คืนเด็กดี สูครอบครัว
ความภูมิใจ ที่ชาวคุมประพฤติรอคอย
เด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรอันมีคามากตอการพัฒนาประเทศชาติตอไปในอนาคตโดย
เฉพาะอยางยิ่งถาเด็กและเยาวชนเหลานั้นไดรับการเลี้ยงดู และอบรมจากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
และสถาบันทางสังคมอื่นๆ อยางมีคุณธรรมแลว เด็กและเยาวชนเหลานี้จะตองเติบโตขึ้นและเปนทรัพยากร
บุคคลอันมีคุณคามหาศาลอยางแนนอน
หากแตในสภาพความเปนจริงมีเด็กและเยาวชนจํานวนไมนอยไดกระทําผิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จากปจจัยแวดลอมหลายประการ โดยพบลักษณะความผิดที่เด็กและเยาวชนไดกระทํานั้นสวนใหญ คือ ความ
ผิดเกี่ยวกับทรัพย เชน ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย และรองลงมาคือ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งยังพบอีก
วาในจํานวนเด็กและเยาวชนกระทําผิด นั้น เด็กและเยาวชนชายมีจํานวนมากวาเด็กและเยาวชนหญิง
จากอดีตเมื่อเด็กและเยาวชนกระทําผิดจะถูกนําตัวไปดําเนินคดีตามขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรม โดยมีหนวยงานที่ทําหนาที่เกี่ยวกับงานคุมประพฤติเด็กในระยะแรก คือ สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน ตอมาอยูในความรับผิดชอบของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม แตเมื่อ
รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 ไดกําหนดใหกรมคุมประพฤติ เปนหนวยงานหลัก
เกี่ยวกับการคุมความประพฤติขั้นพิจารณาคดีและหลังการพิจารณาคดีของศาลทั้งผูกระทําผิดที่เปนเด็ก และผู
กระทําผิดที่เปนผูใหญ จึงทําใหภารกิจการคุมประพฤติเด็กและเยาวชนมาอยูในความรับผิดชอบของกรมคุม
ประพฤติ ซึ่งการรวมภารกิจไวดวยกัน มีผลดีในดานการบริหารงบประมาณตลอดจนเปนการเสริมสรางความ
เปนมืออาชีพแกบุคลากรที่จะสงผลถึงประสิทธฺภาพของงานลสังคมจะไดรับประโยชนสูงสุด
กรมคุมประพฤติรับโอนภารกิจจากกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2546 ที่ผานมา โดยการคุมประพฤติเด็กและเยาวชนจะเริ่มขึ้น เมื่อศาลมีคําพิพากษาปลอยเด็กหรือ
เยาวชน ไมวาเด็กหรือเยาวชนนั้นจะมีความผิดหรือไมก็ตาม และสั่งคุมประพฤติไว โดยศาลอาจจะวางเงื่อนไข
อยางหนึ่งอยางใด หรือหลายอยางเกี่ยวกับความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน ซึ่งในการคุมประพฤติเด็กและ
เยาวชนผูกระทําผิดนั้น แบงออกเปน 2 กรณี คือ กรณีที่เด็กหรือเยาวชนไมมีความผิด เพราะในกรณีนี้ศาลอาจ
ปลอยเด็กหรือเยาวชนไปเพราะไมมีคามผิด แตเด็กหรือเยาวชนนั้น มีความประพฤติเสียหาย ไมเหมาะสม
เพื่อสวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนนั้น ศาลอาจปลอยตัวไปโดยการวางเงื่อนไขการคุมความประพฤติไวกอน
และในกรณีที่2 เปนกรณีที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมีความผิด แตศาลเห็นวาการวางเงื่อนไขคุมประพฤตินั้น เปนผล
ดีแกเด็กและเยาวชนยิ่งกวาการลงโทษ โดยการใหเด็กหรือเยาวชนเขารับการฝกและ อบรม เมื่อผานการฝก
และอบรมแลวศาลอาจปลอยตัวไปโดยวางเงื่อนไขของการคุมความประพฤติไว
โดยในการแกไขฟนฟูผู
กระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชนนั้น จะตองพิจารณาใน 4 ดานดวยกัน คือ 1.ดานพฤติกรรม 2 ดานอารมณและ
จิตใจ 3.ดานสติปญญาและคุณธรรม 4.ดานทัศนคติ/ทักษะในการทํางานและดําเนินชีวิต ดังนั้นจึงมีการกําหนด

รูปแบบ หรือโปรแกรมที่ใชในการฟนฟูในเรื่องเหลานี้เปนหลัก และใหสอดคลองกับคุณลักษณะดังกลาวขาง
ตน ซึ่งรูปแบบของโปรแกรมหรือกิจกรรมที่ใชในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชน ไดแก การ
บําบัดแบบรายบุคคลหรือกลุม การฝกทักษะทางสังคมดานตางๆ การอบรมหรือใหความรูแกสมาชิกในครอบ
ครัว โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตางๆ การฝกฝนกระบวนการคิด การใหการศึกษา การจัดหางาน การ
ทํางานบริการสังคม การบําบัดฟนฟูในชุมชน เปนตน สิ่งเหลานนี้ก็เพื่อใหผูเขารับการฟนฟูมีความรูสึกวาตน
เปนบุคคลที่มีคุณคาตอตนเองและผูอื่น ซึ่งจะทําใหเกิดความรูสึกมั่นคงปลอดภัยและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
พรอมที่จะนําความรู และประสบการณที่ไดจากกิจกรรมหรือโปรแกรมในการฟนฟูนี้ไปใชในการดําเนินชีวิต
ในสังคมภายนอกตอไป ดวยเหตุนี้เองกรมคุมประพฤติจึงมีโครงการตางๆ ขึ้นมารองรับภารกิจอันสําคัญนี้มาก
มาย โดยเฉพาะโครงการอันสําคัญนั้นก็ คือ โครงการ “คืนเด็กดี สูครอบครัว” ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการ
แกไขฟนฟูผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชนที่เขาสุกระบวนการคุมประพฤติ โดยเนนการใหโอกาสแกเด็กและ
เยาวชนในการปรับปรุงตนเอง และกลับมามีชีวิตใหมเพื่อสรางคุณคาและประโยชนใหกับสังคมและกลับไป
เปนเด็กดี สูครอบครัวตอไป จากภารกิจสําคัญที่เพิ่มขึ้นนี้ บุคลากรของกรมคุมประพฤติหลายทานมีความคิด
เห็นและเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการรับภารกิจนี้ไวอยางนาสนใจ
คุณรมณี กลั่นบิดา ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม กลาววารูสึกภูมิใจ
ในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับภารกิจใหม และไดแสดงทัศนะไววา “เมื่อกลาวถึง งานคุมประพฤติเด็กและเยาว
ชน ซึ่งกรมฯ รับโอนภารกิจมาดําเนินการนั้น ก็คงตองบอกวาเปนเรื่องที่ถูกตองอยางยิ่ง ทั้งนี้รวมไปถึงงานคุม
ประพฤติผูไดรับการพักการลงโทษ/ลดวันตองโทษ เพราะงานคุมประพฤติผูกระทําผิดทางอาญา ควรอยูภาย
ใตการบริหารดูแลขององคกรเดียวกัน ประชาชนที่ไดรับทราบขาวสารขอมูลจะไดไมเกิดความสับสนดวยวา
กรมคุมประพฤตินั้น…คุมความประพฤติใคร…เพราะนับจากนี้ไป ผูกระทําผิดในคดีอาญาตั้งแตอายุ 7 ปขึ้น
ไป จะอยูภายใตการควบคุมดูแล ชวยเหลือแกไข ฟนฟูจิตใจ โดยบุคลากรของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติ
ธรรม…”
คุณรมณี ยังมองถึงการปฏิบัติตอผูกระทําผิดทุกกลุมวาเปนการทํางานภายใตหลักการเดียวกัน
คือ การปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชน โดยเปลี่ยนแนวคิด จากการลงโทษเปนวิธีการแกไขบําบัด และจากการ
จําคุกเปนวิธีการเลี่ยงการจําคุก โดยการใหความสําคัญกับชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม
และการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด แตทั้งนี้ตองมองผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชนเปนกลุมพิเศษ การทํางานกับ
เด็กและเยาวชน หรือการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนจะมีความละเอียดออน ติ้งใชความรู ความเขาใจ ประสบ
การณ ใชเวลา ความเสียสละ และที่สําคัญคือความจริงใจ และจะตองศึกษาไปถึงสภาพครอบครัว สภาพแวด
ลอมและสภาพความผิดใหมากกวาผูกระทําผิดกลุมอื่น อีกทั้งตองคํานึงถึงกฎหมาย สิทธฺเด็ก และมนุษยธรรม
ซึ่งลวนแตมีแนวทางการปฏิบัติเปนการเฉพาะ โดยสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหมจึงไดพิจารณาคัด
เลือก ไดเตรียมบุคลากรที่มาทํางานควบคุมและสอดสองเด็กและเยาวชนจากความรู ทักษะในการทํางาน
บุคลิกทาทาง ทัศนคติเกี่ยวกับเด็กละความตั้งใจในการปฏิบัติงานนี้

คุณรมณี ไดทิ้งทายถึงการรับงานที่สําคัญยิ่งนี้วา ความรัก ความเขาใจ ความปรารถนาดีจะ
เปนแกนหลักในการแกไขฟนฟูพฤตินิสัย ความเขาใจกันจะเชื่อมโยงไปสูสัมพันธภาพที่ดี และนําไปสูความไว
วางใจไดรับรูถึงปญหาที่เด็กกําลังเผชิญ ซึ่งสามารถเขาไปแกไขปญหาไดอยางทันทวงที และดวยความเชื่อมั่น
ในสุภาษิตวา “ไมออนดัดงาย ไมแกดัดยาก” จะไดเปนกําลังใจใหเรามุงมั่น ชวยเหลือพวกเขาดวยความหวังวา
เขาจะตองเปนคนดีของสังคม เปนอนาคตของประเทศชาติใหจงได เพราะหากเขาสามารถกลับตนเปนคนดี
เปนเยาวชนที่ดีของสังคมไดแลว เขายอมเติบโตเปยผูใหญที่ดีของสังคมไดเชนกัน เมื่อเปนเชนนั้น ผูกระทําผิด
ที่เปนผูใหญยอมลดนอยลง หรืออยางนอยก็ไมไดเพิ่มขึ้น หรือเกิดขึ้นจากกลุมเด็ก และเยาวชนที่เราดูแล อยาง
ไรก็ดีหากเรามั่นใจวาเราทําดีที่สุดแลว ก็จงอยาหวั่นไหวกับผลลัพธที่ไมเปนดั่งใจ จงศรัทธาตองานที่เราทํา
เพราะเราทํางานโดยไมไดหวังชื่อเสียงขององคกร แตเราทํางานเพื่อความถูกตองขององคกร และความสงบสุข
ของสังคมอยางแทจริง
คุณวนศักดิ์ ตันมงคล พนักงานคุมประพฤติ 7ว สํานักงานคุมประพฤติประจํา
ศาลอาญากรุงเทพใต ไดแสดงทัศนะและการเตรียมความพรอมในการรับงานเด็กและเยาวชน ไววา
“จริงแลวงานคุมประพฤติเด็กและเยาวชน หากมองกันใหลึกซึ้ง ไมใชงานใหมของกราคุมประพฤติ เนื่อง
จากหลายจังหวัดในสวนภูมิภาคที่ยังไมมีศาลเยาวชนและครอบครัว หากเด็กกระทําความผิดคดีก็ขึ้นกับ
ศาลจังหวัดอยูแลว ซึ่งหากศาลเห็นสมควรก็จะมีคําพิพากษาใหทําทัณฑบนบาง ปรับบาง และสุดทายก็จะ
ใหพนักงานคุมประพฤติของสํานักงานคุมประพฤติของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดดําเนินการควบคุม
และสอดสองดวย เพื่อพนักงานคุมประพฤติจะไดทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง เปนคนคอยชวยเหลือ
ปรึกษา แกไข โดยใชความเขาใจ การใสใจ และเมตตาธรรม ประกอบกับความรูในวิชาชีพเพื่อ
ปรับปรุงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่กําลังหลงผิด หลงทาง ใหกลับไปอยูในกรอบของศีล
ธรรมอันดี อยางเหมาะสมตอไป
คุณวนศักดิ์ ไดใหแนวคิดในดานการรวมงานคุมประพฤติเด็กและผูใหญ ใหอยูในภารกิจ
ของกรมคุมประพฤติอยางนาสนใจวา ผมเห็นดวยและภูมิใจเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเด็กและเยาวชน จะได
รับการดูแลอยางเปนระบบ มีรูปแบบเปนไปในทิศทางเดียวกันกับงานคุมประพฤติผูใหญ ซึ่งมีการบริการ
จัดการที่ดีและไดรับความไววางใจจากศาลยุติธรรมมาโดยตลอด และจะเปนนิมิตหมายที่ดีในการพัฒนา
งานคุมประพฤติไปสูสากลมากยิ่งขึ้น ความคาดหวังที่จะไดรับจากการทํางานนี้ ผมคิดวาเด็กและเยาวชน
อยูในชวงวัยที่เรียกวาหัวเลี้ยวหัวตอ ผมจึงมีความคิดเห็นวา หากพนักงานคุมประพฤติจะเปนสวนที่จะ
เชื่อมรอยตอดังกลาว หรือเติมสวนที่เด็กและเยาวชนขาดไปใหเต็ม เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่หลงผิด
เหลานี้ สามารถเติบโตเปนผูใหญที่สมบูรณ ปฏิบัติตนอยูในกรอบของกฎหมาย เปนกําลังที่
สําคัญของสังคมตอไปในอนาคต นั่นแหละครับสังคมจะไดรับประโยชนสูงสุด
คุณรัตติยา กลางคาร พนักงานคุมประพฤติ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
รอยเอ็ด ในฐานะผูปฏิบัติงานโดยตรงไดแสดงแนวคิดไวอยางนาสนใจวา “ถือเปนโอกาสดีที่จะไดชวย
เหลือสังคมในจุดที่เปนการเริ่มตน เพราะหากเด็กมีการเริ่มตนที่ดี มีการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี เมื่อ

เติบโตเปนผูใหญก็จะทําใหเปนผูใหญที่สมบูรณทั้งในดานความคิด และปญญา จากการไดรับ
การหลอหลอมชี้แนะแนวทางเพราะเด็กเปนผูที่มีประสบการณนอย ผานชีวิตมาไมมากโอกาสที่
จะแกไขปรับปรุงตนเองในทางที่ถูกตองเหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี
เปนไปไดงาย หากไดรับการดูแลแนะนําจากผูที่มีความรู ความสามารถและมีความรัก ความตั้งใจจริงที่
จะปฏิบัติงานในดานนี้ จึงเปนโอกาสอันดีที่จะสามารถไดแกไข ฟนฟูชวยเหลือเด็ก สวนหนึ่งที่ไดตัดสินใจ
หรือประพฤติปฏิบัติตนผิดพลาดไป ซึ่งอาจจะเกิดจากสภาพของครอบครัว การคบเพื่อนที่ไมเลือก ความรู
เทาไมถึงการณ ความคึกคะนอง ตลอดจนการอยากลองจนตองเขาสูกระบวนการของการคุมประพฤติ
คุณรัตติยา มีความคาดหวังอยากใหเด็กที่จะเขาสูการคุมประพฤติสามารถปรับปรุง แก
ไข เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตางๆ ที่เคยทําพลาดพลั่งมาในอดีตใหเปนคนดี กลับคืนมาได ซึ่งปญหาสวน
หนึ่งของเด็กที่เขาสูระบบนี้มาจากครอบครัว ซึ่งเปนผูหลอหลอมเปนผูที่ใกลชิดมากที่สุด และ
เมื่อเด็กกลับไปอยูในครอบครัวที่มีความรัก ความเขาใจกัน ไมมีปญหาความขัดแยงกัน มีการ
ปรึกษาหารือกัน มีความเอื้ออาทรตอกันก็จะทําใหครอบครัวมีความสุข เด็กที่เปนสมาชิกใน
ครอบครัวก็จะมีความสุข สามารถเปนคนดีของสังคมและประเทศชาติ และเปนกําลังสําคัญที่จะ
พัฒนาประเทศชาติใหเจริญยิ่งขึ้นตอไป
จะเห็นไดวาความมุงหวังที่จะดูแลสงเสริมสนับสนุน ใหเด็กและเยาวชนผูกระทําผิดได
กลับคืนเปนเยาวชนที่ดี โดยอาศัยกระบวนการคุมประพฤติเปนสิ่งที่บุคลากรของกรมคุมประพฤติทุกคน
ปรารถนา และตั้งใจจริงกับภารกิจที่สําคัญนี้ เพื่อเปนหนทางและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนผูกระทําผิด
ไดเรียนรู ทักษะในการมองชีวิต และแกไขปญหาอยางถูกตองโดยมุงหวังใหเยาวชนกลับไปเปนคนดีของ
ครอบครัว
การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชน การปองกันสังคมจากอาชญากรรม นับ
เปนภารกิจที่ตองอาศัยความทุมเททั้งแรงใจ และแรงกาย หัวใจสําคัญในการดําเนินงานของบุคลากรกรม
คุมประพฤติที่ทําใหเกิดความสัมฤทธิผล คือ มีอุดมการณสูงสุดรวมกัน และเปนปณิธานอันสูงสุดของกรม
คุมประพฤติในการสรางคุณคา และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมจนเปนที่ประจักษ จะยังคง
อยูแลบะสานตอสูอนาคต อันเปนสวนหนึ่งในการสรางชีวิตใหมีคุณคา นําไปสูการสรางสรรคสังคมให
งดงามตลอดไป

