


 

ผลการดําเนินงานของกรมคมุประพฤติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2557 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

กรมคุมประพฤติ ไดมีการเก็บรวบรวมสถิติคดีของงานคุมประพฤติ (คดีสืบเสาะและพินิจกับ 
คดีควบคุมและสอดสอง) ตั้งแตป 2522 และสถิติคดีของพ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูตดิยาเสพตดิ ป 2545 
โดยเริ่มดําเนินการในป 2546 เปนตนมา และภารกิจท่ีดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับประชาชนโดยเฉพาะ 
ท้ังในสวนท่ีเปนภารกิจหลักท่ีดําเนินการโดยเจาหนาท่ีของกรมคุมประพฤติเอง และการเขามามีสวน
รวมของประชาชน หรือองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ในรูปแบบของอาสาสมัคร หรือ
เครือขายยุติธรรมชุมชน ท่ีพรอมดําเนินการชวยเหลือภารกิจตาง ๆ ของกรมคุมประพฤติ เชน 
อาสาสมัครคุมประพฤติท่ีปฏิบัติงานดานคดี ดานกิจกรรมชุมชน การใหความชวยเหลือสงเคราะห
ผูกระทําผิดระหวางและหลังพนการคุมประพฤติ รวมท้ังการเขารวมกับองคกรชุมชนเพื่อ
ประชาสัมพันธใหประชาชน/องคกรชุมชนเห็นความสําคัญ และประโยชนของการเขามามีสวนรวมใน
การแกไขฟนฟูผูกระทําผิด เปนตน      

จากสถิติผลการดําเนินงานของกรมคุมประพฤติท้ังผูถูกคุมประพฤติ และผูท่ีเขาสูกระบวนการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามพ.ร.บ.ฟนฟูฯป 2545 พบวาลดลงจากจํานวน 782,820 ราย ในป 
2556 เปน 677,664 ราย ในป 2557 คิดเปนลดลงรอยละ 15.52  ซึ่งตรงขามกับสถิติของประชากร
ท้ังประเทศท่ีมีจํานวนเพิ่มขึ้น โดยในป 2556 จํานวน 64.78 ลานคน เพิ่มเปน 65.12 ลานคน ในป 
2557 (ซึ่งเปนตัวเลขจากทะเบียนราษฎร ) และขอมูลผูกระทําผิดทุกประเภทของหนวยงานอื่น ๆ เชน 
สถิติผูตองราชทัณฑ (กรมราชทัณฑ) ท่ีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นดังนี้ ผูตองโทษในป 2556 คือ 291,734 คน 
ขณะในป 2557 คือ 325,653 คน ขณะท่ีสถิติคดีศาลท่ัวราชอาณาจักร สํานักงานศาลยุติธรรม พบวา 
ปริมาณคดีที่ขึ้นสูการพิจารณาในป 2556 - 2557 ในทุกชั้นศาล (ศาลฎีกา อุทธรณ ชั้นตน) ท้ังคดีแพง 
และคดีอาญา   มีแนวโนมท่ีเพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 1,440,079 คดี เปน 1,510,991 คดี เปนตน  

สําหรับการแนวทางปองกัน/แกไข/ใหความชวยเหลือผูกระทําผิด ท่ีกรมคุมประพฤติได
ดําเนินการ มีท้ังดําเนินการโดยกรมคุมประพฤติเองและไดรับความรวมมือท้ังจากภาครัฐ เชน
หนวยงานภาคีตาง ๆ และภาคประชาชนไดแก อาสาสมัครคุมประพฤติ และสมาชิกเครือขายยุติธรรม 
ชุมชน ทั้งนี้การนําอสค.ชวยดําเนินการปฏิบัติงานดานคดีทั้งคุมความประพฤติ (เด็ก/เยาวชน ผูใหญ 
พัก/ลดโทษ)  สืบเสาะขอเท็จจริง และคดีฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน 73,577 คดี จากคดี
ท้ังหมดท่ีกรมคุมประพฤติตองดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ท้ังสิ้น 498,063 คดี    (ไมรวม
คดีจากการตรวจพิสูจน) คิดเปนรอยละ 14.77 นอกจากนี้ อสค.ยังเขารวมในการติดตาม/ชวยเหลือผู
ผานการฟนฟูฯ ตามพรบ.ฟนฟูฯ และผูพนการคุม/ผูรับการปลอยตัว (พนโทษจากเรือนจํา) ท้ังสิ้น 
29,659 คดี เปนตน 

 



 

ดานกิจกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ ท่ีดําเนินการเพื่อไมใหผูกระทําผิดกลับมากระทําผิดซ้ํา 
และยังสามารถดําเนินชีวิตไดปกติสุขในชุมชนและสังคมตอไปได ตามเปาประสงคของกรมประพฤติ 
คือ“คืนคนดีสูสังคม” โดยในป 2557 ไดดําเนินการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดทั้งผูถูกคุมความประพฤติ   
ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของกลุมเปาหมายดังกลาว 
รวมท้ังสิ้น 979,781 ราย  โดยดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ การปฐมนิเทศ 245,505 ราย การจัดอบรม
ความรู/อาชีพ 85,088 ราย การจัดโปรแกรมพื้นฐาน (เชน ใหความรูเรื่องยาเสพติด การวางแผนชีวิต
การอยูรวมกับครอบครัวฯ) จํานวน 244,131 ราย การใชหลักธรรมทางศาสนาในการแกไขฟนฟู
ผูกระทําผิดในรูปแบบอบรมธรรมะ จัดคายจริยธรรม คายวิถีพุทธ การบรรพชา/อุปสมบท จํานวน 
34,882 ราย และการจัดคายยาเสพติด 11,982 ราย เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานติดตามประเมินผล 
กองแผนงานและสารสนเทศ 

                                                                                       มีนาคม  2558
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รายงานผลการดําเนินงาน ของกรมคมุประพฤติ   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

  

ผลการดาํเนินงาน 
 รายงานผลการดําเนินงานของกรมคุมประพฤติ ประจําป 2557 พบวาลดลงจากปท่ีผานมา 
ดังนี้ สถิติคดีของภารกิจงานคุมประพฤติดานสืบเสาะและพินิจลดจาก  114,714 คดี ในป 2556 เปน 
88,717 คดี ในป 2557 คิดเปนลดลงรอยละ 22.66 ภารกิจงานดานควบคุมและสอดสอง ลดลงจาก 
237,052 คดี ในป 2556 เปน 230,015 คดี ในป 2557 คิดเปน   รอยละ 2.97 สําหรับสถิติคดีของ
พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดป 2545 ประกอบดวยกระบวนการตรวจพิสูจน จํานวน 
227,093  คดี ในป 2556  ลดเปน 179,601 คดี ในป 2557 และกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด คือ 203,961  คดี ในป 2556 ลดเปน 179,331 คดี    ในป 2557  

อยางไรก็ตาม แมภาพโดยรวมของผูท่ีเขาสูกระบวนการตางๆของกรมคุมประพฤติจะลดลง
เล็กนอยจากปท่ีผานมา  อันเปนเหตุผลมาจากวิกฤติดานการเมืองในชวงเดือน ธ.ค. 2556 – พ.ค. 2557 
ก็ตาม  แตจากการคาดประมาณในอีก 2- 3 ปขางหนาก็ยังจะมีผูท่ีเขาสูกระบวนการดังกลาวกวา 
90,000 ราย/คดี (คดีสืบเสาะและพินิจ) และกวา 260,000 ราย/คดี (คดีควบคุมและสอดสอง) 
นอกจากนีภ้ารกิจงานท้ังดานตรวจพิสูจนและดานฟนฟสูมรรถภาพผูตดิยาเสพติด จะมีผูเขาสูกระบวนการ
ดังกลาวกวา 400,000 คดี เปนตน (รายละเอียด ดังรูปกราฟ 1) 

 

รูปกราฟ 1 ปริมาณผลการดําเนนิงานของกรมคุมประพฤต ิประจําป 2546 - 2557 และแนวโนม ป 2558 - 2560    
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ปริมาณผลการดําเนนิงานของกรมคุมประพฤติ ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2546-2557 ประมาณการแนวโน้มปีงบประมาณพ.ศ. 2558-2560
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สําหรับผลการดําเนินงานโดยรวมทุกภารกิจ แยกตาม
พื้นท่ีระดับจังหวัดของสํานักงานคุมประพฤติท่ัวประเทศ 
พบวา ในป 2557 จังหวัดท่ีมีปริมาณคดีระหวาง 10,000 
คดีขึ้นไป มีอยู 22 จังหวัด ไดแก สํานักงานคุมประพฤติ
กรุ งเทพมหานคร 1-5 ในเขตพื้นท่ีกรุ งเทพมหานคร          
จ.ชลบุรี จ.อุบลราชธานี จ.นครราชสีมา จ.สมุทรปราการ   
จ.นครศรีธรรมราช จ.เชียงใหม เปนตน ขณะที่ป 2556     
มี  26 จั ง ห วั ด  ไ ด แ ก  สํ า นั ก ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ
กรุ งเทพมหานคร 1-5 ในเขตพื้นท่ีกรุ งเทพมหานคร          
จ.ชลบุรี จ.อุบลราชธานี  จ.สมุทรปราการ จ.นครราชสีมา  
จ.นครศรีธรรมราช จ.เชียงใหม เปนตน สวนปริมาณคดี
ระหวาง 5,000 - 9,999 คดี มีอยู 30 จังหวัด ขณะท่ีป 

2556 มีอยู 25 จังหวัด ดานพื้นท่ีท่ีมีปริมาณคดีระหวาง 2,000 - 4,999 คดี มี 22 จังหวัด ซึ่งมีจํานวน
เทากันกับป 2556 และพื้นท่ีท่ีมีปริมาณคดีต่ํากวา 2,000 มี 3 จังหวัดซึ่งเทากันท้ัง 2 ป และพบวาในปนี้
ไมมีจังหวัดไหนที่มีปริมาณคดีต่ํากวา 1,000 คดี (รายละเอียดเพิ่มเติมตามตาราง 2) 

ตาราง 2 ผลการดําเนินงานของสํานักงานคุมประพฤติ 10 อันดับแรก ท่ีมีปริมาณคดีตั้งแต 10,000 คดีขึ้นไป ประจําป 2556-2557 

 

สํานกังาน ป 2556 ป 2557 สํานกังาน ป 2556 ป 2557 

กทม.1 19,005 14,470 ชลบุรี 37,292 34,695 

กทม.2 26,762 20,304 อุบลราชธาน ี 31,276 23,548 

กทม.3 19,676 15,068 นครราชสมีา 21,050 18,085 

กทม.4 27,021 25,314 สมุทรปราการ 22,359 18,049 

กทม.5 14,672 12,177 นครศรีธรรมราช 21,044 17,921 

รวมกทม. 1 – 5 107,136 87,333 เชียงใหม 18,459 17,039 

   เชียงราย 13,357 15,176 

   ขอนแกน 14,311 15,146 

   รอยเอ็ด 12,034 14,879 

หมายเหต ุ: สํานักงานระดับจังหวัดที่มีสํานักงานสาขา ไดนําปริมาณงานรวมเขาดวยกัน 

 
 

ผลการดําเนินงานทุกภารกิจ ปี 2557

เกณฑ์

< 2,000 คดี สีฟ้า 
2,000-4,999 คดี สีเขียว 
5,000-9,999 คดี สีเหลือง 
10,000-49,999 คดี สีชมพู  
>= 50,000 คดี สีแดง 
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ดานสถิติขอมูลในแตละภารกิจของกรมคุมประพฤติ ประจําป 2557 ทั้ง 1.งานสืบเสาะและพินิจ 
2.งานควบคุมและสอดสอง 3.งานตรวจพิสูจน และ 4.งานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สวนใหญ
ในทุกภารกิจมีแนวโนมท่ีลดลงเล็กนอยจากชวงท่ีผานมา เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละภารกิจ
งาน พบวา 
  ดานผูถูกคุมความประพฤติ ในป 2557 พบวา การดําเนินการดานสืบเสาะและพินิจ        

ในคดีรับใหมท้ังสิ้น 88,717 คดี จําแนกเปนคุมประพฤติผูใหญ 42,539 คดี 
คิดเปนรอยละ 47.95 ผูถูกพักการลงโทษ 22,731 คดี รอยละ 25.62 
และผูท่ีไดรับการลดวันตองโทษ 23,447 คดี รอยละ 26.43 สําหรับฐาน
ความผิดที่มีผู เ กี ่ยวของมากที่ส ุด 5 อันดับแรกไดแก คดีเกี ่ยวกับ    
ยาเสพติดและสารระเหย รอยละ 38.76 คดีเก่ียวกับทรัพย รอยละ 
20.25 คดีตอชีวิตและรางกาย รอยละ 10.76 คดีขับรถประมาท รอยละ 
7.36 และคดีดาน พ.ร.บ.อาวุธปน รอยละ 6.33 เปนตน เม่ือพิจารณา
ตามพื้นที่ระดับจังหวัดท่ีไดดําเนินการดานสืบเสาะฯ ตั้งแต 2,000 คดีขึ้นไป 
มี 8 จังหวัด ไดแก สํานักงานคุมประพฤติในเขตกทม. จ.เชียงใหม          
จ.นครศรีธรรมราช จ.สมุทรปราการ จ.ชลบุรี จ.สุราษฎรธานี จ.นครปฐม 
และจ.นครราชสีมา ซึ่งนอยกวา ป 2556 ท่ีมีอยู 10 จังหวัด  

ดานภารกิจงานควบคุมและสอดสอง  ในคดีรับใหมจํานวน 230,015 คดี กวารอยละ 74.06  
เปนผูกระทําผิดผูใหญ รองลงมา ไดแก ผูกระทําผิดท่ีไดรับการลดวันตองโทษ รอยละ 10.21           
ผูถูกพักการลงโทษ รอยละ 7.90  และเด็กและเยาวชน เพียงรอยละ 7.83 ตามลําดับ นอกจากนี้
พบวาพื้นท่ีท่ีมีผูกระทําผิดมากตั้งแต 4,000 คดีขึ้นไป มี 14 จังหวัด ไดแก สํานักงานคุมประพฤติใน
เขตกทม. รองลงมาคือ จ.อุบลราชธานี จ.ชลบุรี จ.สุราษฎรธานี จ.นครราชสีมา จ.นครศรีธรรมราช   
จ.เชียงใหม จ.สงขลา จ.นนทบุรี จ.บุรีรัมย จ.เลย จ.ลพบุรี จ.เพชรบูรณ และ จ.สมุทรปราการ 
ตามลําดับ ซึ่งมากกวาป 2556 ท่ีมีอยู 13 จังหวัด เปนตน เมื่อพิจารณา
ตามฐานความผิด พบวา 5 อันดับแรกท่ีมีผูกระทําผิดมาก ไดแก 
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดและสารระเหย รอยละ 54.60 พ.ร.บ.จราจร
ทางบก รอยละ 23.16 ความผิดเก่ียวกับทรัพย รอยละ 6.18 ความผิด
ตอชีวิตและรางกาย รอยละ 4.34 และพ.ร.บ.อาวุธปน รอยละ 3.59 
ตามลําดับ  
 สําหร ับผลของการค ุมปร ะพฤต ิโด ยรวม  พบวา  ในป นี้
ผูกระทําผิดยังคงตองอยูระหวางคมุความประพฤติตอไปถึง 255,728 ราย 
นอกจากนี้ยังพบวากวารอยละ 81.93 เปนผูท่ีพนคุมความประพฤติดวยดี 
สวนพนคุมความประพฤตโิดยผิดเง่ือนไข คิดเปนรอยละ 14.86 เปนตน 

ผลการดาํเนินงานดา้นสืบเสาะ 

• เกณฑ์  ส ี 

• < 500 ฟ้า  

• 500-999 เขียว 

•  1,000-1,499 เหลือง 

1,500-1,999 ชมพู   

• >= 2,000 แดง  

ผลการดาํเนินงานดา้นสอดส่อง 

• เกณฑ์  สี 

•  < 1,000 ฟ้า  

• 1,000-1,999 เขียว  

• 2,000-3,999 เหลือง  

• 4,000-9,999 ชมพู  

• >= 10,000 แดง  
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เม่ือพิจารณาตามกลุมผูกระทําผิด พบวาผูถูกคุมประพฤติผูใหญ จะมีสัดสวนของการพนคุมความ
ประพฤติดวยดีสูงกวาเงื่อนไขอ่ืน ๆ รองลงมา คือ ผูท่ีลดวันตองโทษ  เด็ก/เยาวชน และผูที่ถูกพักการ
ลงโทษ ตามลําดับ  

  ผลการดําเนินงานตาม พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ประจําป 2557  
มีรายละเอียดดังนี้ ผลการตรวจพิสูจนคดีรับใหม จํานวน 179,601 ราย จําแนกเปนเพศชาย 
163,050 ราย คิดเปนรอยละ 90.78 เพศหญิง 16,551 ราย คิดเปนรอยละ 9.22 และยังพบวากวา
รอยละ 43.44 ของผูเขารับการตรวจพิสูจนเปนกลุมเด็กและเยาวชนอายุไมเกิน 24 ป กระทําผิดในคดี
เสพถึงรอยละ 89.88 และจะใชเมทแอมเฟตามีน (ยาบา) มากกวา 
สารเสพติดชนิดอ่ืนกวารอยละ 94.07 รองลงมาคือ กัญชา  สารระเหย 
และไอซ เปนตน ท้ังนี้พื้นท่ีท่ีมีผูกระทําผิดดานยาเสพติดและถูกสงตัว
เขารับการตรวจพิสูจนตามขั้นตอนกระบวนการของกรมคุมประพฤติ
มากท่ีสุด 5 อันดับแรก ไดแก สํานักงานคุมประพฤติในเขตกทม. 
รองลงมาคือ สํานักงานคุมประพฤติจั งหวัดชลบุรี  จ .รอยเ อ็ด           
จ.อุบลราชธานี และจ.สมุทรปราการ ตามลําดับ ซึ่งเปนจังหวัด
เดียวกับป 2556 ยกเวน จ.รอยเอ็ด เปนตน 

สําหรับการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด     
รายใหมในปนี้ ท้ังสิ้น 179,331 ราย และพื้นท่ีท่ีมีผูเขารับการฟนฟูฯ 
มากท่ีสุด 5 อันดับแรก เปนพื้นท่ีเดียวกันกับพื้นท่ีในขั้นตอนของการ
ตรวจพิสูจน นอกจากนี้ยังพบวาผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ
ใหผูกระทําผิดท้ัง 179,331 ราย เขารับการฟนฟูฯแบบควบคุมตัว 24,997 ราย คิดเปนรอยละ 13.94 
(จําแนกเปนแบบเขมงวด : 4,276 ราย แบบไมเขมงวด : 20,721 ราย) ขณะท่ีการฟนฟูฯแบบไม
ควบคุมตัว 154,334 ราย คิดเปนรอยละ 86.06 ทั้งนี ้ผูเข ารับการฟนฟูฯมักเขามาเกี่ยวของกับ   
ยาเสพติดดวยการเสพยามากกวาฐานความผิดอื่น คิดเปนรอยละ 90.26 และยังพบวาเปนเพศชาย
มากกวาเพศหญิง ถึงรอยละ 91.13 ตอรอยละ 8.87 นอกจากนี้กลุมเด็กและเยาวชนอายุไมเกิน 24 ป 

ยังเปนกลุมเสี่ยง ท่ีเขามาเก่ียวของกับ   
ยาเสพติดในสัดสวนท่ีสูงกวาชวงวัยอ่ืน 
คิดเปนรอยละ 43.60 โดยตัวยาที่แพร
ระบาดมากสุดยังคงเปนยาบาถึงรอยละ 
94.30 รองลงมาคือ กัญชา สารระเหย และ
ไอซ (ซึ่งอยูในกลุม clubdrugs) เปนตน  
ซึ่งสอดคลองกับขอมูลในระบบ บสต. 
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รอ้ยละ ชนดิยาเสพตดิหลัก

•เกณฑ์  สี  

•< 1,000 ฟ้า  

•1,000-1,999 เขียว 

•2,000-3,999 เหลือง 

•4,000-9,999 ชมพู  

•>= 10,000 แดง  
 

ผลการดาํเนินงานด้านตรวจพสูิจน์และฟืนฟูฯ 
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ของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีพบวาสัดสวนของผูใชยาบามีมากกวาตัวยาชนิดอ่ืน รองลงมาคือ กัญชา 
ไอซ และกระทอม เปนตน ดานผลการฟนฟูฯเฉพาะเปนท่ีพอใจมีจํานวน 104,331 ราย (รอยละ 
66.71) ผลการฟนฟูฯไมเปนท่ีพอใจอยูท่ี 40,890 ราย (รอยละ 26.14) และอื่น ๆ จํานวน 11,183 ราย 
(รอยละ 7.15) เปนตน 
 จากรายงานสถิติผูเขารับการบําบัดรักษาในระบบ บสต. ของกระทรวงสาธารณสุข (สวนวางระบบ
และพัฒนาขอมูล สํานักยุทธศาสตร สํานักงาน ป.ป.ส.) ประจําป 2557 พบวา มีผูเขารับการบําบัดรักษา
จํานวน 303,501 คน  สวนใหญกวารอยละ 48.9 เปนการบําบัดในระบบบังคับบําบัด รองลงมาคือ 
ระบบสมัครใจ รอยละ 43.4 และระบบตองโทษ 
รอยละ 7.7 ตามลําดับ และจะเห็นไดวากลุมหลักท่ี
เขารับการรักษาในชวงนี้เปนกลุมเยาวชนท่ีมีอายุ
ระหวาง 15 – 24 ป กลุมอาชีพหลักยังคงเปน
กลุมรับจาง วางงานและเกษตรกร โดยพบวากลุม
รับจาง และเกษตรกรมีแนวโนมสัดสวนเพิ่มขึ้น 
ขณะที่กลุมวางงาน และกลุมนักเรียน/นักศึกษามี
สัดสวนลดลง ท้ังนีผู้ท่ีเขารับการรักษาในทุกระบบ
จะเขารับการบําบัดรักษาจากการใชยาบาในสัดสวนท่ีสูงกวาตัวยาชนิดอ่ืน ๆ มากกวารอยละ 80 
รองลงมาไดแก กัญชา รอยละ 5.4 ไอซ รอยละ 3.6 และพืชกระทอม รอยละ 2.4 เปนตน 

เม่ือพิจารณารายตัวยาและพื้นที่ พบวา ยาบา มีการแพรระบาดไปทุกพื้นท่ี โดยเฉพาะในพื้นท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพบผูเขาบําบัดรักษาถึง 1 ใน 3 ของผูเขารับการบําบัดรักษาท้ังหมด 
สําหรับพื้นท่ีท่ีมีผูเขารับการรักษาสูงสุด 5 ลําดับแรก ไดแก กทม. จ.รอยเอ็ด จ.นครราชสีมา          
จ.อุบลราชธานี  และจ.อุดรธานี กัญชา มีสัดสวนผูเขารับการรักษาเพิ่มขึ้นจากชวงท่ีผานมาจาก   
รอยละ 4.7 อยูท่ีรอยละ 5.4 พบการใชมากในกลุมเยาวชนอายุระหวาง 15 – 24 ป ถึงรอยละ 60 
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใตท่ีมีสัดสวนผูเขารับการบําบัดมากท่ีสุด และจังหวัดท่ีมีผูเขาบําบัดในเกณฑสูง 
ไดแก กทม. จ.สงขลา จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎรธานี และจ.อุดรธานี เปนตน  

ดานไอซ พบวาเพศหญิงจะเขามาใชไอซคอนขางมากกวาตัวยาอ่ืน ๆ อาจเนื่องจากมีการ
โฆษณาชวนเชื่อถึงสรรพคุณท่ีทําใหผอม ขาว ไมโทรม จึงนาจะเปนสาเหตุท่ีสงผลใหผูหญิงเขามา
เก่ียวของเปนจํานวนมาก กลุมอายุหลักจะอยูในชวง 20-24 ป มีการแพรระบาดมากในพื้นท่ีภาคใต
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สวนพื้นท่ีจังหวัดที่มีผูใชมาก ไดแก กทม. จ.สุราษฎรธานี         
จ.สงขลา จ.นครศรีธรรมราช  และจ.ภูเก็ต ตามลําดับ และพืชกระทอม ครึ่งหนึ่งของผูเสพ           
พืชกระทอมจะมีอายุระหวาง 15-19 ป อาชีพรับจางจะมีสัดสวนในการเขามาบําบัดมากท่ีสุด 
เนื่องจากความเชื่อที่วาการเคี้ยวใบกระทอมจะทําใหมีแรงในการทํางาน ทนแดด ทนฝน ปจจุบันพบวา
มีการกระจายไปทุกภูมิภาค แตจะพบมากในภาคใตถึงรอยละ 97.9 เปนตน 



 

6 
 

นอกจากตัวยาดังกลาวขางตนแลว ปจจุบันยังพบการนํายารักษาโรคมาใชในทางท่ีผิดท่ีรูจักกัน
ในนามของ “ยาโปร” เปนการนํายาแกแพและยาแกปวดมาใชรวมกัน และใชกันอยางแพรหลายใน
เด็กนักเรียนมัธยม และมีการเผยแพรขอมูลในกลุมเพื่อนๆในหลายชองทาง โดยเฉพาะสื่อออนไลน
ตางๆ 

จากสภาพปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดท้ังในสวนขอมูลจากกรมคุมประพฤติ และจาก
ระบบฐานขอมูลกลางดานยาเสพติดจากระบบ บสต. กระทรวงสาธารณสุข พบวา กลุมเส่ียงซึ่งเปน
กลุมเด็กและเยาวชน ท้ังในและนอกสถานศึกษาเปนกลุมท่ีมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดสูงกวา
กลุมอ่ืน  จากการตรวจสอบสถานะของเยาวชนอายุ 15-19 ป ท่ีเขามาบําบัดรักษา พบวามีถึงรอยละ 
75.8 ท่ีออกจากระบบการศึกษาแลว ซึ่งถือเปนกลุมเสี่ยงสําคัญโดยเฉพาะกลุมวางงาน และรับจาง 
ดังนั้นในระดับหมูบาน/ชุมชน ควรมีการวางแนวทางในการเฝาระวังฯและเรงชวยเหลือบุคคลกลุมนี้
อยางใกลชิด และในสวนของการแพรระบาดของยาชนิดใหม เชน “ยาโปร”ท่ีกลาวมาขางตน 
หนวยงานท่ีเก่ียวของตองมีมาตรการท่ีเขมงวดในการควบคุม ท้ัง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะตองมีการควบคุมการเผยแพรขอมูลท่ีไมเหมาะสมใน
สื่อออนไลนตาง ๆ อยางเขมงวดเชนเดียวกัน  

ท้ังนี้หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ตองรวมมือกันในการดูแล 
ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาที่อาจจะเกิดกับกลุมเสี่ยงดังกลาว ไมวาจะเปนปญหาดานยาเสพติด 
ดานอาชญากรรม การโจรกรรม หรือแมกระท่ังการม่ัวสุมทางเพศ ท่ีจะสงผลตอการระบาดของโรคตาง ๆ 
ทางเพศสัมพันธ รวมท้ังการตั้งครรภกอนวัยอันควร เปนตน 

ผลการดําเนินงานดานอื่น ๆ ประจําป 2557 
ไดแก การสงเคราะหผูกระทําผิดท้ังสิ้น 95,244 ราย ซึ่ง
ลดลงจากป 2556 ที่มีการดําเนินการ 111,040 ราย 
พบวาสวนใหญจะเปนการสงเคราะหระหวางการ     
ตรวจพิสูจนและฟนฟูฯถึงรอยละ 52.87 และการ
สงเคราะหระหวางคุมความประพฤติ รอยละ 35.39 

สวนการสงเคราะหภายหลังปลอย/หลังพนการฟนฟูฯ รอยละ 6.16 และหลังพนการคุมความประพฤต ิ
คิดเปน รอยละ 5.58  โดยจะเปนการสงเคราะหเก่ียวกับคาอาหาร และคาพาหนะมากกวาการ
สงเคราะหดานอื่น ๆ รองลงมาคือ คายังชีพ การฝกอาชีพ เปนตน  

สําหรับการแนวทางปองกัน/แกไข/ใหความชวยเหลือผูกระทําผิด ท่ีกรมคุมประพฤติได
ดําเนินการ มีท้ังดําเนินการโดยกรมคุมประพฤติเองและไดรับความรวมมือท้ังจากภาครัฐ เชน
หนวยงานภาคีตาง ๆ และภาคประชาชนไดแก อาสาสมัครคุมประพฤต ิ(อสค.) และสมาชิกเครือขาย
ยุติธรรมชุมชน ท้ังนี้การนําอสค.ชวยดําเนินการปฏิบัติงานดานคดีทั้งคุมความประพฤติ (เด็ก/เยาวชน 
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ผูใหญ พัก/ลดโทษ)  สืบเสาะขอเท็จจริง และคดีฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน 73,577 คดี 
จากคดีท้ังหมดท่ีกรมคุมประพฤติตองดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ทั้งสิ้น 498,063 คดี   
(ไมรวมคดีตรวจพิสูจน) คิดเปนรอยละ 14.77 นอกจากนี้ อสค. ยังเขารวมในการติดตาม/ชวยเหลือ       
ผูผานการฟนฟูฯ ตามพรบ.ฟนฟูฯ และผูพนการคุม/ผูรับการปลอยตัว (พนโทษจากเรือนจํา) ท้ังสิ้น 
29,659 คด ีเปนตน (รายละเอียดดังตาราง 4) 

 

ตาราง 4 ปริมาณงานดานคดีท่ีดําเนินการโดยอาสาสมัครคุมประพฤติ 
ป จํานวนอสค. ปริมาณงานโดยอสค. (คดี) ปริมาณงานทั้งหมด (คดี) 

2550 9,844 26,680 235,256 
2551 9,514 24,129 249,004 
2552 11,771 39,650 297,358 
2553 11,356 55,240 307,615 
2554 13,460 48,878 462,136 
2555 13,626 48,763 451,682 
2556 13,970 51,213 555,727 
2557 15,633 73,577 498,063 

 

 ดานการปฏิบัติงานงานเครือขายยุติธรรมชุมชน ไดดําเนินการตามภารกิจตาง ๆ ดังนี้ การให
ขอมูลเพื่อหาขอเท็จจริงเบ้ืองตนในขั้นตอนการสืบเสาะและตรวจพิสูจน จํานวน 3,175 เรื่อง การ
แกไขฟนฟูผูกระทําผิด การชวยเหลือ/สงเคราะหผูกระทําผิดภายหลังปลอยฯ จํานวน 60,441 เรื่อง  
รวมท้ังการใหคําแนะนําเพื่อลดขอพิพาทฯ ในชุมชน เปนตน จํานวน 6,110 เรื่อง และพบวาเครือขาย
ยุติธรรมชุมชนจะมีบทบาทการชวยเหลือ  กรมคุมประพฤติในดานการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดมากกวา
การดําเนนิการดานอื่น คิดเปนรอยละ 76.24 ของจํานวนเรื่องท่ีไดดําเนินการท้ังหมดในปนี้  ในสวนของ
จํานวนศูนยยุติธรรมชุมชน มีทั้งสิ้น 769 ศูนย  

ดานกิจกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ ท่ีดําเนินการเพื่อไมใหผูกระทําผิดกลับมากระทําผิดซ้ํา 
และยังสามารถดําเนินชีวิตไดปกติสุขในชุมชนและสังคมตอไปได ตามเปาประสงคของกรมคมุประพฤต ิ
คือ“คืนคนดีสูสังคม” โดยในป 2557 ไดดําเนินการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดทั้งผูถูกคุมความประพฤติ   
ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของกลุมเปาหมายดังกลาว 
รวมท้ังสิ้น 979,781 ราย โดยดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ การปฐมนิเทศ 245,505 ราย การจัดอบรม
ความรู/อาชีพ 85,088 ราย การจัดโปรแกรมพื้นฐาน (เชน ใหความรูเรื่องยาเสพติด การวางแผนชีวิต
การวางแผนชีวิต) จํานวน 244,131 ราย การใชหลักธรรมทางศาสนาในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด       
ในรูปแบบอบรมธรรมะ จัดคายจริยธรรม คายวิถีพุทธ การบรรพชา/อุปสมบท จํานวน 34,882 ราย 
และการจัดคายยาเสพติด 11,982 ราย เปนตน (รายละเอียดดังตาราง 5)  
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กิจกรรม ผูใหญ พัก/ลด เด็ก ผสต ผฟฟ. ครอบครวั รวม

การปฐมนิเทศ 81,345     13,239     8,524       -          87,612     54,785     245,505   

การอบรมความรู/อาชีพ 46,636     4,938       2,844       -          25,622     5,048       85,088     

การแกไขฟนฟูผูถูกควบคมุความประพฤตโิดยใชหลักธรรมทางศาสนา

 - การอบรมธรรมะ 15,454     2,209       1,214       -          7,137       881         26,895     

 - การจัดคายจริยธรรม 572         105         86           -          4,755       288         5,806       

 - คายวิถีพุทธ 17           -          72           -          1,277       462         1,828       

 - การบรรพชาและอุปสมบท 87           1            7            -          124         134         353         

โปรแกรมพื้นฐาน 46,092     15,398     8,451       -          145,706   28,484     244,131   

โปรแกรมเฉพาะดาน 7,091       3,460       1,573       -          17,986     1,793       31,903     

การใหคําปรึกษาเชิงจติวิทยาแบบกลุม 20,668     3,896       1,499       -          17,711     1,051       44,825     

การจดัคายยาเสพติด 3,016       283         733         -          6,483       1,467       11,982     

การปจฉิมนิเทศ 9,586       1,896       1,593       -          28,817     6,751       48,643     

การจดักิจกรรมอ่ืนๆ 23,403     4,799       2,388       -          52,299     149,933   232,822   

รวม 253,967  50,224    28,984    -         395,529  251,077  979,781  

ตาราง 5 ผลการดาํเนินงานการแกไขฟนฟูผูกระทาํผดิ (ราย) ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

สรุปผลการดําเนินงาน 
จากสถิติผลการดําเนินงานของกรมคุมประพฤติท้ังผูถูกคุมประพฤติ และผูท่ีเขาสูกระบวนการ

ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามพ.ร.บ.ฟนฟูฯป 2545 พบวาลดลงจากจํานวน 782,820 ราย 
ในป 2556 เปน 677,664 ราย ในป 2557 คิดเปนลดลงรอยละ 15.52  ซึ่งตรงขามกับสถิติของ
ประชากรท้ังประเทศท่ีมีจํานวนเพิ่มขึ้น โดยในป 2556 จํานวน 64.78 ลานคน เพิ่มเปน 65.12 ลานคน 
ในป 2557 (ซึ่งเปนตัวเลขจากทะเบียนราษฎร) และขอมูลผูกระทําผิดทุกประเภทของหนวยงานอ่ืน ๆ 
เชน สถิติผูตองราชทัณฑ (กรมราชทัณฑ) ท่ีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นดังนี้ ผูตองโทษในป 2556 คือ 291,734 คน 
ขณะในป 2557 คือ 325,653 คน ขณะท่ีสถิติคดีศาลท่ัวราชอาณาจักร สํานักงานศาลยุติธรรม พบวา 
ปริมาณคดีที่ขึ้นสูการพิจารณาในป 2556 - 2557 ในทุกชั้นศาล (ศาลฎีกา อุทธรณ ชั้นตน) ท้ังคดีแพง 
และคดีอาญา   มีแนวโนมท่ีเพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 1,440,079 คดี  เปน 1,510,991 คดี เปนตน 
(รายละเอียดดังตาราง 6) 
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          จากขอมูลดังกลาวขางตน ทําใหประเมินสถานการณโดยเฉพาะดานยาเสพติด เนื่องจากผูท่ี
กระทําผิด/ถูกจับกุมสวนใหญจะเก่ียวของกับยาเสพติดท้ังสิ้น โดยคาดวาในป 2557 นาจะมีความ
รุนแรงไมนอยกวาปท่ีผาน ๆมา นอกจากนีศู้นยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย ไดสํารวจความคิดเห็นทางสังคมรวมกับการสํารวจความเชื่อม่ันของผูบริโภค ในเดือนกันยายน 
2557 พบวาดัชนีความคิดเห็นเก่ียวกับปญหายาเสพติดในปจจุบันปรับตัวขึ้นอยูท่ีระดับ 74.1 (ระดับ
ปกติจะมีคาดัชนีที่ระดับ 100) การท่ีดัชนียังมีคาต่ํากวาระดับ 100 แสดงวาประชาชนมีความเห็นวา
ปญหายาเสพติดเปนปญหาสําคัญสําหรับสังคมไทยท่ีตองเรงแกไข 

 โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจยังฟนตัวไมดีนัก กอรปกับหากสภาวะการวางงาน ความยากจน 
ยังคงมีสัดสวนท่ีสูง รวมท้ังสภาพสังคมและบานเมืองท่ีสับสนวุนวาย และภัยธรรมชาติท่ีนับวันจะ
แปรปรวนขึ้นทุกปไมวาจะเปนภัยแลง อุทกภัย ยอมสงผลตอการดําเนินชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนท้ังสิ้น เพราะประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม การผลิต นําเขาและสงออกทางดาน
การเกษตร การประมง ก็อาจจะไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได  ฉะนั้นในอนาคตปญหาตาง ๆ  
ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม อาชญากรรม แมกระท่ังดานยาเสพติดก็คงจะเพิ่มมากขึ้น 
 ท้ังนี้ รัฐบาลพรอมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน ควรตองรวมมือกันในการหามาตรการ
ปองกัน แกไข และใหความชวยเหลือผูกระทําผิดอยางจริงจังและตอเนื่องตอไป  ในสวนของ        
กรมคุมประพฤติตองเรงดําเนินการในกระบวนการตรวจพิสูจนกับผูท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดท่ีมจีาํนวน
มากขึ้นอยางตอเนื่องในทุกป เพื่อนํากลุมเปาหมายดังกลาวเขารับการฟนฟูฯ ในระบบบังคับบําบัด 
กอนท่ีจะสงตัวออกสูชุมชนตอไป  
 
 

ตาราง 6 สถิติขอมูลท่ัวไป ป 2555 -  2557    

    

ประเภทขอมูล 2555 2556 2557 

ประชากร (ลานคน) : กรมการปกครอง 64.46 64.78  65.12 

คดีที่ข้ึนสูการพิจารณาคดี : ศาลยุติธรรม  1,602,473 1,466,701 1,510,991 

คดีสืบเสาะและพินิจ : กรมคุมประพฤติ 84,283 114,714 88,717 

คดีควบคุมและสอดสอง : กรมคุมประพฤติ 191,333 237,052 230,015 

คดีตรวจพิสูจน : กรมคุมประพฤติ 187,186 227,093 179,601 

คดีฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด : กรมคุมประพฤติ 176,066 203,961 179,331 

สถิติผูตองราชทัณฑ : กรมราชทัณฑ 234,974 291,734 325,653 
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อยางไรก็ตาม กรมคุมประพฤติถือวาเปนหนวยงานปลายทางในการรองรับผูกระทําผิดทุกคดท่ีี

ตองไดรับการแกไข/ใหความชวยเหลือผูกระทําผิดและผูถูกคุมประพฤติ    ใหสามารถกลับไปดําเนิน
ชีวิตในสังคม/ชุมชนอยางปกติเหมือนคนท่ัวไป และไมกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก ซึ่งในป 2557        
พบวา สัดสวนของผูพนคุมประพฤติท่ีกระทําผิดซ้ํา คือ รอยละ 26.79 ขณะท่ีผูที่ผานการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดและกลับมากระทําผิดซ้ําอยูท่ีรอยละ 16.65 แตถากลับมาเสพซ้ําคือรอยละ 
14.78 เปนตน 
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