แนวทางการดําเนินงานคุมประพฤติ
เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท การปองกัน
และ การตอสูกับปญหาอาชญากรรมฯ เพื่อใหเปนไปตามปฏิญญากรุงเทพฯ
โดยนายสมชาติ เอีย่ มอนุพงษ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการแกไขฟนฟูและกิจกรรมชุมชน
5 กรกฎาคม 2548

บทนํา
เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนงานทีเ่ พิ่งนํามาทดลองใชในกรมคุม
ประพฤติประกอบกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถนํามาใชในงานคุมประพฤติได
ทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
แตก็เพิ่งนํามาทดลองใชเฉพาะในชั้นกอนศาล
พิพากษาในงานสืบเสาะและพินิจเทานั้น
สําหรับการปองกันอาชญากรรมแมจะเปนวิสัยทัศนและพันธกิจของกรมคุมประพฤติ แต
การปองกันอาชญากรรมและการตกเปนเหยื่ออาชญากรรมรวมถึงการปองกันการแพรระบาดของ
อาชญากรรมเมืองที่ตองอาศัยความรวมมือจากภาคประชาสังคม กลุมบุคคลนอกภาครัฐ รวมถึง
เจาหนาที่ทองถิ่นตามปฏิญญากรุงเทพฯมีขอบเขตที่กวางกวา
และแมกรมคุมประพฤติจะมีการ
ดําเนินโครงการที่เกี่ยวของกับการปองกันอาชญากรรมมาบางแลวเชนโครงการพลังเครือขาย
ยุติธรรมชุมชนเพื่อแกไขปญหายาเสพติดแบบครบวงจร ศูนยยุติธรรมชุมชน โครงการอาสาสมัคร
คุมประพฤติ แตโครงการดังกลาวก็ยังอยูร ะหวางทดลอง บางโครงการเพิ่งเริ่มตนและขอบเขตยังอยู
ในวงจํากัด จึงอาจถือไดวาการปองกันอาชญากรรมตามปฏิญญากรุงเทพฯเปนเรื่องใหมสําหรับกรม
คุมประพฤติเชนกัน
การปองกันอาชญากรรมเปนกลยุทธในเชิงรุก (Proactive) ตามแนวคิดของยุติธรรมชุมชน
(Community
Justice)
ที่มุงเนนกระบวนการแกปญหาของชุมชนทั้งกอนและหลังการเกิด
อาชญากรรม เพื่อชีวิตและความเปนอยูท ี่ดีของชุมชน สวนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมี
เปาหมายที่มุงเยียวยาใหแกผูเสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมเปนหลัก โดยการแกไขฟน ฟู และ การ
คุมครองสังคมจากอาชญากรรมเปนเปาหมายรอง เปนวิธีการมุงเยียวยาภายหลังเหตุการณกระทําผิด
เกิดขึ้นแลวจึงเปนวิธีที่ตั้งรับ (Reactive) การปองกันอาชญากรรมตามแนวยุติธรรมชุมชนจะตอง
อาศัยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนกลยุทธหนึง่ เพื่อแกปญหาชุมชนหลังเกิดอาชญากรรม
ขึ้นแลว เพือ่ ฝกใหชุมชนไดมีโอกาสเรียนรูอาชญากรรมรวมกันอยางเปนระบบ ฝกการทํางาน
รวมกันเพื่อแกปญหารวมกันซึ่งในที่สุดจะนําไปสูการเรียนรูที่ชุมชนจะรวมกันคนหาแนวทางที่จะ
ปองกันไมใหอาชญากรรมนั้นๆเกิดขึน้ ในชุมชนของตนไดอยางไร
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สําหรับหลักการปองกันและการแกไขปญหาอาชญากรรมตองอาศัยขอมูลเปนเครื่องชวย
ในการวางแผนและการตัดสินใจ ตองกระทําในพื้นที่ใดพื้นทีห่ นึ่งเปนการเฉพาะโดยปกติมกั เปน
พื้นที่ๆมีอาชญากรรมเกิดขึ้นสูง (Hot spot) ขอมูลที่สําคัญเชน สถิติลักษณะและขนาดของ
อาชญากรรมในพื้นที่เปาหมาย ปจจัยเสีย่ งประกอบดวยอะไรบางมีลกั ษณะและขนาดเปนอยางไร
ปจจัยคุมครองมีอะไรบางมีลักษณะและขนาดเปนอยางไร
ประสบการณเดิมและทักษะในการ
จัดการกับขอขัดแยงหรือการจัดการกับอาชญากรรมของชุมชนมีลักษณะและขนาดเปนอยางไร
วัฒนธรรมหรือแนวทางการดําเนินชีวิตของชุมชนมีลักษณะและความเหนียวแนนอยางไร
ฯลฯ
กระบวนการยุติธรรมชุมชนจะตองนําขอมูลเหลานั้นมาแกปญหารวมกันในหมูผูมีสวนไดเสีย และ
เพื่อใชในการประเมินผลการทํางานรวมกันวาอาชญากรรมลดลงหรือไมปจจัยเสีย่ งลดลงหรือไม
เหลือเทาใดอะไรบาง ปจจัยคุม ครองเพิ่มจํานวนและเขมแข็งมากขึ้นหรือไมอะไรบาง
ผูมีสวนไดเสียในที่นหี้ มายความถึงผูมีสวนไดเสียตามความหมายทีแ่ สดงไวในปฏิญญา
กรุงเทพฯไดแกประชาสังคม กลุมบุคคลนอกภาครัฐ ชุมชน เจาหนาทีท่ องถิ่น องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยเฉพาะความหมายของประชาสังคมเปนคําที่กวางที่อาจรวมถึงกลุมคนที่ไมไดอยูใ น
ชุมชนพื้นที่เปาหมายที่ตองการแกปญหาอาชญากรรม แตมีความสนใจในเรื่องที่ชุมชนเปาหมายทํา
อยู
และเสนอเขามาเปนหุนสวนเพื่อใหความชวยเหลือในสิ่งที่ประชาสังคมนั้นมีความถนัดเพื่อ
แกปญหาอาชญากรรมของชุมชนนั้นรวมกัน
เมื่อพิจารณากรอบของการปองกันและการตอสูกับปญหาอาชญากรรมตามความหมายของ
ปฏิญญากรุงเทพฯจะเห็นไดวามีแนวความคิดที่สอดคลองกับแนวคิดของยุติธรรมชุมชนที่กรมคุม
ประพฤติดําเนินการอยูในโครงการทดลองคือโครงการพลังเครือขายยุตธิ รรมชุมชนเพื่อแกปญหา
ยาเสพติดแบบครบวงจรซึ่งหากสามารถแกปญหายาเสพติดได ก็จะสามารถแกปญหาอาชญากรรม
อื่นๆไดเกือบทั้งหมด ทั้งนีก้ ็เพราะอาชญากรรมมีสาเหตุมาจากยาเสพติดมากกวารอยละ 70 จึงพอ
ประมวลไดวาปฏิญญากรุงเทพฯทั้งสวนการปองกัน
การแกไขปญหาอาชญากรรม
และ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ตางลวนมีความสอดคลองกับแนวปฏิบัติทกี่ รมคุมประพฤติ
ดําเนินการอยูแ ลว
กรมคุมประพฤติจะกาวเดินตอไปอยางไรเพื่อรองรับปฏิญญากรุงเทพฯ
ความสอดคลองเปนสิ่งที่บังคับใหกรมฯตองยอมรับเอาปฏิญญากรุงเทพฯนี้ไปปฏิบัติอยาง
หลีกเลี่ยงไมได กรมฯจะตองทําการ “ประเมินกรอบอัตรากําลัง” (Workforces Assessment) ที่
จําเปนตองประเมินกรอบอัตรากําลังก็เพราะแมลําพังการดําเนินงานตามภารกิจเดิมก็ยังไมสามารถ
ดําเนินงานคุมประพฤติใหเปนไปไดจริงโดยภาระงาน (Workload) ก็ยังลนขีดความสามารถของแต
ละคนอยูแลว ดังนั้นหากทุกฝายยอมรับวากระบวนยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทที่ตองขยายขอบขายการ
ใชประโยชนใหมากขึ้นก็ดี การปองกันและการแกไขปญหาอาชญากรรมก็ดีเปนเรือ่ งใหมที่เขามาสู
ระบบงานคุมประพฤติก็อาจมีเหตุผลในการตอรองงบประมาณและกรอบอัตรากําลัง
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กรอบขอเสนอแนะตอไปนี้อยูภายใตเงื่อนไขที่เปนอยูจริงในปจจุบนั และอาจตอง
ปรับเปลี่ยนบางเล็กนอยแตกน็ าจะอยูในวิสยั ที่นาจะเปนไปไดดังนี้
1. สรางกลไกเพือ่ การขับเคลื่อนโดยการปรับโครงสรางและการแกกฎหมายรองรับ
1.1 จะตั้งหนวยเฉพาะเพื่อรองรับภาระงานใหม หรือจะฝากงานใหมไวกับหนวยที่
มีอยูแลวตามโครงสรางเดิม
หากเราศึกษา “ประสบการณของประเทศอื่นที่ประสบความสําเร็จ” จะพบวาเมื่อใดก็ตามที่
หนวยงานมีนโยบายตองเริ่มงานใหม
โครงสรางหนวยงานนั้นจะเปลี่ยนไปตามงานที่เปลี่ยน
โครงสรางไมใชสิ่งที่ตายตัว (Static) แตหากเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา กรมฯคงตองตัดสินใจใน
สองทางเลือก ทางเลือกแรกคือ จะตั้งหนวยเฉพาะเพื่อรองรับภาระงานใหม ทางเลือกที่สองฝากงาน
ใหมไวกับหนวยที่มีอยูแลวตามโครงสรางเดิม
ทั้งสองทางเลือกตางมีขอดีและขอเสีย หากเลือกทางเลือกแรกงานใหมจะไดรับการพัฒนา
ตอไปอยางจริงจังแตอาจมีขอ เสียที่หากการประสานกับหนวยที่เกี่ยวของไมดีก็กระทบกับงานใหม
ได ทางเลือกที่สองปญหาการขัดแยงกับหนวยอืน่ ไมมแี ตความเขมขนของการพัฒนางานใหมจะเจือ
จางลง แตไมวาจะเลือกทางใดก็หนีไมพนที่จะตองพิจารณากรอบอัตรากําลังโดยรวมของสํานักงาน
นั้นที่จําเปนตองปรับและเกลี่ยมาใหกับงานใหมตามทีเ่ ห็นจําเปนและที่สําคัญที่สุดงานใหมนี้จะตอง
มีหัวหนาหนวยรับผิดชอบซึ่งตําแหนงจะตองมีอํานาจไมนอยกวาระดับผูชวยผูอํานวยการจนเมื่อ
งานเดินไปไดอยางมั่นคงแลวอาจปรับเปลีย่ นหนวยนี้ไดตามความเหมาะสมตอไป
แมจะเลือกรูปแบบใดหนวยใหมนจี้ ะตองมีหนาที่หนึ่งในการใหความชวยเหลือเหยือ่
อาชญากรรมที่เกิดจากการใชความรุนแรงและความรุนแรงในทางเพศสวนภารกิจนัน้ ควรมีอยางไร
เปนกรณีทตี่ องออกแบบซึ่งเปนรายละเอียด
1.2 คณะกรรมการคุมประพฤติจงั หวัด หรือคณะกรรมการคุมประพฤติประจําเขตกรณี
กรุงเทพธนบุรี
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถนํามาใชไดในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาและเกีย่ วของกับกรมคุมประพฤติในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ตั้งแตชั้นจับกุมไปจนถึงชั้นหลังศาลพิพากษาคดี ดังนัน้ เพื่อความสําเร็จของการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจําเปนอยางยิ่ง “ที่จะตองบูรณการหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเขาดวยกันในรูปคณะกรรมการ” เพื่อพัฒนากระบวนการดังกลาว
คณะกรรมการดังกลาวจะเปนกลไกที่สําคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ทั้งระบบ
อันไดแกกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
การปองกันและการแกไขปญหา
อาชญากรรมรวมทั้งปญหาขอขัดของในงานเดิมที่เคยมีมาในอดีต
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การออกแบบคณะกรรมการดังกลาวเปนเรื่องละเอียดออนที่ตองศึกษาคนควาวิจัยแนวทาง
จากประสบการณของประเทศที่ประสบความสําเร็จในการลดปญหาอาชญากรรมและสามารถผนึก
กําลังหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมใหเปนหนึ่งเดียวได (Streamline) ตางก็อาศัยกลไก
คณะกรรมการที่ใหความสําคัญตอการเขาสูตําแหนงคณะกรรมการของฝายตุลาการรวมทั้งการถอด
ถอนไมใชการแตงตั้งถอดถอนโดยฝายบริหารหากเปนการเสนอชื่อ (Nominated /Nominee) โดย
ประมุขฝายตุลาการ การหลีกเลี่ยงไมใชคาํ วาแตงตัง้ (Appointed) โดยฝายบริหารสําหรับกรรมการ
ที่มาจากตุลาการ ก็นาที่จะไมไปกระทบความเปนอิสสระของตุลาการ
นอกจากนี้ที่สําคัญที่สุดคณะกรรมการดังกลาวจะตองออกแบบเพื่อใหไดตัวแทนของชุมชน
ที่แทจริงและมีความสามารถอยางแทจริงเขามาบริหารงานคุมประพฤติ(ไมใชปลอยงานคุม
ประพฤติทั้งจังหวัดไวภายใตผูอํานวยการสํานักงานฯเพียงคนเดียว ที่บางคนอาจมีประสบการณ
นอยแถมยังไมใชคนในจังหวัดนั้นๆความรักความหวงแหนในพื้นที่จะมีไดอยางไร) คณะกรรมการ
ชุดนี้หากออกแบบใหสามารถตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆประจําพื้นที่เสี่ยงตางๆที่กระจายอยูทั่ว
จังหวัดเพื่อใหมีประสิทธิภาพตอการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมและเพื่อการเพาะตนกลา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในชุมชนนัน้ ๆ ก็สามารถที่จะกระทําไดอยางรวดเร็ว โดยอาจ
ออกแบบใหคณะอนุกรรมการตามเขตพื้นที่ตางๆจะตองมีกรรมการคนใดคนหนึง่ มาจาก
คณะกรรมการคุมประพฤติจงั หวัด/เขตเปนกรรมการในคณะอนุกรรมการนั้นดวยเพื่อใหเปนตัว
ประสานเพื่อการขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการนั้นๆ รวมทั้งหากมีการออกแบบการประชุม การ
สื่อสารในรูปแบบการรายงานวาเรื่องใดบางที่จะตองทําและตองทําเมื่อใดและตองรายงายผลตอคณะ
กรรมการฯเมื่อใดตามระยะเวลาที่กําหนดไวลวงหนา เชนนี้การขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการก็จะ
เปนกลไกขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไดทั้งจังหวัดหรือเขต
กรณีของกรุงเทพมหานคร
ในทางปฏิบัติสํานักงานคุมประพฤติตางๆในสังกัดกรุงเทพ
ธนบุรีแมจะมีการแบงเขตกันรับผิดชอบวาสํานักงานใดจะตองรับผิดชอบเขตใดบางจํานวนกี่เขต
(หมายถึงเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร) แตในทางปฏิบัติสํานักงานแตละสํานักงานก็ยังไม
สามารถบริหารเขตที่ตนรับผิดชอบไดตามความเปนจริงเพราะยังยึดติดอยูกับที่ตั้งของศาลที่ตน
สังกัดเปนหลัก
กรมฯควรที่จะตองแยกงานบริการศาลออกจากงานที่ตองคุม ครองสังคมจาก
อาชญากรรมโดยปองกันไมใหผูกระทําผิดหวนกลับไปกระทําผิดอีก
การมีหนวยอยูท ี่ศาลเปนสิ่งจําเปนที่จะตองใชเปนชองรับและสงผานขอมูลซึ่งเปน
เปาหมายหนึ่งที่ตองทําใหบรรลุ แตการดูแลปองกันผูกระทําผิดทีป่ ลอยเขาสูชุมชนจากชองทาง
ตางๆก็เปนหัวใจหลักของงานคุมประพฤติที่มีตัวชี้วดั กํากับเอาไววาจะตองกระทําผิดซ้ําไดไมเกิน
รอยละเทาใด
และหากสํานักงานในเขตกรุงเทพมหานครตองการดําเนินภารกิจตามปฏิญญา
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กรุงเทพฯใหบรรลุก็หนีไมพน ที่จะตองบริหารจัดการพืน้ ที่ที่ตนไดแบงเขตกันรับผิดชอบไวแลว
และเมื่อนัน้ การบริหารในรูปคณะกรรมการเชนที่กลาวมาแลวตองนํามาใชดวย
กรมคุมประพฤติไดริเริ่มทําบันทึกขอตกลงในรูป MOU รวมกันกับกรุงเทพมหานครแตก็
ไมไดสรางกลไกในการขับเคลื่อนMOU ดังนั้นขอเสนอในรูปคณะกรรมการนาจะเปนทางเลือกที่
ถูกตอง สําหรับประสิทธิภาพของคณะกรรมการจะมีมากนอยเทาใดสวนหนึ่งอยูทกี่ ารออกแบบดัง
ไดกลาวแลว
1.3 หนวยพิเศษตามภารกิจใหมในสวนกลางและประจําภาค
เหตุผลที่ตองมีหนวยรองรับพิเศษก็เชนเดียวกับการจัดหนวยพิเศษในระดับจังหวัดทีม่ ี
ความสําคัญอยางยิ่ง โดยหนวยนี้ทุกคนจะตองเรียนรูฝก ฝนตนเองใหเปนผูชํานาญในเรื่องนั้นๆอยาง
แทจริงที่จะตองใหบริการทั้งการฝกฝนอบรม และการใหการปรึกษาไดอยางรวดเร็วรวมทั้งการ
ติดตามประเมินผลดวยระบบการสื่อสารในรูปแบบตางๆที่จะตองออกแบบขึ้นมา ในที่นี้ภาคไมมี
บทบาทบังคับบัญชาที่จะใชอํานาจตรวจสอบแลวกํากับดูแล หากแตจะมีหนาที่ “เปนหุนสวนคอย
ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ เปนศูนยประสานระหวางสํานักงานภายในภาค เพือ่ การจัดประชุม
คณะกรรมการคุมประพฤติจงั หวัดในภาคนั้นๆ เปนผูประสานใหเกิดมาตรฐาน ผลักดันตัวชีว้ ัด ผลิต
และคนหานวัตกรรมในภาค และเปนศูนยฝกอบรมระดับภาค การประชุมระดับภาคดังกลาว
ผูอํานวยการภาคจะนั่งเปนประธาน”
2. สรางและพัฒนากระบวนการสงตอ
ขอนี้ไดใหแนวคิดไวบางในขอแรกโดยหากสามารถบูรณการหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมในระดับพื้นที่ในรูปคณะกรรมการระดับจังหวัดได ซึ่งจะตองออกแบบอยาง
รอบคอบดังกลาวแลวนัน้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทก็จะพัฒนาไปไดอยางรวดเร็วทีเ่ ห็น
ไดชัดคือที่จังหวัดพัทลุง การบูรณการเปนทางรอดของระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย การสราง
อาณาจักรทําใหการพัฒนาระบบยุติธรรมทางอาญาของไทยหยุดนิ่งอยางนาใจหาย ผลกรรมพลอย
ตกแกไพรฟาประชาชนตาดําๆ จะเห็นตัวอยางไดชัดเจน ตรงที่หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาตางมีกฎหมายของตนหนวยละฉบับสองฉบับไวถือปฏิบัติ ไมมีกฎหมายกลางที่จะยึดโยง
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งหมดเขาดวยกันทีจ่ ะพอเรียกไดวาเปนระบบ แมจะ
ถือวาประมวลกฎหมายอาญาและวิธีพจิ ารณาความอาญาบังคับกับทุกหนวยในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาก็อาจจะใชเพียงบางสวนเทานัน้ ซึ่งพัฒนาไดลาชา
ทําใหเกิดปญหาการติดขัดในการ
บริหารงานยุตธิ รรมทางอาญาของประเทศเปนอยางมาก
การแบงอํานาจนาจะเปนสิ่งที่ถูกตองในการคานซึ่งกันและกัน
แตการแบงความ
รับผิดชอบตอชีวิตและความเปนอยูที่ดีของพี่นองประชาชนนี้จะแบงกันรับผิดชอบอยางไรใน
ระหวางหนวยงานทั้งหมดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดวยกัน การแบงอํานาจโดยเด็ดขาด
เทากับเปนการสรางอาณาจักรทําใหกระบวนการยุติธรรมทางอาญาขาดการเรียนรูอาชญากรรม
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รวมกันอยางเปนระบบ ทําใหการเรียนรูอ าชญากรรมเปนไปอยางเชือ่ งชา การแบงสรรคทรัพยากร
แกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็ไมเปนไปตามความเปนจริงที่ควรจะเปนขึ้นอยูที่
หนวยงานใดสรางอาณาจักรของตนไดมั่นคงมากกวากันที่จะใชเปนเครื่องมือตอรอง ทําใหบางจุด
ในระบบยุติธรรมทางอาญาพิกลพิการ ระบบขาดความสมบูรณที่จะจัดการกับปญหาอาชญากรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
“การสรางและพัฒนากระบวนการสงตอเพือ่ เขารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทหรือกระบวนการ
งานใหมใดๆทีจ่ ะพัฒนาหรือสรางขึ้นมาใหมเพื่อใหบริการแกประชาชนอยางเทาเทียมทั่วถึง”
กฎหมายชะลอฟองเริ่มเปนชองทางที่ชอบดวยกฎหมายในการใชกระบวนการนี้ แตก็
ยังตองติงตรงที่ปลอยใหเปนดุลพินิจของพนักงานคุมประพฤติที่จะใชวิธีการนี้กไ็ ดซงึ่ นาจะเขียน
บังคับใหเปนหนาที่ของพนักงานอัยการหรือพนักงานคุมประพฤติที่จะตองอธิบายวิธีการนี้และถาม
ความสมัครใจของเหยื่ออาชญากรรมวาสมัครใจที่จะใหใชวิธีการนี้หรือไม
การไกลเกลี่ยที่ใชในระบบงานคุมประพฤติเปนระบบความยินยอมของเหยื่อ
อาชญากรรมที่สมัครใจเขารวมในกระบวนการนี้กย็ ังมีปญหาในทางกฎหมายเมื่อเสนอในรายงาน
สืบเสาะเพื่อใหขอตกลงระหวางคูกรณี เปนเงื่อนไขขอหนึ่งในคําพิพากษาที่จําเลยตองปฏิบัติตามซึ่ง
หากไมปฏิบัตติ ามก็จะมีสภาพบังคับโดยกฎหมายที่จะบังคับเอากับจําเลยไดจริง แตปจจุบนั การ
ปฏิบัติตามขอตกลงเปนเรื่องความสมัครใจ หากมีการฝาฝนขอตกลงทางออกของเหยื่ออาชญากรรม
ตองไปใชสิทธิในทางแพงเปนการเพิ่มภาระแกเหยื่ออาชญากรรม
การบูรณการของหนวยงานในระบบยุติธรรมทางอาญาเทานั้นที่จะแกปญหาเหลานีไ้ ด
โดยตองตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งกฎหมายกลางของทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่
สามารถปรับเปลี่ยนไดโดยงายโดยยึดประโยชนสุขของประชาชนเปนที่ตั้ง
3. เกลื่อนกลืนงานใหมใหเปนเนื้องานเดิมที่มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท รวมทัง้ การปองกันและการแกไขปญหา
อาชญากรรมจะเกลื่อนกลืนเขาเปนหนึ่งเดียวในเนื้องานเดิมไดอยางไรนี้ “ไมใชเรื่องใหมเปนเรื่องที่
มีการนําไปใชและไดผลสําเร็จมาแลวในการลดปญหาการกระทําผิดซ้ํา”ซึ่งก็หมายความวาสามาร
ลดปญหาอาชญากรรมไดนนั้ เอง
กระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันทอาจ “ตองขยายเปาหมายใหกวางมากขึ้น”ไมใชเพียง
เพื่อใหบรรลุขอตกลงระหวางคูกรณีซึ่งมีผลกระทบในวงจํากัดหากแตจะตองขยายรูปแบบการ
นํามาใชในศูนยยุติธรรมชุมชนเพื่อเปาหมายของการสรางและพัฒนาบรรทัดฐานทางพฤติกรรมของ
สมาชิกในชุมชนโดยรวมใหเขมแข็งมากขึ้นและพัฒนาใหชุมชนเปนรูปแบบควบคุมสังคมที่ไมเปน
ทางการเพื่อการบังคับเงื่อนไข (Case management) ที่เกิดจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
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ใหเกิดเปนจริงไดหากพัฒนาไปสูจุดนั้นไดก็สามารถแกไขขอจํากัดดานอัตรากําลังในเชิงปริมาณลง
ได.ในระดับหนึ่ง
ดวยคํานึงวาหากสามารถมีคณะกรรมการคุมประพฤติจังหวัดเมื่อใด การบูรณการงาน
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็จะงายขึ้น และ “การพัฒนาใหมาตรการการทํางานบริการสังคม
ในเชิงโทษ”อาจเกิดเปนจริงและเมื่อนัน้ การบูรณการใหผูที่จะไดรับประโยชนจากการทํางาน
บริการสังคมจะตองผานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยความยินยอมของเหยือ่
อาชญากรรม/ชุมชนหรือ เมื่อใดหากมีการพัฒนากฎหมายใดๆที่จะใชทางเลือกแทนการลงโทษ
จําคุก “เปนการลงโทษในชุมชน” และหากมีการกําหนดโดยกฎหมายใหผูที่จะไดรบั ประโยชนดว ย
การลงโทษในชุมชนจะตองผานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานโดยความยินยอมของเหยื่อ
อาชญากรรมและชุมชนเชนนี้ก็จะสามารถพัฒนากระบวนการนี้ใหเปนเนื้องานเดียวกับงานคุม
ประพฤติไดเปนอยางดี
4. การพัฒนาเครือขายยุติธรรมชุมชนใหเปนศูนยยุติธรรมชุมชนเพื่อการปองกัน
และแกไขปญหาอาชญากรรม และการแกไขขอขัดแยงในชุมชน
เครือขายที่จะพัฒนาเปนศูนยยุติธรรมชุมชนแตเดิมที่ดําเนินการอยูเ ปนบริการเพื่อให
ความสะดวกแกประชาชนทีอ่ ยูใกลเคียงกับศูนยไดเขาถึงความยุติธรรมโดยสะดวก บริการตางๆ
ของกรมคุมประพฤติใหดําเนินการที่ศูนยโดยการบริหารในรูปคณะอนุกรรมการดังกลาวแลวในขอ
1.2 การจัดองคกรตองไดรบั การออกแบบเพื่อใหเปนกลไกที่จะสามารถขับเคลื่อนงานตามปฏิญญา
กรุงเทพได
“ศูนยในลักษณะเชนนี้นาทีจ่ ะตองใหมีในพื้นที่ที่มีการระบาดของอาชญากรรมรุนแรง
เปนความสําคัญในลําดับตน”
ในพืน้ ที่ลักษณะเชนนี้จะมีผูกระทําผิดในความดูแลของกรมคุม
ประพฤติมากขึ้นตามไปดวย การเลือกพืน้ ที่เชนนีจ้ ะสามารถทําใหการปองกันและการแกไขปญหา
อาชญากรรมในรูปแบบยุติธรรมชุมชนไดผลและตรงกับเจตนารมณของปฏิญญากรุงเทพฯที่
ตองการใหเกิดกระบวนการทํางานรวมกันแบบบูรณการของทุกภาคสวนโดยเฉพาะกับภาคประชา
สังคม กลุมบุคคลนอกภาครัฐ รวมทั้งเจาหนาที่ทองถิ่น
ศูนยยตุ ิธรรมชุมชนนอกจากมีเปาหมายเพือ่ การดําเนินงานคุมประพฤติและการปองกัน
และแกไขปญหาอาชญากรรมแลวใหใชศนู ยนี้เปนเวทีแกไขปญหาขอขัดแยงของชุมชนในทุก
โอกาสที่เอื้ออํานวย
5. การใหการฝกฝนดานความรูและทักษะแกผูปฏิบัติอยางตอเนื่อง การรักษา
มาตรฐานการใหบริการ การสรางความเขาใจตอสาธารณะ และการสรางฐานผูเชีย่ วชาญ
ไดกลาวไวบางแลวในขอ1. แตเห็นวาเปนความจําเปนทีจ่ ะตองพัฒนาทักษะผูปฏิบัติ
อยางตอเนื่องเพื่อการ “รักษามาตรฐานใหเปนที่นาเชื่อถืออยูตลอดเวลา” หนวยพิเศษในสวนกลาง
และที่ภาคจะตองประสานกันเพื่อใหการฝกอบรมแกผูปฏิบัติรวมทั้งชุมชนที่ตองการขอรับความ
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ชวยเหลือการทําหนาที่ตรงนี้อาจตองการเวลาในการสรางความชํานาญแตก็จําเปนตองทําภายใต
ขอจํากัดดานอัตรากําลังจึงจําเปนตองเพิ่มศักยภาพของแตละคนที่มีอยู
ผูทําหนาที่ตรงนี้ตองมี
ความสามารถทั้งใหการฝกอบรม และการกํากับมาตรฐานใหสูงอยูเ สมอ การพัฒนาแนวปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพจะตองกระทําอยางตอเนื่อง
การตัดสินใจตรงนี้อาจมีทางเลือกอื่นหากมีผูใหบริการดานนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ
การผองถายงานดานนี้อาจทําไดโดยการสงตอโดยการซื้อบริการ
“ความเขาใจตอสาธารณะเปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่ง”เพราะการที่จะไดรับการยอมรับใน
การริเริ่มงานใหมใดๆ ก็ตอเมื่อสาธารณชนเห็นวาวิธีการนั้นๆเปนประโยชน การสรางความเขาใจ
จําเปนตองทําตอทั้งผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ
ผูกําหนดนโยบายที่เกีย่ วของ
และที่สําคัญคือเหยื่อ
อาชญากรรมตองมีความแนใจเสมอวาการเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทของเหยื่อ
อาชญากรรม “เปนความสมัครใจเองโดยแท”ไมใชการบังคับหากเมือ่ ใดมีการบังคับ และเปนที่
ทราบถึงสาธารณะชนจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนางานนี้ ดังนั้นการประเมินผลถึงความพึงพอใจ
ของเหยื่ออาชญากรรมและชุมชนที่มีตอกระบวนการนี้เพื่อเผยแพรแกสาธารณะชนอยูเสมอจึงมี
ความสําคัญ
“การสรางฐานผูเชี่ยวชาญ”กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทมีความจําเปนตองจัด
ใหมีขอมูลผูที่มีความเชี่ยวชาญดานนี้ทั้งในรูปของการทําเปนอาชีพ และในรูปของอาสาสมัครการมี
อาสาสมัครทําหนาที่นี้ไดโดยตรงที่จะทําหนาที่เตรียมคูกรณี เตรียมสถานที่ เตรียมผูท ี่จะเขารวมใน
กระบวนการรวมทั้งสามารถดําเนินกระบวนการไดดวย
นับวามีความสําคัญยิ่งกวาการใชเจา
พนักงานที่มีสภาพอํานาจบังคับ (Coerced) เหนือคูกรณีอยูกลายๆ เขามาทําหนาที่อํานวยความ
สะดวกซึ่ง“การใชอาสาสมัครที่มีความเปนกลางจะทําใหกระบวนการนี้ไดรับการยอมรับที่
กวางขวางมากขึ้น” ฐานผูเชี่ยวชาญตองจัดทําในทุกเขตพื้นที่ สําหรับผูเชี่ยวชาญจะตองมีกลไก
ตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานอยางตอเนื่อง
6. กระตุน พัฒนา และสรางเครือขาย เพื่อใหเกิดการนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทไปใชนอกระบบยุติธรรมทางอาญาอยางกวางขวาง โดยเฉพาะในสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการฯลฯ
สถานศึกษาเปนแหลงที่กระบวนการนี้เจริญงอกงามไดเปนอยางดีในหลายๆประเทศ
เปนการสรางเสริมบรรทัดฐานทางพฤติกรรมของนักเรียนที่ดีที่สุด ครูที่ทําหนาที่ฝายปกครองทุกคน
ควรอยางยิ่งทีจ่ ะไดรับการฝกฝนใหสามารถใชวิธีการนี้ และควรอยางยิ่งที่จะตองสรางความเขาใจ
กับครูทุกคนรวมทั้งสมาคมครูและสมาคมผูปกครองใหเห็นถึงประโยชนของกระบวนการนี้ตอการ
สรางใหโรงเรียนเปนสังคมที่นาอยูสําหรับเด็ก
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7. ควรจัดใหมีกองทุนสงเสริมการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมในรูป Justice Fund
แกชุมชนที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กองทุนกําหนด
การออกแบบการใหทุนซึ่งชุมชนตองยื่นขอเสนอ (Proposal) ตามรูปแบบที่กําหนดเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนซึ่งขอกําหนดอาจจะตองระบุไววา:
“ใหทุนไมเกินจํานวนเทาใด ชุมชนนั้นตองมีปญหาอาชญากรรมในระดับใด ชุมชน
นั้นจะตองมีรูปแบบในการดําเนินการกับอาชญากรรมของตนอยูกอนแลว ชุมชนนั้นจะตองรับเอา
รูปแบบของกองทุนไปใชในการจัดการกับปญหาอาชญากรรมในชุมชนของตน (ซึ่งอาจถอดแบบ
มาจากโครงการพลังเครือขายยุติธรรมชุมชนเพื่อแกไขปญหายาเสพติดแบบครบวงจรของกรมคุม
ประพฤติ) ชุมชนนั้นตองมีการทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนกับผูมีสวนไดเสียอื่นๆอยูแลวและ
หุนสวนนั้นอยางนอยที่สุดจะตองเปนหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหนวยใดหนวย
หนึ่ง ระยะเวลาของการดําเนินการตองไมเกินกวาทีก่ องทุนกําหนด รูปแบบของการบริหาร
โครงการและการประเมินผลตองเปนไปตามที่กองทุนกําหนดฯลฯ”
การออกแบบตรงนี้มีความสําคัญตอความสําเร็จของโครงการที่เสนอโดยชุมชน
เงินกองทุนอาจขอสนับสนุนจากเงินคาปรับในคดีอาญาหรือเงินที่ไดจากการกระทําที่ผิดกฎหมาย
จากภาษีสิ่งมึนเมา หรือจากงบประมาณ การประเมินผลแตละโครงการ ทําโดยคณะกรรมการเฉพาะ
เพื่อคนหารูปแบบที่มี “ประสิทธิภาพ (What Works)” ที่จะใหทนุ สนับสนุนตอเนื่องและการจัดใหมี
การประกวดแขงขันในวันใดวันหนึ่งซึ่งอาจจัดใหเปน “วันตอตานอาชญากรรมแหงประเทศไทย”
การสงเสริมชุมชนเชนนี้เปนการทําใหชุมชนเรียนรูที่จะแกปญหาของตนเองทําใหเกิด
การเรียนรูอาชญากรรมอยางเปนระบบและสอดคลองตรงตามเจตนารมณของปฏิญญากรุงเทพ

สรุป
ปฏิญญากรุงเทพฯวาดวยการพัฒนาตอไปซึ่งกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทและ
การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมโดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนดังกลาวเปน
มติของสังคมทั้งโลกที่เห็นรวมกันในเวทีประชาคมโลกที่จัดโดยองคการสหประชาชาติวาดวยการ
ปองกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่สังคมโลกเห็นตองกันวาเปนวิธีการที่
นาจะใชไดผลดีที่สุด แตสําหรับประเทศไทยถือวาเปนความทาทายตอระบบยุติธรรมทางอาญาของ
ประเทศ เปนการทาทายพลังอํานาจของประชาชนทีถ่ ือวาเปนเจาของประเทศนี้วาจะปฏิบัตติ าม
ปฏิญญากรุงเทพฯนี้ไดหรือไม คําตอบที่เกิดจากการทาทายไมมีใครจะตอบแทนเราไดนอกจากพวก
เราทั้งหลายในหนวยงานยุตธิ รรมทั้งหมดไมวาจะอยูในหนวยใดๆตรงไหนของระบบก็ตาม
.................................................................

