แนวทางการปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่เปนผูหญิงภายหลังปลอย1
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18 กรกฎาคม 48

บทนํา
สวัสดีครับทานผูมีเกียรติที่เคารพทานที่เคารพในหองนีส้ วนหนึ่งเปนเพื่อนขาราชการเชน
เดียวกับผม และทานที่เคารพสวนหนึ่งเปนภาคเอกชนทีม่ าจากทุกภาคสวนของประเทศ ผมตองขอ
ยกยองชมเชยทานที่เคารพทีม่ าจากภาคเอกชนที่ทานตองเสียสละเวลาอันมีคาของทานเพื่อเขารวม
กิจกรรมสาธารณะเชนนี้นับวาเปนบุคคลทีน่ ายกยองอยางยิ่ง เพราะทานทุมเททํางานเพื่อชุมชนของ
ทาน ทานเปนผูที่มีจิตสาธารณะ และทานมารวมสัมมนาดวยใจทั้งๆทีท่ านไมมีเงินเดือนจากรัฐไมมี
ผูใดที่จะบังคับทานใหเขารวมการสัมมนาไดทานจึงเปนผูมีจิตใจที่ประเสริฐโดยแทผมตองขอกราบ
คารวะทานที่เคารพดวยความเคารพจากใจอยางสุดซึ้ง
การสัมมนาในวันนี้ตองการใหบรรลุวัตถุประสงคสองขอ ขอแรก ตองการความชวยเหลือ
จากทานที่เคารพเพื่อรวมกันออกแบบกําหนดแนวทางวา
“เราจะใหการชวยเหลือสงเคราะหแก
ผูกระทําผิดที่เปนผูหญิงที่ปลอยออกมาจากเรือนจําทั้งทีม่ ีเงื่อนไขและไมมีเงื่อนไขไดอยางไร” และ
ขอที่สอง ออกแบบ “การทํางานรวมกันของทุกภาคสวนเพื่อใหการชวยเหลือสงเคราะหแกผูกระทํา
ผิดที่เปนผูหญิงที่ปลอยออกมาจากเรือนจําทั้งที่มีเงื่อนไขและไมมีเงื่อนไข วารูปแบบการทํางาน
รวมกันทีน่ าจะมีประสิทธิภาพที่สุดนั้นควรมีลักษณะอยางไร”
ทานที่เคารพไดรับฟงจากดร.กิติพัฒน นนทปทมะดุลย ถึงทฤษฎีและแนวทางการทํางานใน
กระบวนการสังคมสงเคราะหและสภาพปญหาและความตองการของผูกระทําผิดที่ไดรบั การปลอย
จากเรือนจํา ทานไดเห็นภาพที่คุณหญิงจันทนี สันตะบุตรไดเลาถึงความเปนอยูของหญิงที่กระทําผิด
ในเรือนจําทีเ่ ธอตองเอาเรือนรางบังลูกนอยไมใหเพื่อนนักโทษตองกลิง้ มาทับลูกของเธอในเวลา
กลางคืน ทานไดเรียนรูเขาใจในกระบวนการตางๆถึงการปฏิบัติตอนักโทษในเรือนจําโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเตรียมการกอนปลอยสูชุมชนที่คุณบุษบาฯผูแ ทนกรมราชทัณฑไดนําเสนอไปแลว
ทานที่เคารพครับ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2544 ใหกรมคุมประพฤติ
เปนผูรับผิดชอบหลักในกระบวนการสงเคราะหผูกระทําผิดภายหลังปลอย (After Care) ทั้งหมดไม
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เอกสารประกอบการอภิปรายประเด็น “การพัฒนางานสวัสดิการสังคมเพื่อผูพนโทษเนนเฉพาะสตรี: การดูแลผูพนโทษทั้งที่อยูและ
ไมอยูในเงื่อนไขการคุมความประพฤติ” จัดโดยสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็กและเยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ
ผูสูงอายุ ระหวางวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมปรินซพาเลซ กรุงเทพฯ

2

วาผูกระทําผิดนั้นจะเปนเด็กหรือผูใหญ ไมวาผูกระทําผิดนั้นจะปลอยออกมาจากชองทางใดๆของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และไมวาจะมีเงื่อนไขหรือไมมีเงื่อนไขกํากับกับก็ตาม และเพื่อให
เกิดประโยชนตอการจัดทําแนวทางในการใหการชวยเหลือสงเคราะหและการออกแบบกลไกการ
ทํางานรวมกันของทุกภาคสวนในการชวยเหลือสงเคราะหหญิงที่กระทําผิดที่ปลอยออกมาจาก
เรือนจําทั้งมีและไมมีเงื่อนไข ผมใครขอนําเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการชวยเหลือสงเคราะหหญิง
ที่กระทําผิดทีป่ ลอยออกมาจากเรือนจําทั้งมีและไมมีเงื่อนไขตอทานที่เคารพใน 5 ประเด็น ประเด็น
แรก ภาพการทํางานของกรมคุมประพฤติพอสังเขป ประเด็นที่สองหญิงที่กระทําผิดในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของไทยนัน้ มีขนาดและลักษณะเปนอยางไร ประเด็นที่สามทําไมผูหญิงจึงกระทํา
ผิด ประเด็นทีส่ ี่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาปฏิบัติตอหญิงที่กระทําผิดอยางไร และประเด็นทีห่ า
แนวทาง และ กลไกเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการชวยเหลือสงเคราะหหญิงที่กระทําผิดควรเปน
อยางไร
ทั้งนี้ผมจะใชขอมูลที่ไดจากการคนควาเอกสารและงานวิจัยภายในประเทศควบคูก ับการ
ศึกษาคนควาจากตางประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผมจะชักชวนทานที่เคารพให
มองในลักษณะเชนเดียวกับการที่นกมองจากขางบนลงสูขางลางเพื่อนําพาทานที่เคารพใหเห็นภาพ
กระบวนการชวยเหลือสงเคราะหทั้งกระบวนการตั้งแตจะเริ่มปกธงที่จุดใดในพิมพเขียวเปนจุดแรก
และตอๆไปทีจ่ ุดใดบางในพิมพเขียวเพื่อใหเห็นแนวทางและกลไกการชวยเหลือสงเคราะหทั้ง
กระบวนการ จุดที่จะปกธงอาจมีบางจุดที่สามารถบรรลุไดในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะ
ยาว หรือบางจุดอาจไมสามารถบรรลุไดเลยในยุคนีแ้ ตเราก็จําตองปกธงและพูดถึงไวและตองให
แนวทางไวเผื่ออนาคต

ลักษณะงานของกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติเปนองคกรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยแรกเริ่มที่เดียว
ประเทศไทยนําเอาวิธีการคุมประพฤติมาใชกับผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชนกอนและนํามาใช
กับผูกระทําผิดที่เปนผูใหญตั้งแตป พ.ศ. 2522 ใชเฉพาะกับผูกระทําผิดที่ศาลสั่งใหสืบเสาะและพินิจ
เพื่อประกอบดุลพินิจในการพิพากษาของศาล และการควบคุมและสอดสอดสองผูกระทําผิดตามที่
ศาลสั่งและผูกระทําผิดในความดูแลของระบบคุมประพฤติผูใหญเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 ใหกรมคุมประพฤติเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการคุมความประพฤติผูกระทําผิดทั้งหมดไมวาจะเปนผูกระทําผิดที่เปนเด็กและ
ผูใหญไมวาผูก ระทําผิดนัน้ ๆจะมาจากชองทางใดๆของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเชนจากคําสั่ง
ศาลตามมาตรา 56 แหงประมวลกฎหมายอาญา จากการพัก/ลดโทษโดยคณะกรรมการพักโทษ จาก
สถานพินิจ จากระบบบังคับรักษาโดยคณะอนุกรรมการตาม พ.ร.บ.ฟน ฟูสมรรถภาพยาเสพติดแบบ
บังคับพ.ศ. 2545 การจัดใหผูกระทําผิดทํางานสาธารณะแทนคาปรับรวมทั้งผูกระทําผิดจากระบบ
ชะลอฟองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล และกระบวนการสงเคราะหผูกระทําผิดภายหลังปลอย
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ทั้งหมดไมวาผูกระทําผิดนัน้ จะเปนเด็กหรือผูใหญ
ไมวาจะปลอยออกมาจากชองทางใดๆของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และไมวาจะมีเงื่อนไขหรือไมมีเงื่อนไขกํากับกับดังไดเกริ่นไวใน
ตอนตนวิธกี ารคุมประพฤติเปนวิธีการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนที่ปราศจากรั้วกําแพง
(Without Walls) เปนการควบคุมพฤติกรรมของผูกระทําผิดในชุมชนโดยใช “เงื่อนไข” อันไดแก
เงื่อนไขของศาล ของคณะกรรมการพักโทษ ของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
และ เงื่อนไขของพนักงานอัยการในชั้นชะลอฟอง
ในปพ.ศ. 2547 กรมคุมประพฤติตองจัดการกับปริมาณงานในกระบวนการคุมประพฤติ
ทั้งสิ้นจํานวน 360,462 คดี2 โดยผูกระทําผิดจะไดรับการประเมินและคัดกรองเพื่อจัดเขาสูระดับการ
ควบคุมและระดับการแกไขฟนฟูซึ่งจําแนกได 3 กลุมคือกลุมเสี่ยงสูง/มีสภาพปญหาและความ
ตองการสูง กลุมเสี่ยงปานกลาง/มีสภาพปญหาและความตองการในระดับปานกลาง และกลุมเสี่ยง
ต่ํา/มีสภาพปญหาและความตองการในระดับต่ํา ซึ่งตามหลักสากลพนักงานคุมประพฤติ 1 คนจะ
ไดรับการมอบหมายคดีตามความเสี่ยงและความจําเปนเพือ่ ควบคุมดูแลผูกระทําผิดในกลุมใดกลุม
หนึ่ง โดยในกลุมเสี่ยงสูงหรือกลุมที่มีความตองการสูงจํานวนไมเกิน 25-30 คน ในกลุมเสี่ยงปาน
กลางไมเกิน 50 คน และกลุม เสี่ยงต่ําไมเกิน 100-150 คน
ทานที่เคารพอาจสงสัยวาแลวกรมคุมประพฤติมีอัตรากําลังพนักงานคุมประพฤติอยูเทาใดก็
ขอกราบเรียนทานที่เคารพวาปจจุบันกรมคุมประพฤติมีพนักงานคุมประพฤติที่เปนขาราชการเพียง
800 คนเศษ และพนักงานคุมประพฤติที่เปนพนักงานราชการและเปนลูกจางชั่วคราวรวมกันอีก
ประมาณ 1,200 คนรวมอัตรากําลังพนักงานคุมประพฤติทั้งสิ้น 2,000 คน การที่จะมอบหมายคดี
ตามลักษณะความเสี่ยงและความจําเปนดังกลาวไมอาจจะทําไดเนื่องจากขอจํากัดดานอัตรากําลัง
พนักงานคุมประพฤติจึงตองรับคดีทั้งสามประเภทดังกลาวนั้นคละกันไป และที่เปนปญหายุงยากอีก
ประการหนึ่งคือในแตละจังหวัดจะมีสํานักงานคุมประพฤติอยูเพียงสํานักงานเดียวซึ่งตั้งอยูในตัว
อําเภอเมืองของจังหวัดนัน้ ๆ ตรงกันขามกับผูกระทําผิดที่มีอยูกระจัดกระจายอยูใ นทุกหมูบาน ทุก
ตําบล และทุกอําเภอของแตละจังหวัด และดวยอัตรากําลังพนักงานคุมประพฤติเพียงเล็กนอยอยาง
นั้นมิหนําซ้ํายังตองถูกกระจายกันออกไปรับผิดชอบพื้นที่ในแตละจังหวัดทัว่ ประเทศเชนนี้กรมคุม
ประพฤติจะบังคับเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติอยางไร (เชนหากเมื่อมีการฝาฝนเงื่อนไข) ให
ไดอยางรวดเร็ว นั่นคือความยากลําบากแสนสาหัสของกรมคุมประพฤติในปจจุบัน
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รายงานสถิติคดีประจําป 2547 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
•
•
•
•

คดีสอดสอง(ผูกระทําผิดจาก ม. 56,พัก/ลด, และเด็ก, ทั้งที่เขามาใหมและคดีคางที่ยังไมพนเงื่อนไข)= 232,873 คดี
คดีสืบเสาะ ตามม. 56 ,พักโทษและลดวันตองโทษ =85,568 คดี
คดีตามพรบ.ยาเสพติด 45 ผูเขารับการตรวจพิสูจนฯ =22,465 คดี http://www.probation.go.th/knowledge/index.php
คดีตามพรบ.ยาเสพติด 45 ผูเขารับการฟนฟูฯ= 19,556 คดี http://www.probation.go.th/knowledge/index.php
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โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ชมุ ชนเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งงานคุมประพฤติแตเดิมที่ถือ
กําเนิดมาเพื่อใหบริการศาลจึงมีสํานักงานเกาะติดอยูกับศาลจํานวนเพียง 10 สํานักงานเทานั้นสํานัก
คุมประพฤติสวนใหญจะตั้งอยูใกลกนั เนื่องจากเกาะติดกับศาลซึ่งมีที่ตั้งใกลกันเชนศาลอาญารัชดา
ใกลกับศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลอาญากรุงเทพใตใกลศาลแขวงดุสิต ศาลอาญาธนบุรีติดกับศาล
แขวงธนบุรีเปนตน ดวยลักษณะของที่ตั้งของสํานักงานคุมประพฤติในพื้นที่กรุงเทพมหานครเชนนี้
กรมคุมประพฤติจึงไมสามารถบริหารจัดการผูกระทําผิดในพื้นที่ของกรุงเทพฯเพื่อใหการควบคุม
และสอดสองผูกระทําผิดในพื้นที่ตางๆจํานวน 50 เขต ไดตามความเปนจริง ทานที่เคารพครับยิ่งไป
กวานัน้ ในปจจุบันพื้นทีใ่ นเขตกรุงเทพมีอตั รากําลังเจาหนาที่ประจําอยูท ั้ง 10 สํานักงานจํานวนเพียง
170 คนเทานั้นในขณะที่จะตองจัดการกับปริมาณงานในกระบวนการคุมประพฤติทั้งสิ้นจํานวน
65,371 คดี3 ซึ่งผูกระทําผิดอยูกระจัดกระจายอยูในอาณาเขตการปกครองของกทม.ทั้ง 50 เขต ที่มี
ชุมชนทั้งสิ้น 1,781 ชุมชนโดยเปนชุมชนแออัด4 ถึง 817 ชุมชน ซึ่งจะใหเจาหนาที่ไปประจําทุก
ชุมชนชุมชนเพียง 1 คนก็ไมมีทางเปนไปได มิหนําซ้ําการจราจรที่ติดขัดอยางสาหัส หากมอง
เปรียบเทียบกับนครลอนดอนที่มี พื้นที่ใกลเคียงกับกรุงเทพธนบุรี มีพลเมืองใกลเคียงกัน และ มี
ผูกระทําผิดในเขตรับผิดชอบก็ใกลเคียงกันดวย5 แตมหานครลอนดอนใชอัตรากําลังเจาหนาที่
จํานวนเกือบ 3,000 คนใหบริการ คุมประพฤติ ทั่วนครลอนดอน โดยมีทที่ ําการคุมประพฤติใน
ลอนดอนจํานวนมากกวา 100 อาคารทั่วมหานครลอนดอนซึ่งมากกวาพนักงานคุมประพฤติของ
ประเทศไทยทัง้ ประเทศทีเดียว ทั้งๆที่ประเทศอังกฤษเองก็มีพื้นที่เล็กกวาประเทศไทย
สาเหตุสําคัญสาเหตุหนึ่งทีท่ ําใหจํานวนพนักงานคุมประพฤติของประเทศไทยมีจาํ นวน
นอยเชนนี้อาจเปนเพราะระบบยุติธรรมทางอาญาของไทยที่ขาดเอกภาพ แบงอํานาจระหวางหนวย
งานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดวยกันอยางเด็ดขาดโดยแตละหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาตางมีกฎหมายของตนเองหนวยละฉบับสองฉบับเพื่อถือปฏิบัติ แตกลับไมมี
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สถิติคดีของสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพ/ธนบุรีป 2547
•
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คดีสอดสอง(ผูกระทําผิดจาก ม. 56,พัก/ลด, และเด็ก, ทั้งที่เขามาใหมและคดีคางที่ยังไมพนเงือ่ นไข)= 45,027
คดี
• สืบเสาะ (ม. 56 ,พัก/ลด) =9,169 คดี
• พรบ.ยาเสพติด 45 ตรวจพิสูจน =6,052 คดี
• พรบ.ยาเสพติด 45 ฟนฟู= 5,123 คดี http://www.probation.go.th/knowledge/index.php
http://203.155.220.217/docd/feedback.asp
London Probation Board Annual Report 2003-2004 pp.8
• deals with over 60 000 offenders each year,
• has a caseload in excess of 35 000 at any one time,
• prepared 29 500 reports for Courts
• employs almost 3 000 staff with a full-time equivalent of 2 424 posts.
• working from over 100 buildings and
• spent around £115 million in 2003-2004.
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กฎหมายกลางที่จะถือปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่จะยึดเอา
หนวยงานตางๆในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเขาไวดวยกันซึ่งพอที่จะเรียกไดวาเปนระบบหรือ
กระบวนการไดการแยกกันอยางเด็ดขาดก็เทากับเปนการสรางอาณาจักรหนวยงานใดเมื่อสามารถ
สรางอาณาจักรของตนไดอยางมั่นคงก็จะใชความมั่นคงนั้นเปนเครื่องมือในการตอรองเพื่อใหไดมา
ซึ่งงบประมาณและทรัพยากรตางๆ ทําใหเกิดการแยงชิงทรัพยากรในระหวางหนวยงานในกระบวน
การยุติธรรมทางอาญาดวยกันทําใหระบบยุติธรรมทางอาญาพิกลพิการโดยบางหนวยงานใน
กระบวนการเดียวกันมีขนาดอัตรากําลัง6และทรัพยากรไมสอดคลอง กับลักษณะงานที่ตอง
รับผิดชอบในฐานะเปนสวนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเชนกัน สงผลใหอัตรากําลัง
ของพนักงานคุมประพฤติของกรมคุมประพฤติซึ่งเปนหนวยงานตั้งขึ้นใหมที่ตองปฏิบัติงานใน
พื้นที่ (Field Services) ในภาคสนามเปนหลัก แตกลับมีอตั ราลังที่นอยกวาจํานวนผูพพิ ากษาซึ่งมี
มากกวา 3,600 นาย และพนักงานอัยการที่มีจํานวน 2,355 นาย7 ทั้งๆที่ลักษณะงานสวนใหญของ
หนวยงานทั้งสองเปนงานประจําสํานักงาน (Office Based) จึงไมตองออกไปปฏิบัติในภาคสนาม
เชนพนักงานคุมประพฤติ
“การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอาจเปนจุดหนึ่งซึ่งทานที่เคารพในการ
สัมมนาครั้งนี้อาจตองปกธงลงไปวา รัฐจักตองจัดใหมีอตั รากําลังพนักงานคุมประพฤติอยาง
พอเพียงกับสัดสวนและลักษณะของผูกระทําผิดและใหครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ”
ทานที่เคารพอาจจะเคยเห็นภาพการปลอยผูกระทําผิดออกจากเรือนจําแตละครั้งมีจํานวน
มากเปนเรือนหมื่นๆคนผูกระทําผิดเหลานัน้ ตางมีสภาพปญหาและความเสี่ยงมากนอยแตกตางกัน
ดังที่ทานดร.กิติพัฒนไดบอกกับพวกเราวาผูกระทําผิดเหลานั้นมีปญหาที่สําคัญๆหาประการไดแก
ปญหาดานที่อยูเฉพาะหนา ปญหาการประกอบอาชีพ ปญหาการศึกษา ปญหาสุขอนามัย และปญหา
การยอมรับจากสังคม ซึ่งปญหาดังกลาวเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูกระทําผิดเหลานัน้ หวนกลับไป
กระทําผิดซ้ําอีกได แมเรือนจําจะมีการเตรียมการกอนปลอยมีการเตรียมชุมชน มีทุกภาคสวนเขาไป
รวมในการเตรียมการแตการเตรียมการกอนปลอยในสภาพความเปนจริงนั้นกระบวนการเตรียมการ
กอนปลอยยังมีลักษณะที่ขาดการบูรณาการอยางตอเนื่องและแนบแนนที่มีความสมบูรณกลาวคือยัง
มีลักษณะที่ผูกระทําผิดออกมาจากเรือนจําเปนทอนๆแลวเขามาสูระบบคุมประพฤติทันที
6

UK Criminal Justice Workforces (Sept 2001) “Justice for All”pp.8
http://www.cjsonline.gov.uk/downloads/application/pdf
• Police Officers 127,000 Civilian Support Staff (Police) 57,000
• Prison Service Staff 44,000
• Probation Service Staff 15,000
• Judges and Court Service Staff (inc. 2,100 Judges)3,800
• Magistrates’ Court Committee Support Staff 9,800
• Crown Prosecutors and Case Workers 6,500
7
http://www.ago.go.th/html/office.html
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ประเทศที่ประสบความสําเร็จในการปองกันการกระทําผิดซ้ําเชนอังกฤษ8 ญี่ปุน9 และ
สหรัฐอเมริกา10ตางก็มีกระบวนการกอนปลอยที่มีประสิทธิภาพโดยการใหพนักงานคุมประพฤติ
หุนสวนทุกภาคสวนที่เกีย่ วของ และ/หรือ ชุมชนในรูปอาสาสมัครเขาไปทําการเตรียมความพรอม
ใหกับผูกระทําผิดเปนรายๆในระยะเวลา 6 เดือน ถึง1 ป กอนปลอย เปนการใหบริการทั้ง Through
Care และ After Care ไปพรอมๆกัน เพื่อสรางความสัมพันธและทําแผนการปลอย ระหวางผูกระทํา
ผิดเปนรายคนกับพนักงานคุมประพฤติ และ/หรือ กับอาสาสมัครที่ไดรับมอบหมายใหดแู ลผูกระทํา
ผิดรายนั้นๆเมือ่ จะออกมาสูช ุมชนพนักงานคุมประพฤติ/อาสาสมัครมีหนาที่เตรียมครอบครัวและ
ชุมชนใหพรอมกอนปลอย และจะเปนเพื่อนกับผูกระทําผิดเมื่ออยูในชุมชนเพื่อใหความชวยเหลือ
ในการแกปญหาเฉพาะหนา ในการหาที่อยูอ าศัย การเดินทางกลับภูมิลําเนา และปญหาในระยะยาว
เชนในการหางาน การฝกงาน การบําบัดรักษายาเสพติด การศึกษาตอรวมทั้งการติดตอเพื่อขอรับ
บริการตางๆในชุมชนเปนตน
“กระบวนการตรงนี้ที่ไดขาดหายไปในระบบการปลอยผูกระทําผิดสูชมุ ชนของบานเรา
การปลอยผูกระทําผิดออกมาจํานวนมากๆพรอมๆกันนั้นพนักงานคุมประพฤติจะเตรียมการปลอย
รวมกับเรือนจําไดอยางไรตรงนี้ทานที่เคารพอาจปกธงใหเปนจุดหนึ่งของขอเสนอของทานที่เคารพ
ในการพัฒนากระบวนการเตรียมความพรอมกอนปลอยเพื่อใหการชวยเหลือและสงเคราะหหญิงที่
กระทําผิดใหมปี ระสิทธิภาพสูงสุด”
ทําอยางไรจะใหเกิดกระบวนการเตรียมการกอนปลอยอยางเปนระบบและสามารถ
เตรียมการไดลวงหนาตรงนี้ตอ งขอยกตัวอยางประเทศอังกฤษที่พัฒนาระบบการปลอยไวลว งหนา
เชนผูตองโทษ 1 ปลงมากฎหมาย11กําหนดวาเมื่อตองโทษครึ่งหนึ่งจะตองปลอยทันทีแบบอัตโนมัติ
โดยไมตองมีเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ หรือผูที่ตองโทษกวา 1 ปแตไมเกิน 4 ป เมื่อตองโทษถึง
กึ่งหนึ่งก็ตองไดรับการปลอยอัตโนมัติทันทีและอยูภ ายใตเงื่อนไขการคุมประพฤติ หรือที่ตองรับ
โทษเกิน 4 ป แตไมเกิน 15 ปเมื่อตองโทษ 2 ใน 3 ก็จะไดรับสิทธิเชนเดียวกัน เชนนีท้ ําใหการ
จัดเตรียมกระบวนการกอนปลอยสามารถทราบและวางแผนไดลวงหนาทําใหสามารถลดการ
ปองกันการกระทําผิดซ้ําลงได
สําหรับผูกระทําผิดที่จะไดรับการชวยเหลือและการสงเคราะหภายหลังปลอยในบานเรานั้น
มีทั้งที่มีเงื่อนไขกํากับเพื่อคุมความประพฤติและไมมีเงื่อนไข ในกรณีที่มีเงื่อนไขกํากับผูกระทําผิด
เหลานั้นจะถือเอกสารกํากับเงื่อนไขไปรายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติตามพื้นทีต่ างๆทั่ว
8

Probation Circular 49
Community Involvement in the Japanese Criminal Justice System Specially
Focusing upon the Volunteer Probation Officer (VPO) System in the CommunityBased Treatment of Offenders. By Mr. Kei SOMEDA, Professor, UNAFEI
10
http://www.ncjrs.org/pdffiles1/nij/grants/196464.pdf “From Prison Safety to Public
Safety: Innovations in Offender Reentry”
11
UK Criminal Justice Act 2003
9

7

ประเทศสุดแตวามีภูมิลําเนาอยูที่ใด ในกรณีที่ไมมีเงื่อนไขนี่สิเปนเรื่องยุงยากที่จะใหการชวยเหลือ
สงเคราะหภายหลังปลอยเพราะหากผูก ระทําผิดไมไปรองขอความชวยเหลือพนักงานคุมประพฤติก็
จะไมสามารถใหการชวยเหลือไดเลย และหากทานทีเ่ คารพเห็นวาวิธีการเชนประเทศอังกฤษนาจะ
นํามาใชในบานเราทานที่เคารพอาจปกธงลงไปในพิมพเขียวที่ทานที่เคารพจะรวมกันจัดทําขึ้นดังที่
ผมไดเกริ่นในตอนตนธงที่ปก ไวมีทั้งที่ประสบความสําเร็จได และอาจไมมีทางสําเร็จเลยเนื่องจาก
ระบบยุติธรรมทางอาญาของบานเราที่ยังเปนทอนๆเชนนีแ้ ตเราก็ตองปกธงลงไปเพื่ออนาคตของ
ประเทศ
ปญหาสําคัญปญหาหนึ่งในการบริหารการใหบริการคุมประพฤติรวมทั้งการใหการ
สงเคราะหผูกระทําผิดหลังปลอยของบานเราเปนการบริหารจัดการภายใตผูอํานวยการสํานักงานใน
จังหวัดนั้นๆเพียงผูเดียวซึ่งผูบริหารบางคนอาจเพิ่งเปนผูบริหารใหมๆประสบการณยังนอยแตเรา
กลับฝากปญหาการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดที่ทุกภาคสวนยอมรับวาเปนปญหาซับซอนหลากหลาย
แตกตางกันทีห่ นวยงานใดหนวยงานหนึง่ ไมสามารถแกไขไดโดยลําพัง การจัดรูปแบบการ
บริหารงานคุมประพฤติเชนของประเทศเรานี้ถูกตองเหมาะสมหรือไม เปนคําถามที่ชวนทาน
ทั้งหลายหาคําตอบรวมกัน
หากเราตรวจสอบการบริหารการคุมประพฤติและการปลอยผูกระทําผิดคืนสูชุมชนของ
ประเทศที่สามารถลดการกระทําผิดลงไดเชนประเทศที่ใกลๆบานเราที่ญี่ปุนที่มีคณะกรรมพักโทษ
ระดับภาค (8 ภาค) หรือ “Regional Parole Board”12 ทําหนาที่เปนองคกรบริหารงานคุมประพฤติ
และการพักโทษของประเทศโดมมีหัวหนาสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเปนกรรมการและเลขา
ประเทศในซีกโลกตะวันตกเชนอังกฤษก็มคี ณะกรรมการคุมประพฤติจงั หวัด13ทําหนาที่บริหารงาน
คุมประพฤติและการพักโทษทั้งระบบโดยมีผูอํานวยการสํานักงานเปนกรรมการและเลขา ทั้ง
ประเทศญี่ปุนและอังกฤษมีความคลายคลึงกับประเทศไทยที่งานคุมประพฤติเปนเอกภาพมีการ
บริหารจากสวนกลางไปสูสวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีรูปแบบ
คณะกรรมการเชนเดียวกับสองประเทศที่กลาวแลวเพียงแตขาดความเปนเอกภาพในงานคุม
ประพฤติของประเทศโดยงานคุมประพฤติของสหรัฐอเมริกามีรูปแบบทั้งที่บริหารโดยรัฐบาลกลาง
รัฐบาลของแตละรัฐ และแบบที่บริหารโดยรัฐบาลทองถิ่น แตทั้งนีไ้ มวา งานคุมประพฤติจะบริหาร
โดยรัฐบาลใดหรืออยูในสังกัดศาลยุติธรรมหรือสังกัดฝายบริหารก็ตาม คณะกรรมการคุมประพฤติ
ก็จะเปนองคกรขับเคลื่อนการบริหารโดยผูอํานวยการสํานักงานเปนเลขาจะไมยอมปลอยใหงานคุม
ประพฤติรวมทั้งการสงเคราะหหลังปลอยตองตกอยูภ ายใตการบริหารจัดการของคนๆเดียวโดย
12

the Community-Based Treatment of Offenders System in Japan.1995,
Rehabilitation Bureau Ministry of Justice,pp.7
13
Statutory Instrument 2000 No. 3342 The Local Probation Boards (Appointment)
Regulations 2000,http://www.opsi.gov.uk/si/si2000/20003342.htm Criminal Justice
and Courts Services Act 2000,Chapter 43,SCHEDULE
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ลําพังหากแตใหอยูภ ายใตการบริหารจัดการแบบบูรณการขามภาคสวนในรูปคณะกรรมการจังหวัด
นั้นๆหรือคณะกรรมการภาคนั้นๆ
คณะกรรมการคุมประพฤติและการพักโทษดังกลาว มีองคประกอบทีน่ าสนใจโดยมี
กรรมการที่มาจากหนวยงานหลักในกระบวนยุติธรรมทางอาญาเชนศาล อัยการ ตํารวจ ราชทัณฑ
มาจากฝายปกครองในจังหวัดนั้นๆรวมทั้งการปกครองสวนทองถิ่นองคประกอบที่สําคัญคือตัวแทน
ชุมชนที่ผานกระบวนการคัดเลือกและมีความสามารถในการนําและประสานชุมชน เขามาเปน
กรรมการตามสัดสวนที่ออกแบบไว ตัวแทนชุมชนดังกลาวเปนกลไกและเปนชองทางสําคัญ
สําหรับการเชื่อมตอกับพื้นทีต่ างๆในจังหวัดที่ออกแบบใหมีตัวแทนเขามาเปนกรรมการใน
คณะกรรมการคุมประพฤติจงั หวัด จํานวนคณะกรรมการไดรับการออกแบบใหมจี ํานวนที่มี
ประสิทธิภาพตอการบริหารงานคุมประพฤติและกระบวนการสงเคราะหหลังปลอยโดยประเทศ
อังกฤษและอเมริกาจะคลายคลึงกันที่คณะกรรมการมีจํานวนไมเกิน 15 คน14 ดังนั้นสัดสวนของ
ตัวแทนชุมชนจึงตองออกแบบดวยการคัดเลือกตัวแทนชุมชนจากกลุมพื้นที่ตางๆเขามาทําหนาที่
เปนกรรมการในคณะกรรมการคุมประพฤติจังหวัด ชุมชนในแตละเขตพื้นที่จะมีการจัดรูปองคกร
บริหารงานยุตธิ รรมในชุมชนของตนในรูปคณะกรรมการโดยตัวแทนของชุมชนในคณะกรรมการ
คุมประพฤติจงั หวัดจะตองเปนกรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการยุติธรรมในชุมชนนั้นๆดวย
กรรมการผูนี้จะทําหนาที่สําคัญในการประสานระหวางคณะกรรมการชุมชนกับคณะกรรมการคุม
ประพฤติจังหวัด เปนผูมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการบริหารงานยุติธรรมในระดับชุมชนทํา
ใหเกิดการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมตั้งแตระดับลางสุดที่ชุมชนจนไปถึงระดับจังหวัดอยาง
สอดประสานมีการเคลื่อนไหวดวยการออกแบบการประชุมและกระบวนการรายงานระหวางกัน
เปนการออกแบบกลไกที่ทําใหการขับเคลือ่ นงานใดๆเกิดเปนจริงขึ้นมาได
การขับเคลื่อนงานคุมประพฤติการพักโทษและการสงเคราะหในระดับชุมชนที่ประสบ
ความสําเร็จมากของประเทศญี่ปุนโดยญี่ปนุ แบงเขตพืน้ ที่บริหารงานดานนี้ออกเปนเขตๆในระดับ
รากหญาจํานวน 901 เขตทั่วประเทศมีสํานักงานคุมประพฤติ 50 สํานักงานเปนแกนในการประสาน
เขตคุมประพฤติทั้ง 901 เขตดังกลาว กฎหมายของประเทศญี่ปุนกําหนดใหมีอาสาสมัครคุม
ประพฤติไมเกิน 55,000คนซึ่งในขณะหนึ่งๆจะมีอาสาสมัครประมาณมากกวา 48,000 อยูกระจัด
กระจายใน 901 เขตโดยมีพนักงานคุมประพฤติในทั้ง 50 สํานักงานคอยประสานกับอาสาสมัครใน
เขตตางๆที่สํานักงานรับผิดชอบ ทั้งอาสาสมัครและสํานักงานคุมประพฤติตางทํางานรับผิดชอบตรง
ตอคณะกรรมคุมประพฤติและการพักโทษประจําภาคทีม่ ีทั้งหมด 8 ภาค
“ทานที่เคารพอาจมีคําถามอยูในใจวาแลวกรรมการที่เปนตัวแทนหนวยงานศาลซึ่งมีอํานาจ
อิสสระจะออกแบบอยางไร ตัวอยางของประเทศอังกฤษคณะกรรมการที่มาจากศาลใหเสนอชื่อ
14

Ibid
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(Nominated) โดยประธานศาลสูงสุด15วาจะตั้งผูพิพากษานายใด ตําแหนงอยางนอยเทาใดเขามาเปน
กรรมการ การแตงตั้งและถอดถอนก็เปนอํานาจของประธานศาลสูงเชนกัน”
และที่ประเทศอังกฤษเชนเดียวกันที่รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสําคัญของการทํางานรวมกับ
ชุมชนของทุกองคกรของรัฐจึงไดออกกฎหมาย “Local Government Act 2000”16 บังคับให
หนวยงานของรัฐทุกหนวยทีจ่ ะทํางานรวมกับชุมชนจะตองบูรณการการทํางานรวมกันของทุก
หนวยรวมกับชุมชนโดยจะไมมีการทํางานที่ตางหนวยตางทําซึ่งรังแตจะเปนการทํางานแยกสวน
เปนการสรางอาณาจักร เกิดความซ้ําซอน สิ้นเปลืองงบประมาณ และ ทรัพยากร ซึ่งผลของกฎหมาย
ฉบับนี้ทําใหกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของประเทศนี้ตองบูรณาการใหมทั้งหมดโดยหนวยงาน
ทุกหนวยในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาตองทํางานประสานกันเปนหนึ่งเดียวหรือ “Streamline”
หนวยงานทั้งหลายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เคยมีมากกวา 42 เขตใหยุบรวมเปน 42 เขต
โดยยึดตามการแบงเขตของตํารวจ การบูรณาการหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ
ประเทศนี้เกิดเปนจริงและสงผลตอการควบคุมปญหาอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพสูงในเวลา
ตอๆมา
“ทั้งภาพของการจัดองคกรและกลไกเพื่อการขับเคลื่อนกระบวนงานคุมประพฤติและการ
ชวยเหลือสงเคราะหภายหลังปลอยรวมทั้งรูปแบบการบูรณาการหนวยงานของภาครัฐในกระบวน
การยุติธรรมทางอาญาเพื่อการทํางานรวมกันกับชุมชนตามแบบอังกฤษหากทานทีเ่ คารพเห็นวา
นาจะเปนรูปแบบที่สมควรพัฒนาขึ้นมาใชกับประเทศของเรา ทานที่เคารพก็อาจรวมกันปกธงลงไป
ในพิมพเขียวของทานที่เคารพดวยได”

ลักษณะของผูกระทําผิดที่เปนหญิงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย :
ผูกระทําผิดที่เปนหญิงจะมีประสบการณตามขั้นตอนตางๆกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของประเทศไทย ตั้งแตชนั้ ตํารวจ ชั้นอัยการ ชั้นพิจารณาของศาล ชั้นการควบคุมของราชทัณฑ และ
ของสถานพินิจ และชั้นคุมความประพฤติและการสงเคราะหภายหลังปลอยทั้งที่มีและไมมีเงื่อนไข
สําหรับภาพหญิงที่อยูระหวางการตองโทษเด็ดขาดในเรือนจําทานไดรับทราบแลวจากวิทยากร คุณ
บุษบาฯ เปนตัวเลขกลมๆ ที่ประมาณ 28,000 คน หรือคิดเปนรอยละ 15 ของนักโทษทั้งหมดใน
เรือนจํา ในพ.ศ. 2547 ผูกระทําผิดที่เปนเด็กหญิงและเยาวชนหญิงในสถานพินิจมีจํานวน 2,940 คน
17
หรือคิดเปนรอยละ 8.6 ของเด็กและเยาวชนในสถานพินจิ ทั้งหมด
สําหรับผูกระทําผิดหญิงในระบบคุมประพฤติที่ผานกระบวนการสืบเสาะและพินิจตาม
คําสั่งศาลในป พ.ศ. 2547 มีจาํ นวน 16,712 คน หรือคิดเปนรอยละ 15 ของผูกระทําผิดทั้งหมดที่ศาล
มีคําสั่งใหสืบเสาะและพินิจกอนศาลพิพากษา และผูกระทําผิดหญิงทีอ่ ยูภายใตกระบวนการคุม
15

Criminal Justice and Courts Services Act 2000,Chapter 43,SCHEDULE 1,
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/00043--o.htm

16

17

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld199900/ldbills/009/2000009.htm

http://www.djop.moj.go.th/stc.htm
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ความประพฤติทั้งที่เปนเด็กและผูใหญที่มาจากชองทางตางๆของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มี
จํานวนทั้งสิ้น 16,240 คน หรือคิดเปนรอยละ 11 ของผูกระทําผิดในความควบคุมดูและของกรมคุม
ประพฤติทั้งหมด ทั้งนี้ไมนบั จํานวนหญิงกระทําผิดที่ปลอยจากเรือนจําหรือจากสถานพินิจทีไ่ มมี
เงื่อนไขกํากับการคุมความประพฤติ
จากการตรวจสอบพบวาผูกระทําผิดที่เปนหญิงของไทยมีจํานวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับผูกระทําผิดชาย ความรุนแรงของความผิดที่กระทบตอความสงบสุขของสังคมมีลักษณะความ
รุนแรงต่ํา สวนใหญจะกระทําความผิดทีม่ ีโทษตามคําพิพากษา 1-5 ป และต่ํากวา 1 ปลงไปโดยโทษ
ที่รุนแรงจนถึง ประหารชีวิตปรากฏวามีเพียง 1 รายเทานั้น18 ความผิดที่กระทําสวนใหญเปน
ความผิดเกีย่ วกับยาเสพติดใหโทษ รองลงไปเปนความผิดเกีย่ วกับทรัพย และหญิงที่กระทําผิดมัก
เปนผูที่อยูชายขอบของสังคม ฐานะครอบครัวยากจน การศึกษาต่ํา และขาดทักษะดานอาชีพ มี
ประวัติการทํางานที่ไมเปนหลักแหลงซึ่งผลการตรวจสอบตรงนี้ตรงกับลักษณะการกระทําผิดของ
หญิงในตางประเทศเปนสวนใหญ

ทําไมหญิงจึงกระทําผิด
งานวิจยั ตางประเทศที่สอดคลองกันเปนสวนใหญในประเด็นนี้ แตถึงอยางไรก็ตามงานวิจยั
ในสวนนี้ยังมีจํานวนนอย และเพิ่งมีการตืน่ ตัวเกี่ยวกับหญิงที่กระทําผิดอยางจริงจังเมื่อประมาณ 10
ปที่ผานมานี่เองซึ่งพอสรุปขอคนพบไดวา “หญิงที่กระทําผิดสวนใหญจะดิน้ รนเพื่อความอยูรอด
ของชีวิตจากการตองตกเปนเหยื่อของการถูกกระทําละเมิดที่ใชความรุนแรงตอรางกายและในทาง
เพศ การตอสูกับความยากจน และการพึ่งพายาเสพติด เหลานี้ลวนเปนสาเหตุสวนใหญของการ
กระทําผิดของหญิง งานวิจัยอธิบายวาโดยลักษณะของหญิงเปนเพศที่ออ นแอเปนเพศที่มีความเสี่ยง
สูงตอการถูกกระทําละเมิดทางเพศ การประทุษรายในทางเพศ การตกเปนเหยื่อของความรุนแรงใน
ครอบครัว การตองรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรตามลําพังเพียงคนเดียว หญิงที่กระทําผิดบางสวนมี
ประสบการณที่เลวรายตองพบกับความลมเหลวในเรื่องความสัมพันธกับคูครอง ตองตกอยูในภาวะ
กดดันเปนเวลายาวนาน เปนความชอกช้ําบอบช้ําทั้งตอรางกาย และจิตใจ หลายรายทีม่ ีอาการทางจิต
ควบคูดวย ความลมเหลวในเรื่องความสัมพันธนําพาหญิงใหหนั ไปพึ่งพายาเสพติดใหโทษจนตอง
เปลี่ยนจากผูที่ตกเปนเหยื่อกลายมาเปนผูกระทําผิดกฎหมายอยางนาเห็นใจ หลายรายตองหนีออก
จากบานรอนเรไรที่อยูและหันมาคาประเวณีวนเวียนอยูในกระบวนการยุติธรรมรอบแลวรอบเลา
รายงานสรุปหลักเกณฑเพื่อเปนขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติ และการวิจัยในเรื่องที่หญิง
กระทําผิด ไดกลาวถึงทฤษฎีวาดวยความสัมพันธและพัฒนาการทางดานจิตใจของสตรีไวอยางนา
ฟง ระหวางหญิงกับชายที่การตอบสนองตอความสัมพันธไมเหมือนกัน การเอารางของแมปกปอง
ลูกนอยเพื่อไมใหนกั โทษดวยกันกลิ้งมาทับลูกนอยในเรือนจําเปนความสัมพันธที่มีตอบุตร
18
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ความสัมพันธที่มีตอคูครองนับวามีอิทธิพลตอสตรีมากยิ่งกวา ทําใหหญิงมีความหวังในชีวิตรูสึกวา
ตนเองยังมีคณ
ุ คาตราบเทาที่ความสัมพันธยังเปนปกติ การเขาใจความแตกตางในทางเพศระหวาง
หญิงชายในเรือ่ งนี้เปนประโยชนตอหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการเขาใจถึง
พฤติกรรมของหญิงสืบเนื่องจากอิทธิพลของความสัมพันธที่ตอบสนองตอมาตรการตางๆใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ตางกับชาย
ความชอกช้ําภายในใจสตรีเปนบาดแผลทีห่ ยั่งรากลึก กระบวนการเยียวยาเพื่อฟน ฟูจาก
บาดแผลในใจตองการเวลาและความเขาใจ การสงเคราะหใดๆดวยตัวเงินแมจะมีความจําเปนแตก็
ไมมีผลโดยตรงตอการเยียวยาความชอกช้ํา ความรักความสัมพันธเพื่อทดแทนความสัมพันธที่ถูก
ทําลายเปนความจําเปนที่หญิงในลักษณะเชนนี้โหยหาเพื่อกระตุนใหเธอเกิดความหวังใหมอีกครั้ง
ความชอกช้ําของหญิงมักคูไปกับการติดยาเสพติดซึ่งเกิดจากการใชยาเสพติดเพื่อระงับความ
เจ็บปวดทางใจ ที่ตองสูปญหากับความสัมพันธที่แตกราวในตอนเริ่มเกิดปญหา ในทางการฟนฟูการ
บําบัดความชอกช้ําและการบําบัดยาเสพติดมีความเกี่ยวพันกัน แตเปนปญหาแยกตางหากจากกันที่
ตองใหการสงเคราะหบําบัดคูก ันไป

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาปฏิบัติตอหญิงที่กระทําผิดอยางไร
จากประสบการณตรงของการเปนพนักงานคุมประพฤติและผมก็เชื่อวาเพื่อนๆหลายคนที่
ทํางานรวมกับหญิงที่กระทําผิดในระบบคุมประพฤติ ตางปฏิบัติตอหญิงที่กระทําผิดในความดูแล
ของเราไมตางจากการปฏิบัตติ อชายกระทําผิด จากการศึกษารายงานสรุปหลักเกณฑเพื่อเปน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติ และการวิจัยในเรื่องที่หญิงกระทําผิด 19 แลวเทียบเคียงกับที่เคยมี
ประสบการณมา ทําใหเห็นคลอยตามไปกับงานวิจยั ดังนี้
• หญิงเปนกลุมประชากรจํานวนเล็กมากในกลุมประชากรที่กระทําผิดทั้งหมดจึงทําให
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาละเลยไมใสใจหญิงที่กระทําผิด ประกอบกับการปฏิบัติตอ
หญิงที่กระทําผิดเปนความยุง ยากมากกวาเพราะแนวปฏิบัติทั้งหมดไดรับการออกแบบมา
เพื่อใชกับชายที่กระทําผิดซึ่งเปนประชากรสวนใหญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เนื่องจากหญิงสวนใหญเปนมารดาที่ตองการความรักความผูกพันจากบุตร การพัฒนา
ความสัมพันธเปนประเด็นปญหาหลักสําหรับผูกระทําผิดที่เปนหญิง หญิงอาจตั้งทองกอน
เขาสูกระบวนการยุติธรรมและเลี้ยงดูบุตรในเรือนจํา แตหญิงหลายคนที่บุตรตองถูกพราก
จากอกไปเพื่อใหการดูแลโดยญาติหรือโดยผูอื่น ปญหาการปรับความสัมพันธกับบุตรเปน
ความยุงยาก กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาไมมีโปรแกรมที่คอยใหบริการอยางเพียงพอ
ตอหญิงเหลานี้ การเลี้ยงดูบตุ รในเรือนจําก็ดี การที่บุตรไปเยีย่ มมารดาที่ตองโทษอยูใน
19

Barbara Bloom, Ph.D., Barbara Owen, Ph.D., and Stephanie Covington, Ph.D.
2003,Gender-Responsive Strategies: “Research, Practice, and Guiding Principles for,
Women Offenders”, U.S. Department of Justice, National Institute of Corrections,

12

เรือนจําก็ดี หากสังเกตุใหดีเราจะพบแววตาของเด็กที่ไปเยีย่ มมารดานั้นแฝงไวดว ยความ
ปวดราวโหยหาความสัมพันธและความรักจากมารดาและเด็กอาจมีความรูสึกเปนตราบาป
จากความอับอายปะปนอยู
สําหรับเด็กที่มารดาเลี้ยงดูในเรือนจําหากการเลี้ยงดูเชนนัน้ เปนผลดีตอพัฒนาการของ
เด็กเมื่อโตขึ้น ก็พอยอมรับไดวาเปนการปฏิบัติที่พอเหมาะสมตอหญิงที่กระทําผิดและเด็ก
แตถาหากการเลี้ยงดูเด็กในเรือนจําเปนผลลบตอเด็กก็เทากับเรากระทําละเมิดตอเด็กเพราะ
โดยสภาพของเด็กไมอยูในภาวะทีจ่ ะปองกันตนเองไดจากการละเมิดใดๆของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา เหลานี้ยังเปนปญหาที่กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาประสบอยู
“การสงเคราะหหญิงภายหลังปลอยประการหนึ่งคือการปรับความสัมพันธกับ
ครอบครัว เดิมโดยเฉพาะกับบุตร หญิงที่พนโทษอาจไมไดพบลูกอีกเลยหรือมีปญหาทีล่ ูก
ไมยอมรับนั้นเปนความเลวรายซึ่งผลักไสหญิงเขามาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอีก
พวกเราทานที่เคารพจะตองรวมมือกันออกแบบปกธงไวในพิมพเขียวเพือ่ การชวยเหลือ
สงเคราะหหญิงในปญหาดังกลาวนอกจากปญหาเรื่องที่อยูอาศัยที่ๆปลอดภัย การดํารงชีพ
เฉพาะหนาและการมีงานทําเปนตน”
• กระบวนการจําแนกและการคัดกรองผูกระทําผิด กระบวนการยุติธรรมทางอาญาออกแบบ
การจําแนกและการคัดกรองก็เพื่อนํามาใชกับผูกระทําผิดที่เปนชายซึ่งเปนกลุมประชากร
กลุมใหญในระบบยุติธรรมทางอาญา และเปนเชนนีม้ าโดยตลอดในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาของแตละประเทศรวมทั้งประเทศไทย แบบประเมินและจําแนกความเสี่ยงความ
จําเปนและความตองการหากไมคํานึงถึงความแตกตางในทางเพศของหญิงที่ตางจากชาย
และไมคํานึงถึงลักษณะความสัมพันธและพัฒนาการทางจิตของหญิงทีม่ ีอิทธิพลตอการ
กระทําผิดและตอบสนองตอมาตรการตางๆในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของหญิงที่
ไมเหมือนกับชายผลการประเมินอาจบอกวาหญิงมีความเสี่ยงสูงมากกวาชายทั้งๆที่ หญิง
นั้นผานประสบการณที่ชอกช้ําเคยตกเปนเหยื่อของความรุนแรงมากอนที่ทําใหหญิงตอง
ดิ้นรนเพื่อความอยูรอด การปฏิบัติตอหญิงที่ตกเปนเหยื่อเสมือนเปนอาชญากรรายแรงเปน
การสมควรหรือไม ตัวอยางในขอนี้เราจะเห็นไดชดั เจนในการทําสงครามกับยาเสพติดที่
เปนนโยบายทางบริหารที่ทุกฝายตางขานรับทําใหกระบวนการยุติธรรมทางอาญาละเลยไม
ใสใจถึงสาเหตุของการกระทําผิดโดยมุงเพียงการปราบปรามและการบังคับบําบัดเปนหลัก
ประเด็นขอนีห้ ากทานทีเ่ คารพเห็นดวยก็ขอฝากทานที่เคารพใหรวมกันปกธงไวในพิมพ
เขียวของทานดวยครับ
• โปรแกรมหรือกิจกรมสําหรับหญิงที่กระทําผิด พึงระลึกอยูเสมอวาการตกเปนเหยื่อของ
ความรุนแรงในครอบครัวที่เปนปญหาความสัมพันธของหญิงกับคูครอง การตอสูเพื่อความ
อยูรอดจากการใชความรุนแรง และการตอสูเพื่อความอยูร อดจากความยากจนเพื่อเลี้ยงดู
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บุตร เปนแรงผลักดันสําคัญที่นําพาหญิงเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทานที่เคารพ
พวกเราทุกภาคสวนจะรวมกันพัฒนาโปรแกรมดังกลาวไดอยางไรทีจ่ ะทําใหโปรแกรม
ดังกลาวตองสะทอนถึงความเขาใจและสนองตอบตอความแตกตางในทางเพศของหญิงที่
กระทําผิดไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการชวยเหลือสงเคราะหหญิงที่กระทําผิดอยางแทจริง
• การฝกอบรมและการพัฒนาบุคคลากรของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไมเคยมี
หลักสูตรที่สอนถึงความแตกตางในทางเพศสําหรับผูกระทําผิดในทางอาญามากอน
ประเด็นนี้ใครขอฝากทานที่เคารพวาเปนการสมควรหรือไมที่กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาจะตองพัฒนาบุคคลากรใหมีความรูความเขาใจถึงความแตกตางในทางเพศของหญิงที่
กระทําผิด
• งานวิจยั ยืนยันวาหญิงที่กระทําผิดมักจะถูกกระทําละเมิดในทางเพศโดยเพศตรงขามที่มี
หนาที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอยูเสมอและจะปรากฏตอสาธารณะเฉพาะทีต่ ก
เปนขาวเทานัน้ การทําละเมิดเชนนัน้ ทําใหหญิงที่กระทําผิดตองบอบช้ําทางรางกายและ
จิตใจซ้ําแลวซ้ําเลาแนวปฏิบตั ิเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุโศกเศราขึ้นมาใหมจะปองกัน
อยางไรฝากทานที่เคารพดวยครับ

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทางและกลไกเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการชวยเหลือสงเคราะห
หญิงที่กระทําผิดภายหลังปลอยทั้งที่มีและไมมีเงื่อนไข
การสงเคราะหผูกระทําผิดภายหลังปลอยนัน้ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 กรกฎาคม 2544
กําหนดใหกรมคุมประพฤติเปนหนวยหลักในการใหการสงเคราะหภายหลังปลอย โดย
กระทรวงการคลังไดกําหนดแนวทางการสงเคราะหแกผูกระทําผิดภายหลังปลอยไวเมื่อปลายป
พ.ศ. 254620 ตามแนวทางดังกลาวเปนการสงเคราะหปญหาเฉพาะหนาทีม่ ีขอบเขตการสงเคราะห
จํากัดเชนการสงเคราะหคาอาหารหัวละ 30 บาท การหางานการฝกอาชีพหัวละไมเกิน 500 บาท
การศึกษาหัวละไมเกิน 2,500 บาท การบําบัดยาเสพติดในสถานพยาบาลเอกชนไมเกิน 10,000 บาท
ตอการบําบัด ระยะเวลา 120 วัน คาพาหนะที่ตองไปรายงานตัวหรือเพือ่ รวมกิจกรรมตามที่จายจริง
แตไมเกินขั้นต่าํ ตามระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทาง การสงเคราะหดังกลาวไมรวมถึงการยืม
ทุนประกอบอาชีพการสงเคราะหดังกลาวจะใหการสงเคราะหไดมากนอยเทาใดขึ้นอยูกับ
งบประมาณทีไ่ ดรับ
“การสงเคราะหดวยเงินไมสามารถเยียวยาหรือทดแทนความรักความผูกพันจาก
ความสัมพันธที่หญิงตองถูกทอดทิ้งจากคนรักหรือคูครอง จากบุตรทีต่ นตั้งใจจะฝากความหวัง การ
เยียวยาตรงนี้เปนการเยียวยาทางใจที่ตองทดแทนดวยใจที่มีความรักและเขาใจเปนพืน้ ฐานและ
ตองการเวลาทีห่ ญิงจะเกิดความหวังใหมอีกครั้งหนึ่งที่อาจตองใชเวลายาวนาน”
20

หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.7/39454 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2546
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แนวทางการสงเคราะหหญิงที่กระทําผิดตอไปนี้บางสวนเปนแนวคิดจากงานวิจัยและบางสวนเกิด
จากความเห็นสวนตัวของวิทยากรเองโดยไมผูกพันกรมคุมประพฤติดงั นี้
1. ใหการชวยเหลือและการสงเคราะหอยางตอเนื่องในเชิงรุก
ทานที่เคารพครับหญิงที่กระทําผิดมีลักษณะของการเขาสูกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาที่แตกตางจากชายดังไดกลาวแลววาหญิงทําผิดก็เพราะการตอสูเ พื่อความอยูรอดจาก
การกระทํารุนแรง หรือไมกถ็ ูกกระทําละเมิด รวมทั้งการตอสูเพื่อความอยูรอดจากความจน
ที่ตอ งเลี้ยงดูบตุ รตามลําพังเปนความชอกช้ําที่นาเห็นใจการกระทําผิดมีสาเหตุหนึ่งก็เพื่อ
เยียวยาความบอบช้ํา หญิงที่กระผิดเชนนี้ไมสมควรไดรับการปฏิบัติตอเยี่ยงอาชญากร
รายแรงดวยมาตรฐานเดียวกับที่ใชกับผูกระทําผิดที่เปนชาย หญิงที่กระทําผิดตองผาน
ประสบการณตามขั้นตอนตางๆของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตั้งแตการจับกุม การ
ฟองคดี การตองโทษและการคุมความประพฤติรวมทั้งการสงเคราะหภายหลังปลอยที่เปน
เวทีสําหรับวันนี้
การสงเคราะหภายหลังปลอยเปนการใหการสงเคราะหที่ปลายทางของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา หากตามขั้นตอนตางๆหญิงไดรับการปฏิบัติตอจากหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ขาดความรูความเขาใจถึงหลักการของความสัมพันธไม
เขาใจถึงพัฒนาการทางจิตใจของหญิง ผูปฏิบัติที่ขาดการยอมรับในความแตกตางระหวาง
หญิงและชาย เมื่อนั้นหญิงจะตกเปนเหยื่อของการถูกบังคับจากการใชมาตรการตางๆของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเชนเดียวกับชายที่กระทําผิดตั้งแตตนกระบวนการฯจนสุด
สายพานของกระบวนการฯ หากเปนเชนนีก้ ารตั้งรับที่จะคอยใหการสงเคราะหตอเมื่อหญิง
ไดรับการปลอยจากเรือนจํา ก็อาจจะสายเกินกวาทีจ่ ะเยียวยาความบอบช้ําที่หญิงตองถูก
กระทําซ้ําเติมครั้งแลวครั้งเลาจากขั้นตอนตางๆของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทานที่
เคารพครับ วิงวอนทานดวยครับวาเราจะปกธงตรงนี้ในพิมพเขียวที่ทานผูมีเกียรติที่เคารพ
จะรวมกันจัดทําขึ้นวาแนวทางการสงเคราะหควรที่จะตองเริ่มตั้งแตแรกเมื่อหญิงเขามาสู
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
2. จงใชทุนและประสบการณในการสงเคราะหที่ชุมชนมีอยูแลวเพื่อพัฒนางานนี้ใหสมบูรณ
ยิ่งขึน้
ผมขอสนับสนุนแนวคิดทีด่ ร.กิติพัฒนฯและคุณหญิงฯที่เสนอเกี่ยวกับการที่ชุมชนจะ
ริเริ่มมีสวนรวมในกระบวนการสงเคราะหตรงนี้ วัฒนธรรมของชุมชนของไทยมีลักษณะ
พิเศษทุกคนเรียกหากันโดยใชคําที่แสดงความสัมพันธของเครือญาติที่อายุมากวาจะเรียกวา
พี่ นา อา ลุง ปา ตา ยาย หากอายุนอยกวาจะเรียกวานองเปนตนวัฒนธรรมนี้ไดฝงรากลึกใน
จิตวิญญาณของคนไทยที่นาจะสามารถนํามาพัฒนาความสัมพันธกับหญิงที่กระทําผิดได
อยางไมยากและนาจะเปนธรรมชาติมากกวาชนชาติใดๆความสัมพันธและการยอมรับจาก
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ชุมชนดวยความรักความเขาใจในความแตกตางดังกลาวเปนสิ่งจําเปนตอการมีความหวัง
ใหมอีกครั้งของหญิงที่กระทําผิด
3. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตองยอมรับวา “เพศ”ทําใหเกิดความแตกตางระหวาง
ผูกระทําผิดหญิงและชาย
หลักการที่ใชในกระบวนการยุติธรรมคือหลัก “ความเทาเทียม”ทําใหการปฏิบัติตอ
ผูกระทําผิดรวมทั้งการบําบัดฟนฟูตองใหในลักษณะที่เหมือนๆกันในหมูผูกระทําผิด
ทั้งหมดไมวาหญิงหรือชาย งานวิจยั พบวาหญิงตอบสนองตอการควบคุมและสอดสองและ
การคุมขังในลักษณะทีแ่ ตกตางจากชาย หญิงเขาสูกระบวนการยุติธรรมที่ตางจากชาย การ
ติดยาเสพติด ความบอบช้ําทางกายและจิต การดิ้นรนเพื่อความอยูรอด ความรับผิดชอบใน
วิสัยของผูเปนแม เหลานี้ลวนทําใหหญิงตางจากชาย หญิงจะปฏิบัติตามกฎเกณฑของที่คุม
ขังไดดีกวาชายแตหญิงจะยอหยอนตอการปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติซึ่ง
เขมขนนอยมากกวาชายเหตุผลสืบเนื่องจากความสัมพันธและความรับผิดชอบของแมที่
ตองดิ้นรนหาเลี้ยงบุตรจะมากอนการที่จะคํานึงถึงเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติ
ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธที่ดีระหวางหญิงที่กระทําผิดกับพนักงานคุมประพฤติและ
กับเพื่อนๆที่ถูกคุมความประพฤติดวยกันทําใหหญิงนั้นยังสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตอไป
ไดพนักงานคุมประพฤติตองนําความเขาใจนี้ไปใชในการออกแบบโปรแกรมการควบคุม
และการสอดสองใหเหมาะสมกับหญิงที่กระทําผิด
4. สรางบรรยากาศของการควบคุมและสอดสอง การแกไขฟน ฟูและการชวยเหลือสงเคราะห
ใหรูสึกไดถึงความปลอดภัย ใหเกียรติและเคารพในศักดิศ์ รี
ทั้งหมดเปนพืน้ ฐานของความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พึงระลึกเสมอวาหญิงนั้นมี
ประสบการณผานการถูกกระทําละเมิดและความรุนแรงมีความบอบช้าํ อยูในจิตใจมากอน
เปนประสบการณที่ยากจะลืม ผูปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมตองระมัดระวังลวงหนา
อยาไปกระทบหรือตอกย้ําความบอบช้ํานั้นอีก งานวิจัยพบวาบรรยากาศที่ปลอดภัย ที่ให
การสนับสนุนและการสงเคราะหไดอยางสอดคลองกับความตองการของหญิงเปนสิง่ ที่
สําคัญตอความสําเร็จในการแกไขฟน ฟูหญิงโดยเฉพาะหญิงที่มีประสบการณของความ
รุนแรงในครอบครัว และเนือ่ งจากหญิงทีก่ ระทําผิดไมไดกระทําผิดทีม่ ีความรุนแรงหรือ
กระทบตอความสงบเรียบรอยของชุมชนอยางรายแรง ดังนั้นเงื่อนไขเพือ่ คุมความประพฤติ
ควรจะอยูในระดับต่ําสุด
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5. พัฒนานโยบาย แนวปฏิบัติ และโปรแกรมการฟนฟูที่เกี่ยวกับความสัมพันธ และสงเสริม
ความสัมพันธที่เขมแข็งระหวางหญิงที่กระทําผิดกับบุตร ครอบครัว บุคคลที่มีความสําคัญ
ตอชีวิตของหญิง และกับชุมชน
ความเขาใจในเรื่อง “บทบาทของความสัมพันธที่มีเหนือวิถีชีวิตของหญิงเปนพื้นฐาน
สําคัญของการปฏิบัติตอหญิงที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” และ
ความสัมพันธดงั กลาวยังมีอทิ ธิพลเหนือชีวิตของหญิงตลอดไป งานวิจัยพบวาการพัฒนา
ความสัมพันธระหวางหญิงกับบุคคลอื่นทําใหหญิงรูสึกถึงความเปนตัวของตัวเองและรูสึก
วาตนเองยังมีคุณคา หญิงทีก่ ระทําผิดมักทนทุกขทรมานจากการที่ตองอยูอยางโดดเดี่ยวที่
เปนผลมาจากความลําเอียง การตกเปนเหยื่อของการใชความรุนแรง ความชอกช้ําทางใจ
และการตกเปนทาสยาเสพติด การติดเสพของหญิงมีอิทธิพลมาจากชายที่หญิงคบหา
สมาคมฉันคูรัก และอิทธิพลของคนรักเชนกันที่ทําใหหญิงสามารถหางจากยาเสพติดได
ดวย ในเรือนจําหญิงที่ตองโทษหาทางสรางความสัมพันธกับหญิงอื่นเพื่อสรางบรรยากาศ
ทํานองครอบครัวเทียมเพื่อชดเชยความสัมพันธที่ขาดหาย และเรือนจําไมไดจดั การใดๆที่
เหมาะสมตอสถานการณเชนนี้ แนวความคิดดังกลาวทั้งหมดมีความสําคัญอยางยิ่งเมื่อตอง
ตอบคําถามวาทําไมหญิงจึงกระทําผิด เมื่อตองการแกไขผลกระทบที่เกิดจากการใชความ
รุนแรงที่มีอิทธิพลเหนือวิถชี ีวิตของหญิง ความสําคัญของบุตรตอวิถีชีวิตของหญิง
กระบวนการพัฒนาและความเจริญงอกงามในทางจิตใจของหญิง และการสรางบรรยากาศ
การแกไขฟนฟูที่มีประสิทธิภาพสําหรับหญิงที่กระทําผิด
6. การบําบัดยาเสพติด การฟน ฟูสภาพความบอบช้ําภายในจิตใจ และการบําบัดอาการทางจิต
สําหรับหญิงที่กระทําผิดดวยโปรแกรมการบําบัดฟน ฟูและดวยการควบคุมและสอดสอง
แบบบูรณาการที่สมบูรณแบบและอยูบนพืน้ ฐานทางวัฒนธรรมของหญิงที่กระทําผิดนั้น
ดวย
สิ่งที่โปรแกรมการแกไขฟน ฟูหรือโปรแกรมการควบคุมและสอดสองที่มี
ประสิทธิภาพตอการฟนฟูหญิงที่กระทําผิด จะตองไดรบั การออกแบบใหสามารถจัดการได
ทั้งกับการติดยาเสพติด ความชอกช้ําภายในใจและความผิดปกติในทางจิต ตั้งแตการถูกคุม
ขัง การคุมความประพฤติ และการกลับคืนสูชุมชน งานวิจัยพบวาความชอกช้ําในหญิงที่
กระทําผิดโดยเฉพาะความชอกช้ําในรูปความรุนแรงทางรางกายและความรุนแรงในทาง
เพศมีความเกี่ยวพันและเปนสาเหตุทําใหหญิงใชยาเสพติดใหโทษ หญิงที่ถูกกระทําละเมิด
ทางรางกายและทางเพศมาตัง้ แตวยั เด็กมีแนวโนมที่จะเสพติดสุราและยาเสพติดไดมาก
และมีแนวโนมที่จะทนทุกขทรมานจากความชอกช้ําในทางจิตมากกวาหญิงโดยทัว่ ไป
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7. ใหการชวยเหลือสงเคราะหหญิงที่กระทําผิดโดยการใหโอกาสแกหญิงในการปรับปรุงฟนฟู
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ดวยการใหการศึกษา การฝกหัดอาชีพเพื่อใหเกิดรายไดทที่ ําใหหญิงสามารถยืนหยัดได
ดวยตนเองในการเลี้ยงดูบุตร งานวิจยั พบวาหญิงที่กระทําผิดในป 1997 21ในอเมริกากวารอยละ
32 เปนผูหาเลีย้ งครอบครัวโดยลําพัง งานวิจัยเกีย่ วกับการใชความรุนแรงในครอบครัวพบวา
ความสามารถของหญิงในการแสวงหารายไดและปจจัยทีจ่ ําเปนตอชีวิตเชนที่พักอาศัยที่
ปลอดภัย เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของหญิงที่จะสามารถสรางชีวิตใหมจากการถูกกระทํา
รุนแรงในครอบครัว หากปราศจากการชวยเหลือสงเคราะหดังกลาวแนวโนมที่หญิงจะหวน
กลับไปกระทําผิดซ้ําขึ้นอีกมีความเปนไปไดสูง
8. พัฒนาระบบการควบคุมและสอดสองและระบบการกลับคืนสูชุมชนดวยกระบวนการ
ทํางานรวมกันของทุกภาคสวนอยางมีประสิทธิภาพ
หญิงที่อยูระหวางการคุมความประพฤติหรือการกลับคืนสูชุมชนอาจเผชิญกับปญหา
ตางๆเชนปญหาตราบาป การกีดกันจากชุมชนสังคม สถานภาพความเปนแมโดยลําพัง
ความสามารถในการหารายไดลดลง ไมมหี รือขาดแคลนโปรแกรมการฟนฟูที่เหมาะสม
ความรับผิดชอบตอหนวยงานพหุภาคีทั้งหลาย และขาดการสนับสนุนทั่วๆไปจากชุมชน
สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดความจําเปนที่จะตองจัดใหมีโปรแกรมที่ใหบริการอยางครบถวนแบบ
องครวม ที่ผูใหบริการตองทํางานเพื่อการใหบริการรวมกันแบบพหุภาคีขององคกรตางๆ
ในชุมชนโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับวัฒนธรรม
สําหรับหญิงที่กระทําผิดหนวยงานบริการสําคัญที่ตองทํางานรวมกันแบบบูรณาการ
เพื่อการชวยเหลือและสงเคราะหหญิงที่กระทําผิด เชน กรมสุขภาพจิต หนวยงานบําบัดสุรา
และยาเสพติด ผูใหบริการหญิงที่ถูกกระทํารุนแรงทางรางกายและทางเพศ หนวยงาน
บริการครอบครัว หนวยเพื่อการสงเคราะหและชวยเหลือฉุกเฉินสําหรับที่อาศัย อาหาร
การเงินฯลฯ องคกรทางการศึกษา การฝกอาชีพการจัดหางาน หนวยบริการดานการ
คมนาคม หนวยบริการสงเคราะหและเลี้ยงดูเด็ก บริการเพื่อการดูแลปญหาสุขภาพ กลุม
ชวยเหลือตนเอง กลุมคุมครองผูบริโภค องคกรตางๆที่ใหโอกาสเพื่อความบันเทิงและ
นันทนาการ องคการทางศาสนา และสมาคมหรือชมรมตางๆในชุมชน
“เมื่อกรมคุมประพฤติตองเปนหนวยงานหลักในการใหการสงเคราะหผูกระทําผิด
ภายหลังปลอย ประกอบกับงานวิจยั ดังกลาวพบวาภารกิจนี้มีความยุงยากซับซอนเกินกวาที่
หนวยงานใดหนวยงานหนึง่ จะทําใหสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพโดยลําพัง ทางเลือกที่
นาจะมีประสิทธิภาพที่สุดคือการบูรณาการทุกภาคสวนที่เกี่ยวของโดยเฉพาะชุมชน การบูร
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ณาการในรูปคณะกรรมการคุมประพฤติในระดับจังหวัดและ/หรือระดับภาคซึ่งไดให
รายละเอียดพอสมควรแลวซึ่งจะไมขอกลาวซ้ํา แนวทางดังกลาวเปนประสบการณที่
ประสบความสําเร็จของวิธีการคุมประพฤติในสวนการใหการสงเคราะหหลังปลอยใน
ตางประเทศมาชานานแลวสมควรที่จะนํามาประยุกตใชกับประเทศไทยได”
สรุป
แนวนโยบายของรัฐดานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตองสรางและพัฒนาความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ “หลักความเสมอภาค” หรือ “Equal Treatment” ที่เนนความเหมือนกันแบบสมดุลที่
ตองตั้งเปาหมายและใชความพยายามเทาๆกันตอการจัดการกับผูกระทําผิด ยิ่งกวาความเหมือนกัน
โดยเนื้อหา จะตองใหเปนความรับผิดชอบของระดับบริหารเพื่อดําเนินนโยบายดังกลาวโดยตองให
การสนับสนุนทรัพยากรที่พอเพียง การคัดสรรบุคลากร การฝกฝนอบรมตองใหเกิดความมั่นใจวา
ปญหาของหญิงที่กระผิดไดรับการจัดอยูใ นระดับตนๆของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตอง
พัฒนากระบวนงานตางๆที่ใชกับผูกระทําผิดที่เปนหญิงที่ตองสามารถสนองตอบตอความตองการ
ตามสภาพปญหาของหญิงทีก่ ระทําผิดไดอยางเหมาะสม เชนเครื่องนุงหม ทรัพยสินสวนตัว สุขภาพ
อนามัย การออกกําลังกาย นันทนาการ การติดตอกับบุตรและครอบครัว ตองหาทางปองกันการ
หวนกลับคืนสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใหมอีกครัง้ ของผูกระทําผิดที่เปนหญิงตองพัฒนา
นโยบาย โปรแกรมทั้งหลาย รวมทั้งบริการตางๆที่มุงจัดการกับสาเหตุที่มีอิทธิพลเหนือวิถีชีวติ ของ
หญิงจนผลักดันใหหญิงตองกระทําผิด ตองพัฒนากระบวนการทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนที่
เขมแข็งกับชุมชนทั้งหลายและตองพัฒนาโปรแกรมตางๆที่บูรณาการการทํางานรวมกันแบบเปน
หุนสวนกับหนวยงานจัดหาที่อยูอาศัย หนวยงานดานการศึกษา หนวยงานฝกอบรมและจัดหางาน
และที่สําคัญที่สุดคือหนวยงานตางๆที่ใหบริการและสนับสนุนครอบครัว และที่สําคัญที่สุดตอง
พัฒนาและสงเสริมความเขมแข็งของสายสัมพันธของครอบครัวโดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธ
ระหวางมารดากับบุตร
………………………………………………..

