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บทคัดย่อ 
 ภายหลังจากศาลมีค าพิพากษารอการลงโทษและก าหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติแล้วนั้น1

ปรากฏว่าผู้ถูกคุมความประพฤติผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติเป็นจ านวนค่อนข้างมาก2 โดยสาเหตุหลักที่ท าให้ผู้
ถูกคุมความประพฤติผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ คือ ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่มารายงานตัวต่อพนักงาน
คุมประพฤติหรือมารายงานตัวไม่ครบตามเงื่อนไขที่ศาลก าหนด ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ยอมท างานบริการ
สังคมหรือสาธารณะประโยชน์หรือท างานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์ไม่ครบตามเงื่อนไขที่ศาล
ก าหนดหรือผู้ถูกคุมความประพฤติถูกจับด าเนินคดีใหม่ จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นเป็นเหตุให้ศาลออก
หมายเรียกผู้ถูกคุมความประพฤติมาสอบถามและออกหมายจับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่มาตามหมายเรียกทิ้ง
ไว้ในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก ท าให้การคุมประพฤติไร้ผล รวมทั้งเป็นปัญหาแก่ศาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
อย่างยิ่ง 
 ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้น ากฎหมายต่างประเทศและหลักสากลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อเสนอแนะเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 
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1.บทน า 
 ในคดีอาญาเมื่อศาลพิจารณาเหตุเกี่ยวกับตัวจ าเลย สภาพความผิดและเหตุอ่ืนอันควรปราณีและ
เห็นสมควรให้จ าเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดี ศาลมักใช้วิธีการรอการลงโทษและก าหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติ 3 
ประกอบกับนโยบายของระบบงานยุติธรรมทางอาญาในปัจจุบันได้ปรับทิศทางไปสู่การพัฒนาทางเลือกในการ
ลงโทษผู้กระท าผิดโดยไม่ใช้เรือนจ า การคุ้มครองเยียวยาผู้เสียหายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันอาชญากรรมมากยิ่งขึ้น4 ดังนั้น จึงมีผู้กระท าผิดส่วนหนึ่งที่ไม่จ าเป็นถึงกับได้รับโทษจ าคุก แต่ก็ไม่ควร
เพียงรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษไว้เพียงอย่างเดียว5 จึงมีแนวคิดในการพัฒนามาตรการที่มีระดับความ
รุนแรงน้อยกว่าการจ าคุกที่เรียกว่า การคุมความประพฤติ ขึ้นมา นับตั้งแต่น าระบบการคุมประพฤติมาใช้ ศาล
ต่างๆทั่วประเทศมีการคุมประพฤติจ าเลยซึ่งเป็นผู้กระท าความผิดในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก แม้จะเป็นที่น่าพอใจ 
กล่าวคือ สามารถช่วยป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมได้ตามเจตนารมณ์และสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลในการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด6 แต่ในปัจจุบันปรากฏว่าจ าเลยผิด
เงื่อนไขการคุมความประพฤติเพิ่มขึ้นตามล าดับ เป็นเหตุให้ศาลต้องออกหมายเรียกไว้เป็นจ านวนมาก ท าให้การ
คุมประพฤติจ าเลยไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร หากไม่หาวิธีการแก้ไขก็จะท าให้การคุมประพฤติไร้ผล ไม่
สามารถแก้ไขฟื้นฟูจ าเลยซึ่งเป็นผู้กระท าผิดได้ดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการคุมประพฤติ 
////2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษจ าคุก 

                                                           

 3 คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่องผู้กระท าความผิดทีเ่ปน็ผู้ใหญ่ เด็กหรือเยาวชนและผู้ได้รับการพักการลงโทษ 
ลดวันต้องโทษจ าคุก. กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม. 2551, หน้า 3-4 
 4 Anton M. van Kalmthout Jack T.M. Derks. Probation and Probation Services A European perspective. Utrecht: 
Conference Permanente Europeenne de la Probation. 2000, p3 
 5 ฐาปกรณ์ เที่ยงธรรม. การใช้ดุลพินิจของศาลในการก าหนดโทษ: ศึกษาเฉพาะกรณีการรอการลงโทษ. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิตย์. คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 2556, หน้า 7 

 6 พเยาว์ ศรีแสงทอง. การลงโทษและการแก้ไขผู้กระท าผิด. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร :จามจุรีโปรดักส์. 2555, 
หนา้ 53 
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 อาชญากรรมก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนและสังคมโดยทั่วไป
เป็นปัญหาสังคมที่รัฐจะต้องหาทางแก้ไขก่อนที่จะไปมุ่งพัฒนาประเทศด้านอ่ืนๆ 7 ในโบราณกาลนั้นสังคม
ทั้งหลายต่างก็มีความเชื่อว่า อาชญากรรมเกิดจากความประพฤติด้วยความสมัครใจของผู้กระท าความผิดนั้นเอง 
ผู้ประกอบอาชญากรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว  สังคมในสมัยดั้งเดิมจึงมุ่งในการลงโทษผู้กระท า
ความผิดให้เป็นการสาสม ประชาชนส่วนใหญ่ในยุคแรกได้ตระหนักถึงสิทธิของบุคคลและการตอบแทนของ
ครอบครัว8 ถ้ามีการตายหรือความเสียหายเกิดขึ้นแก่พวกนั้นก็จะมีการแก้แค้นโดยมีการเสียเลือดเนื้อ สังคมยุค
แรกพิจารณาข้อห้ามในการต่อสู้ระหว่างเผ่า มีการทรมาน การเนรเทศและความตายเป็นการแก้แค้นต่อผู้กระท า
ความผิด โดยปราศจากความเมตตา9 ในเร่ืองอาชญากรรมที่กระท าต่อรัฐและต่อบุคคล กฎหมายของบาบิโลน
กรีกและโรมันมีความแตกต่างกัน ในกรีกกรณีที่ลงโทษด้วยการปรับเป็นการชดใช้ความเสียหาย ถ้าผู้กระท าผิด
ไม่สามารถจ่ายเงินได้ จะถูกทับด้วยล้อ โรมจะถูกขว้างปาด้วยหิน ทั้งในยุโรปและอเมริกาเมื่อมีอาชญากรรมที่
เป็นฆาตกรรมจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง เช่น การท าให้ตายโดยทรมาน การแขวนคอ เอาหินถ่วงทับทั้งเป็น 
คว้านไส้พุง ถลกหนังแล่เนื้อ ถ้ากระท าความผิดที่มีความรุนแรงน้อย ก็จะถูกลงโทษด้วยการตัดแขนขา ตัดนิ้ว 
ถูกนาบด้วยเหล็กร้อน ถูกโบยตีและถูกประจานใส่ชื่อกับต้นไม้10 การตายอย่างทรมานนี้ถูกเลิกล้มโดยรัฐบาล
อังกฤษ ในปี ค.ศ. 1952 และในรัฐแมร่ีแลนด์ สหรัฐอเมริกาได้ห้ามการปฏิบัติเช่นน้ีในปี ค.ศ. 1969 
 ในราชทัณฑ์ของอเมริกาอุดมการณ์เกี่ยวกับการควบคุมกักขังผู้กระท าผิดเพื่อเป็นการป้องกันสังคมก็
จะต้องขังตัวผู้กระท าผิดไว้ในเรือนจ าให้พ้นจากสังคม11 แต่จะไม่ท าอะไรรุนแรงผู้กระท าผิดถึงเสียชีวิต ความคิด
นี้สืบเน่ืองจากความเข้าใจและยอมรับว่าอาชญากรรมเป็นเหตุพื้นฐานที่เกิดขึ้นได้ในทุกสังคม ผู้กระท าผิดแม้จะ
ถูกลงโทษก็ยังควรที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป ในราวศตวรรษที่  10 รัฐบาลพิจารณาเห็นว่าหน้าที่ของเรือนจ า คือ การ
กักขังควบคุมตัวผู้กระท าผิดเป็นเวลานานเพื่อเป็นการลงโทษ  ส่วนประเทศอังกฤษในศตวรรษที่ 13  เรือนจ า
ได้รับการบูรณาสร้างให้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมเพราะการจองจ ามีระยะเวลานาน กระบวนการยุติธรรมของประเทศ

                                                           

 7 ประธาน วัฒนวาณิชย์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:โฟร์พริ้นติ้ง. 2546, หน้า 
6 -7 
 8 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. ค าอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วย การด าเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา. 
พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร:พลสยามพริ้นติ้ง. 2553, หนา้ 218-225 
 9 นวลจันทร์ ทศันชัยกุล. การคุมประพฤติและการพักการลงโทษ. กรุงเทพมหานคร:นิติบรรณการ. 2532, หน้า 14-16 
 10 ธานี วรภัทร์. หลักกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก. กรุงเทพมหานคร:วิญญูชน. 2553, หน้า 31-32 
 11

 ประวัติการคุมประพฤติในประเทศสหรัฐอเมริกา. วารสารกรมคุมประพฤติ. ปีที่ 17 ฉบบัที่ 3 ประจ าเดือน 
พฤษภาคม.- กรกฎาคม 2551,  หน้า 34-37 
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อังกฤษถือเอาการกักขังควบคุมตัวผู้กระท าผิดเป็นการชดเชยแทนการเสียค่าปรับ การต้องตกเป็นทาส การท าร้าย
ร่างกายให้พิการ การเนรเทศและการประหารชีวิต 
 ส าหรับในประเทศไทยปรากฏตามกฎหมายตราสามดวงลักษณะต่างๆ เช่น พระอัยการอาญาหลวง 
พระอัยการลักษณะโจร ลงโทษโดยการได้รับการทรมานร่างกาย เช่น การประหารชีวิตโดยวิธีการท าให้ตาย
อย่างช้าๆ ตัดมือ ตัดเท้า ตัดน้ิว โบยด้วยหวายหรือลาดหนัง เอาไฟกรอก เผาเหล็กแดงประทับตัว เป็นต้น วิธีการ
ลงโทษเหล่านี้เป็นที่นิยมแพร่หลายกันในสมัยก่อน เป็นที่ทราบกันว่าการลงโทษในสมัยโบราณนั้นได้กระท า
เพื่อทดแทนแก้แค้นและเพื่อข่มขู่มิให้ผู้อ่ืนกระท าผิดเป็นเยี่ยงอย่างกัน แม้ผู้กระท าผิดได้กระท าผิดเพียงเล็กน้อย 
ก็อาจต้องถูกลงโทษอย่างหนัก ตามทัศนะคติของคนรุ่นหลังรู้สึกว่าในสมัยก่อนโหดร้ายกระท ารุนแรง 
////2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเลี่ยงโทษจ าคุก 
 การน าเอาระบบเรือนจ ามาเป็นมาตรการในการลงโทษจ าคุกผู้กระท าผิดนั้น ได้มีพัฒนาการมากกว่า
สองทศวรรษ โดยหวังว่าจะน าเรือนจ ามาเป็นมาตรการในการลงโทษที่มีมนุษยธรรมแก่สังคมมากกว่าการ
ลงโทษที่ทรมานแบบเดิม แต่เมื่อเวลาผ่านไปความเชื่อมั่นในระบบเรือนจ าได้ลดน้อยลงตามล าดับ 12 เนื่องจาก
ระบบเรือนจ าได้สะท้อนให้เห็นผลกระทบทางลบต่อผู้กระท าผิดเองและต่อสังคมส่วนรวมหลายประการ  เพราะ
แนวความคิดในระยะหลังมักเชื่อว่าผู้กระท าผิดที่เข้าไปอยู่ในเรือนจ านั้นเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางบุคลิกภาพ
และทางสังคม ดังนั้น การแก้ไขปรับปรุงผู้กระท าผิดจึงมีความส าคัญและจ าเป็น โดยเฉพาะผู้กระท าผิดที่กระท า
โดยพลั้งพลาดไปหรือไม่มีสันดานเป็นโจรผู้ร้าย  ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมภายนอกได้ แต่เนื่องจากสภาพ
เรือนจ าไม่เหมาะสมส าหรับการแก้ไข  และการลงโทษจ าคุกยังคงเป็นการแยกผู้กระท าผิดออกจากสังคมโดย
เด็ดขาด ท าให้ยากต่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาสังคมภายหลังพ้นโทษ ดังนั้น แนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อ
ผู้กระท าผิดโดยเลี่ยงการลงโทษจ าคุกจึงได้มีการพัฒนาและน ามาใช้อย่างแพร่หลายและรวดเร็วมากขึ้น 
////2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการคุมประพฤติ 
 เมื่อมีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้น การกระท าผิดนั้นล้วนมีผลกระทบกระเทือนต่อประชาชนทั่วไป 
ประชาชนส่วนมากต้องการให้บ้านเมืองลงโทษโดยการก าจัดไปให้พ้นจากสังคม 13 ประชาชนจะไม่ดูถึงสาเหตุ
และปัญหาของการก่ออาชญากรรมนั้น ความรู้สึกจึงถูกครอบง าด้วยโมหะจริตที่รุนแรงและการลงโทษผู้กระท า
ผิดก็จะเป็นไปในลักษณะที่ไม่ช่วยให้เขากลับตัวเป็นคนดี นักอาชญาวิทยาและฑัณฑวิทยาจึงมีแนวคิดแนวใหม่
เกี่ยวกับการลงโทษที่เรียกว่า "ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือดัดนิสัย" ซึ่งการลงโทษมิได้มุ่งกระท า
                                                           

 12 อริษรา มณีสว่าง. การคุมประพฤติ: ศึกษาการเลี่ยงโทษจ าคุกโดยการคุมขังเป็นช่วงระยะเวลา วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 2550, หน้า 20-21 
 13 Anthony Bottoms, Sue Rex, Gwen Robinson. Alternatives to prison options for an insecure society. 2004, p8 
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ต่อผู้กระท าผิดให้ได้รับการปฏิบัติตอบแทนที่เป็นผลร้าย14  แต่หลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้กระท าความผิดประสบกับสิ่งที่
จะท าลายคุณลักษณะประจ าตัวของเขาเพราะการที่ผู้กระท าผิดถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ าอย่างน้อยท าให้ชื่อเสียงและ
ฐานะของเขาเสื่อมลงในสายตาของคนอ่ืน อีกทั้งยังมีโอกาสใกล้ชิดกับผู้กระท าผิดที่เป็นอาชญากรมืออาชีพ ท า
ให้ได้รับอิทธิพลในทางผิดได้ง่ายและโอกาสในการกลับตัวเป็นคนดีได้ยาก15 จึงอาจจะไม่มีการลงโทษผู้กระท า
ผิดเลย เช่น การรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษแล้วใช้การคุมประพฤติแทนหรือเปลี่ยนจากโทษจ าคุกเป็น
โทษกักขังแทนซึ่งมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา สังคมเร่ิมมีการมองผู้กระท าผิดในภาพพจน์ที่
เปลี่ยนแปลงไป จากทัศนคติเดิมที่ว่าอาชญากรเป็นคนชั่วร้ายไม่ควรให้อภัย กลับกลายเป็นว่าอาชญากรเป็นคนที่
เกิดมาประสบกับความโชคร้าย เป็นผู้ป่วยของสังคมที่จะต้องเยียวยาแก้ไขมากกว่าการลงโทษเพื่อแก้แค้นและ
ชิงชังแต่เพียงอย่างเดียว มาตรการที่ใช้กับผู้กระท าผิดอย่างหนึ่งก็โดยการคุมประพฤติ การคุมประพฤติเป็น
วิธีการที่จัดการกับผู้กระท าผิดในลักษณะที่ไม่ใช่เป็นโทษ แต่การคุมประพฤติก็ได้พัฒนามาจากวิธีการทาง
กฎหมายที่มีพื้นฐานเป็นเร่ืองของการลงโทษ เพื่อปรับปรุงแก้ไขเร่ืองการลงโทษให้ดียิ่งขึ้น 
 ปรัชญาทางกฎหมายและการเมืองมีผลต่อแนวคิดในการคุมประพฤติท าให้แต่ละประเทศมีรูปแบบ
ของตนเองในการให้โอกาสแก่ผู้กระท าผิด การก าหนดเงื่อนไขต่างๆและวิธีการเพื่อบังคับควบคุมพฤติกรรมของ
ผู้กระท าผิด การเผยแพร่แนวคิดของระบบคุมประพฤติไปยังประเทศต่างๆเป็นการได้รับอิทธิพลทางการเมือง 
ปรัชญาการลงโทษ กระบวนการยุติธรรมตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย การคุมประพฤติมีการก าเนิดมาจาก
ประวัติศาสตร์กฎหมายของอเมริกาและอังกฤษ เนติบัณฑิตยสภาแห่งสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจการคุม
ประพฤติเป็นอย่างมาก ผู้พิพากษาหรือศาลที่พิจารณาคดีแต่ละคดีนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีความมุ่งหมายอย่าง
เดียวกัน16 คือ ท าอย่างไรที่จะท าให้ผู้กระท าผิดไม่กระท าผิดซ้ าอีกและพยายามให้เขาเหล่านั้นอยู่ในสังคมได้ ช่วย
ตัวเองได้ ซึ่งตรงกับปรัชญาทางสังคมสงเคราะห์ที่ว่า "ช่วยเขาเพื่อให้เขาช่วยตนเอง" Self help ด้วยเหตุนี้จึงมีการ
บัญญัติเปลี่ยนโทษทางอาญามาเป็นการรอการลงโทษทางอาญาเอาไว้ก่อน แล้วเร่ิมใช้ชุมชนและสังคมในการ
แก้ไขผู้กระท าผิด ให้มีโอกาสแก้ตัวหรือพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่ง 

                                                           

 14 อริษรา มณีสว่าง. การคุมประพฤติ: ศึกษาการเลี่ยงโทษจ าคุกโดยการคุมขังเป็นช่วงระยะเวลา. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต. คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 2550, หน้า 26-27 
 15 E. Fattah & S. Parmentier. Victim Policies and Criminal Justice on the road to restorative justice. 3 nd ed. Leuven 
University Press. 2001, p9 
 16 ประเทือง ธนิยผล. อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 2557, 
หน้า 219 
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 อีกความคิดหนึ่งที่ถือว่าการคุมประพฤติเป็นกิจกรรมเพื่อบ าบัดรักษาผู้กระท าผิดและบางกลุ่มก็ถือว่า
การคุมประพฤติเป็นความเมตตากรุณาที่ศาลยื่นให้แก่จ าเลยเป็นวาระสุดท้ายและอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีจ านวนไม่มาก
ยังเห็นว่าการคุมประพฤติเป็นการลงอาญาอย่างหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีคนสนับสนุนมากนัก สรุปแล้วการคุมประพฤติ
มีรูปแบบเป็นทั้งการช่วยเหลือ การแก้ไขและการควบคุม ในแง่ความช่วยเหลือการคุมประพฤติจะให้โอกาส
ผู้กระท าผิดในการที่จะท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทั้งในปัญหาส่วนตัวและปัญหาการกระท าผิด ในแง่ของการ
ควบคุมแม้ว่าศาลจะปล่อยตัวให้เป็นอิสระ แต่ศาลก็ยังก าหนดเงื่อนไขควบคุมการกระท าของผู้กระท าผิด ส่วน
การแก้ไขนั้นเท่ากับเป็นการให้โอกาสผู้กระท าผิดได้ปรับเปลี่ยนความคิดและพัฒนาตัวเองไม่ให้ก่อเหตุร้ายใน
สังคมอีก 
////2.4 การคุมประพฤติในต่างประเทศ 
 ในต่างประเทศนั้นแนวความคิดเกี่ยวกับการคุมประพฤตินั้นเร่ิมใช้อย่างจริงจังในประเทศ
สหรัฐอเมริกากับประเทศอังกฤษ โดยกระบวนการยุติธรรมในต่างประเทศนั้นจะพยายามเบี่ยงเบนผู้กระท า
ความผิดไม่ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสายหลักให้มากที่สุดเพื่อลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่ศาลและการคุม
ประพฤติ โดยจะน ามาตรการสากลต่างๆที่เป็นการหลีกเลี่ยงการควบคุมตัวมาประยุกต์ใช้ อาทิเช่น การว่ากล่าว
ตักเตือน การปรับ การชดใช้ค่าเสียหาย การรอการลงโทษ เป็นต้น ซึ่งมาตรการเหล่านี้สามารถลดปริมาณคดีใน
การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสายหลักท าให้ปริมาณคดีในศาลลดน้อยลง 
 
3. วิเคราะห์ปัญหาการกระท าผิดที่ศาลรอการลงโทษโดยการคุมประพฤติท่ีกระท าผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ 
////3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาการกระท าผิดท่ีศาลรอการลงโทษโดยการคุมประพฤติท่ีกระท าผิดเงื่อนไขการคุม
ประพฤติในประเทศไทย 
 จากการศึกษาปรากฏว่าภายหลังจากศาลมีค าพิพากษารอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษและ
ก าหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติแล้วนั้น สาเหตุหลักที่ท าให้ผู้ถูกคุมความประพฤติผิดเงื่อนไขการคุมความ
ประพฤติมีดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติหรือไปรายงานตัวไม่ครบตาม
เงื่อนไขที่ศาลก าหนด จะเห็นได้ว่าเมื่อศาลได้รอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษแล้วนั้น ศาลจะก าหนด
เงื่อนไขการคุมประพฤติ โดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเป็นคร้ังคราว เพื่อพนักงานคุมประพฤติ
จะได้สอบถาม แนะน า ช่วยเหลือหรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเร่ืองความประพฤติและการประกอบอาชีพ 
ซึ่งเงื่อนไขในการรายงานตัวน้ันส่วนใหญ่ศาลจะก าหนดให้รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ สามเดือนต่อคร้ัง
ภายในระยะเวลาหนึ่งปีหรือสี่เดือนต่อคร้ังภายในระยะหนึ่งปี เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ถูกคุมความประพฤติจะ
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มารายงานตัวไม่ครบตามเงื่อนไขศาล โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้พนักงานคุมประพฤติทราบ ทั้งพนักงานคุม
ประพฤติได้ด าเนินการออกหนังสือเตือนและออกติดตาม ท าให้พนักงานคุมประพฤติต้องเสนอรายงานผิด
เงื่อนไขต่อศาลเพื่อด าเนินการต่อไป 
 2. ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ยอมท างานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์หรือท างานบริการ
สังคมหรือสาธารณะประโยชน์ไม่ครบตามเงื่อนไขที่ศาลก าหนด 
 เมื่อศาลก าหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติแล้วส่วนใหญ่ศาลจะก าหนดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท า
กิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามจ านวนชั่วโมงที่ศาลก าหนดในเงื่อนไข แต่ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติไม่ยอมท า โดยส่วนใหญ่จะอ้างว่าไม่ค่อยมีเวลา แม้พนักงานคุมประพฤติจะได้มีการตักเตือนแล้วก็ตาม 
 3. ผู้ถูกคุมความประพฤติถูกจับด าเนินคดีใหม่  
 ภายหลังจากศาลก าหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติแล้วนั้น ปรากฏว่าใน
ระหว่างการคุมประพฤตินั้น ผู้ถูกคุมความประพฤติได้ถูกจับด าเนินคดีใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคดีตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษหรือบุคคลนั้นมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้มาก่อน  ท าให้การคุม
ประพฤติต้องยุติลงและพนักงานคุมประพฤติต้องรายงานให้ศาลทราบ 
 จากสาเหตุการผิดเงื่อนไขข้างต้นเป็นเหตุให้ศาลออกหมายเรียกผู้ถูกคุมความประพฤติมาสอบถาม
และออกหมายจับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่มาตามหมายเรียกทิ้งไว้ในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังมีผู้
ถูกคุมความประพฤติบางคนที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถส่งหมายเรียกให้ได้เพราะผู้ถูกคุมความประพฤติไม่อยู่บ้าน 
ท าให้การคุมประพฤติไร้ผล รวมทั้งเป็นปัญหาแก่ศาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างยิ่ง 
////3.2 วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาการกระท าผิดท่ีศาลรอการลงโทษโดยการคุมประพฤติท่ี
กระท าผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติในประเทศไทย 
 ภายหลังจากศาลมีค าพิพากษารอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษและศาลก าหนดเงื่อนไขการคุม
ประพฤติแล้วนั้น ผู้ถูกคุมความประพฤติต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเพื่อพนักงานคุมประพฤติจะ
ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกคุมความประพฤติและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการคุมประพฤติที่ศาล
ก าหนดมา โดยเงื่อนไขการคุมประพฤติทั่วไปที่ศาลก าหนด คือ ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมารายงานตัวต่อ
พนักงานคุมประพฤติหรือให้มารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติและท างานบริการสังคมหรือสาธารณะ
ประโยชน์ ปรากฏว่าในระหว่างการคุมประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติเป็นจ านวน
ค่อนข้างมาก โดยสาเหตุหลักที่ท าให้ผู้ถูกคุมความประพฤติผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ  คือ ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติไม่ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติหรือไปรายงานตัวไม่ครบตามเงื่อนไขที่ศาลก าหนด ไม่ยอม
ท างานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์หรือท างานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์ไม่ครบตาม
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เงื่อนไขที่ศาลก าหนด ถูกจับด าเนินคดีใหม่ พนักงานคุมประพฤติต้องรายงานให้ศาลทราบ เป็นเหตุให้ศาลออก
หมายเรียกผู้ถูกคุมความประพฤติมาสอบถามและออกหมายจับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่มาตามหมายเรียกทิ้ง
ไว้ในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก ท าให้การคุมประพฤติไร้ผล รวมทั้งเป็นปัญหาแก่ศาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
อย่างยิ่ง จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าปริมาณคดีที่ศาลก าหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติใน
แต่ละปมีีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมท าให้ศาลมี
อ านาจใช้ดุลยพินิจก าหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติมากขึ้น ซึ่งจะมีผลท าให้ปริมาณคดีที่มีการคุมประพฤตินั้น
มากขึ้นตามล าดับไปด้วย  
////3.3 วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาการกระท าผิดท่ีศาลรอการลงโทษโดยการคุมประพฤติท่ี
กระท าผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติในต่างประประเทศ 
 ส าหรับในส่วนต่างประเทศนั้นมาตรการทางกฎหมายจะมีมาตรการทางเลือกในการปฏิบั ติต่อ
ผู้กระท าความผิดที่หลากหลายอาทิเช่น การน าข้อก าหนดแห่งโตเกียวมาประยุกต์ใช้กับบุคคลทุกคนที่ถูก
ฟ้องร้องอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีหรือการด าเนินการตามค าพิพากษา กล่าวคือ ผู้กระท าผิดไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหา 
ผู้ที่อยู่ในระหว่างการฟ้องร้องและผู้ที่ถูกศาลพิพากษาแล้ว โดยมีมาตรการหลีกเลี่ยงการควบคุมตัว  เช่น การว่า
กล่าวตักเตือน การปล่อยโดยมีเงื่อนไข การลงโทษทางสถานภาพหรือสถานะของบุคคล การปรับหรือการ
ลงโทษทางเศรษฐกิจ การยึดทรัพย์สินหรือค าสั่งยึดทรัพย์ การชดใช้ค่าเสียหาย การรอการลงโทษ การคุม
ประพฤติ การท างานบริการสังคม การส่งตัวไปรับการบ าบัดรักษา การกักตัวอยู่ภายในบ้าน เป็นต้น ซึ่งมาตรการ
เหล่านี้จะเป็นการเบี่ยงเบนผู้กระท าความผิดออกสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งปริมาณคดีที่ศาลก าหนดเงื่อนไขการ
คุมประพฤตกิ็จะน้อยลงและลดปัญหาการผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติและปัญหาคนล้นคุก  
////3.4 วิเคราะห์มาตรการในการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดท่ีศาลรอการลงโทษโดยการคุมประพฤติท่ีกระท าผิด
เงื่อนไขการคุมประพฤติในประเทศไทย 
 เน่ืองจากปัจจุบันปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยนั้นมีปริมาณมาก 
ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้เพิ่มอ านาจในการใช้ดุลยพินิจในการรอ
การก าหนดโทษหรือรอการลงโทษมากขึ้นกว่าเดิมเป็นเหตุให้ปริมาณคดีที่ศาลก าหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติ
และเข้าสู่ระบบการคุมประพฤตินั้นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและปัญหาการผิดเงื่อนการคุมประพฤติก็เพิ่มขึ้น
ตามล าดับ ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยควรน ามาตรการหลีกเลี่ยงการควบคุมตัวผู้กระท าความผิดมาประยุกต์ใช้อย่าง
จริงจัง โดยมาตรการดังกล่าวคือ มาตรฐานขั้นต่ าสหประชาชาติส าหรับมาตรการไม่ควบคุมตัว (ข้อก าหนด
โตเกียว) โดยมาตรการดังกล่าวนี้สามารถประยุกต์ใช้กับทุกบุคคลที่ถูกฟ้องร้องอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี
หรือการด าเนินการตามค าพิพากษา กล่าวคือ ผู้กระท าผิดไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหา ผู้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องและผู้ที่
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ถูกศาลพิพากษาแล้วย่อมสามารถใช้ได้ เมื่อประยุกต์ใช้แล้วจะต้องกระท าโดยปราศจากการแบ่งแยกในเร่ืองเชื้อ
ชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สัญชาติและความรุนแรงของการกระท าผิดตามบุคลิกภาพและภูมิหลังของ
ผู้กระท าผิด โดยที่ระบบงานยุติธรรมต้องก าหนดขอบเขตกว้างๆของมาตรการไม่ควบคุมตัวผู้กระท าผิด ตั้งแต่
ขั้นตอนก่อนฟ้องร้องจนถึงหลังการพิพากษา ควรหลีกเลี่ยงกระบวนการที่เป็นทางการหรือการไต่สวนของศาล
ให้มากที่สุด โดยค านึงถึงการคุ้มครองทางกฎหมายและหลักนิติธรรม ซึ่งจะเป็นการน าไปสู่การลดจ านวน
ผู้กระท าความผิด โดยมาตรการดังกล่าวนั้นมีหลายวิธีดังต่อไปนี้ 
 1. การว่ากล่าวตักเตือน  
 2. การลงโทษทางสถานภาพหรือสถานะของบุคคล 
 3. การปรับหรือการลงโทษทางเศรษฐกิจ 
 4. การชดใช้ค่าเสียหาย 
 5. การรอการลงโทษ 
  

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากสภาพปัญหาที่ได้ศึกษามานั้น เห็นควรปรับปรุงแนวทางแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี ้
 1. ควรน ามาตรการว่ากล่าวตักเตือนผู้กระท าความผิดมาใช้ลงโทษผู้กระท าผิดในคดีเล็กน้อยที่มี
ระวางโทษไม่รุนแรง เช่น คดีตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก เป็นต้น 
 2. ควรน ามาตรการลงโทษทางสถานภาพหรือสถานะของบุคคล โดยการบังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนและหน้าที่โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น การไม่ให้สิทธิ์ในการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง ไม่อนุญาตให้มีใบอนุญาตขับขี่ วิธีการลงโทษนี้อาจจะเป็นค าสั่งของศาลซึ่งถือเป็นการหลีกเลี่ยง
การควบคุมผู้กระท าผิดวิธีหนึ่ง ซึ่งอาจจะจ ากัดหรือไม่จ ากัดเวลาขึ้นอยู่กับกระบวนการพิจารณา วิธีการนี้อาจจะ
ช่วยให้ผู้กระท าผิดและครอบครัวยังท างานและไม่กีดกันจากสังคม 
 3. ควรน ามาตรการการปรับหรือการลงโทษทางเศรษฐกิจมาใช้บังคับโดยพิจารณาจาก
สภาพแวดล้อมของผู้กระท าผิดและสถานะภาพทางการเงินของผู้กระท าผิด สถานภาพทางครอบครัว อาชีพและ
สุขภาพของผู้กระท าผิด ก่อนที่ศาลจะพิจารณาลงโทษปรับ ศาลจะพิจารณาถึงความสามารถในการช าระค่าปรับ
ของผู้กระท าผิดเป็นล าดับแรก ซึ่งการช าระค่าปรับอาจจะช าระทันทีหรือมีระยะเวลาในการช าระค่าปรับตาม
เงื่อนไขการผ่อนช าระ 
 4. ควรน ามาตรการชดใช้ค่าเสียหายเหยื่อ โดยผู้กระท าผิดจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลผู้
ถูกประทุษร้ายนั้นโดยตรง เพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายที่ผู้กระท าผิดได้กระท าลงไป 

887



10 
 

 5. ควรน ามาตรการรอการลงโทษเพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้กระท าผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม
โดยใช้ดุลยพินิจในการรอการลงโทษผู้กระท าผิดในคดีบางประเภทเมื่อเห็นว่าการลงโทษจ าคุกจะมีผลเสียต่อตัว
ผู้กระท าผิด ความประพฤติของผู้กระท าผิด ความส านึกผิด อายุ  ประวัติอาชญากรรม การชดใช้ค่าเสียหาย การ
ประกอบอาชีพและปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืนๆในขณะเดียวกันก็ควรค านึงถึงความปลอดภัยของสังคม ผู้พิพากษา
จะต้องพิจารณาเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการบ าบัดฟื้นฟูผู้กระท าผิดอย่างระมัดระวัง 
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