รายงานการประชุมโลกด้านการคุมประพฤติ ครั้งที่ 4
หัวข้อหลัก การสร้างความมั่นใจของสังคมต่อการจัดการผู้กระทาผิดในชุมชน

ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2562
ณ เมืองซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร

(1)

บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของการประชุมโลกด้านการคุมประพฤติ ครั้งที่ 4

1

ข้อมูลภาพรวมของการประชุม
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแก้ไขฟืน้ ฟูผู้กระทาผิดของรัฐนิวเซาท์เวลส์
การกล่าวต้อนรับ

บทที่ 2 สรุปผลการประชุม
วันที่ 18 กันยายน 2562
การบรรยายหัวข้อหลัก เรื่อง วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของงานคุมประพฤติ
: ความน่าเชื่อถือ ความชัดเจน และความเชื่อมโยง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไป
: ความเป็นไปได้ของการคุมประพฤติโดยมุ่งเน้นการป้องกันการกระทาผิดซ้า
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแก้ไขข้อมูลสถิติการให้โอกาส
ด้วยการคุมประพฤติของรัฐฮาวาย
การบรรยายหัวข้อหลัก เรื่อง ปริมาณการคุมประพฤติที่เหมาะสม
: ทบทวนโครงสร้างมาตรการคุมประพฤติ
การบรรยายหัวข้อหลัก เรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักฐานเชิงประจักษ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวของประเทศไต้หวัน
ในอดีตที่ผ่านมาและแนวทางการใช้ในอนาคต
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพงานคุมประพฤติในประเทศไทย
ด้วยอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจากัดให้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย
: การสร้างความเปลี่ยนแปลงและการประเมินผลการใช้
วันที่ 19 กันยายน 2562
การบรรยายหัวข้อหลัก เรื่อง การรักษาความสมดุลระหว่างการคุมประพฤติ ความคิดเห็นของประชาชน
และการเมือง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิรูปมาตรการการพักการลงโทษของประเทศออสเตรเลีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดาเนินการออกกฎหมายใหม่การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน
ของรัฐ New South Wales
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนาเสนอการทางานบริการสังคมอย่างยุติธรรมเหมาะสม
ของประเทศโรมาเนีย
การบรรยายหัวข้อหลัก เรื่อง การสร้างความเชื่อมั่นของสังคมต่อการจัดการผู้กระทาผิดในชุมชน
วันที่ 20 กันยายน 2562
รายงานการศึกษาดูงาน ณ City Community Corrections Office
ภาคผนวก
กาหนดการประชุม
คิวอาร์โค้ดและลิงค์ สาหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
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(1)

บทสรุปผู้บริหาร
การประชุ ม โลกด้ า นการคุ ม ประพฤติ ครั้ ง ที่ 4 ระหว่ า งวั น ที่ 18 - 20 กั น ยายน 2562
ณ โรงแรมโซฟิเทล ซิดนีย์ เวนท์เวิร์ท นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย จัดขึ้นโดย Corrective Services
New South Wales ซึ่งเป็นหน่วยงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ประจารัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยแนวคิดหลักของการประชุม
ในครั้งนี้ คือ “การสร้างความเชื่อมั่นของสังคมต่อการจัดการผู้กระทาผิดในชุมชน (Building Public Confidence in
Community Offender Management)” โดยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิด จาก 25 ประเทศ อาทิเช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์
และไต้หวัน ร่วมนาเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนแนวคิด ความคิดเห็นในการพัฒนาการจัดการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิด และการสร้างความเชื่อมั่นของสังคมต่อการจัดการผู้กระทาผิดในชุมชน โดยสรุปสาระสาคัญดังนี้
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดของรัฐนิวเซาท์เวลส์
หน่วยงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ประจารัฐนิวเซาท์เวลส์ (Corrective Services New South Wales)
เป็ น หน่ ว ยงานภายใต้ สั ง กั ด กระทรวงชุม ชนและยุ ติ ธ รรม (Department of Communities and Justice)
มีพันธกิจในการลดการกระทาผิดซ้าของผู้กระทาผิด และช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคม โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) รักษาความปลอดภัยและดูแลผู้ กระทาผิดในเรือนจา 2) ดาเนินการควบคุม และ
สอดส่ องผู้ กระทาผิ ดที่ถูกปล่ อยตัว กลับ สู่ สังคม 3) ดาเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิ ดทั้งที่ถูกควบคุมตัวใน
เรือนจาและถูกปล่อยตัวสู่สังคม ปัจจุบัน ดูแลบริหารจัดการผู้กระทาผิดในเรือนจา 37 แห่ง และมี จานวนนักโทษ
กว่า 13,500 ราย) ทั้งนี้ นักโทษในเรือนจา จะได้รับโปรแกรมบาบัดแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรม การศึกษา การฝึกอบรม
การให้คาปรึกษา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และช่วยในการปรับตัวสู่สังคม
เมื่อพ้นโทษ และมีสานักงานดูแลผู้กระทาผิดในชุมชน จานวน 60 สานักงานฯ กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของรัฐ
รับผิดชอบดูแลผู้กระทาผิดในชุมชน จานวนมากกว่า 30,000 ราย
สานักงานดูแลผู้กระทาผิดในชุมชน มีหน้าที่สอดส่องผู้กระทาผิดที่ถูกศาลกาหนดมาตรการ
ทางเลือกแทนการจาคุก และผู้กระทาผิดที่พึ่งพ้นโทษออกจากเรือนจา พร้อมทั้งจัดโปรแกรมบาบัด แก้ไขฟื้นฟู
พฤติกรรม การศึกษา การฝึกอบรม การให้คาปรึกษา และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้ผู้กระทาผิดปรับเปลี่ยน
พฤติ กรรมและหยุ ดการกระท าผิ ดซ้ า อี กทั้ งยั งมี หน้าที่ ส าคั ญในการท าความเห็ นเสนอต่อศาล และเจ้ าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในการปล่อยตัวผู้กระทาผิดจากเรือนจา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการกาหนดมาตรการ
ลงโทษ และปล่อยตัวออกจากเรือนจา สาหรับกระบวนการสอดส่องผู้กระทาผิด เจ้าหน้าที่แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ในชุมชน จะปฏิบัติงานตามคู่มือแนวทางการสอดส่อง (Practice Guide for Intervention) เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่การสัมภาษณ์
ผู้กระทาผิดโดยใช้เทคนิคการบาบัดทางความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior) การสัมภาษณ์เพื่อสร้าง
แรงจู งใจ (Motivational Interview) และโมเดลพฤติ กรรมเอื้ อต่ อสั งคม Prosocial Model เพื่ อ หาสาเหตุ ที่
แท้จริงในการกระทาผิด หลังจากนั้นจะวางแผนการควบคุมและสอดส่องตามหลั กการความเสี่ยง ความจาเป็น
ของผู้กระทาผิด และความเหมาะสมของโปรแกรม (Risk Needs and Responsivity) เพื่อกาหนดโปรแกรม
การแก้ ไขฟื้ นฟู ผู้ กระท าผิ ดแต่ ละราย เช่ น โปรแกรม EQUIPS (Explore, Question, Understand, Investigate,
Practice and Succeed) ใช้สาหรับผู้กระทาผิดฐานความผิดทั่วไป ผู้กระทาผิดที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ผู้กระทาผิด
ที่ติดสารเสพติด และผู้กระทาผิดฐานความผิดเกี่ยวกับความรุนแรงภายในครอบครัว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่แก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิดในชุมชน ต้องทางานบูรณาการกับผู้ที่มีความสาคัญในชีวิตผู้กระทาผิด (Significant People) ตารวจ และ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยควบคุม ติดตาม และรายงานพฤติกรรมการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้กระทาผิด

(2)
สรุปประเด็นการบรรยายจากวิทยากรหลัก (Keynote Speaker)
การบรรยาย เรื่อง วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของงานคุมประพฤติ : ความน่าเชื่อถือ ความชัดเจน และความ
เชื่อมโยง (Purposeful Probation: Credibility, Clarity and Coherence) ศาสตราจารย์ Fergus McNeill อธิบายว่า
เจตนารมณ์ของการคุมประพฤติ คือ การพยายามแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข ดังนั้น มาตรการคุมประพฤติ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. การลงโทษ (Punish) ที่กาหนดโดยศาลอย่าง
ถูกต้องและยุติธรรมเท่านั้น (และการลงโทษที่พวกเขาสมควรได้รับ) 2. การแก้ไข (Repair) และ 3. ฟื้นฟูสมรรถภาพ
(Rehabilitate) ผู้กระทาผิดให้มีสภาพร่างกายและสภาพจิตใจปกติ สามารถปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย และสามารถ
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ 4. การกาหนดเงื่อนไข (Restrict) เท่าที่จาเป็นแก่ผู้กระทาผิด โดยคานึงถึงความเสี่ยงที่จะ
กระทาผิด โอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤตินิ สัย และความปลอดภัยของสังคม และได้แนะนาให้สร้างความรู้
ความเข้าใจกระบวนงานคุมประพฤติและรายงานผลความสาเร็จแก่ภาคประชาชนแบบเชิงรุก เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Implementing Evidence-based Practice)
ศาสตราจารย์ Faye Taxman ได้ให้ข้อสังเกต ปัญหาอุปสรรคหนึ่งในการพัฒนาการปฏิบัติงานคุมประพฤติ คือ การนา
ข้อค้นพบ แนวคิดทฤษฎี หลักวิชาการ ไปสู่การปฏิบัติงาน และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาดังกล่าว ดังนี้
1) ผู้บริหารต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักฐานเชิงประจักษ์ และกาหนดนโยบายและระบบการทางานมุ่งเน้นการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิด แก้ไขกฎระเบียบ ขั้นตอนการทางานทีส่ นับสนุนการนาหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ 2) สร้างวัฒนธรรมองค์กร
แห่งการเรียนรู้ สนับสนุนงานวิจัย ให้ความสาคัญกับผลงานและคุณภาพการปฏิบัติงาน 3) ฝึกอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่
อยู่เสมอ และ 4) การสร้างระบบการทางานแบบเป็นทีม
การบรรยาย เรื่อง การรักษาความสมดุลระหว่างการคุมประพฤติ ความคิดเห็นของประชาชน และ
การเมื อง (Balancing Probation, Public Opinion and Politics) วิ ทยากร Michael Spurr เล่ าถึ งประสบการณ์
ความท้าทายที่เขาเผชิญกับการดาเนินการปฏิรูปงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดครั้งใหญ่ของรัฐบาลอังกฤษ ในปี ค.ศ. 2015
ซึ่งผลการปฏิรูปไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง จานวนผู้กระทาผิดฐานการกระทาผิดร้ายแรงซึ่งอยู่ในระหว่างการพักการ
ลงโทษมีจานวนเพิ่มมากขึ้น Michael Spurr ได้ให้ข้อสังเกตในสร้างความเชื่อมั่ นของสังคมต่อการดาเนินการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ดังนี้ 1. บริหารจัดการกับความคาดหวัง (Manage Expectation) หลักการแห่งความเป็นจริง
และพยายามรักษาความสมดุลระหว่างความหวังและผลการปฏิบัติงาน 2. สร้างและรักษาทัศนคติที่ดีต่องานการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิดกับภาคประชาชนและนักการเมือง (Maintain Perspective) 3. พิสูจน์ให้รัฐและภาคประชาชน
เห็นว่างบประมาณที่ใช้ไปกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดมีความคุ้มค่า (Money Matter)
การบรรยาย เรื่อง การสร้างความเชื่อมั่ นของสังคมต่อการจัดการผู้กระทาผิดในชุมชน (Building
Public Confident in Community Corrections) ศาสตราจารย์ Don Weatherburn ได้ให้ข้อสังเกตว่า เมื่อประชาชน
ส่วนใหญ่นึกถึงงานคุมประพฤติ จะนึกถึงการกระทาความผิดซ้าที่ร้ายแรงของผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่งเป็นกรณี
ที่เกิดขึ้นน้อยเมื่อเทียบกับจานวนปริมาณที่ผู้กระทาผิดที่สามารถกลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคมได้ และได้ให้ข้อแนะนา
ว่าหน่ วยงานแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิ ดชุมชน ควรทบทวนกลยุ ทธ์ ในการประชาสั มพันธ์ โดยเสนอให้ เปิดเผยข้อมูล
ผลการปฏิบัติงานฯ เช่น มีผู้กระทาผิดจานวนเท่าใดที่ผ่านการคุมประพฤติด้วยดี มีผู้กระทาผิดจานวนเท่าใดที่ทาผิด
เงื่อนไข มีผู้กระทาผิ ดจ านวนเท่าใดที่ไม่กลับมากระทาผิ ดซ้าภายหลังการพ้นคุมความประพฤติ และมาตรการ
บทลงโทษที่ใช้กรณีทาผิดเงื่อนไข รวมถึงรายงานประสิทธิผลของโปรแกรม/กิจกรรม สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู้กระทาผิดได้อย่างไร ซึ่งการนาเสนอข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ภาคประชาชนเห็นผลกระทบของงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ต่อสังคมได้อย่างชัดเจน
ทั้ งนี้ ในการประชุมฯ นางยศวันต์ บริ บู รณ์ ธนา ผู้ อ านวยการกองพั ฒนาการคุ มประพฤติ และ
นายพีฐิพันธน์ ณัฐวัตรจินดา หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมและต่างประเทศ ได้นาเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานคุมประพฤติในประเทศไทยด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว” ซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าวต่อไป
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บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ข้อมูลภาพรวมของการประชุม
การประชุ ม โลกด้ า นการคุ ม ประพฤติ ครั้ ง ที่ 4 ระหว่ า งวั น ที่ 18 - 20 กั น ยายน 2562
ณ โรงแรมโซฟิเทล ซิดนีย์ เวนท์เวิร์ท นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์เครือรัฐออสเตรเลียจัดขึ้นโดย Corrective Services
New South Wales ซึ่งเป็นหน่วยงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ประจารัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยแนวคิดหลักของการประชุม
ในครั้งนี้ คือ “การสร้างความเชื่อมั่นของสังคมต่อการจัดการผู้กระทาผิดในชุมชน (Building Public Confidence in
Community Offender Management)” โดยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิด จาก 25 ประเทศ อาทิเช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น
สิงคโปร์ และไต้หวัน ร่วมนาเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนแนวคิด ความคิดเห็นในการพัฒนาการจัดการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด และการสร้างความเชื่อมั่นของสังคมต่อการจัดการผู้กระทาผิดในชุมชน ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติ
ได้ส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมโลกด้านการคุมประพฤติ ครั้งที่ 4 จานวน 3 ราย ประกอบด้วย
1. นางยศวันต์
บริบูรณ์ธนา
ผู้อานวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ
2. นายพีฐิพันธน์ ณัฐวัตรจินดา
หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมและต่างประเทศ
3. นายธนกฤต .วิสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ในการประชุมฯ นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ผู้อานวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ นายพีฐิพันธน์
ณัฐวัตรจินดา หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมและต่างประเทศ ได้นาเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพ
งานคุมประพฤติในประเทศไทยด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว” (Enhancing Efficiency of Probation
Services in Thailand via Applying Electronic Monitoring) ซึ่งรายละเอียดจะได้ กล่ าวต่อ ไปในบทที่ 2
และคณะผู้แทนกรมคุมประพฤติ ได้ ร่วมชมนิทรรศการวิชาการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิช าการ
นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดจากประเทศต่างๆ สาหรับการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ถือเป็น
การแลกเปลี่ ยนความรู้ ใ นการด าเนิ น งานคุ ม ประพฤติ ข องไทยให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากลตามนโยบาย
อธิบดีกรมคุมประพฤติ เพื่อนาองค์ความรู้มาต่อยอดและพัฒนาแนวทางการดาเนินงานคุมประพฤติของไทยต่อไป
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2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดของรัฐนิวเซาท์เวลส์
หน่วยงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ประจารัฐนิวเซาท์เวลส์ (Corrective Services New South Wales)
เป็ น หน่ ว ยงานภายใต้ สั ง กั ด กระทรวงชุม ชนและยุ ติ ธ รรม (Department of Communities and Justice)
มีพันธกิจในการลดการกระทาผิดซ้าของผู้กระทาผิด และช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคม โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้
1 รักษาความปลอดภัย และดูแลผู้กระทาผิดในเรือนจา
2. ดาเนินการควบคุมและสอดส่อง (Supervise) ผู้กระทาผิดที่ถูกปล่อยตัวกลับสู่สังคม
3. ดาเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดทั้งที่ถูกควบคุมตัวในเรือนจาและถูกปล่อยตัวสู่สังคม
ปัจจุบัน หน่วยงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ประจารัฐนิวเซาท์เวลส์ ดูแลผู้กระทาผิดในเรือนจา
จานวนกว่า 13,500 ราย (เป็นผู้หญิงร้อยละ 8 และชนเผ่าพื้นเมืองอะบอริจินิสและทอเรส สเตรท ไอร์แลนด์
เดอร์ส ร้อยละ 25) ในเรือนจา 39 แห่ง ผู้กระทาผิดในเรือนจา จะได้รับโปรแกรมบาบัดแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรม
การศึกษา การฝึกอบรม การให้คาปรึกษา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และช่วย
ในการปรับตัวสู่สังคม เมื่อพ้นโทษ และมีสานักงานดูแลผู้กระทาผิดในชุมชน จานวน 60 สานักงานฯ กระจาย
อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของรัฐ รับผิดชอบดูแลผู้กระทาผิดในชุมชน จานวนมากกว่า 30,000 ราย (เป็นผู้หญิงร้อยละ
16 และชนเผ่าพื้นเมืองอะบอริจินิสและทอเรส สเตรท ไอร์แลนด์เดอร์ส ร้อยละ 24)
สานักงานดูแลผู้กระทาผิดในชุมชน มีหน้าที่สอดส่องผู้กระทาผิดที่ถูกศาลกาหนดมาตรการ
ทางเลือกแทนการจาคุก และผู้กระทาผิดที่พึ่งพ้นโทษออกจากเรือนจา พร้อมทั้งจัดโปรแกรมบาบัดแก้ไขฟื้นฟู
พฤติ กรรม การศึ กษา การฝึ กอบรม การให้ ค าปรึ กษา และกิ จกรรมอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อช่ วยให้ ผู้ กระท าผิ ด
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหยุดการกระทาผิดซ้า อีกทั้งยังมีหน้าที่สาคัญในการทาความเห็นเสนอต่อศาล และ
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการปล่ อ ยตั ว ผู้ ก ระท าผิ ด จากเรื อ นจ า เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณา
ในการกาหนดมาตรการลงโทษ และปล่อยตัวออกจากเรือนจา
สาหรับกระบวนการสอดส่องผู้กระทาผิด เจ้าหน้าที่แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน จะปฏิบัติงาน
ตามคู่ มื อแนวทางการสอดส่ อง (Practice Guide for Intervention) เริ่ มต้ นขึ้ นตั้ งแต่ การสั มภาษณ์ ผู้ กระท าผิ ด
โดยใช้เทคนิ คการบ าบั ดทางความคิ ดและพฤติ กรรม (Cognitive Behavior) การสั มภาษณ์ เพื่ อสร้ างแรงจู งใจ
(Motivational Interview) และโมเดลพฤติ ก รรมเอื้ อ ต่ อ สั ง คม Prosocial Model เพื่ อ หาสาเหตุ ที่ แ ท้ จ ริ ง
ในการกระทาผิด หลังจากนั้นจะวางแผนการควบคุมและสอดส่องตามหลักการความเสี่ยง ความจาเป็นของ
ผู้ ก ระท าผิ ด และความเหมาะสมของโปรแกรม (Risk Needs and Responsivity) เพื่ อ ก าหนดโปรแกรม
การแก้ ไขฟื้ นฟู ผู้ กระท าผิ ดแต่ ละราย เช่ น โปรแกรม EQUIPS (Explore, Question, Understand, Investigate,
Practice and Succeed) ใช้สาหรับผู้กระทาผิดฐานความผิดทั่วไป ผู้กระทาผิดที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ผู้กระทาผิด
ที่ติดสารเสพติด และผู้กระทาผิดฐานความผิดเกี่ยวกับความรุนแรงภายในครอบครัว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่แก้ไขฟื้นฟู
ผู้ กระทาผิ ดในชุมชน ต้องทางานบู ร ณาการกับ ผู้ ที่มีความส าคัญ ในชีวิต ผู้ กระทาผิ ด (Significant People)
ตารวจ และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยควบคุม ติดตาม และรายงานพฤติกรรมการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ผู้กระทาผิด
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ข้อมูลสถิติการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน พ.ศ 2560 – 2561
• ร้อยละ 76 ของผู้กระทาผิดผ่านพ้นมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิดในชุมชนไปด้ว ยดี
ขณะที่ผู้กระทาผิดที่ทาผิดเงื่อนไข ต้องทาความเห็นเสนอต่อศาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปล่อยตัวผู้กระทา
ผิดจากเรือนจาเพื่อพิจารณาทบทวนกาหนดมาตรการต่อไป
• สัดส่วนอัตราส่วนผู้กระทาผิด 20 คน ต่อ เจ้าหน้าที่แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน 1 คน
• สานักงานดูแลผู้กระทาผิดในชุมชน ได้รับงบประมาณ 150 ล้านออสเตรเลียดอลลาร์
(3,081,525,000 บาท) ขณะที่เรือนจาได้รับงบประมาณ 888 ล้านออสเตรเลียดอลลาร์ (18,242,628,000
บาท)
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ
โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการสร้างเรือนจาเพิ่ม และให้เงินสนับสนุน ในการจัดโปรแกรมการแก้ไข
ฟื้นฟูให้แก่ผู้กระทาผิด พัฒนาประสิทธิภาพการสอดส่องผู้กระทาผิดในชุมชน และที่สาคัญได้มีการปฏิรูป ทาง
กฎหมายในการกาหนดมาตรการการแก้ ไ ขฟื้น ฟู ผู้ กระทาผิ ดในชุ มชน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรั ฐ บาล
ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการลดอัตราการกระทาผิดซ้าของผู้กระทาผิดลง ร้อยละ 5 ทั้งนี้ การปฏิรูปดังกล่าว
มี 2 ระยะ โดยการปฏิรูปด้วยแนวคิดหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice)
การปฏิรูป ระยะที่ 1 ได้เริ่มเมื่อกลางปี พ.ศ. 2559 โดยในตอนนั้น รัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์
ได้ตั้งเป้าหมายในการลดอัตราการกระทาผิดซ้าของผู้กระทาผิดลง ร้อยละ 5 และลดสัดส่วนของการกระทาผิดซ้า
ฐานความผิดเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ลงร้อยละ 5 ภายในระยะเวลา 12 เดือน หน่วยงานแก้ไขฟื้นฟู
ผู้ กระทาผิ ด (Corrective Services New South Wales) ได้ใช้ กลยุทธ์ ในการด าเนิน การปฏิรูป ระยะที่ 1
ดังต่อไปนี้
1. จัดลาดับความสาคัญในการบริหารจัดการดูแลผู้กระทาผิด โดยให้ความสาคัญในการแก้ไข
ฟื้น ฟูผู้ กระทาผิ ดซ้าหลายครั้งที่ยั งวนเวียนอยู่ในกระบวนงานยุติธรรมเป็นล าดับแรก ซึ่งหน่ว ยงานของรัฐ
ประกอบด้วย ตารวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่หน่วยงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด และครอบครัวผู้กระทาผิด
จะทางานบูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในเขตพื้นที่ของตน (Local Coordinated
Multiagency Offender Management.)
2. พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ในชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้กระทาผิดได้รับการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนมากยิ่งขึ้น และให้ศาลมีอานาจในการกาหนด
เงือ่ นไขแก่ผู้กระทาผิดในแต่ละราย
3. พั ฒ นาระบบการสอดส่ อ งผู้ ก ระท าผิ ด ในชุ ม ชน พั ฒ นาแนวทาง/คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
การสอดส่ อ งผู้ ก ระท าผิ ด ในชุ ม ชน เพิ่ ม จ านวนเจ้ า หน้ า ที่ แ ก้ ไ ข้ ฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ในชุ ม ชน (Community
Corrections Officer) และพัฒนาความสามารถเจ้าหน้า ที่ฯ โดยการฝึกอบรมและวิธีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อ ง
และเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งสร้างทีมงานผู้อานวยการ/หัวหน้างาน เพื่อกากับดูแล ให้คาแนะนา และช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ฯ ในการปฏิบัติงาน
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีในเรือนจา โดยสนับสนุนให้ผู้อานวยการ/หัวหน้า เรือนจา
อุทิศตนปฏิบัติงานเต็มความสามารถ และเพิ่มจานวนคดีในการบริหารจัดการในเรือนจา โดยให้ความสาคัญและ
จัดสรรทรัพยากรให้แก่ผู้กระทาผิดที่มีความเสี่ยงสูงในการกระทาผิดซ้า และมีความจาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ
เป็นอันดับแรก
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5. เพิ่มจ านวนผู้ กระทาผิ ดทั้ งที่ ถูก ควบคุมตัว และไม่ถู ก ควบคุ มตัว ในการเข้ารับโปรแกรม
การแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด เช่ น โปรแกรม EQUIPS (Explore, Question, Understand, Investigate,
Practice and Succeed) ส าหรั บ ผู้ ก ระท าผิ ด ในเรื อ นจ า และโปรแกรม High Intensity Program Units
(HIPUs) สาหรับผู้กระทาผิดที่รับโทษระยะสั้น
6. ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ก ระท าผิ ด ในการปรั บ ตั ว คื น สู่ สั ง คม เมื่ อ พ้ น โทษจากเรื อ นจ า โดยร่ ว มกั น
กับผู้กระทาผิดในการวางแผน เมื่อได้รับการปล่อยตัว ตั้งแต่ผู้กระทาผิดเข้าไปรับโทษในเรือนจา เพิ่มจานวน
นักโทษในการเข้ารับโปรแกรม NEXUS (โปรแกรมช่วยในการปรับตัวคืนสู่สังคม) และเพิ่มวงเงินสงเคราะห์
ผู้กระทาผิดในการปรับตัวคืนสู่สังคม
7. พัฒนาระบบการพักการลงโทษ โดยกาหนดเป็นมาตรการบังคับให้มีการสอดส่องผู้กระทาผิด
ที่ได้รับการพักการลงโทษ กาหนดเงื่อนไขการพักการลงโทษให้มีมาตรฐาน ให้อานาจทางกฎหมายแก่ เจ้าหน้าที่
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนในการจัดการผู้กระทาผิดที่ทาผิดเงื่ อนไข และนามาตรการกาหนดให้อยู่ใน
บริเวณที่อยู่อาศัย (Home Detention) มาใช้กับผู้กระทาผิดบางรายที่เหลือเวลารับโทษจาคุก 6 เดือน
การปฏิรูประยะ ที่ 2 เริ่มเมื่อกลางปี 2562 โดยกาหนดเป้าหมาย คือ ลดการกระทาผิดของ
ผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ภายหลังได้รับการปล่อ ยตัวจากเรือนจาลง ร้อยละ 5 ภายในปี 2023 และลดจานวน
ผู้กระทาผิดซ้า ฐานความผิดเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวลงร้อยละ 25 ภายในปี 2023 หน่วยงานแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิด (Corrective Services New South Wales) ได้ใช้กลยุทธ์ในการดาเนินการปฏิรูป ระยะที่ 2
ดังต่อไปนี้ (อยู่ในระหว่างการดาเนินการ และในขณะเดียวกันก็ต้องดาเนินการกลยุทธ์ในระยะที่ 1 ต่อเนื่องไป
เพื่อความเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน)
1. ทาความเข้าใจเกี่ยวกับปริมาณ ระยะเวลาของความจาเป็นในการเข้ารับโปรแกรมการแก้ไข
ฟื้นฟู และพยายามขจัดปัญหาอุปสรรคในการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ของผู้กระทาผิด
2. เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ความสาคัญในการลดการกระทาผิดซ้าเป็นอันดับแรก
3. นานวัตกรรม เทคโนโลยี มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อลดการกระทาผิดซ้า
4. แก้ไขปัญหาผลกระทบของการจาคุกผู้กระทาผิดหญิงที่มีบุตร
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การกล่าวต้อนรับ
1. การกล่าวต้อนรับจาก Anthony Roberts รัฐมนตรีกระทรวงต่อต้านการก่อการร้ายและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
Counter Terrorism and Corrections รัฐบาลนิวเซาท์เวลส์
รัฐบาลนิวเซาท์เวลส์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้ าภาพ
จัดการประชุมโลกด้านการคุมประพฤติ ครั้งที่ 4 และขอกล่าวต้อนรับ
เจ้ าหน้าที่แก้ไขฟื้นฟู ผู้ กระทาผิ ด นักนโยบาย และนักวิจัยจากทั่ว โลก
รัฐบาลนิวเซาท์เวลส์ ให้ ความสาคัญและมุ่งมั่นที่จะสร้างความปลอดภัย
และความเข้ ม แข็ ง ให้ แก่สั งคม รัฐบาลนิวเซาท์ เวลส์ มุ่ งมั่นและพยายาม
มาโดยตลอดในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด โดยให้ความช่วยเหลือในสิ่งทีจ่ าเป็น
แก่ ผู้ ก ระท าผิ ด เพื่ อ แก้ ไ ขพฤติ ก รรมการกระท าผิ ด ของพวกเขา และ
เพื่ อ ที่ จ ะสามารถใช้ ชีวิ ต อยู่ในสั งคมได้ อย่ างปกติ ไม่ หวนกระท าผิ ดซ้ า
และต้องโทษกลับคืนสู่เรือนจา
ทั้งนี้ งานแก้ไขฟื้น ฟูผู้ กระทาผิ ดในชุมชน มีบทบาทส าคัญในการดาเนินการเพื่อ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
โดยการให้ความช่วยเหลือผู้กระทาผิด ติดตาม สอดส่อง ให้ความสงเคราะห์ คาแนะนาในการใช้ชีวิ ตอย่าง
พลเมื อ งที่ ดี ใ นชุ ม ชน ในฐานะรั ฐ มนตรี ฯ ผมมี ค วามภาคภู มิ ใ จกั บ งานแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ในชุ ม ชน
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในช่วงสามวันของการประชุมนี้ พวกผู้เข้าร่วมประชุม จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
ทางวิช าการและแนวทางการปฏิบั ติ ในการแก้ ไขฟื้น ฟูผู้ กระทาผิ ด สุ ดท้ายนี้ ขอให้ ทุกท่านมีช่ว งเวลาที่ ดี
ตลอดการประชุม ณ เมืองซิดนีย์ ขอบคุณครับ
2. การกล่าวต้อนรับจาก Peter Severin อธิบดีงานการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด รัฐนิวเซาท์เวลส์ (Commissioner,
Corrective Services, NSW)
ผมขอกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมโลกด้านการคุมประพฤติ
ครั้ ง ที่ 4 ณ เมื อ งซิ ด นี ย์ ส าหรั บ หั ว ข้ อ หลั ก ของการประชุ ม ในครั้ ง นี้
คือ “การสร้างความมั่นใจของสังคมต่อการจัดการผู้กระทาผิดในชุมชน”
การประชุ ม ฯ จะมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารแลกเปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ (Strategies)
การปฏิบัติงานคุมประพฤติจากทั่วโลกในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ในชุมชน และแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน การเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณการใช้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนและการควบคุมและ
สอดส่ อ ง บ่ ง บอกว่ า งานของเรามี ส่ ว นช่ ว ยท าให้ สั ง คมปลอดภั ย และ
สงบสุ ข ดังนั้ น การคิดหากลยุ ทธ์ใ หม่ ๆ ในการสร้างความเชื่ อมั่ น จาก
ภาคประชาชน ถือเป็นกุญแจสู่ ความส าเร็จ และพัฒนาการปฏิบั ติง าน
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศที่กาลังพิจารณานามาตรการทางเลือกการคุมประพฤติ มาใช้ใน
กระบวนการยุ ติธ รรมทางอาญา จะได้รับองค์ความรู้เ กี่ยวกับแนวคิดและแนวปฏิบัติ ในการแก้ไ ขฟื้ น ฟู
ผู้กระทาผิดในชุมชน และได้สร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมงานคุมประพฤติจากทั่วโลก ซึ่งจะได้ร่วมแลกเปลี่ยน
แบ่งปันประสบการณ์การทางาน และรัฐนิวเซาท์เวลส์ มีเจ้าหน้าที่แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน จานวน
กว่า 1,600 คน จาก 30 สานักงานทั่วรัฐ ดูแล สอดส่องผู้ กระทาผิดมากกว่า 30,000 ราย เรายินดีเป็น
อย่างยิ่งที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวทางการปฏิบัติของเรา สุดท้ายนี้ขอต้อนรับทุกท่าน
สู่นครซิดนีย์ และขอให้ท่านมีช่วงเวลาที่ดตี ลอดการประชุม ขอบคุณครับ
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการประชุม
วันที่ 18 กันยายน 2562
1. การบรรยาย เรื่อง วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของงานคุมประพฤติ : ความน่าเชื่อถือ ความชัดเจน และความเชื่อมโยง
(Purposeful Probation: Credibility, Clarity and Coherence)
เวลา 09.00 – 10.30 น.
วิ ท ยากร : Fergus McNeill เป็ น ศาสตราจารย์ ด้า นวิช าอาชญาวิ ท ยาและสั งคมสงเคราะห์
มหาวิทยาลัย University of Glasgow ประเทศสกอตแลนด์
ศาสตราจารย์ Fergus McNeill เริ่ ม การบรรยายด้ ว ยข้ อ มู ล สถิ ติ ผู้ ไ ด้รั บ การพั ก การลงโทษ
ผู้ ที่ ศ าลตั ดสิ นให้ จ าคุ กในเรื อนจ า ผู้ ที่ ถู กจ าคุ กระหว่ างการรอขึ้ นศาลเพื่ อตั ดสิ นคดี และผู้ ที่ ได้ รั บการก าหนด
ให้คุมความประพฤติ ของประเทศอเมริกา ระหว่างปี ค.ศ. 1980 – 2011 และข้อมูลสถิติผู้ที่ได้รับการกาหนด
มาตรการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนของประเทศสกอตแลนด์ ระหว่างปี ค.ศ. 1980 – 2016

ข้อมูลจากแผนภาพ จะเห็นได้ว่า จานวนสถิติผู้ได้รับการพักการลงโทษ ผู้ที่ศาลตัดสินให้จาคุกในเรือนจา ผู้ที่ถูกจาคุก
ระหว่างการรอขึ้นศาลเพื่อตัดสินคดี และผู้ได้รับการกาหนดให้คุมประพฤติ ของประเทศอเมริกา และจานวน
ผู้ที่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนของประเทศสกอตแลนด์ มีจานวนเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี
แต่อย่างไรก็ตามงานคุมประพฤติหรื อมาตรการแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทาผิดในชุมชน ยังไม่ได้เป็นที่
รู้จักในวงกว้างเหมือนกับงานราชทัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักในการลงโทษกักขังอิสระภาพของผู้กระทาผิด อีกทั้ง งาน
คุมประพฤติยังไม่ ได้รับ ความเชื่อถือจากภาคประชาชน และประชาชนบางกลุ่มยังมีความเข้าใจที่บิดเบื อน
เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ ว่าเป็นมาตรการที่ปล่อยตัวผู้กระทาผิดเป็นอิสระโดยไม่ได้ดาเนินการใดๆ ทีถ่ ือเป็นการลงโทษ
หรือเชื่อว่าการคุมประพฤติไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติได้ เป็นเพียง
มาตรการที่ยื้อเวลา และสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ศาสตราจารย์ Fergus McNeill ได้ให้คาแนะนาว่า
ก่อนอื่น ต้องทาความเข้าใจความหมายของการลงโทษกับภาคประชาชนก่อน การลงโทษผู้กระทาผิดไม่ใช่เป็น
เพียงมาตรการการลงโทษ ตาหนิ ประณาม ลิดลอนอิสระภาพผู้กระทาผิด แต่เป็นมาตรการที่ช่วยให้ผู้กระทาผิด
เข้าใจพฤติกรรมการกระทาผิดของตนเอง เหตุใดทาไมจึงต้องถูกลงโทษ และมีผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไร
พร้อมทั้งต้องช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทาผิด เพื่อในอนาคตจะได้กลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
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เจตนารมณ์ของการคุมประพฤติ (และคุมประพฤติผู้พักการลงโทษ) คือ การพยายามแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิ ด
ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ดังนั้น มาตรการคุมประพฤติ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. การลงโทษ (Punish) ที่กาหนดโดยศาลอย่างถูกต้องและยุติธรรมเท่านั้น (และการลงโทษ
ที่พวกเขาสมควรได้รับ)
2. การแก้ไข (Repair) และ 3. ฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitate) ผู้กระทาผิดให้มีสภาพร่างกาย
และสภาพจิตใจปกติ สามารถปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้
4. การกาหนดเงื่อนไข (Restrict) เท่าที่จาเป็นแก่ผู้กระทาผิด โดยคานึงถึงความเสี่ยงที่จะกระทาผิด
โอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย และความปลอดภัยของสังคม
ศาสตราจารย์ Fergus McNeill อธิบายว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทาผิดและการปรับตัวคืน
สู่สังคมนั้น เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์ (Human Development) โดยบทบาท บริบทของสังคมและ
วัฒนธรรมมีผลกระทบเป็ นอย่ างมาก การดาเนินการดังกล่าวจะส าเร็จได้นั้น ผู้ ที่เกี่ยวข้องต้องทาให้ ผู้กระทาผิด
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีสิทธิเท่าเทียมอย่างคนอื่นทั่วไป และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
การปฏิบตั ิลาดับแรก

การปฏิบตั ิลาดับที่สอง

การปฏิบตั ิลาดับที่สาม

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การกระทาผิด

2.สร้ างให้ ผ้ กู ระทาผิด
มีตวั ตนในสังคม

3. ช่วยให้ ผ้ กู ระทาผิด
อยูใ่ นสังคมได้ อย่างปกติสขุ

ศาสตราจารย์ Fergus McNeill ได้ เสนอแนะ 4 ปั จจั ยที่ ช่ วยส่ งเสริ มสนั บสนุ นให้ ผู้ กระท าผิ ด
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทาผิดและสามารถปรับตัวเป็นคนดีในสังคม ประกอบด้วย 1. การแก้ไขฟื้นฟูของ
ผู้กระทาผิดเอง (Personal Rehabilitation) ผู้กระทาผิดต้องสมัครใจที่จะฟื้นฟูตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตนเอง 2. การแก้ไขฟื้นฟูด้วยระบบกฎหมาย (Legal Rehabilitation) รัฐบาล ศาล หน่วยงานในกระบวนงาน
ยุติธรรม ต้องออกกฎหมาย กาหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และดาเนินการในการแก้ ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 3.การแก้ไขฟื้นฟูทางศีลธรรม (Moral Rehabilitation) ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการ
กระทาผิด ครอบครัว ชุมชน ต้องเปิดใจให้โอกาสผู้กระทาผิดในการปรับตัว และ 4. การฟื้นฟูทางสังคม (Social
Rehabilitation) รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดสรรทรัพยากร และจัดให้มีบริการที่ช่วยในการสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทาผิดและการปรับตัวสู่สังคม
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2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Session) เวลา 11.00 – 12.30 น.
2.1 เรื่อง การใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไป : ความเป็นไปได้ของการคุมประพฤติโดยมุ่งเน้นการป้องกันการกระทาผิดซ้า
(Towards a life more ordinary: The possibilities of desistance-orientated probation)
วิ ท ยากร : ดร. Bronwyn Morrison และ Jill Bowman ที ม งานวิ จั ย และวิ เ คราะห์ กรมราชทั ณ ฑ์
(Department of Probation) นิวซีแลนด์
ดร. Bronwyn Morrison และ Jill Bowman ได้เกริ่นถึงที่มาของงานวิจัย เรื่อง ความเป็นไปได้
ของการคุมประพฤติโดยมุ่งเน้นการป้องกันการกระทาผิดซ้า (Towards a life more ordinary: The possibilities
of desistance-orientated probation) ว่ า ที่ ผ่ า นมาหลั ก ฐานและงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ผู้ ถู ก
คุมความประพฤติกระทาผิดซ้ามีค่อนข้างจากัด งานวิจัยที่ผ่านมาบอกว่า การคุมประพฤติและการสอดส่ อง
ผู้กระทาผิด สามารถช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติกระทาผิดซ้าได้ แต่ไม่มีความชัดเจนว่าช่วยอย่างไร
ดร. Bronwyn Morrison และ Jill Bowman จึงได้ดาเนินการทาวิจัยระยะยาวภายหลังการปล่อยตัวผู้กระท าผิ ด
กลับสู่สังคม (Longitudinal Post-release Study) โดยมีการดาเนินการ 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะที่ 1 สัมภาษณ์ผู้กระทาผิดที่จะได้รับการปล่อยตัวคื นสู่สังคมและถูกคุมความประพฤติ
ในอีก 1 เดือน (เพศชาย 84 ราย และเพศหญิง 43 ราย)
2. ระยะที่ 2 ติดตามสัมภาษณ์ผู้กระทาผิดกลุ่มดังกล่าว ภายหลังที่กลับคืนสู่สังคมแล้ว เป็นระยะเวลา
4 – 6 เดือน (เพศชาย 72 ราย และเพศหญิง 25 ราย)
3. ระยะที่ 3 ติดตามผลกับผู้กระทาผิดกลุ่มดังกล่าวภายหลังที่กลับคืนสู่สังคมแล้ว เป็นระยะเวลา
12 เดือน จานวน 38 ราย (เพศชาย 31 ราย และเพศหญิง 7 ราย)
จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ดร. Bronwyn Morrison และ Jill Bowman ได้ค้นพบปัญหาและอุปสรรค
ในการพยายามที่จะใช้ชีวิตอย่างคนปกติของผู้ถูกคุมประพฤติ สรุปได้ ดังนี้
1. ไม่ได้รับการสนับสนุน ภายหลังการกลับคืนสู่สังคม (บางราย)
2. มีปัญหาทางด้านการเงิน
3. ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง
4. ไม่ได้รับโอกาสในการถูกจ้างงานเหมือนคนทั่วไป
5. ไม่สามารถเลิกคบหาสมาคมกับเพื่อน/แก๊ง ที่มีความประพฤติไม่ดี
6. ติดสารเสพติด
7. มีปัญหาสุขภาพทางจิต
และผลการศึกษา พบว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานคุมประพฤติ แต่มีเพียง
ไม่กี่ร ายที่ให้ เครดิตแก่พนั กงานคุมประพฤติในการช่ว ยป้องกันการกระทาผิ ดซ้า (Desistance) และพบว่า
งานสอดส่อง (Supervise) สามารถช่วยป้องกันการกระทาผิดซ้าของผู้กระทาผิดได้ดีระดับหนึ่ง
ดร. Bronwyn Morrison และ Jill Bowman ได้ ใ ห้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข อง
พนักงานคุมประพฤติในการป้องกันการกระทาผิดซ้า ดังนี้
1. ให้ความใส่ ใจและห่วงใยผู้กระทาผิด พยายามปฏิบัติงานกับผู้กระทาผิดด้วยความเชื่อมั่ น
ว่าผู้กระทาผิดสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ด้วยความเชื่อใจและความเคารพ
2. พยายามหาแรงจูงใจของผู้กระทาผิด เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนตนเอง
3. ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จาเป็น
4. ให้โอกาสผู้กระทาผิด หากผู้กระทาผิดฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ไม่ร้ายแรง
5. ให้คาชื่นชมและให้กาลังใจในความสาเร็จของทุกกิจกรรม ขั้นตอนการแก้ไขฟื้นฟู
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2.2 เรื่อง การแก้ไขข้อมูลสถิติการให้โอกาสด้วยการคุมประพฤติของรัฐฮาวาย : เป็นมากกว่ามาตรการลงโทษ
(Correcting the Record on Hawaii’s Opportunity Probation: It’s More than Just Sanctions)
วิทยากร : Steven Alm อดีตผู้พิพากษาศาลเมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา, Lorana Bartels
ศาสตราจารย์ ณ มหาวิทยาลั ย Australian National University , และ William Burrell ที่ปรึ กษาอิ ส ระ
ด้านการแก้ไขผู้กระทาผิด
แนวคิดการให้โอกาสด้วยการคุมประพฤติของรัฐฮาวายและการบังคับใช้กฎหมาย ถูกคิดค้นโดย
ผู้พิพากษา Steven Alm ประจารัฐฮาวาย ในปี 2004 เพื่อเป็นมาตรการสาหรับผู้ที่ผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ
โดยเป็นมาตรการที่รวดเร็ว แน่นอน และยุติธรรม ผู้กระทาผิดก่อนที่จะถูกคุมความประพฤติจะต้องเข้าร่ว ม
กิจ กรรมชี้แจงผลของการกระทาผิ ดเงื่อนไขระหว่างการถูกคุมประพฤติ (Warning Hearing) ซึ่งจะอธิบาย
กระบวนการขั้นตอนการคุมประพฤติ การตรวจหาสารเสพติด มาตรการลงโทษหากทาผิดเงื่อนไข ไม่มารายงานตัว
หรือใช้สารเสพติดระหว่างคุมความประพฤติ รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นว่าทุกคนให้โอกาสผู้กระทาผิดและ
อยากให้ผู้กระทาผิด เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง แนวคิดการให้โอกาสด้วยการคุมประพฤติของรัฐฮาวาย
มีลักษณะเด่นของการดาเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ดังต่อไปนี้ 1. พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติงานตามทฤษฎี
หลั กฐานเชิ งประจั กษ์ เน้ นไปที่ การแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด และท างานบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานภายนอก
2. ผู้พิพากษาที่เข้าใจการติดสารเสพติด และเมตตาใส่ใจ ให้กาลังใจและการสนับสนุนผู้กระทาผิด 3. มาตรการ
การลงโทษทีร่ วดเร็ว แน่นอน และยุติธรรม
กระบวนการของการให้โอกาสด้วยการคุมประพฤติของรัฐฮาวาย สรุปได้ตามแผนภาพ
1. การคัดเลือกผูก้ ระทาผิด

2. ขั้นตอนการคุมประพฤติ

เกณฑ์การพิจารณา
1. ผู้มคี วามเสี่ยงสูง
2. ผู้ที่ไม่พ้นคุมความประพฤติ
3. ผู้กระทาผิดเกี่ยวกับคดีเพศ

พนักงานคุมประพฤติ
1. ให้คาแนะนาปรึกษา
2. ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไข
3. จัดให้ผู้ถูกคุมเข้ารับโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู
ตามหลักการ Evidence - Based

ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.พบพนักงานคุมประพฤติ
รับฟังเงื่อนไขการคุมประพฤติและ
สุ่มตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
การชี้แจงและเตือน (Warning Hearing)
1. อธิบายขั้นตอนกระบวนงานฯ
มาตรการการลงโทษ หากผิดเงื่อนไข
2. กระตุ้นให้กาลังใจ และสร้างความ
เชื่อมั่นในตัวเองแก่ผู้กระทาผิด
3. ให้คามั่นว่า หากให้ความร่วมมือ และ
ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขด้วยดี จะพ้นการคุม
ประพฤติเร็วขึ้น

ทาผิดเงื่อนไขหรือไม่
ทาไม่ผิด

ทาผิด
มาตรการที่รวดเร็ว
1. ออกหมายเตือน หรือหมายจับ
2. รายงานศาล ภายใน 2 วัน

มาตรการเหมาะสม
1. จาคุกชั่วคราว หรือ
2. มาตรการอื่นที่เหมาะสมกับความร้ายแรง
ทีฝ่ ่าฝืน

3. ผลลัพธ์
ผลลัพธ์ระยะสั้น
1. ผู้กระทาผิดมารายงานตัวตามนัดหมาย
2. ไม่พบการใช้สารเสพติดระหว่าง
การคุมประพฤติ
3 ผู้กระทาผิดเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูฯ
4. ผู้กระทาผิดปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ผลลัพธ์ระยะยาว
1. แก้ปัญหาปริมาณนักโทษในเรือนจา
2. ลดการกระทาผิดซ้า สังคมปลอดภัย
3. คุณภาพชีวิตของผู้พ้นคุมประพฤติดีขึ้น
4. ประหยัดงบประมาณ
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แผนภาพเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการให้โอกาสด้วยการคุมประพฤติของรัฐฮาวายกับการคุมประพฤติทั่วไป
โดยการเก็บข้อมูลจากผู้กระทาผิดภายหลังที่ได้รับการคุมประพฤติ 1 ปี

จากแผนภาพ สรุปได้ว่า เมื่อเทียบกับการคุมประพฤติทั่วไป การให้โอกาสด้วยการคุมประพฤติของรัฐฮาวาย (HOPE
Probation) สามารถลดจานวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทาผิดซ้าในระหว่างการคุมประพฤติ ลดจานวนผู้ถูกคุม
ความประพฤติที่ใช้สารเสพติดระหว่างการคุมประพฤติ ลดจานวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่ผิดนัดไม่มารายงานตัวต่อ
เจ้าหน้าที่ และลดจานวนผู้กระทาผิดที่ถูกยกเลิกการคุมประพฤติ
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2.3 เรื่อง ปริมาณการคุมประพฤติที่เหมาะสม : ทบทวนโครงสร้างมาตรการคุมประพฤติ (Dosage probation:
Rethinking the structure of probation sentence)
วิ ท ยากร : Mark Carey มีประสบการณ์ ในต าแหน่ งพนั กงานคุ มประพฤติ กว่า 35 ปี และ Madeline Carter
ผู้อานวยการศูนย์นโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ (สหรัฐอเมริกา)
วิทยากร Mark Carey และ Madeline Carter ได้ยกประเด็นปัญหาของการคุมประพฤติ ณ ปัจจุบัน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ การกาหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ โดยไม่ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงของผู้กระทา
ผิดและความจาเป็น/ความต้องการของผู้กระทาผิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่งผลให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ไม่สามารถผ่านการคุมประพฤติ หรือผ่านการคุมประพฤติ แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทาผิดได้ และ
หลายรายต้องถูกคุมความประพฤติเป็นระยะเวลานานเกินความจาเป็น
วิทยากร Mark Carey และ Madeline Carter จึงได้คิดโมเดลการกาหนดปริมาณการคุมประพฤติ
ที่เหมาะสมซึ่งเป็นการกาหนดระยะเวลาการสอดส่อง/การคุมความประพฤติ โดยการพิจารณาตามระยะเวลาของ
โปรแกรม/กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดที่ผู้ควบคุมความประพฤติ จาเป็นต้องเข้ารับ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การกระทาผิดและลดโอกาสการกระทาผิดซ้า
ตารางเปรียบเทียบการคุมประพฤติทั่วไปกับการกาหนดปริมาณการคุมประพฤติที่เหมาะสม
การคุมประพฤติทั่วไป
การกาหนดปริมาณการคุมประพฤติที่เหมาะสม
ผู้ถูกคุมความประพฤติจะปฏิบัติตามเงื่ อนไขที่กาหนด ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ สามารถพ้ น การคุ ม ความ
ตลอดระยะเวลา
ประพฤติ ก่ อนก าหนดได้ โดยการเข้ ารั บโปรแกรม/
กิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูตามจานวนครั้งที่กาหนด และ
ระหว่างการทากิจกรรม แสดงออกถึงความตั้งใจและมี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรม และสามารถปรั บเปลี่ ยน
พฤติกรรมให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน
พนักงานคุมประพฤติไม่ควรกาหนดระยะเวลาการคุมประพฤติที่แน่นอนสาหรับผู้กระทาผิดในฐาน
ความผิดต่าง ๆ เนื่องจากสาหรับผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละรายมีบุคลิกภาพ ลักษณะการใช้ชีวิต และเหตุจูงใจ
ในการกระทาความผิดที่แตกต่างกัน การกาหนดปริมาณการคุมประพฤติที่เหมาะสมจึงมีความสาคัญซึ่งจะพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1) ระดับความเสี่ยงและพฤติการณ์กระทาผิดของผู้กระทาผิด 2) โปรแกรมหรือกิจกรรมฟื้นฟูฯ
ใดบ้างที่ผู้กระทาผิดต้องเข้ารับ 2) ความถี่หรือความเข้มข้นของโปรแกรมหรือกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู ที่ผู้กระทาผิดต้อง
เข้ารับ และ 3 ระยะเวลาและแต่ละโปรแกรมหรือกิจกรรมมีระยะรวมกันเวลานานเท่าใด ตัวอย่างปรากฏตามแผนภาพ

ข้อแนะนา การนับระยะเวลาการเข้าร่วมโปรแกรมหรือกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูของผู้ถูกคุมความประพฤติ ควรนับเวลาให้
ต่อเมื่อผู้ถูกคุมความประพฤติมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ กระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในโปรแกรมหรือกิจกรรม
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3. การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Implementing Evidence-based Practice)
เวลา 13.30 – 15.00 น.
วิทยากร : ศาสตราจารย์ Faye Taxman ศาสตราจารย์ด้านอาชญาวิทยากฎหมายและสังคม มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน
George Mason University สหรัฐอเมริกา
ศาสตราจารย์ Faye Taxman เริ่ ม การบรรยายด้ ว ยการน าเสนอประเด็ น ความท้ า ทาย
ในระบบงานยุติธรรมทางอาญา ประเด็นที่ 1 เป็นเรื่องของโปรแกรมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ต้องพิจารณา
ประสิทธิภาพของโปรแกรม ความเหมาะสมของโปรแกรมต่อผู้กระทาผิด จานวนปริมาณ ความถี่ในการเข้าร่วม
โปรแกรมเพีย งพอกับ การที่ จ ะฟื้น ฟูผู้ กระทาผิ ดหรือ ไม่ ประเด็นที่ 2 ตัว ผู้ กระทาผิ ดมีความหลากหลาย
เช่น ผู้ใช้สารเสพติด ผู้มีอาการทางจิตจากการใช้สารเสพติด ผู้มีปัญหาทางจิต ผู้กระทาผิดที่เป็นโรคติดต่อ (HIV)
ต้องมีมาตรการ/โปรแกรมที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้กระทาผิด ประเด็นที่ 3. ระบบการปฏิบัติงาน
ต้องมีการสื่ อสาร/บู ร ณาการระหว่า งหน่ว ยงาน มีระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน และวัฒ นธรรมองค์ ก ร
ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ศาสตราจารย์ Faye Taxman กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้ให้ความสาคัญอย่างมาก
กับการพัฒนาการปฏิบัติงานคุมประพฤติ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด โดยการคิดค้นทฤษฎี
หลักวิชาการ แนวปฏิบัติ งานวิจัย เป็นจานวนมาก แต่ปัญหาอุปสรรคสาคัญอยู่ที่การนาสิ่งที่ค้นพบไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบาย และกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ไม่สนับสนุน ไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอ และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ไม่สนับสนุนการนาไปปฏิบัติใช้ เนื่องจากอาจ
ขาดความรู้เกี่ยวกับหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Practice) หรือไม่เห็นประโยชน์ในการนาไปใช้
ประเด็นหลักวันนี้ คือ ศาสตร์ในการดาเนินการ (Implementation Science) ซึ่งหมายถึง
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวิธีส่งเสริมการใช้ข้อค้นพบจากการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ อย่าง
เป็นระบบในงานประจา เพื่อปรับปรุง คุณภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และศาสตราจารย์ Faye
Taxman นาเสนอปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนและกลยุทธ์ในการนาข้อค้นพบจากการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์
มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย
1. ผู้บริหาร ผู้บริหารต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักฐานเชิงประจักษ์ มีแนวคิดสนับสนุนการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิด กาหนดนโยบายและระบบการทางานโดยมีมุมมองเน้นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดเป็นหลัก และ
ให้การสนับสนุนในการพัฒนางานโดยการนาหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้
2. วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่ง
พัฒนาองค์กรอยู่เสมอ ให้ความสาคัญกับผลและคุณภาพการปฏิบัติงานการบาบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
3. การฝึกอบรม พัฒนาเจ้าหน้าที่ฯ ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ และสนับสนุน
ทรัพยากรส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนการดาเนินการวิจัย
4.การสร้าง เครือข่ายในการทางาน
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ศาสตราจารย์ Faye Taxman ได้เสนอ 5 หลักการดาเนินงานนาข้อค้นพบจากการวิจัยและ
หลักฐานเชิง ประจักษ์ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1. ให้ความสาคัญกับเจ้าหน้าที่บุคลากร ต้องหมั่นพัฒนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ สร้างมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน สร้างค่านิยมเดียวกันในการทางาน ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดกลยุทธ์ (strategies)
สนับสนุนการทางานเป็นทีม ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ สื่อสารภายในองค์กรสร้า งความยืดหยุ่นในการทางาน
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางาน กฎระเบียบ ขั้นตอนการทางาน สนับสนุนเครื่องมือในการทางาน กาหนดเวลา
ทดลองใช้การนาข้อค้นพบจากการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการปฏิบัติงานและเฝ้าสังเกตติดตามผล
สร้างเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน ติดตามผลสนับสนุนการเรียนรู้ มีทีมงานวิจัย สนับสนุนการวิจัยพัฒนางาน และ
แชร์ แ บ่ ง ปั น ความรู้ เข้ า ถึ ง แหล่ ง ความรู้ ไ ด้ Build common Values, Mission, and Goals สร้ า งค่ า นิ ย ม
ภารกิจและเป้าหมายร่วมกัน
2. ใช้กระบวนการตัดสินใจเพื่อให้ได้มาซึ่งความสาเร็จผลการดาเนินงาน Decision-Making
Processes โดยพิจารณาว่าบุคลากรจะยอมรับ การนาข้อค้นพบจากการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้
ในการปฏิบัติงานหรือไม่ ความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติงาน สามารถเข้ากับขั้นตอนกระบวนการทางาน
หรื อ ไม่ เป็ น อุ ป สรรคหรื อ ไม่ ข้ อ ค้ น พบจากการวิ จั ย และหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ มี ค วามถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่
ใช้ได้ผลจริงหรือไม่ การนาข้อค้นพบจากการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์จะได้ผลระยะยาวอย่างยั่งยืนหรือไม่
ข้อค้นพบจากการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์จะถูกนาไปใช้แบบกว้างขวางหรือไม่ ข้อค้นพบจากการวิจัยและ
หลักฐานเชิงประจักษ์มีความคุม้ ค่าหรือไม่หากนาไปปฏิบัติ
3. มุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่นกับเจ้าหน้าที่ว่าการนาข้อค้นพบจากการวิจัยและหลักฐาน
เชิงประจักษ์จะทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและผลมากขึ้น ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
4. สนับสนุนวัฒนธรรมแห่ งการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศแห่ งการเรีย นรู้ และสิ่งแวดล้ อ ม
ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
5. สื่ อสารผลส าเร็ จของงาน แสดงให้ เห็ นว่า ผลของการปฏิบัติ สร้างความเท่าเทียมและ
ความยุติธรรมแก่ภาคประชาชน
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4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Session) เวลา 15.30 – 17.00 น.
4.1 เรื่อง การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวของประเทศไต้หวันในอดีตที่ผ่านมาและแนวทางการใช้
ในอนาคต (Retrospect and Prospect of EM of Sexual Offenders in Taiwan)
วิทยากร : Chen Yu-Chieh พนักงานคุมประพฤติและพักการลงโทษ กระทรวงยุติธรรม ประเทศไต้หวัน และ
Chang Yao-Chung เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน EM ประเทศไต้หวัน
เมื่อปี ค.ศ. 2015 ประเทศไต้หวัน ได้นาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทา
ผิดฐานความผิดเกี่ยวกับเพศ (บัญญัติไว้ในมาตรา 20 พระราชบัญญัติป้องกันอาชญากรรมทางเพศ) โดยช่วง
ระยะเวลาการพัฒนาการนาไปใช้ ดังต่อไปนี้
ช่วงเวลา
การพัฒนาการนา EM ไปใช้
ปี ค.ศ. 1996
ก่อนปี ค.ศ. 1994 กฎหมายของประเทศไต้หวัน พิจารณา ความผิดฐาน
ข่ ม ขื น เป็ น คดี ฐ านความผิ ด ทั่ ว ไป จนกระทั้ ง ปี ค.ศ. 1996 มี เ หตุ ก ารณ์
การถู ก ข่ ม ขื น ของ Peng Wan-Ru ผู้ อ านวยการ ฝ่ า ยสตรี กิ จ การเพื่ อ พรรค
ก้าวหน้าประชาธิปไตย ส่งผลให้รัฐและประชาชนให้ความสนใจ
ค.ศ. 1997 เดือนมกราคม
พระราชบัญญัติป้องกันอาชญากรรมข่มขืนมีผลบังคับใช้
ค.ศ. 2005 เดือนมกราคม
อุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ ติดตามตัว ถูกนามาใช้กับผู้กระทาผิดฐานความผิ ด
เกี่ยวกับเพศ (บัญญัติไว้ในมาตรา 20 พระราชบัญญัติป้องกันอาชญากรรมทางเพศ)
ค.ศ. 2005 เดือนสิงหาคม
มีการออกระเบียบการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผู้กระทาผิด
ฐานความผิดเกี่ยวกับเพศที่ถูกคุมความประพฤติ/พักการลงโทษ
ค.ศ. 2005 เดือนธันวาคม
นาการยืนยันตัวตนด้วยเสียงมาใช้ในการกักบริเวณผู้ถูกคุมความประพฤติ/
พักการลงโทษให้อยู่บริเวณที่อยู่อาศัย
ค.ศ. 2006 เดือนธันวาคม
นาเทคโนโลยี Radio Frequency Identification มาใช้กับการห้ามออกจาก
เคหสถานเวลาค่าคืน และเริ่มมีการพัฒนาระบบ GPS
ค.ศ. 2011 เดือนพฤศจิกายน
มี ก ารแก้ ไ ข มาตรา 20 พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น อาชญากรรมทางเพศ
ให้สามารถใช้ EM ได้แบบ Real Time
ค.ศ. 2012 เดือนมกราคม
มีการแก้ไข ระเบียบการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผู้กระทาผิด
ฐานความผิ ด เกี่ ย วกั บ เพศที่ ถู ก คุ ม ความประพฤติ / พั ก การลงโทษ โดยให้
มีการพิจารณาทบทวนระยะเวลาการเฝ้าติดตาม ทุก 3 เดือน และหากมีเหตุ
จาเป็น สามารถขยายเวลาได้
ค.ศ. 2013 เดือนตุลาคม
มีการนาเทคโนโลยี GPS มาใช้ และพัฒนาเป็น 4G ในปี ค.ศ. 2016
ค.ศ. 2016 เดือนพฤษภาคม
มีการแก้ไข ระเบียบการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผู้กระทาผิด
ฐานความผิ ด เกี่ ย วกั บ เพศที่ ถู ก คุ ม ความประพฤติ / พั ก การลงโทษ อี ก ครั้ ง
โดยยกเลิกการพิจารณาทบทวนระยะเวลาการเฝ้าติดตาม ทุก 3 เดือน
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ประเทศไต้หวัน ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้ได้รับการพัก
การลงโทษ ผู้กระทาผิดที่ได้รับการประกันตัวก่อนการพิจารณาคดี และผู้กระทาผิดที่ได้รับโทษรอลงอาญา/มี
เหตุที่ไม่ต้องจาคุก
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว รุ่นแรก เริ่มใช้ในปี ค.ศ. 2006 - ค.ศ. 2009 ใช้ควบคุมติดตามผู้กระทาผิด
ให้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืนด้วยระบบการยืนยันตัวตนด้วยระบบเสียง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว รุ่นที่สอง เริ่มใช้ในปี ค.ศ. 2009 โดยได้นาเทคโนโลยี Radio Frequency
Identification มาใช้อุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ติดตามตัว อุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ ติดตามตัว จะถูกติดที่ข้ อ เท้ า
ของผู้ถูกคุมความประพฤติและจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมหากตรวจพบ/สงสัยพฤติกรรมการทาผิดเงื่ อนไข
หลังจากนั้น พนักงานคุมประพฤติจะดาเนินการตรวจสอบอีกครั้ ง และดาเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมกับ
ผู้กระทาผิด
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อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ติ ด ตามตั ว รุ่ น ที่ ส าม เริ่ ม ใช้ ใ นปี ค.ศ. 2012 โดยได้ พั ฒ นามาใช้ ร ะบบ Global
Positioning System (GPS) ที่ ส ามารถติ ด ตาม ตรวจสอบพฤติ ก รรมผู้ ก ระท าผิ ด ได้ แ บบ Real time และ
พนักงานคุมประพฤติ สามารถติดตามพฤติกรรม สถานภาพของเครื่อง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Website
หรือ Application และหากตรวจพบพฤติกรรมการกระทาผิดเงื่ อนไข จะส่งสัญญาณไปที่ server ส่วนกลาง
และจะมีสัญญาณเตือน พนักงานคุมประพฤติ ผ่านโทรศัพท์ แจ้งเตือนผ่าน app email
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แผนผังกระบวนการดาเนินการเมื่อมีสัญญาณแจ้งเตือนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
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วิทยากรให้ความเห็นว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวเพียงมาตรการเดียวไม่สามารถลด
โอกาสการกระทาผิดซ้าของผู้ถูกคุมความประพฤติได้ และได้ให้ความเห็นว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
ควรถูกใช้ควบคู่ไปกับโปรแกรม/กิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ข้อมูลสถิติผู้กระทาผิดฐานความผิดคดีเกี่ยวกับเพศที่ติด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในปี ค.ศ. 2018
มีจานวน 1,375 ราย และมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ต้องติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว จานวน 336.35 วัน

ข้อมูลระหว่างปี ค.ศ. 2006 – ค.ศ. 2018 มีผู้กระทาผิดที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวทั้งสิ้น จานวน 1,215
ราย และมีจานวนหนึ่งในสาม คิดเป็นจานวน 378 ราย กระทาผิดซ้าภายในระยะเวลาการถูกคุมความประพฤติหรือ
ระยะผ่านพ้นการคุมประพฤติ และจาแนกสองระยะเวลาดังกล่าว จะพบว่า การกระทาผิดซ้าช่วงระยะเวลา
ที่ผู้กระทาผิดพ้นการคุมประพฤติไปแล้ว มีจานวนมากกว่าการกระทาผิดซ้าระหว่างการถูกคุมประพฤติ ข้อมูล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวสามารถควบคุมพฤติกรรมของผู้กระทาผิดได้ในระดับหนึ่ง
และวิทยากรได้ รายการข้อมูล เกี่ย วกับ งบประมาณในการดาเนินการติด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวต่อ
ผู้กระทาผิด 1 ราย มีค่าใช้จ่ายไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการได้รับจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี เช่น ในปี ค.ศ. 2017
ค่าใช้จ่ายในการติด EM ต่อผู้กระทาผิด 1 ราย มีราคา NT$ 409,500 (407,060 บาท) แต่ปี ค.ศ.2018
ค่าใช้จ่ายในการติด EM ต่อผู้กระทาผิด 1 ราย มีราคา NT$ 259,000 (257,457 บาท) ช่วงสุดท้ายของ
การบรรยายวิ ท ยากรได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า การป้ อ งกั น อาชญากรรมเป็ น หน้ า ที่ ข อง ส านั ก งานต ารวจ
กรมคุมประพฤติ กรมสาธารณสุข กรมแรงงาน และกรมสังคม ที่ต้องทางานบูรณาการกัน
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4.2 การบรรยาย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพงานคุมประพฤติในประเทศไทยด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
(Enhancing Efficiency of Probation Services in Thailand via Applying Electronic Monitoring)
วิทยากร : นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ผู้อานวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ และนายพีฐิพันธน์ ณัฐวัตรจินดา
กลุ่มนวัตกรรมและต่างประเทศ กรมคุมประพฤติ ประเทศไทย
ประเทศไทย ได้มีการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับกระบวนงานยุติธรรมทางอาญา
ในชั้นก่อนศาลมีคาพิพากษา โดยศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานรั บผิดชอบในการดาเนินการ ข้อมูลสถิติในปี ค.ศ.
2018 – 2019 รายงานว่าศาลยุติธรรมจานวน 166 แห่ง ได้กาหนดให้ผู้กระทาผิดติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตั ว จ านวน 7,336 ราย และชั้นภายหลั งศาลมี ค าพิ พากษา โดยกรมคุ มประพฤติ กระทรวงยุ ติ ธรรม
เป็ นหน่ วยงานรั บผิ ดชอบในการด าเนิ นการ ข้ อมู ลสถิ ติ ในปี ค.ศ. 2019 รายงานว่ า ส านั กงานคุ มประพฤติ
ทั่ ว ประเทศ ได้ ด าเนิ น การติ ด อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ติ ด ตามตั ว แก่ ผู้ ก ระท าผิ ด จ านวน 3,333 ราย
โดยมีแนวทางการพิจารณาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ดังนี้
ชั้นก่อนศาลมีคาพิพากษา
ชั้นภายหลังศาลมีคาพิพากษา
1. ในกรณีผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ได้รับการประกันตัว ➢ การคุมประพฤติ
2. ในกรณีผู้ต้องหาหรือจาเลย ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้อง 1. ผู้กระทาผิดที่ศาลตัดสินให้รอลงอาญาและกาหนด
ในความผิด คดีมีอัตราโทษจาคุกอย่างสูง ไม่เกิน 5 ปี เงื่อนไขคุมประพฤติ
2. ฐานความผิดที่มีโทษไม่เกินห้าปี
3. การใช้ตามมาตรา 56 ประมวลกฎหมายอาญา
➢ การพักการลงโทษ
1. นักโทษที่เหลือโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี
กฎหมายที่เกี่ ยวข้ องในการใช้ EM ในชั้นก่อนศาล กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องในการใช้ EM ในชั้นภายหลั ง
มีคาพิพากษา
ศาลมีคาพิพากษา
มาตรา 108 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 56 ประมวลกฎหมายอาญา
....กรณีที่ผู้นั้นยินยอมจะสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ...เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระทาความผิด
หรื ออุ ปกรณ์ อื่ นใดที่ สามารถใช้ ตรวจสอบหรื อจ ากั ด ... (6) ห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัย หรือห้ามเข้าใน
การเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน สถานที่ใดในระหว่างเวลาที่ศาลกาหนด ทั้งนี้ จะใช้
การหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถ
เกิดขึ้น...
ใช้ตรวจสอบหรือจากัดการเดินทางด้วยก็ได้
มาตรา 14 พ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. 2559
ใ ห้ พ นั ก ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ มี อ า น า จ ห น้ า ที่
(7) ใช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ใด
ในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติตามเงื่อนไขที่
ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอานาจสั่ง...
กฎกระทรวงยุติธรรม การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ใดในการติ ด ตามตั ว ผู้ ถู ก คุ ม ความ
ประพฤติ ตามเงื่ อ นไขที่ ศ าลหรื อ เจ้ า พนั ก งาน
ผู้มีอานาจสั่ง
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การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวภายใต้การกากับดูแลของกรมคุมประพฤติ
ลักษณะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวที่กรมคุมประพฤตินามาใช้มีลักษณะ ดังนี้

กรมคุ มประพฤติ ได้ น าอุ ปกรณ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ติ ดตามตั ว มาใช้ ในการก าหนดเงื่ อนไขแก่ ผู้ ถู ก
คุมความประพฤติ ดังต่อไปนี้ กาหนดเวลาเคอร์ฟิว จากัดบริเวณ/ห้ามเข้า - ออก จากัดความเร็วในการขับรถ และ
ติดตามสอดส่องการเดินทาง ข้อมูลจานวนสถิติผู้ถูกคุมความประพฤติ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม ค.ศ.
2019 มีผู้ถูกคุมความประพฤติติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว จานวน 3,333 ราย (เป็นเพศชายร้อยละ 95
และเพศหญิงร้อยละ 5)
หากจาแนกตามลักษณะผู้กระทาผิด จะพบว่า
- ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ติด EM จานวน 2,577 ราย เป็นผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่
- ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ติด EM จานวน 27 ราย เป็นผู้กระทาผิดที่ได้รับการพักการลงโทษ
- ถูกคุมความประพฤติที่ติด EM จานวน 22 ราย เป็นผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน
หากจาแนกตามฐานความผิด จะพบว่า
- ผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทาผิดฐานความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.การจราจร มีจานวน 1,639 ราย
- ผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทาผิดฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีจานวน 332 ราย
- ผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทาผิดฐานความผิดเกี่ยวกับการขับรถโดยประมาท มีจานวน 149 ราย
- ผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทาผิดฐานความผิดต่อทรัพย์สิน มีจานวน 93 ราย
- ผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทาผิดฐานความผิดเกี่ยวกับการทาร้ายร่างกาย มีจานวน 85 ราย
หากจาแนกตามระยะเวลาในการติด EM จะพบว่า
- ผู้ถูกคุมความประพฤติ จานวน 257 ราย ต้องติด EM เป็นระยะเวลา 7 วัน
- ผู้ถูกคุมความประพฤติ จานวน 1,444 ราย ต้องติด EM เป็นระยะเวลา 15 วัน
- ผู้ถูกคุมความประพฤติ จานวน 502 ราย ต้องติด EM เป็นระยะเวลา 1 เดือน
- ผู้ถูกคุมความประพฤติ จานวน 100 ราย ต้องติด EM เป็นระยะเวลา 2 เดือน
- ผู้ถูกคุมความประพฤติ จานวน 189 ราย ต้องติด EM เป็นระยะเวลา 3 เดือน
หากจาแนกตามเงื่อนไขที่กาหนดแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ติดกาไร EM จะพบว่า
- ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ติดกาไร EM ด้วยเงื่อนไขกาหนดเวลาเคอร์ฟิว มีจานวน 2,248 ราย
- ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ติดกาไร EM ด้วยเงื่อนไขจากัดบริเวณ/ห้ามเข้า-ออก มีจานวน 98 ราย
- ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ติดกาไร EM ด้วยเงื่อนไขจากัดความเร็วในการขับรถ มีจานวน 143 ราย
- ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ติดกาไร EM โดยไม่ได้กาหนดเงื่อนไข มีจานวน 108 ราย
และผลข้อมูลสถิตการกระทาผิดเงื่อนไขของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ติดกาไร EM มีจานวนการกระทาผิดเงื่อนไข
จานวน 9 ราย ในปี ค.ศ. 2015 และจานวน 1 รายในปี ค.ศ. 2019
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ผังกระบวนการการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในงานคุมประพฤติ
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ผลการประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผู้ถูกคุมความประพฤติ ในปี ค.ศ. 2019
กรมคุมประพฤติ ได้ดาเนิ นการเก็ บข้ อมู ลกับกลุ่ มเป้ าหมาย (Sample Size) จานวน 211 คดี
โดยร้อยละ 51 เป็นคดีฐานความผิดเกี่ยวกับการจราจร และร้อยละ 16 เป็นคดีฐานความผิดเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
ด้านผลกระทบต่อการใช้ชีวิต
- ร้อยละ 52 ของกลุ่มเป้าหมาย รู้สึกว่าการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ไม่เป็นอุปสรรค
ในการดารงชีวิตประจาวัน
- ร้ อยละ 33 ของกลุ่ มเป้าหมาย รู้สึ กว่าการติดอุปกรณ์ อิเล็ กทรอนิกส์ ติดตามตัว เป็นอุปสรรค
ในการดารงชีวิตประจาวัน โดยได้ให้เหตุผลดังต่อไปนี้ การสั่นเตือนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวบ่อยครั้งเกินไป
รู้สึกเป็นการรบกวน รบกวนการนอน และส่งผลกระทบต่อการทางาน
ด้านความรู้สึกต่อการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
- ร้อยละ 66 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้สึกเชิงบวกต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว โดยได้ให้
เหตุผลว่า อุปกรณ์อิเล็ กทรอนิ กส์ ติดตามตัว เป็นเครื่ องเตือนใจในการป้องกันการกระทาผิ ดและการเลิ ก ดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ร้อยละ 8 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้สึกในแง่ลบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวโดยได้ให้
เหตุผลดังต่อไปนี้ การสั่นเตือนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวบ่อยครั้งเกินไป และรู้สึกอายและมีปมด้อย
ผลการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว แสดงให้เห็นว่า ผู้กระทาความผิดบางราย สามารถ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดและพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และ
สร้างความปลอดภัยให้แก่สังคม
ประเด็นปัญหาความท้าทายในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวอาจไม่ตอบโจทย์กับมาตรการลงโทษระดับกลาง เนื่องด้วยศาล
กาหนดมาตรการฯ โดยไม่ได้สั่ งให้ ดาเนิ นการสื บเสาะข้อเท็จจริง (Pre-Sentence Investigation) และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ถูกนาไปใช้กับคดีฐานความผิดที่ไม่ร้ายแรง เช่น ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. จราจร ความผิด
เกี่ยวกับการใช้สารเสพติด เป็นต้น
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวอาจไม่ตอบโจทย์กับมาตรการทางเลือกแทนการจาคุก เนื่องจาก
มีการใช้กับผู้กระทาผิดที่ได้รับการพักการลงโทษ เพียงจานวน 27 ราย
- ข้อจากัดด้านงบประมาณ
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4.3 การจากัดให้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย : การสร้างความเปลี่ยนแปลงและการประเมินผล
การใช้ (Home detention in South Australia: Implementing change and evaluating outcomes)
วิ ท ยากร Ryan Harber ผู้ อ านวยการกองการแก้ ไ ขชุ ม ชนและผู้ เ ชี่ ย วชาญงานราชทั ณ ฑ์ กรมราชทั ณ ฑ์
ออสเตรเลียใต้ และJesse Cale รองศาสตราจารย์อาชญาวิทยา คณะวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย นิวเซาท์เวลส์
รัฐบาลออสเตรเลียใต้ประสบกับปัญหาจานวนนักโทษในเรือนจาเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตลอด
ทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้ในปี ค.ศ. 2016 รัฐบาลออสเตรเลียใต้ ได้ดาเนินการปฏิรูปและพัฒนาการใช้มาตรการ
การจากัดให้อยู่ ในบริ เวณที่อยู่ อาศัย โดยได้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้นักโทษในเรื อนจาสามารถพ้นโทษก่ อน
กาหนด ดังนี้ Corrective Services Act 1982 ให้อานาจกรมราชทัณฑ์ สามารถใช้มาตรการการจากัดให้ อยู่ ใน
บริเวณที่อยู่อาศัย (Home Detention) กับผู้กระทาผิดที่ถูกศาลตัดสินจาคุกได้ และ Criminal Law Act 1988
ให้อานาจศาลในการ ใช้มาตรการการจากัดให้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัย (Home Detention) แทนการตัดสินจาคุกได้
กรมราชทัณฑ์ รัฐบาลออสเตรเลียใต้ ได้ดาเนินการดูแลมาตรการการจากัดให้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัย
(Home Detention) สาหรับนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ มาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1986 เดิมก่อนมีการปฏิรูปฯนักโทษ
ต้ อ งรั บ โทษจ าคุ ก มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของโทษและเหลื อ ระยะเวลารั บ โทษน้ อ ยกว่ า 12 เดื อ น
จึ งจะมี คุ ณสมบั ติ เข้ ารั บการพิ จารณาใช้ มาตรการการจ ากั ดให้ อยู่ ในบริ เวณที่ อยู่ อาศั ย (Home Detention)
ต่อมาเมื่อมีการปฏิรูปฯ กฎหมายใหม่ได้ยกเลิกเกณฑ์ดังกล่าวทั้งหมดและกาหนดให้นักโทษสามารถถูกปล่ อยตัว
ด้วยมาตรการการจากัดให้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัย (Home Detention) และสามารถกาหนดมาตรการการจากัด
ให้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัย (Home Detention) เป็นระยะเวลานานกว่าเดิมได้ แต่ผู้กระทาผิดฐานความผิดฆ่าผู้อื่น
ฐานความผิดเกี่ยวกับเพศ ฐานความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย และผู้กระทาผิดที่ศาลลงโทษด้วยการจาคุกโดยไม่ได้
ก าหนดระยะเวลาการจ าคุ ก ไว้ (Indetermine sentence) ไม่ มี สิ ทธิ ได้ รั บมาตรการการจ ากั ดให้ อยู่ ในบริ เวณ
ที่ อยู่ อาศั ย (Home Detention) และเมื่ อวั นที่ 1 กั นยายน ค.ศ. 2016 ศาลมี อ านาจในการพิ จารณาเลื อ ก
ใช้มาตรการการจากัดให้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัย (Home Detention) แทนการตัดสินจาคุกได้ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ
ประกอบความเหมาะสม
ผู้กระทาผิดที่ศาลจะสั่งใช้มาตรการการจากัดให้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัย (Home Detention) ได้แก่
ผู้กระทาผิดที่ถูกปล่อยตัวด้วยเงื่อนไขมาตรการการจากัดให้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัย (Home Detention) ผู้กระทา
ผิดเพศหญิงที่ได้รับการพักการลงโทษ และผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัวและถูกกาหนดให้ถูกสอดส่อง และผู้กระทา
ผิดที่ถูกจากัดให้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัย (Home Detention) จะได้รับการสนับสนุน ดังต่อไปนี้ การหาที่อยู่อาศัย
การบาบัดรักษาอาการทางจิต การบาบัดเลิกสารเสพติดและแอลกอฮอล์ การช่วยหางาน การให้การศึกษา การฝึกอาชีพ
ทักษะการใช้ชีวิต การปรึกษาด้านการเงิน การปรึกษาเลิกการพนัน และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
และสังคม
ในการนี้ ศู นย์ วิ จั ยนโยบายสั งคม มหาวิ ทยาลั ย นิ วเซาท์ เวลส์ ได้ รั บมอบหมายให้ ด าเนิ นการ
ประเมิ นผลแบบระยะยาว (longitudinal evaluation) เป็ นระยะเวลาสองปี เพื่ อประเมิ นผลการน ามาตรการ
การจากัดให้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัย
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กลุ่ ม เป้ า หมายผู้ ก ระท าผิ ด ที่ ถู ก ปล่ อ ยตั ว ด้ ว ยเงื่ อ นไขมาตรการการจ ากั ด ให้ อ ยู่ ใ นบริ เ วณที่ อ ยู่ อ าศั ย
(Release Ordered Home Detention)
ศูนย์วิจัยนโยบายสังคมฯ ได้เก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษและถูก
ปล่ อยตัวด้วยมาตรการการจากัดให้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัย Release Ordered Home Detention ทุกรายในรัฐ
ออสเตรเลียใต้ ระหว่างเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2014 ถึงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2017 และดาเนินการติดตามถึงเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 2018 มีจานวนทั้งหมด 906 ราย โดยจาแนกเป็นฐานความผิดเกี่ยวกับสารเสพติดคิดเป็นร้อย
ละ 30.6 ฐานความผิดเกี่ยวกับการจราจร ร้อยละ 18.7 ฐานความผิดเกี่ยวกับการลักขโมย ร้อยละ 15.7
ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง ร้อยละ 12.5 ฐานความผิดเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรง ร้อยละ 12 ฐานความผิดทา
ให้เสียทรัพย์ ร้อยละ 9.5 ผลการค้นพบ ปรากฏดังต่อไปนี้
- ร้อยละ 16.3 ของนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ และถูกปล่อยตัวด้วยมาตรการการจากัดให้อยู่
ในบริ เวณที่ อยู่ อาศั ย Release Ordered Home Detention (N=906) กระท าผิ ดเงื่ อนไขระหว่ างระยะเวลา
การดาเนินการมาตรการการจากัดให้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัย
- ร้อยละ 17.4 ของนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ และถูกปล่อยตัวด้วยมาตรการการจ ากั ด
ให้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัย Release Ordered Home Detention (N=906) ต้องโทษกลับเข้าสู่เรือนจาภายหลัง
การผ่านมาตรการการจากัดให้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัย Release Ordered Home Detention
กลุ่ ม เป้ า หมายผู้ ก ระท าผิ ด ศาลสั่ ง มาตรการการจ ากั ด ให้ อ ยู่ ใ นบริ เ วณที่ อ ยู่ อ าศั ย แทนการลงโทษจ าคุ ก
(Court Ordered Home Detention)
ศูนย์วิจัยนโยบายสังคมฯ ได้เก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายผู้กระทาผิดศาลสั่งมาตรการการจากัดให้อยู่
ในบริเวณที่อยู่อาศัยแทนการลงโทษจาคุก ระหว่างเดือนกันยายน ค.ศ. 2016 ถึงเดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 มีจานวน
ทั้งหมด 312 ราย โดยจาแนกเป็นฐานความผิดเกี่ยวกับการจราจร ร้อยละ 37.5 ฐานความผิดเกี่ยวกับการลัก
ขโมย ร้ อยละ 8 ฐานความผิ ดทาให้ เสี ยทรั พย์ ร้อยละ 6.4 ฐานความผิ ดเกี่ยวกั บ การฉ้ อโกง ร้อยละ 3.8
ฐานความผิดเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรง ร้อยละ 3.2 และฐานความผิด เกี่ยวกับสารเสพติดคิดเป็นร้อยละ 2.2
ผลการค้นพบ ปรากฏดังต่อไปนี้
- ร้อยละ 12.8 ของผู้กระทาผิดศาลสั่งมาตรการการจากัดให้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัยแทนการลงโทษ
จาคุก (N=312) กระทาผิดเงื่อนไขระหว่างระยะเวลาการดาเนินการมาตรการการจากัดให้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัย
- ร้อยละ 11.9 ของผู้กระทาผิดศาลสั่งมาตรการการจากัดให้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัยแทนการลงโทษ
จาคุก (N=312) ต้องโทษกลับเข้าสู่เรือนจาภายหลังการผ่านมาตรการการจากัดให้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัย
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5. การบรรยาย เรื่อง การรักษาความสมดุลระหว่างการคุมประพฤติ ความคิดเห็นของประชาชน และการเมือง
(Balancing Probation, Public Opinion and Politics)
เวลา 09.00 – 10.30 น.
วิ ท ยากร : Michael Spurr อดี ตผู้ บริ หารงานราชทั ณฑ์ และงานคุ มประพฤติ ประเทศอั งกฤษ(Former Chief
Executive HM Prison and Probation Service)
คุณ Michael Spurr ได้เล่าถึงถึงประสบการณ์ ความท้าทายที่เขาเผชิญกับการดาเนินการปฏิรูป
งานแก้ ไขฟื้ นฟู ผู้ กระท าผิ ด และการน าความสนั บสนุ นทางการเมื องมาช่ วยด าเนิ นการลดการกระท าผิ ดซ้ า
ในปี ค.ศ. 2015 รัฐบาลอังกฤษ ได้ดาเนินการปฏิรูปงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในกระบวนงานคุมประพฤติครั้งใหญ่
รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพ

การปฏิรูปดังกล่าวทาให้จานวนผู้ได้รับการพักการลงโทษและถูกควบคุมสอดส่องมีจานวนเพิ่มถึง 40,000 คน
และรัฐได้ดาเนินการจัดตั้งหน่วยงานคุมประพฤติแห่งชาติ (National Probation Service) เพื่อดูแลแก้ไขผู้กระทาผิด
ที่มีความเสียงระดับสูง และใช้บริการหน่วยงานภายนอกเอกชน ในการแก้ไขผู้กระทาผิดที่มีความเสี่ยงระดับปาน
กลางและระดับต่า โดยมีจานวนกว่า 21 แห่งทั่วประเทศ แต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง จานวนผู้กระทาผิด
ฐานการกระทาผิดร้ายแรงซึ่งอยู่ในระหว่างการพักการลงโทษมีจานวนเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับจานวนผู้กระทาผิด
ที่ได้รั บการพักการลงโทษและท าผิ ดเงื อนไขต้ องกลั บเข้าไปอยู่ ในเรือนจา และเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2019
หั วหน้ าผู้ ตรวจการคุ มประพฤติ (the Chief Inspector of Probation) ได้ออกมายอมรั บว่ าการปฏิรู ป ดั งกล่ าว
มีข้อบกพร่องและไม่ประสบความสาเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมาย ทาให้ความเชื่อมั่ นของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนงาน
ยุ ติ ธรรมและภาคประชาชนลดลง รั ฐ บาลจึ ง จะยกเลิ ก สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานภายนอกเอกชนในการแก้ ไ ข
ผู้ กระทาผิ ดเร็ ว กว่า กาหนดถึ ง 14 เดือนและจะมอบหมายให้ ห น่ว ยงานคุ มประพฤติแ ห่ งชาติ (National
Probation Service) ดู แลผู้ กระท าผิ ดทั้ งหมดแทน บทเรี ยนส าคั ญที่ ได้ จากการด าเนิ นการปฏิ รู ป คื อ การได้ รั บ
การสนับสนุนทางการเมืองในการปฏิรูปงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ก่อให้เกิดความสนใจของสื่อมวลชนและ
ความคาดหวังในระดับที่สูงของภาคประชาชนต่อผลลัพธ์การดาเนินการดังกล่าว Michael Spurr ได้ให้แง่คิด
และข้อสังเกตในสร้างความเชื่อมัน่ ของสังคมต่อการดาเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ดังนี้
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1. บริหารจัดการกับความคาดหวัง (Manage Expectation) การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดและ
ลดการกระทาผิดซ้านั้น เป็นงานที่ยากและมีรายละเอียดซับซ้อน เราไม่ควรขายความคาดหวังประสิทธิผลของ
งานแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด แก่ ภ าคประชาชน เราต้ อ งพิ จ ารณาว่ า นอกเหนือ จากปั จ จัย ภายในหน่ ว ยงาน
เช่น นโยบาย กระบวนงาน ทรัพยากรสนับสนุน ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ แล้ว ปัจจัยภายนอกทางสังคม
เช่น ความคาดหวังของสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ สภาพความเป็นผู้ของผู้กระทาผิด ส่งผลกระทบสาคัญต่อ
ความสาเร็จของการแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิด เช่นกัน อีกทั้งเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ ดั้งนั้น เราต้องตั้ง
ความคาดหวังต่อการแก้ไขฟื้ นฟูผู้ผู้กระทาผิดบนหลักการแห่งความเป็นจริง และพยายามรักษาความสมดุล
ระหว่างความหวังและผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งคอยรายงานข้อมูลผลการแก้ไขฟื้นฟูต่อภาคประชาชนอยู่เสมอ
2. สร้ า ง/รั ก ษาทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ งานการแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด กั บ ภาคประชาชนและ
นักการเมือง (Maintain Perspective) โดยการสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อรัฐและสังคม
ในวงกว้ า งและชั ด เจน และเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ควรรั บ เอานโยบายของรั ฐ บาลมาปฏิ บั ติ ง าน และ
ในขณะเดียวกันก็นาเสนอแนวคิด หลักการ เจตนารมณ์ ทิศทางการพัฒนาของงานแก้ไขฟื้นฟูให้แก่รัฐและ
ประชาชนอยู่เสมอ
3. พิสูจน์ให้รัฐและภาคประชาชนเห็นว่างบประมาณที่ใช้ไปกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
มีความคุ้มค่า (Money Matter) เพื่อจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีถัดไป โดยการให้บริการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิดอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดผู้กระทาผิดเป็นจุดศูนย์กลาง เน้นกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม กาหนดเงื่อนไขเพื่อเป็นการควบคุมพฤติกรรม/ลดโอกาสในการกระทาผิด และให้การสนับสนุนตาม
ความจาเป็น

27
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Session) เวลา 1.00 – 12.30 น.
6.1 การปฏิรูปมาตรการการพักการลงโทษของประเทศออสเตรเลีย
วิทยากร Lorana Bartels ศาสตราจารย์ และประธานหลั กสู ตรอาชญาวิทยา ประจามหาวิทยาลั ย Australian
National University, Robin Fitzgerald อาจารย์และหัวหน้าสาขาอาชญาวิทยา ประจามหาวิทยาลัย University
of Queensland และ Arie Freiberg ศาสตราจารย์กิตติคุณด้านกฎหมาย ประจามหาวิทยาลัย Monash University
ข้อมูลสถิติการพักการลงโทษในประเทศออสเตรเลีย เดือนมีนาคม ปีค.ศ. 2019 มีผู้ได้รับ
การพั ก การลงโทษ จ านวน 170,505 ราย การพั ก การลงโทษเป็ น มาตรการที่ มี ค วามส าคั ญ ในการช่ ว ย
แก้ปัญหานักโทษล้น คุก แต่ภาคประชาชนส่วนใหญ่ไม่มั่นใจในมาตรการการพักการลงโทษ ด้วยเหตุผลว่า
ผู้กระทาผิดไม่สมควรได้รับความเมตตา และเป็นห่วงความปลอดภัยของตนเองที่จะต้องมาอยู่ร่วมในสังคม
กับผู้กระทาผิด และไม่เชื่อมั่นว่ามาตรการพักการลงโทษจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทาความผิดได้
จากการเก็บข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการการพักการลงโทษโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ของประชาชน
จานวน 1,200 รายพบว่า ร้อยละ 46 มีความเห็นว่า ผู้กระทาผิ ดควรได้รับโทษช่ว งระยะสุดท้ายในชุ มชน
ภายใต้กระบวนการควบคุมและสอดส่อง แต่อีกร้อยละ 36 มีความเห็นไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นดังกล่าว และ
ร้อยละ 68 มีความเห็นว่าสังคมและชุมชนต้องช่วยกันให้โอกาสผู้กระทาผิดและสนับสนุนให้เขากลับมามีส่วนร่วมใน
สังคมได้อย่างปกติสุข ความคิดเห็นดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดาเนินการปฏิรูปมาตรการ
การพักการลงโทษ วิทยากรได้ทาการวิเคราะห์การปฏิรูปดังกล่าวแล้วพบว่ามีลักษณะ ดังต่อไปนี้
1 ให้ความสาคัญกับ ความปลอดภัยของสังคมมาเป็นอันดับ หนึ่ง กรรมการพักการลงโทษ
จะคานึ งถึงข้อนี้ เป็ น อัน ดับ แรกในการพิจารณามาตรการการพักการลงโทษแก่นักโทษ โดยเฉพาะนักโทษ
ที่ทาฐานความผิดเกี่ยวกับเพศและความรุนแรงจะถูกพิจารณาไตร่ตรองเป็นพิเศษอย่างละเอียด
2. ความเห็นของคณะกรรมการพักการลงโทษ สามารถถูกตรวจสอบและพิจารณาอีกครั้ง
โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นพิเศษ ในกรณีนักโทษที่กระทาความผิดร้ายแรงและเป็นที่สนใจของสังคม
3. ให้ความสาคัญกับสิทธิของผู้เสียหายมากยิ่งขึ้น ดังเห็นได้จากหากนักโทษจะได้รับการพิจารณา
พักการลงโทษ ผู้เสียหายหรือเหยื่อ สามารถให้คาแถลงการณ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณามาตรการการพักการลงโทษ และหากผู้กระทาผิดฐานความผิดฆ่าผู้อื่นไม่บอกเจ้าหน้าที่สอบสวนว่า
ชิ้นส่วนหรือศพของเหยื่ออยู่ที่ไหน ก็จะไม่มีคุณสมบัติขอรับการพิจารณาพักการลงโทษ
4. ผู้ได้รับการพักการลงโทษมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงกระทบต่อความปลอดภัยของสังคมหรื อ
ชุมชน แม้ว่าการกระทานั้นจะไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขก็ตาม เจ้าหน้าที่สามารถยกเลิกการพักการลงโทษได้
5. ปฏิเสธการพักการลงโทษแก่ผู้ กระทาผิ ดฐานความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย เว้นแต่
ผู้กระทาผิดจะพิสูจน์ได้ว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้าย
6. เจ้าหน้าที่คุมประพฤติมีอานาจหน้าที่ที่ชัดเจนในการบริหารจัดการพฤติกรรมของผู้กระทาผิดใน
การกระทาผิดเงื่อนไขการพักการลงโทษในลักษณะไม่ร้ายแรง แต่หากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขการพักการลงโทษ
ร้ายแรงจะต้องทารายงานเสนอแก่คณะกรรมการพักการลงโทษ
วิทยากรให้ความเห็นว่าผลของการปฏิรูปมาตรการการพักการลงโทษยังไม่เห็นภาพอย่ าง
ชัดเจนนั ก แต่การเปลี่ ย นแปลงดังกล่ าวจะทาให้ ปริ มาณงานมี ความเพิ่ มมากขึ้น และต้ องพัฒ นาฝึ ก อบรม
เจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้น และต้องมีการขยายหน่วยงานในการดูแลผู้กระทาผิดเพิ่มมากขึ้น และการปฏิรูปดังกล่าว
เป็นการเพิ่มคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพักการลงโทษ ส่งผลให้นักโทษจะได้รับการพักการลงโทษมีจานวน
น้อยลงและจานวนนักโทษในเรือนจาจะเพิ่มมากขึ้น และท้ายที่สุดท้ายการพักการลงโทษจะมีประสิทธิภาพก็
ต่อเมื่อกาหนดมาตรการการควบคุมสอดส่องเข้าไปด้วย
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6.2 การดาเนินการออกกฎหมายใหม่การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนของรัฐ New South wales
วิทยากร Alexandra Young ผู้อานวยการหน่วยงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด รัฐ New South wales
จุ ดประสงค์ ของการปฏิ รู ปออกกฎหมายใหม่ คื อ สร้ างความปลอดภั ยของสั งคมด้ วยการลด
การกระทาผิดซ้า โดยรัฐบาลได้กาหนดเป้าหมายที่จะลดอัตราการกระทาผิดซ้าลง ร้อยละ 5 ก่อนปี ค.ศ. 2019
และลดการกระทาผิดซ้าของผู้กระทาผิดฐานความผิดเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวลงร้อยละ 25 ภายใน
ปี 2021 โดยมุ่งเน้ นการพัฒนากระบวนการควบคุ มและสอดส่ องและการพิ จารณาก าหนดใช้กั บผู้ กระท าผิ ด
ตามความเหมาะสม การกาหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการคุมประพฤติที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทาผิด
รูปแบบมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้ทาผิดในชุมชน ประกอบด้วย
- การแก้ไขฟื้นฟูแบบเข้มข้น Intensive Correction Order (ICO)
- การแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน Community Correction Order (CCO)
- การปล่อยตัวโดยการกาหนดเงื่อนไข Conditional Release Order (CRO)
โดยแต่ละมาตรการมีการกาหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

กรอบระยะเวลาการปฏิรูป
- การปฏิรูปเริ่มเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 โดยรัฐบาล New South wales ได้ประกาศว่า
จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน
- หลังจากนั้ นระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2017 ได้มีการดาเนินการร่ างกฎหมาย
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วันที่ 24 ตุลาคม 2017 สภาได้เห็นชอบกฎหมายดังกล่าว
- วันที่ 24 กันยายน 2018 กฎหมายการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนฉบับใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้
ช่วงระยะเวลาการปฏิรูป รัฐบาล New South wales ได้ดาเนินการปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอ
ความเห็นต่อร่างกฎหมาย ดาเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ดาเนินการเฝ้าติดตามและประเมินผลการทดลอง
ใช้กฎหมายดังกล่าว พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมแห่งการเปลี่ยนแปลงควบคู่กันไป และที่สาคัญรัฐบาลได้พยายาม
บริหารความคาดหวังและสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ศาล ตารวจ นักวิชาการ นักกฎหมาย ประชาชนทั่วไป
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เจ้ าหน้ าที่ ในหน่ วยงานแก้ ไขฟื้ นฟู ผู้ กระท าผิ ด ผู้ เสี ยหาย และหน่ วยงานของรั ฐหรื อภาคเอกชนที่ เกี่ ยวข้ อง
โดยเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย เหตุจาเป็นในการต้องมีการปฏิรูป กระบวนการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนมีลักษณะอย่างไร และนาแนวคิดหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้กับกระบวนการควบคุมและ
สอดส่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับสังคม ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวใช้งบประมาณ 90 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
ผลหลังจากการปฏิรูปกฎหมาย ปรากฏว่า จานวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีความเสี่ยงสูงได้รับมาตรการการควบคุม
และสอดส่องมากขึ้น และจานวนผู้กระทาผิดได้รับมาตรการการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนเพิ่มมากขึ้นเมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาก่อนการปฏิรูป
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6.3 การนาเสนอการทางานบริการสังคมอย่างยุติธรรมเหมาะสมของประเทศโรมาเนีย
วิทยากร Marian Badea ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจาคณะสังคมวิทยาและสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัย University
of Bucharest และ Ramona-Lăcrămioara Bălăită พนักงานคุมประพฤติ
ข้อมูลสถิติปี ค.ศ. 2018 มากกว่าร้อยละ 60 ของผู้ถูกคุมความประพฤติในประเทศโรมาเนีย
ถูกกาหนดให้ต้องทางานบริการสังคม การทางานบริการสังคมถือเป็นมาตรการลงโทษรูปแบบหนึ่งซึ่งเริ่มใช้มา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 ซึ่งจะถูกใช้ควบคู่ไปกับมาตรการคุมประพฤติ การควบคุมและสอดส่อง หรือการกาหนด
เงื่อนไขอื่นๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ได้รับการรอพิจารณาการลงโทษรอลงอาญา ผู้ที่ศาลสั่งให้ ทางาน
บริการสังคมแทนค่าปรับ ทั้งนี้ จานวนผู้ถูกคุมความประพฤติของประเทศโรมาเนียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา วิทยากรจึงได้นาเสนอแนวทางการพัฒนาการทางานบริการสังคม
อย่างยุติธรรมเหมาะสมของประเทศโรมาเนีย
แนวทางการพัฒนาการทางานบริการสังคมอย่างยุติธรรมเหมาะสมของประเทศโรมาเนีย
- ให้ความสาคัญและนาความคิดเห็นของภาคประชาชนมาพัฒนาการทางานบริการสังคม
- จัดกิจกรรมการทางานบริการสังคมที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้กระทาผิดสานึก เห็นผลกระทบของ
พฤติกรรมการกระทาผิด และส่งเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการปรับตัวกลับเข้าสู่สังคมได้
- พัฒนางานบริการสังคมให้ให้มีความหลากหลาย เช่น งานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วย
ผู้ด้อยโอกาส ช่วยเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และช่วยผู้สูงอายุ กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ในวงกว้าง
- การทางานบริการสังคม ควรจัดควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆ เพื่อช่วยผู้กระทาผิด ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและปรับตัวเข้าสู่สังคมด้วย
- พนั กงานคุมประพฤติต้องคอยควบคุมสอดส่องการทางานบริการสั งคมของผู้ กระทาผิด
โดยเน้นที่คุณภาพของงานบริการสังคม ไม่ใช่เน้นที่ระยะเวลาการทางาน
- พัฒนางานบริการสังคมสาหรับผู้กระทาผิดหรือผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้หญิง
- พัฒนารูปแบบงานบริการสังคมที่เกี่ยวกับงานจราจรเพื่อสร้างจิตสานึกถึงผลกระทบของ
การกระทาความผิ ด มีจ านวนผู้ ถูกคุมความประพฤติ 2,000 กว่าราย ต้องทางานบริการสั งคมเนื่องจาก
การกระทาความผิดฐานความผิดเกี่ยวกับการจราจรซึ่งตอนนี้ในประเทศโรมาเนียจัดให้คนกลุ่มนี้ทางานบริการ
สังคมในโรงพยาบาล ห้องดับจิต และสุสาน
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7. การบรรยาย เรื่อง การสร้างความเชื่อมั่นของสังคมต่อการจัดการผู้กระทาผิดในชุมชน (Building Public
Confident in Community Corrections)
เวลา 13.30 – 15.00 น.
วิทยากร : Don Weatherburn เป็นศาสตราจารย์ประจา ณ ศูนย์วิจัยสารเสพติดและแอลกอฮอล์แห่งชาติ
และศาสตราจารย์วุฒิคุณ ณ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
ศาสตราจารย์ Don Weatherburn เริ่มต้นการบรรยายด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า เมื่อประชาชนนึก
ถึงงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่จะนึกถึงการกระทาความผิดซ้าที่ร้ายแรงของผู้กระทาผิด
ขณะอยู่ ในระหว่ างการคุ มประพฤติ (โดยยกตัวอย่างกรณี ของ Adrian Bayley) ซึ่งเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นจริงแต่ ถื อ
ว่ ามี จ านวนน้ อย เมื่ อเที ยบกั บจ านวนปริ มาณที่ ผู้ กระท าผิ ดที่ สามารถกลั บตั วเป็ นพลเมื องดี ของสั ง คมได้
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ โดยการนาเสนอข้อมูลเป็นบทความอธิบาย
งานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด อธิบายโปรแกรมที่เราใช้กั บผู้กระทาผิด ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือบทความบน
เว็บไซต์ หรือหลายหน่วยงานนิยมนาเสนอภาพกิจกรรมการทางงานบริการสังคมของผู้ถูกคุมความประพฤติ
ซึ่งถือว่าเป็นการนาเสนอที่ผิดประเด็น ทาให้ ไม่ได้รับความสนใจจากภาคประชาชนเท่าที่ควร ศาสตราจารย์
Don Weatherburn ได้ให้ข้อสังเกตว่า ประชาชนบางส่วนไม่เชื่อว่าผู้กระทาผิดสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตนเองได้ เนื่ องจากหน่วยงานแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิ ดในชุมชนไม่เคยรายงานประสิทธิผลหรื อผลสาเร็จของ
การปฏิบัติงาน ดังนั้น หน่วยงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ในชุมชน ควรทบทวนกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์
การให้ความรู้ และการเปิดเผยข้อมูลผลการปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดแก่ภาคประชาชน พร้อมทั้งได้ให้
ข้อเสนอแนะในการสร้างความเชื่อมั่นของสังคมต่อการจัดการผู้กระทาผิดในชุมชน ดังนี้
1. ประเมินผลประสิทธิภาพของโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ปัจจุบันเรามีโปรแกรมแก้ไข
ฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ที่ ใ ช้ แ ก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด เป็ น จ านวนมาก แต่ เ ราไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ ประเมิ น ผล
ประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ เลย การประเมินผลประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ จะช่วยให้เราได้ข้อมูลไปพัฒนา
ปรับปรุงจุดแข็งและจุดอ่อน โปรแกรมฯ ต่อไป และที่สาคัญเราสามารถนาข้อมูลประสิทธิผลของโปรแกรม
ในการแก้ไขฟื้น ฟูผู้ กระทาผิดในชุมชนไปรายงานแก่ภาคประชาชน เช่น มีผู้กระทาผิดจานวนเท่า ใดที่ผ่ าน
การคุมประพฤติด้วยดี มีผู้กระทาผิดจานวนเท่า ใดที่ไม่กลับมากระทาผิดซ้าหลังการพ้นคุมความประพฤติ และ
มีผู้กระทาผิดจานวนเท่าใดที่ทาผิดเงื่อนไขและต้องเจอกับบทลงโทษหรือมาตรการอะไร ซึ่งการนาเสนอข้อมูล
ดังกล่าวจะช่วยให้ภาคประชาชนเห็นผลกระทบของงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดต่อสังคมได้อย่างชัดเจน ตัวอย่าง
การเปิดเผยข้อมูลของงานคุมประพฤติของสหราชอาณาจักร ปรากฏตามแผนภาพ
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2. จัดสรรทรัพยากรในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ซึ่งรัฐบาลต้องเข้า
มาช่วยประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ ต้องช่วยกันให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกระบวนงานยุติธรรมทางอาญา และ
กระบวนงานของงานแก้ไขฟื้นฟูฯ ต้องปรับการรับรู้ของภาคประชาชนว่างานคุมประพฤติเป็นทั้งมาตรการ
การลงโทษและมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด โดยนาเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานของเรากับผู้กระทาผิด
ตั้งแต่การประเมิน ความเสี่ ยงของผู้ กระทาผิ ด การกาหนดมาตรการเงื่อนไขให้ปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็น การ
กาหนดเคอร์ฟิว การใช้กาไล EM หรือการจากัดให้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัย การดาเนินการติดตามและสอดส่อง
มาตรการหรือบทลงโทษที่ใช้กับผู้กระทาผิดเมื่อผิดเงื่อนไขหรือกลับไปกระทาผิดซ้า ลักษณะของโปรแกรมต่างๆ
ที่ใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดต้องเข้ารับ และที่สาคัญประสิทธิผลของเราในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
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8. รายงานการศึกษาดูงาน ณ City Community Corrections Office
ส านั กงานดู แลผู้ กระท าผิ ดในชุ มชน (Community Correction) สั งกั ดกรมราชทั ณฑ์ (Corrective
Serivice) กระทรวงสังคมและยุติธรรม (Department of Communities and Justice) นิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย
มีบทบาทหน้าที่ดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน ควบคุมและสอดส่องผู้กระทาผิดที่ถูกศาลกาหนดมาตรการ
ทางเลื อ กแทนการจ าคุ ก และนั ก โทษที่ ไ ด้ รั บ การพั ก การลงโทษ พร้ อ มทั้ ง จั ด โปรแกรมบ าบั ด แก้ ไ ขฟื้ น ฟู
พฤติกรรม การศึกษา การฝึกอบรม การให้คาปรึกษา และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้ผู้กระทาผิ ด
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหยุดการกระทาผิดซ้า อีกทั้งยังมีหน้าที่สาคัญในการทาความเห็นเสนอต่อศาล และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ในการกาหนดมาตรการลงโทษ และปล่อยตัวออก
จากเรือนจา ปัจจุบัน มีสานักงานดูแลผู้กระทาผิดในชุมชนอยู่ จานวน 60 แห่ง สถานที่รับรายงานตัว 70 แห่ง
กระจายอยู่ทั่วประเทศ และมีเจ้าหน้าที่แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด จานวนประมาณ 1,600 คน ดูแลแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิดในชุมชน จานวน 20,232 ราย (ข้อมูลปี 2562)
ข้อมูลสถิติการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน พ.ศ. 2560 – 2561
• ร้อยละ 76 ของผู้กระทาผิดผ่านพ้นมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิดในชุมชนไปด้ว ยดี
ขณะที่ผู้กระทาผิดที่ทาผิดเงื่อนไข ต้องทาความเห็นเสนอต่อศาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปล่อยตัว
ผู้กระทาผิดจากเรือนจาเพื่อพิจารณาทบทวนกาหนดมาตรการต่อไป
• สัดส่วนอัตราส่วนผู้กระทาผิด 20 คน ต่อ เจ้าหน้าที่แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน 1 คน
สาหรับสานักงานดูแลผู้กระทาผิดในชุมชนเขตเมือง (City Community Corrections Office)
เป็ นส านั กงานที่มีขนาดใหญ่ ที่สุ ดในรั ฐนิ วเซาท์เวลส์ มีเจ้าหน้าที่แก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิ ด จานวนกว่า 50 ราย
2 ผู้เชี่ยวชาญด้านชนเผ่าพื้นเมืองอะบอริจิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ทาผิดที่มีอาการทางจิต และนักจิตวิทยา
อาวุโส โดยมีผู้กระทาผิดภายใต้การดูแลจานวนประมาณ 800-1000 คน
เจ้าหน้าที่แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด มีหน้าที่ในการทารายงานเกี่ยวกับตัวผู้กระทาผิดเสนอต่อ
ศาล ซึ่งรายงานจะประกอบด้วย รายงานสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ทาผิด สภาพสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่
เหตุปัจจัยในการกระทาความผิด การตอบสนองและการให้ความร่วมมือในการที่จะแก้ไขพฤติกรรมตนเอง
การประเมินความเสี่ยง แผนการควบคุมและสอดส่อง ข้อเสนอแนะในการกาหนดเงื่อนไข และข้อเสนอแนะ
ในการทางานบริการสังคม/หรือกาหนดมาตรการจากัดให้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัย ในกรณีการการทารายงาน
เกี่ย วกับ นั กโทษที่จ ะได้รั บ การพั กการลงโทษ รายงานจะประกอบด้ว ย พฤติกรรมของผู้ ทาผิ ดในเรื อ นจ า
โปรแกรมหรือกิจกรรมที่ผู้กระทาผิดเข้าร่วมในระหว่างอยู่เรือนจา การตอบสนองและการให้ความร่ว มมื อ
ในการที่จะแก้ไขพฤติกรรมตนเอง แผนการแก้ไขฟื้นฟูภายหลังการได้รับการปล่อยตัว ผลการประเมินความเสี่ยง
ที่จะมีชุมชนและผู้เสียหาย คาแถลงการณ์ของผู้เสียหาย และมีหน้าที่ควบคุมและสอดส่องผู้กระทาผิด ภายหลัง
จากที่ศาลสั่ง พร้อมทั้งจัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูให้แก่ผู้กระทาผิด
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด จะปฏิบัติงานตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน
(Practice Guide for Intervention) โดยเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่การสัมภาษณ์ผู้กระทาผิด โดยใช้เทคนิคการบาบัดทางความคิด
และพฤติกรรม (Cognitive Behavior) การสั มภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interview) และโมเดล
พฤติกรรมเอื้อต่อสั งคม Prosocial Model เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงในการกระทาผิด หลังจากนั้ นจะวางแผน
การควบคุมและสอดส่ องตามหลั ก การความเสี่ ย ง ความจาเป็นของผู้ กระทาผิ ด และความเหมาะสมของ
โปรแกรม (Risk Needs and Responsivity) เพื่ อ ก าหนดโปรแกรมการแก้ ไขฟื้ นฟู ผู้ กระท าผิ ดแต่ ล ะราย
เช่น โปรแกรม EQUIPS (Explore, Question, Understand, Investigate, Practice and Succeed) ใช้สาหรับ
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ผู้กระทาผิดฐานความผิดทั่วไป ผู้กระทาผิดที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ผู้กระทาผิดที่ติดสารเสพติด และผู้กระทาผิดฐาน
ความผิดเกี่ยวกับความรุนแรงภายในครอบครัว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน ได้ทางานบูรณาการ
กับผู้ที่มีความสาคัญในชีวิตผู้กระทาผิด (Significant People) ตารวจ และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการประชุม
ทุกเดือน เพื่อช่วยควบคุม ติดตาม และรายงานพฤติกรรมการปฏิบัติตามเงื่ อนไขของผู้กระทาผิด โดยเฉพาะ
ผู้กระทาผิดที่มีความเสี่ยงสูง ในคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน (Practice Guide for Intervention) ประกอบไปด้วย
แนวคิดทฤษฎีในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด กฎระเบียบ กระบวนการปฏิบัติงาน กรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน
โครงสร้างชุดคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้กระทาความผิ ด แบบกิจกรรมต่างๆ รูปแบบการดาเนินการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิดในชุมชน มี 3 รูปแบบ ดังนี้ มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้ทาผิดในชุมชน ประกอบด้วย
- การแก้ไขฟื้นฟูแบบเข้มข้น Intensive Correction Order (ICO)
- การแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน Community Correction Order (CCO)
- การปล่อยตัวโดยการกาหนดเงื่อนไข Conditional Release Order (CRO)
โดยแต่ละมาตรการมีการกาหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ส านั ก งานดู แ ลผู้ ก ระท าผิ ด ในชุ ม ชนเขตเมื อ ง (City Community Corrections Office)
ได้ดาเนินการโครงการสาหรับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดที่มีอาการทางจิต 2 อาการขึ้นไป และมีความเสี่ยง
ในระดับปานกลางและสูง (The Co-existing Disorder Project) โดยเป็นการทางานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่
หน่วยงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิดในชุมชน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานดูแลสุขภาพจิตในท้อ งที่ เจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานบาบัดผู้ติดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานจัดสรรที่อยู่อาศัย เจ้าหน้าที่จาก
หน่ ว ยงานไม่แสวงหาก าไร หรื อเจ้ าหน้ าที่จากหน่ว ยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่ มนี้ จะคอยให้
คาแนะนา ปรึกษา และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน ในการดาเนินการวางแผนการแก้ไข
ควบคุมติดตามและสอดส่อง โปรแกรมที่ควรเข้าร่วม และการประเมินผล
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สุ ด ท้ า ยนี้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานดู แ ลผู้ ก ระท าผิ ด ในชุม ชนเขตเมื อ ง (City Community
Corrections Office) ได้นาเสนอนโยบายการปฏิบัติงานของสานักงานฯ ดังนี้
- ดาเนินการประเมินความเสี่ยงผู้ทาผิดอย่างถูกต้องและแม่นยา
- ดาเนินการมาตรการเด็ดขาดเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- จัดทารายงานเสนอความเห็นต่อศาลด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- ดาเนินการสนับสนุนให้ผู้กระทาผิดปรับเปลี่ยนทัศนคติ
- ทางานบนหลักทฤษฎีแนวคิดหลักฐานเชิงประจักษ์
- ปฏิบัติงานตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน (Practice Guide for Intervention)
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการคุมประพฤติของประเทศไทย
1. การพัฒนาแนวทางการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวเป็นมาตรการลงโทษระดับกลาง และการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัวในต่างประเทศจะใช้กับผู้กระทาผิดที่ กระทาความผิดร้ายแรงและมีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป
เช่น ประเทศไต้หวัน ได้นาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทาผิดฐานความผิด เกี่ยวกับเพศ และ
ประเทศออสเตรเลีย ได้นาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทาผิดที่มีความเสี่ยงสูง และนามาตรการ
การจากัดให้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัย (Home Detention) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะดาเนินการทารายงานประเมิน
ความเหมาะสมของผู้กระทาผิดในการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ แต่ในขณะเดียวกันในประเทศไทย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กาหนดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผู้กระทาผิด โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการ
สืบเสาะและพินิจ (Pre-Sentence Investigation) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ถูกนาไปใช้กับคดีฐาน
ความผิ ดที่ไม่ร้ ายแรง เช่น ความผิ ดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. จราจร ความผิ ดเกี่ยวกับการใช้ส ารเสพติ ด เป็นต้น
ดังนั้ น กรมคุมประพฤติ ควรศึกษาฐานความผิ ดที่เหมาะกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวเป็ นมาตรการ
การลงโทษระดับกลาง ระยะเวลาการติดและการกาหนดเงื่อนไขที่เหมาะสม และควรให้มีแนวทางการจัดทารายงาน
ความเห็นประกอบการสืบเสาะและพินิจ เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
เป็นมาตรการการลงโทษระดับกลางต่อไป
2. รูปแบบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
ปัจจุบัน หน่วยงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนในต่างประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร
เกาหลีใต้ ไตหวัน เป็นต้น ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว เป็นเงื่อนไขหนึ่งประกอบการคุมประพฤติ ซึ่งแต่ละ
ประเทศมี การเลือกใช้อุ ปกรณ์ อิ เล็ กทรอนิกส์ติ ดตามตั วจากบริ ษั ทเอกชนที่ แตกต่ างกั น ตามความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวดังกล่าว มีลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เหมือนกัน ดังต่อไปนี้
1. ติดทีข่ ้อเท้าของผู้กระทาผิด
2. ตัวเครื่องรองรับสัญญาน Global Positioning System (GPS) และ Radio Frequency
Identification (RFID) โดยสามารถเลือกใช้ระบบใดระบบหนึ่งหรือใช้ทั้งสองควบคู่กัน
3. สายรัดมีความแข็งแรง ไม่สามารถถอดออกจากข้อเท้าของผู้กระทาผิดได้โดยไม่มีสัญญาน
แจ้งเตือน และสายป้องกันการตัดโดยมีการเชื่อมต่อวงจรไฟเบอร์ออฟติกและมีเหล็กอยู่ในสาย
4. มีระบบสั่นสาหรับแจ้งเตือน
5. มีแบตเตอรี่ขั้นต่า ๔๘ ชั่วโมง
6. มีระบบ Smart Phone Application สาหรับผู้กระทาความผิดและพนักงานคุมประพฤติ
ทังนี้ กรมคุมประพฤติควรพิจารณาลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
ดังกล่าว ในการจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวครั้งต่อไป
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3. การพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด และการประเมินประสิทธิผล
การคุมประพฤติผู้กระทาผิดให้ปฏิบัติตามเงื่ อนไขเพียงมาตรการเดียว ไม่สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการกระทาผิดของผู้ถูกคุมความประพฤติ ศาสตราจารย์ Faye Taxman ศาสตราจารย์ด้านอาชญา
วิทยากฎหมายและสั งคม มหาวิทยาลั ย George Mason University สหรัฐ อเมริกา ได้ให้ ข้อเสนอแนะว่ า
พนักงานคุมประพฤติ ควรจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเข้ารับโปรแกรม/กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนความคิ ด
ทั ศนคติ และพฤติ กรรมการกระท าผิ ด รวมไปถึ งการแก้ ไขฟื้ นฟู ผู้ กระท าผิ ด โดยพิ จารณาความเหมาะสมของ
โปรแกรม/กิจกรรมต่อฐานความผิด จานวนปริมาณของโปรแกรม/กิจกรรม ความถี่ในการเข้ารับว่าเพียงพอกับ
การที่จะแก้ไขฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนผู้กระทาผิดหรือไม่ ดังนั้น กรมคุมประพฤติ ควรพัฒนาโปรแกรม/กิจกรรม
การแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิดอยู่เสมอ เพื่อรองรับผู้กระทาผิดที่มีความหลากหลายหรือมีความต้องการพิ เศษ
เช่น ผู้ มีอาการทางจิ ต ขั้น รุ น แรงจากการใช้ส ารเสพติด ผู้ กระทาผิ ดที่เป็นโรคติดต่อ ร้ายแรง เป็นต้น และ
พนักงานคุมประพฤติ ควรพิจารณากาหนดใช้ โปรแกรม/กิจกรรมที่เหมาะสมกับลั กษณะเฉพาะบุคคลของ
ผู้กระทาผิด และท้ายที่สุดกรมคุมประพฤติ ควรประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมต่อไป เนื่องจากบริบททางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้ลักษณะของการกระทาผิดมีแนวโน้มที่จะซับซ้อนและรุนแรงเพิ่มขึ้นในอนาคต
4. การสร้างความเชื่อมั่นกับภาคประชาชน
กรมคุ ม ประพฤติ ค วรประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก กั บ ภาคประชาชนและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ถึงเจตนารมณ์ของงานคุมประพฤติ กระบวนงานต่าง ๆ ของงานคุมประพฤติว่ามีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมของผู้ ก ระท าผิ ด อย่ า งไร ภาครั ฐ และภาคประชาชนได้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งไรจากงานคุ ม ประพฤติ
และที่ ส าคั ญ ควรเปิ ด เผยข้ อ มู ล ผลการปฏิ บั ติ ง านในแต่ ล ะปี เช่ น ข้ อ มู ล ผู้ ก ระท าผิ ด จ านวนเท่ า ใดที่ ผ่ า น
การคุมประพฤติด้วยดี ข้อมูลผู้กระทาผิดจานวนเท่าใดที่ทาผิดเงื่อนไข ข้อมูลผู้กระทาผิดจานวนเท่าใดที่ไม่
กลับมากระทาผิดซ้าภายหลังการพ้นคุมความประพฤติ และหากมีการทาผิดเงื่อนไขเกิดขึ้น กรมคุมประพฤติ
มีมาตรการและบทลงโทษต่อผู้กระทาผิดอย่างไร รายงานประสิทธิผลของโปรแกรม/กิจกรรมที่กรมคุมประพฤติ
จัดให้ผู้กระทาผิดว่าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทาผิดได้อย่างไร ทั้งนี้อาจนาเสนอในรูปแบบสื่อวิดิทัศน์
หรื อสร้ างเรื่ องราวจากคดีตัว อย่ างที่ป ระสบความส าเร็จ (Successful Case Story) ซึ่งการนาเสนอข้ อ มู ล
ดังกล่าวจะช่วยให้ภาคประชาชนเห็นผลกระทบของงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดต่อสังคมได้อย่างชัดเจน
5.การพัฒนางานคุมประพฤติด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ (Implementing Evidence-based Practice)
ศาสตราจารย์ Faye Taxman ให้ ข้ อสั งเกตว่ า ปั จจุ บั น ได้ มี การคิ ดค้ นทฤษฎี หลั กวิ ชาการ
แนวปฏิบัติ งานวิจัย เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานคุมประพฤติ เป็นจานวนมาก แต่ปัญหาอุปสรรคส าคัญ อยู่ที่
การนาไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากข้อกฎหมาย นโยบาย และบริบทอื่นๆ ที่แตกต่างกันของ
แต่ละประเทศ ด้วยเหตุนี้ กรมคุมประพฤติ จึงควรมีหน่วยงานภายในหรือคณะทางานดาเนินการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและระบบงานคุมประพฤติของต่างประเทศ เพื่อปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานคุมประพฤติของไทย
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในงานคุมประพฤติ เสนอผู้บริหารกรมคุมประพฤติเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป และดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานคุมประพฤติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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6. การมีบทบาทเชิงรุกในเวทีคุมประพฤตินานาชาติ
การประชุมคุมประพฤติโ ลกด้านการคุ มประพฤติ จะจัดขึ้นในทุก ๆ 2 ปี โดยเป็นเวทีให้
ผู้ปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด แนวปฏิบัติ กลยุทธ์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ในชุมชน รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายกับเจ้าหน้าที่ฯ จากประเทศต่าง ๆ และการประชุมฯ ครั้งต่อไป จะถูกจัด
ขึ้นในปี ค.ศ. 2021 โดยหน่วยงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนประเทศแคนาดาเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติควรส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อนาเสนอผลงานวิชาการและผลการปฏิบัติงาน
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และควรเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดประชุมโลกด้านการคุมประพฤติในอนาคต
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