของความสมัพนัธส์่วนตวัมากกว่าหรอืไม ่ซึง่ไมใ่ช่ทุก
จงัหวดัจะไดร้บัมา...” 

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่20 
 

“..กเ็หมอืนกบัส่วนราชการทัว่ไป เราไมใ่ช่หน่วยงานทีจ่ดัเกบ็รายได ้หรอืมี
รายไดข้องเราเอง กต็อ้งพึง่รฐัอยา่งเดยีว..ส่วนกลางจดัสรรมา ไดแ้ค่ไหนก็
แค่นัน้                       ท าเท่าทีง่บประมาณจดัสรรมา..อยา่งมากกม็กีารขยบั
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งบบา้ง ภายในงบประมาณ                 ทีไ่ดม้า แต่เราขอเพิม่ไมไ่ดอ้ยูแ่ลว้..
ราชการนีค่รบั”   

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่23 
 

2) ความเช่ือมโยงระหว่างงบประมาณกบักิจกรรม 
การบริหารจดัการเงินงบประมาณของส านักงานคุมประพฤติจงัหวดั ใน

ประเดน็การคุมประพฤตผิู้ถูกคุมความประพฤตจิากกรณีดื่มแล้วขบั (เมาแล้วขบั) ในภาพรวม
ของทุกจงัหวดัทีเ่ก็บขอ้มลูพบว่า งบประมาณที่ได้รบักบักจิกรรมที่ต้องด าเนินการไม่ได้เป็นไป
ในลกัษณะทีม่คีวามสอดคลอ้งต่อกนัเท่าทีค่วร สาเหตุหลกัที่ส าคญัประการหนึ่งมาจากลกัษณะ
ของงานคุมประพฤต ิเมื่อการ          คุมประพฤตเิป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภายหลงัศาลมคี าสัง่ให้
คุมประพฤติ และเงื่อนไขในการคุมประพฤตกิ็เป็นไปตามแต่ค าสัง่ศาลที่ก าหนด ไม่ว่าจะเป็น
จ านวนครัง้ของการรายงานตวัหรอืจ านวนชัว่โมงในการบรกิารสาธารณะ อกีทัง้ยงัเป็นกจิกรรมที่
มปีจัจยัจากผูถู้กคุมความประพฤตเิขา้มาเป็นเงื่อนไข ซึง่ทัง้หมดมผีลต่องบประมาณทัง้จ านวน
เงนิที่ยากแก่การคาดการณ์ล่วงหน้า และขอ้จ ากดัที่เกดิขึน้เมื่องบประมาณกบัปรมิาณงานขาด
การสมดุล  

 
“..งบทีไ่ดจ้ดัสรรมาจากส่วนกลาง กเ็ป็นการคาดการณ์กจิกรรมและจ านวนผู้
รว่มกจิกรรมจากขอ้มลูในอดตี กเ็ป็นอยา่งนี้ทุกที.่.ซึง่ส่วนกลางหรอืแมแ้ต่เรา
กไ็มส่ามรถรูจ้ านวนทีแ่น่นอนได.้.อยูก่บัว่าศาลจะสัง่ใหคุ้มประพฤตกิีค่น..เรา
กต็อ้งปรบักจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัตวัชี้วดั และไมเ่กนิกว่างบทีเ่ราไดร้บั..” 

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่1 
 

“มปีญัหาไหม จะว่าไม่มกีไ็ม่ถูก แต่จะมองว่าเป็นปญัหาเสยีเลยทเีดยีวกไ็มใ่ช่..มนัก็
เป็นแบบนี้กบัทุกส่วนราชการมัง้..เราเป็นผูป้ฏบิตักิต็อ้งปฏบิตัใิหไ้ดภ้ายใตข้อ้จ ากดั
ของงบประมาณ จะว่าไปตอ้งทุกขอ้จ ากดันัน่แหละ..ถามว่างบประมาณกบักจิกรรม
เชือ่มโยงไหม กเ็ชือ่มโยงนะ เพราะตอ้งท ากจิกรรมตามทีก่ าหนด ภายใตง้บทีจ่ ากดั

..เชือ่มโยงแต่จะเกดิผลมากน้อยเป็นอกีเรือ่ง..” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่6 

แต่ในกลุ่มตวัอย่างในระดบัปฏบิตัหิลายคนทีม่องว่า กจิกรรมทีก่ าหนดแมจ้ะ
มเีป้าหมายหรอืวธิกีารดสีกัแค่ไหน แต่เมื่อเกดิปญัหางบประมาณที่ก าหนดมาจากส่วนกลาง ก็
อาจน าไปสู่ผลสมัฤทธิข์องกจิกรรมเหล่านัน้ได ้
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“..บางทกีท็ าแบบใหไ้ดท้ า งบไมพ่อแต่ตอ้งท า..กม็นีะทีบ่างครัง้เจา้หน้าทีข่อง
เรากเ็รีย่ไรเงนิไปสมทบ ส่วนมากเป็นเรือ่งอาหารทีเ่ดก็ๆ เขา้ค่ายกจิกรรม

เขาขอ  กส็งสารนะ..เป็นการท าบุญไปในตวั..ไมบ่่อย แต่กเ็กดิได.้.” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่20 

 
3) ความเพียงพอของงบประมาณ 

จากลักษณะงานดังที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้งบประมาณที่ส านักงานคุม
ประพฤตจิงัหวดัไดร้บัจดัสรรมกัจะไมเ่พยีงพอต่อภารกจิในการปฏบิตังิาน การเกลีย่งบประมาณ
ใหเ้กดิประสทิธภิาพใหม้ากทีสุ่ดจงึเป็นปญัหาหลกัในการด าเนินการเกี่ยวกบัการเงนิ เพราะทาง
ส านักงาน    คุมประพฤตจิงัหวดัไม่สามารถคาดการได้อย่างแม่นย าต่อจ านวนผู้ถูกคุมความ
ประพฤตอินัรวมไปถงึเงือ่นไขทีท่างศาลก าหนดใหผู้ถู้กคุมประพฤตติอ้งปฏบิตัิ 

การจดัสรรงบประมาณเพื่อด าเนินกจิกรรมด้านการอบรม/สมัมนาเพื่อปรบั
ทศันคตหิรอืพฤตกิรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติก็เป็นปญัหาที่เกี่ยวเน่ืองจากระบบของการ
บรหิารจดังานงบประมาณและลกัษณะของงานทีร่บัผิดชอบ หากงบประมาณมจี ากดัใหส้ามารถ
จดัอบรม/สมัมนาเพื่อปรบัเปลีย่นทศันคตพิฤตกิรรมไดเ้พยีง 1 หรอื 2 ครัง้ต่อปีงบประมาณ ก็
ประสบปญัหาว่าจะต้องจดัในช่วงไหน เพราะก าหนดการเริม่ต้นและการสิน้สุดระยะเวลาการคุม
ประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติแตกต่างกันออกไปในแต่ละคน และเมื่อผู้ถูกคุมความ
ประพฤตไิดส้ิ้นสุดระยะการคุมประพฤตไิปแล้ว  การเรยีกตวัมาร่วมกจิกรรมอบรม/สมัมนาเพื่อ
ปรบัทศันคตหิรอืพฤตกิรรมกไ็มส่ามารถกระท าได ้ 

 
“...กระบวนการในการแกไ้ขผูก้ระท าความผดินัน้ในแงง่บประมาณ เรามน้ีอย 

จงึตอ้งมกีารจดักลุ่ม... มขีอ้จ ากดัของทางส านกังานคุมประพฤต ิจงึตอ้งมี
การจดัการกนัเอง เช่น งบไดม้าไมก่ีห่มืน่แต่มผีูถู้กคุมประพฤตสิีพ่นัคน... จงึ
มาจดัสรรว่าเมาแลว้ขบัใชเ้ท่าไรในหนึง่ปี สามารถจดัไดห้นึง่ครัง้ แต่มผีูคุ้ม
ประพฤตเิขา้มาตลอดทัง้ปี              แต่ถา้เขา้มาในจงัหวะทีจ่ดัไปแลว้กต็อ้ง

มาแกป้ญัหา...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่1  

 
นอกจากความไม่พอพียงของงบประมาณที่ได้รบัการจดัสรรแล้ว ระบบ

ระเบยีบของการใช้เงนิงบประมาณตามระเบยีบการเงนิการคลงัของทางราชการก็เป็นปญัหา
หลกัที่ส าคญัอีกประการหนึ่งที่ท าให้การด าเนินงานของส านักงานคุมประพฤตใินเรื่องการคุม
ประพฤตต่ิอผูถู้กคุมความประพฤตไิมส่ามารถเกดิผลสมัฤทธิไ์ดด้เีท่าทีค่วร     
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“..คดิเรือ่งเรือ่งระเบยีบการใชเ้งนิงบประมาณในการท ากจิกรรมกเ็ป็นเหมอืน
ขอ้จ ากดัในการสรา้งสรรคร์ปูแบบกจิกรรมใหม่ๆ  รายจา่ยบางอย่างจา่ยได ้

บางอย่างจ่ายไมไ่ด ้บางอย่างหาหลกัฐานล าบาก..เป็นปกตขิองทุกหน่วยงาน
..มเีพือ่นต่างกระทรวงกเ็ป็นแบบน้ี กม็นัเป็นระเบยีบของทางราชการ..กต็อ้ง

ว่ากนัไปตามนัน้..” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่24 

 
2. เครื่องมือ (Material) 

 
จากการสอบถามถงึอุปกรณ์/เครื่องมอืในการท างานทัง้กรณีงานทัว่ไป และงาน

ที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกบัการคุมประพฤติกรณีดื่มแล้วขบั (เมาแล้วขบั) พบว่าส่วนใหญ่ไม่พบ
ปญัหาในเรื่องอุปกรณ์/เครื่องมอืในการท างานแต่อย่างใด มเีพยีงบางพืน้ทีท่ีต่้องการพาหนะใน
การออกพืน้ทีเ่พิม่เตมิ แต่กเ็ป็นปญัหาทีเ่กดิเป็นครัง้คราว ซึง่สามารถแกไ้ขไดไ้มย่าก 

 
“...รถของส านกังานม ี2 คนั รถตู ้1 คนั การใชร้ถของส านกังานจะมกีารจดั
ตารางแบ่ง ถา้มรีถเยอะกว่านี้กน่็าจะท าใหส้ะดวกมากกว่านี้ เพราะจะมบีาง

กรณทีีต่ดิตามด่วน เพราะรถส านกังานทีม่ตีอนน้ีกจ็ะช่วยเฉพาะไปรบั
รายงานตวัตามศูนยพ์ื้นทีเ่ท่านัน้ เพราะบางครัง้เราไปรถตูซ้ึง่เป็นรถตูแ้บบมี

ลกูกรง ขนาดเราไปแบบธรรมดาเขายงัไมก่ลา้มาหาเลย...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่14 

 
สถานที่ในการท างาน กรณีไปรบัรายงานตวัหรอืท ากจิกรรมในจุดบรกิารที่จดั

ขึน้ในแต่ละอ าเภอ กไ็ดร้บัความรว่มมอืจากหน่วยงาน/องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอย่างด ี  
 

“...สถานทีใ่ชป้ฐมนิเทศ คอื วดั ศาลาเอนกประสงค.์..” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่13 

 
 

“...บางครัง้ส านกังานกต็อ้งมกีารไปรบัรายงานตวัใหก้บัผูถู้กคุมประพฤตนิอก
สถานที ่หรอือาจขอความรว่มมอืกบัสถานีต ารวจ วดั หรอืสถานทีอ่ืน่ๆ...” 

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่20 
 

  



โครงการการศกึษาแนวทางการพฒันาหลกัสตูรอบรมเพือ่ฟ้ืนฟู              หน้า 4 - 25 
และปรบัพฤตกิรรมผูก้ระท าผดิกฎหมาย กรณีเมาแลว้ขบั 
 
   

 

3. บคุคล (Manpower) 
 

1) การกระจายภาระงาน 
การบริหารจัดการเรื่องบุคลากร เป็นไปตามแนวทางของส านักงานคุม

ประพฤติจังหวัดในแต่ละจังหวัด แต่โดยภาพรวมเป็นการก าหนดให้ เจ้าหน้าที่แต่ละคน
รบัผดิชอบเป็นรายอ าเภอหรอืรายเขตพื้นที่ โดยจ านวนอ าเภอหรอืเขตพื้นที่อาจแตกต่างกนั 
ขึน้อยูก่บัการประมาณการจ านวนของผูถู้กคุมความประพฤตใินแต่ละพืน้ทีห่รอืเขตรบัผดิชอบ 

 
“...จ านวนคดทีีเ่จา้หน้าทีแ่ต่ละคนตอ้งรบัผดิชอบอยูใ่นเกณฑห์ลกัรอ้ย บาง

อ าเภอคดจีะเยอะจะรบัผดิชอบสองคน...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่2 

 
“..ใชเ้ขตอ าเภอเป็นตวัแบ่ง จะไดเ้ขา้ใจเรือ่งพื้นทีด่ว้ย..แต่กช็่วยกนัครบั บาง
ทผีมกไ็ปช่วยเขตอ าเภออืน่ เวลาผมตดิงานหรอืงานเยอะพี ่ๆ  กม็าช่วยในเขต

อ าเภอผม..” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่8 

 
การกระจายภาระงานจงึเป็นไปในลักษณะของการปรบัใช้ ยืดหยุ่นตาม

จ านวน ความยากงาน อนัเป็นลกัษณะของงานคุมประพฤต ิซึง่ขึน้อยู่กบัการบรหิารจดัการของ
ผูบ้งัคบับญัชาทีร่บัผดิชอบในแต่ละส านกังานคุมประพฤตจิงัหวดั 

 
2) ความเพียงพอ 

จากลักษณะของงานที่ไม่ได้มีปจัจัยเฉพาะเรื่องจ านวนผู้ถูกคุมความ
ประพฤตทิีเ่จา้หน้าทีแ่ต่ละคนตอ้งรบัผดิชอบเท่านัน้ เป็นเงื่อนไขวดัความพอเพยีงของเจา้หน้าที่
ทีป่ฏบิตังิาน แต่ยงัมปีจัจยัส าคญัอกีประการหนึ่ง นัน่คอื ลกัษณะของงานที่มคีวามแตกต่างกนั
ออกไปในแต่ละกรณีของบุคคลที่ถูกคุมความประพฤติ ท าให้การสรุปความพอเพียงของ
เจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบต่องานจงึไมส่ามารถใชเ้งือ่นไขดา้นปรมิาณงานหรอืความซบัซอ้นของงาน
ในแต่ละกรณเีป็นมาตรวดัเพยีงอยา่งเดยีวได ้ 

 
“...การแบ่งงานเจา้หน้าทีใ่นการใหไ้ปประจ าแต่ละอ าเภอ การแบ่งงานพื้นที ่
กนัท างานจะมลีกัษณะเหลือ่มกนั เช่น เจา้หน้าทีบ่างคนอาจรบัผดิชอบใน

พื้นทีอ่ าเภอทีม่คีดน้ีอย แต่มคีวามล าบากในการเดนิทาง...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่3 
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อย่างไรก็ตาม จากส านักงานคุมประพฤติจงัหวดัทัง้ 4 จงัหวดั พบว่า 

ส านักงาน    คุมประพฤติจงัหวดัทุกแห่งมีเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับที่ไม่ถือว่าไม่พอเพียง นัน่
หมายความว่า โดยจ านวนเจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบไม่ถึงกับขาดแคลน แต่เมื่อลงศึกษาใน
รายละเอียดพบว่า ในบางส านักงาน        คุมประพฤติจังหวัดมีข้อจ ากัดเรื่องความรู้
ความสามารถของเจา้หน้าที่ โดยเฉพาะในเรื่องทกัษะการให้บรกิารด้านจติวทิยา ทกัษะการให้
ค าปรกึษา ซึ่งเป็นสิง่ส าคญัในงานคุมประพฤติที่ต้องประสานกบัหลายฝ่ายรวมทัง้การพฒันา
บุคคลที่ถูกคุมความประพฤตทิี่มตี้นทุนทางสงัคมทัง้ความรู้ อายุ สงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรม 
และค่านิยมทีแ่ตกต่างกนั 

 
“...ขณะนี้กรมก าลงัส่งเจา้หน้าทีไ่ปฝึกเป็นจติวทิยาการใหค้ าปรกึษาเพือ่เลกิ
เหลา้  แต่ยงัไมไ่ดท้ดลอง ไปอบรม 3 วนั ใหคุ้ยวนัละ 20 นาท ีอย่าคุยเยอะ
เพราะจะไมไ่ดผ้ล โดยการใหพ้ดูถงึผลกระทบทางออ้มว่าหากดืม่เหลา้จะ

กระทบกบัคนทีเ่ขารกัอยา่งไร กระทบต่อชวีติอยา่งไร จะไมบ่อกใหเ้ลกิ ซึง่
คนทีจ่ะพดูคุยกค็อืเจา้หน้าทีคุ่มประพฤต ิซึง่ไมไ่ดจ้บดา้นจติวทิยาการให้

ค าปรกึษาโดยตรง ซึง่เรายงัไมม่ตี าแหน่งนี้โดยตรง ซึง่ในความเป็นจรงิควรมี
ต าแหน่งนกัจติวทิยาการใหค้ าปรกึษาดว้ย ซึง่สถานพนิิจม ีแต่คุมประพฤติ
ไมม ีบางกรณเีป็นกรณทีีค่วรใหค้ าปรกึษาโดยตรง แต่เนือ่งจากจ านวนคดทีี ่

เยอะเลยท าใหไ้มม่เีวลาทีจ่ะท าใหเ้ขาปรบัเปลีย่นทศันคตไิด ้                         
หรอืการเปลีย่นแนวคดิได ้ซึง่เจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบแต่ละคนไมส่ามารถลง
ลกึได ้จงึไมส่ามารถเปลีย่นทศันคตไิด ้เนือ่งจากแต่ละคนรบัผดิชอบคดเีป็น

พนัเรือ่ง ซึง่แค่คุยคนละ 10 นาทกีไ็มท่นัแลว้...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่14 

 
3) ความมัน่คงในการท างาน 

ในระดบัเจา้หน้าที่ผู้ปฏบิตังิานดา้นคุมประพฤตใินบางพื้นทีย่งัเป็นบุคลากร
ในต าแหน่งลูกจา้ง ดงัจะพบได้ในบางจงัหวดัทีเ่จา้หน้าที่ผูป้ฏบิตังิานเป็นลูกจา้งของส านักงาน
คุมประพฤตจิงัหวดั ปญัหาที่ตามมาส่งผลต่องานด้านคุมประพฤตอิย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ เพราะ
หากบุคคลกลุ่มนี้ไดง้านทีอ่ื่นกจ็ะเกดิการลาออก และตอ้งรบัลกูจา้งเขา้มาใหม่เรยีนรูง้านใหม่ ท า
ใหก้ารท างานขาดความต่อเนื่อง หรอืกรณีมกีารสอบบรรจุเจา้หน้าทีเ่ขา้มาใหม่ ท าใหลู้กจา้งทีม่ ี
ทกัษะในการท างานแต่สอบบรรจุในต าแหน่งนัน้ไม่ได้ต้องถูกเลกิจา้ง ก็เป็นอกีประเดน็ที่ท าให้
งานคุมประพฤตขิาดความต่อเนื่อง และบ่อยครัง้ทีผู่ส้อบเขา้มาบรรจุงานได ้กจ็ะขอยา้ยภายหลงั
ท างานไดไ้มน่าน ท าใหส้ านกังานคุมประพฤตจิงัหวดักต็อ้งกลบัมาเปิดรบัลกูจา้งอกี   



โครงการการศกึษาแนวทางการพฒันาหลกัสตูรอบรมเพือ่ฟ้ืนฟู              หน้า 4 - 27 
และปรบัพฤตกิรรมผูก้ระท าผดิกฎหมาย กรณีเมาแลว้ขบั 
 
   

 

 
“...พนกังานคุมประพฤตสิ่วนใหญ่ประสบการณ์การท างานน้อย มกีารเปลีย่น
ถ่ายกนับ่อย มกีารแบ่งความรบัผดิชอบทางดา้นกฎหมายใหก้บัน้องทีเ่ป็น

ลกูจา้งชัว่คราว ประสบการณ์แต่ละคนสงูสุดแค่ 2 ปี...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่23 

 
“...ลกูจา้งชัว่คราวจะมงีานทีเ่ป็นหน้าทีง่านแบบตามปกต ิการสอบปากค า                  

ขอ้มลูเบื้องตน้ การรบัรายงานตวั...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่25 

 
สิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคต่องานทีส่ าคญัอกีประการหนึ่งกค็อื ทศันคตต่ิอการท างาน 

การมองเห็นความส าคญัของตนที่มต่ีองาน และเส้นทางความเติบโตในสายอาชพีที่ตนด ารง
ต าแหน่งอยู ่โดยเฉพาะเจา้หน้าทีท่ีไ่ม่ไดเ้ป็นขา้ราชการ จะกงัวลเรื่องความมัน่คงของงาน ท าให้
เมื่อได้งานที่อื่นที่ม ัน่คงกว่าจะเลอืกที่จะลาออก  หรอืเกดิกรณีสอบบรรจุของกรมคุมประพฤต ิ
แต่ลกูจา้งสอบไมไ่ด ้กท็ าใหเ้กดิการเสยีขวญัก าลงัใจ และมทีศันคตทิีไ่มด่ต่ีอการท างาน 

 
4. ข้อบญัญติั (Mandate) 

 
1) ความชดัเจนของกฎหมาย 

ในส่วนของการคุมความประพฤตผิูก้ระท าความผดิกรณีดื่มแลว้ขบั (เมาแลว้
ขบั) กฎหมายไดก้ าหนดใหส้ านกังานคุมประพฤตจิงัหวดัมอี านาจหน้าทีภ่ายหลงัจากศาลมคี าสัง่
ใหผู้ก้ระท าความผดิถูกคุมประพฤต ิ 

อ านาจหน้าที่ของส านักงานคุมประพฤตจิงัหวดัจงึเกดิขึน้ภายหลงัศาลมคี า
พพิากษา และมหีนังสอืให้เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบในกระบวนการคุมประพฤตติามขอ้ก าหนด
ในค าสัง่ศาล       ซึ่งค าสัง่ศาลจะมขีอ้ก าหนด คอื ให้ผู้ถูกคุมความประพฤตมิารายงานตวัต่อ
ส านักงานคุมประพฤติเป็นจ านวนกี่ครัง้ และ/หรอืให้บรกิารสาธารณะ จ านวนกี่ชัว่โมง โดย
ระยะเวลาในการคุมความประพฤตติามทีศ่าลก าหนด  
 

“...คุมประพฤตมิหีน้าทีด่ าเนินการตามศาลว่าท าอะไรบา้ง ส่วนใหญ่ศาลจะ
ก าหนดว่าใหร้ายงานตวั 3 เดอืน 1 ครัง้ในเวลา 1 ปี บรกิารสงัคม 12 – 24 

ชัว่โมง แลว้แต่ศาลแต่ละทีไ่มเ่หมอืนกนั...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่16 
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สิง่ทีน่ าไปสู่การตคีวามค าสัง่ศาลกค็อื การบรกิารสาธารณะ ว่ากจิกรรมใดถอื
เป็นการบรกิารสาธารณะ และกจิกรรมเหล่านัน้เหมาะสม สอดคล้อง และเป็นไปในทศิทางตาม
เจตนารมณ์ของการคุมความประพฤติหรอืไม่ อย่างไร จากการเปิดช่องให้เป็นดุลยพนิิจของ
เจา้หน้าทีส่ านกังาน        คุมประพฤตจิงัหวดัทีร่บัผดิชอบ จงึอาจเกดิความลกัลัน่ทัง้ในดา้นการ
ตคีวาม การจดักจิกรรมให้กบัผู้ถูกคุมความประพฤต ิและ/หรอืการให้ค าแนะน ากบัภาคส่วนที่
เกีย่วขอ้ง 

 
“...การก าหนดบรกิารสงัคม คุมประพฤตจิะดคูวามเหมาะสมเป็นหลกั คอื ดู
คุณสมบตัขิองผูถู้กคุมประพฤตวิ่ามคีวามสามารถตรงไหน เช่น มคีวามรู ้
เป็นคุณหมอ กจ็ะถามว่าในเรอืนจ ามนีกัโทษเยอะคุณหมอยนิดเีขา้ไปให้
ความรูห้รอืไม ่หากยนิดกีส็่งไป หากไมย่นิดกีไ็มไ่ด้...ซึง่เป็นการตกลง

ระหว่างคุมประพฤตกิบัผูถู้กคุมประพฤต ิซึง่ส่วนใหญ่ศาลจะไม่บงัคบั ศาลจะ
ระบุว่า ตามทีพ่นกังานคุมประพฤตแินะน าตามเหน็สมควร...” 

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่19 
 

2) ความเพียงพอของกฎหมาย 
การก าหนดให้ส านักงานคุมประพฤติจงัหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการ

ควบคุม ด าเนินการ และประเมนิผลการคุมประพฤติของบุคคลผู้ต้องค าสัง่ศาลให้ถูกคุมความ
ประพฤติ แต่ไม่มอี านาจในการสัง่การ และ/หรอืก าหนดมาตรการที่ให้คุณให้โทษต่อผู้ถูกคุม
ความประพฤต ิท าใหก้ารท างานของส านักงานคุมประพฤตจิงัหวดัในหลายกรณีต้องเป็นไปใน
ลักษณะของการ “จัดให้บริการ” ต่อบุคคลผู้กระท าผิดกฎหมาย มากกว่าที่จะเป็นการ 
“ด าเนินการ” เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติต้องกระท ากิจกรรมตามแผนหรอืโครงการของ
ส านกังานคุมประพฤตใิหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องหลกัการคุมประพฤต ิ

การขาดอ านาจในการด าเนินการที่เป็นการบงัคบัใหผู้้ถูกคุมความประพฤติ
ต้องปฏบิตั ิส่งผลให้เกดิการปฏเิสธการเขา้ร่วมกจิกรรมทีท่างส านักงานคุมประพฤตจิงัหวดัจดั
ขึน้ หรอืการไม่ให้ความร่วมมอืเมื่อได้เขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ที่ได้จดัขึน้ จงึเป็นการสูญเสยีทัง้
งบประมาณดา้นการเงนิ เวลา วสัดุอุปกรณ์ และบุคลากร โดยผลสุดทา้ยผูถู้กคุมความประพฤติ
กไ็มไ่ดเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรอืปรบัเปลีย่นทศันคติทีม่ต่ีอการดื่มแอลกอฮอล์แลว้ขบั
ขีย่านพาหนะ    

โดยเฉพาะการมกีฎหมายรองรบัการใหค้วามสงเคราะหต่์อผูก้ระท าผดิทีศ่าล
ตดัสนิใหถู้กคุมความประพฤตใินเรือ่งค่ายานพาหะ หรอืในบางกรณีเป็นการอ านวยความสะดวก
ในเรือ่งอื่นๆ ยิง่เป็นการลดทอนศกัยภาพในการสรา้งความส านึกรูข้องผูถู้กคุมความประพฤตต่ิอ
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การกระท าความผดิ ในทางตรงกนัขา้มกลบักลายเป็นการสรา้งความรูส้กึว่า ทัง้หมดเป็นบรกิาร
ของรฐัทีต่นมสีทิธหิรอืสมควรทีจ่ะไดร้บั  

 
3) ความชดัเจนในอ านาจของกฎหมาย 

อ านาจหน้าทีต่ามกฎหมายของส านกังานคุมประพฤตจิงัหวดัและเจา้หน้าทีท่ี่
รบัผดิชอบมกีารก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย และระเบยีบบรหิารราชการ
แผ่นดนิ   

 
5. ส่ือ (Media) 

 
1) ส่ือท่ีใช้ในการอบรม 

การจดัอบรมให้กบัผู้ถูกคุมความประพฤตมิกีารด าเนินการในทุกส านักงาน          
คุมประพฤติจงัหวัด แต่จะมีจ านวนความถี่ของการจดัอบรมที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่
งบประมาณ และจ านวน/ประเภทของผู้ถูกคุมความประพฤติในแต่ละส านักงานคุมประพฤติ
จงัหวดั 

จากหลกัสูตรทีด่ าเนินอยู่ ส่วนมากเป็นการจดัอบรมในลกัษณะของการเชญิ
วทิยากรมาบรรยายในประเดน็ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายจราจร ยาเสพติด และแนวทางทาง
ศาสนา ซึง่ไมไ่ดใ้ชส้ื่อในการอบรมทีม่ลีกัษณะพิเศษหรอืมคีวามเฉพาะเจาะจง ท าใหไ้ม่มปีญัหา
ในเรือ่งสื่อทีใ่ชใ้นการอบรม 

 
“..ส่วนมากเรือ่งสือ่เป็นเรือ่งของวทิยากรน ามาเอง ของต ารวจ ของ
โรงพยาบาล เขามสีือ่ของเขา เราเตรยีมแค่สถานที ่เครือ่งเสยีง..” 

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่3 
 

อยา่งไรกต็าม แมใ้นบางหลกัสูตรจะมกีารจดัอบรมร่วมกบัการเดนิทางไปท า
กจิกรรมนอกสถานที ่แต่กไ็มเ่กดิปญัหาในเรือ่งสื่อทีใ่ชใ้นการอบรมแต่อยา่งใด   
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2) เน้ือหาท่ีใช้ในการอบรมมีมาตรฐาน 
ข้อจ ากัดของเนื้อหาที่ใช้ในการอบรม คือ การไม่มีหลักสูตรกลางที่เป็น

มาตรฐานเดยีวกนัของแต่ละหลกัสูตร จงึขาดรายละเอยีดส าคญัของหลกัสูตร เช่น ในหลกัสูตร
ควรต้องมีเนื้อหาหลักอะไรบ้าง ในแต่หัวข้อต้องเป็นภาคปฏิบัติกี่ชัว่โมง ทฤษฎีกี่ชัว่โมง 
วทิยากรความเป็นบุคคลทีม่คีุณสมบตัอิย่างไร และควรมผีูเ้ขา้รบัการอบรมจ านวนเท่าไหร่ จาก
ขอ้จ ากดัดงักล่าว ท าใหส้ านักงาน  คุมประพฤตจิงัหวดัแต่ละจงัหวดัต้องก าหนดขอบเขตเนื้อหา
ในการอบรมขึน้เอง ท าใหเ้กดิความแตกต่างกนัออกไปในแต่ละพืน้ที่ แมเ้ป็นหลกัสูตรการอบรม
ส าหรบัผูถู้กคุมประพฤตใินฐานความผดิเดยีวกนักต็าม 

 

“...โปรแกรมแต่ละจงัหวดัไม่เหมอืนกนั ไมว่่าจะเป็นกจิกรรมแกไ้ขฟ้ืนฟูกจ็ะ
ไมเ่หมอืนกนั แต่ตวัหลกัจะเหมอืนกนั...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่17 

 
อย่างไรก็ตาม การเปิดช่องให้ทางส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเป็นผู้

ก าหนดหลกัสูตรเองก็มสี่วนด ีที่สามารถก าหนดหลกัสูตรได้สอดคล้องกบัปญัหาและขอ้จ ากดั
ของแต่ละพื้นที่   แต่ในขณะเดยีวกนั ก็จ าเป็นต้องมบีุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถในการ
ก าหนดหลกัสูตรเพื่อให้การอบรมบรรลุตรงตามวตัถุประสงค์ของการคุมประพฤตใินแต่ละฐาน
ความผิด ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถก็กลายเป็นข้อจ ากัดหนึ่งของส านักงานคุม
ประพฤตจิงัหวดั ท าให้การก าหนดหลกัสูตรที่ด าเนินการอยู่ในปจัจุบนั มกัเป็นการจดัหลกัสูตร
อบรมตามทีเ่คยไดป้ฏบิตัมิา   

 
3) วิทยากรมีความรู้ ความเข้าใจ 

วิทยากรเกือบทัง้หมดที่มาบรรยายในโครงการอบรมที่จ ัดให้ผู้ถูกคุม
ประพฤตโิดยส านกังานคุมประพฤตจิงัหวดั จะเป็นบุคลากรทีม่าจากหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ประเดน็นัน้ๆ ของเนื้อหาการอบรม เช่น ต ารวจจราจรเป็นวทิยากรบรรยายในหวัขอ้กฎหมาย
จราจร เจา้หน้าทีจ่ากโรงพยาบาลมาบรรยายเกี่ยวกบัสุขภาพ พระสงฆห์รอืบุคคลทีเ่ป็นทีเ่คารพ
นบัถอืของสงัคมมาบรรยายเรือ่งเกีย่วกบัธรรมะและแนวทางในการด าเนินชวีติ เป็นตน้   

 

“...ขนส่งอบรมประเดน็การท าใบขบัขี ่การขออนุญาตต่างๆ สาธารณสุข
อบรมประเดน็วธิปีฐมพยาบาล การลดความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากอุบตัเิหตุ 
ต ารวจจะเกีย่วขอ้งกบักฎหมายจราจร พรบ.จราจร มกีารน าภาพอุบตัเิหตุที ่
เกดิขึน้มาใหด้ดูว้ย เพือ่ใหรู้ถ้งึความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึ้น ส่วนป้องกนัสา

ธารณภยัจะพดูถงึเทคนิคการขบัขีป่ลอดภยั...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่19 
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ส าหรบัความรูค้วามเขา้ใจของวทิยากรทีม่ต่ีอหวัขอ้บรรยายนัน้ อยู่ในระดบัที่
ด ีมคีวามสามารถในการอธบิายถึงสาระในประเด็นที่รบัผดิชอบได้เป็นอย่างด ีแต่อาจประสบ
ปญัหาบ้างในเรื่องความเขา้ใจถงึวตัถุประสงค์ของการจดัอบรมผูถู้กคุมความประพฤต ิลกัษณะ
ของผูถู้กคุมความประพฤตทิีเ่ขา้รบัการอบรม และปญัหาการประสานขอความร่วมมอืหน่วยงาน
ตน้สงักดัของวทิยากร 

ขอ้จ ากดัที่เป็นปญัหาส าหรบัวทิยากรในทุกหลกัสูตรก็คอื ความสามารถใน
การถ่ายทอดสาระ ความรู ้ทกัษะ และทศันคตต่ิอผู้เขา้รบัการอบรม เพราะผู้รบัการอบรมเป็น
กลุ่มคนทีม่คีวามแตกต่างหลากหลายอย่างมาก ทัง้อายุ การศกึษา สงัคม ค่านิยม ศาสนา ชาติ
พนัธุ์ ภาษา ความเชื่อ และวธิคีดิ จากความแตกต่างจงึท าให้การท าหน้าทีข่องวทิยากรเป็นไป
ดว้ยความล าบากทีจ่ะบรรลุตามวตัถุประสงค ์

ปญัหาอีกประการที่ท าให้การอบรมไม่บรรลุผลในทางปฏบิตัิก็คอื การเข้า
รว่มกจิกรรมของผูถู้กคุมความประพฤตไิมไ่ดเ้กดิจากความสมคัรใจที่จะเขา้รบัอบรม แต่เป็นการ
เขา้อบรมเพราะเงื่อนไขจากค าสัง่ศาล ท าให้ผู้เขา้รบัการอบรมไม่ได้ให้ความสนใจต่อเนื้อหาที่
วทิยากรตอ้งการทีจ่ะถ่ายทอด หากแต่เป็นการเขา้รบัการอบรมเพื่อใหค้รบตามเงือ่นไข 

    
“...ทุกคนมาตามหน้าที ่ไมไ่ดม้าดว้ยความสมคัรใจ..เขาถูกศาลสัง่ใหม้ากม็า 

ใหค้รบเงือ่นไข ส่วนจะไดห้รอืไมไ่ดอ้นัน้ีอยูก่บัแต่ละคน...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่4 

 
4) รปูแบบการจดัการอบรม 

หลกัสูตรการอบรมของส านักงานคุมประพฤตจิงัหวดัเกอืบทัง้หมดเป็นการ
จดัอบรมในรปูแบบการบรรยายใหค้วามรู ้โดยเชญิวทิยากรมาบรรยาย หวัขอ้ละ 3 - 6 ชัว่โมง 
ในใชร้ะยะเวลาการอบรมประมาณ 1 - 3 วนั แลว้แต่กรณ ี 

 
“...การอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัคดเีมาไมข่บั การขบัขี ่การจราจร อบรมวนั

เดยีวจบ เพราะตดิในเรือ่งของงบประมาณ...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่7 

 
ในบางส านกังานคุมประพฤตจิงัหวดั มกีารจดัการอบรมในหอ้งแบบบรรยาย

ร่วมกับการพาผู้ถูกคุมความประพฤติไปจดักิจกรรมนอกสถานที่ ซึ่งมกัเป็นการพาไปเยี่ยม
ผูป้ว่ยทีโ่รงพยาบาล หรอืการไปปฏบิตัธิรรมทีส่ านกัสงฆห์รอืวดัแลว้แต่กรณ ี 

การจดัอบรมหลกัสตูรเฉพาะของผูถู้กคุมความประพฤตฐิานความผดิดื่มแลว้
ขบั  (เมาแล้วขบั) มีไม่มากนัก และพบเฉพาะในบางจงัหวัดเท่านัน้ ส่วนใหญ่เป็นการจัด
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หลกัสูตรการอบรมส าหรบัผู้ถูกคุมความประพฤตฐิานความผดิขบัรถโดยประมาทและ/หรอืเสพ
แล้วขบั เพราะผู้ถูกคุมความประพฤติกรณีฐานความผดิดื่มแล้วขบั (เมาแล้วขบั) มจี านวนไม่
มาก ประกอบกบัขอ้จ ากดัเรื่องงบประมาณ ท าใหส้ านักงานคุมประพฤตจิงัหวดัจงึเลอืกทีจ่ะใหผู้้
ถูกคุมประพฤตกิรณีฐานความผดิดื่มแล้วขบั (เมาแล้วขบั) ไปเขา้รบัการอบรมร่วมกบัผู้ถูกคุม
ความประพฤตฐิานความผดิอื่น    

 
6. การส่งเสริมความส าเรจ็ (Empowerment) 

 
1) ผูเ้ข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 

การประเมนิว่าผูเ้ขา้รบัการอบรมในแต่ละหลกัสูตรมคีวามรูค้วามเขา้ใจมาก
น้อยเพยีงใดภายหลงัการเขา้รบัการอบรมนัน้ เป็นการสอบถามโดยใชแ้บบสอบถาม แต่ไม่มกีาร
ทดสอบหรอืการประเมนิในรูปแบบอื่นทีจ่ะสะท้อนถงึความรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาสาระของการ
อบรมอยา่งแทจ้รงิ  

สาเหตุหลกัมาจากการขาดการประเมนิผลอย่างเป็นระบบ และเงื่อนไขของ
ค าสัง่ศาลก าหนดเพยีงเขา้รบัการอบรมและ/หรอืบรกิารสารธารณะเป็นจ านวนกี่ชัว่โมง เมื่อเขา้
รบัการอบรมและ/หรอืบรกิารสาธารณะครบตามค าสัง่ศาลก าหนด กถ็อืว่าผูถู้กคุมความประพฤติ
ได้ปฏิบัติตามค าสัง่ศาลครบถ้วนแล้ว การมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหรือไม่ไม่ได้เป็น
ขอ้ก าหนดในการท าใหผู้ถู้กคุมความประพฤตพิน้หรอืไม่พน้มาตรการคุมประพฤตติามค าสัง่ศาล 
ท าใหป้ระเดน็น้ีไมไ่ดร้บัการใหค้วามส าคญัเท่าทีค่วร 

 
“..ส่วนใหญ่กถ็ามเรือ่งอบรม หลงัอบรม รูม้ากขึ้นไหม อาหาร การจดัเป็น

อยา่งไร..กไ็ม่มัน่ใจนะว่าทีต่อบมาจรงิหรอืเปล่า มนัไมไ่ดท้ดสอบ มนัเป็นแค่
ถามความเหน็..” 

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่28 
 

2) ผูเ้ข้าอบรมมีทศันคติท่ีถกูต้อง 
ในประเดน็ผูถู้กคุมความประพฤตทิีเ่ขา้รบัการอบรมในแต่ละหลกัสูตรจะเกดิ

ทศันคตทิี่ถูกต้องหรอืไม่ มากน้อยเพยีงใดภายหลงัการเขา้รบัการอบรมตามหลกัสูตรครบแล้ว
นัน้ ทางส านักงานคุมประพฤติจงัหวัดไม่มีการทดสอบหรือการประเมินในรูปแบบอื่นที่จะ
สามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงทศันคตภิายหลงัการเขา้รบัการอบรม  

สาเหตุส าคญัมาจากขาดการประเมนิผลอย่างเป็นระบบ และเงื่อนไขของ
ค าสัง่ศาลก าหนดเพยีงเขา้รบัการอบรมและ/หรอืบรกิารสารธารณะเป็นจ านวนกี่ชัว่โมง เมื่อเขา้
รบัการอบรมและ/หรอืบรกิารสาธารณะครบตามค าสัง่ศาลก าหนด กถ็อืว่าผูถู้กคุมความประพฤติ
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ไดป้ฏบิตัติามค าสัง่ศาลครบถ้วนแลว้ การมีทศันคตทิีถู่กต้องหรอืไม่ไม่ไดเ้ป็นขอ้ก าหนดในการ
ท าใหผู้ถู้กคุมความประพฤตพิน้หรอืไม่พน้มาตรการคุมประพฤตติามค าสัง่ศาล ท าใหป้ระเดน็นี้
ไมไ่ดถู้กด าเนินการหรอืใหค้วามส าคญัเท่าทีค่วร 

 
“..ไมป่ระเมนิเรือ่งนี้ ส่วนมากกถ็ามแบบประเมนิหลงัอบรมทัว่ๆ ไป เราไม่รู้
หรอกว่าเขามทีศันคตเิปลีย่นไปไหม..ผมว่ามนัวดัยากนะ ถา้ท าไดก้ด็นีะ เรา

จะไดรู้ว้่าอบรมแลว้ดขีึน้ไหม แต่ผมว่ามนัเป็นเรือ่งยาก..” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่11 

3) ผูเ้ข้าอบรมมีการปรบัเปล่ียน 
ในประเดน็ผู้ถูกคุมความประพฤตทิีเ่ขา้รบัการอบรมในแต่ละหลกัสูตรจบสิ้น

แลว้     มกีารเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมที่เป็นปญัหาหรอืไม่นัน้ ทุกส านักงานคุมประพฤตจิงัหวดั
ไมไ่ดท้ าการตดิตามผล 

 
“...ส านกังานคุมประพฤตไิดจ้ดัโครงการอบรมใหผู้ถู้กคุมความประพฤตเิขา้
รว่ม ยงัไมไ่ดด้วู่าในเชงิคุณภาพว่าหลกัผ่านการอบรมผูถู้กคุมประพฤตมิี

พฤตกิรรมดขีึ้นหรอืไม ่เพราะยงัไมไ่ดม้กีารตดิตามประเมนิผล...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่18 

 
 

ประเดน็ท่ีสาม มขีอ้เสนอแนะต่อกระบวนการท างานเกีย่วกบัคุมประพฤต ิ
 

1. การบริหารจดัการด้านการอบรม 
 

รายจ่ายส าหรบัการจดัการอบรม/สมัมนาเพื่อปรบัทศันคตหิรอืพฤตกิรรมของผู้
ถูกคุมความประพฤตโิดยการแยกประเภทฐานความผดิ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย เพราะที่ผ่านมา
มกัจดัเนื้อหาสาระในการอบรม/สมัมนาเพื่อปรบัทศันคตหิรอืพฤตกิรรมตามฐานความผดิทีม่ผีูถู้ก
คุมประพฤตจิ านวนมากทีสุ่ดแลว้ใหผู้ถู้กคุมความประพฤตใินฐานความผดิอื่นทีจ่ านวนน้อยกว่า
เขา้ร่วม หรอืไม่กเ็ป็นการจดัหลกัสูตรทีม่เีนื้อหาสาระในการจดัอบรม/สมัมนาแบบกลางๆ ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกบักลุ่มของผูเ้ขา้รว่มโครงการ  

 
“...กระบวนการแกไ้ขขึ้นอยู่แต่ละจงัหวดั ทีน่ีเ่อาสามกลุ่ม มาอบรมรว่มกนั 
ไมไ่ดแ้ยกเฉพาะประเภท เป็นการท าในภาพรวม เช่น ขนส่งอบรมประเดน็
การท าใบขบัขี ่    การขออนุญาตต่างๆ สาธารณสุขอบรมประเดน็วธิปีฐม
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พยาบาล การลดความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากอุบตัเิหตุ ต ารวจจะเกีย่วขอ้งกบั
กฎหมายจราจร พรบ.จราจร    มกีารน าภาพอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้มาใหด้ดูว้ย 
เพือ่ใหรู้ถ้งึความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึ้น ส่วนป้องกนัสาธารณภยัจะพดูถงึ

เทคนิคการขบัขีป่ลอดภยั...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่11  

 
“...การอบรมส่วนมากจะยดึการกระท าความผดิของ พรบ.จราจร เป็นหลกั..

แต่กใ็หเ้มาแลว้ขบัเขา้รว่มดว้ยนะ..” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่14  

“...ไม่มกีารคดักรองเพือ่แยกกลุ่มผูถู้กคุมประพฤต ิแต่จะคดัเลอืกผูถู้กคุม
ประพฤตทิีม่อีาการหนกัเขา้รว่มโครงการก่อน เนือ่งจากไมม่งีบ ตอ้งเอาคนที ่

จ าเป็นเขา้มาก่อน...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่21  

 
2. หลกัสตูรการคมุประพฤติ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปญัหาการจัดอบรมหรือกิจกรรมให้กับผู้ถูกคุมความ

ประพฤตซิึง่ไมต่รงกบัลกัษณะของคดหีรอืความผดิ ไม่ใหเ้กดิความแตกต่างกนัจนเกนิไปส าหรบั
การจดัอบรม คือ การที่ส่วนกลางควรมรีูปแบบหรอืหลกัสูตรกลางที่เป็นแกนหลกัให้กับทุก
ส านกังานคุมประพฤตปิฏบิตั ิโดยอาจมกีารเปิดจ านวนชัว่โมงอสิระไวส้ าหรบัใหแ้ต่ละส านักงาน
คุมประพฤตสิามารถยดืหยุ่นใหส้อดคลอ้งกบับรบิทและขอ้จ ากดัของแต่ละพื้นทีไ่ด ้กล่าวอกีนัย
หนึ่งกค็อื หลกัสตูรกลางทีก่ าหนดมานัน้จะมาเป็นแนวทางในการจดักจิกรรมใหส้อดคลอ้งเป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนัของแต่ละลกัษณะความผดิของผูถู้ก คุมความประพฤต ิ

 
“..ก าหนดมาเลยว่า ตอ้งอบรมเรือ่งอะไรบา้ง กีช่ ัว่โมง หรอืตอ้งใหบ้รกิาร

สงัคมแบบไหน ก าหนดเป็นกลุ่มกจิกรรม เช่น ประมาท ไปกจิกรรมกลุ่มนี้ 
เมาแลว้ขบักจิกรรมกลุ่มนี้ อะไรแบบนี้..” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่2 

 
“..กม็ชี่องใหอ้สิระบา้ง เช่น ในการจดักจิกรรม 16 ชัว่โมงกจิกรรม เป็น

กจิกรรมแกนตามทีก่ าหนดมา 13 ชัว่โมง อกี 3 ชัว่โมงใหอ้สิระในการจดั
หวัขอ้หรอืกจิกรรม ใหแ้ต่ละจงัหวดัก าหนดได.้.” 

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่20 
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“..น่าจะท าขอ้ตกลงกบัหน่วยงานอืน่ ใหเ้ขารบัเรือ่งอบรมไปเลย เราไมน่่าจะ

ถนดัไปทุกเรือ่ง..เอกชนกไ็ด ้แลว้ใหคุ้มประพฤตมิหีน้าทีไ่ปตรวจรบัรอง
มาตรฐาน..แบบตรวจรถเอกชนน่ะ..แต่เราตอ้งก าหนดหลกัสตูรใหเ้ขานะ ว่า

อะไรกีช่ ัว่โมง แลว้เรากส็่งคนทีถู่กคุมไปใหเ้ขา..” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่25 

 
“..หลกัสตูรตอ้งต่างกนั แบบจดัเป็นโปรแกรมเลย ผดิประมาท เมาแลว้ขบั 

เสพแลว้ขบั ท าผดิซ ้าหรอืเปล่า ตอ้งต่างกนั ไมง่ ัน้จะไมไ่ดผ้ล..” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่26 

3. การส่ือสาร/อาสาสมคัร 
ในจงัหวดัทีม่พีืน้ทีก่วา้งและการเดนิทางเป็นไปดว้ยความล าบาก หรอืมลีกัษณะ

ของสงัคมทีย่ากต่อการตดิตามตวัผูถู้กคุมความประพฤตกิ็จะเกดิปญัหาในเรื่องค่าใชจ้่ายในการ
ตดิตามตวั   ผูถู้กคุมความประพฤต ิเพราะการตดิตามตวัทีจ่ะใหเ้กดิผลสมัฤทธิม์ากทีสุ่ดจะต้อง
กระท าในหลายช่องทางตามแต่ลกัษณะเฉพาะของแต่ละสงัคม การใชห้นังสอื จดหมาย หรอืการ
โทรศพัท์อาจเหมาะสมกบับางพื้นที่ แต่ในบางพื้นที่อาจต้องเป็นการลงพื้นที่ ใช้ความสมัพนัธ์
ทางสงัคม หรอืเครอืขา่ยทีห่ลากหลาย ซึง่งบประมาณทีใ่ชใ้นเรื่องการตดิตามจงึเกดิปญัหาไดใ้น
บางพืน้ทีท่ีม่ภีมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรมทีต่่างกนั 

 
“...เวลาออกนอกพื้นทีจ่ะไม่มเีบี้ยเลี้ยง ให้ถอืเป็นการปฏบิตัหิน้าทีต่ามปกต ิ
แต่ถา้เป็นการออกต่างจงัหวดัตอ้งเกนิ 12 ชัว่โมงขึน้ไป ถงึจะไดเ้บี้ยเลี้ยง...” 

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่4 
 

“...บางครัง้ขอความรว่มมอืจากอาสาสมคัรคุมประพฤตจิะถูกถามตรงๆ ว่าจะ
ไดร้บัค่าตอบแทนอยา่งไร ถ้าการท างานของเขาเกดิอุบตัเิหตุจะไดร้บัการคุม

ครองอะไรบา้ง...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่3 

 
“...ตามพื้นทีห่มูบ่า้นหรอืต าบลจะมอีาสาสมคัรช่วยดแูลอยู ่ช่วยในการ

ตดิตามมากกว่า แต่ส่วนใหญ่อาสาสมคัรทีม่อีายุซึง่อาจจะรบัมอืกบั
สถานการณ์รุนแรงทีเ่ป็นวยัรุน่ได ้พฤตกิรรมของอาสาสมคัรตอ้งเป็นที ่

ยอมรบัดว้ย...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่11 
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“...บางครัง้อาสาสมคัรบางคนกไ็มใ่หค้วามรว่มมอื ไมรู่เ้พราะรายจ่ายทีเ่ขา

ตอ้งจา่ยหรอืเปล่า..เพราะมคี่าพาหนะใหค้รัง้ละ 240 บาท เท่านัน้...” 
การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่14 

 
“...อาสาสมคัรคุมประพฤตทิีนี่จ่ะมปีญัหาตรงทีค่วามรูค้่อนขา้งน้อย แต่มใีจ

เป็นจติอาสา ส่วนใหญ่จะใหช้่วยสอนเรือ่งคุณธรรมจรยิธรรม ความรูท้ี ่
เกีย่วกบักระบวนการคุมประพฤตจิะไมค่่อยม.ี..” 

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่20 
 

“...อาสาสมคัรบางคนมหีมวกหลายใบ บางคนมคีุณภาพ เขา้ไปตามคนใน
ชุมชนได ้บางคนฐานะดจีะช่วย บางจงัหวดัอาสาสมคัรมคีวามพรอ้ม กช็่วย

เรือ่งการสงเคราะหด์ว้ย หากรายไดน้้อยกจ็ะช่วยเรือ่งการตดิตาม 
ค่าตอบแทนอาสาสมคัรกน้็อยดว้ย...” 

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่27 
 

4. การพฒันาบคุลากร 
กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะการพัฒนาบุคลากร โดยเสนอว่าควรมีการพัฒนา

ศักยภาพของผู้ท าหน้าที่คุมประพฤติ เพราะส่วนน้อยเจ้าหน้าที่ที่ร ับผิดชอบขาดความรู้
ความสามารถและทกัษะดา้นจติวทิยา ซึ่งการท างานคุมประพฤตมิคีวามส าคญัมาก อาจจะดว้ย
การเพิม่ต าแหน่งนักจติวทิยาด้านการใหค้ าปรกึษาใหก้บัทุกส านักงานคุมประพฤตจิงัหวดั หรอื
ในกรณีเร่งดด่วนนี้ควรให้มกีารจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการด้านจติวิทยาการให้ค าปรึกษา โดย
ร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาหรือสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญท าหลักสูตรที่มีความ
เฉพาะเจาะจงกบังานทีต่อ้งรบัผดิชอบ 

 
“..เราขาดความรูด้า้นน้ีครบั ส่วนมากเราไมไ่ดจ้บดา้นน้ี เวลาท างานกบัผูถู้ก

คุมตอ้งใชจ้ติวทิยาเยอะครบั เราน่าจะมเีจา้หน้าทีด่า้นจติวทิยาครบั มนั
ส าคญันะ..” 

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่11 
 

“..เอาเจา้หน้าทีท่ีม่อียูน่ีแ่หละ ใหไ้ปศกึษาต่อปรญิญาโทดา้นจติวทิยา จะได้
ไมต่อ้งเจา้หน้าที.่.มนัเป็นขวญัก าลงัใจกบัเจา้หน้าทีด่ว้ยนะ..” 

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่22 
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“..เป็นหลกัสตูรแบบประกาศนียบตัร ปีเดยีวจบ แลว้ใหเ้จา้หน้าทีท่ี ่

รบัผดิชอบไปเรยีน..จา่ยเองกไ็ด ้แลว้ใหม้คี่าตอบแทน แบบใบประกอบ
วชิาชพี..แต่ไมรู่จ้ะท าไดไ้หม แต่ถา้ท าไดม้นัจะดมีากกบัทุกฝา่ย..” 

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่24 
 

5. การประเมิน 
 กลุ่มตวัอย่างเสนอแนะให้มหีน่วยงานภายนอกประเมนิผลจากการคุมประพฤต ิ

เพื่อเป็นขอ้มลูใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งน าไปปรบัใชใ้นการฟ้ืนฟูพฤตกิรรมของผูก้ระท าความผดิ 
มากกว่าจะทีป่ระเมนิผ่านตวัชีว้ดัทีเ่ป็นอยู่ เพราะตวัชีว้ดัไม่สามารถชีใ้หเ้หน็ถงึความส าเรจ็ของ
ภารกจิทีแ่ทจ้รงิได ้
 

“…ใหเ้ราบรกิาร บอกเราตอ้งบรกิาร ทัง้ๆ ทีเ่ขาท าผดิ ทีค่วรตอ้งลงโทษและ
ฟ้ืนฟู..เราเอาแต่บรกิาร ตวัชี้วดักเ็น้นบรกิาร..น่าจะมใีครมาท าการประเมนิ 
เอาหน่วยงานภายนอก มาประเมนิสวิ่า ทีเ่ป็นอยู่นีม่นัถูกทางไหม..” 

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่1 
 

“..เราไมเ่คยประเมนิว่าหลงัจากจบไปแลว้มนัดขีึ้นไหม กเ็จอตัง้หลายคน ก็
ท าผดิซ ้า พดูไปกห็าว่าทุบหมอ้ขา้วตวัเอง..เราน่าจะตอ้งประเมนิ ว่าเราท า

ถูก ตรงตามวตัถุประสงคไ์หม..นีเ่อาใจอย่างกบัเขาเป็นนายจา้งเลย ทัง้ทีเ่ขา
ท าผดิกฎหมายนะ..” 

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่8 
 

“..พดูอะไรกไ็ด ้แต่มนัเชือ่ไดไ้หมล่ะ เรือ่งประเมนิไมเ่คนท า เองแต่มโนไปว่า
ประสบผลส าเรจ็..ตวั KPI เหรอ ผมว่าไมไ่ดส้ือ่อะไร กท็ าใหค้รบ ใส่ใหค้รบ 

แลว้ความจรงิล่ะ เรากร็ู้ๆ  อยูทุ่กวนัน้ีเรือ่ง KPI ท าใหไ้ดค้ะแนนสงู แต่ไมเ่คย
ประเมนิความจรงิ..” 

การใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่คนที ่17 
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4.2 กลุ่มท่ีสอง ผูท่ี้ถกูศาลสัง่ให้คมุประพฤติ หรือผูถ้กูคมุความประพฤติ  
 

1. ข้อมลูทัว่ไป 
 

1) เพศ  

กลุ่มตัวอย่างทัง้ 87 คน เป็นเพศชายทัง้หมด คิดเป็นจ านวนร้อยละ 100 

ปรากฏรายละเอยีดในรปูที ่4.5 

 

รปูที ่4.5 แสดงขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (กลุ่มผูถู้กคุมความประพฤต)ิ: จ าแนกตามเพศ 

 

2) อาย ุ 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปี จ านวน 26 คน คดิเป็น

จ านวนรอ้ยละ 30 รองลงมาเป็นกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี จ านวน 25 คน คดิ

เป็นจ านวนรอ้ยละ 29 ใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุอยู่ในช่วง 41 – 50 ปี จ านวน 23 คน 

คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 26 ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุ 51 – 60 ปี มจี านวน 11 คน คดิเป็นจ านวน

รอ้ยละ 13  ส าหรบักลุ่มตวัอยา่งทีม่จี านวนน้อยทีสุ่ด คอือายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป มจี านวนเพยีง 2 

คน คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 2 ปรากฏรายละเอยีดในรปูที ่4.6 

 

ชาย, 100, 100% 

ชาย 

หญิง 
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รปูที ่4.6 แสดงขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (กลุ่มผูถู้กคุมความประพฤต)ิ: จ าแนกตามอายุ 
 

3) อาชีพหลกั   

เป็นการสอบถามถงึอาชพีหลกั อนัหมายถงึอาชพีทีส่รา้งรายไดห้ลกัของตนเอง 

จากการเกบ็ตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนมาก เกนิกว่าครึง่ มอีาชพีหลกัคอื รบัจา้ง ซึง่โดย

ส่วนใหญ่เป็นการรบัจา้งทัว่ไป ไม่ได้มสีถานทีท่ างานทีแ่น่นอน จ านวน 55 คน คดิเป็นจ านวน

รอ้ยละ 63 รองลงมาคอื มอีาชพีหลกัเป็นเกษตรกร มทีัง้ที่ท านา ท าไร่ และท าสวน จ านวน 21 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 24 ส าหรบัอาชพีหลกัทีเ่ป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัมจี านวน 5 คน รอ้ยละ 6 และ

เป็นผูว้่างงาน จ านวน 6 คน คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 7 ปรากฏรายละเอยีดในรปูที ่4.7 

 

21 - 30 ปี, 26, 30% 

31 - 40 ปี, 25, 29% 

41 - 50 ปี, 23, 26% 

51 - 60 ปี, 11, 13% 60 ปีขึน้ไป, 2, 2% 

21 - 30 ปี 

31 - 40 ปี 

41 - 50 ปี 

51 - 60 ปี 

60 ปีขึน้ไป 
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รปูที ่4.7 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง (กลุ่มผูถู้กคุมความประพฤต)ิ: จ าแนกตามอาชพี
หลกั 

 

2. ผลการศึกษา 

 

1) สาเหตขุองการกระท าความผิด 
 

(1) พาหนะ 

เมื่อลงไปในรายละเอียดถึงพาหนะที่กลุ่มตัวอย่างใช้ขับขี่หลังการดื่ม

แอลกอฮอล์      ในวนัที่ถูกด าเนินคด ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนมาก คอื จ านวน 50 คน ขบัขี่

รถจกัรยานยนต์ คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 57 ของทัง้หมด ส่วนทีเ่หลอืคอื จ านวน 37 คน คดิเป็น

จ านวนรอ้ยละ 43 ขบัขีร่ถยนต์   ซึง่มากกว่าครึง่เป็นรถยนต์กระบะ ปรากฏรายละเอยีดในรปูที ่

4.8 

 

จนท. รัฐ, 5, 6% 

เกษตรกรรม, 21, 
24% 

รับจ้าง, 55, 63% 

วา่งงาน, 6, 7% 

จนท. รัฐ 

เกษตรกรรม 

รับจ้าง 

วา่งงาน 
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รปูที ่4.8 แสดงขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (กลุ่มผูถู้กคุมความประพฤต)ิ: จ าแนกตามพาหนะ 
 

“…ขบัรถเครือ่ง (มอเตอรไ์ซค)์ ไปหน้าปากซอย จะออกไปซื้อก๋วยเตีย๋ว..กนิ
ทีบ่า้นเพือ่น ปีใหม.่..ผมเลกิแลว้ เดนิกลบัไปบา้น แต่มนัหวิ กเ็ลยขบัรถจะไป
ซื้อก๋วยเตีย๋ว  โผล่ไปเจอเลย..เลี้ยวกลบัไมท่นั..ขอกไ็มใ่ห ้บอกว่าจะมาซื้อ
ก๋วยเตีย๋ว..” 

 ผูถู้กคุมความประพฤตริายที ่23 
 

“..ดกึแลว้ จะกลบับา้น ขบัซาเลง้นีแ่หละ..พ่วงขา้ง ไมน่ึกว่าจะเจอ..ก าลงัจะ

เกบ็ด่านอยูแ่ลว้ คนืนัน้เลยนอนทีโ่รงพกั ดกึแลว้เลยไมป่ระกนั..ไม่มตีงัคด์ว้ย 

นอนกน็อน..” 

ผูถู้กคุมความประพฤตริายที ่57 
 

“..รถปิกอพัขนของกลบัจากไซคง์าน งานเสรจ็กช็วนกนักนิเบยีร.์.กบั

ลกูน้องดว้ย เจา้ของบา้นดว้ย  กนิทีไ่ซคง์านนัน่แหละ..ของเตม็รถเลย พอดี

ไดเ้งนิจากนายจา้งกเ็ลยประกนัตวั แลว้จงึไปศาลวนัจนัทร.์.” 

ผูถู้กคุมความประพฤตริายที ่35 

 

จกัรยานยนต์, 50, 
57% 

รถยนต์, 37, 43% 

จกัรยานยนต์ 

รถยนต์ 
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(2) สาเหตกุารด่ืม  

เมือ่สอบถามถงึสาเหตุการดื่มแลว้ขบั ในวนัทีถู่กต ารวจจบัด าเนินคดี จากกลุ่ม

ตวัอย่างทัง้หมด 87 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมากกว่าครึง่ถูกด าเนินคดเีมาแลว้ขบั จากการดื่ม

แอลกอฮอลใ์นงานเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 58 คน คดิ

เป็นจ านวนรอ้ยละ 67      ทีเ่หลอืถูกด าเนินคดเีมาแลว้ขบัจากการไปดื่มแอลกอฮอลเ์พราะไป

ร่วมงานงานสงัสรรค์ คอื จ านวน 29 คน คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 33 ปรากฏรายละเอยีดในรปูที ่

4.9 

 

 

รปูที ่4.9 แสดงขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง (กลุ่มผูถู้กคุมความประพฤต)ิ: จ าแนกตามสาเหตุ
ของการกระท าความผดิ 

 

“..มนัเป็นประเพณีของบา้นเฮา งานตรษุงานสงกรานต ์ขบัรถไปทางไหน         

หมูเ่ฮากเ็รยีก มนักต็อ้งกนิเป็นธรรมดา..”  

ผูถู้กคุมความประพฤตริายที ่3 

 

เป็นการใหเ้หตุผลการดื่มแอลกอฮอลข์องผูถู้กคุมความประพฤตริายที่ 3 ซึง่มี

ลกัษณะเดยีวกนักบัผูถู้กคุมประพฤตริายที ่9 และรายที ่18 แมจ้ะอยูใ่นต่างพืน้ทีก่นั 

 

 

เทศกาล, 58, 67% 

สงัสรรค์, 29, 33% 

เทศกาล 

สงัสรรค์ 
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“...ผมไมไ่ดก้นิทุกวนั พอดไีปงานปีใหม ่เขาฉลองกนั เพือ่นๆ ส่งให ้ไมก่นิก็

ไมไ่ด.้..กนิเสรจ็กว็่าจะกลบับา้น ขบัรถออกมาเจอด่านเลย.”. 

ผูถู้กคุมความประพฤตริายที ่9 

 

“ไปแอ่วงานป๋ีใหม ่ไปเจอเพือ่น คิด๊ว่าจะกนิหน่อยนึง..กนิไปกนิมา กย็าวเลย

..                             หนกัอยู ่เกอืบหา้ทุ่ม..ไมเ่มาหรอก ป๊ิกได ้เคยกนิหนกั

กว่านี้ยงัป๊ิกได.้..” 

ผูถู้กคุมความประพฤตริายที ่18 

 

กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันก็คือ การดื่มแอลกอฮอล์เป็น

ประเพณีของคนไทยทีเ่มื่อเขา้ช่วงเทศกาล ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรอืสงกรานต์ หรอืแมแ้ต่งานบุญ

ประเพณีของแต่ละพื้นที่ก็ต้องมกีารดื่มแอลกอฮอล์ การดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นสิง่ที่ไม่สามารถ

หลกีเลีย่งได ้และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มกัจะปฏเิสธว่าไม่ไดต้ัง้ใจไปดื่มแอลกอฮอล ์แต่เป็นการ

ดื่มทีเ่กดิจากสถานการณ์เฉพาะหน้า เช่น พบเพื่อน หรอืเพื่อนดื่มอยู่ชกัชวน แต่เมื่อดื่มแลว้ต้อง

เดนิทางต่อ ท าใหเ้ขาต้องขบัรถทัง้ทีด่ ื่มแอลกอฮอลม์า ซึง่ระหว่างการเดนิทางกพ็บกบัด่านของ

เจา้หน้าทีต่ ารวจ 

 

“..ไปงานบวชลกูชายเพือ่น ไมไ่กลจากบา้นเท่าไหร.่.เอารถยนตไ์ป ความจรงิ

กนิไปไมเ่ยอะเท่าไหร.่.ทีน่ีง่านบวชเขากต็อ้งเลี้ยงเหลา้ เราคนเคยกนิ จะให้

ปฏเิสธไดไ้ง ส่งมากก็นิ..แฟนผมขบัรถไมเ่ป็น ผมกต็อ้งขบักลบั..ออกมาเจอ

ต ารวจตัง้ด่านเลยบา้นงานไปหน่อยเดยีวเอง..โดนกโ็ดนท าไงได.้.” 

ผูถู้กคุมความประพฤตริายที ่27 

 

เช่นเดียวกบัผู้ถูกคุมความประพฤติที่ 44 และรายที่ 60 ที่ให้ข้อมูลถึง

รายละเอยีดการดื่มแอลกอฮอลก่์อนทีจ่ะถูกด าเนินคดไีปในลกัษณะเดยีวกนั  

 

“..ไมไ่ดก้นิเหลา้ทุกวนั ปกตกิไ็มก่นิ แต่วนันัน้งานเลี้ยงแถวบา้น..งานเลกิก็

จะกลบั มนักเ็ป็นเรือ่งปกต ิ มงีานกต็อ้งมเีลี้ยงเหลา้ ทุกงานนัน่แหละ..

ไมไ่ดค้ดิหรอกว่าขบัรถหรอืไมข่บัรถ ไมถ่งึกบัเมาหรอก.. กนิเสรจ็กก็ลบั ก็
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มนัใกล้ๆ  เอง ขบัเป็นประจ า.. กนิเสรจ็กข็บัรถกลบั..เจอเลย ทีป้่อมตอนตดิ

ไฟแดง..” 

ผูถู้กคุมความประพฤตริายที ่44 

“..กลบัจากสวน ขบัรถกลบับา้น..เจอเพือ่นชวนไปงานเลี้ยง กไ็ปต่อวนันัน้ 

กนิทัง้เหลา้ทัง้เบยีร.์.พอดแีฟนไมส่บายเขามาใหค้นมาตามทีง่าน..จะขบัรถ

กลบัไปบา้นพาแฟนไปโรงพยาบาล แต่โดนต ารวจจบัเสยีก่อน..เขา (ต ารวจ) 

ไมย่อม ผมขอเขาแลว้ แต่เขาบอกผมเมา ตอ้งนอนโรงพกัคนืนึง..”  

ผูถู้กคุมความประพฤตริายที ่60 

 

โดยสรุป จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมดื่ม

แอลกอฮอล์เป็นประจ า แต่เป็นการดื่มที่เกดิขึน้ในช่วงเทศกาลหรอืจากการไปร่วมงานสงัสรรค ์

และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยมพีฤตกิรรมดื่มแล้วขบั โดยเป็นการขบัรถในระยะทางที่ไม่ไกล 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ถูกจบัด าเนินคดใีนช่วงทีท่างเจา้หน้าทีต่ ารวจร่วมโครงการ 7 วนัอนัตราย 

(ปีใหม่และสงกรานต์) แมใ้นบางกรณีเป็นการดื่มที่เกดิจากการไปร่วมงานสงัสรรค์ แต่ก็พบว่า 

เป็นงานสงัสรรค์ทีจ่ดัขึน้ในช่วงเวลา 7 วนัอนัตราย มเีพยีงส่วนน้อยทีถู่กจบัด าเนินคดใีนช่วงที่

ไมม่กีารรณรงค ์7 วนัอนัตราย 

ส าหรบัพาหนะทีใ่ช ้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ถูกจบัด าเนินคดจีากการดื่มแลว้ขบั 

โดยเป็นรถมอเตอรไ์ซคม์ากกว่ารถยนต ์ส่วนสานทีท่ีถู่กต ารวจจบัมกัเป็นถนนสายรอง หรอืถนน

ภายในชุมชนมากกว่าเป็นถนนสายหลกั 

 
2) ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการคุมประพฤติเพ่ือฟ้ืนฟูและปรับเปล่ียน

พฤติกรรม 
 

(1) ความเหมาะสมของบทลงโทษในการคมุประพฤติ 
1. ความเหมาะสมประเดน็จ านวนชัว่โมงในการบรกิารสงัคม  

จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด ส่วนใหญ่ถูกศาลสัง่ให้บรกิารสงัคม จ านวน 12 

ชัว่โมง คอื จ านวน 32 คน คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 37 รองลงมาเป็นการใหบ้รกิารสงัคม จ านวน 

24 ชม. จ านวน 29 คน คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 33 ใหบ้รกิารสงัคม จ านวน 20 ชัว่โมง 10 ชัว่โมง 

และ 8 ชัว่โมง จ านวน 13 คน, 2 คน และ 9 คน ตามล าดบั คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 15, 2 และ 11 
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ตามล าดบั มเีพยีงจ านวน 1 คน ทีศ่าลสัง่ใหบ้รกิารสงัคมจ านวน 6 ชัว่โมง คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 

1 และพบว่ามกีลุ่มตวัอย่าง 1 คนทีศ่าลไม่ไดส้ัง่ใหบ้รกิารสงัคม คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 1 ปรากฏ

รายละเอยีดในรปูที ่ 4.10 

 

 

รปูที ่4.10 แสดงขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (กลุ่มผูถู้กคุมความประพฤต)ิ: จ าแนกตามจ านวน
ชัว่โมงทีบ่รกิารสงัคม 

 

ขอ้สงัเกตประการหนึ่งกค็อื จ านวนชัว่โมงของการท าบรกิารสงัคม มคีวาม

เชื่อมโยงกบัพาหนะของผู้ถูกคุมความประพฤติ กล่าวคอื กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ที่ถูกศาลสัง่

ใหบ้รกิารสงัคมไม่เกนิ 12 ชัว่โมง มกัเป็นผูก้ระท าความผดิดื่มแลว้ขบัทีใ่ช้รถจกัรยานยนต์เป็น

พาหนะ ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีศ่าลสัง่ใหบ้รกิารสงัคมมากกว่านัน้มกัเป็นความผดิฐานดื่มแลว้ขบัที่

ใชร้ถยนต ์  

เมื่อสอบถามความคดิเห็นถึงความเหมาะของบทลงโทษที่ศาลสัง่ พบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งมากกว่าครึง่ คอื 65 คน หรอืจ านวนรอ้ยละ 75 เหน็ว่ามคีวามเหมาะสม ส่วนอกี 22 

คน หรอืจ านวนร้อยละ เห็นว่า ไม่เหมาะสม โดยมเีหตุผลหรอืรายละเอียดที่แตกต่างออกไป 

ปรากฏรายละเอยีดในรปูที ่ 4.11 

 

0 ชม., 1, 1% 
6 ชม., 1, 

1% 8 ชม., 9, 11% 

10 ชม., 2, 2% 

12 ชม., 32, 37% 
20 ขม., 13, 15% 

24 ชม., 29, 33% 
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รปูที ่4.11 แสดงขอ้มลูความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง (กลุ่มผูถู้กคุมความประพฤต)ิ: กรณีความ
เหมาะสมของบทลงโทษ 

 

ในส่วนของผู้ที่เหน็ว่าเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ยอมรบับทลงโทษว่าไม่หนัก

เกนิไป และเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูถู้กคุมความประพฤต ิ 

 

“..กร็บัได ้ดกีว่าตดิคุก มาบรกิารสงัคม วนัไหนกไ็ดต้ามทีเ่ราสะดวก..รายงาน

ตวักเ็ลือ่นไดเ้วลาตดิ ผมเองกเ็คยขอเลือ่น พีท่ีน่ีเ่ขากไ็ม่ว่าอะไรครบั ขอให้

ท าใหค้รบขอ้ก าหนด แมจ้ะมกีารเลือ่นไปบา้ง..อย่างไงกด็กีว่าตดิคุกครบั ถา้

ตดิคุกคงแย.่.              แบบนี้กด็แีลว้ครบั..” 

ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่6 

 

   “..กส็ะดวกสบายด ีมาอบรมกม็ขีา้วมนี ้ า ไมรู่ส้กึล าบาก

อะไร..เจา้หน้าทีเ่ขากด็ ีพดูจาด ีบรกิารสงัคมกไ็มไ่ดเ้ป๊ะๆ เรือ่งชัว่โมง..ตดั

หญา้เหนือ่ยกพ็กั ท าบา้งพกับา้ง  เราไมไ่ดเ้ป็นกรรมกร..กด็แีลว้ คุม

ประพฤตดิกีว่าตดิคุก..” 

ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่52 

เหมาะสม, 65, 75% 

ไมเ่หมาะสม, 22, 
25% 

เหมาะสม 

ไมเ่หมาะสม 
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“..ชอบน่ะไมช่อบหรอก ใครจะชอบตอ้งมาท างาน แต่กร็บัได ้ว่างๆ กม็าท า

บรกิารสงัคม..ผมรายงานตวัเสรจ็รบีบรกิารสงัคมเลย จะไดเ้สรจ็ๆ..ผมไปคน

เดยีวเลย ทีว่ดัหลวงพ่อกใ็หท้ างาน กวาดลานวดั..เสรจ็แลว้กก็ลบั..” 

ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่60 

 

“..ค าสัง่ศาลนะพี ่ไมต่ดิคุกกโ็อเคแลว้ ศาลสัง่กท็ า..มสีทิธดิว้ยเหรอทีจ่ะบอก

ดไีมด่.ี.ดไีมด่กีต็อ้งท า แค่ไหนแค่นัน้..ใหท้ ากท็ า เสรจ็กจ็บ..ไอท้ีพ่ดูๆ ว่าไม่

ดน่ีะ ใหไ้ปตดิคุกเอาไหมล่ะ ผมไมเ่อาหรอก..” 

ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่62 

 

ส าหรบักลุ่มตวัอยา่งทีม่องว่าการลงโทษไมเ่หมาะสม มกัใหเ้หตุผลทีผู่กโยง

กบัความยุ่งยากทีต่นเองไดร้บั โดยเฉพาะประเดน็เรื่องของการเสยีเวลา การต้องสูญเสยีรายได ้

และ/หรอืการเดนิทางทีไ่มส่ะดวก  

 

“..มากไป ผมโดนตัง้ 24 ชัว่โมง ลองคดิด ู24 ชัว่โมง กต็ัง้มาอย่างน้อย 4 วนั 

ถา้วนัละ 6 ชัว่โมง..ตอ้งหยดุงาน 4วนั ..แลว้ส่วนใหญ่มาครัง้นึง 3 ชัว่โมง ปา

เขา้ไป 8 วนั..” 

ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่22 

 

“..เหมาะสมไหม แลว้แต่คนนะ ส าหรบัผมอย่างไงกไ็ด ้ไมไ่ดท้ างานอะไร ให้

มากม็า ใหท้ ากท็ า ของผม 12 ชัว่โมง ท า 2 ครัง้ ครัง้ละ 6 ชัว่โมง..รบัไดค้รบั

..” 

ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่30 

 

“..อยูบ่นดอย จะลงมาเตอืยากขนาด.. หน้าฝน ฝนกต๊็กหนกั ทางไป๊บ่ได ้ มนั

ยากขนาด..ลงมาเตอืกห็มดตงัค ์ตงัคห์ายากขนาด..” 

(..อยูบ่นดอย ลงมาทลี าบากมาก..ฤดฝูน ฝนตกหนกั ทางไปไมไ่ด ้มนัล าบาก

มาก..ลงมาทกีเ็สยีเงนิ เงนิหาล าบากมาก..(แปล)” 

ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่73 
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จากการเก็บข้อมูล สามารถกล่าวได้ว่าโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่างให้

การยอมรบัและไม่ได้รูส้กึต่อต้านต่อบทลงโทษทีท่างศาลก าหนด ทัง้ในกรณีค่าปรบั ก าหนดให้

รายงานตวั และต้องไปบรกิารสงัคมภายในช่วงเวลาทีก่ าหนด สาเหตุส าคญัประการหนึ่งเป็นผล

มาจากการอธบิายของเจา้หน้าทีคุ่มประพฤตทิีส่ามารถสรา้งความเขา้ใจไดเ้ป็นอย่างดแีก่ผูถู้กคุม

ประพฤตวิ่า การถูกคุมประพฤตเิป็นการใหโ้อกาสแก่ผูก้ระท าผดิกฎหมายแทนทีจ่ะถูกจ าคุก ซึง่

เป็นทีโ่ทษทีสู่งกว่า การอธบิายในลกัษณะเช่นนี้จงึถอืเป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่ต่อการสรา้งทศันคติ

ทีด่ต่ีอการถูกคุมประพฤต ิ 

  

2. ความเหมาะสมของหลกัสตูรการอบรม 
นอกจากการให้มารายงายตัวตามจ านวนครัง้ในระยะเวลาที่ทางศาล

ก าหนด และการต้องบรกิารสังคมตามจ านวนชัว่โมงที่ศาลก าหนดแล้ว การที่ส านักงานคุม
ประพฤติจดักจิกรรมยงัมคีวามหลากหลายในหลกัสูตร ระยะเวลา และหวัขอ้ในการอบรม/จดั
กจิกรรม เช่น 

1) หลกัสตูรเรยีนรูบ้ทเรยีนความประมาท ปลุกส านึก เมาไมข่บั 
2) หลกัสตูรผลกระทบจากการเมาแลว้ขบั 
3) หลกัสูตรการแก้ไขปญัหาผู้กระท าความผดิคดจีราจร (ขบัรถขณะเมา

สุรา) 
4) หลกัสตูรอบรมธรรมะส าหรบัผูถู้กคุมประพฤต ิ
5) หลกัสูตรเทคนิคการขบัรถอย่างปลอดภยัและภยนัตรายจากการเมา

แลว้ขบั 
6) หลกัสูตรการใหค้วามช่วยเหลอื ดูแลผู้ทีไ่ด้รบัความเดอืดรอ้น เสยีหาย 

และผลกระทบจากอาชญากรรม 
7) หลกัสตูรการด าเนินชวีติในสงัคมดว้ยปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
8) หลกัสตูรแหล่งงานและอาชพีทีน่่าสนใจในสงัคมปจัจุบนั 
9) หลกัสตูรแนะแนวการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
10) หลกัสตูรอบรมวนิยัจราจร 
11) หลกัสตูรอบรมความรูด้า้นจราจรส าหรบัผูถู้กคุมความประพฤต ิ

 
ซึง่ในแต่ละพืน้ทีแ่มใ้นเขตจงัหวดัเดยีวกนักอ็าจจะมกีารจดัอบรมในหวัขอ้ที่

แตกต่างกนั หรอืแมแ้ต่ในพื้นทีเ่ดยีวกนัก็อาจมกีารจดัอบรมในหวัขอ้ที่แตกต่างกนัออกไปไดใ้น
แต่ละปีงบประมาณ ซึ่งผูถู้กคุมความประพฤตแิมก้ระท าความผดิในคดทีีเ่หมอืนกนั กอ็าจไม่ได้
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เขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรเดยีวกนัไมว่่าจะอยูใ่นเขตส านกังานคุมประพฤตเิดยีวกนัหรอืต่างกนั
กต็าม เพราะการถูกคุมความประพฤตอิยูใ่นสาขาของส านักงานคุมประพฤตเิดยีวกนั แต่หากถูก
สัง่คุมประพฤติในช่วงเวลากันที่ต่างกัน ก็อาจได้รบัการอบรมที่แตกต่างกัน หรือแม้จะเป็น
หลกัสตูรการอบรมเดยีวกนั แต่กพ็บว่าในบางครัง้กเ็กดิความแตกต่างกนัในเนื้อหาทีใ่ชใ้นการจดั
อบรม  

เมื่อสอบถามถงึความเหมาะสมของหลกัสูตรทีก่ลุ่มตวัอย่างไดม้โีอกาสเขา้
ร่วมอบรม (รวมถึงการปฐมนิเทศ) แล้ว โดยให้พจิารณาการอบรมในภาพรวม ทัง้ในประเด็น
หวัขอ้/เนื้อหาสาระของการอบรม ระยะเวลาและช่วงเวลาในการจดัอบรม สถานทีใ่นการจดัอบรม 
รวมถงึความเหมาะสมของวทิยากรทีม่าใหค้วามรู ้ว่ามคีวามเหมาะสมหรอืไม ่ 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นกลุ่มตวัอย่างมากกว่า
รอ้ยละ 50 คอื จ านวน 51 คน คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 59 มคีวามเหน็ว่า ยงัไม่มเีหมาะสม ส่วน
อกีจ านวน 42 คน มคีวามเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมดแีล้ว คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 41 ปรากฏ
รายละเอยีดในรปูที ่ 4.12 

 

 
รปูที ่4.12 แสดงขอ้มลูความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง (กลุ่มผูถู้กคุมความประพฤต)ิ: กรณีความ

เหมาะสมของหลกัสตูรการอบรม 
 

“..กด็คีรบั ท าใหเ้กดิความรูม้ากขึ้น แต่เหมาะสมไหม มนัอยูก่บัแต่ละคน 
ส าหรบัผมผมว่ากเ็หมาะสมดแีลว้ครบั..เรือ่งกฎจราจรกเ็หมอืนทีเ่รารู้ๆ  อยู่
แลว้ แต่กเ็ป็นการทบทวน..แต่ไดม้ากตอนอบรมธรรมะ เพราะผมชอบอยู่

แลว้เรือ่งนี้ ..คนอืน่เหรอ กแ็ลว้แต่ครบั มนัเป็นเรือ่งของใครของมนั..ใครฟงั
ใครได”้ 

 ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่4 

เหมาะสม, 36, 41% 

ไมเ่หมาะสม, 51, 
59% 

เหมาะสม 

ไมเ่หมาะสม 
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“..ถา้คนสนใจมนักไ็ด.้. กม็ทีัง้ทีรู่แ้ลว้และทีไ่ม่รู ้โอ๊ย..เรือ่งแบบนี้บงัคบักนั

ไมไ่ด ้เขาใหม้าฟงั กม็าเซน็ชือ่ มานัง่ ส่วนฟงัไมฟ่งัเรือ่งของใครของมนั..

วทิยากรเก่งครบั พดูสนุก..โดยเฉพาะต ารวจทีม่าเป็นวทิยากร..อนัอืน่ผมไม่รู ้

ผมอบรมครัง้เดยีว..” 

ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่23 

“...ส่วนมากเป็นเรือ่งกฎจราจร อย่าประมาท ท านองนี้..เรือ่งอืน่เหรอ  จ าไม่
ค่อยได ้นานแลว้ แต่มแีน่ๆ เรือ่งดืม่เหลา้ ใหดู้รปูอุบตัเิหตุ กด็นีะ ท าใหเ้รา

กลวั..แต่ตอนเมาคงไมก่ลวัหรอก กลวัตอนด.ู.(หวัเราะ)..” 
ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่41 

 

“..ชอบครบั หลงัอบรมใหไ้ปดคูนไขอุ้บตัเิหตุทีโ่รงพยาบาล ไปกนัหลายคน

นะ แต่เขา้ไปดขูา้งในไมค่รบ..แลว้แต่ว่าใครจะเขา้ไปหรอืไมเ่ขา้..

โรงพยาบาลไมไ่ดใ้หญ่จนรบัไดท้ัง้หมด..ผมเขา้ไป  ผมว่ามนัท าใหเ้ราสงสาร

เขา..ทีไ่มเ่ขา้น่ะเหรอ ส่วนมากวยัรุ่น กน็ัง่รออยูข่า้งนอก บางคนกเ็ดนิเล่น..” 

ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่55 

 

“..ผมสงสารเลย เวลาไปเหน็คนทีโ่รงพยาบาล..ดนีะ แต่มนัเขา้ไดไ้มห่มด..จดั

หลายๆ รอบกค็งล าบาก คนปว่ยเขากค็งร าคาญ..เขาอาจจะยงัโกรธพวกขบั

รถประมาทอยูก่ไ็ด.้.แต่ผมไมไ่ดข้บัประมาทนะ..ไมรู่ญ้าตเิขาจะเขา้ใจไหม..” 

ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่56 

 

เมื่อสอบถามกลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามเหน็ว่าหลกัสูตรการอบรมไม่เหมาะสม
ทัง้ 59 คน เพื่อตอบค าถามว่าสาเหตุทีเ่ป็นประเดน็ทีส่ าคญัทีสุ่ดที่ท าใหค้ดิว่าหลกัสูตรการอบรม
ไมเ่หมาะสมคอืประเดน็ใด พบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวน 21 คน จาก 59 คน เหน็ว่าเป็นหลกัสูตร
ทีไ่มม่คีวามเหมาะสม คดิเป็นรอ้ยละ 37 กลุ่มตวัอย่างอกีจ านวน 18 คน หรอืคดิเป็นจ านวนรอ้ย
ละ 32 เหน็ว่าประเดน็ด้านเนื้อหา/หวัข้อที่ก าหนดไว้ในหลกัสูตรไม่มคีวามเหมาะสม มกีลุ่ม
ตวัอย่างอกี 10 คน หรอืคดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 18 เหน็ว่าบุคคลที่มาเป็นวทิยากรยงัจดัได้ไม่
เหมาะสม ส่วนเรื่องของสถานทีแ่ละช่วงเวลาที่ส านักงานคุมประพฤติจดัอบรม มกีลุ่มตวัอย่างที่
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เหน็ว่าไมเ่หมาะสมจ านวน 5 และ 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9 และ 4 ตามล าดบั ปรากฏรายละเอยีด
ในรปูที ่ 4.13 

 

 
รูปที ่4.13 แสดงข้อมูลความคดิเห็นของกลุ่มตวัอย่าง (กลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ): กรณี

ประเดน็ทีเ่หน็ว่าไมเ่หมาะสมของหลกัสตูรการอบรม 
 

“..ใหไ้ปฟงัพระพูด เหมอืนฟงัเทศน์ คุณชอบไหมล่ะ..ไปนัง่หลบัเสยีมากกว่า
..บางทผีมว่า หลกัสตูรมนัไมเ่กีย่วอะไรกบัเมาแลว้ขบัเลย..”  

ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่8 

 

“.. วทิยากรกค็นทีส่ านกังานนีแ่หละ แลว้มาพดูเรือ่งอะไรไมรู่.้.น่าจะหาคน
เก่งๆ กว่าน้ี มนัน่าเบือ่น่ะ ใหฟ้งัเรือ่งเบือ่ๆ..” 

ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่19 

 

“..ใหม้าฟงัเรือ่งการศกึษา  แก่แลว้มาฟงัท าไม..นัง่อยูก่แ็ก่ๆ ท างานกนัทัง้นัน้ 

จะมาพดูเรือ่งเรยีน ไปสอนนกัเรยีนโน่น แต่กต็อ้งมาฟงั เสยีเวลา..มนัเกีย่ว

อะไรกบัเมาแลว้ขบั ไมเ่หน็เกีย่วกนั..” 

ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่31  

หลกัสตูร, 21, 37% 

เนือ้หา, 18, 32% 

วิทยากร, 
10, 18% 

สถานท่ี, 5, 9% ช่วงเวลา, 2, 4% 

หลกัสตูร 

เนือ้หา 

วิทยากร 

สถานท่ี 

ช่วงเวลา 
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 “..ผมว่าเรือ่งทีม่าอบรม ใครๆ กร็ูท้ ัง้นัน้ กฎจราจร ความประมาท หรอื

เมาแลว้ขบั..รูอ้ยูค่รบั พดูเรือ่งทีรู่อ้ยูแ่ลว้..คนทีม่าอบรม  มาเพราะตอ้งมา 

ไมไ่ดอ้ยากฟงัหรอก..มาแลว้ไมเ่ขา้ฟงัยงัมตีัง้เยอะ..เขา้ไปแลว้ไมฟ่งักม็ ีหลบั

กม็ ีนัง่เล่นโทรศพัทก์นัทัง้นัน้ ผมคนหนึง่แหละ..” 

ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่62 

 

 “..ฟงัไมรู่เ้ร ือ่ง ผมเรยีนน้อย กฎระเบยีบ เครือ่งหมายอะไรเยอะแยะไป

หมด..พดูกฎหมายอกี ปวดหวั คนคุยกนัเสยีงดงั เสยีงคนสอนกด็งับา้ง เบา

บา้ง รอ้นกร็อ้น..ใหบ้รกิารสงัคมอยา่งเดยีวกพ็อแลว้..” 

ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่77 

 
โดยสรปุ ในประเดน็เรือ่งความเหมาะสมของบทลงโทษ อยู่ในเกณฑท์ีผู่ถู้ก

คุมความประพฤตริบัได้ เพราะผู้ถูกคุมความประพฤตทิราบดวี่าการถูกคุมความประพฤตยิ่อม
ดกีว่าการถูกจ าคุกทีเ่รอืนจ า การอธบิายถงึเป้าหมายของการคุมความประพฤตวิ่าเป็นโอกาสที่
ศาลและสงัคมให้โอกาสในการปรบัพฤตกิรรมของผู้ที่ดื่มแล้วขบัจงึเป็นเงื่อนไขที่ส าคญัต่อการ
สรา้งทศันคติที่ดต่ีอการถูกคุมความประพฤต ิแต่เมื่อผู้ถูกคุมความประพฤตเิขา้สู่กระบวนการ
แลว้ ในเรื่องของการบรกิารทีเ่จา้หน้าทีคุ่มประพฤตมิต่ีอผูถู้กคุมความประพฤตไิม่ไดเ้ป็นปญัหา 
เพราะผูถู้กคุมความประพฤตมิรีะดบัความพงึพอใจ แต่ประเดน็ของการจดับรกิารสงัคมและการ
จดัอบรมอาจเกดิประเดน็ปญัหาในเรือ่งหลกัสตูร เน้ือหา และกระบวนการทีไ่ม่สามารถกระท าให้
สอดคล้องตรงตามวตัถุประสงค์และความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติได้ เนื่องจาก
เงือ่นไขหลายๆ ประการ ทัง้งบประมาณ ช่วงเวลา บุคลากร และมาตรฐานหลกัสตูร 
 

(2) ความคิดเห็นต่อผลสมัฤทธ์ิของการคุมความประพฤติเพ่ือฟ้ืนฟูและ
ปรบัเปล่ียนพฤติกรรม 

 
1. ทศันคตทิีม่ต่ีอตนเอง  

ประเดน็ความคดิเหน็ต่อผลสมัฤทธิข์องการคุมความประพฤตเิพื่อฟ้ืนฟูและ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมว่า ภายหลงัการเขา้โครงการทัง้หมดของส านักงานคุมประพฤตแิล้ว เกดิ
ทศันคตทิีม่ต่ีอการดื่มแลว้ขบัอย่างไร พบว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด ตระหนักรูถ้งึโทษของการดื่ม
แลว้ขบั ทัง้ทางกฎหมาย สงัคม ครอบครวั และ/หรอืสุขภาพ เมื่อสอบถามทศันคตทิีม่ต่ีอตนเอง
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ว่า ระหว่างก่อนทีจ่ะเขา้โครงการคุมความประพฤตกิบัภายหลงัเขา้โครงการแลว้ มองคุณค่าของ
ตวัเองเปลี่ยนแปลงไปหรอืไม่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวน  18 คน คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 21 
เหน็คุณค่าของตนเองมากขึน้ ในขณะทีจ่ านวน 14 คน คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 16 เหน็ว่ามคีุณค่า
ลดลง ส่วนอกีจ านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63 เหน็ว่าเหมอืนเดมิ ปรากฏรายละเอยีดในรปูที ่ 
4.14 

 

 
รปูที ่4.14 แสดงขอ้มลูความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง (กลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤต)ิ: กรณีการ

มองคุณค่าตนเองหลงัถูกคุมประพฤต ิ
 
“..ภมูใิจมาก เวลาเขน็รถคนไข ้ยิง่ตอนเขาขอบคุณ ผมรูส้กึด.ี.กช็อบนะ ปกติ

ไมเ่คยมโีอกาสไดท้ าแบบนี้..ไปมา 2 ครัง้ เขน็รถนัง่ใหค้นไข.้.” 
ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่3 

 

“..รูส้กึว่าเรามปีระโยชน์ ไมเ่หมอืนถูกลงโทษ มนัเหมอืนไปช่วย แบบจติ

อาสา..เขาไม่รูห้รอกว่าผมมคีด ีเมาแลว้ขบั..กไ็ปเขน็รถ ไมไ่ดบ้อกว่าท าไม

มาเขญ็..มนัเป็นความรูส้กึทีด่นีะ..ใหไ้ปท าเองคงไมก่ลา้ รูส้กึด.ี.” 

ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่4 

 

สงูขึน้, 18, 21% 

เทา่เดมิ, 55, 63% 

ลดลง, 14, 16% 

สงูขึน้ 

เทา่เดิม 

ลดลง 
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“..ท าฝาย ไปกนัเยอะ ท าฝายโครงการในหลวงหรอืราชนิีนีแ่หละ..ดทีีไ่ดช้่วย

คนอืน่ ผมอยู่ดอย ผมรูว้่าเรือ่งน ้ามนัส าคญัมาก..” 

ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่61 

 

กลุ่มตวัอยา่งทีรู่ส้กึเหน็คุณค่าตนเองมากขึน้นัน้ส่วนใหญ่เป็นผูถู้กคุมความ

ประพฤตทิี่เขา้ร่วมกจิกรรมบรกิารสงัคมโดยการไปช่วยงานที่โรงพยาบาล กบัไปช่วยท าฝาย

ชะลอน ้า มองเหน็ว่างานทีต่นเองท าก่อใหเ้กดิประโยชน์กบับุคคลอื่นหรอืกบัสงัคม 

 

“..ปกตนิะ กเ็หมอืนเดมิ เสรจ็กก็ลบั ใหท้ ากท็ า..กศ็าลสัง่ใหท้ า..” 

ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่33 

 

“..จะใหรู้ส้กึอยา่งไร มนักค็อืเดมิ ไม่มอีะไรนะ ไมเ่หน็มอีะไร..ไมรู่ส้ ิไมเ่คยคดิ 

แต่กเ็หมอืนเดมิอยู่นัน่แหละ..” 

ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่71 

 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เหน็การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัตวัเอง ไม่ว่าจะ

เป็นดีขึ้นหรือเลวร้ายลงก็ตาม แต่ก็มีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่มองว่าภายหลังการเข้าสู่

กระบวนการคุมความประพฤตแิลว้ท าใหเ้กดิความรูส้กึทีไ่ม่ด ีรูส้กีว่าตนเองมคีุณค่าลดลง 

 

“..ไปไหนใครเขากร็ูว้่าเคยโดนต ารวจจบั ไปขึ้นศาล..บนัทกึประวตัหิรอืเปล่า

ใครจะมาสนใจ เขารูแ้ต่ว่าไอค้นนี้โดนต ารวจจบั ศาลสัง่คุมประพฤต.ิ.ผมจะ

ไปบอกคนอืน่ไดไ้งว่า ไมม่กีารบนัทกึประวตั ิเขาไมส่นหรอก..” 

ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่44 

 

“..ท างานมเีพือ่น มลีกูน้อง แลว้ถูกจบัส่งศาล ออกไปบรกิารสงัคม..มนัไมใ่ช่

เรือ่งด ีเป็นคุณคุณไมอ่ายเหรอ เวลามรีายงานตวัยงัตอ้งแอบๆ มาเลย..มนั

เหมอืนประจานกนันะ..เจา้หน้าทีเ่ขาไมไ่ดป้ระจาน เขาด ีแต่เรือ่งแบบนี้ รูส้กึ

เองได.้.” 

ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่65 
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“..จงัหวดัเลก็แค่นี้ ไปไหนใครกร็ูจ้กักนั ผมอยูน่ีม่าตัง้แต่เกดิ ไปไหนกม็คีวาม

รูจ้กั..เวลาเขาถาม จะใหรู้ส้กึอยา่งไร มนักแ็ยน่ะ..ผมว่ามนัแยล่งกว่าเดมิ..” 

ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่69 

 

2. การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
ประเดน็ความคดิเหน็ต่อผลสมัฤทธิข์องการคุมความประพฤตเิพื่อฟ้ืนฟูและ

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 13 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15 มคีวามเหน็ว่า
สามารถปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการเมาแล้วขบัได้ ท าให้ตนเองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใน
ทศิทางทีด่ ีกลุ่มตวัอย่างจ านวน  42 คน คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ  48 ตอบว่าภายหลงัการถูกคุม
ความประพฤตแิล้วก็ไม่มัน่ใจว่าจะส่งผลต่อพฤตกิรรมของตนหรอืไม่อย่างไร  ในขณะที่มกีลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน  32 คน หรอืคดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 37 ทีย่นืยนัว่า พฤตกิรรมการดื่มแลว้ขบัของ
ตนกไ็มไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงแต่อยา่งใด ปรากฏรายละเอยีดในรปูที ่4.15 

 

 
รปูที ่4.15 แสดงขอ้มลูความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง (กลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤต)ิ: กรณีการ

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมหลงัถูกคุมความประพฤต ิ
 
 

เปล่ียนแปลง, 13, 15% 

ไม่แน่ใจ, 42, 48% 

ไม่เปล่ียนแปลง, 32, 37% 
เปลีย่นแปลง 

ไมแ่นใ่จ 

ไมเ่ปลีย่นแปลง 
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“..เขด็ครบั โดนไป 5,000..มนัไม่น้อยนะ..แลว้ต้องหยุดงานมารายงานตวัอกี
..ตัง้แต่โดนมาผมก็ไม่เคยขบัรถเลย เวลากินเหล้าน่ะนะ..แต่ถามว่ายงักิน
ไหม ยงักนิครบั คนเคยกิน ก็สงัสรรค์นัน่แหละ..ความจรงิผมก็ไม่ใช่คนกิน
บ่อยนะ..ปกตกิไ็มข่บัรถ เวลากนิกน็อนมากกว่า..” 

  ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่2 

 

“..นอนทีโ่รงพกัคนืนึง โดนปรบัอกี..ตอ้งมารายงานตวั..กต็ัง้ใจจะไมท่ าอกี

แลว้ครบั เดีย๋วนี้เวลาจะกนิเหลา้กไ็มข่บัรถ..บอกคนอืน่ดว้ยครบั แต่เขากไ็ม่

ค่อยเชือ่ทีผ่มพดูหรอก เรือ่งแบบนี้ตอ้งใหเ้จอกบัตวัเอง..บางคนกเ็คยโดน 

แต่กม็นีะทีย่งักนิเหมอืนเดมิ อยา่ทีบ่อกแหละ มนัขึน้อยู่กบัคน..ผมว่าลงโทษ

หนกัๆ กด็จีะไดก้ลวั..” 

  ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่50 

 
“..เปลีย่นครบั อายคนอืน่ทีรู่ ้มนัไมใ่ช่แค่ค่าปรบั หรอืตอ้งท าบรกิารสงัคม..

แต่เวลามารว่มกจิกรรมกต็อ้งเจอคน บางทเีป็นคนทีเ่ราเคยสอนเขา บอกเขา 
แลว้เราเป็นเอง..มนัอายมากกว่าครบั มนัเลยไปถงึลกูเมยี เขาอาจไมพ่ดูแต่
ผมรูส้กึไดว้่าพวกเขากอ็าย..ตอนน้ีผมไมด่ืม่เลยครบั ไมใ่ช่ดืม่ไมข่บั  แต่ไม่

ดืม่เลย..” 
  ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่66 

  
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กลับไม่มัน่ใจเมื่อถูกถามเรื่องการ

ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม ว่าภายหลงัเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤตเิรยีบรอ้ยแล้ว ผู้ถูกคุม
ความประพฤตจิะมทีศันคตหิรอืพฤตกิรรมในเรื่องดื่มแลว้ขบัเปลีย่นแปลงไปหรอืไม่ ส่วนมากจะ
เป็นการให้เหตุผลว่า เป็นสิง่ที่เกดิขึน้คู่กบัสงัคมไทยคอืการดื่มแอลกอฮอล์ จงึเป็นการยากทีจ่ะ
หลกีเลีย่ง ส่วนการเขา้สู่กระบวนการคุมความประพฤตมิผีลน้อยถงึไม่เกดิผลเลยเมื่อต้องอยู่ใน
สงัคม 

 
“..ไมรู่เ้หมอืนกนั มนัขึ้นอยูก่บัอะไรหลายอยา่ง..กก็นิเหมอืนเดมิ แต่ขบัรถ

ไหม ไม่มัน่ใจ..มนัไมเ่กีย่วกบักบัคุมประพฤตหิรอกมัง้..ง ัน้คนถูกคุมประพฤติ
กต็อ้งเป็นคนดหีมด มนัอยูก่บัโอกาส..ไม่รูเ้หมอืนกนัว่าจะเปลีย่นไดไ้หม..

ใครจะตอบไดว้่าจะเปลีย่นหรอืไมเ่ปลีย่น..” 
  ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่24 
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 “..กแ็ลว้แต่โอกาส กลวัน่ะกก็ลวั แต่มนัเป็นประเพณ.ี.มนักต็อ้งเผลอ

บา้ง ขบัไปโน่นไปนี.่.เจอหมู่เจอเพือ่นเรยีกกนิ จะใหไ้มก่นิไดไ้ง..รูไ้หมว่าผดิ 

รูส้.ิ.รูก้นัทุกคนแหละ แต่มนัเป็นประเพณไีง..อบรมมัน่ไมเ่กีย่วหรอก ตอบ

ไมไ่ดห้รอกว่าอบรมแลว้จะเปลีย่นหรอืไมเ่ปลีย่น..” 

  ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่47 

 

“..พวกทีเ่ปลีย่น น่าจะเพราะกลวัโดนต ารวจจบัมากกว่าเพราะส านึก อบรม

ไมก่ีว่นัจะเกดิส านึกเลยเหรอ เขากนิกนัมากีปี่ จะใหเ้ปลีย่นนิสยั ยาก..แลว้

อบรมไมไ่ดส้อนเรือ่งเลกิเหลา้ พอกนิเหลา้มนักต็อ้งมบีา้งทีต่อ้งเดนิขบัรถ..

ผมเหรอ ไม่รูเ้หมอืนกนั กไ็ม่มอีะไรเปลีย่นนี ่แต่ไมรู่ส้ ิบางทกีไ็มอ่ยากกนิ 

เบือ่ต ารวจ..” 

  ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่59 

 

กลุ่มตวัอย่างอกีกลุ่มหนึ่งทีม่องว่า บุคคลที่ถูกค าสัง่คุมความประพฤตแิละ

เขา้กระบวนการคุมความประพฤตจินเสรจ็สิ้นสมบูรณ์แลว้ กไ็ม่ได้ท าใหผู้้ถูกคุมความประพฤติ

เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ทศันคติ และพฤติกรรมการดื่มแล้วขบั โดยเฉพาะเมื่อถามไปที่

พฤตกิรรมการดื่มแลว้ขบัของตวัเอง กย็นืยนัว่าไมม่กีารเปลีย่นแปลงอะไร  

 

“..เอาจรงิๆ เลยนะ ไม่มผีลหรอก มนักเ็หมอืนเดมินัน่แหละ ผมไมเ่หน็ใคร

เปลีย่น กก็นิแบบเดมิ ขบัรถแบบเดมิ..ตอ้งเขา้ใจนะ มนัไมถ่งึกบัเมา ยงัขบั

ได.้.แต่อยา่ใหเ้จอต ารวจ กเ็ท่านัน้.. 

  ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่2 

 
“..คาดหวงัสงูไปนะ ถา้คดิว่ามาอบรม ท าบรกิารสงัคมไม่กีค่ร ัง้ รายงานตวั 

เสยีค่าปรบัแลว้จะท าใหน้ิสยัคนเปลีย่น..คนมนัไมร่บัผดิชอบอยูแ่ลว้ พอเจอ
วฒันธรรมไทยทีทุ่กงานตอ้งมเีหลา้..เลกิคดิเลยครบั..คงไมท่ัง้หมดหรอก แต่

ส าหรบัผม เฉยๆ ไมเ่กีย่วอะไรกบักนิเหลา้..” 
  ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่48 
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“..อบรมเรือ่งอะไร พดูเรือ่งกฎหมายจราจร..ไปท าบรกิารสงัคม ตดัหญา้..แค่
นี้นะทีจ่ะท าใหเ้ปลีย่นแปลง..ขนาดใหไ้ปอบรมยงัมาบา้งไมม่าบา้ง มาแลว้

เขา้บา้งไมเ่ขา้บา้ง..มนัเป็นไปไมไ่ด ้ทีม่าเพราะศาลสัง่ ท าใหค้รบจะไดจ้บๆ..
ไมเ่ปลีย่นหรอกครบั ถ้าจะเปลีย่นกค็อื ดใูหด้มีตี ารวจไหม..” 

  ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่73 

 

“..ไมไ่ดม้องในแงร่า้ยนะครบั แต่ผมว่าผ่านการคุมประพฤตแิลว้ กไ็มไ่ดเ้กดิ

ทศันคตทิีไ่มด่ต่ีอการดืม่แลว้ขบั อยา่งมากกร็ะมดัระวงัมากขึ้น เพราะกลวั

โดนจบั มนัเสยีเวลา เสยีเงนิ และกย็ุง่ยาก..ผมว่าการคุมประพฤตไิดผ้ลน้อย

ถา้หวงัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม..มนัเหมอืนใหย้าผดิโรคน่ะครบั..” 

  ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่80 

 

กล่าวโดยสรุป ส าหรับความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิข์องการคุมความ

ประพฤตเิพื่อฟ้ืนฟูและปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ไดรู้ส้กึว่าเมื่อตนเองถูก

ค าสัง่คุมประพฤตแิละเขา้สู่กระบวนการคุมความประพฤติจนสิ้นสุดแล้ว ท าให้เขาปรบัเปลี่ยน

พฤติกรรมของตนในเรื่องการดื่มแล้วขับไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่กลับรู้สึกว่า ไม่มีอะไร

เปลี่ยนแปลง และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เกดิความรูส้กึว่าตนเองมคีุณค่าเปลี่ยนไปจาก

ก่อนทีจ่ะเขา้สู่กระบวนการคุมความประพฤต ิ

อย่างไรกต็าม ในกลุ่มตวัอย่างทีม่กีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมเกี่ยวกบัการ

ดื่มแลว้ขบั พบว่า มกีลุ่มตวัอย่างทีม่พีฤตกิรรมเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีด่ขี ึน้มากกว่าทีแ่ย่ลง 

และกลุ่มตัวอย่างที่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามากขึ้นภายหลังการเข้าสู่กระบวนการคุมความ

ประพฤตมิจี านวนมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีร่สูกึว่าตนเองมคีุณค่าทีน้่อยลง 

จงึอาจกล่าวได้ว่า แม้ผลสมัฤทธิข์องการคุมความประพฤตเิพื่อฟ้ืนฟูและ

ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมอาจจะอยู่ในระดบัที่ยงัไม่บรรลุผลอย่างสมบูรณ์ ดงัจะเห็นได้จากมกีลุ่ม

ตวัอยา่งจ านวนต ่ากว่าครึง่หนึ่งของผูเ้ขา้สู่กระบวนการคุมความประพฤตทิัง้หมดทีก่่อใหเ้กดิการ

เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมไปในทางที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม จ านวนของผู้ที่มีพฤติกรรมที่

เปลีย่นแปลงไปในทางที่ดกี็อยู่ในระดบัและทศิทางที่เป็นไปในทางที่ดมีากกว่าเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบักลุ่มของผูม้พีฤตกิรรมทีแ่ยล่ง 
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อย่างไรก็ตาม งานนี้เป็นเพียงการวิจยัน าร่อง จงึมใิช่ตัวแทนของกลุ่ม

ประชากรทัง้หมด ซึง่เรื่องนี้ควรทีจ่ะมกีารด าเนินการศกึษาวจิยัอย่างเป็นระบบกบัทุกพื้นที่เพื่อ

ประเมนิผลสมัฤทธิข์องการคุมความประพฤตเิพื่อฟ้ืนฟูและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  

(3) ข้อเสนอแนะต่อการคมุประพฤติ 
 

1. การบรกิารของส านกังานคุมประพฤต ิ
เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินการท างานของส านักงานคุมประพฤติ ใน

จงัหวดัที่ตนเองเขา้รบับรกิาร พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนมาก คอื จ านวน 62 คน คดิเป็นจ านวน
รอ้ยละ 71 ประเมนิการท างานของส านกังานคุมประพฤตวิ่าอยู่ในเกณฑด์มีาก รองลงมาประเมนิ
ว่าอยู่ในเกณฑด์ ีจ านวน 22 คน คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 25 มกีลุ่มตวัอย่างเพยีงจ านวน 2 คน 
หรอืคดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 3 ที่ประเมนิว่าการท างานของส านักงานคุมประพฤตจิงัหวดัอยู่ใน
เกณฑป์านกลาง และกลุ่มตวัอยา่งเพยีง 1 คน คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 1 เหน็ว่าอยูใ่นเกณฑท์ีไ่ม่ด ี
จะเห็นได้ว่า หากรวมเกณฑ์เป็น ด ี(ดแีละดมีาก) ปานกลาง และไม่ดี (ไม่ดแีละแย่มาก) จะ
พบว่า กลุ่มตวัอย่างประเมนิใหอ้ยู่ในระดบัด ี(ดแีละดมีาก) มมีากถงึ 84 คน หรอืคดิเป็นจ านวน
รอ้ยละ 96 ปรากฏรายละเอยีดในรปูที ่ 4.16 

 

 
รปูที ่4.16 แสดงขอ้มลูความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง (กลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤต)ิ: กรณีการ

ท างานของส านกังานคุมประพฤตจิงัหวดั 
 

“..เขาพดูดคีรบั ไมรู่เ้ร ือ่งเขากอ็ธบิาย ตอนเลอืกบรกิารสงัคม เขากแ็นะน าให้
เลอืกไปทีใ่กล้ๆ  บา้น ผมว่าด ีดมีากครบั..” 

ดีมาก, 62, 71% 

ดี, 22, 25% 

ปานกลาง, 2, 3% ไม่ด,ี 1, 1% 
แย่มาก, 0, 0% 

ดีมาก 

ดี 

ปานกลาง 

ไมด่ี 

แยม่าก 
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  ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่8 

 
“..ดมีากครบั ผมเคยมาตามนดัไมไ่ด ้มารายงานตวัน่ะ ผมโทรศพัทม์าแจง้

เขา เขากไ็มว่่าอะไร ใหม้ารายงานวนัอืน่ทีว่่างได.้.พดูดคีรบั ไมไ่ดต้ าหนิอะไร
..เขาเขา้ใจ ผมคดิว่าอย่างนัน้นะ..” 
  ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่50 

 

“..มคีรัง้หนึง่ผมลมืมารายงานตวั เขากโ็ทรไปถาม ว่าลมืหรอืเพราะอะไร 

ไมไ่ดด้่า หรอืขู.่.ผมกบ็อกตรงๆ ว่าลมื เขากใ็หม้าวนัหลงั ผมว่าถา้เป็นทีอ่ืน่

บอกลมืคงโดนด่า..ดคีรบั ดมีาก..ไม่มอีะไรตอ้งปรบัปรุง..” 

  ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่54 

 

ส าหรบักลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามเหน็ไปในทศิทางที่ตรงขา้ม กม็เีหตุผลไปใน

อกีแนวหนึ่ง 

 

“..ใหม้ารายงานตวั ไมใ่ช่มานัง่ฟงัการอบรมอกี กว่าจะรายงานเสรจ็ รอ..แลว้

ตอ้องมาฟงัเจา้หน้าทีส่อนอกี..เสยีเวลา..แลว้ใหไ้ปบรกิารสงัคม ไปดทูี ่

โรงพยาบาล ใหไ้ปเอง..ไม่มบีรกิารอะไรเลย..ตอ้งแกไ้ขเยอะ..” 

  ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่38 

 

“..กท็ัว่ไป ตดิต่อราชการ ทีน่ีก่ร็าชการ ราชการทีไ่หนจะบรกิารด.ี.กท็ าแบบ

ราชการ ใหเ้สรจ็ๆไป พดูรูเ้รือ่งบา้งไม่รูเ้ร ือ่งบา้ง..หน้าตากอ็ยา่งทีเ่หน็อยู.่.ก็

ปานกลาง ไม่ดไีมเ่ลว มาตรฐานราชการน่ะ..” 

  ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่77 

 

ข้อสรุปจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ (เกือบทัง้หมด) เห็นว่าส านักงานคุม

ประพฤตจิงัหวดัให้การบรกิารและการดูแลที่ด ีมคีวามยดืหยุ่น และแสดงความเอื้ออาทร เป็น

การบรกิารมากกว่าเป็นการควบคุมความประพฤตขิองผูถู้กคุมความประพฤต ิกลุ่มตวัอย่างเหน็
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ว่าการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นอยู่เป็นสิง่ทีด่อียู่แลว้จงึไม่มขีอ้เสนอแนะใหม้กีารปรบัปรุงแต่

อยา่งใด    

2. การจดักจิกรรม 
กลุ่มตวัอย่างเสนอแนะให้ส านักงานคุมประพฤติจดักิจกรรมไม่ว่าจะเป็น

บรกิารสงัคมและ/หรอืการอบรมให้สอดคล้องกับกลุ่มของตน ไม่ควรให้ไปร่วมกิจกรรมหรอื
บรกิารสงัคมรว่มกบัความผดิในลกัษณะอื่น เช่น ประมาท หรอืเสพแลว้ขบั 

 
“..ใหไ้ปแจกใบปลวิรณรงคเ์มาไมข่บั..ผมกเ็คยไดร้บัแจก ผมกโ็ดนจบั..มนัไม่
สนหรอก เรือ่งแบบน้ีมนัตอ้งโดนเอง..ป้ายรณรงคเ์ตม็ไปหมด แต่ไมไ่ดอ่้าน..

ผมไดผ้มกไ็มไ่ดอ่้าน..ผมไปแจกมาผมยงัไมไ่ดอ่้านเลย” 
  ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่11 

 

“..ปรบัผมไปแลว้ กน่็าจะจดัรถ จดัของกนิใหด้ีๆ  หน่อย มาบรกิารสงัคมตอ้ง

หาขา้วกนิเอง..เออ แลว้เงนิทีป่รบัเอาไปไหนหมด..” 

  ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่27 

 

“..ใหผ้มไปดคูนอุบตัเิหตุทีโ่รงพยาบาล..ผมยงัไมไ่ดข้บัชนใคร ใหพ้วก

ประมาทไปส.ิ.ผมเลยถูกเหมาไปว่าเป็นต้นเหตุใหพ้วกเขาตอ้งบาดเจบ็มา

โรงพยาบาล” 

  ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่50 

 

“..ไปตดัหญา้ทีศ่าล ผมว่ามนัไมเ่กีย่วกบัผมเลย..ไปกนัหมดและ วนันัน้ทีไ่ป 

มคีรบัพวกประมาทกไ็ปดว้ย ตดัหญา้เหมอืนกนั..” 

  ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่72 

 

“..ผมโดนมา 3 ครัง้ กเ็หมอืนเดมิ รายงานตวั ตดัหญา้ แลว้ก ็อบรม..ไมรู่น้ะ 

ผมไมเ่หน็มนัเกีย่วกบัเมาแลว้ขบัเลย..เหมอืนกนั โดนครัง้ที ่3 หรอืครัง้แรก 

กเ็หมอืนกนั..” 

  ผูถู้กคุมความประพฤตคินที ่84 
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 โดยสรปุ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการจดักจิกรรม 
โดยเฉพาะเรื่องการอบรม ว่าควรอบรมในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัตนเอง เป็นประโยชน์กบัตนเอง 
และเสนอว่าควรทีจ่ะจดัหวัขอ้หรอืจดัให้ไปบรกิารสงัคมแยกตวัเองออกจากกลุ่มอื่น เพราะรูส้กึ
ว่ากลุ่มเมาแลว้ขบัเป็นความผดิทีไ่มร่นุแรงมากเหมอืนกบัขบัรถประมาทหรอืเสพแลว้ขบั 
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บทท่ี 5 
สรปุ และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรปุผลการศึกษา 
 
 จากการศกึษาสามารถแยกขอ้สรปุออกมาเป็นประเดน็ต่างๆ ไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 5.1.1 ด้านนโยบาย 

การก าหนดนโยบายทีผ่่านมาใหก้ารคุมประพฤตเิป็นงานบรกิารประเภทหนึ่ง ส่งผลให้
การท างานของเจา้หน้าทีคุ่มประพฤต ิเน้นการใหบ้รกิาร อ านวยความสะดวกใหก้ับผูท้ีศ่าลสัง่ให้
เขา้มาฟ้ืนฟู ท าใหผ้ลส ารวจจากการศกึษาครัง้นี้ผูเ้ขา้มาฟ้ืนฟูจงึมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิาร   
ในขณะทีข่าดผลสมัฤทธิใ์นการฟ้ืนฟูเพื่อใหผู้ถู้กลงโทษไดเ้กดิความตระหนัก และเหน็ถงึผลจาก
การกระท าของตนเองที่อาจก่อให้เกดิอนัตรายต่อตวัเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นเป้าประสงค์หลกัของ
การฟ้ืนฟู ซึ่งต่างจากต่างประเทศที่ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ Probation Officer ให้เป็นส่วน
หนึ่งของการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อสรา้งความสงบสุขใหก้บัสงัคมโดยรวม อย่างไรกต็ามจากการ
สมัมนารบัฟงัความคดิเหน็ ทางตวัแทนของกรมคุมประพฤตไิดช้ีแ้จงว่าในปจัจุบนักรมฯก าลงัให้
ความส าคญักบัการปรบับทบาทของเจา้หน้าที่คุมประพฤตใิหส้อดคลอ้งกบับทบาทและหน้าที่ที่
พงึประสงค์มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลที่ดต่ีอการท างานด้านการฟ้ืนฟูผู้กระท าความผดิ เมาแล้วขบั  
ต่อไป นโยบายดงักล่าวควรไดร้บัการส่งเสรมิอยา่งต่อเนื่องต่อไป 
 5.1.2 ด้านการบริหารจดัการ 

จากขอ้มลูงบประมาณของกรมคุมประพฤต ิจะเหน็ได้ว่ามกีารจดัสรรงบประมาณเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมด้านการฟ้ืนฟูที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ต้องรบัผิดชอบ โดยมี
งบประมาณในช่วงปี 2558-2560  มงีบค่าใชจ้า่ยในการฟ้ืนฟู ต่อปีอยู่ในช่วง 3-6 ลา้นบาทตลอด
ทัง้ปี ทัง้ประเทศ ซึง่ค่าใช้จ่ายใช้ไม่จ ากดัแต่เพยีงแค่ เมาแลว้ขบั แต่ยงัรวมความผดิอื่นๆ ด้วย   
ซึ่งสอดคล้องกับการสมัภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ท าให้การจดักิจกรรมต่างๆ ต้องขึ้นกับ
งบประมาณที่ได้รบั มากกว่า การมุ่งผลสมัฤทธิใ์นการจดักกิรรมเพื่อให้เกดิความตระหนักและ
การปรบัเปลีย่นเชงิทศันคต ิความรู ้ความเขา้ใจ และหลกีเลีย่งการกระท าผดิซ ้า    
 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัต่างประเทศจะเหน็ว่ากจิกรรมการฟ้ืนฟูจากผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบั 
เป็นกจิกรรมที่ผูก้ระท าผดิควรเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว ตามหลกัการผูก้ระท าผดิ เป็น
ผูร้บัผดิชอบ โดยค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะถูกน ามาใช้ในการจดักจิกรรม การอบรมฟ้ืนฟู และยงัเป็น
ปจัจยัทีส่่งผลต่อการป้องปราม (deterrent effect) ดว้ยอย่างหนึ่ง เพื่อใหผู้ท้ ีจ่ะกระท าผดิซ ้าต้อง
คดิทบทวนว่าคุ้มค่าต่อการกระท าผดิซ ้าอกีหรอืไม่ตามหลกัการทางเศรษฐศาสตรเ์พื่อการป้อง
ปราม        
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 5.1.3 ด้านบคุลากร 
 จากขอ้มูลด้านงบประมาณของบุคลากรของกรมคุมประพฤติ จะเห็นได้ว่าได้รบัการ
สนับสนุนงบบุคลากรที่เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง แต่จากการสมัมนารบัฟงัความคดิเห็นชีใ้ห้เหน็ว่า 
บุคลากรส่วนใหญ่ของกรมในปจัจุบนัเป็นพนักงานราชการ และมแีนวโน้มจะเข้ามาทดแทน
ขา้ราชการที่มอียู่ไปเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามหากพจิารณาตามลกัษณะของงานที่ต้องรบัผดิชอบ
ของเจ้าหน้าที่คุมประพฤติแล้วเป็นงานที่มลีกัษณะที่มคีวามเสี่ยงสูงมคีวามเกี่ยวข้องกบัการ
ปฏบิตัแิละบงัคบัใชก้ฎหมาย ไม่แตกต่างจากงานดา้นบงัคบัใชก้ฎหมายอื่นๆ จงึควรจะก าหนด
ต าแหน่งงานที่มคีวามมัน่คงสูงเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจส าหรบัผู้ปฏิบัติ และสามารถรกัษา
ศกัยภาพขององคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล ตามภารกจิขององคก์รได ้    

การที่บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพียงพนักงานราชการท าให้ไม่สามารถพฒันาบุคลากร
ดงักล่าวได้อย่างเต็มที่ทัง้ที่จากการเก็บขอ้มูลในพื้นที่ชี้ให้เห็นว่าการท างานของเจ้าหน้าที่คุม
ประพฤตเิป็นลกัษณะงานทีต่้องการทกัษะในการท างานที่สูงและหลากหลาย ต้องใชจ้ติวทิยาสูง 
รวมถงึปฏภิาณ ไหวพรบิ เพื่อรบัมอืกบัคนหลากหลายรูปแบบ และเมื่อมกีารท างานแบบต้อง
หมุนเวยีนกนัท าใหทุ้กคนมโีอกาสทีจ่ะต้องท างานในหลายลกัษณะ โดยทีผ่่านมาเป็นการเรยีนรู้
จากงาน แต่กม็คีวามเหน็ทีส่ะทอ้นว่าจ าเป็นต้องมกีารพฒันาทกัษะดา้นจติวทิยา เนื่องจากหลาย
คนมพีืน้ฐานดา้นนิตศิาสตรแ์ละรฐัศาสตร ์รวมถงึการออกหนังสอืรบัรองทกัษะทีไ่ดร้บัการพฒันา
ดงักล่าวดว้ย เพื่อประกอบการเลื่อนต าแหน่งงานทีส่งูขึน้    
 จากนโยบายในการที่จะพฒันาบทบาทของกรมคุมประพฤติที่เข้มแขง็มากขึ้น จงึถือ
เป็นโอกาสที่ดีในการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้เป็น Probation 
Officer ที่มศีกัยภาพสูง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล และควรแสวงหาแนวทางในการรกัษา
บุคลากรเหล่านัน้มคีวามมัน่คงในการท างานและสามารถท างานอยู่ภายในองคก์รทีต่่อเนื่อง 
 5.1.4 ด้านการจดัการอบรม และการจดักิจกรรมเพ่ือการฟ้ืนฟ ู
 ถงึแมจ้ะมขีอ้จ ากดัในแต่ละพื้นที่ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจมาจากข้อจ ากดัด้านงบประมาณที่
ได้รบั แต่จากการทบทวนหลกัสูตรอบรมในต่างประเทศชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นจะต้องมกีาร
ก าหนดมาตรฐานของหลกัสูตร และเนื้อหาทีจ่ะใชอ้บรม เพื่อรกัษาคุณภาพของวทิยากรผูอ้บรม
และสรา้งความสม ่าเสมอของการเรยีนรู ้ตลอดจนน าไปสู่ความเขา้ใจ และการน าความรูไ้ปปรบั
ใชไ้ดจ้รงิกบัผูท้ีเ่ขา้มารบัการคุมประพฤต ิ     
 5.1.5 ความสอดคล้องของหลกัสตูรกบัระดบัของการกระท าผิดซ า้ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศชี้ให้เห็นว่า การก าหนดโทษ จะมีการ
ปรบัเปลี่ยนไปตามลกัษณะหรอืระดบัของการเสพตดิแอลกอฮอล์ของผู้กระท าผดิดว้ย โดยจะมี
ระดบัการลงโทษ หลกัสูตรการอบรมทีแ่ตกต่างกนั โดยผูท้ีม่รีะดบัของผูท้ีเ่สพตดิ จะต้องเพิม่ใน
เรื่องของการบ าบดัการเสพติดเข้าไปด้วย และ ต้องเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบ าบัด
เหล่านัน้ 
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 5.1.6 การพฒันาต้นแบบกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ 
 จากการสมัภาษณ์ในพื้นที่ และเวทรีะดมความคดิเห็น พบว่านอกจากภาคทีี่มอียู่ใน
ปจัจุบนัแล้วมบีทบาทที่ส าคญัในการเชื่อมโยงความเป็นจรงิที่เกิดขึ้นจากเมาแล้วขบั กบัการ
สรา้งจติส านึกทีด่ขีองผูก้ระท าผดิเมาแลว้ขบั และในหลายพืน้ทีไ่ดน้ าเครอืขา่ยเหล่านี้มามสี่วนใน
การเป็นวทิยากรในการอบรมทีด่ ี   
 
5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

5.2.1  ข้อเสนอส าหรบัรฐับาล 
 งานคุมประพฤตถิอืว่าเป็นงานทีม่คีวามส าคญัและเป็นภารกจิหนึ่งของการบงัคบัใช้

กฎหมายเพื่อลดความสญูเสยีจากอุบตัเิหตุ เมาแลว้ขบั  รฐับาลควรใหค้วามส าคญัและสนับสนุน
ให้งานดงักล่าวสามารถด าเนินการได้อย่างประสทิธภิาพและมกีารยกระดบัให้เป็นมาตรฐานที่
เป็นสากล  โดยควรจะต้องพจิารณาถึง การพฒันาและด ารงไว้ของความเป็นมอือาชพีของเจ้า
พนักงานคุมประพฤติผ่านการสนับสนุนด้านอตัราก าลงัคน ความมัน่คงในอาชีพ การพฒันา
ทักษะที่จ าเป็นในการท างานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนงบประมาณเพื่อให้ภารกิจลุล่วง ลด
ผูก้ระท าผดิยอ้นกลบัไปกระท าความผดิซ ้าๆ แบบเดมิ ซึง่อาจน าไปสู่ความสญูเสยีได ้

 ควรมกีารเร่งพฒันาระบบฐานข้อมูลความผดิซ ้าในขัน้ตอนการพจิารณาของศาล 
เพื่อให้ผู้พพิากษาสามารถน ามาใช้ประกอบการพิจารณาลงโทษผู้กระท าผดิ ตลอดจนการคดั
กรองเขา้สู่หลกัสูตรที่เหมาะสม ซึ่งต้องแยกผู้กระท าผดิครัง้แรก ออกจากผู้กระท าผดิบ่อยครัง้ 
และผูท้ีเ่สพตดิแอลกอฮอล ์ออกจากกนัเพื่อจะไดม้มีาตรการทีเ่หมาะสมและสามารถฟ้ืนฟูคนได้
จรงิ 

 รฐับาลควรมกีารพจิารณารูปแบบการจดัสรรงบประมาณที่มคีวามยื่นหยุ่นต่อการ
ด าเนินการทัง้ในดา้นการอบรมและกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์มากขึน้ เนื่องจากความไม่แน่นอน
ของผูก้ระท าความผดิในแต่ละปีของแต่ละจงัหวดั เพราะงานฟ้ืนฟูเป็นงานปลายน ้าซึง่ขึน้กบัผล
ของการท างานในกระบวนต้นน ้า นัน่คอื การบงัคบัใชก้ฎหมาย กระบวนการกลางน ้า อย่าง การ
ตดัสนิของผู้พพิากษา ท าให้ในแต่ละช่วงเวลา ในแต่ละพื้นที่ อาจมคีวามแตกต่างกนั เช่นช่วง
เทศกาล 7 วนัอนัตรายจะมจี านวนผู้ไดร้บัการจบักุมสูง หรอืในบางพื้นที่อย่างเมอืงท่องเที่ยว ผู้
ได้รบัการจบักุมอาจไม่ได้อยู่ในพื้นที่ และอาจเลอืกไปรบัการคุมประพฤติที่ภูมลิ าเนาที่อยู่จรงิ  
ท าให้จ านวนคนต่องบประมาณที่ไดร้บัการจดัสรรมคีวามไม่แน่นอน รฐัควรพจิารณาในรูปแบบ
ของทุนหมุนเวยีน ภายใต้ มาตรา 18 แห่งพ.ร.บ. เงนิคงคลงั 2491 ภายใต้กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟู
ผูถู้กคุมประพฤต ิเช่นเดยีวกบักองทุนเพื่อการช่วยเหลอืเยยีวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ของ
กระทรวงท่องเที่ยวและกฬีา โดยมกีรมคุมประพฤตเิป็นผูบ้รหิารกองทุนในแต่ละปี และต้องคนื
ใหก้บัภาครฐัเมือ่สิน้สุดปีงบประมาณ    
  



โครงการการศกึษาแนวทางการพฒันาหลกัสตูรอบรมเพือ่ฟ้ืนฟู   หน้า 5  - 4 
และปรบัพฤตกิรรมผูก้ระท าผดิกฎหมาย กรณีเมาแลว้ขบั 
  

 

5.2.2 ข้อเสนอเพ่ือยกระดบัมาตรฐานหลกัสตูรและการจดัการ 

 จากการทบทวนการจดัการอบรมเพื่อฟ้ืนฟูผูคุ้มประพฤตจิาก เมาแล้วขบั ชีใ้ห้เหน็
ถงึความจ าเป็นในการก าหนดมาตรฐานของหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัระดบัของปญัหาดื่มแลว้ขบั 
ที่มทีัง้ผู้ที่พึ่งกระท าความผดิ ผู้กระท าผดิซ ้าเพราะไม่เกรงกลวั และผู้ที่เสพตดิแอลกอฮอล ์ซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรฐานการอบรมและฟ้ืนฟูในต่างประเทศดงัที่ได้ทบทวนไว้ในบทที่ 3 ของ
รายงานฉบบัน้ี 

 นอกจากการพฒันามาตรฐานหลกัสูตรแล้วควรมกีารพฒันามาตรฐานทมีวทิยากร
เพื่อให้มคีวามเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์และเป้าหมาย โดยจากการสมัภาษณ์ชี้ให้เหน็ว่านอกจาก
เนื้อหา แลว้ ยงัต้องมจีติวทิยาควบคู่ไปดว้ยเช่นเดยีวกนั  และจ าเป็นต้องค านึงถงึความรูส้กึของ
ผูเ้ขา้อบรมซึง่อาจแตกต่างจากผู้เขา้ฟงัการอบรมธรรมดาโดยทัว่ๆ ไป โดยตวัอย่างการพฒันา
ทมีวทิยากรแบบมอือาชพี ได้แก่การพฒันาทมีของเครอืข่ายเมาแล้วขบั โดยมูลนิธเิมาแล้วขบั  
ซึ่งสามารถน ามาพัฒนาให้เป็นต้นแบบได้ หรอือาจมีการพัฒนาต้นแบบจากกลุ่มอื่นๆ โดย
ค านึงถงึความเป็นมอือาชพีของวทิยากรเพื่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์นการอบรม 

 อย่างไรก็ตามการพัฒนาให้เกิดเป็นมืออาชีพ มีมาตรฐาน และเกิดผลสัมฤทธิ ์
จ าเป็นจะต้องค านึงถงึความยัง่ยนืในการท างานของผูใ้หก้ารอบรมดว้ย ในส่วนของเจา้หน้าทีคุ่ม
ประพฤต ิจากการวเิคราะหภ์าระงานและรปูแบบการท างานอาจมขีอ้จ ากดัในการบรหิารจดัการ
ดา้นเวลาในการท างาน ให้สอดคล้องกบัผู้เขา้รบัการอบรมได้ อาจพจิารณาทางเลอืกอื่นๆ เช่น 
การจดัหาทีมวทิยากรจากเครอืข่ายเมาแล้วขบัเข้ามาเป็นผู้อบรม โดยหางบประมาณเข้ามา
สนับสนุนวทิยากรเหล่านัน้ โดยใชแ้นวคดิประชารฐั ดงึการมสี่วนรว่มของภาคเอกชนทีก่ฎหมาย
ก าหนดให้ต้องจ้างผู้พิการ สามารถจ้างผู้พิการเพื่อมาท างานเป็นวทิยากรให้กบัหลกัสูตรการ
อบรมได้ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานด้าน CSR ขององค์กร ส าหรบัผู้กระท าผดิซ ้า และผู้
เสพตดิ ควรมกีารพฒันาหลกัสูตรเฉพาะที่มผีู้เชี่ยวชาญโดยตรงเขา้มารบัผดิชอบในการอบรม
และหาวธิกีารป้องกนัการย้อนกลบัไปท าผดิ ควบคู่ไปกบัการบ าบดัการเสพติดไปพรอ้มๆ กนั  
โดยหลักสูตรดังกล่าวควรพัฒนาให้เป็นหลักสูตรที่ผู้กระท าผิดต้องจ่ายเงนิค่าเข้าอบรมใน
หลกัสตูร ซึง่จะเป็นเครือ่งมอืในการป้องปรามดว้ยมาตรการทางการเงนิไดอ้กีวธิหีน่ึงดว้ย     
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