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คานา
จากการที่กรมคุมประพฤติได้จัดการประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียน
บวกสาม ขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายน 2556 แม้ว่าจะเป็นการพบปะกันครั้งแรก แต่ต่างเห็นพ้องถึงความสาคัญ
ที่จะจัดให้มีการประชุมพบปะหารือกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานด้านการคุมประพฤติและมาตรการแบบ
ไม่ควบคุมตัวโดยเฉพาะในอาเซียน เพื่อพิจารณาในเรื่องของประเด็นการปฏิบัติงานต่างๆที่จะต้องเกี่ยวข้อง
กันในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชน
ดังนั้น การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว อาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2 จึง
เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2557 ณ เดอะรีเจนท์ ชะอา บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
ตามบริบทที่สามารถเกื้อกูลกันได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งจะเป็นการเตรียมความพร้อมของกรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธ รรมของประเทศไทยในการรองรับผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น จากการเข้าเป็นประชาคม
อาเซีย น โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ การปฏิบัติต่อผู้ กระทาผิ ดระหว่างประเทศใน
อาเซียน ทั้งนี้ นอกเหนือจากองค์ความรู้ เครือข่ายด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในภู มิภาคอาเซียนบวกสาม
แล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในความพร้อมด้านการจัดประชุมเวทีวิชาการต่างๆ อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้คงไม่สามารถประสบความสาเร็จได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจาก
บุคคลกรทุกๆ ท่านในสังกัดกรมคุมประพฤติ และกระทรวงยุติธรรม และที่ สาคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ การได้รับ
คาแนะนา คาปรึกษา และการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของกรมคุมประพฤติและกระทรวงยุติธรรม ใน
นามคณะผู้จัดทา ใคร่ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาใน
การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์กับ
ท่าน และเป็นข้อมูลทางวิชาการเพื่อพัฒนาระบบคุมประพฤติของไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
คณะผู้จัดทา
กรมคุมประพฤติ

ข
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โดย นายมณเฑียร ทองนิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

รักษาการปลัดกระทรวงยุติธรรม
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คณะผู้แทนจากประเทศอาเซียนบวกสาม
แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
สวัสดีครับ
จังหวัดเพชรบุรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
เลือกสรรให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นสถานที่สาหรับจัด การประชุม “ASEAN Plus Three Conference on
Probation and Non-custodial Measures” ครั้งที่ 2 และมีโอกาสได้ต้อนรับผู้เข้าร่ว มการประชุมจาก
ประเทศในอาเซียนและบวกสาม รวมถึงแขกผู้มีเกียรติในงานด้านการคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรม
ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2557 ในครั้งนี้ทุกท่าน
เพชรบุรี เป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ งดงามด้วยศิลปะ และสถาปัตยกรรม และยัง
เป็นที่ตั้งของสถานที่สาคัญหลายแห่ง ซึ่งเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี นอกจากนี้ จังหวัดเพชรบุรี
ยังเลื่องชื่อเรื่องความงดงามของทะเลและชายหาด เช่น หาดชะอา ซึ่งมีน้าทะเลใส ถนนเรียบชายหาดเรียง
รายไปด้วยแนวต้นสนสวยงาม
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ผมเชื่อว่าหากทุกท่านได้มาเยือนสถานที่ดังที่กล่าวข้างต้นจะมีความประทับใจและอยากกลับมา
ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีอีกหลายครั้ง โดยนอกจากสถานที่ที่สวยงาม และมีความสาคัญต่างๆ แล้ว สิ่งที่เลื่อง
ชื่อของจั งหวั ดเพชรบุ รี นั่ น ก็คือ “ขนมหวาน” ซึ่ งใช้วัต ถุดิบ ชั้นดี ในจั งหวั ดมาผลิ ต รสชาติ ดีเป็ นที่ถู กใจ
ของทุกคน ตามคาขวัญประจาจังหวัดที่ว่า "เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้าศิลปะ แดนธรรมะ
ทะเลงาม"
นอกจากนี้ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ยั ง มี โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ใ นพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดาริ ” อันเป็นโครงการศึกษาเรียนรู้
การพัฒ นาที่ดินที่สมบูรณ์แบบแห่งหนึ่งขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ โดยปัจจุบันเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดเพชรบุรี
ในโอกาสส าคัญที่ทุกท่านได้เดิน ทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดเพชรบุรีในครั้ งนี้ ผมขอให้ ทุกท่าน
มีความสุข และขอให้การประชุม“ASEAN Plus Three Conference on Probation and Non-custodial
Measures” ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ประสบความสาเร็จ บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการประชุม
ทุกประการ และหากท่านใดมีเวลา จั งหวัดเพชรบุรีขอเรีย นเชิญท่านแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวจุดส าคัญ
ที่น่าสนใจภายในจังหวัดของเรา ซึ่งมีให้ท่านได้เพลิดเพลินอยู่มากมายหลายแห่ง ผมเชื่อว่าตลอดระยะเวลา
ที่ทุกท่านได้อยู่ในจังหวัดแห่งนี้ เพชรบุรีจะต้อนรับท่านด้วยมิตรภาพและไมตรีอย่างอบอุ่น
ขอบคุณครับ
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ผู้แทนจากสถานทูตและองค์การระหว่างประเทศ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะผู้แทนจากประเทศในอาเซียนบวกสาม
แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นส่วนหนึ่งในการประชุม “ASEAN Plus
Three Conference on Probation and Non-custodial Measures” ครั้งที่ 2 ในวันนี้ โดยขอขอบคุณ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ที่ได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น ซึ่งทาให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนบวกสามให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ความส าเร็ จ ของการประชุ ม ในปี ที่ ผ่ า นมา กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์
กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดิฉันในฐานะ
ผู้บริหารในกระบวนการยุติธรรม รู้สึกยินดี และพร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันในระดับภูมิภาค
อาเซียนทุกๆ ด้าน โดยมีวิธีการของงานคุมประพฤติอาเซียนบวกสามเป็นต้นแบบที่สาคัญ
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ดิฉันเชื่อมั่นว่าการทางานเชื่อมต่อและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อประชาชนและประเทศชาติ
ภายใต้การอานวยความยุติธรรมและหลักนิติธรรม ตามภาระหน้าที่ ที่แต่ละหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ จะเป็น
ผลดีต่อประชาชนในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อ
การอานวยความยุติธรรมให้ประชาชนในภูมิภาคนี้ ซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านความยุติธรรมทางแพ่งด้วย
ซึ่งเป็นหน้าทีท่ ี่ดิฉันรับผิดชอบในขณะนี้
สุดท้ายนี้ ดิฉันหวังว่าการประชุม “ASEAN Plus Three Conference on Probation and
Non-custodial Measures” ครั้งที่ 2 นี้ จะประสบความสาเร็จและเป็นที่จดจาของผู้เข้าร่วมการประชุม
ทุกท่าน และหวังว่าผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านจะได้รับประสบการณ์อันน่าประทับใจในการมาเยี่ยมชม
จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบคุณค่ะ

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

คากล่าวเปิดการประชุม
คุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

โดย นางกรรณิการ์ แสงทอง
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

ท่านเอกอัครราชทูต
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บริหารจากกระทรวงยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม
ผู้แทนจากสถานทูตและองค์การระหว่างประเทศ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะผู้แทนจากประเทศในอาเซียนบวกสาม
แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
ดิ ฉั นรู้ สึ กเป็ นเกี ยรติ และมี ความยิ นดี เป็ นอย่ างยิ่ งที่ ได้ ต้ อนรั บผู้ บริ หารจากหน่ วยงานด้ านการ
คุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว รวมถึงผู้บริหารหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
อาเซียนบวกสามในการประชุมวันนี้
ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้จัดการประชุม ASEAN Plus Three Conference on Probation
and non-custodial Measures ขึ้น ในเดือนเมษายน ซึ่งประสบความสาเร็จและได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง
จากประเทศสมาชิกในอาเซีย น การประชุมในครั้งแรกนั้นก่อให้เกิดจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายงาน
คุมประพฤติให้มีความเข้มแข็ง การประชุมในครั้งนั้น นับได้ว่าเติมเต็มช่องว่าง และสร้างเครือข่ายในการ
ปฏิบัติงานด้านการคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างกันให้เกิด
และเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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จากความสาเร็จของการประชุมในปีที่ผ่านมาทาให้เกิดการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งที่สอง
ภายใต้ประเด็นหลักในการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน ในกรอบแนวคิดของ
“HELP” ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 4 ด้าน คือ การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development)
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Exchange of Information) การแบ่งปันความรู้ (Learning and Sharing
Knowledge) และการปฏิบัติงาน (Practice)
สาหรับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารด้านงานคุมประพฤติ และมาตรการ
แบบไม่ควบคุมตัวจาก 11 ประเทศ รวมประเทศไทย สถาบันระหว่างประเทศด้านอาชญาวิทยา สถานทูต
และองค์การระหว่างประเทศ อาจารย์จากสถาบันการศึกษา ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม อาสาสมัครคุมประพฤติ รวมทั้งสิ้น 300 คน
การประชุม ASEAN Plus Three Conference on Probation and Non-custodial
Measures ครั้งที่ 2 เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม และนโยบายเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมของรัฐที่จะให้ประชาชนและนานาประเทศเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศไทย การส่งเสริมระบบงานยุติธรรมให้ดาเนินการสอดคล้องตามมาตรฐานสากล และอานวยความ
ยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักนิติธรรมความเสมอภาคและความเป็นธรรม ดิฉันหวังว่าการประชุม
ครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้เราได้ ส่งเสริมความร่วมมือและร่วมกันแสดงเจตจานงในการสร้างสังคมที่เป็นธรรมใน
ภูมิภาคนี้ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในด้านงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
ซึ่งเป็นวิธีการที่สาคัญวิธีการหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิด การประชุม “ASEAN Plus Three Conference on
Probation and Non-custodial Measures ครั้งที่ 2 และขอให้การประชุมในครั้งนี้ประสบความสาเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ทุกประการ
ขอบคุณค่ะ

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

ปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
(Cooperation with the Community for the Effective Treatment of Offenders)
ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมายและพัฒนาระบบงานยุติธรรม
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ท่านชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รักษาการปลัดกระทรวงยุติธรรม
ฯพณฯท่านเอกอัครราชทูต
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ท่านผู้แทนอันทรงเกียรติ ASEAN Plus Three
ท่านผู้นาเสนอและผู้ร่วมประชุม
ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมการประชุม “The 2nd ASEAN Plus Three Conference
on Probation and Non-custodial Measures” ซึ่งหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้ คือ การส่งเสริมความ
ร่วมมือเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด และเป็นโอกาสที่จะตอกย้าความสาคัญของผู้ที่มีบทบาทสาคัญด้านงาน
ยุติธรรมทางอาญาที่มักจะถูกมองข้าม ซึ่งก็คือ ชุมชน ชุมชนเป็นทั้งผู้ รับและเป็นหุ้นส่วนของงานยุติธรรม
ที่มีคุณภาพ หากปราศจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในงานต่างๆ แล้ว ระบบยุติธรรมจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ได้ยาก
ในฐานะที่เป็นทั้งผู้ปฏิบัติและผู้บริหารงานด้านยุติธรรมมากว่า 30 ปี ผมได้เห็นการปฏิรูปหลาย
อย่างในระบบงานยุติธรรมของประเทศไทย ในฐานะที่เคยเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติและปลัดกระทรวง
ยุติธรรมผมเคยมีประสบการณ์ในการหาทางออกสาหรับปัญหาต่างๆ มากมาย อีกทั้งมีโอกาสได้มีส่วนร่วม
ในกระบวนการปฏิรูปทั้งหมดในระดับมหาภาค
หลายทศวรรษที่ผ่านมาในการหาทางออกให้กั บปัญหาที่ระบบงานยุติธรรมไทยกาลังเผชิญอยู่
อาทิปัญหาความแออัดของผู้ต้องขัง การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมด้านยาเสพติด และการเข้าถึงความยุติธรรม
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ได้ย ากในทางปฏิบั ติ และความพยายามที่จ ะปฏิรูประบบโดยรวม เป็นต้น ผมเชื่อว่าหน่ว ยงานยุติธ รรม
ไม่สามารถดาเนินงานได้โดยลาพัง หากแต่ต้องทางานร่วมกับชุมชนจึงจะประสบความสาเร็จ
ชุมชนคือผู้ปฏิบัติที่สาคัญ
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผมพบว่าโครงการหลายโครงการที่ผมได้เริ่มไว้เมื่อครั้งที่ดารงตาแหน่ง
อธิบดีกรมคุมประพฤตินั้นจะไม่สามารถสาเร็จผลได้หากปราศจากมีส่วนร่วมของชุมชน นั่นเป็นเพราะงาน
คุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอื่นๆ ดาเนินการในชุมชน ดังนั้นการสนับสนุนจากภาคประชาชน
จึงมีความสาคัญยิ่ง ทั้งในแง่ของการมีความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันที่เกิดจากความรู้สึก
เป็นเจ้าของ
ในการประชุมนี้เมื่อปีที่แล้ว ผมได้กล่าวถึงความท้าทายที่เราทั้งหลายกาลังเผชิญอยู่ นั่นคือ การที่
งานคุมประพฤติมักไม่ได้รับการมองเห็นจากสาธารณะเมื่อเทียบกับการแก้ไขฟื้นฟูแบบควบคุมตัวรูปแบบอื่นๆ
เช่น กรมราชทัณฑ์ นัยสาคัญจากการมองเห็นจากสาธารณะที่ค่อนข้างน้อย คือ ความยากลาบากในการชักจูง
ให้ผู้มีอานาจตัดสินใจให้การสนับสนุนที่จาเป็น กับงานคุมประพฤติ ทั้งในแง่ของการสนับสนุนจากประชาชน
และแหล่งเงินทุน
ผมยังได้เสนอด้วยว่า งานคุมประพฤติในอาเซียนจาเป็นต้องทางานในรูปแบบหุ้นส่วนกับชุมชน
เพราะรากฐานของคนเรามาจากชุมชน แม้กระทั่งทุกวันนี้ประชากรในประเทศส่วนใหญ่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่
ชนบท เราไม่สามารถทางานในรูปแบบรวมศูนย์อานาจและดาเนินการแยกจากประชาชนท้องถิ่น อาชญากรรม
ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยตัวของมันเอง ความพยายามของภาครัฐก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้นเช่นกัน
ด้วยตระหนักถึง ความสาคัญของชุมชนอย่างเร่งด่วน ผมจึงตัดสินใจที่อุทิศปาฐกถาครั้งนี้ให้กับ
หัวข้อความร่วมมือกับชุมชนและอธิบายเพิ่มเติมว่าเราจะร่วมมือกับชุมชนได้อย่างไร จากนี้ต่อไปจะได้กล่าวถึง
โครงการต่างๆ ที่กระทรวงยุติธรรมได้ดาเนินการโดยนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
โครงการยุติธรรมชุมชน (Community Justice Initiatives)
ระบบคุ ม ประพฤติ ข องประเทศไทยได้ เ ริ่ ม ด าเนิ น การอย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ ชุ ม ชนผ่ า นโครงการ
อาสาสมัครคุมประพฤติ หรือ อสค. มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985) อสค.จะช่วยสอดส่องดูแลผู้กระทาผิด
ที่ศาลกาหนดให้ใช้การคุมประพฤติ ช่วยทาให้มั่นใจว่าผู้ถูกคุมความประพฤติได้ปฏิบัติ ตามคาสั่งของศาล
นอกจากนี้ อสค. ยั ง ช่ ว ยในการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ให้ ค วามรู้ ป ระชาชน รวมถึ ง กระตุ้ น ให้ ป ระชาชนใส่ ใ จ
ต่อประเด็นต่างๆ เช่น ความผิดทางอาญาบางประเภท เป็นต้น ขณะที่เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากมายภายใต้โครงการนี้ ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายด้านที่ชุมชนจะมีส่วนร่วมได้
นอกเหนือจากโครงการอาสาสมัครคุมประพฤติแล้ว ในปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) เราได้สร้าง
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนเพื่อช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้ผู้ผ่านการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประสบความสาเร็จในการเลิกยาเสพติด เพื่อสร้างก้าวแรกของความสาเร็จ
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ของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแม้ว่าโครงการดังกล่าวจะอยู่ในช่วงนาร่อง เราตัดสินใจที่จะขยายขอบเขตของ
โครงการภายในชุมชน ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งศูนย์ ยุติธ รรมชุมชนที่ซึ่งสามารถคัดเลื อกคนในชุมชนเป็น
อาสาสมัครได้
หลังจากดาเนิ นการโครงการนาร่องแล้ ว เครือข่ายยุติธ รรมชุมชนได้ขยายบทบาทครอบคลุ ม
กิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมาย ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล การให้คาปรึกษาด้านกฎหมายผ่าน “คลินิกยุติธรรม” (Justice Clinics) การใช้กลไก
ทางเลือกในการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท เช่น การไกล่เกลี่ยและการฟื้นฟูผู้เสียหาย การเน้นย้าความสาคัญ
ของการสอดส่องเพื่อป้องกันอาชญากรรม และแม้แต่การสอนให้ประชาชนจัดทาเอกสารร้องเรียน เป็นต้น
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้ขยายตัวครอบคลุมสมาชิกกว่า 8,000 คนในกว่า 700 ศูนย์ทั่วประเทศ
หลังจากทางานร่วมกับเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เราพบว่าเมื่อชุมชนได้รับโอกาสให้แสดงศักยภาพ
และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ชุมชนสามารถเป็นหุ้นส่วนสาคัญในการให้บริการด้านงานยุติธรรมทาง
อาญาต่างๆ เรามองชุมชนว่าเป็น “หุ้นส่วนด้านงานยุติธรรม” ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่จะสร้างสังคมที่สงบสุข
และเป็นธรรม
บทเรียนที่ได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ เราเรียนรู้ว่าก่อนริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ในชุมชน ผลประโยชน์
ของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ ควรจะมีการตกลงร่วมกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
โดยต้องมีการปรึกษาและการพูดคุยกันทั้งสองฝ่าย ปรัชญาง่ายๆ ที่เรานามาใช้ก็คือ “ร่วมคิด ร่วมวางแผน
และร่วมดาเนินการไปสู่เป้าหมาย” (Thinking together, planning together, implementing together
and gaining together)
แม้ว่าสิ่งนี้จะฟังดูเหมือนง่าย แต่ประเทศไทยก็เหมือนกับประเทศอื่นๆ ในโลกที่การจะปฏิบัติให้
เกิดผลนั้นเป็นเรื่องยากมากและความสาเร็จ ของเรายังคงไม่เกิดขึ้น แม้ว่าในสมัยก่อนชุมชนของไทยจะเคยมี
ความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในงานสาธารณะก็ตาม แต่ชุมชนในประเทศไทยก็ได้
สูญเสียอิสระ พลัง และการริเริ่มด้วยตนเองไปในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาซึง่ เป็นผลมาจากการบริหารแบบรวม
ศูนย์ ผู้ คนในท้องถิ่นเริ่มที่จะพึ่ งพารั ฐในการแก้ปัญหามากจนเกินไป ด้ว ยเหตุนี้ การฟื้นฟูจิตวิญญาณของ
ยุติธรรมของชุมชนเป็นเรื่องค่อนข้างท้าทายมากสาหรับเรา
จากโครงการน าร่ อ งที่ เ ริ่ ม ในปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) เราพบว่ า แนวทางการเข้ า ไปเป็ น
“หุ้นส่วน” นั้นแตกต่างกันในแต่ละชุมชน บางชุมชนกระตือรือร้นและมีความผูกพันกันมากกว่าชุมชนอื่นๆ ซึ่ง
อาจเป็นผลมาจากการมีมรดกทางวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา หรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน
ตลอดจนอาจมีปัญหาในชีวิตประจาวันที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ตัวอย่าง เช่น การทางานเป็นหุ้นส่วนกับชุมชน
ที่มีประสบการณ์ร่วมกันในการต่อสู้กับอุทกภัย อัคคีภัย หรือภัยพิบัติอื่นๆ อาจง่ายกว่าเมื่อเทียบกับการเป็น
หุ้ น ส่ ว นกับ ชุม ชนที่ มีค วามสงบสุ ข ซึ่ง สมาชิ กจะไม่ เห็ นความส าคัญ ของการท างานร่ว มกัน เพื่ อให้ บ รรลุ
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เป้าหมายของชุมชน เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมของเราจะรู้วิธีการที่ถูกต้องที่จะนามาใช้ดึงดูดความสนใจ
และสร้างความไว้ใจในแต่ละชุมชน ด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงจาเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มี
ทักษะที่จาเป็นและมีทัศนคติที่เหมาะต่อการทางานกับชุมชน
ผมอยากจะเน้นว่าแต่ละชุมชนที่มีภูมิหลัง ความพร้อม และทรัพยากรที่แตกต่างกัน จึงต้องการวิธี
เฉพาะที่จะสร้างความไว้ใจและสร้างสิ่งแวดล้อมที่นาไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนที่ประสบความสาเร็จ สิ่งที่
สาคัญในอดีตและยังคงสาคัญอยู่ในวันนี้ คือ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะและความหลากหลายของแต่
ละชุมชน และจากความรู้ในเรื่องเหล่านั้นนี่เองจะนามาสู่การพัฒนาแนวทางที่สามารถแก้ปัญหาได้และมีความ
ยืดหยุ่น
สรุป
ในฐานะผู้ปฏิบัติงานยุติธรรมทางอาญา เราต่างทางานร่วมกับผู้กระทาผิดด้วยเป้าหมายเดียวกัน
คือ การช่วยให้การแก้ไขฟื้นฟูและกลับคืนสู่สังคมของพวกเขาประสบความสาเร็จ ท่ามกลางความพยายามนี้
เราต้องไม่ลื มว่าชุมชนที่เรารับใช้อยู่นั้นเป็นหุ้นส่วนที่มีทรัพ ยากรมากมายที่จะช่วยเหลือเราได้ ผมเชื่อว่า
เมื่อมีการดาเนินการอย่างเหมาะสม ชุมชนนั้นจะเป็นหุ้นส่วนที่สาคัญของระบบยุติธรรม ที่จริงแล้ว ชุมชน
อาจจะเป็นส่วนเติมเต็มความสาเร็จของระบบยุติธรรมได้
เป็ น ที่น่ าปลาบปลื้ มว่า การเป็ น หุ้ นส่ว นกับชุมชนได้กลายมาเป็น นโยบายหลั กของกระทรวง
ยุ ติ ธ รรมของประเทศไทยในการดาเนิ น ภารกิจ ของเราให้ ป ระสบความส าเร็ จ เรายึด มั่น ในคาขวั ญที่ ว่ า
“ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม” (Justice for All, All for Justice) ซึ่งหมายความว่า ความยุติธรรม
มิใช่อภิสิทธิ์ของรัฐ หากแต่เป็นของชุมชนซึ่งต้องสร้างขึ้นจากการทางานร่วมกัน
ผมหวังว่าประสบการณ์ของผมจะทาให้เห็นว่า ชุมชนมีความสาคัญเพียงใดเมื่อเราต้องการบรรลุ
เป้าหมายของเรา ซึ่งมิใช่เพียงเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่เป้าหมายสูงสุดของ
เรา คือ การสร้างสังคมที่ปลอดภัยและเป็นธรรมสาหรับทุกคนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข สุดท้ายนี้ผมเชื่อว่า
ความมือกับชุมชนจะเป็นกุญแจสู่ความสาเร็จ
ขอบคุณครับ
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ปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง ความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรในด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อการ
กลับสู่สังคมที่ราบรื่นของผู้กระทาผิด
(Effective Inter-Organizational Cooperation in the Criminal Justice Process for the
Smooth Integration of Offenders into Society)
Tomoko Akane
ผู้อานวยการสถาบันการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติ
ต่อผู้กระทาผิดของสหประชาชาติ ภาคพื้นเอเชียและ
ตะวันออกไกล (United Nations Asia and Far East
Institute for the Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders – UNAFEI)

เกริ่นนา
กว่า 32 ปีแล้วนับตั้งแต่ดิฉันได้รับเลือกให้เป็น อัยการในประเทศญี่ปุ่น ในช่วงที่ผ่านมานั้น ดิฉัน
ก็ไ ด้ ท างานให้ กั บ สถาบั น UNAFEI ด้ ว ย ในต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ รองผู้ อ านวยการ และผู้ อ านวยการ
UNAFEI ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การสหประชาชาติมานานกว่า 52 ปี สถาบัน UNAFEI
ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมระดับนานาชาติเพื่อให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มบุคลากรด้านงานยุติธรรมทาง
อาญาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เมื่อเวลาผ่านไปการบริหารงานยุติธรรมควรได้รับการปฏิรูป ปรัชญาอันเป็นรากฐานของระบบ
ยุติธ รรมทั้งระบบต้องได้รั บ การเปลี่ย นแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการของสั งคม เมื่อไม่นานมานี้
ในประเทศญี่ปุ่น การกลับสู่สังคมได้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญในการป้องกันผู้กระทาผิด จากการกระทาผิดซ้า
ดังนั้น อัยการในประเทศญี่ปุ่นจึงสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ พนักงานคุมประพฤติระดับอาเภอในการ
ให้ความช่วยเหลือที่จาเป็นแก่ผู้กระทาผิดแต่ละรายเพื่อให้พวกเขากลับคืนสู้สังคมได้โดยง่าย
จากประสบการณ์ของดิฉันในฐานะที่เป็นอัยการชาวญี่ปุ่นและสมาชิกของสถาบัน UNAFEI ดิฉัน
ขอเสนอภาพรวมของความร่ ว มมื อด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาเพื่ อ การแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระทาผิ ด
ที่มีประสิทธิภาพและการกลับสู่สังคมอย่างราบรื่น จากนั้น ดิฉันจะอภิปรายถึงอุปสรรคและการคาดการณ์
ในอนาคต
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ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและสังคม
ในหลายประเทศ โดยทั่ว ไปแล้ ว องค์กรเกี่ยวกับ ระบบยุติธ รรมทางอาญาจะประกอบด้ว ย 4
สถาบัน ได้แก่ ตารวจ อัยการ ศาล และงานราชทัณฑ์ ซึ่งงานราชทัณฑ์อาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วนย่อย คือ การ
แก้ไขฟื้นฟูในสถานที่ควบคุมตัว และการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน องค์ประกอบของระบบยุติธ รรมทางอาญา
เหล่านี้บางครั้งอาจมีหน้าที่คาบเกี่ยวหรือใกล้กันอย่างมาก ขั้นตอนของงานยุติธรรมทางอาญาอาจเปรียบได้
กับสายน้าที่ไหลไปในทิศทางเดียว แต่ละขั้นส่งผลต่อขั้นถัดไป กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเสมือน
โรงละครที่มี ผู้ แสดงจ านวนมาก เช่น เจ้ าหน้ าที่ตารวจ อัยการ ทนายความ ผู้ พิพากษา เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
พนักงานคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่พักการลงโทษ และอาจรวมไปถึงอาสาสมัครคุมประพฤติ
ฉะนั้ น จึ งเป็ นที่ ทราบกั นดี ว่ าระบบยุ ติ ธ รรมทางอาญาจะด าเนิ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลก็ต่อเมื่อองค์ประกอบทั้งหมดทางานร่วมกันอย่างกลมเกลียว แต่ละสถาบันต่างมีภาระหน้าที่หลัก
และต้องปฏิบัติงานอย่ างขยั น ขัน แข็งเพื่อให้ บรรลุ พันธกิจของสถาบัน นั้น ขณะเดียวกันก็ ต้องมีปรัช ญาที่
ควบคุมระบบยุติธรรมทางอาญาทั้งหมด ซึง่ ปรัชญานั้นจะส่งผลอย่างยิ่งยวดต่อสังคมที่ผู้ กระทาผิดนั้นกลับคืน
สู่ บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมมือกัน เพื่อจะช่วยให้ผู้กระทาผิดจานวนมากขึ้นประสบความสาเร็จในการ
กลับคืนสู่สังคม มีที่ยืนและบทบาทในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคม ดิฉันเชื่อว่านี่จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการ
ป้องกันพวกเขาเหล่านั้นจากการะทาผิดซ้า
โอกาสสาหรับความร่วมมือกันระหว่างองค์กรในระบบยุติธรรมทางอาญา
1. การหันเหคดีในขั้นก่อนพิพากษา (Diversion at the Presentence Stage)
ดิฉันจะกล่าวถึงการหันเหคดีในขั้นก่อนพิพากษา 2 กรณี คือ กรณีสาหรับผู้กระทาผิดคดียาเสพติด
และกรณีที่อัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง แม้ว่าทั้งสองกรณีนี้จะมีไม่มากนักก็ตาม
การหันเหคดีในขั้นก่อนพิพากษากรณีแรก คือ สาหรับผู้กระทาผิดคดียาเสพติด ซึ่งบางประเทศหรือ
บางภูมิภาค เช่น มาเลเซี ย สิ งคโปร์ ไทย และฮ่องกง1 เป็นต้น ได้ดาเนินการอยู่ ผู้ กระทาผิ ดคดี ยาเสพติ ด
บางกลุ่ม โดยมากแล้วมักเป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด จะถูกบังคับให้เข้ารับการบาบัดในสถานที่บาบัดแบบ
ควบคุมตัว ตามด้วยการบาบัดในชุมชน การพิจารณาให้เข้ารับการบังคับบาบัดนั้น จะกระทาโดยฝ่ายบริหาร
ที่มีหน้าที่เฉพาะ คณะกรรมการที่ เป็นกลาง หรือผู้พิพากษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่
ตารวจหรือองค์กรที่มีหน้าที่ สืบเสาะ และหลักฐานทางกายภาพ เช่น การตรวจร่างกาย การตรวจปัสสาวะ
ผู้กระทาผิดที่สามารถใช้การหันเหคดีกรณีนี้ได้ คือ ผู้กระทาผิดคดียาเสพติดซึ่ง ส่วนใหญ่ ได้แก่ ผู้ใช้ยาเสพติด
และผู้ติดยาเสพติด การตัดสินว่าเป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดนั้นพิจารณาจากวัตถุพยาน การตัดสินใจให้เข้า
รับการบังคับบาบัดกระทาโดยผู้เชี่ยวชาญที่คานึงถึงความสมเหตุสมผลและประสิทธิภาพของการบาบัด ฟื้นฟู

1

ดูเพิ่มเติมบทที่ 4 – 6 ใน “การวิจัยแนวโน้มการใช้ยาเสพติดและมาตรการที่มปี ระสิทธิภาพสาหรับการบาบัดผู้ใช้ยาเสพติดของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย” การวิเคราะห์มาตรการนวัตกรรมสาหรับการบาบัดผู้เสพยาเสพติด (UNAFEI, 2005)

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

สาหรับผู้กระทาผิด ดังนั้น การบังคับบาบัดอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้เสพยาเสพติดในแง่ ที่ทาให้ได้รับการ
บาบัดฟื้นฟูและกลับสู่ชุมชนโดยปราศจากการถูกตราหน้าจากสมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชน
ประเทศที่ไม่มีการบังคับบาบัดควรพยายามเรียนรู้รูปแบบดังกล่าวให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเป็ นไปได้ ในการน าผู้บั งคับ ใช้กฎหมาย พนักงานอัยการ และศาลเข้ามามีส่ว นร่ว มในกระบวนการ
ตัด สิ น ใจในแต่ ล ะขั้ น ตอนของกระบวนการยุติ ธ รรมทางอาญา อย่ างไรก็ ตาม ระบบบังคั บบ าบัดส าหรั บ
ผู้กระทาผิดคดียาเสพติดนั้นไม่มีในประเทศญี่ปุ่น แต่ญี่ปุ่นมีระบบสาหรับผู้กระทาผิดร้ายแรงในขณะที่มีความ
เจ็บป่วยทางจิตอย่างรุนแรง เช่น ฆาตกรรม การลอบวางเพลิง เป็นต้น และเรียกระบบนี้ว่า “ระบบการรักษา
ภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาและดูแลทางการแพทย์สาหรับบุคคลผู้ก่ อเหตุอันร้ายแรงในภาวะวิกลจริต ”
(Treatment System according to the Act on Medical Care and Treatment for Persons Who
Have Caused Serious Cases under the Condition of Insanity)2 ระบบนี้สามารถถูกร้องขอให้ใช้ได้ใน
ทุกขั้นของกระบวนการพิจารณาคดี เช่น ในช่วงการยื่นคาร้องของอัยการ การไต่สวนของศาล การประเมิน
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การสืบเสาะสภาพที่อยู่อาศัยของผู้กระทาผิดโดยผู้ประสานงานการแก้ไขฟื้ นฟู3 ของ
สานักงานคุมประพฤติ เป็นต้น
การหันเหคดีแบบที่สองเกี่ยวข้องกับอานาจการใช้ดุลยพินิจของอัยการ ตัวอย่างเช่น ในประเทศ
ญี่ปุ่น อัยการสามารถตัดสินใจที่จะไม่สั่งฟ้องผู้ต้องสงสัยหลังจากพิจารณาบุคลิกภาพ อายุ สถานการณ์แวดล้อม
ความหนักเบาของความผิด สภาวะแวดล้อมหรือสถานการณ์ภายหลังกระทาความผิด4 หรือที่ในประเทศญี่ปุ่น
เรียกว่า “การชะลอฟ้อง” (Suspension of Prosecution) ซึ่งถูกนามาใช้บ่อย และคล้ายคลึงกับการสั่งไม่
ฟ้อง โดยจะอาศัยหลักเกณฑ์เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) มีการชะลอฟ้องผู้ต้อง
สงสัย จานวน 112,703 ราย จากผู้ถูกสั่งฟ้องทั้งหมด 135,632 ราย (ตัวเลขนี้ไม่รวมผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้อง
กับการฝ่าฝืนกฎจราจรและอุบัติเหตุในการขับขี่)5 หรือคิดเป็นร้อยละ 68.6 ของการสั่งไม่ฟ้องภายใต้ประมวล
กฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายลักษณะความผิดทางอาญาอื่นๆ
ดิฉัน อยากจะกล่ าวถึง การพัฒ นาความร่ว มมื อ ที่เ กิด ขึ้นเมื่อ ไม่น านมานี้ ระหว่ างอัยการและ
พนักงานคุมประพฤติในการตัดสินใจว่า คดีหนึ่งๆ ควรถูกสั่งฟ้องหรือไม่ เมื่ออัยการได้รับตัวผู้ต้องสงสัยจาก
ตารวจ อัยการจะดาเนินการสืบเสาะที่จาเป็นเพื่อรวบรวมหลักฐานในการตัดสินใจว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ อีกทั้ง
ควรมีการเก็บหลักฐานที่จะใช้พิสูจน์ข้อกล่าวหา หลักฐานที่ อาจทาให้รูปคดีหนักขึ้นหรือเบาลง ตลอดจน
2

ระบบนี้อยู่บนพื้นฐานของพระราชบัญญัติการรักษาและดูแลทางการแพทย์สาหรับบุคคลผู้ก่อเหตุอันร้ายแรงในภาวะวิกลจริต มีผลบังคับใช้วันที่
15 กรกฎาคม 2005. บุคคลที่ต้องเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ได้แก่ ผู้ทกี่ ่ออาชญากรรม ลอบวางเพลิง ปล้น ข่มขืน บังคับกระทาอนาจารต่อเด็ก ทาให้
ได้รับบาดเจ็บ และ 1) ไม่ถูกฟ้อง 2) ให้พ้นจากข้อกล่าวหา 3) โทษเหลือไม่มากอันเนื่องจากวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ ระบบนี้ถูกนามาใช้ไม่
เพียงแต่ในขั้นก่อนพิพากษาเท่านั้น แต่ยังใช้ในขั้นพิพากษาด้วย
3
ผู้ประสานงานการแก้ไขฟื้นฟูเป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพด้านสุขภาพจิต และเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในฝ่ายบริหารทั่วไปที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับระบบบาบัดฟื้นฟูตามพระราชบัญญัติการรักษาและดูแลทางการแพทย์สาหรับบุคคลผู้ก่อเหตุอันร้ายแรงในภาวะวิกลจริต ผู้
ประสานงานการแก้ไขฟื้นฟูจะทางานให้กับสานักงานคุมประพฤติร่วมกับพนักงานคุมประพฤติ
4
ดู มาตรา 248, ประมวลกฎหมายอาญา, ประเทศญี่ปุ่น
5
แหล่งที่มา White Paper on Crime, Japan, 2013
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ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมภายหลังการปล่อยกลับสู่ชุมชน เพื่อนามาประกอบการตัดสินใจ
ที่เหมาะสม ปัจจุบัน มี 20 อาเภอจาก 50 อาเภอทั่วประเทศญี่ปุ่น6 ที่ก่อนจะตัดสินใจว่าจะส่งฟ้องหรือไม่
อัยการจะขอให้ พนักงานคุมประพฤติ ดาเนินการสืบเสาะว่าผู้ ต้องสงสัย รายนั้นๆ มีความจาเป็นต้องได้รับ
“การดูแลอย่างเร่งด่วนภายหลังปล่อยตัว7” หรือไม่ ซึ่งอาจรวมถึงการจัดหาที่พักให้เป็นเวลา 6 เดือน (หรือ
อาจขยายได้อีก 6 เดือน) การรักษาทางการแพทย์อย่างเหมาะสม อาหาร และสิ่งจาเป็นอื่นๆ ในกรณีนี้
พนักงานคุมประพฤติและผู้ประสานงานแก้ไขฟื้นฟูจะจัดตั้งทีมงานเพื่อดาเนินการสืบเสาะที่จาเป็น ให้ข้อมูล
ต่ออัยการ และเตรียมการดูแลหลังปล่อยตัวหากมีการร้องขอ
แม้ว่า แนวปฏิบัตินี้ ยั งอยู่ ใน “ขั้น ทดลอง” แต่เนื่องจากวิธีการนี้ดูเหมือนจะได้ผ ลในการช่ว ย
ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ผู้ ต้ อ งสงสั ย กลั บ มากระท าผิ ด ซ้ า แนวปฏิ บั ติ นี้ จึ ง จะได้ รั บ การเผยแพร่ อ อกไปทุ ก อ าเภอ
ทั่วประเทศญี่ปุ่นในเร็วๆ นี้ ขณะนี้อัยการในประเทศญี่ปุ่นกาลังมองหามาตรการอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทาผิด
ให้ประสบความสาเร็ จ ในการกลับ สู่ ชุมชน เช่น การประสานงานกับเจ้าหน้าที่สวัสดิการสังคม เราหวังว่า
มาตรการเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้กระทาผิดรายเก่าหวนมากระทาผิดอีก และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมั่นคง
2. การลงโทษแบบไม่ควบคุมตัวในขั้นกาหนดโทษ (Non-custodial Sanctions at the
Sentencing Stage)
ในหลายประเทศ การคุมประพฤติถูกใช้เป็นทางเลือกแทนการคุมขัง การลงโทษแบบไม่ควบคุม
ตัวอาจช่วยให้ผู้กระทาผิดปรับตัวเข้ากับสังคมได้แต่เนิ่นๆ ภายหลังจากคดีถูกตัดสินชี้ขาด ถึงแม้ว่าการลงโทษ
แบบไม่ควบคุมตัวจะมีหลากหลายรูปแบบ ดิฉันจะขอกล่าวถึงเพียง 3 รูปแบบในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ การรอ
ลงอาญาโดยมีการคุมประพฤติ การรอลงอาญาโดยไม่มีการคุมประพฤติ และการรอลงอาญาบางส่วน ซึ่งจะ
ถูกนามาใช้ในอีกสองปีข้างหน้า
ในประเทศญี่ปุ่น ศาลมักใช้การการรอลงอาญาโดยไม่มีการคุม ประพฤติเป็นมาตรการแบบไม่
ควบคุมตัวสาหรับคดีที่จาเลยถูกตัดสินโทษจาคุกเป็นระยะเวลาไม่เกินสามปี โดยศาลจะมีคาสั่งให้รอลงอาญา
และกาหนดเงื่อนไขเฉพาะ โดยที่ผู้กระทาผิดยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนได้ ช่วงเวลาที่ผู้กระทาผิดอยู่ภายใต้
เงื่อนไขเฉพาะนั้น คือ ช่วงเวลาชะลอการลงโทษซึ่งจะไม่เกินห้าปี หากครบกาหนดระยะเวลาแล้วผู้กระทาผิด
มิได้ก่ออาชญากรรมอีกในระหว่างการรอลงอาญา โทษจาคุกก็จะถูกยกเลิก แต่หากผู้กระทาผิดถูกจับกุมด้วย
ความผิดใหม่ในระหว่างนี้ การรอลงอาญาก็จะถูกเพิกถอนและจะได้รับโทษจาคุกที่ถูกพิพากษาไว้ในตอนแรก
อีกทั้งจะได้รับโทษเพิ่มเติมจากความผิดครั้งใหม่ด้วย ในบริบทนี้ ผู้กระทาผิดที่ได้รับการรอลงอาญาอาจรู้สึก
ว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะเขาจะได้รับแก้ไขฟื้นฟูในสังคม ซึ่งอาจจะจูงใจให้เขาปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ดีที่สุด
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นอกจากนี้ ศาลญี่ปุ่ น ยั ง สามารถพิพ ากษาให้ รอลงอาญาที่มี การคุ มประพฤติ ตามที่กฎหมาย
กาหนดแต่มาตรการนี้ไม่ถูกใช้มากนัก ในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 20128) ศาลชั้นต้นพิพากษาโทษรอลงอาญาที่มีการ
คุมประพฤติแก่ผู้กระทาผิดจานวน 3,282 ราย ในขณะที่ 32,232 ราย ได้รับโทษรอลงอาญาที่ไม่มีการ
คุมประพฤติ รวมผู้ที่ได้รับโทษรอลงอาญาทั้งที่มีและไม่มีการคุมประพฤติ ทั้งสิ้น 35,514 ราย ซึ่งมากกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนผู้ที่ศาลตัดสินว่ามีความผิดซึ่งมีทั้งหมด 63,684 ราย9
ศาลของประเทศญี่ ปุ่ น ใช้ สิ ท ธิ์ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ใ นการมี ค าสั่ ง ให้ ร อลงอาญาทั้ ง ที่ มี แ ละไม่ มี ก าร
คุมประพฤติ ในประเทศญี่ปุ่นนั้น การตัดสินชี้ขาดและการลงโทษไม่แยกออกจากกัน และไม่มีการรายงาน
สภาพความเป็นอยู่ของผู้กระทาผิดจากผู้เชี่ยวชาญเหมือนกับขั้นสืบเสาะก่อนพิพากษาในบางเขตอานาจศาล
อีกทั้ง ไม่มแี นวทางการลงโทษให้ศาลปฏิบัติตาม กฎหมายอาญาของญี่ปุ่นมักจะอนุญาตให้ใช้ทางเลือกในการ
ลงโทษที่หลากหลาย
ระหว่างการแถลงการณ์ปิดคดี อัยการจะร้องขอให้ศาลกาหนดโทษจาคุกตามหลักฐานที่ปรากฏ
และทนายฝ่ายจาเลยมีโอกาสคัดค้านคาร้องของอัยการได้ บางครั้งทนายจาเลยก็มีหน้าที่สาคัญในการรวบรวม
หลักฐานที่บ่งชี้ว่าจาเลยสามารถได้รั บการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนได้ หากอัยการเห็นสมควร อัยการและทนาย
จาเลยสามารถหารือร่วมกันเพื่อขอให้ศาลสั่งรอลงอาญาโดยมีการคุมประพฤติได้
ปัจจุบัน ความร่วมมือระหว่างองค์กรได้ขยายไปสู่สานักงานคุมประพฤติ ในบางอาเภอเมื่ออัยการ
เห็นว่ามีความจาเป็น อัยการจะขอความเห็นจากพนักงานคุมประพฤติในสานักงานคุมประพฤติ พื้นที่นั้นๆ
เกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูจาเลยในชุมชน ความเห็นเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยในการทางานของศาลเท่านั้น หากแต่
ยังช่วยในการทางานของพนักงานคุมประพฤติอีกด้วย หากศาลมีคาสั่งให้รอลงอาญาที่มีการคุมประพฤติ กับ
ผู้กระทาผิดที่ไม่สมควรได้รับการแก้ไขฟื้นฟูในสังคม พนักงานคุมประพฤติจะมีความยากลาบากในการแก้ไข
ฟื้น ฟูผู้ ถูก คุ ม ความประพฤติ นั้ น ยิ่ ง ไปกว่ า นั้น การคุ มประพฤติ อาจไม่ป ระสบผลส าเร็ จ และไม่ ช้า ก็เ ร็ ว
ผู้ถูกคุมความประพฤติเองก็อาจกลับคืนสู่ระบบยุติธรรมทางอาญา แนวปฏิบัติที่ได้ให้พนักงานคุมประพฤติ
เข้ามามีส่วนร่วมในขั้น การพิจารณาคดีที่กล่าวมาข้างต้นนี้ อาจใช้แทนการสืบเสาะก่อนพิพากษาได้ แม้ว่า
ระบบยุติธรรมทางอาญาของประเทศญี่ปุ่นจะไม่มีระบบเช่นนี้อย่างเป็นทางการก็ตาม
ระบบการลงโทษแบบรอลงอาญาบางส่วนจะถูกนามาใช้ในญี่ปุ่นอีก 2 ปีข้างหน้า ตามการแก้ไข
ประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติผู้ใช้ยาเสพติดฉบับใหม่ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ภายใต้ระบบ
ใหม่สาหรับผู้กระทาผิดคดียาเสพติด เมื่อศาลมีคาสั่งลงโทษจาคุกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป การลงโทษอาจได้รับการ
ชะลอออกไปตั้งแต่ 1 – 5 ปี ตัวอย่างกรณีนี้แสดงในแผนภูมิข้างล่างนี้
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3 ปี
โทษจำคุก
2 ปี

โทษรอลงอำญำ
1 ปี

การรอลงอาญา 3 ปี

สาหรับโทษจาคุก 3 ปี ผู้กระทาผิดจะถูกจาคุกสองปีและอีกหนึ่งปีที่เหลือจะได้รับการรอลงอาญา
สามปี ผู้ใช้ยาเสพติดที่ได้รับโทษนี้จะต้องถูกคุมประพฤติ ด้วยวิธีนี้ผู้กระทาผิดจะได้รับการสอดส่องดูแลใน
ชุมชนเป็นเวลา 3 ปี ภายหลังได้รับการปล่อยตัว วิธีการนี้จะรับประกันได้ว่ามีเวลาเพียงพอในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ใช้
ยาเสพติดในชุมชน ระบบนี้จะถูกนามาใช้เพื่อเอาชนะจุดอ่อนของการพักการลงโทษ ที่ผ่านมาผู้ใช้ยาเสพติดที่
ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจาจะมีเวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นที่จะได้รับการสอดส่องในช่วงพักการลงโทษ ซึ่ง
ถือว่าไม่เพียงพอสาหรับการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน ภายใต้ระบบใหม่นี้แน่นอนว่าบทบาทของพนักงานคุมประพฤติ
จะเพิ่มขึ้น เมื่อศาลจะกาหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับโทษรอลงอาญาเพียงบางส่วน ศาลควรพิจารณา
ความเห็นจากพนักงานคุมประพฤติด้วย
3. การเปลี่ยนผ่านจากเรือนจาสู่สังคมอย่างราบรื่น
กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากผู้กระทาผิดถูกส่งตัวเข้าเรือนจา อย่างไรก็ตาม การ
แก้ไขฟื้นฟูมิได้สิ้นสุดในเรือนจา หากแต่ต้องเสร็จสมบูรณ์ในชุมชน ในเรื่องนี้ ดิฉันใคร่ขอชี้ให้เห็นเพียง 2
ประเด็นที่เกี่ยวกับข้องกับการดูแลภายหลังปล่อย ประเด็นแรก คือ โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู และอีกประเด็นหนึ่ง
คือ การประสานงานเรื่ อ งความเป็ น อยู่ ในสั งคม ซึ่ งหมายถึง พนักงานคุมประพฤติ (และบ่อยครั้งที่เป็ น
อาสาสมัครคุมประพฤติ) จะประสานงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางสังคมของผู้กระทาผิด เช่น ที่พักและ
สถานที่ทางานภายหลั งได้รับปล่ อยตัว โดยการไปเยี่ยมครอบครัวของผู้กระทาผิด เพื่อช่วยให้ ผู้กระทาผิ ด
ประสบความสาเร็จในการกลับสู่สังคม ดิฉันเชื่อว่าทั้งสองประเด็นเป็นเรื่องสาคัญมากที่เราควรตระหนักอยู่
เสมอ
ในประเทศญี่ปุ่นนั้น กรมราชทัณฑ์ (Correction Bureau) และกรมแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation
Bureau) จะแยกจากกัน แต่ทั้งสองต่างอยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ซึ่งมีพนักงานราว 20,000
คน รับผิดชอบทัณฑสถาน รวมถึงเรือนจา ส่วนกรมแก้ไขฟื้นฟูซึ่งมีพนักงานประมาณ 1,800 คน (และ
อาสาสมัครคุมประพฤติ ประมาณ 48,000 คน) รับผิดชอบงานคุมประพฤติและการพักการลงโทษ วัฒนธรรม
ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ปฏิบัติงานในเรือนจา กับเจ้าหน้าที่ในชุมชนที่ปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดใน
ชุมชนจะแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อการมีทัศนคติต่อผู้กระทาผิดที่แตกต่างกันด้วย
ปั จจุ บั น นิ ยมใช้ การบ าบั ดรู ปแบบความคิดและพฤติกรรมในการแก้ไขฟื้นฟู ผู้ กระทาผิ ด และ
โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะด้านสาหรับผู้กระทาผิดบางประเภท เช่น ผู้ใช้ยาเสพติด ผู้กระทาผิดทางเพศ ได้มี
การดาเนินการแล้วในเรือนจาและในชุมชนทั่วประเทศญี่ปุ่น ในอนาคตอันใกล้ โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะ
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ด้านดังกล่าวอาจได้รับการออกแบบให้เป็นโปรแกรมดูแลอย่างต่อเนื่อง (Throughcare) จากเรือนจาสู่ชุมชน
โปรแกรมดูแลอย่างต่อเนื่องนี้ รวมถึงการประเมินโปรแกรมดังกล่าวด้วยอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้กระทาผิดที่
ต้องการหลุดจากวงจรการกระทาผิดเป็นนิสัย โปรแกรมนี้ต้องการการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่าง
กรมราชทั ณ ฑ์ แ ละกรมแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ใ นประเทศญี่ ปุ่ น ในเรื่ อ งการแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ของผู้ ก ระท าผิ ด
ความผิด และผลการแก้ไขฟื้นฟู
ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าระบบโทษรอลงอาญาเพียงบางส่วนจะถูกนามาใช้ในอีก 2 ปีข้างหน้า
จึงต้องแน่ใจว่าผู้กระทาผิดที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจาให้ไปใช้ระยะเวลาของโทษที่เหลือในชุมชนนั้น
จะได้รับการแก้ไขฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องในชุมชนโดยยึดจากผลการแก้ไขฟื้นฟูในระหว่างที่อยู่เรือนจา ฉะนั้น
กรมราชทัณฑ์และกรมแก้ไขฟื้นฟูต้องร่วมมือกันที่จะกาหนดวิธีการที่จะทาให้ระบบการรอลงอาญาเพียง
บางส่วนเกิดผลในทางปฏิบัติ
ในญี่ปุ่น กว่าร้อยละ 50 ของผู้ต้องขังได้รับการพักการลงโทษ ในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)
มี ผู้ ต้ อ งขั ง ที่ ไ ด้ รั บ การปล่ อ ยตั ว เนื่ อ งจากได้ รั บ การพั ก การลงโทษ จ านวน 14,700 ราย 10 ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่
มีระยะเวลาการพักการลงโทษค่อนข้างสั้น เพื่อให้การปรับตัวคืนสู่สังคมของผู้กระทาผิดประสบความสาเร็จ
จึงจาเป็น ที่จะต้องเริ่มประสานงานด้านสภาพความเป็นอยู่ ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ก่อนที่ผู้กระทาผิดจะ
ได้ รั บ การปล่ อ ยตั ว โดยปกติ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ แ ละอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ จ ะได้ รั บ มอบหมายให้
ปฏิบัติงานนี้ พวกเขาไม่เพียงแต่ไปเยี่ยมสมาชิกในครอบครัวของผู้ต้องขังที่บ้าน หากแต่ยังไปพบปะเจ้าหน้าที่
ของสานักงานแก้ไขฟื้นฟู สานักงานสวัสดิการสังคม และผู้ต้องขังในเรือนจา นอกจากนี้ เรือนจา สานักงาน
คุมประพฤติ สานักงานจัดหางาน (หรือที่เรียกว่า “Hello Work offices” ในภาษาญี่ปุ่น) จะช่วยเหลือ
ผู้ต้องขังในการหางานเพื่อให้พวกเขามี งานทาภายหลังการปล่อยตัว ความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์และ
กรมแก้ไขฟื้นฟูเช่นนี้กาลังได้รับการส่งเสริมอยู่ในขณะนี้
4. การพิจารณาพิเศษสาหรับเยาวชน
เราต้องมองการแก้ไขฟื้นฟูเยาวชนที่กระทาผิดแตกต่างจากผู้ใหญ่ที่กระทาผิด ดังเช่นในประเทศ
ญี่ปุ่น เยาวชนที่อายุต่ากว่า 20 ปีที่คดีได้รับการตัดสินแล้ว จะได้รับการปฏิบัติในระบบยุติธรรมทางอาญา
แบบพิเศษ ซึ่งจะแยกจากระบบของผู้ใหญ่ ศาลครอบครัวจะเสนอมาตรการคุ้มครองสาหรับการแก้ไขฟื้นฟู
เยาวชนทีม่ ีอายุระหว่าง 16 – 20 ปี แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่บ้าง
ประเภทของมาตรการคุ้มครองประกอบด้ว ยการคุมประพฤติ การส่งตัว ไปอยู่ในศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนโดยคานึงถึงสิทธิมนุษยชนของเยาวชนเต็มที่ ถึงแม้ว่ามาตรการเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการ
ลงโทษแต่งานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าเยาวชนจาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อป้องกันการถลา
ลึกลงไปในการกระทาผิดกฎหมาย ศาลครอบครัวไม่จาเป็นต้องตั ดสินตามความร้ายแรงของอาชญากรรม
แต่ควรจะตัดสินจากการประเมินความเสี่ยงและความจาเป็นของเยาวชน การซักถามอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับ
10
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บุคลิกภาพ ประวัติส่วนตัว ภูมิหลังครอบครัว เป็นต้น โดยปกติคดีที่ผู้กระทาผิดเป็นเยาวชนจะถูกสอบสวน
โดยเจ้าหน้าที่ตารวจและส่งต่อให้อัยการก่อนที่คดีนั้นจะถูกส่งไปยังศาลครอบครัว พนักงานสอบสวนควรสอบ
ให้ครอบคลุม ทั้งประวัติส่วนตัวของเยาวชน ความสัมพันธ์ในครอบครัวและความสัมพันธ์ทางสังคม ตลอดจน
ความร้ ายแรงและชนิ ดของอาชญากรรม ข้อมู ล ที่รวบรวมได้จากหน่ว ยงานสอบสวนจะถูกส่ งให้ กับศาล
ครอบครั ว เพื่ อ พิ จ ารณาต่ อ ไป ในกรณี นี้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ เยาวชนทั้ ง หมดมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ความคิดเห็นของตน
ความท้าทายและทิศทางอนาคต
1. การแก้ไขฟื้นฟูในขั้นก่อนพิพากษา
ดังที่กล่าวไปแล้วในตอนต้น การแก้ไขฟื้นฟูในขั้นก่อนพิพากษา เช่น การบังคับบาบัดสาหรับ
ผู้กระทาผิด คดียาเสพติด อาจมีประสิทธิภาพมากหากได้รับการแก้ไขฟื้ นฟูแต่เนิ่นๆ แต่ขณะเดียวกันความ
เสี่ยงจากการลงโทษโดยปราศจากความผิดก็อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เพียงพอจึงขาดไม่ได้
และต้องมีหนทางการยื่นอุทธรณ์หรือการขอความช่วยเหลือจากระบบยุติธรรมทางอาญาได้ ประเทศสิงคโปร์
และประเทศไทยก็มีการคุ้มครองเช่นนี้
ในญี่ปุ่น ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัว เนื่องจากการชะลอการฟ้องไม่สามารถถูกส่งตัวเข้าระบบ
บังคับบาบัดได้ กรณีนี้เป็นการละเลยความเป็นไปได้ที่ว่าหากอัยการมีหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งฟ้อง ผู้ต้องหา
จะไม่ได้รับกระบวนการยุติธรรมอันควรในการพิสูจน์ว่ามีความผิดโดยศาลยุติธรรม อย่างไรก็ตาม หากผู้ต้องหา
ได้รับการปล่อยตัวพร้อมการชะลอการฟ้อง และร้องขอการแก้ไขฟื้นฟูที่เหมาะสม จึงไม่มีเหตุผลอันควรที่จะ
ปฏิเสธผู้ต้องหา ต่อคาถามที่ว่าใครจะเป็นผู้ให้บริการและจะบริการอย่างไรนั้นยังคงเป็นประเด็นที่ต้องหา
ข้อสรุปต่อไป
2. กฎและข้อจากัดในการแบ่งปันข้อมูล
โดยทั่วไปแล้วเมื่อมีความร่วมมือระหว่างองค์กรเกิดขึ้น การแบ่งปันข้อมูลก็จะพัฒนาขึ้นด้ว ย
หากปราศจากการแบ่งปันข้อมูลที่จาเป็นของผู้กระทาผิดและผลของการแก้ไขฟื้นฟูที่ผ่านมาแล้ว การดูแลอย่าง
ต่อเนื่องก็อาจไม่มีประสิทธิภาพได้ ตัวอย่างเช่น หลักฐานที่รวบรวมได้ระหว่างการสอบสวนอาชญากรรม
รวมถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับจาเลยและผู้อื่น การรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวอาจเป็นการละเมิดความเป็น
ส่วนตัวอย่างร้ายแรง ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎและการจากัดการใช้ข้อมูล โดยเฉพาะเมื่อการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดนั้นมีอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ในประเทศญี่ปุ่น หลังจากมีการตัดสินโทษ พนักงานคุมประพฤติอาจเข้าถึงเอกสารและหลักฐาน
ที่เจ้าหน้าที่ตารวจเป็นผู้รวบรวมและส่งให้กับ ศาล อย่างไรก็ตาม พนักงานคุมประพฤติจะระมัดระวัง มาก
เมื่อมอบหมายคดีให้กับอาสาสมัครคุ มประพฤติ พนักงานคุมประพฤติมักจะเตรียมเอกสารข้อมูลที่จาเป็น
สาหรับอาสาสมัครคุมประพฤติในการสอดส่องดูแลผู้กระทาผิด
3. การสืบเสาะในขั้นก่อนพิพากษา
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ดิฉันตระหนักดีว่า พนักงานคุมประพฤติในบางประเทศมีส่วนร่วมในขั้นก่อนพิพากษาในระบบ
ยุติธรรมทางอาญา ซึ่งการให้ข้อมูลที่จาเป็นและความเห็นอย่างมืออาชีพต่อศาลเพื่อกาหนดโทษที่เหมาะสม
ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในญี่ปุ่นไม่มีระบบการสืบเสาะก่อนพิพากษา ซึ่งเป็นระบบที่อัยการรวบรวมข้อมูลที่
จาเป็นจากตารวจ พนักงานคุมประพฤติ ทนายความฝ่ายจาเลย เพื่อที่ศาลจะสามารถกาหนดโทษอย่างเหมาะสม
ในแง่ของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
อาจเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าระบบของญี่ปุ่นไม่ดีนัก แต่ก็ยังมีบางเรื่องที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
การที่อัยการรู้สึกว่าจาเลยควรได้รับการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนซึ่งรวมถึงการคุมประพฤติแทนการจาคุก อัยการ
อาจแสวงหาความเห็นของพนักงานคุมประพฤติ เมื่อนั้นแล้ว อัยการจึงจะพิจารณาได้ดีขึ้นว่าจาเลยเหมาะสม
ที่จะแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนหรือไม่ อันที่จ ริง ในช่ว งที่ผ่านมานี้ ความร่วมมือในลักษณะนี้กาลังเกิดขึ้นมากใน
ประเทศญี่ปุ่น
สรุป
เนื่องจากภูมิหลังด้านวิชาชีพของดิฉัน คือ อัยการในประเทศญี่ปุ่น ความเชี่ยวชาญของดิฉันจะ
ครอบคลุมการฟ้องคดีอาญาในญี่ปุ่น และมีความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับระบบยุติธรรมทางอาญาในต่างประเทศ
ซึ่งได้มาจากการทางานที่สถาบัน UNAFEI นี่เป็นเหตุผลว่าทาไมดิฉันจึงไม่กล่าวถึงเนื้อหาของโปรแกรมแก้ไข
ฟื้นฟูแม้เห็นว่ามีความสาคัญมากก็ตาม ในฐานะอัยการ จุดมุ่งหมายของดิฉันก็คือ การแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เรา
ควรสนใจในขั้นต่างๆ ของระบบยุติธรรมทางอาญา ซึ่งดิฉันเลือก “ความร่วมมือระหว่างองค์กร” ให้เป็น
กุญแจสาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขฟื้นฟูและการกลับสู่สังคมของผู้กระทาผิด ดิฉันเชื่อว่าหมดสิ้น
ยุคของการกักขังผู้กระทาผิดในเรือนจาเพียงอย่างเดียวแล้ว ขณะที่สังคมเจริญก้าวหน้าขึ้น ยิ่งจาเป็นมากขึ้นที่
ระบบยุติธรรมทางอาญาจะให้ความสาคัญกับการกลับคืนสู่สังคมของผู้กระทาผิด การที่จะประสบความสาเร็จ
ได้นั้น ดิฉันเชื่อว่าไม่เพียงแต่พนักงานคุมประพฤติเท่านั้น หากแต่รวมถึงอัยการ ตลอดจนบุคลากรอื่นๆ ใน
กระบวนการยุ ติธ รรมทางอาญาจะต้ องร่ว มมือกันพัฒนาและดาเนินการให้ระบบยุติธ รรมทางอาญาเกิด
ผลสาเร็จในสังคมที่ซึ่งพลเมืองเรียนรู้ที่จะยอมรับและใช้ชีวิตร่วมกับผู้ที่เคยกระทาผิด
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ปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง ความร่วมมือระหว่างประเทศในฐานะเครื่องมือในการพัฒนาการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวใน
คดีอาญา (International Cooperation as a Means to Advance the Use of Non-custodial
Measures in Criminal Cases)

Professor Dr. Piet Hein VAN KEMPEN11
เลขาธิการมูล นิธิป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อ
ผู้กระทาผิดระหว่างประเทศ
(International Penal and Penitentiary Foundation)

1. เกริ่นนา
ทำไมควำมร่ ว มมือระหว่ำ งประเทศจึ งเป็ นเครื่องมื อในกำรพั ฒ นำกำรใช้มำตรกำรแบบไม่ค วบคุม ตัว ใน
คดีอำญำ?
ความสาคัญของหัวข้อนี้ชัดเจนขึ้นทันที เมื่อพิจารณาคุณค่าของการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุม
ตัว หากมีการนาไปใช้อย่างเพียงพอและเมื่อมีโอกาส จะนามาซึ่งนัยสาคัญดังนี้







ลดความแออัดและสามารถปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจา ทั้งสาหรับผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่
ทั้งยังเป็นการป้องกันการปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรมอีกด้วย
ลดค่าใช้จ่ายของเรือนจา
ป้องกันการต่อต้านสังคมของผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทาความผิด เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขฟื้นฟู
ให้กับผู้กระทาความผิด และป้องกันมิให้หวนกลับมากระทาความผิดอีก
เชื่อมโยงกับสังคมในการป้องกันการต่อต้านสังคมและความตระหนักในการแก้ไขฟื้นฟู
ป้ อ งกั น ผู้ ต้ อ งสงสั ย หรื อ ผู้ กระท าความผิ ด ที่ มี ความเปราะบาง (สตรี เยาวชน ผู้ พิ ก ารและชาว
ต่างประเทศ) จากผลเสียที่เกิดขึ้นจากการถูกกุมขัง
สร้างพื้นฐานสาหรับการไกล่เกลี่ยของเหยื่อ (Victim Mediation) และกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ (Restorative Justice)

11 ศาสตราจารย์ ดร. P.H.P.H.M.C. VAN KEMPEN เป็นศาสตราจารย์ดา้ นกฎหมายอาญาและกฎหมายกระบวนการทางอาญา เป็นหัวหน้า
ภาควิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา ณ Radboud University Nijmegen ประเทศเนเธอร์แลนด์ และยังเป็นผู้พิพากษาชัว่ คราวของศาล
อุทธรณ์ เมือง Hertogenbosch เป็นเลขาธิการมูลนิธิปอ้ งกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอ่ ผู้กระทาผิดระหว่างประเทศ (IPPF)
ที่อยู:่ Radboud University Nijmegen, Faculty of Law, P.O. Box 9049, 6500 KK Nijmegen, the Netherlands.
p.h.vankempen@jur.ru.nl
http://www.ru.nl/law/vankempen/
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ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิมนุษยชนให้แก่ครอบครัวผู้ต้องสงสัย /ผู้กระทาผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุตรและคู่สมรสของผู้ต้องสงสัย/ผู้กระทาผิด
ปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น เมื่อศาลมีคาสั่งให้คุมขังหรือจาคุก แล้วสามารถใช้
มาตรการแบบไม่ ควบคุ ม ตัว แทนได้ ผลกระทบทางเศรษฐกิ จของนายจ้ างของผู้ ต้ องสงสั ยหรื อ
ผู้กระทาความผิดรายนั้นจะน้อยลง หรือหากผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทาความผิดรายนั้นเป็นเจ้าของ
กิจการเอง ผู้ที่เป็นลูกจ้าง คู่ค้า และลูกค้าก็จะไม่ได้รับความเสียหายไปด้วย
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านคดีอาญา (การสืบเสาะ การพิจาณาโทษ การพิพากษา)
ป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยและผู้กระทาผิดชาวต่างชาติ

ลาดับต่อไป ผมจะอภิปรายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและพันธกรณีโดยย่อ เพื่อที่จะตอก
ย้าว่าทาไมความร่ ว มมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ เป็นเรื่องที่ต้องได้รับความสนใจ
หลังจากนั้น ผมจะอธิบายว่าความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างรัฐและหน่วยงานที่มีอานาจสามารถเกิดขึ้น
ได้ในระดับต่างๆ และในรูปแบบที่ต่างกันได้อย่างไร โดยจะกล่าวถึงความร่วมมือ 2 รูปแบบอย่างละเอียด ใน
ประการแรกจะกล่าวถึงสภาวะแวดล้อมที่เป็นบรรทัดฐานและการนามาตรฐานขั้นพื้นฐานมาปฏิบัติให้เกิดผล
ประการที่ส องจะพิจารณาความเป็ นไปได้ของระบบระหว่างประเทศผ่านเครื่องมือที่ยอมรับร่วมกัน และ
ประการสุดท้ายจะเป็นการสรุปและให้ข้อเสนอแนะ
2. สิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง
หลายแง่ มุมของสิ ทธิม นุ ษ ยชนมีความส าคัญ ต่อ การพัฒ นามาตรการแบบไม่ค วบคุ มตัว อัน เป็ น
ทางเลื อกของการคุมขังก่ อนการพิจ ารณาคดีและโทษจาคุก และมีความส าคั ญต่อความร่ว มมือระหว่า ง
ประเทศในด้านนี้
ประการแรก: สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตามกฎหมายระหว่ า งประเทศในหลั ก การที่ เ อื้ อ ต่ อ การใช้ ม าตรการ
คุมประพฤติแทนมาตรการและโทษกักขัง
 ขั้นตอนก่อนกำรพิจำรณำคดี (Pre-trial Phase) – หลักการ “กระจายอานาจสู่ส่วนย่อย” (The
Principle of Subsidiarity)12 ต้องมาก่อน
o สิทธิต่อเสรีภาพ (Right to liberty) (e.g. Article 9 ICCPR, Article 5 ECHR, Article 7
ACHR, Article 6 AfChHPR and Article 12 ASEAN Decl.)
 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเน้นว่า การกักขังก่อนการพิจารณาคดีควรจะเป็น
เรื่องกรณีพิเศษและใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
12

ดู Piet Hein van Kempen ‘การควบคุมตัวผู้ต้องหาก่อนการพิจารณาคดีในชั้นศาลตามกฎหมายแห่งชาติและกฎหมายระหว่างประเทศและ
ระเบียบปฏิบัติ: การสังเคราะห์และการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ’ ใน P.H.P.H.M.C. van Kempen (ed.), การควบคุมตัวผู้ต้องหาก่อนการ
พิจารณาคดีในชั้นศาล สิทธิมนุษยชน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยสถานดัดสันดาน กฎหมายเปรียบเทียบ/Détention
avant jugement. Droits de l’homme, droit de la procédure pénale et droit pénitentiaire, droit comparé,
Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia 2012, p. 17, 20-21, 32, 34 and 43-44.

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

 หลักการ “กระจายอานาจสู่ส่วนย่อย” (The Principle of Subsidiarity): การลิดรอน
สิทธิเสรีภาพ เช่น การจากัดเสรีภาพและการให้เสรีภาพที่มีเงื่อนไขอาจใช้ได้ หากเห็นว่า
วิธีการที่มีความรุนแรงน้อยจะไม่สามารถใช้ควบคุมผู้ต้องสงสัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือต่อไปนี้
- HRC, General Comment No. 8, Right to liberty and security of
persons (Article 9), 30 June 1982, par. 3;
- ECtHR, Judgment of 24 July 2003, Smirnova v. Russia, Appl.
46133/99, par. 58-64.
- I-ACtHR, Judgment of 6 May 2008, Yvon Neptune v. Haiti, par. 98;
- AfCionHPR, Decision of 16–30 May 2007, Article 19 v. The State of
Eritrea, Comm. 275/2003 (2007), under: Decision on the merits.
o การสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) ดูเพิ่มเติม มาตรา 14(2)
ICCPR, มาตรา 6(2) ECHR, มาตรา 8(2) ACHR, มาตรา 7(1) AfChHPR, มาตรา 20(1)
ASEAN Decl.
 หลักการที่ว่า ต้องสันนิษฐานว่าบุคคลหนึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ว่ามีความผิดตาม
กฎหมาย มีนั ย ว่ า การลิ ดรอนสิ ทธิ ของบุคคลที่ อาจถูก ตัดสิ น ว่าไม่มีค วามผิ ดสามารถ
กระทาได้เมื่อเห็นว่าวิธีการอื่น ไม่สามารถใช้ควบคุมผู้ต้องสงสัยได้อย่างมีประมิทธิภาพ
เพีย งพอ อย่ างไรก็ ตาม ถึ งแม้ว่ าการกัก ขังก่ อนการพิ จารณาตัด สิ น คดีจ ะไม่ขั ดต่ อข้ อ
สันนิษฐานที่ว่าบุคคลหนึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ทางเลือกแบบไม่ควบคุมตัวก็ควรจะต้องได้รับ
การส่งเสริม
 ขั้ นตอนกำรตั ดสิ น ลงโทษ (Sentencing Phase) – หลั กแห่ งความได้ สั ดส่ วน (Principle of
Proportionality) ต้องมาก่อน แม้ Magna Carta 1215 จะเป็นที่ยอมรับ แต่เครื่องมือด้านสิทธิ
มนุษยชนที่คุ้มครองเรื่องนี้มีดังนี้13
o มาตรา 49 (3) EU Charter on Fundamental Rights ซึ่งกล่าวว่า ความรุนแรงของโทษต้อง
ไม่เกินกว่าความผิดทางอาญา14
o การตัดสินโทษตามหลักการความได้สัดส่วนสามารถพบได้ในกรอบการตัดสินใจในยุโรปหลายๆ
แห่ง เช่น มาตรา 4 ของกรอบการตัดสินใจว่าด้วยการค้ายาเสพติด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ.
2004: “รัฐสมาชิกแต่ละแห่งต้องใช้มาตรการที่จาเป็ นเพื่อให้แน่ใจว่าความผิดที่ได้รับการ
13

Piet Hein van Kempen, ‘ความรู้เบื้องต้น – กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและสิทธิมนุษยชน ใน P.H.P.H.M.C. van Kempen (ed.),
กฎหมำยวิธีพจิ ำรณำควำมอำญำและสิทธิมนุษยชน, เสรีภาพระหว่างประเทศของบทความเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา,
England/USA: Ashgate, 2014, p. XI-XXXIII.
14
หัวข้อนี้ ดู Dirk van Zyl Smit & Andrew Ashworth, ‘การลงโทษที่มิได้สัดส่วนเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน’ 67 Mod. L. Rev. 4 (2004),
541−560; Richard S. Frase, ‘การลงโทษเกินควร เป้าหมายการลงโทษ และการแก้ไขครั้งที่ 8: “การได้สัดส่วน”, เกี่ยวข้องกับอะไร’ , 89
Minn. L. Rev. 3 (2005), 571-651.
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กาหนดภายใต้ มาตรา 2 และ 3 จะถูกตัดสินโทษโดยอาศัยกระบวนการลงโทษอาญาที่ได้
สัดส่วนและมีประสิทธิภาพ”
o ศาลยุติธรรมยุโรป ECJ EU, Judgment of 6 July 2000, Molkereigenossenschaft
Wiedergeltingen eG v Hauptzollamt Lindau, Case C-356/97 (proportionality of
penalties), par. 35-36: การที่จะสรุปว่าเป็นไปตามหลักแห่งความได้สัดส่วนหรือไม่นั้น ต้อง
แน่ ใจว่าการตัดสิ นโทษเกิน ความเหมาะสมหรือไม่ และจาเป็นต้องบรรลุ วัตถุประสงค์ตาม
ข้อบังคับซึ่งถูกฝ่าฝืน ยิ่งไปกว่านั้น คือ ต้องแน่ใจว่าการตัดสินโทษตามบทบัญญัติเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายนั้น สอดคล้องกับความสาคัญของเป้าหมายนั้นหรือไม่ และต้องแน่ใจว่า ผลเสียที่
เกิดขึ้นนั้นได้สัดส่วนต่อเป้าหมายหรือไม่
o สรุป หากมาตรการคุมขังไม่ได้สัดส่วน กฎหมายของยุโรปจะห้ามใช้มาตรการดังกล่าวในกรณีที่
โทษแบบไม่ควบคุมตัวอาจจะเหมาะสมกว่า
 ขั้นตอนกำรลงโทษ (Execution Phase) – หลักสิทธิมนุษยชน (Principle of Humanity) ต้องมา
ก่อน15
o สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน (เช่น มาตรา 10 ของ ICCPR) และการห้ามทรมาน
และการปฏิบัติที่ไม่ดี (เช่น มาตรา 7 ของ ICCPR, มาตรา 3 ของ ECHR, มาตรา 5 ของ ACHR,
มาตรา 5 ของ AfChHPR, มาตรา 14 ของ ASEAN Decl) ซึ่งกาหนดเงื่อนไขขั้นต่าของการ
กักขัง16 เช่น เงื่อนไขต่างๆ ทีข่ ัดแย้งต่อสิทธิมนุษยชนและข้อห้ามเหล่านี้
o ตัวอย่างเช่น ECtHR พบบ่อยครั้งว่า สถานการณ์ความแออัดในเรือนจาก่อให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่
ดี ดูเพิ่มเติมใน ECtHR Grand Chamber Judgement of 22 May 2012, Idalov v.
Russia, appl.nr. 5826/03, par. 91-108:
 โดยทั่วไป - หลักการแก้ไขฟื้นฟู (Principle of Rehabilitation) ต้องมาก่อน สนธิสัญญา/ข้อตกลง
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีหลังนั้น กาหนดข้อบังคับต่อรัฐว่าจะต้องดาเนินการ
แก้ไขฟื้นฟู17 อาทิเช่น
15

ดู Piet Hein van Kempen ‘การควบคุมตัวผู้ต้องหาก่อนการพิจารณาคดีในชั้นศาลตามกฎหมายแห่งชาติและกฎหมายระหว่างประเทศและ
ระเบียบปฏิบัติ: การสังเคราะห์และการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ’ ใน P.H.P.H.M.C. van Kempen (ed.), การควบคุมตัวผู้ต้องหาก่อนการ
พิจารณาคดีในชั้นศาล สิทธิมนุษยชน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยสถานดัดสันดาน กฎหมายเปรียบเทียบ/Détention
avant jugement. Droits de l’homme, droit de la procédure pénale et droit pénitentiaire, droit comparé, Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia
2012, p. 17, 20-21, 32, 34 and 43-44.

16

ดู Piet Hein van Kempen ‘การควบคุมตัวผู้ต้องหาก่อนการพิจารณาคดีในชั้นศาลตามกฎหมายแห่งชาติและกฎหมายระหว่างประเทศและ
ระเบียบปฏิบัติ: การสังเคราะห์และการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ’ ใน P.H.P.H.M.C. van Kempen (ed.), การควบคุมตัวผู้ต้องหาก่อนการ
พิจารณาคดีในชั้นศาล สิทธิมนุษยชน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยสถานดัดสันดาน กฎหมายเปรียบเทียบ/Détention
avant jugement. Droits de l’homme, droit de la procédure pénale et droit pénitentiaire, droit comparé, Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia
2012, p. 7.

17

ดู Piet Hein van Kempen & Warren Young, ‘ข้อบังคับและวิธีการที่จะป้องกันการกระทาความผิดซ้า: ความรู้เบื้องต้น บริบทและข้อสรุป’,
ใน P.H.P.H.M.C. van Kempen & W. Young (ed.), การป้องกันการกระทาความผิดซ้า. ค่านิยมของการฟื้นฟูและการจัดการผู้กระทาความผิดที่มี
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o ข้อแนะนาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนข้อที่ 21 มาตรา 10 ของ ICCPR18 ซึ่งกล่าวว่า
ระบบกักขังใดๆ ไม่ควรเป็นเพียงการแก้แค้นเท่านั้น แต่ควรแสวงหาการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และการแก้ไขฟื้นฟูทางสังคมให้แก่นักโทษ (par. 10) ยิ่งไปกว่านั้น นัยของบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การบังคับใช้และการบริหารโทษ และมาตรการเชิงปฏิบัติได้รับรองการให้การศึกษาแก่ผู้กระทา
ความผิ ด การเรี ย นการสอน การแนะแนววิช าชีพ และโครงการฝึ กอบรมการทางานให้ แก่
ผู้ต้องขังที่อยู่ในระหว่างรับโทษและหลังพ้นโทษ (par. 11)
o ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Court of Human Right - ECHR) ให้การยอมรับ
หลักการที่ว่า ผู้ต้องขังทุกคนสมควรได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและโอกาสในการปล่อยตัว เมื่อการ
แก้ไขฟื้นฟูนั้น19บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ศาลยุโรปยึดมั่นว่าผู้กระทาผิดจะถูกกักขังไม่ได้ หากไม่มี
กระบวนการปฏิบัติทางทัณฑวิทยาที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายเพื่อการกักขังนั้นๆ
o ศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice - ECJ) ให้ความสาคัญกับการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้ กระทาผิ ด ชาวต่างชาติ ต ามกฎหมายของศาลยุติธ รรมยุโ รป ศาลถูกมองว่าสามารถทาให้
กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดบรรลุเป้าหมายได้ โดยอาจตัดสินใจให้กระบวนการกลับสู่
สังคมนั้นดาเนินการในประเทศซึ่งผู้กระทาผิดมีถิ่นพานักตามกฎหมายได้ ECJ EU, Judgment
(GC) of 5 September 2012, Case C-42/11 (Lopes Da Silva Jorge) (การบังคับใช้
กฎหมายของรั ฐ สมาชิก ซึ่ ง ยึ ด ตามอ านาจในการที่ จ ะไม่ อ อกหมายจั บ ในกรณี ที่ บุ ค คลเป็ น
ประชาชนของรัฐสมาชิก)
 “32. […] หลักการสาหรับการเลือกที่จะไม่ลงโทษ (Optional Non-execution) มี
วัตถุประสงค์โดยเฉพาะเพื่อให้ผู้มีอานาจลงโทษสามารถให้น้าหนักแก่การเพิ่มความเป็นไป
ได้ในการกลับคืนสู่สังคมของบุคคลเมื่อโทษที่ได้รับพ้นกาหนด
 33. […] สมาชิกของรัฐที่มีการลงโทษ มีสิทธิที่จะได้รับปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในวรรค 32
ได้ก็ต่อเมื่อได้แสดงให้เห็นว่ามีการส่งกลับคืนสู่สังคมได้ในระดับชัดเจนในรัฐสมาชิก […]
 40. […] บุคคลที่มีสัญชาติของประเทศสมาชิกที่มีการลงโทษและบุคคลที่มีสัญชาติของ
ประเทศสมาชิกอื่นๆ ที่อาศัยหรือมีถิ่นพานักในรัฐสมาชิกที่มีการลงโทษและผู้ที่ได้รับการ
ส่งกลับคืนสู่สังคมไม่ควรได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันตามกฎหมาย […]
 42 [รั ฐ สมาชิกที่การปฏิบัติเพื่อให้ เกิดผล] […] เงื่อนไขการอาศัยอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา 5 ปี สาหรับรัฐสมาชิกอื่นๆ อาจได้รับการพิจารณาเช่นนั้นก็เพื่อให้แน่ใจว่า

ความเสี่ยงสูง/Prévention de la récidive. Valeur de la réhabilitation et gestion des délinquants à haut risque, Cambridge/Antwerp/Portland:
Intersentia 2014, p. 14-16.
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UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 33 (1994).
ECtHR, Grand Chamber Judgement of 9 July 2013, Nrs. 66069/09, 130/10 and 3896/10, par. 110–122 and 73

(Vinter/the United Kingdom).
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บุคคลที่ได้รับการร้องขอได้รับการส่งกลับคืนสู่สังคมอย่างเต็มที่ในรัฐสมาชิกที่มีการลงโทษ
[…]
 58. […] เพื่อที่จะตรวจสอบว่า […] มีเครือข่ายติดต่อเชื่อมโยงระหว่างบุคคลและรัฐสมาชิก
ที่ดาเนินการลงโทษหรือไม่ – โดยเฉพาะเครือข่ายครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม – เพื่อ
แสดงให้ เห็ น ว่าบุ คคลที่ร้ องขอได้กลั บคืนสู่ สั งคมของรัฐ สมาชิกนั้นๆ เพื่อที่จะได้อยู่ใน
สถานการณ์ที่เปรียบเทียบกันได้”20
 บทบาทของการคุมประพฤติ: เคารพและเน้นถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชนตามหลักการกระจาย
อานาจสู่ส่วนย่อย หลักการได้สัดส่วน หลักการความเป็นมนุษย์ และหลักการแก้ไขฟื้นฟู
o Cf. the COE Recommendation CM/Rec(2010)1 on the Council of Europe
Probation Rules:21
 กระจายอานาจสู่ส่วนย่อย (Subsidiarity):
กฎข้อ 5: “การใช้การลงโทษหรือมาตรการใดๆ หน่วยงานคุมประพฤติจะไม่สร้างภาระ
หรื อข้อจ ากัดด้านสิ ทธิมนุ ษยชนให้ แก่ ผู้ กระทาผิ ดมากกว่าที่ได้รับจากคาตัดสิ นใจของ
ผู้พิพากษาหรือผู้บริหาร หรือที่จาเป็นในแต่ละกรณีตามความร้ายแรงของความผิดหรือโดย
การประเมินอย่างเหมาะสมเรื่องความเสี่ยงในการหวนกลับมากระทาผิดซ้า
 การได้สัดส่วน (Proportionality):
กฎข้อที่ 76: “การช่วยเหลือต้องมุ่งเป้าที่การแก้ไขฟื้นฟู และลดการกระทาผิด และวิธีการ
แก้ไขฟื้นฟูนั้นจะต้องสร้างสรรค์ และได้สัดส่วนกับโทษที่ได้รับ”
 ความเป็นมนุษย์ (Humanity):
เช่น กฎข้อที่ 2: “หน่วยงานคุมประพฤติจะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้กระทาผิด การ
แก้ ไขฟื้ น ฟู ทั้ งหมดต้ องค านึ งถึ ง ศั กดิ์ ศรี สุ ขภาพ ความปลอดภั ย ความเป็ นอยู่ ที่ ดี ของ
ผู้กระทาผิด

20

ดูเพิ่มเติม: ECJ EU, การตัดสิน (GC) of 6 October 2009, Case C-123/08 (Wolzenburg) (เกี่ยวกับ: มูลเหตุสาหรับทางเลือกที่จะไม่ดาเนินการ
ลงโทษของหมายจับแห่งยุโรป): 73.ต้องสังเกตว่าข้อบังคับสาหรับการพานักอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งประกาศไว้อย่างชัดเจนใน
กฎหมายแห่งชาติในประเด็นสืบเนื่อง จะไม่เกินกว่าเหตุที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดให้บุคคลซึ่งมีสัญชาติของประเทศสมาชิกอื่ นๆ
จะต้องได้รับการรวมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐที่ดาเนินการลงโทษ” (ดังนั้น สาหรับการกลับเข้าสู่สังคม ระยะเวลาของการพานักที่ถูกต้องตาม
กฎหมายอาจต้องได้รับการแนะนา ในกรณีนี้ก็คือ 5 ปี)
ECJ EU, การตัดสิน (GC) of 17 July 2008, Case C-66/08 (Kozlowski) (เกี่ยวกับ: มูลเหตุสาหรับทางเลือกที่จะไม่ดาเนินการลงโทษของหมายจับแห่ง
ยุโรป การตีความของคาว่า ‘resident’ และ ‘staying’ ในรัฐที่ดาเนินการลงโทษ): “มูลเหตุสาหรับทางเลือกที่จะไม่ดาเนินการลงโทษในมาตรา
4(6) ของกรอบแนวคิดในการตัดสินใจ [เกี่ยวกัยหมายจับ] มีวัตถุประสงค์ที่จะทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการตัดสินลงโทษสามารถที่จะพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการเพิ่มโอกาสบองบุคคลที่จะกลับเข้าสู่สังคมเมื่อพ้นโทษ”
21
ข้อเสนอแนะของสภายุโรป CM/Rec(2010)1ของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อรัฐสมาชิกเกี่ยวกับกฎการคุมประพฤติ (นามาใช้โดย
คณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อ 20 มกราคม 2010 ในการประชุมรองรัฐนมตรีครั้งที่ 1075
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เช่น กฎข้อที่ 22: เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการคัดเลือกตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเน้นย้าเรื่อง
ความซื่อตรง ความเป็นมนุษย์ วิชาชีพ ความเหมาะสมของบุคคลสาหรับงานที่ซับซ้อนที่
จาเป็นต้องปฏิบัติ
 การแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation):
กฎข้อที่ 1: “หน่วยงานคุมประพฤติจะต้องมีเป้าหมายที่จะลดการกระทาผิดซ้าโดยการ
สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้กระทาความผิดเพื่อให้คาแนะนาดูแล (รวมทั้งการ
ควบคุมตามความจาเป็น ) แนวทางและความช่วยเหลือ และส่งเสริมการกลับสู่สังคมได้
อย่างประสบความสาเร็จ ฉะนั้น การคุมประพฤติจะมีส่วนช่วยให้เกิด ความปลอดภัยต่อ
สังคมและการบริหารงานยุติธรรมอย่างเที่ยงธรรม”
o งานคุมประพฤติมีบทบาทสาคัญด้านต่างๆ ดังนี้
 การพัฒนาประสิทธิภาพและการส่งเสริมมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวให้เป็นทางเลือกแทน
การจากัดหรือลิดรอนเสรีภาพ
 การเน้นย้าความสาคัญของการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
องค์กรอื่น ๆ เช่น ในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับการพิพากษาคดีในแต่ละคดี (จัดเตรียม
รายงานก่อนการกาหนดโทษสาหรับผู้ถูกกล่าว)
 เมื่อมีการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว การเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้กระทาความผิดนั้น
จะดาเนินการโดยใช้หลักการกระจายอานาจสู่ส่วนย่อย หลักการได้สัดส่วน หลักการความ
เป็นมนุษย์และหลักการแก้ไขฟื้นฟู
ประการสอง: การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อให้การใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวมีประสิทธิภาพ
และเที่ยงธรรม
 การละเลยหรือฝ่าผืนสิทธิมนุษยชนจะมีผลกระทบต่อหลักการของการคุมประพฤติ ซึ่งก็คือ การ
กลับสู่สังคมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด รวมถึงการสร้างประสิทธิภาพให้กับกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์
 ตัวอย่างเช่น ข้อกาหนดกรุงโตเกียว ข้อ 5.1 “รัฐสมาชิกจะต้องพัฒนามาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
ภายใต้ระบบกฎหมาย เพื่อสร้างทางเลือกอื่นๆ ที่จะช่วยลดการใช้โทษจาคุก และเพื่อทาให้นโยบาย
ด้านงานยุติธรรมถูกต้องตามหลักการ โดยคาถึงถึงความสาคัญของการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
ความจาเป็นของงานยุติธรรมเชิงสังคม และการแก้ไขฟื้นฟู ซึ่งถือว่าเป็นความจาเป็นสาหรับ ผู้กระทา
ผิด”
 ตัวอย่างเช่น COE Recommendation CM/Rec(2010)1 on the Council of Europe
Probation Rules22: “หน่วยงานคุมประพฤติจะต้องมีเป้าหมายที่จะลดการกระทาผิดซ้าโดยการ
22

ข้อเสนอแนะของสภายุโรป CM/Rec(2010)1ของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อรัฐสมาชิกเกี่ยวกับกฎการคุมประพฤติ (นามาใช้โดย
คณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อ 20 มกราคม 2010 ในการประชุมรองรัฐนมตรีครั้งที่ 1075)
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สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้กระทาความผิด เพื่อให้คาแนะนาดูแล (รวมทั้งการควบคุมตาม
ความจ าเป็ น ) ให้ แ นวทางและความช่ ว ยเหลื อ และส่ ง เสริ ม การกลั บ คื น สู่ สั ง คมอย่ า งประสบ
ความสาเร็จ ฉะนั้น การคุมประพฤติจึงมีส่วนช่วยให้เกิดความปลอดภัย ในสังคมและการบริหารงาน
ยุติธรรมอย่างเที่ยงธรรม”
 บ่อยครั้งที่มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวละเมิดสิทธิมนุษยชน ตัวอย่างเช่น เป็นที่ยอมรับว่าเทคโนโลยี
สาหรับการติดตามตัวผู้กระทาผิดมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อชีวิตส่วนตัวและครอบครัว
ของบุคคลที่ต้องติดเครื่องมือดังกล่าว รวมถึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อบุคคลที่สามด้วย23 ตลอดจนอาจ
ละเมิดการเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระ
 ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนต่อมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว มีดังนี้
o เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (มีผลต่อความเป็นส่วนตัว การป้องกันข้อมูล และอิสรภาพ
ในการเคลื่อนไหว)
o การตอบสนองเมื่อมีการละเมิดเงื่อนไข
o เงื่อนไขภายใต้การทางานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน
 บทบาทของงานคุมประพฤติ:
o กฎว่าด้วยการคุมประพฤติของสภายุโรป (Cf. the COE Recommendation CM/Rec(2010)1
on the Council of Europe Probation Rules):24
 กฎข้อที่ 2: “หน่วยงานคุมประพฤติจะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้กระทาผิด การแก้ไข
ฟื้นฟูจะต้องคานึงถึงศักดิ์ศรี สุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้กระทา
ผิด”
 กฎข้อที่ 12: “หน่วยงานคุมประพฤติจะต้องทางานในลักษณะเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรของ
รัฐและเอกชนและชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของผู้กระทาผิด
การประสานงาน การเติ มเต็ม ระหว่ างองค์กรเป็ นเรื่อ งจาเป็นในการตอบสนองความ
ต้องการที่ซับซ้อนของผู้กระทาผิดเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของสังคม”
o งานคุมประพฤติสามารถมีบทบาทดังนี้
 บทบาทในการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้กระทาความผิดที่ประกอบอาชีพมีหน้าที่การงาน
 การเผยแพร่ และเน้ นให้เห็ นความสาคัญของการปกป้องสิ ทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับ
หน่วยงานสาธารณะที่มีอานาจและองค์กรอื่นๆ
23

บทนาข้อเสนอแนะของสภายุโรป CM/Rec(2014)4ของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อรัฐสมาชิกเกี่ยวกับการติดตามด้วยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์นามาใช้โดยคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2014 ในการประชุมรองรัฐนมตรีครั้งที่ 1192)
(at:https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2163631&Site=CM).
24
ข้อเสนอแนะของสภายุโรป CM/Rec(2010)1ของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อรัฐสมาชิกเกี่ยวกับกฎการคุมประพฤติ (นามาใช้โดย
คณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อ 20 มกราคม 2010 ในการประชุมรองรัฐนมตรีครั้งที่ 1075)

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

ประการที่สาม: การปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนสามารถนามาซึ่งการสร้างความไว้วางใจระหว่างรัฐ
 การประสานงานด้านกฎหมายและการดาเนินการระหว่างประเทศ เช่น การคุมประพฤติ และ
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละรัฐจะต้องไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากโทษคุมประพฤติสามารถประสานการดาเนินงานจากรัฐหนึ่งไปสู่อีกรัฐหนึ่งได้
 นั่นหมายความว่ารัฐจาเป็นต้องไว้วางใจมาตรการคุมประพฤติของอีกฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเด็นโอนตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ
o แน่นอนว่า มาตรการควรจะต้องถูกดาเนินการอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ แต่ก็อาจยังไม่
เพียงพอ
o นอกจากนี้ ยังหมายความด้วยว่า รัฐที่เป็นผู้กาหนดโทษไม่ควรกังวลว่าสิทธิมนุษยชนของผู้ถูก
คุมความประพฤติที่ถูกส่งต่อ หรือมาตรฐานขั้นพื้นฐานจะถูกละเมิดโดยรัฐที่เป็นฝ่ายดาเนินการ
ลงโทษ เช่น การเปลี่ยนเป็นโทษกักขังบุคคลนั้น เป็นต้น
o โดยความเป็นจริงแล้ว ความเสี่ยงที่ว่าสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่ ถูกโอนตัวจะถูกละเมิดนั้นจะ
สร้างเงื่อนไขมิให้เกิดการโอนตัวผู้กระทาความผิด
 ดูเพิ่มเติม ECJ EU, Grand Chamber Judgment of 21 December 2011, N.S. v
Secretary of State for the Home Department and M.E. and Others v
Refugee Applications Commissioner and Minister for Justice, Equality and
Law Reform, Joined cases C-411/10 and C-493/10: รัฐซึ่งประกอบด้วยศาล
แห่งชาติจะไม่โอนตัวบุคคล (ผู้กาลังมองหาที่ลี้ภัย ) ไปในที่ซึ่งคาดการณ์ได้ว่า ไร้ซึ่งระบบ
ขั้นตอนและเงื่อนไขการรับรองบุคคล โดยมีหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ให้เห็นว่าบุคคลนั้นมี
ความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการได้รับการปฏิบัติแบบไร้ศักดิ์ศรี
 ดูเพิ่มเติม ECHR, Grand Chamber Judgment of 21 January 2011, M.S.S.v.
Belgium, appl. nr. 30696/09, par. 344-359: โดยปกติรัฐสมาชิกอนุสัญญาสิทธิ
มนุษยชนแห่งยุโรป (European Convention on Human Rights - ECHR) ย่อมเชื่อมั่น
ว่ารัฐสมาชิกอื่นๆ ปฏิบัติตามกฎของ ECHR อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐตระหนักถึง
ความบกพร่องในกระบวนการของรัฐที่ลงโทษ (ประเทศกรีซ) ก็สามารถที่จะปฏิเสธการ
โอนตัว เจ้าหน้าที่รัฐ (ประเทศเบลเยี่ยม) ไม่ควรจะอนุมานโดยง่ายว่าบุคคลที่ถูกโอนตัวจะ
ได้รับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน แต่จะต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่ในรัฐที่
เป็นผู้ลงโทษจะนากฎหมายมาใช้อย่างไร (See also, in a criminal case but not
between parties to the ECHR: ECtHR Grand Chamber Judgment of 28
February 2008, Saadi v.Italy, appl.nr. 37201/06.)
o อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้กฎหมายยังยอมรับด้วยว่า การมีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งมี
กลไกการติดตามระหว่างประเทศอย่างเพียงพอ จะก่อให้เกิดความไว้วางใจระหว่างรัฐผู้โอนตัว
และรัฐผู้ดาเนินการลงโทษได้
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o ด้วยเหตุนี้สหภาพยุโ รปจึงถือว่า การปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องสงสัยและผู้ถูกกล่าวหาใน
คดีอาชญากรรมเป็นค่านิ ยมพื้นฐานของสหภาพ และจาเป็นต่อการรักษาความไว้ วางใจกัน
ระหว่างรัฐสมาชิกและความเชื่อมั่นต่อสหภาพ25
 บทบาทของงานคุมประพฤติ: งานคุมประพฤติสามารถสร้างความไว้วางใจระหว่างรัฐด้วยการทางาน
ร่วมกันและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการคุมประพฤติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่
o ดูเพิ่มเติม COE Recommendation CM/Rec(2010)1 on the Council of Europe
Probation Rules:26 กรมคุมประพฤติทางานร่วมกับผู้กระทาความผิดที่เป็นชาวต่างชาติและ
ชาวต่างชาติที่ได้รับโทษในต่างแดน
 กฎข้อที่ 63: “หน่วยงานคุมประพฤติจะต้องจัดให้มีบริการที่ผู้กระทาความผิดชาวต่ างชาติ
สามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสอดส่องและการกลับสู่
สังคม”
สรุป: ค่านิยมของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
 การพัฒนาปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้เป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ อาจมีประโยชน์ต่อ
ภาพรวมดังต่อไปนี้
o การบังคับการใช้มาตรการคุมประพฤติมากกว่าการกักขังและการลงโทษ
o การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อให้การใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวเกิดมีประสิทธิผล
o การพัฒนาความไว้ใจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอันเกิดจากปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน เช่นเดียวกับที่อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปมีผลต่อประเทศในแถบยุโรป
 หลังจากประเด็นเหล่านั้น ผมขอกล่าวถึงหัวข้อความร่วมมือด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
3. ระดับของความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างรัฐและเจ้าหน้าที่
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวบอกอะไรแก่เรา ความร่วมมือ
ระหว่างรัฐด้านกระบวนการยุติธรรมสามารถดาเนินไปได้หลายระดับและหลายช่องทาง อาจจะร่วมมือกัน
ป้องกันความแออัดของเรือนจ าโดยการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว และการบาบัดผู้กระทาผิดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ ระดับและแนวปฏิบัติของความร่วมมือย่อมส่งผลต่างกันและบางครั้งก็มีความเกี่ยวเนื่องกัน
 การแบ่งปันความรู้และแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศ – ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ย วข้องของประเทศต่างๆ
(ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ตารวจ เจ้าหน้าที่เรือนจา และพนักงานคุมประพฤติ เป็นต้น)
 การก าหนดบรรทั ด ฐานและการน ามาตรฐานขั้ น พื้ น ฐานร่ ว มกั น ไปปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผล – สิ ท ธิ
มนุษยชนและหลักการขั้นพื้นฐาน (ดูรายละเอียดเพิ่มด้านล่าง)
25

สภายุโรป, The Stockholm Programme – การเปิด การคุ้มครองการบริการยุโรป และการปกป้องพลเมือง, PbEU C 115/1, 4.5.2010, p.
10.
26
ข้อเสนอแนะของสภายุโรป CM/Rec(2010)1ของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อรัฐสมาชิกเกี่ยวกับกฎการคุมประพฤติ (นามาใช้โดยคณะกรรมการ
รัฐมนตรีเมื่อ 20 มกราคม 2010 ในการประชุมรองรัฐนมตรีครั้งที่ 1075)

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

 ความร่วมมือด้านการดาเนินการ –
o การแลกเปลี่ ย นข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง (ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ตารวจ
เจ้าหน้าที่เรือนจา และพนักงานคุมประพฤติ) ในคดีอาญาที่ใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวกับ
ผู้กระทาผิด เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทาความผิด คดี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ
มาตรการต่างๆ ทีม่ ิใช่การกักขัง เป็นต้น
o การสื่อสารกับเครือข่ายของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในประเทศต่างๆ (ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ
ตารวจ เจ้าหน้าที่เรือนจา และพนักงานคุมประพฤติ) เพื่อที่จะอานวยความสะดวกให้การโอน
ตัวผู้กระทาผิด/ผู้ต้องสงสัยมีความราบรื่น การส่งมอบเอกสาร และการถ่ายโอนมาตรการแบบ
ไม่ควบคุม ตัว จากประเทศหนึ่งไปยัง อีกประเทศหนึ่ง ตลอดจนการแลกเปลี่ ยนเจ้าหน้าที่ ที่
เกีย่ วข้องจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งที่มรี ะบบแตกต่างกัน
o การฝึกอบรมด้านการดาเนินงานสาหรับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ
 การสร้างระบบร่วมกัน – (ดูรายละเอียดเพิ่มข้างล่าง)
o การไว้วางใจซึ่งกันและกัน: การไว้วางใจระหว่างรัฐและเจ้าหน้าที่ รวมถึงระบบการดาเนินงาน
ของรัฐต่างๆ คือ พื้นฐานสาหรับความร่วมมือที่ประสิทธิภาพ27 การไว้วางใจมิใช่เพียงระหว่าง
รัฐบาลเท่านั้น แต่ต้องครอบคลุมผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ตารวจ เจ้าหน้าที่เรือนจา และ
พนักงานคุมประพฤติของประเทศต่างๆ ด้วย
o ความกลมกลืน (Harmonization):
 ความกลมกลื น (Harmonization) หรือการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน (Uniformization)
อย่างเต็มตัวเป็นเรื่องยากที่จะประสบความสาเร็จ แต่ละรัฐจาเป็นต้องมีข้อตกลงร่วมกันใน
เนื้อหาและรูปแบบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้น ความกลมกลืนก็ต้องอาศัยการผ่อน
ปรนข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติของประเทศด้วย
 ความใกล้เคียงของกฎหมาย (Approximation of Laws): ระดับของความกลมกลืนของ
กฎหมาย (เช่น ความใกล้เคียงกันของกฎหมาย) เป็นเรื่องที่จะต้องสร้างความเข้าใจให้แก่
คณะผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ตารวจ เจ้าหน้าที่เรือนจา พนักงานคุมประพฤติ และ
หน่ ว ยงานรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในประเทศต่ างๆ เพื่อ ท าให้ ห ลั ก การของการยอมรั บร่ ว มกั น
สามารถนาไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม แม้จะมีความแตกต่างระหว่างระบบกฎหมายและ
ธรรมเนียมปฏิบัติของรัฐสมาชิกอยู่บ้าง

27
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 ความใกล้เคียงของแนวปฏิบัติ (Approximation of Practice): ความใกล้เคียงของ
กฎหมายนั้นยังไม่เพียงพอต่อความไว้วางใจและการเข้าใจซึ่งกันและกัน หากแต่ต้องอาศัย
ความสัมพันธ์ทเี่ กี่ยวเนื่องกันของเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ปฏิบัติงานด้วย28
o การยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition): หลักการของการยอมรับร่วมกัน มีพื้นฐานมาจาก
ความเท่าเทียมกัน (ความคล้ายคลึงกัน) และความไว้วางใจกัน (ความเชื่อมั่น) ซึ่งหมายความว่า
การตัดสิ นใจที่เกิดขึ้น โดยเจ้ าหน้าที่รัฐ ที่มีอานาจในรัฐหนึ่งๆ และเป็นที่ยอมรับในรัฐ ๆ นั้น
สามารถนามาปรับใช้หรือพิจารณาในอีกรัฐหนึ่งได้
 การตัดสินใจที่จะไม่สอบสวนซ้าอีกครั้ง
 การยอมรับร่วมกันเป็นทางเลือกหนึ่งสาหรับ สร้างความกลมกลืน และขณะเดียวกันอาจมี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงาน หากอย่างน้อยแต่ละรัฐมีความกลมกลืนกันในด้าน
กฎหมาย
 ระบบการยอมรับร่วมกันโดยพื้นฐานแล้วแตกต่างจากความร่วมมือด้านกฎหมายระหว่าง
ประเทศ
o การปฏิบัติให้เกิดผลหรือการบังคับใช้ การติดตาม และการประเมินผล: ความสาเร็จของการ
ร่วมมือขึ้นอยู่กับการปฏิบัติให้เกิดผลหรือการบังคับใช้เครื่องมือที่รัฐต่างๆ ตกลงร่วมกันอย่าง
เต็มที่และมีประสิทธิภาพ
 ความร่วมมือพึงได้รับการติดตามและประเมินผลการบังคับใช้เครื่องมือที่รัฐต่างๆ ตกลง
ร่วมกันอย่างเต็มที่ เพื่อประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
 ประเด็น นี้ ไม่ เพี ย งแต่จ ะสร้ างความมั่ นใจว่า เครื่อ งมื อ นั้น มี ประสิ ทธิ ภ าพอย่ า งแท้จ ริ ง
หากแต่ยังมีส่วนสร้างความไว้ใจระหว่างรัฐให้เกิดขึ้นด้วย
o อานาจอธิปไตยของรัฐ - ความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือผ่านระบบที่ สร้างขึ้น
ร่วมกันย่ อมจ ากัดอานาจอธิ ปไตยของรัฐ หรืออย่างน้อยต้องการความเข้าใจในเรื่องอานาจ
อธิปไตยร่วมกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมในระบบงานยุติธรรม
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันในกรณีที่จะใช้อานาจอย่างเอกเทศในคดี ใดคดี
หนึ่ง
 ความร่วมมือกันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบยุติธรรมถ้าหาก:
 มีองค์ประกอบระหว่างประเทศเกี่ยวกับคดี (หลักการได้สัดส่วน)
 รัฐมีการทางานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการทางานโดยลาพัง (หลักการกระจาย
อานาจสู่ส่วนย่อย/ความจาเป็น)
4. การกาหนดธรรมเนียมปฏิบัติและการนามาตรฐานพื้นฐานร่วมกันไปปฏิบัติให้เกิดผล
28
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การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

ตามที่กล่าวไปในข้างต้นว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศมีความสาคัญต่อการกาหนดธรรมเนียม
ปฏิบัติและการนามาตรฐานพื้นฐานร่ว มกันไปปฏิบัติให้เกิดผล และความร่ว มมือกันในที่นี้โ ดยทั่ว ไปมี
ความสาคัญต่อความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างไร
ท้ายที่สุด สภายุโรป (Council of Europe - COE) ได้นาข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับมาตรการแบบ
ไม่ควบคุมตัว และการคุมประพฤติมาใช้ ข้อเสนอแนะเหล่านี้ประกอบด้วยหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรม ภารกิจ หน้าที่ และบทบาทของงานคุมประพฤติ รวมถึงหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์ กร
เอกชนและองค์กรพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้มาตรการทีม่ ิใช่การกักขัง
ตัวอย่างเครื่องมือในการกาหนดธรรมเนียมปฏิบัติ:29
 อนุ สั ญญายุ โ รปว่าด้ว ยการควบคุมดูแลผู้ กระทาความผิ ดแบบมีเงื่ อนไขและการปล่ อยตัว แบบมี
เงื่อนไข
 ข้อเสนอแนะจากสภายุโรป (COE Recommendation) Rec(92)16 ว่าด้วยกฎหมายยุโรปเกี่ยวกับ
การลงโทษในชุมชนและมาตรการต่างๆ
 ข้อเสนอแนะจากสภายุโรป (COE Recommendation) Rec(92)17 ว่าด้วยการคงเส้นคงวาในการ
ลงโทษ
 ข้อเสนอแนะจากสภายุโรป (COE Recommendation) Rec(97)12 ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การนาการลงโทษในชุมชนและมาตรการต่างๆ มาปฏิบัติ
 ข้อเสนอแนะจากสภายุโรป (COE Recommendation) Rec(99)22 ว่าด้วยความแออัดของเรือนจา
และการเพิ่มสูงขึ้นของประชากรในเรือนจา
 ข้อเสนอแนะจากสภายุโรป (COE Recommendation) Rec(2000)22 ว่าด้วยการพัฒนาการนา
กฎเกณฑ์ยุโรปเกี่ยวกับการบังคับของชุมชนและมาตรการไปปฏิบัติ
 ข้อเสนอแนะจากสภายุโรป (COE Recommendation) Rec(2003)22 ว่าด้วยการปล่อยตัวพักการ
ลงโทษแบบมีเงื่อนไข (parole)
 ข้อเสนอแนะจากสภายุโรป (COE Recommendation) Rec(2006)2 ว่าด้วยกฎเกณฑ์เรือนจาของ
ยุโรป
 ข้อเสนอแนะจากสภายุโรป (COE Recommendation) Rec(2008)11 ว่าด้วยกฎเกณฑ์ของยุโรป
สาหรับผู้กระทาความผิดที่เป็นเยาวชนในแง่การบังคับโทษและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
 ข้อเสนอแนะจากสภายุโรป (COE Recommendation) Rec(2010)1 ว่าด้วยสภาของกฎเกณฑ์การ
คุมประพฤติของยุโรป
 ข้อเสนอแนะจากสภายุโรป (COE Recommendation) Rec(2012)5 ว่าด้วยแนวปฏิบัติของยุโรป
ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่เรือนจา
29
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เรื่องที่น่าสนใจเป็นพิเศษ: กฎของยุโรปว่าด้วยการคุมประพฤติ
ประเด็นที่น่าสนใจของการคุมประพฤติคือ ข้อเสนอแนะจากสภายุโรป (COE Recommendation)
Rec(2010)1 ว่าด้วยสภาของกฎเกณฑ์การคุมประพฤติของยุโรป 30 ซึ่งประกอบด้วยหลักการพื้นฐานน้อยกว่า
108 ข้อ หลายหลักการได้กล่าวไปแล้วในตอนต้น และจะขอกล่าวต่อไปอีกเพียงเล็กน้อย [ข้อความสีเทาได้ถูก
กล่าวมาแล้วในตอนต้นและจะได้กล่าวรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป]
 1. หน่วยงำนคุมประพฤติจะต้องมีจุดมุ่งหมำยเพื่อลดกำรกระทำผิดซ้ำด้วยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิง
บวกกับผู้กระทำควำมผิด โดยกำรควบคุมดูแล (รวมทั้งกำรควบคุมในสถำนที่ๆ จำเป็น) ให้คำแนะนำ
และช่วยเหลือผู้กระทำควำมผิด และส่งเสริมกำรกลับสู่สังคมอย่ำงประสบควำมสำเร็จ ด้วยเหตุนี้
งำนคุมประพฤติจงึ มีส่วนสนับสนุนควำมมั่นคงปลอดภัยของชุมชนและกำรบริหำรงำนยุติธรรมอย่ำง
เที่ยงธรรม
 2. หน่วยงำนคุมประพฤติจะต้องเคำรพสิทธิมนุษยชนของผู้กระทำควำมผิด กำรแทรกแซงจะต้องไม่
ส่งผลเสียต่อศักดิ์ศรี สุขภำพ ควำมปลอดภัยและควำมอยู่ดีมีสุขของผู้กระทำควำมผิด
 5. ในกำรนำกำรบังคับและมำตรกำรมำปฏิบัติให้เกิดผล หน่วยงำนคุมประพฤติจะต้องไม่สร้ำงภำระ
หรือข้อจำกัดด้ำนสิทธิมนุษยชนของผู้กระทำผิดเกินกว่ำคำพิพำกษำ และต้องพิจำรณำควำมรุนแรง
เป็นรำยๆ ไป หรือประเมินควำมเสี่ยงในกำรกระทำผิดซ้ำอย่ำงเหมำะสม
 6. หน่วยงำนคุมประพฤติ ต้องแสวงหำกำรยินยอมที่ได้รับกำรบอกกล่ำวจำกผู้กระทำผิด เท่ำที่จะ
เป็นไปได้ และควำมร่วมมือในกำรแก้ไขฟื้นฟูที่ส่งผลต่อผู้กระทำผิด
 8. ภำระงำนและควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนคุมประพฤติ ตลอดจนควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำน
ภำครัฐอื่นๆ จะต้องถูกกำหนดโดยกฎหมำยระดับชำติ
 12. หน่วยงำนคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติงำนในลักษณะของหุ้นส่วนกับองค์กรของรัฐหรือองค์กร
เอกชนและชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกำรกลับเข้ำสู่สังคมของผู้กระทำผิด กำรทำงำนร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนกำรทำงำนแบบสหวิชำชีพำจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะช่วยตอบสนองควำมต้องกำรของผู้กระทำ
ผิดและเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยให้แก่สังคมได้
 26. เจ้ำหน้ำที่จะต้องได้รับกำรฝึกอบรมให้สำมำรถใช้ดุลยพินิจภำยใต้กรอบของกฎหมำย จริยธรรม
นโยบำยขององค์กร มำตรฐำนเชิงวิธีกำรที่ทันสมัย และจรรยำบรรณ
 35. หน่วยงำนคุมประพฤติจะต้องประสำนงำนให้ข้อมูลต่อผู้พิพำกษำและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องตำม
ควำมเหมำะสม และกำรให้ ข้ อมู ล ต้อ งอยู่ ภ ำยใต้ก ฎหมำยระดับ ชำติ โดยปกติ ข้อ มู ล เหล่ ำ นี้ จ ะ
ประกอบด้ ว ยข้อมูล เกี่ย วกับ ผลกระทบที่อำจเกิ ดขึ้นได้จำกกำรกัก ขังและข้อ ดีของกำรบังคับใช้
มำตรกำรแบบไม่ควบคุมตัวในคดีทั่วไปและเฉพำะคดี ข้อมูลจำเป็นต้องถูกกำหนดอย่ำงชัดเจน
 37. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องทำงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆ ในกระบวนกำรยุติธรรม หน่วยงำน
สนับสนุน และสังคมภำยนอก เพื่อที่จะปฏิบัติภำรกิจและหน้ำที่ให้เกิดประสิทธิภำพ
 42. หน่วยงำนคุมประพฤติอำจจัดเตรียมรำยงำนเกี่ยวกับผู้ถูกกล่ำวหำว่ำกระทำควำมผิดก่อนกำร
พิจำรณำคดี เพื่อสนับสนุ นผู้พิพำกษำในกำรพิจำรณำว่ำจะดำเนินกำรรับคำฟ้องหรือไม่ หรือจะ
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ข้อเสนอแนะของสภายุโรป CM/Rec(2010)1ของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อรัฐสมาชิกเกี่ยวกับกฎการคุมประพฤติ (นามาใช้โดยคณะกรรมการ
รัฐมนตรีเมื่อ 20 มกราคม 2010 ในการประชุมรองรัฐนมตรีครั้งที่ 1075)

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2














ลงโทษโดยมำตรกำรใด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระบบกฎหมำยของแต่ละประเทศ ในกรณีที่จำเป็นหน่วยงำน
คุมประพฤติจะต้องสื่อสำรกับผู้พิพำกษำเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ของข้อมูลที่ปรำกฏในรำยงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง
44. ผู้ถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดจะต้องได้รับโอกำสในกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดเตรียมรำยงำน ควำม
คิดเห็นของพวกเขำจำเป็นต้องได้รับกำรสะท้อนในรำยงำน โดยผู้ถูกกล่ำวหำว่ำกระทำควำมผิดและ
ตัวแทนด้ำนกฎหมำยพึงทรำบเนื้อหำของรำยงำนด้วย
รำยงำนที่ปรึกษำอื่นๆ: 45. หน่วยงำนคุมประพฤติจะต้องจัดทำรำยงำนที่จำเป็นต่อกำรตัดสินใจของ
ผู้มีอำนำจตัดสินใจ รำยงำนดังกล่ำวจะต้องครอบคลุมคำแนะนำดังนี้
o ประโยชน์ของกำรปล่อยตัวผู้กระทำผิดคืนสู่สังคม
o เงื่อนไขพิเศษที่อำจต้องนำมำพิจำรณำในกำรปล่อยตัวผู้กระทำผิด
o กำรดำเนินกำรที่จำเป็นเพื่อเตรียมควำมพร้อมผู้กระทำผิดสำหรับกำรปล่อยตัว
มำตรกำรควบคุมและสอดส่อง: 55. กำรควบคุมและสอดส่องจะต้องไม่เป็นงำนควบคุมเพียงอย่ำง
เดียว หำกแต่ต้องเป็นกำรให้คำปรึกษำ กำรให้ควำมช่วยเหลือ และกำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ผู้กระทำ
ผิด กำรควบคุมสอดส่องจะต้องรวมกำรแก้ไขฟื้นฟูอื่นๆ ไว้ด้วย เช่น กำรฝึกอบรม กำรพัฒนำทักษะ
โอกำสในกำรได้รับจ้ำงงำน และกำรบำบัด เป็นต้น ซึ่งอำจกระทำโดยหน่วยงำนคุมประพฤติหรือ
หน่วยงำนอื่นๆ
กำรทำงำนร่วมกับครอบครัวของผู้กระทำควำมผิด : 56. หน่วยงำนคุมประพฤติจะต้องเสนอกำรให้
ควำมช่วยเหลือ คำแนะนำ และข้อมูลกับครอบครัวของผู้กระทำผิดตำมโอกำสและควำมเหมำะสม
ภำยใต้กฎหมำยของประเทศ
งำนคุมประพฤติกั บ ผู้ ก ระทำผิ ดชำวต่ำงชำติ และคณะกรรมกำรบั งคับโทษของประเทศ: 63.
หน่วยงำนคุมประพฤติจะต้องให้บริกำรที่ผู้กระทำผิดชำวต่ำงชำติสำมำรถเข้ำถึงได้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในแง่ของกำรควบคุมและสอดส่องในชุมชนและกำรกลับมำตั้งตัวใหม่ของผู้กระทำควำมผิด
กำรให้กำรช่วยเหลือ: 76. กำรช่วยเหลือต้องมีจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรแก้ไขฟื้นฟูและละเว้นกำรกระทำ
ผิด ดังนั้นจะต้องสร้ำงสรรค์และได้สัดส่วนต่อกำรบังคับโทษและมำตรกำรที่ได้รับ
การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย: 85. หน่วยงานคุมประพฤติ ต้องทางานเพื่อให้แน่ใจว่า
ผู้กระทาผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลสั่ง ในการที่จะได้รับความร่วมมือจากผู้กระทาผิดนั้น หน่วยงาน
คุมประพฤติไม่ควรใช้การลงโทษเพียงอย่างเดียวสาหรับผู้ที่ละเมิดเงื่อนไข แต่ควรหาวิธีการอื่นด้วย
การทางานกับ ผู้เสียหาย: 93. ในกรณีที่หน่วยงานคุมประพฤติให้บริการแก่ ผู้เสียหาย หน่วยงาน
จะต้องให้ความช่วยเหลือ ผู้เสียในการจัดการกับผลกระทบจากอาชญากรรมนั้น โดยคานึงถึงความ
ต้องการที่หลากหลาย
96. แม้แต่ในกรณีที่หน่วยงานคุมประพฤติไม่ได้ ทางานโดยตรงกับผู้เสียหาย การแก้ไขฟื้นฟูจะต้อง
เคารพสิทธิและความต้องการของผู้เสี ยหาย และจะต้องมุ่งเป้าไปที่ การเพิ่มความตระหนักให้แก่
ผู้กระทาผิดในอันตรายที่ผู้เสียหายได้รับ และความรับผิดชอบต่ออันตรายนั้นๆ
แนวปฏิบัติกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : 97. ในกรณีที่หน่วยงานคุมประพฤติใช้กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จะต้องมีการกาหนดสิทธิและความรับผิดชอบของผู้กระทาผิด ของเหยื่อและ
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ของชุมชนอย่างชัดเจนและให้เป็นที่รับรู้ จะต้องมีการฝึกอบรบที่เหมาะสมแก่ พนักงานคุมประพฤติ
ไม่ว่าจะใช้การแก้ไขฟื้นฟูแบบใด จุดประสงค์หลักต้องคือการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นแล้ว
ข้อเสนอแนะของสภายุโรป (COE Recommendation CM/Rec(2014)4) เกี่ยวกับการติดตามด้วย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 1:31
 “เป้ำหมำยหลักของคำแนะนำนี้ก็เพื่อ กำหนดชุดของหลักเกณฑ์พื้นฐำนที่เกี่ยวกับประเด็นจริยธรรม
และมำตรฐำนวิช ำชีพ ที่จ ะทำให้ ผู้ มีอำนำจของประเทศนั้นๆ สำมำรถใช้กำรติดตำมโดยเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่ำงๆ ได้สมควรแก่โทษและมีประสิทธิภำพ ภำยใต้กรอบของกระบวนกำร
ยุติธรรมที่เคำรพสิทธิของบุคคล”
ข้อเสนอแนะดังกล่ำวยังมุ่งหวังที่จะทำให้ผู้มีอำนำจของประเทศเห็นว่ำ กำรนำเครื่องมือติดตำม
อิเล็กทรอนิกส์มำใช้นั้นจะต้องมีกำรดูแลเฉพำะทำง และต้องไม่เป็นกำรลดค่ำหรือแทนที่สัมพันธภำพ
ระหว่ำงพนักงำนคุมประพฤติกับผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทำผิด […]”
 Para I.2: “เจ้ำหน้ำที่จะต้องได้รับกำรฝึกอบรมเพื่อ สื่อสำรกับผู้ต้องสงสัยและผู้กระทำผิดอย่ำง
ระมัดระวัง แจ้งให้ทรำบถึงกำรใช้เทคโนโลยีนั้นด้วยมำรยำทและภำษำเขำสำมำรถเข้ำใจได้ ให้ทรำบ
ถึงผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัว และผลที่อำจตำมมำหำกใช้ผิดพลำด”
กฎหมายระหว่างประเทศที่ไม่มีกลไกการบังคับใช้และผลของการประนีประนอมที่ จาเป็นต่อการพัฒนา
ความร่วมมือด้านการดาเนินงานระหว่างประเทศ
 กฎหมายระหว่างประเทศที่ไม่ มีกลไกการบั งคั บใช้ – กฎของยุโ รปว่ าด้ว ยการคุม ประพฤติ และ
ข้อแนะนาอื่นๆ เป็นเครื่องมือของกฎหมายระหว่างประเทศที่ไม่มีกลไกการบังคับใช้ เครื่องมือเหล่านี้
ไม่ได้ผูกมัดผู้พิพากษา ดังนั้น จึงไม่สามารถนามาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในศาลของประเทศ
ได้
 บทเฉพาะกาลเป็นผลของการประนีประนอม – เมื่อการคุมประพฤติได้ถือกาเนิดขึ้น มาตรการแบบ
ไม่ควบคุมตัวและผู้ที่ได้รับโทษประเภทนี้ ได้เพิ่มจานวนขึ้นมาก จึงเป็นการยากที่จะสร้างเครื่องมือ
ทางกฎหมายระหว่างประเทศ (อาทิ ข้อตกลง ข้อเสนอแนะ ข้อบังคั บ และหลั กการ) ด้านการ
คุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่มีความน่าเชื่อถือในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เช่น ยุโรป
หรื อเอเชีย ผลที่ตามมาก็คือ ข้อกาหนดหรือบทเฉพาะกาลจานวนมากไม่เข้มแข็งพอที่จะทาให้
เครื่องมือมีคุณค่าและก่อให้เกิดประสิทธิผล
o ตัวอย่าง: ข้อเสนอแนะของสภายุโรป (COE Recommendation CM/Rec(2014)4) เกี่ยวกับ
การติดตามด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์: PRI ตั้งข้อสังเกตว่า: “ประเด็นคาถามเกี่ยวกับการให้
ความยินยอมระบบติดตามด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนกว่าที่คาด
แม้ในกรณีที่ อาจไม่จ าเป็ น ต้องมีการยินยอมอย่ างเป็นทางการ การได้รับความร่ว มมือจาก
ผู้กระทาผิดในการใช้เครื่องมือติดตามอิเล็กทรอนิกส์ก็ นับเป็นเรื่องสาคัญ เช่น การยินยอมที่จะ
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บทนาข้อเสนอแนะของสภายุโรป CM/Rec(2014)4 ของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อรัฐสมาชิกเกี่ยวกับการติดตามด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
นามาใช้โดยคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2014 ในการประชุมรองรัฐนมตรีครั้งที่ 1192) (at:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2163631&Site=CM).

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

ให้เติมกาลังไฟอย่างสม่าเสมอ หากมีการตกลงใช้ ระบบการติดตามแบบนี้ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ
ผู้รับข้อเสนอแนะคาดว่าจะมีการต่อต้านอย่างรุนแรงในการให้ภาคเอกชนดาเนินการติดตาม
ผู้กระทาผิดด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ แต่จุดยืนเชิงหลักการในเรื่องนี้ มิได้อยู่ภายใต้อานาจ
ของกรรมการ เจตนาของข้อเสนอแนะนั้นเพื่อเชิญชวน มิได้สั่งให้ภาคเอกชนทา การยืนยันที่จะ
ใช้เครื่องมือที่เสี่ยงต่อความไม่น่าเชื่อถืออย่างเช่นการติดตามโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์จะถูก
ควบคุมอย่างสม่าเสมอโดยกฎหมายและต้องได้รับอนุญาตจากผู้พิพากษาในทุกกรณี”32
 อย่างไรก็ตาม สร้างความร่วมมือยิ่งๆ ขึ้นไปยังคงสาคัญ – ตามที่กล่าวไปข้างต้น การปกป้องสิทธิ
ของผู้ต้องสงสัยและผู้ที่ถูกกล่าวหาในการพิจารณาคดีนั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาและ
รักษาความไว้ใ จระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโ รป รวมถึงความเชื่อมั่นต่อสาธารณะภายใน
สหภาพ33
o เครื่องมือของกฎหมายระหว่างประเทศที่ไม่มีกลไกการบังคับใช้ เช่น ข้อบังคับของสภายุโรปว่า
ด้วยการคุมประพฤติ (Council of Europe Probation Rules) เป็นการริเริ่มที่สาคัญที่จะสร้าง
บรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความไว้ใจ
บทบาทสาหรับเครือข่ายและองค์กรด้านการคุมประพฤติระหว่างประเทศ
เครือข่ายหรื อองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อ งกับงานคุมประพฤติ มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งใน
กระบวนการสร้างบรรทัดฐานและการส่งเสริมงานคุมประพฤติ
งานคุมประพฤติเป็นการปฏิบัติที่สาคัญ และถูกคาดหวังจากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานคุมประพฤติของ
ประเทศอื่นๆ ในกรณีที่มีการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในบริบทนานาชาติ เช่น คดีที่มีการลงโทษระหว่าง
ประเทศ
 ตัวอย่าง สมาพันธ์คุมประพฤติแห่งยุโรป (the Confederation of European Probation
(CEP))ได้ให้แนวทางพื้นฐานสาหรับข้อเสนอแนะ (COE Recommendation CM/Rec(2014)4)
เกี่ยวกับการติดตามด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 34 สมาพันธ์คุมประพฤติแห่งยุโรป (CEP) มีบทบาท
สาคัญและมีความตื่นตัวในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใน
ทวีปยุโป โดยได้จัดประชุมต่อเนื่องในประเด็นนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)35
 สมาพันธ์คุมประพฤติแห่งยุโรป มีจุดมุ่งหมายส่งเสริมการกลับสู่สังคมของผู้กระทาผิดผ่านการควบคุม
และใช้มาตรการทางสังคม เช่น การคุมประพฤติ งานบริการสังคม การไกล่เกลี่ย และการเจรจา
32

ดู: http://www.penalreform.org/blog/council-europe-recommendations-electronic-monitoring-role-confederationeuropean/
สภายุโรป, The Stockholm Programme – การเปิด การคุ้มครองการบริการยุโรป และการปกป้องพลเมือง, PbEU
C 115/1, 4.5.2010, p. 10.
34
บทนาข้อเสนอแนะของสภายุโรป CM/Rec(2014)4ของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อรัฐสมาชิกเกี่ยวกับการติดตามด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
นามาใช้โดยคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2014 ในการประชุมรองรัฐนมตรีครั้งที่ 1192)
35
ดู: http://www.penalreform.org/blog/council-europe-recommendations-electronic-monitoring-roleconfederationeuropean/
33
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ต่อรอง เป็นต้น และมีพันธกิจที่จะพัฒนางานคุมประพฤติและความเป็นมืออาชีพในสาขาวิชานี้ทั้ง
ระดับชาติและทวีปยุโรป สมาชิกของสมาพันธ์ฯ คือ องค์กรที่ทางานในสาขาคุมประพฤติและบุคคลที่
มีความสนใจ ได้แก่ เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานด้านคุมประพฤติ ผู้จัดการ นักวิชาการ เจ้าของกิจการ และ
บุคคลอื่นที่ทางานในเกี่ยวเนื่องกับการคุมประพฤติ และกระบวนการยุติธรรมทั่วยุโรป

5. การสร้างความร่วมมือผ่านเครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ภารกิจของสหภาพยุโรป คือ การพัฒนาความร่วมมือด้านการดาเนินการระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการคุมประพฤติและการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ซึ่งในปัจจุบัน สหภาพยุโรปอยู่ในขั้นตอนของการ
พัฒนาความร่วมมืออีกขั้น โดยการสร้างเครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน กล่าวคือ เป็นเครื่องมือที่ทาให้รัฐ
หนึ่ ง สามารถด าเนิ น การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การใช้ ม าตรการแบบไม่ ค วบคุ ม ตั ว ของอี ก รั ฐ หนึ่ ง ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่จาเป็นที่จะต้องรอการยอมรับจากอีกรัฐก่อน เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้
ทาให้กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ต่างชาติ (ผู้พิพากษา อัยการ และพนักงานคุมประพฤติ) มีบรรทัด
ฐานเสมือนกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ในรัฐนั้น ทั้งนี้ โดยอ้างอิงระบบกฎหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ดังนั้น ระบบนี้จะแตกต่างจากระบบความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง
เครื่องมือทีเ่ ป็นที่ยอมรับร่วมกันมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่อไปนี้36
 ขั้นตอนก่อนการพิจารณาคดี: คาสั่งควบคุมดูแลของสหภาพยุโรป (The European Supervision
Order): กรอบการตัดสินใจของสภา (Council Framework Decision 2009/829/JHA of 23
October 2009) เกี่ยวกับการใช้หลักการแห่งการยอมรับร่วมกันในการตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการ
ควบคุมดูแลในฐานะที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการกักขัง
o มีผลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012)
 ขั้นตอนหลังการพิจารณาคดี: การคุมประพฤติและเครื่องมือการลงโทษที่เป็นทางเลือก: กรอบ
การตัดสินใจของสภา (Council Framework Decision 2008/947/JHA of 27 November
2008) เกี่ยวกับการใช้หลักการแห่งการยอมรับร่วมกันต่อการตัดสินคดีและการตัดสินคุมประพฤติที่มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมดูและมาตรการคุมประพฤติและการลงโทษทางเลือก
o มีผลเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)
ผู้พูดจะไม่ขอกล่าวถึงข้อมูลเชิงเทคนิคของเครื่องมือเหล่านี้ แต่จะให้อธิบายโดยสรุปถึงประเด็นที่
สาคัญ
5.ก ความเป็นมา/มูลเหตุสาหรับเครื่องมือที่เป็นทีย่ อมรับร่วมกัน

36

ที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับร่วมกันเกีย่ วกับโทษกักขัง ดู Council Framework Decision 2008/909/JHA 27 พฤศจิกายน 2008 เกี่ยวกับการ
ใช้หลักการยอมรับร่วมกันต่อการตัดสินคดีที่สั่งลงโทษกักขังที่เกี่ยวข้องกับการลิดรอนเสรีภาพ (การถ่ายโอนผู้ต้องขัง)

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

ทั้งคาสั่งการควบคุมดูแลแห่งยุโรป (European Supervision Order) และการคุมประพฤติและการ
ลงโทษทางเลือก (Probation and Alternative Sanctions) เป็นเครื่องมือที่มีเป้าหมายดังนี37้
 เสริมสร้างอิสรภาพ ความมั่นคงและความยุติธรรม ความปลอดภัยในสิทธิมนุษยชน และอิสรภาพ
พื้นฐาน (สิทธิในการไม่แบ่งแยก สิทธิและเสรีภาพ การสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์)
 จัดตั้งเครื่องมือระหว่างประเทศที่ใช้ความเท่าเทียมและใช้บังคับต่อประเทศสมาชิก โดยปราศจาก
การสงวนสิทธิ
 สร้างเครื่องมือระหว่างประเทศที่มีมาตรฐานขั้นพื้นฐานแก่ประเทศสมาชิกทั้งหมดเพื่อที่จะให้สมาชิก
นาเครื่องมือไปปฏิบัติให้เกิดผล
 เสริ มสร้ า งความคาดหวั ง ในการกลั บ เข้ าสู่ สั งคมของบุ คคลที่ ได้รั บโทษ โดยการทาให้ บุ คคลนั้ น
สามารถรักษาสายใยแห่งครอบครัว ภาษา วัฒนธรรมและอื่นๆ ไว้ได้
 ดาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการแบบไม่ควบคุมตัวสามารถนาไปใช้ได้กับพลเมืองของประเทศนั้น
และกับประชาชนจากประเทศอื่นๆ ด้วย ต้องขจัดการเลือกปฏิบัติ (การแบ่งแยก) ระหว่างผู้ที่พานัก
ในประเทศที่มีการดาเนินการลงโทษและผู้ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศนั้น เช่น บุคคลต่างด้าวมีความเสี่ยงที่
จะถูกคุมขังระหว่างรอการลงโทษ ในขณะที่พลเมืองของประเทศจะไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นนั้น
 ปรับปรุงการติดตามที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการการคุมประพฤติและการลงโทษทางเลือก
อันมีแนวคิดเรื่องการป้องกันการกระทาผิดจนเป็นนิสัย และการปกป้องเหยื่อและประชาชนทั่วไป
 ลดค่าใช้จ่าย: มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวนี้จะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ามาตรการกักขัง
5.ข ขั้นตอนก่อนการลงโทษ: การยอมรับร่วมกันผ่านคาสั่งการควบคุมดูแลแห่งยุโรป (the European
Supervision Order): ทางเลือกหนึ่งของการกักขัง
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนก่อนการกาหนดโทษ คือ กรอบการตัดสินใจแห่งสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการ
ยอมรับร่วมกันในการใช้ มาตรการควบคุมสอดส่องในฐานะที่เป็นทางเลือกหนึ่งของการกักขัง (European
Supervision Order)38/39
“คาสั่งการควบคุมดูแลแห่งยุโรป (The European Supervision Order (ESO)) ทาให้ผู้ต้องสงสัย
หรือจาเลยได้รับโอกาสเบื้องต้น ได้แก่ มาตรการควบคุมสอดส่องแบบไม่ควบคุมตัว (เช่น การประกันตัว) ใน
ประเทศสมาชิกที่มิใช่ถิ่นพานัก และจะได้รับการควบคุมสอดส่องจนกว่าจะมีการตัดสินลงโทษ กรอบการ
ตัดสินใจนี้มิได้บีบบังคับให้ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยหรือโจทก์ที่อยู่ระหว่างประกันตัว”40

37

ดูบทนาของคาสั่งการควบคุมดูแลของยุโรปและเครื่องมือการบังคับและการคุมประพฤติที่เป็นทางเลือกสาหรับมูลเหตุต่างๆ
การตัดสินใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของสภายุโรป 2009/829/JHA 23 ตุลาคม 2009 เกี่ยวกับการใช้หลักการยอมรับร่วมกันระหว่างรัฐสมาชิก
ของสหภาพยุโรปต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกสาหรับการกักขังชั่วคราว (European Supervision Order), PbEU L 294/20, 11.11.2009.
39
ดู บทสรุปคาอธิบายเกี่ยวเครื่องมือของคาสั่งการควบคุมดูแลได้ที่ :
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/jl0032_en.htm
40
รัฐสภาอังกฤษ http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmeuleg/683/68310.htm
38
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ดังนั้น กรอบการตัดสินใจสนับสนุนการยอมรับ การลงโทษ การควบคุมดูแลมาตรการทางเลือกแทน
การกักขังระหว่างประเทศในยุโรป กรอบการตัดสินใจนี้ประกอบด้วยข้อบังคับตามมาตรา 1:
 ประเทศสมาชิกหนึ่งยอมรับการตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการควบคุม สอดส่องที่กาหนดโดยประเทศ
สมาชิกอื่นๆ ในฐานะที่เป็นทางเลือกของการควบคุมตัว
 ติดตามมาตรการควบคุมสอดส่องที่บังคับใช้กับบุคคลทั่วไปและ
ลงโทษเมื่อบุคคลที่ได้รับโทษไม่ปฏิบัติตามมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว:
 ประเทศที่ดาเนินการลงโทษส่งมอบตัวผู้ที่ เกี่ยวข้องคืนให้แก่ประเทศที่กาหนดโทษในกรณี ที่ละเมิด
เงื่อนไข
ข้อบังคับสาหรับรัฐ/ไม่ให้สิทธิสาหรับผู้ต้องสงสัย:
 มาตรา 2(2): กรอบการตัดสินใจนี้ไม่ให้สิทธิแก่บุคคลในการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวแทนการ
กักขังในการพิจารณาคดี
ตัวอย่าง –นายโย ผู้มีถิ่นพานักอยู่ในประเทศ ก ถูกจับกุมในข้อหาเกี่ยวกับการกระทาผิดในประเทศ ข โทษ
ของเขาจะไม่เริ่มต้นจนกว่าจะครบหกเดือน หากว่าเขาเป็นพลเมืองของประเทศ ข ผู้พิพากษามีแนวโน้มที่จะ
ยอมให้ประกันตัวภายใต้เงื่อนไขที่ จะต้องมารายงานตัวที่สถานีตารวจ แต่ในกรณีนี้ศาลอาจจะลังเลที่จะให้
ประกันตัวเพราะว่านายโยมีถิ่นพานักอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง และหากจะส่งกลับไปที่ประเทศที่มีถิ่นพานักเพื่อ
รอการลงโทษ ก็เกรงว่านายโยจะไม่กลับมาและอาจหลบหนีได้ ดังนั้น ภายใต้คาสั่งเกี่ยวกับการควบคุม
สอดส่องนี้ ผู้พิพากษาสามารถอนุญาตให้นายโยกลับประเทศที่มีภูมิลาเนาโดยมีเงื่อนไขต้องรายงานตัว และ
สามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่ในประเทศ ก ดาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่านายโยมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
ตามคาสั่งศาลในประเทศ ข41
คานิยาม มาตรา 2 –
 การตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการควบคุม สอดส่อง (Decision on Supervision Measures) คือ การ
ตัดสินใจที่มีผลใช้บังคับ ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการพิจารณาคดีโดยองค์คณะเจ้าหน้าที่ของประเทศที่
สั่งใช้มาตรการตามกฎหมายของประเทศนั้นกับผู้กระทาผิด โดยเป็นทางเลือกสาหรับการกักขัง
 มาตรการคุมคุมสอดส่อง (Supervision Measures) คือ ข้อบังคับและคาสั่งที่กาหนดให้ ผู้กระทาผิด
ปฏิบัติตาม
 ประเทศทีส่ ั่งใช้มาตรการ (Issuing State) คือ ประเทศสมาชิกซึ่งทาการตัดสินใจใช้มาตรการควบคุม
สอดส่อง
 ประเทศที่ดาเนินมาตรการ (Executing State) คือ ประเทศสมาชิกซึ่งดาเนินการตามมาตรการ
ควบคุมสอดส่อง
41

ตัวอย่างได้มาจากคณะกรรมาธิการยุโรป Green Paper. การสร้างความเข้มแข็งให้กับการไว้ใจร่วมกันในเขตพื้นที่งานยุติธรรมยุโรป A Green
Paper ว่าด้วยการใช้ตัวบทกฎหมายอาญาแห่งยุโรปด้านการควบคุมกักขัง Brussels, 14.6.2011, COM(2011) 327 final, p. 7.

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

วัตถุประสงค์และขอบเขต – การยอมรับร่วมกันในเรื่องมาตรการควบคุม สอดส่องที่เป็นทางเลือกของการ
กักขัง (European Supervision Order) มีจุดมุ่งหมาย (มาตรา 1) ดังนี้
 เพื่อทาให้แน่ใจว่าบุคคลพร้อมที่จะรับโทษ
 เพื่อส่ งเสริ มการใช้ มาตรการแบบไม่ค วบคุม ตัว กั บบุคคลที่ไ ม่ได้ มีถิ่นพ านัก ในประเทศสมาชิก ที่
ดาเนินการพิจารณาคดีอาญา
 เพื่อพัฒนากลไกการปกป้องเหยื่อและประชาชนทั่วไป
ขอบเขตที่สามารถใช้มาตรการควบคุม สอดส่องเป็นทางเลือกของการกักขังซึ่งเป็นเครื่องมือที่ เป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันได้ – เครื่องมือที่จะใช้กับมาตรการควบคุมสอดส่อง (มาตรา 8) นั้น ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต้อง
ยอมรับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมสอดส่องที่กาหนด ดังนี้
 แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบการย้ายที่อยู่ทุกครั้ง
 ไม่เข้าไปในบางพื้นที่
 พานักอยู่ในบริเวณที่จากัด
 ปฏิบัติตามกฎการออกนอกอาณาเขตของประเทศที่มีการติดตามอย่างเคร่งครัด
 รายงานตัวตามระยะเวลากับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอานาจ
 งดเว้นการติดต่อ โดยเฉพาะกับบุคคลที่ถูกกล่าวหา
ประเทศสมาชิกสามารถกาหนดมาตรการควบคุมสอดส่องเพิ่มเติมได้
 ข้อบังคับที่จะไม่เกี่ยวพันกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกกล่าวหา ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
หรือการจ้างงาน
 ข้อบังคับที่จะไม่ขับขี่ยานพาหนะ
 ข้องบังคับที่จะวางเงินหรือหลักทรัพย์อื่นๆ เพื่อเป็นการรับประกัน ซึ่งอาจแบ่งชาระเป็นงวดหรือเต็ม
จานวนทั้งหมดเพียงครั้งเดียว
 เข้ารับการบาบัดรักษาโรคหรือการบาบัดสิ่งเสพติด
 หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับวัตถุที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกกล่าวหา
เครื่องมือของคาสั่งการควบคุมดูแลแห่งยุโรป (The European Supervision Order instrument)
ทาให้แน่ใจได้ว่ามาตรการที่เป็นทางเลือกของการกักขังสามารถถ่ายโอนได้ (หากเป็นหนึ่งในข้อบังคับใน
มาตรา 8) ถ้าการบังคับนี้ได้ถูกกาหนดไว้สาหรับความผิดที่คล้ายคลึงกันในประเทศที่ดาเนินการลงโทษ42
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การติดตามด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มิได้ถูกระบุไว้ในเครื่องมือที่ยอมรับร่วมกันว่าเป็นมาตรการที่
ประเทศสมาชิกจะต้องดาเนินการ แต่ในบทนาก็ได้กล่าวไว้ว่า : (11) การติดตามด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
สามารถใช้ได้สาหรับการติดตามมาตรการควบคุม สอดส่องตามความเหมาะสมที่เป็นไปตามกฎหมายและ
ขั้นตอนของประเทศ
ขั้นตอน –
จากเจ้า หน้าที่ผู้มีอานาจหน้า ที่ของประเทศที่กาหนดโทษสู่เจ้า หน้า ที่ผู้มีอานาจหน้า ที่ของประเทศที่
ดาเนินการลงโทษ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจหน้าที่ของประเทศที่กาหนดโทษจะต้องส่งมอบสิ่งต่อไปนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจหน้าที่
ของประเทศที่ดาเนินการลงโทษ (โดยเฉพาะมาตรา 10):
 คาตัดสินเกี่ยวกับมาตรการควบคุมสอดส่องหรือสาเนาที่มีการรับรอง
 เอกสารรับรองที่ต้องกรอกรายละเอียด ดังนี้
o เนื้อหา: เอกสารรับรองจะต้องเจาะจงที่อยู่ในประเทศที่ดาเนินการลงโทษ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องจะไป
อาศัยอยู่ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยให้สามารถติดตามได้
o ภาษา: เอกสารจะต้องถูกแปลเป็นภาษาราชการของประเทศที่ดาเนินการลงโทษ (มาตรา 24)
 เอกสารตัวจริงของคาตัดสินของมาตรการควบคุม สอดส่อง หรือสาเนาที่ได้รับการรับรอง เอกสาร
ตัวจริงจะถูกส่งไปยังประเทศที่ดาเนินการลงโทษเมื่อมีความต้องการเอกสารดังกล่าว
 จะมีการสื่อสารอย่างเป็นทางการระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของทั้งสองประเทศโดยตรง
 เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจหน้าที่ของประเทศที่กาหนดโทษต้องแจ้งระยะเวลาที่คาตัดสินเกี่ยวกับมาตรการ
ควบคุมสอดส่องมีผลบังคับใช้ และคาตัดสินนี้สามารถต่อระยะเวลาได้หรือไม่ นอกจากนี้ ยังต้องระบุ
ระยะเวลาที่จาเป็นต้องใช้ในการติดตามมาตรการควบคุมสอดส่อง43
 ภายใน 20 วัน: ประเทศที่ได้รับการจัดส่งคาตัดสินเกี่ยวกับมาตรการควบคุม สอดส่องจะต้องยอมรับ
และต้องกาหนดมาตรการที่จาเป็นสาหรับการติดตามภายใน 20 วัน นับจากได้รับเอกสาร (มาตรา
12)
 การติดตามมาตรการควบคุม สอดส่องต้องถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศที่ดาเนินการลงโทษ
(มาตรา 16)
ข้อบังคับภายใต้ระบบประเทศที่ใช้การส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจหน้าที่:
 มาตรา 10(8): เมื่อเจ้าหน้าที่ของประเทศที่ดาเนินการลงโทษได้รับคาตัดสิน ให้ควบคุมสอดส่อง
พร้อมด้วยเอกสารรับรองที่ ยังไม่ได้มีการยอมรับคาตัดสินนั้น เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องส่งคา
ตัดสิน พร้อมด้วยเอกสารรับรองไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจหน้าที่ก่อน
43

ดูมาตรา 10(5) และ
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_mat
ters/jl0032_en.htm
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 สิ่งสาคัญสาหรับงานคุมประพฤติ : ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจหน้าที่ (เช่น ศาล หรืออัยการ) ได้รับคาสั่ง
การควบคุมสอดส่องจากประเทศซึ่งไม่สามารถดาเนินการลงโทษได้ เช่น เมื่อคาสั่งนั้นกาหนดให้กรม
คุมประพฤติเป็นผู้ดาเนินการ ในกรณีนี้ศาลหรืออัยการต้องถ่ายโอนคาสั่งนั้นไปยังงานคุมประพฤติ
 สิ่งสาคัญสาคัญสาหรับงานคุมประพฤติ: นี่เป็นการเน้นย้าว่าการสื่อสารอย่างราบรื่นและความร่วมมือ
ระหว่างงานคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ระดับชาติมีความสาคัญต่อความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย
ผู้ที่ได้รับโทษต้องยินยอม:
 การรับโทษในประเทศได้ก็ได้ (โดยปกติประเทศสมาชิกซึ่ งบุคคลนั้นพานักอยู่ตามกฎหมาย) ตราบ
เท่าที่บุคคลที่เกี่ยวข้องยินยอม (มาตรา 9)
ค่าใช้จ่ายเป็นของประเทศที่ดาเนินการลงโทษ:
 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้กรอบการตัดสินใจนี้จะได้รับการสนับสนุนโดยประเทศที่ดาเนินการลงโทษ
ยกเว้นการลงโทษที่เกิดขึ้นภายในประเทศที่กาหนดโทษ (มาตรา 25)
ความรับผิดชอบต่อคาตัดสินภายหลัง (มาตรา 17 และ 18):
 ประเทศที่ได้กาหนดใช้มาตรการควบคุมสอดส่องมีอานาจการตัดสินใจภายหลังที่เกี่ยวกับการต่อ
ระยะเวลา การทบทวนและการเพิกถอนคาตัดสินเดิม การแก้ไขมาตรการควบคุมสอดส่อง และการ
อนุญาตให้จับกุม การตัดสินใจทุกเรื่องจะต้องถูกควบคุมด้วยกฎหมายของประเทศที่ออกมาตรการ
 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของประเทศที่ออกมาตรการจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการควบคุม
สอดส่อง เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของประเทศที่ติดตามอาจจะปฏิบัติดังนี้
o ปรับประยุกต์มาตรการเหล่านี้ หากไม่สอดรับกับกฎหมายของประเทศ
o ปฏิเสธที่จะติดตามมาตรการเหล่านี้ถ้ามาตรการเหล่านี้ไม่อยู่ในกรอบการตัดสินใจ
การปรับมาตรการควบคุมสอดส่องให้เหมาะสม (มาตรา 13)
 ในกรณีที่มาตรการควบคุม สอดส่องไม่สอดรับกับกฎหมายของประเทศที่ติดตาม เป็นอานาจของ
เจ้าหน้าที่ที่จะสามารถปรับมาตรการเหล่านี้ให้เหมาะสม
 มาตรการที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมนี้จะต้องใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด
 มาตรการที่ปรับใหม่จะต้องไม่รุนแรงกว่าของเดิม44
จะไม่มีการพิจาณาความผิดตามกฎหมายซ้าสองสาหรับการกระทาความผิดเดียวกัน ในบัญชี (มาตรา
14):
 กรอบการตัดสินใจที่จะขึ้นบัญชีความผิดประกอบการพิจารณาใช้มาตรการควบคุมสอดส่อง คือ จะ
ไม่มีการพิจารณาความผิดตามกฎหมายซ้าสองครั้งสาหรับการกระทาเดียวกัน
44

ดู http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_mat
ters/jl0032_en.htm
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 อย่างไรก็ตาม การกระทาความผิดเหล่านี้จะต้องสามารถลงโทษได้โดยการกักขังหรือมาตรการที่
ลิดรอนอิสรภาพ 3 ปีเป็นอย่างน้อยในประเทศที่กาหนดมาตรการควบคุมสอดส่อง
 กำรกระทำควำมผิดที่ไม่ได้อยู่ในบัญชี: ประเทศที่ดาเนินการลงโทษสามารถตรวจสอบเองว่าเป็นการ
พิจารณาความผิดซ้าสองครั้งสาหรับการกระทาเดียวกันหรือไม่
เหตุผลสาหรับการปฏิเสธ/การไม่ยอมรับ:
ประเทศที่ดาเนินการลงโทษสามารถปฏิเสธที่จะยอมรับคาตัดสินเรื่องมาตรการควบคุม สอดส่องได้
ดังนี้ (มาตรา 15):
 ไม่เป็นตามหลักเกณฑ์การส่งมอบมาตรการควบคุมสอดส่อง
 การยอมรับและการควบคุม สอดส่องอาจฝ่าฝืนหลักการไม่พิจารณาลงโทษซ้าในการกระทาเดียวกัน
(the ne bis in idem principle).
 มาตรการควบคุมสอดส่องเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนั้น
ยกเว้นหากการกระทานั้นเกี่ยวข้องกับภาษี ภาษีสินค้านาเข้าหรือส่งออก พิกัดอัตราภาษี และการ
แลกเปลี่ยน
 การกระทานั้นไม่สามารถบังคับตามกฎหมายของประเทศนั้นเนื่องจากระยะเวลาที่จากัด
 การควบคุมสอดส่องไม่สามารถกระทาได้ เนื่องจากความคุ้มกันไม่ให้ถูกฟ้องร้องภายใต้กฎหมายของ
ประเทศนั้น
 ผู้ต้องหาไม่สามารถรับผิดชอบทางอาญาต่อการกระทาด้วยสาเหตุด้านอายุ
สิ่งสาคัญสาคัญสาหรับงานคุมประพฤติ: การสื่อสารอย่างสม่าเสมอและความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของประเทศ
อื่น
 ข้อกาหนดเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติม: มาตร 19(1): ตลอดระยะเวลาของการติดตามมาตรการควบคุม
สอดส่อง เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของประเทศที่ดาเนินการลงโทษสามารถเชิญเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของ
ประเทศที่กาหนดมาตรการมาให้ข้อมูลว่าการติดตามมาตรการยังคงจาเป็นในสถานการณ์ของคดี ที่มี
ลักษณะพิเศษหรือไม่
 แจ้งเตือนการฝ่าฝืนมาตรการ: มาตรา19(3): เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของประเทศที่ ดาเนินการลงโทษ
จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของประเทศที่กาหนดโทษทราบถึงการฝ่าฝืนมาตรการควบคุม
สอดส่อง และข้อมูลที่ค้นพบเพิ่มเติม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจภายหลัง
 แจ้งเตือนความเสี่ยงให้เหยื่อและประชาชนทั่วไปทราบ: มาตรา 22(2): เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของ
ประเทศที่กาหนดโทษจะต้องใส่ใจพิจารณาสัญญาณบ่งชี้ต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของประเทศ
ที่ดาเนินการลงโทษเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเหยื่อและประชาชน
 การให้คาปรึกษา: มาตรา 22: เจ้าหน้าที่ของประเทศที่กาหนดโทษและประเทศที่ดาเนินการลงโทษ
จะต้องปรึกษาหารือกัน:
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o ระหว่างการเตรียมการ หรืออย่างน้อยที่สุด ก่อนการส่งต่อคาตัดสินเกี่ยวกับมาตรการควบคุม
สอดส่อง พร้อมด้วยเอกสารรับรอง
o ร่วมมือกันเพื่ออานวยให้การติดตามมาตรการควบคุมสอดส่องมีประสิทธิภาพและราบรื่น
o ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนมาตรการควบคุมสอดส่องอย่างร้ายแรงเกิดขึ้น
สิทธิ มนุษยชนขั้น พื้น ฐาน – มาตรา 5 ระบุว่าประเทศสมาชิกต้องเคารพสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและ
หลักการตามกฎหมายขั้นพื้นฐานที่บัญญัติในกฎบัตรสิทธิขั้นพื้นฐานของสหภาพยุโรป ปี 2000 (the EU
Charter of Fundamental Rights (of 2000)) และอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องสิทธิมนุษยชน (the
European Convention on Human Rights (of 1950)
 นี่เป็นเครื่องยืนยันว่า การบังคับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่มีร่วมกันระหว่างประเทศก่อให้เกิดความ
ไว้ใจและการยอมรับร่วมกัน
 นี่เป็นเครื่องยืนยันว่า ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระดับนานาชาติซึ่งส่งเสริมการ
ใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวและอื่นๆ ด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องจาเป็น
5.ค ขั้นตอนหลังการตัดสินโทษ: การยอมรับร่วมกันของการคุมประพฤติ และการลงโทษที่เป็นทางเลือก
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนหลังการตัดสินโทษ คือ กรอบการตัดสินใจของสหภาพยุโรป (EU Framework
Decision) เกี่ยวกับการยอมรับร่วมกันของการคุมประพฤติและการลงโทษที่เป็นทางเลือก ซึ่งสหภาพยุโรป
นามาใช้ในปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ.2008)45
สิ่งนี้คืออะไร – กรอบการตัดสิ นใจนี้ส่ งเสริมการยอมรับ การดาเนินการลงโทษและการควบคุม
สอดส่องตามมาตรการคุมประพฤติและการลงโทษที่เป็นทางเลือกระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
 เครื่องมือนี้ช่วยให้มาตรการคุมประพฤติและการลงโทษที่เป็นทางเลือก ซึ่งถูกกาหนดโดยคาพิพากษา
หรือการตัดสินใจในการคุมประพฤติในประเทศหนึ่งๆ สามารถดาเนินการในอีกประเทศหนึ่งทันที
เช่น ในประเทศที่มาตรการคุ มประพฤติและการลงโทษที่เป็ นทางเลื อกถู กกาหนดโดยไม่มี การ
ไตร่ตรองอย่างถ้วนถี่ เนื่องจากเครื่องมือนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความไว้ ใจในระบบกฎหมายของ
ประเทศสมาชิก โดยหลักการแล้วการตัดสินใจของผู้พิพากษาของประเทศที่กาหนดมาตรการควรจะ
เคารพและไม่ควรมีการแก้ไขหรือดัดแปลงการตัดสินใจนั้น
 การลงโทษเมื่อบุคคลที่ได้รับโทษไม่ปฏิบัติตามมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว: โดยหลักการแล้วประเทศ
ที่ดาเนินการลงโทษมีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับใช้โทษกักขังหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
ลิดรอนสิทธิ ในกรณีที่เกิดการไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมประพฤติหรือการลงโทษที่เป็นทางเลือก
(มาตรา 16) คาปรารภแห่งบทกฎหมาย: (22) การตัดสินใจภายหลังที่เกี่ยวข้องกับโทษที่ได้รับ การ
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กรอบการตัดสินใจของสภา 2008/947/JHA 27 พฤศจิกายน 2008 เกี่ยวกับการใช้หลักการแห่งการยอมรับร่วมกันต่อการตัดสินและการตัดสิน
คุมประพฤติที่ประกอบด้วยทัศนคติต่อการควบคุมดูแลมาตราการคุมประพฤติและการบังคับที่เป็นทางเลือก(Probation and Alternative
Sanctions), PbEU L 337/102, 16.12.2008.

47

48

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

ชะลอไว้ โทษที่มีเงื่อนไข หรือการลงโทษที่เป็นทางเลือกที่เป็นผลมาจากการกาหนดโทษกักขังหรือ
มาตรการทีล่ ิดรอนสิทธิ พึงกาหนดโดยผู้พิพากษา
ตัวอย่าง – นายอิโตมีสัญชาติของประเทศ ก แต่ไปเที่ยวพักผ่อนวันหยุดในประเทศ ข ถูกตัดสินว่าได้
กระทาความผิดในประเทศ ข และได้รับโทษให้บริการชุมชนแทนการกักขัง และต่อมาเดินทางกลับประเทศ ก
ในที่นี้ เจ้าหน้าที่ของประเทศ ก ต้องยอมรับ บทลงโทษในชุมชนที่กาหนดโดยประเทศ ข เพื่อที่จะควบคุม
สอดส่องการดาเนินการลงโทษนายอิโต46
คาจากัดความ (มาตรา 2) –
 การพิพากษา: คาตัดสินสุดท้ายหรือคาสั่งศาลของประเทศที่กาหนดโทษให้กับบุคคลหนึ่งๆ มีดังนี้
o โทษกักขังหรือลิดรอนเสรีภาพ หากบุคคลนั้นได้รับการปล่อยตัวอย่างมีเงื่อนไขและไม่ปฏิบัติตาม
o โทษที่มีการชะลอหรือมีเงื่อนไข
o การลงโทษทีเ่ ป็นทางเลือก
 คาตัดสินคุมประพฤติ คือคาพิพากษาหรือคาตัดสินสุดท้ายของเจ้าหน้าที่ ผู้มีอานาจของประเทศที่
กาหนดโทษในการกาหนดการปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไขหรือกาหนดมาตรการคุมประพฤติ47
 มาตรการคุมประพฤติ คือ ข้อบังคับและคาสั่ งที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจให้กับ ผู้ กระทาผิ ดใน
ความผิดที่สามารถชะลอการลงโทษ หรือการปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไข
วัต ถุประสงค์ แ ละขอบเขต – การยอมรั บ ร่ ว มกันของการคุมประพฤติและการลงโทษที่เป็ นทางเลื อกมี
จุดมุ่งหมาย (มาตรา 1) ดังนี้
 อานวยความสะดวกแก่การแก้ไขฟื้นฟูทางสังคมของผู้ที่ได้รับโทษ (ส่วนนาบทกฎหมาย) โดยทาให้
บุคคลสามารถรักษาความสัมพันธ์กับครอบครัว ความเกี่ยวดองทางวัฒนธรรมและภาษา
 ปรับปรุงการปกป้องเหยื่อและประชาชน (ส่วนนาบทกฎหมาย) โดยพัฒนาการติดตามการปฏิบัติตาม
เงื่อนคุมประพฤติและการลงโทษทางเลือกอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป้องกันการกระทาผิดซ้า
 อานวยความสะดวกในการใช้มาตรการคุมประพฤติและการลงโทษที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมในคดีที่
ผู้กระทาความผิดไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศที่ตัดสินบทลงโทษ
เครื่องมือที่ยอมรับร่วมกันนั้นจะนาไปสู่การใช้มาตรการคุมประพฤติ อะไร – ประเทศสมาชิกจะต้องเสนอ
คาพิพากษาลงโทษผู้กระทาผิดที่ประกอบด้วยหนึ่งมาตรการหรือมากกว่านั้น (มาตรา 4) ที่กาหนดให้ผู้กระทาผิด
 แจ้งให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือสถานที่ทางาน
 ไม่เข้าไปในพื้นที่ที่ถูกกาหนดไว้
 ไม่ออกจากอาณาเขตของประเทศที่ดาเนินการลงโทษ
46

ตัวอย่างได้มาจากคณะกรรมาธิการยุโรป Green Paper. การสร้างความเข้มแข็งให้กับการไว้ใจร่วมกันในเขตพื้นที่งานยุติธรรมยุโรป A Green
Paper ว่าด้วยการใช้ตัวบทกฎหมายอาญาแห่งยุโรปด้านการควบคุมกักขัง Brussels, 14.6.2011, COM(2011) 327 final, p. 7.
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 ปฏิบั ติต ามคาสั่ ง ที่เกี่ย วกั บ การใช้ชีวิต สถานที่พั กอาศัย การฝึ ก อบรม (เช่น ข้ อบังคับเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่เนื่องจากความรุนแรงภายในประเทศ ข้อ บังคับเรื่องการระงับการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ การขับขี่ปลอดภัย การหากิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพในสถานที่ใหม่ เป็นต้น)
 รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนด
 หลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่ง
 ชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการกระทาผิด
 ทางานบริการชุมชน
 ร่วมมือกับพนักงานคุมประพฤติหรือตัวแทนด้านบริการสังคมที่เกี่ยวข้อง
 รับการรักษาเยียวยาหรือบาบัดการติดยาเสพติด
 รายการนี้ ไม่จ ากัดเพีย งแค่ร ายการข้ างต้น ประเทศสมาชิกต้องแจ้งให้ เลขาธิการของสภาทราบ
เกี่ยวกับมาตรการอื่นๆ หรือการบังคับที่ได้เตรียมการไว้
เครื่องมือของการคุมประพฤติและการลงโทษทางเลือกช่วยทาให้แน่ใจว่า การลงโทษที่เป็นทางเลือก
สามารถถ่ ายโอนได้ แม้ จ ะไม่ ได้มี การก าหนดไว้ ส าหรั บความผิ ดที่คล้ ายคลึ งกัน ในประเทศที่ด าเนิ นการ
ลงโทษ48
การติดตามด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นั้น มิได้ถูกระบุไว้ว่าเป็น เครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ที่
จะต้องดาเนิ น การ แต่ในบทน าของกฎหมาย (11) กล่ าวว่า ในกรณีที่ส มควร การติดตามด้ว ยเครื่องมือ
อิเล็ กทรอนิ กส์ ส ามารถใช้ได้ ควบคู่ กับ มาตรการคุม ประพฤติห รือการลงโทษทางเลื อกตามกฎหมายของ
ประเทศและขั้นตอนต่างๆ
กระบวนการ –
จากเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของประเทศที่กาหนดโทษโดยตรงสู่เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของประเทศที่ดาเนินการ
ลงโทษ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของประเทศที่กาหนดโทษจะต้องส่งต่อสิ่งต่อไปนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของ
ประเทศที่ดาเนินการลงโทษ (มาตรา 6 และ 12)
 คาพิพากษาและ/หรือคาตัดสินคุมประพฤติโดยวิธีการต่างๆ ที่ต้องมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายใต้เงื่อนไขที่ยอมให้ประเทศที่ดาเนินการลงโทษสามารถดาเนินการได้โดยชอบธรรม
 คาพิพากษาต้นฉบับและ/หรือคาตัดสินคุมประพฤติหรือสาเนาที่ได้รับการรับรอง ซึ่งจะต้องส่งให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของประเทศที่ดาเนินการลงโทษหากมีการร้องขอ
 การสื่อสารที่เป็นทางการทั้งหมดจะต้องกระทาโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ
48
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 ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับคาพิพากษาหรือคาตัดสินคุมประพฤติและเอกสารรับรองแล้ว
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของประเทศที่ดาเนินการลงโทษมีระยะเวลา 60 วันที่จะแจ้งให้ประเทศที่กาหนด
โทษทราบเป็น ลายลั กษณ์อักษรว่ายอมรับคาพิพากษาหรือคาตัดสิ นคุมประพฤติห รือไม่ และจะ
รับผิดชอบการควบคุมดูแลการลงโทษหรือไม่
บุคคลที่ได้รับโทษต้องยินยอม:
 สามารถดาเนิ น การลงโทษได้ใ นประเทศสมาชิ กใดก็ ได้ต ราบเท่าที่ บุคคลที่เกี่ย วข้อ งนั้นยิ นยอม
(มาตรา 5)
ค่าใช้จ่ายเป็นภาระของประเทศที่ดาเนินการลงโทษ:
 ประเทศที่ดาเนิ นการลงโทษต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิด ขึ้นจากการใช้กรอบการตัดสินใจ ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศที่กาหนดโทษ (มาตรา 22)
การสูญเสียอานาจของประเทศที่กาหนดโทษ:
 ทันทีที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของประเทศที่ดาเนินการลงโทษยอมรับคาพิพากษาและ/หรือคาตัดสินคุม
ประพฤติที่ส่งมาให้และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ของประเทศที่กาหนดโทษทราบแล้ว ประเทศที่กาหนด
โทษก็จะไม่มีอานาจในการควบคุมดูแลมาตรการคุมประพฤติหรือการลงโทษที่เป็นทางเลือกที่กาหนด
อีกต่อไป (มาตรา 7)
 ข้อสังเกต ประเทศที่กาหนดโทษไม่สามารถให้แนวทางหรือกาหนดเงื่อนไขภายใต้การลงโทษที่ดาเนิน
อยู่โดยประเทศที่ดาเนินมาตรการคุมประพฤติได้ ประเทศที่กาหนดโทษจึงต้องไว้ใจขนบประเพณี
และการปฏิบัติของประเทศที่ดาเนินมาตรการคุมประพฤติ49
มูลเหตุแห่งการปฏิเสธ
ประเทศที่ด าเนิ น มาตรการสามารถปฏิเ สธที่ จ ะยอมรั บ ค าพิ พ ากษาหรื อ มาตรการคุม ประพฤติ
มาตรการควบคุมสอดส่อง และการลงโทษที่เป็นทางเลือกได้ ในกรณีต่อไปนี้ (มาตรา 10 และ 11)
 ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การส่งต่อคาพิพากษาหรือมาตรการคุมประพฤติ
 การยอมรับและการควบคุมดูแลขัดแย้งกับหลักการไม่พิจารณาลงโทษซ้าในการกระทาเดียวกัน (the
ne bis in idem principle)
 การพิพากษาเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศ ยกเว้นกรณีที่
เกี่ยวข้องกับภาษี ภาษีนาเข้าและส่งออก ศุลกากร และการแลกเปลี่ยนเงินตรา
 การกระทาขาดอายุความภายใต้กฎหมายของประเทศ
 การควบคุมสอดส่องเป็นไปไม่ได้เพราะการพ้นจากภาระรับผิดชอบภายใต้กฎหมายของประเทศ
 บุคคลที่ได้รับโทษไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้รับการพิพากษาได้เนื่องจากเหตุอายุ
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การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

 คาพิพากษาหรือมาตรการคุมประพฤตินั้นจาเป็นต้องมีการรักษาทางการแพทย์ที่ประเทศนั้นไม่
สามารถจัดหาได้
 ระยะเวลาของมาตรการหรือการบังคับน้อยกว่า 6 เดือน
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน - มาตรา 1(4) กาหนดว่าประเทศสมาชิกจะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
และหลักการกฎหมายพื้นฐานที่ได้รับการคุ้มครองกฎบัตรสิทธิขั้นพื้นฐานของสหภาพยุโรป (the EU Charter
of Fundamental Rights (of 2000)) และอนุสัญญายุโรปว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน (the European
Convention on Human Rights (of 1950))
 นี่เป็นการยืนยันว่าการบังคับด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ประเทศสมาชิกมีร่วมกันนั้นก่อให้เกิด
ความไว้ใจร่วมกันในเครื่องมือที่ยอมรับร่วมกัน
 นี่เป็นการยืนยันว่าความรู้ของผู้ปฎิบัติที่เกี่ยวข้องที่มีมาตรฐาน ซึ่งส่งเสริมมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง
5.ง ข้ อสั งเกตประการสุด ท้า ยเกี่ย วกับ ค าสั่ง การควบคุ มดูแ ลแห่ง สหภาพยุโ รป (the European
Supervision Order) และเครื่ อ งมื อ แห่ ง การคุ ม ประพฤติ แ ละการลงโทษที่ เ ป็ น ทางเลื อ ก (the
Probation and Alternative Sanctions instrument)
ก่อนที่จะสรุปสุดท้ายและกล่าวถึงข้อเสนอแนะ ผมใคร่กล่าวถึงข้อสังเกต 2 ประการเกี่ยวกับคาสั่ง
การควบคุมดูแลแห่งสหภาพยุโรป (the European Supervision Order) และเครื่องมือแห่งการคุมประพฤติ
และการลงโทษที่เป็นทางเลือก (the Probation and Alternative Sanctions instrument) ซึ่งได้อภิปราย
ไปเมื่อสักครู่
ประการแรก เครื่องมือดังกล่าวสามารถเพิ่มการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวของประเทศอย่างเข้มงวด
ได้
 ยังคงมีแรงกดดันเรื่องการใช้มาตรการดั งกล่าวภายในประเทศอย่างเข้มงวด อาจจะเป็นเรื่องแปลก
หากมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวถูกนาไปใช้กับบุคคลที่ก่ออาชญากรรมนอกประเทศแต่ไม่นามาใช้กับ
บุคคลที่ก่ออาชญากรรมที่คล้ายคลึงกันภายในประเทศที่มีการตัดสินคดี ด้วยเหตุนี้เครื่องมือที่ยอมรับ
ร่วมกันจึงอาจเพิ่ม/พัฒนาการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวภายในเขตอานาจของประเทศได้
 ยิ่งไปกว่านั้น การดาเนินการและการควบคุมสอดส่องของมาตรการคุมประพฤติและการลงโทษที่เป็น
ทางเลือกของประเทศหนึ่งในอีกประเทศหนึ่งจะสามารถมีผลในเชิงปฏิบัติ ถ้าการใช้ทางเลือกนั้นมี
กฎหมายที่เข้มแข็งรองรับ และนามาใช้ตามธรรมเนียมปฏิบัติในแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การ
ระบบมาตรการคุมประพฤติและการลงโทษที่เป็นทางเลือกที่เพียงพอจึงเป็นเรื่องจาเป็น และจะต้อง
ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในคดีในภายประเทศอย่างเข้มงวด
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ประการที่ สอง มี ความเชื่ อมโยงระหว่ างค าสั่ งการควบคุ มดู แลแห่ งสหภาพยุ โรป (the European
Supervision Order) และเครื่องมือแห่งการคุมประพฤติและการลงโทษที่เป็นทางเลือก (the Probation
and Alternative Sanctions instrument)
ยังมีความเชื่อมโยงระหว่างคาสั่งการควบคุมดูแลแห่งสหภาพยุโรป (the European Supervision
Order) และเครื่ อ งมือแห่ งการคุมประพฤติแ ละการลงโทษที่เป็น ทางเลื อก (the Probation and
Alternative Sanctions instrument) อันที่จริง ทันทีที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกส่งตัวกลับภายใต้คาสั่งการควบคุม
สอดส่องแห่งสหภาพยุ โรปในขั้นตอนก่อนการลงโทษและเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย โดยธรรมชาติ
ผู้พิพากษาจะเลือกใช้การลงโทษที่เป็นทางเลือก(แทนการกักขัง) ซึ่งจะถูกดาเนินการในต่างแดนในขั้นตอน
หลังการตัดสินโทษ50

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
สุดท้ายนี้ ผมได้มาถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีอยู่มากมายจากประเด็นต่างๆ ที่ผมได้อภิปรายไป
แล้ว โดยผมจะกล่าวอย่างสั้นๆ ในประเด็นที่สาคัญที่สุด
6.ก บทสรุปและข้อเสนอแนะระดับชาติ
ในการที่จะพัฒนาความร่วมมือในเรื่องการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว (โดยเป็นทางเลือกหนึ่งแทน
การกักขังในขั้นตอนก่อนการตัดสิ น โทษและเป็นบทลงโทษทางเลื อกในขั้นตอนหลังการตัดสิ นโทษ) นั้น
หากประเทศต่างๆ ร่วมมือกันสร้างระบบที่ปฏิบัติได้เป็น อย่างดีก็จะช่วยให้เกิดการพัฒนาดังกล่าวขึ้นได้ใน
ระดับชาติ
การปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผลโดยทั่ ว ไป – เพื่ อ ที่ จ ะรั ก ษาความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งเต็ ม ที่ แ ละการใช้
ประโยชน์ที่เพียงพอ มาตรการคุมประพฤติที่เป็นทางเลือกของการกั กขังในขั้นตอนก่อนการตัดสินโทษ และ
ทางเลือกสาหรับโทษกักขังจาเป็นจะต้องนามาปฏิบัติให้เกิดผลที่แท้จริงให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบยุติธรรม
 ในแง่กฎหมาย o จากระดับล่างสู่ระดับบน – วิธีนี้จาเป็นต้องมีระบบในทั้งแง่กฎหมายและเชิงปฏิบัติที่ต้องสร้าง
จากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบน แทนการส่งจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง เช่น ระบบกฎหมายควรจะ
ค่อยๆ สร้างขึ้นจากมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวซึ่งมีความรุนแรงน้อยที่สุด เพื่อจะได้ผลักดัน
ให้ผู้ตัดสินใจในแต่ละคดีได้พิจารณาและเห็นว่าอาจใช้มาตรการที่มีความรุนแรงน้อยก็เพียงพอ
แล้ว หรือหากไม่เพียงพอต้องพิจารณาว่าทาไมจึงต้องใช้มาตรการที่รุนแรงกว่า
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o ความปลอดภัย ของเหยื่ อและประชาชน – มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว จาเป็นต้องให้ ความ
ปลอดภั ย ต่ อชุ มชน ผู้ ต้ องสงสั ย /ผู้ กระท าผิ ด ครอบครั ว ของผู้ ต้ องสงสั ย /ผู้ กระท าผิ ด และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง51
o ผู้เสียหาย: การตระหนักและตอบสนองต่อมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่เป็นทางเลือกของการ
กักขังในขั้นตอนก่อนการตัดสินโทษและที่เป็นทางเลือกของโทษกักขังนั้น จาเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาในหมู่ผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหาย ผู้เสียหายเองต้องมีความไว้ใจในกระบวนการ สิทธิมนุษยชน
ของผู้เสียหายจาเป็นต้องสร้างจากกระบวนการทางกฎหมายตั้งแต่เริ่มต้น52
 ในทางปฏิบัติ –
o มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวต้องเป็นไปตามหลักการส่งเสริมอานาจการปกครองด้วย – การมี
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวมิได้เป็นการรับประกันว่า การใช้การกักขังในขั้นตอนก่อนการตัดสิน
คดีหรือโทษจาคุกจะลดลง เนื่องจากการใช้มาตรการเช่นนั้นอาจเป็นผลมาจากการที่ไม่มี
มาตรการใดสามารถนามาใช้ได้เลย
 ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องกาหนดมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่สอดรับกับหลักการส่งเสริม
อานาจการปกครองเท่านั้น (การใช้มาตรการบางอย่างเพียงเพื่อเป็นหลั กประกันหรือ
พิสูจน์ว่ามาตรการที่น้อยกว่าที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายทางกฎหมายไม่มีอยู่)
o การฝึกอบรมและความรู้: เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (คณะผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ
ตารวจ เจ้าหน้าที่เรือนจา และพนักงานคุมประพฤติ) ต้องมีความตระหนักและการตอบสนอง
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่เป็นทางเลือกของการกักขังในขั้นตอนก่อนการตัดสินคดีและโทษ
กั ก ขั ง การน ามาตรการเหล่ า นี้ ไ ปปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผลจ าเป็ น ต้ อ งมี ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ
มาตรการ (เช่น ผ่านเว็บไซต์53) การฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และ
o การร่างแนวปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่เลิศ
 ในแง่วัฒนธรรมทางกฎหมาย – “การกระทาในระบบยุติธรรมควรจะนาแนวคิดเรื่องการแก้ไขฟื้นฟู
มาใช้แทนการแก้แค้น”54
การนาไปปฏิบัติ ให้เกิด ผลในด้ านการคุมประพฤติ – เนื่องจากงานคุมประพฤติมีบทบาทหลั กในการใช้
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอในขั้นตอนก่อนการตัดสินคดี กระบวนการนาไป
ปฏิบัติให้เกิดผลจึงต้องรวมงานคุมประพฤติเข้าไปด้วย:
 ในทางกฎหมาย –
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o พื้นฐานของงานคุมประพฤติในกฎหมาย: จะเป็นการเกื้อกูลกันหากภาระหน้าที่และอานาจของ
พนักงานคุมประพฤติ ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางกฎหมายที่หนักแน่นและถูกกาหนดไว้ในกฎหมาย
อย่างชัดเจน
 ในทางปฏิบัติและวัฒนธรรม o การช่วยเหลือคณะผู้พิพากษา
 เพื่อหลี กเลี่ ย งการตั ดสิ น โทษคุ มขัง ของผู้ พิพากษา (ในขั้นตอนก่ อนการตัด สิ นคดีห รื อ
กาหนดโทษ) จึงเป็นเรื่องสาคัญที่งานคุมประพฤติและงานบริการด้านสังคมจะต้องแสดง
ตัวต่อศาลและสถานีตารวจ (เพื่อที่จะทบทวนตั้งแต่เริ่มต้นเกี่ยวกับความปัจจัยส่วนบุคคล
ที่ต้องนามาพิจารณา เช่น สุขภาพกายและสุขภาพจิต)55
 ดังนั้ น งานคุมประพฤติอาจเพิ่มเติมเป้าหมายเพื่อให้ พนักงานคุมประพฤติ ส ามารถให้
ข้อเสนอแนะต่อศาลในขั้นก่อนการพิจารณาโทษ ทั้งที่เกิดจากผู้พิพากษาร้องขอหรือจาก
การริเริ่มของเจ้าหน้าที่เอง56 การกาหนดแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนของประเทศเกี่ยวกับการ
คุมขังก่อนการพิจารณาคดีอาจมีประโยชน์ ในส่วนนี้ได้ และอาจนามาพิจารณาเพื่อทาให้
ข้อเสนอแนะของพนักงานคุมประพฤติกลายเป็นข้อบังคับในบางคดีได้
 เพื่อ ให้ มาตรการแบบไม่ควบคุ มตั ว ที่เ ป็น ทางเลื อกแทนการคุ ม ขั งในขั้ นตอนก่ อนการ
พิ จ ารณาคดี แ ละทางเลื อ กแทนโทษกั ก ขั ง มี ค วามปลอดภั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ งาน
คุมประพฤติต้องได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากรอย่างเพียงพอและด้านการติดตามอย่าง
เหมาะสม57 ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีพนักงานคุมประพฤติที่เพียงพอที่จะคอยปฏิบัติงาน
ที่สถานีตารวจและศาล และอาจมีการจัดที่นั่งในศาลไว้สาหรับ พนักงานคุมประพฤติที่
ได้รับมอบอานาจ
 นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งมี ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลระหว่ า ง
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะแน่ใจว่ามาตรการแบบไม่ควบคุมตัว นั้นสามารถกาหนด
และดาเนินการได้
o การตระหนักในสื่อสาธารณะ คือ การเผยแพร่ข้อมูลทั้งต่อสื่อและผ่านสื่อเพื่อเพิ่มการตระหนัก
ถึงการคุมประพฤติของประชาชนและเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในมาตรการ
แบบไม่ควบคุมตัว
6.ข บทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดด้านความร่วมมือระหว่าประเทศ
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ในการที่จะพัฒนาเครื่ องมือแห่ งความร่วมมือด้านการดาเนินงานระหว่างประเทศ (ได้แก่ การใช้
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ในความร่วมมือระหว่างประเทศในคดีอาญา) ประเด็นต่อไปนี้อาจมีประโยชน์ใน
การที่จะนาไปปฏิบัติให้เกิดผลให้เป็นส่วนหนึ่งของงานยุติธรรม
 ในทางกฎหมาย –
o ความจาเป็นของความกลมกลืนและความคล้ายคลึงกันระหว่าประเทศ  ไม่ใช่ในทุกระบบจะมีมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว : อุปสรรคที่สาคัญอย่างหนึ่งสาหรับการ
พัฒนาเครื่ องมือที่เป็ นความร่วมมือด้านการดาเนินงานระหว่างประเทศ (ได้แก่ การใช้
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในความร่วมมือระหว่างประเทศในคดีอาญา) น่าจะเป็นการที่
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวไม่ได้ดาเนินการอยู่ในทุกประเทศสมาชิก หรือมีเพียงส่ ว น
น้อย58
 แบบวิธีการบังคับที่แตกต่างกัน: ปัญหาความแปรผันและความเท่าเทียมกันในการกาหนด
โทษ เช่น การติดตามด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์59
o การให้คาปรึกษาแก่ผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทาผิด – ด้วยความสาคัญของการฟื้นฟูทางสังคม ซึ่ง
เป็นหลักการสาคัญของกรอบการตัดสินใจ จึงเป็นที่คาดหวังว่าการปฏิบัติทางกฎหมายของ
ประเทศสมาชิ กจะรั บ ประกั น ว่า บุ ค คลที่ เ กี่ ยวข้ อ งได้ รั บ ค าปรึ ก ษาอย่ า งเหมาะสมในการ
ตัดสินใจถ่ายโอนก่อนที่จะมีการถ่ายโอนจริงจากประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่ง60
 ในทางปฏิบัติและวัฒนธรรม o การจัด หาความช่วยเหลือทางกฎหมายและล่ามแปลภาษา – เนื่องจากมาตรการแบบไม่
ควบคุมตัวไม่เพียงแต่ถูกนามาใช้กับบุคคลต่างชาติ เท่านั้น แต่ยังใช้กับบุคคลที่ไม่มีทนายความ
หรือผู้ที่ไม่เข้าใจภาษาประจาชาตินั้นๆ การได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายและการจัดหา
ล่ามให้จึงเป็นเรื่องที่จาเป็นในศาลและระหว่างขั้นตอนก่อนการสอบสวนความผิด
o เครื อข่า ยสาหรั บการสื่อสารและการแบ่งปันความรู้ – ความกลมกลื นหรือการทาให้ เป็น
รูปแบบเดียวกันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ความคล้ายคลึงกันบางอย่างอาจประสบความสาเร็จได้
แต่ก็ยังไม่เพียงพอ การยอมรับร่วมกันจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการที่ จะพัฒนาความร่วมมือที่
แนบแน่น แต่หากบรรลุเป้าหมายก็ยังต้องใช้เวลานานที่จะพัฒนาต่อไป ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าจะเป็น
การยอมรับร่วมกันด้วยเงื่อนไขใดจึงควรดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นลาดับแรกๆ
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เกี่ยวข้องกับกำรลิดรอนเสรีภำพ กำรตัดสินคุมประพฤติ กำรบังคับที่เป็นทำงเลือก และมำตรกำรควบคุมดูแลที่เป็นทำงเลือกของกำรควบคุมตัว
ชั่วครำว SWD(2014) 34 final, COM(2014) 57 final, Brussels, 5.2.2014, p. 7.
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 เครือข่ายอาเซียน (ASEAN Network): จัดตั้งเครือข่ายอาเซียนระหว่างผู้มีอานาจที่
เกี่ยวข้องกับมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว61
 องค์กรคุมประพฤติอาเซียน (ASEAN Organization on Probation): พิจารณาการจัดตั้ง
องค์กรคุมประพฤติอาเซียน (ดูเพิ่มเติม the Confederation of European Probation
(CEP))
 เว็บไซต์งานคุมประพฤติอาเซียน (ESEAN Website on Probation services)
o รายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
– รายงานการสืบเสาะเกี่ยวกับผู้กระทาผิดที่จะส่งไปยังประเทศที่ดาเนินการลงโทษก่อนการ
ถ่ายโอนจริงจะช่วยให้ประเทศที่ดาเนินการลงโทษเตรียมการจัดการกับผู้กระทาผิดได้ดียิ่งขึ้น
และสนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูทางสังคม62
 “สาคัญอย่างยิ่งสาหรับผู้กระทาผิดที่ไม่ได้มีถิ่นพานักในประเทศที่ดาเนินการลงโทษ ทั้ง
ในช่วงพิจารณาคดีและการควบคุม สอดส่ อง ตลอดจนการติดตามดูแลในภายหลังโดย
เจ้าหน้าที่เรือนจาและพนักงานคุมประพฤติ”63
 บทบาทของงานคุมประพฤติ ดู กฎแห่ งสหภาพยุโ รปว่า ด้ว ยการคุ มประพฤติ –ข้อ 42
(European Probation Rules, Rule 42) หน่วยงานคุมประพฤติสามารถเตรียมรายงาน
สืบเสาะของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อช่วยผู้พิพากษาในการตัดสินใจว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ หรือควร
ลงโทษหรือใช้มาตรการใดที่เหมาะสม...
o ความรวดเร็วและเวลา – เนื่องจากประสิทธิภาพของระบบการยอมรับร่วมกันขึ้นอยู่กับเวลาที่
ใช้ในการถ่ายโอนมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ไปยังประเทศที่ดาเนินการลงโทษ จึงจาเป็นที่
จะต้องทาให้กระบวนการถ่ายโอนสั้น เพื่อให้ประเทศนั้นๆ สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว
เท่าที่จะเป็นไปได้ภายในกรอบระยะเวลาของเครื่องมือ
 ในกรณีที่มีการคุมขังก่อนการพิจารณาคดี การถ่ายโอนในทันทีจ ะลดความเสี่ยงในการ
กระทาความผิด ซึ่งเป็นเวลาที่บุคคลเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่64
 การด าเนิ น การเช่ น นี้ มี ค วามจ าเป็ น ที่ ศ าลจะต้ อ งสามารถตั ด สิ น ใจที่ จ ะถ่า ยโอนทั น ที
หลังจากที่มีการคุมขังก่อนการพิจารณาคดี กล่าวคือ หลังจาก 3 เดือนที่การคุมขังนั้นนั้น
ได้รับการทบทวน65
 ความรวดเร็วเป็นเรื่ องส าคัญเพราะพนักงานคุมประพฤติอาจวิตกว่าการถ่ายโอนจะใช้
เวลานานมาก66
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ดูเพิ่มหน้า 5 ที่ http://www.reclassering.nl/documents/Algemene%20brochure_ENG_WEB.pdf
ISTEP การสนับสนุนการนาไปปฏิบัติสาหรับการถ่ายโอนโทษคุมประพฤติของยุโรป, คู่มือยุโรป, 2013, p. 32.
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Beneder EU sheets.
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ISTEP การสนับสนุนการนาไปปฏิบัติสาหรับการถ่ายโอนโทษคุมประพฤติของยุโรป, คู่มือยุโรป, 2013, p. 12.
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ISTEP การสนับสนุนการนาไปปฏิบัติสาหรับการถ่ายโอนโทษคุมประพฤติของยุโรป, คู่มือยุโรป, 2013, p. 13.
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ISTEP การสนับสนุนการนาไปปฏิบัติสาหรับการถ่ายโอนโทษคุมประพฤติของยุโรป, คู่มือยุโรป, 2013, p. 12.
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o การคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เสียหายและองค์ประกอบของการชดเชย – องค์ประกอบของ
การชดเชยอาจสูญเสียจากการถ่ายโอน
 ตัวอย่าง หากมีบุคคลก่ออาชญากรรมในต่างประเทศ ถือว่าบุคคลนั้นได้กระทาความผิดต่อ
ประชาชนในชุมชนนั้น จึงสมควรได้รับการลงโทษเพื่อให้บุคคลนั้นได้แก้ไขอันตรายที่ตนได้
ก่อขึ้น67
 อย่างไรก็ตาม จะใช่กรณีดังกล่าวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับมาตรการหรือโทษที่กาหนดในประเทศ
อื่นๆ ตัวอย่างเช่น โทษที่บังคับให้ต้องมีการชดเชยแก่ ผู้เสียหายสามารถถ่ายโอนได้ หรือ
อาจกาหนดเป็นเงื่อนไขเพื่อให้มีการดาเนินการให้เสร็จสิ้น ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนโทษ
แบบไม่ควบคุมตัวนั้น
 ในทางวัฒนธรรมทางกฎหมาย: การพัฒนาความไว้ใจ – เนื่องจากความไว้ใจเป็นสิ่งที่ต้องมี เป็น
อันดับแรกในการยอมรับร่วมกันที่จะใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวเป็นทางเลือกแทนการคุมขังก่อน
การพิจารณาคดี และโทษจาคุก จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่แต่ละประเทศจะต้องสร้างความไว้ใ จ
ระหว่างเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน ถึงแม้จะมีเรื่องที่ต้องจัดการเป็นจานวนมากในเชิงวัฒนธรรม แต่ก็
จาเป็นที่จะต้องดาเนินการให้สาเร็จในทุกระดับ ทั้งในทางกฎหมาย ทางปฏิบัติ และทางวัฒนธรรม
o ความไว้วางใจระหว่างสานักงานคุมประพฤติและพนักงานคุมประพฤติ – ความไว้วางใจใช่ว่า
จะต้องเกิดขึ้นในระดับรัฐบาล หากแต่จะต้องเกิดขึ้นระหว่างคณะผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ
ตารวจ เจ้าหน้าที่เรื อนจา และพนักงานคุมประพฤติ ดังนั้น การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้
เกิดขึ้นระหว่างพนักงานคุมประพฤติของประเทศในภูมิภาคจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
 การคานึงถึงร่างประมวลกฎหมายอาเซียนว่าด้วยจริยธรรมของเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ –
สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นร่วมกันระหว่างรัฐมากขึ้น68
 ดูเพิ่มเติมในหมายเหตุของ on ASEAN network/organization on probation
o การตีพิมพ์เผยแพร่ตัวเลขและข้อมูลเชิงสถิติ – การตีพิมพ์เผยแพร่ตัวเลขและข้อมูลเชิงสถิติ
เกี่ยวกับการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว เป็นทางเลือกแทนการคุมขังก่อนการพิจารณาคดี
และโทษจาคุกของประเทศที่เกี่ยวข้อง สามารถช่วยสร้างความไว้ใจระหว่างประเทศและทาให้
มีการเยียวยาในสถานการณ์ที่การใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ไม่เพียงพอ ไม่มีประสิทธิภาพ
หรือใช้ได้ไม่เต็มที่
o การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างงานคุมประพฤติ
 ดูในข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ASEAN Network/Organization on probation
o ความรู้ เรื่องระบบต่างประเทศ: ความจาเป็นสาหรับ ผู้ปฏิบัติเพื่อที่จะเพิ่มความรู้ เกี่ยวกับ
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ของประเทศสมาชิกอื่นๆ (ทั้งที่กาหนดเป็นโทษ และหลังจากการ
67

ISTEP การสนับสนุนการนาไปปฏิบัติสาหรับการถ่ายโอนโทษคุมประพฤติของยุโรป, คู่มือยุโรป, 2013, p. 12.
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โทษกักขัง Brussels, 2011, p. 22.
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ลงโทษ) โดยศึกษาจากรายงาน การสัมมนาขององค์กร การประชุมเชิงวิชาการและโครงการ
แลกเปลี่ยนสาหรับผู้พิพากษา อัยการ และพนักงานคุมประพฤติ69
o สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผู้ต้องสงสัยและผู้กระทาความผิด –
 การสั งเกตการณ์และการบังคับใช้ด้ านสิ ทธิมนุษยชนและมาตรการขั้น พื้น ฐานอื่นๆ ที่
ประเทศต่างๆ มีร่ ว มกัน เป็นบ่อเกิดของความไว้ใจซึ่งกันและกันที่มีเครื่องมือแห่ งการ
ยอมรับร่วมกัน
 สิ่งนี้ยังหมายความรวมถึง ความรู้ในผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลด้านสิทธิ
มนุษยชนที่ส่งเสริมการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว เป็นสิ่งจาเป็นในการพัฒนาความ
ไว้ใจซึ่งกันและกันโดยมีเครื่องมือแห่งการยอมรับร่วมกัน
 มาตรฐานนั้น ได้แก่ ข้อกาหนดกรุงโตเกียว และข้อกาหนดกรุงเทพฯ
6.ค ความสาคัญของการคุมประพฤติในการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในระดับชาติและระดับสากล
เพื่อรับประกันว่า มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวจะถูกใช้อย่างกว้างขวางเพียงพอและมากที่ สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ งานคุมประพฤติและผู้มีอานาจมีบทบาทสาคัญ ทั้งในระบบคุมประพฤติระดับชาติและการถ่ายโอน
ระหว่างประเทศของมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวก่อนการพิจารณาโทษและที่กาหนดเป็นโทษ
 ระดับชาติ – งานคุมประพฤติมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในระบบงานยุติธรรมในระดับที่
แตกกัน ดังนี้
o สมาชิกสภานิติบัญญัติ – จะต้องกาหนดมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวตัวบทกฎหมาย พร้อมด้วย
ข้อมูลอื่นๆ และความจาเป็นที่เสนอโดยงานคุมประพฤติ
o ทนายความ – จะต้องเสนอมาตรการทางเลือกต่อลูกความ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทนายความ
คนนั้ น มีค วามรู้ ที่เ พีย งพอเกี่ย วกับมาตรการแบบไม่ค วบคุ มตัว และทราบข้ อมูล และความ
ต้องการที่เสนอโดยงานคุมประพฤติ
o สานักงานอัยการ – จะต้องร้องขอมาตรการดังกล่าว ข้อมูลและความต้องการที่เสนอโดยงานคุม
ประพฤติเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
o คณะผู้พิพากษาหรือศาล – ต้องใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ศาลอาญามักจะสั่ง คุมขังผู้ที่
ไม่ได้อาศัยอยู่ในท้องที่ความรับผิดชอบของศาล เนื่องจากเสี่ยงต่อการหลบหนีหรือไม่มีข้ อมูล
เฉพาะของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึง่ ประเด็นนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากงานคุมประพฤติสามารถ
ชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทาผิดต่อศาลได้
o กลุ่ม บริ หาร – จะต้องดาเนิน มาตรการโดยให้ความช่วยเหลือ แก่หรือผ่านทางสานักงานคุม
ประพฤติ
69
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o เจ้าหน้าที่ตารวจ – อาจเกี่ยวข้องในการดาเนินการมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว จึงต้องมีความรู้
ที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวและข้อมูลเกี่ยวกับคดีของผู้กระทาผิด
o นักการเมือง – ต้องทาให้ประชาชนเห็นคุณค่าของมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ซึ่งตัวนักการเมือง
เองต้องเห็นคุณค่านั่นก่อน ซึ่งสานักงานคุมประพฤติอาจต้องเป็นผู้ให้ความรู้นั้น
o องค์กรด้านสุขภาพ นักสังคมสงเคราะห์ และองค์กรที่มิใช่ของรัฐที่ทางานด้านการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิด – สานักงานคุมประพฤติสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้กับองค์กร
เหล่านั้นได้
 ระดั บ สากล – ความร่ ว มมื อ ระดั บ สากลหรื อ ระหว่ า งประเทศในคดี อ าญาระหว่ า งหน่ ว ยงาน
คุมประพฤติของประเทศต่างๆ จะเป็นประโยชน์สาหรับประเด็นต่อไปนี้
o การถ่ายโอนและการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
o การสร้างความไว้ใจระหว่างประเทศที่ใช้การคุมประพฤติ
o การแลกเปลี่ยนความรู้ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และข้อมูลของการดาเนินมาตรการแบบไม่ควบคุม
ตัว ตลอดจนการเรียนรู้และการฝึกอบรม
o รูปแบบของความร่วมมือทั้งหมดจะต้องมีการเชื่อมโยงและหน่วยงานคุมประพฤติจะต้องเข้ามา
มีบทบาทหลักด้วยเพื่อให้ความร่วมมือนั้นประสบความสาเร็จ
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ปาฐกถาพิเศษ
เรื่ อง สานักงานป้ องกัน ยาเสพติ ด และปราบปรามอาชญากรรมแห่ งสหประชาชาติแ ละการส่ง เสริ ม
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในภูมิภาคอาเซียน
(UNODC and Promotion of Non-custodial Measures in the ASEAN Region)
Inho Choe
ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายตุลาการ
สานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ
(United Nation Office on Drugs and Crime UNODC)

ความเป็นมา
UNODC ภาคพื้น เอเชีย ตะวัน ออกและแปซิฟิกเป็นหน่ว ยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดาเนินการต่อต้านการใช้ยาเสพติดและการค้ายาเสพติด กลุ่มอาชญากรรมข้ ามชาติ การค้ามนุษย์ การฟอก
เงิน คอรัปชั่น และการก่อการร้ายโดยผ่านความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรในภูมิภาค UNODC มีสานักงาน
กว่า 50 แห่งทั่วโลก โดยสานักงานภูมิภาคแห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (Regional Office for
Southeast Asia and the Pacific) ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งให้การสนับสนุนการ
ดาเนินงานโดยสานักงานในประเทศต่างๆ (Country Offices) รวม 5 ประเทศทั่วภูมิภาค ได้แก่ กัมพูชา
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม และมีสานักงานโครงการ
(Project Office) ตั้งอยู่ในประเทศฟิจิ
UNODC มีหน้าที่ให้การสนับสนุนรัฐสมาชิกในการป้องกันอาชญากรรมและความรุนแรงประเภท
ต่ า งๆ และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในกระบวนการยุ ติ ธ รรม ตามข้ อ ก าหนดในอนุ สั ญ ญา (Conventions)
มาตรฐานระหว่างประเทศ (International Standards) หลักปฏิบัติหรือบรรทัดฐาน ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง อาทิเช่น คณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(Commission on Crime Prevention and Criminal Justice - CCPCJ)
ในการดาเนินงานเกี่ยวกับอนุสัญญา UNODC ถือเป็นผู้คุ้มครองอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติ
หลายฉบับ ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ คอรัปชั่น และการก่อ
การร้าย ซึ่งเกือบทุกประเทศในอาเซียนเป็นสมาชิกอนุสัญญาเหล่านั้น UNODC เป็นหน่วยงานภายใต้การ
กากับดูแลของคณะกรรมาธิการ 2 ชุด ซึ่งจัดการประชุมเป็นประจาทุกปี โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกเข้า
ร่วม ได้แก่ คณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs - CND) และคณะกรรมาธิการว่า

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

ด้วยการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุ ติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention
and Criminal Justice - CCPCJ)
ด้วยเหตุที่ว่ามีเรื่องสาคัญหลายเรื่องที่มิได้ปรากฏในเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ (Millennium
Development Goal – MDG) อาทิ ความมั่นคง (Security) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ความยุติธรรม
ทางสังคม (Social Justice) แม้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สาหรับประชาคมระหว่างประเทศ ดังนั้น มติหลายเรื่องที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม
และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ร่างขึ้นและมีมติรับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และสภาสังคมและ
เศรษฐกิจ จึงได้รวบรวมประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไว้ในวาระเพื่อการพัฒนา นับจากปี
พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เป็ น ต้น ไป มติเหล่ านี้เ รียกร้องให้ UNODC ให้ ความช่ว ยเหลื อทางเทคนิ ค
(Technical Assistance) อย่างต่อเนื่องกับรัฐสมาชิกเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืน
UNODC กับการปฏิรูปเรือนจาและทางเลือกแทนการจาคุก
ภารกิจของ UNODC ในด้านการปฏิรูปเรือนจา (Prison Reform) และทางเลือกแทนการจาคุก
ถือเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของ UNODC ที่มีให้กับรัฐสมาชิก เช่น มติที่รับรองโดยสภาสังคมและ
เศรษฐกิจ ซึ่งจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) เรียกร้องให้ UNODC พัฒนาเครื่องมือปฏิรูปการลงโทษ
และทางเลือกแทนการจาคุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเรือนจา (Prison
Management) การให้ความช่วยเหลือและคาปรึกษาด้านกฎหมาย และความต้องการพิเศษของเด็กและ
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจา ตลอดจนผู้ต้องขังที่มีความเจ็บป่วยทางกายหรือทางจิต
UNODC กับข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าสาหรับมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าสาหรับมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว (Standard
Minimum Rules for Non-Custodial Measures) UNODC มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้รัฐมีระบบบริหารจัดการ
ระบบเรือนจาที่เป็นไปตามบรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปเรือนจา รวมทั้ง
“ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ” (Standard Minimum Rules for the
Treatment of Prisoners) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ข้อกาหนดกรุงโตเกียว” (Tokyo Rules) โดยสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990)
ข้อกาหนดกรุงโตเกียวได้กาหนดบทบัญญัติพื้นฐานในการส่งเสริมการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุม
ตัว และได้พัฒนามาตรการแบบไม่ควบคุมตัวต่างๆ ในแต่ล ะขั้นตอนของกระบวนการยุติธ รรมทางอาญา
ข้อกาหนดกรุงโตเกียวได้เน้นย้าถึงหลักการที่ว่า การจาคุกควรเป็นทางเลือกสุดท้าย และสนับสนุนให้ มีการใช้
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิผู้กระทาผิด สิทธิผู้เสียหาย และความ
กังวลใจของสังคม
UNODC กับข้อกาหนดว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวของผู้ต้องขัง
หญิง
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ข้อกาหนดว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิ งและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวของผู้ต้องขังหญิง
(Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders) ถือเป็น
มาตรฐานระหว่างประเทศที่สาคัญอีกฉบับหนึ่ง หรือรู้จักกันดีในชื่อ “ข้อกาหนดกรุงเทพ” (Bangkok Rules)
ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้การนาของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยข้อกาหนดกรุงเทพได้แสดงให้
เห็นถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อความจาเป็นของผู้ต้องขังหญิง /เด็กหญิงที่ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
ข้อกาหนดกรุงเทพมีบทบัญญัติที่ครอบคลุมถึงการใช้บทลงโทษและมาตรการไม่ควบคุมตัวสาหรับผู้ต้องขังที่
เป็ น ผู้ ห ญิง และเยาวชนหญิงในทุก ขั้น ตอนของกระบวนการยุติธ รรม ตั้งแต่ขั้น ตอนการจั บกุม ก่อ นการ
พิจารณาคดี การพิจารณาคดี และหลังการพิจารณาคดี
UNODC กับภาวะผู้ต้องขังล้นเรือนจา
ภาวะผู้ต้องขังล้นเรือนจาเป็นข้อกังวลและความท้าทายที่สาคัญสาหรับเรือนจาเกือบทุกแห่งทั่ว
โลก ในขณะที่นโยบายการลงโทษผู้กระทาผิดและบริการสนับสนุนในชุมชนที่ยังมีไม่เพียงพอ ได้ส่งผลให้
ประชากรผู้ต้องขังยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในหลายประเทศ จากผลการศึกษาของ UNODC
พบว่า เรือนจาของรัฐสมาชิกเกือบทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน ยกเว้นประเทศสิงคโปร์ ต้องเผชิญกับภาวะ
ความท้าทายในเรื่องผู้ต้องขังล้นเรือนจา UNODC ตระหนักถึงผลกระทบของภาวะผู้ต้องขังล้นเรือนจา ซึ่ง
ก่อให้เกิดข้อกังวลในเรื่องมนุษยธรรมที่สาคัญ เนื่องจากมีแนวโน้มจะนาไปสู่การเกิดสภาพเรือนจาที่เลวร้าย
ความรุนแรงในเรือนจา โรคร้าย และกระตุ้นให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ปัจจัยหลักประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะผู้ต้องขังล้นเรื อนจาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คือ จานวนผู้ถูกจับกุมในความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในบรรดายาเสพติด
ทุกประเภท เมทแอมเฟทตามีนถือเป็นยาเสพติดที่แพร่หลายมากที่สุดและรวดเร็วที่สุดประเภทหนึ่งในภูมิภาค
นี้ ดังนั้น อัตราการจับกุมผู้กระทาผิดในคดียาเสพติดประเภทเมทแอมเฟทตามีนจึงเพิ่มสูงขึ้นตามลาดับในช่วง
ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดังจะเห็นได้ว่า ในปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ผู้กระทาผิดที่ถูกจับกุมในคดียาเสพติดประเภท
เมทแอมเฟทตามีน มีจานวนประมาณ 160,000 ราย และในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ได้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องถึง 300,000 ราย เนื่องจากการแพร่หลายที่รวดเร็วและต่อเนื่องของเมทแอมเฟทตามีนในภูมิภาค
เห็นได้ชัดว่าจะส่งผลให้จานวนผู้ถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดประเภทนี้สูงขึ้นเช่นกัน นาไปสู่
จานวนผู้ต้องขังและความท้าทายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากสาหรับเรือนจาทั้งหลายในภูมิภ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
ผลที่ตามมา คือ ความกังวลในเรื่องสุขภาพของผู้ต้องขัง ซึ่งมักจะแย่ลงเมื่อต้องอยู่ในเรือนจาที่
แออัด ผู้ต้องขังต้องขาดสารอาหาร ขาดสุขอนามัยที่ดี ไม่มีอากาศบริสุทธิ์ และกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่เพียงพอ
นอกจากนี้ ในหลายประเทศยังพบว่า อัตราการติดเชื้อ HIV ในเรือนจามีสูงกว่าประชากรนอกเรือนจา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรือนจาที่มีผู้ต้องขังซึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงและใช้ยาเสพติดอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังพบว่า
การแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ในเรือนจาหญิงมักสูงกว่าเรือนจาชาย เรื่องนี้เป็นอี กเรื่องที่สาคัญเนื่องจาก
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เรือนจาถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และการสาธารณสุขในเรือนจาย่อมถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
สาธารณสุขในชุมชน เพราะท้ายที่สุดแล้วผู้ต้องขังเหล่านั้นต้องกลับเข้าสู่ชุมชน
ความช่วยเหลือทางเทคนิคของ UNODC
UNODC ได้ตระหนักถึงความสาคัญขององค์ประกอบ 4 ประการในการสร้างโปรแกรมให้ความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคที่ยั่งยืนสาหรับการปฏิรูปเรือนจา
ประกำรแรก คือ การบริหารจัดการเรือนจาที่ดี การสร้างขีดความสามารถ การฝึกอบรมผู้บริหาร
เรือนจา
ประกำรที่สอง คือ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีแบบแผน
ประกำรที่ ส ำม คื อ การตระหนั ก ถึ ง ความจ าเป็ น ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ก ระท าผิ ด บางกลุ่ ม ใน
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีความอ่อนไหวเปราะบาง ในแบบเฉพาะ
ประกำรที่สี่ คือ การลดจานวนผู้ต้องขังในเรือนจาและพัฒนาทางเลือกแทนการจาคุก
ในการนี้ UNODC ได้ พัฒ นาเครื่อ งมือพร้อมคู่มือ ส าหรั บผู้ กาหนดนโยบาย เจ้าหน้ าที่ใ น
กระบวนการยุติธรรม และผู้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูปเรือนจา เพื่อช่วยให้
รัฐสมาชิกได้พัฒนาและนาไปประยุกต์ใช้ในการกาหนดนโยบายระดับชาติร่วมกับข้อกาหนดและมาตรฐาน
ระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวกับมาตรการไม่ควบคุมตัว
อีกทั้ง UNODC ยังได้พัฒนาหลักสูตรสาหรับผู้พิพากษา พนักงานคุมประพฤติ และบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้องกับมาตรการทางเลือกในการลงโทษ เพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว นอกจากนี้ UNODC ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง
หน่ ว ยงานต่างๆ ในกระบวนการยุ ติธ รรม ตลอดจนระหว่างเรือนจา หน่ว ยงานสวัส ดิการสั งคม และคุม
ประพฤติ โดยการสนับสนุนด้านการฝึกอบรม
โปรแกรมสาหรับภูมิภาค (UNODC Regional Program 2014-2017)
ในด้านของโปรแกรมสาหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โปรแกรมนี้ได้เริ่มดาเนินการอย่ าง
เป็นทางการในกรุงเทพมหานคร ภายหลังจากที่รัฐสมาชิกได้ร่วมหารือ ให้ความเห็น และปรับปรุงโปรแกรม
ดังกล่าวจนได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่าย โปรแกรมดังกล่าวประกอบด้วย 5 โปรแกรมย่อย ซึ่งออกแบบให้
ตอบสนองต่อความท้าทายที่หลากหลายซึ่งแต่ละประเทศต้องเผชิญ ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรมย่อยที่ 4 ได้รับ
การพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนรัฐสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นาไปใช้ในการออกแบบการบริหาร
จัดการเรือนจาที่มีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ เป็นต้น
ยิ่งไปกว่านั้น UNODC ยังได้พัฒนาเครื่องมือต่างๆ ในการสนับสนุนรัฐสมาชิ ก ซึ่งต้องการที่จะ
ปฏิ รู ป ระบบเรื อ นจ า ทั้ งในด้ านการปฏิ รู ปกฎหมายหรือ ระเบี ย บที่เ กี่ ย วข้ อ ง พั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ และขี ด
ความสามารถในการบริหารจัดการเรือนจา การให้ความคุ้มครองกลุ่มผู้กระทาผิดที่มีความอ่อนไหวเปราะบาง
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และส่งเสริมการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ฯลฯ โดย UNODC ทางานร่วมกับรัฐสมาชิกและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการ:
1. สร้างความเข้มแข็งในด้านกรอบแนวคิดนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนากรอบแนวคิดด้านงานคุมประพฤติ และ
3. สร้างมาตรฐานการอบรมและพัฒนาทักษะเจ้าพนักงานเรือนจา
โดยสรุป ผมอยากจะเน้นให้เห็นบทบาทที่สาคัญของการประชุมนี้ ในช่วงสามวันต่อจากนี้ ที่ทุก
ฝ่ายจะได้ร่วมกันพัฒนามาตรการแบบไม่ควบคุมตัว การป้องกันอาชญากรรม และการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม เพราะนี่คือแรงขับเคลื่อนที่สาคัญในการผนึกกาลังในภูมิภาคและแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ ยวข้อง
กับมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมนี้จะประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี ท้ายนี้ต้อง
ขอบคุณทุกท่านที่นี้ ซึ่งได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และขอขอบคุณอีกครั้งสาหรับรัฐบาลไทยที่ได้จัดให้มีการ
ประชุมในครั้งนี้ขึ้น
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การประชุมกลุ่มย่อย (Workshops)

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

การประชุมกลุ่มย่อย (Workshops)
การประชุมกลุ่มย่อยในการประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม
ครั้งที่ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความท้าทายและแนวทางแก้ไขด้านการฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ในชุมชน และ 2) วิธีปฏิบัติที่ดี โดยแต่ละกลุ่มได้มีวิทยากรของประเทศในอาเซียนบวกสามร่วมนาเสนอและ
แลกเปลี่ยนในหัวข้อข้างต้น ดังนี้
ห้องประชุ มกลุ่ มย่อยที่ 1 “ความท้า ทายและแนวทางแก้ไ ขด้า นการฟื้ น ฟูผู้ กระท าผิด ในชุ มชน”
(Challenges and Possible Solutions in Non-custodial Treatment of Offenders)
วิทยากรที่นาเสนอ ได้แก่
1. นายนัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
2. Mr. Stephen James Johnston ผู้แทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
3. นางสาวแสงเดื อ น แสงบั ว งามล้ า พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ช านาญการ ส านั ก พั ฒ นาการ
คุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประเทศไทย
4. นางพรประภา แกล้ ว กล้ า ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นการแก้ ไ ขฟื้ น ฟู แ ละกิ จ กรรมชุ ม ชน
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประเทศไทย
5. Dr. Pham Hong Quang ผู้แทนจากกรมกฎหมายอาญาและปกครอง กระทรวงยุติธรรม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
6. Mr. Priyadi ผู้อานวยการด้านคุมประพฤติและการกลับสู่สังคมของเยาวชน กรมราชทัณฑ์
กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ประเทศอินโดนีเซีย
7. นางชลาทิพย์ โลหะศิริ ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี รักษาการใน
ตาแหน่ ง ผู้ อานวยการกองบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล กรมคุ ม ประพฤติ กระทรวงยุ ติ ธ รรม
ประเทศไทย
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มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวสาหรับผู้กระทาผิดหญิงไทย
(The Non-custodial Measures for Thai Women Offenders)

โดย นายนัทธี จิตสว่าง
ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
ตามข้ อมูล ที่ส ารวจเมื่อ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) ประเทศไทยมี ประชากร
ผู้ต้องขังหญิง จานวน 42,132 คน และมากเป็นอันดับ 4 ของโลก รองลงมาจากสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และสาธารณรัฐรัสเซีย นอกจากนีเ้ มื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของผู้ต้องขังหญิงกับผู้ต้องขังชายแล้ว
ประเทศไทยมีผู้ต้องขังหญิงสูงถึงร้อยละ 14 ของจานวนประชากรผู้ต้องขังทั้งหมด และปัญหายาเสพติดเป็น
ปัจจัยสาคัญที่เป็นสาเหตุการกระทาผิดของผู้หญิงซึ่งร้อยละ 85 กระทาผิดคดียาเสพติด ในขณะที่ร้อยละ 10
เป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ร้อยละ 3 เป็นคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย และร้อยละ 2 เป็นคดีอื่นๆ โดยผู้ต้องขัง
หญิงคดียาเสพติดนั้น ร้อยละ 4.4 เป็นผู้ค้า ร้อยละ 0.1 เป็นผู้ค้ารายใหญ่ และร้อยละ 80 เป็นผู้ค้ายารายย่อย
ซึ่งส่วนใหญ่กระทาไปด้วยความจาเป็นและถูกชักนาให้เข้าสู่วงจรการค้ายาเสพติด ส่วนใหญ่กระทาผิดครั้ง
แรก และเป็ น ผู้ ค้ า รายย่ อ ย เริ่ ม จากเป็ น ผู้ เ สพและผั น ตั ว มาเป็ น ผู้ ค้ า หรื อ เพื่ อ นชายหลอกลวง มี ค วาม
จาเป็นต้องหาเลี้ยงครอบครัว บุคคลในครอบครัวค้ายา แม้แต่ผู้ต้องขังหญิงคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ก็มิใช่อาชญากร
อาชีพ แต่เริ่มจากเป็นผู้เสพยาและต้องการหาเงินมาซื้อยาเสพ จึงเป็นทั้ง “ผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ”
สังคมในภาพรวมและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยยังขาดการตระหนักถึง
ความจาเป็นในการให้การดูแลผู้ต้องขังหญิงเป็นพิเศษ อันเนื่องมาจากข้อจากัดด้านสถานที่ควบคุม และความ
แตกต่างทางกายภาพ ตลอดจนบทบาททางสังคมของหญิงและชาย โดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และ
ผู้ต้องขังหญิงที่ต้องเลี้ยงดูบุตรในเรือนจา ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
ทาให้ผู้ต้องขังหญิงได้รับการปฏิบัติที่ต่ากว่ามาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังชาย
โครงสร้างอาคารสถานที่และสภาพทางกายภาพของเรือนจาส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับ
ผู้ต้องขังชายที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของเรือนจา จึงมิได้คานึงถึงการอานวยความสะดวกและความต้องการ
เฉพาะของผู้ต้องขังหญิง ซึ่งแต่เดิมเรือนจาชายจะมีการแบ่งเป็นแดนเล็กๆ สาหรับควบคุมผู้ต้องขังหญิง แต่
ปัจจุบัน จานวนผู้ต้องขังหญิงได้เพิ่มสูงขึ้นทาให้ สถานที่เดิมไม่ สามารถรองรับได้ และแม้จะมีการก่อสร้าง
เรือนจาเพิ่มเติมหรือการสร้างแดนหญิงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาเฉพาะแต่ก็ยังไม่เพียงพอ และการที่ผู้ต้องขังหญิง
ต้องถูกควบคุมตัวในสถานที่ที่มีความแออัดยัดเยียดและออกแบบมาเพื่อผู้ต้องขังชาย ทาให้เกิดปัญหาต่างๆ
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพอนามัยซึ่งตามธรรมชาติผู้หญิงมีค วามอ่อนไหวมากกว่าผู้ชาย อีกทั้ง การขาด
โอกาสในการเข้าถึงโปรแกรมการศึกษา การฝึกวิชาชีพ การอบรมฟื้นฟูทางจิตใจและศาสนา การเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย ซึ่งต่างจากผู้ต้องขังชายที่มีสถานที่จัดเป็นแดนการศึกษา แดนฝึกวิชาชีพ โรงเลี้ยง
อาหาร และแดนกลางในการออกกาลังกายและทากิจกรรมต่างๆ ทาให้การอบรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิง
ซึ่งอยู่ในเรือนจาชายทาได้อย่างจากัด
ด้ ว ยเหตุ ที่ มี เ รื อ นจ าหญิ ง กระจายอยู่ ต ามภู มิ ภ าคต่ า งๆ เพื่ อ ต้ อ งการให้ ผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง ได้ รั บ
การปฏิบัติที่ครบถ้วนสมบูรณ์ดังเช่นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังชาย ทาให้เกิดปัญหาผู้ต้องขังหญิงต้องถูกส่งตัวมา
คุมขังห่างไกลจากบ้านและครอบครัว จึงมีความยากลาบากที่จะติดต่อกับครอบครัวและบุตร เนื่องจากต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้ต้องขังหญิงและสัมพันธภาพในครอบครัว โดยเฉพาะ
ต่อพัฒนาการของเด็กเล็ก และสาหรับผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์หรือมีเด็กติดผู้ต้องขังเข้ามาในเรือนจาซึ่งไม่
อยากที่จะห่างไกลบุตร จาเป็นต้องมีโปรแกรมเฉพาะและจัดสถานที่ที่เหมาะสมให้การดูแล
นอกจากนี้ จานวนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมหญิงไม่เพียงพอกับจานวนผู้ต้ องขังหญิงที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเพราะถูกจากัดการเพิ่มอัตรากาลังของส่วนราชการ และที่สาคัญเจ้าหน้าที่ที่เป็น ผู้หญิงในเรือนจามิได้
ทาหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขังหญิงโดยตรง แต่เกือบร้อยละ 70 จะทาหน้าที่บนตึกที่ทาการ เพื่อทางาน
ธุรการ การเงินการบัญชี หรืองานเอกสารอื่นๆ เพื่อทดแทนเจ้าหน้าที่ชายที่ขาดแคลนและเข้าไปปฏิบัติงานใน
เรือนจา ทาให้คงเหลือเจ้าหน้าที่หญิงปฏิบัติหน้าที่ภายในแดนหญิงเพียง 2–4 คน ต่อผู้ต้องขังหญิงนับร้อยคน
ทาให้เจ้าหน้าที่หมดโอกาสในการทางานด้านการพัฒนาผู้ต้องขัง หากแต่ใช้เวลาในการทาให้กิจกรรมของ
ผู้ต้องขังหญิงในแต่ละวันผ่านพ้นไปด้วยดี
อย่างไรก็ตาม สาหรับประเทศไทย นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ที่ได้ทรงริเริ่มโครงการ “กำลังใจ” เพื่อประทานความช่วยเหลือและพัฒนาแก่ผู้ต้องขังหญิง
ระหว่างการต้องโทษจาคุกและการเตรียมความพร้อ มก่อนปล่อย โดยขยายไปตามเรือนจาและทัณฑสถาน
หญิงต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ทรงริเริ่มโครงการ ELFI หรือ Enhancing Lives of Female
Inmates เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเป็นโครงการระดับนานาชาติที่จะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกที่ยังขาดแคลนอยู่ เนื่องจากข้อกาหนดมาตรฐาน
ขั้นต่าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติที่มีมาแต่เดิมนั้น ใช้มากว่า 50 ปีแล้ว จึงไม่เอื้อต่อการนามา
ประยุกต์ใช้ในสภาพสังคมปัจจุบัน อีกทั้งไม่มีข้อกาหนดเฉพาะที่จะตอบสนองต่อความจาเป็นขั้นพื้นฐานของ
ผู้ต้องขังหญิงอย่ างเพีย งพอ ดังนั้ น จึ งได้ทรงผลั กดันให้ มีข้อกาหนดสหประชาชาติว่าด้ว ยการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจา ซึ่งต่อมาเมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 65 ได้
ให้ความเห็นชอบข้อกาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาและมาตรการแบบไม่
ควบคุมตัวสาหรับผู้กระทาผิดหญิง (The United Nations Rules for the Treatment of Women
Prisoners and Non-custodial Measures of Women Offenders) หรือ เรียกเพื่อเป็นเกียรติกับประเทศ
ไทยว่า “ข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)” ทาให้ข้อกาหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่ง
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ถึงแม้จะไม่มีฐานะเป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับที่ประเทศต่างๆ ต้องปฏิบัติตาม แต่ก็เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่ยอมรับกันในระดับสากล และประเทศต่างๆ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับข้อกาหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับมาตรฐานของการราชทัณฑ์ของประเทศนั้นๆ
ข้อกาหนดกรุงเทพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะกาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศในการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ในเรือนจา มีขอบเขตที่สาคัญ 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อกาหนดทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรือนจาโดยทั่วไปในการดูแลและปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังหญิง มีประเด็นสาคัญ คือ สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ เรื่องการเยี่ยมญาติ อนามัยแม่และเด็ก
และหญิงมีครรภ์ วินัยและการลงโทษทางวินัย การตรวจค้นตัวผู้ต้องขังหญิง และสถานพยาบาลและการ
รักษาพยาบาล
ส่วนที่ 2 ข้อกาหนดที่ใช้สาหรับผู้ต้องขังมีลักษณะพิเศษ โดยมีข้อกาหนดเกี่ยวกับการจาแนก
ลักษณะผู้ต้องขัง การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงประเภทคดีต่างๆ เช่น ผู้ต้ องขังหญิงที่เป็นชนพื้นเมือง ผู้ต้องขัง
หญิงที่เป็นชาวต่างชาติ หรือผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ เป็นต้น
ส่วนที่ 3 มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวสาหรับผู้หญิง โดยเป็นมาตรการที่ใช้กับผู้กระทาผิดหญิงที่
กระทาความผิดไม่รุนแรง หรือมีปัจจัยทางกายภาพที่ไม่เหมาะสมกับการถูกคุม ขัง เช่น เยาวชนหญิง หรือ
ผู้กระทาผิดหญิงที่ตั้งครรภ์
ส่วนที่ 4 การวิจัย การวางแผน การประเมินผล และการสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนซึ่ง
เป็นเรื่องสาคัญในการที่จะทาให้สาธารณชนรับทราบและยอมรับรวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการรองรับการ
กลับสู่สังคมของผู้กระทาผิดหรือผู้ต้องขังหญิง
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศผลักดันข้อกาหนดกรุงเทพขึ้นได้แสดงบทบาทนา
ในการอนุวัติให้เป็นไปตามข้อกาหนดกรุงเทพดังกล่าว โดยกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ เพื่ อให้มีการนาข้อกาหนด
ไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการปรับปรุงมาตรฐานในส่วนของประเทศไทยเอง และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังหญิงในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จึง
ได้ทรงผลักดันให้มีการจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice) หรือ
TIJ ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกาหนดกรุงเทพ และการวิจัยและเผยแพร่มาตรฐานและ
บรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หลักนิติธรรมและสิทธิ
มนุษยชน
การปฏิบัติตามข้อกาหนดกรุงเทพของประเทศไทยเรื่องโครงสร้างอาคารสถานที่และการบริหาร
จัดการเรือนจาในการดูแลและปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนั้น คานึงถึงลักษณะและความต้องการเฉพาะของ
ผู้ต้องขังหญิงที่แตกต่างไปจากผู้ต้องขังชาย และกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กติดผู้ต้องขังและสตรี
มีครรภ์ มีห้องอนุบาลเด็กอ่อน การให้ความรู้สตรีมีครรภ์ การตรวจคันตัวผู้ต้องขังหญิงที่มีความละเอียดอ่อน
ดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่หญิง ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม และกระทาในสถานที่ปกปิด การดูแลสุขภาพอนามัย
หน่วยรักษาพยาบาลและอุปกรณ์เครื่องใช้ของสตรี ห้องอาบน้าและห้องสุขา ตลอดจนการติดต่อเยี่ยมญาติ
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และบุคคลภายนอก ซึ่งมีการผ่อนปรนที่แตกต่างไปจากผู้ต้องขังชาย มีการฝึกวิชาชีพและโปรแกรมตามความ
ต้องการเฉพาะ เช่น การนวด โยคะ ซึ่งในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจะใช้เจ้าหน้าที่หญิงโดยมีการพัฒนาและ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ ทัศนะ และสามารถปฏิบัติงานตามข้อกาหนดกรุงเทพ หลักสูตรฝึกอบรมมี
ระยะเวลา 10 วัน ประกอบด้วย การบรรยายความรู้ ศึกษาดูง าน สัมมนา โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ข้อกาหนด
กรุงเทพ สิทธิของผู้ต้องขังหญิง การดูแลสุขอนามัยแม่และเด็ก โรคภูมิคุ้มกันปกพร่อง (HIV) และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ประเด็นอ่อนไหวและการกีดกันทางเพศ การกระทาผิดของผู้หญิง
สาหรับการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวต่อผู้กระทาผิดหญิงตามกาหนดกรุงเทพ มีดังนี้
ข้อกำหนดที่ 58
“เมื่อพิจำรณำถึงบทบัญญัติของข้อกำหนดมำตรฐำนขั้นต่ำว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยไม่
ใช้เรือนจำ (Tokyo Rules) ข้อที่ 2.3 ผู้กระทำผิดที่เป็นหญิงไม่ควรถูกแยกออกจำกครอบครัวและชุมชนโดย
ปรำศจำกกำรพิจำรณำถึงภูมิห ลังของผู้ กระทำผิ ดและสำยสั มพันธ์ภำยในครอบครัว มำตรกำรทำงเลือก
สำหรับกำรจัดกำรเกี่ยวกับผู้กระทำผิดหญิง อำทิเช่น มำตรกำรทำงเลือกในกำรหันเหผู้กระทำผิดออกจำก
ระบบ มำตรกำรทำงเลือกแทนกำรคุมขังก่อนกำรพิจำรณำคดีและ มำตรกำรทำงเลือกแทนกำรลงโทษจำคุก
ควรได้รับกำรกำหนดและนำไปบังคับใช้ตำมควำมเหมำะสมเท่ำที่จะสำมำรถกระทำได้”
ข้อกำหนดที่ 61
“ในกำรตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดที่เป็นหญิงนั้น ศำลควรมีอำนำจในกำรใช้ดุลพินิจพิจำรณำถึง
เหตุบรรเทำโทษต่ำงๆ อำทิ ประวัติกำรกระทำผิด รูปแบบและสภำพของควำมผิดที่ได้กระทำลงไม่ใช่ควำมผิด
ร้ำยแรง ประกอบกับประเด็นในเรื่องภำระที่ต้องดูแลและภูมิหลังของผู้กระทำผิดที่เป็นหญิง”
ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา จานวนผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เนื่ อ งจากกระบวนการยุ ติ ธ รรมของประเทศไทยยั ง ขาดมาตรการทางเลื อ กแทนการจ าคุ ก มาใช้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เป็นผลให้ผู้ต้องหาในคดีต่างๆ ส่วนใหญ่ถูกส่งเข้าเรือนจาเหมือนกันหมด และหากจะมีกฎหมาย
เปิดโอกาสให้สามารถใช้มาตรการทางเลือกแทนการจาคุก เช่น มาตรการคุมประพฤติ หรือการควบคุมตัว ณ
สถานที่อื่นที่มิใช่เรือนจาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 89 วรรค 1 และวรรค 2 ก็มิได้
มีการนามาบังคับใช้อย่างจริงจัง ดังนั้นจึงต้องใช้มาตรการลดจานวนผู้ต้องขัง หญิงในเรือนจา โดยการพักการ
ลงโทษ การลดวันต้องโทษ และการขอพระราชทานอภัยโทษ
โดยปกตินักโทษที่มีความประพฤติดี และรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของโทษที่กาหนด
รวมทั้งโทษที่เหลือต้องน้อยกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาให้การพักการลงโทษและปล่อยตัวกลับสู่ชุมชน
ภายใต้เงื่อนไขการคุมประพฤติ และกรณีนักโทษที่เจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการ หรืออายุมากกว่า 70 ปี จะ
ได้รับการพิจารณาให้การพักการลงโทษเป็นกรณีพิเศษ โดยจะปล่อยตั วกลับสู่ชุมชนในโอกาสสาคัญ เช่น ใน
วโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ 80 พรรษา วันที่ 12
สิงหาคม พ..ศ. 2556 (ค.ศ. 2012) ได้มีการปล่อยตัวนักโทษชายและหญิงที่รับโทษจาคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1
ใน 3 ของโทษที่กาหนด นอกจากนี้ กรณีนักโทษคดียาเสพติดทั้งชายและหญิงที่รับโทษจาคุกมาแล้วไม่น้อย
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กว่า1 ใน 3 ของโทษที่กาหนดจะได้รับการพิจารณาให้การพักการลงโทษ โดยให้เข้าร่วมโครงการ “วิวัฒน์
พลเมือง ราชทัณฑ์” ซึ่งเป็นโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูแบบเข้มข้นในศูนย์ฝึก 3 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยตัวกลับสู่ชุมชน
การลดวั น ต้ อ งโทษ เป็ น ระบบการบริ ห ารโทษโดยจั ด ล าดั บ ชั้ น ความประพฤติ ข องนั ก โทษ
เพื่อพิจารณาลดวันต้องโทษ ดังนี้ นักโทษชั้นเยี่ยม ลดโทษเดือนละ 5 วัน นักโทษชั้นเยี่ยม ลดโทษเดือนละ 4 วัน
และนักโทษชั้นดี ลดโทษเดือนละ 3 วัน ตามลาดับ
การขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่นักโทษจะกระทาในโอกาสการเฉลิมลองที่สาคัญชองชาติ
ได้แก่ ในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีหลายรูปแบบ คือ การปล่อยตัว
นักโทษโดยไม่มีการกาหนดเงื่อนไข การเปลี่ยนโทษ และการลดโทษ
โดยสรุ ป ผู้ ต้ องขั งหญิ งมี ค วามต้ องการเฉพาะที่ แ ตกต่ างจากผู้ ต้ องขั งชายเป็ นอย่ างมาก ซึ่ ง
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมยังขาดการตระหนักถึงและตอบสนอง ดังนั้น จาเป็นต้องผลักดันให้มีการ
ส่งเสริมและปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกาหนดของสหประชาชาติ โดยเฉพาะการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
เพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม และสมดุลมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานคุมประพฤติและหน่วยงานราชทัณฑ์เพื่อการบรรเทาความแออัด
(Reinforcing Cooperation between Probation and Detention Authorities to Alleviate
Overcrowding)

โดย Mr. Stephen James Johnston
ผู้แทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่าประเทศ
(International Committee of the Red Cross)
ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูต
ท่านผู้แทนอันทรงเกียรติ
ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
บทนา
ผมรู้สึกเป็นเกียรติ อย่างยิ่งที่ได้มาร่วมการประชุ มคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
อาเซีย นบวกสาม ครั้ งที่ 2 ในวัน นี้ ก่อนอื่นผมใคร่ ขอขอบคุณราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธ รรม
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมคุมประพฤติสาหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้ และสาหรับการ
เชิญคณะกรรมการกาชาดสากล มาร่วมในการอภิปรายในหัวข้อที่สาคัญเช่นนี้ ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อปีที่
แล้ว คณะกรรมการกาชาดสากลได้มีโอกาสแบ่งปันกับแขกผู้มีเกียรติถึงกิจกรรมของกาชาดสากลเกี่ยวกับการ
หาวิธีการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวได้ สาหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นที่
น่ายินดีที่จะได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง และว่า เราเชื่อว่าพวกท่านสามารถบรรเทาความแออัดในเรือนจา
ผ่านความร่วมมือระหว่างงานคุมประพฤติและงานราชทัณฑ์ได้อย่างไร
1. ทางเลือกแทนการคุมขัง
ประเด็นแรกผมจะกล่าวถึง คือ ความจาเป็นที่จะมองว่ามาตรการแบบไม่ควบคุมตัว เป็นกลยุทธ์
หนึ่ งในการลดความแออัดภายในเรื อนจา ผมรู้สึ กยินดี ที่ที่ประชุมนี้ ให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าว โดย
ผู้จัดการประชุมได้ยกให้เป็นหัวข้อหลักของการประชุม และผู้เข้าร่วมการประชุม จะได้พิจารณามาตรการ
ทางเลือกนี้ในการประชุมกลุ่มย่อย ผมมั่นใจว่ามาตรการและประเด็นที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศในการ
เบี่ยงเบนผู้ต้องขังจากการคุมขังจะได้รับการอภิปรายระหว่างการประชุมกลุ่มย่อยนั้น นับเป็นเรื่องสาคัญมาก
ที่ความพยายามใดๆ ก็ ตาม เพื่ อ ลดความแออั ด ในเรื อนจ าควรถู กดาเนิ นการเป็ นอั นดับ แรก จากการที่
คณะกรรมการกาชาดสากลได้ไปเยี่ยมเรือนจาและสถานที่คุมขังทั่วโลก เราสามารถกล่าวจากประสบการณ์
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ของเราว่าความแออัดในเรือนจาเป็นประเด็นวิกฤติที่สุดที่จะทาลายความปลอดภัยและเงื่อนไขสิทธิมนุษยชน
ฉะนั้น เราจึงจาเป็นต้องค้นหาทางออกของปัญหานี้
ผลสืบ เนื่องของความแออัดอย่างรุนแรงมีมากมาย เช่น สภาพความเป็นอยู่ ทั่ว ไปเสื่อมโทรม
มาตรฐานขั้นต่ากลายเป็นเรื่องที่ยอมกันได้ บริการต่างๆ อาจล้มเหลวได้ เป็นต้น ในทางปฏิบัติ ห้องขังหรือโรง
นอนของผู้ ต้ อ งขั ง ถู ก ลดขนาดลง และได้ ใ ช้ พื้ น ที่ อื่ น ๆ ในเรื อ นจ าเป็ น ที่ น อน ขาดแคลนน้ าและอาหาร
ตลอดจนระบบการแจกจ่ายที่ไม่เพียงพอ การจัดหาการดูแลสุขภาพและบริการด้านสุขอนามัยไม่เพียงพอ ทา
ให้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และนักโทษในเรือนจาค่อนข้างตึงเครียด ความตึงเครียดระหว่างเจ้าหน้าที่
และนักโทษในเรือนจาอาจเป็นผลมาจากสัมพันธภาพเชิงลบที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับความล้มเหลวขั้นตอนการ
ปฏิบัติ การบริหารจัดการเรือนจาเป็นไปอย่างยากลาบากในการพยายามควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้น ภายในเรือนจา
ระบบมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะถู ก ใช้ ใ นทางมิ ช อบ เช่ น การใช้ อ านาจโดยไม่ จ าเป็ น ทุ จ ริ ต ฉ้ อ โกง ละเลยความ
รับผิดชอบ เล่นพรรคเล่นพวก มีการใช้นักโทษที่ได้รับความไว้ใจมาทาหน้าที่แทนเจ้ าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอ ผลที่
ตามมาก็คือ การบริหารเรือนจาไม่สามารถเติมเต็มพัน ธกิจในการที่จะสร้างความปลอดภัย ความมั่นคง และ
การปฏิบัติในแง่สิทธิมนุษยชนแก่นักโทษในเรือนจาทั้งหมดได้
ทางเลือกต่างๆ แทนการคุมขังและประโยชน์ต่อผู้กระทาผิด ต่อครอบครัว ชุมชน และเจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ไม่ควรถูกมองข้าม กฎหมายของประเทศควรกาหนดให้มีทางเลือกทางสาหรับมาตรการแบบไม่
ควบคุมตัวในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่ก่อนการพิจารณาคดีไปจนถึงหลังการพิจารณาโทษ
กฎหมายควรจะมี ข้อ บั งคั บ ในการตัด สิ น คดีข องคณะผู้ พิ พ ากษาน้ อยลง ควรจะให้ อิ ส ระในการเลื อกใช้
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่อ่อนไหวง่าย เช่น สตรี เด็ก ผู้พิการทางสมอง และ
คนชรา
ผลประโยชน์ต่อผู้กระทาความผิด ได้แก่ การรับประกันว่าการกลับสู่ชุมชนจะง่ายขึ้น การส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านร่างกายและอารมณ์ การถูกตราหน้าว่า มีประวัติเคยติดคุกจะลดลง ซึ่งนาไปสู่อัตรา
การกระทาผิดซ้าที่ต่า ผลประโยชน์ต่อครอบครัว ได้แก่ ผู้กระทาผิดสามารถดูแลบุคคลในความอุปการะได้
อย่างต่อเนื่อง เช่น บุตรที่อายุน้อย ผู้สูงวัย หรือพ่อแม่ที่ป่วย เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ จิตใจจาก
การที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว
ความร่วมมือภายในชุมชนจากการมีส่วนร่วมในมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวจะช่วยส่งเสริมความมี
เอกภาพและความเป็นเจ้าของในโครงการต่างๆ เพื่อทาให้สังคมปลอดภัยและลดการกระทาผิดซ้า ประโยชน์
ต่อเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ คือ การเอาชนะความแออัดในเรือนจาด้วยการที่เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีความกดดันน้อย ซึ่งนาไปสู่ ความปลอดภัยในเรือนจาที่มากขึ้น
สาหรับเจ้าหน้าที่เรือนจาและนักโทษในความดูแล และท้ายที่สุด มาตรการทางเลือกมักจะใช้งบประมาณน้อย
กว่าซึ่งจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาล และประชาชนทุกคน
2. การพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานราชทัณฑ์

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

ประเด็ น ต่ อ ไปที่ ผ มใคร่ ข ออภิ ป ราย คื อ ความจ าเป็ น ของงานคุ ม ประพฤติ ใ นการที่ จ ะสร้ า ง
ความสัมพันธ์ในการทางานแบบมืออาชีพอย่างยั่งยืนกับ หน่วยงานราชทัณฑ์ การสร้างความร่วมมือที่ยังไม่
เกิดขึ้น หรือส่งเสริมความร่วมมือที่มีอยู่แล้วจะเป็นกุญแจสาคัญ ที่จะรับประกันความราบรื่นในการส่งต่อ
ปัญหาและความต้องการของผู้ต้องขังตั้งแต่ในชั้นก่อนการพิจารณาโทษ ในระหว่างจาคุก จนกระทั่ง กลับเข้าสู่
ชุมชน เรื่องนี้จะสาเร็จลงได้หากหน่วยงานราชทัณฑ์ และคุมประพฤติทางานร่วมกันเท่านั้น ไม่กี่ปีที่ผ่านมา
บางประเทศได้ยุบรวมหน่วยงานราชทัณฑ์และงานคุมประพฤติเป็นหน่วยงานเดียวเพื่อให้บรรลุผลข้างต้น นี่
อาจไม่ใช่ทางเลือกสาหรับเอเชียในตอนนี้ ทว่า การวิเคราะห์เพื่อประเมินความสาเร็จ ของการยุบรวมยังต้อง
ดาเนินการในพื้นที่อื่นๆ ด้วย
อย่างไรก็ตาม มันเป็นไปได้ที่จะปรับปรุงเครือข่ายเพื่อ ส่งเสริมความร่วมมือในประเทศต่างๆ ทาง
หนึ่งที่ควรพิจารณาคือ อาจจัดให้พนักงานคุมประพฤติไปทางานในเรือนจาแบบเต็มเวลาหรือบางเวลา หรือ
อย่างน้อยมีการประชุมอย่างสม่าเสมอเพื่อที่จะได้อภิปรายประเด็นต่างๆ ร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
จุดอ่อนที่มักพบเห็นในระบบยุติธรรม
พนักงานคุมประพฤติสามารถช่วยเหลือหรือมีความพยายามรับประกันการพิจารณาคดี (Judicial
Guarantees) สาหรับนักโทษแต่ละคน ตัวอย่างเช่น ในขั้นตอนก่อนการตัดสินโทษ พนักงานคุมประพฤติอาจ
ประสานงานกับศาลและเสนอรายงานของนักโทษที่มีความเสี่ยงในฐานะเศรษฐกิจและครอบครัว หรือจัดการ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกันตัว โดยเฉพาะปัญหาไม่มีเงินประกันตัว ในทั้งขั้นตอนก่อนการพิจารณาโทษ
และระหว่างรับโทษ พนักงานคุมประพฤติอาจเสนอต่อศาลให้ใช้มาตรการทางเลือกแทนการกักขัง โดยอาจ
เสนอให้ใช้การสอดส่องในชุมชน หรือโทษคุมประพฤติและการทางานบริการสังคม
เมื่อบุคคลได้รับโทษจาคุก พนักงานคุมประพฤติยังคงมีบทบาทสาคัญในการทางานกับ เจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ในการดาเนินการแผนการลงโทษ แผนการแก้ไขฟื้นฟู การควบคุม สอดส่องระหว่างการปล่อยตัว
ชั่วคราว การปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไข และการกลับสู่สังคมหลังพ้นโทษ เช่น การหางานทา การศึกษาต่อ และ
สาคัญที่สุด คือ การรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพกับครอบครัว
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานคุมประพฤติและหน่วยงานราชทัณฑ์ไม่เพียงแต่จะช่วย
ให้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นของนักโทษ ในหลายๆ ขั้นตอนในการบังคับโทษ หากแต่ยังช่วยส่งเสริมโอกาส
ของความร่วมมือที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม เช่น
ตารวจ และคณะผู้พิพากษา การทีส่ านักงานคุมประพฤติตั้งอยู่ในชุมชนมานานแล้วทาให้งานคุมประพฤติเป็น
แถวหน้าของการเอาชนะอุปสรรคในการนามาตรการแบบไม่ควบคุมตัวมาใช้ ซึ่งก็คือ ความเห็นของชุมชนที่
มองว่าทางเดียวที่จะลงโทษผู้กระทาผิดได้คือ การจาคุก หากชุมชนเข้าใจและสนับสนุน การใช้มาตรการแบบ
ไม่ ค วบคุ ม ตั ว ชุ ม ชนก็ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู้ อ อกกฎหมายและผู้ มี อ านาจตั ด สิ น ใจในทางการเมื อ ง ผู้ ซึ่ ง ให้
ความสาคัญกับความคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
3. กฎหมายยาเสพติด
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ประเด็นสุดท้ายที่ผมใคร่ขอกล่าวต่อท่านผู้ปฏิบัติงานด้านคุมประพฤติอย่างมืออาชีพในวันนี้ คือ
ประเด็นยาเสพติด กฎหมายและการดาเนินการทางกฎหมาย ซึ่งมักเรียกว่า การทาสงครามกับยาเสพติ ด
ประเด็นนี้ก่อให้เกิดการโต้แย้งในหมู่นักวิชาการและเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานในระบบยุติธรรมทั่วโลก การลงโทษ
ขั้นรุนแรงสาหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอาจเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่สร้างความแออัดให้กับเรือนจาใน
หลายๆ ประเทศในเอเชีย และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เมื่อไม่นานมานี้ หลายประเทศเริ่มพบว่าการทาสงคราม
เช่นนี้ไม่ได้ผล และพบว่าโทษรุนแรงเป็นสาเหตุของความแออัดในเรือนจา อันจะส่งผลต่อการไม่สามารถ
ให้บริการพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และนาไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายๆ กรณี ยังไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ ายในการจ าคุกซึ่งเป็น งบประมาณแผ่ นดินจานวนมหาศาล ทั้งที่ เงินเหล่านี้สามารถนาไปใช้สร้าง
โรงเรียนและตั้งกองทุนดูแลสุขภาพในชุมชน จึงไม่แปลกใจว่ารัฐบาลของหลายประเทศได้เริ่มคิดทบทวนใน
ประเด็นนี้
การบาบัดซึ่งตรงข้ามกับการจาคุกสาหรับผู้กระทาผิดคดียาเสพติดสถานเบา เป็นทางเลือกหนึ่งที่
ควรพิ จ ารณา ทางเลื อ กของการจ าคุ กส าหรั บ ผู้ กระทาผิ ดกลุ่ มนี้ต้ องเกี่ยวข้องกั บ การคุม ประพฤติ อย่า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเป็นการควบคุมสอดส่องในชุมชน มาตรการทางเลือกจะประสบความสาเร็จได้นั้นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานคุมประพฤติและคนในชุมชน ถึงแม้ในเชิงทฤษฎีคณะกรรมการกาชาดสากล
จะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในหลายประเด็น แต่เราก็ใ ส่ใจติดตามความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น และยินดีรับฟังข้อคิดเห็น
และการพูดคุยกับงานคุมประพฤติในประเด็นที่ว่าเราจะมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือผู้กระทาผิดได้
อย่างไร เราตระหนักดีว่าหน่ วยงานคุมประพฤติห ลายแห่ งในที่นี้มีความเกี่ยวข้องกับแผนด้านยาเสพติด
สาหรับผู้กระทาผิด และประสบการณ์ของท่านจะช่วยริเริ่มให้หน่วยงานอื่นๆ ได้ปฏิบัติตามในการปฏิรูปโทษที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่สร้างปัญหาความแออัดให้กับเรือนจา
สรุป
วันนี้ผมได้กล่าวถึง 3 ประเด็นที่น่าจะสามารถพัฒนาความสนใจด้านมาตรการทางเลือกแทนการ
จาคุกซึ่งเป็นแนวโน้มของการลงโทษที่ทั่วโลกต่างกาลังประสบอยู่ไม่เพียงแต่ในเอเชีย เพื่อเป็นการสรุปการ
นาเสนอของผมในวันนี้ ผมอยากสนับสนุนหัวข้อหลักของงานประชุมนี้ ซึ่งคือ “การส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดอย่างมีประสิทธิภาพ” ด้วยการทบทวนและพิ จารณาประโยชน์ที่ได้กล่าวมาแล้ว
งานคุมประพฤติมีบ ทบาทส าคัญในการน าทางเลื อกของการลงโทษมาปฏิบัติให้ เกิดผล ความร่ว มมือกับ
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และกับผู้ปฏิบัติอื่นๆ ในระบบยุติธรรมสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
 ลดระดับความอันตรายจากความแออัด
 การตระหนักว่า ในหลายกรณี การกักขังทาให้บุคคลตกอยู่ในความเสี่ยงมากกว่าการให้เ ขาอยู่
ในชุมชน
 การน าบุ ค คลกลั บ เข้า สู่ สั ง คมยากกว่า การแยกบุ คคลนั้น ออกจากชุม ชนซึ่ ง เขาสมควรจะอยู่
โดยเฉพาะกรณีที่บุคคลเหล่านั้นจะสูญเสียหน้าที่การงาน ความสัมพันธ์กับครอบครัว และความ
มั่นคงปลอดภัยอื่นๆ

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

 ความเข้าใจที่ว่าการจาคุกเป็นการลงโทษครอบครัว
 มาตรฐานสากลทั้ ง หมดก าหนดว่ า เรื อ นจ าควรจะเป็ น แหล่ ง พั ก พิ ง สุ ด ท้ า ยและรั บ ผิ ด ชอบ
เป้าหมายการแก้ไขฟื้นฟู
 การยอมรับในทุกระดับว่าเรือนจามีค่าใช้จ่ายที่แพงมาก
 เรือนจาเป็นอันตราย แม้ว่าจะมีเงื่อนไขและการปฏิบัติเพียงพอ
 บางครั้งเรือนจาถูกมองว่าไม่มีประสิทธิภาพ จากการมีผู้กระทาผิดซ้าจานวนมาก
 ช่วงทดลองของเสรีภาพในชุมชนเป็นเหตุผลเดียวสาหรับการเตรียมการคืนความปลอดภัยให้กับ
ชุมชน
 คณะกรรมการกาชาดสากลยอมรับว่าหนึ่งในความท้าทายหลัก คือ การรับประกันว่าชุมชนเข้าใจ
และสนับสนุนการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว กล่าวคือ ความจริงที่ว่า ผู้ต้องสงสัย หรือผู้ถูก
กล่ าวหาไม่ควรถูก คุมขัง และความเชื่อพื้นฐานภายในชุมชนที่ว่า การจาคุก คือวิธีการเดียว
สาหรับลงโทษผู้กระทาผิดนั้นต้องเปลี่ยนแปลง
 ความเข้าใจของชุมชนมีความสาคัญต่อการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
 ผู้ออกกฎหมายและเจ้าหน้าที่สามารถริเริ่มกระบวนการ แต่การดาเนินการใดๆ จะเปล่าประโยชน์
หากปราศจากความเป็นเจ้าของจากชุมชน
ขอบคุณครับ
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การนาเครื่องมือติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในประเทศไทย
(The Use of Electronic Monitoring in Thailand)

โดย นางสาวแสงเดือน แสงบัวงามล้า
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
สานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
บทนา
ปัจจุบันทั่วโลกมีการนาเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของแต่ละประเทศ เพื่อให้เกิดความทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เทคโนโลยี
หนึ่งที่เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างกว้างขวางคือเครื่องมือติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Monitoring - EM) ซึ่งได้สร้างมิติใหม่ในการควบคุมและสอดส่องผู้กระทาผิด ทาให้ส ามารถติดตามความ
เคลื่อนไหวของผู้กระทาผิดจากระยะไกล ว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดหรือไม่
ในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ประเทศไทยได้ริเริ่มโครงการนาร่องในการนาเครื่องมือติดตามตัว
ด้ว ยระบบอิเล็ กทรอนิ กส์มาใช้กับ ผู้ กระทาผิ ดเป็นครั้งแรกในระบบงานคุมประพฤติ โครงการดังกล่ าวมี
วัตถุประสงค์ที่จะบรรเทาปัญหาและความท้าทายต่างๆ ที่ระบบงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาทั้งระบบต้องเผชิญ ซึ่งผลการดาเนินโครงการทาให้เราได้เรียนรู้หลากหลายแง่มุมจากประสบการณ์
ที่ผ่านมา ทั้งในเชิงบริหารจัดการโครงการและการใช้เทคโนโลยี ดังนั้น การนาเสนอในวันนี้จะขอร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์ดังกล่ าว โดยเริ่มจากการแนะนาระบบการทางานของเทคโนโลยีติดตามตัว ที่มีในปัจจุบั น
จากนั้นจะกล่าวถึงเหตุผลสาคัญของการริเริ่มโครงการนาร่อง ขั้นตอนการดาเนินการ และท้ายที่สุดคือสิ่งที่ได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ในการดาเนินโครงการนาร่องครั้งนี้ขึ้นของกรมคุมประพฤติในประเทศไทย
เทคโนโลยี EM ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ปัจจุบัน น่าจะมีระบบงานยุติธรรมเพีย งไม่กี่ประเทศที่ไม่รู้จักเทคโนโลยี EM ซึ่ง Mike Nellis
นักวิชาการชาวอังกฤษ ได้ให้นิยามที่น่าสนใจของ EM ไว้คือ “การใช้เทคโนโลยีติดตามตัวระยะไกลเพื่อ
ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้กระทาผิดระหว่างที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขศาลหรือโทษในชุมชน” โดยระบบ
EM จะสามารถรวบรวมผลการปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนด ออกมาในรูปแบบรายงานได้
จากหลักฐานทางวิชาการของนักวิชาการฝั่งตะวันตก พบว่า เทคโนโลยี EM ริเริ่มขึ้นในช่วงปี
พ.ศ. 2523 (ค.ศ.1980) ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้พิพากษา Jack Love จากนั้นไม่นาน ประเทศอังกฤษ
และเวลส์ได้ดาเนินโครงการทดลองนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการติดตามตัวผู้กระทาผิด ซึ่งขณะนั้น
ถือเป็นทางออกหนึ่งสาหรับการแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจานวนผู้ต้องขังในเรือนจาด้วยวิธีการ
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บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ อย่างไรก็ตาม ประเทศอังกฤษมีการทดลองใช้ EM กว่า 10 ปี ก่อนที่จะเริ่มใช้
อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ซึ่งในเวลาดังกล่าวหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่
เกี่ยวข้องต่างเริ่มยอมรับการใช้ EM อย่างแพร่หลาย เห็นได้จากจานวนคดีที่สั่งใช้ EM เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
จากประมาณ 5,000 คดีในปี พ.ศ. 2542-2543 (ค.ศ.1999-2000) เป็น 53,000 คดีในปี พ.ศ. 2547-2548
(ค.ศ.2004-2005) นอกจากนี้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศแคนาดาได้มีการริเริ่มใช้ EM ในกระบวนการ
ยุติธรรมเช่นกัน
ปัจจุบันมีหลายประเทศทั่วโลกที่มีการใช้ EM ในการควบคุมและสอดส่องผู้กระทาผิด ได้แก่
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ในแถบประเทศยุโรปได้มีการใช้ EM ในประเทศออสเตรีย เบลเยียม สเปน เดนมาร์ค
อังกฤษและเวลส์ เอสโทเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน จอร์เจีย สาธารณรัฐไอร์แลนด์ เกาะเจอร์ซี ลักซ์เซม
เบิร์ค เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สก็อตแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และสวีเดน ในฝั่งแปซิฟิก
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็มีประสบการณ์ยาวนานในเรื่องการใช้ EM ในฝั่งอเมริกาใต้ มีหลายประเทศที่มี
การใช้ EM ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี โคลัมเบีย เม็กซิโก ปานามา อุรุกวัย ฯลฯ ในฝั่ งเอเชียประเทศที่มี
การใช้ EM ได้แก่ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และไทย ทุกประเทศที่กล่าวมานี้ต่างนา EM มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ
และขั้นตอนที่แตกต่างกันตามบริบทที่ต่างกัน อาทิ ในขั้นตอนการประกันตัว ก่อนการพิจารณาคดี /เงื่อนไข
การคุมความประพฤติ (มาตรการเลี่ยงโทษจาคุก – Front Door) หรือในขั้นตอนพักการลงโทษ/ลดวัน
ต้องโทษจาคุก (มาตรการติดตามหลังพ้นโทษจากเรือนจา – Back Door) บางประเทศมีประสบการณ์ที่ดีและ
ยาวนานในการใช้ EM เช่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สวีเดน สหรัฐอเมริกา และ
สหราชอาณาจักร (1980s) ในขณะที่บางประเทศอาจยังอยู่ในช่วงเริ่มใช้ เช่น ออสเตรีย โปแลนด์ อีกทั้งยังพบ
แนวโน้มว่าประเทศที่หันมาใช้ EM มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในด้านเทคโนโลยี ได้มีการพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เทคโนโลยี EM ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ
1) เทคโนโลยีคลื่นความถี่ (Radio Frequency - RF) ชุดอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี RF จะ
ประกอบด้วย ‘เครื่องส่งสัญญาณพร้อมสายรัด’ (Transmitting Tag with Strap) ซึ่งจะสวมใส่ที่ข้อเท้าของ
ผู้กระทาผิด และ ‘เครื่องสื่อสารภายในบ้าน’ (Home Unit) ซึ่งจะติดตั้งภายในบริเวณที่ต้องการจากัดพื้นที่
ให้กับผู้กระทาผิด หลักการทางานคือ เมื่อผู้ที่สวมอุปกรณ์อยู่ในบริเวณบ้าน เครื่องจะไม่ส่งสัญญาณเตือน แต่
หากออกนอกบริเวณเมื่อใด จะเกิดสัญญาณเตือนไปยังศูนย์ควบคุมทันที
2) เทคโนโลยีค้นหาตาแหน่งด้วยดาวเทียม (Global Positioning System – GPS) ชุด
อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี GPS จะมีเพียงเครื่องส่งสัญญาณพร้อมสายรัด ซึ่งจะสื่อสารกับระบบดาวเทียมเพื่อ
ค้นหาตาแหน่งของผู้สวมใส่ หลักการทางานคือ หากผู้กระทาผิดเข้าหรือออกจากเขตที่กาหนด จะทาให้เกิด
สัญญาณเตือนขึ้นที่ศูนย์ควบคุมทันที
นอกจากนี้ ผู้พัฒนาบางรายได้รวม 2 เทคโนโลยีไว้ในอุปกรณ์ชิ้นเดียวกัน ทาให้มีทั้งระบบ RF
และ GPS ที่เรียกกันว่าระบบผสม หรือ ‘hybrid’ ซึ่งในโครงการนาร่องของประเทศไทยได้ใช้เทคโนโลยีนี้
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องค์ประกอบที่สาคัญของระบบการติดตามตัวด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
1) ชุดอุปกรณ์ EM (ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใด)
2) ศูนย์ควบคุมและระบบปฏิบัติการ (Control Center and Operating System)
3) พนักงานคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
4) เครือข่ายเชื่อมต่อสัญญาณ (เครือข่ายมือถือ/โทรศัพท์บ้าน)
ความเป็นมาของโครงการนาร่องในการนาเครื่องมือติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในประเทศไทย
หลักการและเหตุผล
กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดาเนินมาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดใน
ชุมชนด้วยวิธีการไม่ควบคุมตัว (Community-based Treatment and Non-Custodial Measures)
ภารกิจหลักของงานคุมประพฤติประกอบด้วย การสืบเสาะข้อเท็จจริงเพื่อทาความเห็นเกี่ยวกับจาเลย/ผู้ได้รับ
การพิจารณาพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจาคุก การควบคุมและสอดส่อง การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด งานกิจกรรมชุมชน ฯลฯ
จากสภาพการณ์ปัจจุบัน กระบวนการยุติธรรมไทยต้องเผชิญกับจานวนผู้ต้องขังที่เพิ่ มขึ้นอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่องก่อให้เกิดภาวะผู้ต้องขังล้นเรือนจา ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวยิ่งจะทาให้
เกิดข้อห่วงใยต่อสภาพเรือนจาและผู้ต้องขังเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยากขึ้นที่เรือนจาจะสามารถแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิดได้อย่างเต็มศักยภาพ รัฐบาลจึงได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมมาตรการเลี่ยงโทษจาคุกและแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิดในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักที่รองรับการปฏิบัติต่อ
ผู้กระทาผิดภายใต้มาตรการเลี่ยงโทษจาคุก (Alternatives to Custody) การปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดแบบไม่
ควบคุมตัว และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน (Offender Rehabilitation) ซึ่งกรมคุมประพฤติมีส่วน
รับผิดชอบในการตอบสนองนโยบายเหล่านี้อย่างจริงจัง
ทั้งนี้ แม้ว่ากรมคุมประพฤติเห็ น ประโยชน์และความจาเป็นในการลดความแออัดในเรือนจา
ตลอดจนการคืนคนดีสู่สังคม ในขณะเดียวกันเรายังให้ความสาคัญในการรักษาคุณภาพในการป้องกันสังคม
จากอาชญากรรมและการกระทาผิดซ้า จึงต้องมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการควบคุมดูแลผู้กระทาผิดใน
ชุมชนอย่างเข้มงวด โดยจากผลการศึกษาการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring – EM) ใน
หลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ ว พบว่ามีการใช้เทคโนโลยี EM อย่างแพร่ห ลาย และ
เทคโนโลยี EM สามารถนามาช่วยในการติดตามความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมของผู้กระทาผิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ เห็นได้ว่าการนา EM มาใช้ยังสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ อาทิ “ข้อกาหนด
มาตรฐานขั้นต่าว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ” (Standard Minimum Rules for the Treatment of
Prisoners) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ข้อกาหนดกรุงโตเกียว” (Tokyo Rules) ในการส่งเสริมมาตรการปฏิบัติ
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ต่อผู้กระทาผิดแบบไม่ควบคุมตัวอย่างเหมาะสม ดังนั้น ประเทศไทยจึงได้ริเริ่มให้มีการทดลองใช้ EM กับกลุ่ม
ผู้กระทาผิดในระบบงานคุมประพฤติขึ้น
วัตถุประสงค์
โครงการนาร่องในการนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทาผิดในระบบงานคุมประพฤติ
เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบงานคุมประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีก
ทั้งส่งเสริมการใช้มาตรการเลี่ยงโทษจาคุก
2. เพื่อให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในระบบงานยุติธรรม
3. เพื่อให้ผู้มีอานาจมีทางเลือกในการมีวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดแทนการควบคุมหรือกาหนด
เงื่อนไขการคุมประพฤติตามปกติ อีกทั้งเรียนรู้ประสบการณ์ใช้จริงและประเมินความเหมาะสมการใช้ EM ใน
บริบทของประเทศไทย
การเตรียมการดาเนินการ
ช่วงเวลา
การดาเนินการ
ก.ย. 2555 – ธ.ค. 2557 - ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและ
ต่างประเทศ
- จัดประชุมระดมความคิดและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เข้าร่วมการประชุมเรื่อง EM ครั้งที่ 8 จัดโดย CEP ณ ประเทศสวีเดน
- รับฟังการนาเสนอเทคโนโลยีจากบริษัทต่างๆ
- ตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการศึกษาและทดลองนาร่องในการนาเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทาผิดในระบบงานคุมประพฤติ
ม.ค. 2556 – มี.ค. 2556

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาเสนอเกี่ยวกับการใช้ EM เช่น ศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ฯลฯ
- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นระดับชาติ
- ตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินการศึกษาและทดลองนาร่องในการนาเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทาผิดในระบบงานคุมประพฤติ และคณะอนุกรรมการ
ด้านเทคโนโลยี

เม.ย. 2556 – มิ.ย. 2556

- ประชุมร่วมกับ กสทช. ถึงแนวทางการขออนุญาตใช้เครื่องมือ
- ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและพิจารณาขอบเขตความจาเป็นในการใช้งาน
และนาร่างสัญญาให้สานักงานอัยการตรวจสอบ

ก.ค. 2556 – ก.ย. 2556

- คณะผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรมไทย นาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เดินทางศึกษาดูงาน EM งานคุมประพฤติ และเรือนจาเอกชน ณ สาธารณรัฐ
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ช่วงเวลา

ต.ค. 2556 – ธ.ค. 2556

การดาเนินการ
เกาหลีใต้
- เตรียมความพร้อมการประกวดราคาโครงการเช่าอุปกรณ์ และประกาศผู้ชนะการ
ประกวดราคา
- คณะผู้แทนจากกรมคุมประพฤติ นาโดยอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมดู
งานเกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนาระบบ EM กับผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม ณ
ประเทศอังกฤษ
- จัดเตรียมห้องควบคุมและเปิดดาเนินการห้องศูนย์ควบคุมการติดตามด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการดาเนินโครงการนาร่อง

ม.ค. 2557 – มี.ค. 2557

- มีการติดอุปกรณ์ EM ครั้งแรกให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ และเริ่มดาเนินการ
จากนั้นเป็นต้นมา โดยดาเนินการควบคู่กับการศึกษาประเมินผลโดยคณะนักวิจัย
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน

- ขยายโครงการนาร่องระยะที่สองเป็นระยะเวลา 6 เดือน
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้สื่อข่าว หน่วยงาน/ประชาชนผู้ที่สนใจ เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับ EM

กลุ่มเป้าหมาย
คณะทางานตามโครงการนาร่องฯ ตระหนักความสาคัญในการกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
จึงได้ระบุกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติจานวน 200 ราย มีระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม
2557) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเดิมกาหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน ต่อมาได้
มีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้กระทาผิดทุกกลุ่มในระบบงานคุมประพฤติ และเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่
สงบทางการเมืองทาให้เกิดความล่าช้าและไม่ต่อเนื่องในการเริ่มดาเนินโครงการ อย่ างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้ว
กรมคุมประพฤติได้ดาเนินการขับเคลื่อนโครงการจนเป็นผลสาเร็จ และเริ่มมีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าสู่ระบบ
EM ได้เป็นครั้งแรกเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ด้วยความสนใจและเสียงตอบรับเชิงบวกจากผู้มีอานาจ
สั่งที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้กรมคุมประพฤติตัดสินใจขยายโครงการนาร่องฯ ออกไปอีก 6 เดือน (เมษายน –
กันยายน 2557) โดยยังคงพื้นที่นาร่องในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
ของสานักงานคุมประพฤติรวมทั้งสิ้น 15 แห่ง

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

ขั้นตอนการดาเนินการ
ผู้มีอำนำจสั่ง

กรมคุมประพฤติรายงาน
สืบเสาะเสนอให้ใช้ EM

กรมคุมประพฤติ
(โดย 15 สคป.นาร่อง)

รับคดี/ติด EM
ปฐมนิเทศการใช้ EM/
ชี้แจงเงื่อนไข
ศึกษา/รวบรวมข้อมูล/
วิเคราะห์และวางแผนการ
ควบคุมและแก้ไขฟื้นฟู ฯ
ดาเนินการตามแผน/การ
แก้ไขฟื้นฟู
ติดตามและประเมินผล

ศูนย์ควบคุมรายงาน
การไม่ปฏิบัตติ ามเงื่อนไข EM
ไปยังพนักงานคุมประพฤติ

ปฏิบัติตามเงื่อนไข
จนครบระยะเวลา

พนักงานคุมประพฤติแจ้งทีม
บูรณาการในพื้นที่เพื่อติดตาม
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ถอดอุปกรณ์ และดาเนินการคุม
ประพฤติตามปกติ

รายงานผิดเงื่อนไข EM

รายงานปฏิบตั ิตามเงื่อนไข EM
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สถิติการดาเนินงานที่ผ่านมา
ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดาเนินโครงการนาร่องช่วงเดือนสุดท้าย จากสถิติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557
พบว่ามีจานวนผู้กระทาผิดที่ติด EM ทั้งหมด 202 ราย ในจานวนนี้เป็นผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่
จานวน 139 ราย ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับพักการลงโทษจานวน 42 ราย และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ /
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จานวน 21 ราย และทุกรายปฏิบัติตามเงื่อนไข EM ด้วยดี ดังนี้
ประเภทผู้กระทาผิด
๑.
๒.
๓.
๔.

ผู้ใหญ่
เด็กหรือเยาวชน
พักโทษ
ฟื้นฟู
รวม

จานวนการสั่งใช้
129
0
41
21
257

จานวนผู้ที่ครบกาหนด
ปลดอุปกรณ์
122
0
32
21
165

สัดส่วนการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข (ร้อยละ)
100
100
100

ทั้งนี้ ระยะเวลาการกาหนดเงื่อนไข EM อยู่ระหว่าง 7 วัน – 6 เดือน ซึ่งระยะเวลาและเงื่อนไขจะ
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้มีอานาจสั่ง ที่จะกาหนดให้กับผู้กระทาผิดแต่ละราย โดยโครงการนาร่องได้ออกแบบ
มาให้สามารถรองรับคาสั่งที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้กระทาผิดแต่ละรายได้ เงื่อนไขที่ผู้มีอานาจสั่งสามารถ
กาหนดได้ อาทิ
 การห้ามออกนอกบริเวณในเวลาที่กาหนด (curfew) เช่น ห้ามออกนอกบ้าน ระหว่าง 22.00
– 04.00 น.
 การกาหนดพื้นที่ห้ามเข้า (zone restriction) เช่น ห้ามเข้าเขตสนามบินสุวรรณภูมิ
 การจากัดความเร็ว (speed limit supervision) เช่น ห้ามขับรถเร็วเกิน
100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 การจากัดเส้นทางการเดินทาง (route supervision) เช่น สามารถออกนอกบ้านได้แค่
เส้นทางจากบ้าน – สถานที่ประกอบอาชีพ เป็นต้น
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
จากผลการสารวจเบื้องต้นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง มีข้อค้นพบดังนี้
ผลเชิงบวก
EM เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ส่งเสริมการคุม
ความประพฤติแบบเข้มงวดหรือควบคุมสอดส่องอย่างใกล้ชิด โดยผู้พิพากษามองว่า EM เป็นอีกมาตรการ
ทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสาหรับผู้กระทาผิดโทษจาคุกอาจรุนแรงไป และการคุมความประพฤติปกติอาจน้อย
เกินไป หรือกรณีต้องการเฝ้าติดตามพฤติกรรม EM จึงกลายเป็นมาตรการรองรับกรณีเหล่านี้ซึ่งไม่เคยมีการ
ดาเนินการมาก่อน ยกตัวอย่างเช่น กรณีผู้กระทาผิดในคดีบุกรุกสนามบินสุวรรณภูมิรายหนึ่ง ซึ่งขับรถรับจ้าง

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

สาธารณะเข้ารับผู้โดยสารในเขตสนามบินโดยมิชอบต่อกฎหมาย ซึ่งกระทาผิ ดมาแล้วจานวน 211 ครั้ง ไม่ว่า
ใช้มาตรการใดก็ยังไม่หลาบจาและยังกระทาผิดซ้าเรื่อยมา ในคดีนี้เนื่องจากมีโครงการนาร่องเกิดขึ้น ศาล
พิจารณาแล้วไม่เห็นควรให้ลงโทษจาคุก แต่มีคาสั่งให้คุมความประพฤติด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
เงื่อนไขห้ามเข้าเขตสนามบินสุวรรณภู มิ กล่าวคือ ผู้กระทาผิดยังสามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้ตามปกติ เพียง
ห้ามเข้าเขตที่กาหนด ผลปรากฏว่า ผู้กระทาผิดได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข EM ตลอดระยะเวลาที่ศาลกาหนด อีก
ทั้งยังส่งผลให้ผู้ขับรถรับจ้างรายอื่นที่เข้ารับผู้โดยสารโดยขัดต่อกฎหมายมีจานวนลดลงเช่นกัน
อีกกรณีหนึ่ง เมื่อสอบถามครอบครัวของผู้กระทาผิดที่ติด EM พบว่า เธอพอใจที่น้องชายได้ติด
เครื่องมือนี้ เพราะทาให้ไม่ต้องจาคุก ในขณะที่เขาดูจะมีพฤติกรรมดีขึ้น ช่วยเหลือกิจการที่บ้าน อยู่บ้านมาก
ขึ้น และเริ่มมีความรับผิดชอบตนเอง อย่างน้อยในการดูแลอุปกรณ์และปฏิบัติตามเงื่ อนไขที่ศาลกาหนด เมื่อ
สอบถามผู้กระทาผิด เขากล่าวว่า ดีกว่าที่เขาต้องรับโทษในเรือนจา และเขาไม่รู้สึกอายที่คนทั่วไปจะเห็นเขา
ใส่อุปกรณ์นี้ ในขณะที่เพื่อนบ้านให้ความเห็นว่า พวกเขารู้สึกว่าเป็นโอกาสดีที่ให้ผู้กระทาผิดได้เปลี่ยนแปลง
ตนเอง โดยมีครอบครัวดูแลอย่างใกล้ ชิด อีกทั้งรู้สึกว่าปัจจุบันรัฐมีเครื่องมือทันสมัยในการดูแลผู้กระทาผิด
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดอีกทางหนึ่ง ทาให้รู้สึกปลอดภัยขึ้น
EM เป็นปัจจั ยกระตุ้น ให้เกิดการปฏิบัติตามเงื่อนไข จากการที่ผู้ กระทาผิ ดเชื่อว่าตนถูกเฝ้ า
พฤติกรรมโดยเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ผู้กระทาผิดกลุ่มหนึ่งจะ
ระมัดระวังพฤติกรรมตนเองมากขึ้น และพยายามดาเนินการให้มั่นใจว่าระบบจะไม่ฟ้องว่าตนผิดเงื่อนไข
นอกจากนี้ ดังที่กล่าวข้างต้น มาตรการ EM ดาเนินการโดยอาศัยหลักความยินยอม ผู้กระทาผิดส่วนใหญ่ มอง
ว่าเป็นโอกาสที่ทาให้ตนไม่ต้องเข้ารับโทษในเรือนจา จึงมีเจตนาที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข ผู้กระทาผิดรายหนึ่ง
กล่าวว่า นี่คือโอกาสที่ให้เขาได้พิสูจน์ตนเองและแก้ไขสิ่งที่เขาพลาดพลั้งไปในอดีต
EM ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เช่น ผู้กระทาผิดในคดีเมาแล้ว
ขับ ซึ่งศาลสั่งติด EM โดยห้ามออกนอกบ้านในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. พบว่า ผู้กระทาผิดรู้สึกว่าควบคุม
พฤติกรรมการดื่มได้มากขึ้น ไม่ดื่มแอลกอฮอร์แล้วขับรถ ส่วนของครอบครัวรู้สึกว่าผู้กระทาผิดกลับบ้านเป็น
เวลามากขึ้น ได้อยู่พร้อมหน้ากันในช่วงค่า และรู้สึกคลายความกังวลที่ผู้กระทาผิดจะต้องเสี่ยงกับการเกิด
อุบัติเหตุหากขับรถขณะเมาสุรา บางรายระบุว่าเป็นช่วงเวลาที่เธอและน้องชายได้พูดคุยกันบ่อยขึ้น ดังนั้น
มาตรการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ครอบครัวได้ใกล้ชิดและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมากขึ้น
ประเด็นท้าทาย
การสร้างความเข้าใจและบูรณาการความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาค
ประชาสังคม ศาล หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ผู้เสียหาย ผู้กระทาผิด ฯลฯ ให้เข้าใจถึงประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี และร่วมมือกันพัฒนาขับเคลื่อนแนวทางที่เหมาะสม เพื่ อรับประโยชน์ร่วมกัน
การที่จะนาพาทุกฝ่ายให้ไปสู่เป้าหมายร่วมกันมิใช่เรื่องง่าย และถือเป็นความท้าทายที่สาคัญของโครงการ
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ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่การใช้ EM จะทาให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผู้กระทา
ผิดหลายรายกล่าวว่าไม่รู้สึกอายหากมีคนเห็นเขาใส่เครื่องมื ออิเล็กทรอนิกส์ แต่บางรายอาจรู้สึกอายและไม่
อยากให้ใครเห็น ด้วยเหตุนี้จึงเกิดข้อกังวลขึ้นว่าการใช้ EM จะถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่
ทัศนคติและการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากเทคโนโลยี EM เป็นเรื่องใหม่
สาหรั บ เจ้ าหน้ าที่ปฏิบั ติงาน ดังนั้ นในการฝึ กอบรม ตลอดจนสร้างประสบการณ์และพัฒ นาทักษะให้ กับ
เจ้าหน้าที่ทุกส่วนย่อมเป็นความท้าทายประการหนึ่ง
การทาสัญญาเช่า ที่ตรงความต้องการ โปร่งใส และมั่นใจได้ ในการดาเนินโครงการ EM
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในการกาหนดขอบเขตงานเพื่อทาสัญญาเช่าอุปกรณ์
และระบบ EM ในโครงการจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเหมาะสม เพื่อได้มาซึ่งอุปกรณ์และระบบ EM ที่มี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการใช้งาน อีกทั้งการทาสัญญาต้องโปร่งใส และมั่นใจได้ ทั้งนี้พึงต้อง
ตระหนักว่าข้อสัญญาที่สลับซับซ้อนเกินไปอาจกลายเป็นอุปสรรคในการทางาน ในขณะที่ร่างขอบเขตที่กว้าง
เกินไปอาจทาให้เกิดช่องว่างในการดาเนินโครงการเช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
ควรกระตุ้นการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจในเรื่อง EM ในการดาเนินโครงการนาร่องให้
ประสบความสาเร็จ จาเป็นต้องเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน การสร้างองค์ความรู้และ
กระตุ้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยผลักดันโครงการตั้งแต่แรกเริ่มเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อให้ทุกฝ่ายรู้สึก
เป็นเจ้าของร่วมกัน ได้ผลักดันร่วมกัน และเตรียมพร้อมรับประโยชน์ร่วมกัน ในทุกขั้นตอนของการดาเนิน
โครงการ
การออกแบบแนวทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ เช่น เรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่ควรตระหนักอย่างรอบคอบในการ
วางแผนและสร้างแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าโครงการมิได้ละเลยในเรื่องสิทธิมนุษยชน โดย
EM ถือเป็นมาตรการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศเหล่านั้นต่างคานึงถึงหลัก
สิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมาก อาทิ สวีเดน (กว่า 20 ปี) อังกฤษ ฯลฯ ดังนั้นหากวางแนวปฏิบัติอย่างเหมาะสม
ย่อมไม่กระทบต่อหลักดังกล่าว นอกจากนี้ยังควรพิจารณาถึงเรื่องกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสาหรับการใช้ EM
เพื่อให้การแนวทางการใช้ EM ชอบด้วยกฎหมาย มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
การติ ด ตามประเมิน ผลเป็ น สิ่ งส าคัญอย่างยิ่งที่การดาเนินโครงการนาร่องควรมีการติดตาม
ประเมินผลคู่ขนาน เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานและสิ่งที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคต ส่งผลให้การดาเนิน
โครงการเกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งนี้ การดาเนินโครงการนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรื อเทคโนโลยีใดก็ตามมาใช้กับผู้กระทาผิ ด
ควรเน้นใช้เป็นเครื่องมือเสริมมิใช่แทนที่ โดยควรใช้ควบคู่กับโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ และมี
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เจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานที่มีความรู้ทั้งเรื่องหลักการทางานเทคโนโลยีและหลักการทางานกับผู้กระทาผิด
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขฟื้นฟู
ก้าวต่อไป
จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 กรมคุมประพฤติทางานอย่างมุ่งมั่น
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินโครงการนาร่องในการนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทาผิดในระบบงาน
คุมประพฤติจนเป็นผลสาเร็จ ซึ่งกรมคุมประพฤติยังไม่หยุดที่จะพัฒนาองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีในงาน
คุมประพฤติต่อไป ในปี พ.ศ. 2558 กรมคุมประพฤติมีแผนที่จะขยายพื้นที่ครอบคลุม 27 จังหวัดในทุกภาค
เพื่อรองรับการใช้ EM ของผู้ถูกคุมความประพฤติประมาณ 6,000 รายทั่วประเทศ
สรุป
การดาเนินโครงการนาร่องในการนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทาผิดในระบบงาน
คุมประพฤติถือเป็นความท้าทายของกรมคุมประพฤติที่จะดาเนินการให้เกิดขึ้นอย่างประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ จากผลการดาเนินโครงการนาร่องที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่า EM สามารถนามาใช้เป็นเครื่องมือที่
เป็ น ประโยชน์ ส าหรั บ หน่ ว ยงานในกระบวนการยุติธ รรม ซึ่งควรนามาเป็นส่ ว นเสริ ม มิใช่ แทนที่ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการในการควบคุมดูแล ติดตามความเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมของผู้กระทาผิด
โดยมีหน่วยปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อม นอกจากนี้ EM ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ให้โอกาสผู้กระทาผิด
กับกลุ่มที่พร้อมพิสูจน์ตนเอง และพร้อมกลั บตัวเป็นคนดีของสังคม แทนการต้องโทษจาคุก ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดผลต่อพฤติกรรมอย่างยั่งยืนกับผู้กระทาผิด ย่อมจาเป็นต้องอาศัยโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ
ควบคู่กัน ในด้านสังคม EM ถือเป็นอีกมาตรการหนึ่งของรัฐในการคุ้มครองประชาชน และให้เชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยของสังคม อีกทั้งเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและอาจลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในระยะยาว
จากการใช้เรือนจาได้อีกทางหนึ่ง
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การพัฒนาคุณภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดด้วยระบบการดูแลต่อเนื่องและการส่งต่อข้อมูลจากสถานที่
ควบคุมตัวและการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย
(Developing Effective Rehabilitation of Offenders by Throughcare and Referral
Information System: From Institutional treatment to Probation and Aftercare Service)

โดย นางพรประภา แกล้วกล้า
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

ความเป็นมา
หนึ่งในภารกิจของกรมคุมประพฤติ คือ การคุมความประพฤติผู้พักการลงโทษจากกรมราชทัณฑ์
และเด็กและเยาวชนที่ม าจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนฯ ผู้กระทาผิดทั้งสองกลุ่ม นี้หลังจากได้รับการ
แก้ไขฟื้นฟูในสถานที่ควบคุมตัวแล้วต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวเป็นสมาชิกของชุมชน และต้องได้รับการดูแล
ต่อด้ว ยมาตรการคุมประพฤติซึ่งเป็ นการแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิดในชุมชน ดั งนั้น ข้อมูล การแก้ไขฟื้นฟูใน
สถานที่ควบคุมตัวจะเป็ นประโยชน์ต่อสานักงานคุมประพฤติในการวางแผนการดูแลแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างการคุมความประพฤติ (Throughcare) และติดตามสงเคราะห์ภายหลังปล่อย (Aftercare) นอกจากนี้
การที่ผู้กระทาผิดกลุ่มดังกล่าวจะต้องกลับไปเป็นสมาชิกของชุมชนนั้น ทาให้การพัฒนากระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเป็นเงื่อนไขสาคัญที่จะทาให้พวกเขาไม่กระทาผิดซ้าและกลับเป็นคนดีได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดกลุ่มที่ปล่อยตัวจากเรือนจา/ทัณฑสถาน
และสถานฝึ กอบรมเด็กและเยาวชน ให้ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างต่ อเนื่องระหว่างการคุมความประพฤติ
(Throughcare) และติดตามสงเคราะห์ภายหลังปล่อย (Aftercare)
2. เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น/ภาคประชาชนและครอบครัว
ในกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ระหว่างการคุมความ
ประพฤติและการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย

ปฏิบัติการวิจัย (Praxiology)
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การวิจัยนี้ เป็นการวิจั ยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)
เครื่องมือที่ใช้ดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การปฏิบัติการจริงใน
พื้นที่ทดลอง การสนทนากลุ่มย่อย การสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกแยะ
ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ตีความข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สรุปผลข้อมูล
ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
1. การคัดเลือกพื้นที่ ประกอบด้วยสานักงานคุมประพฤติร่วมปฏิบัติจานวน 8 แห่ง ครอบคลุม
พื้นที่ทุกภูมิภาคในประเทศไทย ได้แก่ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน อุบลราชธานี ชัยนาท
ลพบุรี ระยอง ตราด และนครศรีธรรมราช
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อทบทวนการทางานคุมประพฤติ พักการลงโทษ
และลดวันต้องโทษจาคุก และการคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่ผ่านมา รับฟังข้อมูลนโยบายและการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิดของกรมราชทัณฑ์และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับฟังความคิดเห็นและความ
ต้องการของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้อานวยการกองและหัวหน้ากลุ่มงานที่
เกี่ยวข้องในกรมคุมประพฤติ รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัคร
คุมประพฤติของสานักงานคุมประพฤติที่ร่วมปฏิบัติในงานวิจัย
3. วางแผนการปฏิบัติงานวิจัยร่วมกัน เพื่อนาแผนไปสู่การปฏิบัติ มีการประชุมเพื่อติ ดตามการ
ดาเนินงานตามแผนการวิจัย รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคของสานักงานฯ และการให้ข้อมูลเพิ่มเติมของทีม
วิจัยส่วนกลาง
4. การปฏิบัติการจริงในพื้นที่ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดทั้ง 8 แห่งได้ดาเนินการตามบริบท
ของพื้น ที่ตั้ งแต่การเตรี ย มความพร้ อมก่อนปล่ อย การดูแลช่ว ยเหลื อสงเคราะห์ ทั้งระหว่างการคุมความ
ประพฤติและการภายหลังปล่อย
5. การถอดบทเรี ย นและสรุ ป บทเรีย นด้ ว ยการสนทนากลุ่ ม กั บผู้ บริ ห ารและผู้ เกี่ ยวข้อ งของ
สานักงานคุมประพฤติ เรือนจา ทัณฑสถาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชน หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง เช่น พัฒ นาสั งคมจั งหวัด จัดหางานจังหวัด สถาบันพัฒ นาฝี มือ แรงงาน
องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และการสนทนากลุ่มกับ
ผู้พักการลงโทษและลดวันต้องโทษ ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน และครอบครัว
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ข้อค้นพบสาคัญ
1. ระบบข้อมูลและการส่งต่อข้อมูล
1.1 การส่งต่อข้อมูลระหว่างเรือนจา ทัณฑสถานกับสานักงานคุมประพฤติ พบว่า เรือนจา/ทัณฑสถาน
ขอความร่วมมือให้สานักงานคุมประพฤติสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้อุปการะของผู้ที่จะได้รับการพักการลงโทษและ
ลดวันต้องโทษจาคุกก่อนวันปล่อยตัวระหว่าง 30-60 วัน โดยใช้แบบ ส.1-46 และเมื่อมีการปล่อยตัว มีการ
ออกแบบบันทึกข้อมูลการแก้ไขฟื้นฟูและความต้องการช่วยเหลือสงเคราะห์ของผู้ต้องขังเพื่อให้เรือนจาบันทึก
และส่งมายังสานักงานคุมประพฤติเพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์
1.2 การมีสานักงานฯ ตั้งอยู่ในอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม ทาให้สามารถประสานขอข้อมูล
ได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว การได้รับข้อมูลมาพร้อมกับเด็กและเยาวชนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทาให้การ
แก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
2. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระทาผิดอย่างต่อเนื่อง
2.1 การมีส่วนร่วมในการสืบเสาะก่อนพิจารณาพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ (สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอุบลราชธานี) โดยเชิญผู้อุปการะ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เสียหาย(กรณีมีผู้เสียหาย) อาสาสมัครคุมประพฤติ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนมามีส่วนร่วมในขั้นตอนการสืบเสาะข้อเท็จจริง โดยอาสาสมัครคุมประพฤติ/เครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน เป็นผู้สอบถามและบันทึกข้อมูลภายใต้การให้คาแนะนาของพนักงานคุมประพฤติ ผู้อุปการะ
กานัน/ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ให้ข้อเท็จจริง การมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้ มีการให้กาลังใจผู้อุปการะโดยคนในชุมชน
ทาให้ผู้อุปการะสบายใจ และการสอบข้อเท็จจริงโดยการมีส่วนร่วมนี้ทาให้ได้ข้อเท็จจริงรอบด้านที่ลึกขึ้น ทา
ให้งานรวดเร็วขึ้น ลดภาระการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ อีกทั้งเป็นการบอกกล่าวในเบื้องต้นว่า
ผู้ต้องขังกาลังจะกลับมาอยู่ในชุมชน เป็นการสร้างสั มพันธภาพร่วมกันระหว่างผู้อุปการะ ผู้ปกครองท้องที่
ท้องถิ่นและอาสาสมัครคุมประพฤติ /เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดูแลกันต่อไปใน
อนาคต
2.2 การมีส่วนร่วมในการเตรียมการก่อนปล่อยในเรือนจา สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน ได้นา
อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองป่าซางและมารดาผู้ต้องขังเข้า
ไปเตรียมการก่อนปล่อยในเรือนจาจังหวัดลาพูน มีการทาความรู้จัก สอบถามความต้องการด้านประกอบ
อาชีพ การช่วยเหลือสงเคราะห์ภายหลังพ้นโทษ รวมทั้งแจ้งข้อมูลที่สามารถให้การช่วยเหลื อสงเคราะห์ของ
เทศบาลเมืองป่าซางและการปฏิบัติตัวระหว่างคุมความประพฤติ ทาให้ได้สัมพัน ธภาพรอบด้าน ได้แนวทาง
การสนับสนุนและการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ทาให้ผู้ต้องขังและครอบครัวสบายใจ ลดความกังวลมีกาลังใจ
ในการกลับสู่ชุมชน
2.3 การเตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชน เป็นการสร้างสัมพันธภาพเบื้องต้น ทาให้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกัน รู้ จักคน รู้จั กงาน เข้าใจคนเข้าใจงาน เป็นการส่ งต่อผู้ กระทาผิดให้ ชุมชน อาสาสมัครคุมประพฤติ /
เครือข่าย สบายใจง่ายต่อการเยี่ยมบ้าน ผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว ลดความกังวลรู้ว่ามีที่ปรึกษา
อยู่ในชุมชน

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

2.4 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนระหว่างการคุมความประพฤติ
2.4.1 กำรรับตัวและกำรรับขวัญผู้กระทำผิดคืนสู่ชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลเขื่อนผากและ
ครอบครัวได้ไปรับตัวผู้ต้องขังจากเรือนจาจังหวัดเชียงใหม่โดยรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขื่อนผาก
หลังจากนั้นได้นาตัวผู้กระทาผิดไปรดน้าส้มป่อยที่วัด เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่และทาพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ
รับขวัญ ในด้านผู้กระทาผิดเป็นการให้คามั่นสัญญาว่าจะเป็นคนใหม่ นิสัยใหม่ ในด้านของชุมชนเป็นการ
ยอมรับคืนกลับชุมชนและจะดูแลตลอดไปอย่างไม่มีเงื่อนไข ทาให้ผู้กระทาผิดและครอบครัวคลายความวิตก
กังวล
2.4.2 กำรรับรำยงำนตัว กำรปฐมนิเทศ และกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด สานักงานคุมประพฤติ
ส่วนใหญ่ออกไปรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหรือศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
คุมประพฤติเดือนละ 1 ครั้งๆ ละครึ่งวัน โดยอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ ายยุติธรรมชุมชนจัดเตรียม
สถานที่ รับใบนัด เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ช่วยพนักงานคุมประพฤติปฐมนิเทศ
รับรายงานตัว เก็บปัสสาวะ ให้คาปรึกษากลุ่ม /ครอบครัว โดยทางานเป็นทีมร่วมกับพนักงานคุมประพฤติ
บางครั้งมีกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูโดยการอบรมธรรมะหรือการทางานบริการสังคม
2.4.3 กำรสงเครำะห์ระหว่ำงคุมประพฤติ ผู้ถูกคุมความประพฤติขอรับการสงเคราะห์เงินทุน
ประกอบอาชีพผ่ านอาสาสมั ครคุมประพฤติห รือเครือข่ายชุมชน จากนั้นอาสาสมัครคุมประพฤติจะเป็น
ผู้ประสานกับสานักงานคุมประพฤติหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ต่อไป
2.4.4 กำรสรุ ป ผลและกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนประจ ำเดื อ น ภายหลั ง เสร็ จ กิ จ กรรม
รับรายงานตัว อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และพนักงานคุมประพฤติมีการพูดคุยร่ วมกัน
เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคในการทางาน ให้คาแนะนาและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ทาให้
อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายมีความมั่นใจการปฏิบัติงานมากขึ้น และหากพนักงานคุมประพฤติอยาก
ได้ข้อมูลเพิ่มเติม ก็ให้อาสาสมัครคุมประพฤติ/เครือข่ายยุติธรรมให้ข้อมูลเพิ่ มเติมทาให้ได้ข้อมูลลึกขึ้นมากขึ้น
หากเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟู พนักงานคุมประพฤติจะบันทึกเก็บไว้ในสานวน หากพบ
ปัญหาเร่งด่วนจะร่วมกันไปเยี่ยมบ้านและแก้ไขปัญหาในทันที
2.4.5 กำรเยี่ยมบ้ำนของอำสำสมัครคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติ ธรรม
ชุมชนจะไปเยี่ยมผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัวเป็นทีม โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติที่มีประสบการณ์
เป็นพี่เลี้ยงและไปเยี่ยมในเวลาเย็นที่ทั้งอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติและครอบครัวเสร็จภารกิจประจาวันซึ่งสอดคล้องกับวิถีชุม ชน และใช้ความเพื่อนเป็นญาติผู้ใหญ่ที่
ปรารถนาดีทาให้ผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัวสบายใจที่จะให้ข้อมูลและขอรับคาปรึกษากรณีมีปัญหา
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ปัจจัยความสาเร็จ
1. ปัจจัยภายในของสานักงานคุมประพฤติ
1.1 ขนาดของสานักงาน สานักงานคุมประพฤติขนาดเล็กและปริมาณไม่มากเกินไปมีความคล่องตัวใน
การพัฒนาการมีส่วนของภาคประชาชนได้มากกว่า
1.2 การจั ด โครงสร้ า งการท างานของงานแก้ ไ ขฟื้ น ฟู เ ป็ น เขตพื้ น ที่ ส ามารถรวมกลุ่ ม ผู้ ก ระท าผิ ด
รวมกลุ่มผู้ช่วยเหลือทั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ท้อ งที่ ท้องถิ่นให้มี
ส่วนร่วมปฏิบัติงานสร้างการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมได้มากกว่า
1.3 กระบวนทัศน์และทักษะการทางานชุมชนของพนักงานคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติที่มีความ
เชื่อมั่นในความสามารถของชุมชนสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนได้มากกว่า
2. ปัจจัยภายนอก
2.1 อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่ง อยู่ ใ นชุ มชนมีค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิด กั บ ผู้ ก ระทาผิ ด บางครั้ ง เป็ น ญาติพี่ น้ อง มีข้ อมู ล ข้อ เท็จ จริ ง ที่เ ป็ น
ประโยชน์ในการควบคุมและลดโอกาสจากการกระทาผิด ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย และสนับสนุนให้เกิดการยอม
ในสังคม ส่งเสริมอาชีพและการช่วยเหลือที่จาเป็นได้ถูกต้องตรงกับความต้องการ และสามารถประคับประคอง
ดูแลผู้กระทาผิดได้อย่างต่อเนื่อง
2.2 อาสาสมัครคุมประพฤติที่เป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกานัน ผู้ใหญ่บ้านทาหน้าที่
ประสานงานกับชุมชนและภาคเอกชนได้ดีกว่า
2.3 การมีที่ทาการสานักงานอยู่ในอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมรวมกัน ทาให้มีส่วนร่วมใน
การทางานและสะดวกในการส่งต่อข้อมูลได้รวดเร็วกว่า
ข้อจากัดและอุปสรรค
1) อาสาสมัครคุมประพฤติซึ่งเป็นกลไกสาคัญยังมีจานวนน้อยไม่ครอบคลุม ทาให้ต้องทางานในพื้นที่ไกลและ
ไม่คุ้นเคยกับชุมชนไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงเชิงลึกที่เพียงพอ
2) ในเขตเมือง ผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นคนที่อื่นอาสาสมัครไม่รู้จักและไม่มีข้อมูล
3) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้ องโทษรู้สึกตนเองไม่มีคุณค่าและไม่ มั่นใจ
ที่จะได้รับการช่วยเหลือ ไม่คาดหวังจะได้รับความช่วยเหลือ ทาให้ไม่ได้ความต้องการการช่วยเหลือสงเคราะห์
ที่แท้จริง เสี่ยงต่อการกระทาผิดซ้า
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
1. กระทรวงยุติธรรม ควรบูรณาการนโยบายการมีส่วนร่วมของชุมชนของทุกหน่วยงานของกระทรวง
ยุติธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล เชื่อมโยงและ
พัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทาผิดให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน สร้างอาคารบูรณาการเพื่อเป็นจุดเอื้อให้
หน่วยงานมาอยู่รวมกัน เพื่อสร้างความร่วมมือในการทางาน บูรณาการการสร้างเครื่องมือในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิด เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมทั้งด้านการลดโอกาสในการกระทาผิด
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ซ้า และส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทาผิด ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเครื่องมือในการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิดร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง
2. กรมคุมประพฤติ ควรทบทวนมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนเพื่อกาหนดทิศทางในการ
พัฒนางานและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งบทบาทหน้ าที่ที่ของบุคลากรกรมคุมประพฤติ เพิ่มจานวนอาสาสมัคร
คุมประพฤติ ซึ่ งเป็ น กลไกส าคัญในการแก้ไขฟื้นฟู ผู้ กระท าผิ ดในชุมชน และสร้างการมีส่ วนร่วมกั บกานั น
ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ชุมชนสามารถลดโอกาสในการกระทาผิดซ้าและ
ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทาผิดในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงและพัฒนาฐานข้อมูล
และเครื่ องมือการแก้ไ ขฟื้น ฟูผู้ กระทาผิ ดร่ว มกับกลุ่ มภารกิจพั ฒ นาพฤตินิสั ย ประสานภาคีวิ ช าการเพื่ อ
สนับสนุนความรู้ทางวิชาการให้กับพนักงานคุมประพฤติและภาคประชาชนที่มีส่วนร่วม
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มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและข้อเสนอ
บางประการสาหรับการแก้ไข
(The Non-custodial Measure in the Penal Code of Vietnam and Some Proposals for its
Amendment)

โดย Dr. Pham Hong Quang
กรมกฎหมายอาญาและปกครอง กระทรวงยุติธรรม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

บทคัดย่อ
จากประมวลกฎหมายอาญาของประเทศเวียดนาม พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985) จนถึงฉบับที่มีการ
แก้ไขในปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ.1999) และ ปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ.2009) ประเทศเวียดนามค่อยๆ ลดการใช้โทษ
ประหารชีวิตและการจาคุก และหันไปเพิ่มการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับ
นโยบายที่เน้นเรื่องมนุษยธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและของประเทศ อีกทั้ง เป็นแนวโน้มของโลก
อีกด้วย
ภายใต้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 255670 (ค.ศ. 2013) ที่ใช้ในปัจจุบัน ประเทศเวียดนามได้ทาการแก้ไข
เพิ่มเติมและประกาศใช้กฎหมายใหม่ เพื่อที่จ ะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสร้างรัฐที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของกฎหมายสังคมนิยมเวี ยดนาม ที่เน้นให้เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ทั้งยังจะ
นาไปสู่การสร้างสังคมแห่งประชาธิปไตย เที่ยงธรรม และมีอารยธรรม ในปัจจุบัน รัฐบาลเวียดนามมอบหมาย
ให้กระทรวงยุติธรรมประสานความร่วมมือกับหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงประมวลกฎหมาย
อาญาก่อนนาเข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาแห่งชาติ สมัยประชุมที่ 13 ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและขอบเขตของการประชุมอาเซียนบวกสามว่าด้วยการคุมประพฤติ
และมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 ผมจะนาเสนอภาพรวมของการคุมประพฤติและ
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวของประเทศเวียดนาม จุดอ่อนและข้อเสนอแนะสาหรับการแก้ไข ทั้งนี้ ขอกล่าว
ย้ าว่า มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ควรจะมีการใช้อย่างกว้างขวาง และเพิ่ มประสิ ทธิผ ลในการบั งคับใช้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโทษทางานบริการสังคม
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รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) เพิ่งผ่านความเห็นชอบโดยที่ประชุมสภาแห่งชาติวาระที่ 13 เมื่อเดือนธันวาคม 2013 และผลบังคับใช้
ตั้งแต่มกราคม 2014

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

1. มุมมองต่อมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในประเทศเวียดนาม
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว เป็นการลงโทษโดยการจากัดสิ ทธิและประโยชน์ของผู้กระทาผิ ด
ฉะนั้น ผู้กระทาผิดจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับจานวนมากในชุมชนภายใต้การควบคุมดูแลของสถานที่ทางาน
หรือหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่น ตลอดจนครอบครัวและชุมชนที่ผู้กระทาผิดพานักอยู่ และอาจถูกหักรายได้
บางส่วนไว้ด้วย มาตรการนี้ถูกกาหนดไว้ในมาตรา 31 ของประมวลกฎหมายอาญาที่ว่าด้วยการใช้เงื่อนไขและ
มาตรา 142 ภาคความผิดของประมวลกฎหมายอาญา
ตามมาตรา 31 มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนถึง 3 ปี จะใช้กับบุคคลที่
ก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรงมากตามที่ กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา และเป็นบุคคลที่มี
สถานที่ทางานเป็นหลักแหล่ งหรือมีที่อยู่อาศัยชัดเจน ถ้าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจาเป็นที่ต้องแยก
ผู้กระทาผิดออกจากสังคม อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้โทษกักขังหรือ ควบคุมตัวร่วมด้วย ระยะเวลาดังกล่าว
จะถูกคานวณและหักออกจากระยะเวลาทั้งหมดของมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว กล่าวคือ หนึ่งวันของโทษ
กักขังเท่ากับสามวันของมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
ดังนั้น ถึงแม้ว่ามาตรการแบบไม่ควบคุมตัวจะบังคับให้บุคคลปฏิบัติตามข้อบังคั บจานวนมาก แต่
ก็ไม่ได้ลิดรอนเสรีภาพของบุคคลนั้น และยังส่งเสริมให้เข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูโดยสมัครใจ เมื่อพิจารณาระบบ
การลงโทษในภาพรวมแล้ว มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวถือว่าเป็นรอยต่อระหว่างโทษปรับและโทษจาคุก ใน
บางคดี ศาลอาจพิ จ ารณาเห็ น ว่ า การตั ก เตื อ นอาจไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะใช้ ล งโทษหรื อ สั่ ง สอนผู้ ก ระท า ผิ ด
ขณะเดียวกันการใช้โทษจาคุกก็อาจหนักเกินไป ดังนั้น การใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวจึงมีความเหมาะสม
กับผู้กระทาผิดและบรรลุวัตถุประสงค์ของการลงโทษ
นอกจากนี้ มาตรา 31 ยังกาหนดว่า ศาลจะต้องมอบภาระในการควบคุมสอดส่องบุคคลที่ถูกสั่งใช้
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ซึ่งบุคคลนั้นทางานอยู่ หรือให้กับเจ้าหน้าที่ของ
สถานทีท่ ี่บุคคลนั้นพานักอาศัยอยู่ถาวรเพื่อการควบคุมสอดส่องและการสั่งสอน โดยครอบครัวของผู้กระทาผิด
จะต้องร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการควบคุม สอดส่องด้วย ส่วนบุคคลที่ได้รับโทษ
จะต้องถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ และจะต้องถูกหักรายได้ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 20 ส่งเข้ากองทุนของ
ประเทศ สาหรับคดีที่มีลักษณะพิเศษศาลสามารถสั่งงดเว้นการหักรายได้ แต่จะต้องระบุเหตุผลเป็นลายลักษณ์
อักษรของการงดเว้นไว้ด้วย
ผู้กระทาผิดอาจได้รับการลงโทษด้วยมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว หากเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
(ก) ถ้ากระทาความผิดที่มีความรุนแรงน้อย (ข) ถ้าผู้กระทาความผิดมีสถานที่ทางานเป็นหลักแหล่งหรือมีที่อยู่
อาศัยที่ชัดเจน (ค) ถ้าไม่ไม่ความจาเป็นต้องแยกผู้กระทาความผิดออกจากสังคม
สาหรับความผิดลหุโทษ ข้อกาหนดตามประมวลกฎหมายอาญาอาจถู กนามาใช้ โดยมาตรา 73
กาหนดว่ า เมื่อมี การใช้ มาตรการแบบไม่ควบคุม ตัว กับเยาวชน จะไม่มี การหั กรายได้ข องเยาวชน และ
ระยะเวลาของมาตรการฯ จะไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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2. จุดอ่อนบางประการของมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ในประเทศเวียดนาม โดยอ้างอิงประสบการณ์
ต่างประเทศ
ภายใต้ป ระมวลกฎหมายอาญาของเวี ย ดนาม ข้อ บกพร่อ งของมาตรการแบบไม่ ค วบคุ ม ตั ว
สามารถสะท้อนประเด็นดังนี้
ประกำรแรก การหักรายได้ของบุคคลที่รับโทษแบบไม่ควบคุมตัวในประมวลกฎหมายอาญายังไม่
ชัดเจน ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุให้เกิดความยากลาบากในการนาไปใช้ ในกฎข้อบังคับมิได้กาหนดว่าร้อยละ 5 ถึง
ร้อยละ 20 ต่อเดือน หรือต่อปี หรือตลอดระยะเวลาของการบังคับใช้มาตรการฯ ซึ่งก็คือมิได้มีการกาหนดว่า
รายได้จะถูกหักหนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง
ประกำรที่ส อง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 31 ว่าด้ว ยเงื่อนไขของการใช้บทลงโทษ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวจะใช้กับผู้ใหญ่หรือเยาวชนที่มีอายุ 16 ปี ขึ้นไปเท่านั้น (ไม่ใช้
กับเยาวชนที่มีอายุ 14 ปี แต่ไม่เกิน 16 ปี) ขณะที่มาตรา 12 กาหนดว่าเยาวชนอายุ 14 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 16
ปี จะต้องรับผิดในคดีอุกฉกรรจ์ที่กระทาโดยเจตนาหรืออาชญากรรมที่มีความรุนแรงบางประเภท จึงชัดเจน
ว่าหากเยาวชนอายุ 14 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 16 ปี กระทาผิดความผิดในคดีประเภทเหล่านี้ เยาวชนก็จะต้องรับ
โทษจาคุกเท่านั้น ไม่มีทางเลือกอื่น (เช่น มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวซึ่งไม่เคยใช้กับผู้กระทาผิดกลุ่มนี้)
ประกำรที่สำม ถึงแม้ว่ามาตรการแบบไม่ควบคุมตัวจะถูกกาหนดไว้เป็นกฎหมายหลักในประมวล
กฎหมายอาญา แต่ก็ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการลงโทษในหลายคดีความผิด จะเห็นว่า มาตรการนี้มี
กระบวนการบังคับโทษไม่เข้มงวดนัก ซึ่งมีผลต่อกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดที่มี ระยะเวลาจากัดอยู่
แล้ว ในหลายคดีก็มีผลด้านจิตใจของผู้กระทาผิดและครอบครัว โดยสังคมยังมองว่าบทลงโทษนี้เป็นรูปแบบ
การตัดสินให้ผู้กระทาผิดพ้นโทษ ขณะที่รัฐต้องใช้เวลา ความพยายามและงบประมาณเป็นจานวนมากใน
ขั้นตอนของการสอบสวนและการสั่งฟ้อง
การจัดทาข้อเสนอสาหรับการแก้ไขจุดอ่อนของมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในประเทศเวียดนาม
จาเป็นต้องอ้างอิงประสบการณ์ต่างประเทศ ตามมาตรา 50 ของประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสซีย
ปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ.1996) (1) การลงโทษโดยใช้แรงงานจะถูกบังคับใช้กับผู้กระทาผิดที่ ไม่มีสถานที่ทางาน
เป็นหลักแหล่ง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายจะเป็นผู้กาหนด
สถานที่ใช้แรงงานให้กับผู้กระทาผิด ซึ่งก็คือพื้นที่ที่ผู้ต้องโทษอาศัยอยู่ (2) การใช้แรงงานจะถูกกาหนดให้มี
ระยะเวลาตั้งแต่ 2 เดือนจนถึง 2 ปี (3) การจัดเก็บผลประโยชน์สาหรับรัฐบาลจะหักจากเงินค่าจ้างหรือ
เงินเดือนของผู้ต้องโทษในจานวนที่กาหนดโดยศาล ซึ่งจากัดอยู่ที่ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 20 (4) ถ้าผู้ต้องโทษ
มุ่งที่จะละเมิดเงื่อนไขการใช้แรงงาน ศาลสามารถสั่งเปลี่ยนบทลงโทษได้ เช่น การบังคับใช้แรงงานหรือการ
จากัดเสรีภาพรายวันในช่วงของการบังคับใช้แรงงาน (5) การลงโทษโดยใช้แรงงานจะไม่ใช้ กับผู้กระทาผิด
หญิงที่ตั้งครรภ์ หญิงที่มีบุตรอายุต่ากว่า 8 ปี ทหารกองหนุนที่อยู่ระหว่างรับราชการทหาร และทหาร
กองหนุนที่มีสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่หรือนายสิบ

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

บางประเทศไม่มีมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวหรือมีมาตรการที่แตกต่างไปจากประเทศเวี ยดนาม71
สามารถใช้อ้างอิงในการพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาของเวียดนามได้
3.คาแนะนาสาหรับการแก้ไขมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในประเทศเวียดนาม
การแก้ ไ ขประมวลกฎหมายอาญาของเวี ย ดนามที่ เ กี่ ย วกับ มาตรการแบบไม่ ค วบคุ ม ตั ว อาจ
ดาเนินการในประเด็นดังนี้
ประกำรแรก ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการทางานบริการสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว การทางานบริการสังคมสามารถนามาใช้กับ ผู้กระทาผิดที่ไม่มีงานทาหรือว่างงาน
ในระหว่างอยู่ในการคุมประพฤติ โดยให้ทางานบริการสังคมไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง และไม่เกิน 5 วันต่อหนึ่ง
สัปดาห์ ในกรณีที่ผู้ต้องโทษจงใจฝ่าฝืน เงื่อนไขของมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ศาลสามารถเปลี่ยนแปลง
บทลงโทษนี้ให้เป็นการจาคุกได้ โดยทุก 3 วันของโทษแบบไม่ควบคุมตัวเทียบเท่ากับการจาคุก 1 วัน
สาหรับการแก้ไขมาตรการแบบไม่ควบคุตัว ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบางท่านแนะนาให้แบ่งโทษ
ออกเป็น 2 ส่วนแยกจากกัน คือ (1) มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวสาหรับผู้ต้องโทษที่มีงานทา โดยหักรายได้
(2) การทางานบริการสังคมสาหรับผู้ต้องโทษที่ไม่มีงานทา โดยไม่หักรายได้
ประกำรที่สอง ควรเพิ่มเติมระยะเวลาสาหรับการหักรายได้ของผู้ต้องโทษ โดยศาลเป็นผู้พิจารณา
เรื่องระยะเวลา ระดับความรุนแรงของอาชญากรรม รวมทั้งรายได้ของผู้ต้องโทษด้วย ตามที่กล่าวข้างต้น
มาตรา 31 ควรได้รั บ การแก้ไขในประเด็นที่ว่า ผู้ ต้องโทษต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของมาตรการแบบไม่
ควบคุมตัว และรายได้จะต้องถูกหักบางส่วนตั้งแต่ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 20 ในช่วงเวลาที่รับโทษ โดยหักรายได้
เป็นรายเดือน ในคดีที่มีลักษณะพิเศษ ศาลสามารถตัดสินใจงดเว้น การหักรายได้ของบุคคลต้องโทษได้ แต่
จะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนในคาพิพากษา อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะส่งเสริมการบังคับใช้และความยุติธรรมใน
กรณีที่ผู้ต้องโทษจงใจฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหน้าที่ ศาลสามารถเพิ่มจากหนึ่งเป็นห้าเท่าของอัตราการหักรายได้
ที่กาหนดไว้ในตอนแรก
ประกำรที่สำม ควรขยายขอบเขตการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว โดยบทลงโทษนี้อาจใช้กับ
ผู้กระทาความผิดในอาชญากรรมที่มีความรุนแรงน้อยหรือคดีอุกฉกรรจ์ที่มิ ได้มีเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
อาญา นอกจากนี้ควรจะขยายการใช้บทลงโทษนี้ไปยังอาชญากรรมบางประเภท และผู้กระทาความผิดที่เป็น
เยาวชนด้วย
ประกำรที่สี่ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวกับเยาวชนนั้น มีคาแนะนา
ดังนี้ (1) จะต้องใช้กับเยาวชนที่กระทาความผิดในอาชญากรรมที่มี ความรุนแรงน้อย รุนแรง และรุนแรงมาก
71

เช่น ประเทศจีนจัดให้มีบทลงโทษที่เรียกว่า forced labor camp (แต่ถูกยกเลิกในปี 2013) บทลงโทษการควบคุมในที่สาธารณะ (the
penalty of public surveillance) (ไม่น้อยกว่า 3 เดือนและไม่เกิน 2 ปี) และโทษอาญาต่อโทษเหล่านีจ้ ะเท่ากับการชดใช้โดยการทางาน โทษ
กักขังทางอาญาซึ่งอนุญาตให้ผู้กระทาความผิดสามารถกลับบ้านได้เดือนละ 2 วัน และอาจมีการจ่ายเงินที่เหมาะสมให้แก่แรงงาน (มาตรา 38,
39 กฎหมายอาญาสาหรับประชาชนจีน 1997)ประเทศญี่ปุ่นจัดให้มีคนงานที่เป็นนักโทษแทนการชาระโทษค่าปรับและอื่นๆ
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(2) เยาวชนที่รับโทษจะต้องไม่ถูกหักรายได้ (3) ระยะเวลาสาหรับการรับโทษของเยาวชนจะต้องไม่เกินกึ่ง
หนึ่งของระยะเวลาของผู้ใหญ่
โทษทางานบริการสังคมสามารถใช้ได้กับเยาวชน โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติใหม่ดังนี้
(1) ศาลสามารถสั่งใช้การทางานบริการสังคมกับเยาวชนที่กระทาความผิดในอาชญากรรมที่มี
ความรุนแรงน้อย รุนแรง และรุนแรงมากนอกเวลาเรียนได้
(2) ศาลสามารถพิจารณาประเภทและระยะเวลาของงานตามอายุ สุขภาพ และสภาพที่เป็นจริง
ของเยาวชน เช่น ระยะเวลาการทางานตั้งแต่ 50 ถึง 200 ชั่วโมงสาหรับเยาวชนที่มีอายุ 14 ปี แต่ไม่เกิน 16
ปี ซึ่งเวลาการทางานต้องไม่เกิน วันละ 2 ชั่วโมง และไม่เกิน 5 วันต่อหนึ่งสัปดาห์ ส่วนเยาวชนที่มีอายุ 16 ปี
แต่ไม่เกิน 18 ปี ระยะเวลาการทางานต้องไม่เกินวันละ 3 ชั่วโมงและไม่เกิน 5 วันต่อหนึ่งสัปดาห์
(3) ระยะเวลาของการกักขังจะถูกหักจากระยะเวลาที่ใช้ทางานบริการสังคม โดย 1 วันของการ
กักขังเท่ากับ 2 วันของการทางานบริการสังคม
(4) คณะกรรมการภาคประชาชนในท้องถิ่นที่ซึ่งเยาวชนอาศัยอยู่ จะได้รับมอบหมายให้ควบคุม
สอดส่องเยาวชน โดยการประสานงานระหว่างองค์กรการเมือง สังคม และครอบครัวของเยาวชน

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

การสนับสนุนงานคุมประพฤติใ นประเทศอินโดนีเ ซียที่เกี่ยวข้องกั บการนาพระราชบัญญัติ ร ะบบศาล
เยาวชน ฉบับที่ 11 ปี ค.ศ. 2012 ไปปฏิบัติให้เกิดผล
(Reinforcement of Probation Services in Indonesia Related to the Implementation of
the Juvenile Court System Act No. 11 of 2012)

โดย Mr. Priyadi
ผู้อานวยการด้านคุมประพฤติและการกลับสู่สงั คมของเยาวชน
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
ประเทศอินโดนีเซีย

บทนา
นับจากการก่อตั้งสถาบัน Reklasering ในประเทศอินโดนีเซียในช่วงที่อยู่ภายใต้การปกครองของ
รัฐบาลฮอลแลนด์ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านกฎหมายแก่ประชาชนจะรู้จักกันในนาม “ผู้รับใช้พิเศษ (Special
Servants)” ซึ่งหมายถึง เจ้าหน้าที่ด้านงานยุติธรรมของสังคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 (ค.ศ.1968) ชื่อทั้งสองได้
ถูกเปลี่ยนมาเป็น พนักงานคุมประพฤติ
ในปี พ.ศ. 2460 (ค.ศ.1917) ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานคุมประพฤติได้ถูก
กาหนดไว้ใน Wetboek van Strafrecht และมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้หนังสือชื่อ “The Book of the
Criminal Justice Act” ซึ่งต่อมาเรียกว่า “ประมวลกฎหมายอาญา” เริ่มต้นบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2461 (ค.ศ.1918) ในมาตรา 14 วรรค 2 กล่าวว่า ผู้พิพากษาสามารถมีคาสั่งให้พนักงานคุมประพฤติให้ความ
ช่วยเหลือได้ นอกจากประมวลกฎหมายอาญาแล้วยังมีพระราชกฤษฎีกา Criminal Ordinance Conditional
and Conditional Free, Stbl. ฉบับที่ 251 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 (ค.ศ.1926) และ No. 18 of
the General G. ตราขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 (ค.ศ.1926) โดยเฉพาะข้อกฎหมายที่ 1 ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่พิเศษ ในมาตราที่ 11 ซึ่งอธิบายว่า ศาลแขวงทุกแห่งจะต้องจัดให้มีพนักงานคุมประพฤติที่แต่งตั้ง
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ความสาคัญของพนักงานคุมประพฤติในชั้นพิจารณาคดีได้รับการยืนยันจากผู้พิพากษาสูงสุดหญิง
คนแรกของประเทศอินโดนีเซีย คือ นางศรี วิโฑยติ (Sri Widoyati WS, SH) ผู้กล่าวไว้ว่า ในขั้นตอนการไต่
สวนตามกระบวนการศาลเยาวชนควรจะมี 1) นักสังคมสงเคราะห์ 2) รายงานข้อมูลด้านสังคม การมีพนักงาน
คุมประพฤติในช่ว งพิจ ารณาคดี มีความสาคัญมาก ไม่ว่าจะอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็น
เจตนารมย์ของกฎหมายว่า ผู้บังคับใช้กฎหมายจาเป็นต้องได้รับข้อมูล และความเห็นที่สองเกี่ยวกับภูมิหลัง
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ของเยาวชนที่กระทาผิ ด เพื่อว่าผู้ พิพากษาจะได้ทาการตัดสิ นใจได้ อย่างถูกต้องเพื่ออนาคตเยาวชนผู้นั้น
นโยบายของงานยุติธรรมข้างต้นได้รับการสนับสนุนโดยข้อกาหนดต่อไปนี้
1) ข้อบังคับที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม No. 06-UM-01-06 ค.ศ. 1983 ว่าด้วย
ข้อกาหนดในการพิจารณาคดี ลงวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1983
2) หนังสือเวียนของสานักงานอัยการ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1982, No. B/22/0/E/
2/1982 on the Delivery of Criminal Decisions Conditional on Bispa Hall (Probation office)
3) ข้อบังคับที่ออกโดยสานักงานอัยการ ลงวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 1986 No. R-001/A-6/1/86
of "Secrets of Nature" Probation report Rights for Crime Narcotics Prosecution
4) ข้อบังคับที่ออกโดยศาลฎีกา ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1987 ฉบับที่ 6, of 1987 on
Juvenile Assembly Rules โดยอ้างอิงจากข้อบังคับที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม No.06UM.01.06. ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับผู้กระทาผิดเด็กและเยาวชน
5) DOR. Stbl. 741 No.1917 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1926 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก the
General Secretariat Erobrete
6) ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าว่าด้วยการปฏิ บัติต่อผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน และ
มาตรฐานขั้นต่าด้านมาตรการที่มิใช่การคุมขัง
7) กฎหมายฉบับที่ 3 พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) ว่าด้วยยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชน การ
ควบคุมสอดส่องในชุมชนถูกกล่าวไว้ในมาตรา 1 (2), มาตรา 29 วรรค 8, มาตรา 34 วรรค 1 และ 3, มาตรา
36, มาตรา 38 และมาตรา 59 วรรค 2
8) คาสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ M.01-1998 ว่าด้วยหน้าที่
ข้อบังคับ และเงื่อนไขสาหรับพนักงานคุมประพฤติในชุมชน
9) พระราชบัญญัติระบบยุติธรรมเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2012) มาตรา 64
วรรค 1 และ 2 และข้อย่อยที่ 3
จากกฎหมายข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ ว่ า พนั ก งานคุ ม ประพฤติ มี บ ทบาทส าคั ญ อย่ า งมากใน
กระบวนการยุติธรรม ดังนั้น การที่พนักงานคุมประพฤติจะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงจาเป็นต้องพัฒนาความรู้ให้สอดคล้องกับบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แน่นอนว่าทุก
กิจกรรมในองค์กรหรือสถาบันจาเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติ สานักงานคุมประพฤติ (หรือในภาษาอินโดนีเซีย เรียกว่า
Bapas) ก็เช่นกัน สานักงานคุมประพฤติจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งมักถูกเรียกว่า พนักงานคุมประพฤติ
พักการลงโทษ และดูแลหลังปล่อย (ณ เวลานั้นเรียกว่า Reclassering Ambtenaar Netherlands)
พนั กงานคุมประพฤติมี ห น้ าที่ พิเศษในกระบวนการบังคับ ใช้ กฎหมาย กล่ าวคือ พนักงานคุ ม
ประพฤติถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบยุติธรรมทางอาญา เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ตารวจ อัยการ ผู้พิพากษา หรือ
ทนายความ ในคาสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับที่ M.01-04.10 พ.ศ. 2541
(ค.ศ. 1998) ว่าด้วยหน้าที่ ข้อบังคับ และเงื่อนไขสาหรับพนักงานคุมประพฤติระบุว่า พนักงานคุมประพฤติ

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

คือ เจ้าหน้าทีใ่ นสานักงานคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตาแหน่งให้เป็น พนักงานคุมประพฤติ และ
สามารถถูกถอดถอนโดยรัฐมนตรีตามกฎหมายและระเบียบที่กาหนดไว้
พระราชบั ญญัติร ะบบยุติธรรมเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2012) ระบุว่า
พนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่จัดทารายงานสืบเสาะ ให้คาแนะนา ควบคุมสอดส่อง และความช่วยเหลือแก่
เยาวชนทั้งในและนอกกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตาแหน่ง หน้าที่ และข้อบังคับของพนักงานคุมประพฤติ
ถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 (ค.ศ.1995), พระราชบัญญัติ
งานยุ ติธ รรมเด็กและเยาวชน ฉบั บที่ 3 พ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997) พระราชบัญญัติระบบยุติธรรมเด็กและ
เยาวชน ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2012) และระเบียบกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับที่
M.01-PK.04.10 พ.ศ. 2541 (ค.ศ.1998) ว่าด้วยหน้าที่ ข้อบังคับ และเงื่อนไขสาหรับพนักงานคุมประพฤติ
การคุมประพฤตินั้นไม่ได้ยึดหลักการแก้แค้นหรือการลงโทษ แต่จะมุ่งเน้นที่จะฟื้นฟูและส่งเสริมความสามารถ
ของผู้กระทาผิดในการสร้างสัมพันธภาพของชุมชน
ในคาสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับที่ M.01-04.10 พ.ศ.
2541 (ค.ศ.1998) ว่าด้ว ยหน้ าที่ ข้อบั งคับ และเงื่อนไขส าหรับ พนักงานคุมประพฤติ กาหนดหน้าที่ของ
พนักงานคุมประพฤติ ดังนี้ 1) จัดทารายงานสืบเสาะภูมิหลังทางสังคมของผู้กระทาผิด 2) เข้าร่วมการประชุม
กับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เพื่อให้ข้อมูล คาแนะนา และร่วมการพิจารณา 3) เข้าร่วมรับฟังการไต่สวนคดีของศาล
ในคดีที่ผู้กระทาความผิดเป็นเด็กและเยาวชน เพื่อให้คาอธิบายและข้อคิดเห็นต่อผู้พิพากษาตามที่ได้ระบุไว้ใน
รายงานสืบเสาะ 4) ควบคุมสอดส่องเยาวชนในระบบยุติธรรมทางอาญา 5) รายงานความก้าวหน้าต่อหัวหน้า
สานักงานคุมประพฤติ นอกจากนี้ สานักงานคุมประพฤติยังมีบทบาทสาคัญในการให้คาแนะนาต่อนักโทษที่
ได้รับการปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไข
1. บทบาทของพนักงานคุมประพฤติในระบบยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชน
บทบาทของพนักงานคุมประพฤติในฐานะผู้บังคับ ใช้กฎหมายนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 3 หน้าที่
ตามขั้นตอนในระบบยุติธรรมทางอาญา คือ ก่อนการพิจารณาคดี ระหว่างการพิจารณาคดี และหลังการ
พิจารณาคดี พระราชบัญญัติระบบยุติธรรมเด็กและเยาวชนได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนถึงหน้าที่และบทบาทของ
พนักงานคุมประพฤติในการดาเนินการกับเยาวชนที่อายุต่ากว่า 18 ปี ที่ต้องโทษในกระบวนการยุติธรรม คือ
ความพยายามส่งเสริมการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว โดยพนักงานคุมประพฤติ ต้องมีส่ว นร่วมในทุก
ขั้น ตอน ทั้งในการสืบ เสาะ การสั่ งฟ้องของอัยการ การพิจารณาคดี และให้ ความเห็ นต่อ คาตัดสินของผู้
พิพากษา
ในขั้นตอนก่อนการพิจารณาคดี พนักงานคุมประพฤติมีบทบาทในการใช้ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
กับเยาวชนที่อายุต่ากว่า 18 ปี ซึ่งกระบวนการนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้กระทาผิด ผู้เสียหาย ครอบครัวของผู้เสียหาย
และผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนั้น พนักงานคุมประพฤติต้องประสานงานระหว่างหน่วยทางสังคม (เช่น
ครอบครัวของผู้กระทาผิด ชุมชน กลุ่มเครือข่ายทางสังคม และองค์กรที่มิใช่ของรัฐ เป็นต้น)
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นอกจากนี้ ในขั้นก่อนการพิจารณาคดี พนักงานคุมประพฤติยังมีบทบาทตาม มาตรา 1 วรรค
13 ของพระราชบั ญญั ติร ะบบยุ ติ ธ รรมเด็ ก และเยาวชนซึ่ง ระบุว่ า พนัก งานคุ ม ประพฤติ คื อ ผู้ บัง คับ ใช้
กฎหมาย ซึ่งมีหน้าที่สืบเสาะ ให้คาแนะนา ควบคุมสอดส่อง และให้ความช่วยเหลือเยาวชนทั้ง ในและนอก
กระบวนการยุติธรรม พนักงานคุมประพฤติยังมีหน้าที่เสนอบริการที่จาเป็นและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูสาหรับ
ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนต่อทีมสหวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เพื่อ กาหนดแผนการศึกษา การ
ดูแลสุขภาพ บริการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และโปรแกรมอื่นๆ (เช่น การฝึกอบรมทักษะชีวิต การฝึก
วิชาชีพ การให้คาปรึกษา ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และความจาเป็นอื่นๆ สาหรับเยาวชน)
ในระหว่างการพิจ ารณาคดี พนักงานคุมประพฤติมีบทบาทในการนาเสนอข้อมูลจากรายงาน
สืบเสาะต่อศาลเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินโทษ พนักงานคุมประพฤติยังมีสิทธิในการอภิ ปรายกับผู้พิพากษา
ในกรณีที่ผู้พิพากษาต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ผู้พิพากษาจะพิจารณาคดีโดยอาศัยข้อมูลจากรายงานสืบเสาะ
และข้อเสนอของพนักงานคุมประพฤติที่ระบุไว้ในรายงานนั้น
ในขั้นหลังการพิจารณาคดี พนักงานคุมประพฤติมีบทบาทในการควบคุมและสอดส่องให้ผู้ถูกคุม
ความประพฤติปฏิบัติตามคาสั่งศาล และรายงานผลการคุมความประพฤติให้ผู้พิพากษาและอัยการทราบ
สาหรับเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคาสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกและอบรม พนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่
เลือกใช้โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนตามผลการประเมินความเสี่ยง
และความจาเป็น เช่น บริการด้านสุขภาพ การศึกษาทางเลือก บริการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย การ
ฝึกอบรมวิชาชีพ การให้คาปรึกษาทางจิตวิทยา เป็นต้น พนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่ติดตามการเข้าร่วม
กิจ กรรมดังกล่ าวของผู้ กระทาผิ ด และเขีย นเป็นรายงานผลการเข้าร่ว มกิจกรรมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้
สังเกตการณ์ของศูนย์ฝึกและอบรม
การแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ถูกคุมขังจะดาเนินการเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นต้น ขั้น และขั้นสุดท้าย
การสอนและให้คาแนะนาแก่เด็กและเยาวชนโดยพนักงานคุมประพฤติจะเริ่มในขั้นต้น คือ เมื่อเยาวชนถูกคุม
ขังไปแล้ว 1ใน 4 ของระยะเวลารับโทษ การให้คาแนะนาขั้นสูงจะดาเนินการต่อจากขั้นต้นและจะสิ้นสุดลง
เมื่อเยาวชนถูกคุมขังไปแล้ว 3 ใน 4 ของโทษทั้งหมด สาหรับขั้นสุดท้ายจะดาเนินการตั้งแต่การสิ้นสุดการให้
คาแนะนาขั้นจนกระทั่งเยาวชนได้รับการปล่อยตัว
2. บทบาทของพนักงานคุมประพฤติกับมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
การปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชน เป็น หนึ่งในความพยายามลดการใช้โทษจาคุก โดยให้การ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน ผู้กระทาผิดจะอยู่ภายใต้การควบคุมและสอดส่องจากพนักงานคุมประพฤติ
แต่สามารถอาศัยอยู่ที่บ้านของตน และดาเนินชีวิตตามปกติได้ โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูสาหรับผู้กระทาผิดที่เป็น
เด็กและเยาวชนจะเน้นไปที่การให้การศึกษา การฝึกงานหรืออาชีพ แทนการจาคุก การฝึกอาชีพดังกล่าว
พนักงานคุมประพฤติต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสวัสดิการสังคม สถาบัน
ฝึกอบรมเอกชน เป็นต้น
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ก. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้กระทาความผิดเด็กและเยาวชน
หนึ่งในมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้กับ ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและ
เยาวชน คือ โครงการฝึกอบรมอาชีพ พนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่จัดเตรียมรายงาน ซึ่งจะถูกใช้เป็นเอกสาร
ในการพิจารณาหรือประเมินเยาวชน เพื่อกาหนดว่าการฝึกอบรมอาชีพประเภทใดที่เหมาะสมกับความสามรถ
และความสนใจของเยาวชน ซึ่งพนักงานคุมประพฤติจะเป็นผู้ประเมินความสามารถและความสนใจของ
เยาวชนนั้นๆ เยาวชนจะได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพและกิจกรรมที่เหมาะสม โดยอยู่ในความ
ดูแลของพนักงานคุมประพฤติเพื่อให้แน่ใจว่าเยาวชนปฏิบัติตามข้อบังคับที่โครงการฝึกอาชีพกาหนดไว้
ข. โครงการสอดส่อง
พนั กงานคุมประพฤติ มีหน้ าที่เตรียมรายงานเกี่ยวกับข้อมูลภูมิหลั งของเด็กและเยาวชน เช่น
ประวัติการกระทาผิด อายุ สภาพของผู้เสียหาย และข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นเพื่อเสนอต่อผู้พิพากษา พนักงานคุม
ประพฤติยังมีหน้าที่ในการควบคุมและสอดส่องเด็กและเยาวชน ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลสั่ง ในระหว่างถูก
คุมความประพฤติ เยาวชนต้องมารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ และไม่กระทาผิดกฎหมาย
ค. โครงการคุมขังในบ้าน
มาตรการนี้ถูกมองว่าเป็นทางเลือกสาหรับเยาวชนที่ดีกว่า การถูกคุมขังในสถานพินิจหรือเรือนจา
สาหรับผู้ใหญ่ เพราะเด็กจะได้รับโอกาสให้พักอาศัยอยู่กับครอบครัว และอาจได้รับอนุญาตให้ ไปโรงเรียน
โดยมีพนักงานคุมประพฤติคอยให้คาปรึกษาและควบคุมสอดส่อง ในกรณีนี้พนักงานคุมประพฤติจะต้องมีการ
ติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ง. ผู้ได้รับการพักการลงโทษ
พนักงานคุมประพฤติมีบทบาทในการประเมินพฤติกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชนใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อตัดสินใจว่าเยาวชนรายนั้นๆ สมควรได้รับการพักการลงโทษ
หรือไม่ การประเมินจะพิจารณาจากพฤติกรรมของเยาวชน รายงานความก้าวหน้าจากเจ้าหน้าที่ของสถาน
พินิจฯ ประวัติการศึกษา หลังจากนั้นพนักงานคุมประพฤติจะจัดทารายงานเพื่อเสนอความเห็นต่อศาลต่อไ
เมื่อเยาวชนได้รับการพักการลงโทษ พนักงานคุมประพฤติจะดาเนินการวางแผนและให้ความช่วยเหลือ ในการ
กลับคืนสู่สังคม โดยระบุปัญหาที่มีแนวโน้มจะทาให้เยาวชนหันกลับมาทาผิดอีก และแนวทางการป้องกัน
ความเสี่ยงนั้น นอกจากนี้ พนักงานคุมประพฤติยังมีหน้าที่ออกเยี่ยมบ้านเยาวชนอย่างสม่าเสมอ และให้
คาปรึกษาเมื่อเยาวชนมารายงานตัวที่สานักงานคุมประพฤติ
3. ความท้าทายที่เจ้าหน้าที่คุมประพฤติต้องเผชิญ
ในการปฏิบัติภารกิจและบทบาทที่ใหญ่หลวง พนักงานคุมประพฤติต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ได้แก่ 1) งบประมาณที่จากัด 2) ขาดแคลนทรัพยากรบุคคล 3) อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงาน ตลอดจน
โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้สนับสนุนการปฏิบั ติงานของพนักงานคุมประพฤติมีจากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้
สาหรับการจัดทารายงานสืบเสาะ 4) ประชาชนขาดความเข้าใจในภาระหน้าที่แ ละบทบาทของพนักงานคุม
ประพฤติ
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โดย นางชลาทิพย์ โลหะศิริ
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บทนา
ความท้ าทายที่จ ะมาพร้ อ มกั บ การเปลี่ ย นแปลงและการแข่ งขั นที่ สู ง ขึ้น เมื่อ เข้ า สู่ ประชาคม
อาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกต่างเห็นพ้องต้องกันถึงความสาคัญของการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการกับปัญหาร่วมกัน กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ซึ่ง
เป็นหน่วยงานหนึ่งของประเทศไทยที่อยู่ในเสาหลักอาเซียนด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีภารกิจ
หลักด้านการแก้ไขและฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ได้ให้ความสาคัญต่อการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นสภาวการณ์ที่มีผลกระทบต่อภารกิจการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดใน
ชุมชนของกรมคุมประพฤติที่จะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความท้าทายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดชาติอาเซียน 72 ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้รับบริการชาติอาเซียน ได้แก่ ครอบครัว
ผู้เสียหาย พยาน และอื่นๆ กรมคุมประพฤติจึงจาเป็นต้องพัฒนาระดับการแก้ไขฟื้นฟูควบคู่กับการพัฒนา
บุ ค ลากรด้ า นความรู้ เ กี่ ย วกั บ งานคุ ม ประพฤติ ข องประเทศอาเซี ย นและทั ก ษะภาษาต่ า งประเทศ ทั้ ง
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ใช้ในชาติอาเซียน
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผู้กระทาผิดที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาสู่กระบวนการงานคุมประพฤติ
เพิ่มมากขึ้น ลักษณะของคดีก็มีความหลากหลายและซับซ้อน มีความรุนแรงมากขึ้นเช่นกัน และตามลักษณะ
ทางภู มิ ศ าสตร์ แ ละที่ ตั้ ง ของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กรมคุ ม ประพฤติ ซึ่ ง มี อ ยู่ ใ นทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศไทย
กรมคุมประพฤติจึงได้กาหนดนโยบายเชิงรุกอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษและภาษา
ชาติอาเซียน เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ในระดับพื้นฐานสาหรับการรองรับการปฏิบัติงานเมื่อเข้าสู่ประชาคม
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อาเซียน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจาเป็นต้องได้ รับการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลาง
รวมทั้ง ภาษาอื่น ๆ ที่ใช้ สื่ อ สารในประเทศสมาชิ กอาเซีย นให้ อยู่ ในระดับ ใช้ สื่ อ สารได้ อย่ างถูก ต้อ งและมี
ประสิทธิภาพ พร้อมรับกับความท้าทายในการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานที่ต้อง
รองรับการให้บริการแก่ชาวต่างชาติ รวมถึงชาวประเทศอาเซียน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดใน
การอานวยความยุติธรรมแก่ผู้กระทาผิด เหยื่อ หรือผู้รับผลกระทบ ครอบครัว และชุมชน
การพัฒนาพนักงานคุมประพฤติของกรมคุมประพฤติ ประเทศไทย
ปัจ จุ บั นกรมคุมประพฤติ มีอัตรากาลังบุคลากรที่ปฏิบัติ งานอยู่จริง จานวนทั้งสิ้ น 3,967 คน
โดยในจานวนดังกล่าวเป็นผู้ที่ดารงตาแหน่งในสายงานหลักขององค์กร คือ พนักงานคุมประพฤติ จานวน
2,427 คน คิดเป็นร้อยละ 61 ของบุคลากรทั้งหมด ส่วนที่เหลือ จานวน 1,540 คน คิดเป็นร้อยละ 31 เป็น
กลุ่ มสายงานสนั บ สนุ น ในตาแหน่ งอื่น ๆ ซึ่ งพนักงานคุมประพฤติโ ดยส่ ว นใหญ่จะปฏิบัติห น้าที่ ประจาใน
สานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ
การพัฒนาบุ คลากรของกรมคุมประพฤติ เป็นภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่ มพัฒ นา
ทรั พ ยากรบุ คคล กองบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่ ง เป็ น อ านาจหน้า ที่ ต ามกฎกระทรวงแบ่ งส่ ว นราชการ
กรมคุ ม ประพฤติ พ.ศ. 2556 ซึ่ ง ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรต าแหน่ ง พนั ก งานคุ ม ประพฤติ เป็ น การพั ฒ นา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีรูปแบบและหลักสูตรที่ หลากหลาย
ได้แก่ 1) การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In House Training)/การสัมมนา/การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้หลัก เช่น การฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานคุมประพฤติ” ซึ่งเป็นหลักสูตรกลาง
ของกรมคุมประพฤติที่จะต้องจัดให้พนักงานคุมประพฤติใหม่เข้ารั บการอบรม หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร
หลักสูตรจิตวิทยาการให้การปรึกษา นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรที่เป็นการพัฒนาความรู้เฉพาะตามภารกิจงาน
เช่น หลั กสู ตรการพั ฒ นาสมรรถนะด้านการแก้ ไขฟื้ นฟู ผู้ กระทาผิ ด ในชุ มชน 2) การจัดส่ งไปเข้ ารับ การ
ฝึ กอบรม/สั มมนา/ประชุมเชิง ปฏิบั ติก าร ในหลั กสู ต รของหน่ว ยงานภายนอก เช่ น หลั ก สู ตรเชิ งบริห าร
หลักสูตรการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับภารกิจต่างๆ ของกรมคุมประพฤติ และ 3) ส่งเสริมการ
พัฒนาตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในหลักสูตรต่างๆ ของสานักงาน ก.พ. และหลักสูตรที่กรม
คุ ม ประพฤติ ไ ด้ พั ฒ นาขึ้ น รวมถึ ง การจั ด ส่ ง ไปเข้ า รั บ การอบรม ประชุ ม สั ม มนา และศึ ก ษาดู ง าน ณ
ต่างประเทศ ด้วยทุนรัฐบาล
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กรมคุมประพฤติได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการจัดให้มี
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรกรมคุมประพฤติ กับ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย สานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อ
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ร่ว มมือในการจัดการศึกษา การฝึ กอบรมด้านภาษา วัฒ นธรรม และเจตคติต่อชาติอ าเซียนแก่บุคลากร
กรมคุมประพฤติ73
ในการขับเคลื่อนงานตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมคุมประพฤติ
ดาเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาและเจตคติต่อชาติอาเซียน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การพัฒนา
หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับพนักงานคุมประพฤติ (Fundamental English for Probation
Officers) และการนาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปจัดอบรมให้แก่พนักงานคุมประพฤติ และการอบรมหลักสูตร
ภาษาอาเซียนของวิทยาลัยชุมชน และ/หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่อยู่ในเขตพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดของ
กรมคุมประพฤติ รวมถึงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาดูงานและการต้อนรับ นอกจากนี้ ยัง
ได้มีการเตรียมความพร้อมสาหรับกลุ่มผู้บริหารขององค์กร โดยจัดสัมมนาผู้บริหารกรมคุมประพฤติและมีการ
ไปศึกษาดูงานในภูมิภาคอาเซียน จานวน 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้ผู้บริหารกรมคุมประพฤติได้รับ
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียน
นอกจากหลักสูตรที่กรมคุมประพฤติดาเนินการจัดขึ้นเองแล้ว กรมคุมประพฤติยังได้สนับสนุนให้
บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองด้วยการจัดส่งไปอบรมในหลักสูตรภาษาต่างประเทศต่างๆ ทั้งของสานักงาน
ก.พ. สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ตลอดจนมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น การเรียนภาษาอินโดนี เซีย ภาษาเมียนมาร์ ภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษ
สาหรับการสื่ อสารเพื่อประชาคมอาเซีย น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีนกลางในการติดต่อสื่อสารของข้าราชการ
กระทรวงยุติธรรม ภาษาอังกฤษสาหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน (ICC) ภาษาอังกฤษสาหรับการเสนอผลงาน
และการพูดเพื่อการประชุม (OCC) เป็นต้น74
อย่างไรก็ตาม ในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาชาติอาเซียนแล้ว สิ่งที่จาเป็นที่ต้อง
ดาเนินการควบคู่กันกับการพัฒนาบุคลากร คือ การพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับระบบงานคุมประพฤติ
ของประเทศในอาเซียน ตลอดจนการศึกษา วิเคราะห์ วางระบบกลไก และพัฒนามาตรการ การปฏิบัติต่อ
ผู้กระทาผิดในชุมชนที่เป็นบุคคลไม่มีสัญชาติไทย เช่น ผู้มีสัญชาติประเทศในอาเซียนและสัญชาติอื่นๆ เพื่อ
เป็นการวางแผนและขับเคลื่อนความร่วมมือ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือ/โปรแกรมการแก้ไข
และฟื้นฟูผู้กระทาผิดต่างชาติอาเซียนให้เกิดการบูรณาการรูปแบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด และระบบการ
73

รายงานสรุปผลการสัมมนากลุ่มย่อย“การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดอาเซียน.” โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร กลุ่มผู้ช่วย
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติ และ ผู้อานวยการกลุ่ม วันที่ 31 กรกฎาคม 2556. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล. 28
สิงหาคม 2556.
74

รายงานการสารวจความคิดเห็นการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาต่า งประเทศของบุคลากรกรมคุมประพฤติ เพื่อรองรับ การเข้า สู่
ประชาคมอาเซียน. เอกสารหมายเลข 1/2556 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ กองบริหารทรัพยากรบุคคล. 14 มกราคม 2556.

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

บาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอันจะส่งผลให้ภารกิจการแก้ไขและฟื้นฟู
ผู้กระทาผิดในกลุ่มประเทศอาเซียนได้รับการพัฒนาและมีมาตรฐานในระดับเดียวกัน
กล่าวโดยสรุป ในการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หากมี
การจัดให้มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ย นบุคลากรกรมคุมประพฤติ ประเทศไทยกับประเทศอาเซียนเพื่อ
ศึกษาองค์ความรู้และวิธีการด้านการปฏิบัติต่อผู้ กระทาผิดในชุมชนของอาเซียน รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว จะนาไปสู่การยกระดับความร่วมมือเพื่อการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้งานการปฏิบัติต่อ
ผู้กระทาผิดในชุมชนเพื่อการพัฒนาบุคลากรอาเซียนร่วมกัน ซึ่งสอดรับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ
ในการเตรียมความพร้ อมของประเทศไทยเพื่อการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในมิติด้านการเสริมสร้าง
ความมั่นคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
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ห้องประชุมกลุ่มย่อยที่ 2 “วิธีปฏิบัติที่ด”ี (Best Practice Showcases)
วิทยากรที่นาเสนอ ได้แก่
1. Mr. Manuel G.Co อธิบดีกรมการพักการลงโทษและการคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2. Ms. Koh Ee Voon เจ้าหน้าที่ด้านงานบริการสังคมอาวุโส สานักงานคุมประพฤติ กระทรวง
พัฒนาสังคมและครอบครัว สาธารณรัฐสิงคโปร์
3. Mr. Ng Aik Chung ผู้ช่วยปลัดการกระทรวงมหาดไทย ประเทศมาเลเซีย
4. พันเอกวณัฐ ลักษณะศิริ สังกัดกองพลที่ 1 รักษำพระองค์
นำวำอำกำศโท สำธิต ชีวำงกูล สั งกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดโรงเรียนกำรบิน
กำแพงแสน
นางสาวฝนทิพย์ ชลชัยไพศาล สังกัดกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
นางสุมาลี มาดา หัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพหญิง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
5. Professor Akiko Tashiro และ Professor Fumiko Akashi อาจารย์จากสถาบันการป้องกัน
อาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดของสหประชาชาติ ภาคพื้นเอเชียและตะวันออกไกล

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

มาตรฐานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนประเทศฟิลิปปินส์
(Benchmark Best Practices in Philippine Community-Based Corrections)

โดย Mr. Manuel G.Co
กรมการพักการลงโทษและการคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ภารกิจของกรมการพักการลงโทษและการคุมประพฤติ ประกอบด้วย 1) การคุมประพฤติ สาหรับ
ผู้ที่ได้รับโทษจาคุกไม่เกิน 6 ปี 2) การพักการลงโทษ สาหรับผู้ที่ได้รับโทษสถานเบา 3) การอภัยโทษภายใต้
เงื่ อนไข (Conditional Pardon) เป็ น อ านาจของประธานาธิ บ ดี ของประเทศ 4) การรอการลงโทษ
(Suspended Sentence) 5) การทางานบริการสังคม และ 6) การปล่อยตัวในชั้นก่อนพิจารณาคดี (Pretrial Release) ซึง่ เป็นภารกิจใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในภารกิจของกรมคุมประพฤติและพักการลงโทษ
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน
โปรแกรมและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ก รมการพั ก การลงโทษและการคุ ม ประพฤติ น ามาใช้ ใ นปั จ จุ บั น
ประกอบด้วย
1. ชุมชนบาบัดแบบขั้นบันได (Therapeutic Community Ladderized Program : TCLP)
ชุมชนบาบัดแบบขั้นบันไดพัฒนามาจากรูปแบบชุมชนบาบัด (Therapeutic Community: TC)
ในเรือนจา กรมคุมประพฤติและพักการลงโทษได้ปรับโครงสร้างของ TC เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ใน
ชุมชนและไม่ต้องพักค้าง (Non-residential Setting) เพื่อจัดการกับปัญหาและความจาเป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่มผ่านการทากิจกรรมและการบาบัดในลักษณะองค์รวมและสหวิชาชีพ เช่น การปรับพฤติกรรม การ
พัฒนาทักษะทางอารมณ์ กระบวนการคิด ความเชื่อ และฝึกอาชีพ เหตุผลที่ใช้ชื่อ “ชุมชนบาบัดแบบ
ขั้นบันได” เนื่องจากสมาชิกชุมชนต้องผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสามารถก้าวไปสู่ขั้นต่อไปของโปรแกรมได้
แม้ว่า TCLP จะมีองค์ประกอบบางส่วนที่ต่างไปจาก TC แต่ยังเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งใน
ส่วนของบรรทัดฐานและค่านิยมหลัก โครงสร้างแบบลาดับขั้น การประเมินความเสี่ยงและกระบวนการวาง
แผนการแก้ไขฟื้นฟูโดยเป็นไปตามเงื่อนไขการคุมประพฤติและพักการลงโทษ วัตถุประสงค์ของ TCLP คือ
ช่วยให้ผู้กระทาผิดสามารถใช้ชีวิตทางบวกได้อย่างยั่งยืนภายหลังพ้นการคุมประพฤติหรือพักการลงโทษ และ
ยกระดับการนารูปแบบชุมชนบาบัดไปใช้อย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้น โดยฟิลิปปินส์ได้พัฒนาคู่มือชุมชนบาบัด
แบบขั้นบันไดที่ได้ให้แนวทางสาหรับการนาไปใช้ตั้งแต่ขั้นสืบเสาะก่อนการคุมประพฤติ /พักการลงโทษ (ขั้น
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เตรียมความพร้อม) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดระยะแรก (Phase 1) คือ การปฐมนิเทศ และมีการเริ่มใช้คู่มือดังกล่าว
ในปี 2556 (ค.ศ. 2013)
2. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice)
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีวัตถุประสงค์ คือ การทาให้ปรองดองกัน (Reconciliation)
และให้อานาจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้เสียหาย สมาชิกชุมชน และผู้กระทาผิด กรมการพักการลงโทษ
และการคุมประพฤติ มีความมุ่งมั่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยจัดให้มีโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู
ที่ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้กระทาผิด ซึ่งได้แก่ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้พักการลงโทษ และ
ผู้ได้รับการอภัยโทษ ตลอดจนผู้เสียหายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากกระทาความผิดนั้น
การนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในระบบการควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางบวกต่อผู้กระทาผิดและผู้เสียหาย โดยยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทาให้ผู้กระทาผิด
ตระหนักว่าเขาสามารถที่จะเป็นคนดีของสังคมได้ และทาให้ผู้เสียหายรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรม ตลอดจน
ทาให้ส มาชิกชุมชนไม่หวาดกลัวอีกต่อไป การผนวกแนวคิดของยุติธ รรมเชิงสมานฉันท์ไว้ในพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงานจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมของกรมฯ ผ่านการทางาน
ร่วมกับเครือข่ายภาคสังคมและภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมอภิปรายและหาทางออกร่วมกัน เป้าหมาย
สูงสุดของยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ คือ การฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่แตกร้าวระหว่างผู้เสียหาย ผู้กระทาผิด และ
ชุมชน
ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ประกอบด้วย
1. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation) เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายได้พบกับ
ผู้กระทาผิดในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพื่อร่วมอภิปรายหาทางออกที่สามารถยอมรับได้ทั้ง
สองฝ่าย
2. การทาให้ปรองดอง (Reconciliation)
3. การประชุมกลุ่ม (Conferencing)
4. กลุ่มให้กาลังใจ (Circle of Support : COS) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เสียหาย ผู้กระทาผิด และ
ชุมชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้น และผลที่ตามมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทาผิดกับชุมชน กลุ่มให้กาลังใจถูกพิจารณาว่าเป็น
รูปแบบยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีความเหมาะสมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน เนื่องจากชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวอย่างมาก ทั้งนี้ ผู้แทนชุมชนอาจเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ (Volunteer
Probation Aides : VPAs) หรือสมาชิกชุมชนอื่นๆ

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

3. อาสาสมัครคุมประพฤติ (Volunteer Probation Aides Program)
ในมาตรา 28 คาสั่งประธานาธิบดีที่ 968 (Presidential Decree No. 968) และกฎหมายคุม
ประพฤติ ค.ศ. 1976 กาหนดให้ ป ระชาชนที่มีความประพฤติดีส ามารถปฏิบัติห น้าที่เป็นอาสาสมัครคุม
ประพฤติได้ เพื่อช่วยในการควบคุมและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติ นอกจากนี้ คาสั่งฝ่ายบริหารที่ 468
(Executive Order No. 468) ได้ให้ความสาคัญกับโครงการอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่ วม
ของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน โดยกรมคุมประพฤติและพักการลงโทษได้ร่วมมือกับองค์กร
11 แห่ง หน่ว ยงานภาครัฐ 7 แห่ง และหน่ว ยงานที่มิใช่ของรัฐ 4 แห่ ง ในการด้านการประสานงานและ
ดาเนินการโปรแกรม
ปัจจุบัน ฟิลิปปิน ส์มีอาสาสมัครคุมประพฤติจานวนทั้งสิ้น 13,363 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
อธิบดีกรมคุมประพฤติ และเห็นชอบโดยปลัดกระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้ การจัดตั้งสมาคมอาสาสมัครคุม
ประพฤติในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศก็มีความสาคัญต่อการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครคุมประพฤติ โดยในแต่ละพื้นที่จะจัดตั้งสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติของตนเอง ซึ่งปัจจุบันมี
จานวนทั้งสิ้น 216 แห่งทั่วประเทศ และสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติระดับประเทศ 1 แห่ง เพื่อสนับสนุน
การทางานของอาสาสมัครคุมประพฤติ ทั้งในด้านการฝึกอบรม จัดหาทรัพยากร และสร้างเสริมศักยภาพของ
บุคลากร
4. งานบริการสังคมแบบองค์รวม (Integrated Allied Social Services : IASS)
ในการบาบัดฟื้นฟูผู้กระทาผิด กรมคุมประพฤติและพักการลงโทษจะใช้แนวทางแบบองค์รวม
เนื่องจากกรมฯ คานึงถึงทุกๆ มิติของสุขภาวะ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และความเชื่อ IASS ถูก
ออกแบบมาเพื่อครอบครัวของผู้กระทาผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุตรหลานของผู้กระทาผิดและผู้ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ กรมฯ เชื่อว่าการแก้ไขฟื้นฟูจะสาเร็จได้นั้น โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูจะต้องครอบคลุมถึงปัญหาและ
ความต้องการของครอบครัวผู้กระทาผิดด้วย เช่น การให้การศึกษากับบุตรของผู้กระทาผิด กิจกรรมที่ผ่านมา
ได้แก่ การลงนามในบันทึกความตกลงร่วมกันระหว่างกรมคุมประพฤติและพักการลงโทษและมูลนิธิอะชินากะ
(Ashinaga Foundation) ของประเทศญี่ปุ่นที่สนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กกาพร้าทั่วโลก
5. รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส (Integrated Quarterly Performance Report : IQPR)
เพื่ อจั ดตั้งระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน วัดประสิ ทธิภาพของโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูและการ
ให้บริการ กรมการพักการลงโทษและการคุมประพฤติ จึงได้พัฒนา “รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส”
ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดผลสาหรับการพัฒ นาโปรแกรมและกาหนดแนวนโยบายของกรมฯ เครื่องมือ
ดังกล่าวจะทาให้ทราบถึงมิติด้านต่างๆ ขององค์กรที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุง ตลอดจนกระบวนการและ
ขั้นตอนการดาเนินการที่จาเป็นต้องได้รับการทบทวนและทาให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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6. การอนุญาตให้ผู้พักการลงโทษและผู้ที่ได้รับอภัยโทษเดินทางไปต่างประเทศได้
อ้างถึงใน คู่มือคณะกรรมการพักการลงโทษและการอภัยโทษ (Board of Pardon and Parole
Manual) ข้อที่ 3.10 ว่าด้วย การท่องเที่ยวหรือทางานในต่างประเทศ ระบุว่า “ผู้พักการลงโทษหรือผู้ได้รับ
การอภัยโทษใดๆ ที่อยู่ระหว่างการควบคุมสอดส่องและไม่มีคดีซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา สามารถยื่นขอไป
ทางานหรือท่องเที่ยวต่างประเทศได้ โดยผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาต คือ อธิบดีกรมการพักการลงโทษและ
การคุมประพฤติ และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการพักการลงโทษและการอภัยโทษ”
ด้วยกรมการพักการลงโทษและการคุมประพฤติตระหนักถึงความจาเป็นในการเร่งการแก้ไขฟื้นฟู
และการคืนผู้พักการลงโทษ/ผู้ได้รับการอภัยโทษกลับสู่สังคมให้เร็วที่สุด คณะกรรมการพักการลงโทษและ
อภัยโทษจึงได้มีมติที่ 411 บังคับใช้เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้
พักการลงโทษและผู้ที่ได้รับการอภัยโทษสามารถทางานในต่างประเทศได้ในช่วงระหว่างการควบคุมสอดส่อง
และเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการเดินทางออกนอกประเทศของบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้
ให้อานาจประธานคณะกรรมการฯ และอธิบดีกรมการพักการลงโทษและการคุมประพฤติในการออกหนังสือ
รับรองว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในระหว่างการควบคุมและสอดส่องและได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศ
ได้
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมสาหรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนของ
ของกรมคุมประพฤติและพักการลงโทษ เนื่องจากการรวมตัวดังกล่าวจะทาให้ประชาชนอาเซียนสามารถ
เคลื่อนย้ายถิ่นฐาน เดินทางติดต่อกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
7. การสัมภาษณ์ชุมชน (Community Interview)
กรมการพักการลงโทษและการคุมประพฤติ ให้ความสาคัญกับการสัมภาษณ์ชุมชนเพื่อประเมิน
ความพร้ อ มของชุ ม ชนก่ อ นอนุ ญ าตให้ ผู้ ต้ อ งขั ง ได้ รั บ การพั ก การลงโทษ หรื อ อภั ย โทษ การสั ม ภาษณ์
ดาเนิ น การโดยพนั กงานคุมประพฤติในพื้น ที่ซึ่งจะประเมินในหลายมิติ ได้แก่ การยอมรับของครอบครัว
ผู้เสียหาย และชุมชน ความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้กระทาผิดให้กลับคืนเป็นคนดีของสังคม แนวทางการฟื้นฟู
สัมพันธภาพระหว่างผู้ต้องขังกับผู้เสียหายและครอบครัวผู้เสียหายเพื่อป้องกันการกระทาผิดในอนาคต
8. การแจ้งผู้เสียหาย/ชุมชน (Victims/Community Notification)
เนื่องจากฟิลิปปินส์ให้ความสาคัญกับผู้เสียหายและครอบครัวผู้เสียหาย ดังนั้นก่อนการพิจารณา
ให้พักการลงโทษหรืออภัยโทษ สานักเลขานุการประธานาธิบดีจะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้เสียหายหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับคดีนั้นๆ เพื่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการยื่นขอพักการลงโทษหรืออภัยโทษของผู้กระทาผิด
หากผู้เสียหายคัดค้านคาขอดังกล่าวก็ไม่ได้แปลว่าคาขอนั้นจะตกไป แต่คณะกรรมการพักการลงโทษและอภัย
โทษจะพิจารณาถึงเหตุผลของการคัดค้าน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยตัว และอาจเลื่อนการพักการ
ลงโทษหรืออภัยโทษออกไปชั่วคราว
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9. ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน
กรมการพักการลงโทษและการคุมประพฤติได้ทางานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรที่
มิ ใ ช่ ข องรั ฐ ในการแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ในชุ ม ชน ตั ว อย่ า งเช่ น การลงนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
(Memorandum of Agreement) ร่วมกับ the Sikatuna Baptist Church เกี่ยวกับการเปิดบ้านกึ่งวิถีเพื่อ
รองรับผู้ต้องขังที่ได้รับการพักการลงโทษหรือการอภัยโทษที่ไม่มีที่อยู่อาศัยและต้องการความช่วยเหลือในการ
กลับสู่สังคม ตลอดจนการจัดให้มีโครงการฝึกอาชีพในบ้านกึ่งวิถีอีกด้วย อีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ การเป็นภาคี
กับ the CARITAS ซึ่งจะจัดการสัมมนา การประชุม และการอบรมให้กับผู้กระทาผิด ผู้เสียหาย และชุมชน
โครงการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีนั้นเป็นปัจจัยสาคัญในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทา
ผิดในชุมชน และมีบทบาทสาคัญในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในสังคม อาจกล่าวได้ว่า กรมการพักการ
ลงโทษและการคุมประพฤติจะไม่สามารถประสบความสาเร็จในการคืนคนดีกลับสู่สังคมได้อย่างแท้จริง หาก
ปราศจากความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีและชุมชน เป้าหมายสูงสุดของกรมฯ ในฐานะ
ที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน คือ การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแลผู้กระทาผิดซึ่งเป็นคนของชุมชนเอง
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การบริการ การเติบโต การฟื้นฟู: คาสั่งการทางานบริการสังคมในสาธารณรัฐสิงคโปร์
(Serve, Grow, Restore: Community Service Order in Singapore)

โดย Ms. Koh Ee Voon
เจ้าหน้าที่ด้านงานบริการสังคมอาวุโส สานักงานคุมประพฤติ
กระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัว
สาธารณรัฐสิงคโปร์

1. ภาพรวมของคาสั่งการทางานบริการสังคม
1.1 คาสั่งการทางานบริการสังคม (The Community Service Order: CSO)) เริ่มนามาใช้เป็นครั้ง
แรกในประเทศสิงคโปร์ในปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) เพื่อเป็นเงื่อนไขการคุมความประพฤติสาหรับผู้กระทา
ความผิดที่เป็นเยาวชน นับแต่นั้นเป็นต้นมา คาสั่งดังกล่าวได้ขยายไปใช้กับผู้กระผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ทั้งในลักษณะ
ที่เป็ น ทั้งเงื่อนไขการคุมประพฤติ และที่เป็ น โทษ และยังใช้ส าหรับบุคคลซึ่งกระทาผิ ดต่อคาสั่ งให้ จ่ายค่า
อุปการะเลี้ยงดูในศาลครอบครัว
1.2 ปัจจุบัน กระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัว มีภาระหน้าที่ในการดูแลคาสั่ง การทางานบริการ
สังคม 3 ประเภท ดังนี้
ก. การทางานบริการสังคมสาหรับผู้กระทาผิดที่เป็นเยาวชนและผู้กระทาผิดที่ศาลสั่งให้คุมประพฤติ
คาสั่งการทางานบริการสังคมถูกนามาใช้ในปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) โดยเป็นเงื่อนไขของการคุม
ประพฤติสาหรับผู้กระทาผิดที่เป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ คาสั่งการทางานบริการสังคมจะใช้กับผู้กระทาผิดที่มี
อายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป โดยสั่งให้ทางานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 40 – 240 ชั่วโมง และ
ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายใน 12 เดือนนับจากวันที่มีการออกคาสั่ง จานวนชั่วโมงของการทางานบริการสังคม
จะถูกกาหนดโดยศาล
ข. คาสั่งการทางานบริการสังคมในฐานะมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
จากการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ.2010) ซึ่งมีผลบังคับใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 (ค.ศ.2011) ศาลสามารถมีคาสั่งการทางานบริการสังคมในฐานะที่เป็นโทษได้ การ
กาหนดโทษให้ทางานบริการสังคมสามารถใช้กับผู้กระทาผิดที่มีอายุ 16 ปี ขึ้นไป ที่มีโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี
ศาลอาจกาหนดโทษให้ผู้กระทาผิดทางานบริการสังคม หากศาลเห็นว่าการชดใช้ความผิดของบุคคลนั้นจะ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ผู้กระทาผิดต้องทางานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 40 – 240
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ชั่วโมง และจะต้องปฏิบัติให้เสร็ จสิ้นภายใน 12 เดือนนับจากวันที่มีการออกคาสั่ง จานวนชั่วโมงของการ
ทางานบริการสังคมจะถูกกาหนดโดยศาล
ค. คาสั่งการทางานบริการสังคมสาหรับผู้ทผี่ ิดต่อคาสั่งให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 (ค.ศ.2011) เป็นต้นไป ศาลครอบครัวสามารถสั่งให้ผู้ที่ละเมิดคาสั่ง
ให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูอดีตคู่สมรสและบุตรทางานบริการสังคมได้ ตามที่ระบุไว้ใน ตอนที่ 71 ของกฎบัตร
สตรี โดยผู้กระทาผิดนั้นต้องทางานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเวลา 40 ช.ม. ซึ่งจะต้องทาให้เสร็จสิ้นภายใน 6
เดือนนับจากวันที่มีการออกคาสั่ง
2. วัตถุประสงค์ของคาสั่งการทางานบริการสังคม
2.1 เป็นมาตรการแก้ไขฟื้นฟู การทางานบริการสังคมจะให้ประสบการณ์เชิงบวกกับผู้กระทาผิด
ผ่านการทางานเพื่อชุมชนซึ่งจะช่วยพัฒนาความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และการตระหนักถึงความเป็นอยู่ของผู้อื่น
ในขณะเดี ย วกั น ก็ ไ ด้รั บ ประสบการณ์ ที่ มีค่ า พั ฒ นาทัก ษะทางสั งคมเชิ งสร้ างสรรค์แ ละทั ก ษะการสร้ า ง
สัมพันธภาพ ตลอดจนเพิ่มความมั่นใจและการเห็นคุณค่าในตนเอง
2.2 การทางานบริการสั งคมเป็นรูปแบบหนึ่ งของการลงโทษโดยให้ ผู้กระทาผิ ดสละเวลาว่าง
ส่วนตัวมาทางานเพื่อชุมชน
2.3 เป็นวิธีการทีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้กระทาผิดได้แก้ไขโดยการบริการชุมชนหรือสมาชิกใน
ชุมชน
3. การดาเนินการคาสั่งการทางานบริการสังคม
3.1 การใช้คาสั่งการทางานบริการสังคม ต้องมีการเตรียมกิจกรรมที่มีประโยชน์และหากเป็นไปได้
สอดคล้องกับความสนใจ ทักษะ และความสามารถของผู้กระทาผิด การทางานบริการสังคมช่วยเปิดมุมมอง
ชีวิตของผู้กระทาผิด ช่วยให้พวกเขามีประสบการณ์ทางสังคมที่มีคุณค่าในการรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
ให้โอกาสที่จะพัฒนาทักษะทางสังคมและจุดมุ่งหมายของชีวิตในการสร้างประโยชน์แก่สังคม
3.2 ผู้กระทาผิดทุกคนที่ได้รับคาสั่งให้ทางานบริการสังคมต้องมีสุขภาพกายและจิตที่ดี พนักงาน
คุมประพฤติหรือเจ้าหน้าที่งานบริการสังคมจะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมของการใช้คาสั่งให้ทางานบริการ
สังคม เมื่อศาลมีคาสั่งให้ทางานบริการสังคม ผู้กระทาผิดจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศจากเจ้าหน้าที่งานบริการ
สังคม เพื่ อให้ มี ค วามเข้ าใจที่ ดี ขึ้น เกี่ ย วกั บ เหตุผ ลที่ ศ าลสั่ ง ให้ ท างานบริก ารสั งคม บทบาทและความ
รับผิดชอบของตนเองและผลลัพธ์ที่จะตามมาเมื่อฝ่าฝืนคาสั่ง ผู้กระทาผิดจะร่วมกาหนดตารางการทางาน
บริการสังคม งานที่ผู้กระทาผิดได้รับมอบหมายให้ทาจะพิจารณาจากประเภทความผิด ความเสี่ยง ความ
สนใจ ความพร้อม และระยะทางจากที่พักไปยังจุดทางานบริการสังคม
3.3 ในการไปทางานบริการสังคมวันแรก เจ้าหน้าที่งานบริการสังคมจะเป็นผู้พาผู้กระทาผิดไป
รายงานตัวที่หน่วยงานที่มอบหมาย และแนะนาผู้กระทาผิดต่อผู้แทนของหน่วยงาน ผู้กระทาผิดจะได้รับ
คาอธิบายเกี่ย วกับกฎ ข้อบังคับของหน่วยงานและลักษณะของงานโดยสังเขป นอกจากนี้จะได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างคร่าวๆ เกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานนั้น
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3.4 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจะช่วยติดตามการปฏิบัติงานและรายงานความก้าวหน้าของผู้กระทา
ผิดให้เจ้าหน้าที่งานบริการสังคมทราบความเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ หากผู้กระทาผิดสร้าง
ปัญหาให้กับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่งานบริการสังคมจะได้รับแจ้งเพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ ยังมี
อาสาสมัครคุมประพฤติช่วยควบคุมและสอดส่องการทางานบริการสังคมของผู้กระทาผิดอีกด้วย
3.5 รูปแบบการเรียนรู้เรื่องบริการ (Service Learning Model) ได้ถูกนามาใช้เพื่อเสริมสร้างการ
เรี ย นรู้ ของผู้ กระทาผิ ดผ่ านประสบการณ์ การทางานบริการสั งคม เจ้าหน้าที่ งานบริการสั งคมจะร่ว มกับ
ผู้กระทาผิดในการกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้และซักถามเพื่อให้ผู้กระทาผิดได้ใคร่ครวญถึงประสบการณ์
ที่เกิดขึ้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้กระทาผิดตระหนักถึงพฤติกรรมของตนที่ผ่านมา และยังเป็นการฟื้นฟูผู้กระทา
ผิด
3.6 ผู้กระทาผิดที่อายุ 21 ปีขึ้นไป สามารถหาหน่วยงานสาหรับไปทางานบริการสังคมได้ด้วย
ตัวเอง นับตั้งแต่เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007) มีผู้ถูกคุมประพฤติมากกว่า 100 รายเข้าร่วมโครงการนี้ ผู้
ถูกคุมประพฤติเหล่านี้ได้ช่วยหาหน่วยงานใหม่ๆ สาหรับรองรับงานทางานบริการสังคมอีกด้วย
4. หุ้นส่วนชุมชน
4.1 ในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนดังจะเห็นได้จากหน่วยงานต่างๆ ที่ยินดีให้ผู้กระทาผิดไป
ทางานบริการสังคมนั้น อาสาสมัครคุมประพฤติและสมาชิกครอบครัวของผู้กระทาผิดมีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก
จากเดิมในปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ.1996) ที่มีเพียง 10 หน่วยงานในชุมชนที่ยินดีเข้าร่วมเป็นหน่วยงานสาหรับการ
ทางานบริการสังคม ปัจจุบันมากเครือข่ายมากถึง 130 หน่วยงาน
4.2 หน่วยงานของชุมชนเหล่านี้ได้เปิดประตูรับผู้กระทาผิดด้วยความปรารถนาดีและสร้างโอกาส
ให้ผู้กระทาผิดได้สร้างความแตกต่างในชีวิตและชุมชน พวกเขาจะมีโอกาสที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับ
ผู้รับบริการของหน่วยงานนั้นและช่วยจัดกิจกรรมทางสังคมสาหรับผู้รับบริการของหน่วยงานนั้น การทาเช่นนี้
เป็นการขยายโอกาสในการรับใช้คนหลายกลุ่ม ช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม และส่งเสริมศิลปะ
4.3 ประสบการณ์เหล่านี้มีจุดมุ่งมายที่จะช่วยให้ผู้กระทาผิดเกิดความเห็นอกเห็นใจ มีวินัยใน
ตนเอง มีความมั่น ใจและมีความรับ ผิ ดชอบ การมีโ อกาสรับใช้ สั งคมโดยสละเวลา ความพยายาม และ
ความสามารถพิเศษ ไม่เพียงแต่จะทาให้ผู้กระทาผิดได้ชดเชยสาหรับความผิดที่ตนได้กระทาไว้ แต่ยังทาให้
พวกเขาได้เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ.2013) เพียงปีเดียว มีผู้ที่ถูกคุม
ประพฤติจานวน 735 รายได้การทางานบริการสังคมเป็นเวลา 86,780 ชั่วโมงใน และผู้กระทาผิดจานวน 133
ราย ทางานบริการสังคมเป็นเวลา 22,190 ชั่วโมง
5. ก้าวไปข้างหน้า
5.1 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ศาลให้สั่งใช้การคุมประพฤติกับ ผู้กระทาผิดที่มีความเสี่ยงสูงจานวน
มากขึ้น ซึ่งเห็ น ได้ จ ากการใช้ก ารคุม ประพฤติแบบเข้มงวดมากขึ้น มีเงื่อ นไขมากขึ้น และระยะเวลาคุ ม
ประพฤติยาวนานขึ้น ประวัติอาชญากรและความผิดที่กระทาก็มีความซับซ้อนมากขึ้น

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

5.2 เพื่อเอาชนะความท้าทายในอนาคต กระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัวได้นากลยุทธ์ 3E
มาใช้ในการดาเนินการบริการสังคม ประกอบด้วย E1 คือ Enrich the CSO experience หมายถึง การ
เพิ่มพูนประสบการณ์ในการทางานบริการสังคม E2 คือ Empower probationers for greater ownership
หมายถึง การทาให้ผู้ถูกคุมความประพฤติรู้สึก เป็นเจ้าของในงานที่ทา E3 คือ Enhance community
engagement หมายถึง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เราพยายามที่จะสร้างหุ้นส่วนกับชุมชนที่จะให้
สถานที่ในการทางานบริการสังคมที่เหมาะสมกับความสามารถและทักษะของผู้กระทาผิด
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พัฒนาการร่วมสมัยในการฟื้นฟูผู้กระทาความผิด: บ้านกึ่งวิถีในประเทศมาเลเซีย
(Contemporary Developments in Offender Rehabilitation: Halfway House in Malaysia)

โดย Mr. Ng Aik Chung
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประเทศมาเลเซีย
บทนา
ก่อนหน้าที่จะมีการเพิ่มขึ้นของอัตราการกระทาผิดซ้า มีการหันกลับไปให้ความสนใจกับการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิด ต้องมีการจัดหาโปรแกรมการกลับเข้าสู่สังคมที่เหมาะสมให้กับผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อย
ตัว ทุกวันนี้หลายฝ่ายเห็นพ้องว่าผู้บริหารเรือนจากาลังเผชิญกั บความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น การใช้วิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานยุติธรรมทางอาญา
การลดการกระทาผิดซ้า
เนื่ องจากความเปลี่ ย นแปลงของปัจจัยที่แวดล้อมการปล่ อยตัว และการกลั บเข้าสู่ ชุมชนของ
ผู้ต้องขัง จึงมีการหันกลับมาสนใจการแก้ไขฟื้น ฟูของเรือนจา โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูก่อนปล่อยตัวที่จัดขึ้น ทั้ง
ภายในและภายนอกเรือนจานั้นมีความสาคัญต่อการลดการกระทาผิดซ้า ด้วยตระหนักผู้ต้องขังทุกคนจะพ้น
จากเรือนจา และกลับสู่ชุมชน กรมราชทัณฑ์ประเทศมาเลเซียได้ ในโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดใน
ชุมชน ในช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งผู้ต้องขังส่วนใหญ่ต้องเข้าร่วมก่อนทีจ่ ะได้รับการปล่อยตัว
ระยะเปลี่ยนผ่าน
ระยะเปลี่ยนผ่าน คือ กระบวนการเตรียมผู้ต้องขังให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนที่จะ
สามารถกลับคืนสู่ชุมชน การเปลี่ยนผ่านจากเรือนจาสู่โลกภายนอกนี้มีนัยอันใหญ่หลวงต่อความปลอดภัยของ
สังคมและความเป็นอยู่สมาชิกชุมชน วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศที่นามาใช้ในโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยดีจะเป็นเครือ่ งตัดสินความสาเร็จในการกลับสู่สังคมของผู้ต้องขัง
บ้านกึ่งวิถี (Half Way House)
รูปแบบนี้มุ่งเน้ นผู้ ต้องขังที่เป็ น ผู้ใหญ่ภ ายหลั งการเข้าโครงการ ซึ่งจะจัด ที่พักอาศัย ให้ ในช่ว ง
ระหว่างการปล่อยตัวจากเรือนจาสู่ ชุมชน นอกจากที่พักแล้ว ยังมีอาหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่คอย
ช่วยเหลือผู้อาศัยในการแก้ปัญหาที่พวกเขาพบเจอ ช่วยหางานทาเพื่อว่าเขาเหล่านั้นจะได้กลับเข้าสู่สังคม
อย่างประสบความสาเร็จและเป็นพลเมืองที่ ดีของสังคม การพานักในบ้านกึ่งวิถีจะช่วยให้ นักโทษที่เพิ่งได้รับ
การปล่อยตัวใหม่สามารถปรับสภาพเข้าสู่ชุมชนอย่างค่อยเป็นไป ซึ่งการปรับตัวจะเกิดขึ้นได้ดีกว่าหากเขาได้
ฝึกกับสภาพชุมชนที่แท้จริง
ปัจจุบัน ประเทศมาเลเซียมีการจัดตั้ง จานวน 14 แห่งทั่วประเทศ อย่างน้อยรัฐละหนึ่งแห่ง เป็น
ที่น่าประหลาดใจว่า นั บตั้งแต่การเริ่ มต้นโครงการบ้านกึ่งวิถีในปี 2553 (ค.ศ. 2010) ไม่พบรายงานว่ามี

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

กระทาผิดซ้าของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัว ปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อนัก โทษที่เพิ่งได้รับการปล่อย
ตัวทีม่ ีปัญหาในการปรับตัวสู่สังคม ไร้บ้าน และไม่ได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัว
จานวนของผู้อาศัยในบ้านกึ่งวิถี (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2014)
ปี
จานวนผู้อยู่อาศัย (คน)
2010
24
2011
132
2012
366
2013
340
2014
214
รวม
1076
สรุป
ผู้ต้องขังที่ประสบความสาเร็จในการแก้ไขฟื้นฟูจะสามารถเป็นพลเมืองที่ สร้างประโยชน์มากมาย
ให้กับสังคม สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและลดปัญหาสังคม ซึ่งหวังว่าจะช่วยลดการกระทาผิดซ้าในหมู่
ผู้ต้องขังและลดอัตราอาชญากรรมภายในประเทศในที่สุด
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ความร่วมมือด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทย
(Collaboration for Drug Rehabilitation in Thailand)
โดย พั น เอกวณั ฐ ลั ก ษณะศิ ริ สั ง กั ด กองพลที่ 1 รั ก ษำ
พระองค์
นำวำอำกำศโท สำธิ ต ชี ว ำงกู ล สั ง กั ด ศู น ย์ ฟื้ น ฟู
สมรรถภำพ ผู้ติดยำเสพติดโรงเรียนกำรบินกำแพงแสน
นางสาวฝนทิพย์ ชลชัยไพศาล สังกัดกองพัฒนาการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
นางสุมาลี มาดา หัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพหญิง
สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลไทยได้ตราพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
ขึ้น (the Narcotic Addict Rehabilitation Act 2002) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบังคับให้ผู้เสพ/ติดยาเสพติด
เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูอย่างถูกต้องเหมาะสมแทนการลงโทษทางอาญา หรือที่เรียกว่า “ระบบบังคับบาบัด”
และเรียกผู้เสพ/ติดยาเสพติดว่า “ผู้ป่วย” หากผู้เสพ/ติดยาเสพติดถูกจับกุมดาเนินคดีใน 4 ฐานความผิด
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ได้แก่ 1) เสพยาเสพติด 2)
เสพและมีไว้ในครอบครอง 3) เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย 4) เสพและจาหน่าย และไม่มีคดีอาญา
อื่นๆ จะถูกส่งตัวมาเข้าระบบบังคับบาบัดซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ในขณะเดียวกัน สาหรับผู้เสพ/ติดยาเสพติดที่มีความประสงค์จะเข้ารับการบาบัดด้วยความเต็มใจ
ก็สามารถเข้ารับการบาบัดในระบบสมัครใจซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขได้ และสาหรับ
ผู้ เ สพ/ติ ด ยาเสพติ ด ที่ ถู ก จั บ กุ ม ด าเนิ น คดี ใ นความผิ ด ที่ น อกเหนื อ จาก 4 ฐานความผิ ด ข้ า งต้ น ศาลจะ
ดาเนินการตามกระบวนการทางอาญาตามปกติเดิม และเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในเรือนจา ภายใต้การดูแลของ
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
ระบบบังคับบาบัด
จากพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เมื่อผู้เสพยาเสพติดถูกจับกุม
ดาเนินคดี ใน 4 ฐานความผิด ข้างต้น พนักงานสอบสวนจะส่ งต่อไปยังศาลภายใน 48 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็น
เยาวชน อายุต่ากว่า 18 ปี ต้องส่งตัวภายใน 24 ชั่วโมง และศาลจะส่งตัวไปเข้ารับการตรวจพิสูจน์ในสถานที่
เพื่อการตรวจพิสูจน์ต่อไป
การดาเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 แบ่งออกเป็น 2
ระยะ ดังนี้
1) การตรวจพิสูจน์ คือ การแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เพื่อพิจารณา
ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เสพ/ติดยาเสพติดหรือไม่ โดยมีพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ดาเนินการตรวจพิสูจน์ หาก
พิจารณาพบว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ไม่เป็นผู้เสพ/ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ.2545 คณะอนุกรรมการจะมีคาวินิจฉัยให้ ส่ งตัว คืนพนักงานสอบสวนเพื่อกลับไปดาเนิน
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คดีอาญาตามขั้นตอนปกติ แต่ถ้าเป็นผู้เสพยาเสพติด /ผู้ติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการฯ ประจาพื้นที่จะ
วินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์รายนั้นควรเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในโปรแกรมการฟื้นฟู
ฯ ใดที่เหมาะสมต่อไป
2) การฟื้น ฟู สมรรถภาพผู้ ติด ยาเสพติ ด จะดาเนิน การโดยร่ ว มมื อกั บ หน่ ว ยงานภาคี แบ่ ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว และการฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว
2.1 โปรแกรมฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว
- การควบคุมตัวเข้มงวด โปรแกรมที่ใช้ในการบาบัดฟื้นฟูฯ คือ ชุมชนบาบัด และโปรแกรมจิราสา
มีศูน ย์ฟื้นฟูฯ ทั้งสิ้ นจ านวน 14 แห่ง เช่น ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด (ลาดหลุ มแก้ว ) ในความ
รับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ และสถานที่ฟื้นฟูฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานพหุภาคี ได้แก่
กองทัพอากาศ กองทัพเรือ และกรมราชทัณฑ์
- การควบคุมตัวไม่เข้มงวด โปรแกรมที่ใช้ในการบาบัดฟื้นฟูฯ คือ FAST MODEL หน่วยงาน
ฟื้นฟูฯ คือ กองทัพบก กองทัพเรือ กรมการปกครอง กรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิต
2.2 โปรแกรมฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การฟื้นฟูฯแบบผู้ป่วยนอก
การฟื้นฟูฯแบบผู้ป่วยใน และการฟื้นฟูฯ โดยสานักงานคุมประพฤติ โปรแกรมที่ใช้ ได้แก่ เมททริกซ์โปรแกรม
โปรแกรมที่ดาเนินการโดยสานักงานคุมประพฤติ นอกจากนี้ ยังมีการนาแนวคิดทางพุทธศาสนามาใช้ใ นการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอีกด้วย เช่น โปรแกรมวิถีพุทธ ค่ายจริยธรรม เป็นต้น
ระยะเวลาในการฟื้นฟูฯ คือ 120 วัน แต่สามารถขยายเวลาออกไปได้หรือใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่านี้
ได้ขึ้นอยู่กับผลความพึงพอใจของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ ซึ่งจะมีการประเมินภายใน 90 วัน หรือ 2 ใน 3
ของระยะเวลาการฟื้นฟูฯ ในกรณีที่มีระยะเวลาในการฟื้นฟูฯ น้อยกว่า 120 วัน ถ้าผลการฟื้นฟูฯเป็นที่พอใจ
หน่วยบาบัดฟื้นฟูฯ จะส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูไปให้พ นักงานคุมประพฤติฟื้นฟูฯ ต่ออีก 2 เดือน เพื่อเตรียม
ความพร้อมการปฏิบัติตนในการกลับสู่สังคม
เมื่อเข้ารับการฟื้นฟูฯ จนครบตามระยะเวลาแล้ว และได้รับการประเมินให้ผ่านการฟื้นฟูฯ ผู้เข้า
รับการฟื้นฟูฯ จะได้รับการปล่อยตัวโดยไม่ต้องถูกดาเนินคดี แต่ถ้าผลการฟื้นฟูฯ ไม่เป็นที่พอใจหรือประเมิน
ไม่ผ่านการฟื้นฟูฯ คณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ ประจาเขตพื้นที่สามารถขยายระยะเวลาออกไปครั้งละไม่เกิน 6
เดือน และรวมแล้วไม่เกิน 3 ปี หรือปรับแผนการฟื้นฟูฯ หรือยกเลิกการฟื้นฟูฯ ส่งตัวคืนให้พนักงานสอบสวน
ดาเนินคดีตามกระบวนการพิจารณาปกติต่อไป
สถิติของระบบบังคับบาบัดในปี 2556 พบว่า มีผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ จานวน 227,093 คน และผู้
เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จานวน 203,961 คน ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่เพศ
ชาย ประเภทของยาเสพติดที่พบมากที่สุด คือ เมทแอมเฟตามีน (95%) รองลงมา คือ กัญชา และสารระเหย
สาหรับประเภทของการฟื้นฟูฯ พบว่า 86.4% เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในโปรแกรมแบบไม่ควบคุ มตัว 10.77% ใน
โปรแกรมควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวด และ 2.83% ในโปรแกรมควบคุมตัวแบบเข้มงวด
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โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะด้านสาหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้ได้รับการพักการลงโทษในประเทศ
ญี่ปุ่น (Collaboration for Drug Rehabilitation in Thailand)

โดย Akiko Tashiro และ Fumiko Akashi
อาจารย์ประจาสถาบันการป้องกันอาชญากรรมและการ
ปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดของสหประชาชาติ ภาคพื้นเอเชีย
และตะวันออกไกล (UNAFEI)
บทนา
ในสานักงานคุมประพฤติประเทศญี่ ปุ่น ผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้ ได้รับการพักการลงโทษที่มี
แนวโน้มของการเป็นอาชญากรบางประเภทจะได้รับการแก้ไขฟื้นฟูด้วยวิธีการที่เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนา
จากการบาบั ดรูปแบบความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy) ประเทศญี่ปุ่นนา
โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูมาใช้เป็นครั้งแรกกับผู้กระทาผิดทางเพศเมื่อปี 2549 (ค.ศ. 2006) สาหรับโปรแกรม
แก้ไขฟื้นฟูอื่นๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นในภายหลัง เช่น โปรแกรมบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 75 ปี 2551 (ค.ศ. 2008)
โปรแกรมป้องกันการใช้ความรุนแรง ปี 2551 (ค.ศ. 2008) และโปรแกรมป้องกันเมาแล้วขับ ปี 2555 (ค.ศ.
2012) โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะด้านทั้ง 4 นี้ได้ถูกนาไปใช้ในสานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศญี่ปุ่น
ในเอกสารฉบั บ นี้ ผู้ เขีย นจะเริ่ มด้ว ยการให้ ข้ อมูล เกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขฟื้ นฟูเ ฉพาะด้านที่
ดาเนินการอยู่ในสานักงานคุมประพฤติญี่ปุ่น ซึ่งจะมุ่งเน้นที่การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดทางเพศและการบาบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จากนั้นจะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสานักงานคุมประพฤติภายหลังจากนา
โปรแกรมดังกล่าวมาใช้ มุมมองที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นของผู้เขียนเท่านั้น มิได้เป็นมุมมองที่เป็นตัวแทนของ
สถาบั น การป้ อ งกั น อาชญากรรมและการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ก ระท าผิ ด ของสหประชาชาติ ภาคพื้ น เอเชี ย และ
ตะวันออกไกล (UNAFEI) หรือของรัฐบาลญี่ปุ่นแต่อย่างใด
1. กรอบความคิดทั่วไปของโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะด้าน
โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะด้านที่ดาเนินการในสานักงานคุมประพฤติมีลักษณะดังต่อไปนี้
ก. การเข้าร่วมโปรแกรมถือเป็นข้อบังคับ เนื่องจากการเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะด้านถือเป็นหนึ่ง
ใน “เงื่อนไขพิเศษ” ที่กาหนดไว้มาตราที่ 51 ของพระราชบัญญัติแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด (Offender
Rehabilitation Act) ของประเทศญี่ปุ่น การไม่เข้าร่วมโปรแกรมโดยปราศจากสาเหตุอันควร ถือเป็น
การฝ่าฝืนเงื่อนไขพิเศษของการพักการลงโทษหรือการคุมประพฤติ ซึ่งอาจมีผลต่อการเพิกถอนการพัก
การลงโทษหรือการคุมประพฤติ และผู้กระทาผิดอาจถูกส่งตัวกลับเรือนจา
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โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูจะดาเนินการโดยพนักงานคุมประพฤติที่มีความชานาญ เนื่องจากการดาเนิน
โปรแกรมจาเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้านจิตวิทยา ทั้งนี้ จะมีผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก เช่น นักจิตวิทยา หรือจิตแพทย์ สาหรับให้คาแนะนาและเป็นผู้กากับดูแลการดาเนินโปรแกรม
ของพนักงานคุมประพฤติ
กลุ่มเป้าหมายของโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู คือ ผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้ได้รับการพักการลงโทษผู้ใหญ่
โปรแกรมเหล่านี้มีแนวคิดพื้นฐานจากการบาบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral
Therapy: CBT) เนื่องจากมีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนว่าโปรแกรมที่มีพื้นฐานจาก CBT สามารถลด
การกระทาผิดซ้าได้ โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูทั้งหมดถูกพัฒนาขึ้นโดยกรมการแก้ไขฟื้นฟู กระทรวงยุติธรรม
ของญี่ ปุ่ น โดยได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากผู้ เ ชี่ ย วชาญภายนอก โปรแกรมเหล่ า นี้ มี พื้ น ฐานทฤษฏี
เช่นเดียวกับโปรแกรมที่ใช้อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ สหราชอาณาจักร และประเทศอื่นๆ
วิชาหลักของโปรแกรมประกอบไปด้วย 5 วิชา
วัตถุประสงค์ทั่วไปของโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู คือ เพื่อจัดทาแผนป้องกันการกระทาผิดซ้ารายบุคคล
(ภายหลังการจัดทาแผน พนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติจะให้คาแนะนาและความ
ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้ ได้รับการพักการลงโทษในการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว ตลอด
ระยะเวลาการคุมประพฤติ แม้ว่าจะสาเร็จจากโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูแล้ว)

2. โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูสาหรับผู้กระทาผิดทางเพศ
2.1 การพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดทางเพศ
จุดเปลี่ยนของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดทางเพศของประเทศญี่ปุ่น คือ เหตุการณ์อันน่าสลดใจใน
ปี 2547 (ค.ศ.2004) ที่เด็กหญิงอายุ 7 ปี ถูกฆาตกรรมโดยชายผู้ เคยมีประวัติการกระทาผิดทางเพศ เขาได้
ลักพาตัวเด็กหญิงไปลวนลามทางเพศก่อนที่จะทาให้ เธอจมน้าตายในอ่างอาบน้า เหตุการณ์ อันโหดเหี้ยมนี้ทา
ให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง และเป็นผลให้กรมราชทัณฑ์ (Correction
Bureau) และกรมการแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation Bureau) กระทรวงยุติธรรม ร่วมมือกันพัฒนาโปรแกรม
แก้ไขฟื้นฟูสาหรับผู้กระทาผิดทางเพศ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทาผิดซ้าอีก และตั้งแต่ปี 2549 (ค.ศ. 2006)
เป็นต้นมา โปรแกรมดังกล่าวได้ถูกดาเนินการในเรือนจาพิเศษและสานักงานคุมประพฤติทั้งหมด 50 แห่ง
2.2 กลุ่มเป้าหมายของโปรแกรม
ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ แ ละผู้ ไ ด้ รั บ การพั ก การลงโทษผู้ ใ หญ่ เ พศชายที่ เ ข้ า เกณฑ์ ดั ง ต่ อ ไปนี้
จาเป็นต้องเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว
- มีความผิดเกี่ยวข้องกับ การมีกิจกรรมทางเพศที่ผู้เสียหายไม่ได้ยินยอม เช่ น การข่มขืน การ
กระทาอนาจาร การลวนลามทางเพศ ฯลฯ
- สาเหตุหรือแรงจูงใจของความผิดเกิดจากแรงขับทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานใดก็
ตาม (ขโมยชุดชั้นใน แอบถ่ายภาพ ถ้ามอง ฯลฯ)
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อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าร่วมโปรแกรม ได้แก่ ผู้ ได้รับการพักการลงโทษที่
เหลือระยะเวลาการคุมประพฤติน้อยกว่า 3 เดือน เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอที่จะเข้าร่วมจนครบโปรแกรม76
ผู้ที่มีความบกพร่องทางจิตหรือทางสติปัญญาอย่างรุนแรง
2.3 เนื้อหาของโปรแกรม
เนื้อหาของโปรแกรมประกอบไปด้วย 5 วิช า โดยจะพบกันทุกๆ สองสัปดาห์โ ดยประมาณ
โปรแกรมจะถูกดาเนิ นการได้ทั้งแบบรายบุ คคลและรายกลุ่ ม ขึ้นอยู่กับขนาดของส านักงานคุมประพฤติ
เนื้อหาทั้ง 5 วิชา ได้แก่
วิชาที่ 1: ขั้นตอนการดาเนินคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ
วิชาที่ 2: การบิดเบือนทางความคิด
วิชาที่ 3: ทักษะการจัดการตนเอง และทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
วิชาที่ 4: ความเห็นอกเห็นใจผู้เสียหาย
วิชาที่ 5: แผนป้องกันการกระทาผิดซ้า
2.4 ผลของโปรแกรม
กรมการแก้ไขฟื้นฟูทาการศึกษาวิจัย (เป็นเวลา 4 ปี) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดทางเพศ ซึ่งเป็นการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลอง (Treatment Group) กับ
กลุ่มควบคุม (Control Group) โดยกลุ่มทดลอง คือ ผู้กระทาผิดที่ เข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ทางเพศ จานวน 3,838 คน (เป็นผู้ได้รับการพักการลงโทษ 2,528 คน และผู้ถูกคุมความประพฤติ 1,310 คน)
และกลุ่มควบคุม คือ ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าวเนื่องจากได้รับการพักการลงโทษหรือการคุมประพฤติ
ก่อนที่จะมีการเริ่มใช้โปรแกรม จานวน 410 คน (เป็นผู้พักการลงโทษ 285 คน และผู้ถูกคุมความประพฤติ
125 คน) การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์การอยู่รอด (Survival Analysis) เพื่อเปรียบเทียบอัตราการกระทาผิดซ้า
1) อัตรากระทาผิดซ้าสาหรับทุกความผิด
อัตราการกระทาผิดซ้าในรอบ 4 ปี ของผู้ได้รับการพักการลงโทษที่เข้าร่วมโปรแกรม คิดเป็นร้อย
ละ 22.6 ขณะที่กลุ่มควบคุมมีอัตรากระทาผิดซ้า คิดเป็นร้อยละ 30 สาหรับอัตรากระทาผิดซ้าในรอบ 4 ปี
ของผู้ถูกคุมความประพฤติกลุ่มทดลอง อยู่ที่ร้อยละ 22 ในขณะที่กลุ่มควบคุมอยู่ที่ร้อยละ 35.6 (ดังแสดงใน
แผนภาพที่ 1)

แผนภาพที่ 1 อัตราการกระทาผิดซ้าที่วัดภายใน 4 ปีของทุกฐานความผิด
ผูพ้ กั การลงโทษผูใ้ หญ่

ผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่
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ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เนื่องจากมีจานวนเวลาเพียงพอ
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2) อัตราการกระทาผิดซ้าจาแนกตามความผิดทางเพศ
การวิจัยได้เปรียบเทียบอัตราการกระทาผิดซ้าจาแนกตามความผิดทางเพศ (ข่มขื่น กระทา
อนาจาร และความผิดทางเพศอื่นๆ) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมมีอัตราการกระทาผิดซ้าใน
รอบ 4 ปี ต่าว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมสาหรับความผิดทางเพศทั้ง 3 ประเภท (ดังแสดงในแผนภาพที่ 2)
แผนภาพที่ 2 อัตราการกระทาผิดซ้าที่วัดภายใน 4 ปีจาแนกตามประเภทฐานความผิด
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ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูมีผลป้องกันการกระทาผิดซ้าได้ทั้งในความผิดเทาง
เพศและความผิดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลโปรแกรมและการตรวจสอบเนื้อหาของ
โปรแกรมอย่างต่อเนื่องยังคงมีความจาเป็น
3. โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูสาหรับผู้ติดยาเสพติด
3.1 ที่มา
จากสถิติของสานักงานตารวจแห่งชาติ (National Police Agency) พบว่า ในจานวนผู้กระทาผิด
11,577 ราย ที่พ้นโทษภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมสารกระตุ้นประสาท ค.ศ. 2012 (The Stimulant
Control Act) มีถึง 7,166 ราย (ร้อยละ 61.7) ที่กระทาผิดซ้า และในจานวนผู้ต้องขังที่ได้รับการพักการ
ลงโทษในปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ร้อยละ 28.9 ของคนเหล่านี้กลับเข้ามาในเรือนจาภายใน 5 ปีหลังได้รับ
การปล่อยตัว อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ต้องขังที่มี ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พบว่า ร้อยละ 44.4

อื่นๆ
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กลับเข้าเรือนจาภายใน 5 ปีหลังได้รับการปล่อยตัว ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าอัตราการกระทาผิดซ้าของ
ผู้กระทาผิดทั้งหมดที่ได้รับการพักการลงโทษถึง 15 จุด และความแตกต่างดังกล่าวก็พบในผู้ต้องขังที่ได้รับ
การปล่อยตัว เมื่อพ้น โทษด้ว ย นี่ แสดงให้ เห็นว่า ผู้ กระทาผิด เกี่ยวกับยาเสพติดมีแนวโน้มจะกระทาผิดซ้า
มากกว่าผู้กระทาผิดในฐานความผิดอื่นๆ ดังนั้น การออกนโยบายที่ส่งเสริมการป้องกันการกระทาผิดซ้าของ
ผู้กระทาผิดเกีย่ วกับยาเสพติดจึงมีความสาคัญมากสาหรับรัฐบาลญี่ปุ่น
3.2 การพัฒนาการบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของสานักงานคุมประพฤติ
สานักงานคุมประพฤติได้ควบคุมสอดส่องและให้ ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด โดยพนักงานคุม
ประพฤติชานาญการและอาสาสมัครคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่เหล่านี้จะให้บริการที่ตอบสนองต่อปัญหาและ
ความจาเป็นของผู้ได้รับการพักการลงโทษและผู้ถูกคุมความประพฤติ เช่น การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น การ
หางานทา และอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2547 (ค.ศ. 2004) เป็นต้นมา สานักงานคุมประพฤติญี่ ปุ่นได้นาการทดสอบสาร
เสพติดอย่างง่ายมาใช้เพื่อส่งเสริ มให้ผู้กระทาผิดเลิกใช้ยาเสพติด ทั้งนี้การทดสอบดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความ
สมัครใจของผู้กระทาผิด ต่อมาในปี 2551 (ค.ศ. 2008) สานักงานคุมประพฤติได้เริ่มดาเนินโปรแกรมบาบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ หลักสูตรทางจิตวิทยาที่มีพื้นฐานจากแนวคิด CBT และ
การทดสอบสารเสพติดอย่างง่าย โปรแกรมนี้ถูกนามาใช้กับผู้กระทาผิดคดียาเสพติดในฐานะที่เป็นเงื่อนไข
พิเศษของการพักการลงโทษและการคุมประพฤติ
หลังจากที่สานักงานคุมประพฤตินาการทดสอบสารเสพติดอย่างง่ายและโปรแกรมบาบัดฟื้นฟูมา
ใช้ พบว่าอั ตราการละเมิดเงื่ อนไขของผู้ ไ ด้รับการพัก การลงโทษคดียาเสพติด ลดลง ซึ่งแสดงให้ เห็ นถึ ง
ประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกล่าวในการป้องกันการกระทาผิดซ้าในระหว่างคุมประพฤติหรือพักการลงโทษ
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากพ้นคุมประพฤติ ผู้พักการลงโทษจานวนมากกลับไปกระทาผิดซ้าอีกซึ่งส่งผลให้
อัตราการกระทาผิดซ้ายังคงสูงอยู่ ข้อมูลนี้บ่งบอกถึงความจาเป็นของการมีแนวทางเพื่อป้องกันการกระทาผิด
ซ้าภายหลังพ้นการคุมประพฤติ ด้วยเหตุนี้ ในปี 2556 (ค.ศ. 2012) ประเทศญี่ปุ่นจึงมีการทบทวนโปรแกรม
บาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และจะมีการนาเครื่องมืออื่นๆ มาใช้ร่วมด้วยเพื่อส่งเสริมประสิ ทธิภาพการบาบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

3.3 กลุ่มเป้าหมายของโปรแกรม
ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ แ ละผู้ ไ ด้ รั บ การพั ก การลงโทษที่ เ ป็ น ผู้ ใ หญ่ ที่ เ ข้ า เกณฑ์ ดั ง ต่ อ ไปนี้
จาเป็นต้องเข้าร่วมโปรแกรม
1) มีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และ
2) ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- เป็นผู้ได้รับการพักการลงโทษผู้ใหญ่ที่เหลือเวลาคุมประพฤติอย่างน้อย 6 เดือน
- เป็นผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ ที่มีแนวโน้มสูงที่จะกลับไปใช้สารเสพติดอีก ตัวอย่างเช่น ผู้
ที่มีประวัติเคยถูกจับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
3.4 เนื้อหาของโปรแกรม

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

โปรแกรมบ าบั ด ฟื้ น ฟู ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ประกอบด้ ว ย 5 วิ ช า โดยจะพบกั น ทุ ก ๆ สองสั ป ดาห์
โปรแกรมสามารถถูกดาเนินการได้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม และผู้กระทาผิดต้องถูกตรวจสอบสารเสพ
ติดในร่างกายทุกครั้งที่เข้าร่วมโปรแกรม เนื้อหารายวิชา ประกอบด้วย
วิชาที่ 1: การเรียนรู้เกี่ยวกับการติดยาเสพติด
วิชาที่ 2: ตัวกระตุ้นและความอยากใช้ยาเสพติด
วิชาที่ 3: ตัวกระตุ้นและการจัดการกับตัวกระตุ้น
วิชาที่ 4: การกลับไปเสพซ้าคืออะไร
วิชาที่ 5: จงเป็นคนฉลาดแทนที่จะเป็นคนแข็งแกร่ง
โปรแกรมบาบัดฟื้น ฟูผู้ติดยาเสพติดนี้มีพื้นฐานแนวคิดมาจาก CBT และเมทริกซ์โปรแกรม
(Matrix Program) และได้รับการทบทวนแก้ไขในปี 2556 (ค.ศ. 2012) เพื่อให้สอดรับกับกฎหมายใหม่ที่
กาหนดให้ชะลอการลงโทษบางส่วน ซึ่ง จะมีผลบังคับใช้ในปี 2559 (ค.ศ. 2016) (รายละเอียดของกฎหมาย
จะได้กล่าวถึงในข้อ 3.6) โปรแกรมบาบัดฟื้นฟูนี้ครอบคลุมยาเสพติดทุกประเภท รวมถึงสารกระตุ้นประสาท
และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับโปรแกรมบาบัดยาเสพติดที่ใช้ในเรือนจา นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมเพื่อ
ติดตามผลเพิ่มเข้ามา เพื่อสนับสนุนโปรแกรมบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เนื่องจากการบาบัดยาเสพติดนั้นใช้
เวลานาน และการเข้าอบรมความรู้ เพียง 5 ครั้งนั้นไม่เพียงพอที่จะบาบัดได้สาเร็จ ผู้ ได้รับการพักการลงโทษ
ผู้ใหญ่จาเป็นต้องเข้าร่วมโปรแกรมการติดตามผลเพราะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขพิเศษของการพักการลงโทษ
3.5 การพัฒนาขั้นต่อไปของโปรแกรมบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของสานักงานคุมประพฤติ
นอกจากการดาเนิน โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะด้านแล้ว ส านักงานคุมประพฤติยังได้ทางาน
ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ รวมทั้ง โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน กลุ่มช่วยเหลือตนเอง (Self-help Group)
และกลุ่มอื่นๆ เพื่อช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถกลับคืนสู่สังคมได้ อย่างราบรื่น ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่ปี 2555
(ค.ศ. 2012) เป็นต้นมา สานักงานคุมประพฤติเริ่มส่งตัวผู้ ได้รับการพักการลงโทษ/ผู้ถูกคุมความประพฤติไป
เข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูจากหน่วยงานเอกชน หรือกลุ่มช่วยเหลือตนเองเพื่อให้เข้าร่วมโปรแกรมต่างๆ สานักงาน
คุมประพฤติยังได้ริเริ่มจัดประชุมระหว่างผู้เชี่ยวชาญและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดประสบ
ความสาเร็จในการปรับตัวเข้ากับชุมชนภายหลังพ้นคุมประพฤติแล้ว นอกจากนี้ สานักงานคุมประพฤติยังให้
การสนับสนุนสมาชิกครอบครัวของผู้ติดยาเสพติดในด้านต่างๆ เช่น การทากลุ่มครอบครัว การอบรมความรู้
เป็นต้น
ในปี 2556 (ค.ศ. 2013) คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษส่วนภูมิภาค (Regional Parole
Board) ริเริ่มโครงการใหม่ คือ การสืบเสาะก่อนปล่อยตัว (Pre-release Investigation) ซึ่งมุ่งเน้นที่ปัญหา
และความจาเป็นของผู้ติดยาเสพติด เพื่อทาให้มั่นใจว่าผู้ติดยาเสพติดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง
ราบรื่น โครงการสืบเสาะก่อนปล่อยตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ติดยาเสพติจะมีที่พักที่เหมาะสมและ
ตรงกับความต้องการ เพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง และให้การสนับสนุนสมาชิ กครอบครัวของ
ผู้ติดยาเสพติดในระหว่างที่ผู้ติดยาเสพติดอยู่ในเรือนจา นอกจากนี้ ในปี 2556 (ค.ศ. 2013) กรมการแก้ไข
ฟื้นฟูของญี่ปุ่นได้เลือกบ้านกึ่งวิถี 5 แห่ง และมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญไปอยู่ประจาที่บ้านกึ่งวิถีแต่ละแห่ง
เพื่อดาเนินโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับผู้ติดยาเสพติด
3.6 การชะลอการลงโทษเพียงบางส่วน (Partial Suspended Execution of Sentence)
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เนื่องจากความสาเร็จของการบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ต้องอาศัยกระบวนการที่ยาวนาน และ
ทรัพยากรชุมชนที่หลากหลาย เช่น โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข ฯลฯ มีขั้นตอนของการปรับตัวเข้า
กับชุมชน และการติดตามผล ดังนั้น ประเทศญี่ปุ่นจึงจะนาบทลงโทษใหม่มาใช้ในปี 2559 (ค.ศ. 2016) โดย
ภายใต้กฎหมายใหม่นี้ เมื่อศาลมีคาสั่งให้จาคุกไม่เกิน 3 ปี โทษบางส่วนอาจได้รับการชะลอการลงโทษออกไป
ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี กฎหมายดังกล่าวครอบคลุมถึงผู้กระทาผิดคดียาเสพติดด้วย ไม่ว่าจะเป็นความผิดครั้งแรก
หรือไม่ก็ตาม แผนภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างของโทษจาคุก 3 ปี โดยผู้กระทาผิดจะชดใช้โทษในเรือนจา 2 ปี
และโทษจาคุกอีกหนึ่งปีที่เหลือให้ชะลอการลงโทษเป็นเวลา 3 ปี สาหรับผู้ติดยาเสพติดที่เคยถูกจับคดียาเสพ
ติดมาก่อนและได้รับโทษนี้ จะต้องถูกบังคับให้คุมประพฤติ กล่าวคือ ภายหลังใช้โทษ 2 ปีในเรือนจาครบแล้ว
บุคคลนี้จะต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานคุมประพฤติเป็นเวลาอีก 3 ปี นี่เป็นตัวอย่างของระบบ
การชะลอการลงโทษเพียงบางส่วน ซึ่งระบบนี้จะทาให้มีเวลามากพอที่จะบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน
ภายหลังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจาแล้ว ผู้กระทาผิดที่ได้รับโทษนี้มีข้อผูกพันที่จะต้องเข้าร่วมโปรแกรม
บาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเป็นหนึ่งในเงื่อนไขพิเศษ กฎหมายใหม่นี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติใน
เดือนมิถุนายน 2556 (ค.ศ. 2013) และจะมีผลบังคับใช้ในปี 2559 (ค.ศ. 2016)

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

แผนภาพที่ 3 ตัวอย่างการชะลอการลงโทษบางส่วน
3 ปี
รับโทษในเรื อนจำ
2 ปี

รอลงอำญำ
1 ปี
ช่วงรอลงอำญำ
3 ปี

4. สรุปและข้อเสนอแนะ
ดังที่ได้กล่าวแล้วในเอกสารฉบับนี้ สานักงานคุมประพฤติญี่ปุ่นได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งในการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดโดยนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะด้านมาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ
และผู้ได้รับการพักการลงโทษที่มีแนวโน้มเป็นอาชญากร การศึกษาพบว่า โปรแกรมเหล่านี้มีผลต่อการลดลง
ของอัตราการละเมิดเงื่อนไข หรืออัตราการกระทาผิดซ้า นอกเหนือจากผลทางตรงเหล่านี้ การนาโปรแกรม
ดังกล่าวมาใช้ยังส่งผลด้านอื่นๆ ต่อสานักงานคุมประพฤติญี่ปุ่น ดังนี้
1) การพัฒนาทักษะแก้ไขฟื้นฟูของพนักงานคุมประพฤติ
ภายหลังที่มีการนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะด้านมาใช้ CBT ได้กลายเป็นหนึ่งในทักษะพื้นฐานที่
จาเป็นสาหรับพนักงานคุมประพฤติ และถูกรวมไว้ในหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติ นอกจากนี้ การ
นาโปรแกรมดังกล่าวมาใช้ทาให้กรมการแก้ไขฟื้นฟูได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นสาหรับเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอก
เช่น นักจิตวิทยา หรือจิตแพทย์ มาเป็นผู้นิเทศงาน (Supervisor) หรือที่ปรึกษาให้กับสานักงานคุมประพฤติ
ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ พนักงานคุมประพฤติของญี่ปุ่นจึงได้รับการฝึกอบรมพื้นฐาน CBT เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยสร้าง
ความมั่นใจให้กับพนักงานคุมประพฤติและนามาซึ่งความเป็นมืออาชีพ การทา CBT ในรูปแบบกลุ่มยังเป็นสิ่ง
ใหม่สาหรับพนักงานคุมประพฤติ และมีเพียงพนักงานคุมประพฤติบางคนเท่านั้นที่มีทักษะการบาบัดแบบกลุ่ม
ยิ่งไปกว่านั้น CBT ไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์สาหรับโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเท่านั้น แต่ในปัจจุบันพนักงานคุม
ประพฤติยังใช้ CBT ในการพูดคุย (ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ) กับผู้กระทาผิดอีกด้วย กล่าวคือ ทักษะนี้ได้ทาให้
“วัฒนธรรมการแก้ไขฟื้นฟู (Treatment Culture)” ของพนักงานคุมประพฤติญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไป
2) การเพิ่มความตระหนักรู้และการมองเห็นความสาคัญเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
การนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูมาใช้ อาจทาให้สังคมเห็นความรับผิดชอบที่งานคุมประพฤติมีต่อ
สังคมมากขึ้น ถ้าจะพูดกันตามจริงแล้ว งานของคุมประพฤติเป็นงานที่อยู่เบื้องหลัง จึงทาให้สังคมไม่ค่อยรู้จัก
และตระหนักในผลงาน การมีโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดจะทาให้สังคมเข้าใจงานคุมประพฤติได้ง่ายขึ้น
และไม่เพียงแต่สังคมเท่านั้น ผู้กระทาผิดเองและครอบครัวของผู้กระทาผิดจะรู้สึกวางใจเมื่อทราบว่าพวกเขา
กาลังเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูแบบใดอยู่
3) ส่งเสริมกรอบแนวคิดการควบคุมสอดส่อง
ผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้ ได้รับการพักการลงโทษจะต้องเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะ
ด้านเหล่านี้ อย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการคุมประพฤติ ก่อนหน้านี้พนักงานคุมประพฤติ
ญี่ปุ่นจะรู้สึกหมดหวังเมื่อผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้พักการลงโทษไม่มาเข้าร่วมโปรแกรม แต่ภายหลังที่นา
โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูมาใช้ พนั กงานคุมประพฤติมีความเข้มงวดมากขึ้นกับการเข้าร่วมโปรแกรมของผู้ถูกคุม
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ความประพฤติและผู้ได้รับการพักการลงโทษ และความสาเร็จที่สามารถทาให้ผู้กระทาผิดเข้าร่วมโปรแกรมได้
นี้เองส่งผลให้พนักงานคุมประพฤติรู้สึกมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นในการควบคุมสอดส่อง ซึ่งส่งผลให้การควบคุม
สอดส่องมีความเข้มแข็งมากขึ้น
4) การดาเนินงานร่วมกันในหลายองค์กร
สานักงานคุมประพฤติญี่ปุ่นได้ทางานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรอื่นๆ มาอย่างยาวนาน แต่ภายหลังที่
มีการนาโปรแกรมเฉพาะด้านมาใช้ก็ทาให้ความร่วมมือที่เคยมีอยู่ ได้เหนียวแน่นมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การ
ดาเนินการโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดคดีทางเพศ สานักงานคุมประพฤติจะทางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ
นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ สาหรับโปรแกรมบาบัดยาเสพติด สานักงานคุมประพฤติจะทางานอย่างใกล้ชิดกับ
โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพจิต กลุ่มช่วยเหลือตนเอง และกลุ่มอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การดาเนิ นโปรแกรมแก้ไข
ฟื้นฟูเฉพาะด้านโดยสานักงานคุมประพฤติเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะทาให้การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ประสบความสาเร็จ หากยังต้องการความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกอื่นๆ อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องภายหลังผู้กระทาผิดพ้นการคุมประพฤติ
5) การศึกษาเพื่อประเมินผล
กรมการแก้ไขฟื้นฟูได้เริ่มทาการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม และถือว่าเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อคงคุณภาพของโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูไว้ ในการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผล ความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เก็บรักษาข้อมูลอาชญากรรมเป็นเรื่องสาคัญมาก (ในประเทศญี่ปุ่น คือ สานักงานอัยการ) เมื่อมี
การน าโปรแกรมแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ กระทาผิ ด ทางเพศมาใช้ กรมราชทั ณ ฑ์แ ละกรมการแก้ ไขฟื้ นฟู ได้ ป ระสบ
ความสาเร็จในการขอให้สานักงานอัยการเปิดเผยข้อมูลการกระทาผิดซ้าของผู้กระทาผิดที่สาเร็จจากโปรแกรม
แก้ไขฟืน้ ฟูดังกล่าว อาจเรียกได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นสิ่งใหม่ของระบบยุติธรรมทางอาญาของญี่ปุ่น
ผู้เขียนจะขอปิดท้ายเอกสารฉบับนี้ด้วยการให้ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู
ในสานักงานคุมประพฤติ ดังนี้
1. การประเมิ น ผลเพิ่ ม เติ ม เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น หน่ ว ยงานควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง โปรแกรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
ควบคุมดูแลการนาโปรแกรมไปใช้เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของโปรแกรม
2. ส่งเสริมทักษะการแก้ไขฟื้นฟูของพนักงานคุมประพฤติโดยให้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม
3. ทาให้โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูในเรือนจาและของสานักงานคุมประพฤติมีมาตรฐานเดียวกัน และปรับปรุงการ
ควบคุมสอดส่องสาหรับผู้ได้รับการพักการลงโทษ
4. พิจารณาความเป็นไปได้ของมาตรการอื่นๆ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสาหรับการควบคุมสอดส่องและดาเนิน
โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู
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รายงานการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคุมประพฤติและมาตรการไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2
The Report of the 2nd ASEAN Plus Three Senior Officials Meeting on Probation and
Non-custodial Measures
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องเพขรบุรี แกรนด์ ฮอลล์ 2 รีเจนท์ ชะอา บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสามครั้งที่สองเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมคุมประพฤติ
และมาตรการไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสามที่ได้มีการจัดต่อเนื่องมา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ กาหนดทิศทาง
อนาคตและขอบเขตความร่ ว มมือของเครือข่ ายการคุมประพฤติอาเซียนบวกสาม ที่ประชุมประกอบด้ว ย
ผู้บริหารจากหน่วยงานด้านการคุมประพฤติและมาตรการไม่ควบคุมตัวประเทศอาเซี ยนบวกสาม อีกทั้ง ผู้แทน
จากองค์กรระหว่างประเทศ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) สถาบันป้องกันอาชญากรรมและ
การปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดแห่งสหประชาชาติ ภาคพื้นเอเชียและตะวันออกไกล (UNAFEI) และ สานักงาน
องค์การสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) โดยมีประเด็นการอภิปราย ได้แก่ กิจกรรม
ความร่วมมือของสมาชิกอาเซียนบวกสาม ร่างแผนขับเคลื่ อนความร่วมมือด้านการคุมประพฤติและมาตรการ
ไม่ควบคุมตัวประเทศอาเซียนบวกสาม และกิจกรรมในอนาคตเกี่ยวกับ การประชุมคุมประพฤติและมาตรการ
ไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวก
บทนา
1. ที่ประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากเนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปรากฏ
ตามรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในภาคผนวก 1
ระเบียบวาระที่ 1: เปิดการประชุม
2. นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุมประพฤติ ประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้แทนทั้งหมดเข้าสู่
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสาม และรายงานสรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสาม
ครั้งทื่ 1 ซึ่งผู้แทนที่เข้าร่ว มประชุมให้ความเห็นชอบกรอบความร่วมมือด้านงานคุมประพฤติและมาตรการ
ไม่ควบคุมตัวในอาเซียนบวกสาม ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการผ่านช่องทางต่างๆ และ
การประชุมเจรจานานาชาติที่กาหนดจัดขึ้นตามวาระ จากนั้น นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ประเทศไทย ขอคารับรองต่อที่ประชุมในการเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ และเสนอระเบียบวาระสาหรับ
การอภิปราย
ระเบียบวาระที่ 2: รายงานความก้าวหน้าด้านความร่วมมืออาเซียนบวกสาม
3. ผู้แทนจากกรมคุมประพฤติ ประเทศไทย กล่าวรายงานกิจกรรมเกี่ยวกับความร่วมมือในอาเซียน
ระหว่างปี 2556 – 2557 รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 2
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4. ผู้แทนจากสถาบัน UNAFEI กล่าวรายงานเกี่ยวกับการประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเอเชีย
ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2557 จัดโดยสถาบันป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดแห่ง
สหประชาชาติ ภาคพื้นเอเชียและตะวันออกไกล (UNAFEI) รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 3 ผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย อาสาสมัครคุมประพฤติ /ผู้ให้ความช่วยเหลือ และเจ้าหน้าที่ด้านการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน
จากหน่ วยงานภาครั ฐของสาธารณรั ฐเกาหลี สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศไทย และ
ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้ง ผู้สังเกตการณ์จากสาธารณรัฐเคนยา และสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้ง ผู้แทนจาก
สถาบัน UNAFEI ยังได้แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง การประชุมเชิงปฏิ บัติหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติด้านการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนที่จะกาหนดจัดขึ้นครั้งต่อไป ระหว่างวันที่ 12 มกราคม –
13 กุมภาพันธ์ 2558 และเชิญชวนทุกภาคส่วนที่สนใจเข้าร่วม
5. ผู้แทนที่เข้าร่ว มทั้งหมดตระหนักถึงความก้าวหน้าในขอบเขตความร่ว มมือระหว่างประเทศ
อาเซียนบวกสาม และให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติหลักสูตรฝึกอบรมที่จะกาหนดจัดขึ้น
ดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 3: อภิปรายเกี่ยวกับร่างแผนขับเคลื่อนความร่วมมือ ด้านการคุมประพฤติและมาตรการไม่
ควบคุมตัวประเทศอาเซียนบวกสาม
6. ผู้ แทนจากกรมคุมประพฤติ ประเทศไทย ได้เสนอร่างแผนขับเคลื่ อนความร่ ว มมือ ด้านการ
คุมประพฤติและมาตรการไม่ควบคุมตัวประเทศอาเซี ยนบวกสาม รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 4 โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ อ านวยการประสานงานร่ ว มกั น ให้ มี ค วามใกล้ ชิ ด มากขึ้ น และลดความเลื่ อ มล้ าด้ า น
ความยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศอาเซียน อีกทั้ง ยืนยันในการให้ความเห็นชอบต่อที่ประชุม เจ้าหน้าที่
อาวุโสอาเซียนบวกสามครั้งที่หนึ่งเมื่อปี 2556 และข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วย
มาตรการไม่ควบคุมตัว (ข้อกาหนดโตเกียว)
7. ผู้แทนทั้งหมดเห็นด้วยกับความจาเป็นต้องสนับสนุนการรับรองร่างแผนขับเคลื่อนความร่วมมือ
ด้านการคุมประพฤติและมาตรการไม่ควบคุมตัว ประเทศอาเซี ยนบวกสาม และอภิปรายในประเด็นเฉพาะ
อย่างกว้างขวาง
8. ผู้แทนจากประเทศไทยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมเข้าฝึกอบรมด้านมาตรการไม่ควบคุมตัวของตน
ในขณะที่ ผู้ แทนจากประเทศญี่ปุ่ น เสนอความช่ว ยเหลื อด้ านพัฒ นาสมรรถนะบุคลากรในสาชาต่า งๆ อาทิ
ผู้ ก ระทาผิ ด ทางเพศและยาเสพติด การป้ อ งกั นการกระทาผิ ด ซ้า และการแลกเปลี่ ย นความรู้ ผู้ แทนจาก
สาธารณรัฐสิงคโปร์เห็นด้วยที่จะถ่ายทอดความเชี่ยวชาญของตนเรื่องการเบี่ยงเบนคดีในชั้นก่อนพิจารณาคดี
ของศาลสาหรับเด็กและเยาวชนกระทาผิดอายุต่ากว่า 21 ปี ผู้แทนจากสาธารณฟิลิปปินส์ และสถาบัน TIJ
เสนอการวิจัยเกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทาผิด และการศึกษาเปรียบเทียบการคุม
ประพฤติในอาเซียน ผู้แทนจากสาธารณฟิลิปปินส์เสนอการวิจัยคาจากัดความมาตรฐานงานคุมประพฤติใน
อาเซียนบวกสามด้วยเช่นกัน
9. ผู้แทนทั้งหมดเสนอให้พิจารณาสหภาพยุโรปเป็นต้นแบบของการปฏิบัติที่ดี และมีความเห็ น
ตรงกันว่า สิ่งหนึ่งที่มีความสาคัญคือจะต้องดาเนินการศึกษาระบบกฎหมายของแต่ละประเทศให้แล้วเสร็จ
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10. ผู้แทนจากสถาบัน UNAFEI และสถาบัน TIJ แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง การจัดสัมมนาด้าน
การใช้มาตรการไม่ควบคุมตัวปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชน ณ กรุงเทพมหานคร ในเดือนกุมภาพั นธ์ และจักได้
เชิญผู้แทนจากอาเซียนเข้าร่วม
11. มติที่ประชุม: ทุกฝ่ายมีมติรับรองร่างแผนขับเคลื่อน และจากนั้น จักได้เสนอเข้าที่ประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านกฎหมายของอาเซียน (ASLOM) เพื่อพิจารณารับรองต่อไป ผู้แทนทั้งหมดเห็นด้วยที่
ประเทศไทยจักทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการดาเนินการเรื่องร่างแผนขับเคลื่อนดังกล่าวข้างต้น
12. มติที่ประชุม: ผู้แทนทั้งหมดเห็นด้วยกับการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินการดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจระบบและประมวลกฎหมายของแต่ละประเทศ แต่ละประเทศจะช่วย
คณะกรรมการโดยให้ ข้อมูล เพื่อช่ว ยแจ้ งประชาชนให้ ทราบและจัดทาการส ารวจข้อมูล และสุ ดท้ายนาม า
ประมวลผลเสนอต่อฝ่ายเลขานุการ
13. มติที่ประชุม: ผู้แทนทั้งหมดเห็นด้วยที่จักได้มีการศึกษาการดาเนินการโอนตัวผู้กระทาผิด
ในอาเซียนภายใต้การกากับดูแลของสถาบัน TIJ
ระเบียบวาระที่ 4: ทิศทางอนาคตการประชุมคุมประพฤติและมาตรการไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม
14. ผู้แทนจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง การจัดประชุมอาเซียนบวกสามครั้งต่อไป
ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือนพฤษภาคม 2558 และจักได้ส่งหนังสือเชิญให้ในอนาคตอันใกล้
15. ผู้แทนทั้งหมดอภิป รายเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสาร ผู้ แทนจากประเทศไทยเสนอให้ แต่ล ะ
ประเทศมีเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
16. มติที่ประชุม: ผู้แทนทั้งหมดมีมติให้ผู้แทนจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์วางแผนและดาเนินการ
จัดการประชุมคุมประพฤติและมาตรการไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ในปี 2558 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ทางการเงินของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผู้แทนทั้งหมดมีความเห็นตรงกันที่จักได้มีการจัดประขุมทุก 2 ปี
17. มติที่ประชุม: ผู้แทนทั้งหมดมีมติให้กรมคุมประพฤติ ประเทศไทย ทาหน้าที่เป็นทาการติดต่อ
รวบรวมข้อมูลเอกสารที่เป็นทางการและแจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวทราบ
18. มติที่ประชุม: ผู้แทนในที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสามมีความเห็นตรงกันที่จักได้มี
การอภิปรายเกี่ยวกับเว็บไซต์คุมประพฤติอาเซียนบวกสาม และสาหรับดาเนินการในเบื้องต้น เห็นควรให้จัดทา
ข้ อ มู ล งานคุ ม ประพฤติ แ ละมาตรการไม่ ค วบคุ ม ตั ว ของแต่ ล ะประเทศเป็ น ภาษาของประเทศตนเองและ
ภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
19. ผู้แทนทั้งหมดแสดงความขอบคุณรัฐบาลไทยและกรมคุมประพฤติที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย

136

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

คากล่าวปิดการประชุม
The 2nd ASEAN Plus Three Conference on Probation and Non-custodial Measures
โดย นางกรรณิการ์ แสงทอง
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอาบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
เรียน ผู้เข้าร่วมการประชุม วิทยากร และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
ดิฉัน นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุมประพฤติ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นผู้กล่าว
ปิดการประชุม ASEAN Plus Three Conference on Probation and Non-custodial Measures ครั้งที่
2 ในวันนี้
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดการประชุม ASEAN Plus Three Conference on
Probation and Non-custodial Measures ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สอง โดยมีผลสาเร็จจากการประชุมในปีที่
ผ่านมา ตลอดระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมทั้ง 3 วัน ดิฉันเชื่อว่าการประชุมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
การเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีในงานคุมประพฤติและ
มาตรการแบบไม่ควบคุม รวมถึงการเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ในชุมชนของภูมิภาคอาเซียนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ประเด็นหลัก คือ “การเสริมสร้างความ
ร่วมมือในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดอย่างมีประสิทธิภาพ” (Enhancing Cooperation for effective
Treatment of Offenders)
ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดอย่างมีประสิทธิภาพ
จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนภายใต้ก รอบแนวคิดของการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน หรือ “HELP” ในเรื่องของการ
พัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Exchange of
Information) การแบ่งปันความรู้ (Learning and Sharing Knowledge) และการปฏิบัติงาน (Practice)
ระหว่างกัน ความสาเร็จในการประชุมครั้งนี้ นาไปสู่การดาเนินการตาม Roadmap ซึ่งจะเป็นแนวทางปฏิบัติ
ที่ประเทศในอาเซียนบวกสามจะได้เดินทางร่วมกันเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง
สาหรับ โอกาสหน้ าพวกเราในที่นี้ คงจะได้พบกันอีกครั้งในการประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่
ควบคุมตัวครั้งต่อไป ในประเทศอาเซียนบวกสามที่จะผนึกกาลังผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ โดยหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าสิ่งที่พวกเราได้ร่วมคิดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน จะบังเกิดผลตาม Roadmap อย่างเป็น
รูปธรรม และสร้างกลไกการทางานที่เป็นระบบในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในภูมิภาคได้
ดิฉันในนามตัวแทนกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และถือเป็นตัวแทนของประเทศไทย
ขอขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ซึ่งได้ให้ความสาคัญ เสียสละเวลาเดินทางเข้าร่วมการ
ประชุม รวมถึงร่วมนาเสนอองค์ความรู้ นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีในเวทีการประชุม ซึ่งเป็นประโยชน์กับ
การประชุมครั้งนี้เป็นอย่างมาก ดิฉันเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านจะได้รับประโยชน์ทั้งด้านวิชาการ
ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็น รวมทั้งพบปะสังสรรค์กัน ได้ร่วมสร้างมิตรไมตรีที่ดีระหว่างกัน หลายประเทศได้มีโอกาสรู้จักกันเป็น

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2

ครั้งแรก เสมือนได้เพื่อนใหม่ที่น่านับถือในงานด้านการคุมประพฤติ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนของ
ภูมิภาคอาเซียน และหลายๆประเทศได้สนิทแนบแน่นและมักคุ้นเป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่นมากขึ้นกว่าเดิม
การประชุม ASEAN Plus Three Conference on Probation and Non-custodial
Measures ครั้งที่ 2 นี้ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้ทุ่มเทสรรพกาลังทุกด้านๆ เพื่อให้การประชุม
ประสบความส าเร็ จ อย่ างงดงาม เกิน กว่าวัตถุประสงค์ของการประชุมเป็ นอย่างมาก ขอบคุณกระทรวง
ยุ ติธ รรมที่เป็ น เจ้ าภาพร่ ว มต้อนรั บ ผู้ เข้าร่ว มการประชุมขอบคุณเจ้า หน้าที่จัดการประชุมทุกๆคน ซึ่งได้
ประสานงานให้ การประชุม ในครั้ ง นี้ ด าเนิน ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อย สร้า งความประทั บใจให้ กับ วิท ยากร
ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้การดูแล และให้ความช่วยเหลือในทุกประการ
ตลอดระยะเวลาของการประชุม
ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านคะ ถึงแม้ว่าการ ASEAN Plus Three Conference on
Probation and Non-custodial Measures ครั้งที่ 2 นี้จะสิ้นสุดลงแล้ว แต่การขับเคลื่อนงานคุม
ประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวตามกรอบความร่วมมือ และ Road Map ของประเทศในอาเซียน
บวกสามที่ได้กาหนดร่วมกันไว้ในการประชุมครั้งนี้ กาลังจะเป็นเส้นทางที่ทุกประเทศจะได้ร่วมเดินทางไป
พร้อมกันอย่างยั่งยืนและมั่นคง
ในนามกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และประเทศไทย ขอขอบคุณทุกๆฝ่ายทั้งบุคคลและ
องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ โดยหากมีสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดขาดตกบกพร่อง ดิฉันในนามตัวแทนของผู้จัดการประชุม ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย สุดท้ายขอ
อวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานทั้งปวง และเดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพ
ปลอดภัย แล้วพบกันใหม่ในการประชุมครั้งต่อไปค่ะ
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
No

Name

1

Pengiran Mahdi Pengiran Haji Salleh

Assistant Director

2

Chief Probation Officer

3

Awangku Mohammad Najib
Pengiran Haji Mulek
Pen Pichsaly

4
5
6
7

Sam Pracheameanith
Kea Meymey
Lay Leangseng
Priyadi

8

Ajub Suratman

9

Derri Gusriadi

10

Nadzif Ulfa Mahmud

11

Setyo Pratiwi

12
13
14

Septy Juwita Agustin
Sri Zumaeriyah
Hiroaki Sugiyama

No
15

Position

Director-General of the Technical General
Directorate
Deputy of General Inspector
Officer
Officer
Director of Probation and Juvenile
Reintegration
Director of Communication and
Information
Chief Probation Officer Garut-West Java
Province
Chief Probation Officer BanjarmasinSouth Kalimantan Province
Chief Probation Officer Serang - Banten
Province
Officer
Chief Probation Officer Central Jakarta
Director of the Offender Social
Reintegration Support Office

Name
Yohei Maekawa

Position
Specialist

Organization

E-mail

Country

Department of Community Development, Ministry
of Culture, Youth, and Sports
Department of Community Development, Ministry
of Culture, Youth, and Sports
Ministry of Justice

mahsal88@yahoo.com

Brunei Darussalam

aknajib.pghjmulek@gmail.com

Brunei Darussalam

pichsaly@hotmail.com

Cambodia

Ministry of Justice
Ministry of Justice
Ministry of Justice
Directorate General of Corrections

Pracheameanithsam@yahoo.com
meymeykea@gmail.com
lleangseng@gmail.com
priyadi19@gmail.com

Cambodia
Cambodia
Cambodia
Indonesia

Directorate General of Corrections

ajub_suratman@yahoo.com

Indonesia

Probation Office of GARUT

bapas_garut@yahoo.co.id

Indonesia

Probation Office of BANJARMASIN

bapas_bungas@yahoo.com

Indonesia

Probation Centers

h4ppymom@gmail.com
bapas_serang@yahoo.com
septytobing21@gmail.com
srizumaeriyah@gmail.com
tm140391@moj.go.jp

Indonesia

Directorate General of Corrections
Probation Officer of Central Jakarta
Rehabilitation Bureau, Ministry of Justice

Organization
Rehabilitation Bureau, Ministry of Justice

E-mail
tm140391@moj.go.jp

Indonesia
Indonesia
Japan

Country
Japan
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16

Vilakone Somsanith

Deputy Director

17
18

Phouang ThongOn
Ng Aik Chung

Prosecutor
Assistant Secretary

19

Nawon Walace

20
21
22
23
24
25

Soe Khet Khet
Mie Mie Htwe
Manuel G. Co
Lorna Yumul
Perlita Silvederio - Busaing
Rosa Lacanglacang

Director of Parole and Community State
of Sarawak
Deputy Director
Officer
Probation Administrator
Acting Deputy Administrator
Regional Director
Regional Director

26

Dennah Vivares

Chief Probation and Parole Officer

27

Maria Heda Co

28

Rodrigo Manuel, Jr.

Regional Director

29

Editha Buemio

Regional Director (Region III)

No

Name

Position

30

Bernadette Alexander

31

Ee Voon Koh

Senior Community Service Officer

32

Kannikar Saengthong

Director-General

ASEAN Affairs Division, Department of International vilakone.somsanith@hotmail.com
Cooperation, Ministry of Justice
The Office of Prosecutor of Vientiane Capital
vilakone.somsanith@hotmail.com
Ministry of Home Affairs, Prisons, Antidrugs and Civil ng@moha.gov.my
Defence Division

Lao PDR

Sarawak State Prison Department

ng@moha.gov.my

Malaysia

Office of The Supreme Court of The Union
Office of The Supreme Court of The Union
Parole and Probation of Administration
Parole and Probation of Administration
Parole and Probation of Administration
Parole and Probation of Administration,
Department of Justice
Parole and Probation of Administration,
Department of Justice
Parole and Probation of Administration,
Department of Justice
Parole and Probation of Administration,
Department of Justice
Parole and Probation of Administration,
Department of Justice

soekhet2@gmail.com
miemie.htwe@gmail.com
mannygco@yahoo.com
lornayumul78@yahoo.com.ph
oppopearl@yahoo.com
lacangr@yahoo.com

Myanmar
Myanmar
Philippines
Philippines
Philippines
Philippines

dennahvivares@yahoo.com

Philippines

maria_heda_co@yahoo.com.ph

Philippines

rodmanuel170@yahoo.com

Philippines

ppa_doj_r3@yahoo.com

Philippines

Organization
Rehabilitation and Protection Group, Ministry of
Social and Family Development
Rehabilitation and Protection Group, Ministry of
Social and Family Development
Department of Probation, Ministry of Justice,
Thailand

E-mail

Lao PDR
Malaysia

Country

bernadette_alexander@msf.gov.sg

Singapore

koh_ee_voon@msf.gov.sg

Singapore

kannikarst@hotmail.com

Thailand
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Chalong Atikanit

Deputy Director-General

34

Kasem Moonjan

Deputy Director-General

35

Prasarn Mahaleetrakul

Deputy Director-General

36

Vaipot Poosit

Head of the Probation Inspector’s office

37

Thi Phuong Hoa Mai

Vice Director

38

Pham Hong Quang

Head of Division

39

Dinh Ho Thanh

Deputy Director General

40

Dao Le Van

External Officer

41

Thuy Le Ba

Superintendent

No

Name

Position

42
43
44
45
46
47
48

Tomoko Akane
Akiko Tashiro
Fumiko Akashi
Benoit Chavaz
Stephen James Johnston
Gaewgarn Fuangtong
Piet Hein Van Kempen

Director of UNAFEI
Professor
Professor
Protection Coordinator
Regional Prison Advisor
Detention Officer
Secretary General

49

Inho Choe

Senior Prosecutorial and Judicial Advisor

Department of Probation, Ministry of Justice,
Thailand
Department of Probation, Ministry of Justice,
Thailand
Department of Probation, Ministry of Justice,
Thailand
Department of Probation, Ministry of Justice,
Thailand
Judicial Department, The Office of the National
Assembly of Vietnam
Department of Criminal and Administrative Law,
Ministry of Justice
General Department of Police for Criminal
Sentence Execution and Judicial Support, Ministry
of Public Security
General Department of Police for Criminal
Sentence Execution and Judicial Support, Ministry
of Public Security
Dinh Thanh Prison

Organization
UNAFEI
UNAFEI
UNAFEI
International Committee of the Red Cross (ICRC)
International Committee of the Red Cross (ICRC)
International Committee of the Red Cross (ICRC)
International Penal and Penitentiary Foundation
(IPPF)
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
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chalong@probation.go.th

Thailand

kasemmoonjan@hotmail.com

Thailand

prasarn_maha@hotmail.com

Thailand

vaipotprobation@gmail.com

Thailand

hoamp@qh.gov.vn

Vietnam

pqc22121998@yahoo.com

Vietnam

lehoangster@gmail.com,
v26bca@fpt.vn

Vietnam

lehoangster@gmail.com,
v26bca@fpt.vn

Vietnam

lehoangster@gmail.com,
v26bca@fpt.vn

Vietnam

E-mail
at120254@moj.go.jp
fa140239@moj.go.jp
bchavaz@icrc.org
bchavaz@icrc.org
gfuangtong@icrc.org
p.h.vankempen@jur.ru.nl
Inho_choe@unodc.org

Country
Japan
Japan
Japan

Netherland

142

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

50

Charnchao Chaiyanukij

Acting Permanent Secretary

Ministry of Justice

charnchao@yahoo.com

Thailand

51
52

Kittipong Kittayarak
Adisak Panuphong

Advisor to the Board of Directors
Executive Director

Thailand Institute of Justice
Thailand Institute of Justice

kkittayarak@gmail.com
adisak_panu@hotmail.com

Thailand
Thailand

53
54

Nathee Chitsawang
Phiset Sa-ardyen

Deputy Executive Director
Director of External Relations and
Coordination Office

Thailand Institute of Justice
Thailand Institute of Justice

nathee_nt@yahoo.com
sphiset@gmail.com

Thailand
Thailand
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ภาคผนวก 2
Progress Report on Thailand - ASEAN Plus Three Cooperation
The success drawn from the First ASEAN Plus Three Conference on Probation and
Non-custodial Measures 2013 has led the Department of Probation, Ministry of Justice,
Thailand to recognize a need to further strengthen the relationship and cooperation among
the probation services in the ASEAN region. Therefore, during the past year, the Department
of Probation has carried out the various schemes and activities under 3 areas:
1. Exchange study visits
2. Seminar and meeting
3. Sharing information
Exchange study visits
1. Department of Probation as a guest
Thailand – Korea August 14-18, 2013. The agencies to visit included:
 The GPS tracking system
 Korean Institute of Criminology (KIC)
 SOMAG Correctional Institution
Four study visits on Probation and Non-custodial Measures in ASEAN countries
In March 2014, Department of Probation conducted 4 study visits to ASEAN countries,
which included the Socialist Republic of Vietnam, Singapore, Republic of Indonesia, and
Malaysia.
1. The Socialist Republic of Vietnam on March 17-21, 2014. The agencies to visit included:
 Department of Criminal Sentence Execution and Judicial Support and Phu Son
prison, Ministry of Public Security
 Department of Criminal and Administrative Laws and Department of International
Cooperation, Ministry of Justice
2. Singapore on March 17-21, 2014. The agencies to visit included:
 Probation Services Branch, Ministry of Social and Family Development
 The Trybe Boy’s Hostel
 The Yellow Ribbon Project
3. Republic of Indonesia on March 24-27, 2014. The agencies to visit included:




Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights
Directorate General of Human Rights, Ministry of Law and Human Rights
ASEAN Secretariat
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4. Malaysia on March 24-27, 2014. The agencies to visit included:
 Kajang Prison, Malaysian Prison Department, Ministry of Home Affairs
 The Halfway House
 Cure & Care 1Malaysia Clinic at Sungai Besi
2. Department of Probation as a host
Indonesia - Thailand on September 9, 2013
The delegates from Directorate General of Human Rights of Indonesia visited
Department of Probation during their study visit on the development of the restorative
justice system for juvenile in Thailand.
Vietnam - Thailand May 20-22, 2014
The delegates from the General Department for Criminal Sentence Execution and
judicial Support, Ministry of Public Security of Vietnam had a study visit on probation
system and non-custodial measures in Thailand. The agencies to visit included:
 Department of Probation
 Drug Rehabilitation Center (Ladlumkaew House)
 Community Justice Center (Khlong Lad Mayom Floating Market Community)
 Central Women Correctional Institution (CWCI)
Seminar and meeting
Thailand - Japan
One of our Probation Inspectors participated in the 156th International Senior
Seminar on “the Protection for Victims of Crime and Use of Restorative Justice
Programmes” as a Course Counselor. This seminar hosted by UNAFEI between January 15
– February 14, 2014 in Tokyo, Japan.
The 3 delegates from Department of Probation joined the Asia Volunteer Probation
Officers Meeting: 2014, (between July 8 – 13, 2014) in Tokyo, Japan to share our
experiences and good practices in volunteer probation officer scheme.
Sharing information
Thailand – Singapore
Probation Services Branch of Singapore requested rules and regulations of volunteer
probation officer as Singapore is interested in implementing the volunteer probation system
in their country.
Thailand - Vietnam
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The General Department for Criminal Sentence Execution and judicial Support of
Vietnam inquired about the regulations of the revocation of parolees.
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ภาคผนวก 3
Tokyo Declaration of the Asia Volunteer Probation Officers Meeting
On 9th and 10th July 2014, the Asia Volunteer Probation Officers Meeting hosted by the
Japan Rehabilitation Aid Association and the United Nations Asia and Far East Institute for
the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI) was held in Tokyo. The
meeting was attended by delegations from Korea, the Philippines, Singapore, Thailand
and Japan, as well as observers from Kenya and China. Each delegation included
volunteer probation officers/aides (hereinafter collectively referred to as volunteer
probation officers) and the officials responsible for community corrections. The
participants of the meeting shared practices and challenges of their countries’ volunteer
probation officer programmes and recognized the importance of the role of volunteer
probation officers in rehabilitation of offenders in the community. In order to further
develop community-based treatment, especially volunteer probation officer programmes
in their respective countries, the participants of the meeting further recognized the
importance of the following principles.
1. Volunteer probation officers must be fair and honest and must continually strive
for the enhancement of their character, insight and knowledge. In addition, they
should dedicate themselves to the rehabilitation of offenders in the community
so that offenders will be reintegrated in the community and they will contribute
to the creation of a peaceful and orderly community in the future.
2. Crucial factors for the rehabilitation of offenders in the community are guidance
and supervision; providing support for housing, employment, welfare and education,
and providing consultation; and understanding and cooperation of the community.
In order to implement the above-mentioned, volunteer probation officers should
closely cooperate with the government’s efforts, and collaborate with other
organizations, such as NGOs, halfway houses, entrepreneurs, employers, schools
and community residents.
3. Volunteer probation officers should be carefully screened and recruited in
accordance with their individual aptitude and interests; and sufficient numbers to
meet the demands of each country should be ensured. The relevant authorities
supervising volunteer probation officers should provide appropriate training,
support and advice. The welfare and safety of the volunteer probation officers
should also be ensured to allow them to carry out their volunteer duties
efficiently and effectively. Measures to be considered include reducing financial
and psychological burdens on volunteer probation officers, establishing centers for
volunteer probation officers’ activities, and introducing a compensation scheme
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for damages incurred when engaged in official duties. Furthermore, public
recognition of volunteer probation officers should be enhanced for the services
they render for the well-being of the community. Government efforts are strongly
encouraged to address these issues.
Therefore, we, the participants of the Asia Volunteer Probation Officers Meeting, hereby
declare that we aspire to these principles and resolve to continuously collaborate and
create an international network in the Asian Region by implementing events such as joint
seminars, holding international meetings or conferences, conducting mutual visits, sharing
information, and so on.
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UNAFEI’s 159th International Senior Seminar
International Senior Seminar
At the last ASEAN Plus Three Conference, UNAFEI proposed to hold the “Seminar on the
Involvement of Volunteers in the Probation Services”. This seminar will be realized as a
regular “International Senior Seminar” in cooperation with JICA for this fiscal year.
How to Attend this Seminar
a) Malaysia, Myanmar, Philippines, Vietnam
These countries are already registered as “target countries” for this seminar as per their
requests. Therefore, one seat has been reserved for each country, and the expenses will be
covered by JICA. Therefore, we hope that the governments of Malaysia, Myanmar, the
Philippines and Vietnam will take advantage of this opportunity. Of course, the participants
must go through the official application and selection process within your governments. If
your organization is interested in participating in this seminar, please contact the JICA office
located in your country, or the relevant agency in charge of JICA’s programmes.
b) Other ASEAN Plus Three Countries which are not included as “target countries” (Brunei,
Cambodia, Indonesia, Laos, Singapore, Thailand, China, Korea)
We have some space available for those who are interested in participating in the seminar
as observers. To attend as an observer, applicants do not have to go through the official
selection process for JICA programmes, but may directly apply to UNAFEI. Organization
wishing to send observers must cover the observers’ expenses. We hope to have observers
from as many ASEAN Plus Three countries as possible to enrich our Seminar. The observers
may attend the entire course, or they may attend selected period.
Contact information
The overview of the seminar is described in the attached Annex. If you have any questions
or comments regarding this seminar, or if you are interested in participating in the seminar
as observers, please feel free to ask any questions or send all inquiries to Ms./Prof. Fumiko
AKASHI (fa140239@moj.go.jp) or Ms./Prof. Akiko TASHIRO (at120254@moj.go.jp).
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Outline of UNAFEI 159th International Senior Seminar
Tentative Theme “Public Participation in Community Corrections”
1. Purpose of the Seminar
The purpose of this Seminar is to share experiences, gain knowledge and examine
measures related to Volunteer Probation Officer systems or other similar systems, and to
explore more effective ways to enhance and strengthen the community-based treatment
of offenders by public participation.
2. Participating Countries
(1) Target Countries of JICA (The expenses will be covered by JICA.)
Afghanistan, Bangladesh, Brazil, Cote d'Ivoire, Iraq, Kenya, Malaysia, Mongolia, Myanmar,
Papua New Guinea, Philippines, Timor-Leste, Vietnam (around 15-23 participants)
(2) Other countries as observers (The expenses will be covered by each participant’s
country.) The number of observers is undetermined.
3. Main Participants
High-ranking or senior public officials responsible for offender treatment who have at least
ten years’ experience
4. Venue
UNAFEI, situated in Tokyo, Japan (Accommodation at UNAFEI dormitory)
5. Period January 14 to February 13, 2015
6. Contents
 Presentations from participating countries
 Lectures from UNAFEI professors (criminal justice system, especially communitybased treatment and Volunteer Probation Officers in Japan, etc.)
 Lectures from Visiting Experts from overseas
 Ad hoc lectures from Japanese scholars and practitioners, etc.
 Discussions with Japanese Volunteer Probation Officers
 Group Workshops (Effective methods of public participation for community-based
treatment of offenders)
 Visits to Japanese criminal justice agencies, such as probation offices, halfway
houses, correctional facilities, etc.
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ภาคผนวก 4
แผนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุมประพฤติและมาตรการไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม
(Roadmap for ASEAN Plus Three Probation and Non-custodial Measures Cooperation)
บทนา
ตามรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคุมประพฤติและมาตรการไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม
เมื่อวันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) คณะผู้แทนประเทศที่เข้าร่วมประชุมคุมประพฤติและมาตรการ
ไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 1 ตระหนักถึงประโยชน์ของความร่วมมือระดับภูมิภาคในประชาคม
อาเซียนบวกสาม และความจาเป็นที่เพิ่มขึ้นในการพัฒนาการคุมประพฤติและมาตรการไม่ควบคุมตัว คณะ
ผู้แทนทุกประเทศเห็นควรให้มีความช่วยเหลือทางวิชาการและกิจกรรมอื่นระหว่างกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
นอกจากนี้ เพื่อดาเนินการตามข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยมาตรการไม่ควบคุมตัว
(ข้อกาหนดโตเกียว) โดยเฉพาะอย่ายิ่ง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงได้จัดทา
แผนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุมประพฤติและมาตรการไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม เพื่อเป็นกรอบใน
การสร้างเครือข่ายอาเซียนบวกสามให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืน
แผนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุมประพฤติและมาตรการไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสามมีวัตถุประสงค์
เพื่ออานวยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดให้มากขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสามในการพัฒนาการปฏิบัติต่อ
ผู้กระทาผิดและระบบมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ให้ความช่วยเหลือระหว่างกันเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้าในการใช้มาตรการไม่ควบคุมตัวในภูมิภาค
แผนขับเคลื่อนครอบคลุมประเด็นกิจกรรม 3 ด้านหลัก ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด ประกอบด้วย 4 ระยะ
ดังนี้ ระยะที่ 1 คือ ขั้นเตรียมการ แต่ละประเทศจะสารวจและประเมินความจาเป็นของตนและเตรียมระบบ
ของตนสาหรับความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะมีขึ้น ระยะที่ 2 คือ ขั้นวางแผน กลุ่มประเทศมาเซียนบวกสาม
จะร่ ว มกัน กาหนดกิจ กรรมการสนั บ สนุ น ทางวิช าการและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะมีขึ้น ระยะที่ 3 คื อ
ขั้นดาเนินการ เป็นการนากิจกรรมที่กาหนดไปสู่การปฏิบัติในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ระยะที่ 4 คือ ขั้นสร้าง
ความยั่งยืนและยกระดับ เพื่อสร้างความยั่งยืนและยกระดับการประสานงานร่วมกันในภูมิภาคและให้มีการ
จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือขึ้น
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ระยะที่ 1
เตรียมการ
ค.ศ. 2015
(พ.ศ. 2558)

สาขาที่ดาเนินการ
1. การแลกเปลี่ยนความรู้

2. การเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร

ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
วางแผนร่วมกัน
คาเนินการ
ค.ศ. 2016
ค.ศ. 2017
ค.ศ. 2018
(พ.ศ. 2559)
(พ.ศ. 2560) (พ.ศ. 2561)
กิจกรรมที่ดาเนินการ
- ตรวจสอบความเป็นไปได้
- ออกแบบโครงการวิจัยร่วมกัน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็น
ในการพัฒนาการงานคุมประพฤติ - วางแผนจัดการประชุม/
เจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียน
หรือมาตรการไม่ควบคุมตัวอื่นๆ ประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
บวกสาม
ในแต่ละประเทศ
กิจกรรมสนับสนุนทางวิชาการ - จัดประชุมคณะทางาน
- พัฒนาการปฏิบัติที่ดี
ระดับทวิภาคี ระดับพหุภาคี
- ดาเนินโครงการวิจัยร่วม
- มีการจัดการองค์ความรู้
และระดับภูมิภาค
- จักการศึกษาดูงาน
ภายในองค์กร
- พัฒนาเอกสาร และเว็บไซต์
สาหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
- ประเมินความจาเป็น
- พัฒนาโปรแกรมแลกเปลี่ยน - ดาเนินการโปรแกรมแลกเปลี่ยน
ในการฝึกอบรม
และหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกัน และหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกัน
- พัฒนาแผนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ระยะที่ 1
เตรียมการ

ระยะที่ 2
วางแผนร่วมกัน

ระยะที่ 3
คาเนินการ

ระยะที่ 4
สร้างความยั่งยืนและยกระดับ
ค.ศ. 2019
(พ.ศ. 2562)
- จัดตั้งสมาคมคุมประพฤติ
อาเซียนบวกสาม

- จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมการคุม
ประพฤติอาเซียนบวกสาม

ระยะที่ 4
สร้างความยั่งยืนและยกระดับ
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ค.ศ. 2015
(พ.ศ. 2558)

สาขาที่ดาเนินการ
3. การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการ
ปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานภาคี

ค.ศ. 2016
(พ.ศ. 2559)

ค.ศ. 2017
ค.ศ. 2018
ค.ศ. 2019
(พ.ศ. 2560) (พ.ศ. 2561)
(พ.ศ. 2562)
กิจกรรมที่ดาเนินการ
- วิเคราะห์ความจาเป็นสาหรับ - จัดให้มีการประชุมกลุ่ม
- จัดทาข้อเสนอความร่วมมือระหว่าง - เสนอความร่วมมือระหว่าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา
ประเทศด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทา ประเทศในการปฏิบัติต่อ
การควบคุมและสอดส่อง
ความเป็นไปได้และสาขา
ผิดต่อหน่วยงานอาเซียนที่เกี่ยวข้อง ผู้กระทาผิดต่อหน่วยงาน
ระหว่างพานักอยู่ต่างประเทศ
ความร่วมมือที่จาเป็น
- จัดตั้งช่องทางสาหรับแลกเปลี่ยน อาเซียนที่เกี่ยวข้อง
การโอนตัวผู้กระทาผิด
- พิจารณาช่องทาง
ข้อมูลระหว่างผู้มีอานาจหน้าที
- เสนอมาตรฐานหรือหลัก
การแลกเปลี่ยนข้อมูลคดี
ในการเสนอประเด็นหลัก
ที่เกี่ยวข้อง
ว่าด้วยการคุมประพฤติและ
- การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย ต่อหน่วยงานอาเซียน
- พัฒนามาตรฐาน/หลักพื้นฐาน
มาตรการไม่ควบคุมตัวอาเซียน
ที่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวข้อง
ว่าด้วยการคุมประพฤติแลมาตรการ เพื่อพิจารณาให้การรับรอง
ไม่ควบคุมตัวที่มีการแลกเปลี่ยน
รัฐสมาชิกอาเซียน
รัฐสมาชิกอาเซียน
รัฐสมาชิกอาเซียน
รัฐสมาชิกอาเซียน
และประเทศภาคีบวกสาม
และประเทศภาคีบวกสาม
และประเทศภาคีบวกสาม
และประเทศภาคีบวกสาม
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
สถาบันป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดแห่งสหประชาชาติ ภาคพื้นเอเชียและตะวันออกไกล (UNAFEI)
สานักงานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC)
คณะกรรมการกาชาดสากล (ICRC)
สถาบันอาชญาวิทยาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KIC) สถาบันอาชญาวิทยาแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย (AIC)
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โครงการประชุม The 2nd ASEAN Plus Three Conference on Probation and
Non-custodial Measures
หลักการและเหตุผล
จากการที่กรมคุมประพฤติได้จัดการประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียน
บวกสาม ขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายน 2556 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีในงาน
คุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว โดยถือเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ
และมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในประเทศอาเซียนบวกสามได้มาพบปะกัน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้จัดให้มี
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสามขึ้น โดยผู้แทนจาก
ประเทศต่างๆได้ร่วมกันหารือเพื่อหาแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนบวกสาม
ให้เข้มแข็ง โดยได้เกิดกรอบความร่วมมือด้านงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในกลุ่มประเทศ
อาเซียนบวกสาม รวมถึงการพัฒนาการด้านงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว แม้ว่าจะเป็น
การพบปะกันครั้งแรก แต่ต่างเห็นพ้องถึงความสาคัญ โดยเฉพาะเมื่อจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ใกล้เข้ามานี้
ในปี พ.ศ. 2558 ที่ ป ระชุ ม จึ ง ได้ เ ห็ น ชอบที่ จ ะจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม พบปะหารือ กั น ระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารของ
หน่วยงานด้านการคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวโดยเฉพาะในอาเซียนเพื่อพิจารณาในเรื่องของ
ประเด็นการปฏิบัติงานต่างๆที่จะต้องเกี่ยวข้องกันในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชน
ดังนั้น การประชุมวิชาการด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนภูมิภาคอาเซียน จึงเกิดการ
ดาเนินการขึ้น เพื่อกาหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชนภูมิภาคอาเซียนให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันรวมถึงก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติต่อ ผู้กระทาผิด
ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ตามบริบทที่สามารถเกื้อกูลกันได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งจะเป็นการเตรียมความ
พร้อมของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็ม
ภาคภูมิ และเตรี ยมแผนการรองรั บ ผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่ างยิ่งในด้านกฎหมาย กฎ
ระเบียบ การปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดระหว่างประเทศในอาเซียน ในการประชุมครั้งนี้กรมคุมประพฤติได้เรียน
เชิญผู้บริหารในงานด้านการคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวจากประเทศในอาเซียนบวกสาม
รวมถึงองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ที่ทางานเกี่ยวข้องกับกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมซึ่งมีกาหนด
จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2557 ณ โรงแรมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้
ต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากประเทศในอาเซียนบวกสาม รวมถึงประเทศนอกอาเซียน ทั้งนี้ นอกเหนือจากองค์
ความรู้ เครือข่ายด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในภูมิภาคอาเซียนบวกสามแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์
ประเทศไทยในความพร้อมด้านการจัดประชุมเวทีวิชาการต่างๆ และประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวใน
ประเทศอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติในงานด้านการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิดในชุมชนภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนของภูมิภาค
อาเซียนให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
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เป้าหมาย
ผลผลิต : จัดการประชุมวิชาการด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนภูมิภาคอาเซียน 1 ครั้ง
จานวน 3 วัน
ผลลัพธ์ : องค์ความรู้ในการพัฒนางานคุมประพฤติและการสร้างเครือข่ายงานคุมประพฤติระหว่าง
ประเทศให้มีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
1. ผู้บริหารในงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม จานวน 27 คน
2. ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม
จานวน 15 คน
3. ผู้บริหารและผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติ
จานวน 125 คน
4. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 4 คน
5. องค์การระหว่างประเทศ
จานวน 10 คน
6. อาสาสมัครคุมประพฤติ
จานวน 40 คน
7. ผู้สื่อข่าว
จานวน 12 คน
8. บุคลากรจากหน่วยราชการในกระบวนการยุติธรรมและสถาบันการศึกษาในพื้นที่
- หัวหน้าส่วนราชการด้านกระบวนการยุติธรรม
จานวน 30 คน
- สถาบันการศึกษาในพื้นที่ (คณะนิติศาสตร์)
จานวน 10 คน
9. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 30 คน
รวมทั้งสิ้น

จานวน 303 คน

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2557
สถานที่ดาเนินโครงการ
ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอาบีช รีสอร์ท

ผลผลิตของโครงการ (Output)
มีองค์ค วามรู้ ในการพัฒ นาแนวทางในการปฏิบั ติต่ อผู้ กระทาผิ ด ในชุมชนภู มิภ าคอาเซีย น และ
สามารถนาผลที่ได้รับมาพัฒนาวิธีการปฏิบัติ กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดให้
สอดคล้ อ งกั น รวมถึ ง การสร้ า งเครื อ ข่ า ยคุ ม ประพฤติ แ ละมาตรการแบบไม่ ค วบคุ ม ตั ว ระหว่ า งประ เทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอาเซียนบวกสาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กรมคุมประพฤติ
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คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนภูมิภาคอาเซียน
1. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
2. นางกรรณิการ์ แสงทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
3. นางรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ
4. รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ อาวุโสลาดับที่ 1
5. รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ อาวุโสลาดับที่ 2
6. รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ อาวุโสลาดับที่ 3
7. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจ
8. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง
9. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน
10. ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม
11. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
12. ผู้อานวยการสานักพัฒนาการคุมประพฤติ
13. ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
14. ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2
15. ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3
16. ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4
17. ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5
18. ผู้อานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
19. ผู้อานวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
20. ผู้อานวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม
21. ผู้อานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
22. เลขานุการกรม
23. ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
24. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
25. นางสาวสายฝน จันทะพรม พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
26. นางสาวธฤตา แกล้วกล้า พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการจัดการประชุม ด้านสารัตถะ
1. นางกรรณิการ์ แสงทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
2. นางฉลอง อติกนิษฐ
3. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจ

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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4. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง
5. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน
6. ผู้อานวยการสานักพัฒนาการคุมประพฤติ
7. นางสาวอังคณา บุญสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
8. ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
9. ผู้แทนสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
10. ผู้อานวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
11. ผู้อานวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม
12. ผู้อานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
13. ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
14. เลขานุการกรม
15. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
16. นางสาวสายฝน จันทะพรม พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
17. นางสาวแสงเดือน แสงบัวงามล้า พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
18. นางสาววิกานดา ศรีจรัสรุ่ง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
19. นางสาวธฤตา แกล้วกล้า พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการจัดการประชุม ด้านพิธีการและการต้อนรับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายเกษม มูลจันทร์
นายประสาร มหาลี้ตระกูล
นายไวพจน์ พูสิทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
นายมณฑล แก้วเก่า ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน
ผู้แทนสานักงานจังหวัดเพชรบุรี

7. ผู้แทนสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
8. ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
9. ผู้อานวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม
10. ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
11. เลขานุการกรม
12. ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
13. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
14. หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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15. หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
16. นางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
17. นางจันทนา พีรแสงทอง
หัวหน้ากลุ่มประสานราชการและช่วยอานวยการ
18. นางชุติมา บัวก้อน เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
19. นายฐนิตนันท์ เมฆสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
20. นางสาวณัฏฐินี คงทรัพย์สินสิริ พนักงานคุมประพฤติ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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กาหนดการประชุมวิชาการด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนภูมิภาคอาเซียน
ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2557
เดอะรีเจนท์ ชะอาบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

Main Theme: “Enhancing Cooperation for Effective Treatment of Offenders”
H uman Resource Development
E xchange of Information
L earning and Sharing Knowledge
P ractices
วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557
13.00 – 15.00 น.
ลงทะเบียน
18.30 – 20.30 น.
งานเลี้ยงต้อนรับ โดย กระทรวงยุติธรรม
วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 09.45 น.
พิธีเปิดการประชุม
- กล่าวต้อนรับ
โดย นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
- กล่าวต้อนรับ
โดย นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุมประพฤติ
- กล่าวต้อนรับ
โดย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี
- กล่าวเปิดการประชุม
โดย นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม
09.45 – 10.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 12.00 น.
การอภิปรายความร่วมมือด้านงานคุมประพฤติระหว่างประเทศ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
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13.00 – 14.30 น.
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การประชุมกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ความท้าทายและแนวทางแก้ไขด้านการฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน
กรอบเนื้อหา: การส่งเสริมมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวเพื่อลดความแออัดในเรือนจา ความจาเป็น
ในการใช้การคุมประพฤติแบบเข้มงวด โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูสาหรับผู้ถูกคุมประพฤติชาวต่างชาติ
และผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้หญิงและเด็ก และมาตรการทางเลือกอื่นๆ
กลุ่มที่ 2 วิธีปฏิบัติที่ดี
กรอบเนื้อหา: เรื่องราวความสาเร็จ หรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ เช่น เครื่องมือใน
การบริหารจัดการ โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู มาตรฐานการปฏิบัติ และการสงเคราะห์ และติดตาม
หลังปล่อย

14.30 – 15.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 17.30 น.
การประชุมกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม (ต่อ)
18.30 – 20.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557
09.00 – 11.00 น.
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม
11.00 – 11.30 น.
พิธีปิดการประชุม
11.30 – 12.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
การศึกษาดูงานสานักงานคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4,6
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
www.probation.go.th

