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คํานํา
การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three
Conference on Probation and Non-custodial Measures) ซึ่งจัดขึ้นในระหวางวันที่
๓-๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนดL เซ็นทรัลพลาซา ลาดพรMาว นับเปNนการจัดประชุม
เกี่ยวกับงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวเปNนครั้งแรกในประเทศกลุมอาเซียน โดยเกิดขึ้น
จากความรวมมือ และผนึกกําลังกันระหวางกระทรวงยุติธรรม สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย
TIJ และกรมคุมประพฤติ โดยมีผูMแทนจากประเทศในอาเซียน และบวกสามเขMารวมการประชุม
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากบรรลุตามวัตถุประสงคLหลักในการแลกเปลี่ยน เรียนรูMระบบ
งานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัว รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีระหวางกันแลMว ยังเปNนการเติมเต็ม
ชองวาง และสรMางเครือขายในงานคุมประพฤติสูอาเซียน (Bridging Gap, Building Network) อันเปNน
การเตรียมความพรMอมรองรับการเขMาสูประชาคมอาเซียนในป` 2558 ซึ่งถือเปNนนโยบายหลักที่สําคัญของ
รัฐบาลประการหนึ่งอีกดMวย
อยางไรก็ ต ามการประชุ ม ในครั้ ง นี้ ค งไมสามารถประสบความสํ า เร็ จ และไดM รั บ คํ า ชื่ น ชม
เชนนี้ไดM หากไมไดM รั บความรวมแรงรวมใจจากบุ คลากรทุ กๆทานในสั งกั ดกรมคุ มประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม รวมถึงสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย และที่สําคัญเปNนอยางยิ่ง คือ ผูMบริหารระดับสูง
จากทั้ง 3 องคLการ ซึ่งไดMใหMความสําคัญ ใหMคําปรึกษา และสนับสนุนการดําเนินการจัดประชุม ตลอดจน
เสนอแนะแนวนโยบายอันเปNนประโยชนLใหMการประชุมในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จดMวยดี ในนามคณะผูMจัดทํา
ขMอมูลกรมคุมประพฤติ จึงขอขอบพระคุณทุกๆทานเปNนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดMวย และหวังเปNนอยางยิ่ง
วาเนื้ อ หาในการประชุ ม คุ ม ประพฤติ และมาตรการแบบไมควบคุ ม ตั ว อาเซี ย นบวกสามฉบั บ นี้ จะกอ
ประโยชนLใหMกับทาน และสามารถนํามาเปNนขMอมูลทางวิชาการเพื่อพัฒนางานคุมประพฤติและมาตรการ
แบบไมควบคุมตัวในประเทศอาเซียนและภูมิภาคตอไป
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คํากลาวรายงาน
ตอประธานการประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม
โดย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
วันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 09.15 น.
ณ หMองวิภาวดีบอลรูม B-C
โรงแรมเซ็นทารา แกรนดL เซ็นทรัลพลาซา ลาดพรMาว
เรียน พลตํารวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
ในนามของผูMเขMารวมประชุมและคณะผูMจัดการประชุม ดิฉันใครขอขอบพระคุณรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมที่กรุณาใหMเกียรติมาเปNนประธานในพิธีเปkดการประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม
ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ในเชMาวันนี้
การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ซึ่งกระทรวงยุติธรรม
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย หรือ TIJ และกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ไดMรวมกันจัดขึ้น
นับเปNนการจัดประชุมเกี่ยวกับงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวเปNนครั้งแรกในประเทศกลุม
อาเซียน การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคLหลักดังตอไปนี้ วัตถุประสงคLประการที่หนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูMระบบงานคุมประพฤติ และมาตรการแบบไมควบคุมตัวระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและบวกสาม
และนําความรูMเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของแตละประเทศมาประยุกตLใชMในงานประพฤติของประเทศไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งจะเปNนการสรMางเครือขายการคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัว
ระหวางประเทศ วัตถุประสงคLหลักประการที่สอง คือ เปNนการเสริมสรMางเครือขายระดับอาเซียนภายใตMประเด็น
หลักของการประชุมในวันนี้ คือ การเติมเต็มชองวาง สรMางเครือขายงานคุมประพฤติสูอาเซียน (Bridging Gap,
Building Network) ซึ่ งเปN น การเตรี ย มความพรM อมรองรั บ การเขM าสู ประชาคมอาเซี ย นในป` พ.ศ. 2558
(ค.ศ.2013) อันเปNนนโยบายหลักสําคัญของรัฐบาลประการหนึ่ง
สําหรับกิจกรรมที่สําคัญในการจัดประชุมในวันนี้ ประกอบดMวยสวนสําคัญดังนี้ ประการแรกเปNน
การปาฐกถาพิ เศษโดย ดร. กิ ตติ พงษL กิ ตยารั กษL ปลั ดกระทรวงยุ ติธ รรม และศาสตราจารยL จอรL จ แมรL
อาจารยLจากคณะสังคมศาสตรL มหาวิทยาลัย ลิเวอพูลโฮป สหราชอาณาจักร ประการที่สองการประชุมกลุม
ยอย ซึ่งหัวขMอที่เลือกมาในการประชุมกลุมยอยในครั้งนี้ ถือวาเปNนหัวขMอที่มีความสําคัญและไดMรับความสนใจ
จากสาธารณชนเปN น อยางมาก หั ว ขM อแรกเปN น เรื่ อ งของการมี ส วนรวมของชุ ม ชนในงานคุ ม ประพฤติ แ ละ
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มาตรการแบบไมควบคุ ม ตั ว หั ว ขM อ ที่ ส อง คื อ เรื่ อ งเทคโนโลยี กั บ การคุ ม ประพฤติ และหั ว ขM อ ที่ ส าม คื อ
โปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด กิจกรรมประการที่สาม คือ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการกําลังใจใน
พระดํ า ริ ข องพระเจM า หลานเธอพระองคL เ จM า พั ช รกิ ต ติ ย าภา และภารกิ จ ของกระทรวงยุ ติ ธ รรมและกรม
คุ ม ประพฤติ กระทรวงยุ ติ ธ รรม กิ จ กรรมประการที่ สี่ คื อ การศึ ก ษาดู ง านในหั ว ขM อ สํ า คั ญ คื อ การฟ€• น ฟู
สมรรถภาพผูMติดยาเสพติดและการขับเคลื่อนงานของเครือขายยุติธรรมชุมชน
สําหรับการประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสามไดMเริ่มมาแลMว
ตั้งแตเมื่อค่ําคืนที่ผานมา และจะสิ้นสุดลงในวันพรุงนี้ ซึ่งผูMเขMารวมประชุมประกอบดMวย ผูMบริหารระดับสูงดMาน
งานคุ ม ประพฤติ จ ากประเทศสมาชิ กอาเซี ย นและบวกสาม ผูM เ ชี่ ย วชาญจากสถาบั น ระหวางประเทศดM า น
อาชญาวิทยา อาจารยLจากมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ผูMแทนจากหนวยงานสหประชาชาติ
สถานทูตและผูMบริหารระดับสูง จากสวนราชการที่เกี่ยวขMองรวมทั้งหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งสิ้น
400 ทาน จาก 15 ประเทศ
ในนามของผูMจัดการประชุม หวังวาการประชุมในครั้งนี้จะเปNนกลไกสําคัญที่จะเปNนการเพิ่มพูน
ความรูMและประสบการณLเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ ซึ่งถือวาเปNนงานสําคัญดMานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา และเปNนเวที ที่สามารถแลกเปลี่ ยนความรูM ประสบการณLระหวางกัน ตลอดจนเสริมสรMางสัมพันธLที่ดี
ตลอดจนความรวมมือที่ดีระหวางกันในงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัว
บั ด นี้ ไดM เ วลาอั น สมควรแลM ว ดิ ฉั น ใครขอกราบเรี ย นเชิ ญ พลตํ า รวจเอกประชา พรหมนอก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กรุณากลาวเปkดการประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัว
อาเซียนบวกสามตอไป
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คํากลาวเป*ดการประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม
โดย พลตํารวจเอกประชา พรหมนอก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
วันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 09.15 – 09.45 น.
ณ หMองวิภาวดีบอลรูม B-C
โรงแรมเซ็นทารา แกรนดL เซ็นทรัลพลาซา ลาดพรMาว
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ผูMอํานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย
ศาสตราจารยL ดอกเตอรL จอรLจ แมรL
คณะผูMแทนจากประเทศอาเซียนบวกสาม
แขกผูMมีเกียรติ และผูMเขMารวมการประชุมทุกทาน
ผมรูM สึ กเปN น เกี ยรติ และมี ความยิน ดี เปN นอยางยิ่ง ที่ไดMตMอนรั บ ผูMมีเกี ย รติ ทุกทานในการประชุ ม
คุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ในขณะที่เรากําลังมุงเขMาสูการเปNนประชาคม
อาเซียน ในป`พ.ศ. 2558 การประชุมครั้งนี้นับวาจัดขึ้นในชวงเวลาที่เหมาะสม และเปNนเวทีที่เปkดโอกาสใหMทุก
ภาคสวนทั้งในประเทศไทยและตางประเทศไดMมาแลกเปลี่ยนความรูMและประสบการณLเกี่ยวกับประเด็นที่สําคัญ
ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งก็คือ งานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัว
รัฐบาลภายใตMการนําของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณL ชินวัตร ใหMความสําคัญเปNน
อยางยิ่ ง กั บ การเชื่ อ มโยงระหวางกั นในอาเซี ย นและภู มิภ าคอื่ น ๆ และไดM กํ า หนดยุ ท ธศาสตรLใ นการเขM า สู
ประชาคมอาเซียน ซึ่งกระทรวงยุติธรรมและหนวยงานที่เกี่ยวขMองจะตMองนําไปปฏิบัติ
กระทรวงยุติธ รรมในฐานะหนวยงานที่ รับผิ ดชอบนโยบายดMานการปฏิรู ประบบกฎหมายและ
พัฒนากระบวนการยุติธรรม จึงไดMกําหนดทิศทางและกรอบยุทธศาสตรLการเตรียมความพรMอมเขMาสูประชาคม
อาเซี ย น โดยมี แนวคิ ดหลั กในการปฏิ รู ป ระบบกฎหมายของประเทศไทยใหM เปN นไปตามหลั กนิ ติ ธ รรมและ
มาตรฐานระหวางประเทศ และกําหนดแนวทางดําเนินการตางๆ ไดMแก การเสริมสรMางศักยภาพทางกฎหมาย
ใหMแกประชาชน เพื่อเสริมสรMางการเขMาถึงระบบยุติธรรมของประชาชน (Access to Justice) การปรับปรุง
3

กรมคุมประพฤติ

กระทรวงยุติธรรม

กฎหมายเพื่อสรMางความสามารถในการแขงขันของประเทศ (Competitiveness) การยกระดับขีดสมรรถนะ
ขององคLกรและบุคลากรในวงการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (Capacity Building)
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปNนหนึ่งในองคLกรของระบบกระบวนการยุติธรรมที่มีบทบาท
อยางสําคัญในการป‡องกันสังคมโดยการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนเพื่อคืนคนดี สูสังคม ซึ่งกรมคุมประพฤติ
ใหMความสําคัญกับการทํางานอยางใกลMชิดรวมกับภาคประชาสังคม ตลอดจนภาคีเครือขาย อาทิ อาสาสมัคร
คุมประพฤติ เครือขายยุติธรรมชุมชน หนวยงานภาครัฐในสวนกลางและสวนภูมิภาค และภาคเอกชน เปNนตMน
โดยรวมมือกันเพื่อดูแลและแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนใหMกลับเปNนคนดีของสังคม
การจัดประชุมในครั้งนี้เปNนหนึ่งในโครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงยุติธรรมและ
ยุ ท ธศาสตรL ข องประเทศไทย ดั ง ที่ ก ลาวมาแลM ว และสอดรั บ กั บ คํ า ขวั ญ ของกรมคุ ม ประพฤติ ที่ ว า
“กรมคุมประพฤติ ๒๑ ป` คืนคนดี สูสังคม มุงสูประชาคมอาเซียน”
สิ่งที่จะไดMรับจากการประชุมในครั้งนี้ นอกเหนือจากการที่ผูMเขMารวมประชุมจะไดMมาพบปะ พูดคุย
เพื่อรวมแลกเปลี่ยนประสบการณL องคLความรูMและแนวปฏิบัติที่ดีระหวางกันแลMว ยังกอใหMเกิดเครือขายที่แนน
แฟ‡นระหวางสมาชิกที่มีความสนใจและการทํางานภายใตMกรอบเดียวกัน ความรวมมือในลักษณะนี้อยางตอเนื่อง
เปNนสิ่งที่สําคัญ และผมเห็นวาหากมีการจัดประชุมในลักษณะนี้ขึ้นอยางตอเนื่อง จะกอใหMเกิดประโยชนLเปNน
อยางยิ่ง
ในนามของกระทรวงยุติธรรม ผมขอขอบคุณและชื่นชมทุกทาน ที่ไดMรวมมือกันจัดการประชุมใน
ครั้งนี้ โดยเฉพาะการไดMรับเกียรติจากวิทยากรทุกทาน คณะผูMแทนจากประเทศตางๆ สื่อมวลชนทุกแขนง และ
แขกผูMมีเกียรติที่เขMารวมการประชุมทุกทาน รวมทั้งขอขอบคุณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย และ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งไดMผนึกกําลังรวมมือกันจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น
บัดนี้ ไดMเวลาอันสมควรแลMว ผมขอเปkดการประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัว
อาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Conference on Probation and Non-custodial Measures) และ
ขอใหMการประชุมในครั้งนี้ประสบความสําเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงคLที่ไดMกําหนดไวMทุกประการ
ขอขอบคุณครับ
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ปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง การคุมประพฤติ และมาตรการแบบไมควบคุมตัวในอาเซียน:
มุมมองสูอนาคต
(Probation and Non-custodial Measures in ASEAN: A View to the Future)
โดย ดร.กิตติพงษL กิตยารักษL
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ฯพณฯ ทานรัฐมนตรี คณะผูMแทนจากตางประเทศ ผูMเขMารวมประชุม สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ
ผมรูM สึ กเปN น เกี ย รติ อ ยางยิ่ งที่ ไดM มาอยู ณ ที่ นี้ ทามกลางที่ ป ระชุ มอั น ทรงเกี ย รติ ของผูM บ ริ ห าร
ผูMทรงคุณวุฒิและผูMเชี่ยวชาญดMานการคุมประพฤติและความยุติธรรม ในโอกาสพิเศษนี้ ผมใครขอตMอนรับผูMแทน
นานาชาติของพวกเราอยางอบอุนสูกรุงเทพมหานคร และขอขอบคุณกรมคุมประพฤติและสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแหงประเทศไทยดM วยความจริ งใจที่ไดM จัดการประชุ มคุ มประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตั ว
อาเซียนบวกสามขึ้น
ถMาไมเปNนการเขMาใจผิด ครั้งนี้เปNนการประชุมอยางเปNนทางการรวมกันของผูMบริหารจากอาเซียน
ครั้งแรก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณLเกี่ยวกับมาตรการแบบไมควบคุมตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งงานคุมประพฤติ
ผมในฐานะที่เคยดํารงตําแหนงอธิบดีกรมคุมประพฤติรูMสึกยินดีที่ไดMมาเปNนสวนหนึ่งของเหตุการณLประวัติศาสตรL
ครั้งนี้ และไดMรับเกียรติเปNนพิเศษที่ไดMมากลาวเปkดการประชุมในหัวขMอ “ทัศนะมุมมองสําหรับงานคุมประพฤติ
อาเซียน”
ผมตMองยอมรับวาผมมิไดMเปNนผูMเชี่ยวชาญดMานการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดอาเซียน ในความเปNนจริง
แลMว พวกเรามีความรูMนMอยมากเกี่ยวกับงานคุมประพฤติหรือแมMกระทั่งมาตรการแบบไมควบคุมตัวในภูมิภาค
อาเซีย น สิ่งนี้มินาแปลกใจเลยเนื่องจากงานคุมประพฤติมิไดM เปNนที่ป ระจักษLชัดแกประชาชนทั่ วไปเสมอมา
แมM ก ระทั่ ง ในประเทศไทยก็ ต าม ประชาชนทั่ ว ไปขาดความเขM า ใจวากรมคุ ม ประพฤติ ทํ า อะไรหรื อ
งานคุมประพฤติมีเพื่ออะไร
แตพวกเราทั้งหมดทราบวามาตรการแบบไมควบคุมตัวมีความสําคัญยิ่งตอระบบกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา การคุ มประพฤติ และมาตรการแบบไมควบคุมตัว เปNน มาตรการลําดับ ตMน ที่ใชM ปฏิ บัติตอ
ผูMกระทําผิด โดยเฉพาะในประเทศไทย พบวารMอยละ 40 ของผูMกระทําผิดทั้งหมด ไดMรับการรอการกําหนดโทษ
5

กรมคุมประพฤติ

กระทรวงยุติธรรม

หรือรอการลงโทษ และครึ่งหนึ่งของจํานวนนี้กําหนดใหMมีเงื่อนไขคุมความประพฤติ ขณะที่มีเพียงรMอยละ 13
เทานั้นที่ศาลพิพากษาใหMจําคุก การใชMมาตรการแบบไมควบคุมตัวกับผูMกระทําผิดนั้น รัฐบาลสามารถประหยัด
เงินและทรัพยากรไดMเปNนจํานวนมหาศาล ในประเทศไทยงบประมาณที่ใชMสําหรับผูMกระทําผิดที่ถูกคุมความ
ประพฤติมีจํานวนนMอยกวาที่ใชMสําหรับผูMกระทําผิดที่ถูกจําคุกในเรือนจําประมาณ 10 เทา ยิ่งกวานั้น การแกMไข
ฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนเปNนการเปkดโอกาสแกบุคคลเหลานี้ ใหMใชMชีวิตอยูกับครอบครัวของพวกเขา ไดMทํามา
หาเลี้ยงชีพและหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบจากการจําคุก
ผมเชื่ อวางานคุ มประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุ มตัวจะเปN นวิธีป ฏิบัติตอผูMกระทําผิดที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพมากที่ สุ ด อยางไรก็ ตาม การบรรลุ เป‡ าหมายดั งกลาว จะตM องมี การจั ดตั้ งระบบและวิ ธี การที่
พัฒนาขึ้นในเอเชียโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศอาเซียน การคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัว
ไดMรับการพัฒนาแลMวในทศวรรษที่ผานมาและหลายประเทศพิสูจนLใหMเห็นวาสามารถจัดตั้งระบบที่พัฒนาในชวง
ระยะเวลาอันสั้น
ดังที่ไดMกลาวถึงองคLกรที่ไดMรับการพัฒนาและที่จัดตั้งขึ้นเปNนอยางดีเมื่อสักครู ผมมิไดMมีนัยยะวา
องคLกรเหลานั้น จะมีความคลM ายคลึ งกันในลักษณะและโครงสรMางองคL กร ระบบคุ มประพฤติในอาเซียนอยู
ภายใตMองคLกรที่แตกตางกัน ซึ่งสะทMอนใหMเห็นถึงพัฒนาการและเป‡าประสงคLของงานคุมประพฤติแตละประเทศ
อาทิ งานคุมประพฤติที่ดําเนินการโดยหนวยงานที่เปNนเอกเทศในระบบยุติธรรมทางอาญาอาจมีเป‡าประสงคL
หลักในการคุMมครองสังคมและป‡องกันการกระทําผิดซ้ํา ดังจะสามารถเห็นไดMในประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ฟkลิปปkนสL ขณะที่งานคุมประพฤติที่ดําเนินการโดยหนวยงานในระบบพัฒนาสังคมหรือชุมชนอาจมุงความสําคัญ
ไปที่การแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดมากกวา เชน การใชMทรัพยากรจากชุมชน การทํางานรวมกับหนวยงานภาคี
ซึ่งรูปแบบนี้สามารถเห็นไดMในประเทศสิงคโปรL และบรูไนดาลรุสซาลาม
นอกจากนี้ มาตรการแบบไมควบคุมตัว ไดMแก การพักการลงโทษ และการทํางานบริการสังคมไดMมี
การนํามาปฏิบัติโดยหลายหนวยงานในประเทศตางๆ อาทิ ในประเทศมาเลเซีย การพักการลงโทษและการ
ทํางานบริการสั งคมดําเนินการโดยกรมราชทั ณฑL ขณะที่ในประเทศไทยการพักการลงโทษและการทํางาน
บริการสังคมดําเนินการโดยกรมคุมประพฤติ
เหลานี้เปNนเพียงบางตัวอยางของการดําเนินการคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวใน
อาเซียน ผมพยายามที่จะใหMเห็นภาพวามีรูปแบบที่แตกตางกันของการพัฒนางานคุมประพฤติ และรูปแบบ
เหลานี้ถูกกําหนดขึ้นตามความเหมาะสมในบริบทและภูมิหลังทางสังคมของประเทศอาเซียน ในความคิดเห็น
ของผมเปNนสิ่งที่นาสนใจอยางยิ่ง ที่จะไดMมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูMกันเกี่ยวกับพัฒนาการและการดําเนินการของ
แตละระบบ แนนอนวาจะเปNนขMอมูลที่มิอาจประเมินคาไดMสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาระบบคุมประพฤติและ
มาตรการแบบไมควบคุมตัว
เพื่อประโยชนLในการแลกเปลี่ยนเรียนรูMตัวอยางของการพัฒนาระบบและการดําเนินการ ผมขอ
นําเสนอการพัฒนาระบบคุมประพฤติของไทยเพื่อทราบพอสังเขป
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ระบบคุมประพฤติของไทยดําเนินการเปNนครั้งแรก โดยใชMกับผูMกระทําผิดที่เปNนเด็กและเยาวชนใน
ป` พ.ศ. 2495 (ค.ศ.1952) และ 27 ป`ตอมา ในป` พ.ศ. 2522 (ค.ศ.1979) มีการจัดตั้งสํานักงานคุมประพฤติ
แหงแรกในนามสํานักงานคุมประพฤติกลางที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปNนหนวยงานระดับกองสังกัดสํานักงาน
สงเสริ ม งานตุ ล าการงานคุ ม ประพฤติ จึ ง ไดMใ ชM ป ฏิ บั ติ ตอผูM กระทํ าผิ ดที่ เ ปN น ผูMใหญ ซึ่ งภายหลั ง ไดM มี การเปk ด
ดําเนินการในหลายจังหวัด จากนั้นสํานักงานคุมประพฤติกลางไดMรับการยกฐานะใหMเปNนกรมคุมประพฤติแยก
จากสํานักงานสงเสริมงานตุลาการ ในป` พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556
(ค.ศ. 2013) ที่ ผ านมามีการฉลองครบรอบ 21 ป` การสถาปนากรมคุ มประพฤติ แมMว างานคุ มประพฤติไดM
นํามาใชMในสังคมไทยตั้งแตป` พ.ศ. 2495 (ค.ศ.1952) แตใชMเวลาถึง 40 ป`ในการพัฒนาเปNนองคLกรระดับกรม
อยางไรก็ ตาม ในชวงเวลานั้ น งานคุ ม ประพฤติ ใ นประเทศไทยแยกเปN น สวนและทั บ ซM อ นกั น
ในชวงทศวรรษที่ผานมา มีถึงสามหนวยงานที่รับผิดชอบงานคุมประพฤติ คือ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑL
และกรมพินิจและคุMมครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติรับผิดชอบผูMถูกคุมความประพฤติที่เปNนผูMใหญที่รอ
การกําหนดโทษหรือรอการลงโทษ ขณะที่กรมราชทัณฑLดําเนินงานคุมประพฤติผูMกระทําผิดที่เปNนผูMใหญที่ไดMรับ
การพักการลงโทษและลดวันตMองโทษ สวนกรมพินิจและคุMมครองเด็กและเยาวชนรับผิดชอบงานคุมประพฤติ
ผูMกระทําผิดที่เปNนเด็กและเยาวชน เห็นไดMชัดวาสถานการณLนี้สงผลใหMงานคุมประพฤติแยกสวนและซ้ําซMอนกัน
และเปNนอุปสรรคตอการพัฒนางานคุมประพฤติทั้งระบบ
จนกระทั่งป` พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) มีการกําหนดใหMกรมคุมประพฤติเปNนองคLกรหลักในการ
ดําเนิ นการคุมประพฤติในชั้ น กอนการพิ จ ารณาคดี และหลั งการพิ จ ารณาคดี ตามมติ คณะรัฐ มนตรี ลงวั น ที่
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) โดยโอนงานคุมประพฤติเด็กและเยาวชน และผูMที่ไดMรับการพักการ
ลงโทษ ซึ่งเดิมรับผิดชอบโดยกรมพินิจและคุMมครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑLตามลําดับ มาใหMกรม
คุมประพฤติรับผิดชอบมติคณะรัฐมนตรียังไดMขยายระวางโทษจําคุกที่ไดMรับพิจารณาใหMรอการกําหนดโทษหรือ
รอการลงโทษจากโทษจําคุก 2 ป` เปNน 3 ป` ซึ่งมีผลบังคับใชMภายหลังในป` พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) เมื่อมีการ
แกMไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา สุดทMายคณะรัฐมนตรี ยังไดMกําหนดใหMกรมคุมประพฤติรับผิดชอบงาน
สงเคราะหLผูMกระทําผิดและการฟ€•นฟูสมรรถภาพผูMติดยาเสพติด
พัฒนาการของงานคุมประพฤติในประเทศไทย แสดงใหMเห็นวากวางานคุมประพฤติจะพัฒนาและ
มั่นคง ตMองใชMเวลานานระดับหนึ่ง และสะทMอนใหMเห็นวากอนที่วิธีการตางๆ จะนําไปใชMปฏิบัติอยางเปNนระบบ
จําเปNนที่จะตMองผานการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ซึ่งในปŒจจุบันกรมคุมประพฤติไทยมีภารกิจในความรับผิดชอบ
มากกวาเมื่อครั้งกอตั้งและขอบเขตของงานกวMางขวางขึ้น นอกเหนือจากการบังคับใหMเปNนไปตามคําสั่งศาลใน
ดMานการคุมความประพฤติ ยังรวมถึงการฟ€•นฟูสมรรถภาพผูMติดยาเสพติดและการสงเคราะหLผูMกระทําผิด
ตามที่ไดMกลาวมากอนหนMาแลMววา เป‡าหมายของกรมคุมประพฤติไทยนั้นก็เพื่อคุMมครองสังคมและ
ป‡องกันการกระทําผิดซ้ํา อยางไรก็ตาม กอนที่พวกเราจะสามารถบรรลุเป‡าหมายเหลานี้ไดM จําเปNนตMองเอาชนะ
ความทM าทาย ผมเสนอวาพวกเราจํ าเปN น ตM องทํ าใหM งานคุ มประพฤติ และมาตรการแบบไมควบคุ มตั ว เปN น ที่
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ประจักษLแกประชาชนโดยแสดงใหMเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล พวกเราจําเปNนตMองสรMางความมั่นใจ
และความเชื่อมั่นใหMประชาชน โดยพิสูจนLวาผูMกระทําผิดไดMรับการแกMไขฟ€•นฟูและสังคมมีความปลอดภัย
ทั้งนี้ มิใชเพียงงานคุมประพฤติเทานั้นแตยังรวมถึงมาตรการแบบไมควบคุมตัวอื่นๆ ไดMแก การพัก
การลงโทษ และการทํางานบริการสังคม ซึ่งสังคมมักจะมองกันวาเปNนการเลือกใชMการปฏิบัติในสถานเบาและ
บางครั้ งเขM าใจผิ ดวามิไดM กระทํ าการอยางหนึ่ งอยางใดกั บ ผูM กระทํ าผิ ดเลย ประชาชนอาจเชื่ อวาหากคุ มขั ง
ผูMกระทําผิดจะเปNนการรับประกันสวัสดิภาพของประชาชน มุมมองที่ไมถูกตMองเชนนี้ นําไปสูการไดMรับความ
เชื่อมั่นจากประชาชนและการสนับสนุนจากชุมชนในระดับต่ํา สิ่งนี้เปNนความทMาทายของงานคุมประพฤติไทย
ซึ่งผมเชื่อวาประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศในกลุมอาเซียน ตางก็กําลังเผชิญอยูในการไดMรับความไวMวางใจ
และความเชื่อมั่นจากประชาชนและทําใหMเปNนที่ประจักษLชัดมากขึ้น ผมเสนอวางานคุมประพฤติในอาเซียน
จําเปNนตMองทํางานเปNนภาคีกับชุมชน เนื่องดMวยรากฐานของพวกเราเริ่มตMนที่ชุมชนทMองถิ่น ประชากรสวนใหญใน
ประเทศอาเซียนอาศัยอยูในสังคมชนบท พวกเราไมสามารถทํางานแบบราชการและเหินหางแยกจากประชาชน
ทMองถิ่นไดM ผมเนMนย้ําวาการประสบความสําเร็จในงานคุมประพฤติและการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชน พวก
เราจําเปNนตMองขับเคลื่อนการดําเนินงานไปขMางหนMา โดยใชMหลักทMองถิ่นนิยมในระดับสูงและเขMาใจอยางเป`•ยมลMน
ถึงความคาดหวังของประชาชน
เพื่อแสดงถึงการทํางานกับชุมชน ผมใครแลกเปลี่ยนประสบการณLของพวกเราเกี่ยวกับการนํา
ชุมชนเขM ามามีส วนรวมในงานคุ มประพฤติ การดํ าเนิ น งานแรกคืองานอาสาสมั ครคุมประพฤติ หรื อ อสค.
ซึ่ งรูM จั กกั น ทั่ ว ไปเปN น อยางดี ในงานคุ มประพฤติ ข องหลายประเทศ งาน อสค. ตั้ ง ขึ้ นในประเทศไทยเมื่ อ ป`
พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) เพื่อชวยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการปฏิบัติตอผูMกระทําผิดในชุมชนทMองถิ่นของ
พวกเขา ตั้งแตเมื่อครั้งเริ่มตMน อสค. ไดMเขMามารวมเปNนสวนหนึ่งของระบบคุมประพฤติ อสค.ในประเทศไทยมิไดM
เพียงแตควบคุมและสอดสองผูMถูกคุมความประพฤติเทานั้น แตยังมีสวนรวมในการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดอีกดMวย
ซึ่งทั้งสองสิ่งตอบสนองความจําเปNนของผูMกระทําผิดและชุมชน เนื่องจาก อสค.เปNนบุคคลที่ชุมชนใหMความเคารพ
นับถือ หรือมีทักษะวิชาชีพหรือประสบการณLในทางธุรกิจ ดังนั้น พวกเขาจึงสามารถดึงทรัพยากรจากชุมชนมา
ใชMในการทํางานและชวยผูMถูกคุมความประพฤติหางานทําหรือฝ•กทักษะที่ตลาดแรงงานตMองการ นอกจากนั้น
อสค. ยังทราบถึงความตMองการของชุมชนเชนกัน ดังนั้น พวกเขาจึงสามารถมอบหมายใหMผูMถูกคุมความประพฤติ
ทํางานบริการสังคมที่เหมาะสมกับความตMองการของชุมชน ในป` พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) มี อสค.ประมาณ
13,700 คนทํ างานในทุ กสํ านั กงานคุ มประพฤติ ทั่ว ประเทศไทย กรมคุ มประพฤติ จ ะจั ดงานวั น อาสาสมั ค ร
คุมประพฤติขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม ของทุกป`
อีกงานหนึ่งที่สมาชิกชุมชนเขMามามีสวนรวมในงานคุมประพฤติไทย คือ เครือขายยุติธรรมชุมชน
ซึ่งไดMนําแนวคิดใหมเขMามาในระบบยุติธรรมทางอาญา โดยริเริ่มงานนี้ในระหวางตMนทศวรรษ 2000 พ.ศ. 2546
– พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2003 – ค.ศ. 2005) เป‡าประสงคLหลักของยุติธรรมชุมชนนั้น มิใชเปNนการแบงเบาภาระงาน
ของพนักงานคุมประพฤติหรือหนวยงานยุติธรรมอื่นแตเพื่อสงเสริมใหMชุมชนเขMมแข็งและสรMางความเปNนธรรม
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ผานทางสมาชิกของตนเอง หากสมาชิกชุมชนเห็นพMองในการมีสวนรวมในเครือขายยุติธรรมชุมชน พวกเขาจะ
จัดตั้งศูนยLยุติธรรมชุมชนของตนเองและคัดเลือกสมาชิก จัดกิจกรรมตางๆ ซึ่งจะดําเนินการโดยสมาชิกยุติธรรม
ชุมชน อันประกอบดMวย กิจกรรมการป‡องกันอาชญากรรม การแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด และการไกลเกลี่ยขMอ
พิพาท หลังจากหนึ่งทศวรรษตั้งแตการกอตั้ง เครือขายยุติธรรมชุมชนไดMพิสูจนLวา เปNนชองทางที่มีประโยชนL
และเหมาะสมสําหรับระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย ในการตอบสนองตอความตMองการของชุมชนและสรMาง
ความมั่นใจในงานยุติธรรมใหMมากขึ้น ในป` พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ศูนยLยุติธรรมชุมชนมีประมาณ 800 แหง
ซึ่งมีสมาชิกยุติธรรมชุมชนมากกวา 80,000 คน
การมีสวนรวมของชุมชนในงานคุมประพฤติสามารถกระทําผานโปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทํา
ผิดไดMดMวยเชนกัน ในปŒจจุบัน กระทรวงยุติธรรมและกรมคุมประพฤติไดMริเริ่มโครงการใหม ซึ่งมีวัตถุประสงคLเพื่อ
สงเสริมใหMครอบครัวมีสวนชวยและสนับสนุนบุตรหลานหรือสมาชิกครอบครัวของพวกเขาเอง พวกเราเชื่อวา
ครอบครั ว เปN น กลุ มบุ คคลที่ มีค วามใกลM ชิ ดกั บ ผูM กระทํ าผิ ดและเปN น ทรั พยากรที่ ทรงคุ ณคามากที่ สุ ดในการ
ชวยเหลื อและสนั บ สนุ น ผูM กระทํ าผิ ด ใหM กลั บ เปN น คนดี ภายใตMโ ครงการนํ ารอง “พอแมอาสานํ าพาปลอด
ยาเสพติด” ครอบครัวจะไดMรับเชิญเขMารวมในการฟ€•นฟูสมรรถภาพผูMติดยาเสพติด พวกเขาจะไดMรับการอบรม
ความรูMเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตรหลานของพวกเขาที่ประสบปŒญหาติดยาเสพติดและการดูแลใหMปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012) กระทรวงยุติธรรมและกรมคุมประพฤติไดMเปkดโครงการ
ดังกลาว โดยมีประชาชนเขMารวมงานนี้จํานวนมากกวา 23,000 คน ซึ่งประสบความสําเร็จเปNนอยางดี ในป`
พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) กรมคุมประพฤติจึงไดMขยายโครงการออกไปทั่วประเทศ
บางโครงการที่ไดMกลาวมาขMางตMน ไดMริเริ่มเมื่อครั้งที่ผมดํารงตําแหนงอธิบดีกรมคุมประพฤติ ซึ่งผม
ไดMเรียนรูMวา การนําความคิดใหมเขMามาหรือริเริ่มดําเนินโครงการใหมๆ สิ่งสําคัญคือการเตรียมความพรMอมใหMแก
บุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งเจMาหนMาที่ในระดับปฏิบัติของสํานักงานคุมประพฤติ เพราะวาโดยปกติแลMวพนักงาน
คุมประพฤติอาจมิไดMรับการเตรียมความพรMอมในการทํางานกับชุมชนมากนัก เมื่อพวกเขาตMองปรับเปลี่ย น
บทบาท หรือไดMรับมอบหมายภารกิจใหม บางคนไมมีความรูMและทักษะเพียงพอในการปฏิบัติงานรวมกับชุมชน
ซึ่งในการทํางานนั้นตMองการเจMาหนMาที่ที่สัมผัสและรับรูMไดMถึงความจําเปNนและปŒญหาที่แทMจริงของชุมชน สามารถ
ผอนหนักผอนเบาและเขMาถึงขMอมูลไดMอยางลึกซึ้ง มีทัศนคติที่ดีในการทํางานกับชุมชน ดังนั้น กอนการริเริ่มนํา
ชุมชนเขMามามีสวนรวม บุคลากรผูMปฏิบัติงานในโครงการจึงควรไดMรับการฝ•กอบรมสาขาวิชาพื้นฐานกอน อาทิ
การจัดการทรัพยากร การรวบรวมขMอมูล ทักษะในการสื่อสาร การจัดการความขัดแยMง และแมMแตการพูดในที่
ชุมชน เปNนตMน
อีกบทเรียนที่พวกเราไดMเรียนรูMคือไมมีเสMนทางที่ราบเรียบสําหรับการเปลี่ยนแปลง ชุมชนอาจ
ตอตMานไมใหMความรวมมือหรือมีสวนรวมในกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใด อาจเปNนเพราะประชาชนบางคนคิดวา
ผูMกระทําผิดเปNนบุคคลอันตรายตอชุมชนของพวกเขา และคนอื่นๆในชุมชนอาจมองวาการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทํา
ผิดมิใชงานของพวกเขาแตเปNนความรับผิดชอบของหนวยงานยุติธรรมทางอาญา ทั้งนี้ เพื่อเปNนการสงเสริมใหM
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ชุมชนทํางานกับกรมคุมประพฤติหรือหนวยงานยุติธรรมทางอาญาอื่น พวกเราจําเปNนตMองสื่อสารใหMทราบถึง
ประโยชนL ข องโครงการและแสดงใหM เห็ น ถึ ง ผลสั มฤทธิ์ ซึ่ งอาจดู เหมื อ นวายากในตอนเริ่ ม ตM น ดํ าเนิ น การ
อยางไรก็ ตาม หลั งจากโครงการไดM เริ่ มขึ้น และเมื่ อดําเนิ น การตอไป ชุ มชนจะเขM าใจถึ งประโยชนLโ ดยตรง
สิ่งสําคัญที่สุด ก็คือ บุคคลผูMกออาชญากรรมเปNนสมาชิกของชุมชนของพวกเขา พวกเขาสามารถเลือกที่จะชวย
เขาหรือเธอใหMเปNนบุคคลที่มีคุณภาพ หรือเพิกเฉยและปลอยใหMเขาหรือเธออยูในยานที่พักอาศัยของพวกเขา
และประกอบอาชญากรรมตอไป
ผมใครสรุปปาฐกถาของผมโดยเสนอแนะขMอคิดเห็นสําหรับงานคุมประพฤตในอาเซียนเพื่อการ
ขับเคลื่อนไปสูอนาคต
ประการแรก งานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวควรเปNนที่ประจักษLชัดแกประชาชน
ตามที่ผมไดMกลาวมากอนหนMานี้ พวกเราตMองแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยแสดงใหMเห็นวาผูMกระทําผิด
ไดM รั บ การแกMไขฟ€• น ฟูและสั งคมมี ความปลอดภั ย เมื่ อเปรี ยบเที ย บกั บ การจํ าคุ กแลM ว งานคุ มประพฤติ และ
มาตรการแบบไมควบคุมตัวอาจไมเปNนที่ประจักษLชัดในแงของการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดและการป‡องกันสังคม
ผมจึ ง ขอเสนอแนะวางานคุ มประพฤติ และมาตรการแบบไมควบคุ มตั ว ควรทํ าใหM เ ปN น ที่ ป ระจั กษL ชั ด อยาง
กวM า งขวาง เพื่ อ ไดM รั บ การสนั บ สนุ น จากประชาชนและผูM กํ า หนดนโยบาย สิ่ ง นี้ ส ามารถกระทํ า ไดM โ ดย
ประชาสั มพั น ธL งานและผลสั มฤทธิ์ ข องพวกเราและสื่ อ สารกั บ สั งคมโดยรวมอยางมี ป ระสิ ทธิ ภ าพผานสื่ อ
ชองทางตางๆ
ประการที่ สอง ผมเสนอวาอนาคตของงานคุมประพฤติอาเซียนควรมุงไปที่ การมีสวนรวมของ
ชุมชน เนื่องจากงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวเปNนการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชน พวก
เราจึ งมิ สามารถทํางานลํ าพั งโดยปราศจากการสนั บ สนุ นและมีส วนรวมของชุมชน การทํางานอยางเปN น
หุM น สวนกั บ ชุ ม ชนทํ าใหM พวกเราสามารถเขM า ถึ งทรั พยากรอยางไมจํ ากั ด และสามารถตอบสนองไดM อ ยางมี
ประสิทธิภาพตอความตMองการและความคาดหวังของชุมชนในบริบทของการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด และการ
ป‡องกันสังคม เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนอยางเต็มที่ ผมเสนอแนะวา ชุมชนควรมีสวนรวมทั้งใน
ระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย การมีสวนรวมอยางกระตือรือรMนของชุมชนจะชวยพวกเราในการทํางาน
และยังชวยสรMางสภาพแวดลMอมที่เปNนธรรมและปลอดภัยในชุมชนของพวกเราทุกคนดMวยเชนกัน
ประการสุ ดทMาย ผมมีความเห็น วา งานคุมประพฤติ และมาตรการแบบไมควบคุมตั วควรเปN น
มาตรการหลักของระบบยุติธรรมทางอาญา นอกเหนือจากขMอเท็จจริงที่วา มาตรการเหลานี้สามารถลดปŒญหา
ความแออัดของเรือนจําและประหยัดงบประมาณที่ใชMจายไปในเรือนจํา ในมุมมองดMานมนุษยชนยังฉายใหMเห็น
ภาพของระบบที่ใหMโอกาสประชาชนใหMกลับตนเปNนคนดีและสามารถใชMชีวิตไดMอยางกลมกลืนในฐานะประชากร
ที่มีคุณภาพในชุ มชนของพวกเรา งานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุ มตั วไมเพี ยงแตใหMโอกาสแก
ผูMกระทําผิดไดMอยูกับครอบครัวของเขาเทานั้น แตยังชวยใหMระบบยุติธรรมทางอาญาอํานวยความยุติธรรมแก
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บุคคลผูMสมควรไดMรับอีกดMวย โดยการสืบเสาะขMอเท็จจริงดMวยความระมัดระวัง และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับผูMกระทําผิดประกอบการพิจารณาของศาลดMวย
มาตรการแบบไมควบคุมตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งงานคุมประพฤติจะยังคงเปNนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนระบบยุติธรรมทางอาญาไปขMางหนMา อนาคตของพวกเราคืออนาคตของความยุติธรรมทางอาญาทั้ง
ระบบ ดังนั้น พวกเราจงยึดมั่นตอหนMาที่ของพวกเรา และภาคภูมิใจในสิ่งที่เราไดMทํา และมุงมั่นทําตอไปอยางดี
ที่สุดเพื่ออํานวยความยุติธรรมแกสังคม
ขอบคุณครับ
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ปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง สิ่งที่ไดผลและสิ่งที่สาํ คัญในงานคุมประพฤติ
(What Works and What Matters in Probation)
โดย
ศาสตราจารยL ดร. จอรLจ แมรL
คณบดีคณะสังคมศาสตรL
มหาวิทยาลัยลิเวอรLพูลโฮป สหราชอาณาจักร
เกริ่นนํา
การปฏิบัติตอผูMกระทําผิดในชุมชนเปNนภารกิจที่ไมงาย การแสวงหาบทลงโทษที่เหมาะสมระหวาง
โทษปรับและโทษจําคุกเปNนสิ่งที่รัฐบาลทั่วโลกตMองการ ซึ่งในหลายประเทศ เห็นวาการคุมประพฤติเปNนวิธีการ
ที่เหมาะสม การคุมประพฤติในประเทศอังกฤษและเวลสLเปNนหนึ่งในระบบงานคุมประพฤติที่เกาแกและไดMรับ
การยอมรั บ มากที่ สุ ด ในโลก แมM ว าในปŒ จ จุ บั น ระบบดั งกลาวจะอยู ในชวงวิ ก ฤต โดยมี ความเปN นไปไดM ว า
ระบบงานคุ ม ประพฤติ จ ะไมปรากฏอี ก ภายใน 5 ป` นี้ หลายทานอาจสงสั ย วาแลM ว ทํ า ไมถึ ง นํ า ระบบงาน
คุมประพฤติของประเทศอังกฤษและเวลสLมาเปNนตัวอยางในการพัฒนางานคุมประพฤติที่มีประสิทธิผล คําตอบ
ก็คือ ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา อังกฤษและเวลสLมีงานวิจัยจํานวนมาก มีการริเริ่มโครงการตามนโยบาย
หลายเรื่อง มีความกดดันจากการเมืองและเศรษฐกิจ มีการพัฒนางานคุมประพฤติหลายดMาน หลายๆเรื่องอาจ
ถู กมองวาเปN น ความลM มเหลว แตผมเห็ น วาในความลM มเหลว ก็ ยั งมี สิ่ ง ที่ เ ราเรี ย นรูM ไดM อยางมากมาย แมM ว า
นักการเมือง สังคม หรือกระทั่งงานคุมประพฤติเอง ไมชอบความลMมเหลว แตผมเห็นวาขMอสรุปจากงานวิจัยดMาน
อาชญาวิทยา แสดงใหMเห็นวาเราไมไดMเรียนรูMจากความสําเร็จเลย
ผมไดMรับการรMองขอใหMพูดถึงสิ่งที่ไดMผลและสิ่งที่สําคัญในงานคุมประพฤติ ทานอาจสงสัยวาทั้งสอง
สิ่งตางกัน อยางไร สิ่งที่ไดMผ ลคือสิ่ งสําคัญ สิ่งที่สําคัญก็คือมัน ตMองไดMผล ซึ่งรายละเอี ยดของเรื่ องนี้ อยูใน
หนังสือที่ผมเปNนบรรณาธิการและตีพิมพLในป` พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ชื่อวา สิ่งที่สําคัญในงานคุมประพฤติ
(What Matters in Probation) หนังสือเลมดังกลาว เปNนการสะทMอนถึงกระแส What Works (สิ่งที่ไดMผล) ที่
พูดถึงกันมากในงานคุมประพฤติประเทศอังกฤษและเวลสL What Works เปNนเสมือนความเชื่อทางศาสนาที่
เปลี่ยนคนที่ไมศรัทธาใหMหันกับมาสนับสนุนไดM และคนที่ตอตMานจะถูกมองวาเปNนผูMขัดขวางการพัฒนา กระแส
ดังกลาวบิดเบือนงานคุมประพฤติในหลายดMาน และนําไปสูความตึงเครียด อยางไรก็ตามก็สงผลดีในหลายเรื่อง
เชนกัน ดMวยเหตุผลดังกลาว ผมจึงขอเริ่มดMวยการพูดถึงโครงการตางๆภายใตMกระแส What Works (หรือที่รูMจัก
กันในชื่อวา โครงการนําวิธีปฏิบัติที่ไดMผลมาใชM-ผูMบรรยาย) กอนที่จะกลาวถึง What Matters สิ่งที่สําคัญ
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บทเรียนที่ไดMจากโครงการ What Works และโครงการอื่นๆที่ตามมา เปNนกุญแจสําคัญในการพัฒนางานคุม
ประพฤติที่มีประสิทธิผล
โครงการนําวิธีปฏิบัติที่ไดผลมาใช: ความเปPนมา
โครงการนําวิธีปฏิบัติที่ไดMผลมาใชMหรือ What Works เริ่มอยางเปNนทางการในเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) หลังจากที่มีหนังสือเวียนงานคุมประพฤติ ที่ 35/1998 ออกโดยกระทรวงมหาดไทย
(Home Office) หนังสือเวียนที่สงไปยังผูMอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ กําหนดเรื่องไวMชัดเจนวา โครงการ
นําวิธีปฏิบัติที่ไดMผลมาใชM: แผนปฏิบัติการแหงชาติในการควบคุมสอดสองผูMกระทําผิด แตชื่อที่ชัดเจนกลับซอน
คําถามที่ สําคั ญเกี่ ยวกั บความหมายของวิธี ป ฏิบั ติที่ไดM ผลและนิ ยามของคําวาไดM ผล คํ าวา “แหงชาติ” ยั ง
กอใหMเกิดประเด็นดM วย เนื่องจากในตอนนั้น ไมมี ระบบงานคุมประพฤติร ะดั บประเทศแลMว โดยมีแตเพีย ง
สํานักงานคุมประพฤติ 54 แหงในอังกฤษและเวลสL และพนักงานคุมประพฤติเองก็ตอตMานกับความคิดเรื่อง
ระบบงานคุมประพฤติระดับประเทศดMวย
โครงการ What Works ถูกนํามาปฏิบัติภายใตMบริบทใด ภายใตMสภาวะที่เกื้อกูลหรือเปNนอุปสรรค
ตอความสําเร็จ ประการแรก งานคุมประพฤติไมไดMอยูในภาวะที่เขMมแข็งนัก เนื่องจากในชวงเวลานั้น รัฐบาล
ไดMริเริ่มโครงการใหมหลายเรื่องตั้งแตป` พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) และหลายโครงการเปNนภัยคุกคามตองาน
คุมประพฤติ (ตัวอยางเชน นโยบายการกําหนดวัตถุประสงคLและลําดับความสําคัญแหงชาติ (Statement of
National Objectives and Priorities) มาตรฐานแหงชาติ การใชMเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสLติดตามตัว การ
ประหยัดทรัพยากร การชะลอการฝ•กอบรมพนักงานคุมประพฤติ ขMอวิพากษLวางานคุมประพฤติเปNนมาตรการที่
เบาเกินไปและการจําคุกไดMผลกวา การเปรียบเทียบการคุมประพฤติและการจําคุก การใชMกําหนดโทษใหม
ขMอกลาวหาวางานคุ มประพฤติไมจํ าเปN น -ผูM บ รรยาย) ดั งนั้ น เมื่ อพนั กงานคุ มประพฤติ ตMองดํ าเนิ น การตาม
โครงการใหมที่ไดMรับมอบหมาย จึงอยูในสภาพที่ถูกโจมตีและบอบช้ํา
ประการที่สอง บริบททางการเมืองที่ไมแนนอน รัฐบาลใหมภายใตMการนําของพรรคแรงงานในป`
พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) หลังจากที่โคนลMมพรรคอนุรักษLนิยมที่บริหารประเทศมาถึง 18 ป` ไดMนํานโยบายเนMน
วิธีการสมัยใหมมาใชM แตกลับไมไดMกําหนดแนวทางที่ชัดเจน หลังจากที่เริ่มบริหารประเทศไดMสามเดือน ก็เริ่ม
ทบทวนงานคุมประพฤติและเรือนจํา พนักงานคุมประพฤติสวนใหญหวังวารัฐบาลใหมจะยกเลิกนโยบายของ
รัฐบาลอนุรักษLนิยม และนํางานคุมประพฤติกลับไปในยุคอุดมคติ โดยลืมไปวา ยุคอุดมคติไมเคยเกิดขึ้น และ
พรรคแรงงานก็ เนMน แนวทางการแกM ปŒญหาอาชญากรรมอยางเขMมงวด เชนเดียวกับพรรคอนุรักษL นิยม หรื อ
อาจจะมากกวาดMวย
ประการที่สาม โครงการ What Works เองก็มีกระแสตอตMานอยูดMวย โครงการนี้ เกิดขึ้น
จากการประชุมอยางตอเนื่อง ที่จัดโดยงานคุมประพฤติ 2 หนวยงาน ซึ่งมีพนักงานคุมประพฤติที่เห็นดMวยกับ
แนวคิด What Works และที่ยังเคลือบแคลง สงผลใหMมีคนที่คิดตางกัน 2 กลุม โครงการ What Works
เริ่มดําเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งดู แลงานคุมประพฤติในขณะนั้น ดังนั้น เมื่อรัฐบาลมีนโยบายมา
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พนักงานคุมประพฤติบางสวนไมมั่นใจและขาดความเชื่อมั่นตอนโยบายดังกลาว สวนหนึ่งสืบเนื่องมาจากความ
ไมไวM ว างใจตอรัฐ บาลและประสบการณL ที่ไมดี ตอโครงการของกระทรวงมหาดไทยที่ ผ านมาตั้ งแตป` 1993
(สมัย Michael Howard เปNนรัฐมนตรี-ผูMบรรยาย)
ประการสุดทาย ยังมีขMอสงสัยเกี่ยวกับผลวิจัยเชิงประจักษLของโครงการ What Works ผูMบุกเบิก
แนวคิ ด นี้ เ ปN น นั ก จิ ต วิ ท ยาชาวแคนาดากลุ มเล็ ก ๆ ที่ อM า งวาไดM นํ า โปรแกรมดM า นความคิ ด และพฤติ ก รรม
(Cognitive Behaviour) มาใชMเปNนเวลาหลายป` จนมีขMอมูลเพียงพอที่แสดงใหMเห็นถึงประสิทธิผล ปŒญหาคือ
โปรแกรมดั งกลาวใชM กั บ ผูM ตM อ งขั ง และขM อ มู ล ไดM จ ากกลุ มตั ว อยางเพี ย งสองรM อ ยคน และยั ง มี ป ระเด็ น การ
ประยุกตLใชMโปรแกรมกับประเทศหรือวัฒนธรรมอื่นๆ นอกจากนั้น ยังไมมีหลักฐานเชิงประจักษLในการนํามาใชMที่
สหราชอาณาจักร และผลสํารวจของสํานักผูMตรวจของกระทรวง (HMIP) ซึ่งเปNนฐานขMอมูลในการนําโครงการ
What Works มาใชMที่อังกฤษและเวลสL พบเพียง 4 โครงการจาก 267 โครงการ ที่แสดงผลสําเร็จเชิงประจักษL
ในบางดMาน
ดังนั้น โครงการ What Works จึงดําเนินการภายใตMบริบทที่ไมเอื้ออํานวย และโครงการ
What Works เองก็ไมมีความแนนอนพอที่จะรองรับโครงการระดับประเทศที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่เกิดขึ้น
ตามมา ซึ่ ง ก็ คื อ การปรั บ โครงสรM า งองคL ก ารคุ ม ประพฤติ ใหM เ ปN น หนวยงานคุ ม ประพฤติ ร ะดั บ ประเทศ
(National Probation Service) ซึ่งจะมีการนําโปรแกรมแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดมาใชMรวมกันกับงานราชทัณฑL
และโครงการ What Works ยังมีความสําคัญตอการประเมินประสิทธิผลของงานคุมประพฤติเองดMวย
เมื่อพูดถึงการนําโครงการ What Works มาปฏิบัติ เปNนที่ทราบกันดีวา หนวยงานภาครัฐไมถนัด
ในการนํานโยบายมาปฏิบัติ สวนจะถนัดในการกําหนดนโยบายหรือการวางแผนหรือเปลา นั่นก็เปNนอีกเรื่อง
หนึ่ง แตขMาราชการสวนใหญมักมองวาตนเองเปNนมืออาชีพในเรื่องดังกลาว และการนํานโยบายมาปฏิบัติมักจะ
เปNนจุดบอดที่ถูกมองขMาม สวนใหญมักคิดวา เมื่อกําหนดนโยบายและถายทอดไปยังผูMปฏิบัติแลMวก็จะนําไป
ปฏิบัติไดMเลย ฟŒงดูงายและไมนามีปŒญหา เวMนแตวาการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น เปNนกระบวนการที่ซับซMอนอยาง
ยิ่ง ซึ่งตMองใหMความสนใจในรายละเอียด นอกจากนั้น ยังมีอุปสรรคอื่นๆที่อาจทําใหMงานลาชMา ไมเปNนตามที่
วางแผน หรือกระทั่งทําใหMการปฏิบัติงานไมสําเร็จ ซึ่งสภาพแวดลMอมที่โครงการ What Works ถูกนําไปปฏิบัติ
นั้น ไมเอื้ออํานวยอยางที่กลาวมา
งานคุมประพฤติในขณะนั้น อยูภายใตMภาวะกดดันที่ตMองดําเนินการตามภารกิจเกี่ยวกับผูMกระทํา
ผิดและการลดการกระทําผิดซ้ํา และการปฏิบัติงานตามเป‡าหมายและตัวชี้วัด โดยมีทรัพยากรที่จํากัด การลา
ป|วยของพนักงานคุมประพฤติอยูในระดับสูง และไมมีแนวโนMมจะลดลง ซึ่งเปNนปŒญหาโดยตรง ขณะเดียวกันก็
ยังสะทMอนถึงขวัญกําลังใจที่ต่ําดMวย ในขณะที่อัตรากําลังของพนักงานคุมประพฤติเพิ่มขึ้นเพียง 10% ในชวงป`
ค.ศ. 1989-99 แตปริมาณงานกลับเพิ่มขึ้นถึง 44% และปริมาณคดีที่ตMองจัดทํารายงานเพิ่มขึ้นถึง 27% ในแง
ของภาระงาน นับวาพนักงานคุมประพฤติมีภาระที่มากอยูแลMว
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ในชวงเวลาเดียวกัน หนMาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานคุมประพฤติมีการเปลี่ยนแปลง สืบเนื่อง
จากพระราชบัญญัติอาชญากรรมและการกระทําผิด พ.ศ. 2541 (ค.ศ.1998) (Crime and Disorder Act
1998) เจMาหนMาที่ซึ่งรวมถึงพนักงานคุมประพฤติจะตMองเขMารวมในการประชุมเครือขายดMานการลดอาชญากรรม
และการกระทําผิด ซึ่งจะเสียเวลามากหากในทMองที่นั้นมีหนวยงานทMองถิ่นหลายหนวย และยังมีการบังคับใชM
กําหนดโทษใหมซึ่งเกี่ยวขMองกับงานคุมประพฤติ คือ คําสั่งการฟ€•นฟูสมรรถภาพผูMติดยาเสพติดและการตรวจ
พิสูจนL (Drug Treatment and Testing Order) สองป`ตอมา พระราชบัญญัติงานกระบวนการยุติธรรมและ
ศาล พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) ประกาศใชMโทษที่เกี่ยวกับการคุมความประพฤติ ไดMแก คําสั่งหMามเขMาสถานที่
(Exclusive order) และเงื่อนไขเพิ่มเติม คือ การละเวMนการใชMยา (Drug Abstinence Requirement)
พระราชบัญญัตินี้ ยังกําหนดใหMมีการตั้งคณะกรรมการพหุภาคีเพื่อคุMมครองสังคม (Multi-Agency Public
Protection Panel) ซึ่งพนักงานคุมประพฤติจะตMองทํางานรวมกับตํารวจในการบริหารจัดการผูMกระทําผิดที่มี
ความเสี่ยงสูงในชุมชน รวมทั้งทํางานดMานการติดตอผูMเสียหาย และยกเลิกหนMาที่ดMานการสงเคราะหLในศาล
ครอบครัวมาทํางานดMานการใหMคําปรึกษาและชวยเหลือในศาลครอบครัวและเยาวชน
นอกจากนั้ น พระราชบั ญญั ติดังกลาว ยั งจั ดตั้ งหนวยงานคุ มประพฤติ ร ะดั บ ประเทศ ซึ่ งเปN น
พัฒนาการที่สําคัญและเปNนการเปลี่ยนแปลงโครงสรMางองคLการอยางชัดเจน การเปลี่ยนจากหนวยงานระดับ
ภู มิ ภ าคหลายหนวยงาน เพื่ อ รวมเปN น หนวยงานระดั บ ประเทศโดยมี ผูM อํ า นวยการระดั บ ประเทศ ภายใตM
กระทรวงมหาดไทย เปNนกMาวสําคัญของงานคุมประพฤติตั้งแตที่เริ่มเปNนหนวยงานระดับภูมิภาคในป` พ.ศ. 2450
(ค.ศ. 1907) จุ ด ศู น ยL ก ลางของความรั บ ผิ ด ชอบเปลี่ ย นจากระดั บ ภู มิ ภ าค มาเปN น การรวมศู น ยL ที่
กระทรวงมหาดไทย (ตอมาในป` พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ไดMเปลี่ยนเปN นการขึ้ นตรงตอกระทรวงยุติธรรม)
จํานวนภาคของหนวยงานคุมประพฤติที่แบงเปNน 54 แหง ลดลงเหลือ 42 แหง และมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
คุมประพฤติที่ประกอบดMวยกรรมการที่มีเงินเดือน เพื่อทําหนMาที่ดูแลการปฏิบัติงานของสํานักงานคุมประพฤติ
ในแตละภาค แตการจั ดตั้ งคณะกรรมการดั งกลาว เปN น เรื่ อ งที่ เพิ่ ม เติ มในภายหลั ง ซึ่ ง รัฐ บาลไมเห็ น ดM ว ย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงนี้ คือ การลาออกของพนักงานคุมประพฤติอาวุโสจํานวนหนึ่ง กลาวคือ
พนักงานคุมประพฤติระดับผูMอํานวยการจํานวน 23 คน จาก 54 คน ลาออก ซึ่งเปNนกลุมที่มีประสบการณLใน
ตําแหนงผูM อํานวยการโดยเฉลี่ ย 10 ป` สวนกลุ มที่ เหลื ออยู เปNน ผูM ที่มีป ระสบการณLในตํ าแหนงผูM อํานวยการ
ประมาณ 5 ป`เทานั้น แสดงใหMเห็นวา ในชวงของการเปลี่ยนแปลงนี้ มีการสูญเสียผูMนําที่มีประสบการณL แต
ในทางกลับกัน อาจแสดงใหMเห็นวา ขMอเสนอตอผูMที่ตMองการลาออกสามารถดึงดูดใจกลุมคนเหลานี้ ที่ถูกมองวา
เปNนผูMขัดขวางการปรับองคLการใหMทันสมัย ใหMยินยอมออกจากงาน งานวิจัยพบวา แมMวาผูMอํานวยการสํานักงาน
คุมประพฤติจะไมสนับสนุนโครงการ What Works เทาใดนัก แตก็เล็งเห็นถึงประโยชนLและยินดีที่จะทําอยางดี
ที่สุดเพื่อใหMโครงการประสบความสําเร็จ สวนเหตุผลที่ทําใหMผูMอํานวยการลาออกเปNนเพราะการเปลี่ยนแปลงและ
โครงการใหมๆที่มีจํานวนมากในชวงทศวรรษที่ผานมา และมีความเปNนไปไดMวาเจMาหนMาที่ระดับปฏิบัติเองก็นาจะ
รูMสึกเชนเดียวกัน
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โครงการ What Works และการจัดตั้งหนวยงานคุ มประพฤติ ร ะดั บประเทศ (National
Probation Service, NPS) มีความสัมพันธLกันอยางใกลMชิด กอนการจัดตั้งหนวยงานระดับประเทศ สํานักงาน
ภูมิภาคมีอิสระในการขับเคลื่อนงานที่รัฐบาลมอบหมาย การควบคุมงานคุมประพฤติจากรัฐบาลกลางมีนMอยมาก
ตั ว อยางเชน การดํ า เนิ น การตามนโยบายดM า นเป‡ า ประสงคL แ ละการจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ แหงชาติ ใ นป`
พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) ซึ่งสํานักงานตางๆ แสดงผลการปฏิบัติงานที่ดี แตวิธีการปฏิบัติตางกันขึ้นอยูกับการ
ยอมรับและความเขMาใจในนโยบายดังกลาว ในความเปNนจริงพบวา หนวยงานภูมิภาคประมาณหนึ่งในสาม
กําหนดนโยบายออกมาโดยไมไดMอMางถึงนโยบายระดับชาติดังกลาวเลย นอกจากนั้น งานวิจัยหลายเรื่องยังพบ
ขMอสรุปที่คลMายคลึงกันวา การไมประสานงานระหวางกันในงานคุมประพฤติชวงกอนป` พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
แสดงใหMเห็นวาโครงการระดับประเทศดําเนินการโดยแยกสวนและปรับไปตามแตละทMองที่ รวมทั้งมีความลาชMา
ดังนั้น การจัดตั้งหนวยงานคุมประพฤติระดับประเทศจึงมีความสําคัญตอการนําโครงการ What Works ไป
ปฏิบัติ แตในความเปNนจริง หนวยงานดังกลาวดําเนินการมาระยะหนึ่งแลMว และมีการทดลองใชMไปบMางแลMว สวน
โครงการ What Works เริ่มเมื่อป` พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) ซึ่งอยูในชวง 3 ป`กอนการจัดตั้งหนวยงาน
คุมประพฤติระดับประเทศ ดังนั้นโครงการเหลานั้นจึงดําเนินการในสภาวะที่ขาดความแนนอนและมีการปรับ
โครงสรMางที่สงผลกระทบอยางมาก นับวาเปNนชวงเวลาที่ไมเหมาะตอการนํานโยบายที่ทMาทายมาปฏิบัติ
นอกจากนั้น การริเริ่มโครงการ What Works ยังอยูในชวงเดียวกับการดําเนินโครงการลด
อาชญากรรมของกระทรวงมหาดไทย (Home Office Crime Reduction Programme, CRP) ซึ่งดําเนินการ
ในป` พ.ศ.2542-545 (ค.ศ. 1999-2002) โครงการ CRP เปNนโครงการที่ถือไดMวาครอบคลุม เปNนระบบ และมี
วิสัยทัศนLยาวไกลที่สุดตั้งแตรัฐบาลอังกฤษไดMดําเนินการตอสูMกับอาชญากรรม (Maguire 2004:214) ไดMรับ
งบประมาณชวงแรกประมาณ 250 ลMานปอนดL (เริ่มแรกกันงบประมาณไวM 400 ลMานปอนดLแตไมไดMนําไปใชM)
และใชM ง บประมาณ 10% สํ า หรั บ การประเมิ น ผลโดยนั ก วิ จั ย ภายนอก ซึ่ งวางแผนการประเมิ น ไวM 10 ป`
โครงการ What Works ที่ดําเนินการไปแลMวตอมาไดMรวมเปNนสวนหนึ่งของ CRP สงผลใหMความคาดหวังตอ
โครงการนี้ สู งขึ้ น มี แ รงกดดั นใหMโ ครงการดํ าเนิ น การเร็ ว ขึ้ น มี การพิ จ ารณาใหM ขยายผลทั่ ว ประเทศกอนที่
โครงการนํารองจะเสร็จสิ้น ความคาดหวังและขอบเขตของโครงการ What Works จึงสูงขึ้นอยางมาก และมี
นัยสําคัญทางการเมืองมากขึ้นดMวย จากเดิมที่เปNนโครงการสําคัญของงานคุมประพฤติ กลายเปNนสวนหนึ่งใน
โครงการหลักของรัฐบาลชุดใหมถูกกระตุMนดMวยความตMองการสรMางความทันสมัย และถูกผลักดันดMวยความเชื่อ
ที่วาโครงการ CRP จะสงผลใหMอาชญากรรมลดลงอยางมีหลักฐานเชื่อถือไดM สุดทMายปรากฏวา โครงการ CRP
คอยๆจางหายไป และเลิกดําเนินการในที่สุด (ขMอมูลเกี่ยวกับ CRP สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมไดMในงานของ
Hough 2004)
ผลวิจัยจากโครงการนํารอง What Works (ซึ่งแตเดิมมีสามโครงการที่เนMนโทษในชุมชนอั น
ประกอบดMวยโปรแกรมปรับพฤติกรรม ทักษะพื้นฐาน และการลงโทษในชุมชน) ยังไมพบผลสําเร็จตามที่คาดไวM
ที่จริงแลMว ผูMสนับสนุนตอโครงการนี้ทานหนึ่ง ยอมรับเมื่อตอนป` พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) วา “ในภาพรวมอาจ
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สรุปไดMวา ผลการวิจัยของโครงการนี้ในงานคุมประพฤติ ไมพบวาวิธีการและกระบวนการของ What Works
สงผลตอความสําเร็จตามที่คาดหวังไวM” (Raynor 2004:314)
ยิ่ งไปกวานั้ น ผลการวิ จั ย ที่ ตีพิมพL ยั งสั บ สนและและไมสอดประสานกั น รวมทั้ งใชM รู ป แบบที่
หลากหลาย และผลงานวิจัยบางสวนไมไดMตีพิมพL ซึ่งเปNนเรื่องที่แปลกมาก เพราะนโยบายที่ตMองมีหลักฐานเชิง
ประจักษL เปNนปŒจจัยหลักของโครงการ CRP แตถMางานวิจัยไมไดMตีพิมพLเผยแพรทั้งหมด จะมั่นใจไดMอยางไรวา
นโยบายที่เกิดขึ้นมาจากหลักฐานที่เชื่อถือไดM
สรุปแลMว ปŒญหาใดทําใหMโครงการ What Works? ไมประสบความสําเร็จ
ประการแรก งานคุมประพฤติเผชิ ญกับการเปลี่ยนแปลงอยางมาก จนไมสามารถทุมเทใหMกับ
โครงการ What Works ไดMเต็มที่ การจัดตั้งหนวยงานระดับประเทศ ความกดดันอยางตอเนื่องในการทํางานใหM
ไดMตามเป‡าหมาย การบังคับใชMโทษใหมและหนMาที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น เพียงแคเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่
กลาวมาขM างตMน ก็กอใหMเกิดความยุงยากแลMว แตเมื่อเกิ ดขึ้ นพรMอมกั น ยอมทํ าใหMโ ครงการ What Works
ดําเนินการไปไดMยากยิ่ง ซึ่งโครงการเองก็เปNนเรื่องที่ทําไดMยากอยูแลMว
ดMวยระยะเวลาที่สั้นมาก ทําใหMการวางแผน การดําเนินการทั่วประเทศ และการคาดหวังผลสําเร็จ
ในสามป` เปNนสิ่งที่ไมสอดคลMองกับความเปNนจริง ซึ่งทุกฝ|ายที่เกี่ยวขMอง ไมวาจะเปNนขMาราชการ นักวิชาการที่ทํา
การประเมิน และพนักงานคุมประพฤติ นาจะรับรูMไดM แตเมื่อมีเงินมาเกี่ยวขMองและมีความกดดันทางการเมือง
ทําใหMทุกฝ|ายมองขMามและตระหนักถึงความจริงนี้ เมื่อโครงการลMมเหลว ขMอจํากัดดMานเวลาทําใหMตMองทํางาน
อยางเรงรัด และขาดการเตรียมพรMอม ระบบประเมินที่เชื่อถือไดMและแมนยําซึ่งตMองใชMในการจัดผูMกระทําผิดเขMา
สูโปรแกรมตางๆ และคาดวาจะพรMอมใชMในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) กลับเสร็จพรMอมใชMงานเมื่อ
ผานไปแลMวหลายป` (เมื่อโครงการ What Works เริ่มชะลอ) กลุมเป‡าหมายบางสวนตMองปรับลดลงเนื่องจาก
งานคุมประพฤติเปNนมาตรการที่ไมเหมาะสม
ขMาราชการบางสวนคิ ดวา เมื่อประกาศวัน เปkดตัวโครงการแลM ว ก็คงจะเริ่มดํ าเนิน การไดMทัน ที
แตในความเปNนจริงกลับเริ่มลาชMากวาที่กําหนด และสงผลใหMโครงการไมพรMอมเมื่อถึงเวลาประเมินผล ทําใหMผล
การประเมินไมดี เจM าหนMาที่ในโครงการบางสวนไมไดMรั บ การฝ• กอบรม ซึ่ ง Mike Maguire และคณะ
(2010: 50) สรุปไวMวา
“ปŒญหาการดําเนินการประกอบดMวย เป‡าหมายที่ไมสอดคลMองกับความเปNนจริง ขMอมูลดMานความ
ตMองการของผูMกระทําผิดที่ไมครบถMวน การคัดเลือกผูMกระทําผิดที่ไมตรงตามคูมือที่กําหนด ขMอมูลการประเมิน
และติดตามผลที่ไมนาเชื่อถือ แรงจูงใจของเจMาหนMาที่ที่ตางกัน และการจัดสรรทรัพยากรและการสนับสนุนที่ไม
เพียงพอหรือไมแนนอนอันเนื่องมาจากขั้นตอนการกําหนดนโยบายแบบบนลงลาง ผูMบริหารงานคุมประพฤติ
วิตกกังวลที่จะทํางานที่ตางจากเดิม ซึ่งมองวาเปNนความเสี่ยง เวMนแตจะเห็นวามีประสิทธิผลจริง แตจริงๆแลMว
คิดวาความกดดันและความเรงดวนเหลานี้จะทําใหMงานลMมเหลว”
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จํานวนผูMเขMารวมโครงการนMอยกวาแผนที่กําหนดไวM และอัตราการถอนตัวคอนขMางสูง (ซึ่งสงผล
กระทบดMานลบตอการประเมิน) ซึ่งเปNนความกดดันหนึ่งตองานคุมประพฤติในเวลานั้น ที่ตMองการใหMมีผูMเขMารวม
โครงการและอยูจนจบโครงการ แตบทเรียนจากงานวิจัยดMานการประเมินผลโครงการดMานการแกMไขฟ€•น ฟู
ผูMกระทําผิดที่พบวาไมมีโปรแกรมใดที่ไดMผล (Nothing Works) พบวาโปรแกรมจะประสบความสําเร็จก็ตอเมื่อ
มีผูMกระทําผิดที่เหมาะกับโปรแกรมนั้นเขMารวม ทั้งโครงการและผูMกระทําผิดจะตMองเหมาะสมตรงกัน (Principle
of Responsibility) อยางไรก็ตาม ตามที่ผมไดMกลาวไวM ในชวงนั้น ยังไมมีระบบประเมินที่มีประสิทธิผล ดังนั้น
จึงไมสามารถจัดผูMกระทําผิดเขMารวมโปรแกรมไดMอยางเหมาะสม นอกจากนั้น ผูMกระทําผิดที่จะเขMารวมในบาง
โปรแกรมจะตMองอานออกเขียนไดM แตเนื่องจากตMองทํางานตามเป‡าหมายทําใหMผูMกระทําผิดที่ขาดคุณสมบัตินี้เขMา
รวมในโปรแกรมสําหรับโปรแกรมดMานความคิดและพฤติกรรม ซึ่งนํามาใชMโดยอิงรูปแบบดMานการจัดการศึกษา
ปรากฏวา ผูMกระทําผิดสวนใหญออกจากโรงเรียนกอนกําหนด ดังนั้นจึงไมแปลกที่ผูMกระทําผิดไมสนใจที่จะเขMา
เรียนในชั้นเรียนของโปรแกรม และอัตราการออกจากโปรแกรมกอนกําหนดจึงสูง นอกจากนั้น ยังมีแรงกดดัน
ใหMงานคุมประพฤติเนMนการบังคับใชMกฎหมายใหMมากขึ้น โดยใหMการบังคับใชMกฎหมายกรณีผิดเงื่อนไข เปNนตัววัด
ประสิทธิภาพของงานคุมประพฤติและความเชื่อมั่นของศาลตองานคุมประพฤติ แตการบังคับใชMกฎหมายอยาง
เขMมงวดก็อาจมีผลกระทบทางลบตออัตราการอยูจนครบตามโปรแกรม ซึ่งนับวาเปNนความขัดแยMงที่ยากที่จะ
แกMไข
การประเมินผลก็ประสบปŒญหาเชนกัน ในตอนแรก กระทรวงมหาดไทยกําหนดหลักเกณฑLไวMอยาง
เขMมงวดมาก ทําใหMนักวิจัยมีขMอจํากัดตั้งแตเริ่มตMน แทนที่จะไดMใชMทักษะดMานการวิจัยและความสามารถทาง
วิชาการเพื่อออกแบบระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือที่เหมาะสม นักวิจัยกลับตMองทําตามระเบียบวิธีวิจัยที่กําหนด
ไวMแลMว ผลลัพธLที่ลMมเหลวประการหนึ่งของโครงการ What Works ก็คือ การที่กระทรวงมหาดไทยเห็นวาควรมี
การประเมินผลโดยใชMการสุมตัวอยางเชิงทดลองที่มีกลุมเปรียบเทียบ (Randomized Control Trials) ซึ่งผม
จะไมขอวิ พากยLถึงขMอดี ขMอเสียของวิ ธีการนี้ แตอยากเนMน ย้ําวาวิธี การนี้ คอนขM างซั บซMอน และมี ปŒญหาดMาน
จริยธรรมและปŒญหาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในการวิจัยดMานกระบวนการยุติธรรม
การนําโปรแกรมมาใชMถูกเนMนย้ําเปNนพิเศษ (หัวหนMาผูMตรวจดMานงานคุมประพฤติในป` พ.ศ. 2545
(ค.ศ. 2002) เรียกวา ความหลงใหลในโปรแกรม (Program Fetishism)-ผูMบรรยาย) โดยเฉพาะโปรแกรมดMาน
ความคิดพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Program) ซึ่งหลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิผลของโปรแกรมยังไม
ดึงดูดเทาที่ควร แมMวานักจิตวิทยาชาวแคนาดาและการวิเคราะหLอภิมานงานวิจัย (Meta-analysis) จะยืนยันถึง
ประสิทธิผลดังกลาว แตผลการวิจัยหลายเรื่องที่ดําเนินการในอังกฤษและเวลสL ไมพบประสิทธิผลของโปรแกรม
การศึกษาในเรือนจําในชวงแรกพบผลทางบวกบMาง (Friendship et al 2002) แตงานวิจัยอีกสองเรื่องที่ทําใน
ภายหลังไมพบผลทางบวกของโปรแกรมดังกลาว (Cann et al 2003; Falshaw et al 2003) ในกรณีที่มีผล
ทางบวก พบวาจะมีผลตอผูMที่อยูจนครบโปรแกรม ทําใหMนาสงสัยวาผลทางบวกเกิดขึ้นเพราะเลือกกลุมตัวอยาง
ที่มีแนวโนMมจะแกMไขไดMงายเขMาโปรแกรมมากกวาที่โปรแกรมเองจะมีประสิทธิผล
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หากพิ จารณาตามวัตถุ ประสงคLที่ตั้งไวM ดูเหมือนวาโครงการ What Works จะไมประสบ
ความสําเร็จในการลดการกระทําผิดซ้ํา แตในแงของผูMบริหารระดับสูง โครงการ What Works ก็มีขMอดีหลาย
ดMาน ซึ่งสําคัญตออนาคตของงานคุมประพฤติ ผูMบริหารเชื่อวา โครงการนี้มีผลกระทบตองานคุมประพฤติอยาง
ยิ่งยวดในภาพรวม และอยางมีนัยสําคัญในเชิงการเมืองดMวย เพราะทําใหMนักการเมืองเห็นวางานคุมประพฤติ
ไมไดMเปNนวิธีการสถานเบา (Soft) สําหรับผูMกระทําผิด
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูMบริหารระบุถึงขMอดีของโครงการวา เปNนการใหMบริการที่มีมาตรฐาน งาน
พัฒนาไดMอยางตอเนื่อง เห็นความสําคัญของการวิจัย การประเมินผล และการเรียนรูMมากขึ้น ผูMบริหารทานหนึ่ง
สรุปไวMวา
“ผมเห็ น วา โครงการนี้ ในฐานะที่ เปN นโครงการหนึ่ ง ในแผนการระดั บ ประเทศ มี ส วนชวยใหM
เจMาหนMาที่ไดMรับการฝ•กอบรมอยางถูกตMอง ทําใหMปฏิบัติงานไดMอยางมีมาตรฐาน มีทักษะ มีการ
ติดตามผล โครงการนี้สรMางวินัยในการทํางาน ซึ่งเปNนเรื่องที่ดีมาก เพราะเราไมเคยมีมากอน
(Mair 2001: 274)”
ดังนั้น ในภาพรวม โครงการ What Works สามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางานของงาน
คุมประพฤติ แมMวาอาจไมไดMลดการกระทําผิดซ้ํา และผูMบริหารบางทานเห็นวาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
สํ า คั ญ กวาการลดการกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า เสี ย อี ก ซึ่ ง เปN น ประเด็ น ที่ น าสนใจ งานคุ ม ประพฤติ มั ก มี ปŒ ญ หาดM า น
ภาพลั กษณL ที่ถูกมองวา เปN น วิ ธี การที่ เบาหรื อผอนปรนตอผูM กระทํ าผิ ด ตั้ งแตเริ่ มนํ ามาใชMในป` พ.ศ. 2450
(ค.ศ. 1907) แมM วาปŒญหานี้ จะไมชัดเจนในชวงแรกๆ แตเมื่อรัฐ บาลเริ่ มมี นโยบายเนMน การลงโทษตั้ งแตป`
พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) ปŒญหานี้ก็เริ่มเปNนประเด็นที่ทMาทาย การทํางานตามมาตรฐานอาจไมใชเรื่องเนMนหลัก
ของงานคุมประพฤติ แตเมื่อมีการใชMตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การทํางานตามเป‡าหมาย และการตรวจสอบ
การทํางานตามมาตรฐานก็เปNนเรื่องที่เริ่มมีความสําคัญ
แมMวาโครงการ What Works ไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคLที่ตั้งไวM แตก็ไมไดMไรM
ประโยชนL เราสามารถเรียนรูMจากความลMมเหลวไดM ซึ่งสวนใหญคนมักจะมองขMาม คนมักจะเดินตามความสําเร็จ
แมMวาจะมีปŒญหามากมายในการดําเนินรอยตามโครงการที่สําเร็จเหลานั้น สวนความลMมเหลวมักจะถูกละเลย
ใหMเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดM โดยคิดวาสิ่งที่ลMมเหลวนั้นไมมีคุณคาใหMจดจํา และแนนอนวาการพิจารณาวาสําเร็จ
หรื อ ลM ม เหลวจะมี เ งื่ อ นไขทางการเมื อ งรวมอยู ดM ว ย หากเปN น โครงการของรั ฐ บาลเชนเดี ย วกั บ โครงการ
What Works และ CRP อยางไรก็ตาม ถMาเราสามารถวิจัยและประเมินผลอยางเหมาะสม เราสามารถเรียนรูM
จากความลMมเหลวไดMอยางมหาศาล อยางนMอยก็ทราบวาทําอยางไรจึงจะไมลMมเหลวอีก ทานจะรูMวาโครงการนั้น
ลMมเหลวในดMานไหน (นโยบาย ทฤษฎี การปฏิบัติ การวิจัย ฯลฯ-ผูMบรรยาย) และลMมเหลวในกรณีใดและใน
ชวงใด ทานยังรูMอีกวาสวนใดที่มีประสิทธิผล และเกิดขึ้นไดMอยางไร เพราะอะไร และนําขMอมูลเหลานี้มาพัฒนา
โครงการที่ดีกวาเดิมเพื่อจะไดMไมลMมเหลวอีก ความสําเร็จอยางสมบูรณLแบบเกิดขึ้นไดMยากพอกับความลMมเหลว
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อยางสมบูรณL สิ่งที่สําคัญคือเราตMองเรียนรูMจากประสบการณL ไมเชนนั้นโอกาสที่โครงการตางๆจะไดMผลก็จะ
นMอยลง
งานคุมประพฤติหลังยุค What Works
งานคุ ม ประพฤติ ใ นประเทศอั ง กฤษและเวลสL ประสบกั บ ความยุ งยากหลั ง ยุ ค โครงการ
What Works ซึ่งตอบยากวาถMาโครงการ What Works สําเร็จ เหตุการณLจะดีกวานี้หรือไม ในความเห็นของผม
หลายสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการ What Works เปNนสิ่งที่มีคา
หากพูดถึงประสิทธิผลของงานคุมประพฤติ เราควรรูMกอนวาเป‡าหมายและวัตถุประสงคLของงาน
คุมประพฤติวาคืออะไร ตั้งแตมีพระราชบัญญัติกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2534 (ค.ศ.1991) กรอบการตัดสิน
โทษตามแนวคิดการกําหนดโทษอยางเหมาะสมกับการกระทําผิด (Just Deserts) ก็ถูกนํามาใชM และสงผลใหM
คําสั่งคุมประพฤติหรือคําสั่งการทํางานบริการชุมชน (ตามชื่อเดิมที่เคยเรียก-ผูMบรรยาย) ไมไดMเปNนทางเลือกแทน
การคุมขัง ในทางปฏิบัติ เหตุผลที่ศาลจะเลือกสั่งลงโทษแบบไมควบคุมตัวประเภทใดนั้น ไมแตกตางกันมากนัก
แตในทางทฤษฎีแลMว คําสั่งศาลดMานมาตรการแบบไมควบคุมตัวเปNนโทษในตัวมันเอง แตรายงานของ Halliday
ในป` พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) สนั บ สนุ นใหMใชMโทษแบบตอเนื่ องไรM ตะเข็ บ (Seamless Sentence) โดย
บู ร ณาการโทษแบบควบคุ ม ตั ว และไมควบคุ มตั ว และยั ง ฟ€• น แนวคิ ด ในการใชMโ ทษในชุ มชนเปN น มาตรการ
ทางเลือกแทนการคุมขัง เหตุผลหลักในรายงานนี้ เปNนผลจากการเพิ่มขึ้นของผูMตMองขังอยางไมหยุดยั้ง ขMอเสนอ
ของ Halliday ไดMรับการรับรองจากกระทรวงมหาดไทยและมี การบัญญัติกฎหมายตามมา ประเด็นที่ผ ม
ตMองการเสนอ คือ การวัดประสิทธิผลของการกําหนดโทษเพื่อเลี่ยงโทษจําคุก ตางจากวิธีการวัดประสิทธิผลของ
การกําหนดโทษเพื่อลดการกระทําผิดซ้ํา ซึ่งการวัดทั้งสองแบบตางกันอยางสิ้นเชิง และมีปŒญหาในการวัดมาก
พอกัน และไมสามารถวัดรวมกันไดM ถMาคุณประสบผลสําเร็จในการเลี่ยงโทษจําคุก ก็มีความเปNนไปไดMวาคุณจะ
เผชิญกับอัตราการกระทําผิดซ้ําที่สูงขึ้น ถMาคุณประสบผลสําเร็จในการลดอัตราการกระทําผิดซ้ํา คุณก็จะไม
สามารถเลี่ยงโทษจําคุกไดM ในชวงที่รัฐบาลผสมบริหารประเทศตั้งแตป` พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) การใชMโทษใน
ชุ มชนเพื่ อเลี่ ย งโทษจํ าคุ ก ลดนM อยลงมาก (แตจะสงผลในทางปฏิ บั ติและจะคงอยู นานแคไหนเปN น อี กเรื่ อ ง
หนึ่ ง-ผูMบ รรยาย) งานคุมประพฤติที่อยู ภายใตMการวัดประสิ ทธิผ ลที่ ตางกั นสุ ดขั้ วนี้ ไมเปN นผลดี ตอโครงการ
What Works
พระราชบัญญัติกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ยกเลิกคําสั่งลงโทษในชุมชนที่มีอยู
และประกาศใชMโทษใหมเพิ่มเติม คําสั่งโทษชุมชน (Community Order) ถูกใชMแทนที่คําสั่งตางๆ ดังนี้ การ
แกMไขฟ€•นฟูในชุมชน (Community Rehabilitation Order) (เดิมเรียกคําสั่งคุมประพฤติจนถึงป` พ.ศ. 2544
(ค.ศ. 2001)) คําสั่งลงโทษในชุมชน (Community Punishment Order) (เดิมเรียกคําสั่งทํางานบริการชุมชน
(Community Service Order)) คําสั่งการแกMไขฟ€•นฟูและลงโทษในชุมชน (Community Punishment and
Rehabilitation Order) (เดิมเรียกคําสั่งผสมผสาน (Combination Order)-ผูMบรรยาย) คําสั่งการฟ€•นฟู
สมรรถภาพผูMติดยาเสพติดและการตรวจพิสูจนL (Drug Treatment and Testing Order) และคําสั่งหMามออก
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นอกบMานในเวลาที่กําหนด (Curfew Order) คําสั่งที่ออกใหมประกอบดMวยเงื่อนไขอยางนMอย 12 ขMอ ไดMแก
การควบคุมสอดสอง การทํางานโดยไมมีคาจMาง การเขMาโปรแกรมที่ผานการรับรอง การบําบัดฟ€•นฟูการติดยา
เสพติด การบําบัดฟ€•นฟูการติดแอลกอฮอลL การเขMาโปรแกรมสุขภาพจิต การอยูในศูนยL การเขMาโปรแกรมที่
กําหนด การหMามเขMารวมกิจกรรมบางประเภท การหMามเขMาสถานที่ตามที่กําหนด การหMามออกนอกบMานใน
ชวงเวลาที่กําหนด การเขMารวมในศูนยLฝ•กอบรม นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก 2 ขMอจากพระราชบัญญัติ
การใหMความชวยเหลือทางกฎหมาย การกําหนดโทษและลงโทษผูMกระทําผิด พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ไดMแก
การหMามเดินทางไปตางประเทศ และการติดตามและตรวจวัดแอลกอฮอลL ศาลอาจสั่งใชMคําสั่งโทษชุมชนไดM
ตั้งแต 2 ชั่วโมง(ถMามีเงื่อนไขการหMามออกนอกบMานในชวงเวลาที่กําหนด เปNนเวลาอยางนMอย 2 ชั่วโมง) จนถึง
3 ป` ซึ่งสภาวาดMวยแนวทางการกําหนดโทษ (Sentencing Guidelines Council) (2004) ระบุไวMชัดเจนวา
คําสั่งโทษชุมชนนี้ ถูกใชMเปNนมาตรการเลี่ยงการคุมขัง
พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ยังประกาศใชMคําสั่งรอการกําหนดโทษ (Suspended
Sentence Order, SSO) ซึ่งกําหนดเงื่อนไขเชนเดียวกับคําสั่งโทษชุมชน แตในทางกฎหมาย คําสั่งรอการ
กําหนดโทษ เปNนกําหนดโทษเพื่อการคุมขัง แตหากผูMกระทําผิดไมทําผิดเงื่อนไขหรือกระทําผิดซ้ําก็จะไดMรับการ
ปฏิบัติในชุมชนเปNนหลัก คําสั่งรอการกําหนดโทษ จึงเปNนมาตรการทางเลือกแทนการคุมขังดMวย เนื่องจากโทษ
ที่ผูMกระทําผิดจะไดMรับเปNนโทษจําคุก แตศาลสั่งรอการกําหนดโทษ ดังนั้น ทั้งคําสั่งรอการกําหนดโทษและคําสั่ง
โทษชุมชน จึงไมเพียงแตคลMายกันมาก แตยังดําเนินการโดยหนวยงานคุมประพฤติ และยังเปNนมาตรการแทน
การคุมขังดM วย กอนที่ จะมีพระราชบัญญัติการใหMความชวยเหลือทางกฎหมาย การกํ าหนดโทษและลงโทษ
ผูMกระทําผิด พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ศาลสามารถออกคําสั่งรอการกําหนดโทษโดยไมมีเงื่อนไขที่ใหMผูMกระทําผิด
ปฏิบัติตาม แตหลังจากมีพระราชบัญญัตินี้ ศาลตMองกําหนดเงื่อนไขรวมดMวย ซึ่งจะตMองติดตามประเมินผลกัน
ตอไปวาศาลจะดําเนินการอยางไร
คําสั่ งศาลที่ บั งคั บใชMใหมเปN น ที่ นิย มของศาล โดยเฉพาะคํ าสั่ งรอการกํ าหนดโทษ ซึ่ งมี การใชM
มากกวาที่คาดไวM ซึ่งก็กอใหMเกิดประเด็นวาเปNนการเพิ่มโทษโดยไมจําเปNนหรือไม (Net-widening) ผูMพิพากษา
สวนใหญจะเห็นดMวยกับกําหนดโทษที่ออกมาใหม (Mair, et al 2008) แตเงื่อนไขที่บังคับใชMคอนขMางจะไม
สมดุล มีการใชMเพียงหกเงื่อนไขเทานั้น โดยมีการใชMถึง 95% จากการกําหนดเงื่อนไขทั้งหมด และยังมีหลักฐาน
ที่แสดงใหMเห็นวามีการกําหนดเงื่อนไขที่เนMนการลงโทษมากขึ้นกวาการกําหนดเงื่อนไขที่เนMนการแกMไขฟ€•นฟู
และพบวาคําสั่งศาลทั้งสองประเภท ไมไดMใชMเปNนทางเลือกแทนการจําคุกมากนัก (Mair 2011) ที่จริงแลMว
ในชวงเวลา 12 เดือน ตั้งแตตุลาคม พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) ถึงกันยายน พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ประมาณ
44% ของคําสั่งโทษชุมชนทั้งหมด และประมาณ 30% ของคําสั่งรอการกําหนดโทษทั้งหมด ถูกใชMกับความผิด
ไมรMายแรงที่ไมตMองพิจารณาตอหนMาลูกขุน (Summary Offence) จะเห็นไดMวา คําสั่งทั้งสองประเภทไมไดMถูกใชM
กับผูMกระทําผิดที่มีความเสี่ยงในระดับที่ควรถูกคุมขัง และไมไดMทําใหMปŒญหาคดีที่ไมรMายแรงลMนสํานักงานของ
พนักงานคุมประพฤติบรรเทาเลย ทMายที่สุด สํานักงานคุมประพฤติก็ยังคงตMองใชMทรัพยากรสวนใหญไปกับการ
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จัดการคดีที่มีความเสี่ยงต่ํา ซึ่งถMาเปNนสมัย 20 ป`ที่แลMว จะโดนสั่งปรับเพียงอยางเดียว นับวาการใชMคําสั่งศาลที่
ออกมาใหมไมเหมาะสมกับภาวะที่มีทรัพยากรจํากัด
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) Patrick Carter ประเมินงานดMานการปฏิบัติตอ
ผูMกระทําผิด และเสนอวา ผูMกระทําผิดที่มีความเสี่ยงต่ําจํานวนมากอยูภายใตMการดูแลของงานคุมประพฤติและ
งานราชทัณฑL และสรุปวาการตัดสินโทษควรเพิ่มประสิทธิภาพมากกวานี้ เขาใหMขMอเสนอแนะที่สําคัญสอง
ประการเกี่ ย วกั บ งานคุ ม ประพฤติ ขM อ แรก คื อ การจั ด ตั้ ง หนวยงานบริ ห ารจั ด การผูM ก ระทํ า ผิ ด แหงชาติ
(National Offender Management Service) แทนที่หนวยงานดMานราชทัณฑLและงานคุมประพฤติ โดยมี
ผูM บั ง คั บ บั ญ ชาคนเดี ย ว ขึ้ น ตรงตอรั ฐ มนตรี เพื่ อ ทํ า หนM า ที่ ล งโทษผูM ก ระทํ า ผิ ด และลดการกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า
(Carter 2003: 43) ทั้งนี้ งานคุมประพฤติเพิ่งจะปรับโครงสรMางใหมเปNนหนวยงานระดับประเทศเมื่อ 2 ป`กอน
ขMอเสนอดังกลาว โดยที่ยังไมเขMาที่และยังไมไดMประเมินผลเลย ตามหลักแลMว ขMอเสนอดังกลาวมีประเด็นใหM
วิพากยLหลายเรื่อง ถMาทําไดMสําเร็จก็จะทําใหMการทํางานอยางเปNนหุMนสวนระหวางมาตรการคุมขังและมาตรการ
ในชุมชนเปNนไปอยางราบรื่น และสงผลดีตอการลดการกระทําผิดซ้ํา และมีตัวอยางความสําเร็จแลMวที่ประเทศ
สวี เดน ซึ่ ง รวมงานราชทั ณ ฑL แ ละงานคุ มประพฤติ ไวM ในหนวยงานเดี ย วกั น และดํ าเนิ น การมาหลายป` แ ลM ว
แตขMอเสนอนี้ ยังมีอุปสรรคที่ชัดเจนอยู ทั้งสองหนวยงานมีวัฒนธรรมองคLกรที่ตางกันมาก มีขนาดองคLกรที่
ตางกัน มีวิธีการทํางานกับผูMกระทําผิดที่ตางกัน และเจMาหนMาที่ก็ยังดูตางกัน (กลุมหนึ่งใสเครื่องแบบ สวนใหญ
เปNนผูMชาย และทํางานกึ่งทหาร ในขณะที่อีกกลุม มีวิธีการที่ไมเครงครัด และสวนใหญเปNนผูMหญิง) ในกรณีที่
รวมกัน งานคุมประพฤติจะถูกกลืนและผูMบริหารระดับสูงสวนใหญของหนวยงานก็จะไมคอยมีผูMบริหารจากงาน
คุมประพฤติ นอกจากนั้น การจัดโครงสรMางของหนวยงานใหมก็ยังไมชัดเจน มีหลายรูปแบบ และยังไมเห็นภาพ
ชัดเจนวาจะรวมสองหนวยงานอยางไร ซึ่งตMองมีกระบวนการที่ใชMเวลาและยังไมไดMเริ่มขึ้น
ขM อ เสนอประการที่ ส องของ Carter คื อ การเสนอแนวคิ ด ความสามารถในการแขงขั น
(Contestability) (ถMามองอยางงายๆ คํานี้อาจแบงไดM 3 คํา คือ Con (ขMอโตMแยMง) test (การทดสอบ) ซึ่งอาจ
ไมชัดเจนนักวาหมายถึงอะไร และ ability (ความสามารถ-ผูMบรรยาย) ความสามารถในการแขงขันเปNนการ
เสนอใหMมีการแขงขันในงานคุมประพฤติ ในขณะที่การทํางานอยางเปNนหุMนสวนกับองคLกรอาสาสมัครตางๆเปNน
สวนหนึ่ งของงานคุ มประพฤติ ตั้งแตยุ คเริ่มตM น มี ทั้งการสนั บ สนุน และการกํ าหนดเปN น ขM อกฎหมายใหM งาน
คุ ม ประพฤติ จั ด งบประมาณอยางนM อ ย 5% สํ า หรั บ งานภาคี ต างๆ ซึ่ ง เริ่ ม มาตั้ ง แตในชวงป` พ.ศ. 2533
(ค.ศ. 1990) ดังนั้น การเสนอแนวคิดนี้ จึงทําใหMพนักงานคุมประพฤติไมเห็นดMวยกับการแขงขันกับหนวยงาน
ภายนอกที่ทํางานดMานการคุมประพฤติ และแนวคิดความสามารถในการแขงขันยิ่งตอกย้ําความรูMสึกนี้ Carter
ยังเสนอการแยกระหวางผูMซื้อ (Purchaser) กับผูMจัดหา (Provider) ซึ่งเปNนความคิดที่พนักงานคุมประพฤติยาก
จะเขMาใจ หลังจากขMอเสนอของ Carter ไดMมีการออกพระราชบัญญัติการบริหารจัดการผูMกระทําผิด พ.ศ. 2550
(ค.ศ.2007) (Offender Management Act) ซึ่งเสนอวิธีการจัดการงานคุมประพฤติเพื่อใหMหนวยงานอื่นๆ
ไมวาจะเปNนภาครัฐ เอกชน และองคLกรอาสาสมัคร สามารถดําเนินการไดM ดังนั้น จึงเปNนการปkดฉากการผูกขาด
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การทํ างานดM านคุ มประพฤติใ นฐานะผูM บั ง คั บใชM คําสั่ ง ศาลในชุ มชน และเหตุ การณL นี้ เกิ ด ขึ้ นในป` เดี ย วกั บ ที่
งานคุมประพฤติฉลองครบรอบ 100 ป`
รัฐบาลไมไดMสนับสนุนงานคุมประพฤติเทาใดนัก เห็นไดMจากเหตุการณLที่เกิดขึ้นในป` พ.ศ. 2549
(ค.ศ. 2006) เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 2 ทาน (Charles Clarke และทานตอมา John ReidผูMบรรยาย) วิจารณLงานคุมประพฤติอยางมาก Clarke มองวา งานคุมประพฤติเปรียบเสมือนกริชที่ปŒกที่หัวใจ
ของระบบกระบวนการยุติธรรม ทําลายความเชื่อมั่นของสังคมตอกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ (Allen and
Hough 2007: 566) และในปลายป`เดียวกัน Reid กลาววางานคุมประพฤติดําเนินการไดMไมดีเทาที่ควร
(BBC News 7 November 2006) การกลาวอยางเปkดเผยในที่สาธารณะจากรัฐมนตรีที่มีบทบาทสําคัญเปNน
เรื่องที่ไมปกตินัก โดยเฉพาะอยางยิ่งการกลาวโดยไมมีหลักฐานสนับสนุน (ในป` พ.ศ.2547และป` พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2004 และ 2005)) มีฆาตกรรมเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคน ไดMแก John Monckton, Robert
Symons, Mary-Ann Leneghan and Naomi Bryant โดยผูMกระทําผิดเปNนผูMถูกคุมความประพฤติ ซึ่งใน
มุมมองของสื่อ งานคุมประพฤติตMองรับผิดชอบตอเหตุการณLที่เกิดขึ้น แมMวาจะไมถูกตMองนัก-ผูMบรรยาย)
อยางไรก็ตาม ภัยคุกคามที่ใหญที่สุดตองานคุมประพฤติไมใชเปNนเหตุการณLที่เกิดขึ้นในวงการ
กระบวนการยุติธรรม ในป` พ.ศ. 2551(ค.ศ. 2008) เมื่อวิกฤตเศรษฐกิจเริ่มที่จะสงผลกระทบแผนการใชMจาย
งบประมาณของรัฐ บาล และกระทรวงยุ ติธ รรมรวมทั้ งงานคุ มประพฤติ ก็ไ ดM รั บ ผลกระทบนี้ เ ชนเดี ย วกั น
เมื่อรัฐบาลผสมเขMาบริหารประเทศในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) กระทรวงตางๆ ตMองปรับลด
งบประมาณลง 25% ทําใหMหนวยงานตางๆ ตMองดําเนินงานอยางยากลําบากภายใตMงบประมาณที่ลดลงและยัง
ตMองทํางานอยางมีประสิทธิภาพ งานคุมประพฤติเองก็ถูกปรับลดงบประมาณเชนกัน แตประเมินผลกระทบที่
เกิดขึ้นไมไดMมากนักเพราะไมมีขMอมูลเพียงพอ NAPO (สหภาพแรงงานของพนักงานคุมประพฤติ) จะมีการ
บันทึกการออกจากงานของพนักงานคุมประพฤติไวMอยางสม่ําเสมอ กระทรวงยุติธรรมมีขMอมูลวา ชวงเดือน
มกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) และกรกฎาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) จํานวน
พนักงานคุมประพฤติลดลง 10% แตในกลุมพนักงานคุมประพฤติระดับกลางลดลงถึง 15% และพนักงาน
คุมประพฤติระดับปฏิบัติการลดลง 11% ถMาอัตราการลดลงยังคงที่เชนนี้ นั่นหมายถึงพนักงานคุมประพฤติที่
ทํ า งานโดยตรงกั บ ผูM กระทํ า ผิ ด จะลดลงอยางมาก ซึ่ ง จะสงผลกระทบโดยตรงตอประสิ ท ธิ ผ ลการทํ า งาน
งานคุ ม ประพฤติ ไ มใชองคL ก ารที่ ใ หญโต ในเดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) มี เ จM า หนM า ที่ เ พี ย ง
16,710 คนเทานั้ น และหนึ่งในสามเปNนเจM าหนMาที่ฝ| ายบริหารและสนับ สนุน ดังนั้น การสูญเสียอั ตรากําลั ง
เกือบ 2,000 คนในชวง 18 เดือนจึงเปNนเรื่องที่มองขMามไมไดM
การเปลี่ย นแปลงในองคLการยังเกิ ดขึ้ นเรื่ อยๆ ในชวงกอนการจั ดตั้ งหนวยงานระดั บประเทศ
ในป` พ.ศ.2544 (ค.ศ. 2001) มีสํานักงานคุมประพฤติอยู 54 แหง ตอมาปรับลดเหลือ 42 แหง และปŒจจุบัน
เปNนคณะกรรมการงานคุมประพฤติ (Probation Trust) จํานวน 35 แหง และบริหารในลักษณะเชิงธุรกิจ
คณะกรรมการดั ง กลาว สามารถมอบหมายใหM ห นวยงานที่ ไ มใชสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ หM บ ริ ก ารดM า น
24

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม 2556

งานคุมประพฤติไดMดMวย และปŒจจุบันนี้ คณะกรรมการเมืองลอนดอน (London Trust) (คณะกรรมการที่ใหญ
ที่สุดในประเทศ-ผูMบรรยาย) ยังดําเนินการดMานการชดใชMชุมชน (Community Payback) ซึ่งเปNนชื่อเรียกใหม
ของการทํางานบริการสังคม (Community Service) โดยทํางานรวมกับภาคี คือ บริษัท Serco ซึ่งเปN น
บริษัทเอกชน ทําหนMาที่รับผิดชอบกระบวนการทั้งหมดตั้งแตการเดินทางไปและกลับเพื่อทํางานใหMกับชุมชน
ประสานงานและจัดเจMาหนMาที่ควบคุมดูแล พนักงานคุมประพฤติที่ลอนดอนทําหนMาที่บริหารจัดการคดี และ
ประเมินผูMกระทําผิดในเบื้องตMน ในตอนนี้อาจจะเร็วเกินไปที่บอกวาการบริหารจัดการลักษณะนี้ไดMผลในทาง
ปฏิบัติหรือไม แตอยางนMอยในตอนนี้การจัดการตางๆ มีความซับซMอนและแยกสวนมากขึ้น กวาเดิมที่ดําเนินการ
โดยหนวยงานเดียว
อยางไรก็ตาม รูปแบบการบริหารจัดการนี้จะขยายผลไปที่อื่นๆ และเปNนรูปแบบที่กําหนดอนาคต
ของงานคุมประพฤติในอังกฤษและเวลสL ที่จริงแลMวอาจกลาวไดMวาเปNนรูปแบบที่ลดบทบาทของงานคุมประพฤติ
แถลงการณLครั้งแรกของ Kenneth Clarke รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ในป` พ.ศ. 2553
(ค.ศ. 2010) กลาวถึงการปฏิวัติการแกMไขฟ€•นฟู (Rehabilitation Revolution) แตไมไดMพูดถึงงานคุมประพฤติ
เลย แผนของรัฐบาลผสมไดMกําหนดเปNนรายงานเขียว (Green Paper) ภายใตMชื่อ ยุติวงจร (Breaking the
Cycle) (2010) ซึ่งกลาวถึงการทําใหMคําสั่งโทษชุมชนเขMมงวดและเขMมขMนมากขึ้น การขยายการใชMเครื่องมือ
ควบคุมตัวดMวยอิเล็กทรอนิกสLใหMมากขึ้น การจัดสรรงบประมาณตามผลงาน และการรับประกันใหMมีพหุภาคีใน
การทํางานกับผูMกระทําผิดในชุมชนมากขึ้น หลังจากรายงานนี้แลMวในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)
มี ร ายงานตามมาอี ก สองฉบั บ เสนอใหM เ ปลี่ ย นแปลงการจั ด การโทษในชุ ม ชนและการบริ ห ารจั ดการของ
งานคุมประพฤติ และในตM นป` นี้ (มกราคม พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)) ขM อเสนอฉบับ สมบูร ณL ภายใตMหั วขM อ
“การเปลี่ยนรูปแบบการแกMไขฟ€•นฟู: การปฏิวัติแนวทางการบริหารจัดการผูMกระทําผิด” ระบุใหMเห็นถึงการยุติ
งานคุมประพฤติหากขMอเสนอนี้ถูกนําไปปฏิบัติ ซึ่งเปNนการพัฒนาแนวคิดของ Carter ที่เสนอไวMเมื่อ 10 ป`ที่แลMว
ตามแนวคิดความสามารถในการแขงขัน
เนื้อหาหลักของขMอเสนอดังกลาว ไดMแก
• ยกเลิกระบบบริหารราชการ (Bureaucracy) และใหMหนวยงานที่ดําเนินการดMานผูMกระทําผิด
มีดุลพินิจมากขึ้น
• เปkดโอกาสใหMหนวยงานอื่นๆ ดําเนินการดMานการแกMไขฟ€•นฟูและลงโทษผูMกระทําผิดในชุมชน
มากขึ้น
• บทบาทของงานคุมประพฤติควรจํากัดเพียงการบริหารจัดการกลุมผูMกระทําผิดที่มีความเสี่ยง
สูง ประเมินความเสี่ยงเบื้องตMน และดูแลใหMหนวยงานที่รับจMาง (Contracted Providers)
ทําหนMาที่บริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ
• โทษจําคุกระยะสั้นควรใชMรวมกับการควบคุมดูแลหลังปลอยดMวย
25

กรมคุมประพฤติ

กระทรวงยุติธรรม

• หนวยงานที่ดําเนินการควรมีอิสระในการจัดโปรแกรมเพื่อใหMมีประสิทธิผลสูงสุดในการดูแล
ผูMกระทําผิด
• ปรับโครงสรMางงานคุมประพฤติใหMมีเขตพื้นที่การทํางาน 16 แหง
• คําสั่งลงโทษในชุมชนควรมีเงื่อนไขที่เนMนการลงโทษ
• การจัดสรรงบประมาณตามผลงานควรนํามาใชMกับทุกโปรแกรม
ภารกิจที่งานคุมประพฤติดําเนินการจะถูกถายโอนใหMภาคเอกชน องคLการอาสาสมัครหรือภาค
ประชาสังคม พนั กงานคุ มประพฤติยั งคงมีอยู และอาจเพิ่ มขึ้ น (แตอาจใชM ชื่ ออื่ น-ผูM บ รรยาย) โดยทํางานใน
องคLการเหลานี้ นอกจากนี้ งานคุมประพฤติที่มีในปŒจจุบันจะมีพนักงานคุมประพฤติเพียง 30% พนักงานและ
เจMาหนMาที่ประมาณ 5,000 คนรวมถึงงานที่ทําอยูจะหายไป
ผมจะไมวิ จ ารณL ขMอ เสนอเหลานี้โ ดยละเอี ย ด แตผมคิ ด วานาจะมี ปŒ ญหาสํ าคั ญเกิ ดขึ้ น และมี
ผลกระทบทางลบตอการทํางานกับผูMกระทําผิดในชุมชน ปŒญหาการทํางานที่ตางกันในแตละพื้นที่ที่เคยลดลง
ในชวง 25 ป`ที่ผานมา อาจจะกลับมาอีกครั้ง ซึ่งสงผลตอการอํานวยความยุติธรรม หนวยงานที่ดําเนินการ
ที่ มีคุณภาพมี มากนM อยเพี ย งใด และจะสามารถแขงขั นใหM บ ริ การที่ มีป ระสิ ทธิ ผ ลหรื อไม (และยั งมี คําถาม
เกี่ยวกับระยะเวลาการทําสัญญา การเปkดโอกาสใหMหนวยงานทMองถิ่นขนาดเล็กเขMารวม เปNนตMน-ผูMบรรยาย)
งานคุ มประพฤติ จ ะสรM างรู ป แบบการทํ างานรวมกั น กั บหนวยงานอื่ น ๆอยางไร ระบบใหมจะสํ าเร็ จ หรื อไม
นอกจากนี้ งานวิจัยยังแสดงใหMเห็นวาการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิผลจะเกิดขึ้นไดMยาก หากมี
หนวยงานตั้งแตสองหนวยงานขึ้นไปทํางานรวมกันอยางเปNนหุMนสวน การควบคุมดูแลผูMที่พMนโทษจากการจําคุก
ระยะสั้นยังมีคาใชMจายที่สูง หนวยงานเหลานี้จะรับคาใชMจายเหลานี้ไดMหรือไม และจะสงผลตอการประสิทธิภาพ
ความคุMมคาหรือไม ในประเด็นของการใหMอิสระในการทํางานกับหนวยงานที่ดําเนินการเปNนเรื่องที่จําเปNนในการ
พัฒนางาน แตก็อาจจะนําไปสูการดําเนินการแบบแยกสวน ซึ่งอาจทําใหMเกิดความแตกตางกันในดMานการปฏิบัติ
ตอผูMกระทําผิด และระดับความสําเร็จ (ตามหลักการแลMว จะมีการจัดสรรงบประมาณตามผลงานแตยังไมทราบ
วาภายใตM ร ะยะเวลาเทาใด) เหตุ ผ ลในการปรั บ ลดเขตพื้ น ที่ ข องคณะกรรมการงานคุ ม ประพฤติ
(Probation Trust) จาก 35 แหง เหลือเขตพื้นการจMางดําเนินการ 16 แหง เปNนเพราะตMองการใหMเขตพื้นที่
แตละแหงใหญและไดMรับการจัดสรรงบประมาณมากพอที่จะจูงใจใหMแขงขันกัน ซึ่งเขตพื้นที่เหลานี้ ไมสอดคลMอง
กับการจัดเขตพื้นที่ของตํารวจ (ซึ่งมี 42 แหงไมรวมลอนดอน) และเขตพื้นที่ของอัยการ (13 แหง) ในประเด็น
ของแนวคิดการลงโทษซึ่งเปNนหัวใจของกระบวนการยุติธรรมในชวง 20 ป`ที่ผานมา ผมรูMสึกไมสะดวกใจที่จะใหM
มีมิติของการลงโทษรวมในคําสั่งโทษชุมชนทุกประเภท คําถามที่ตMองตอบคือ โทษในชุมชนจะเปNนการลงโทษที่
รุนแรงในระดับไหน และการลงโทษจะชวยลดการกระทําผิดซ้ําไดMหรือ สุดทMาย การจัดสรรงบประมาณตาม
ผลงาน เปNนเรื่องที่ใหมมาก และคนยังไมยอมรับในหลักการเทาไรนัก การนํามาใชMจึงนาจะนําไปสูปŒญหาใหญ
หลายประการ การนําอัตราการกระทําผิดซ้ํามาเปNนตัววัดประสิทธิผลก็ยังมีขMอจํากัดอยู และยังมีประเด็นปŒญหา
วาหนวยงานใดควรไดMรับผลตอบแทนความสําเร็จ (ไมวาจะวัดดMวยวิธีใด) ในเมื่อมีหนวยงานหลายหนวยงาน
รวมมือกัน (Fox and Albertson 2011)
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โดยสรุป แผนงานเหลานี้ ยากที่จะทําใหMการลงโทษในชุมชนมีประสิทธิผล อยางนMอยในระยะเวลา
อันสั้น
สิ่งที่ไดผล (What Works) – ปRจจัยสูงานคุมประพฤติที่มีประสิทธิผล
หนังสือของ David Garland เรื่องวัฒนธรรมการควบคุม (Culture of Control) (2001) สรุปถึง
เงื่ อ นไขที่ เ ปN น พื้ น ฐานในการประนี ป ระนอมระหวางการลงโทษและการใหM ส วั ส ดิ ก าร (Penal-welfare
Compromise) ซึ่งเปNนรากฐานของทัณฑวิทยาฝŒ•งตะวันตกในศตวรรษที่ 20 ไวMดังนี้
• รูปแบบเฉพาะของการปกครองที่สัมพันธLกับการรวมของภาคสังคมและการเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย
• การควบคุมทางสังคมในระดับสูงจากครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสถานที่ทํางาน
• บริบททางเศรษฐกิจตามลัทธิเคนสL (Keynesian)
• ความเชี่ยวชาญของนักสังคมสงเคราะหL นักจิตวิทยา ฯลฯ
• การสนับสนุนจากชนชั้นสูงตอแนวคิดการลงโทษและการใหMสวัสดิการ
• การรับรูMถึงความแมนยําและประสิทธิผล
• การขาดแรงตMานเชิงรุกจากฝ|ายการเมืองหรือสังคม
ปŒ จ จุ บั น ประเทศอั ง กฤษและเวลสL ยั ง ขาดแคลนเงื่ อ นไขเหลานี้ และยากที่ จ ะเรี ย กคื น มา
แตเงื่อนไขเหลานี้เปNนพื้นฐานไมใชเปNนปŒจจัยที่จําเปNนตอประสิทธิภาพของงานคุมประพฤติ หัวขMอที่กลาวมา
ขMางตMนเปNนเงื่อนไขที่สัมพันธLกับแนวคิดการลงโทษและการใหMสวัสดิการ ไมใชเปNนสาเหตุ และไมใชทุกขMอจะเปNน
ที่ตMองการ
จากที่ผมกลาวมาขMางตMน ทานอาจคิดวาไมมีเรื่องที่จะเรียนรูMจากประสบการณLของประเทศอังกฤษ
และเวลสL ในทางตรงกันขMาม ผมคิดวามีประเด็นสูความสําเร็จมากมาย ที่ไดMจากงานคุมประพฤติของอังกฤษ
ปŒจจัยที่ผมจะกลาวถึงอาจไมจําเปNนทั้งหมด (บางเรื่องอาจยากที่จะทําตาม) และผมก็ไมอยากจะลงรายละเอียด
มากนัก แตขMอมูลเหลานี้ก็สําคัญ
ผมจะไมแนะนําโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งมักจะเนMนย้ํามากเกิ นไปในโครงการ
What Works โปรแกรมที่ใชMกับผูMกระทําผิดอาจเปNนสิ่งที่ไดMผล แตสิ่งที่สําคัญ ควรเปNนบริบทหรือสภาพแวดลMอม
ที่ใชMโปรแกรมนั้นๆ ไมวาจะเปNนการวัดความสําเร็จของโปรแกรม การทําใหMเกิดความสําเร็จทุกครั้ง การขยาย
ผลความสําเร็จไปทั่วประเทศ การทําใหMโปรแกรมที่ไดMผลทันสมัยเสมอ สําหรับในขั้นพื้นฐาน โปรแกรมควรใชM
รูปแบบการเขMาสังคมในการจูงใจใหMผูMกระทําผิดอยูจนครบโปรแกรม (ตามที่ทราบกันดีวาผลสําเร็จจะเกิดขึ้นใน
กลุมผูMที่อยูจนจบโปรแกรม-ผูMบรรยาย) การยอมรับวาปŒญหาของผูMกระทําผิดอาจกลับมาใหมไดMและเปNนสวน
หนึ่งของการทํางาน ยอมรับวาการชะงักงันเปNนสวนหนึ่งของกระบวนการ และที่สําคัญตระหนักวาเรากําลัง
ทํางานกับผูMกระทําผิด
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1. สภาพแวดลMอมทางการเมืองที่สนับสนุนการทํางาน หรืออยางนMอยไมเปNนปรปŒกษLอยางชัดเจน
งานคุมประพฤติไมไดMเปราะบางเสียจนไมอาจอยูในสังคมที่เนMนการลงโทษ ในชวง 20 ป`ที่ผานมา
ประเทศอังกฤษและเวลสLเปNนสังคมที่เนMนการลงโทษมากขึ้น แตงานคุมประพฤติก็ยังอยูไดM ทวารัฐบาลชุดใหมก็
มุงไปในทิศทางนี้เชนกัน โดยไดMรับแรงกดดันจากการเมืองและเศรษฐกิจ ดังนั้น การจะขอการสนับสนุนจาก
การเมืองจึงอาจจะยาก ขอแคไมเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไปตราบใดที่ยังมีทรัพยากรจัดสรรใหMอยางเหมาะสม
2. งานคุมประพฤติที่จัดโครงสรMางอยางดีและสอดคลMองกัน
โดยสวนตั ว ผมเห็ น ดM ว ยกั บ การจั ด องคL ก ารระดั บ ประเทศที่ เ ปN น องคL ก ารเดี่ ย ว ในอดี ต งาน
คุมประพฤติประเทศอังกฤษและเวลสLแบงเปNน 54 สํานักงาน ซึ่งมีการควบคุมดูแลจากรัฐบาลแบบหลวมๆ และ
ทําใหMมีการทํางานที่ไมคงที่ในแตละพื้นที่ จนสงผลกระทบตอการอํานวยความยุติธรรมและประสิทธิผล ตอมา
หนวยงานคุมประพฤติระดับประเทศที่จัดตั้งในป` 2001 มีลักษณะการบริหารแบบราชการที่มีการควบคุมดูแล
หนวยงานในสังกัดที่ปรับเปNน 42 แหง มากขึ้น จึงควรมีการบริหารจัดการระหวางรูปแบบระดับประเทศและ
ภูมิภาคใหMสมดุลกัน ผมนึกหวั่นกับขMอเสนอที่ใหMถายโอนงานคุมประพฤติ 70% ใหMกับภาคเอกชนในประเทศ
อังกฤษและเวลสL ประเด็น ที่ผมหวงคือการทํ างานแบบแยกสวนกัน ทั้งในสวนของการใหMบ ริษัทเอกชนมา
ดําเนินการ และความเปNนไปไดMที่วาหนวยงานหลากหลายรูปแบบจะจัดโปรแกรมแตกตางกันไปทั่วประเทศโดย
มีผลกําไรเปNนตัวตั้ง
3. ถMาคุณอยากใหMงานคุมประพฤติทําในสิ่งที่ควรจะทํา คือ การบริหารจัดการผูMกระทําผิดในชุมชน
อยางมีประสิทธิผล ก็ควรจะสงเสริมใหMหนวยงานนั้นๆ สามารถทุมเทใหMกับงานดังกลาวไดMอยางเต็มที่
ถMารัฐบาลมอบหมายใหMหนวยงานคุมประพฤติริเริ่มโครงการใหมๆ ในเวลาเดียวกัน หรือเรียกรMอง
ใหMทํางานหลายดM าน แรงที่ จะทํางานก็จ ะหมดไป ความทุมเทก็ จะกระจายไปหลายงาน และสงผลตอขวั ญ
กําลังใจ
4. ถMาคุณกําลังพัฒนางานคุมประพฤติ คุณจะตMองพิจารณาเรื่องการจัดโครงสรMางใหMรอบคอบ
โครงสรMางควรเหมาะกับวัตถุประสงคL เจMาหนMาที่ควรไดMรับการฝ•กอบรมและทุมเท และไดMรับการ
บริหารจัดการอยางดีภายใตMการนําอยางเหมาะสม โครงสรMางองคLการที่มีประสิทธิผลเปNนสวนสําคัญยิ่งตองาน
คุมประพฤติ แตมักจะถูกละเลย งานคุมประพฤติพัฒนาขึ้นอยางไมไดMเตรียมการมากอน จนกระทั่งในป` 2001
จึงมีการจัดตั้งหนวยงานระดับชาติ แตโครงสรMางที่ออกแบบไวMไมใชรูปแบบที่มีประสิทธิผล เนื่องจากเนMนการ
รวมศูนยLมากไป (ทําใหMมีคาใชMจายสูง) และหนวยงานภูมิภาคไมมีดุลพินิจในการทํางาน
5. กระบวนการที่เปNนทางการเปNนสิ่งที่จําเปNนในการพัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมตางๆ
คณะกรรมการรับรองคุณภาพซึ่งเริ่มในป` พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) มีรูปแบบราชการมากไป และ
เนMนทางวิชาการ ในขณะที่กระบวนการที่ยืดหยุนนาจะเหมาะสมกวา แตไมวาจะบริหารจัดการอยางไร สิ่งที่
สําคัญคือ กิจกรรมตางๆ ไมควรจัดขึ้นเพียงเพราะเจMาหนMาที่เสนอ เพราะเจMาหนMาที่มักจะคิดวามีความตMองการ
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เสมอ กิจกรรมตMองจัดอยางมีแบบแผน และออกแบบอยางรอบคอบ กําหนดผูMกระทําผิดที่เปNนกลุมเป‡าหมาย
และวิธีการเขMาถึง ความเชี่ยวชาญของเจMาหนMาที่ สภาพแวดลMอมอื่นๆ กิจกรรมหรือโปรแกรมจะตMองผานการ
ทดสอบและพัฒนาเปNนระยะ ไมควรขยายผลในระดับประเทศดMวยเหตุผลทางการเมือง โดยไมประเมินผลอยาง
เหมาะสม
6. กระบวนการนําไปปฏิบัติตMองจัดการอยางระมัดระวัง
กิจกรรมหรือโปรแกรมไมควรจัดขึ้นโดยไมอธิบายถึงที่มา ไมควรจัดโดยไมสรMางความเขMาใจกับ
เจMาหนMาที่ (เจMาหนMาที่อาจไมพอใจบMางบางสวน แตควรพยายามสรMางความเขMาใจ-ผูMบรรยาย) ไมควรจัดโดยไมไดM
ทดลองนํ ารองพรM อ มการวิ จั ย ถM า เปN น ไปไดM ค วรเปN น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ควรสํ า รวจวามี ผูM ก ระทํ า ผิ ด ที่ เ ปN น
กลุมเป‡าหมายมีเพียงพอ ควรสอบถามศาลวายินดีที่จะกําหนดคําสั่งที่เหมาะสมหรือไม ผูMกระทําผิดจะเขMารวม
หรือไม และทั้งเจMาหนM าที่และผูMกระทําผิดมีความเห็นตอโปรแกรมอยางไร การนําไปปฏิ บัติที่มีประสิ ทธิผ ล
จําเปNนตMองใชMเวลาและไมสามารถรีบดําเนินการเพียงเพื่อตอบสนองตอเหตุผลทางการเมือง
7. พยายามลดความกระตือรือรMนที่มากเกินไป
การพิจารณาผลงานตามความเปNนจริง เปNนสิ่งสําคัญ แมMวาเราตMองการเจMาหนMาที่ที่มีแรงจูงใจใน
การทํางานและกระตือรือรMน แตไมควรใหMตั้งความหวังสูงเกินไป เพราะอาจทําใหMเกิดปŒญหาไดMถMาผิดหวัง เชน
การยกเลิกโปรแกรมกอนกําหนด หลักการที่เราเรียกวา What Works เชน การจําแนกความเสี่ยง การจัด
ผูMกระทําผิดใหMสอดคลMองกับโปรแกรม การวิเคราะหLปŒญหาที่ทําใหMกออาชญากรรม การจัดโปรแกรมในชุมชน
คุณลั กษณะของการแกMไขฟ€• นฟู ความสอดคลM องของโปรแกรม เปNนตM น ไมไดM เปNน สิ่งรั บประกัน ความสําเร็ จ
หลักการเหลานี้ เปNนสิ่งที่รูMกันอยูแลMวในการพัฒนาโปรแกรมที่ดี แตไมไดMเกิดจากการทบทวนวรรณกรรมหรือ
การวิเคราะหLอภิมานงานวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวขMองสวนใหญ มุงที่ผลลัพธL มีเพียงสวนนMอยที่ศึกษากระบวนการ ที่
นําไปสูผลลัพธL การวิเคราะหLอภิมานงานวิจัย เพียงแตบอกผลที่ไดMจากแหลงขMอมูลที่ศึกษา แตไมไดMบอกถึง
กระบวนการ และสวนใหญแลMว การสรุปผลโดยการอภิมานจะจัดกลุมรายละเอียด ขMอมูลเชิงคุณภาพที่สัมพันธL
กับโปรแกรม ใหMเปNนประเภทเพื่อสะดวกในการกําหนดรหัส
8. เครื่องมือประเมินผลที่แมนยําและเชื่อถือไดMเปNนสิ่งจําเปNน แตเจMาหนMาที่ตMองมีดุลพินิจในการใชM
ดMวยในกรณีที่จําเปNน
อาจกลาวไดMว าจะตMองสรM างสมดุล ในการประเมิน ดM านการแพทยLและความเปN น จริ ง ในตอนที่
OASys ถูกนํามาใชMที่อังกฤษและเวลสL เจMาหนMาที่ถูกสั่งใหMใชMเครื่องมือนี้ และสวนใหญเห็นวาเปNนการลดดุลพินิจ
ของเจMาหนMาที่ เนื่องจากเครื่องมือทําใหMงายเกินไป แตใชMเวลาในการประเมิน ไมตMองการทักษะที่สูง งานวิจัย
(Mair et al. 2006) พบวา เมื่อเวลาผานไปพนักงานคุมประพฤติเริ่มเขMาใจประโยชนLของเครื่องมือ OASys มาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุมเจMาหนMาที่ที่อายุนMอย ซึ่งบงชี้วาการนําแผนที่วางไวMไปปฏิบัติอยางเหมาะสมสามารถชวย
ใหMงานดําเนินไปไดMอยางดี การประเมินความเสี่ยงที่ถูกตMองจะชวยในการจัดผูMกระทําผิดเขMาโปรแกรมไดMอยาง
เหมาะสม
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9. ควรกําหนดวิธีการติดตามผลโปรแกรมอยางตอเนื่อง การทบทวนอยางสม่ําเสมอ และการ
ประเมินผลอยางเต็มรูปแบบ ไวMตั้งแตตอนเริ่มตMน
การติดตามผลควรเริ่มตั้งแตขั้นพื้นฐาน เจMาหนMาที่จะไดMไมมีภาระมากนัก ขMอมูลที่ติดตาม เชน
จํานวนผูMกระทําผิดที่ถูกประเมินเพื่อเขMาโปรแกรม ระดับความเสี่ยง กําหนดโทษ จํานวนที่สงตัว และจํานวนที่
อยูจนครบ ชวงเวลาที่ออกจากโปรแกรม ฐานความผิด อายุ เพศ เปNนตMน ระบบการติดตามที่ดีจะเตือนถึง
ปŒญหาที่เกิดขึ้นไดMอยางรวดเร็ว แมMวาจะไมไดMบอกถึงที่มาของปŒญหา แตก็การเสาะหาก็ทําไดMไมยาก เพราะ
สามารถหาจุดเริ่มตMนในการคMนหาไดM ระบบการติดตามผลที่ดีจะไมมีประโยชนLเลยถMาไมมีการทบทวนผลงาน
อยางสม่ําเสมอ และควรดําเนินการโดยคนนอก และควรมีการประเมินผลอยางเต็มรูปแบบ ถMาเปNนไปไดMควร
ดําเนินการใน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก คือ การประเมินกระบวนการ ซึ่งเปNนสิ่งจําเปNนสําหรับการประเมิน
ผลลั พ ธL เพื่ อดู ว าผลลั พธL สั มพั น ธL กั บ กระบวนการใด หากไมมี ก ารประเมิ น กระบวนการ เราก็ จ ะยM อ นรอย
ความสําเร็จอีกไดMยาก และไมสามารถถอดบทเรียนจากความลMมเหลว การประเมินผลในชวงแรกของโปรแกรม
มีประโยชนL แตก็อาจทําใหMเกิดผลการประเมินที่เบี่ยงเบนไดM ในชวงแรกของการเริ่มโปรแกรมใหม เจMาหนMาที่จะ
มีความกระตือรื อรMน และมีแรงจูงใจในการทํางาน มี ทรัพยากรอยางเพียงพอ และหากลุมเป‡าหมายไดMงาย
ดังนั้น ผลลัพธLมักจะออกมาดี แตเมื่อผานไปสองสามป` เมื่อเจMาหนMาที่เริ่มหมุนเวียน และโปรแกรมไดMรับความ
สนใจนMอยลง ทรัพยากรเริ่มนMอยลง และหากลุมเป‡าหมายไดMยากขึ้น ผลลัพธLที่ไดMอาจไมดีเหมือนเดิม ดังนั้น
ในทางทฤษฎี จึ ง ความประเมิ น ผลสองครั้ ง ครั้ ง แรกในชวงเริ่ ม ตM น และอี กครั้ งหลั ง จากผานไปสองสามป`
วิธีการนี้อาจทําใหMเสียคาใชMจายเพิ่มขึ้น แตก็เปNนสิ่งที่ควรทํา
10. ไมควรเลียนแบบโปรแกรมจากระบบงานยุติธรรมอื่นๆ
กิจกรรมและโปรแกรมเปNนเรื่องที่เกี่ยวขMองกับวัฒนธรรมและควรสอดคลMองกับวิถีชีวิตและปŒญหา
ของผูMกระทําผิด กิจกรรมตางๆยังมีเงื่อนเวลา สิ่งที่ไดMผลในวันนี้อาจไมไดMผลในวันพรุงนี้ก็ไดM ดังนั้น จึงควร
ทบทวนโปรแกรมสม่ําเสมอ เพื่อใหMแนใจวากิจกรรมตางๆยังสอดคลMองกันอยู นอกจากนั้นควรเนMนที่สาเหตุที่ทํา
ใหMผูM กระทําผิ ดกออาชญากรรม โดยไมละเลยปŒญหาทางสั งคมของผูMกระทําผิ ดดMว ย กลาวงายๆวา เราจะ
เสียเวลาโดยเปลาประโยชนL หากเรามุงแกMไขผูMกระทําผิดในดMานทักษะการปรับความคิดพฤติกรรม ในขณะที่
ผูMกระทําผิดยังไมมีบMาน ไมมีงานทํา และมีปŒญหายาเสพติด ควรเตรียมใจสําหรับการเกิดขึ้นปŒญหาซ้ํา ปŒญหา
การเลิกกลางคัน และคิดใหMดีเพื่อหาวิธีแกMปŒญหาเหลานี้ เพราะการจําคุกไมใชคําตอบในการแกMปŒญหา การหลีก
หนีจากการกออาชญากรรม เปNนกระบวนการไมใชเปNนแคการเปลี่ยนแปลงชั่วขMามคืน การตัดสินใจตางๆตMอง
ผานการวางแผน และติดตาม และบางครั้ งอาจตMองตกลงกับผูM บังคับบัญชาใหMชัดเจน แตการหM ามพนักงาน
คุมประพฤติไมใหMมีอํานาจในการตัดสินใจ เปNนสิ่งที่ไมถูกตMองและทําใหMความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ
สูญเปลา ปŒ ญหา คื อ เราควรใหM อํานาจในการตั ดสิ นใจแคไหน เพราะถM ามากไปก็ จ ะทํ าใหM การปฏิ บั ติไมมี
มาตรฐาน
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11. พิจารณาใหMถี่ถMวนในการเลือกใชMรูปแบบสําหรับกิจกรรมการแกMไข
ถMาผูMกระทําผิดสวนใหญเรียนไมจบ เราก็ไมควรใชMโปรแกรมที่ยึดรูปแบบการศึกษาในโรงเรียน
หรือโปรแกรมที่กําหนดใหMตMองผานทักษะการอานเขียน และการคิดเลขในระดับหนึ่ง
12. วางแผนการทํางานแบบเปNนหุMนสวนอยางรอบคอบ
ถMาตMองทํางานแบบเปNนหุMนสวนหรือพหุภาคี ซึ่งเปNนลักษณะการทํางานของงานคุมประพฤติตั้งแต
ดั้ งเดิ ม และมี ความสํ าคั ญขึ้ น เรื่ อ ยๆ เราตM องแนใจวาหนวยงานที่ เกี่ ย วขM องตระหนั ก ถึ งบทบาทที่ คาดหวั ง
หนวยงานที่เปNนผูMรับผิดชอบหลัก และการจัดสรรทรัพยากร เจMาหนMาที่ตMองรับรูMการทํางานแบบเปNนหุMนสวน
หากมีเขตแดนกั้นระหวางกันและเจMาหนMาที่วิตกกังวลวาจะถูกแยงงาน การรวมมือกันก็จะไมสําเร็จ
13. คํานึงถึงการวัดผลลัพธLตั้งแตเริ่มโครงการ
เพื่อใหMเขMาใจตรงกันวาสิ่งที่เปNนตัววัดความสําเร็จ คืออะไร ถMาหากเรามีตัววัดความสําเร็จหลายตัว
เราตMองแนใจวาแตละตัวไมขัดแยMงกันเอง ผมไดMกลาวมาแลMววา การเบี่ยงเบนจากการคุมขังขัดแยMงกับการลด
การกระทําผิดซ้ํา ถMาเราใชMอัตราการกระทําผิดซ้ําเปNนตัวชี้วัด เราไมควรวัดแคการทําผิดหรือไมทําผิด แตควร
วัดถึงระยะเวลาที่กระทําผิดซ้ํา ความถี่ของการกระทําผิดซ้ํา การวัดการกระทําผิดและการเบี่ยงเบนออกจาก
การคุมขังอาจกอใหMเกิดปŒญหาของการวัดไดM
14. หลีกเลี่ยงการสุมตัวอยางแบบทดลอง
การสุมแบบนี้อาจทําใหMเกิดปŒญหาดMานจริยธรรมในงานยุติธรรมทางอาญา และเปNนวิธีที่ยากใน
การดําเนินการ นอกจากนั้น วิธีนี้ยังไมไดMบอกถึงกลไกที่เกี่ยวขMองกับผลลัพธLที่วัด ตามที่ผมไดMอธิบายกอนหนMานี้
ถMาคุณไมเขMาใจถึงกระบวนการที่นํามาสูผลลัพธL ก็เปลาประโยชนLที่จะประเมินผล
15. อยากลัวความลMมเหลว
ถMาเราไมไดMลองเราก็ไมสามารถประสบความสําเร็จ เราสามารถเรียนรูMไดMอยางมากมายจากความ
ลMมเหลว ถMาเรามีการประเมินผลที่ดี ความลMมเหลวไมใชสิ่งที่นาอาย และไมควรละเลย ไมมีความลMมเหลวอยาง
สิ้นเชิงและเราสามารถเริ่มตMนใหมไดM เพราะความลMมเหลวจะกลายเปNนหนทางสูความสําเร็จ
การทํางานกับผูMกระทําผิดในชุมชนเปNนงานงานที่ไมมีใครมาขอบคุณ เปNนงานที่ยาก ขาดขวัญ
กํ า ลั ง ใจ และอาจเปN น อั น ตราย สั ง คมยั ง นิ ย มวาการจํ า คุ ก เปN น วิ ธี ห ลั ก ในการลงโทษ อยางไรก็ ต าม
งานคุมประพฤติเปNนแนวทางที่เจริญแลMว และเปNนสวนสําคัญในระบบทัณฑวิทยาแบบกMาวหนMา แมMวาสวนใหญ
จะมองในมุมของการประหยัดคาใชMจาย เราตMองลืมคําวาโปรแกรมที่ไดMผลและเปลี่ยนมุมมองเปNนการตั้งคําถาม
สิ่งที่ไดMผลในวันนี้ อาจไมไดMผลในวันพรุงนี้ สิ่งที่ไดMผลกับผูMกระทําผิดกลุมหนึ่ง อาจไมไดMผลกับผูMกระทําผิดกลุม
อื่ น ๆ ดั งนั้ น สิ่ งที่ สํ าคั ญในงานคุ มประพฤติ คื อ บริ บ ทและสภาพแวดลM อมที่ เอื้ ออํ านวย การจั ดโครงสรM า ง
องคLการที่ดีและไดMรับการสนับสนุนทรัพยากรอยางเหมาะสม มีเจMาหนMาที่ที่ผานการฝ•กอบรม และตั้งใจทํางาน
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และจัดกิจกรรมในการบริหารจัดการกับผูMกระทําผิดโดยมีการติดตามอยางสม่ําเสมอ มีการประเมินผลและ
ทบทวนตามความเหมาะสม เจM า หนM าที่ มี อํา นาจในการตั ดสิ นใจอยางเพี ย งพอ และสามารถแสดงความ
รับผิดชอบในงานของตน ทั้งหมดนี้ อาจฟŒงดูธรรมดา แตอาจบรรลุไดMยากในการปฏิบัติจริง ซึ่งเปNนสิ่งที่ทMาทาย
และคุMมคาที่จะพยายามไปใหMถึง
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ระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัว

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
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ระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวในประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ความเปPนมา
ในป` พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) ประเทศบรูไนไดMริเริ่มกฎหมาย 2 ฉบับซึ่งเปNนมาตรการแบบไม
ควบคุมตัวสําหรับผูMกระทําผิดที่เปNนเยาวชนและผูMใหญ ฉบับแรกชื่อ Children and Young Person Order,
2006 (CYPO, 2006) และฉบับที่สองชื่อ Offenders (Probation and Community Service) Order, 2006
(OPCSO, 2006) โดยกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ไดMมีผลบังคับใชMตั้งแตในป` พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)
ศาลเยาวชนของประเทศบรูไนจัดตั้งขึ้น วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ดําเนินการ
ภายใตMศาลยุติธรรมและดําเนินการอยางเต็มรูปแบบในชวงเวลาดังกลาวเชนกัน ในชวงเริ่มแรกของระบบนี้ทํา
ใหM ผูM ก ระทํ า ผิ ด ทั้ ง ที่ เ ปN น เยาวชนและผูM ใ หญไดM รั บ การแกM ไ ขฟ€• น ฟู ใ นชุ ม ชน มาตรการนี้ เ ปN น รู ป แบบการ
คุมประพฤติในชวงเริ่มตMนซึ่งเปNนงานยุติธรรมทางเลือกที่ใชMแทนการจําคุกหรือการประกันตัว ในชวง 3 ป`ที่ผาน
มาหนวยงานที่เกี่ยวขMองไดMรวมมือกันชวยพัฒนางานคุมประพฤติใหMมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผูMแทนจาก
หนวยงานตางๆมารวมประชุมอภิปราย อบรม ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรูMงานและมีการศึกษาดูงานที่ประเทศ
สิงคโปรL ประสบการณLและความรูMที่ไดMรับนั้นไดMนํามาพัฒนางานคุมประพฤติในประเทศบรูไนใหMกMาวหนMาไปเปNน
อยางมาก
โครงสรางองคSการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานัก
ควบคุม
ยาเสพติด

กรม
ตํารวจ

ศาล
ชั้นตMน

สํานัก
งานอัยการ

กองงานคุม
ประพฤติและ
บริการสังคม
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- เจMาหนMาที่ตํารวจ: กรมตํารวจ
ตํารวจมีหนMาที่จับกุมผูMกระทําผิดและพิจารณาวาจะสงฟ‡องเพื่อดําเนินคดีหรือจะใหMประกันตัว
ในชวงเวลาที่ผานมางานตํารวจไดMรับการพัฒนาใหMมีอํานาจมากขึ้นโดยใหMเจMาหนMาที่ตํารวจสามารถดําเนินคดีใน
กรณีการฝ|าฝ€นกฎจราจรไดMเมื่อชวงตMนป` พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)
สถิติการจับกุมบุคคลอายุต่ํากวา 18 ป` พ.ศ. 2552-2554 (ค.ศ. 2009-2011)
ป`

ชาย

หญิง

รวม

2552

116

9

125

2553

87

20

107

2554

99

4

103

ที่มา: กรมสืบสวนคดีอาชญากรรม
- พนักงานอัยการ: สํานักงานอัยการ
ในคดี ส วนใหญพนั กงานอั ย การที่ รั บ ผิ ดชอบการดํ าเนิ น คดี ส งฟ‡ อ งเยาวชนและผูM ถูก คุ มความ
ประพฤติที่เปNนผูMใหญ คือ รองอัยการจากสํานักงานอัยการ
- พนักงานอัยการ: สํานักควบคุมยาเสพติด
เจMาหนMาที่ของสํานักควบคุมยาเสพติดเปNนผูMดําเนินคดีสงฟ‡องคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดโดยมีศาล
ชั้นตMนเปNนผูMพิจารณาวาแตละคดีควรเขMาสูศาลหรือใหMคุมความประพฤติ หากเปNนกรณีใหMคุมประพฤติ พนักงาน
คุมประพฤติจะตMองเตรียมทํารายงานการสืบเสาะและพินิจเพื่อชวยประกอบการพิจารณาคดีของศาล
- ศาลชั้นตMน
ในคดีที่พอจะเขMาสูการคุมประพฤติไดMศาลจะสั่งใหMพนักงานคุมประพฤติจัดทํารายงานการสืบเสาะ
และพินิจ
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สถิติคดีเยาวชนที่กระทําความผิด ระหวางป` พ.ศ. 2554-2555 (ค.ศ. 2011-2012)
ป`

2554

2555

ถูกจับกุม (Juvenile Arrest)

11

2

จราจร (Juvenile Traffic)

5

1

คําสั่งใหMรับการดูแลและป‡องกัน(Care Protection Order)

3

4

ผูMปกครองไมสามารถดูแลไดM (Beyond Parental Control)

2

14

รวม

21

21

คดี

ที่มา: ศาลเยาวชน
- กองงานคุ ม ประพฤติ แ ละบริ ก ารสั ง คม กรมพั ฒ นาชุ ม ชน กระทรวงวั ฒ นธรรม
เยาวชนและกีฬา
ในปŒจจุบันกองงานคุมประพฤติและบริการสังคม กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน
และกีฬาเปNนเพียงหนวยงานเดียวที่บริหารจัดการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดที่เปNนเยาวชนในประเทศบรูไนและยัง
รับคดีผูMใหญดMวยในป` พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) นอกจากนี้กองงานนี้ยังเปNนเพี ยงหนวยงานเดียวที่บังคับใชM
กฎหมาย CYPO พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2006), OPCSO พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) ใหMเปNนไปตามคําสั่งศาลดMวย
โครงสรางกองงานคุมประพฤติและบริการสังคม กรมพัฒนาชุมชน
กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชนและกีฬา
ผูMอํานวยการ (Director)
ผูMชวยผูMอํานวยการ (Assistant Director)
เจMาหนMาที่พัฒนาชุมชน/

หัวหนMาพนักงานคุมประพฤติ
(Community Development
officer/Chief Probation
Officer)
นักสังคมสงเคราะหL/
พนักงานคุมประพฤติ

นักสังคมสงเคราะหL/
พนักงานคุมประพฤติ
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ภารกิจหลัก
ภารกิจหลักของกองงานคุมประพฤติและบริการสังคม คือ
1.
2.
3.
4.

ประเมินผูMกระทําผิดที่เปNนเด็กและเยาวชนเพื่อเสนอใหMรับการคุมประพฤติ
ควบคุมและสอดสองผูMถูกคุมความประพฤติ
บริหารจัดการงานบริการสังคม
พัฒนางานและโปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด

การเตรียมรายงานสืบเสาะและพินิจ
ทางกองงานรับคดีโดยตรงจากศาลและดําเนินการสืบเสาะและพินิจโดยพนักงานคุมประพฤติ
รายงานสืบเสาะและพินิจประกอบดMวยสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของผูMกระทําผิดโดยละเอียด เชน สภาพ
ครอบครัว การศึกษา สุขภาพและอื่นๆ พรMอมดMวยการเสนอความเห็นการคุมประพฤติดMวย
หากพนักงานคุมประพฤติพิจารณาแลMวเห็นวาผูMกระทําผิดที่เปNนเยาวชนไมควรถูกคุมประพฤติจะ
เสนอความเห็นตอศาลใหMสงเยาวชนไปยังสถานพินิจ โดยมีระยะเวลาขั้นต่ําตั้งแต 2 ป` และสูงสุดไมเกิน 3 ป`
สําหรับคดีที่รุนแรงจะมีการปรึกษากับศาลและคณะที่ปรึกษาเพื่อนําเสนอรายงานกอนการอานคําพิพากษา ซึ่ง
คณะที่ปรึกษาเปNน คณะบุคคลที่ไดMรับ การแตงตั้งโดยศาลเพื่อใหMคําแนะนําแกผูMกระทําผิดที่เปNนเยาวชนโดย
บุคคลเหลานี้เปNนผูMที่มีความรูMความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งในเชิงสังคมและวัฒนธรรม ขั้นตอนนี้ไมรวมถึง
กรณีความผิดลหุโทษ เชน คดีจราจร หรือกรณีผูMกระทําผิดที่เปNนผูMใหญ
การควบคุมและสอดสอง
ตามกฎ CYPO พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) ผูMที่กระทําผิดที่เปNนเยาวชนอาจถูกสั่งใหMคุมประพฤติเปNน
ระยะเวลาตั้งแต 6 เดือน สูงสุด ไมเกิน 3 ป`และตามกฎนี้ไดMนํามาใชMกับการคุมประพฤติผูMใหญดMวยเชนกัน
พนักงานคุมประพฤติมีหนMาที่ควบคุมดูแลใหMผูMถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตนใหMเปNนไปตามคําสั่ง
ศาลและพนักงานคุมประพฤติสามารถใหMคําแนะนําและการชวยเหลือตางๆไดMเพื่อแกMไขฟ€•นฟูและป‡องกันไมใหM
ผูMถูกคุมความประพฤติหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก
นอกจากนี้พนักงานคุมประพฤติสามารถออกไปเยี่ยมบMานหรือที่ทํางานของผูMถูกคุมความประพฤติ
ไดMหากพบวามีการฝ|าฝ€นหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติและตMองรายงานใหMศาลทราบ ในอดีตที่ผาน
มามีผูMถูกคุมความประพฤติเพียง 2 รายที่ฝ|าฝ€นเงื่อนไขการคุมประพฤติ รายแรกไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุม
ประพฤติ และรายที่ 2กระทําผิดซ้ําในคดีลักทรัพยLซึ่งพนักงานคุมประพฤติไดMพิจารณาแลMวเห็นวาผูMถูกคุมความ
ประพฤติทั้ง 2 รายนี้พักอาศัยอยูในสภาพแวดลMอมที่ไมเหมาะสมตอการแกMไขฟ€•นฟูจึงไดMสงใหMไปอยูในสถาน
พินิจเพื่อการแกMไขฟ€•นฟูที่เหมาะสมตอไป
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การจัดโปรแกรมแกไขฟYZนฟูผูกระทําผิดและครอบครัว
กองงานคุ ม ประพฤติ แ ละบริ ก ารสั ง คมไดM จั ด โปรแกรมแกM ไ ขฟ€• น ฟู ผูM ก ระทํ า ผิ ด สํ า หรั บ ผูM ถู ก
คุมความประพฤติและพอแม โดยปกติแลMวศาลจะสั่งใหMผูMกระทําผิดเขMารับคําปรึกษาบําบัดทางจิต หรือรับ
โปรแกรมอื่นๆตามความเหมาะสมดังนี้
•
•
•
•

แกMไขปŒญหาความสัมพันธLระหวางผูMถูกคุมความประพฤติที่เปNนเยาวชนและผูMปกครอง
แกMไขฟ€•นฟูและใหMความชวยเหลือในการแกMไขฟ€•นฟูผูMถูกคุมความประพฤติ
ชวยเหลือใหMผูMปกครองของเด็กที่กระทําความผิดสามารถชวยเหลือดูแลบุตรหลานตนเองไดM
สนับสนุนและสงเสริมความกินดีอยูดีของเยาวชนที่กระทําความผิดทั้งดMานรางกาย สังคม และ
อารมณLรวมทั้งความปลอดภัยของเยาวชนที่กระทําความผิด

ศาลเยาวชนอาจใหMวางหลักประกันเพื่อใหMผูMปกครองและเด็กที่กระทําผิดปฏิบัติตามคําสั่งไดM โดย
ในแตละคดีจะมีการทําแผนการฟ€•นฟูรายบุคคลและมีการทบทวนตามความเหมาะสมเปNนระยะๆซึ่งจะทําใหM
พนักงานคุมประพฤติสามารถจัดโปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูที่เหมาะสมไดMตามสภาพทางสังคม เศรษฐกิจและ
สภาพแวดลMอมของผูMถูกคุมความประพฤติ
นอกจากการทําแผนการฟ€•นฟูรายบุคคลแลMว กองงานคุมประพฤติและบริการสังคมยังไดMพัฒนา
โปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จิตวิทยา สังคมและการเงินโดยไดMรับความชวยเหลือจาก
กรมพัฒนาชุมชน เชน
•
•
•
•
•

แผนกการใหMคําปรึกษา
แผนกป‡องกันและแกMไขฟ€•นฟู
แผนกครอบครัว ผูMหญิงและเด็ก
แผนกผูMที่ตMองการความชวยเหลือพิเศษ
แผนกสวัสดิการสังคมและบํานาญ

นอกจากนี้ยังมีหนวยงานอื่นๆในประเทศที่ใหMความชวยเหลือเพื่อใหMงานคุมประพฤติดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพในการใหMบริการในการแกMไขฟ€•นฟู เชน
• กระทรวงการศาสนา
• สํานักควบคุมยาเสพติด
• กรมตํารวจ
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การทํางานบริการสังคมสําหรับผูถูกคุมความประพฤติ
ภายใตM CYPO พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) ศาลอาจสั่งใหMผูMกระทําผิดที่เปNนเยาวชนทํางานบริการ
สังคมไดMแตที่ผานมามีเพียงผูMถูกคุมความประพฤติที่เปNนผูMใหญเทานั้นที่ถูกสั่งใหMทํางานบริการสังคม
ผูMถูกคุมความประพฤติที่เปNนเยาวชนอาจถูกสั่งใหMทํางานบริการสังคมไดMไมเกิน 240 ชั่วโมง [51(1)
(f), CYPO 2006] ในขณะที่ผูMถูกคุมความประพฤติที่เปNนผูMใหญอาจถูกสั่งใหMทํางานบริการสังคมไดMตั้งแต
40 – 240 ชั่วโมง [13(2) (f), PCSO 2006]
วัตถุประสงคLของการทํางานบริการสังคมคือเพื่อเปNนการลงโทษและแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด โดย
ปŒจจุบันมีหนวยงานที่ดูแลดMานงานบริการสังคม ดังนี้
•
•
•
•
•
•

มัสยิดทุกแหงในประเทศ
ศูนยLฝ•กอบรมผูMพิการ
บMานพักคนชรา
งานอาสาสมัครอื่นๆซึ่งดูแลโดยกรมพัฒนาชุมชน
หนวยพัฒนาการงานคุมประพฤติ
งานคุมประพฤติในผูMใหญ

งานคุมประพฤติในประเทศบรูไนเริ่มตMนจากการดูแลผูMกระทําผิดที่เปNนเยาวชน ดังนั้นรูปแบบงาน
และการอบรมเจMาหนMาที่จึงเปNนการดูแลเยาวชนที่กระทําความผิดมากกวาการใหMบริการผูMกระทําผิดที่เปNนผูMใหญ
กองงานคุมประพฤติและบริการสังคมไดMรับคดีผูMกระทําผิดที่เปNนผูMใหญเปNนครั้งแรกในป` 2011
สวนใหญเปNนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและลักทรัพยLโปรแกรมแกMไขฟ€•นฟูที่ใชMกับเยาวชนจึงถูกนํามาใชMกับผูMใหญดMวย
เนื่องจากไดMมีการนําแผนการฟ€•นฟูรายบุคคลมาใชMทําใหMพนักงานคุมประพฤติไดMประเมินและจําแนกระดับความ
เสี่ยงและจัดเตรียมโปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูที่เหมาะสมใหMแกผูMกระทําผิดไดMตามสภาพสังคม จิตใจและศาสนา
ตัวอยางเชน ผูMถูกคุมความประพฤติรายหนึ่งติดยาเสพติดเนื่องจากไมสามารถจัดการแกMไขปŒญหาชีวิตสมรสไดM
หลังจากพนักงานคุมประพฤติประเมินแลMวจึงไดMสงไปหาผูMใหMคําปรึกษาเฉพาะดMานใหMไดMรับการฟ€•นฟูที่เหมาะสม
เปNนตMน
ในคดีเกี่ ยวกั บสารเสพติดเราไดMป ระสานความรวมมือกับสํ านักงานควบคุมยาเสพติดใหMตรวจ
พิสูจนLและจัดโปรแกรมบําบัดที่เหมาะสมใหMแกผูMเขMารับการบําบัด
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ความหลากหลายของประเภทคดี
ในชวงแรกกองงานคุมประพฤติและบริการสังคมรับเพียงคดีจราจรและลักทรัพยLสําหรับผูMกระทํา
ผิดที่เปNนเยาวชน ในเดือนมีนาคมที่ผานมาเราไดMรับคดีขมขืนเปNนคดีแรกทําใหMผูMปฏิบัติงานกระตือรือรMนและ
อยากปฏิบัติงานในคดีอื่นที่หลากหลายมากขึ้น
ความรวมมือระหวางหนวยงาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานเปNนปŒจจัยสําคัญที่ทําใหMงานคุมประพฤติของประเทศบรูไนสําเร็จ
ไดMเปNนอยางดียิ่ง เชน ความรวมมือของสํานักงานควบคุมยาเสพติดที่ชวยตรวจพิสูจนLความเปNนผูMเสพ/ผูMติด
ยาเสพติดและจัดโปรแกรมบําบัดใหMแกผูMถูกคุมความประพฤติ
เจาหนาที่ตํารวจ
ในอดีตที่ผานมารองอัยการเปNนผูMสงฟ‡องคดีเยาวชนผูMกระทําผิดแตเพียงหนวยงานเดียว ตอมาเมื่อ
ชวงตMนป`นี้คดีเยาวชนผูMกระทําผิดในคดีจราจรจะถูกดําเนินคดีโดยเจMาหนMาที่ตํารวจซึ่งเมื่อกอนเจMาหนMาที่ตํารวจ
สงฟ‡องไดMเพียงคดีจราจรผูMกระทําผิดที่เปNนผูMใหญ
ขอจํากัดและแนวทางแกไข
งานคุมประพฤติในประเทศบรูไนยังอยูในชวงเริ่มตMนยังคงตMองพัฒนา เสริมสรMางความรูMและทักษะ
ตางๆอีกมาก ซึ่งเราไดMพยายามเรียนรูMและเพิ่มพูนความเปNนไปไดMที่จะทําใหMงานคุมประพฤติและมาตรการแบบ
ไมควบคุมตัวมีประสิทธิภาพและเปNนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูMกระทําผิดที่สมควรไดMรับโอกาสในการแกMไขฟ€•นฟู
ในชุมชน
การฝ\กอบรม
งานคุมประพฤติในประเทศบรูไนกําเนิดขึ้นเพื่อแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดที่เปNนเยาวชน ปŒจจุบันไดMรับ
งานคุมประพฤติผูMใหญเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหMพนักงานคุมประพฤติตMองเสริมความรูMและทักษะที่ดีขึ้นและมากขึ้น
เพื่อใหMสามารถดูแลผูMกระทําผิดไดMทั้ง 2 ประเภท อีกทั้งยังตMองพัฒนาโปรแกรมการฟ€•นฟูใหMเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของผูMกระทําผิด
ที่ ผ านมาเจM า หนM า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ งานดM า นนี้ไ ดM ไ ปเยี่ ย มชมและศึ ก ษาดู ง านที่ ป ระเทศสิ งคโปรL แ ละ
นิวซีแลนดLในชวงการศึกษาดูงานนี้เจMาหนMาที่ไดMมีโอกาสศึกษาระบบงานศาล งานคุมประพฤติและการบริหาร
จัดการงานคุมประพฤติ อีกทั้งเราไดMนําวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใชMกับผูMกระทําผิดในประเทศบรูไนอีกดMวย ในป` 2008
กระทรวงวั ฒ นธรรม เยาวชนและกี ฬาไดM เชิ ญ พนั กงานคุ ม ประพฤติ จ ากประเทศสิ งคโปรL มาจั ด การอบรม
3 วันใหMแกผูMถายทอดการอบรม/วิทยากรผูMสอนในประเทศบรูไนซึ่งเปNนการดีที่ชวยใหMเจMาหนMาที่ของเราเรียนรูMใน
การจัดการกับคดีผูMกระทําผิดที่เปNนเยาวชนไดMดียิ่งขึ้น
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ปŒจจุบันนี้เรากําลังศึกษาถึงหลักสูตรการอบรบ สถานที่สําหรับอบรมพนักงานคุมประพฤติและ
หนวยงานที่เกี่ยวขMองโดยเนMนไปในดMาน
•
•
•
•

ขั้นตอนและกระบวนการเกี่ยวกับงานคุมประพฤติเด็กและผูMใหญ
การบริหารจัดการคดี
โปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูสําหรับเด็กและผูMใหญ
โปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟู

ปŒจจุบันประเทศบรูไนไมมีหนวยงานที่ดูแลเกี่ยวกับโปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูโดยตรง ซึ่งเราเห็นวา
โปรแกรมที่ดีควรแกMไขฟ€•นฟูทั้งผูMกระทําผิดและครอบครัวดMวย เนื่องจากครอบครัวเปNนปŒจจัยและเปNนพลังสําคัญ
ที่จะชวยใหMผูMกระทําผิดกลับตนเปNนคนดีไดM
ดังนั้นจะเปNนการดีหากเราไดMมีการศึกษาเรียนรูMเกี่ยวกับโปรแกรมแกMไขฟ€•นฟูจากประเทศอื่นๆ
เพื่อที่เราจะไดMสามารถจัดตั้งหนวยงานที่ดูแลและพัฒนาโปรแกรมแกMไขฟ€•นฟูของเราเองไดMในอนาคต
ปRจจัยในการเสริมสรางความรวมมือดานงานคุมประพฤติในอาเซียน
เรามุงหวังวาจะมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนประสบการณLและประชุมสัมมนาตางๆ รวมถึง
การฝ•กอบรมที่เกี่ยวกับมาตรการแบบไมควบคุมตัวที่ประเทศสมาชิกในอาเซียนจัดขึ้น ในหลายๆครั้งที่ประสบ
ปŒญหาที่ไมสามารถแกMไขไดMหรือไมมีประสบการณLมากอน หากเราไดMมีการแลกเปลี่ยนความรูMและประสบการณL
ก็จะชวยใหMเราปฏิบัติงานไดMดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การแลกเปลี่ยนความรูMอาจทําไดMโดยจัดทําเว็บไซตLหรือ
เวบบอรLดเพื่อตั้งกระทูMถามตอบกันไดMอยางทันทวงทีและตอเนื่อง
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กรมคุมประพฤติ

กระทรวงยุติธรรม

สถิติในงานคุมประพฤติและการแกไขผูกระทําผิดในชุมชน
สถิติการคุมประพฤติผูMใหญและเด็กระหวางเดือน (กรกฎาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) – มีนาคม พ.ศ. 2556
(ค.ศ. 2013))
เด็กและเยาวชน
ประเภทคดี

ผูMใหญ

ปริมาณคดี

คุมประพฤติ

กระทําผิดซ้ํา

ชาย หญิง

ชาย

หญิง ชาย หญิง

จราจร

17

1

23

1

ลักทรัพยL

1

1

4

ขมขืน

1

1

ชาย

1

ยาเสพติด
อื่นๆ

4

รวม

33

2

27

1

ปริมาณคดี

2

คุมประพฤติ กระทําผิดซ้ํา

หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

1

1

5

3

1

6

4

1

ที่มา : กองงานคุมประพฤติและบริการสังคม กรมพัฒนาชุมชน
จํานวนพนักงานคุมประพฤติและเจMาหนMาที่ผูMปฏิบัติงานในการแกMไขผูMกระทําผิด
ตําแหนง

จํานวน

หัวหนMาพนักงานคุมประพฤติ

1

พนักงานคุมประพฤติ

3

ปริมาณคดีที่รับตอเดือนตอคน: 2 – 4 คดีตอคนตอเดือน
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สถิติการจับกุมเด็กและเยาวชนระหวางเดือนมกราคม –กันยายน พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) แยกตามประเภทคดี
(ณ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012))

ประเภทคดี

อายุต่ํากวา 17
ชาย

รวม

รวม

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

3

48

4

52

55

29

110

26

136

265

ความผิ ด ตามประมวล 8
กฎหมายอาญา

8

31

14

45

53

ละเมิด/ฝ|าฝ€น พรบ.

1

1

26

4

30

31

รวม

38

41

215

48

263

คดีทํารMายรางกาย

3

คดีที่เกี่ยวกับทรัพยL

26

หญิง

18-35 ป`

3

3

ที่มา: กรมขMอมูลอาชญากรรม

จัดเตรียมขMอมูลโดย :
กองงานคุมประพฤติและบริการสังคม
กรมพัฒนาชุมชน
กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชนและกีฬา
ประเทศบรูไนดาลรุสซาลาม
43

กรมคุมประพฤติ

กระทรวงยุติธรรม
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ระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัว

ประเทศกัมพูชา

45

กรมคุมประพฤติ

กระทรวงยุติธรรม

ระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวในประเทศกัมพูชา
ความเปPนมา
ระบบยุติธรรมทางอาญาจะใชMมาตรการแบบควบคุมตัวในชั้นกอนพิจารณาคดีหรือจําคุกเทานั้น
สําหรั บ มาตรการทางเลื อกอื่ นจะใชM เมื่ อไมสามารถพิ จารณาไดM ว าการควบคุมตั วหรือจํ าคุ กดั งกลาวมี ความ
เหมาะสม การตัดสินใจเกี่ ยวกับมาตรการทางเลือกแทนการควบคุมตั วในชั้นกอนการพิ จารณาคดีควรตMอง
กระทําเปNนลําดับแรกอยางรวดเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดM
หลักการสําคัญของกรอบทางกฎหมายจะปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และประมวลกฎหมายอาญา แตเพิ่งมีการบรรจุรายละเอียดกระบวนการและกลไกลงไป หลักบางประการใหM
อํานาจพนักงานอัยการควบคุมและสอดสองกระบวนการ แตในทางปฏิบัติไมสามารถกระทําไดMเนื่องจากขาด
กลไกและโครงสรMางในระดับชุมชนในการสนับสนุนกระบวนการจัดการ ในอุดมคติ กลไกและระเบียบวิธีมี
ความสําคัญอยางยิ่งในการสนับสนุนการดําเนินงานตามกรอบของกฎหมาย
หลักในการดําเนินมาตรการแบบไมควบคุมตัวบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และมาตรการทางเลือกแทนการจําคุกบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา
การนําบทบัญญัติทางกฎหมายที่มีอยูไปใชMดําเนินการมาตรการทางเลือก แบงออกเปNน 3 ชั้น:
1. ชั้นกอนการพิจารณาคดี (ชั้นไตสวนคดี) 2. ชั้นระหวางการพิจารณาคดี (ชั้นพิพากษาคดี) และ 3. ชั้นหลัง
การพิจารณาคดี (ชั้นบังคับใหMเปNนไปตามคําพิพากษาของศาล)
1. ชั้นกอนการพิจารณาคดี
• การควบคุมและสอดสองตามคําสั่งศาล: มาตรา 223 ถึง 230 / 601 / 249 / 352
• การประกันตัว: มาตรา 216 ถึง 217
2. ชั้นระหวางการพิจารณาคดี
• การประกันตัว: มาตรา 306
• การอานคําพิพากษากําหนดโทษ:
- คําสั่งใหMทํางานบริการสังคม: มาตรา 72 ถึง 75 / 98 / 103
- การตําหนิโทษ: มาตรา 76 / 98
• การลงโทษเพิ่มเติม: มาตรา 53 / 99 ถึง 100
• การอานคําพิพากษารอการลงโทษ:
- การรอลงอาญาปกติ: มาตรา 107 ถึง 116 = 5 ป`
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- การคุมประพฤติ: มาตรา 117 ถึง 123

= 5 ป`

• การเลื่อนอานคําพิพากษาลงโทษ: มาตรา 124 ถึง 126
• การปลอยตัวกึ่งอิสระ: มาตรา 127 ถึง 131= 6 เดือน
• การพิพากษาแยกการลงโทษ: มาตรา 132 ถึง 135 = 1 ป`
3. ชั้นหลังการพิจารณาคดี
• การปลอยตัวแบบมีเงื่อนไข
• การลดโทษ และการนิรโทษกรรม
โครงสรางงานคุมประพฤติ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
เพื่ อ บรรลุ ผ ลสั มฤทธิ์ ในเดื อนตุ ล าคม พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) กระทรวงยุ ติ ธ รรมไดM จั ดตั้ ง
คณะทํางานระหวางกระทรวงขึ้น คณะทํางานดังกลาวประกอบดMวย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย
(สํานักงานตํารวจแหงชาติ ราชอาณาจักรกัมพูชา กรมราชทัณฑL กรมการปกครองทMองถิ่น) กระทรวงสวัสดิการ
สังคม ทหารผานศึก และแกMไขฟ€• น ฟูเด็ กและเยาวชน และภาคี ดMานการพั ฒ นา โดยจั ดประชุ มเพื่ อกําหนด
นโยบายหรือระเบียบวิธีเพื่อสนับสนุนหลักการตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
ภารกิจหลัก
1. กระทรวงยุติธรรม: ทํางานรวมกับผูMพิพากษา และพนักงานอัยการ:
- ผูMพิพากษาใชMดุลพินิจในการตัดสินใหMใชMมาตรการทางเลือก หรือการจําคุก
- พนักงานอัยการรับผิดชอบการบังคับใหMเปNนไปตามคําพิพากษาของศาล ดังที่ไดMบัญญัติไวMใน
มาตรา 103 การบังคับการรับโทษในชุมชน “กระบวนการสําหรับการปฏิบัติตอผูMกระทําผิดโดยใหMทํางานบริการ
สังคม อาจใหMพนักงานอัยการเปNนผูMกําหนด”
2. กระทรวงสวัสดิการสังคม ทหารผานศึก และแกMไขฟ€•นฟูเด็กและเยาวชน:
- ตํารวจและศาล: กํากับดูแล ควบคุมและสอดสองผูMตMองคําพิพากษาลงโทษ รวมทั้ง รายงาน
ตอพนักงานอัยการเกี่ยวกับงานที่ผูMตMองคําพิพากษาลงโทษไดMกระทํา
- สภาชุมชน และ MOSAVY: ทํางานอยางใกลMชิดกับตํารวจและศาล และภาคประชาสังคม
เพื่อเขMาถึงสถานะของผูMตMองคําพิพากษาลงโทษ และครอบครัวของผูMตMองคําพิพากษาลงโทษ
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การพัฒนาในปRจจุบัน
คณะทํางานระหวางกระทรวงไดMมีการทํางานและประชุมรวมกันโดยมีมติใหMออกประกาศ 3 ฉบับ
ประกอบดMวย 1. ประกาศเกี่ยวกับการควบคุมและสอดสองตามคําสั่งศาล 2. ประกาศเกี่ยวกับการรอลงอาญา
และ 3. ประกาศเกี่ยวกับการทํางานบริการสังคม
1. ประกาศเกี่ยวกับการควบคุมและสอดสองตามคําสั่งศาล
ประกาศ
เรื่อง
การควบคุมและสอดสองตามคําสั่งศาล
กระทรวงยุติธรรมไดMประจักษLวา การดําเนินการและนโยบายใหMประกันตัว หรือ การควบคุมและ
สอดสองตามคําสั่งศาล ซึ่งบัญญัติไวMในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 223 ถึง 230 มิอาจ
เปNนผลในทางปฏิบัติไดMโดยสมบูรณL นําไปสูการขาดประสิทธิภาพและไมราบรื่นในการดําเนินการ
เพื่อใหMการดําเนินการและนโยบายเหลานี้เปNนผลในทางปฏิบัติดMวยความราบรื่น ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กระทรวงยุติธรรมขอแจMงใหMทราบ ดังนี้
ก. ผูMพิพากษาชั้นไตสวนคดี
1. เพื่อใหMแนใจวา การดําเนินการเปNนไปตามนโยบายเหลานี้ อาจมีการตรวจสอบและเทียบวัด
อยางถี่ถMวนและแมนยําเกี่ยวกับพฤติการณLแหงคดี บุคลิกลักษณะตัวบุคคลของผูMตMองหา และสภาพการณLทาง
สังคม เพื่อพิจารณาการมีคําสั่งใหMควบคุมและสอดสองผูMตMองหาแทนการกักขังตัว
2. ในบรรดาหนMาที่ที่ตMองปฏิบัติ ผูMพิพากษาชั้นไตสวนอาจพิจารณาถึงมาตรการตรวจสอบและ
ควบคุมและสอดสอง เพื่อใหM แนใจวา ผูMตMองหาจะปฏิบัติห นMาที่ของเขา/ของเธออยางถูกตMองเหมาะสมตาม
บทบัญญัติของมาตรา 223 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการควบคุมและสอดสองผูMตMองหาผูMพิพากษาชั้นไตสวนอาจมี
คําสั่งใหMผูMตMองหารายงานตัวเปNนประจําตามกําหนดนัดหมาย ณ สถานีตํารวจ หรือ หนวยสารวัตรทหาร ซึ่งมีที่
ตั้งอยูใกลMที่พักของผูMตMองหามากที่สุด
3. นอกเหนือจากแจMงพนักงานอัยการ และผูMตMองหา แลMว อาจสําเนาคําวินิจฉัยใหMผูMตMองหาอยู
ภายใตMการควบคุมและสอดสองตามคําสั่งศาลแกสถานีตํารวจ หรือ หนวยสารวัตรทหาร หรือ บุคคลในทMองถิ่น
ที่ผูMตMองหาพักอาศัยผูMซึ่งไดMรับมอบหมายดําเนินการควบคุมและสอดสอง
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4. อาจกําหนดเงื่อนไขที่ผูMตMองหาตMองปฏิบัติระหวางอยูภายใตMการควบคุมและสอดสองตามคําสั่ง
ศาล โดยใหMนําคําวินิจฉัยไปแสดงตอสถานีตํารวจ หรือ หนวยสารวัตรทหาร หรือ บุคคลในทMองถิ่นที่ผูMตMองหาพัก
อาศัยผูMซึ่งไดMรับมอบหมายดําเนินการควบคุมและสอดสอง
5. อาจพิ จ ารณารายงาน หรื อขMอมู ล อื่ นใดที่ เกี่ ย วขM องกั บ ผูM ตMองหา หนวย หรื อ บุ คคลที่ไดM รั บ
มอบหมายดําเนินการควบคุมและสอดสอง เพื่อนําไปประกอบดุลพินิจในการดําเนินการตามมาตรา 227, 228,
229 และ 230 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข. พนักงานอัยการ
1. เพื่อใหMแนใจวา การดําเนินการเปNนไปตามนโยบายเหลานี้ อาจมีการตรวจสอบและเทียบวัด
อยางถี่ถMวนและแมนยําเกี่ยวกับพฤติการณLแหงคดี บุคลิกลักษณะตัวบุคคลของผูMตMองหา และสภาพการณLทาง
สังคม เพื่อพิจารณาการมีคําสั่งใหMควบคุมและสอดสองผูMตMองหาแทนการกักขังตัว
2. หลังจากไดMรับ หมายที่ร ะบุเงื่อนไขที่ผูMตMองหาตMองปฏิ บัติร ะหวางอยูภายใตMการควบคุมและ
สอดสองตามคําสั่งศาล พนักงานอัยการอาจมีมาตรการ ดังนี้:
- กําหนดแนวทางแกผูMตMองหาในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในหมายของผูMพิพากษาชั้นไต
สวนคดี
- กําหนดแนวทางแกหนวยงาน หรื อบุคคลที่ไดMรับมอบหมายจากผูMพิพากษาชั้นไตสวนคดี
ดําเนินการกํากับดูแล และจัดทํารายงานดังกลาว
3. ในกรณีผูMตMองหาที่ผูMพิพากษาชั้นศาลไตสวนคดีกําหนดใหMตMองรายงานตัว ณ สถานีตํารวจ หรือ
หนวยสารวัตรทหาร นั้น พนักงานอัยการอาจใหMแนวทางแกหนวยในการกําหนดมาตรการ ดังนี้:
- จัดเตรี ยมแบบบั นทึกการรายงานตัว สําหรับผูM ตMองหาที่ มาลงทะเบี ยนตามกํ าหนดเวลาที่
ผูMพิพากษาชั้นศาลไตสวนคดีไดMมีคําสั่ง
- มอบหมายหนวยงานใหMกํากับดูแลกิจกรรมของผูMตMองหา
- จัดทํารายงานกิจกรรมของผูMตMองหา (การเขMารวม และกิจกรรม) ตามที่กําหนดตอพนักงาน
อัยการ
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2. ประกาศเกี่ยวกับการรอลงอาญา
แนวทาง และกระบวนการ
สําหรับ
การดําเนินการกรณีรอลงอาญา
กระทรวงยุติธรรมไดMประจักษLวา การดําเนินการและนโยบายกรณีการรอลงอาญา ซึ่งบัญญัติไวMใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 117 ถึง 123 และ มาตรา 165 มิอาจเปNนผลในทางปฏิบัติไดM
โดยสมบูรณL นําไปสูการขาดประสิทธิภาพและไมราบรื่นในการดําเนินการ
เพื่อใหMการดําเนินการและนโยบายเหลานี้เปNนไปดMวยความราบรื่น กระทรวงยุติธรรมขอแจMงใหM
ทราบ ดังนี้
ก. ผูMพิพากษาชั้นไตสวนคดี
1. ตามมาตรา 117 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ผูMพิพากษาอาจขยายขอบเขต
สูงสุดใหMใชMการรอลงอาญาสําหรับผูMกระทําผิดในคดีไมรMายแรงที่มีระวางโทษจําคุก
2. ศาลอาจสําเนาคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด จํานวน 3 ฉบับ ใหMแกพนักงานอัยการ 2 ฉบับ และใหM
ผูMตMองคําพิพากษาลงโทษ 1 ฉบับ เพื่อนําไปดําเนินการในสวนที่เกี่ยวขMองตอไป
ข. พนักงานอัยการ
1. อาจเขMาไปประสานดําเนินการรอลงอาญาในทุกระดับของศาล
2. อาจมอบหมายบุคคลใหMควบคุมและสอดสองกิจกรรมของผูMตMองคําพิพากษาลงโทษในพื้นที่
ทMองถิ่น บุคคลที่ไดMรับมอบหมายสามารถเปNนไดM ตั้งแต เจMาหนMาที่ตํารวจ สภาชุมชน Sangat บุคคลผูMรับผิดชอบ
ดMานการศึกษาและการเสริมสรMางสมรรถนะ
3. อาจใหMคําแนะนําผูMตMองคําพิพากษาลงโทษทุกคนใหMไปรายงานตัวตอบุคคลที่ไดMรับมอบหมาย
4. อาจสํ าเนาคําพิ พากษาเด็ ดขาดใหM แกบุคคลที่ไดM รับ มอบหมาย และใหMแนวทางการสื่อสาร
สําหรับการดําเนินการ
5. เมื่อจําเปNน พนักงานอัยการอาจใหMแนวทางแกหนวยตํารวจศาลเพื่อพัฒนามาตรการควบคุม
และสอดสอง และกํากับดูแลกิจกรรมของผูMตMองคําพิพากษาลงโทษ และจัดใหMมีการรายงานตัวเปNนประจําเพื่อ
ตั้ ง ขM อ สั ง เกตและหามาตรการจากพนั ก งานอั ย การผานการติ ด ตามและสั ง เกตการณL กิ จ กรรมของผูM ตM อ ง
คําพิพากษาลงโทษดMวยตนเอง
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3. ประกาศเกี่ยวกับการพิพากษาคดีทางเลือก

ประกาศ
เรื่อง
การทํางานบริการสังคมแทนการรับโทษ
กระทรวงยุติธรรมไดMประจักษLวา การดําเนินการและนโยบาย เรื่อง การทํางานบริการสังคมแทน
การรับโทษ ซึ่งบัญญัติไวMในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 72 ถึง 75 มาตรา 98 มาตรา 101
ถึง 103 และ มาตรา 162 มิอาจเปNนผลในทางปฏิบัติไดMโดยสมบูรณL นําไปสูการขาดประสิทธิภาพและไมราบรื่น
ในการดําเนินการ
เพื่ อใหMการดํ าเนิน การและนโยบายเหลานี้เปN นไปดM วยความราบรื่น ตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา กระทรวงยุติธรรมขอแจMงใหMทราบ ดังนี้
ก. ผูMพิพากษาชั้นไตสวนคดี
1. เพื่อใหMแนใจวา การดําเนินการเปNนไปตามนโยบายและแนวทางเหลานี้ ซึ่งบัญญัติไวMในประมวล
กฎหมายอาญา เรื่อง การทํางานบริการสังคม ผูMตMองหาในคดีที่มีความผิดระวางโทษจําคุก 3 ป` หรือนMอยกวา
อาจสั่งใหMทํางานบริการสังคมแทน
2. ศาลอาจสําเนาคําวินิจฉัยใหMแกพนักงานอัยการ จํานวน 1 ฉบับ และใหMแกผูMตMองหาอีกจํานวน
1 ฉบับ
ข. พนักงานอัยการ
1. อาจประสานงานกับองคLกรภาครัฐ สมาคม หรือองคLกรภาคเอกชน (NGO) เพื่อจัดทําทะเบียน
รายนามบุคคลากรดMานกฎหมาย และสาขาวิช าชี พที่ ส ามารถจั ดหางานใหM แกผูMตMองคํ าพิ พากษาลงโทษ ซึ่ ง
ทะเบียนรายชื่อดังกลาวอาจเสนอตอศาลเพื่อพิจารณาคัดเลือกงานสําหรับผูMตMองคําพิพากษาลงโทษผูMเห็นชอบ
ยินยอม
2. กรณีการสั่งใหMเด็กและเยาวชนทํางานบริการสังคม จําเปNนตMองมีการหารือเพิ่มเติมกับเจMาหนMาที่
ดMานสังคมสงเคราะหLเกี่ยวกับการทํางานบริการสังคมซึ่งสามารถมีบทบาทในการฝ•กอบรมและพัฒนาผูMตMองคํา
พิพากษาลงโทษใหMปรับตัวเขMาสูสังคม
3. อาจกําหนดกระบวนการดําเนินงานสําหรับบุคลากรดMานกฎหมายซึ่งยอมรับผูMตMองคําพิพากษา
ลงโทษในความดูแลเพื่อทํางานบริการสังคมอาจมีหนMาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้:
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• ใหMแนวทางการทํางานบริการสังคมแกผูMตMองคําพิพากษาลงโทษ และอบรมใหMความรูMเพื่อใหM
สามารถดําเนินชีวิตในทางที่ถูกตMองเมื่อกลับเขMาสูสังคม
• จัดการ และกํากับดูแลกิจกรรมของผูMตMองคําพิพากษาลงโทษระหวางการทํางานบริการสังคม
• รายงานกิจกรรมของผูMตMองคําพิพากษาลงโทษตอพนักงานอัยการ
• ลงลายมือชื่อในรายงานเพื่อรับทราบการทํางานของผูMตMองคําพิพากษาลงโทษ
4. กํากับดูแล และควบคุมการทํางานของผูMตMองคําพิพากษาลงโทษอยางเขMมงวดจริงจัง ดังนี้:
• จัดการ กํากับดูแล บันทึกรายงานเกี่ยวกับการทํางานบริการสังคม
• กํากับดูแลผูMตMองคําพิพากษาลงโทษใหMปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลสั่ง
• แนะนําแนวทางเกี่ยวกับงานบริการสังคมและหนMาที่ที่ผูMตMองคําพิพากษาลงโทษจําเปNนตMอง
ปฏิบัติใหMแลMวเสร็จครบถMวน
• แนะนําแนวทางแกบุคลากรดMานกฎหมายซึ่งยอมรับผูMตMองคําพิพากษาลงโทษในความดูแล
เกี่ยวกับกระบวนการทํางานบริการสังคม
• ออกเอกสารคําสั่งศาลประกาศรับรองผานการทํางานบริการสังคมแกผูMตMองคําพิพากษาลงโทษ
ที่ปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณL
ปRจจัยหลักในการสรางความรวมมือที่เขมแข็งสําหรับงานคุมประพฤติอาเซียน ประกอบดMวย:
1. จัดตั้งเครือขายและกําหนดเป‡าหมายสําหรับการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขMอมูลขาวสาร
ระหวางกัน
2. จัดการประชุมรวมกันเปNนประจําเพื่อจัดการขMอมูลขาวสารและสถานะของการทํางานใหMเปNน
ปŒจจุบัน
3. ศึกษาดูงานในกลุมประเทศอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณL และเพิ่มพูนความรูMสําหรับ
พัฒนาการดําเนินงานในอนาคต
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ระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัว

ประเทศอินโดนีเซีย
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ระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวในประเทศอินโดนีเซีย
ความเปPนมา
เปNนที่ทราบกันดีแลMววา การถูกคุมขังในเรือนจํากอใหMเกิดผลทางลบตอผูMตMองขัง เชน ผูMตMองขังอาจ
เรีย นรูMวิ ธีการกออาชญากรรมรู ปแบบใหมจากผูM ตMองขังคนอื่น หรือเผชิญปŒญหาดM านจิ ตใจ (psychological
problems) จากการถูกคุมขังแตในทางปฏิบัติ การใหMคําแนะนําและชวยเหลือเยียวยาผูMตMองขังในเรือนจํามี
อุปสรรคในหลายดMาน เชน เรือนจําไมสามารถนําโปรแกรมบําบัดไปใชMไดMอยางมีประสิทธิภาพ ความแออัด
หนาแนนของจํานวนผูMตMองขังในเรือนจําโดย ประสบปŒญหาผูMตMองขังลMนเรือนจํา ทําใหMการแกMไขฟ€•นฟูในเรือนจํา
ไมสามารถทําไดMเกือบทุกเรือนจําในประเทศอินโดนีเซีย
สภาพการณLดังกลาวเปNนสาเหตุหลักที่ตMองการหนวยงานซึ่งจะทําหนMาที่แกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดโดย
ปราศจากอิทธิพลจากเรือนจํา ในอินโดนีเซีย จึงมีหนวยงานหนึ่งที่ใหMคําแนะนําและฟ€•นฟูผูMตMองขังนอกเรือนจํา
รูMจักกันในชื่อ “คณะกรรมการพิจารณาการคุมประพฤติและพักการลงโทษ (Probation and Parole Board)”
ผูMกระทําผิดทุกคนที่อยูภายใตMหนวยงานนี้จะถูกเรียกวา Correctional Clients อันประกอบดMวยผูMถูกคุมความ
ประพฤติและผูMไดMรับการพักการลงโทษ โดยผูMไดMรับการพักการลงโทษ คือ ผูMตMองขังจะไดMรับการพักโทษหลังจาก
ไดMรับโทษในเรือนจําแลMว 2 ใน 3 ของโทษทั้งหมด เปNนผูMมีความประพฤติดี และปฏิบัติตามกฎของเรือนจํา สวน
ผูMถูกคุมความประพฤติ คือ ผูMกระทําผิดที่ศาลตัดสินใหMอยูในความควบคุมดูแลของคณะกรรมการพิจารณาการ
คุมประพฤติและพักการลงโทษ
โปรแกรมการพักการลงโทษนี้กอใหMเกิดผลดีเปNนอยางมาก โดย โปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทํา
ผิดของคณะกรรมการชุดนี้สนับสนุนใหMผูMกระทําผิดมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น เชื่อวายิ่งพวกเขาไดMกลับไปใชMชีวิตอยูใน
สังคมเร็ วขึ้ นเทาไหร จะสงผลดีใหM พวกเขาสามารถปรั บตั วเขMากับ สังคมไดMเร็ว ขึ้น เทานั้ น นอกจากนี้การใหM
ผูMกระทําผิดไดMรับการฟ€•นฟูในชุมชนยังชวยลดโอกาสที่ผูMกระทําผิดจะถูกถายทอดหรือเรียนรูMการกออาชญากรรม
ในเรือนจําและลดปŒญหาผูMตMองขังลMนเรือนจําอีกดMวย
หลังจากการกอตั้งหนวยงานดังกลาว คณะกรรมการพิจารณาการคุมประพฤติและพักการลงโทษ
ไดMมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง แบงไดMเปNน 3 ชวงเวลา ดังนี้
1. ยุคลาอาณานิคมของดัชตS (Dutch Colonialism Period)
ในยุคแรกหนวยงานนี้ถูกเรียกวา Reclassering (เปNนภาษาดัชตL แปลวา การแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทํา
ผิด) เปNนสถาบันที่รับผิดชอบการแกMไขฟ€•นฟูในชุมชน (Community Based Corrections) หลังการบังคับใชM
กฎหมาย Staadblad พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1926) ฉบับที่ 251 ในป` พ.ศ. 2597 (ค.ศ. 1927) ไดMมีการสรMาง
สถาบั น ดั งกลาวในเมื อ งตางๆ ซึ่ ง อยู ภายใตM ก ารดู แลของหนวยตรวจสอบพิ เศษในเรื อนจํ าสํ านั ก งานใหญ
กฎหมายที่เกี่ยวกับสถาบันที่รับผิดชอบดMานการฟ€•นฟูนี้ถูกเขียนไวMใน The Dwang Opvoedign Regeling
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2. ยุคลาอาณานิคมของญี่ปุeน (Japan Colonialism Era)
ในสมัยนี้ แมMวาสถาบันเพื่อการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดยังคงมีอยูในเรือนจําสํานักงานใหญ แต
กิจกรรมตางๆ ไดMหยุดชะงักไป จนกระทั่งป` พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1950) กิจกรรมการแกMไขฟ€•นฟูไดMรับความสนใจ
อีกครั้ง ซึ่งจะเห็นไดMจากที่มีการจMางผูMชวยสําหรับพนักงานแกMไขฟ€•นฟูในทุกภาค
3. หลังจากวันประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (The Independence day of
Republic of Indonesia)
เนื่องจากคําวา Reclassering มีนัยของระบบเรือนจํา (prison system) จึงคิดวาเปNนคําที่ไม
เหมาะสมอีกตอไป ดังนั้นในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) ระบบเรือนจําจึงเปลี่ยนมาเรียกวา
ระบบราชทัณฑL (Correctional system) ตามคําสั่งคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น (Ampera Cabinet Presidium
decision No. 75/U/Kep/11/66) ในชวงของการเปลี่ยนโครงสรMางองคLกรนี้เอง ชื่อ Reclassering ไดMถูก
เปลี่ยนมาเรียกวา การแกMไขฟ€•นฟูและใหMคําแนะนําทางสังคมแกเยาวชน (social guidance and juvenile
treatment) ตามคําสั่งประธานาธิบดีที่ 75/V/1966 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) ตั้งแตนั้น
มาการบริหารงานจึงแบงไดMเปNน 2 สาย คือ สายราชทัณฑL และสายการแกMไขฟ€•นฟูและใหMคําแนะนํา
สืบเนื่องจากคําสั่งของอธิบดีกรมราชทัณฑLที่ E.PR.07.03 -17 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2540
(ค.ศ. 1997) และคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมที่ M.02-PR.07.03 เกี่ยวกับองคLกรและขั้นตอน
การแกM ไ ขฟ€• น ฟู แ ละใหM คํ า แนะนํ า แกผูM ก ระทํ า ผิ ด ที่ เ ปN น เยาวชน ชื่ อ ของหนวยงานนี้ จึ ง ไดM ถู ก เปลี่ ย นเปN น
คณะกรรมการพิจารณาการคุมประพฤติและพักการลงโทษ
โครงสรางองคSกรของคณะกรรมการพิจารณาการคุมประพฤติและพักการลงโทษ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยโครงสรMางแลMวคณะกรรมการพิจารณาการคุมประพฤติและพักการลงโทษสังกัดภายใตMกรม
ราชทัณฑL กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน แตในทางปฏิบัติแลMวคณะกรรมการนี้ทํางานภายใตMสํานักงาน
สวนภูมิภาค (Regional office) ของกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน โดยมีภารกิจหลักของหนวยงานที่
เกี่ยวขMองกันดังนี้:
• กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ดูแลเรื่องกฎหมายและสิทธิมนุษยชนของประเทศ และ
ใหMคําแนะนําดMานกฎหมายแกประธานาธิบดีในการบริหารประเทศ
• กรมราชทัณฑL รับผิดชอบการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติเกี่ยวกับผูMที่กระทําผิดกฎหมาย
• สํานักงานสวนภูมิภาคของกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน มี Kentor Wilayah เปNน
ตัวแทนกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในทุกจังหวัด
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1. โครงสรMางองคLกรของกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
กรมควบคุมและบังคับใชM
กฎหมาย

ศาลและการจัดการของรัฐ

ปลัดกระทรวง
(นโยบายดMานงบประมาณ)

การอพยพเขMาเมือง

กรมปกป‡องทรัพยLสินทาง
ปŒญญา

กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

กรมปกป‡องสิทธิมนุษยชน

การพัฒนาการกฎหมาย
แหงชาติ
กรมบังคับใชMกฎหมาย
ทั่วไป

สถาบันวิจยั และพัฒนา
สิทธิมนุษยชน

กรมราชทัณฑL

ฝ|ายทรัพยากรบุคคล ดูแล
การออกกฎหมายและ
ปกป‡องสิทธิมนุษยชน

2. โครงสรMางองคLกรของกรมราชทัณฑL
กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
กรมราชทัณฑL

สํานักรักษาความ
ปลอดภัย

สํานักดูแลสุขภาพ
ผูMตMองขัง

สํานักใหMคําแนะนํากับ
สังคมและเด็กยากจน

สํานักจัดการทรัพยLสินที่
ถูกริบ

สํานักงานเลขาธิการกรม
ราชทัณฑL
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สํานักพัฒนาการการ
บริหารผูMตMองชัง
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ภารกิจหลัก
คณะกรรมการพิจารณาการคุมประพฤติและพักการลงโทษ เปNนหนวยงานที่รับผิดชอบดMานการ
บําบัดแกMไขผูMกระทําผิด โดยมีภารกิจหลัก ดังนี้
1. การใหคําแนะนํา เกี่ยวกับบุคลิกภาพและทักษะที่จําเปNนในการชวยเหลือตนเอง โดยพนักงาน
คุมประพฤติจะไปพบผูMกระทําผิดที่บMาน หรือนัดหมายใหMมาพบที่สํานักงาน โดยในชวงนี้ผูMกระทําผิดจะถือวาอยู
ในโปรแกรมการใหMการคําแนะนํา ซึ่งประกอบไปดMวย
1.1 การใหคําแนะนําทางสังคม เพื่อใหMผูMกระทําผิดมีความเขMาใจเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรม
ทางสังคมที่เหมาะสม
1.2 การใหคําแนะนําดานบุคลิกภาพและความเชื่อทางศาสนา เพื่อชวยเหลือผูMกระทําผิดในแง
ของการจัดการกับ อารมณL ความฉลาดทางอารมณL และการจั ดการกั บความทุกขL ความ
ยากลําบากทางเศรษฐกิจ
1.3 การฝ\กทักษะ เปNนการใหMคําแนะนําหรือฝ•กอบรมในดMานตางๆ ที่ผูMกระทําผิดสามารถนําไปใชM
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดM
กิจ กรรมที่ คณะกรรมการพิ จ ารณาการคุ มประพฤติ และพั กการลงโทษนํ ามาใชM เพื่อชวยเหลื อ
ผูMกระทําผิด ไดMแก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การใหMความรูMเกี่ยวกับศาสนา
การใหMความรูMเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสม
การใหMคําปรึกษารายบุคคลและรายกลุม
การศึกษาตอ
คายลูกเสือ
การฝ•กอาชีพ
การใหMคําแนะนําเกี่ยวกับการอยูในสังคม
การบําบัดปŒญหาทางจิตใจ
วรรณกรรม
การบําบัดอาการทางจิต
อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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2. การจัดทํารายงานของผูกระทําผิด (Social Case Report) โดยสามารถแบงประเภทของ
รายงานไดM ดังนี้:
2.1 รายงานเพื่อเตรียมการสําหรับคดีที่ผูMกระทําผิดเปNนเยาวชน
2.2 รายงานเพื่อประกอบการพิจารณาคดีของศาลสําหรับคดีที่ผูMกระทําผิดเปNนเยาวชน
2.3 รายงานสําหรับผูMตMองขัง ซึ่งสามารถจําแนกออกไดMเปNน 6 ประเภทตามวัตถุประสงคL
• รายงานสําหรับการรับตัวและปฐมนิเทศ
• รายงานสําหรับการจําแนกเพื่อเขMาสูโปรแกรมบําบัด
• รายงานเพื่อเตรียมเขMาสูการคุมประพฤติ
• รายงานสําหรับเตรียมการกอนปลอยตัว
• รายงานสําหรับเตรียมการชวงปรับตัว
• รายงานสําหรับการปลอยตัวเพื่อไปเยี่ยมบMาน
2.4 รายงานที่หนวยงานอื่นรMองขอ
3. การควบคุมและสอดสองผูกระทําผิด
การพัฒนาในปRจจุบัน
ในขณะนี้ กรมราชทัณฑLกําลังประสบปŒญหาการเปลี่ยนแปลงระบบการดําเนินงานในสวนราชการ
โดยคณะกรรมการพิจารณาการคุมประพฤติและพักการลงโทษซึ่งอยูในสังกัดกรมราชทัณฑLก็เปNนสวนหนึ่งของ
การเปลี่ยนโครงสรMางดังกลาวดMวย จุดประสงคLของการเปลี่ยนแปลงระบบและนวัตกรรมในการทํางาน นั้นมี
เป‡าหมายเพื่อ การคืนคนดีสูสังคมอยางแทMจริง
ตัวอยางเชน จนถึงขณะนี้การทําหนMาที่ของคณะกรรมการพิจารณาการคุมประพฤติและพักการ
ลงโทษยังไมไดMทํางานรวมกับเรือนจําอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ดังนั้นพนักงานคุมประพฤติยังคงทํางาน
ตามหนM า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในกระบวนการยุ ติ ธ รรมแบบเดิ ม ทั้ ง การเปลี่ ย นแปลงระบบที่ กํ า ลั ง จะเกิ ด ขึ้ น นั้ น
คณะกรรมการพิจารณาการคุมประพฤติและพักการลงโทษกําลังวางแผนที่จะลดขั้นตอนการทํางาน เพื่อลด
ความลาชMาและซ้ําซMอน อีกความพยายามหนึ่ง คือ การใหMพนักงานคุมประพฤติไปประจําที่เรือนจํา สถานพินิจ
และสถานีตํารวจ เพื่อทําการประเมินผูMกระทําผิดในเบื้องตMน
การเปลี่ ย นแปลงและความกM าวหนM าอี กประการหนึ่ ง ของงานแกM ไขผูM ก ระทํ า ผิ ด ในชุ ม ชน คื อ
ผูMถูกคุมความประพฤติที่ไดMรับ การพักโทษหรือลดโทษจากเรื อนจํ ามีจํ านวนมากขึ้ น ผูM ถูกคุ มความประพฤติ
เหลานี้ ไดMแก
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1. ผูตองขังที่ไดรับการปลอยตัวกอนกําหนด (Inmates on Pre-release Leave)
การปลอยตัวกอนกําหนดจะใหMกับผูMตMองขังที่ไดMรับโทษจําคุกนMอยกวาหนึ่งป` สําหรับผูMที่มีความ
ประพฤติดี และไดMรับโทษจําคุก 9 เดือน จะถูกใหMคุมประพฤติ 3 เดือน และสําหรับผูMตMองขังที่ไดMรับโทษจําคุก
8 เดือน จะถูกใหMคุมประพฤติ 8 เดือน ผูMตMองขังที่ ถูกปลอยตัวในกรณีดังกลาว จะอยูในความดูแลของ
คณะกรรมการพิจารณาการคุมประพฤติ และพักการลงโทษ
2. การไดรับการปลอยตัวกอนกําหนด (Pre-release Leave)
การไดMรั บ การปลอยตัว กอนกําหนดตMองอยู ภายใตMเงื่ อนไขวาตM องมี ความประพฤติดีอยางนM อย
9 เดือน ผูMกระทําผิดจะไดMรับการปลอยตัวกอนกําหนดเทากับจํานวนเดือนที่ไดMรับการลดโทษ ซึ่งอยางมากที่สุด
คือ 6 เดือน
2.1 การปลอยตัวเพื่อไปเยี่ยมบMาน (Visiting Family Leave) ผูMตMองขังที่รับโทษจําคุกมาแลMว
เปNนจํานวนครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมด และมีความประพฤติดีจะไดMรับอนุญาตใหMกลับไปเยี่ยมบMานไดM 2 วัน
(48 ชั่วโมง) แตตMองอยูในความดูแลของเจMาหนMาที่เรือนจําในพื้นที่นั้นๆ
2.2 ชวงปรับตัวของผูMกระทําผิด (The Offender Assimilation) ผูMตMองขังจะไดMรับสิทธิใหM
พบปะพูดคุยกับสมาชิกชุมชนหลังจากรับโทษมาแลMวครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมด ภายใตMเงื่อนไขวาตMองมีความ
ประพฤติดีขณะอยูในเรือนจํา
2.3 เรือนจําเปkด (Open Prisons) เรือนจําเปkดเปNนเรือนจําที่มีการรักษาความปลอดภัยนMอย
ที่สุดในกระบวนการบําบัดฟ€•น ฟูผูM กระทํ าผิ ด ผูM ตMองขั งที่ จะอยูในเรือนจํ าเปkด ตM องเคยอยูในการรั กษาความ
ปลอดภัยระดับกลาง (medium security) และเคยไดMรับสิทธิ์ปรับตัวในชุมชนมาแลMว
การพัฒนาของงานคุมประพฤติ
1. ปŒจจุบันกรมราชทัณฑLกําลังพัฒนาระบบฐานขMอมูล โดยมีเป‡าหมายที่จะสามารถตรวจสอบและ
ระบุตัว (Identify) ผูMกระทําผิดทั่วประเทศอินโดนีเซียใหMงายและรวดเร็วขึ้น เพื่อสามารถที่จะติดตามเรียกใชM
ขMอมูลของผูMกระทําผิดไดMอยางเปNนปŒจจุบัน (real time)
2. กรมราชทัณฑLกําลั งพั ฒนาแบบประเมิ นความเสี่ย งและความตM องการของผูMกระทําผิดและ
ผูMตMองขัง ซึ่งแบบประเมิน นี้ จะชวยเจM าหนMาที่ในการคัดกรองและเลื อกโปรแกรมบํ าบั ดฟ€•น ฟูที่เหมาะสมกั บ
ผูMกระทําผิดรายนั้นๆ
อุปสรรคและแนวทางแกไข
คณะกรรมการพิจารณาการคุมประพฤติและพักการลงโทษเปNนหนวยงานที่ใหMคําแนะนําผูMกระทํา
ผิด และใหMการบําบัดฟ€•น ฟูผูMกระทําผิดที่เปNนผูMใหญและเยาวชน พนักงานคุมประพฤติในฐานะที่เปNนผูMดูแล
ผูMกระทําผิดซึ่งไดMรับการปลอยตัวภายใตMเงื่อนไขการดูแลของคณะกรรมการพิจารณาการคุมประพฤติและพัก
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การลงโทษ สามารถใหMคําปรึกษาแนะนําไดM 2 วิธี คือ 1. การใหMคําแนะนําผูMถูกคุมความประพฤติที่บMาน และ
2. การใหMผูMถูกคุมความประพฤติมาพบที่สํานักงาน ซึ่งในการดําเนินงานทั้ง 2 วิธีดังกลาว ประสบปŒญหาตางๆ
ดังนี้
1. งบประมาณ
งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหMเพื่อการคุมประพฤติผูMกระทําผิดที่ไดMรับการปลอยตัวภายใตMเงื่อนไข
นั้นไมสมดุลกับภาระงานที่มีอยูเปNนจํานวนมาก
2. ทรัพยากรบุคคล
พนักงานคุมประพฤติตMองไดMรับการพัฒนาศักยภาพ เนื่องจากมีเพียงบางสวนเทานั้นที่มีทักษะใน
การปฏิบัติหนMาที่ที่ไดMรับมอบหมาย เชนเดียวกับดMานปริมาณ ที่พบวาปŒจจุบันอินโดนีเซียมีจํานวนพนักงาน
คุมประพฤติไมสมดุลกับปริมาณงาน คุณภาพและปริมาณของพนักงานคุมประพฤตินั้นกําลังเปNนความทMาทาย
ของประเทศอินโดนีเซียในการใหMการบําบัดฟ€•นฟูผูMกระทําผิดอยางมีประสิทธิภาพ
3. โครงสรางพื้นฐาน
สํานักงานคุมประพฤติสวนหนึ่งกําลังประสบปŒญหาในเรื่องโครงสรMางพื้นฐานและอุปกรณLอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานที่ไมเพียงพอ เชน พาหนะในการเดินทางเพื่อปฏิบัติหนMาที่มีนMอยไมเพียงพอกับ
ปริมาณงานและพนักงานคุมประพฤติ
4. ความแตกตางดานเชื้อชาติและภาษา
เนื่องจากประชาชนในประเทศอินโดนีเซียมีความหลากหลายในดMานเชื้อชาติ วัฒนธรรมและภาษา
พนักงานคุมประพฤติจึงประสบกับความยากลําบากในการสื่อสารกับผูMกระทําผิดที่ไมสามารถพูดภาษาประจํา
ชาติไดM
5. ที่อยูของผูกระทําผิด
ผูMกระทําผิดจํานวนมากพักอาศัยในพื้นที่ที่หางไกล บางครั้งพนักงานคุมประพฤติประสบความ
ยากลําบากในการติดตาม
6. การสนับสนุนดานกฎหมาย
กฎหมายสําหรับผูMถูกคุมความประพฤติที่ละเมิดเงื่อนไขการคุมประพฤติยังไมมีความรุนแรงเพียง
พอที่จะป‡องปรามพฤติกรรมดังกลาว
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ความพยายามในการแกปRญหา
1. ดMวยงบประมาณที่มีจํากัด คณะกรรมการพิจารณาการคุมประพฤติและพักการลงโทษยังตMอง
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพในการใหMคําแนะนํากับผูMถูกคุมความประพฤติ และทํางานรวมกับหนวยงานภาคีทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อทําใหMโปรแกรมบําบัดฟ€•นฟูที่มีอยูสามารถดําเนินการไดMตามความคาดหวัง
2. ดM ว ยปริ มาณพนั กงานคุ มประพฤติ ที่มีจํ ากั ด ทํ าใหM พ นั กงานคุ มประพฤติ ที่ทําหนM าที่ การใหM
คําแนะนําในชุมชนตMองรับภาระผูMถูกคุมความประพฤติมากกวาหนึ่งคน คณะกรรมการพิจารณาการคุมประพฤติ
และพักการลงโทษควรมีการรับสมัครอาสาสมัครชุมชนเพิ่มขึ้น
3. แมMวาจะขาดแคลนรถยนตLเพื่ อใชMในการเดิน ทาง พนักงานคุมประพฤติยั งคงตM องแกM ปŒญหา
ผูMถูกคุมความประพฤติที่ไมไดMมารายงานตัวเปNนเวลานาน โดยการไปเยี่ยมบMานดMวยรถโดยสารสาธารณะ
4. พนักงานคุมประพฤติที่ทําหนMาที่ใหMคําปรึกษาแนะนําในชุมชน ควรที่จะสามารถพูดภาษาถิ่นไดM
เพื่อที่จะทําใหMการสื่อสารระหวางพนักงานคุมประพฤติและผูMถูกคุมความประพฤติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. พนักงานคุมประพฤติตMองมีที่อยูของผูMถูกคุมที่ชัดเจน เพื่อใหMงายตอการติดตาม
6. สําหรับผูMถูกคุมความประพฤติที่ผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติทําไดMแคเพียง
จูงใจ และตักเตือนไมใหMทําผิดอีก แตสําหรับผูMถูกคุมความประพฤติที่ทําผิดกฎหมายซ้ํา จะถูกสงตัวใหMเจMาหนMาที่
ตํารวจ
ปRจจัยในการเสริมสรางความรวมมือดานงานคุมประพฤติในประเทศอาเซียน
1. ดานพื้นที่
เนื่องจากแตละประเทศสมาชิกในอาเซียนตั้งอยูในภูมิภาคเดียวกัน จะทําใหMงายตอขยายความ
รวมมือดังกลาว
2. วัฒนธรรม
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีวัฒนธรรมและคานิยมที่คลMายคลึงกัน ซึ่งจะทําใหMงายและเอื้อตอการ
ทํางานรวมกันในทุกดMาน รวมถึงงานคุมประพฤติ
3. ความเทาเทียมกันในดานความรูและความตระหนักในปRญหาการแกไขผูกระทําผิด
เพื่ อใหM เกิ ดความรวมมื อที่ ดีร ะหวางประเทศสมาชิ กอาเซี ย น พนั กงานคุ มประพฤติ แตละ
ประเทศควรที่จะมีความรูMและความตระหนักที่ใกลMเคียงกันในเรื่องการแกMไขผูMกระทําผิด
4. เทคโนโลยีและอุปกรณSสื่อสารของงานคุมประพฤติในแตละประเทศจะชวยสงเสริมการ
สื่อสารและการรวมมือกัน
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5. การแลกเปลี่ยนขอมูล
ทุกประเทศมีความตั้งใจที่จะแลกเปลี่ยนขMอมูลเกี่ยวกับการแกMไขผูMกระทําผิด โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับงานคุมประพฤติซึ่งจะเปNนประโยชนLตอการขยายความรวมมือระหวางกัน
6. การแลกเปลี่ยนความรู
การประชุมและแลกเปลี่ยนความรูMตลอดจนการอภิปรายระหวางพนักงานคุมประพฤติแตละ
ประเทศ มีความสําคัญตอการพัฒนางานคุมประพฤติในภูมิภาคใหMกMาวหนMา
สถิติ
คณะกรรมการพิจ ารณาการคุมประพฤติและพักการลงโทษในประเทศอินโดนีเซียมี ทั้งสิ้น 63
หนวย และมีพนักงานคุมประพฤติรวมทั้งหมด 929 คน
แผนภาพที่ 1: จํานวนผูMถูกคุมความประพฤติทั้งหมด 31,721 คน (ขMอมูลเดือนมกราคม พ.ศ. 2556
(ค.ศ. 2013))
เพศหญิง
1,630

ผูกระทําผิดผูใหญ

เพศหญิง
67

0% 0%

ผูกระทําผิดเยาวชน
0%

เพศชาย
2,130

เพศชาย
27,894
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แผนภาพที่ 2: ขMอมูลผูMไดMรับการพักการลงโทษ (ตั้งแตป` พ.ศ.2545-2556 (ค.ศ. 2002-2012))
ขอมูลผูไดรับการพักการลงโทษ
30,000
25,737

25,000
23,137

24,802
20,262

20,000
16,728

15,000
10,000

9,308

5,000

3,401

4,181

4,638

5,346

5,349

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

สรุป
การแกM ไขฟ€• น ฟู ผูM กระทํ าผิ ด ในชุ ม ชนมี ส วนชวยลดปŒ ญ หาความแออั ดของผูM ตMองขั ง ในเรื อ นจํ า
มาตรการนี้เปNนทางเลือกอันดับตMนๆ ในการลงโทษผูMกระทําผิด อยางไรก็ตามการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดใน
ชุมชนควรไดMรับการสนับสนุนในหลายดMาน เชน การฝ•กอบรมพนักงานคุมประพฤติ สถานที่จัดอบรม การฝ•ก
ทั ก ษะชี วิ ต พลั ง ชุ มชน และการใหM ความรูM กั บ บุ คคลทั่ ว ไปเพื่ อใหM มี ความตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของงาน
คุมประพฤติ และใหMการสนับสนุนการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชน และจํานวนของคณะกรรมการพิจารณา
การคุมประพฤติและพักการลงโทษ ควรมีเทาๆ กับจํานวนเมืองในประเทศอินโดนีเซีย อยางนMอย 1 หนวยตอ 1
เมือง เพื่อใหMการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนประสบความสําเร็จ ในขณะที่การปกครองสวนทMองถิ่นของแต
ละเมืองก็ควรใหMการสนับสนุนในดMานตางๆของเรือนจําในทMองถิ่นนั้นๆดMวย

63

กรมคุมประพฤติ

กระทรวงยุติธรรม

64

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม 2556

ระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

65

กรมคุมประพฤติ

กระทรวงยุติธรรม

ระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัว
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การควบคุมผูที่ถูกศาลตัดสินระวางโทษจําคุก แตไมไดถูกควบคุมตัวไวในเรือนจํา
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หากผูMที่ถูกศาลตัดสิน ระวางโทษจําคุกแตไมไดMถูก
ควบคุมตัวไวMในเรือนจํา เชน กรณีการรอลงอาญา โทษที่ระวางโดยไมไดMอยูในเรือนจํา โทษจํากัดที่อยูอาศัย
พวกเขาเหลานั้นหลังจากที่มีคําตัดสินของศาลแลMว จะถูกสงตัวใหMเปNนหนMาที่ของครอบครัว พอแม ผูMปกครอง
องคLกรปกครองสวนทMองถิ่น และองคLกรที่จัดตั้งขึ้นทางสังคมตาง ๆ ที่อยูในพื้นที่ที่ผูMกระทําผิดนั้นอยูอาศัย
วิธีการดังกลาวมีวัตถุประสงคLเพื่อเปNนการคุMมครอง อบรมใหMผูMกระทําผิดสํานึกเข็ดหลาบไมกระทําความผิดอีก
และสุดทMายเพื่อใหMพวกเขาเหลานั้นกลับตนเปNนพลเมืองที่ดี ไมกระทําผิดซ้ําอีก โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของ
การลงโทษแลMวหากพวกเขาเหลานั้นประพฤติตนถูกตMอง เหมาะสม ครบถMวนตามที่ศาลมีคําตัดสิน และไดMรับ
การรับรองเปNนลายลักษณLอักษรจากครอบครัว พอแม ผูMปกครอง องคLกรปกครองสวนทMองถิ่น และองคLกรที่
จัดตั้งขึ้นทางสังคมอยางใดอยางหนึ่ง และไมกระผิดซ้ําอีก ศาลจะทําการลบคดีใหMแกพวกขาเหลานั้น
การควบคุมบุคคลที่ดื้อดานไมเข็ดหลาบ
ผูMที่ดื้อดMาน หรือผูMที่ไมเข็ดหลาบ คือ ผูMที่กระทําผิด และสรMางความเดือดรMอนวุนวายใหMกับชุมชน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เชื่อวาหากปลอยไวMในสังคมโดยไมมีมาตรการหรือวิธีการในการแกMไข
บุคคลพวกนี้ในที่สุดก็จะกลายเปNนอาชญากรไดM ดังนั้นหากครอบครัว พอแม-ผูMปกครอง หรือองคLกรปกครอง
ทMองถิ่น และองคLกรที่จัดตั้งขึ้นทางสังคมตางๆไมสามารถอบรมใหMเขาเหลานั้นกลับกลายเปNนคนดีไดMแลMว จะมี
วิธีดําเนินการ 2 แบบ คือ แบบที่ 1 เปNนหนMาที่ของเจMาหนMาที่ตํารวจที่ไดMรับสิทธิอํานาจตามที่กําหนดไวMเปNน
ผูMตัดสินวาจะนําตัวบุคคลเหลานี้ไปแกMไขฟ€•นฟูในสถานที่ใด เชน นําเขMาไปฟ€•นฟูที่ศูนยLฟ€•นฟูแกMไข แบบที่ 2 เปNน
หนMาที่พอแม ผูMปกครอง เปNนผูMที่สมัครใจจะนําตัวพวกเขาเหลานั้นไปมอบใหMกับเจMาหนMาที่ตํารวจเพื่อนําเขMาไป
แกMไขที่ ศูน ยLฟ€•น ฟู เพื่ ออบรมใหM ป ระพฤติป ฏิ บั ติตนที่ ถูกตM อง ฟ€• นฟู พวกเขาเหลานั้ นใหMกลายเปN นพลเมืองที่ ดี
ทําประโยชนLตอสังคมตอไป โดยมีระยะเวลาในการแกMไขฟ€•นฟูตั้งแต 2 ป`ขึ้นไป
การควบคุมผูที่ติดยาเสพติด
ผูMที่ติดยาเสพติดจะถูกนําไปบําบัดรักษาที่ศูนยLฟ€•นฟูเพื่อบําบัดรักษาผูMติดยาเสพติดเพื่อใหMหายขาด
จากการติดยา โดยจะเปNนหนMาที่ของเจMาหนMาที่สาธารณสุข ซึ่งเปNนผูMจัดการควบคุม ดูแลบุคคลดังกลาว โดยจะมี
หนวยงานที่เกี่ยวขMองเขMามารวมในการควบคุมดูแล บําบัดผูMติดยาเสพติดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว อาทิ ตํารวจ อัยการ และองคLกรปกครองทMองถิ่นดMวย
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ระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวในประเทศมาเลเซีย
บทนํา
ในอดีต ประเทศมาเลเซียใชMวิธีการปฏิบัติตอผูMกระทําผิดดMวยการคุมขังจนครบกําหนดปลอย แต
เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติเรือนจําป` พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) จึงไดMนําเอามุมมองที่หลากหลายในเรื่องการ
แกMไขฟ€•นฟูซึ่งรวมไปถึงการใชMมาตรการแบบไมควบคุมตัวมาพิจารณาดMวย
ในประเทศมาเลเซียไมมีหนวยงานคุมประพฤติ อยางไรก็ตามกรมราชทัณฑLซึ่งรับผิดชอบไดMมีการ
นํามาตรการทางเลือกหนึ่งมาใชMในกระบวนการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชน นั่นก็คือ การพักการลงโทษ
(Parole)
โดยมีโปรแกรมตางๆเพื่อการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทํ าผิดในชุมชน คื อ 1. โปรแกรมการแกMไขฟ€•น ฟู
ผูMกระทําผิดในชุมชนของกรมราชทัณฑL 2. โปรแกรมบังคับบําบัด และ3. โปรแกรมบMานกึ่งวิถี
การพักโทษการลงโทษ
ประเทศมาเลเซียมีการศึกษาเกี่ยวกับการนําระบบการพักการลงโทษมาใชMตั้งแตป` พ.ศ. 2553
(ค.ศ. 1990) และในป` พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) มี ก ารเดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านในหลายประเทศ เชน
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และออสเตรเลียเพื่อศึกษาประวัติความเปNนมาของการนําระบบการ
พักการลงโทษมาใชMและการดําเนินงานในระบบยุติธรรมของประเทศเหลานี้ โดยพบวาผูMตMองขังที่เขMาหลักเกณฑL
สําหรับการปลอยตัวแบบมีเงื่อนไขนั้นตMองเปNนกลุมที่จําคุกมาแลMวไมนMอยกวากึ่งหนึ่งของโทษจําคุกทั้งหมด ผาน
โปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟู และตMองมีโทษเหลืออยูไมนMอยกวาหนึ่งป` การพักการลงโทษในประเทศมาเลเซียมีขึ้น
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) มีผูMตMองขังจํานวน 64 คนที่ไดMรับการปลอยตัว ปŒจจุบันมีผูMตMองขัง
จํานวน 5,203 คนที่ผานเงื่อนไขการพักการลงโทษ ในจํานวนนี้มีเพียงรMอยละ 2.2 ที่ฝ|าฝ€นหรือผิดเงื่อนไข
ปŒจจุบันในระบบราชทัณฑLของประเทศมาเลเซีย ระบบพักการลงโทษถือวาเปNนวิธีการใหมในการ
บริหารงานสมัยใหมที่ถูกนํามาใชMในการแกMไขฟ€•นฟูผูMตMองขัง การแกMไขผูMกระทําผิดในชุมชนถือระบบพักการ
ลงโทษถูกออกแบบขึ้นสําหรับกลุมผูMตMองขังที่แสดงพฤติกรรมที่ดีในระหวางการถูกควบคุมใหMเห็นวาจะเปNน
ขMอยกเวMนที่ไมตMองถูกคุมขัง สวนกระบวนการนี้มีสวนในการสรMางแรงจูงใจใหMกับผูMตMองขังในการสรMางความ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด
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โครงสรางองคSการการพักการลงโทษและงานบริการสังคม กรมราชทัณฑS ประเทศมาเลเซีย
รองผูMบัญชาการเรือนจํา
ผูMอํานวยการการพักการลงโทษ

ผูMชวยผูMบัญชาการเรือนจําอาวุโส
หัวหนMาสวนพักการลงโทษ
หนวยการพักการลงโทษ

ผูMชวยผูMบัญชาการเรือนจําอาวุโส
หัวหนMาสวนการคุมประพฤติ
หนวยคําสั่งบังคับบําบัด
หนวยบMานกึ่งวิถี
หนวยแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทํา
ผิดในชุมชน

วัตถุประสงคSหลัก
- ลดอัตราการกระทําความผิดซ้ํา
- สงเสริมพฤติกรรมที่ดี
- สรMางโอกาสใหMผูMถูกคุมความประพฤติไดMรับการจMางงาน
- กระตุMนใหMเกิดความรวมมือและการมีสวนรวมในสังคม
- ลดงบดําเนินการของเรือนจํา
- ชวยลดปŒญหาผูMตMองขังลMนเรือนจํา
การพัฒนาที่ผานมา
- สาธารณชนใหMการยอมรับผูMถูกพักการลงโทษใหMเปNนสวนหนึ่งของชุมชน
- ผลสําเร็จจํานวนมากที่ทําใหMเกิดเปNนตัวอยางแหงความสําเร็จไมวาจะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ การคMา
ขาย เกษตรกรรม การตัดเย็บเสื้อผMา การผลิตและอื่นๆ และการสรMางรายไดMที่พวกเขาไดMสามารถนํามาเลี้ยงชีวิต
และครอบครัวไดM
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การนําไปใช
จุดประสงคLของการใชMระบบพักการลงโทษในประเทศมาเลเซียก็เพื่อสรMางความมั่นใจแกผูMตMองขัง
ในการกลั บ เขM าสู สั งคม ระบบนี้ ช วยลดการกระทํ าผิ ดซ้ํ าไดMในกลุ มผูM กระทํ าผิ ดและทํ าใหM ผูM กระทํ าผิ ดไดM รั บ
โปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูไดMอยางตอเนื่องแมMออกมาอยูนอกเรือนจําแลMวก็ตามอีกทั้งยังชวยลดความแออัดใน
เรือนจําไดMอีกดMวย โปรแกรมนี้จะชวยใหMกระบวนการการกลับเขMาสูสังคมของผูMตMองขังเปNนไปดMวยความเรียบรMอย
ตลอดจนการกลับคืนสูครอบครัวซึ่งเสมือนเปNนอีกมิติหนึ่งของกระบวนการแกMไขฟ€•นฟู ซึ่งทุกฝ|ายคาดหวังวาการ
มีสวนรวมของสมาชิกในครอบครัวและสมาชิกของชุมชนจะชวยสนับสนุนผูMกระทําผิดใหMสามารถดําเนินชีวิตใน
สังคมภายหลังการปลอยตัวไดMอยางปกติสุข
กรมราชทัณฑL ประเทศมาเลเซีย โดยกองการบริการชุมชนและพักการลงโทษไดMนําระบบดังกลาว
ไปใชM โดยการจัดตั้งสํานักงานพักการลงโทษของรัฐในจํานวน 14 แหง และสํานักงานพักการลงโทษประจํา
เมืองจํานวน 50 แหงทั่วประเทศ
ผูMไดMรับการพักโทษจะอยูภายใตMการสอดสองดูแลของเจMาพนักงานพักโทษระหวางระยะเวลาพัก
การลงโทษ ภารกิจหลักของเจMาหนMาที่คือการเยี่ยมบMาน การเขMาพบนายจMางของผูMไดMรับการพักการลงโทษ การ
จัดโปรแกรมกิ จ กรรมการแกMไขฟ€• น ฟู และการจั ดการเกี่ย วกั บสวั ส ดิ การสั งคมของผูMไดM รับ การพั กโทษ โดย
เจM า หนM า ที่ ตM อ งมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี เปN น ผูM ที่ มี ลั ก ษณะนาเชื่ อ ถื อ และไวM ใ จไดM แ กผูM ไ ดM รั บ การพั ก การลงโทษและ
ครอบครัวของเขา ทั้งนี้เพื่อใหMเกิดประสิทธิภาพในการแกMไขฟ€•นฟูและการใหMรวมมือของผูMกระทําผิดตลอดจน
ครอบครัวชุมชนดMวย
การควบคุมและสอดสองผูMไดMรับการพักโทษจะขึ้นอยูเปNนรายกรณีไปตามระดับของการแกMไขฟ€•นฟู
ที่กําหนด โดยระดับความเขMมงวดของการควบคุมและสอดสอง ไดMแก ระดับสูง กลางและต่ํา สําหรับผูMตMองขังที่
ไดMรับโทษจําคุกเปNนระยะเวลานานก็จะไดMรับการพักการลงโทษที่มีระดับความเขMมงวดสูง แตสําหรับผูMตMองขัง
โทษต่ํ าก็จ ะไดM รับการพักโทษในระดับความเขMมงวดต่ํ า เจMาหนM าที่พักโทษจะตM องประสานความรวมมื อและ
ความสัมพันธLที่ดีกับหนวยงานรัฐบาล ภาคเอกชน และหนวยงานที่ไมใชภาครัฐอื่นๆ เพื่อที่จะไดMรับความรวมมือ
ที่ ดีใ นการจั ด โปรแกรมการพั ก การลงโทษและกิ จ กรรมการคM น หาอาชี พ ตางๆใหM ผูMไ ดM รั บ การพั ก โทษตอไป
หนวยงานเหลานั้นไดMแก หนวยงานป‡องกันยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข กรมสวัสดิการ กรมพัฒนาศาสนา
อิสลาม กรมตํารวจ กรมตรวจคนเขMาเมือง สภาใหMความชวยเหลือแหงมาเลเซีย หนวยงานที่เกี่ยวกับการดูแล
ประชาชนของมาเลเซีย หนวยงานที่เกี่ยวกับคนฮินดู เปNนตMน
จุดแข็งของโปรแกรม
- สังคมจะยอมรับผูMพักการลงโทษวาเปNนสวนหนึ่งของชุมชน ดMวยการไดMรับการยอมรับจาก
ครอบครัว ชุมชน และนายจMางกอน
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- ผูMที่ประสบความสําเร็จในการพักการลงโทษจะเปNนบุคคลตMนแบบใหMแกผูMอื่น โดยความสําเร็จ
นี้เห็นไดMจากการที่บุคคลเหลานี้ไดMเขMาไปทํางานในภาคธุรกิจ การคMา การเกษตร การออกแบบตัดเย็บเสื้อผMา
การผลิต และอื่นๆ รายไดMที่เกิดจากการทํางานนั้นจะสามารถสนับสนุนความเปNนอยูของตนเองและจุนเจือ
ครอบครัวไดM
- ผูMพักการลงโทษที่ประสบความสําเร็จในโปรแกรมมีจํานวนมากขึ้นตลอดหลายป`ที่ผานมา เห็นไดM
จากตารางแสดงรMอยละของผูMประสบความสําเร็จในโปรแกรมดังตอไปนี้
ปz พ.ศ.

ประสบความสําเร็จ (รอยละ)

ถูกเพิกถอน (รอยละ)

2551

97.99

2.01

2552

96.95

3.05

2553

97.28

2.72

2554

97.91

2.09

2555

98.03

1.97

คาเฉลี่ย

97.63

2.37

โปรแกรมการแกไขฟYZนฟูผูกระทําผิดในชุมชน
โปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนไดMถูกนํามาใชMในฐานะที่เปNนหนึ่งในยุทธศาสตรLชาติที่
มีชื่อวา National Blue Ocean Strategy (NBOS) โดยความพยายามรวมกันระหวางกรมราชทัณฑL กองทัพ
และหนวยงานภาครัฐอื่นๆ โปรแกรมจะเนMนถึงความสําคัญในการสรMางความรวมมือของหนวยงานตางๆเพื่อ
ชวยเหลือผูMตMองขังกลุมที่เรียกวา ODS หรือ Orang DiSelia เพื่อเตรียมความพรMอมพวกเขากอนและหลังการ
ปลอยตัว อีกทั้งโปรแกรมยังเนMนไปถึงวิธีในการเพิ่มโอกาสสําหรับผูMตMองขังผูMที่แสดงความกMาวหนMาในการแกMไข
ฟ€•นฟูซึ่งบงชี้วาเขาสามารถเอาตัวรอดไดMเมื่อพMนกําแพงเรือนจําไปแลMว
ดM ว ยความรวมมื อ ของกองทั พ มาเลเซี ย ผูM ตM อ งขั ง จะอยู ในศู น ยL แ กM ไ ขฟ€• น ฟู (Correctional
Rehabilitation Centre) โดยศูนยLฯดังกลาวถูกสรMางขึ้นในคายทหาร ผูMตMองขังที่อยูในศูนยLฯนี้จะอยูภายใตMการ
กํากับดูแลของเจMาหนMาที่ราชทัณฑL ผูMตMองขังที่ใชMชีวิตในนี้จะตMองทํางานอยูในคายทหารกอนถูกปลอยตัวกลับสู
สังคม ผูMตMองขังสามารถที่จะเขMารวมโปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูอื่นๆที่จัดขึ้นโดยบุคลากรจากกรมราชทัณฑLและ
กองทัพ นอกจากนี้ผูMตMองขังยังมีโอกาสในการเขMารับการฝ•กอบรมในหลักสูตรระยะสั้นที่จัดขึ้นโดยกรมแรงงาน
มาเลเซียและวิทยาลัยชุมชนทMองถิ่น พรMอมทั้งมีโอกาสในการเขMารวมหรือมีปฏิสัมพันธLกับชุมชนรอบๆ คาย
ทหารระหวางการเขMารวมกิจกรรมประจําวัน
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โปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนมีวัตถุประสงคL ดังนี้
1. เพื่อสรMางความเชื่อมั่นในตนเองใหMแกผูMตMองขัง
2. เพื่อสรMางความคุMนเคยใหMแกผูMตMองขังในการกลับเขMาสูสังคมกอนที่จะถูกปลอยตัว
3. เพื่อแกMไขปŒญหาผูMตMองขังลMนเรือนจํา
4. เพื่อใหMการดูแลที่ตอเนื่องระหวางที่อยูในศูนยLแกMไขฟ€•นฟู ทั้งนี้เพื่อสรMางความแนใจวาผูMตMองขัง
จะมีความพรMอมที่จะกลับไปใชMชีวิตในสังคมไดMอยางปกติหลังไดMรับการปลอยตัว
5. เพื่อทําใหMผูMตMองขังสามารถกลับเขMาสูครอบครัวและชุมชนไดMโดยผานโปรแกรมตอเนื่องดังกลาว
โดยที่โปรแกรมจะเปNนตัวสรMางความเชื่อมั่นใหMแกครอบครัวหรือชุมชนมากขึ้น
6. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมจากหนวยงานภาครัฐอื่นๆ และองคLกรที่ไมใชภาครัฐในกระบวนการ
แกMไขฟ€•นฟูใหMกับผูMตMองขัง
การพัฒนาที่ผานมา
นับ ตั้ งแตที่ มีการเริ่ มตMนใชMโ ปรแกรมแกMไขฟ€• น ฟูในชุ มชน ในวั นที่ 26 มี น าคม พ.ศ. 2554
(ค.ศ. 2011) เปNนตMนมาจนถึงปŒจจุบัน ไดMมีการจัดตั้งศูนยLแกMไขฟ€•นฟูทั้งสิ้น จํานวน 5 แหง ทั่วประเทศ
1. ศูนยLแกMไขฟ€•นฟูคาย Mahkota ในเขต Kluang, Johor
2. ศูนยLแกMไขฟ€•นฟูคาย Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah,ในเขต Jitra Kedah
3. ศูนยLแกMไขฟ€•นฟูคาย Desa Pahlawanในเขต Kota Bharu, Kelantan
4. ศูนยLแกMไขฟ€•นฟูคาย Syed Sirajuddin ในเขต Gemas, Negeri Sembilan
5. ศูนยLแกMไขฟ€•นฟูคาย Batu 10 ในเขต Kuantan, Pahang
โดยมีผูMตMองขังชายจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,200 คน ซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุL ตางไดMรับ
โอกาสในการเขM ารวมโปรแกรมตางๆ เชน การทํ างานเกี่ ยวกั บการซอมบํารุงในคาย การออกแบบจั ดพื้น ที่
ภายนอกอาคาร และงานชางเล็กๆนMอยๆ นอกจากนี้ยีงมีกิจกรรมประเภทที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมและการประมง
รวมดMวย ผูMตMองขังจะไดMรับคาตอบแทนเปNนเงินจํานวนเงิน 200 ริงกิตตอเดือนจากการทํางาน พรMอมทั้งไดMรับ
สวัสดิการประกันชีวิตดMวย
การนําไปใช
การลดโอกาสในการกระทําผิดซ้ํา จําเปNนตMองใชMโปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูใหมๆ เพราะวิธีการใหม
นี้ สามารถทําไดMทั้งนอกเรือนจําและมีการเชิญหนวยงานภายนอกอื่นๆที่เกี่ยวขMองใหMเขMามามีสวนรวม โปรแกรม
จึงมีความครอบคลุมกระบวนการแกMไขฟ€•นฟูผูMตMองขังและการกลับคืนสูสังคม ยิ่งไปกวานั้นการทํางานในคายยัง
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ทําใหMผูMตMองขังสามารถเขMารวมในหลักสูตรระยะสั้นหรือกิจกรรมอื่นๆที่ไดMรับการรับรองโดยอธิบดีกรมราชทัณฑL
(Commissioner General of Prisons)
การนําโปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูหรือการแทรกแซงไปใชMกับผูMตMองขังนั้น จะตMองอาศัยกรมราชทัณฑL
แหงประเทศมาเลเซี ย กองทัพบก ทั้ งฝ| ายการศึ กษาและฝ| ายการศาสนา และหนวยงานอื่น ที่ไมใชภาครัฐ
ซึ่งเนื้อหาของโปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูประกอบไปดMวยหลักสูตรที่เกี่ยวขMองกับกระบวนการคิด กระบวนการทาง
จิตสังคม ศาสนาและความแตกตางทางวัฒนธรรม โปรแกรมการใหMคําปรึกษากับครอบครัวและโปรแกรมที่ใหM
ความชวยเหลือกับครอบครัวของผูMตMองขังในการสอดสองดูแล ทั้งนี้เพื่อเปNนการหลอเลี้ยงคานิยมของความเปNน
ครอบครัวและความรับผิดชอบ นอกจากนี้องคLการที่ไมใชภาครัฐในระดับทMองถิ่นก็เขMามาทําหนMาที่สอนศาสนา
ใหMแกผูMตMองขังอีกเชนกัน ทั้งศาสนาอิสลาม คริสตL พุทธและฮินดู
นอกจากการรวมมือกับกองทัพบกมาเลเซีย ยังมีอีกสองหนวยงานที่ทําหนMาที่ใหMความรวมมือใน
การจัดโปรแกรมไดMแก กรมการเกษตรและกรมประมง ทั้งสองหนวยงานใหMการสนับสนุนดMานการฝ•กทักษะใน
การประกอบอาชีพดMานการทําเกษตรกรรมและการทําประมงใหMแกผูMตMองขัง นอกจากนี้กรมราชภัณฑLยังรวมมือ
กับหนวยงานอื่นๆ เชน กรมแรงงาน กระทรวงทรัพยากรบุคคล และวิทยาลัยชุมชน ในการฝ•กอาชีพใหMผูMตMองขัง
จุดแข็งของโปรแกรม
นับแตที่มีการดําเนินงานในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) จวบจนกระทั่งปŒจจุบันนี้
(14 กุมภาพันธL พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ผูMตMองขังที่ผานการเขMารวมโปรแกรมนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 3,763 คน และ
จํานวน 2,051 คน ไดMรับการปลอยตัวจากศูนยLแกMไขฟ€•นฟู (Correctional Rehabilitation Centre) ในขณะที่
มีผูMตMองขังจํานวน 512 คน ที่ถูกปลอยตัวเนื่องจากพMนการพักการลงโทษ และจากผูMที่ไดMรับการปลอยตัวทั้งหมด
นั้น มีผูMที่ไดMรับการจMางงานจํานวนถึง 1,853 คน คิดเปNนรMอยละ 90.34 ในขณะที่อีกรMอยละ 9.66 นั้นกําลังอยู
ในชวงหางาน ซึ่งในระหวางนี้จะมีพนักงานพักการลงโทษคอยใหMความชวยเหลือและใหMคําปรึกษาและการ
สนับสนุน ที่ผานมาจํานวนผูMกระทําผิดซ้ําอยูในอัตราที่คอนขMางต่ํา คือมีเพียงรMอยละ 0.24
จากการดําเนินโครงการนี้ทําใหMรัฐบาลไมจําเปNนตMองสรMางเรือนจําใหมขึ้น เนื่องจากศูนยLแกMไข
ฟ€•นฟูฯดังกลาว สามารถรองรับโดยผูMตMองขังทั้งสิ้น 1,200 คน งบประมาณที่ใชMในการกอสรMางศูนยLแกMไขฟ€•นฟูขึ้น
ภายในพื้นที่คายทหารคิดเปNนเงินเทากับ 22,884,300.06 มาเลเซียริงกิต ซึ่งเปNนการใชMงบประมาณที่นMอยกวา
การกอสรMางเรือนจําใหมอยางมาก ตัวอยางที่เปรียบเทียบไดMชัดเจนคือ การกอสรMางเรือนจําเพอรLลิสที่สามารถ
รองรับผูMกระทําผิดไดMเพียง 800 คน แตใชMงบประมาณในการกอสรMางไปถึง 135 ลMาน มาเลเซียริงกิต ดังนั้น
โปรแกรมนี้จึงสามารถชวยประหยัดงบประมาณของภาครัฐไดMเปNนอยางมาก
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ตารางที่ 1: สถิติจํานวนผูMตMองขังกลุม ODS ณ วันที่ 14 กุมภาพันธL พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)
ลําดับ
ที่

ศูนยSแกไขฟYZนฟูผูกระทําผิดใน
ชุมชน(Community-Based
Rehabilitation Centre)

ปRจจุบัน

ไดรับคําสั่ง ปลอยตัว
พักการ
ลงโทษ

รวม

กระทําผิด
ซ้ํา

1

Mahkota Camp, Kluang, Johor

200

129

328

657

01

2

Sultan Abdul Halim Camp,
Jitra, Kedah

200

97

403

700

-

3

Syed Sirajudin Camp, Gemas, N
Sembilan

400

129

611

1140

03

4

Desa Pahlawan Camp, Kota
Bharu, Kelantan

200

80

380

660

-

5

Batu 10 Camp, Kuantan,
Pahang

200

77

329

606

01

รวม

1200

512

2051

3763

05

ตารางที่2: จํานวนเจMาหนMาที่ราชทัณฑLที่ปฏิบัติหนMาที่ ณ ศูนยLแกMไขฟ€•นฟู
ลําดับที่

ศูนยSแกไขฟYZนฟูผูกระทําผิดในชุมชน

จํานวน

(Community-Based Rehabilitation Centre)

(คน)

1

คาย Mahkota, Kluang, Johor

43

2

คาย Sultan Abdul Halim, Jitra, Kedah

41

3

คาย Syed Sirajudin, Gemas, N Sembilan

74

4

คาย Desa Pahlawan , Kota Bharu, Kelantan

41

5

คาย Batu 10 , Kuantan, Pahang

43

รวม

242
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คําสั่งบังคับรับการบําบัด (Compulsory Attendance Order)
คําสั่งบังคับรับการบําบัดนั้นเปNนการลงโทษที่เปNนทางเลือกแทนการรับโทษจําคุก โดยศาลจะเปNน
ผูMออกคําสั่งดังกลาวเพื่อใหMผูMกระทําผิดเขMามาสูกระบวนการบังคับรับการบําบัดเปNนระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน
โดยผูMกระทําผิดตMองใชMเวลา 4 ชั่วโมงตอวันอยูในสถานที่ที่เจMาหนMาที่กําหนด กรมราชทัณฑLมาเลเซียเปNน
ผูMดําเนินการตามคําสั่งบังคับรับการบําบัดภายใตMพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954)
วัตถุประสงคSหลัก
คําสั่งบังคับรับการบําบัดมีวัตถุประสงคLดังตอไปนี้
- เปNนการใหMโอกาสผูMกระทําผิดในการรับโทษอื่นแทนการจําคุก ทั้งนี้เพื่อใหMผูMกระทําผิดสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในชุมชนไดMตามปกติ
- เปNนการสรMางความตระหนักรูMและเปNนการปลูกฝŒงความรับผิดชอบของผูMกระทําผิดตอชุมชนและ
ประเทศ ตลอดจนเปNนการสรMางประโยชนLแกชุมชนผานการเขMารวมกิจกรรมที่กําหนดขึ้นในระบบบังคับรับการ
บําบัด
- เพื่อเปNนการลดผลกระทบทางลบที่เกิดจากการถูกคุมขังในเรือนจําสําหรับผูMกระทําผิดที่ไดMรับ
โทษสถานเบา
- เพื่อเปNนการป‡องกันการตกงานเนื่องจากการถูกจําคุก
การพัฒนาที่ผานมา
ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2010 เปNนตMนมา รัฐในมาเลเซียจํานวนทั้งสิ้น 12 รัฐและ 54 เขตเริ่ม
ใชMคําสั่งบังคับรับการบําบัด การบังคับใชMที่ประสบความสําเร็จและทําใหMรัฐบาลมาเลเซียสามารถขยายอํานาจ
การบังคับใชMคําสั่งนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆ เชน ซาบาฮL และซาราวัค เมื่อวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 2011 รัฐบาลไดMทํา
การขยายการบั ง คั บ ใชMไ ปยั ง พื้ น ที่ ที่ห างไกลออกไปและเปN น การขยายกรอบอํ า นาจตาม พระราชบั ญ ญั ติ
ในปŒจจุบันนี้มีทั้งสิ้น 65 เขตที่ดําเนินการใชMโปรแกรมนี้และมีผูMกระทําผิดทั้งสิ้น 954 คนที่เขMารวมโปรแกรมนี้
และประสบความสําเร็จดMวยดี
การนําไปใช
การบังคับใชMคําสั่งบังคับรับการบําบัดของกรมราชทัณฑLเต็มไปดMวยความทMาทาย ซึ่งไดMแก การ
พยายามในการดําเนินการใหMโปรแกรมนั้นเปNนไปตามขั้นตอนตางๆที่ไดMระบุไวMในระเบียบ นอกเหนือจากนี้ยังมี
ความทMาทายอื่นๆ ไดMแก
1. การรับรูMของสาธารณชนตอผูMกระทําผิด รวมถึงขMอสงสัยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องประสิทธิภาพ
ของโปรแกรม
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2. ความรวมมือจากหนวยงานตางๆที่ดําเนินการใหMผูMกระทําผิดไดMเขMารับกิจกรรมการบังคับรับ
การบําบัด
3. การจัดกิจกรรมและหลักสูตรตางๆควรเปNนแนวทางที่สอดคลMองกับฐานความผิดเปNนหลัก
4. ระดับของความรูMและทักษะของผูMดูแลตMองอยูในเกณฑLที่ไดMกําหนดไวM
กรมราชทัณฑL ประเทศมาเลเซี ยไดMดําเนิน งานเชิงรุกซึ่ งเจMาหนMาที่ เรือนจําในเขตตางๆสามารถ
ติดตอโดยตรงกับหนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชน หนวยงานที่ไมใชรัฐและอื่นๆเพื่อขอขMอเสนอแนะและความ
รวมมือ โดยมีผลตอบรับที่ไดMเกินความคาดหมาย คือ ทางหนวยงานไดMรับความชวยเหลือเปNนอยางดีในการ
ดําเนินการตามคําสั่งบังคับรับการบําบัดซึ่งคิดเปNนรMอยละ 95 นอกจากนี้กรมราชทัณฑLยังไดMทําหนMาที่เสริมสรMาง
ความรูMผานการจัดอบรมดMานการดําเนินการในหลักสูตรตางๆใหMกับหนวยงานที่เกี่ยวขMอง
จุดแข็งของโปรแกรม
จากการบังคับใชMคําสั่งบังคับรับการบําบัด กรมราชทัณฑLประเทศมาเลเซียสามารถสรMางความ
เปลี่ยนแปลงทางบวกตอตอประเทศและสังคมไดM ดังตอไปนี้
1. เมื่อเทียบกับการควบคุมตัวในเรือนจําเปNนระยะเวลา 3 เดือน การใชMคําสั่งบังคับรับการบําบัด
สามารถชวยลดคาใชMจายการดําเนินการสําหรับผูMตMองขังเปNนจํานวน 3,005,100.00 มาเลเซียริงกิต ตอผูMตMองขัง
จํานวน954 คน
2. การขยายบทบาทของกรมราชทัณฑLในการทําโปรแกรมแกMไขฟ€•นฟูดังกลาวสามารถลดอัตรา
การกระทําผิดซ้ําและความแออัดในเรือนจําไดM
3. ชวยใหMการดําเนินคดีในชั้นศาลเร็วขึ้น โดยเฉพาะคดีความผิดเล็กนMอย และลดคดีคMางในศาล
4. สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นจากสังคมและกลุมองคLการที่ไมใชภาครัฐวาผูMกระทําผิดเหลานี้ควร
ไดMรับการชวยเหลือ เพื่อที่จะไมใหMเขาเหลานั้นกลับไปกระทําความผิดอีก
5. ใหMโอกาสผูMกระทําผิดในการบําเพ็ญประโยชนLเพื่อสังคมและสรMางความรูMสึกสํานึกผิดในการ
กระทําของตน ในขณะเดียวกันก็ชวยสงเสริมใหMผูMกระทําผิดสามารถใชMชีวิตตอไปอยางปกติไดMและมีรายไดMจาก
การทํางาน
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ตารางที่ 3: จํานวนคดีที่ศาลมีคําสั่งบังคับรับการบําบัด ณ วันที่ 22 กุมภาพันธL ค.ศ. 2013
ลําดับที่

รัฐ

ปRจจุบัน

เพิกถอนคําสั่ง
คุมประพฤติ

พนคุม

รวม

1

PERLIS

0

0

32

32

2

KEDAH

22

0

71

93

3

P.PINANG

1

1

67

69

4

PERAK

9

0

119

128

5

SELANGOR

1

0

93

94

6

WILAYAH
PERSEKUTUAN

17

0

116

133

7

NEGERI SEMBILAN

1

0

22

23

8

MELAKA

4

0

64

68

9

JOHOR

7

0

180

187

10

PAHANG

4

0

55

59

11

TERENGGANU

0

0

11

11

12

KELANTAN

5

0

46

51

13

SABAH

4

0

1

5

14

SARAWAK

4

0

6

10

79

1

883

963

รวม

บานกึ่งวิถี
ความเปPนมา
บMานกึ่งวิถีเปNนสถานที่ชั่วคราวที่กรมราชทัณฑLสรMางไวMสําหรับอดีตผูMตMองขังและสําหรับผูMที่เหลือ
โทษหนึ่งในสี่ของโทษทั้งหมด พิธีเปkดโครงการบMานกึ่งวิถี จัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)
โดยผูMชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปNนประธานในพิธีเปkด
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วัตถุประสงคSหลัก
2.1 เพื่อใหMโอกาสอดีตผูMตMองขังเตรียมตัวเขMาสูกระบวนการกลับเขMาสูสังคม
2.2 เพื่อใหMเกิดกระบวนการฟ€•นฟูอยางยั่งยืน
2.3 เพื่อใหMโอกาสกับอดีตผูMกระทําผิดในการมีอาชีพที่สอดคลMองกับทักษะมากขึ้น
2.4 เพื่อใหMที่พักพิงชั่วคราวสําหรับอดีตผูMตMองขังระหวางที่กําลังหาที่พักอาศัยที่เหมาะสม
การพัฒนาที่ผานมา
ตั้งแตมีการดําเนินการโครงการนี้จนกระทั่งถึงปŒจจุบัน ไดMมีบMานกึ่งวิถีจํานวนทั้งสิ้น 14 แหงไดMแก
1. บMานกึ่งวิถี Penang
2. บMานกึ่งวิถี Perak
3. บMานกึ่งวิถี Pahang
4. บMานกึ่งวิถี Terengganu
5. บMานกึ่งวิถี Selangor
6. บMานกึ่งวิถี Perlis
7. บMานกึ่งวิถี Johor
8. บMานกึ่งวิถี Melaka
9. บMานกึ่งวิถี Negeri Sembilan
10. บMานกึ่งวิถี Kelantan
11. บMานกึ่งวิถี Kuala Lumpur
12. บMานกึ่งวิถี Kedah
13. บMานกึ่งวิถี Sarawak
14. บMานกึ่งวิถี Sabah
ปŒจจุบันมีอดีตผูMตMองขังที่ผานการเขMาพักในบMานกึ่งวิถีแลMวทั้งสิ้น 512 คน และในขณะนี้มีจํานวน
52 คนที่ยังคงพักอาศัยอยู
การนําไปใช
กรมราชทัณฑLประเทศมาเลเซียตระหนักถึงปŒญหาที่ผูMตMองขังประสบภายหลังจากที่ไดMรับการปลอย
ตัวกลับสูสังคม คือการปรับตัวเมื่อเขMาไปอยูในสังคม ดังนั้นบMานกึ่งวิถีจึงเปNนกลไกหนึ่งในการใหMที่พักพิงกับ
ผูMกระทําผิดเพื่อปรับตัวกอนกลับเขMาสูชุมชน
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ผูMที่อยูในบMานกึ่งวิถีไดMรับการแนะนําในการปรับตัวกลับเขMาสูสังคมในฐานะบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
และเคารพกฎหมาย นักจิตวิทยามีบทบาทในการแนะแนวทางและใหMความชวยเหลือในการแกMไขปŒญหาของ
สมาชิกในบางครั้งบางคราว รวมทั้งการใหMบริการปรึกษาแบบรายบุคคลและแบบกลุม และ การบําบัดยาเสพติด
จุดแข็งของโปรแกรม
ตั้งแตมีการเปk ดบM านกึ่ งวิถีจ นกระทั่ งปŒ จ จุ บัน นั บ วาไดM รับ ความสํ าเร็ จ เปNน อยางมาก เนื่ องจาก
ประมาณรMอยละ 95 ของสมาชิกสามารถออกไปมีอาชีพที่มั่นคงซึ่งทําใหMสถิติเกี่ยวกับอาชญากรรมลดลง
ตารางที่ 4: สถิติจํานวนของสมาชิกที่อาศัยอยูในบMานกึ่งวิถี ณ วันที่ 22 กุมภาพันธL พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)
บานกึ่งวิถี

ลําดับที่

ปRจจุบัน

สิ้นสุด

รวม

1

RP PERLIS

1

19

20

2

RP KEDAH

4

37

41

3

RP P.PINANG

6

61

67

4

RP PERAK

2

5

7

5

RP SELANGOR

5

47

62

6

RP WILAYAH PERSEKUTUAN

3

101

104

7

RP NEGERI SEMBILAN

6

22

28

8

RP MELAKA

1

18

19

9

RP JOHOR

1

29

30

10

RP PAHANG

4

41

45

11

RP TERENGGANU

4

25

29

12

RP KELANATAN

16

79

95

13

RP SABAH

0

20

20

14

RP SARAWAK

1

6

7

รวม

54

510

564
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ตารางที่ 5: อัตราเจMาหนMาที่ราชทัณฑLที่ปฏิบัติหนMาที่ที่บMานกึ่งวิถี
ลําดับที่

บานกึ่งวิถี

จํานวนเจาหนาที่

1

RP PERLIS

3

2

RP KEDAH

3

3

RP P.PINANG

3

4

RP PERAK

3

5

RP SELANGOR

3

6

RP WILAYAH PERSEKUTUAN

3

7

RP NEGERI SEMBILAN

3

8

RP MELAKA

3

9

RP JOHOR

3

10

RP PAHANG

3

11

RP TERENGGANU

3

12

RP KELANATAN

3

13

RP SABAH

3

14

RP SARAWAK

3

รวม

36

สรุป
ระบบพักการลงโทษในประเทศมาเลเซียใหMผลในทางบวกกับการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยผูMตMองขัง
ระบบการพักการลงโทษไดMถูกพัฒนามาจากระบบของประเทศออสเตรเลียซึ่งใหMประโยชนLกับผูMตMองขังเปNนอยาง
มาก ภายหลังจากที่ไดMนําระบบนี้มาใชMเพียง 5 ป` มีเพียง 35 คดีที่พบวามีการกระทําความผิดซ้ํา
หลักการของระบบพักการลงโทษใหMความสําคัญกับผูMตMองขังไดMมีโอกาสรับโทษอื่นแทนโทษจําคุก
การปลอยตัวดMวยเงื่อนไขการพักการลงโทษสามารถเสริมสรMางความสัมพันธLภายในครอบครัวซึ่งบางครั้งอาจถูก
บั่นทอนหรือเปNนความสัมพันธLที่เปราะบางเพราะเปNนผลมาจากการที่ผูMกระทําผิดตMองรับโทษในเรือนจํา
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ดMวยกระบวนการการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชน การเขMารวมโปรแกรมนี้จะไมถือวาเปNนการ
เสียเวลาโดยเปลาประโยชนL เพราะชวงระยะเวลาการจําคุกในเรือนจําก็จะมีการเตรียมความพรMอมเกี่ยวกับ
ทักษะและความรูMดMานตางๆ ผูMตMองขังที่ประสบความสําเร็จในการแกMไขฟ€•นฟูก็จะสามารถกลับตัวมาเปNนพลเมือง
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถประกอบอาชีพซึ่งในทางอMอมก็ถือวาเปNนการชวยกระตุMนเศรษฐกิจและลดปŒญหาสังคม
ไดM ดังนั้นความปลอดภัยของชุมชนก็จะมีมากขึ้นเพราะผูMตMองขังที่ไดMรับการแกMไขฟ€•นฟูจะมีความพรMอมในการ
รับมือกับความทMาทายตางๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตไดM
ประโยชนLของคําสั่งบังคับรับการบําบัดตางจากการใชMมาตรการควบคุมตัวระยะสั้น เนื่องจาก
สามารถประหยัดงบประมาณและไมสงผลกระทบตอการศึกษา การทํางาน และความสัมพันธLในครอบครัวและ
ชุมชนของผูMกระทําผิด นอกจากนี้ยังมีความเปNนไปไดMที่จะจัดกระบวนการการเยียวยาตอเหยื่ออาชญากรรม
ทั้งนี้เพื่อประโยชนLที่ชุมชนจะไดMรับและเพื่อบรรเทาปŒญหาผูMตMองขังลMนเรือนจํา
หากมองดูส ถานการณL ปŒ จ จุ บัน การจั ดตั้ งบM านกึ่งวิ ถีก็เปNน สิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นในชวงเวลาที่เหมาะสม
เพราะบMานกึ่งวิถีสามารถตอบสนองความตMองการดMานที่อยูอาศัยและเปNนสถานที่พักพิงใหMผูMกระทําผิดไดM ซึ่งถือ
วาเปNนสวนหนึ่งของการกระบวนการแกMฟ€•นฟู ของผูMกระทํ าผิด และการที่มีการจัดตั้ งบMานกึ่ งวิถีขึ้นในหลาย
ประเทศทั่วโลกก็เปNนการพิสูจนLถึงประโยชนLของบMานกึ่งวิถีตอประเทศชาติ
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ระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัว

ประเทศพมา
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ระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารS
บทนํา
“เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใหMมากขึ้นในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ งในการแกMไขฟ€• น ฟู ผูM กระทํ า ผิ ด อี กทั้ งสนั บ สนุ นใหM ผูM กระทํ าผิ ด เกิ ดความรูM สึ กรั บ ผิ ดชอบตอสั งคม”1
ขMอความขMางตMน คือ เป‡าหมายสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในปŒจจุบันของ
ประเทศพมา อีกทั้ง ในการพัฒนาระบบการแกMไขฟ€•นฟูที่มีประสิทธิภาพเพื่อคืนคนดีสูสังคมนั้น มาตรการแบบ
ไมควบคุมตัว เปNนสิ่งสําคัญที่ตMองพัฒนาใหMเกิดขึ้นในระบบกฎหมายบMานเมือง โดยใหMมีขึ้นในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรม ไดMแก ชั้นพนักงานอัยการ การพิจารณาคดี หรือการพิพากษา เปNนตMน
การแกM ไ ขฟ€• น ฟู ผูM ก ระทํ า ผิ ด ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาของสาธารณรั ฐ แหงสหภาพ
เมียนมารLหรือประเทศพมาอาศัยหลักการพิจารณาคดีที่วา “การกําหนดโทษผูMกระทําผิดตMองมีวัตถุประสงคLเพื่อ
มุงที่จะฟ€•นฟูสภาพจิตใจ”2 ซึ่งในปŒจจุบันไดMมีการใชMมาตรแบบไมควบคุมตัวบMางแลMวในขั้นตอนกอนและระหวาง
การพิ จ ารณาคดี ขั้ น ตอนภายหลั ง มี คํ า พิ พ ากษา และในการแกM ไ ขฟ€• น ฟู ผูM ก ระทํ า ผิ ด เพื่ อ สอดคลM อ งตาม
วัตถุประสงคLนี้ ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะไดMกลาวถึงระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวของ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศพมาในปŒจจุบัน รวมทั้งหนวยงานอื่นที่เกี่ยวขMองเพื่อใหMสามารถเขMาใจภาพรวม
ของการดําเนินงาน
ความเปPนมา
การคุมความประพฤติภายใตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Probation under
the Criminal Procedure Code)
คําวา “คุมประพฤติ” ไดMปรากฏขึ้นเปNนครั้งแรก ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศ
พมา ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 1898) โดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายนี้
ศาลสามารถมีคําสั่งคุมประพฤติจําเลยแทนการพิพากษาลงโทษ3
ศาลอาจสั่งปลอยตัวจําเลยและคุมความประพฤติชวงระยะเวลาหนึ่งกอน (ไมเกิน 3 ป`) แทนที่
ศาลจะพิพากษาลงโทษจําเลยในทันที จากนั้นจึงจะเรียกมารับฟŒงคําพิพากษา ทั้งนี้อาจปลอยตัวโดยมีหรือไมมี
1

ขMอ 1.2 ในมาตรฐานขั้นต่ําของสหประชาชาติสําหรับมาตรการไมควบคุมตัว (United Nations Standard Minimum
Rules for Non-custodial Measures – The Tokyo Rules)
2
มาตรา 3(g) แหงกฎหมายสหภาพวาดMวยการพิจารณาคดี (Union Judiciary Law)
3
มาตรา 562 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Criminal Procedure Code)
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หลักประกัน (sureties) ในระหวางนี้ศาลอาจกําหนดใหMบุคคลที่มีความประพฤติดีและอยูในเงื่อนไขที่ศาล
กําหนด ซึ่งบุคคลที่ศาลจะสั่งคุมประพฤติตMองมีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้
- บุคคลนั้นมีอายุไมต่ํากวา 21 ป` และไดMกระทําความผิดซึ่งตMองระวางโทษจําคุกไมเกิน 7 ป`
หรือ
- บุคคลนั้นมีอายุต่ํากวา 21 ป` หรือ
- หญิงใดที่กระทําความผิด ซึ่งไมตMองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต
- ไมมีประวัติการกระทําผิดมากอน
- หากความปรากฏตอศาลที่พิจารณาคดีวา จําเลยมีอายุ พฤติการณLการกระทําผิด ประวัติการ
กระทําผิด ฯลฯ ดังกลาว ศาลอาจสั่งคุมความประพฤติจําเลยก็ไดM
บุคคลดังตอไปนี้ ศาลอาจตักเตือนและสั่งปลอยตัวจําเลยพรMอมกําหนดเงื่อนไข แทนการพิพากษา
ลงโทษจําเลย
- บุคคลนั้นกระทําความผิดฐานลักทรัพยL ลักทรัพยLในเคหสถาน ลักทรัพยLโดยพนักงานหรือ
เจM า หนM าที่ ยั ก ยอก ฉM อโกง หรื อ ความผิ ดอื่ น ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่ ง มีโ ทษจํ าคุ ก
ไมเกิน 2 ป`
- ไมมีประวัติการกระทําผิดมากอน
- หากความปรากฏตอศาลที่พิจารณาคดีวาจําเลยมีอายุ ลักษณะ ประวัติการกระทําผิดของ
จําเลย และพฤติการณLการกระทําผิดที่ไมรุนแรง ศาลอาจสั่งคุมความประพฤติจําเลยก็ไดM
มาตรการคุมประพฤติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปNนอํานาจของศาลและใชMไดM
กับผูMกระทําผิดครั้งแรกเทานั้น
การคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน
การคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนเริ่มมีขึ้นในประเทศพมา ในป` พ.ศ. 253 (ค.ศ. 1993)
เมื่ อกฎหมายเด็ ก (Child Law) ไดM บั ญญั ติขึ้ นโดยมี เจตนารมณL ที่จ ะคุM มครองสิ ทธิ เ ด็ กตามอนุ สั ญญา
สหประชาชาติวาดMวยสิทธิเด็ก (UN Convention on the Rights of the Child) กฎหมายฉบับนี้มีจุดมุงหมาย
เพื่อสรMางระบบการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งแยกออกจากระบบของผูMใหญ และเพื่อใหMมี
การดําเนินมาตรการที่มุงแกMไขฟ€•นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กที่กระทําผิด ภายใตMกฎหมายเด็ก ผูMกระทําผิดที่
เปN น เด็กและเยาวชนสวนใหญจึงถู กดํ าเนิ น คดีในศาลเฉพาะ โดยไมคํ านึ งถึงความรM ายแรงคดี ซึ่ งกฎหมาย
ตMองการลงโทษเด็กใหMเบาที่สุดเทาที่จะเปNนไปไดM เพื่อใหMพวกเขาไดMกลับตัว มีสติยั้งคิดมากขึ้น มีความเชื่อมั่นที่
จะกลับไปดํารงชีวิตอยางปกติสุขและมีคุณธรรม
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กอนป` พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) การดูแลและฝ•กอบรมเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดหรือเสี่ยงตอ
การกระทําผิดจะอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติผูMกระทําผิดที่เปNนเด็กและเยาวชน (Young Offenders Act)4
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Code of Criminal Procedure) อยางไรก็ดีกฎหมายทั้งสองนี้
ไมมีบทบัญญัติเฉพาะสําหรับเด็กและเยาวชน
หนวยงานที่เกี่ยวของกับมาตรการแบบไมควบคุมตัว
1. ระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
1.1 การจัดตั้งศาลเยาวชน
ภายใตMกฎหมายเด็ก ศาลฎีกา (Supreme Court) ไดMจัดตั้งศาลเยาวชน (Juvenile Courts) และ
แตงตั้งผูMพิพากษาเพื่อพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนขึ้นแยกตางหาก5 ปŒจจุบันมีศาลพิเศษในคดีเด็กและเยาวชน
จํานวน 2 แหง คือ ในกรุงยางกุMง (Yangon Metropolitan) ซึ่งมีอํานาจในการพิจารณาคดีครอบคลุม 20 เขต
(Townships) และในกรุงมันดาเลยL (Mandalay Metropolitan) ซึ่งมีอํานาจในการพิจารณาคดีครอบคลุม
5 เขต นอกจากนี้ผูMพิพากษาเขต (Township Judges) ในพื้นที่ซึ่งไมมีศาลเยาวชนจะมีอํานาจในฐานะ
ผูMพิพากษาศาลเยาวชน (Juvenile Judges) ในเขตนั้นดMวย6
1.2 อํานาจของศาลเยาวชนในดานการคุมประพฤติ
กระบวนพิจารณาคดีและทางเลือกในการลงโทษเด็กและเยาวชนตามกฎหมายฉบับใหม ทําใหMเกิด
ความแตกตางจากกระบวนพิจารณาและโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งใหMอํานาจศาลใน
การพิพากษาลงโทษเด็กและเยาวชนไดM 5 ประเภท คือ (1) ประหารชีวิต (2) จําคุก (3) กักขัง (4) ปรับ และ (5)
ริบทรัพยLสิน อยางไรก็ตามผูMกระทําผิดที่เปNนเด็กและเยาวชนที่ศาลไมเห็นสมควรใหMลงโทษจําคุก อาจกําหนด
เงื่อนไขดังตอไปนี้
- หากการกระทําผิดไมรMายแรงและไมไดMทําผิดเปNนนิสัย ศาลปลอยตัวเด็กและเยาวชนไปภายหลังจากไดM
มีการตักเตือนอยางเหมาะสม7 หรืออาจสั่งปรับ ในกรณีที่เด็กมีอายุ 14 ป`ขึ้นไปและมีรายไดM หากเด็ก
ไมมีรายไดM ศาลอาจสั่งปรับผูMปกครองหรือผูMดูแลก็ไดM8

4

ตอมายกเลิกโดยกฎหมายเด็ก (Child Law) ในป` พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993)
มาตรา 40 (a) แหงกฎหมายเด็ก (Child Law)
6
มาตรา 40 (b) แหงกฎหมายเด็ก (Child Law)
5

7
8

มาตรา 47 (a)(1) แหงกฎหมายเด็ก (Child Law)
มาตรา 47 (a)(2) แหงกฎหมายเด็ก (Child Law)
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- ไมวาความผิดที่กอขึ้นมีความรุนแรงหรือไม หากเด็กยังไมมีลักษณะกระทําผิดเปNนนิสัย และเพื่อเปNน
การยับยั้งการกระทําผิดซ้ํา ใหMสงมอบเด็กเพื่ออยูในความดูแลของผูMปกครองหรือผูMดูแล เปNนระยะเวลา
ไมเกิน 3 ป`9
- ศาลอาจสั่งคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน ภายใตMการควบคุมดูแลของพนักงานคุมประพฤติเปNน
ระยะเวลาไมเกิน 3 ป`10
- ไมวาจะเปNนความผิดรMายแรงหรือไม หากเด็กมีลักษณะทําผิดเปNนนิสัย หรือมิไดMทําผิดเปNนนิสัยแตไมมี
ผูMปกครองหรือผูMดูแล หรือเปNนกรณีที่มีผูMปกครองหรือผูMดูแลแตไมสามารถควบคุมหรือดูแลไดM ศาลอาจ
สงเด็กเขMาสถานฝ•กอบรมเปNนระยะเวลาตั้งแต 2 ป`จนถึงเมื่อเด็กนั้นอายุ 18 ป`11
- นอกจากโทษที่เด็กไดMรับ ศาลอาจสั่งใหMผูMปกครอง/ผูMดูแลจายคาชดเชยจากการบาดเจ็บ ความสูญเสีย
และความเสียหายที่เกิดขึ้น12
ศาลเยาวชนอาจพิเคราะหLถึงอายุ ลักษณะของเด็ก สภาพแวดลMอม สาเหตุการกระทําผิด รายงาน
ของพนักงานคุมประพฤติ และอื่นๆ ในการกําหนดเงื่อนไขเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก13 ดังนั้น ศาล
เยาวชนมีอํานาจสั่งใหMพนักงานคุมประพฤติสอบปากคําเด็กเพื่อเสนอรายงานตอศาล ซึ่งประกอบดMวยเนื้อหา
เกี่ ย วกั บ ประวั ติภู มิหลั ง ลั กษณะนิ สัย ความประพฤติ และสภาพแวดลMอมของเด็กและของผูM ป กครองหรื อ
ผูMดูแล14
1.3 การแตงตั้งพนักงานคุมประพฤติ
ตามนิยามในกฎหมายเด็กของประเทศพมา พนักงานคุมประพฤติ หมายถึง บุคคลที่ไดMรับ
มอบหมายใหM ทํ า หนM า ที่ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ต ามกฎหมาย 15 ทั้ ง นี้ อธิ บ ดี ก รมสวั ส ดิ ก ารสั ง คม (Director
General of Department of Social Welfare) อาจแตงตั้งเจMาหนMาที่ของกรมหรือประชาชนทั่วไปที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเปNนพนักงานคุมประพฤติก็ไดM แมMวาจะไมไดMเปNนเจMาพนักงานของรัฐก็ตาม16

9

มาตรา 47 (b) แหงกฎหมายเด็ก (Child Law)
10
มาตรา 47 (c) แหงกฎหมายเด็ก (Child Law)
11
มาตรา 47 (d) แหงกฎหมายเด็ก (Child Law)
12
มาตรา 48 (a) แหงกฎหมายเด็ก (Child Law)
13
มาตรา 44 แหงกฎหมายเด็ก (Child Law)
14
มาตรา 43 (e) แหงกฎหมายเด็ก (Child Law)
15
มาตรา 2 (1) แหงกฎหมายเด็ก (Child Law)
16
มาตรา 60 และ 61 แหงกฎหมายเด็ก (Child Law)
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กรมสวัสดิการสังคม (Department of Social Welfare) เปNนหนวยงานของรัฐภายใตMการ
กํากับดูแลของกระทรวงสวัสดิการสังคมฯ (Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement)
ซึ่ งใหM บ ริ การดM านสวั ส ดิ ก ารสั งคมประเภทตางๆ ดM ว ยมาตรการเชิ งป‡ องกั น (preventive) เชิ งคุM มครอง
(protective) และเชิงแกMไขฟ€•นฟู (rehabilitative) โดยเนMนกลุมเด็ก เยาวชน สตรี ผูMพิการ และผูMสูงอายุ ซึ่งเปNน
กลุมผูM ดMอยโอกาสทางสั งคม กรมสวั สดิการสั งคมมีสถานฝ• กอบรมชาย/หญิง รวมทั้งสิ้น 8 แหงทั่ วประเทศ
สําหรับเด็กที่ตMองการการคุMมครองเปNนกรณีพิเศษ รวมถึงเด็กที่กระทําความผิด โดยสถานฝ•กอบรมเหลานี้จะจัด
ใหMมีการเรียนการสอนแบบทางการและไมเปNนทางการ มีการฝ•กวิชาชีพ มีการฝ•กอบรมทางสังคม มีการใหM
คําปรึกษา และมีการเตรียมความพรMอมเพื่อกลับสูชุมชน
1.4 อํานาจหนาที่ของพนักงานคุมประพฤติ มีดังตอไปนี้
- ดําเนินการสืบเสาะขMอเท็จจริงและทํารายงานเสนอตอศาล หากศาลเยาวชนมีคําสั่ง
- ดําเนินการควบคุมและสอดสองเด็กและเยาวชนตามที่ศาลกําหนด
- ทํารายงานตอพนักงานสวัสดิการสังคม (Social Welfare Officer) กรณีที่พบวาเด็ก
ตMองการการคุMมครองหรือการดูแลภายใตMกฎหมายฉบับนี้
- แจMงพนักงานตํารวจหรือรายงานตอศาลเยาวชน กรณีที่พบเด็กที่อาจตกอยูในอันตราย
หรือเด็กนั้นกําลังตกอยูในอันตราย
- จับกุมเด็กโดยไมจําตMองมีหมาย และควบคุมตัวเด็กเพื่อสงใหMพนักงานตํารวจ กรณีพบเด็ก
ที่หนีออกจากสถานฝ•กอบรม บMาน ศูนยLพักพิงชั่วคราว หรือสถานควบคุมตัว
- สรMางความรวมมือกับผูMปกครองหรือผูMดูแล ผูMสูงอายุในพื้นที่ และบุคคลจากองคLกรทาง
สังคม ในการดําเนินการเพื่อประโยชนLของเด็ก
- ทําหนMาที่อื่นที่เกี่ยวขMองกับเด็ก ซึ่งกรมสวัสดิการสังคมมอบหมาย17
นอกจากนี้ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ยั ง มี ห นM า ที่ ต อครอบครั ว และชุ ม ชนที่ เ ด็ ก อาศั ย อยู ในชวง
ระยะเวลาที่ถูกคุมความประพฤติ โดยการใหMคําแนะนําคําปรึกษาในเรื่องวิธีการดูแลเด็กเพื่อใหMเขMาใจความ
ตMองการที่แทMจริงของเด็ก
2. การบําบัดทางการแพทยSและการฟYZนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (Medical Treatment
and Rehabilitation for Drug Users)
ความมุงหมายประการหนึ่งของกฎหมายวาดMวยสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาทและยาเสพติด ซึ่ง
ประกาศใชMเมื่อป` พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) คือ “เพื่อดําเนินมาตรการใหMความรูMเกี่ยวกับอันตรายของสารที่ออก
17

มาตรา 62 แหงกฎหมายเด็ก (Child Law)
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ฤทธิ์ตอจิตประสาทและยาเสพติด การบําบัดทางการแพทยL และการฟ€•นฟูสมรรถภาพผูMติดยาเสพติด อยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”18 ดังนั้นกฎหมายยาเสพติดฉบับใหมนี้จึงไมเนMนเพียงแตการปราบปรามการคMายาเสพติด
เทานั้น แตยังเนMนถึงการบําบัดทางการแพทยLและการฟ€•นฟูสมรรถภาพผูMติดยาเสพติดดMวย
กฎหมายฉบับนี้ถือวาผูMติดยาเสพติดเปNนเหยื่อหรือผูMเสียหาย ซึ่งจําเปNนตMองไดMรับการบําบัดทาง
การแพทยLหรือการฟ€•นฟูสมรรถภาพ อยางไรก็ตาม หากผูMติดยาเสพติดนั้นไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในการ
เขMารับการบําบัด จะตMองรับโทษจําคุกเปNนระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจขยายเวลาจากขั้นต่ํา 3 ป` ไปจนถึง 5 ป`ก็ไดM19
1) คณะกรรมการกลางดานการควบคุมปRญหายาเสพติด (Central Committee for Drugs
Abuse Control: CCDAC)
คณะกรรมการกลางดM า นการควบคุ ม ปŒ ญ หายาเสพติ ด ประกอบดM ว ยรั ฐ มนตรี ว าการ
กระทรวงมหาดไทย เปNนประธานคณะกรรมการ และมีผูMแทนจากหนวยงานภาครัฐหรือองคLกรอื่นที่เกี่ยวขMอง20
รวมเปN น กรรมการในคณะกรรมการชุ ด ดั งกลาว คณะกรรมการกลางไดM มีการแตงตั้ งคณะทํ างาน จํ านวน
10 คณะ อาทิ คณะกรรมการวาดM วยการบํ าบั ดทางการแพทยL คณะกรรมการวาดMวยการฟ€•น ฟูสมรรถภาพ
ผูMติดยาเสพติด21 เปNนตMน
2) คณะกรรมการดานการบําบัดทางการแพทยS (Committee for Medical Treatment)
ในการเขM า รั บ การบํ า บั ด ทางการแพทยL ผูM ติ ด ยาเสพติ ด ตM อ งลงทะเบี ย น (Register)
ณ สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด หรือ ณ ศูนยLทางการแพทยLที่ไดMรับการรับรองจากรัฐบาลเพื่อ
ขอเขMารับการบําบัด ซึ่งโปรแกรมบําบัดที่ใชMออกแบบและดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข22 (Ministry of
Health) โดยในระยะเริ่มแรก ไดMมีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลเรื่องทะเบียนและโปรแกรมบําบัด
ผูMติดยาเสพติดและเปkดใหMบริการเพียงไมกี่แหง เชน โรงพยาบาลจิตเวช (Psychiatric Hospital) ในกรุงยางกุMง
(Yangon) โรงพยาบาลกลาง (General Hospital) ในเมืองมันดาเลยL (Mandalay) โรงพยาบาลเซาซันทัน

18

มาตรา 3 (c) แหงกฎหมายวาดMวยสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาทและยาเสพติด (Narcotic Drugs and Psychotropic
Substance Law)
19
มาตรา 15 แหงกฎหมายวาดMวยสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาทและยาเสพติด (Narcotic Drugs and Psychotropic
Substance Law)
20
มาตรา 5 (a) แหงกฎหมายวาดMวยสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาทและยาเสพติด (Narcotic Drugs and Psychotropic
Substance Law)
21
มาตรา 7 (e) และ (f) แหงกฎหมายวาดMวยสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาทและยาเสพติด (Narcotic Drugs and
Psychotropic Substance Law)
22
มาตรา 9 (a) และ (b) แหงกฎหมายวาดMวยสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาทและยาเสพติด (Narcotic Drugs and
Psychotropic Substance Law)
91
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(Sao Sun Tun Hospital) ในเมืองตองยี (Taunggyi) โรงพยาบาล Drug State and Divisional Hospitals
จํานวน 2 แหง และศูนยLบําบัดยาเสพติดจํานวน 2 แหง ปŒจจุบันมีศูนยLบําบัดผูMติดยาเสพติด จํานวน 62 เขต
ทั่วประเทศ
โรงพยาบาลและศูนยLบําบัดผูMติดยาเสพติดเหลานี้ทําหนMาที่ลดการใชMยาเสพติด จากนั้นจะสงตอไป
ยังศูนยLแกMไขฟ€•นฟูทางสังคม (Social Rehabilitation Centers) ซึ่งดําเนินงานโดยกรมสวัสดิการสังคม และ
กรมสุขภาพจะมีหนMาที่ติดตามประเมินผลผูMที่เขMารับการบําบัด
3) คณะกรรมการดานการฟYZนฟูสมรรถภาพ (Committee for Rehabilitation)
กระทรวงสวัสดิการสังคมฯ จะรวมมือกับกระทรวงและคณะกรรมการอื่น23 ที่เกี่ยวขMองเพื่อใหMการ
บําบัดฟ€•นฟูผูMติดยาเสพติดและการดูแลหลังปลอยเปNนไปอยางมีประสิทธิภาพ กรมสวัสดิการสังคมจะดําเนินการ
บําบัดฟ€•นฟูผูMติดยาเสพติดและครอบครัว ตามที่กระทรวงสวัสดิการสังคมฯ และคณะกรรมการดMานการฟ€•นฟู
สมรรถภาพผูMติดยาเสพติดกําหนด24
กระทรวงมหาดไทยมีห นMาที่จั ดหามาตรการที่จํ าเปNน สําหรั บการบําบัดฟ€•น ฟูผูM ติดยาเสพติ ดใน
เรือนจํา ตามกฎหมายยาเสพติด (Drug Law) โดยกรมราชทัณฑL (Prison Department) ทําหนMาที่จัดหา
โปรแกรมฝ•กอบรมวิชาชีพที่เหมาะสมกับผูMตMองขังในระหวางตMองโทษในเรือนจํา25
ขอจํากัดและแนวทางแกไข
ในสถานการณLปŒจจุบัน มาตรการทางเลือกแทนการจําคุก ทั้งในขั้นตอนกอน ระหวาง และหลัง
การพิจารณาคดี และการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด มีอยูคอนขMางจํากัด มีเพียงการประกันตัวโดยมีหลักประกัน
ในขั้นตอนการสืบสวน การสงฟ‡อง และกอนมีการพิพากษาคดี ที่เปNนทางเลือกใหMไมตMองถูกควบคุมตัวไดM
การลงโทษผูMกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ประกอบดMวย ประหารชีวิต เนรเทศ จําคุก
และปรั บ 26 ในสวนของประมวลกฎหมายวิ ธี พิจ ารณาความอาญา ศาลอาจสั่ งใหM ส งคืน ทรัพยLไปยั งเจMาของ

23

มาตรา 11 แหงกฎหมายวาดMวยสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาทและยาเสพติด (Narcotic Drugs and Psychotropic
Substance Law) และขMอ 14 แหงกฎระเบียบเพิ่มเติมมาตรา 5 (a) แหงกฎหมายวาดMวยสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท
และยาเสพติด (Rules Relating to Section 5(a) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Law)
24
มาตรา 12 แหงกฎหมายวาดMวยสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาทและยาเสพติด (Narcotic Drugs and Psychotropic
Substance Law) และขMอ 14 แหงกฎระเบียบเพิ่มเติมมาตรา 5 (a) แหงกฎหมายวาดMวยสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท
และยาเสพติด (Rules Relating to Section 5(a) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Law)
25
มาตรา 12 แหงกฎหมายวาดMวยสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาทและยาเสพติด (Narcotic Drugs and Psychotropic
Substance Law) และขMอ 18 แหงกฎระเบียบเพิ่มเติมมาตรา 5 (a) แหงกฎหมายวาดMวยสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท
และยาเสพติด (Rules Relating to Section 5(a) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Law)
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สั่ ง ทํ า ลาย หรื อ ริ บ ทรั พ ยL ที่ ใ ชM ใ นการกระทํ า ความผิ ด ก็ ไ ดM 27 นอกจากนี้ ศ าลยั ง มี อํ า นาจสั่ ง ใหM จํ า เลยชดใชM
คาเสียหาย นอกเหนือจากสวนของคาปรับ ใหMกับผูMเสียหายไดM28 ดังนั้น มาตรการทางเลือกแทนการจําคุกหรือ
มาตรการแบบไมควบคุ มตั ว ที่ ศาลมี อยู มี เพี ย งแตโทษปรั บ หรื อการสั่ งคุ มความประพฤติ เทานั้ น ศาลจึ ง มี
ทางเลือกคอนขMางจํากัดในการสั่งใชMมาตรการแบบไมควบคุมตัวและวิธีปฏิบัติตอผูMกระทําผิดในรูปแบบอื่น
ในระบบงานยุ ติธ รรมสํ าหรั บ เด็กและเยาวชนของประเทศพมา แมMศาลมี อํานาจใชM มาตรการ
ทางเลือกกับเด็กที่ถูกตัดสินวามีความผิด อยางไรก็ดีในความเปNนจริงการคุมความประพฤติยังไมมีการใชMมาก
เทาที่ ควร เนื่ อ งจากพนั ก งานคุ ม ประพฤติ มี จํ า นวนไมเพี ย งพอ นอกจากนี้ ยั ง ไมมี ม าตรการเบี่ ย งเบนคดี
(diversion) ใหMเด็กไมตMองเขMาสูกระบวนการยุติธรรม
ปRจจัยในการเสริมสรางความรวมมือดานงานคุมประพฤติในอาเซียน
การผสานความรวมมือระหวางหนวยงานคุมประพฤติในอาเซียนใหMเขMมแข็ง ประเทศสมาชิกควร
ดําเนินการดังนี้
-

มีบ ทบั ญญัติกฎหมายที่ เกี่ ยวขM องกั บมาตรการแบบไมควบคุ มตั ว (legislation
custodial measures)

-

มีกระบวนการบังคับใชMกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ (effective law enforcement)

-

มีโปรแกรมการเบี่ยงเบนคดีเขMาสูศาลโดยอาศัยชุมชนเขMามา (community based diversion
program)

สถิติคดีเยาวชน
ตารางที่ 1: จํานวนผูMกระทําผิดที่เปNนเด็กและเยาวชนในป` พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)
คดีที่ตัดสินวากระทําผิด

536

คดีที่มีการปลอยตัว/ยกฟ‡อง

49

รวม

585

26

มาตรา 53 แหงประมวลกฎหมายอาญา
27
มาตรา 517 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Criminal Procedure Code)
28
มาตรา 545 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Criminal Procedure Code)
93

on

non-
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ตารางที่ 2: จํานวนผูMกระทําผิดที่เปNนเด็กและเยาวชนในป` พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) แยกตามประเภทของโทษ
ปลอยตัว (admonition)

101

มีเงื่อนไข (bond)

262

ปรับ (fine)

40

ฝ•กอบรม (training)

123

อื่นๆ

10

รวมคดีที่ตัดสินวามีความผิด

536

สรุป
ทุกรัฐมีหนMาที่ตMองสรMางความเชื่อมั่นกับประธานวากระบวนการยุติธรรมยังมีมาตรการเบี่ยงเบน
คดีและมาตรการทางเลือกอื่นในการลงโทษผูMกระทําผิด ดMวยเหตุนี้ สาธารณรัฐแหงสหภาพพมายังมีความจําเปNน
อยางยิ่งที่จะตMองพัฒนางานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวสําหรับผูMกระทําผิดตอไป

ที่มา: ผูMแทนที่เขMารวมการประชุมจาก สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารL
ศาลฎีกาแหงสหภาพ (Supreme Court of Union)
94
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ระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัว

ประเทศฟ*ลปิ ป*นสS

95
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ระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวในประเทศฟ*ลิปป*นสS
วิสัยทัศนS
ระบบการราชทัณฑLของประเทศฟkลิปปkนสLมุงที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผูMกระทําผิดโดยอาศัย
โปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูที่มีลักษณะเปNนสหวิทยาการ (multi-disciplinary) ประกอบกับการใชMทรัพยากรดMาน
ตางๆ การเปNนหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ และการมีเจMาหนMาที่ที่มีความเปNนมืออาชีพสูงซึ่งเป`•ยมไปดMวยความ
มุงมั่น ในการสงเสริมความยุติธรรมทางสังคมและการพัฒนา
ภารกิจ
แกMไขฟ€•นฟูผูMถูกคุมความประพฤติ ผูMไดMรับการพักการลงโทษ และผูMไดMรับการอภัยโทษ ตลอดจน
สนับสนุนใหMบุคคลดังกลาวพัฒนาเปNนพลเมืองที่ดี ผานการใชMมาตรการแกMไขฟ€•นฟูอยางสรMางสรรคLและเทคนิค
ตางๆซึ่งเคารพศักดิ์ศรีความเปNนมนุษยL และตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน
การบริหารงานคุมประพฤติ
สํานักงานบริหารการคุมประพฤติ จัดตั้งขึ้นภายใตMคําสั่งประธานาธิบดีที่ 968 หรืออีกชื่อหนึ่งคือ
“กฎหมายคุมประพฤติ พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976)” (The Probation Law of 1976) เพื่อทําหนMาที่บริหาร
จั ดการงานคุ มประพฤติ ตอมามี คํา สั่ งฝ| ายบริ ห ารฉบั บ ที่ 292 “ประมวลกฎหมายการบริ ห าร พ.ศ. 2530
(ค.ศ. 1987)” ประกาศใชMเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) สํานักงานบริหารการคุมประพฤติ
จึงไดMเปลี่ยนชื่อเปNน “สํานักงานบริหารการพักการลงโทษและการคุมประพฤติ” และเพิ่มอํานาจหนMาที่ในการ
สอดสองดูแลผูMตMองขังที่ไดMรับโทษจําคุกมาระยะเวลาหนึ่งแลMวและไดMรับการพักการลงโทษ หรือไดMรับการอภัย
โทษโดยมีเงื่อนไขของการพักการลงโทษ
เมื่อไมนานมานี้ ไดMมีการเพิ่มงานสืบเสาะและงานสอดสองผูMกระทําผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดที่ไม
รMายแรงและถูกดําเนินคดีเปNนครั้งแรก บรรจุไวMในพระราชบัญญัติยาอันตราย พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
มาตรา 66, 68 และ 81 (b) RA 9165 และบรรจุไวMในมติ คณะกรรมการยาอั นตราย ที่ 2 ลงวัน ที่
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) (Dangerous Drugs Board - DDB) รวมถึง และบันทึกขMอตกลง
ระหวางคณะกรรมการยาอั น ตรายและสํ า นั กงานบริ ห ารการพั กการลงโทษและการคุ มประพฤติ ลงวั น ที่
17 สิงหาคม ค.ศ. 2005 นอกจากนั้น จากคําสั่งของฝ|ายบริหารที่ 468 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2598
(ค.ศ. 2005) (Executive Order) มีการกําหนดรูปแบบการแกMไขฟ€•นฟูโดยโปรแกรมอาสาสมัครคุมประพฤติขึ้น
(Volunteer Probation Aide Program– VPA Program) ทําใหMสํานักงานฯ เปNนหนวยงานหลักในดMาน
การป‡องกันอาชญากรรม การแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดภายในชุมชนและการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา
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ขอบัญญัติ
สํานักงานบริหารการพักการลงโทษและการคุมประพฤติ เปNนหนวยงานที่ควบคุมดูแลและ/หรือ
แกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดและผูMตMองขัง ซึ่งอยูภายใตMเงื่อนไขการคุมประพฤติหรือการพักการลงโทษเพื่อกลับคืนสู
สังคม
เป•าหมาย
โปรแกรมของสํานักงานฯ จัดขึ้นเพื่อใหMบรรลุเป‡าหมายดังตอไปนี้
1. สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผูMกระทําผิดและลดอัตราการกระทําผิดซ้ํา
2. เปNนมาตรการทางเลือกที่มีตMนทุนต่ําสําหรับผูMกระทําผิดครั้งแรกซึ่งมีแนวโนMมที่จะปรับเปลี่ยน
พฤตินิสัยโดยโปรแกรมแกMไขฟ€•นฟูในชุมชน (Community–based Treatment) หรือโปรแกรมสําหรับผูMกระทํา
ผิดเฉพาะราย (Individualized) แทนการคุมขังในเรือนจํา
หนาที่
ในการดําเนินการเพื่อใหMบรรลุเป‡าหมายขMางตMน เจMาหนMาที่พักการลงโทษ พนักงานคุมประพฤติ
และหนวยงานเครือขายในระดับภูมิภาค มีหนMาที่ดําเนินการดังตอไปนี้
1. บริหารจัดการระบบการพักการลงโทษและคุมประพฤติ
2. สอดสองดู แลผูMไดM รับ การพั กการลงโทษ ผูMไดMรั บ การอภั ยโทษ ผูM ถูกคุ มความประพฤติ และ
ผูMกระทําผิดครั้งแรกในคดียาเสพติดใหMโทษที่มียาเสพติดปริมาณนMอย ซึ่งอยูภายใตMเงื่อนไขการรอการลงโทษ
และผูMที่ทํางานบริการสังคม
3. สนับสนุนการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด
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กรอบตัวชี้วัดผลการดําเนินงานขององคSการ
เป‡าหมายทางสังคม

ความสงบเรียบรMอย

เป‡าหมายทางกระบวนการยุติธรรม

ผลลัพธLของ
ผลิตผลสําคัญขั้นสุดทMาย

บริการสืบเสาะสําหรับผูMที่ยืนคํารMองเพื่อรับ
การพิจารณาเขMาสูเงื่อนไขคุมประพฤติ,
พักการลงโทษ, และลด/อภัยโทษ

หลักนิติธรรม
การแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชน
และลดอัตราการเกิดอาชญากรรม
บริการสอดสองดูแลและแกMไขฟ€•นฟูสําหรับผูถM ูก
คุมความประพฤติ, ไดMรับการพักการลงโทษ,
และการลด/อภัยโทษแบบมีเงื่อนไข

กรอบการดําเนินงาน
การบริหารจัดการ
อาสาสมัครคุมประพฤติ

ระบบการบริหารจัดการการคุมประพฤติและการพักการลงโทษ

เป•าหมายทางสังคม : ความสงบเรียบรอย
ความสงบเรี ย บรM อยเปN น สวนประกอบสํ าคั ญที่ จ ะทํ าใหM พัฒ นาการทางเศรษฐกิ จ เปN นไปอยาง
ตอเนื่อง ตลอดจนสังคมมีความเปNนระเบียบเรียบรMอยและมีความมั่นคง ความสงบเรียบรMอยถือเปNนเงื่อนไขที่จะ
สงเสริมการลงทุน และสรMางโอกาสตางๆในการดําเนินการเพื่อบรรลุความสําเร็จตามเป‡าหมายนี้ สํานักงานฯ
ไดM ดําเนิ น การรวมกั บ ชุ มชนทั้ งในดM านการป‡ องกั น อาชญากรรมและการแกMไ ขฟ€• น ฟู ผูM กระทํ าผิ ดโดยการนํ า
โปรแกรมอาสาสมัครคุมประพฤติมาใชM และสรMางบทบาทของหนวยงานใหMมีความชัดเจน ในฐานะหนวยงาน
หลักในการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชน สํานักงานฯ มีบทบาทสําคัญในการป‡องกันอาชญากรรม การแกMไข
ฟ€•นฟูผูMกระทําผิด และการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เป•าหมายทางกระบวนการยุติธรรม : หลักนิติธรรม
ในการบังคับใชMกฎหมายที่เกี่ยวขMองกับระบบการคุมประพฤติและการพักการลงโทษ สํานักงานฯ
มีหนMาที่อํานวยความยุติธรรมและรักษาผลประโยชนLของสาธารณะ ผูMกระทําผิดซึ่งอยูภายใตMการคุมประพฤติ
หรือการพักการลงโทษจะตMองปฏิบัติตามเงื่อนไขอยางเครงครัด มิฉะนั้นจะตMองไดMรับผลจากการไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังกลาว
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เป•าหมายของหนวยงาน : การแกไขฟYZนฟูผูกระทําผิดในชุมชน และ การลดอาชญากรรม
จากวิสัยทัศนLของหนวยงาน “ระบบการราชทัณฑLของประเทศฟkลิปปkนสLมุงที่จะยกระดับคุณภาพ
ชีวิ ตของผูMกระทํ าผิ ดโดยอาศัยโปรแกรมการแกMไขฟ€• นฟู ที่มีลั กษณะเปN น สหวิ ทยาการ (multi-disciplinary)
ประกอบกับการใชMทรัพยากรดMานตางๆ การเปNนหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ และการมีเจMาหนMาที่ที่มีความเปNน
มืออาชีพสูงซึ่งเป`•ยมไปดMวยความมุงมั่น ในการสงเสริมความยุติธรรมทางสังคมและการพัฒนา” สํานักงานฯ ไดM
เริ่มดําเนินการโดยนําแผนยุทธศาสตรLมาใชM ซึ่งรวมถึงการบูรณาการโปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูรูปแบบตางๆ
ภายใตMหลักของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทL ชุมชนบําบัด และงานอาสาสมัคร การดําเนินการโปรแกรม
การแกMไขฟ€•นฟูแบบผสมผสาน (Harmonized Rehabilitation Program-HRP) อยางตอเนื่องทําใหMเกิดความ
เขMมแข็งในการป‡องกันอาชญากรรมและการแกMไขฟ€•นฟูผูMถูกคุมความประพฤติผูMไดMรับการพักการลงโทษ ผูMไดMรับ
การอภัยโทษ และผูMกระทําผิดครั้งแรกในคดียาเสพติดใหMโทษที่มียาเสพติดปริมาณนMอยซึ่งไดMรับการรอการ
ลงโทษ ในชุมชน
ความสําเร็จของปz พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)
1. การสืบเสาะ (การคุมประพฤติ, กอนไดMรับการพักการลงโทษ/การลดโทษ และการรอการ
ลงโทษของและผูMกระทําผิดครั้งแรกในคดียาเสพติดใหMโทษที่มียาเสพติดปริมาณนMอย)
การคุมประพฤติ
- ปริมาณคดีที่รับผิดชอบทั้งหมด
8,810 คดี
- ปริมาณคดีที่เสร็จสิ้น/สงใหMแกศาล

8,052 คดี

- อัตราคดีที่เสร็จสิ้น

รMอยละ 91.4

กอนไดรับการพักการลงโทษ/การลด/อภัยโทษ
- ปริมาณคดีที่รับผิดชอบทั้งหมด

2,115 คดี

- ปริมาณคดีที่เสร็จสิ้น/สงใหMคณะกรรมการ

1,913 คดี

พิจารณาการอภัยโทษและการพักการลงโทษ
- อัตราคดีที่เสร็จสิ้น

รMอยละ 90.45

- ปริมาณคดีที่ไดMรับการสืบเสาะทั้งหมด

10,925 คดี

- อัตราความสําเร็จเป‡าหมาย

รMอยละ 99.45
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2. การควบคุมและสอดสอง (ผูMถูกคุมความประพฤติ, ผูMไดMรับการพักการลงโทษ, ผูMไดMรับการอภัย
โทษแบบมีเงื่อนไข และผูMกระทําผิดครั้งแรกในคดียาเสพติดใหMโทษที่มียาเสพติดปริมาณนMอย ซึ่งไดMรับการรอการ
ลงโทษ)
การคุมประพฤติ
- ปริมาณคดีที่รับผิดชอบทั้งหมด
29,768 คดี
- ยุติ

5,431 คดี

- เพิกถอน

490

- การเพิกถอนโดยวิธีอื่น

1,328 คดี

การพักการลงโทษ/อภัยโทษ
- ปริมาณคดีที่รับผิดชอบทั้งหมด

14,337 คดี

- ปลอยตัว/ปลดปลอย

1,290 คดี

- กระทําความผิดซ้ํา/ถูกจับกุม

217

คดี

- การเพิกถอนโดยวิธีอื่น

526

คดี

ปริมาณคดีที่ดําเนินการการสอดสองดูแลทั้งหมด

44,105 คดี

- อัตราความสําเร็จเป‡าหมาย

รMอยละ 99.89

- อัตราการเพิกถอนการคุมประพฤติ

รMอยละ 1.65

- อัตราการกระทําความผิดซ้ําระหวางการคุมประพฤติ

รMอยละ 1.50

คดี

3. ผูเขารับบริการในรูปแบบชุมชนบําบัดแยกตามประเภทของการบําบัด
- การบริหารจัดการพฤติกรรม (Behavior Management)
28,295 คน
- อารมณLและจิตวิทยา

20,364 คน

- จิตวิญญาณและปŒญญา

20,265 คน

- ทักษะอาชีพและทักษะดํารงชีวิต

15,173 คน

4. ผูเขารับบริการในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทS
- การไกลเกลี่ย

1,705 คน

- การประชุมปรึกษา

3,392 คน

- การใชMกลุมชวยเหลือ

252
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5. อาสาสมัครคุมประพฤติ
- อาสาสมัครทั้งหมดที่ไดMรับการแตงตั้ง (ตั้งแต พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013))

11,864 คน

- จํานวนอาสาสมัครที่มีผูMรับบริการในความรับผิดชอบ

3,691 คน

- จํานวนผูMที่ไดMรับการสอดสองดูแลจากอาสาสมัคร

7,290 คน

- จํานวนกลุมของอาสาสมัคร

218

งบประมาณที่ประหยัดไดM

กลุม

230.34 ลMานฟkลิปปkนสLเปโซ

โปรแกรมการแกไขฟYZนฟูและบริการตางๆ
สํานักบริหารการพักการลงโทษและการคุมประพฤติดําเนินการตามวัตถุประสงคLขององคLการ
ไดMแก “การแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดภายในชุมชนและลดอัตราการเกิดอาชญากรรม” ซึ่งถือเปNนหัวใจหลักของ
โปรแกรมและบริ ก ารของสํ านั ก งานฯ ดั ง ปรากฏในคํ า กลาวที่ ว า “แนวทางการดํ า เนิ น งานในชุ ม ชนซึ่ ง มี
ลั ก ษณะเฉพาะบุ ค คล ในการป‡ อ งกั น และการแกM ไ ขฟ€• น ฟู ผูM ก ระทํ า ผิ ด ประกอบไปดM ว ย 3 แนวทางหลั ก
คือ 1. การใชMกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทLเปN นปรัชญาพื้นฐาน 2. การใชMโปรแกรมชุมชนบําบัดเปN น
รูปแบบการแกMไขฟ€•นฟูตMนแบบ และ3. การใชMอาสาสมัครเปNนแหลงทรัพยากรหลักในการดําเนินงาน
1. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทS –รูปแบบการสรางความปรองดอง
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทLเปNนทั้งปรัชญาและกระบวนการซึ่งมีผูMมีสวนไดMสวนเสียเขMา
มารวมกันหาวิธีการจัดการกับผลกระทบของอาชญากรรม และวิธีการดําเนินการเพื่อเยียวยาความเสียหาย
ตางๆใหMผูMที่ไดMรับผลกระทบจากการกระทําความผิดดังกลาว ซึ่งไดMแกเหยื่ออาชญากรรม ผูMกระทําผิด ครอบครัว
และชุมชน เปNนตMน
ในป`นี้ สํานักงานฯ จัดโปรแกรมการเยียวยาระหวางกลุมเหยื่ออาชญากรรมและผูMกระทําผิดโดย
การเจรจา การไกลเกลี่ ย ระหวางเหยื่ อ อาชญากรรมและผูM กระทํ าผิ ด การประชุ ม การใชM ก ลุ มชวยเหลื อ
การชดใชMคาเสียหาย การทํางานบริการสังคม และการดําเนินการรูปแบบอื่นตามที่ไดMกําหนดไวMในขMอตกลงตาม
ขMอมูลดังนี้
จํานวนผูMกระทําผิด

1,327 คน

จํานวนเหยื่ออาชญากรรม

268

คน

จํานวนโปรแกรมการเยียวยาแตละประเภท
- การไกลเกลี่ย

1,705 ครั้ง

- การประชุมปรึกษา

3,392 ครั้ง
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- การใชMกลุมชวยเหลือ
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ครั้ง

การจายคาสิ น ไหมทดแทนเปN น สวนหนึ่ ง ของกระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ทL แ ละการที่
ผูM กระทํ าผิ ด จะตM องปฏิ บั ติตามกฎหมายและชดใชM คาเสี ย หายในทางแพงใหM แกเหยื่ อตามที่ กําหนดไวMในคํ า
พิพากษาซึ่งพนักงานคุมประพฤติและพักการลงโทษมีหนMาที่บังคับตามคําพิพากษานั้น ถือวาเปNนสวนหนึ่งของ
โปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด
การจัดการเพื่อใหMมีการชดใชMคาเสียหาย
- ผูMกระทําผิดที่ชดใชMคืน

1,115 คน

- จํานวนเงินที่ชําระคืนใหMแกเหยื่ออาชญากรรม/
ญาติของเหยื่ออาชญากรรม

11,201,548 ฟkลิปปkนสLเปโซ

เพื่ อสรM างความรูM สึ ก ของการเปN น สวนหนึ่ งของชุ ม ชน ความรวมมื อ การมี ส วนรวมและความ
รับผิดชอบ ผูMกระทําผิดจะตMองเขMารวมในโครงการปลูกตMนไมM ซึ่งหลักการที่สําคัญของโครงการนี้คือผูMกระทําผิด
จะตMองดูแลตMนไมMตั้งแตเปNนตMนกลMาและดูแลตMนไมMดังกลาวใหMเจริญเติบโต ในป`นี้ตMนไมMจํานวน 303,846 ตMน
หลากหลายสายพันธุLไดMถูกปลูกขึ้นในสถานที่ตางๆ โดยผูMกระทําผิดจํานวน 25,327 คน เชนเดียวกันผูMกระทําผิด
จํานวน 32,825 คน ไดMมีโอกาสบําเพ็ญประโยชนLในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู โดยการทําความสะอาดและปลูก
ตM นไมM บ ริ เวณตลิ่ งแมน้ํ าและชายฝŒ• ง เพื่ อเปN น การแสดงความพยายามที่ จ ะทํ าการซอมแซมความสั มพั น ธL ที่
ถูกทําลายไประหวางผูMกระทําผิดและชุมชนใหMกลับคืน
2. รูปแบบของชุมชนบําบัด (Therapeutic Community)
ชุมชนบําบัดคือรูปแบบการแกMไขฟ€•นฟูโดยกระบวนการกลุมในรูปแบบการเรียนรูMดMวยตนเอง ซึ่งมี
รากฐานบนหลักการ ความรับผิดชอบ ความรัก และความหวงใย ความซื่อสัตยL ความออนนMอมถอมตน การใหM
อภัย ความภาคภูมิใจในศักยภาพ ไมมีอะไรไดMมาโดยไมใชMความพยายาม และเป‡าหมายสูงสุดของโครงการคือ
การปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยผูMกระทําผิดจาก “การใชMชีวิตที่ผิดพลาด” เปNน “การใชMชีวิตที่ถูกตMอง”
สวนประกอบหลักและประเภทของโปรแกรม ไดMแก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริหารจัดการ
พฤติกรรม อารมณL จิตวิทยา ปŒญญา จิตวิญญาณ และ อาชีพ การดํารงชีวิต ตารางดMานลางแสดงจํานวน
ผูMเขMารวมโครงการ โดยจําแนกตามลักษณะกิจกรรมที่เขMารวม
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ตารางที่ 1: จํานวนกิจกรรมและจํานวนผูMเขMารวมกิจกรรมชุมชนบําบัดแตละประเภท
กิจกรรม

บริหารจัดการ ปRญญาและ จิตวิทยาและ อาชีพและ
พฤติกรรม จิตวิญญาณ
อารมณS
การดํารงชีวิต

จํานวนกิจกรรมที่จัดขึ้น

11,967

7,793

7,828

4,944

จํานวนผูMเขMารวม

28,295

20,165

20,364

15,173

ในระหวางระยะเวลาที่ทําการเก็บขMอมูล เจMาหนMาที่ฝ|ายปฏิบัติงานทั้งหมดจํานวน 226 คน ไดMจัด
กิจกรรมชุมชนบําบัด ซึ่งผูMทําความผิดที่อยูภายใตMระยะเวลาการควบคุมและสอดสอง และมีคุณสมบัติที่จะเขMา
รวมโปรแกรมไดM เขMารวมโปรแกรมรMอยละ 100
เมื่อผานการเขMารวมกิจกรรมชุมชนบําบัดแลMว ผูMเขMารวมกิจกรรมจะถูกสงตัวไปยังหนวยงานของ
รัฐและหนวยงานเอกชนที่เปNนผูMสนับสนุน เพื่อเขMารวมกิจกรรมดังตอไปนี้
การจัดหางาน

8,364 คน

การฝ•กวิชาชีพ

15,378 คน

การศึกษาในระบบ

1,135 คน

การศึกษาผูMใหญ

3,718 คน

3. อาสาสมัครคุมประพฤติ (Volunteer Probation Aids)
หนึ่งในปŒจจัยที่สรMางความเขMมแข็งในกระบวนการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล คือการเพิ่ม
ระดับการมีสวนรวมของชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการป‡องกันอาชญากรรม การแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทํา
ผิด และการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตามคําสั่งประธานาธิบดีที่ 968 หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ
กฎหมายคุมประพฤติ พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) ใหMอํานาจในการแตงตั้งพลเมืองที่เปNนคนดีมีความซื่อสัตยLปฏิบัติ
หนMาที่เปNนอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อชวยเหลือในโปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนของหนวยงาน
และดM วยคํ าสั่งของฝ| ายบริหารที่ 468 โปรแกรมอาสาสมั ครคุ มประพฤติ นี้ ไดMรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ภายใตMการสนับสนุนเงินทุนและความชวยเหลือทางเทคนิคจากองคLการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุ|น
(Japan International Cooperation Agency - JICA) นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการฝ•กอบรม
ภายในประเทศรวมกับ UNAFEI และ JICA เรื่องโปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชน การปรับปรุง
ประสิทธิ ภาพดังกลาวกอใหMเกิ ดการจั ดตั้งองคL กรอาสาสมัครระดั บประเทศขึ้ น ไดM แก องคL กรความรวมมื อ
อาสาสมัครเพื่อสนับสนุนความสงบสุขแหงฟkลิปปkนสL (Alliance of Volunteers for Peace Advocates of
the Philippines –AVPAP) และ องคLกรความรวมมือระดับทMองถิ่นอีกจํานวน ๒๑๘ แหง เพื่อทําหนMาที่
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สนับสนุน ดําเนินการ และ จัดโปรแกรมตางๆ ดMวยความยั่งยืน มี ประสิทธิภ าพและประสิทธิผล ปŒจจุบัน มี
อาสาสมัครจํานวน 11,851 คน ที่ไดMรับการแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปNนที่เรียบรMอยแลMว
ตารางที่ 2: จํานวนอาสาสมัครคุมประพฤติที่ไดMรับการแตงตั้ง ผานการฝ•กอบรม และ พรMอมปฏิบัติหนMาที่
ปz พ.ศ.

2546 2547 2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

ไดMรับการ
แตงตั้ง
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427

1,346

3,672

5,974

7,735

9,963 12,369 13,889 11,851

ผานการ
ฝ•กอบรม

-

405

1,214

2,301

4,092

5,219

5,725

6,909

7,703

7,819

พรMอม
ปฏิบัติ
หนMาที่

-

473

1,417

2,619

4,095

4,940

3,693

4,512

5,374

3,515

ตารางที่ 3: การบริการอื่นๆโดยอาสาสมัครคุมประพฤติ
ประเภท

จํานวน

บริการที่จัดขึ้นโดยอาสาสมัครคุมประพฤติภายในสํานักงานจัดกิจกรรม
(Office Initiated Activities)
ทรัพยากรที่ไดMรับจากอาสาสมัคร

2,531 ครั้ง

การบริการ/การใหMความชวยเหลือที่จัดขึ้นโดยอาสาสมัคร

2,957 ครั้ง

จํานวนอาสาสมัคร

1,263 คน

8,315 ครั้ง

4. การประหยัดงบประมาณภาครัฐ
ระบบการคุมประพฤติและพักการลงโทษของฟkลิปปkนสLถูกบัญญัติขึ้นใหMเปNน “มาตรการทางเลือก
ที่มีตMนทุนต่ําสําหรับผูMกระทําผิดแทนการจําคุก” สําหรับป` พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012) รัฐบาลคาดวาจะตMองใชM
งบประมาณจํานวน 576,781,427 ฟkลิปปkนสLเปโซ ใหMกับผูMถูกคุมความประพฤติ ผูMไดMรับการพักการลงโทษ และ
ผูMไดM รั บ การอภั ยโทษจํ านวน 44,105 คน แตเนื่ องจากการใชM วิ ธีการคุ มประพฤติ ทําใหM รัฐ บาลประหยั ด
งบประมาณจํานวน 230,340,072 ฟkลิปปkนสLเปโซ แทนที่จะใชMงบประมาณจํานวนนี้ในการกอสรMางเรือนจําและ
จMางเจMาหนMาที่เรือนจําเพิ่มเติม
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ตามบันทึกขMอตกลงของสํานักงานฯ กับคณะกรรมการอภัยโทษและพักการลงโทษ สํานักบริหาร
เรือนจําและทัณฑวิทยา สํานักงานทนายความสาธารณะ สํานักงานอัยการ เจMาหนMาที่คุมประพฤติและพักการ
ลงโทษทั่วประเทศ จะเขMาตรวจเยี่ยมเรือนจําเปNนประจํา เพื่อสัมภาษณLผูMตMองขังและพิจารณาสงตอผูMตMองขัง
เพื่อใหMไดMรับความชวยเหลือทางกฎหมายสิทธิประโยชนLในการคุมประพฤติ การพักการลงโทษ และการลดโทษ
ในแบบอื่นๆ ปŒจจุบันมีผูMตMองขังจํานวน 10,462 คนไดMรับการชวยเหลือใหMไดMรับการคุมประพฤติหรือการลดโทษ
และผูMตMองขังจํานวน 14,367 คน ไดMรับการยMายเรือนจําหรือชวยเหลือดMวยเหตุอื่นๆ
5. การเพิ่มทรัพยากร
สํานักงานบริหารการพักการลงโทษและการคุมประพฤติ โดยสํานักงานทMองถิ่น ไดMใชMเครือขาย
เพื่อประสานความรวมมือ ทั้งดMานขMอมูล การขยายเครือขาย และการมีสวนรวม ทั้งในโปรแกรมระดับทMองถิ่น
และระดับชาติ เพื่อรวบรวมความชวยเหลื อตางๆโดยเฉพาะทางดMานการเงิน จากหนวยงานของรัฐบาลทั้ ง
ระดับชาติและทMองถิ่น กลุมธุรกิจ องคLกรภาคประชาสังคม กลุมศาสนาและองคLกรที่ไมใชภาครัฐ ประโยชนLของ
การขยายเครือขายโปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชน คือ การดําเนินการรวมกันระหวางเจMาหนMาที่
ภาคสนามและอาสาสมัครคุมประพฤติ การไดM รับความชวยเหลือในรูป แบบของการชวยเหลือดMานการเงิ น
(จํานวน 1,427,917 ฟkลิปปkนสLเปโซ) ดMานอุปกรณL เชน อุปกรณLสํานักงาน ยานพาหนะ การสนับสนุนดMาน
ทรัพยากรบุคคล/แพทยL เปNนตMน (1,247,550 ฟkลิปปkนสLเปโซ)
เป•าหมายและการดําเนินการตามเป•าหมาย
ก. เป•าหมายในปz พ.ศ. 2556 (ค.ศ.2013)
1.1 การสื บ เสาะเพื่ อ ยื่ น คํ า รM อ งขอรั บ การพิ จ ารณาการคุ ม ประพฤติ การพั ก การลงโทษ
การลด/อภัยโทษและการรอการลงโทษสําหรับและผูMกระทําผิดครั้งแรกในคดียาเสพติดใหMโทษที่มียาเสพติด
ปริมาณนMอย
- รMอยละ 90 ของจํานวนคดีการสืบเสาะทั้งหมด ไดMรับการจัดการจนแลMวเสร็จกระบวนการ
ภายในระยะเวลา 60 วันจากวันที่ไดMรับคําสั่งศาล
- รMอยละ 90 ของขMอเสานอที่พนักงานคุมประพฤติบันทึกในรายงานสืบเสาะไดMรับความ
เห็นชอบจากศาล
1.2 การสอดสองดูแลผูMถูกคุมความประพฤติ ผูMที่ไดMรับการพักการลงโทษ ผูMที่ไดMรับการลดโทษ
และผูMกระทําผิดคดียาเสพติดรายยอยที่กระทําผิดครั้งแรก
- รMอยละ 90 ของผูMถูกคุมความประพฤติ ผูMที่ไดMรับการพักการลงโทษ ผูMที่ไดMรับการลดโทษ
และผูMกระทําผิดคดียาเสพติดรายยอยที่กระทําผิดครั้งแรกไดMรับการสอดสองดูแล
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- รMอยละ 100 ของขMอเสนอของพนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติหนMาที่สอดสองดูแลไดMรับการ
เห็นชอบโดยศาล/บีพีพี (BPP)
- รMอยละ 100 ของผูMถูกคุมความประพฤติ พMนการคุมประพฤติ
- รMอยละ 88 ของผูMถูกคุมความประพฤติเขMารวมในกระบวนการชุมชนบําบัด
1.3 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทL
- รMอยละ 80 ของผูMถูกคุมความประพฤติมีสวนรวมในการทํางานบริการสังคม เชน การปลูก
ตMนไมM ฯลฯ
- รMอยละ 25 ของผูMถูกคุมความประพฤติตMองชําระคาปรับทางแพงบางสวน
1.4 โปรแกรมชุมชนบําบัด
- รMอยละ 80 ของการดําเนินการเปNนไปตามแนวทางของโปรแกรมชุมชนบําบัดที่จัดทําใหม
- รMอยละ 85 ของครอบครัวผูMถูกคุมความประพฤติเขMารวมและใหMการสนับสนุนชุมชนบําบัด
- มีการจัดตั้งกลุมสนับสนุนครอบครัว (Family Support Group) อยางนMอย 3 กลุมใน
หนึ่งภูมิภาค
1.5 การบริหารจัดการโปรแกรมอาสาสมัครคุมประพฤติ (Volunteer Probation Aide (VPA)
Program)
- แตงตั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ
จํานวน 12,500 คน
- ฝ•กอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ
จํานวน 8,774 คน
- มอบหมายอาสาสมัครคุมประพฤติ
จํานวน 4,974 คน ใหMปฏิบัติหนMาที่สอดสองดูแลผูMกระทําผิด
-ข. การดําเนินการตามโปรแกรม ระหวางปz พ.ศ. 2554-2556 (ค.ศ.2011-2013)
ยุทธศาสตรS/ โปรแกรม/ โครงการ/กิจกรรม
1. การมีหลักธรรมาภิบาลในระบบงานคุมประพฤติ
1.1 การสรางความเปPนมืออาชีพในระบบงานคุมประพฤติของกรมคุมประพฤติ
- การสรรหาและบรรจุตั้งอยูบนหลักแหงคุณธรรมและความเหมาะสม
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- มีการทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการสรรหา การบรรจุแตงตั้ง และกระบวนการพิจารณา
เลื่อนตําแหนง
1.2 การปฏิรูปหลักธรรมาภิบาลที่ตอเนื่อง (ดัชนีธรรมาภิบาล)
- นโยบายงานคMางเปNนศูนยL : มีนโยบายและกระบวนทํางานที่ทําใหMปริมาณงานคMางมี
จํานวนนMอยที่สุด
- แผนทบทวนการพัฒนาการปฏิบัติงานดMวยความสุจริต (Integrity Development
Review (IDR)) : มีกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงานดMวยความสุจริตในหนวยงาน
- การวางแผนงานบนหลั กของเหตุและผล (Rationalization Plan (RatPlan)) :
มีการนํากระบวนการวางแผนงานบนหลักของเหตุและผลมาประยุกตLใชMในหนวยงาน
- มาตรการตอตMานกฎระเบียบที่ยุงยากและทําใหMงานลาชMา (Anti-Red Tape Act (ARTA))
: ปรับปรุงกลไกการสํารวจผลตอบรับตอระบบการปฏิบัติงาน
- ระบบการบริหารสมรรถนะ (Performance Management Systems) : การนําระบบ
ประเมินสมรรถนะพนักงานมาใชM – มีการทําสัญญาการปฏิบัติงานที่มุงเนMนที่สมรรถนะ
(Performance Contract Approach)
- การบริหารทรัพยากร (Resource management) : มีระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณ การวางแผน และการจัดทําโปรแกรมตางๆภายในหนวยงาน
- แผนยุทธศาสตรLระบบสารสนเทศ (Information Systems Strategic Plan) :
ดําเนินการปรับปรุงใหMระบบสารสนเทศมีความทันสมัย
- แผนการสื่ อ สารเชิ ง บู ร ณาการ : การพั ฒ นาและดํ า เนิ น การตามแผนการสื่ อ สารเชิ ง
บูรณาการ
- การรับรองและปฏิบัติตามมาตรฐานไอโซ (ISO) : หนวยงานดําเนินการ (Conduct
Agency) – การพัฒนาศักยภาพของระบบการบริหารคุณภาพของรัฐ
- การสํารวจผลตอบรับ การติดตามและการประเมินผล : มีกลไกการตรวจสอบและมีระบบ
ในการนําผลตอบรับมาปรับปรุงการบริหารงาน
1.3 มาตรการขององคSกรในการตอตานการคอรSรัปชั่นและการรับสินบน
1) โปรแกรมการพัฒนาความสุจริตแบบองคLรวม (Unified integrity development
programs)
2) การพั ฒ นากระบวนการการสื บ สวนสอบสวน/ สื บ เสาะคดี อาชญากรรม/การกระทํ า
ความผิด การพิจารณาคดีและการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด
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2.1 พัฒนาการบริหารจัดการเรือนจําและการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด
- การนําโปรแกรมกลับมาใชMอีกครั้งและการสรMางความรวมมือใหมๆระหวางหนวยงานตางๆ
เชน ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ
2.2 ยกระดับโปรแกรมการแกMไขฟ€•น ฟูผูM ที่ไดMรั บการพักการลงโทษ ผูM ถูกคุมความประพฤติ
ผูMไดMรับการอภัยโทษและผูMกระทําผิดครั้งแรกในคดียาเสพติดใหMโทษที่มียาเสพติดปริมาณนMอย
- การบูรณาการโปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูพีพีเอ (PPA) และการนําโปรแกรมไปใชMหนวยงาน
ตางๆ
2.3 การพัฒนาระบบอาสาสมัครคุมประพฤติ
- ใหM ก ารสนั บ สนุ น สมาคม/ องคL ก ารอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ตลอดจนการประยุ ก ตใชM
กระบวนการสรรหาอาสาสมัครฯที่มีคุณภาพโดยการพิจารณาจากความสามารถที่จะทํางานกับผูMกระทําผิดอยาง
ใกลMชิด
2.4 แกMไขปรับปรุงระเบียบพีพีเอ (PPA) (ระเบียบการคุมประพฤติ)
- ใหMความรวมมือในการจัดเตรียมขMอมูล และสนับสนุนในขั้นตอนของการนําไปปฏิบัติ
3) ดําเนินการตามกรอบของกฎหมายเพื่อใหMประชาชนสามารถเขMาถึงงาย ทั่วถึง มีความเปNน
ธรรม และมีระบบที่เปNนขั้นตอนชัดเจน
3.1 เพิ่มศักยภาพการใหMบริการดMวยทรัพยากรที่เพียงพอเหมาะสม
- การจัดหาพาหนะในการขนสงคมนาคมที่เพียงพอเพื่ออํานวยการปฏิบัติงาน
4) สนับสนุนการเสริมสรMางและบูรณาขีดความสามารถและการพัฒนานโยบายยุติธรรม
- วางมาตรการที่มีสนับสนุนอยางตอเนื่องเพื่อใหMเกิดความเปNนเอกภาพและความเทาเทียมทั้ง
ในดMานนโยบายและการบริการดMานกฎหมาย
5) พัฒนาระบบและขั้นตอนผานการใชMเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
- โครงการเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศสําหรับใชMในการบริหารจัดการภายในและการ
ปฏิบัติงาน
- ยกระดับเว็ปไซดLและระบบอิเล็คทรอนิกสLเมลLเพื่อใหMสามารถใชMงานไดMทั่วประเทศ
6) เพิ่มโอกาสในการเขMาถึงความยุติธรรมอยางเปNนธรรมโดยเฉพาะในกลุมผูMดMอยโอกาสและ
ผูMยากไรM
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- ระมัดระวังประเด็นความออนไหวตางๆและการตอบสนองภายใตMนโยบายความยุติธรรม ระบบ
กระบวนการและการใหMบริการตอกลุมผูMดMอยโอกาสตางๆ (เชน สตรี เด็ก ชนพื้นเมืองและผูMพิการ)
ตารางที่ 4: จํานวนงบประมาณภาครัฐที่ประหยัดไดMจากการดําเนินงานคุมประพฤติในการดูแลผูMกระทําผิด

ป` พ.ศ.

จํานวน
คาใชMจายในการ นักโทษ/
ดูแลนักโทษตอ ผูMถูก
วันตอราย*
คุมความ
ประพฤติ

คาใชMจายในการดูแล คาใชMจายในการคุม
นักโทษตอป`
ประพฤติตอป`

จํานวนงบประมาณที่
ลดลง

2521

5.48

3,199

6,398,639.80

11,841,403.23

-5,442,763.43

2522

6.48

8,209

19,415,926.80

13,238,165.56

6,177,761.24

2523

7.60

12,227

33,917,698.00

17,513,308.11

16,404,389.89

2524

11.42

15,242

63,533,228.60

21,941,449.00

41,591,779.60

2525

13.14

18,908

90,684,658.80

25,789,052.29

64,895,606.51

2526

12.89

21,626

101,747,086.10

29,363,448.33

72,383,637.77

2527

8.95

23,756

77,604,913.00

29,706,000.00

47,898,913.00

2528

8.50

26,344

81,732,260.00

38,071,118.00

43,661,142.00

2529

12.00

27,536

120,607,680.00

41,357,112.60

79,250,567.40

2530

12.00

26,366

115,483,080.00

51,995,845.25

63,487,234.75

2531

12.00

24,989

109,451,820.00

80,077,129.91

29,374,690.09

2532

12.00

24,765

108,470,700.00

97,260,114.49

11,210,585.51

2533

13.12

31,425

150,488,040.00

119,597,622.76

30,890,417.24

2534** 20.00

33,911

247,550,300.00

139,866,693.97

107,683,606.03

2535

20.00

36,615

267,289,500.00

165,923,852.90

101,365,647.10

2536

20.00

37,350

272,655,000.00

144,168,682.56

128,486,317.44

2537

20.00

40,300

294,190,000.00

157,905,484.44

136,284,515.56

2538

20.00

41,040

299,592,000.00

139,672,827.03

159,919,172.97
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2539

20.00

46,600

340,180,000.00

230,688,035.54

109,491,964.46

2540

25.00

48,305

440,783,125.00

287,963,424.17

152,819,700.83

2541

30.00

51,081

559,336,950.00

350,855,926.62

208,481,023.38

2542

30.00

62,737

686,970,150.00

457,256,121.99

229,714,028.01

2543

30.00

68,454

749,571,300.00

357,500,768.80

392,070,531.20

2544

30.00

72,036

788,794,200.00

356,918,866.62

431,875,333.38

2545

30.00

72,309

791,783,550.00

375,992,402.47

415,791,147.53

2546

30.00

68,176

746,527,200.00

366,955,763.38

379,571,436.62

2547

35.00

63,414

810,113,850.00

373,252,612.00

436,861,238.00

2548

35.00

56,461

721,289,275.00

367,105,270.32

354,184,004.68

2549

40.00

53,782

785,217,200.00

379,551,010.15

405,666,189.85

2550

40.00

52,735

769,931,000.00

404,893,151.52

365,037,848.48

2551

40.00

49,432

721,707,200.00

430,825,142.55

290,882,057.45

2552

50.00

52,245

953,471,250.00

452,324,083.70

501,147,166.30

2553

50.00

43,960

802,270,000.00

495,769,514.73

306,500,485.27

2554

50.00

44,598

813,913,500.00

553,428,328.50

260,485,171.50

2555

50.00

44,105

807,121,500.00

576,781,427.21

230,340,072.79

รวม

14,749,793,781.10 8,143,351,160.70 6,606,442,620.40

* แหลงขMอมูลดMานงบประมาณ กรมราชทัณฑL ประเทศฟkลิปปkนสL
รวมคาใชMจายที่เกี่ยวความตMองการพื้นฐานของผูMตMองขัง (ไดMแก อาหาร สบูซักผMา ยา เครื่องแบบ
รองเทMาแตะ เสื้อยืด มุMงและผMาหม) คาน้ําและคาไฟ
** ตั้งแตป` พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) เปNนตMนมา รวมทั้งผูMที่ไดMรับการพักการลงโทษและลดโทษ (ตามคําสั่งฝ|าย
บริหารที่ 292)
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ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปรS
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ระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปรS
บทนํา
ระบบงานคุมประพฤติของประเทศสิงคโปรLเปNนการดําเนินการตามคําพิพากษาของศาลในรูปแบบ
ของการใชMโปรแกรมแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนที่เหมาะสมกับผูMกระทําผิด ซึ่งเปNนการใหMอํานาจศาลในการ
ใชMทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการตัดสินใหMรับโทษในสถานพินิจเด็กและเยาวชนหรือเรือนจํา เป‡าหมายของงาน
คุมประพฤติ คือ การใหMผูMกระทําผิดมีสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและสรMางวินัยในตนเอง ทั้งนี้เพื่อใหMผูMกระทําผิด
สามารถดํารงชีวิตไดMอยางสุจริตและไมเกี่ยวขMองกับการกระทําผิดกฎหมายหรืออาชญากรรม
ความเปPนมา
การพัฒนาระบบคุมประพฤติของประเทศสิงคโปรLเริ่มตMนนับแตป` พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947) ซึ่งใน
ขณะนั้นเปNนสวนหนึ่งของกรมพัฒนาสังคม เมื่อป` พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) โดยพนักงานคุมประพฤติผูMมีความ
ชํ านาญดM านงานคุ มประพฤติ จ ากสหราชอาณาจั กรมาชวยวางรากฐานการคุ ม ประพฤติใหM มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
ถึงแมM ว าการคุ มประพฤติ นั้ น เปN น มาตรการที่ไมใชการลงโทษทางกฎหมาย ในป` พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948)
เยาวชนผูMกระทําผิดก็ไดMรับการสงตัวไปที่กรมพัฒนาสังคมเพื่อรับการกําหนดเงื่อนไขทางสังคมและสิ่งแวดลMอม
การปฏิบัติดังกลาวชวยใหMเกิดการพัฒนาวิธีการดําเนินการตอเยาวชนผูMกระทําผิดในระดับศาลที่มีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว นอกจากนี้ การดูแลผูMกระทําผิดกลุมดังกลาวยังครอบคลุมไปถึงการควบคุมและสอดสองดูแล
พฤติกรรมของเยาวชนแบบสมัครใจตามที่ครอบครัวหรือสํานักงานที่เกี่ยวขMองกับงานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
รMองขอ
งานคุมประพฤติในประเทศสิงคโปรLเริ่มมาจากพระราชบัญญัติเด็กและเยาวชน (Children and
Young Persons Act, CYPA) ป` พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) พระราชบัญญัติฉบับนี้กอใหMเกิดการจัดตั้งระบบศาล
เ ย า ว ช น แ ล ะ ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ เ ย า ว ช น ผูM ก ร ะ ทํ า ผิ ด แ ล ะ ใ น ป` พ . ศ . 2 4 9 4 ( ค . ศ . 1 9 5 1 )
มีการออกกฎหมายกฤษฎีกาวาดMวยการคุมประพฤติพรMอมเริ่มมีการบังคับใชM เปNนผลใหMระบบคุมประพฤตินั้น
ถูกนําไปใชMในระบบศาลอื่นๆในกระบวนการยุติธรรมไดM พระราชบัญญัติการคุมประพฤติไดMรับการปรับปรุงในป`
พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) และป` พ.ศ. 2528 (ค.ศ.1985)
ในป` พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) ไดMมีความพยายามนําชุมชนเขMามามีสวนรวมในการแกMไขฟ€•น ฟู
ผูMกระทําผิด งานคุมประพฤติชุมชนจึงเริ่มตMนขึ้นอยางเปNนทางการ โดยประชาชนที่สนใจสามารถอาสาสมัครมา
เปNนพี่เลี้ยงของผูMถูกคุมความประพฤติ เพื่อที่จะคอยใหMความชวยเหลือและใหMคําแนะนําตางๆ ที่เปNนประโยชนL
และในป` พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) งานคุมประพฤติชุมชนก็ไดMถูกเปลี่ยนชื่อใหมเปNนงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
เนื่องจากตMองการตอกย้ําแนวคิดดMานการทํางานอาสาสมัคร
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ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2001) พระราชบัญญัติเด็กและเยาวชน (Children and
Young Persons Act, CYPA) ไดMรับการปรับปรุง เพื่อขยายขอบขายและทางเลือกในการปฏิบัติตอเยาวชน
ผูMกระทําผิดใหMมากขึ้น ซึ่งการขยายขอบขายการปฏิบัตินี้ทําใหMเยาวชนผูMกระทําผิดถูกเบี่ยงเบนเขMาสูกระบวนการ
แกMไขฟ€•นฟูในชุมชน
นั บ ตั้ ง แตมี ก ารกอตั้ ง ศาลชุ ม ชนขึ้ น ในเดื อ นมิ ถุ น ายน ป` พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) ก็ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนLใหมขึ้นในกระบวนการยุติธรรม โดยหันมาใหMความสําคัญกับมาตรการทางเลือกการ
แกMฟ€•นฟูในชุมชนสําหรับผูMกระทําผิดกลุมพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมเยาวชนผูMกระทําผิด รวมถึงเยาวชน
ผูMกระทําผิดซ้ํา และผูMกระทําผิดที่มีอาการทางจิต ซึ่งตางจากในอดีตที่ผูMกระทําผิดเหลานี้จะไมสามารถเขMารับ
การพิ จ ารณาใหM เ ขM า สู กระบวนการคุ ม ประพฤติ ไ ดM หนวยงานคุ ม ประพฤติ จึ ง ไดM รั บ มอบหมายหนM า ที่ ต าม
คําพิพากษาของศาลในการสอดสองดูแลและควบคุมผูMกระทําผิดประเภทนี้มากขึ้น
โครงสรางองคSการ
งานคุมประพฤติดําเนินงานภายใตMบทบัญญัติของแผนกการแกMไขฟ€•นฟู การป‡องกันและบริการที่
พักอาศัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัว
งานคุมประพฤติมีภ ารกิ จ ครอบคลุ มในเรื่ องการประเมิ นความเหมาะสมของผูM กระทํ าผิดตาม
ระเบียบการคุมประพฤติและระเบียบการบริการสังคม หรือรวมทั้งการเตรียมโปรแกรมแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด
ในชุมชน และการบริหารจัดการอาสาสมัครคุมประพฤติที่ทําหนMาที่ควบคุมและสอดสองผูMกระทําผิด นอกจากนี้
งานคุ มประพฤติ ยั งครอบคลุ มถึ งการจั ด โปรแกรม การเบี่ ย งเบนเยาวชนผูM กระทํ า ผิ ดกอนเขM า สู ระบบศาล
ซึ่งประกอบไปดMวย โปรแกรมการแนะแนวและโปรแกรมใชMชี วิตความเปNนอยูแบบสังคมเมือง (Streetwise
Programme) ตลอดจนการสอดสองดูแลเยาวชนผูMเสพสารเสพติดประเภทสารระเหย (อMางถึงภาคผนวก 1
โครงสรMางองคLการคุมประพฤติ)
คณะกรรมการคุมประพฤติซึ่งนําโดยผูMแทนผูMพิพากษาหัวหนMาศาลผูMมีหนMาที่ตรวจสอบการทํางาน
ของพนักงานคุมประพฤติ โดยคณะกรรมการคุมประพฤตินี้ไดMรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการพิจารณาคดี
(Case Committee) 2 คณะ คือ คณะกรรมการคดีคุมประพฤติผูMใหญและคณะกรรมการคดีคุมประพฤติ
เยาวชน คณะกรรมการคดี มีภารกิจเบื้องตMน คือ การตรวจสอบความกMาวหนMาของผูMที่ถูกคุมความประพฤติ และ
กําหนดแนวทางการแกMไขฟ€• นฟู ผูM ถูกคุ มความประพฤติ นอกจากนี้ ยั งดู แลในสวนของ การประชุ มรายกรณี
(Case Conference) มีการสอดสองดูแลผูMกระทําผิดแตละรายโดยพนักงานคุมประพฤติและเจMาหนMาที่กลุมงาน
บริการสังคม รวมทั้งการนําระบบบริหารคดีผานระบบคอมพิวเตอรL (Computerized Case Management)
มาชวยในการวางแผนการบริหารการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติและชวยตรวจสอบความผิดปกติที่
อาจเกิดขึ้นไดMกับผูMถูกคุมความประพฤติในแตละราย
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ภารกิจหลัก
งานคุมประพฤติมีวัตถุประสงคLเพื่อการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชน โดยเนMนการมีสวนรวมของ
ครอบครัวของผูMกระทําผิดและชุมชนที่ผูMกระทําผิดอาศัยอยู
หลักการตอไปนี้เปNนสิ่งที่กําหนดการออกแบบโปรแกรมและภารกิจตางๆ ของงานคุมประพฤติ
ประเทศสิงคโปรL
1. ผูMกระทําผิดทุกรายสามารถเปลี่ยนแปลงไดMและสามารถเรียนรูMหากไดMรับโอกาส การสนับสนุน
และความเขMาใจ
2. ครอบครัวเปNนรากฐานสําคัญของสังคม ซึ่งสมควรไดMรับการสนับสนุนเพื่อที่จะทําหนMาที่ในการ
สอดสองดูแลผูMกระทําผิด
3. ผูMกระทําผิดตMองรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองและตอกระบวนการแกMไขฟ€•นฟูของตนเอง
4. การมีสวนรวมของชุมชนเปNนปŒจจัยสําคัญในการสอดสอง ดูแล ควบคุม และ สนับสนุนใหM
ความชวยเหลืออยางตอเนื่องแกผูMกระทําผิดในชุมชน
5. การใชMเรือนจําหรือสถานคุมขังถือเปNนเครื่องมือที่ใชMเปNนทางเลือกสุดทMาย
6. ความโปรงใสในการดําเนินการ และ มาตรการรักษาความปลอดภัยถือวาเปNนหลักสําคัญของ
การบริหารจัดการและการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด
กรอบทางกฎหมาย
การบริหารจัดการงานคุมประพฤติในชุมชนของผูMกระทําผิดนั้นมีกฎหมายที่เกี่ยวขMองอยู 2 ฉบับ
คือพระราชบัญญัติเด็กและเยาวชน (Children and Young Persons Act, CYPA) และพระราชบัญญัติการ
คุมความประพฤติผูMกระทําผิด (Probation of Offenders’ Act) โดยเยาวชนผูMกระทําผิดนั้นอยูภายใตM
พระราชบัญญัติเด็กและเยาวชน (Children and Young Persons Act, CYPA) อันมีเนื้อหาดังนี้
“ศาลทุกแหงที่เกี่ยวขMองกับเด็กและเยาวชนที่ถูกนําตัวมาขึ้นศาล ไมวาจะในสถานภาพที่ตMองการ
การดูแลหรือการคุMมครอง หรือในสถานภาพของผูMกระทําผิดหรือสถานภาพอื่นใด ควรไดMรับการพิจารณาใหM
ไดMรับสวัสดิการเด็กหรือเยาวชน และในกรณีที่เหมาะสม ควรไดMรับความชวยเหลือใหMไดMรับการนําตัวออกจาก
สิ่งแวดลMอมที่ไมเปNนที่พึงปรารถนา นอกจากนี้ควรสนับสนุนใหMไดMรับการศึกษาและการฝ•กอบรม” (มาตรา 28)
งานคุ มประพฤตินั้ น อยู ภายใตMพระราชบั ญญั ติการคุ มประพฤติผูM กระทํ าผิ ด (Probation of
Offenders Act) มาตรา 5 ระบุใหMศาลเปNนผูMสั่งใหMผูMกระทําผิดไดMรับการคุมประพฤติ ยกเวMนสําหรับฐานความผิด
ที่การตัดสินพิจารณาคดีของศาลไดMกําหนดไวMเปNนการชัดเจนวาไมใหMไดMรับการคุมประพฤติ ในการตัดสินใหMไดMรับ
เงื่ อนไขคุมประพฤติศาลจะพิ จารณาจากปŒ จจั ย แวดลM อมตางๆ ซึ่งรวมถึงลักษณะความผิดและอุป นิสั ยของ
ผูMกระทําผิด
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วัตถุประสงคS
วัตถุป ระสงคL ของหนวยงานคุมประพฤติ 3 ประการที่ ขับเคลื่ อนการปฏิ บั ติงานคุมประพฤติ มี
ดังตอไปนี้
1. ใหM คํ า แนะนํ า ที่ มี คุ ณ ภาพภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดตอศาล และการบริ ห ารคดี อ ยางมี
ประสิทธิภาพที่สามารถชวยใหMผูMถูกคุมความประพฤติสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลและชวยลดการกระทํา
ผิดซ้ํา
2. การสนับสนุนและเอื้ออํานวยใหMเกิดการมีสวนรวมของชุมชนในการบริการและจัดโปรแกรม
ใหMแกผูMกระทําผิดและครอบครัว
3. วางแผนและบริ หารทรั พยากรไดM อยางมี ป ระสิทธิผ ลที่จ ะสามารถนํ าไปสู การสรM างผลลั พธL
เชิ ง บวกในสภาพแวดลM อ มการทํ า งาน เชน สภาพแวดลM อ มการทํ า งานที่ ป ลอดภั ย และมี ค วามเสมอภาค
นอกจากนี้จะเนMนย้ําในเรื่องแนวปฏิบัติที่ดี ที่เปNนเลิศ (Best Practices)
หลักเกณฑSการพิจารณาสําหรับผูที่ควรไดรับการคุมประพฤติ
การประเมิ น ผูM กระทํ าผิ ดที่ ค วรไดM รั บ การคุ มประพฤติ นั้ น จะพิ จ ารณาตามหลั กเกณฑL ดังนี้ คื อ
ความปลอดภัยของสังคม ความเสี่ยงตอการกระทําผิดซ้ําและศักยภาพในการแกMไขฟ€•นฟู
กระบวนการสืบ เสาะเปNน กระบวนการที่ ประกอบไปดM วย การสั มภาษณL ผูMกระทําผิ ดในเชิงลึ ก
การสัมภาษณLสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นๆที่มีความสําคัญกับผูMกระทําผิด การเก็บขMอมูลจากการรายงาน
และการปรึกษาจากผูMเชี่ยวชาญดMานตางๆ (เชน หนวยงานที่เกี่ยวขMองกับการบังคับใชMกฎหมาย สุขภาพจิต
การบริการสังคม ผูMเชี่ยวชาญดMานการศึกษาและนายจMาง) ที่เคยมีความเกี่ยวขMองกับผูMกระทําผิด ทั้งนี้เพื่อเปNน
การสรMางความเชื่อมั่นวาการประเมินเปNนไปอยางครบถMวนและมีความเปNนไปไดMที่จะประสบความสําเร็จสูงสุด
ปŒจจัยที่จะถูกนํามาใชMประเมินความเหมาะสมของผูMกระทําผิดในการเขMาสูกระบวนการคุมประพฤติ มีดังนี้
1. ความรุนแรงของฐานความผิด
2. ความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้น
3. พฤติการณLคดี
4. ประวัติอาชญากรรมและประวัติบุคคลของผูMกระทําผิด
5. ปŒจจัยดMานความเสี่ยงและการป‡องกัน
6. แรงจูงใจในการกระทําความผิดและศักยภาพของผูMกระทําผิดในการแกMไขฟ€•นฟู
7. การสนับสนุนจากครอบครัวและทรัพยากรในชุมชนที่ตอบสนองกับความเสี่ยงและประเด็น
ความตMองการดMานตางๆ ของผูMกระทําผิด
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หากผูMกระทําผิดไดMเขMาสูกระบวนการคุมประพฤติ คําสั่งคุมประพฤติจะกําหนดระยะเวลาในการ
คุมประพฤติที่ผูMกระทําผิดตMองอยูภายใตMการสอดสองดูแลของพนักงานคุมประพฤติและระบุขMอตกลงพรMอม
เงื่อนไขที่ผูMกระทําผิดตMองปฏิบัติตาม
1. ระยะเวลาของการคุมประพฤติ มีระยะเวลาอยางนMอย 6 เดือนและสูงสุดไมเกิน 36 เดือน
2. ระดับของการคุมประพฤติ มีพื้นฐานอยูบนความรุนแรงของการกระทําผิดและประเด็นความ
เสี่ยงของผูMกระทําผิด ทั้งนี้ผูMกระทําผิดจะไดMรับการจําแนกเพื่อเขMาสูกระบวนการคุมความประพฤติที่มีระดับ
ความเขM มงวดแตกตางกั น ดั งนี้ การบริ ห ารจั ดการทั่ ว ไป (Administrative) การควบคุ มและสอดสองดู แ ล
พฤติกรรม (Supervise) การเฝ‡าติดตามพฤติกรรมในระดับเขMมงวด (Intensive) หรือแมMกระทั่งการคุมประพฤติ
แบบแยกจากกัน (Split Probation) (ระหวางที่ถูกคุมความประพฤติอาจประกอบไปดMวยชวงการควบคุมใน
ระดับความเขMมงวดที่หลากหลาย)
3. เงื่ อนไขการคุ มความประพฤติ โดยผูM กระทํ าผิ ดตM องปฏิ บั ติตามภายใตM เ งื่ อนไขการควบคุ ม
พฤติกรรมตางๆ ซึ่งอาจจะรวมไปถึงเงื่อนไขการกําหนดเวลาที่หMามออกจากเคหะสถาน (Curfew) เงื่อนไขการ
ติดตามดMวยเครื่องมือการควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกสL (Electronic Monitoring) เงื่อนไขการทํางานบริการ
สังคม เงื่อนไขการใหMเขMาเรียนหนังสือหรือทํางานที่เปNนไปในเชิงสรMางสรรคL และเงื่อนไขที่กําหนดใหMพักอาศัย
รวมกับผูMกระทําผิดคนอื่นๆในสถานที่พักฟ€•นฟูชั่วคราว (Hostel) ของหนวยงาน
แนวโนมและความทาทายของงานคุมประพฤติ
การเพิ่มขึ้นของอัตราสวนผูMกระทําผิดที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเขMาสูกระบวนการคุมประพฤติในชวง
ระยะเวลาที่ผานมา ซึ่งจะเห็นไดMจากมีการเพิ่มขึ้นของผูMกระทําผิดที่ตMองใชMการดําเนินการดังนี้ 1. การสอดสอง
ดูแลในระดับเขMมงวด 2. เงื่อนไขที่เขMมงวด และ3. ระยะเวลาในการคุมประพฤติที่ยาวนาน (อMางตามภาคผนวก
2 สําหรับขMอมูลเกี่ยวกับแนวโนMมของงานคุมประพฤติ)
1. ลักษณะของผูกระทําผิดที่หลากหลาย
ลักษณะผูMกระทําผิดและฐานความผิดไดMรับการสังเกตวามีความซับซMอนเพิ่มมากขึ้น พนักงาน
คุมประพฤติตMองแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดแบบองคLรวมในประเด็นตางๆ ไดMแก
1.1 ความตMองการเฉพาะดMาน เชน อาการป|วยทางจิต ความพิการทางสติปŒญญา การติดสารเสพ
ติดและกระบวนการคิดที่ขาดวุฒิภาวะเนื่องจากวัยวุฒิที่นMอย (สําหรับผูMถูกคุมความประพฤติที่อายุต่ํากวา 14 ป`)
1.2 สถานการณLความซับซMอนในครอบครัว เชน ปŒญหาการดูแลเด็ก การขาดการสนับสนุนจาก
ครอบครัวหรือมีการสนับสนุนในระดับต่ํา และการทํารMายสมาชิกในครอบครัว
1.3 การมีทัศนคติการตอตMานสังคมที่รุนแรงและการเขMาสมาคมกลุมองคLกรอาชญากรรม (Gang)
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1.4 การกออาชญากรรมที่รุนแรง เชน การทําใหMผูMอื่นเกิดความเจ็บปวด บาดเจ็บรุนแรง การ
กระทําผิดในคดีเพศ และ การปลอยเงินกูMอยางผิดกฎหมาย
ผูMกระทําผิดเหลานี้จําเปNนที่จะตMองไดMรับการดูแลที่เขMมงวด การบําบัดรักษาเชิงจิตวิทยาที่มีความ
เหมาะสม ความชวยเหลือทางดMานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และความชวยเหลือทางดMานการศึกษาและการ
สงเสริมใหMมีอาชีพเพื่อเปNนการป‡องกันไมใหMผูMกระทําผิดกลับมากระทําผิดซ้ําหลังจากที่กลับมาดํารงชีวิตในสังคม
ดังนั้ นความจํ าเปNนในการดู แลผูM กระทํ าผิดกลุ มดั งกลาวจึ งอยูในอั ตราที่ สู ง ปริ มาณคดี สวนใหญที่ พนักงาน
คุ ม ประพฤติ ดู แ ลจึ ง เปN น คดี ที่ ตM อ งการการดู แ ลในระดั บ เขM ม งวดมากขึ้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ในอดี ต
(อMางตามภาคผนวก 3 สําหรับมาตรฐานปริมาณคดีตอพนักงานคุมประพฤติและเจMาหนMาที่กลุมงานบริการสังคม)
2. วัฒนธรรมของเยาวชนและครอบครัวในปRจจุบัน
เยาวชนในปŒ จ จุ บั น นี้ แ สวงหาความตื่ น เตM น และมี ค วามคิ ด ที่ เ ปN น อิ ส ระเสรี ทั้ ง ทางดM า นทั ศ นะ
ความคิดและการกระทําตางๆ นอกจากนี้เยาวชนยังใชMการติดตอสื่อสารดMวยสื่อสังคมออนไลนL (Social Media)
เปNนจํานวนมากซึ่งลMวนแตเปNนการเขMาถึงขMอมูลขาวสารตางๆในปริมาณที่มากในชวงเวลาที่รวดเร็ว ยิ่งไปกวานั้น
เยาวชนในปŒจ จุบัน มีการหั นไปทํากิจ กรรมนอกบM านและสนใจงานศิลปะมากกวาแตกอนเนื่องจากเปNน การ
ตอบสนองความตMองการของตนเองในดMานการมีปฏิสัมพันธLและการเชื่อมโยงทางสังคม ดังนั้นจึงเปNนความ
ทMาทายของพนักงานคุมประพฤติและเจMาหนMาที่ที่เกี่ยวขMองในการเพิ่มศักยภาพของตนเองใหMมีความสามารถใน
การใชMเทคโนโลยีเหลานั้นในระดับที่เทาเทียมกับผูMถูกคุมความประพฤติ ตลอดจนมีความรูMความเขMาใจเกี่ยวกับ
ความสนใจของเยาวชน ครอบครัวตางก็เผชิญปŒญหาในการหาความพอดีระหวางการใหMความสําคัญของงานกับ
ครอบครัว การดูแลงานบMานตางๆ กับ การดูแลบุตรหลานที่เปNนเยาวชนผูMกระทําผิด ดMวยปŒจจัยตางๆที่ทําใหMเกิด
ความตึงเครียด ความสัมพันธLระหวางพอแมและเด็กจึงไดMรับผลกระทบ และระดับการดูแลเอาใจใสบุตรหลานก็
ลดนMอยลง
3. สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
การทํางานที่เกี่ยวขMองกับผูMกระทําผิดและครอบครัวของผูMกระทําผิดตMองอาศัยการใหMบริการที่
ทันทวงที เนื่องจากประเด็นดMานความเสี่ยงนั้นจําเปNนจะตMองไดMรับการจัดการอยางเรงดวนเพื่อเปNนการรักษา
ความปลอดภัยของสังคมโดยรวมเอาไวM นอกจากนี้การรายงานตอศาลและการประสานงานกับผูMที่เกี่ยวขMอง
มีความจําเปNนอยางยิ่งที่จะตMองดําเนินไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวMอยางเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน การเพิ่มขึ้นของอัตราสวนของผูMกระทําผิดที่มีความเสี่ยงสูงที่ไดMรับการคุมประพฤติในระยะเวลา
ไมกี่ป`ที่ผานมานั้นเปNนความทMาทายในอนาคตเนื่องจากระดับความตMองการในการดูแลเยาวชนผูMกระทําผิ ด
เฉพาะรายมีมากยิ่งขึ้น
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กลยุทธSการบริหารผูกระทําผิด
งานคุ ม ประพฤติ เ ปN น การทํ า งานที่ ตM อ งอาศั ย ความละเอี ย ดออนและตอบสนองตอลั ก ษณะ
ธรรมชาติภายใน (The Intrinsic Nature) ของผูMกระทําผิด ขณะเดียวกันก็สนับสนุนใหMผูMกระทําผิดรับผิดชอบ
ตอสิ่งที่ไดMกระทําไป การคุมความประพฤติจึงเปNนโปรแกรมการแทรกแซงในหลายมิติที่ชวยสรMางสมดุลระหวาง
หลักการทางดMานการแกMไขฟ€•นฟูและหลักการดMานการป‡องกันการกระทําผิด
1. การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับคําสั่งการคุมประพฤติ
1.1 การจํ า แนกระดั บ การคุ มประพฤติ - จํ า แนกผูM กระทํ า ผิ ด ตามระดั บ ความเขM ม งวดในการ
สอดสองดูแลของพนักงานคุมประพฤติ เชน ความถี่ในการติดตอสื่อสาร การตรวจสอบในชวงเวลาที่ถูกควบคุม
จํานวนชั่วโมงที่ผูMถูกคุมความประพฤติทํางานบริการสังคม ฯลฯ
1.2 เงื่อนไขที่เขMมงวด- ขึ้นอยูกับลักษณะของผูMกระทําผิดแตละรายเปNนสําคัญ ทั้งนี้ใหMพิจารณา
ตามเจตนารมณLของกฎหมายเปNนที่ตั้ง โดยดูจากมาตรา 5(2) แหงพระราชบัญญัติการคุมประพฤติผูMกระทําผิด
โดยศาลมีอํานาจสั่งใหMปฏิบัติตามเงื่อนไขเขMมงวดพิเศษไดMเพื่อเปNนการเสริมสรMางระเบียบการคุมประพฤติใหM
เกิดขึ้น เชน การใชMเครื่องมือการควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกสL (Electronic Monitoring) กับผูMถูกคุมความ
ประพฤติเพื่อหMามพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลL หรือการไมอนุญาตใหMใชMโทรศัพทLมือถือที่มีกลMองหรือ
วีดิโอถายภาพไดM หรือการหMามเขMาในพื้นที่บางพื้นที่ เงื่อนไขการคุมประพฤตินั้นมีเจตนาเพื่อการจํากัดขอบเขต
ของผูMกระทําผิดเพื่อใหMผูMกระทําผิดไดMเรียนรูMเรื่องการควบคุมตนเองและการสรMางวินัยในตนเอง เงื่อนไขดังกลาว
ที่ยกตัวอยางถูกกําหนดโดยคําสั่งศาลเพื่อเปNนเครื่องมือในการควบคุมไมใหMผูMกระทําผิดกระทําผิดซ้ําอีก
1.3 การจํากัดชวงเวลา- ใชMระบบการตรวจสอบการจํากัดชวงเวลาอัตโนมัติ (Time Restriction
Automated Checks (TRAC) system) ซึ่งเปNนระบบการตรวจสอบชวงเวลาหMามออกนอกเคหะสถานอัตโนมัติ
ดMวยเทคโนโลยีการจับคลื่นความถี่เสียงของผูMกระทําผิด (Voice Biometric Technology) และระบบการ
ตรวจสอบชวงเวลาหMามออกนอกเคหะสถานโดยอาสาสมัครคุมประพฤติ (Physical Curfew check)
1.4 การกําหนดบทลงโทษ- ผูMถูกคุมความประพฤติที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤตินั้น
จะตMองไดMรับเงื่อนไขการคุมประพฤติเพิ่มเติมหรืออาจถูกเพิกถอนการคุมประพฤติ
2. การประเมินความเสี่ยงที่แมนยํา
การประเมิ น ความเสี่ ย งตลอดกระบวนการคุ มประพฤติ นั้ น เปN นไปอยางแมนยํ า การนํ า แบบ
ประเมินความเสี่ยงมาใชMเปNนเครื่องมือ ทําใหMพนักงานคุมประพฤติมั่นใจที่จะระบุไดMถึงความเสี่ยงและปŒจจัยที่
นําไปสูการกระทําผิดซ้ําของผูMถูกคุมความประพฤติ ตลอดจนการมุงเนMนการแกMไขฟ€•นฟูในดMานที่เกี่ยวขMองนั้นๆ
จากการศึกษาโครงการนํารองเรื่องการนําแบบประเมิน Youth Level of Service Inventory
(YLS) และ Case Management Inventory (CMI) ที่ไดMจากประเทศแคนาดามาใชMเมื่อป` พ.ศ. 2546
(ค.ศ.2003) ทางหนวยงานคุ มประพฤติ ซึ่งไดM จัดทํ าคามาตรฐาน (Norm) ของกลุมผูM กระทํ าผิดที่เขMาสู
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กระบวนการคุมประพฤติเพศชายที่มีอายุ 18 ป`และต่ํากวา โดยการศึกษาวิจัยไดMเปkดเผยวาเครื่องมือดังกลาวมี
ประสิทธิภาพสูงในดMานความเที่ยงตรงในการทํานาย (Predictive Validity) ความเสี่ยงในการกระทําผิดซ้ําของ
กลุมประชากรผูMถูกคุมความประพฤติชายที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน การจัดทําคามาตรฐาน (Norm)
สําหรับผูMถูกคุมความประพฤติหญิงนั้นกําลังอยูระหวางการศึกษาวิจัย
สําหรับผูMกระทําผิดอายุ 19 ป`และสูงกวา มีการใชMแบบประเมิน YSL และ CMI สําหรับผูMใหญที่
เรียกวา Level of Service Inventory (LSI) และ แบบประเมิน Case Management Inventory (CMI)
ซึ่งไดMเริ่มใชMตั้งแตป` พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012)
กระทรวงฯไดM ทําการศึ กษาวิ จัย เพื่ อยื นยั นความแมนยํา (Validity) ในการวัดของเครื่ องมื อ
ประเมิ น เพื่ อ ที่ จ ะสามารถเขM าใจประวั ติของผูM ถูกคุ ม ความประพฤติไดM อยางถองแทM ตลอดจนสามารถระบุ
โปรแกรมที่เหมาะสมในการแกMไขฟ€•นฟูเปNนการเฉพาะรายไดMอยางถูกตMอง
3. วิธีการแกไขฟYZนฟูเชิงประจักษS (Evidence-Based Intervention Approaches)
งานคุมประพฤติถูกใชMเปNนเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและพฤติกรรมของผูMกระทํา
ผิด ผานกระบวนการกลุมและรายบุ คคล เปN น การสรMางความตระหนั กรูMถึงความผิ ดที่ผูM กระทํ าผิดไดMกอขึ้ น
ตลอดจนเปNนการสรMางภูมิคุMมกันใหMผูMกระทําผิดไมใหMหวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา
การวางโครงสรMางดMานการบริหารความเสี่ยงเปNนสิ่งที่สําคัญยิ่งตอความปลอดภัยของสังคม อีกทั้ง
ยังเปNนการยับยั้งไมใหMเกิดการกระทําผิดขึ้นไดMอีกในอนาคต ทั้งนี้จากการศึกษาวิจัยและจากประสบการณLที่ผาน
มาก็ยังแสดงใหMเห็นวาการดําเนินการในดMานการคุมประพฤติโดยแนวทางที่เขMมงวดสามารถเพิ่มศักยภาพการ
แกMไขฟ€•นฟูไดMอยางมีประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นหนวยงานจึงนํารูปแบบการดํารงชีวิตที่ดี (Good Life Model)
ประสานกั บ กรอบการสนองตอบทั้ ง ทางดM า นความเสี่ ย งและความตM อ งการ (Risk-Need-Responsibiliity
Framework) มาใชMเปNนตMนแบบในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ยังมีการเนMนย้ําเรื่องการนําแนวทางการเยียวยาผูMกระทําผิด (Restorative Practice)
มาใชMในการสรMางความตระหนักรูMของผูMกระทําผิดถึงผลจากการกระทําที่ตนไดMกอขึ้น โดยชี้ใหMเห็นในประเด็น
ดMานการรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการใหMโอกาสผูMกระทําผิดไดMสํานึกและพยายามแกMไขตนเอง การประชุม
เพื่อการเยียวยา (Restorative Conferencing) ถูกใชMในกระบวนการประสานสัมพันธภาพของผูMกระทําผิดที่พัก
อยูในสถานที่พักฟ€•นชั่วคราว (Hostel) และในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การที่ ห นวยงานมี ความเขM าใจวาบุ คคลมี ความตM องการและกระบวนการเรี ย นรูM ที่แตกตางกั น
หนวยงานจึงตระหนักถึงมาตรการแทรกแซงที่เหมาะสมกับพื้นฐานความแตกตางของวัฒนธรรม ดังนั้นแทนที่
หนวยงานจะใชMการแกMไขฟ€•นฟูที่มีรูปแบบอยางเดียวตายตัวที่ตอบสนองไดMทุกราย (One-size Fits All) ก็ไดM
พยายามปรับโปรแกรมที่มีอยูใหMเหมาะสมกับผูMกระทําผิดในกลุมอายุตางๆ และจัดสรรพนักงานคุมประพฤติที่มี
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ทัศนคติสอดคลMองกับกลุมผูMกระทําผิดนั้นๆใหMปฏิบัติงานรวมกัน ซึ่งพบวาผลการคุมประพฤติอยูในระดับต่ําจาก
การคุมประพฤติผูMกระทําผิดที่มีความเสี่ยงสูง
ปŒจจัยดMานความเสี่ยงสวนใหญที่ปรากฏอยู คือการขาดแคลนกลุมเพื่อน/กลุมทางสังคมที่ดีและ
การขาดกิจกรรมนันทนาการที่ดีมีความสรMางสรรคL ดังนั้นหนวยงานจึงไดMพยายามเพิ่มเติมกิจกรรมประเภท
ศิลปะและกีฬาเขMาไปในกระบวนการแกMไขฟ€•นฟูของผูMกระทําผิด นับตั้งแตการเลนฟุตบอลไปถึงการรMองเพลง
และยังเพิ่มโอกาสใหMผูMกระทําผิดไดMเรียนรูMทักษะใหมๆ เรียนรูMที่จะทํากิจกรรมยามวางเพื่อเปNนการสรMางกลุม
เพื่อนและสัมพันธภาพที่ดีอันเปNนพื้นฐานในการเขMากับสังคมอยางสรMางสรรคL
4. การมีสวนรวมของครอบครัว
การสรMางรากฐานครอบครัวที่เขMมแข็งเปNนงานหลักของงานคุมประพฤติ ในการทํางานรวมกับ
ผูMกระทําผิด หนวยงานยังคงเชื่อวาครอบครัวควรเปNนหลักเปNนที่พึ่งพิงใหMกับผูMกระทําผิด การเสริมสรMางความ
เขMมแข็งในครอบครัวเปNนสวนสําคัญของกระบวนการแกMไขฟ€•นฟูในชุมชนนับตั้งแตจุดเริ่มตMนของกระบวนการ
จนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการคุมประพฤติ
โปรแกรมที่เกี่ยวกับการทําหนMาที่พอแมตลอดจนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ใหMพอแมของผูMกระทํา
ผิดไดMเขMารวมโครงการดMวยนั้น เปNนการพัฒนาทักษะการเปNนพอแมที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเปNนการเสริมสรMาง
สายใยความผู ก พั น ในครอบครั ว และยั ง ชวยในการดู แ ลปกครองบุ ต รที่ เ ปN น ผูM ก ระทํ า ผิ ด และบุ ต รคนอื่ น ๆ
นอกเหนือจากการทํางานกับครอบครัวของผูMกระทําผิดแลMว โปรแกรมแกMไขฟ€•นฟูอื่นๆยังสอดแทรกบริบทที่
เกี่ยวขMองกับประเด็นนี้ดMวย
5. การยกระดับการทํางานบริการสังคมเพื่อเพิ่มคุณคาของกระบวนการแกไขฟYZนฟู
ผูMกระทําผิดที่ถูกคุมประพฤติจํานวนประมาณรMอยละ 85 ตMองทํางานบริการสังคมเนื่องจากเปNน
เงื่อนไขหนึ่งของการคุ มประพฤติ อยางไรก็ ตามเพื่อเปNนการขยายบริบ ทและเพิ่ มประโยชนLของการทํ างาน
บริการสังคม หนวยงานมีความพยายามที่จะออกแบบการทํางานบริการสังคมใหMมีความหมายตรงกับความ
ตMองการของผูMกระทําผิดและเพิ่มประโยชนLที่หนวยงานภาคีจะไดMรับใหMมากขึ้น จากการทํางานบริการสังคม
จําพวกงานทําความสะอาดทั่วไป ผูMกระทําผิดไดMรับโอกาสมากขึ้นในการทํางานบริการสังคมที่มีการปฏิสัมพันธL
กับบุคคลดMอยโอกาสในสังคม และการวางแผนโครงการตลอดจนการนําแผนมาสูการปฏิบัติ การขยายบริบท
ของการทํางานบริการสังคมโดยมุงเนMนใหMผูMกระทําผิดเกิดความรูMสึกเปNนเจMาของในการกระทําของตน และมี
ความเขMาใจเกี่ยวกับการบําเพ็ญประโยชนLเพื่อชุมชนมากขึ้น
6. โปรแกรมเกี่ยวกับที่พักอาศัย
ผูMกระทําผิดประมาณรMอยละ 20 ที่ไดMรับการประเมินวามีโอกาสกระทําผิดซ้ําดMวยความเสี่ยงสูง
มีความจํ าเปN น ที่ จ ะตM องอยู พั กอาศัยในสถานที่พักฟ€• น ฟู ชั่ วคราว (Hostel) ของหนวยงาน หรื อสถานที่ ที่
หนวยงานจั ด หาใหM เจตนารมณL ข องการใหM พั ก อาศั ย ในสถานที่ พั ก ฟ€• น ฟู ชั่ ว คราวก็ เ พื่ อ เปN น การสรM า ง
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สภาพแวดลMอมจําลองที่เอื้อ ตอผูMกระทําผิดในการฝ•กฝนระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ ในชวงเวลาที่ผานมา
มีสถานที่พักฟ€•นฟูชั่วคราว ที่ไดMรับการรับรองเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของจํานวนองคLการสวัสดิการสังคม
ที่อาสามาใหMการสนับสนุนในการจัดสถานที่พักฟ€•นฟูชั่วคราว และใหMการสนับสนุนในดMานที่เกี่ยวขMองกับการ
บริหารจัดการคดีอื่นๆ
7. พันธมิตรการทํางานที่สรางสรรคS
งานคุมประพฤตินั้นแสวงหาการมีสวนรวมจากชุมชนเสมอ ทั้งในเรื่องของการใหMความชวยเหลือ
และการจัดบริการตางๆเพื่อรองรับการกลับเขMาสูชุมชนของบรรดาผูMกระทําผิด ผานระบบการศึกษาที่พยายาม
ใหMโรงเรียนและเครือขายของโรงเรียนตางๆชวยเหลือดMานการใหMความรูMและการศึกษา บางโปรแกรมใชMความ
ชํานาญในการปฏิบัติงานกับชุมชนในการบริหารจัดการความเสี่ยงและความตMองการของผูMถูกคุมความประพฤติ
และครอบครัวของผูMถูกคุมความประพฤติ หนวยงานไดMเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครคุมประพฤติ 286 คน
เพื่อใหMสามารถมาชวยพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติงานดMานการบริหารจัดการคดี (อMางตาม ภาคผนวก 4 สําหรับ
ขMอมูลเกี่ยวกับอาสาสมัครคุมประพฤติ)
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาความสัมพันธLและความรวมมือกับหนวยงานที่ใหMบริการภาคสังคม
องคLการและภาคเอกชนตางๆที่จะสรMางสรรคLใหMเกิดโอกาสการพัฒนาในการทํางานบริการสังคม และการทํางาน
ที่เกี่ยวกับศิลปะและกีฬา การใหMความรูMแกพันธมิตรในชุมชนผานกิจกรรมการสรMางเครือขายตางๆ เกี่ยวกับ
คุณคาของงานแกMไขฟ€•นฟู และความสําคัญของการมีสวนรวมของภาคชุมชนในกระบวนการแกMไขฟ€•นฟูเปNนสิ่งที่
มีความสําคัญเปNนอยางยิ่ง
8. การวิจัยและการประเมินผลโปรแกรม
ในการสรM า งระบบการคุ มประพฤติ ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ การวิ จั ย และประเมิ น ผลโปรแกรมการ
ปฏิบัติงานตางๆเปNนสิ่งที่จําเปNนอยางยิ่ง ความเขMาใจวางานอะไรกอใหMประสิทธิผล (What Works) และการวัด
ประสิ ทธิ ภ าพของงานสามารถสรM างความมั่ นใจใหM ชุ มชนในการบริ การของหนวยงาน หนวยงานยั ง มี การ
ประเมินผลที่ตอเนื่องสําหรับโปรแกรมบางสวน
9. การใชประโยชนSจากเทคโนโลยี
เพื่อผลลัพธLที่ดีของการดําเนินงานแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดภายใตMทรัพยากรที่จํากัด (เชน ทรัพยากร
บุคคล เวลา งบประมาณ และความตMองการตางๆ) ทางออกที่สรMางสรรคLสําหรับกรณีดังกลาวก็คือ การพัฒนา
ระบบการใหMบริการที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เทคโนโลยีจึงถูกนํามาใชMในฐานะที่เปNน
เครื่องมือในการสรMางเสถียรภาพใหMกับกระบวนการคุมประพฤติ ระบบขั้นตอนการทํางาน การสรMางผลผลิต
และการพัฒนาความเปNนมืออาชีพใหMแกพนักงานคุมประพฤติ ตัวอยางตางๆมีปรากฏดังตอไปนี้
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9.1 ระบบการบริหารคดีเชิงบูรณาการ
ดMวยศักยภาพของเทคโนโลยี กระทรวงฯไดMพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีแบบบูรณาการ
(Integrated Case Management System) ขึ้นในป` พ.ศ. 2548 (ค.ศ.2005) เพื่อปรับปรุงระบบปฏิบัติการ
ของเจMาหนMาที่ดMวยการเพิ่มความสะดวกในการเขMาถึงขMอมูลของกลุมผูMถูกคุมความประพฤติ เพิ่มความสามารถใน
การบริหารคดีใหMมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสนองตอบตอนโยบายไดMอยางทันทวงทีตามสถานการณLและ
ความทMาทายตางๆที่รายลMอมอยู ทั้งนี้ระบบยังถูกออกแบบมาใหMเกิดการแบงปŒนขMอมูลตางๆภายในหนวยงานทํา
ใหMการปฏิบัติงานและการบริการนั้นไรMรอยตอ มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีกระบวนการทํางานที่คลองตัวขึ้น
9.2 การใชเครื่องมือควบคุมตัวแบบอิเล็กทรอนิกสS
การใชMเครื่องมือควบคุมตัวแบบอิเล็กทรอนิกสL (Electronic Monitoring) สําหรับผูMถูกคุมความ
ประพฤติกลุมที่ตMองไดMรับการสอดสองดูแลอยางใกลMชิดนั้น เริ่มขึ้นในป` พ.ศ. 2546 (ค.ศ.2003) สําหรับกลุมที่มี
ฐานความผิดหรือกลุมที่ฝ|าฝ€นเงื่อนไขการจํากัดชวงเวลาออกนอกเคหะสถาน ซึ่งการดําเนินการในกรณีดังกลาว
หากเกิดขึ้นอีก ผูMกระทําผิดจะถูกสงตัวไปยังศูนยLฟ€•นฟูเยาวชนหรือเรือนจํา ระบบการใชMเครื่องมือควบคุมระบบ
อิเล็กทรอนิกสL ถือวาเปNนเงื่อนไขหนึ่งของการคุมประพฤติซึ่งมีการบังคับใชMระหวางระยะเวลา 4-6 เดือน
9.3 ระบบสุมตรวจสอบการรายงานตัวอัตโนมัติ (TRAC)
ระบบสุมตรวจสอบการรายงานตัวอัตโนมัติ (Time Restriction Automated Checks (TRAC)
System) ไดMพัฒนาขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีการจับคลื่นความถี่เสียงของผูMกระทําผิด เพื่อตรวจสอบวาผูMกระทํา
ผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนดใหMผูMกระทําผิดปฏิบัติหรือไม ซึ่งแทนที่พนักงานคุมประพฤติจะใชMวิธีการ
โทรศัพทLหาผูMกระทําผิดเหลานี้เวลากลางคืน (ตั้งแตสามทุมถึงเที่ยงคืน) ระบบสุมตรวจสอบการรายงานตัว
อัตโนมัติ ก็จะสามารถโทรหาผูMกระทําผิดเหลานี้ไดMมากกวา 500 ครั้งในแตละคืน ซึ่งผูMถูกคุมความประพฤติและ
ครอบครัวของผูMถูกคุมความประพฤติมีหนMาที่คอยรับโทรศัพทLและปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติดังกลาว
10. หนวยงานสนับสนุนดานอาชีพและการกลับเขาสูสังคม
ดMวยการตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาเลาเรียน การทํางานและการฝ•กอบรมทักษะดMาน
ตางๆที่เยาวชนผูMกระทําผิดเห็นวามีคุณคากับชีวิตของตนเองวาเปNนปŒจจัยที่สําคัญยิ่งตอการลดโอกาสและความ
เสี่ยงในการกระทําผิดซ้ํา กระทรวงฯจึงไดMจัดตั้งหนวยงานสนับสนุนดMานอาชีพและการกลับเขMาสูสังคมขึ้นอยาง
เปNนทางการในป` พ.ศ. 2553 (ค.ศ.2010) ซึ่งทําหนMาที่ในการใหMความชวยเหลือในการกลับเขMาสูสังคม ดMวยการ
สนับสนุนการศึกษา การจัดหางานใหMทําและการฝ•กอาชีพ แกเยาวชนที่มีอายุระหวาง 15-21 ป` ที่อยูระหวาง
การคุมประพฤติ อยูในสถานพินิจ และอยูในบMานเด็กระบบสมัครใจ
1. การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรมดMานวิชาชีพ จะรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวขMองกับการฝ•กทักษะการทําอาหาร ทักษะดMาน
การเสริมสวย และการพลศึกษา ลMวนแลMวแตชวยใหMเยาวชนไดMมีโอกาสเรียนรูMเกี่ยวกับธุรกิจที่หลากหลาย และ
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เรียนรูMเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรที่มีประโยชนLตอการพัฒนาสายอาชีพ และทักษะทางอาชีพของตนเอง
นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่เตรียมไวMเพื่อเตรียมความพรMอมในการทํางาน และหลักสูตรที่สอนเรื่องทักษะการใชM
คอมพิวเตอรLและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะชวยใหMเยาวชนมีความพรMอมกอนเขMาสูโลกการทํางาน
2. การบริหารคดี
การใหM การบริ การดM านวิ ช าชี พ เชน การแนะแนวดM านอาชี พ การจั ดหางาน และบริ การอื่ น ๆ
ที่เยาวชนกลุมนี้สามารถเขMารับบริการไดM
3. กลุมวีฮับ (V-Hub)
ถู กกอตั้ งขึ้ น เมื่ อป` พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012) และบริ ห ารงานภายใตM ห นวยงานที่ มี ชื่ อเรี ย กวา
*SCAPE กลุมวีฮับเปNนศูนยLแนะแนวอาชีพซึ่งทําหนMาที่เสริมสรMางการใหMบริการในดMานนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กลุมของเยาวชนที่ไดMรับการปลอยตัว หรือพMนการคุมประพฤติไปแลMว
การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และพันธมิตรหลัก
การมี คณะเจM าหนMาที่ที่ทํางานอยางมี ประสิ ทธิ ภ าพสูงและมีความสามารถรอบตั ว นั้น เปN นสิ่ งที่
สําคัญยิ่ง เนื่องจากพนักงานคุมประพฤติตMองพัฒนาตนเองและคMนหาวิธีที่สรMางสรรคLในการแกMไขปŒญหาตางๆ
เพื่อยืนยันวาเจMาหนMาที่เขMาใจแนวปฏิบัติที่เรียกไดMวาเปNนแนวทางที่ใชMไดMผล (What works) ในการ
ปฏิบัติตอผูMกระทําผิด หนวยงานจึงมีการเชิญผูMเชี่ยวชาญใหMเขMามาชวยสรMางองคLความรูMดMานการประเมินความ
เสี่ ย งและการแกM ไขฟ€• น ฟู ใหM กับ เจM า หนM า ที่ ภายใตM การทํ า งานที่ ก ดดั น และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยางรวดเร็ ว
การสนั บ สนุ น การทํ า งานของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ โ ดยการจั ด ใหM มี ร ะบบใหM คํ า ปรึ ก ษาทางคลิ นิ ก
(Clinical Supervision) เปNนสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
นอกเหนือจากการรับคดีสืบเสาะและคดีสอดสอง พนักงานคุมประพฤติยังปฏิบัติหนMาที่ในดMาน
อื่นๆที่เกี่ยวขMองกับงานคุมประพฤติ เชน การพัฒนาโปรแกรมและการประเมิน การศึกษาวิจัย การบริหาร
โครงการ ฯลฯ การรับผิดชอบงานที่แตกตางออกไปนั้นทําใหMเกิดโอกาสที่จะกMาวหนMาในสายอาชีพ มีโอกาสที่จะ
ไดMเห็นมุมมองที่กวMางขึ้น และเปNนการสรMางความรูMสึกเปNนความเจMาของที่จะนําไปสูความตMองการที่จะชวยพัฒนา
ระบบคุมประพฤติตอไป
นอกจากนี้ หนวยงานยั งทุ มเทเวลาในการพั ฒนาความสามารถของชุ มชนในดM านการบริ ห าร
จัดการผูMกระทําผิดใหMดียิ่งขึ้น เชน การจัดอบรมการใชMเครื่องมือประเมินความเสี่ยงใหMแกผูMจัดการสถานที่พัก
ฟ€•นฟูชั่วคราว (hostel) ทั้งนี้เพื่อเปNนการเนMนย้ําวาผูMมีสวนเกี่ยวขMองในงานคุมประพฤติทุกคน มีความเขMาใจใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงของผูMกระทําผิดที่ตรงกัน
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การริเริ่มอื่นๆในการยกระดับงานคุมประพฤติ
1. มาตรฐานแหงชาติดานการคุมประพฤติและการแกไขฟYZนฟูผูกระทําผิดในชุมชน
นับจากที่มีการจัดตั้งโดยศาลชั้นตMนและกระทรวงฯเมื่อป` พ.ศ. 2544 (ค.ศ.2001)หนวยงานคุม
ประพฤติมุงมั่นที่จะสรMางมาตรฐานการบริการดMวยความโปรงใสและเปNนที่นาเชื่อถือของสังคมในการดําเนินการ
ดMานการสืบเสาะและการสอดสองดูแลผูMกระทําผิด เอกสารวาดMวยมาตรฐานฉบับดังกลาวจึงเปNนการสรMางกรอบ
แนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินการงานคุมประพฤติอยางครอบคลุม รวมถึงกรอบระยะเวลาที่ดําเนินการแลMว
เสร็จ ขั้นตอนการทํางาน และการประสานงานกับสวนตางๆที่เกี่ยวขMองอยางเหมาะสมในขั้นตอนตางๆของ
กระบวนการยุติธรรมทั่วไปและของเยาวชน ขMอมูลเหลานี้ยังถูกเปkดเผยตอสาธารณะชนและบุคคลทั่วไปที่เขMามา
สูกระบวนการการคุมประพฤติ
เมื่อป` พ.ศ. 2549 (ค.ศ.2006) มาตรฐานแหงชาติฯนี้ไดMรับการทบทวนเพื่อเปNนการนําไปสูการยก
ฐานะเปN น เกณฑL มาตรฐานเปรี ย บเที ย บสํ าหรั บ การสรM างแนวทางการปฏิ บั ติที่เ ปN น เลิ ศดM านการแกM ไขฟ€• น ฟู
ผูMกระทําผิด มีการตีพิมพLมาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007)
2. การรับรองมาตรฐานโดยไอโซ (องคSการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน)
เมื่อป` พ.ศ. 2546 (ค.ศ.2003) กรมคุมประพฤติไดMริเริ่มการรับรองมาตรฐานโดยไอโซ (องคLการ
ระหวางประเทศวาดM ว ยการมาตรฐาน) เพื่อเปN นการแสดงใหMภ าคสวนตางๆ ทั้ งพั น ธมิตร ผูM กระทํ าผิ ดและ
ครอบครัวไดMตระหนักถึงความมุงมั่นในการรับรองคุณภาพของการดําเนินงานตลอดจนการปรับปรุงการทํางาน
อยางตอเนื่อง กระบวนการรับรองมาตรฐานของงานคุมประพฤติทั้ง 6 ดMานหลักทําใหMพนักงานคุมประพฤติและ
เจMาหนMาที่กลุมงานบริการสังคมเขMาใจขั้นตอนทํางานอยางถองแทMและสามารถปฏิบัติหนMาที่ในความรับผิดชอบ
ไดMอยางมีประสิทธิภาพ
งานคุมประพฤติประกอบดMวย 6 ดMานหลัก ไดMแก (1) งานสืบเสาะ (2) งานควบคุมและสอดสอง
(3) งานบริหารจัดการอาสาสมัคร (4) งานบริการสังคม (5) โปรแกรมแกMไขฟ€•นฟูตางๆ (6) งานแรกรับเขMา
คุมประพฤติ/งานสงตอไปยังศาล และงานตMอนรับ/ทะเบียนและการรับฟŒงความเห็นดMานการบริการ
หนวยงานคุมประพฤติไดMรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.
2546 (ค.ศ.2003) และนับจากนั้นเปNนตMนมาก็ไดMรับการรับรองมาตรฐานอีกหลายครั้ง ดMวยการตรวจสอบจาก
ภายในและภายนอกอยางสม่ําเสมอเพื่อเปNนการตอกย้ําถึงคุณภาพของระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
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ประสิทธิภาพของงานคุมประพฤติ
ความสําเร็จ ของงานคุมประพฤติ ประเมิ นจากอัตราการพMนคุ มความประพฤติ และ อั ตราการ
กระผิดซ้ําภายหลังการคุมประพฤติ การติดตามวาผูMกระทําผิดดํารงชีวิตโดยปราศจากการยุงเกี่ยวกับการกระทํา
ผิดอีกหรือไมนั้นยังคงดําเนินไปอยางตอเนื่องภายหลังจากการคุมประพฤติเปNนระยะเวลาที่ยาวนานสูงสุดถึง
3 ป`นับจากวันที่พMนการคุมความประพฤติ
งานคุมประพฤติ ประสบความสํ าเร็ จอยางมากในการแกMไขฟ€• นฟูผูM กระทํ าผิ ดและการอบรมใหM
ผูMกระทําผิดมีทักษะที่จําเปNนในการดําเนินชีวิตโดยไมยุงเกี่ยวกับอาชญากรรม
1. อัตราการพMนคุมประพฤติเฉลี่ย (พ.ศ. 2553-2555 (ค.ศ. 2510-2012)) เทากับรMอยละ 87
2. อั ต ราการกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า ของกลุ มผูM ถู ก คุ ม ความประพฤติ โ ดยเฉลี่ ย 3
พMนคุมประพฤติในป` พ.ศ. 2551 (ค.ศ.2008) เทากับรMอยละ 13.8

ป` ภ ายหลั ง จากที่

กาวตอไปของงานคุมประพฤติ
การเปN น ผูM นํ า การเปลี่ ย นแปลงในอนาคต หนวยงานคุ ม ประพฤติ นํ า หลั ก R³ คื อ Relevant
(ความเกี่ยวเนื่อง) Responsive (การตอบสนองอยางทันทวงที) และResourceful (ทรัพยากรและเครื่องมือ
ตางๆ ที่ เ พี ย งพอ) มาใชM ใ นการแกM ไ ขฟ€• น ฟู ผูM ก ระทํ า ผิ ด เพื่ อ เปN น การตอกย้ํ า ความมุ งมั่ น ในการดํ า เนิ น
(Evidence-based) และความพยายามในการดําเนินการแกMไขฟ€•นฟูที่มีคุณภาพ ทามกลางการเปลี่ยนแปลง
บริบทของงานคุมประพฤติ อMางถึงภาคผนวก 5 สําหรับปŒจจัยการเสริมสรMางความรวมมือดMานงานคุมประพฤติ
ในอาเซียน (ASEAN)
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ภาคผนวก 1 : โครงสรางหนวยงานคุมประพฤติ

บริหารจัดการ
อาสาสาสมัคร
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ภาคผนวก 2 : แนวโนมของงานคุมประพฤติ
1. ปริมาณคดี
จากแผนภู มิที่ 1 ในป` พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012) มี ผูM ถูก คุ มความประพฤติ ในงานควบคุ มและ
สอดสองจํานวน 2,533 ราย โดยที่ผูMถูกคุมความประพฤติจํานวน 1,021 ราย เปNนคดีที่ศาลสั่งใหMทํารายงาน
การสืบเสาะ29 ซึ่งแบงเปNนคดีที่เปNนการสืบเสาะเด็กและเยาวชน 235 คดีและแบงเปNนคดีที่เปNนการสืบเสาะ
ผูMใหญ 786 คดี
แผนภูมิที่ 1: จํานวนและประเภทของคดีที่อยูภายใตMการดูแลของหนวยงานคุมประพฤติ

29

รายงานการสืบเสาะเปNนสิ่งที่ศาลสั่งใหMจัดทําขึ้นในกระบวนการกอนการพิพากษา รายงานจะประกอบไปดMวยขMอมูล
ประวัติภูมิหลังครอบครัว ประวัติการศึกษา การทํางาน กิจกรรมทางสังคมและทัศนคติของผูMกระทําผิด ทั้งนี้รายงานอาจ
ประกอบไปดMวยขMอมูลหรือบันทึกตางๆจากผูMเชี่ยวชาญหรือหนวยงานอื่นๆที่ผูMกระทําผิดเคยมีการติดตอดMวยในอดีต จากนั้น
นําขMอมูลที่รวบรวมไดMมาทําการประเมินความเสี่ยง และพนักงานคุมประพฤติจะเปNนผูMใหMขMอเสนอแนะวาผูMกระทําผิดมี
ความเหมาะสมที่จะเขMาสูระบบคุมประพฤติหรือไม
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2. ลักษณะผูกระทําผิดที่ถูกคุมความประพฤติ
ผูMกระทําผิดที่ถูกสั่งใหMคุมความประพฤติในป` พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012) รMอยละ 80 เปNนผูMกระทําผิด
เพศชาย และคดีที่รับใหม รMอยละ 65 เปNนคดีที่ผูMกระทําผิดมีอายุ 18 ป` หรือนMอยกวาในวันที่ไดMรับคําสั่งใหMถูก
คุมประพฤติ รMอยละ 83 ของผูMถูกคุมความประพฤติมีระดับการศึกษาสูงสุดคือระดับมัธยมศึกษาหรือต่ํากวา
ผูMถูกคุมความประพฤติสวนใหญ (รM อยละ 61) ที่เพิ่งไดM รับ คําสั่ งใหMถูกคุมประพฤติจ ะมาจากครอบครัว ที่
บิดา-มารดาอยูดMวยกันและเปNนครอบครัวเดี่ยว
รMอยละ 85 (787 คดีจาก 931 คดี) ของผูMถูกคุมความประพฤติจะไดMรับเงื่อนไขใหMทํางานบริการ
สังคม จํานวนชั่วโมงใหMการทํางานบริการสังคมนั้นจะอยูระหวาง 80 ถึง 150 ชั่วโมง
3. ระดับความตองการในการควบคุมและสอดสอง
ถึงแมMวาจะมีการลดลงของจํานวนคดีสอดสองเนื่องจากการลดลงของปริมาณคดีที่ศาลมีคําสั่งใหM
สืบเสาะ อยางไรก็ตามระดับความตMองการในการควบคุมและสอดสองก็ยังคงเปNนเรื่องที่มีความทMาทาย ทั้งนี้ก็
เพราะวาผูMกระทําผิดที่ศาลมีคําสั่งใหMคุมความประพฤตินั้นยังคงเปNนผูMกระทําผิดที่ไดMรับการจําแนกวาเปNนกรณี
ที่มีระดับความเสี่ยงในการกระทําผิดซ้ําสูงถึงปานกลาง ดังนั้นจึงมีความจําเปNนอยางยิ่งที่จะตMองเพิ่มความ
เขMมงวดในการควบคุมสอดสองใหMมากขึ้น ซึ่งจากแผนภูมิที่ 2: แสดงการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูMถูกคุมความ
ประพฤติระหวางป` พ.ศ. 25551-2555 (ค.ศ.2008-2012) โดยเปNนผูMถูกคุมที่มีลักษณะดังนี้
1. มีการสอดสองดูแลในระดับเขMมงวด (เชน การใหMติดตอกับพนักงานคุมประพฤติทุกวัน และ
การเขMามารายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติที่สํานักงานคุมประพฤติทุกสัปดาหL)
2. มีการใชMเงื่อนไขอยางเขMมงวด แบบใหMเขMาพักอาศัยในสถานฟ€•นฟูชั่วคราว และใชMเงื่อนไขการ
ควบคุมแบบใชMเครื่องมือการควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกสL (Electronic Monitoring)
3. ถูกคุมความประพฤติมากกวา 18 เดือน
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แผนภูมิที่ 2: ปริมาณคดีสอดสองสําหรับผูMถูกคุมความประพฤติที่มีระดับความเสี่ยงสูง

ใชMเงื่อนไขเขMมงวด
มีการสอดสองดูแลในระดับเขMมงวด
ถูกคุมประพฤติมากกวา 18 เดือน

4. ผลการแกไขฟYZนฟู
ถึงแมMวาผูMถูกคุมความประพฤติสวนใหญจะอยูในระดับความเสี่ยงสูง อยางไรก็ตามในระยะเวลา
3 ป`ที่ผานมาอัตราการพMนคุมความประพฤติยังถือวาอยูในระดับที่สูง คือ เฉลี่ยรMอยละ 87 รายละเอียดปรากฏ
ตามแผนภูมิที่ 3
แผนภูมิที่ 3: อัตราการพMนคุมการคุมประพฤติ
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ผลการติดตามผูMพMนคุมความประพฤติในป` พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) เปNนระยะเวลา 3 ป`หลังจากสิ้นสุดการคุม
ประพฤติ รMอยละ 86.2 ของผูMกระทําผิดกลุมนี้ไมไดMยุงเกี่ยวหรือกระทําผิดในคดีอาชญากรรมใดๆอีก อยางไรก็
ตามอัตราการกระทําผิดซ้ําระหวาง 3 ป`หลังจากสิ้นสุดการคุมประพฤติของผูMพMนคุมในป` พ.ศ. 2551 (ค.ศ.
2008) คิดเปNนรMอยละ 13.8 รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 4
แผนภูมิที่ 4: อัตราการการกระทําผิดซ้ํา
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ภาคผนวก 3 : มาตรฐานปริมาณคดี
ตารางที่ 1: ปริมาณคดีตอพนักงานคุมประพฤติและเจาหนาที่กลุมงานบริการสังคม
พนักงานคุมประพฤติ
ปริมาณคดี
คดีสอดสอง

คดีสืบเสาะ

การบริหารจัดการคดีที่ผูMกระทําผิด
อายุต่ํากวา 14 ป` และ/หรือกําลัง
พั ก อาศั ย อยู ในสถานที่ พั ก ฟ€• น ฟู
ชั่วคราว

25-30 คดี

3 คดี

การบริหารจัดการคดีที่ผูMกระทําผิด
อายุ 18 ป` หรือต่ํากวา

30-35 คดี

3 คดี

การบริหารจัดการคดีที่ผูMกระทําผิด
อายุ 19 ป`ขึ้นไป

33-40 คดี

3 คดี

85 คดี

-

เจาหนาที่กลุมงานบริการสังคม
การทํ า งานบริ ก ารสั ง คมและการ
สอดสองดู แ ลระหวางการทํ างาน
บริการสังคม
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ภาคผนวก 4 : อาสาสมัครคุมประพฤติ
อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ มี ส วนชวยในการแกM ไ ขฟ€• น ฟู ผูM ถู ก คุ ม ความประพฤติ ใ นดM า นตางๆ
ดังตอไปนี้
1. การเปPนเพื่อนคูคิด
อาสาสมัครคุมประพฤติใหM ความสนิ ทสนมแบบเพื่ อน พรM อมชวยดู แลและเปN น ผูMใหM คําปรึกษา
แนะนํากับผูMถูกคุมความประพฤติ เพื่อที่จะใหMเขาเหลานั้นปฏิบัติตนเปNนบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
2. การควบคุมสอดสองดูแลในชวงกลางคืน
อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ อ อกสอดสองที่ บM า นของผูM ถู ก คุ ม ความประพฤติ ร ะหวางชวงเวลาที่
กํ าหนดใหM ผูM ถู กคุ ม ความประพฤติ หM า มออกจากสถานที่ พักอาศั ย เพื่ อที่ จ ะตรวจสอบและยื น ยั น ไดM ว าผูM ถู ก
คุมความประพฤติไดMปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว
3. การทํางานบริการสังคม
อาสาสมัครคุมประพฤติ ชวยแนะแนว และ ควบคุมสอดสองผูMถูกคุมความประพฤติระหวางที่
ผูMถูกคุมความประพฤติทํางานบริการสังคม
4. ประสานงานกับเครือขายโรงเรียนและสถานศึกษา
อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ป ฏิ บั ติห นM าที่ เ ปN น ตั ว กลางในการประสานงานระหวางโรงเรี ย นและ
สถานศึกษาเพื่อที่จะทําใหMกระบวนการสอดสองและควบคุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น พรMอมทั้งการบริหารจัดการ
เรื่องการจัดใหMผูMถูกคุมความประพฤติไดMรับการศึกษาเพิ่มเติม
ภาคผนวก 5 : ปRจจัยการเสริมสรางความรวมมือดานงานคุมประพฤติในอาเซียน
ความเปNนไปไดMในการสรMางเครือขายงานคุมประพฤติในอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนขMอมูลและความ
รวมมือมีดังตอไปนี้
1. การจัดใหMมีโอกาส หรือ เวที ทั้งที่เปNนทางการและไมเปNนทางการในการแลกเปลี่ยนขMอมูลดMาน
การปฏิบัติงานที่ไดMชื่อวาเปNนวิธีการปฏิบัติที่เปNนเลิศหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในงานคุมประพฤติ
การแลกเปลี่ ย นดM านการบริ ห ารจั ด การอาสาสมั คร ดM า นการประเมิ น และการจั ด การกั บ ความเสี่ ย ง และ
ดMานการวิจัยและประเมินผล
2. การไปฝŒงตัวเรียนรูMการทํางานเพื่อศึกษาดูงานหรือการไปทัศนะศึกษาเพื่อศึกษาระบบงาน
คุมประพฤติในประเทศสมาชิกอาเซียน
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ระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัว

ประเทศไทย
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ระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวในประเทศไทย
ความเปPนมา
ประเทศไทยไดM เ ริ่ ม นํ า ระบบคุ มประพฤติ ม าใชM ค รั้ ง แรกเมื่ อ ป` พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952) โดย
นํามาใชMกับผูMกระทําผิดที่เปNนเด็กและเยาวชน ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสถานพินิจและคุMมครองเด็ก ตอมา
เมื่อประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (ค.ศ. 1956) มีการประกาศใชM มาตรา 56 57 และ58 ไดMกลายมาเปNน
บทบัญญัติที่สําคัญในการดําเนินงานคุมประพฤติ ซึ่งบัญญัติถึงวิธีการเกี่ยวกับการคุมความประพฤติ ใหMศาล
สามารถรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขการคุมความประพฤติไดM อยางไรก็ตาม เนื่องจากใน
ระยะเริ่มแรกยังไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบงานคุมประพฤติอยางเปNนทางการ ดังนั้น ในทางปฏิบัติศาลจึงสั่งใชM
เพียงการรอการกําหนดโทษหรือรอลงโทษเพียงอยางเดียว โดยไมใชMวิธีการคุมความประพฤติ หลังจากนั้นไดMมี
การจัดตั้งสํานักงานคุมประพฤติกลางอยางเปNนทางการขึ้น ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) ซึ่งเปNน
หนวยงานระดับกอง อยูภายใตMการกํากับดูแลของสํานักงานสงเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม มีหนMาที่
ดําเนินการสืบเสาะและพินิจ และคุมความประพฤติผูMกระทําผิดที่เปNนผูMใหญ ในเขตกรุงเทพมหานคร ตอมาในป`
พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) จึ งไดM เริ่ มเปk ดดําเนิ นการสํ านั กงานคุ มประพฤติในสวนภู มิภ าค ในป` พ.ศ. 2528
(ค.ศ. 1985) และมีการนําภาคประชาชนเขMามาเปNนอาสาสมัครคุมประพฤติ และถือเปNนทรัพยากรบุคคลที่มีคา
ของงานคุมประพฤติจวบจนปŒจจุบัน
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) ถือเปNนวันสําคัญอีกวันหนึ่งสําหรับงานคุมประพฤติ
เมื่ อสํ านักงานคุมประพฤติ กลางไดMรั บการยกฐานะขึ้ นเปNน “กรมคุ มประพฤติ ” ภายใตMการกํ ากั บดู แลของ
กระทรวงยุติธรรม และมีการพัฒนาเรื่อยมา ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมานั้นงานคุมประพฤติใหMบริการเพียง
ผูM กระทํ าผิ ด ที่ เปN น ผูMใหญ จนกระทั่ งเมื่ อวั น ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2001) คณะรั ฐ มนตรี มีม ติ
ใหMกรมคุมประพฤติเปNนหนวยงานหลักในการปฏิบัติตอผูMกระทําผิดในชุมชน บทบาทของพนักงานคุมประพฤติ
จึงไดMขยายการใหMบริการไปยังผูMกระทําผิดทุกกลุม ทั้งในชั้นกอนพิจารณาคดีของศาล ชั้นพิจารณาคดี และ
ชั้นหลังการพิจารณาคดีของศาล ทั้งผูMกระทําผิดที่เปNนเด็กและเยาวชน ผูMกระทําผิดที่เปNนผูMใหญ ผูMไดMรับการ
พักการลงโทษและลดวันตMองโทษ รวมทั้งการสงเคราะหLผูMกระทําผิด
การเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในป` พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) คื อ การประกาศใชM
พระราชบัญญัติฟ€•นฟูสมรรถภาพผูMติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) ซึ่งกําหนดใหMกรมคุมประพฤติเปNน
หนวยงานหลักในการดําเนินการฟ€•นฟูสมรรถภาพผูMติดยาเสพติดแบบบังคับบําบัด รวมกับหนวยงานพหุภาคี
หลักการสําคัญของกฎหมายฉบับนี้คือ ผูMติดยาเสพติดคือผูMป|วย มิใชอาชญากร ดังที่รัฐบาลไดMประกาศวา ในการ
แกM ปŒ ญ หายาเสพติ ด ตM อ งเนM น ที่ ก ารป‡ อ งกั น ไมนM อ ยไปกวาการปราบปราม ผูM ติ ด ยาเสพติ ด ควรไดM รั บ การ
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บําบัดรักษา สวนผูMคMาควรไดMรับการลงโทษอยางจริงจัง ดังนั้นกรมคุมประพฤติจึงไดMเขMามาเปNนหนวยงานหลักใน
การดําเนินการตามกฎหมายดังกลาว
ในป` พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) มีการแกMไขประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) ซึ่งใหM
อํานาจผูMพิพากษาในการสั่งใหMผูMกระทําผิดทํางานบริการสังคมแทนคาปรับไดM โดยอยูภายใตMความดูแลของ
พนั กงานคุ มประพฤติ ในป` พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) กรมคุ มประพฤติไดM ดําเนิ น การตามยุ ทธศาสตรL ของ
กระทรวงยุติธรรม “ยุติธรรมถMวนหนMา ประชามีสวนรวม” โดยมีการนําภาคประชาชนเขMามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานกับกรมคุมประพฤติและหนวยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบเครือขายยุติธรรมชุมชน
เพื่อรวมมือกันในการป‡องกันอาชญากรรมและสรMางความปลอดภัยใหMกับชุมชน
โครงสรางหนวยงาน
1. หนวยงานที่รับผิดชอบ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปNนหนวยงานหลักในการคุมความประพฤติผูMกระทําผิ ด
ในชั้นกอนและหลังการพิจารณาคดีของศาล อีกทั้งมีหนMาที่ในการประเมินและฟ€•นฟูสมรรถภาพผูMติดยาเสพติด
ตามพระราชบัญญัติฟ€•นฟูสมรรถภาพผูMติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) กรมคุมประพฤติมีวิสัยทัศนLที่จะ
"เปNนมืออาชีพในการป‡องกันสังคม โดยการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนเพื่อคืนคนดีสูสังคมอยางยั่งยืน
ภายในป` พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)"
ตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องการถายโอนภารกิจ กรมคุมประพฤติจึงเปNนหนวยงานที่ทําหนMาที่ใน
การสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดสอง แกMไขฟ€•นฟู และสงเคราะหLผูMกระทําผิด ตลอดจนผูMไดMรับการพักการ
ลงโทษหรือลดวันตMองโทษ อีกทั้งเปNนหนวยงานที่ดําเนินการฟ€•นฟูสมรรถภาพผูMติดยาเสพติดแบบบังคับบําบัด
ตามพระราชบัญญัติฟ€•นฟูสมรรถภาพผูMติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) พัฒนาโปรแกรมและระบบการ
แกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด ดําเนินมาตรการที่สอดคลMองกับนโยบายและแผนของกระทรวงฯ ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน และประสานงานเพื่อนําชุมชนเขMามามีสวนรวมในการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด
ในป` พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) กรมคุมประพฤติมีสํานั กงานคุ มประพฤติจํานวน 108 แหงทั่ ว
ประเทศ มีอัตรากําลังเจMาหนMาที่รวมทั้งสิ้น 4,250 อัตรา ประกอบดMวยพนักงานคุมประพฤติ 2,368 อัตรา และ
เจMาหนMาที่ฝ|ายสนับสนุน 1,882 อัตรา
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ภารกิจหลัก
1. การสืบเสาะและพินิจกอนและหลังมีคําพิพากษา
บทบาทสําคัญของพนักงานคุมประพฤติ คือ การจัดทํารายงานสืบเสาะและพินิจเพื่อเสนอตอ
ศาลในชั้นกอนการพิจารณาคดี และเสนอตอคณะกรรมการพักการลงโทษในชั้นหลังการพิจารณาคดี การ
สืบเสาะและพินิจในชั้นกอนมีคําพิพากษาเปNนกระบวนการแสวงหาขMอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังของ
ผูMกระทําผิดและพฤติการณLคดี เพื่อนํามาประเมินและจัดทํารายงานเสนอประกอบดุลพินิจในการพิจารณา
ใชMมาตรการลงโทษและแกMไขฟ€•นฟูที่เหมาะสม โดยมุงหมายที่จะคุM มครองสั งคมและลดการกระทําผิดซ้ํ า
ปŒจ จุ บั นคดี อาญาที่ ศาลมั กจะสั่ งสืบ เสาะและพินิ จ เปN นคดี ที่มีอัตราโทษจํ าคุ กไมเกิ น 3 ป` และจํ าเลยรั บ
สารภาพ โดยกฎหมายกําหนดใหMพนักงานคุมประพฤติทํารายงานพรMอมกับความเห็นเสนอตอศาลภายใน
สิบหMาวันนับแตวันที่ศาลสั่ง ซึ่งสามารถขยายเวลาตอไปอีกเทาที่จําเปNนแตไมเกินสามสิบวันก็ไดMหากศาล
อนุญาต
การสื บเสาะและพิ นิจในชั้น หลังมีคําพิพากษา เปNน การแสวงหาขMอเท็จจริงเกี่ยวกับประวั ติ
ภู มิ ห ลั ง และรายละเอี ย ดตางๆ ของนั ก โทษเด็ ด ขาด เพื่ อ เสนอตอคณะกรรมการพั ก การลงโทษ ซึ่ ง มี
วัตถุประสงคLที่จะป‡องกันการกระทําผิดซ้ําและสรMางสังคมที่ปลอดภัย ในกระบวนการแสวงหาขMอเท็จจริง
พนั ก งานคุ มประพฤติ จ ะรวบรวมขM อ มู ล จากผูM อุป การะ ชุ มชน และผูM เ สี ย หายหากจํ าเปN น ซึ่ งจะใชM เ วลา
ประมาณ 1 เดือน แตสามารถขยายเวลาตอไปไดMอีกถึง 2 เดือน นักโทษเด็ดขาดที่จะไดMรับการพิจารณาพัก
การลงโทษตMองไดMรับโทษจําคุกมาแลMวหนึ่งในสาม หรือจําคุกมาแลMว 10 ป`ในกรณีตMองโทษจําคุกตลอดชีวิต
และเหลือเวลาตMองโทษอีกอยางนMอย 1 ป` นอกจากนี้ นักโทษเด็ดขาดที่จะไดMรับการพิจารณาลดวันตMองโทษ
ตMองรับโทษจําคุกมาแลMวอยางนMอย 6 เดือน หรือ 10 ป`ในกรณีตMองโทษจําคุกตลอดชีวิต และเหลือระยะเวลา
ตM อ งรั บ โทษเทากั บ ระยะเวลาที่ ไ ดM ล ดวั น ตM อ งโทษ โดยอาจไดM รั บ การปลอยตั ว พรM อ มเงื่ อ นไขการ
คุมความประพฤติ
2. การควบคุมและสอดสอง และการแกไขฟYZนฟูผูกระทําผิด
การควบคุมและสอดสองเปNนกระบวนการติดตามดูแลและใหMความชวยเหลือผูMกระทําผิดเพื่อใหM
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในระหวางการคุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติยังดําเนินการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทํา
ผิ ด ดM ว ยโปรแกรมตางๆ เชน การฝ• ก อาชี พ การใหM ค วามรูM การใหM คํ า ปรึ ก ษา การบํ า บั ด แบบกลุ ม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการสงเคราะหLในรูปแบบตางๆ ทั้งนี้ ยังดูแลดMานการทํางานบริการสังคมหาก
ยิน ยอม ผูM ถูกคุมความประพฤติ ส วนมากเปN นผูM กระทํ าผิ ดที่ เปN น ผูMใหญ ที่ไดMรั บ การรอการลงโทษ พรM อม
เงื่อนไขการคุมความประพฤติ โดยศาลอาจสั่งรอการลงโทษไดMถึง 5 ป` แตสวนใหญระยะเวลาการคุมความ
ประพฤติอยูที่ประมาณ 1 ป`
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นอกจากนี้ เงื่อนไขการคุมความประพฤติอาจใชMกับเด็กและเยาวชน (อายุ 10-18 ป`) โดยศาล
เยาวชนและครอบครัว ตามมาตรา 138 แหงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ไดMกําหนดใหM ระยะเวลาการคุ มความประพฤติเด็กและ
เยาวชนตM องไมเกิ น 1 ป` นอกจากนี้ผูMไดMรับ การพักการลงโทษหรือลดวันตMองโทษอาจไดMรับเงื่อนไขใหMถูก
คุมความประพฤติโดยพนักงานคุมประพฤติไดMเชนกัน
โดยสรุป ผูMกระทําผิดที่อยูภายใตMการควบคุมและสอดสองของกรมคุมประพฤติ หรือที่เรียกวา
ผูMถูกคุมความประพฤติ แบงออกเปNน 3 กลุม ดังนี้
1. ผูMถูกคุมความประพฤติที่เปNนผูMใหญ ซึ่งมีอายุตั้งแต 18 ป`ขึ้นไป ที่ศาลพิพากษารอการกําหนด
โทษหรือรอการลงโทษจําคุก
2. ผูMถูกคุมความประพฤติที่เปNนผูMไดMรับการพักการลงโทษหรือลดวันตMองโทษจําคุก
3. ผูM ถูกคุ มความประพฤติ ที่ เปN น เด็ กและเยาวชน ซึ่ ง มี อายุ 10 ป` ขึ้นไป แตไมเกิ น 18 ป` มี
ดังตอไปนี้
3.1 ศาลพิพากษาวาไมไดMกระทําผิด แตเห็นควรคุมความประพฤติ
3.2 ศาลพิ พ ากษาวามี ค วามผิ ด แตไดM รั บ การรอการกํ า หนดโทษ พรM อ มเงื่ อ นไขการ
คุมความประพฤติ
3.3 ไดMรับการปลอยตัวแบบมีเงื่อนไขจากศูนยLฝ•กอบรมเด็กและเยาวชน
3.4 ไดMรับการปลอยตัวจากศูนยLฝ•กอบรมฯ แตศาลเห็นควรใหMคุมความประพฤติ
3. การฟYZนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
ตามพระราชบัญญัติฟ€•นฟูสมรรถภาพผูMติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) ผูMติดยาเสพติดที่
ถูกจับกุมในขMอหาเสพ เสพและมีไวMในครอบครอง เสพและมีไวMในครองครองเพื่อจําหนาย และเสพ จําหนาย
ตามชนิดและปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ ตMองเขMาระบบบังคับบําบัด หากผลการตรวจพิสูจนLพบวา
เปNนผูMเสพ พนักงานอัยการจะชะลอการฟ‡อง และบุคคลนั้นตMองเขMารับการฟ€•นฟูสมรรถภาพตามแผนฟ€•นฟูฯ ที่
กําหนดโดยคณะอนุกรรมการฟ€•นฟูสมรรถภาพผูMติดยาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาวมี 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการฟ€•นฟูสมรรถภาพผูMติดยาเสพติด เปNนระยะเวลาประมาณ 4 เดือน
ดําเนินการโดยศูนยLฟ€•นฟูสมรรถภาพผูMติดยาเสพติด และ 2) ขั้นตอนการปรับตัวเขMาสูสังคม ดําเนินการโดย
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ เปN น ระยะเวลา 2 เดื อ น ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ นพื้ น ที่ ซึ่ ง ทํ า หนM า ที่ เ ปN น
เลขานุ การคณะอนุ ก รรมการฯ จะติ ด ตามประเมิ น ผลกระบวนการฟ€• น ฟู ฯ และรายงานผลการฟ€• น ฟู ฯ
ตอคณะอนุกรรมการ หากผลการฟ€•นฟูฯเปNนที่พอใจ บุคคลนั้นจะไดMรับการปลอยตัวโดยไมมีการฟ‡องรMอง
ดําเนินคดีและไมมีประวัติการกระทําผิด
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4. การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขฟYZนฟูผูกระทําผิด
งานคุมประพฤติและงานฟ€•นฟูสมรรถภาพผูMติดยาเสพติดเปNนมาตรการปฏิบัติตอผูMกระทําผิดใน
ชุมชน ซึ่งกรมคุมประพฤติไมสามารถดําเนินการไดMเพียงลําพัง โดยปราศจากการมีสวนรวมของชุมชน ดังนั้น
กรมคุมประพฤติจึงไดMริเริ่มใหMมีอาสาสมัครคุมประพฤติขึ้น ตั้งแตป` พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985) อาสาสมัคร
คุ ม ประพฤติ คื อ ผูM ที่อ าศั ยในชุ ม ชน ซึ่ ง อาสาทํ างานรวมกั บ กรมคุ ม ประพฤติใ นการดํ าเนิ น การคุ มความ
ประพฤติ หลังจากที่ไดMผานการอบรมเกี่ยวกับงานคุมประพฤติและการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด อาสาสมัคร
คุมประพฤติจะชวยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการคุมความประพฤติผูMกระทําผิดในชุมชน
นอกจากนี้ กรมคุ มประพฤติ ยั งไดM ร วมจั ดตั้ งเครื อขายยุ ติธ รรมชุ มชนขึ้ น เมื่ อป` พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005) ซึ่งเปkดโอกาสคนในชุมชนไดMมีสวนรวมในการทํางานรวมกับเจMาหนMาที่ในกระบวนการยุติธรรม
สมาชิกเครือขายยุติธรรมชุมชนจะรวมตัวกันจัดตั้งศูนยLยุติธรรมชุมชนขึ้นในพื้นที่ เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ
อาทิ กิจกรรมป‡องกันอาชญากรรม การแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด และการแกMปŒญหาความขัดแยMง การสรMาง
เครือขายยุติธรรมชุมชนมีวัตถุประสงคLมิใชเพื่อลดภาระของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม หรือชวยเหลือ
การปฏิบัติงานของเจMาหนMาที่ แตเพื่อสรMางชุมชนใหMเขMมแข็งและสังคมที่ยุติธรรม โดยสมาชิกของชุมชนคนใน
ชุมชนแหงนั้นเอง
5. การทํางานบริการสังคม
กรมคุ มประพฤติไดMนํ าการทํ างานบริการสั งคมมาใชM กับ ผูM ถูกคุมความประพฤติ การทํ างาน
บริการสังคมอาจเปNนเงื่อนไขหนึ่งที่ศาลกําหนดสําหรับผูMถูกคุมความประพฤติหรือคณะอนุกรรมการฟ€•นฟู
กํ า หนดใหM กั บ ผูM เ ขM า รั บ การฟ€• น ฟู ส มรรถภาพผูM ติ ด ยาเสพติ ด นอกเหนื อ จากโปรแกรมบํ า บั ด นอกจากนี้
ผูMกระทําผิดที่ไมสามารถชําระคาปรับ ก็สามารถทํางานบริการสังคมแทนคาปรับไดM อยางไรก็ตาม การทํางาน
บริการสังคมเปNนการทํางานที่ไมไดMรับคาตอบแทนและผูMกระทําผิดยินยอม
6. การสงเคราะหSผูกระทําผิด
ผูMถูกคุมความประพฤติบางรายอาจเปNนผูMดMอยโอกาสทางสังคมกรมคุมประพฤติเห็นความสําคัญ
ในการสงเคราะหLผูM กระทําผิ ดเหลานี้ โดยมีวัตถุประสงคL เพื่อชวยเหลือผูMกระทําผิดในการแกMไขฟ€•นฟูและ
ปรับตัวเขMาสูสังคม รูปแบบการใหMการสงเคราะหL เชน การสงเคราะหLคาอาหาร คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ย ง
การฝ•กอาชีพ/ใหMความรูM การชวยเหลือในการหางาน และการชวยเหลือดMานที่พักอาศัย เปNนตMน
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การพัฒนาในปRจจุบัน
1. การคืนคนดีสูสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจMาอยูหัว คือหลักการดําเนินชีวิตซึ่ง
ตั้งอยูบนพื้นฐานของความพอเพียง นั่นหมายถึง อยูบนทางสายกลางและพึ่งพาตนเองไดM หลักปรัชญานี้
สามารถนํามาใชMไดMกับสังคมทุกชนชั้นและทุกภาคสวน ไมเฉพาะในพื้นที่เกษตรกรรมหรือชนบท ดMวยเหตุนี้
จึงมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตLใชMในการคุมความประพฤติผูMกระทําผิดเพื่อคืนคนดี
สูสังคม
โครงการกําลังใจในพระดําริพระเจMาหลานเธอ พระองคLเจMาพัชรกิติยาภา ซึ่งเริ่มดําเนินการเมื่อ
ป` ค.ศ. 2010 ยังไดMนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชMกับผูMตMองขัง ดMวยมุงหวังใหMผูMตMองขังมีความรูMและ
ความเขM าใจในหลักเศรษฐกิ จ พอเพี ยง อี กทั้งมี ทักษะการใชM ชีวิ ตอยางพอเพี ย ง ภายใตMโ ครงการกําลั งใจ
ผูMตMองขังจะไดMเรียนรูMวิธีการทําเกษตรกรรมและสรMางบMานและวิถีแบบพอเพียง เพื่อนําทักษะเหลานั้นไวMใชM
เพื่อการหาเลี้ยงชีพภายหลังปลอย เพื่อใหMการปรับตัวในชวงจําคุกมาสูการคุมความประพฤติเปNนไปดMวย
ความราบรื่น ในป` ค.ศ. 2011 ไดMมีการดําเนินโครงการนํารอง และพนักงานคุมประพฤติจํานวน 52 ทาน
ไดMเขMาฝ•กอบรมใหMเขMาใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะนําความรูMที่ไดMรับไปใชMในการใหMความชวยเหลือ
ผูMตMองขังหลังปลอย นอกจากนี้ พนักงานคุมประพฤติยังออกเยี่ยมเยือนสอดสองเพื่อติดตามดูแลสภาพความ
เปNนอยู กรมคุมประพฤติมุงหวังที่จะชวยเหลือผูMกระทําผิดเหลานี้ใหMเริ่มตMนชีวิตใหม สามารถดํารงชีวิตภายใตM
กฎหมายและไมกระทําผิดซ้ํา
2. การสนับสนุนของครอบครัวเพื่อชีวิตที่ปลอดยาเสพติด
เนื่ องจากปริ มาณคดีที่เพิ่มขึ้ น โดยเฉพาะอยางยิ่งคดี เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ดในขณะที่ พนักงาน
คุมประพฤติมีจํานวนจํากัด กรมคุมประพฤติจําเปNนตMองรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการติดตามดูแล
ผูMกระทําผิดใหMปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติและเขMารวมโปรแกรมแกMไขฟ€•นฟู ดMวยเหตุนี้ ในป`
พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) กรมคุมประพฤติจึงไดMริเริ่มโครงการนํารอง ที่มีชื่อวา “พอแมอาสา นําพาปลอด
ยาเสพติด” โดยการนําครอบครัวของผูMติดยาเสพติดเขMามามีสวนรวมในการแกMไขฟ€•นฟู ครอบครัวในที่นี้
ไดMแก ผูMปกครอง คูสมรส ญาติ ครู/อาจารยL เพื่อน และนายจMางของผูMกระทําผิด
แนวคิดในการดําเนินโครงการคือหลักการที่วาครอบครัวเปNนหนวยที่เล็กที่สุด แตมีความสําคัญ
ที่สุดในการใหMกําลังใจและชวยเหลือในกระบวนการแกMไขฟ€•นฟู นอกจากนี้ ครอบครัวยังเปNนผูMที่มีเป‡าหมาย
เดียวกับกรมคุมประพฤติที่ตMองการเห็นความสําเร็จในการแกMไขฟ€•นฟู กรมคุมประพฤติเชื่อวาการแกMไขฟ€•นฟู
จะมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืนไดMก็ตอเมื่อครอบครัวไดMเขMามามีสวนรวมและตระหนักถึงการเปNนสวนสําคัญใน
การชวยเหลือคนในครอบครัวใหMสามารถเอาชนะยาเสพติดไดM เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)
กระทรวงยุติธรรมและกรมคุมประพฤติไดMจัดโครงการ “พอแมอาสา นําพาปลอดยาเสพติด” โดยมีผูMเขMารวม
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การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม 2556

โครงการมากกวา 23,000 คน ตอมาในชวงเดื อ นพฤศจิ ก ายน – ธั น วาคม พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)
กรมคุ มประพฤติ ไดM จั ดใหM มี โ ปรแกรมฝ• กอบรมใหM กั บ ครอบครั ว ซึ่ งอยูในเขตกรุ งเทพมหานครและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีผูMเขMารวมโครงการเปNนจํานวนมาก โดยจะเห็นไดMวากิจกรรมที่กรมคุมประพฤติไดM
จัดขึ้นเพื่อใหMครอบครัวเขMามามีสวนรวมในการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด ไดMรับการตอบรับเปNนอยางดี ซึ่งแสดง
ใหMเห็นวาครอบครัวมีความหวงใยในปŒญหายาเสพติดของบุคคลในครอบครัวและตMองการสนับสนุนงานของ
กรมคุมประพฤติ จากความสําเร็จที่ผานมา กรมคุมประพฤติมีแผนที่จะขยายผลการดําเนินงานไปยังทั่ว
ประเทศภายในป` พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)
3. งานยุติธรรมชุมชน
งานยุติธรรมชุมชนเนMนใหMชุมชนเขMามามีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม แนวคิดของยุติธรรม
ชุมชนมองวา ชุมชนคือหุMนสวนในการสรMางความยุติธรรมใหMเกิดขึ้นในชุมชนเอง ดังนั้นควรสรMางชุมชนใหM
เขMมแข็ง เพื่อทํางานรวมกับหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมในการสรMางสังคมที่สงบสุขและปลอดภัย แมMวา
ที่ผานมา กระบวนการยุติธรรมไทยไดM มีการนํ าภาคประชาชนเขM ามามีส วนรวมในการดําเนินงานมาเปN น
ระยะเวลากวา 20 ป` ในรูปแบบตางๆ อาทิ อาสาสมัครคุมประพฤติ อาสาสมัครคุMมครองสิทธิและเสรีภาพ
แตรูปแบบการดําเนินงานมีลักษณะเปNนการสื่อสารทางเดียว กลาวคือเจMาหนMาที่ในกระบวนการยุติธรรมเปNน
ผูMมอบหมายงานใหMอาสาสมัคร ซึ่งหลั กการของยุติธ รรมชุมชนเนMน ที่การสรMางความเปNน หุMนสวนระหวาง
ภาครัฐและภาคประชาชน
กระทรวงยุ ติธ รรมไดM นํ าหลั กการยุ ติธ รรมชุ มชนมาใชM อยางเปN น ทางการเมื่ อป` พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005) ภายใตMยุทธศาสตรL “ยุติธรรมถMวนหนMา ประชามีสวนรวม” เพื่อใหMประชาชนไดMเขMามามีสวนรวม
ในการชวยเหลื อดM านการแกMไขฟ€• น ฟู ผูM กระทํ าผิ ดในชุ มชนและคื น คนดี สู สั งคม กลาวอี กนั ย หนึ่ งคื อ เพื่ อ
สนับสนุนใหMชุมชนสรMางตนเองใหMเขMมแข็ง โดยชุมชนเอง ภายใตMความคิดริเริ่มดังกลาว ไดMมีการกอตั้งศูนยL
ยุติธรรมชุมชนขึ้นหลายแหง ซึ่งมีสมาชิกในชุมชนเขMารวมเปNนสมาชิก และดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมความ
ยุติธรรม เชน การป‡องกันอาชญากรรม การแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด การแกMปŒญหาความขัดแยMง และการใหM
ความชวยเหลือดMานกฎหมาย เปNนตMน หลังจากเริ่มดําเนินงานมาเกือบทศวรรษ พบวา ศูนยLยุติธรรมชุมชน
เปNนชองทางหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมไทย ในการตอบสนองตอความตMองการของประชาชน และสรMาง
ความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรม ในแตละป` ศูนยLยุติธรรมชุมชนมีผูMสนใจเขMารวมเปNนสมาชิกกวา 10,000 คน
และปŒจจุบันมีศูนยLยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศหลายรMอยแหง
ขอจํากัดและแนวทางแกไข
ในทศวรรษที่ผานมา กรมคุมประพฤติไดMพัฒนาระบบงานคุมประพฤติและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการยุติธรรมอยางเต็มกําลัง จากการปฏิรูปเมื่อป` พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) กรมคุมประพฤติ
ไดMรับมอบหมายใหMบริหารงานคุมประพฤติและมาตรการทางเลือกอื่นๆ อยางกวMางขวางและเปNนระบบมาก
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ยิ่งขึ้น โดยมีวิสัยทัศนLที่จะ "เปNนมืออาชีพในการป‡องกันสังคม โดยการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนเพื่อ
คืนคนดีสูสังคมอยางยั่งยืน" กรมคุมประพฤติไดMพยายามอยางไมหยุดนิ่งที่จะพัฒนาเครื่องมือแกMไขฟ€•นฟูและ
มาตรการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป‡องกันการกระทําผิดซ้ํา และสงเสริมการคืนคนดีสูสังคม แตกระนั้นก็ตาม
กรมคุมประพฤติยังตMองพบกับความทMาทายหลายประการ ไดMแก
1. การขยายขอบเขตงานคุมประพฤติและปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้น
ราวป` พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) กรมคุ ม ประพฤติ ไ ดM พ บกั บ ความทM า ทายใหมหลายดM า น
เนื่องจากผลของการขยายขอบเขตงานคุมประพฤติไปยังผูMกระทําผิดกลุมอื่นๆ ทําใหMกรมมีหนMาที่รับผิดชอบ
ในการฟ€•นฟูสมรรถภาพผูMติดยาเสพติด การคุมความประพฤติผูMกระทําผิดที่เปNนผูMใหญ ผูMกระทําผิดที่เปNนเด็ก
และเยาวชน และผูMพักการลงโทษและลดวันตMองโทษ ดMวยเหตุนี้ จํานวนคดีในความรับผิดชอบจึงเพิ่มมากขึ้น
กวารMอยละ 80 แมMวากรมไดMมีการปฏิรูปโครงสรMางองคLกรเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับการขยายงาน
แตปริมาณคดียังคงลMนมือ เห็นไดMจากอัตรากําลงตอปริมาณคดี ซึ่งมาตรฐานกําหนดใหMพนักงานคุมประพฤติ
ในงานสืบเสาะและพินิจ ใหMรับคดี 8.56 คดีตอคนตอเดือน หรือในงานควบคุมและสอดสอง ใหMรับคดี 15.54
ตอคนตอเดือน อยางไรก็ตาม ในความเปNนจริง โดยเฉลี่ยแลMวพนักงานคุมประพฤติตMองรับผิดชอบถึง 26 คดี
ตอคนตอเดื อ น นอกจากนี้ เนื่ อ งจากปริ ม าณคดี ที่ สู ง ขึ้ น กรมคุ ม ประพฤติ จึ ง ประสบกั บ ปŒ ญ หาดM า น
งบประมาณ ซึ่ งตM อ งยอมรั บ วางบประมาณที่ รั ฐ บาลจั ดสรรใหM คอนขM างจํ ากั ด ภายใตM ส ถานการณL เชนนี้
กรมคุมประพฤติจึงไดMประสานความรวมมือกับชุมชนในพื้นที่ และมีความพยายามที่จะกระตุMนการมีสวนรวม
ของชุมชนในการสนับสนุนดMานเงินชวยเหลือ การฝ•กอาชีพ ใหMผูMถูกคุมความประพฤติไดMรับโอกาสจMางงาน
และโปรแกรมสําหรับการปรับตัวกลับเขMาสูสังคม ซึ่งมุงหมายใหMผูMถูกคุมความประพฤติปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติยังมีแผนที่จะขยายขอบเขตการทํางานของอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อยกระดับ
การมีสวนรวมในกระบวนการติดตามประเมินผลผูMถูกคุมความประพฤติ และบรรเทาปŒญหาปริมาณคดีที่มี
มากเกิน
นอกจากนี้ การขยายขอบเขตงานยั ง สงผลใหM บ ทบาทและลั ก ษณะงานของพนั ก งานคุ ม
ประพฤติเปลี่ยนไปจากเดิมอยางมาก โดยที่เดิมภารกิจหลักของงานคุมประพฤติกอนป` พ.ศ. 2554 (ค.ศ.
2011) คือการดําเนินการสืบเสาะและพินิจ และการควบคุมและสอดสองผูMกระทําผิดที่เปNนผูMใหญในคดีไม
รMายแรง แตดMวยหนMาที่ความรับผิดชอบใหมที่ตMองดําเนินการคุมความประพฤติผูMกระทําผิดที่เปNนเด็กและ
เยาวชน ผูMเขMารับการฟ€•นฟูฯ ผูMพักการลงโทษ ทําใหMพนักงานคุมประพฤติตMองปรับสมรรถนะและทัศนคติใหม
คือ พนักงานคุมประพฤติจําเปNนตMองเขMาใจอยางแทMจริงถึงบทบาทและความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไป
มี ค วามพรM อ มที่ จ ะคุ ม ความประพฤติ ผูM ก ระทํ า ผิ ด ในกลุ มอื่ น ๆ และเรี ย นรูM ทั ก ษะการแกM ไ ขฟ€• น ฟู ดั ง นั้ น
กรมคุ มประพฤติ ไดM พ ยายามทํ า ความเขM า ใจกั บ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ถึ งบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบที่
เปลี่ ย นแปลงไป โดยการสื่ อสารในทุ กรู ป แบบ รวมทั้ ง จั ด การฝ• ก อบรมเพื่ อ เสริ ม ทั กษะการปฏิ บั ติ ง าน
นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติยังไดMพยายามที่จะสนับสนุนใหMเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูMระหวางกัน
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ภายในองคLกร เพื่อกระตุMนใหMเกิดบรรยากาศในการเรียนรูMเชิงบวก ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาองคLการอยาง
ยั่งยืน
2. การสรางความเชื่อมั่นของสาธารณชน
ดั ง ที่ ไ ดM ก ลาวแลM ว ขM า งตM น การมี ส วนรวมของชุ ม ชนเปN น องคL ป ระกอบสํ า คั ญ ที่ จ ะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของระบบงานคุมประพฤติ และความเชื่อมั่นของประชาชนเปNนหนึ่งในปŒจจัยสูความสําเร็จใน
การสรMางการมีสวนรวมของชุมชน ประชาชนควรเชื่อไดMวากรมคุมประพฤติสามารถทําใหMเกิดความปลอดภัย
ในชุมชน และประชาชนควรเชื่อในการใหMโอกาสแกผูMกระทําผิด อยางไรก็ตาม ทัศนคติของประชาชนในงาน
คุมประพฤติยังไมมีความชัดเจนเทาที่ควร ในการเอาชนะความทMาทายนี้ กรมคุมประพฤติจึงมุงเนMนในการใชM
สื่อประเภทตางๆ เพื่อเผยแพรงานคุมประพฤติ ใหMประชาชนมีความตื่นตัว และสงเสริมการมีสวนรวมของ
องคL ก รเอกชน กรมหวั ง วาการยกระดั บ ความตื่ น ตั ว ของภาคประชาชน และการเชื่ อ มั่ น ในระบบงาน
คุมประพฤติ จะสงผลตอการขยายการมีสวนรวมของชุมชน และการยอมรับของสังคมในการใหMโอกาสแก
ผูMกระทําผิด
3. การสรางโปรแกรมการแกไขฟYZนฟูและคืนคนดีสูสังคม
การที่กรมคุมประพฤติมีหนMาที่ดูแลผูMกระทําผิดหลากหลายประเภท สงผลใหMเกิดความทMาทาย
ในการพัฒนาโปรแกรมแกMไขฟ€•นฟูที่มีประสิทธิภาพสําหรับผูMกระทําผิดแตละกลุม ดังนั้น ในชวงทศวรรษที่
ผานมา กรมคุมประพฤติจึงไดMพัฒนาโปรแกรมแกMไขฟ€•นฟูมากมาย อยางไรก็ตามยังไมมีหลักฐานสนับสนุนถึง
ประสิทธิภาพในการลดการกระทําผิดซ้ํา หรือมีผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดังนั้น กรมคุ มประพฤติจึงจําเปNน ตMองหาทางออกโดยการใชMแนวทางการดําเนินงานแบบมี
หลักฐานสนับสนุน (Evidence Based) เปNนมาตรฐานการปฏิบัติงาน เชน การใชMเครื่องมือประเมินความ
ตMองการและความเสี่ยงที่เปNนมาตรฐาน เพื่อจําแนก วิเคราะหL และประเมินผูMถูกคุมความประพฤติ รวมถึงผล
การเขMาโปรแกรมแกMไขฟ€•นฟู นอกจากนี้ ควรมีการดําเนินโปรแกรมอยางเปNนระบบมากขึ้น พรMอมใหMผลที่วัด
ไดM ซึ่งจะเปNนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของโปรแกรมและเปNนขMอมูลที่เปNนประโยชนLในการพัฒนาโปรแกรมตอไป
นอกจากนี้ การดําเนินการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือซึ่งเปNนนวัตกรรม ยังเปNนอีกแนวทางหนึ่งใน
การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมแกM ไ ขฟ€• น ฟู ตลอดจนระบบ
คุมประพฤติ ดังนั้น ในป` พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) กรมคุมประพฤติจึงมีแผนที่จะดําเนินโครงการนํารองการ
ใชM เครื่ อ งมื อควบคุ ม ตั ว แบบอิ เล็ กทรอนิ ก สL กั บ ผูM ถูก คุ ม ความประพฤติ รวมกั บ โปรแกรมแกMไ ขฟ€• น ฟู เพื่ อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมุงที่จะพัฒนาระบบการติดตามและแกMไขฟ€•นฟูที่มีในปŒจจุบัน ในอนาคตอันใกลMนี้
กรมยังมีแผนที่จะพัฒนาโปรแกรมแกMไขฟ€•นฟูดMวยระบบคอมพิวเตอรL ซึ่งจะชวยใหMผูMถูกคุมความประพฤติ
ไดMรับการแกMไขฟ€•นฟูอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชวยเจMาหนMาที่บริหารจัดการคดีไดMดีขึ้น
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นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติไดMประสานความรวมมือกั บหนวยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวขMองที่ มี
ความเชี่ ย วชาญในการแกMไขฟ€• น ฟู ห รื อบํ าบั ด เชน กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อออกแบบโปรแกรมบํ าบั ด
ผูMติดยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ
ปRจจัยในการเสริมสรางความรวมมือดานงานคุมประพฤติในประเทศอาเซียน
การเขMาสูประชาคมอาเซียนทําใหMเกิดการรวมตัวของประเทศในอาเซียนอยางไรMพรมแดน เพื่อ
สรMางความรวมมือในดMานตางๆ ซึ่งทําใหMเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรม ในฐานะที่กรมคุมประพฤติเปNนหนวยงานที่เสริมสรMางความมั่นคงในสังคม กรมมีความมุงมั่นที่จะ
พัฒนาการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดเพื่อใหMพวกเขากลับตัวเปNนคนดี นําไปสูสังคมที่สงบเรียบรMอยและปลอดภัย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาค แตกระนั้น ความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกถือเปNนสิ่งที่
สําคัญ ดังนั้นกรมคุมประพฤติควรดําเนินยุทธศาสตรLเพื่อเสริมสรMางความรวมมือในดMานงานคุมประพฤติ
ในภูมิภาคดังนี้
1. การสรางความตระหนักเพื่อมุงสูความเปPนประชาคมอาเซียน
กอนการเขMาสูประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิกแตละประเทศตางดํ าเนินงานและพัฒนา
ระบบคุ มประพฤติของตน พนักงานคุ มประพฤติในแตละประเทศแทบจะไมมีโอกาสไดMเรีย นรูMระบบของ
ประเทศอื่น สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากขMอจํากัดดMานภาษา ดังนั้น เพื่อสรMางความรวมมือที่เขMมแข็ง เพื่อที่จะ
สงเสริมการสรMางความมั่นคงในสังคม เราควรเปkดโอกาสใหMพนักงานคุมประพฤติและบุคลากรที่เกี่ยวขMอง
รวมถึ งนั กวิช าการและผูM บ ริ ห ารไดM เรี ย นรูMเกี่ ย วกั บ ระบบงานคุมประพฤติของประเทศสมาชิ กในภู มิภ าค
อาเซียน การเรียนรูMไมควรจํากัดเฉพาะงานคุมประพฤติ แตควรครอบคลุมถึงกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ
ตลอดจนวัฒนธรรม ศาสนา และภาษา นอกจากนี้ เจMาหนMาที่ควรมีความพรMอมตอความรวมมือและการ
เปลี่ยนแปลง โดยการตระหนักถึงความสําคัญของประชาคมอาเซียนและผลที่เกิดขึ้น
2. การใหความชวยเหลือดานเทคนิค
การปฏิบัติตอผูMกระทําผิดในชุมชนของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนมีความหลากหลาย
ในบางประเทศ งานคุมประพฤติไมใชมาตรการหลักสําหรับการปฏิบัติตอผูMกระทําผิดในชุมชน หรืออาจมีการ
ใชMมาตรการแบบไมควบคุมตัวที่แตกตางกัน ดังนั้นจึงเห็นควรใหMประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนไดMเปkด
โอกาสในการแลกเปลี่ยนองคLความรูMและประสบการณLของกันและกัน ควรจัดใหMมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูM
อยางสม่ําเสมอ เชน จัดใหMมีการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการประชุมระหวางประเทศ ใหM
ผูMแทนประเทศสมาชิกไดMเขMารวม ซึ่งอาจเปNนเจMาหนMาที่ปฏิบัติงาน หรือนักวิชาการ เพื่อเผยแพรงานวิจัยหรือ
แนวปฏิบัติที่ดีที่เปNนเลิศ รวมทั้งควรมีการฝ•กอบรมและ/หรือการสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือ/
ระบบงานรวมกัน

144

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม 2556

3. การสรางเครือขายในระดับภูมิภาค
แมM ความรวมมื อ เปN น สิ่ งสํ าคั ญในประชาคมอาเซี ย น แตในระยะยาว เราจํ า เปN น ตM องสรM า ง
เครือขายในระดับภูมิภาคเพื่อใหMเกิดความรวมมือที่ยั่งยืน นอกจากนี้ การสรMางเครือขายความรวมมือยังมี
สวนชวยในการพัฒนาองคLความรูMใหมๆ สรMางบรรยากาศการเรียนรูM และพัฒนาระบบงานคุมประพฤติใน
ทM า ยที่ สุ ด เครื อ ขายความรวมมื อ อาจอยู ในรู ป แบบของสมาคมหรื อ องคL ก รระหวางประเทศดM า นงาน
คุมประพฤติ
สถิติงานคุมประพฤติและมาตรการชุมชนอื่นที่เกี่ยวของ
ตารางที่ 1: จํานวนคดีสืบเสาะและพินิจ แยกตามเพศ
การสืบเสาะ
และพินิจ

2553
จํานวน

2554
รอยละ

จํานวน

รอยละ

2555
จํานวน

รอยละ

รายงานสื บ เสาะ 44,895
และพินิจ (ลศา)

100%

43,320

100%

52,356

100%

ชาย

38,595

85.4%

37,086

85.6%

36,158

86.0%

หญิง

6,300

14.6%

6,234

14.4%

6,198

14.0%

รายงานสืบเสาะฯ 36,163
(พักโทษฯ.คกก)

100%

43,436

100%

41,927

100%

ชาย

31,025

85.8%

37,069

85.3%

34,764

82.9%

หญิง

5,138

14.2%

6,367

14.7%

7,163

17.1%
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ตารางที่ 2: จํานวนผูMถูกคุมความประพฤติ แยกตามเพศ
ประเภทผูถูก
คุมความประพฤติ

2553
จํานวน

2554
รอยละ

จํานวน

2555
รอยละ

จํานวน

รอยละ

ผูMใหญ

125,949

100%

141,138

100%

148,703

100%

ชาย

113,325

90.0%

128,881

91.3%

137,487

92.5%

หญิง

12,624

10.0%

12,257

8.7%

11,216

7.5%

ผูMพักการลงโทษฯ

22,721

100%

33,113

100%

25,469

100%

ชาย

19,498

85.8%

28,545

86.2%

21,215

83.3%

หญิง

3,223

14.2%

4,568

13.8%

4,254

16.7%

เด็กและเยาวชน

23,733

100%

23,548

100%

17,161

100%

ชาย

22,244

93.7%

19,357

82.2%

16,082

93.7%

หญิง

1,489

6.3%

4,191

17.8%

1,079

6.3%

ตารางที่ 3: จํานวนผูMถูกคุมความประพฤติ แยกตามฐานความผิด
ปz

ความผิด
เกี่ยวกับ
ยาเสพติด

ความผิด
ตามพรบ.
จราจรฯ

ความผิด
เกี่ยวกับ
ทรัพยS

ความผิด
ตอชีวิต

ความผิด
ทางเพศ

อื่นๆ

รวม

2546

67,479

7,973

12,864

8,981

1,972

18,723

117,992

2547

33,936

31,216

14,624

12,788

2,343

23,506

118,413

2548

30,324

39,062

14,240

14,636

2,947

25,765

126,974

2549

27,182

42,290

15,168

14,357

2,928

27,029

128,954

2550

27,326

46,939

16,995

15,219

3,454

27,245

137,178

2551

39,332

44,920

16,197

12,556

3,744

29,282

146,031

2552

81,087

37,466

14,332

9,367

3,737

32,847

178,836

2553

43,672

62,566

14,535

10,966

3,616

20,587

155,942
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ปz

ความผิด
เกี่ยวกับ
ยาเสพติด

ความผิด
ตามพรบ.
จราจรฯ

ความผิด
เกี่ยวกับ
ทรัพยS

ความผิด
ตอชีวิต

ความผิด
ทางเพศ

อื่นๆ

รวม

2554

74,498

65,813

15,983

11,575

3,760

22,325

193,954

2555

78,211

66,835

12,272

9,838

3,116

21,061

191,333

แผนภาพที่ 1: จํานวนผูMถูกคุมความประพฤติ แยกตามฐานความผิด
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25512008
25522009
25532010
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2555 2012
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2004 2548
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200625502007

แผนภาพที่ 2: อัตราการกระทําผิดซ้ํา (ภายใน 3 ป`หลังพMนคุมความประพฤติ)

2551

2552

2553
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แผนภาพที่ 3: จํานวนผูMเขMารับการฟ€•นฟูฯ ในระบบบังคับบําบัด

200,000
177,582176,066
180,000
160,000
140,000
119,520
106,186
120,000
85,492
100,000
80,000
42,433 48,895
60,000
31,518
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15,165
20,000 5,413
0

จํานวนผู เขา
รับการฟYZ น ฟู

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

แผนภาพที่ 4: จํานวนคดีฟ€•นฟูฯ ที่ไดMผลเปNนที่นาพึงพอใจ
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จํานวนคดีฟYZนฟูฯ ผลเปPนที่นาพอใจ
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แผนภาพที่ 5: จํานวนคดีฟ€•นฟูฯ ในระบบบังคับบําบัด แยกตามเพศ (ป`งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012))
หญิง, 18,325

ชาย, 168,861

ตารางที่ 4: จํานวนคดีที่มีการทํางานบริการสังคม
ประเภทของการทํางานบริการสังคม

2554

2555

จํานวน

จํานวน

คําสั่งศาล

205,480

221,394

แทนคาปรับ

471

243

รวม

205,951

221,637

ตารางที่ 5: จํานวนอาสาสมัครคุมประพฤติและสมาชิกยุติธรรมชุมชน (ป`งบประมาณ พ.ศ. 2555
(ค.ศ.2012))
ประเภท

จํานวน

อาสาสมัครคุมประพฤติ

13,616

สมาชิกยุติธรรมชุมชน

80,996
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แผนภาพที่ 6: จํานวนเจMาหนMาที่ (ป`งบประมาณ ค.ศ. 2012)

พนักงาน

เจาหนาที่

คุมประพฤติ

บริหารฯ, 1,882

, 2,368

พนักงานคุมประพฤติ

เจาหนาที่บริหารฯ

ตารางที่ 6: ปริมาณคดีตอเดือน (ป`งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012))
มาตรฐานการรับคดีตอพนักงานคุมประพฤติ
คดีสืบเสาะและพินิจ

8.56 คดี

คดีควบคุมและสอดสอง

15.54 คดี

ปริมาณคดีที่รับจริงตอคนตอเดือน

26 คดี

หมายเหตุ:
** ในประเทศไทย ป`งบประมาณเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม – 30 กันยายน
**ที่มา : กองแผนงานและสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประเทศไทย
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ระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัว

ประเทศเวียดนาม
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ระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวในประเทศเวียดนาม
ความเปPนมา
ภายใตM นโยบายเกี่ย วกั บ อาชญากรรมของประเทศเวี ยดนาม การลงโทษไดM ถูกนํ ามาใชM กับ
ผูMกระทํ าผิดโดยใชMวิธีใหMการศึกษาผานการอบรมและแกMไขฟ€•นฟูตามประมวลกฎหมายอาญา การตัดสิ น
ลงโทษขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงของอาชญากรรมที่กอขึ้น ประวัติกระทําผิดและสภาพแวดลMอม โดยจะ
ตั ด สิ น ใหM ใ ชM ม าตรการแบบควบคุ ม ตั ว หรื อ ไมควบคุ ม ตั ว ก็ ไ ดM ต ามประมวลกฎหมายอาญามี ก ารลงโทษ
7 ประเภท แตในสวนของมาตรการแบบไมควบคุมตัว ประกอบดMวยการตักเตือน การปรับ การใชMมาตรการ
แบบไมควบคุมตัว และการทําทัณฑLบน นอกจากนั้นในกรณีผูMกระทําผิดที่เปNนเยาวชนศาลอาจใชMวิธีการใหM
เขMารับการศึกษาอบรมในบางกรณี
การปฏิ รู ป มาตรการแบบไมควบคุ ม ตั ว ไดM นํ า มาใชM ค รั้ ง แรกในป` พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985)
ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศเวียดนาม ในการประชุมระดับชาติป` พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)
ไดMออกประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหมโดยเนMนถึงมาตรการที่เปNนคุณประโยชนLของมาตรการอื่นแตก็ยังมี
มาตรการแบบไมควบคุมตัวอยูในประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหมดMวย ตามประมวลกฎหมายอาญาฉบับป`
พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) การปฏิรูปมาตรการแบบไมควบคุมตัวไดMถูกนํามาใชMกับผูMที่กออาชญากรรมในคดีที่
ไมรุนแรงหรือในคดีที่รุนแรงตามที่กําหนดในประมวลกฎหมายอาญาวาหากผูMกระทําผิดประกอบอาชีพและมี
ที่อยูเปNนหลักแหลงไมจําเปNนที่จะตMองแยกผูMกระทําผิดออกจากสังคม
เมื่อศาลมีคําพิพากษาแลMวอาจสั่งใหMบุคคลนั้นรับโทษดMวยมาตรการแบบไมควบคุมตัวไดM โดยใหM
หนวยงานหรื อองคLการที่ ผูM นั้น ทํ างานอยู หรื อหนวยงานที่ เกี่ย วขMองในถิ่ นที่ อยูของผูM กระทํ าผิ ดเปN น ผูMดูแล
สอดสองและใหMการศึกษาอบรม นอกจากนั้นครอบครัวของผูMกระทําผิดตMองเขMามามีสวนรวมในการดูแล
สอดสองและใหMการศึกษาอบรมผูMกระทําผิดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวขMองดMวย ในคําพิพากษาที่มาจากศาล
จะตMองระบุขMอมูลสําคัญดังนี้
- ชื่อผูMออกเอกสาร ชื่อจริง วันเดือนป`เกิด ที่อยูของผูMกระทําผิด
- ระยะเวลาการรับโทษแบบไมควบคุมตัว (อยางนMอย 6 เดือน ถึง 3 ป`)
- โทษที่ไดMรับเพิ่ม
- คณะกรรมการชุมชนที่ดูแลควบคุมสอดสองและใหMการศึกษาอบรมผูMกระทําผิด
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- คํ า ตั ด สิ น พิ พ ากษาที่ ตM องสงไปยั ง บุ ค คลและหนวยงานที่ เ กี่ ย วขM อ ง เชน ผูM ก ระทํ า ผิ ด
อัยการ หนวยงานยุติธรรมทMองถิ่น เจMาหนMาที่ตํารวจในพื้นที่ที่ผูMกระทําผิดพักอาศัยอยู
รวมทั้ง กรมยุติธรรมในทMองที่ที่ศาลที่พิพากษาคดีตั้งอยู
หลังจากศาลมีคําพิพากษาตัดสินและผูMกระทําผิดไดMรับคําพิพากษาแลMว เจMาหนMาที่ตํารวจจะ
เรียกตัวผูMกระทําผิดไปยังสํานักงานใหญเพื่อพบกับคณะกรรมการชุมชนผูMที่ดูแลควบคุมสอดสองใหMผูMกระทํา
ผิดประพฤติและปฏิบั ติตามเงื่อนไขที่ศาลสั่ง โดยสวนใหญแลMว ศาลจะใชM มาตรการแบบไมควบคุ มตั ว
แตประสิทธิภาพของมาตรการนี้ยังคงเปNนที่นาสงสัยอยูวาจะมีประสิทธิภาพเพียงใด เนื่องจากมีขMอผิดพลาด
และขMอขัดขMองมากมายหลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งดMานกฎหมายและทรัพยากรตางๆที่ใชMในงานนี้
โครงสรางองคSการ
ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศเวียดนามไมไดMกําหนดใหMหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง
รับผิดชอบการควบคุมดูแลและสอดสองรวมถึงการใหMการศึกษาอบรมแกผูMกระทําผิด แตภายใตMกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีอาญากําหนดใหMคณะกรรมการชุมชนเปNน ผูMมีอํานาจหนMาที่ในการควบคุมดู แลและสอดสอง
รวมถึงการใหMการศึกษาอบรมแกผูMกระทําผิดในกรณีที่ใชMมาตรการแบบไมควบคุมตัว
ตามกฎหมายวิธี พิจ ารณาคดีอาญากําหนดใหM คณะกรรมการชุมชนผูMมีอํานาจหนM าที่ในการ
ควบคุมดูแลและสอดสอง รวมถึงการใหMการศึกษาอบรมแกผูMกระทําผิด มีหนMาที่ดังนี้
- รับผิดชอบขMอมูลและแฟ‡มประวัติผูMกระทําผิดและกําหนดวิธีควบคุมดูแลสอดสองและใหM
การศึ ก ษาอบรมแกผูM ก ระทํ า ผิ ด มอบหมายเจM า หนM า ที่ ใ หM ค วบคุ ม ดู แ ลสอดสองและใหM
การศึกษาอบรมแกผูMกระทําผิด
- มีหนMาที่จัดการใหMผูMกระทําผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขและดูแลมิใหMผูMกระทําผิดทําผิดเงื่อนไขหาก
มีสัญญาณวาจะกระทําผิดเงื่อนไข
- ดูแลใหMผูMกระทําผิดมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
- เปNนผูMอนุญาตใหMผูMกระทําผิดออกจากบริเวณถิ่นที่อยูอาศัยภายใตMกฎหมาย
- ประสานงานกับหนวยงานยุติธรรมในการหักเงินรายไดMของผูMกระทําผิดภายใตMคําตัดสิน
ของศาลเพื่อนําสงเขMางบประมาณทMองถิ่น
- ประสานความรวมมือกับครอบครัวของผูMกระทําผิดหรือหนวยงานที่ผูMกระทําผิดทํางานอยู
เพื่อใหMชวยดูแลควบคุมและสอดสองรวมถึงใหMการศึกษาอบรมแกผูMกระทําผิด
- รวบรวมและสงแฟ‡มประวัติตามคําขอลดโทษหรือขอยกเวMนโทษไปยังหนวยงานที่เกี่ยวขMอง

153

กรมคุมประพฤติ

กระทรวงยุติธรรม

- รายงานผลการประเมินการรับโทษของผูMกระทําผิดรวมถึงการสอดสองดูแลหากผูMกระทําผิด
ยMายถิ่นที่อยู
- จัดทําสถิติและสงรายงานใหMหนวยงานพิพากษาคดีอาญาตามผลการพิพากษา
- ลงโทษตามขอบขายอํานาจหรือเสนอใหMหนวยงานที่มีหนMาที่ลงโทษหากผูMกระทําผิดฝ|าฝ€น
กฎหมายโดยที่หัวหนMาเจMาหนMาที่ตํารวจสามารถใหMความชวยเหลือคณะกรรมการชุมชนใน
กรณี นี้ ไ ดM นอกจากนี้ ก ฎหมายยั ง ไดM กํ า หนดหนM า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบแกครอบครั ว ของ
ผูMกระทําผิ ดดMว ย โดยใหM ครอบครั วประสานความรวมมื อกั บคณะกรรมการชุ มชนและ
เจM าหนM าที่ ที่ ดูแลควบคุ มสอดสองผูM กระทํ าผิ ด และใหM แจM งผลการคุ มความประพฤติ แ ก
คณะกรรมการชุมชนตามคําขอ และใหMดูแลใหMผูMกระทําผิดจายคาเสียหาย และใหMเขMารวม
ประชุ มเพื่ อใหM ขM อมู ล ของผูM กระทํ าผิ ด แกคณะกรรมการชุ ม ชนผูM ที่ดูแลควบคุ มสอดสอง
ผูMกระทําผิด
ภารกิจหลัก
- สอดสองดูแลและใหMการศึกษาผูMกระทําผิดในชุมชน
- สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการสอดสองดูแลและใหMการศึกษาอบรมผูMกระทําผิด
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด
- สนับสนุนใหMผูMกระทําผิดมีสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
- เสริมสรMางความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวขMองใหMมีความแข็งแกรงในการสอดสอง
ดูแลและใหMการศึกษาอบรมผูMกระทําผิด
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาไดMกําหนดไวMวาหากผูMกระทําผิดที่มีงานทําอยูแลMวควรปฏิบัติงาน
ที่สอดคลMองกับเงื่อนไขการคุมประพฤติ การควบคุมและสอดสองรวมถึงรับการศึกษาอบรม และมีสิทธิไดMรับ
เงินเดือนและสิทธิประโยชนLอื่นใดที่ควรแกตําแหนงงานที่ปฏิบัติอยู หากผูMกระทําผิดถูกตัดสินใหMเขMาสถาบัน
ฝ•กอาชีพสถาบันนั้นพึงใหMสิทธิประโยชนLตางๆแกผูMกระทําผิดดMวย มิเชนนั้นคณะกรรมการชุมชนจะตMองจัดหา
งานใหMผูMกระทําผิดทํา
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ขอจํากัดและแนวทางแกไข
1.ขอจํากัด
มาตรการแบบไมควบคุมตัวเปNนการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนซึ่งเปNนการแกMไขฟ€•นฟูที่เอื้อ
ตอการแกMไขผูMกระทําผิดใหMมีชีวิตแบบคนทั่วไปนั้นเปNนมาตรการที่มีประสิทธิภาพหากไดMรับการจัดการที่ดี
และนําไปใชMอยางถูกตMอง อยางไรก็ตามการนําไปปฏิบัตินั้นประสบปŒญหาดMวยกันหลายประการ เชน
1.1 ปRญหาทางดานกฎหมาย
- ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายที่ ใ ชM พิ พ ากษานั้ น กลาวถึ ง เพี ย งกรอบการ
ดําเนิน งานกวMางๆซึ่งเปNน กฎระเบียบทั่วไป หากจะนํามาตรการแบบไมควบคุมตั วไปใชM
อยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปNนตMองมีแนวทางที่ชัดเจนเปNนรูปธรรมมากขึ้น เชน ควรมี
พระราชกฤษฎีกามาบังคับใชMกับผูMกระทําผิด อยางไรก็ตามในปŒจจุบันยังไมมีการบังคับใชM
- แมMวามาตรการแบบไมควบคุมตัวจะเปNนการแกMไขผูMกระทําผิดในชุมชนใหMใชMชีวิตอยางคน
ทั่ ว ไปก็ ต าม แตก็ ยั ง ไมมี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ดมารองรั บ หนวยงานที่ ม าดู แ ลผูM ก ระทํ า ผิ ด หรื อ
กําหนดใหMหนวยงานใดมาปฏิบัติหนMาที่ในการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด
- ยังไมมีการกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดูแลใหMการศึกษาอบรมแกผูMกระทําผิดอยาง
เปNนรูปธรรมและมีกฎหมายรองรับ
1.2 ปRญหาทางดานปRจจัยอื่นๆ
- จํานวนนักสังคมสงเคราะหLที่ควบคุมสอดสองและใหMการศึกษา แกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดมี
จํานวนจํากัด ยิ่งไปกวานั้นนักสังคมสงเคราะหLสวนใหญเปNนอาสาสมัครไมไดMรับคาจMางซึ่ง
เจMาหนMาที่เหลานี้ไมไดMรับการฝ•กอบรม ไมมีประสบการณL และความรูMที่จะสามารถดูแล
ผูMกระทําผิดไดMอยางเปNนมืออาชีพ ในป` 2010 นายกรัฐมนตรีไดMอนุมัติโครงการพัฒนานัก
สั งคมสงเคราะหL ขึ้ นในประเทศเวี ย ดนามในระหวางป` 2010-2020 ซึ่ งรั บ ผิ ดชอบโดย
กระทรวงแรงงานและสวั ส ดิ การสั ง คม โครงการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงคL เพื่ อผลิ ตและพั ฒ นา
นักสังคมสงเคราะหLที่มีทักษะในทุกระดับ แตอยางไรก็ตามโครงการนี้ยังคงตMองอาศัยความ
รวมมือจากหลายฝ|ายและดําเนินการตอไปในระยะยาว
- การมีสวนรวมของภาคประชาชนเปNนอีกแหลงที่สําคัญและเปNนปŒจจัยที่สําคัญมากในการ
พัฒ นาความสัมพั น ธL ระหวางผูM กระทํ าผิ ด ครอบครั ว และชุ มชน แตยั งไมมีกลไกใดที่ มา
ผลักดันใหMชุมชนเขMามามีสวนรวมในการแกMไขผูMกระทําผิด นอกจากนี้ยังไมมีการประสาน
ความรวมมื อ กั น ระหวางหนวยงานที่ เกี่ ย วขM องกั บ ชุ มชนในการมี ส วนรวมในการแกMไ ข
ผูMกระทําผิด
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1.3 ปRญหาอื่นๆ
- การประเมินประสิทธิภาพของมาตรการแบบไมควบคุมตัวยังมีการปฏิบัตินMอยมาก
2. แนวทางแกไข
2.1 ดานกฎหมาย ควรออกแนวทางดMานกฎหมายในการปฏิบัติตอผูMกระทําผิดอยางเรงดวน
ซึ่งควรประกอบไปดMวยแนวทาง ดังนี้
- กําหนดคุณสมบัติสําหรับบุคคลที่จะมาดูแลและใหMการศึกษาอบรมผูMกระทําผิด
- กําหนดโครงสรMางหนวยงานตางๆทั้งภาคเอกชนและชุมชนใหMมามีสวนรวมในการใหMความ
ชวยเหลื อ ผูM ก ระทํ า ผิ ด เชน การใหM ค วามชวยเหลื อ ดM า นกฎหมาย ดM า นจิ ต วิ ท ยา ดM า น
การศึกษา และการฝ•กอาชีพ เปNนตMน
- กํ า หนดแนวทางความรวมมื อ ระหวางคณะกรรมการและผูM ที่ ทํ า หนM า ที่ ดู แ ล และใหM
การศึกษาอบรมผูMกระทําผิดกับหนวยงานอื่นๆและครอบครัวของผูMกระทําผิด
นอกจากนี้หนวยงานที่เกี่ยวขMองควรจัดโปรแกรมหรือการอบรมเพื่อชวยเหลือผูMกระทําผิดใหM
กลับคืนสูสังคมและอยูในชุมชนไดMอยางปกติสุข เชน การอบรมเรื่องการบําบัดแอลกอฮอลL สารเสพติด เซ็ก
ทักษะการดําเนินชีวิต การบริหารจัดการความโกรธและการควบคุมพฤติกรรม
2.2 ดานปRจจัยอื่นๆ
- สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในฐานะที่เปNนปŒจจัยสําคัญในการดําเนินงานดMานนี้
- ผลิตนักสังคมสงเคราะหLผูMที่มีความชํานาญ
- จัดอบรมเจMาหนMาที่ที่ดูแลและใหMการศึกษาอบรมแกผูMกระทําผิดอยางสม่ําเสมอ
- ใชM สื่ อ สารมวลชนทุ ก ประเภทเพื่ อ ชวยสรM า งทั ศ นคติ ที่ ดี แ ละการมี ส วนรวมของภาค
ประชาชน
- เสริมสรMางความแข็งแรงในการรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวขMองกับหนวยงานสวัสดิการ
สังคมและภาคเอกชน ในการดูแลและใหMการศึกษาอบรมแกผูMกระทําผิดในดMานสุขอนามัย
ที่อยูอาศัย การศึกษาและการประกอบอาชีพ และดMานสื่อสารมวลชน
2.3 ดานอื่นๆ
- ใหMมีการประเมินผลการปฏิบัติมาตรการแบบไมควบคุมตัว
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ปRจจัยในการเสริมสรางความรวมมือดานงานคุมประพฤติในอาเซียน
- ควรมีการรวมมือในการทําการศึกษาคMนควMา วิจัย ฝ•กอบรม ใหMความชวยเหลือดMานเทคนิค
และการแลกเปลี่ยนขMอมูลขาวสารระหวางประเทศเกี่ยวกับมาตรการแบบไมควบคุมตัว
- แลกเปลี่ยนเอกสารตางๆ เชน กฎหมาย แนวทางตางๆ และรูปแบบการปฏิบัติงาน รวมไป
ถึงการแลกเปลี่ยนแนวความคิดตางๆดMวย
- สนั บ สนุ น หนวยงาน NGO ในภู มิภ าคอาเซี ย นในการสนั บ สนุ น และใหM ความชวยเหลื อ
ผูMกระทําผิด
มาตรการแบบไมควบคุมตัววิธีอื่น
1. การรอการกําหนดโทษ
- ประมวลกฎหมายอาญาไดMกําหนดไวMวาเมื่อไดMมีการตัดสินลงโทษจําคุกกรณีไมเกิน 3 ป`
ศาลควรใชMการรอการกําหนดโทษโดยมีกําหนดเวลา 1 ถึง 5 ป` ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและ
สภาพความผิด
- ระหวางเวลาที่รอการกําหนดโทษศาลควรกําหนดใหMผูMกระทําผิดทํางานใหMกับหนวยงาน
หรื อองคL การในพื้ น ที่ ที่ผูM กระทํ าผิ ด อาศั ย และไดM รั บ การแกMไขฟ€• น ฟูในชุ มชนที่ อยู โดยที่
ครอบครัวของผูMกระทําผิดจะตMองรวมมือกับหนวยงานหรือองคLการนั้นๆในการแกMไขฟ€•นฟู
ผูMกระทําผิด
- สําหรับกรณีที่ผูMกระทําผิดรอการกําหนดโทษอยูนั้นและไดMถูกคุมความประพฤติและมีความ
ประพฤติที่ดีขึ้น ศาลอาจสั่งใหMคุมความประพฤติดMวยเวลาที่สั้นลงก็ไดM
- สําหรับกรณีที่ผูMกระทําผิดกอคดีใหมในระหวางที่ถูกคุมความประพฤติอยูนั้น ศาลอาจสั่ง
ลงโทษในคดีเดิมและรวมโทษในคดีใหมไดMตามมาตรา 51 ของประมวลกฎหมายอาญา
2. มาตรการทางศาลที่ใชในผูกระทําผิดที่เปPนเยาวชน
ภายใตMกฎหมายของประเทศเวียดนาม ศาลอาจใชMมาตรการการใหMการอบรมศึกษาแกผูMกระทํา
ผิดที่เปNนเยาวชนในชุมชนที่อยูในกรณีคดีที่ไมรุนแรงไดM
สําหรั บ บุ คคลที่ ถูกลงโทษใหM เขM ารั บ การอบรมในชุ มชนที่ อยู จะตM องปฏิ บั ติตามเงื่ อนไขและ
กฎหมายภายใตMการดูแลของหนวยงานที่ดูแลชุมชนหรือองคLการทางสังคมตามที่ศาลสั่ง
หากบุคคลที่ถูกลงโทษใหMเขM ารับการอบรมในชุมชนที่อยูไดMปฏิบั ติตามเงื่อนไขกึ่งหนึ่ งแลMว มี
ความประพฤติที่ดีขึ้น ศาลอาจสั่งเพิกถอนระยะเวลาที่เหลือก็ไดM
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เพื่ อที่จ ะใหMกรอบการปฏิ บั ติในทางกฎหมายเปN นไปอยางมี ประสิทธิ ภ าพ ในป` พ.ศ. 2555
(ค.ศ. 2012) รัฐบาลไดMออกพระราชกฤษฎีกาหมายเลข 10/2555(2012)/ND-CP สําหรับผูMกระทําผิดที่เปNน
เยาวชนภายใตMพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ไดMกําหนดใหMคณะกรรมการชุมชน โรงเรียน หรือองคLการทางสังคม
ตางๆสามารถเปNนผูMดูแลสอดสองและใหMการชวยเหลือเยาวชนผูMกระทําผิดไดM นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกา
ฉบับนี้ยังไดMกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและการดําเนินงาน สิทธิและภาระหนMาที่ความรับผิดชอบ
ตางๆของผูMปฏิบัติงานในการควบคุมสอดสองและดูแลผูMกระทําผิดอีกดMวย
3. วิธีอื่นๆ
- ปรั บ ใชM เ ปN น การลงโทษหลั ก ในผูM ก ระทํ า ผิ ด คดี ที่ ไ มรุ น แรงโดยขึ้ น อยู กั บ กฎบั ญ ญั ติ
เทศบัญญัติตางๆภายใตMประมวลกฎหมายอาญา
- ตักเตือน ใชMกับผูMกระทําผิดที่มีความผิดไมรุนแรงและที่ไมใชคดีที่มีหมายจับ
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ระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัว

สาธารณรัฐประชาชนจีน

159

กรมคุมประพฤติ

กระทรวงยุติธรรม

ระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ความเปPนมา
การแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนเปNนมาตรการลงโทษประเภทหนึ่งที่ใหMโอกาสผูMกระทําผิด
ดํารงชีวิตอยูในชุมชนไดM และยังเปNนมาตรการการลงโทษที่เกิดขึ้นทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใน
หลายๆ ประเทศ คําวา “การแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชน” ไมไดMถูกนํามาใชMในกระบวนการยุติธรรมของ
จีนจนกระทั่งการแกMไขกฎหมายอาญา (China’s Criminal Law) ในเดือนกุมภาพันธL พ.ศ. 254 (ค.ศ. 2011)
ถึงแมM ว ามาตรการนี้ไดM ถูกระบุไวMในกฎหมายอาญามาตั้ งแตป` พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) การแกMไขฟ€• น ฟู
ผูMกระทํ าผิ ดในชุ มชนไดMถูกนําไปใชMในหลายดMานของกระบวนการยุติธรรม เชน การควบคุ มตั ว การคุ ม
ประพฤติ การพักการลงโทษ การถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง การถูกควบคุมตัวนอกเรือนจําเปNนการชั่วคราว
และบทลงโทษทางอาญาอื่นๆ ที่ระบุไวMในกฎหมายอาญาของจีน นโยบายดMานอาชญากรรมของประเทศจีน
ยึดหลักการลงโทษที่เหมาะสมกับประเภทและความรุนแรงของอาชญากรรมดMวยเมตตาธรรม อาจกลาวไดMวา
การลงโทษผูMกระทําผิดโดยใหMผูMกระทําผิดยังดํารงชีวิตอยูในสังคมไดM ถูกกําหนดไวMในกฎหมายและนโยบาย
ของจีนมานานแลMว
จากการปฏิรูปประเทศของจีน การเปkดประเทศ ตลอดจนความกMาวหนMาทางวิทยาการที่
ทันสมัย ผูMบัญชาการเรือนจํา ผูMเชี่ยวชาญและนักวิชาการของประเทศจีนไดMพยายามที่จะผลักดันการลงโทษ
โดยใหMผูMกระทําผิดอยูในสังคมไดMมีสัดสวนที่มากขึ้น และไดMทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเปNนไปไดMในการนํา
มาตรการการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนมาใชMในประเทศจีน กระทรวงยุติธรรมของจีนไดMจัดตั้งคณะวิจัย
เกี่ยวกับระบบการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชน เพื่อที่จะทําการศึกษาในเชิงลึกถึงประสบการณLและการ
นํามาตรการการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนไปปฏิบัติทั้งในประเทศจีนและของตางประเทศในชวงตMนป`
พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) และในเดือนสิงหาคมป`เดียวกันไดMมีการเผยแพรรายงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปและ
การปรับปรุงระบบแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนของจีน ไดMกลาวถึง การพัฒนางานแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด
ของจีนในหลายมุ มมอง วิเคราะหLสถานการณLปŒจ จุบัน และปŒ ญหาเกี่ย วกับโทษจําคุกในปŒจ จุบัน และใหM
ขMอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนใหMมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายงานวิจัยนี้
ไดMรับความสนใจเปNนอยางมากจากรัฐบาลจีนและพรMอมใหMการสนับสนุน ในเดือนกรกฎาคม ป` พ.ศ. 2546
(ค.ศ.2003) ศาลฎีกา กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และกระทรวงยุติธรรมใหMเห็นชอบใหMมีการทดลองใชM
การแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนใน 6 จังหวัดรวมถึงปŒกกิ่งดMวย ตอมาในตMนป` พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)
โครงการนํารองดังกลาวไดMถูกขยายออกไปใหMครอบคลุม 18 จังหวัดในภาคตะวันออก สวนกลาง และทาง
ตะวันตกของประเทศจีน ซึ่งทําใหMในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) ระบบการแกMไขฟ€•นฟูในชุมชนไดM
ถูกนําไปทดลองใชMทั่วประเทศ
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เมื่ อวั น ที่ 25 กุ มภาพั น ธL พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) ที่ ป ระชุ ม สภาไดM ผ านกฎหมาย
(PRC Criminal Law Amendment Act 8) กําหนดใหM ผูMกระทําผิดที่ถูกตัดสินโทษรับโทษดMวยการ
ควบคุมสอดสอง, รอการกําหนดโทษ และผูMที่ไดMรับการพัก/ลดโทษ เขMาสูระบบการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดใน
ชุมชน ซึ่งถือไดMวาเปNนจุดเริ่มตMนของงานแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนที่บัดนี้ไดMกลายเปNนสวนหนึ่งของ
กระบวนการยุติธรรม และเปNนฐานที่สําคัญที่จะชวยใหMระบบการลงโทษในประเทศจีนมีความสมบูรณLยิ่งขึ้น
ในเดือนมกราคม ป` พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) กระทรวงยุติธรรมรวมกับศาลฎีกา และกระทรวงความมั่นคงไดM
จัดตั้ง “มาตรการสําหรับการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชน” มีการเตรียมการหลายดMานเพื่อเริ่มใชMระบบ
ดังกลาว ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) มีการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการแกMไขกฎหมายอาญา
โดยที่ประชุมสภาแหงชาติที่ 11 (the 11th National People’s Congress) นับวาเปNนการเตรียมความ
พรMอมสําหรับการนําการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนมาใชMอีกขั้นหนึ่ง โดยระบุใหM “ผูMกระทําผิดที่ไดMรับ
โทษดM วยการสอดสองดู แล รอการกํ าหนดโทษ พัก/ลดการลงโทษ หรื อใหM รับโทษนอกเรือนจํ าเปN น การ
ชั่วคราวใหMถือวาอยูภายใตMมาตรการการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชน และหนวยงานแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทํา
ผิดในชุมชนเปNนผูMรับผิดชอบกลุมผูMกระทําผิดดังกลาว”
องคSการแกไขฟYZนฟูผูกระทําผิดในชุมชน
ฝ|ายบริหารของแผนกแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชน สังกัดกระทรวงยุติธรรมเปNนผูMรับผิดชอบ
ดูแลการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดทั่วประเทศ ภายในสิ้นป` พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) สํานักแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทํา
ผิด (สํานักงาน) ดําเนินงานภายใตMกระทรวงยุติธรรมรวมทั้งสิ้น 29 จังหวัดทั่วประเทศจีน สวนสถาบันแกMไข
ฟ€•นฟูผูMกระทําผิดชุมชนดําเนินงานอิสระภายใตMกระทรวงยุติธรรม คิดเปNนรMอยละ 83 ของพื้นที่เมือง และ
รMอยละ 77 ของพื้นที่ในสวนภูมิภาค โดยจะมีเจM าหนMาที่ประจํ าอยูที่สํ านักงานในเมืองตางๆ ประมาณ
100,000 คน ที่รับผิดชอบดูแลควบคุมและสอดสองผูMกระทําผิดที่ไดMรับโทษดMวยมาตรการแกMไขฟ€•นฟูในชุมชน
การจัดตั้งของสถาบันแกMไขฟ€• นฟู ผูMกระทําผิ ดในชุ มชนชวยใหM งานแกMไขฟ€•น ฟูผูM กระทําผิดในชุมชนมีความ
เขMมแข็งมากยิ่งขึ้น
ภารกิจหลักของงานแกไขฟYZนฟูผูกระทําผิดในชุมชนของประเทศจีน
ในฐานะที่มาตรการการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนเปNนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนา
ระบบการลงโทษของจีน มาตรการนี้จึงมีความจําเปNนตอการพัฒนาสังคมและระบบกฎหมาย
การแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชน หมายถึง การแกMไข ควบคุมพฤติกรรมของผูMกระทําผิด ใน
ชุมชนในป` พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ศาลฎีกา กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงความมั่นคง ไดMทดลองใชM
มาตรการการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนทั่วประเทศ
มาตรการการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชน หมายถึง มาตรการการลงโทษแบบไมควบคุมตัว
ใหMผูMกระทําผิดสามารถใชMชีวิตในสังคมไดMภายใตMเงื่อนไขการคุมประพฤติ โดยอยูในความดูแลของเจMาหนMาที่
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ของรัฐที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดที่ผิด และพฤติกรรมทางลบ เพื่อใหMผูMกระทําผิดสามารถกลับไปใชMชีวิตใน
สังคมไดMอยางประสบความสําเร็จ ผูMกระทําผิดที่ตMองเขMาสูการคุมประพฤติมี 5 ประเภท ไดMแก ผูMที่ไดMรับโทษ
ใหMอยูในการดูแลสอดสองโดยชุมชน ผูMที่ไดMรับการรอการลงโทษ ผูMที่ไดMรับการพักโทษ ผูMที่รับโทษนอกเรือน
จําเปNนการชั่วคราว และผูMที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
งานแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชน ประกอบไปดMวย 3 ภารกิจหลัก คือ 1.การบริหารจัดการ
และใหMคําแนะนําดูแลผูMถูกคุมความประพฤติใหMปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติ 2.ใหMการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและใหMความรูMเกี่ยวกับกฎหมายแกผูMถูกคุมความประพฤติ เพื่อที่จะเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรม
ทางลบ และกลั บตนเปN น คนดี ป ฏิ บัติตามกฎหมายของสั งคม 3.ใหM การชวยเหลื อผูM ถูกคุ มความประพฤติ
แกMปŒญหาตางๆ เชน ปŒญหาการวางงาน ปŒญหาที่อยูอาศัย ปŒญหาทางกฎหมาย ปŒญหาทางจิตใจ เพื่อชวยใหMผูM
ถูกคุมความประพฤติสามารถแกMไขและปรับปรุงตัวไดMอยางประสบความสําเร็จ โดยสรุปหนMาที่ของการแกMไข
ฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชน ไดMแก การใหMคําแนะนําและสอดสอง ใหMการความรูMที่ถูกตMอง และชวยเหลือดMาน
การปรับตัว
การแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนตางจากการควบคุมตัวในเรือนจํา และเปNนรูปแบบใหมของ
การลงโทษที่ใชMทรัพยากรชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ และไมเปNนการแยกผูMกระทําผิดออกจากชุมชน อยางไร
ก็ ต าม การแกM ไ ขฟ€• น ฟู ผูM ก ระทํ า ผิ ด ในชุ ม ชนก็ มี ค วามคลM า ยคลึ ง กั บ การควบคุ ม ตั ว ในเรื อ นจํ า ในแงของ
คุณลักษณะ วัตถุประสงคL หนMาที่ และแนวทางการแกMไข (ทั้งสองระบบนั้นเปNนการใชMอํานาจของรัฐในการ
ลงโทษผูMกระทําผิด มีเป‡าหมายเดียวกันคือ เพื่อรักษาความปลอดภัยในสังคม โดยการเปลี่ยนผูMกระทําผิดใหM
กลายเปNนผูMที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ป‡องกันและลดการเกิดอาชญากรรม ทั้งสองระบบมีหนMาที่เดียวกันคือ
ลงโทษและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูMกระทําผิด มีวิธีการเดียวกัน คือ การจัดการ ใหMการศึกษา ฝ•กอาชีพ และ
ใหM การบํ าบั ดทางจิ ตใจ) ในสวนที่ เปN น ความแตกตางของทั้ งสองระบบนี้ ความแตกตางแรก คื อ สถานที่
ดําเนินการแกMไขฟ€•นฟู การควบคุมตัวเกิดขึ้นในเรือนจํา ซึ่งเปNนการจํากัดอิสรภาพของผูMกระทําผิด ในขณะที่
การแกM ไ ขฟ€• น ฟู ผูM ก ระทํ า ผิ ด ในชุ ม ชน เกิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชน ผูM ก ระทํ า ผิ ด ยั ง คงมี อิ ส รภาพภายใตM เ งื่ อ นไขการ
คุมประพฤติ ความแตกตางที่ ส องคือ เจM าหนM าที่ ผูMบั งคั บใชM กฎหมาย ในเรื อนจํ าจะเปN น เจMาหนM าที่ตํารวจ
ในขณะที่ ก ารแกMไ ขฟ€• น ฟู ผูM ก ระทํ าผิ ดในชุ มชนจะเปN น เจM า หนM า ที่ จั ดการดM านกฎหมาย (The Judicial
Administrative Station Officers) นักสังคมสงเคราะหL และอาสาสมัคร ความแตกตางดMานที่สาม ไดMแก
ผูMใชMบริการของทั้งสองระบบ ผูMใชMบริการของเรือนจําคือ ผูMกระทําผิดที่ถูกตัดสินโทษใหMควบคุมตัวในเรือน
จําเปNน ระยะเวลาหนึ่ ง ตลอดชี วิ ต หรื อรอการประหารชีวิ ต ในขณะที่ ผูMใชMบ ริ การของการแกMไขฟ€•น ฟู คือ
ผูMกระทําผิดที่ถูกตัดสินโทษใหMพักการลงโทษ ไดMรับการคุมประพฤติ ผูMที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง และผูMที่รับ
โทษนอกเรือนจําเปNนการชั่วคราว วิธีการในการแกMไขผูMกระทําผิดของทั้งสองระบบก็แตกตางกัน ในเรือนจํา
จะเนMนการควบคุมที่เขMมงวด ในขณะที่การแกMไขฟ€•นฟูในชุมชนจะไมเขMมงวดเทา การใหMความรูMในเรือนจําจะมี
ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุม แตการแกMไขฟ€•น ฟูในชุมชนจะเนM นใหMความรูMรายบุ คคล ในแงของการใชM
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ทรัพยากรของสังคม และการบังคับใหMมีสวนรวมในงาน การแกMไขฟ€•นฟูในชุมชนสามารถทําไดMดีกวาการ
ควบคุมตัวในเรือนจํา
แนวทางปฏิบัติหลักในการแกไขฟYZนฟูผูกระทําผิดในชุมชนของประเทศจีน
ปŒจจัยพื้นฐานที่จําเปNนของงานแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชน คือ การพัฒนาคุณภาพงาน
อยางตอเนื่อง เพื่อใหMผูMกระทําผิดไดMรับการแกMไขและดํารงอยูในสังคมไดMอยางปกติสุขในทุกภูมิภาคควรใหM
ความสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพงานแกM ไ ขฟ€• น ฟู ใ นชุ ม ชน ผานการสั ง เคราะหL และวิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของวิธีการแกMไขฟ€•นฟูโดยมีแนวทาง ดังนี้
ประการที่ 1 ควรจัดการควบคุมและสอดสองเปNนรายวัน พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน
ทะเบียน การยMายที่อยู การลาป|วย หรือศึกษาตอ จัดการใหMมีการใหMคําแนะนําแบบกลุมโดยเจMาหนMาที่ใน
พื้นที่และเจMาหนMาที่ของการปกครองสวนทMองถิ่น มีการพบปะกับผูMถูกคุมความประพฤติเปNนประจํา ไปเยี่ยม
บMานเปNนครั้งคราว มีการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน ทั้งหมดนี้เปNนตัวอยางของการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการบริหารผูMถูกคุมความประพฤติ
ประการที่ 2 เปNนการแกMไขฟ€•นฟูรายบุคคล ควรวางแผนการฟ€•นฟูตามประเภทอาชญากรรม
อายุของผูMกระทําผิด สภาพความเปNนอยู อาจมีการปรับเปลี่ยนแผน แตก็ตMองใหMมั่นใจวาสามารถบรรลุตาม
แผนที่วางไวMทันเวลา
ประการที่ 3 คือ การจัดการใหMผูMถูกคุมความประพฤติทํางานบริการสังคม สรMางทัศนคติที่ดีตอ
การบําเพ็ญสาธารณะประโยชนL และการมีความรับผิดชอบตอสังคม งานบริการสังคมหลักๆ ประกอบดMวย
การทําความสะอาดสถานที่สาธารณะ ทําความสะอาดเครื่องออกกําลังกาย ใหMการดูแลผูMสูงอายุ บํารุงรักษา
ตMนไมMและสถานที่สีเขียว
ประการที่ 4 คือ การบําบัดทางจิตใจดMวยวิธีการที่ไดMรับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตรL การใชM
การวิเคราะหLทางจิตวิทยา การใหMคําปรึกษาเพื่อที่จะแกMไขสภาพจิตใจของผูMกระทําผิด
ประการที่ 5 คือ การประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวขMอง รวมถึงใหMความชวยเหลือเรื่องการจMาง
งานและที่ อยู อาศั ย เพื่ อที่ จะลดโอกาสการกระทํ าผิ ดซ้ําและชวยใหMผูM กระทําผิ ดกลับ คื น สูสั งคมไดM อยาง
รวดเร็วเทาที่จะเปNนไปไดM
การประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวขMองมีความสําคัญมากในงานแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทํา
ผิดในชุมชน ซึ่งดําเนินการโดยฝ|ายบริหารงานกฎหมาย มีหนMาที่ประจําวันรับผิดชอบโดยองคLกรบริหารงาน
กฎหมาย (judicial administrative organization) ในพื้นที่ตางๆ หนMาที่เหลานี้ ไดMแก การใหMคําแนะนํา
สอดสองและควบคุม การอบรมความรูM การแกMปŒญหาชีวิต การจMางงาน กฎหมาย ปŒญหาทางจิตใจ และดMาน
อื่นๆ ศาลไดMนําการลงโทษแบบไมควบคุมตัว การพักโทษ และการลงโทษรูปแบบอื่นๆ รวมกับสถาบันแกMไข
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ฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนในการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดที่อยูในชุมชน ศาลไดMศึกษากรณีศึกษาของการแกMไข
ฟ€•นฟูในชุมชนในชวงการนํารอง ใหMมีการสืบเสาะและประเมินความเสี่ยงของผูMกระทําผิด ในขณะเดียวกัน
ศาลไดMลงพื้นที่เพื่อเก็บขMอมูลของการแกMไขฟ€•นฟูในชุมชน กอนที่จะมีการประกาศใหMเพิ่มความเขMมขMนในการ
ใหMคําแนะนํากับการนํารองแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชน สําหรับผูMถูกคุมความประพฤติที่ผิดเงื่อนไข ฝ|าย
ความมั่นคง (the public security organ) จะดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย ฝ|ายทรัพยากรบุคคล ความ
มั่นคงทางสังคมและฝ|ายอื่นๆ จะทํางานรวมกันเพื่อชวยแกMปŒญหาของผูMถูกคุมความประพฤติ ฝ|ายการเงิน
ยังคงสนับสนุนงบประมาณใหMแกผูMถูกคุมความประพฤติที่มีความจําเปNนอีกดMวย
ในแงของความสําคัญของการใชMประโยชนLจากทรัพยากรในสังคมเพื่อพัฒนางานแกMไขฟ€•นฟูใน
ชุมชนนั้น นอกจากปŒจจัยนี้จะเปNนความแตกตางอยางมากระหวางการแกMไขฟ€•นฟูในชุมชนกับการแกMไขฟ€•นฟู
ในเรือนจํา ปŒจจัยนี้ยังเปNนขMอไดMเปรียบของการแกMไขฟ€•นฟูในชุมชน หนวยงานแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชน
ในทุ กระดั บไดMรั บสมั ครอาสาสมั ครใหMเขMามามีส วนรวม อาทิ เชน นักวิชาการ ผูMเชี่ย วชาญ ผูMเกษี ยณอายุ
นักศึ กษามหาวิ ทยาลั ย นอกจากนี้ ยั งแสวงหาความรวมมือจากองคL กรอิ สระ เชน ในกรุงปŒ กกิ่ งไดM จั ดตั้ ง
ศูนยLบริการแกMไขฟ€•นฟูในชุมชนซันชายนL (Sunshine Community Correction Service Centers)
จํานวน 18 แหง เพื่อชวยเหลือพนักงานคุมประพฤติใหMไดMเรียนรูMงานของประเทศตางๆ บวกกับการปฏิรูป
และพั ฒ นาอยางตอเนื่องที่ เมื องเฉาหยาง กรุ งปŒ กกิ่ งจึงไดM กอตั้ งบM านกึ่ งวิ ถีซัน ชายนL (The Sunshine
Half- way Home) ซึ่งใหMบริการการอบรมความรูM 3 ประเภท และบริการอื่นอีก 2 ประเภท สําหรับผูMกระทํา
ผิดที่รับโทษใหMแกMไขฟ€•นฟูในชุมชน ซึ่งบริการดMานการอบรมความรูMนั้นประกอบดMวย ความรูMเกี่ยวกับระบบ
กฎหมาย กระบวนการคิด และการแกMไขปŒญหาทางจิตใจ สวนงานบริการอื่นๆ ประกอบดMวย การฝ•กอาชีพ
และชวยเรื่องที่อยูอาศัย
การพัฒนาในปRจจุบัน และสถิติที่เกี่ยวของ
ในปลายป` พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) หนวยงานแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนไดMถูกจัดตั้งขึ้นใน
เมืองใหญ จํานวน 341 แหง ใน 2,807 ตําบล, 40,063 หมูบMาน ใน 31จังหวัด โปรแกรมแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทํา
ผิดครอบคลุม 4 ระดับการปกครอง ไดMแก จังหวัด เมือง ตําบล และหมูบMาน มีผูMถูกคุมความประพฤติทั่ว
ประเทศทั้งสิ้น 1,291,000 คน มีผูMที่พMนคุมความประพฤติ 727,000 คน มีเจMาหนMาที่ที่เกี่ยวขMองทั้งสิ้น
564,000 คน มีผูMถูกคุมความประพฤติที่กระทําผิดซ้ําคิดเปNนรMอยละ 0.2 จะเห็นไดMวาความสําเร็จของการ
แกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนคอยเพิ่มขึ้น จํานวนผูMปฏิบัติงานประกอบดMวยเจMาหนMาที่บริหารงานกฎหมาย
100,000 คน นักสังคมสงเคราะหL 102,000 คน อาสาสมัคร 560,000 คน งานแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดใน
ชุมชนมีประโยชนLและ ผลดี คือ
ประการที่ 1 ใหMโอกาสผูM กระทําผิดไดM กลับไปใชMชีวิ ตในสังคม เพื่อรักษาความปลอดภัยของ
ชุมชน ไดMจัดใหMมีการดูแลผูMถูกคุมความประพฤติอยางแข็งขันในทุกภูมิภาคของประเทศจีน และใชMความ
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พยายามในการติดตามตัวผูMถูกคุมความประพฤติที่มีที่อยูไมชัดเจน รัฐบาลจีนรายงานวา การแกMไขฟ€•นฟู
ผูMกระทําผิดในชุมชนเหมาะสําหรับผูMที่ไมจําเปNนตMองควบคุมตัว หรือไมเหมาะที่จะกักขัง และชวยในการ
ป‡องกันไดM 3 ทาง ไดMแก 1. ป‡องกันผูMตMองขังสงผลกระทบตอกันในทางที่ไมเปNนที่ไมถูกตMอง 2. ป‡องกัน
ผูMตMองขังจากการไมสามารถปรับตัวเขMากับสังคมไดMเพราะถูกกักขังเปNนเวลานาน และ 3. ป‡องกันครอบครัว
ทอดทิ้งผูMตMองขังใหMโดดเดี่ยว เพื่อที่ผูMตMองขังจะยังคงสามารถมีสัมพันธภาพตามปกติกับครอบครัว และเพื่อน
ซึ่งจะชวยใหMการแกMไขฟ€•นฟูมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูMถูกคุมความประพฤติบางคนสะทMอนวาดีใจที่สังคมและ
รั ฐ บาลใหM โ อกาสพวกเขา และปŒ ญ หาตางๆ ในชี วิ ต เขาไดM รั บ การจั ด การจากการแกM ไ ขฟ€• น ฟู ใ นชุ ม ชน
เหมือนกับวาในอดีตผูMถูกคุมความประพฤติเคยมองปŒญหาผานกระจกสี แตตอนนี้พวกเขาเดินถอยหลังใหMกับ
ชีวิตที่สับสนและพรMอมกับการเริ่มตMนใหม
กรมแกM ไ ขฟ€• น ฟู ผูM ก ระทํ า ผิ ด ในชุ ม ชนตระหนั ก ถึ ง เป‡ า หมายของการป‡ อ งกั น ลดการเกิ ด
อาชญากรรม และสงเสริมความสมานฉันทL และความปลอดภัยในสังคมโดยการใหMผูMกระทําผิดเขMามามีสวน
รวมกับชุมชนของเขาอีกครั้งหนึ่ง
ผลดีประการที่ 2 ของการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชน คือ ชวยลดงบประมาณในเรือนจํา
ดMวยจํานวนผูMถูกคุมความประพฤติในปŒจจุบันทั้งหมด 1,291,000 คน ซึ่งหมายถึงการใชMงบประมาณที่นMอยลง
ของเรือนจํา และประหยัดงบประมาณของประเทศไดMจํานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูMกระทําผิด
กอนที่จะมีการใชMการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด ในปŒจจุบันผูMถูกคุมความประพฤติและพักการลงโทษมีจํานวน
เพิ่มขึ้นอยางมาก ดังนั้นการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนจึงชวยประหยัดคาใชMจายในการลงโทษไปไดMมาก
จากการบริหารทรัพยากรที่สมเหตุสมผลและประสิทธิภาพของการลงโทษ
ประการที่ 3 คื อ ประสบการณLที่ถูกสั่ งสมมาจากการปฏิ รูป และปรั บปรุ งระบบการลงโทษ
เกือบสิบป`ของการสํารวจ ในหลายพื้นที่ไดMขMอคMนพบที่เปNนบวกในแนวคิดของการแกMไขฟ€•นฟู มาตรการการ
แกMไข ดMวยประสบการณLที่เขMมขMนนี่เองสามารถนําไปปรับปรุงการทํางานในกระบวนการยุติธรรมดMวยความ
เมตตา สงเสริมการเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูMกระทําผิด ลดปŒจจัยของการเกิดความขัดแยMงในสังคม และเปNน
ฐานในการปฏิบัติที่ดีของการปฏิรูปและปรับปรุงระบบการลงโทษของจีน
ปRจจัยในการเสริมสรางความรวมมือดานงานคุมประพฤติในประเทศอาเซียน
แมMวาการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนไดMผ ลเปNนที่นาพอใจ แตก็ยังประสบปŒญหาในการ
ดําเนินการหลายประการ เชน การพัฒนามาตรฐานการแกMไขผูMกระทําผิดในชุมชน วิธีการแกMไขฟ€•นฟูตMอง
ไดMรับการปรับปรุง การพัฒนาระบบการประเมินผลและคุณภาพการแกMไขผูMกระทําผิดในชุมชน และควร
ไดMรับงบประมาณที่เพียงพอ
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จากผลการปฏิบัติงานพบวา การแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนเปNนมาตรการทางกฎหมายที่มี
ความเหมาะสมกับประเทศจีน ทั้งในดMานเศรษฐกิจ และการเติบโตทางสังคม ซึ่งเปNนการใชMกระบวนการ
ยุติธรรมดMวยความเมตตา และสงเสริมความมั่นคงและผาสุกของสังคม
ฝ|ายบริหารจัดการของกรมแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชน กระทรวงยุติธรรมของประเทศจีนมี
ความตั้งใจที่จะสื่อสารและรวมมือในงานดMานการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนรวมกับประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยการเขMารวมสัมมนา ตรวจสอบ และแลกเปลี่ยนความรูMและประสบการณL รวมถึงการเยี่ยมชม
งานในภารกิจดังกลาว
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ระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัว

ประเทศญี่ปนุe
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ระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวในประเทศญี่ปุeน
ความเปPนมา
เมื่อครั้งที่ยังไมมีบMานกึ่งวิถี (Halfway House) เพื่อการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดเชนในปŒจจุบัน
ในชวงป` พ.ศ. 2423 (ค.ศ. 1880) อาสาสมัครไดMมีบทบาทในการชวยเหลือและใหMคําปรึกษาผูMที่พMนโทษจาก
เรือนจํา และจากเดิมที่กฎหมายเกี่ยวกับเยาวชน (Juvenile Law) ฉบับเกายังมีผลบังคับใชM ซึ่งไดMสรMาง
ระบบงานคุมประพฤติสําหรับเด็กและเยาวชนขึ้น แตตMองประสบปŒญหาการขาดแคลนเจMาหนMาที่ การเพิ่ม
จํานวนอาสาสมัครเปNนทางออกหนึ่งในสมัยนั้น ในป` พ.ศ. 2482 (ค.ศ. 1939) มีการประกาศใชMกฎหมายวา
ดMวยงานแกMไขฟ€•นฟู (Juridical Rehabilitation Service Law) ซึ่งไดMวางกรอบการทํางานของอาสาสมัครขึ้น
โดยเรียกอาสาสมัครเหลานั้นวา “นักแกMไขฟ€•นฟู” (Rehabilitation Workers) ในระยะแรก มีนักแกMไขฟ€•นฟู
ที่ไดMรับการแตงตั้งมากถึงราว 13,000 คน
ภายหลั งจากสงครามโลกครั้ งที่ 2 เปN น ที่ ถกเถี ย งกั น วา ควรกํ า หนดใหM ผูM ที่ทํา งานดM านการ
คุมความประพฤติเปNนวิชาชีพหนึ่งหรือไม ดMวยเหตุนี้ หนวยงานคุมประพฤติจึงไดMถือกําเนิดขึ้นในรูปแบบของ
องคLกรที่ผสมผสานระหวางการทํางานของพนักงานเจMาหนMาที่และอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งไดMดําเนินงาน
จากนั้นเปNนตMนมาจวบจนปŒจจุบัน
โครงสรางองคSการ
ในประเทศญี่ปุ|น งานคุมประพฤติหรืองานแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดอยูภายใตMการกํากับดูแล
ของกระทรวงยุ ติ ธ รรม และเมื่ อ กลาวถึ ง การปฏิ บั ติ ต อผูM ก ระทํ า ผิ ด ในชุ ม ชน (community-based
treatment of offenders) จะมีหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวขMองรวมทั้งสิ้น 4 หนวยงาน ไดMแก (1) กรมแกMไข
ฟ€•นฟู กระทรวงยุติธรรม (Rehabilitation Bureau of Ministry of Justice) (2) คณะกรรมการแกMไขฟ€•นฟู
ผูMกระทําผิดแหงชาติ (National Offenders Rehabilitation Commission) (3) คณะกรรมการพักการ
ลงโทษในระดับภาค (Regional Parole Board) และ (4) สํานักงานคุมประพฤติ (Probation Offices)
(ดูแผนภาพ 1)
งานคุมประพฤติในญี่ปุ|นมีลักษณะพิเศษเนื่องจากมีอาสาสมัครและองคLกรอาสาสมัครเขMามามี
สวนรวมอยางกวMางขวาง อันประกอบดMวย อาสาสมัครคุมประพฤติ (volunteer probation officers:
VPOs) ผูMดูแลดMานการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด (juridical persons for offender rehabilitation services)
ซึ่งตMองไดMรับการอนุมัติจากกระทรวงยุติธรรม และอาสาสมัครอื่นๆ ซึ่งชวยเหลือในการป‡องกันอาชญากรรม
และการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด

168

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม 2556

โครงสรางองคSการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมกิจการแพง (Civil Affairs Bureau)

คณะกรรมการแกไขฟYZนฟูผูกระทําผิด
แหงชาติ

กรมกิจการอาญา (Criminal Affairs Bureau)
กรมราชทัณฑL (Correction Bureau)
กรมแกMไขฟ€•นฟู (Rehabilitation Bureau)
คณะกรรมพักการลงโทษ (Regional Parole Boards) (8)
สํานักงานคุมประพฤติ (Probation Offices) (50)
สํานักงานคุมประพฤติสาขา (Branch Probation Offices)
สํานักงานคุมประพฤติในพื้นที่ (Local Probation Offices) (29)
(3)
คกก.สรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติ (Volunteer Probation Officers Screening Commissions) (50)

กรมสิทธิมนุษยชน (Human Rights Bureau)
กรมตรวจคนเขMาเมือง (Immigration Bureau)

1. กรมแกไขฟYZนฟู (Rehabilitation Bureau)
กรมแกM ไ ขฟ€• น ฟู คื อ หนวยงานหนึ่ ง ของกระทรวงยุ ติ ธ รรม จากทั้ ง หมด
ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารงานดMานการแกMไขฟ€•นฟูเพื่อใหMเปNนมาตรฐานเดียวกัน

6 หนวยงาน

กรมแกMไขฟ€•นฟูรับผิดชอบดMานการวางนโยบายงานคุมประพฤติและผูMไดMรับการพักการลงโทษ
การควบคุมดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการพักการลงโทษในระดับภาค การสรรหาพนักงานเจMาหนMาที่
การโอนยMายของพนักงานคุมประพฤติ ฯลฯ
2. คณะกรรมการแกไขฟYZนฟูผูกระทําผิดแหงชาติ (The National Offenders Rehabilitation
Commission)
คณะกรรมการแกMไขฟ€• นฟู ผูM กระทําผิ ดแหงชาติ คื อ คณะกรรมการกลาง ซึ่ งทํ างานรวมกั บ
กระทรวงยุติธรรม โดยมีหนMาที่หลัก 2 ประการดังนี้
1. มี ขM อ เสนอแนะตอกระทรวงยุ ติ ธ รรมเกี่ ย วกั บ การอภั ย โทษ (Pardon) การเปลี่ ย นคํ า
พิพากษา (Commutation of a Sentence) การลดวันตMองโทษ (Remission of Execution of a
Sentence) และการคุMมครองสิทธิของบุคคล (Restoration of Rights)
2. ตรวจสอบและตัดสินการทําคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพักการลงโทษในระดับภาค ตาม
พระราชบัญญัติวาดMวยการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด (Offenders Rehabilitation Act) และกฎหมายวาดMวย
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การอุทธรณLคําวินิจฉัย (Administrative Appeal Law) หากมีกรณีรMองเรียนโดยผูMถูกคุมความประพฤติหรือ
ผูMไดMรับการพักการลงโทษ สวนมากขMอรMองเรียนมักเกี่ยวขMองกับกรณีที่มีการเพิกถอนการพักการลงโทษ
คณะกรรมการนี้ประกอบดMวยองคLคณะ 5 ทาน แตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
และผานความเห็นชอบจากรัฐสภา (The Diet) แตกระนั้นก็ตามคณะกรรมการฯ ดําเนินงานในฐานะองคLกร
อิ ส ระ ซึ่ ง มี อํ า นาจในการทํ า คํ า วิ นิ จ ฉั ย และเสนอความเห็ น ตอรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงยุ ติ ธ รรม
โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจะตัดสินจากเสียงสวนใหญ
3. คณะกรรมการพักการลงโทษในระดับภาค (Regional Parole Board: RPB)
คณะกรรมการพั ก การลงโทษในระดั บ ภาคมี สํ า นั ก งานตั้ ง อยู ใน 8 เมื อ งใหญของญี่ ปุ| น
ในบริเวณที่ตั้งของศาลสูงและสํานักงานอัยการ โดยมีหนMาที่ดังตอไปนี้
1. พิ จ ารณาปลอยตั ว ผูM ที่ ไ ดM รั บ การพั ก การลงโทษจากศู น ยL ฝ• ก อบรมเยาวชน (Juvenile
Training Schools) เรือนจํา (Prisons) บMานอบรมหญิง (Women’s Guidance Homes)
และสถานฝ•กอาชีพ (Workhouses)
2. เพิกถอนการพักการลงโทษผูMตMองขังที่เปNนผูMใหญ
3. พิจารณาการยุติโทษระดับกลาง (Intermediate Sentence) ของผูMที่ไดMรับการพักการ
ลงโทษ (Parolees) ซึ่งตMองโทษจําคุกขณะที่ยังเปNนเยาวชน
4. พิจารณาพักการคุมความประพฤติผูMถูกคุมความประพฤติที่เปNนผูMใหญ อาทิ รางวัลสําหรับ
ผูMมีความประพฤติดี (Good Conduct Award) และ
5. พิจารณาพักการนับระยะเวลาการรับโทษของผูMไดMรับการพักการลงโทษที่หลบหนี จนกวา
จะพบตัว
คณะกรรมการพักการลงโทษในระดับภาค ประกอบดMวยองคLคณะ 3 ทาน โดยตMองดําเนินการ
พิ จ ารณาและทํ า คํ า ตั ด สิ น โดยอาศั ย อํ า นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ว าดM ว ยการแกM ไ ขฟ€• น ฟู ผูM ก ระทํ า ผิ ด
(Offender Rehabilitation Act) การตัดสินคําชี้ขาดตMองไดMรับความเห็นชอบโดยคะแนนเสียงสวนใหญของ
องคLคณะ
4. สํานักงานคุมประพฤติ (Probation Offices)
สํานักงานคุมประพฤติคือหนวยงานหลักในการดําเนินงานที่เกี่ยวขMองกับการปฏิบัติตอผูMกระทํา
ผิดในชุ มชนในประเทศญี่ ปุ| น ซึ่ งปŒ จ จุ บัน มี จํ านวนทั้ งสิ้ น 50 แหง มี ส าขา (branches) 3 แหง และมี
สํานักงานคุมประพฤติในแตละพื้นที่ (Local Probation Offices) จํานวน 29 แหงทั่วประเทศ สํานักงาน
คุมประพฤติมีหนMาที่หลักดังตอไปนี้
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1. ควบคุมและสอดสองผูMถูกคุมความประพฤติ (Probationers) และผูMที่ไดMรับการพักการ
ลงโทษ (Parolees)
2. ประสานงานและสอบปากคํ า เกี่ ย วกั บ สภาพทางสั ง คมของผูM ตM อ งขั ง และครอบครั ว
กอนไดMรับการพิจารณาพักการลงโทษและปลอยตัวออกจากทัณฑสถาน
3. ใหMการสงเคราะหLหลังปลอยกับผูMที่ไดMรับการปลอยตัวซึ่งไดMรMองขอ
4. สืบเสาะขMอเท็จจริงและดําเนินการขออภัยโทษรายบุคคล
5. สนับสนุนกิจกรรมป‡องกันอาชญากรรมในชุมชน
6. คัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ (Screening of VPOs)
7. กํากับดูแลผูMดูแลดMานการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด (juridical persons for offender
rehabilitation services) และอาสาสมัครคุมประพฤติ (VPOs)
8. ฝ•กอบรมเจMาหนMาที่ในบMานกึ่งวิถี (halfway houses) และอาสาสมัครคุมประพฤติ (VPOs)
5. อาสาสมัครคุมประพฤติ “โฮโกชิ” (Volunteer Probation Officers: VPO - “Hogoshi”)
อาสาสมัครคุมประพฤติคือประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมมือกับพนักงานคุมประพฤติในการใหMความ
ชวยเหลื อผูM ถูก คุ มความประพฤติ ทุ กประเภทเพื่ อใหM กลั บ ตั ว เปN น คนดี ของสั งคม อี กทั้ งสนั บ สนุ น การจั ด
กิจกรรมป‡องกันอาชญากรรมในชุมชน ในทางกฎหมาย อาสาสมัครคุมประพฤติหมายถึงเจMาหนMาที่ของรัฐ
ซึ่งมิใชเจMาหนMาที่ประจํา (Non Permanent Government Officials) อยางไรก็ตาม พวกเขาปฏิบัติหนMาที่
โดยไมไดMรับคาตอบแทน สวนคาใชMจายที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานนั้นสามารถเบิกจายจากรัฐไดMทั้งหมด
หรือบางสวน ขMอดีของระบบงานอาสาสมัครคุมประพฤติมี 3 ประการที่สําคัญ คือ 1. เขMาใจบริบทของพื้นที่
2. สถานภาพที่ไมใชเจMาหนMาที่ของรัฐ และ 3. ความตอเนื่องของการดําเนินกิจกรรม
เนื่องจากอาสาสมัครคุมประพฤติอาศัยอยูในชุมชนเดียวกับผูMถูกคุมความประพฤติ/ผูMที่ไดMรับ
การพักการลงโทษ พวกเขาจึงสามารถติดตอกับอาสาสมัครคุมประพฤติไดMทันที ในฐานะที่อาศัยอยูในชุมชน
เดียวกัน อาสาสมัครคุมประพฤติจะไปเยี่ยมเยียน ดูแลถามไถทุกขLสุขของผูMถูกคุมความประพฤติ การปฏิบัติ
ตอกันเชนนี้ชวยใหMผูMถูกคุมความประพฤติเกิดความรูMสึกเชื่อมั่นตนเองไดMอีกครั้ง เพราะพวกเขาไมเคยไดMรับ
ความหวงใยที่อบอุนเชนนี้ (ซึ่งเปNนการสรMางความสัมพันธLอยางใกลMชิด – Close Relationship) แมMแต
ภายหลังสิ้นสุ ดระยะเวลาคุมความประพฤติ ความสั มพัน ธLร ะหวางกั นเชนนี้ อาจยังดํ าเนิ นตอไป และสิ่ ง
เหลานี้สามารถสงผลตอการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดใหMพวกเขากลับตัวเปNนคนดีของสังคมไดMดMวยการใหMความ
ชวยเหลือที่ตอเนื่อง (Continuous Support)
จากขMอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) อาสาสมัครคุมประพฤติญี่ปุ|นมีจํานวน
ทั้งสิ้น 48,221 คน และมีอายุเฉลี่ย 64.1 ป`
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6. บานกึ่งวิถี (Halfway Houses)
บMานกึ่งวิถีเปNนที่พักอาศัยของผูMถูกคุมความประพฤติหรือผูMที่ไดMรับการพักการลงโทษ ซึ่งไดMรับ
การปลอยตัวจากเรือนจําหรือทัณฑสถานอื่นภายหลังพMนโทษแลMว
บMานกึ่งวิถีจะดําเนินการใหMความชวยเหลือดMานการหางาน และการเตรียมความพรMอมในดMาน
ตางๆ เชน การฝ•กทักษะทางสังคม (Social Skills Training: SST) การพูดคุยในกลุมผูMติดแอลกอฮอลL และ
ยาเสพติดโดยไมมีการเปkดเผยชื่อ (Alcoholics Anonymous: AA; and Narcotics Anonymous: NA)
เปNนตMน ซึ่งผูMดูแลดMานการแกMไขฟ€•นฟู (Juridical Persons) อาจใหMการสนับสนุนคาใชMจายในการจัดกิจกรรม
แกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด
พระราชบั ญ ญั ติว าดM ว ยการแกM ไ ขฟ€• น ฟู ผูM ก ระทํ าผิ ด พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) (Offenders
Rehabilitation Services Act 1995) ไดMกําหนดใหMมีผูMดูแลดMานการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด (Juridical
Persons) ในรูปแบบของหนวยงานที่ไมแสวงหากําไร (Non-profit Organization) ซึ่งทําหนMาที่ใหMบริการ
ดMานการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด อาทิ 1. การจัดหาที่พักพิงในบMานกึ่งวิถีใหMกับผูMกระทําผิด 2. การชวยเหลือใน
การจัดหาเครื่องใชM และ 3. การใหMการสนับสนุนดMานงบประมาณใหMกับองคLกรแกMไขฟ€•นฟูอื่นๆ จากขMอมูล
ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) พบวามีผูMดูแลดMานการแกMไขฟ€•นฟู (Juridical Persons)
แลMวจํานวน 165 ทาน โดยในจํานวนนี้มี 98 ทานที่ไดMรับอนุมัติใหMดําเนินกิจการบMานกึ่งวิถีสําหรับเด็กและ
ผูMใหญจํานวนทั้งสิ้น 101 แหง นอกจากนี้ ยังมีผูMดูแลดMานสวัสดิการสังคม (Juridical Persons for Social
Welfare Services) 1 ทานและองคLกรไมแสวงหากําไรอีก 1 แหงที่ไดMรับอนุญาตใหMดําเนินกิจการบMานกึ่งวิถี
ในป` พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) อีกทั้งมีผูMดูแล ซึ่งอยูในรูปแบบของบริษัท ที่ไดMรับอนุญาตใหMดําเนินกิจการบMาน
กึ่งวิถีในป` พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)
7. สมาคมสตรีเพื่อชวยเหลือดานการแกไขฟYZนฟู (Women’s Association for Rehabilitation Aid)
สมาคมนี้เปNนองคLกรอาสาสมัคร ซึ่งกอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคLเพื่อพัฒนาคนรุนใหมใหMหันมามี
สวนรวมในการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด รวมทั้งเพื่อจัดกิจกรรมใหMความรูMกับสาธารณชนในเรื่องการป‡องกัน
อาชญากรรม การแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด ผูMที่ถูกคุมความประพฤติ และผูMที่ไดMรับการพักการลงโทษ โดยจะมี
การประสานความรวมมือในการทํางานกับอาสาสมัครคุมประพฤติ (VPOs) สมาคมบิ๊กบราเธอรLสฯ (BBS)
และอื่นๆ ที่เกี่ยวขMอง นอกจากกิจกรรมการจัด “ประชุมกลุมยอย” (Mini-Meetings) ที่สมาคมจัดขึ้นเปNน
ประจํา เร็วๆ นี้ ยังไดMมีการจัดกิจกรรมเพื่อชวยเหลือคุณแมรุนใหมไดMเรียนรูMวิธีเลี้ยงลูกที่ถูกตMอง
จากขMอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) มีสมาคมสตรีในทMองถิ่นแลMว 1,313
แหง โดยมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 179,575 คน ซึ่งสมาคมนี้เปkดรับเฉพาะสมาชิกที่เปNนผูMหญิงในชุมชนนั้น
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8. สมาคมบิ๊กบราเธอรSสแอนดSซิสเตอรSส (Big Brothers and Sisters Association: BBS)
สมาคมบิ๊กบราเธอรLส ฯ (BBS Association) เปN นองคL กรอาสาสมัครในกลุมคนรุนใหม
ซึ่งชวยเหลือในการพัฒนาเยาวชนและการป‡องกันการกระทําผิดของเยาวชน โดยการใหMความดูแลเสมือน
เปN น พี่ใหญ อี กทั้ งรวมมื อในการจั ดกิ จ กรรมเพื่ อลดปŒ ญหาอาชญากรรมและการกระทํ าผิ ดของเด็ กและ
เยาวชนในชุมชน
สมาชิ ก เหลานี้ จ ะเขM า รวมกิ จ กรรมตางๆ อาทิ “กิ จ กรรมแหงมิ ต รภาพ” (Friendship
Acitivities) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อชวยเยาวชนในการแกMปŒญหาและลดความเครียด โดยการใหMความเปNนมิตรและเปNน
ที่ปรึกษา เปNนเพื่อนคุยปรับทุกขLใหMกับพวกเขา กิจกรรมเหลานี้จัดขึ้นหากพนักงานคุมประพฤติ (Probation
Officers) ศูนยLใหMคําแนะนําเด็ก (Child Guidance Centres) ศาลครอบครัว (Family Courts) ฯลฯ
รMองขอ
อยางไรก็ตามไดMมีการจัดตั้งสมาคมบิ๊กบราเธอรLสฯ ขึ้นอยางแพรหลายไปทั่วประเทศ ไมเฉพาะ
ในภู มิ ภ าคหรื อ ในเมื อ งตางๆ แตยั ง มี ก ารตั้ ง สมาคมนี้ ใ นโรงเรี ย นหลายแหง จากขM อ มู ล ณ วั น ที่
1 เมษายน พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) มีสมาคมบิ๊กบราเธอรLสฯ ทั่วประเทศรวม 469 แหง ซึ่งมีสมาชิกรวม
ทั้งสิ้น 4,611 คน
9. นายจางที่ใหความรวมมือ (Cooperative Employers)
นายจMางเหลานี้ยินดีชวยเหลือผูMกระทําผิดที่เปNนเด็กและเยาวชน และที่เปNนผูMใหญ ใหMมีโอกาส
ไดMรับตําแหนงงานที่มั่นคง แมMเคยมีประวั ติการกระทําผิดมากอน ปŒจจุบันมีนายจMางที่รับผูMกระทําผิดเขM า
ทํางานแลMว จํานวน 9,953 บริษัท (ขMอมูล ณ วั นที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)) หากแยกตาม
ประเภทงาน พบวา สวนมากเกือบครึ่งหนึ่ง (46.5%) เปNนการรับเขMาทํางานกอสรMาง รองลงมาคืองานดMาน
การผลิต (15.5%) และงานดMานบริการ (15.7%) (ขMอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012))
ภารกิจหลัก
กรมคุมประพฤติญี่ปุ|นรับผิดชอบงานภารกิจหลัก 5 ดMานดังตอไปนี้
1. การคุมความประพฤติและการพักการลงโทษ (Probation and Parole)
หนวยงานดM า นการแกM ไ ขฟ€• น ฟู มี ห นM า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลผูM ก ระทํ า ผิ ด ในชุ ม ชน ไดM แ ก
1. การคุมความประพฤติผูMกระทําผิดที่เปNนเยาวชน (Juvenile Probation) 2. การพักการลงโทษผูMกระทําผิด
ที่เปNนเยาวชน (Juvenile Parole) 3. การคุมความประพฤติผูMกระทําผิดที่เปNนผูMใหญ (Adult Probation)
และ 4. การพักการลงโทษผูMกระทําผิดที่เปNนผูMใหญ (Adult Parole)

173

กรมคุมประพฤติ

กระทรวงยุติธรรม

2. การสงเคราะหSผูกระทําผิดที่ไดรับการปลอยตัวจากเรือนจํา (Aftercare Services for
Discharged Offenders)
สํานักงานคุมประพฤติอาจใหMการสงเคราะหLผูMกระทําผิดที่ไดMรับการปลอยตัวจากเรือนจํา หากมี
การยื่นคํารMอง เชน ความชวยเหลือดMานเครื่องนุงหม อาหาร การดูแลทางการแพทยL คาพาหนะ ที่พักอาศัย
และการสงตอไปยังหนวยงานสวัสดิการทางสังคมอื่นๆ หากผูMกระทําผิดตMองการรับการชวยเหลือดMานที่พัก
อาศัย พนักงานคุมประพฤติอาจสงผูMถูกคุมความประพฤติไปยังบMานกึ่งวิถี โดยการสงเคราะหLผูMกระทําผิดใหM
ไดMรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนแหงชาติ
การสงเคราะหL ผูM ก ระทํ า ผิ ด มี ร ะยะเวลาไมเกิ น 1 ป` ภ ายหลั ง ไดM รั บ การปลอยตั ว ซึ่ ง เปN น
ระยะเวลาที่เครงครัดและผูMกระทําผิดตMองยื่นคํารMองดMวยตนเอง ณ สํานักงานคุมประพฤติ
3. การอภัยโทษ (pardon)
พระราชบัญญัติอภัยโทษ พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947) (Pardon Act 1947) กําหนดใหMมีการอภัย
โทษ 2 ประเภท คือ การอภัยโทษโดยคําสั่งคณะรัฐมนตรี (Cabinet Order) และการอภัยโทษรายบุคคล
(Individual Pardon) การอภัยโทษโดยคําสั่งคณะรัฐมนตรี แบงออกเปNน 3 ประเภท และการอภัยโทษ
รายบุคคล แบงออกเปNน 4 ประเภท ซึ่งมีผลที่แตกตางกันไป โดยผูMอํานวยการสํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
เปNนผูMที่มีอํานาจในการยื่นขอการอภัยโทษรายบุคคล
4. การชวยเหลือผูเสียหาย (Victim Support)
พระราชบัญญัติวาดMวยการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด (Offenders Rehabilitation Act) กําหนด
วาหากผูMเสียหายหรือครอบครัวผูMเสียหายไดMเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาพักการลงโทษผูMกระทําผิด
ในคดี คณะกรรมการพักการลงโทษในระดับภาค (Regional Parole Board) ตMองรับฟŒงความคิดเห็น
ดังกลาว และคํานึงถึงผลกระทบที่ผูMเสียหายไดMรับจากการกระทําความผิดนั้น (มาตรา 38) และพนักงาน
คุมประพฤติตMองสื่อสารกับผูMถูกคุมความประพฤติหรือผูMไดMรับการพักการลงโทษใหMรับทราบถึงผลกระทบของ
อาชญากรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผูM เ สี ย หาย (มาตรา 65) ในสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จ ะมี พ นั ก งาน
คุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติทั้งชายและหญิงทําหนMาที่ดูแลผูMเสียหาย (Victim Support)
เปNนการเฉพาะ โดยไมตMองรับคดีควบคุมและสอดสองหรือพักการลงโทษ
5. กิจกรรมป•องกันอาชญากรรม (Crime Prevention Activities)
กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ|น จะมีการจัดกิจกรรมรณรงคLป‡องกันอาชญากรรม ที่รูMจักกันดีในชื่อวา
“การมุงไปสูสังคมที่สดใสขึ้น” (Movement towards Brighter Society) ซึ่งจัดขึ้นทั่วประเทศ เปNนประจํา
ทุ ก ป` เพื่ อ ใหM ค วามรูM กั บ ประชาชนในการแกM ไ ขฟ€• น ฟู ผูM ก ระทํ า ผิ ด และลดปŒ ญ หาอาชญากรรมในสั ง คม
โดยองคLกรบริหารสวนทMองถิ่นจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการรณรงคLผานสื่อและกิจกรรมตางๆ
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เชน การรณรงคLโ ฆษณา การประชุมป‡องกั นอาชญากรรมของผูMที่อาศัยในชุ มชน การจัดกิ จกรรมเพื่อใหM
ความรูMเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียน เปNนตMน
กิจกรรมเชิงป‡องกันของประเทศญี่ปุ|นมักเนMนที่การทํางานกับองคLกรในชุมชน เพื่อกระตุMนการมี
สวนรวมของภาคประชาชนและการตื่นตัวของทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่มีศักยภาพ
อาสาสมั ครคุ มประพฤติมีบ ทบาทสําคัญในกิจ กรรมเหลานี้ ดMว ยประสบการณLที่มีในการใหM
ความชวยเหลือดMานการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด ซึ่งตMองอาศัยคนในพื้นที่เปNนสําคัญ กลุมเป‡าหมายของการจัด
กิจกรรมดังกลาวคือประชาชนทั่วไป ผูMที่อาศัยในชุมชนนั้น นักเรียนทุกระดับชั้น ตลอดจนนิสิตและนักศึกษา
เปNนตMน
การพัฒนาในปRจจุบัน
ปŒจจุบัน กฎหมายที่ใชMในงานคุมประพฤติและพักการลงโทษ คือ พระราชบัญญัติวาดMวยการ
แกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) (Offenders Rehabilitation Act 2007) กฎหมายฉบับนี้มี
กําหนดเกี่ยวกับเรื่องตางๆไวMดังนี้ 1.องคLกรดMานการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด 2.ประเภทของผูMถูกคุมความ
ประพฤติและผูMที่ไดMรับการพักการลงโทษ (เชน ผูMใหญ เด็กและเยาวชน ฯลฯ) 3.เงื่อนไขและระยะเวลาการ
พักการลงโทษและการคุมความประพฤติ 4.การสงเคราะหLหลังปลอย และ 5.กิจกรรมป‡องกันอาชญากรรม
พระราชบัญญัติวาดMวยการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดไดMมีประกาศใชMเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
ซึ่งเปNนการแกMและรวมกฎหมาย 2 ฉบับเขMาดMวยกัน กฎหมายฉบับแรกคือ กฎหมายวาดMวยการแกMไขฟ€•นฟู
ผูMกระทําผิด พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) (Offender Rehabilitation Law 1949) ซึ่งเกี่ยวขMองกับกระบวนการ
พิจารณาพักการลงโทษผูMตMองขังจากเรือนจํา หรือผูMกระทําผิดที่เปNนเด็กและเยาวชนที่อยูในศูนยLฝ•กอบรม
ตลอดจนการควบคุมและสอดสองผูMที่ไดMรับการพักการลงโทษและเยาวชนเหลานั้น และกฎหมายฉบับที่สอง
คื อ กฎหมายวาดM ว ยการควบคุ ม และสอดสองผูM ถู กคุ มความประพฤติ ที่ร อการกํ า หนดโทษ พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1954) (Law for Probationary Supervision of Offenders under Suspension of Execution
of Sentence 1954) และพระราชบัญญัติฉบับปŒจจุบันมีผลบังคับใชMตั้งแต 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551
(ค.ศ. 2008) เปNนตMนมา
จากสถิติ พบวา อัตราการกระทําผิดซ้ํา (Recidivism Rate) ของผูMถูกคุมความประพฤติและ
ผูMที่ไดMรับการพักการลงโทษที่วางงาน (Unemployed) สูงกวากลุมที่มีงานทํา (Employed) ถึง 5 เทา และ
ผูMตMองขังสวนใหญมีแนวโนMมจะกระทําผิดซ้ําภายหลังไดMรับการปลอยตัว เนื่องจากพวกเขามีปŒญหาเรื่องการ
หาที่พักอาศัยที่เหมาะสม ดMวยเหตุนี้ กระทรวงยุติธรรมจึงไดMเนMนในการใหMความชวยเหลือผูMที่ไดMรับการปลอย
ตัวจากเรือนจําในการหางานและที่พักอาศัยที่เหมาะสม เพื่อชวยเหลือพวกเขาในการปรับตัวกลับเขMาสูสังคม
(Reintegration Into Society) โดยเฉพาะอยางยิ่ง กระทรวงยุติธรรมไดMรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุข
แรงงาน และสวัสดิการ (Ministry of Health, Labor, and Welfare) ในการดําเนินมาตรการใหMความ
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ชวยเหลือในเรื่องการจMางงาน (Comprehensive Employment Assistance Measures) สําหรับผูMที่ไดMรับ
การปลอยตัว ทั้งนี้ ไดMรวมมือกับองคLกรเอกชนในการใหMความชวยเหลือดMานการจัดหางาน (Employment
Assistance Services) จํานวน 3 แหง ในป`งบประมาณ พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) และขยายเปNน 6 แหงใน
ป`งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ตามโครงการตMนแบบการใหMความชวยเหลือดMานการจัดหางานเพื่อ
สงเสริมการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด (Employment Assistance Model Project for Offenders
Rehabilitation) เพื่อใหMความชวยเหลือผูMกระทําผิดจนกระทั่งพวกเขาสามารถปรับตัวเขMากับสถานที่ทํางาน
ไดMหลังจากไดMเขMาทํางาน
ในการใหMความชวยเหลือดMานที่อยูอาศัย นอกจากการเพิ่มจํานวนที่จะสามารถรองรับไดMในศูนยL
แกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดแลMว ยังมีความพยายามที่จะใชMศูนยLพักพิงที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ เชน การสงเขMา
อาศัยใน “Self-reliance Support Homes” ซึ่งดําเนินงานโดย NPOs ตั้งแตป`งบประมาณ พ.ศ. 2554
(ค.ศ. 2011) เปNนตMน
นอกจากนี้ ยั ง สนั บ สนุ น ใหM มี ก ารกอตั้ ง ศู น ยS แ กไขฟYZ น ฟู ผู กระทํ า ผิ ด แหงชาติ (National
Centers for Offender Rehabilitation) โดยมีวัตถุประสงคLเพื่อป‡องกันการกระทําผิดซ้ําและใหM
ผูMกระทําผิด ซึ่งไมมีผูMอุปการะหรือผูMซึ่งบMานกึ่งวิถีของเอกชนไมสามารถรับไวM ไดMเรียนรูMที่จะอยูอยางพอเพียง
(Self-Sufficiency) ในฐานะที่เปNนศูนยLแกMไขฟ€•นฟูเฉพาะดMานตามสภาพปŒญหาของผูMกระทําผิด ปŒจจุบันมี
ศู น ยL แ กM ไ ขฟ€• น ฟู แ หงชาติ จํ า นวน 2 แหง คื อ ศู น ยL แ กM ไ ขฟ€• น ฟู ผูM ก ระทํ า ผิ ด แหงชาติ ใ นเมื อ งคิ ต ะเคี ย วชู
(National Center for Offender Rehabilitation in Kitakyushu) ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแตเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) โดยสามารถรองรับผูMกระทําผิดชายที่เปNนผูMใหญไดMจํานวน 14 คน และ
ศูนยLแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดแหงชาติในเมืองฟูคุชิมะ (National Center for Offender Rehabilitation in
Fukushima) ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) โดยสามารถรองรับผูMกระทํา
ผิดชายที่เปNนผูMใหญไดMจํานวน 20 คน นอกจากนี้ยังมีศูนยLที่จัดตั้งขึ้นเพื่อฝ•กวิชาชีพทางการเกษตร เรียกวา
ศู น ยL ช วยเหลื อ ดM า นการจั ด หางานและการฝ• ก วิ ช าชี พ สํ า หรั บ ผูM ก ระทํ า ผิ ด แหงชาติ ใ นเขตนิ ว มะตะ-โช
เมืองฮอคไกโด (National Center for Offender Job Training and Employment Support in
Numata-Cho, Hokkaido) ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) โดยสามารถ
รองรับผูMกระทําผิดที่เปNนเยาวชนชายไดMจํานวน 12 คน และศูนยLชวยเหลือฯ ในเขตอิบารากิ (Ibaraki) ซึ่งเริ่ม
ดําเนินการมาตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) โดยสามารถรองรับผูMกระทําผิดชาย ที่เปNนผูMใหญ
ไดMจํานวน 12 คน

176

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม 2556

อุปสรรคและแนวทางแกไข
1. โปรแกรมใหความชวยเหลือเพื่อกลับสูชุมชนสําหรับผูกระทําผิดสูงอายุและผูกระทําผิด
ที่มีความบกพรองทางจิตซึ่งตองการความชวยเหลือเปPนพิเศษ (Resettlement Assistance Scheme
for elderly offenders and mentally handicapped offenders with special needs)
ในชวงเวลาที่ผานมา ไดMมีการตระหนักถึงความสําคัญในการใหMความชวยเหลือดMานสวัสดิการ
ทางสังคม (Social Welfare Services) ใหMกับผูMที่ออกจากเรือนจําและกลับเขMาสูชุมชน จากสถิติในประเทศ
ญี่ปุ| น พบวา ผูM กระทํ าผิ ดสู งอายุ ที่อยู ระหวางดํ าเนิ น คดีในแตละขั้ น ตอน มี จํ านวนเพิ่ มขึ้ น อยางรวดเร็ ว
ในขณะที่สังคมมีจํานวนประชากรผูMสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสังคมจึงเกิดความกังวลและตMองการใหMรัฐมี
มาตรการชวยเหลือเปNนพิเศษใหMกับผูMกระทําผิดกลุมนี้ รวมถึงกลุมที่มีความบกพรองทางจิต ซึ่งพMนโทษแลMว
เนื่องจากพวกเขามักกระทําผิดซ้ํา เชน ลักขโมยอาหารราคาเพียง 100 เยน หลังจากไดMรับการปลอยตัว
ไมนาน ซึ่งเขาอาจตMองรับโทษอีกถึง 3 ป`เนื่องจากเคยมีประวัติการกระทําผิดมากอน และมักไมไดMรับการ
ดูแลจากครอบครั ว หรื อสั งคม ดั งนั้ น กระทรวงยุ ติธ รรม กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงแรงงาน และ
สวัสดิการ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวขMองจึงไดMรวมมือในการชวยเหลือใหMการกลับคืนสูสังคมของบุคคลเหลานี้
เปN นไปดMว ยความราบรื่ น ไมวาจะเปNน เด็กหรื อผูMใหญ โดยเนMน ชวยเหลื อผูM ที่ไมสามารถพึ่งตนเองไดM เชน
ผูMสูงวัย ผูMที่มีความบกพรองทางรางกาย/จิตใจ หรือคนในกลุมนี้ซึ่งไมมีที่พักอาศัยเปNนหลักแหลง หลักจาก
ไดMรับการปลอยตัว ซึ่งไดMเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป` พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)
ในการชวยเหลื อคนในกลุ มเหลานี้ สํ านักงานคุ มประพฤติ จ ะประสานงานอยางใกลM ชิ ดกั บ
ทั ณ ฑสถานกอนปลอยตั ว ผูM ตM อ งขั ง รายนั้ น นอกจากนี้ ยั ง ไดM ร วมมื อ กั บ หนวยงานดM า นสวั ส ดิ ก าร อาทิ
ศูนยLชวยเหลือในชุมชน (Community Settlement Support Centers) ซึ่งจัดตั้งโดยกระทรวงสาธารณสุข
แรงงาน และสวั สดิการ เพื่อจัดหาสวั สดิการดM านตางๆ สําหรับ ผูMกระทําผิดสู งวัย หรือพิการทางกาย/จิ ต
นอกจากนี้ โดยทั่วไปแลMวหากผูMกระทําผิดตMองการไดMรับการชวยเหลือหรือสวัสดิการทันทีภายหลังปลอยตัว
จากเรือนจํา ก็สามารถขอเขMาพักที่บMานกึ่งวิถีไดM เพื่อเขMารับการอบรม/ฝ•กทักษะดMานตางๆ และเตรียมความ
พรM อ มที่ จ ะกลั บ เขM า สู ชุ ม ชน ดM ว ยเหตุ นี้ จึ ง ไดM มี ก ารจั ด หาเจM า หนM า ที่ ดM า นสวั ส ดิ ก าร ที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ประสบการณL สําหรับใหMความชวยเหลือคนกลุมเหลานี้โดยเฉพาะ สําหรับปฏิบัติงานในบMานกึ่งวิถี 57 แหง
ทั่วประเทศ ซึ่งไดMดําเนินงานมาตั้งแตป`งบประมาณ พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)
2. โปรแกรมเฉพาะดาน สําหรับผูกระทําผิดในบางคดี อาทิ ผูติดยาเสพติด (Specialized
Programs for Specific Types of Offenses including Drug Abusers)
ในป` พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) ไดMมีการเริ่มดําเนินโปรแกรมแกMไขฟ€•นฟูเฉพาะดMาน ตามแนวทาง
การบําบัดทางจิตวิทยาดMานพฤติกรรมและการรูMคิด (Cognitive Behavioral Therapy) สําหรับผูMที่ไดMรับการ
พักการลงโทษและผูMถูกคุมความประพฤติที่เปNนผูMใหญในคดีเกี่ยวกับการกระทําผิดทางเพศ (Sex Offences)
และคดีอื่นมีความตMองการทางเพศเกี่ยวขMอง ในป`พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) มีการพัฒนาโปรแกรมแกMไขฟ€•นฟู
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ลักษณะคลMายกัน สําหรับผูMกระทําผิดที่เปNนผูMใหญในคดีความรุนแรง (Adult Violent Offenders) และ
ผูMใชMสารกระตุMน ในกลุมเปNนผูMใหญ (Adult Stimulant Drug Abusers) และในป`พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)
ไดM เ ริ่ ม ดํ า เนิ น โปรแกรมเฉพาะดM า นสํ า หรั บ ผูM ก ระทํ า ผิ ด ที่ เ ปN น ผูM ใ หญในคดี เ มาแลM ว ขั บ เชนกั น
(Adult Offenders of Driving while Intoxicated) ผูMถูกคุมความประพฤติหรือผูMที่ไดMรับการพักการลงโทษ
ที่จะเขMาสูโปรแกรมแกMไขเฉพาะดM าน ตMองผานการพบปะพูดคุ ยกั บพนั กงานคุ มประพฤติ จํานวน 5 ครั้ ง
โดยพนักงานคุมประพฤติจะใชMแบบประเมินที่ชวยใหMพวกเขาไดMตระหนักถึงปŒญหาตนเอง (เชน การรูMคิดที่
บิดเบือน การควบคุมตนเองต่ํา เปNนตMน) หรือใหMคําแนะนําเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสถานการณLที่เอื้อตอการ
กระทําผิดอีก โดยใชMเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ (Role-Playing) (ซึ่งวิธีการหนึ่งที่ชวยใหMผูMกระทําผิดไดM
เขMาใจรูปแบบพฤติกรรมที่พึงแสดงออก โดยการจําลองสถานการณLทั่วไปที่พบในชีวิตจริง และใหMพวกเขาไดM
แสดงตามบทบาทที่กําหนด)
ทั้งนี้ เนื่ องจากการเขM ารั บ การบํ าบัดดM ว ยโปรแกรมเฉพาะดM านนี้ เปN น เงื่ อนไขพิ เศษของการ
คุมความประพฤติหรือพักการลงโทษ ดังนั้น หากผูMถูกคุมความประพฤติหรือผูMที่ไดMรับการพักการลงโทษไม
เขM ารั บ การบํ า บั ดตามที่ กําหนด อาจมี ผ ลใหM มีก ารเพิ กถอนการคุ มความประพฤติ ห รื อพั ก การลงโทษไดM
(Revocation)
3. โปรแกรมบําบัดผูติดสารกระตุน (Stimulant Drug Offender Treatment
Program)
ผูMถูกคุมความประพฤติหรือผูMที่ไดMรับการพักการลงโทษที่สามารถเขMารับการบําบัดยาเสพติดใน
โปรแกรมเฉพาะดMานนี้ตMองเขMาโปรแกรมแกMไขฟ€•นฟู (Cognitive Behavioural Program) และผานการ
ตรวจหาสารเสพติดในปŒสสาวะ (Urinanalysis)
เนื้อหาโปรแกรมบําบัดผูMติดสารกระตุMน (Stimulant Drug Offender Treatment Program)
ประกอบดMวย
บทที่ 1 ความสําคัญของการบังคับใจตนเองไมใหMยุงเกี่ยวกับยาเสพติด (Drug Abstinence)
บทที่ 2 วิธีการหลีกเลี่ยงสถานการณLที่เอื้อตอการเสพ ลวงหนMา(Beforehand)
บทที่ 3 วิธีหลบหนีจากสถานการณLที่เอื้อตอการเสพ ในระยะเตือนภัย (Yellow Zone)
บทที่ 4 วิธีหลบหนีจากสถานการณLที่เอื้อตอการเสพ ในระยะฉุกเฉิน (Red Zone)
บทที่ 5 แผนป‡องกันการเสพซ้ํา (Relapse Prevention Plan)
วัตถุประสงคLหลักของโปรแกรมนี้คือการใหMโอกาสผูMกระทําผิดเลิกใชMยาเสพติด โดยการสรMาง
ความมั่นใจวาพวกเขาสามารถอยูไดMโดยไมตMองพึ่งพาสารกระตุMนเหลานั้น โดยมีการใหMคําชมหรือกําลังใจจาก
ครอบครัวและพนักงานคุมประพฤติ ในป` พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2010) มีการตรวจสอบสารเสพติดรวมทั้งสิ้น
7,741 ครั้ง
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นอกจากนี้ การประสานงานอยางใกลMชิดกับหนวยงานสาธารณสุข/โรงพยาบาลในชุมชนถือ
เปNนปŒจจัยสําคัญตอความสําเร็จในการคุมความประพฤติ สํานักงานคุมประพฤติหรือบMานกึ่งวิถีบางแหงยังไดM
ทํางานอยางใกลMชิดกับ MAC/DARC ซึ่งเปNนองคLกรที่มีอยูทั่วประเทศ เพื่อใหMความชวยเหลือในการบําบัด
ผูMติดยาเสพติด (Drug Addicts) หรือแอลกอฮอรL (Alcoholics) ดMวยรูปแบบของการจัดพูดคุยในกลุม
ผูMติดแอลกอฮอรLและยาเสพติด (Alcoholics Anonymous: AA; and Narcotics Anonymous: NA) และ
เขMาศูนยLบําบัด นอกจากนี้ สํานักงานคุมประพฤติบางแหงยังมีโปรแกรมสําหรับครอบครัวผูMติดยาเสพติด
สรุป
ภายใตMรัฐบาลปŒจจุบัน มติคณะรัฐมนตรีวาดMวยมาตรการแกMปŒญหาอาชญากรรม (Ministerial
Meeting on Countermeasures against Crimes) ไดMเห็นชอบใหMดําเนินมาตรการทั่วไปฉบับใหมวาดMวย
การป‡องกันการกระทําผิดซ้ํา (New General Measures to Prevent Recidivism) เมื่อวันที่
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ซึ่งมีเป‡าหมายที่ลดอัตราผูMกระทําผิดที่กลับเขMาสูเรือนจํา เนื่องจาก
กระทําผิดซ้ําในคดีใหมภายในระยะเวลา 2 ป`หลังไดMรับการปลอยตัว ใหMไดMอยางนMอยรMอยละ 20 ภายในป`
พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) นโยบายดังกลาวประกอบดMวยมาตรการลดการกระทําผิดซ้ํา โดยการเพิ่มความดูแล
ในกระบวนการควบคุมและสอดสอง และใหMความชวยเหลือผูMถูกคุมความประพฤติมากขึ้นตามสภาพความ
ตMองการ (Needs) อาทิ ผูMกระทําผิดทางเพศ (Sex Offenders) ผูMติดยาเสพติด (Drug Addicts) ผูMกระทําผิด
ที่เปNนเด็กและเยาวชน (Youth/juvenile Offenders) และผูMกระทําผิดสูงวัย/พิการ และดําเนินการโดย
อาศัยหลักฐานสนับสนุน (Evidence-Based) นอกจากนี้ หนวยงานดMานการคุมประพฤติญี่ปุ|นยังไดMเห็น
ความสําคัญของการจัดหางานและที่พักอาศั ยใหMกับ ผูMกระทําผิด โดยรวมมือกั บหนวยงานอื่นที่เกี่ยวขMอง
ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาโปรแกรมและแนวทางปฏิบัติงานใหMมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
ทั้งนี้ เพื่อเปNนการสรMางความรวมมือที่เขMมแข็งระหวางหนวยงานคุมประพฤติในภูมิภาคอาเซียน
หนวยงานคุมประพฤติญี่ปุ|นมีความยินดีที่จะรวมแบงปŒนขMอมูลและประสบการณLดMานงานคุมประพฤติใหM
มากที่สุดเทาที่จะทําไดM
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ตารางที่ 1: จํานวนผูMกระทําผิด แยกตามประเภทของผูMกระทําผิด ฐานความผิด และเพศ
ผูพักโทษ
เด็ก/เยาวชน

ผูพักโทษ
ผูใหญ

ผูถูกคุมความ
ประพฤติที่เปPน
ผูใหญ

42,804 20,662

4,836

5,988

11,318

คดีรับใหม ป` พ.ศ.
45,199 23,580
2554

3,601

14,620

3,398

14,132 6,370

1,438

5,157

1,167

31.3% 27.0%

39.9%

35.3%

34.3%

4,222

2,627

665

601

329

9.3%

11.1%

18.5%

4.1%

9.7%

4,049

55

119

3,384

491

9.0%

0.2%

3.3%

23.1%

14.4%

273

2

21

218

32

0.6%

0.0%

0.6%

1.5%

0.9%

12,849 11,330

333

895

291

28.4% 48.0%

9.2%

6.1%

8.6%

32,521 13,320

3,266

13,030

2,905

88.1% 87.0%

90.7%

89.1%

85.5%

4,402

335

1,590

493

9.3%

10.9%

14.5%

รวม
ขMอมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ
2554

ผูถูกคุมความ
ประพฤติที่เปPน
เด็ก/เยาวชน

ฐานความผิดหลัก
ลักทรัพยL
ทํารMายรางกาย
ความผิดตาม
พรบ.ควบคุม
สารกระตุMนฯ

ความผิดตอชีวิต
ความผิดตาม
พรบ.จราจรฯ
ชาย
หญิง

1,984

11.9% 13.0%

ผูMถูกคุมความประพฤติที่เปNนเด็กและเยาวชนไมนับรวมผูMที่ถูกคุมความประพฤติระยะสั้นในคดีจราจรฯ
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แผนภูมิที่ 1: อัตราการกระทําผิดซ้ํา แยกตามประเภทของผูMกระทําผิด
อัตราการถูกจับกุมในคดีใหม (revocation/re-disposition rates)
ซึ่งมีผลใหการคุมความประพฤติสิ้นสุดลง แยกตามประเภทของผูกระทํา(ผิพ.ศ.
ด (ปz2549-2551)
1999 – 2008)

2549

2550

2551

2549

2550

2551

หมายเหตุ: “อัตราการถูกจับกุมในคดีใหม” หมายถึง รMอยละของผูMที่กระทําความผิดในคดีใหม หรือถูกเพิก
ถอนการพักการลงโทษฯลฯ (หากบุคคลใดเขMาขายทั้งสองกรณีจะนับเปNนหนึ่งรายเทานั้น) ของผูMที่พMนการ
คุมความประพฤติทั้งหมด
ที่มา: ฝ|ายระบบงานศาล สํานักงานเลขานุการกระทรวงยุติธรรม (Judicial System Department,
Minister’s Secretariat, Ministry of Justice)
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แผนภูมิที่ 2: รMอยละสะสมของผูMตMองโทษจําคุกซ้ําในคดีใหม ภายใน 5 ป` จากจํานวนผูMที่ไดMรับการปลอยตัว
ทั้งหมด (แยกตามสาเหตุในการปลอยตัว/ฐานความผิด) พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)
( พ.ศ. 2547)

ป`ที่
ปลอยตัว

ภายใน
2 ป`

ภายใน
3 ป`

ภายใน
4 ป`

ป`ที่
ปลอยตัว

ภายใน
5 ป`

ภายใน
2 ป`

ภายใน
3 ป`

ภายใน
4 ป`

ภายใน
5 ป`

หมายเหตุ:
1. ไมนับรวมผูMกระทําผิดที่กลับเขMาสูเรือนจําเนื่องมาจากคดีที่กอขึ้นกอนไดMรับการปลอยตัว
จากคําพิพากษาครั้งกอน และผูMกระทําผิดที่ไดMรับการปลอยตัวในคดีกอนดMวยเหตุผลอื่น ที่มิใชเพราะไดMรับ
โทษจําคุกหรือพักการลงโทษจนครบระยะเวลาแลMว
2. “รMอยละสะสมของผูMตMองโทษจําคุกซ้ําในคดีใหม” หมายถึง รMอยละสะสมของผูMตMองขังที่
กลั บ เขM า สู เรื อ นจํ า เนื่ อ งจากกระทํ า ความผิ ด ในคดี ใ หม ในแตละป` นั บ แตป` พ.ศ. 2547-2551
(ค.ศ. 2004-2008) หลังจากไดMรับการปลอยตัวในป` พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)
ที่ ม า:
ฝ| า ยระบบงานศาล สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารกระทรวงยุ ติ ธ รรม
Department,Minister’s Secretariat, Ministry of Justice)
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ตารางที่ 2: จํานวนพนักงานเจMาหนMาที่ (ขMอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012))
ตําแหนง
คณะกรรมการพักการลงโทษในระดับภาค (Regional Parole Boards)
คณะกรรมการ (members of the board)
พนักงานคุมประพฤติอาวุโส (senior probation officers)
พนักงานคุมประพฤติ (probation officers)
อื่นๆ (other officers)
สํานักงานคุมประพฤติ (Probation Offices)
ผูMอํานวยการ (Directors)
พนักงานคุมประพฤติอาวุโส (senior probation officers)
พนักงานคุมประพฤติ (probation officers)
อื่นๆ (other officers)
ผูMประสานงานการแกMไขฟ€•นฟู (rehabilitation coordinators)
(ใหMความชวยเหลือทางการแพทยLกรณีผูMกระทําผิดกอเหตุรMายแรง)
อาสาสมัครคุมประพฤติ (VPOs, “Hogoshi”)

จํานวน
รวม 256
56
60
104
34
รวม 1,467
55
195
980
83
154
48,221
(ขอมูล ณ วันที่ 1 ม.ค. พ.ศ. 2555
(ค.ศ2012))

พนักงานคุมประพฤติ ในคณะกรรมการพักการลงโทษระดับภาคและสํานักงานคุมประพฤติ
ชาย

1,232 (71.6%)

หญิง

489 (28.4%)

ชาย

35,736 (74.1%)

หญิง

12,485 (25.9%)

อาสาสมัครคุมประพฤติ

สถิติปริมาณคดีเฉลี่ยตอพนักงานเจMาหนMาที่ (พนักงานคุมประพฤติในสํานักงานคุมประพฤติ) ขMอมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2001)
ผูMถูกคุมความประพฤติ/ผูMไดMรับการพักการลงโทษ
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ระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัว

สาธารณรัฐเกาหลี
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ระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวในสาธารณรัฐเกาหลี
ความเปPนมา
การขยายขอบเขตงานคุมประพฤติ
ในสาธารณรั ฐ เกาหลี ห รื อ ประเทศเกาหลี ใ ตM งานคุ ม ประพฤติ ไ ดM ถื อ กํ า เนิ ด ขึ้ น ในป`
พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) โดยเริ่มจากการคุมประพฤติผูM กระทําผิดที่ เปNน เด็ กและเยาวชน (Juvenile
Offenders) ผูMกระทําผิดที่ไดMรับการปลอยตัวจากเรือนจํา (Provisionally Released From Protective
Custody: PR) และผูMกระทําผิดที่ไดMเขMารับ การบําบัดทางจิต (Provisionally Terminated From
Psychiatric Treatment: PT) ตอมาในป` พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) งานคุมประพฤติไดMขยายไปยังผูMกระทํา
ผิดที่เปNนผูMใหญ (Adult Offenders) ทั่วประเทศ และไดMมีการขยายขอบเขตงานคุมประพฤติอยางตอเนื่อง
ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโปรแกรมการควบคุมตัวแบบอิเล็กทรอนิกสL (Electronic Monitoring Program)
กับผูMกระทําผิดในคดีที่มีความรMายแรง อาทิ ผูMกระทําผิดในคดีที่เกี่ยวกับชีวิต (Murderers) และในคดีทาง
เพศ (Sex Offenders) , โปรแกรมการทํางานบริการสังคม (Community Service) สําหรับผูMที่มีความ
ประพฤติดี และการใชMโปรแกรมบําบัดดMวยการฉีดยา (Pharmacological Treatment Program) สําหรับ
ผูMกระทําผิดทางเพศ
ความเปPนมาโดยสรุป
2531 พระราชบัญญัติคุมประพฤติมีผลบังคับใชM
2532 เริ่มดําเนินงานควบคุมและสอดสอง (Probation Supervision) ผูMกระทําผิดที่เปNนเด็กและเยาวชน
(Juvenile Offenders)

เริ่มดําเนินงานสืบเสาะและพินิจ (Presentence Investigation) ผูMกระทําผิดที่เปNนเด็กและเยาวชน
(Juvenile Offenders)
กอตั้งสํานักงานคุมประพฤติและพักการลงโทษ (Probation and Parole Agencies)
จํานวน 22 แหง
2537 เริ่มดําเนินงานควบคุมและสอดสองผูMกระทําผิดทางเพศ (Sex Offenders)
2538 เริ่มดําเนินงานควบคุมและสอดสองผูMกระทําผิดที่เปNนผูMใหญ (Adult Offenders)
2540 ขยายงานคุมประพฤติไปยังผูMกระทําผิดที่เปNนผูMใหญ และเริ่มจัดใหMมีการทํางานบริการสังคม
(Community Service) รวมถึงการฝ•กอบรม/แกMไขฟ€•นฟูตามคําสั่งของศาล
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2541 เริ่มดําเนินงานควบคุมและสอดสองในเชิงควบคุม (Protective Supervision) กับผูMกระทําผิดใน
คดีความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence Offenders)
2546 เริ่มดําเนินมาตรการคุมประพฤติแบบเขMมงวด (Intensive Probation Service: IPS)
2547 เริ่มดําเนินการควบคุมและสอดสองเชิงควบคุม (Protective Supervision) กับผูMกระทําผิดในคดี
คMาบริการทางเพศ (Sex Trafficking Offenders)
2548 เริ่มใชMโปรแกรมจอหLน-สคูล (John School Program)

เริ่มใชMการกักขังในที่อยูอาศัย เชน บMาน โดยใชMระบบการตรวจสอบคลื่นเสียง
(Curfew Supervising Voice Verification System: CVS)
2551 เริ่มใชMโปรแกรมการควบคุมตัวแบบอิเล็กทรอนิกสL (Electronic Monitoring Program: EM) กับ
ผูMกระทําผิดทางเพศ (Sex Offenders)

เริ่มดําเนินการสืบเสาะขMอเท็จจริงในชั้นกอนฟ‡อง (Pre-Petition) สําหรับโปรแกรม EM
2552 เริ่มใชMโปรแกรมการทํางานบริการสังคม (Community Service)
2553 ขยายการใชMโปรแกรมการควบคุมตัวแบบอิเล็กทรอนิกสL (Electronic Monitoring Program)
ไปยังกลุมผูMกระทําผิดในคดีที่เกี่ยวกับชีวิต (Murderers) และคดีลักพาตัวเด็ก
(Child Abductors)
2554 เริ่มใชMโปรแกรมบําบัดดMวยการฉีดยาสําหรับผูMกระทําผิดทางเพศ

เริ่มดําเนินการลงทะเบียน (Registration) และระบบการแจMงเตือนชุมชน
(Community Notification) เกี่ยวกับผูMกระทําผิดทางเพศ (Sex Offenders)
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แผนภูมิที่ 1: ปริมาณคดีผูMถูกคุมความประพฤติ
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โครงสรางองคSการ
1. โครงสรางองคSการ
กระทรวงยุติธรรม
(Ministry of Justice)
สํานักนโยบายและป•องกันอาชญากรรม
(Crime Prevention & Policy Bureau)

กรมแผนป•องกัน
อาชญากรรม
(Crime Prevention)
Department)

กรมการพัฒนากฎหมาย
และความสงบเรียบรอย
(Law & Order
Advancement Dpt.)

กรมคุมประพฤติ
(Probation & Parole
Department)

สํานักงานคุมประพฤติภาค
18 แหง
(Regional Probation Offices)
สํานักงานคุมประพฤติสาขา
38 แหง
(Branch Probation Offices)
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กรมเยาวชน
(Juvenile
Department)

ศูนยSควบคุมระบบ GPS กลาง
(GPS Central Monitoring
Center)
ศูนยSควบคุมระบบ GPS
เมืองแดจอน (GPS Deajeon
Monitoring Center)
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แผนภูมิที่ 2: จํานวนพนักงานคุมประพฤติ พ.ศ. 2532-2555 (ค.ศ. 1989-2012)
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305

1989 1995 2000 2002 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012
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หนาที่และความรับผิดชอบ
1. การควบคุมและสอดสองผูกระทําผิดในชุมชน (Offender Supervision)
- ควบคุมดูแลผูMกระทําผิดใหMปฏิบัติตามเงื่อนไข อาทิ การรายงานตัวตามกําหนดนัดหมาย
และการออกเยี่ยมเยียนสอดสอง (Home Visits)
- ใหMความชวยเหลือผูMกระทําผิด อาทิ การเขMาเรียนในสถานศึกษา หรือการประกอบอาชีพ
- กรณี ที่ ผูM ถู ก คุ ม ความประพฤติ ฝ| า ฝ€ น เงื่ อ นไข อาจมี ก ารเพิ ก ถอนการรอลงอาญาหรื อ
เปลี่ยนแปลงคําพิพากษาไดM
2. การบังคับตามคําสั่งใหทํางานบริการสังคม (Enforcement of Community
Service Order)
- ควบคุมดูแลการทํางานบริการสังคมโดยไมไดMรับคาตอบแทนตามที่ศาลกําหนด
- การทํางานบริการสังคมโดยไมไดMรับคาตอบแทน เชน การซอมแซมบMานใหMผูMยากไรM การ
ช ว ย เห ลื อ ผูM ดM อย โ อก าส ใน สถ าน สง เคร าะ หL แล ะกิ จก รรม เพื่ อก าร อนุ รั ก ษL
ทรัพยากรธรรมชาติ เปNนตMน
3. การบั งคั บตามคํ า สั่ งใหเขารั บการแกไขฟYZ น ฟู/ การศึ กษา (enforcement of
Education/Treatment Order)
ศาลจะมีคําสั่งประเภทนี้กับผูMกระทําผิดในคดียาเสพติด (Illegal Drug Use) คดีความ
รุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) และคดีทารุณกรรมทางเพศ (Sexual Assault) ผูMกระทําผิด
เหลานี้ จั ดอยูในกลุ มที่ มีความเสี่ ย งสู งที่ จ ะกระทํ าผิ ดซ้ํ า เนื่ องจากความบกพรองดM านจิ ตใจ และปŒ ญหา
พฤติกรรม โดยศาลจะกําหนดใหMผูMกระทําผิดตMองเขMารับโปรแกรมการศึกษาหรือโปรแกรมบําบัดไดMสูงสุดถึง
500 ชั่วโมง
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4. การสืบเสาะขอเท็จจริงกอนศาลมีคําพิพากษา (Pre-Sentence Investigation) /
การสืบเสาะขอเท็จจริงในชั้นกอนฟ•อง (Pre-Petition Investigation)
พนักงานคุมประพฤติมีหนMาที่ดําเนินการสืบเสาะขMอเท็จจริงกอนศาลมีคําพิพากษาและการ
สืบเสาะขMอเท็จจริงในชั้นกอนฟ‡อง และจัดทํารายงานเพื่อเสนอตอศาลหรือพนักงานอัยการ การรายงาน
สืบเสาะขMอเท็จจริงนั้นสามารถชวยใหMผูMพิพากษาหรือพนักงานอัยการสามารถกําหนดโทษไดMอยางเหมาะสม
อีกทั้งยังเปNนขMอมูลพื้นฐานที่เปNนประโยชนLในการวางแผนการคุมประพฤติและแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดดMวย
5. การควบคุ ม ตั ว ผู กระทํ า ผิ ด ดวยเครื่ อ งมื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สS ในระบบ
GPS
(GPS Electronic Monitoring)
- ดําเนินการติดตามควบคุมผูMกระผิดในคดีรMายแรง เชน คดีเกี่ยวกับเพศ คดีความผิดตอชีวิต
และคดีลักพาตัวเด็ก ตลอด 24 ชั่วโมง
- ดําเนินมาตรการป‡องกันการกระทําผิดซ้ําอยางมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการติดตามหรือการ
คุมประพฤติแบบเขMมงวด
6. โปรแกรมการแกไขฟYZนฟูดวยการฉีดยาสําหรับผูกระทําผิดทางเพศ (Pharmacological
Treatment for Sexual Offenders)
- ดําเนินมาตรการตามคําสั่งศาลในเรื่องการบําบัดดMวยยา (Pharmacological Treatment
Order) โดยการฉีดยายับยั้งฮอรLโมนเทสโทสเตอโรน (testosterone) ใหMกับผูMกระทําผิดใน
คดีทางเพศ ซึ่งแพทยLไดMวินิจฉัยวาบุคคลนั้นมีความตMองการทางเพศที่ผิดปกติ (Paraphillic
Disorder)
- โปรแกรมการบําบัดดMวยการฉีดยา จะดําเนินการควบคูกับการบําบัดทางจิต เชน CBT
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สถิติ
ตารางที่ 1: ปริมาณคดีแยกตามประเภทคําสั่ง (Cases by Type of Order)
2551

2552

2553

2554

2555

คุมประพฤติ

88,055

92,722

94,459

89,388

88,623

งานบริการสังคม

47,654

48,902

42,469

41,317

41,560

การอบรมความรูM/การแกMไขฟ€•นฟู

22,083

25,888

24,306

25,110

28,517

การหันเหคดีกอนเขMาสูศาล

5,014

5,648

6,751

7,114

7,516

โปรแกรมจอหLน-สคูล

21,802

39,631

15,576

8,936

5,954

การควบคุมตัวแบบอิเล็กทรอนิกสL

205

591

714

1,561

1,747

งานบริการสังคมแทนคาปรับ

-

4,667

11,958

6,341

4,282

การสืบเสาะขMอเท็จจริงในชั้นกอนฟ‡อง/ชั้นศาล 19,582

23,363

25,578

25,771

31,569

การเพิ่มเติมคําพิพากษา

-

-

-

10,799

13,411

การลงทะเบียนและแจMงเตือน

-

-

-

480

2,682

รวม

204,395 241,412 221,811 216,817 225,861
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ตารางที่ 2: การเปรียบเทียบปริมาณคดีผูMถูกคุมความประพฤติที่เปNนผูMใหญและเยาวชน
ป` พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)
จํานวน

%

ผูMใหญ

125,128 คดี

63.8

เด็กและเยาวชน

71,105 คดี

36.2

ป` พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)
จํานวน

%

ผูMใหญ

106,439 คดี

59.7

เด็กและเยาวชน

71,760 คดี

40.3

ตารางที่ 3: ปริมาณคดี แยกตามบทบัญญัติกฎหมาย
2551

2552

2553

2554

2555

กฎหมายอาญา
(Criminal Law)

101,837 100,477 91,936

85,929

86,818

พ.ร.บ.วาดMวยเด็กและเยาวชน
(Juvenile Act)

47,437

พ.ร.บ.วาดMวยความรุนแรงในครอบครัว
(Domestic Violence Act)

4,400

4,259

3,267

2,412

2,589

(2.4%)

(2.0%)

(1.7%)

(1.3%)

(1.5%)

การชะลอฟ‡อง
(Suspension of Indictment)

26,816

45,279

22,327

16,874

13,470

(14.5%) (20.8%) (11.4%) (9.4%)

(7.6%)

พ.ร.บ.วาดMวยความรุนแรงทางเพศ
(Sexual Violence Act)

1,456

1,648

1,633

1,783

1,924

(0.8%)

(0.8%)

(0.8%)

(1.0%)

(1.1%)

(55.1%) (46.1%) (46.9%) (34.4%) (48.7%)
58,340

61,447

61,766

63,859

(25.7%) (26.7%) (31.3%) (34.4%) (35.8%)
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2551

2552

2553

2554

2555

พ.ร.บ.วาดMวยการคุมขังและแกMไขฟ€•นฟู
(Treatment and Custody Act)

1,219

1,123

1,139

1,122

1,077

(0.7%)

(0.5%)

(0.6%)

(0.6%)

(0.6%)

พ.ร.บ.วาดMวยการคMาบริการทางเพศ
(Sexual Trafficking Act)

1,443

1,665

1,648

1,008

1,018

(0.8%)

(0.8%)

(0.8%)

(0.6%)

(0.6%)

พ.ร.บ.วาดMวยการติดตามดMวยระบบ GPS
(GPS Tracking Act)

205

591

714

1,561

1,747

(0.1%)

(0.3%)

(0.4%)

(0.9%)

(1.0%)

พ.ร.บ.วาดMวยการทํางานบริการสังคม
แทนคาปรับ (Fine Defaulters
Community Service Act)

-

4,667

11,958

6,341

4,282

(2.1%)

(6.1%)

(3.5%)

(2.4%)

พ.ร.บ.วาดMวยการคุMมครองเด็กและเยาวชน
จากการกระทําผิดทางเพศ (Child Juvenile
Protection from Sex Offenses Act)

-

-

164

971

1,415

(0.1%)

(0.5%)

(0.8%)

รวม

184,813 218,049 196,233 179,767 178,199

(Total)

(100%)

193

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)
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วิธีการปฏิบัติทดี่ ีในงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวในอาเซียนบวกสาม
การประชุมกลุมยอยในการประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวก
สาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูMใน 3 หัวขMอ ไดMแก 1) การมีสวนรวมของชุมชนในการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด
2) เทคโนโลยีที่ใชMในงานคุมประพฤติ และ 3) โปรแกรมแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในงานคุมประพฤติ และแตละ
หัวขMอมีวิทยากรจากกลุมประเทศอาเซียนบวกสาม มานําเสนอวิธีการปฏิบัติที่ดีในแตละดMาน ซึ่งสามารถสรุป
สาระสําคัญไดM ดังนี้
การมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขฟYZนฟูผูกระทําผิด
วิทยากรที่นําเสนอ ไดMแก
1. Mr. Shoji Imafuku ที่ปรึกษาสํานักงานฟ€•นฟูผูMกระทําผิด กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ|น
2. Dr. Brian Steels อาจารยLจากมหาวิทยาลัยเคอรLติน ประเทศออสเตรเลีย
3. Mr. Matthew Willis รองผูMจัดการโครงการวิจัย การป‡องกันอาชญากรรมและการสถาบัน
อาชญาวิทยา ประเทศออสเตรเลีย ตอบสนองตอกระบวนการยุติธรรม
4. Mr.Benoit Chavaz ผูMแทนจากคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ
5. นางกรกช นาควิ เ ชตร ผูM อํ า นวยการสํ า นั ก พั ฒ นาการคุ ม ประพฤติ กรมคุ ม ประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม
6. ดร. อั ง คณา บุ ญ สิ ท ธิ์ ผูM อํ า นวยการสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ธ นบุ รี กรมคุ ม ประพฤติ
ผูMดําเนินการอภิปราย
วิทยากรคนที่ 1: Mr. Shoji Imafuku ที่ปรึกษาสํานักงานฟYZนฟูผูกระทําผิด กระทรวง
ยุติธรรม ประเทศญี่ปุeน
ในป` พ.ศ. 2482 (ค.ศ. 1939) ประเทศญี่ปุ|นไดMบัญญัติ “กฎหมายฟ€•นฟูผูMกระทําความผิด ”
ซึ่ ง กฎหมายดั ง กลาวไดM แ ตงตั้ ง พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ขึ้ น กวา 13,000 คน พรM อ มทั้ ง กํ า หนดกรอบการ
ดําเนินงานแกMไขฟ€• นฟูขั้นพื้นฐานสําหรั บใชMเปNน แนวปฏิบั ติงาน ทั้ งนี้นอกจากการมีพนักงานคุ มประพฤติ
ที่เปNนขMาราชการประจําแลMว ยังเปkดโอกาสใหMภาคเอกชนสนับสนุนและเขMามามีสวนรวมในการดําเนินงานอีก
ดMวย โดยอยูภายใตMการกํากับดูแลของหนวยงานภาครัฐ
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ตอมาในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กระบวนการยุติธรรมของประเทศญี่ปุ|นมีการปฏิรูปครั้ง
ใหญ โดยมี การจั ด ตั้ ง ระบบการแกM ไขฟ€• น ฟู ผูM ก ระทํ า ผิ ด ในชุ มชน และระบบการทํ างานรวมกั น ระหวาง
พนั กงานที่มีความเชี่ ย วชาญในการแกMไขฟ€• น ฟูผูM กระทํ าผิ ด กั บ อาสาสมั ครคุ มประพฤติโ ดยมี ผ ลบั งคับใชM
นับตั้งแตนั้น สําหรับหนMาที่หลักของพนักงานคุมประพฤติ คือ การดูแลผูMถูกคุมความประพฤติและผูMไดMรับการ
พักการลงโทษและลดวันตMองโทษ ลักษณะของระบบงานคุมประพฤติของประเทศญี่ปุ|น เนMนหลักสําคัญ คือ
การสรMางความรวมมือและการมีสวนรวมจากภาคประชาชน โดยภาคประชาชนประกอบไปดMวย อาสาสมัคร
คุมประพฤติ สมาชิกสมาคม Big Brothers and Sisters สมาชิกสมาคมสตรีเพื่อการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด
และสถานแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด (บMานกึ่งวิถี) งานคุมประพฤติและแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในประเทศญี่ปุ|นนั้น
เปNนการรวมมือกันระหวางพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ และเพื่อใหMการทํางานสอด
ประสานกันจึงไดMมีการจัดการประชุมระหวางกันขึ้นในทุกๆ 2-3 เดือน โดยอาสาสมัครคุมประพฤติจะตMองสง
รายงานการทํางานใหMกับพนักงานคุมประพฤติเดือนละหนึ่งครั้งดMวย
อาสาสมั ครคุมประพฤติ มีอายุ การทํ างาน 2 ป` โดยจะไมไดMรั บคาตอบแทน แตอาสาสมั คร
คุมประพฤติ สามารถเบิกจายคาใชMจายที่เกิดขึ้นในระหวางการทํางานไดM ในปŒจจุบันมีอาสาสมัครคุมประพฤติ
จํานวน 48,221 คน โดยสวนใหญมีอายุเฉลี่ยประมาณ 64 ป` (ขMอมูลในป` พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)) อยางไรก็
ตาม ในขณะที่ มีผูM ถู กคุ มความประพฤติ และผูMไดM รั บ การพั กการลงโทษและลดวั น ตM อ งโทษ จํ านวนกวา
42,000 คน แตมีพนักงานคุมประพฤติที่ดูแลผูMกระทําผิดความผิดอยูเพียง 1,120 คน ดังนั้น อาสาสมัคร
ประเภทตางๆจึงเปNนที่ตMองการ และเปNนกําลังสําคัญในการดําเนินงานคุมประพฤติและแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด
ของประเทศญี่ปุ|นเปNนอยางมาก
หนMาที่หลักของอาสาสมัครคุมประพฤติ คือ การเขMาไปพบปะพูดคุย และสัมภาษณLผูMกระทําผิด
โดยสวนใหญแลM ว จะเกิ ดขึ้ น ที่ บM า นของผูM ก ระทํ าผิ ดเองและเปN น ชวงเวลาระหวาง 16.00– 21.59 น.
ซึ่งหมายความวา อาสาสมัครคุมประพฤตินั้นจะตMองสละเวลาสวนตัวของตนเองในการทํางานคุมประพฤตินี้
ความสํ าคั ญของอาสาสมั ค รคุ มประพฤติ คื อ การเขM าถึ งผูM กระทํ า ผิ ด ไดM อยางรวดเร็ ว และเปN น กั น เองใน
ขณะเดียวกันยังชวยดูแลและใหMการสงเคราะหLภายหลังปลอย เพื่อชวยใหMผูMกระทําผิดกลับคืนสูชุมชนไดMอยาง
ปกติสุข นอกจากนั้นแลMวระบบอาสาสมัครและการมีสวนรวมจากภาคประชาชนยังถือเปNนปŒจจัยสําคัญที่ทํา
ใหMลดจํานวนการกระทําผิดซ้ําของผูMกระทําผิด และทําใหMกระบวนการคืนคนดีสูสังคมเปNนไปไดMอยางราบรื่น
ยิ่งขึ้น
จากที่ ก ลาวมาขM า งตM น สามารถสรุ ป ไดM ว า งานคุ ม ประพฤติ ข องประเทศญี่ ปุ| น เล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสําคัญของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ทําหนMาที่สนับสนุนการแกMไขผูMกระทําผิดในชุมชน รวมไปถึงเปNน
ผูMเชื่อมประสานการทํางานระหวางพนักงานคุมประพฤติกับผูMถูกคุมความประพฤติ ดังนั้นการเสริมสรMางความ
เขMมแข็งของอาสาสมัครคุมประพฤติในประเทศญี่ปุ|นจึงเปNนสิ่งสําคัญซึ่งภาครัฐตMองตระหนักเปNนอยางยิ่ง
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วิทยากรคนที่ 2: Dr. Brian Steels อาจารยSจากมหาวิ ทยาลั ยเคอรS ติน ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเด็นหลักของการนําเสนอเนMนเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทLในชุมชน” โดย
นําเสนอผานแผนผังวงกลม 3 ชั้นชMอนกัน โดยชั้นในสุดหมายถึง ผูMกระทําผิด ชั้นกลางหมายถึง ครอบครัว
ของผูMกระทําผิ ด และชั้น นอกสุ ดหมายถึง ผูM ที่ไดM รั บผลกระทบจากการกระทํ าผิดนั้ น ๆ หรื อชุ มชนที่ เปN น
สถานที่เกิดเหตุการณLกระทําผิด แผนผังวงกลมนี้สื่อถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของครอบครัวผูMกระทํา
ผิดและชุมชนนั้นๆเพื่อประโยชนLสูงสุดในการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด
ครอบครัวของผูกระทําผิด
ตัวผูกระทําผิด

ผูที่ไดรับผลกระทบ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทLใหMความสําคัญเปNนลําดับแรกกับครอบครัวของผูMกระทําผิด
ซึ่งหมายถึงการที่ผูMกระทําผิดยอมเปkดใจและยอมรับความผิดกับครอบครัวเปNนอันดับแรก และครอบครัวนั้น
จะเปNนผูMสะทMอนใหMผูMกระทําผิดตระหนักไดMวาการกระทําของตนไดMสรMางความเสียหาย ความเสื่อมเสียใหMกับ
บุคคลที่ ตนรักและรักตน ซึ่ งก็ คือครอบครั วนั่ น เอง การพูดคุ ยและเปkดใจกั บครอบครัว เชนนี้จ ะสงผลใหM
ผูMกระทําผิดรูMสึกอยากแกMไขและไดMรับความชวยเหลือ เพื่อที่จะไมกระทําความผิดซ้ําอีก
นอกจากครอบครั ว แลM ว กระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ทL ใ หM ค วามสํ า คั ญ ตอผูM ที่ ไ ดM รั บ
ผลกระทบหรือคนในชุมชนที่เกิดเหตุอีกดMวย เนื่องจากชุมชนเปNนผูMมีประสบการณLตรงกับผูMกระทําผิด ชุมชน
จะเปNนผูMที่รูMดีเกี่ยวกับปŒญหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองมากที่สุดวาควรจะดําเนินการอยางไรเพื่อใหM
ชุมชนนั้นเขMมแข็งยั่งยืน และควรจะใชMมาตรการใดในการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด ฉะนั้นการสรMางความสามาน
ฉันทLในชุมชนจึงเปNนตัวแปรสําคัญที่จะชวยลดอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นไดM อยางไรก็ตามชุมชนแตละชุมชนก็
มีประสบการณLเกี่ยวกับผูMกระทําผิดแตกตางกันออกไป ดังนั้นจึงไมสามารถที่จะนํารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมา
ใชMในการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดทั้งระบบในภาพรวมทั้งหมด แตสามารถนํามาประยุกตLปรับใชMใหMเหมาะสมไป
ตามบริบท ตลอดจนบรรทัดฐานของชุมชนนั้นๆไดM
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กลาวโดยสรุป การสรMางความสมานฉันทLในชุมชนจะเกิดขึ้นไดMก็ตอเมื่อไดMรับความรวมมือจาก
คนในชุมชนนั้นเองเปNนตัวแปรสําคัญ เพราะบุคคลเหลานั้นคือผูMที่อยูอาศัยและมีประสบการณLสูงสุดและ
ไดMรับผลกระทบมากที่สุด แตทั้งนี้สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับผูMกระทําผิด ก็คือ “ครอบครัวของผูMกระทําผิด”
ที่มีสวนสําคัญในการสะทMอนใหMผูMกระทําผิดรูMสึกอยากแกMไขพฤติกรรมที่ผิดพลาดเหลานั้นของตนเองดMวย
วิทยากรคนที่ 3: Mr. Matthew Willis รองผูจัดการโครงการวิจัยการป•องกันอาชญากรรม
และการตอบสนองตอกระบวนการยุติธรรม สถาบันอาชญาวิทยา ประเทศออสเตรเลีย
วิทยากรกลาวถึงประวัติความเปNนมาของ “สถาบันอาชญาวิทยาของประเทศออสเตรเลีย”
(Australian institute of Criminology: AIC) โดยกลาววาสถาบันดังกลาวกอตั้งขึ้นในป` พ.ศ. 2516
(ค.ศ. 1973) เปNนศูนยLรวมความรูMทางดMานอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลีย เพื่อที่
จะสงเสริมความยุติธรรมและลดการเกิดอาชญากรรมผานการทําวิจัยจากหลักฐานเชิงประจักษL และเปNน
ฐานขMอมูลสําคัญในการสนับสนุนการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตางๆ โดยทํางานรวมกับภาครัฐและ
ภาคเอกชน
สําหรับความเปNนมาของกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียนั้น เนื่องจากออสเตรเลียเปNน
ประเทศที่แบงออกเปNน 6 รัฐ และแตละรัฐมีกฎหมายและระบบงานคุมประพฤติที่แตกตางกันออกไป รวมถึง
ระบบการลงโทษก็มีความรุนแรงที่ตางกันไปดMวย นอกจากนั้นประเทศออสเตรเลียยังไมมีกฎหมายระดับชาติ
ในเรื่องงานคุมประพฤติจึงทําใหMระบบงานคุมประพฤติของออสเตรเลียเปNนไปอยางยากลําบาก ทั้งนี้วิทยากร
ไดMยกตัวอยางเหตุการณLในรัฐนิวเซาทLเวลที่ผูMกระทําผิดก็ตMองขึ้นศาลของนิวเซาทLเวล และไดMรับการลงโทษที่
รัฐนี้ เชนกัน
นอกจากนี้ วิทยากรไดMกลาวถึง ประชากรในประเทศออสเตรเลียที่เปNนชนกลุมนMอย หรือชน
พื้น เมืองวา มีจํ านวนเพี ย ง 2.6 เปอรL เซ็ น ตL แตกลั บมี ป ริมาณการจํ าคุ กที่ สู งกวาประชากรสวนใหญของ
ประเทศและมีแนวโนMมที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ประชากรสวนใหญของประเทศมีปริมาณการจําคุกลดลง
อีกประเด็นหนึ่งที่สํ าคัญ คือ วิ ทยากรกลาวถึงการเปลี่ ยนแปลงที่เพิ่งเกิ ดขึ้นของระบบงาน
คุมประพฤติในประเทศออสเตรเลียซึ่งปรากฏในหลายเรื่อง เริ่มตMนจากการเนMนไปที่ความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยง
ในที่นี้หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดการกระทําผิดซ้ําและความเสี่ยงตอชุมชน ดั้งนั้นจึงมีการเพิ่มความถี่ใน
การตรวจตรา (Surveillance) และการปรับปรุงระบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) อีกดMวย
ประเด็นตอมาคือ การมีโปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูที่แยกตามประเภทของคดีและฐานความผิด
(Offence-focused Program) โดยที่พนักงานคุมประพฤติจะทํางานอยางใกลMชิดเปNนกรณีไป นอกจากนั้น
ยังมีการตั้ งศาลเฉพาะขึ้น ซึ่งเปNน ศาลพิ เศษสํ าหรั บ ชนกลุมนM อยหรื อชนพื้ นเมื องที่ จะมีการดํ าเนิ น การที่
แตกตางจากศาลทั่วไป แตมีคําพิพากษาและผลลัพธLเหมือนกัน ศาลพิเศษนี้มีขึ้นเพื่อทําใหMชนกลุมนMอยหรือ
ชนพื้นเมืองรูMสึกมั่นใจและรูMสึกวาไดMรับความเปNนธรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากหากถูกตัดสินโดยศาลปกติชน
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กลุมนMอยหรือชนพื้นเมืองจะรูMสึกวาตนเองไมไดMรับความเปNนธรรมอยางเทาเทียมและหนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือ
ขMอจํากัดเรื่องภาษาหลักของคนเหลานั้น และในบางกรณีชนกลุมนMอยไมสามารถเขMาใจเหตุการณLไดMเลย
ตอมาในประเด็นของการมีมาตรการในการลงโทษที่เขMมแข็ง (Strong streamlining order) วิทยากรไดM
กลาวถึงประเด็นนี้วาในปŒจจุบันมีการปรับปรุงระบบงานคุมประพฤติใหMเขMมแข็งและนาเชื่อถือ เพื่อที่ศาลและ
หนวยงานภาครัฐจะสามารถเชื่อถือ และเชื่อมั่นในศักยภาพของงานคุมประพฤติ
อยางไรก็ ตามวิ ทยากรไดM กลาวอีกวายั งมีห ลายคําถามที่ ยังไมสามารถหาคํ าตอบและแกMไข
ไดMในระบบงานคุมประพฤติของประเทศออสเตรเลีย เชน การประเมินความเสี่ยงเหมาะสมกับประชากรของ
ประเทศหรือไม ความเสี่ยงนี้หมายถึงความเสี่ยงของใคร และคําถามที่สําคัญยิ่งคือ อะไรคือความหมายที่
แทMจริงของการคุมประพฤติ
วิทยากรคนที่ 4: Mr.Benoit Chavaz ผูประสานงานดานการคุมครองคณะกรรมการ
กาชาดระหวางประเทศ ประจําประเทศไทย
วิทยากรไดMกลาวแนะนําคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศวาเปNนองคLกรอิสระเกี่ยวกับ
มนุษยธรรมระหวางประเทศ หนMาที่หลักขององคLกรดังกลาวคือ การชวยเหลือ ปกป‡อง และป‡องกันผูMที่ไดMรับ
ผลกระทบจากสถานการณL ที่ เ กี่ ย วกั บ มนุ ษ ยธรรม เชน สงครามตางๆ นอกจากนั้ น นั ก กิ จ กรรมดM า น
มนุษยธรรมใหMความสําคัญกับสภาพความเปNนอยูและการปฏิบัติตอนักโทษเปNนอยางมาก และองคLกรนี้ไดM
จัดการสัมมนาทางดMานเทคนิคและการฝ•กสอนงานใหMแกเจMาหนMาที่ของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบในดMานราชทัณฑL
อีกดMวย คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศทํางานรวมกับประเทศตางๆในทุกภูมิภาค และทํางานอยาง
ใกลMชิดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศไทย
สํ าหรั บ ประเทศไทยนั้ น องคL กรนี้ ทํา งานรวมกั บ กรมราชทั ณฑL กระทรวงยุ ติธ รรม ในเรื่ อ ง
ปริมาณความแออัดของผูMตMองขังในเรือนจําที่มีมากเกินไป โดยทางคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ
เชื่อวางานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวจะสามารถลดจํานวนผูMตMองขังในทัณฑสถาน และ
เรือนจํา รวมถึงลดความเครียด และความกดดันของผูMตMองขังที่ตMองอยูรวมกันอยางแออัดไดM ดังนั้นองคLกรนี้
จึงเล็ งเห็ น ถึ งความสํ าคั ญของการแกMไขฟ€• น ฟู ผูM กระทําผิ ดในชุ มชนโดยมี ครอบครั ว เปN น กํ าลั งหลั กในการ
ดําเนินการ เนื่องจากครอบครัวคือผูMที่ใกลMชิดตอผูMกระทําผิดมากที่สุด ลําดับตอมาจึงเปNนหนMาที่ของชุมชนที่
จะชวยเยียวยาและฟ€•นฟูผูMกระทําผิดภายหลังกลับคืนสูชุมชน องคLกรนี้เชื่อวาการจําคุกควรจะเปNนหนทาง
สุดทMายในการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําตอจากครอบครัวและชุมชน
วิทยากรไดMกลาววาสําหรับประเทศไทยนั้น มีความจําเปNนอยางยิ่งที่จะนําเสนอองคLความรูMและ
ประโยชนL เ รื่ อ งของงานคุ ม ประพฤติ แ ละมาตรการแบบไมควบคุ ม ตั ว แกสาธารณะ เพื่ อ ที่ จ ะทํ า ใหM เ กิ ด
กระบวนการมี ส วนรวมจากภาคประชาชน เนื่ อ งจากความเขM า ใจและการมี ส วนรวมของชุ มชนจะเปN น
สิ่งสําคัญในการพัฒนาระบบคุมประพฤติใหMพัฒนาไดM นอกจากนั้นองคLกรนี้ยังสงเสริมการนําแนวปฏิบัติตางๆ
เชน ขMอกําหนดกรุงเทพฯ มาใชM
200

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม 2556

วิ ท ยากร 5: นางกรกช นาควิ เ ชตร ผู อํ า นวยการสํ า นั ก พั ฒ นาการคุ ม ประพฤติ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
งานคุ มประพฤติ ของประเทศไทยกอตั้ งขึ้ นในป` พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952) โดยนํ ามาใชM กับ
ผูMกระทําผิดที่เปNนเด็กและเยาวชน แตศาลใชMเพียงมาตรการรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษเทานั้น
ยังไมมีการใชMวิธีการคุมความประพฤติเพราะยังไมมีหนวยงานและเจMาหนMาที่ที่จะรับผิดชอบดําเนินการตาม
คําพิพากษาของศาลไดM ตอมาในป` พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) กระทรวงยุติธรรมไดMจัดตั้งสํานักงานคุมประพฤติ
กลาง และเนื่องจากผลการทํางานเปNนที่นาพอใจ และเล็งเห็นถึงประโยชนLของงานคุมประพฤติสํานักงาน
คุมประพฤติกลางจึงไดMรับการยกฐานะเปNนกรมคุมประพฤติในป` พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992)
กรมคุมประพฤติคงไมสามารถปฏิบัติงานตามลําพังไดM แตสิ่งสําคัญในการทํางานจําเปNนตMอง
ไดMรับความรวมมือจากชุมชนและทํางานรวมกันกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งจะทําหนMาที่เปNนผูMประสาน
ชองวางตางๆระหวางพนักงานคุมประพฤติและผูMถูกคุมความประพฤติ ในชวงแรกที่อาสาสมัครคุมประพฤติ
เขM ามามี ส วนรวมในงานคุ มประพฤติ นั้ น จะมี ห นM าที่ในสวนของการสงเคราะหL ห ลั งปลอยเทานั้ น ตอมา
อาสาสมัครคุมประพฤติก็ไดMรับการฝ•กอบรมจากพนักงานคุมประพฤติในการทําหนMาที่ตรวจตราและดูแล
ผูMถูกคุมความประพฤติและครอบครัวอยางเหมาะสม เพื่อที่จะสรMางภูมิคุMมกันทางสังคมใหMกับผูMถูกคุมความ
ประพฤติใหMกลับไปใชMชีวิตในสังคมไดMอยางปกติสุข นอกจากนี้อาสาสมัครคุมประพฤติยังทําหนMาที่ในการ
สรMางความตระหนักรูMใหMชุมชน และสงเสริมแนวทางการคืนคนดีกลับสูสังคมอีกดMวย
ในตอนทMายนายสุรัตนL ศรีเดช อาสาสมัครคุมประพฤติมารวมการอภิปรายดMวยโดยอาสาสมัคร
คนดังกลาวเปNนอดีตเจMาหนMาที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ ซึ่งทานไดMกลาววา อาสาสมัครคุมประพฤติมี
หนMาตรวจตราและดูแลผูMถูกคุมความประพฤติตามที่กรมคุมประพฤติไดMกําหนดหลักเกณฑLเอาไวM อีกทั้งยัง
กําหนดโปรแกรมคุมประพฤติตางๆรวมกับพนักงานคุมประพฤติใหMกับผูMถูกคุมความประพฤติอีกดMวย เชน
โปรแกรมการทํากิจกรรมทางศาสนา หรือโปรแกรมการกลับสูสังคมและยังเปNนหนMาที่ของเครือขายยุติธรรม
ชุมชนที่จะสนับสนุนและชวยเหลือใหMผูMกระทําผิดกลับเขMาสูสังคมไดM
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เทคโนโลยีที่ใชในงานคุมประพฤติ
วิทยากรที่นําเสนอ ไดMแก
1. Professor Dr. George Mair อาจารยLจากมหาวิทยาลัยลิเวอรLพูลโฮบ สหราชอาณาจักร
“Probation and Technology: An Uneasy Combination”
2. Ms. Bernadette Alexander ผูMอํานวยการใหญสํานักงานคุมประพฤติ หนวยงาน
คุมประพฤติ กระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัว ประเทศสิงคโปรL
3. Mr. Ilsuk Noh รองผูMอํานวยการกรมคุมประพฤติและพักการลงโทษ กระทรวงยุติธรรม
ประเทศเกาหลี
4. ดร. ขัตติยา รัตนดิลก หัวหนMาสวนวิจัยและพัฒนา กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม
5. นางสาวแสงเดื อ น แสงบั ว งามล้ํ า พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ก าร สํ า นั ก พั ฒ นาการ
คุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
6. นายสันติ ฤทธิรัตนL ผูMอํานวยการกลุมควบคุมและสอดสอง สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ ผูMดําเนินการอภิปราย
วิทยากรคนที่ 1: Professor Dr George Mair ศาสตราจารยSจากมหาวิทยาลัยลิเวอรSพูล
โฮป สหราชอาณาจักร
วิทยากรไดMนํ าเสนอการนําเทคโนโลยีมาใชMในงานคุมประพฤติในประเทศอังกฤษและเวลสL
โดยเริ่มจากการเปรียบเทียบระบบงานคุมประพฤติดั้งเดิม (Traditional Probation) กอนที่มีการใชM
เทคโนโลยีตางๆ ในงานคุมประพฤติและระบบงานคุมประพฤติยุคปŒจจุบันตั้งแตศตวรรษที่ 21 เปNนตMนมา
ซึ่งมีการนําเทคโนโลยีตางๆเขMามาใชMงานคุมประพฤติมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหMเห็นภาพความเปNนมาและปŒญหาที่
เกิดขึ้นภายหลังไดMมีการนําเทคโนโลยีมาใชM
เดิมงานคุมประพฤติในประเทศอังกฤษและเวลสLมีหลักการดําเนินงานเพื่อ “ใหMคําปรึกษา ใหM
ความชวยเหลือ และเปNนมิตร” (“Advise, Assist, and Be friend”) กับผูMถูกคุมความประพฤติ ซึ่งใน
ยุคเริ่มแรกคุมประพฤติเปNนหนวยงานดMานสังคมสงเคราะหL (Social Work) ทํ างานเพื่อมนุษยธรรม
(Humanist) โดยจะดูแลและใหMความชวยเหลือผูMถูกคุมความประพฤติรายบุคคลเปNนหลักทําใหMพนักงาน
คุมประพฤติในสมัยกอนรูMจักผูMถูกคุมความประพฤติแตละคนเปNนอยางดี
จนกระทั่งศตวรรษที่ 21 งานคุมประพฤติไดMเปลี่ยนแปลงไปอยางมากและมีความแตกตาง
อยางสิ้นเชิง ระบบงานคุมประพฤติในปŒจจุบันเปNนการดําเนินงานในฐานะหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
แบบเต็มรูปแบบ (Criminal Justice Agency) และมิใชหนวยงานสังคมสงเคราะหLแบบเดิมอีกตอไป
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เจM า หนM า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านไดM รั บ การฝ• ก อบรมใหM เ ปN น เจM าหนM า ที่ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมมิ ใ ชเจM า หนM า ที่ สั ง คม
สงเคราะหL โดยใชMหลักการบริหารจัดการคดี (Offender Management) มีการใชMระบบการจําแนกผูMกระทํา
ผิดตามเกณฑLความเสี่ยง (Actuarial Assessment) มีการทํางานเปNนกลุม (Group Work) มากขึ้น จากเดิม
แนวทางการทํางานเปNนไปเพื่อดูแลและใหMความชวยเหลือ (Care and Support) ไดMเปลี่ยนแปลงเปNนการ
ควบคุม (Surveillance) มากขึ้น โดยประเมินจากเกณฑLการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
ซึ่งมีผลทําใหMพนักงานคุมประพฤติใชMเวลาสวนใหญ ประมาณ 70% ไปกับระบบคอมพิวเตอรL
ดังที่กลาวมาจะเห็นไดMวาเดิมงานคุมประพฤติมีการนําเทคโนโลยีมาใชMนMอยมาก สวนมากเปNน
การใชMทักษะความเปNนมืออาชีพในการทํางานกับคน เพื่อดูแลและใหMความชวยเหลือผูMถูกคุมความประพฤติ
แตละราย การนําเทคโนโลยีมาใชMสงผลใหMการพัฒนาทักษะเหลานี้หายไปและเกิดการลดคุณคาความเปNน
มนุษยL (Dehumanizing) มีการปฏิบัติตอผูMถูกคุมความประพฤติเสมือนเปNนวัตถุ (Objects) จนดูเหมือนวา
พนักงานคุมประพฤติในปŒจจุบันไมทราบแลMววาเกิดอะไรขึ้นกับผูMถูกคุมความประพฤติในพื้นที่ของตน เคยมี
เจMาหนMาที่กลาววา “คอมพิวเตอรLควรเขMามาเพื่อชวยเราทํางาน แตไมเปNนเชนนั้น คอมพิวเตอรLมาทํางานแทน
เรา และนั่นไมใชสิ่งที่ควรจะเปNน”
จากนั้ น วิ ทยากรไดM ย กตั ว อยางการนํ าเทคโนโลยี ม าใชMในงานคุ มประพฤติ 2 ประเภท คื อ
เครื่องมือการจําแนกผูMกระทําผิดดMวยระบบคอมพิวเตอรL (OASys) และการควบคุมตัวแบบอิเล็กทรอนิกสL
(Electronic monitoring: EM)
EM ไดMเริ่มทดลองใชMในประเทศอังกฤษและเวลสLเมื่อป` พ.ศ. 2531-2532 (ค.ศ.1988-1989)
โดยงานคุมประพฤติเปNนหนวยงานสําคัญในการดําเนินโครงการนํารองดังกลาว ซึ่งโครงการทดลองไดMรับการ
วิ จ ารณL อ ยางมากในครั้ ง นั้ น และหนวยงานคุ ม ประพฤติ เ องก็ ลั ง เลที่ จ ะใชM อยางไรก็ ต าม ตอมาเสี ย ง
วิพากษLวิจารณLเริ่มลดลง และไดMเริ่มดําเนินการจริงในป` พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) โดยเริ่มใชMกับผูMกระทําผิดที่
ศาลสั่งกักบริเวณในบMาน (Curfew Order) ฝ|ายที่ตอตMานการใชM EM มองวาการใชM EM เปNนการควบคุมตัวที่
มากเกินควร (Oppressive Controlling) ละเมิดสิทธิมนุษยชน (Infringement of Human Rights) จํากัด
สิทธิเสรีภาพของประชาชน (Civil Liberties) อีกทั้งเปNนภัยคุกคามตอการดํารงอยูขององคLกรคุมประพฤติ
ตอมาเมื่อมีการใชMจริง หนวยงานคุมประพฤติไดMสูญเสียโอกาสที่จะดูแลรับผิดชอบการบริหารและดําเนินงาน
ควบคุมตัวดMวย EM เพราะรัฐบาลไดMเปkดโอกาสใหMบริษัทเอกชนไดMเขMามาดําเนินงาน ในมุมมองของวิทยากร
เห็ น วานี่ เปN น ความผิดพลาดครั้งใหญ แมMห ลายฝ| ายสนั บสนุ นใหM ห นวยงานคุ มประพฤติ เปN น ผูM ดําเนิน งาน
แตสุดทMายก็ตMองพายแพM ตอนโยบายของรัฐบาลที่ตMองการเปkดโอกาสใหMเอกชนเขMามาดําเนินงาน และเมื่อ
ดํ าเนิ น งานจริ ง รัฐ บาลไมสามารถจั ด การทุ กอยางไดM อยางดี โดยเฉพาะในแงการประสานงานระหวาง
หนวยงานคุมประพฤติและภาคเอกชน ประกอบกับบริบททางการเมืองที่ไมเอื้ออํานวยสงผลใหMนโยบายการ
นํา EM มาใชMในประเทศอังกฤษและเวลสLไมราบรื่นเทาที่ควร
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อีกตัวอยางหนึ่งคือการใชMเครื่องมือการจําแนกผูMกระทําผิดดMวยระบบคอมพิวเตอรL หรือ OASys
ซึ่งยอมาจาก Offender Assessment System เกิดขึ้นเมื่อป` พ.ศ. 2543-2546 (ค.ศ. 2000-2003) เปNน
เครื่องมือที่พนักงานคุมประพฤติตMองกรอกขMอมูลตางๆมากมายของผูMถูกคุมความประพฤติแตละรายลงใน
ระบบคอมพิวเตอรL จากนั้นระบบจะประมวลผลการประเมินความเสี่ยงและความตMองการของผูMถูกคุมความ
ประพฤติรายนั้น ซึ่งเทคโนโลยีนี้ไดMมาแทนที่การวิเคราะหLประเมินผูMถูกคุมความประพฤติโดยใชMทักษะความ
ชํานาญเฉพาะคนหรือการทํางานที่ใชMทักษะการพูดคุยรายบุคคล เครื่องมือนี้เสมือนเปNนกลไกเครื่องจักร
(Mechanistic) ที่ลดการใชMทักษะของพนักงานคุมประพฤติและลดการใชMดุลยพินิจซึ่งอาจมีประโยชนLในแง
ปริมาณแตอาจไมไดMในเรื่องคุณภาพ ประกอบกับบริบททางการเมืองที่ไมเอื้ออํานวยและการเริ่มดําเนินการที่
คอนขMางเรงรีบ ไมรอบคอบ ทําใหMไมมีการอบรมหรือทําความเขMาใจใหMกับพนักงานคุมประพฤติอยางทั่วถึงทํา
ใหMการใชMเครื่องมือจําแนกกอใหMเกิดปŒญหาดังกลาวขึ้น
หากพิจารณาใหMดีจะเห็นวาแทMจริงแลMว ไมใชเทคโนโลยีที่สรMางปŒ ญหาแตบริบทการนํามาใชM
ตางหากที่สรMางปŒญหา ประการแรกคือความเขMาใจของหนวยปฏิบัติ จากตัวอยางขMางตMนจะเห็นวาพนักงาน
คุมประพฤติเองมองการนําเทคโนโลยีเหลานี้มาใชMวาเปNนภัยคุกความตองานคุมประพฤติ กลาวคือ แทนที่จะ
มองวาเปNนโอกาสที่ดีในการพัฒนางานแตกลับมองดMานลบ ประการที่สองคือ การมีสวนรวมที่เพิ่มขึ้นในงาน
คุมประพฤติ กลับสงผลดMานลบตอองคLกรเองและกลายเปNนภัยคุกคามของหนวยงานคุมประพฤติ ตัวอยางที่
ชัดเจนคือกรณีของ EM ที่ภาคเอกชนเขMามามีสวนรวมในการดําเนินงานคุมประพฤติเปNนครั้งแรก ประการที่
สามคือ มีการนําเทคโนโลยีมาใชMโดยปลอยใหMเกิดการลดความเปNนมืออาชีพของพนักงานคุมประพฤติลง
(De-Professionalization) และปลอยใหMอํานาจปกครองหนวยงานของตนเองลดลง ดังจะเห็นไดMจากการที่
OASys ไดMนําไปสูการควบรวมกิจการของคุมประพฤติและราชทัณฑL และกอตั้งเปNนหนวยงานใหมดMานการ
บริหารจัดการผูMกระทําผิด (National Offender Management Service: NOMS) ดังนั้นจึงสามารถกลาว
ไดMวาไมใชเทคโนโลยีที่เปNนปŒญหาแตบริบทการนํามาใชMอาจกอใหMเกิดปŒญหา
ขอเสนอแนะ จากวิทยากรมีดังนี้
1. ควรมีการเปลี่ยนกําลังเจMาหนMาที่อยู จากผลการวิจัยหนึ่งพบวาพนักงานคุมประพฤติรุนใหม
มีแนวโนMมที่จะกระตือรือรMนในการใชM OASys มากกวาพนักงานคุมประพฤติอาวุโส ซึ่งหมายความวา
เจMาหนMาที่รุนใหมอาจเรียนรูMที่จะใชMเทคโนโลยีนี้ไดMดีกวา
2. ควรมีการฝ•กอบรม เจMาหนMาที่อยางทั่วถึงเพราะการฝ•กอบรมเปNนเรื่องสําคัญอยางยิ่งในการ
สรMางความเขMาใจที่ถูกตMองและการสรMางทัศนคติใหMยอมรับตอเทคโนโลยี
3. ควรสรMางความมั่นใจวาเทคโนโลยีสามารถทํางานไดMอยางมีประสิทธิภาพ

204

การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม 2556

4. ควรสรMางความตระหนักวาเทคโนโลยีมีไวMเพื่อชวยเหลือมิใชแทนที่ ดังนั้นพนักงานคุม
ประพฤติตMองเชื่อในความเห็นของตนและพรMอมที่จะแสดงความเห็นหากแตกตางจากผลการประเมินของ
เทคโนโลยี เชน ผลการประเมินของ OASys เปNนตMน
5. ควรจะมุงประโยชนLของการนําเทคโนโลยีมาใชM มากกวาการใชMตามนโยบาย หรือการถูก
กําหนดใหMใชM
ทMายนี้ผูMนําเสนอหวังที่จะเห็นการนําเทคโนโลยีมาใชMอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
ซึ่งยอมรับวางานคุมประพฤติวันนี้ดีกวาเดิมในหลายเรื่อง แตมีเพียงบางเรื่องที่ยังไมดีขึ้นอยางที่ควรจะเปNน
และหวังวาการนํา EM มาใชMในประเทศไทยจะสามารถประสบความสําเร็จไดMตามวัตถุประสงคL
วิทยากรคนที่ 2: Ms. Bernadette Alexander ผูอํานวยการใหญสํานักงานคุมประพฤติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัว ประเทศสิงคโปรS
วิ ท ยากรไดM เ ริ่ ม จากการฉายวี ดี ทั ศ นL ซึ่ ง เปN น ชุ ด เดี ย วกั น กั บ ที่ ใ ชM ใ นการปฐมนิ เ ทศผูM ถู ก
คุมความประพฤติ ที่มีอายุระหวาง 16-21 ป` ซึ่ งเปNน ตัวอยางหนึ่ งในการใชM เทคโนโลยีในงานคุมประพฤติ
จากนั้นไดMกลาวถึงงานคุมประพฤติวาในประเทศสิงคโปรLงานคุมประพฤติคือมาตรการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด
ในชุมชน (Community-Based Rehabilitation Program) สําหรับผูMกระทําผิดทุกชวงอายุ ซึ่งเดิมมีไวM
สําหรับผูMกระทําผิดที่เปNนเด็กและเยาวชนเทานั้น จนกระทั่งการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเมื่อป` พ.ศ. 2549
(ค.ศ. 2006) ที่ หัน มาเนMน เรื่ องการแกMไขฟ€•น ฟูและสอดคลMองกับ แนวทางของกระทรวงที่ใหM เรื อนจํ าเปN น
ทางเลือกสุดทMาย ที่ผานมาคุมประพฤติสิงคโปรLไดMพยายามหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทํางาน
และเห็นดMวยกับศาสตราจารยLแมรLที่วาเทคโนโลยีเพียงลําพังไมสามารถเชื่อมผูMปฏิบัติงานคุมประพฤติกับ
ผูMถูกคุมความประพฤติไดM แตวิธีที่เราปฏิสัมพันธLกับผูMถูกคุมความประพฤติเปNนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหMเกิดความ
เชื่อมโยงขึ้น
เนื่ องจากงานคุ มประพฤติ เกี่ ย วขM องกั บ ชี วิ ตคน ปŒ จ จั ย ที่ สํ าคั ญหรื อขM อควรตระหนั กในการ
ออกแบบเทคโนโลยีเพื่อนํามาใชMงาน แบงไดMเปNน 4 ประการ ดังนี้
1. เทคโนโลยีตMองออกแบบใหMงายตอการใชM สําหรับ ผูMถูกคุมความประพฤติ เจMาหนMาที่และภาคี
2. เทคโนโลยีตMองสามารถวัดไดM เชน วัดวาเทคโนโลยีสามารถทํางานไดMตามวัตถุประสงคL หรือ
ตรงกลุมเป‡าหมาย เปNนตMน
3. เทคโนโลยีตMองสรMางคุณคา สําหรับผูMถูกคุมความประพฤติ เจMาหนMาที่ และภาคี มิเชนนั้นจะ
เปNนการยากที่จะลงทุนในเทคโนโลยี
4. เทคโนโลยีตMองถูกสรMางและใชMแกMปŒญหาในเชิงนวัตกรรม (Innovative Solution)
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เทคโนโลยีที่ใชในงานคุมประพฤติสิงคโปรS แบงออกเปNน 3 แนวทางหลัก ดังนี้
1. เทคโนโลยีเพื่อดําเนินมาตรการคุมประพฤติให ตัวอยางเชน
1.1 ระบบการตรวจคลื่นเสียงอัตโนมัติตามชวงเวลาที่กําหนด (Time Restriction
Automated Checks: TRAC system)
เนื่ องจากรM อยละ 90 ของผูMถูกคุ มความประพฤติ ศาลมั กกํ าหนดเงื่ อนไขการกักบริ เวณ
(Curfew Order) รวมดMวย เชน ผูMถูกคุมความประพฤติที่เปNนเด็กและเยาวชน ศาลอาจสั่งหMามออกจาก
บMานพักอาศัยตั้งแตเวลา 21.00 - 6.00 น. หรือผูMถูกคุมความประพฤติที่เปNนผูMใหญ ศาลอาจสั่งหMามออกจาก
บMานพักอาศัยตั้งแตเวลา 22.00 หรือ 23.00 - 6.00 น. จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบคลื่นเสียง
(Voice Biometric Technology) นี้ขึ้นในป` พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) เพื่อแทนการใหMพนักงานคุมประพฤติ
โทรเพื่อตรวจสอบวาผูMถูกคุมความประพฤติอยูบMานจริงหรือไม โดยไดMมีการศึกษาดูงานการใชMเทคโนโลยีนี้ที่
ประเทศเกาหลี หลักการทํางานของเทคโนโลยีนี้คือระบบจะสุมโทรไปยังบMานของผูMกระทําผิดแบบอัตโนมัติ
(Randomized Check) ตามชวงเวลาที่กําหนด โดยใชMเทคโนโลยีตรวจสอบคลื่นเสียงวาเปNนผูMกระทําผิดจริง
หรือไม ซึ่งจํานวนครั้งที่โทรจะขึ้นกับการประเมินความเสี่ยง เชน กลุมเสี่ยงสูงอาจมีการตั้งใหMโทรสุมจํานวน
7 ครั้งตอสัปดาหL เปNนตMน อยางไรก็ตาม ระบบจะมีการบันทึกเสียงไวMทุกครั้ง และจะมีการแจMงเตือนทันทีหาก
มีการผิด อีกทั้งพนักงานคุมประพฤติมีดุลยพินิจในการปรับเพิ่มหรือลดจํานวนครั้งในการโทรตรวจสอบหาก
เห็นควร
1.2 ระบบการควบคุ ม ตั ว แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สS สํ า หรั บ กลุ มเสี่ ย งสู ง (Electronic
Monitoring Scheme for Higher-Risk Offenders)
ดําเนินการโดยกรมราชทัณฑL (Prison Service) ภายใตMกระทรวงมหาดไทย (Ministry of
Home Affairs) เริ่มใชMในป` พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) โดยเริ่มจากกลุมผูMใหญ และปŒจจุบันยังใชMกับกลุมเด็ก
และเยาวชนอายุ 15 ป`ขึ้นไป EM เปNนมาตรการที่เปNนประโยชนLอยางมากเพื่อหลีกเลี่ยงการกักขัง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเด็กและเยาวชน ไวMในศูนยLควบคุมตัว (Detention Centers) เพราะคนในวัยนี้ควรไดMอยูกับ
ครอบครั ว ในขณะที่ อยู ระหวางการคุ มความประพฤติ และการใส EM ยั งเปN นทางหนึ่ งใหMพวกเขาไดM
รับผิดชอบตอการกระทําผิดที่กอขึ้นและบอยครั้งยังชวยในการยับยั้งการกระทําผิด ผลการศึกษายังพบวา
กลุมที่ใส EM มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขจนสิ้นสุดโปรแกรม สูงกวากลุมที่อยูในศูนยLควบคุมตัว
2. เทคโนโลยีเพื่อการทํางานแบบบูรณาการ (Integrating approaches) ตัวอยางเชน
2.1 ระบบการบริหารจัดการคดีแบบบูรณาการ (Integrated Case Management
System)
เริ่มใชMในป` พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) ระบบนี้ไดMเชื่อมโยงฐานขMอมูลจากทุกสวนงานเขMาดMวยกัน
เชน งานดMานการคุMมครองเด็ก งานดMานครอบครัวและความรุนแรง งานแกMไขฟ€•นฟูเด็กและเยาวชน และงาน
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คุมประพฤติ เพื่อประโยชนLในดMานการสื่อสารและประสานความรวมมือ โดยทุกอยางจะดําเนินการผาน
ระบบรวมทั้งการตรวจรายงานและการเสนอรายงานซึ่งขMอมูลทุกอยางสามารถเรียกหรือคMนหาจากระบบไดM
อาทิ ขMอมูลเบื้องตMนเกี่ยวกับผูMกระทําผิด ขMอมูลสนับสนุนการ ขMอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการคดีที่มี
ประสิทธิภาพและไรMรMอยตอ (Seamless and Effective Case Management) ขMอมูลเพื่อการวิเคราะหLทาง
สถิติและการบริหารจัดการ ขMอมูลสําหรับการแลกเปลี่ยนระหวางฝ|ายงาน รายงานเสนอศาล โปรแกรมแกMไข
ฟ€•นฟูฯ ปริมาณคดี เปNนตMน ฉะนั้นระบบนี้ทําใหMเจMาหนMาที่สามารถเขMาถึงขMอมูลไดMงาย ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง
การประเมินระบบเพื่อปรับปรุงหลังจากใชMงานมา 5 ป` และมีความพยายามที่จะเพิ่มโปรแกรมจําแนกความ
เสี่ยงไวMในระบบนี้ดMวย
2.2 E-kiosks หรือเครื่องลงทะเบียนรับรายงานตัว
เมื่อผูMถูกคุมความประพฤติมาลงทะเบียนดMวยบัตรประจําตัวที่เครื่องนี้จะมีการแจMงขMอความผาน
โทรศัพทLมือถือของพนักงานคุมประพฤติใหMทราบเพื่อลงมาพบ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงขMอมูลผูMกระทําผิด
ที่ ม ารายงานตั ว หรื อ ติ ด ตอพนั ก งานคุ ม ประพฤติ เ ขM า กั บ ระบบการบริ ห ารจั ด กลางคดี แ บบบู ร ณาการ
ซึ่งประวัติการมาพบพนักงานคุมประพฤติรวมถึงระยะเวลาที่มาพบ ที่ดูไดMจากเวลาที่ลงทะเบียนเขMา-ออกแต
ละครั้ง จะมีการบันทึกไวM
3. เทคโนโลยีในการเชื่อมคนเขาดวยกัน (Connecting People)
เพื่อชวยการเขMาถึงขMอมูลจากระยะไกล เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน สรMางชองทางการสื่อสาร
เพิ่มความสามารถในการทํางาน เพิ่มความคลองตัวในการทํางานแบบเคลื่อนที่ โดยเจMาหนMาที่ทุกคนจะมี
คอมพิ ว เตอรL แ บบพกพาและโทรศั พ ทL มื อ ถื อ ประจํ า ตั ว คนละ 1 เครื่ อ งเพื่ อ ใหM ส ามารถทํ า งานไดM ทุ ก ที่
โดยเฉพาะเมื่อลงพื้นที่ ยกตัวอยางเชน
3.1 ระบบประชุมดวยวีดีโอทางไกลรวมกับศาลและราชทัณฑS อาทิ ทุกวันอังคารจะมีการ
ประชุมทางไกลระหวางทุกฝ|ายที่เกี่ยวขMองเพื่อพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน ซึ่งมีประโยชนLในแงของการ
ประหยัดเวลาและคาใชMจายในการเดินทางและการพิจารณาคดีในศาล นอกจากนี้ศาลยังมีการใชM โดยตรงกับ
ทางราชทัณฑLในการสอบสวนเพื่อพิจารณาการประกันตัวหรือฝากขัง ฯลฯ
3.2 ระบบการตรวจสอบ เปNนระบบติดตามประเมินผลหรือสังเกตการใหMบริการของพนักงาน
คุมประพฤติ โดยในหMองจะมีการติดกลMองวงจรปkด อุปกรณLบันทึกเสียง พรMอมกับมีกระจกที่มองเห็นเพียง
ดMานเดียว เพื่อนํามาปรับปรุงการใหMบริการและฝ•กอบรมพนักงานคุมประพฤติตอไป
วิทยากรคนที่ 3: Mr Ilsuk Noh รองผูอํานวยการกองงานคุมประพฤติและพักการลงโทษ
กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี
วิทยากรไดMกลาววาในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หนวยงานที่รับผิดชอบดMานงานคุมประพฤติ
เรียกวากรมคุมประพฤติและพักการลงโทษ (Probation and Parole Department) อยูภายใตMกระทรวง
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ยุติธรรม ซึ่งมีสํานักงานคุมประพฤติระดับภูมิภาค (Regional Probation Offices) จํานวน 18 แหง และมี
สํานักงานคุมประพฤติสาขา (Branch Probation Offices) จํานวน 38 แหง รวมทั้งสิ้น 56 แหง นอกจากนี้
ยังมีศูนยLควบคุม EM อีก 2 แหง คือ ศูนยLควบคุมGPS กลาง (GPS Central Monitoring Center) และ
ศูนยLควบคุม GPS ในเมือง Deajean
งานคุมประพฤติเกาหลีใตMไดMเริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อป` พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) เมื่อพระราชบัญญัติ
คุมประพฤติมีผลบังคับใชM และมีการเปkดดําเนินการสํานักงานคุมประพฤติและพักการลงโทษ 22 แหงในป`
พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) โดยเริ่มจากการดําเนินงานคุมความประพฤติผูMกระทําผิดที่เปNนเด็กและเยาวชน
กอนจะขยายการใหMบริการไปยังผูMถูกคุมความประพฤติที่เปNนผูMใหญในป` พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) จากนั้นใน
ป` พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) เริ่มใชMมาตรการคุมประพฤติเขMมงวด (Intensive Probation Supervision: IPS)
ป` พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) เริ่มใชMระบบการตรวจคลื่นเสียงสําหรับผูMที่ถูกกักบริเวณ (Curfew Supervising
Voice Verification System: CVS) ป` พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) เริ่มใชM EM กับผูMกระทําผิดทางเพศ
Sex Offenders) ป` พ.ศ. 2552-2553 (ค.ศ. 2009-2010) ขยายผลการใชM EM กับผูMกระทําผิดในความผิด
เกี่ยวกับชีวิต และความผิดเกี่ยวกับการลักพาตัวเด็ก และป` พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) เริ่มใชMการบําบัดดMวยยา
กับผูMกระทําผิดทางเพศซึ่งถือไดMวาเปNนประเทศแรกในเอเชีย
ในป` พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) ที่มีการเริ่มดําเนินการคุมประพฤติเปNนป`แรก ปริมาณคดีที่ถูก
คุมความประพฤติ มีจํานวน 10,755 ราย ซึ่งสูงขึ้นอยางตอเนื่องจนกระทั่งในป` พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) มี
ปริมาณคดีที่ถูกคุมความประพฤติจํานวน 225,861 ราย และในสวนของจํานวนเจMาหนMาที่ปฏิบัติงานนั้น จาก
สถิ ติพบวา ในป` พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) มี เจM าหนM าที่ รวมทั้งสิ้ น 279 ราย เที ยบกั บ ป` พ.ศ. 2555
(ค.ศ. 2012) มีเจMาหนMาที่ รวมทั้งสิ้น 1,407 ราย
หนวยงานคุมประพฤติในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีอํานาจหนMาที่ในการดําเนินการควบคุม
และสอดสองผูMกระทําผิดในชุมชน การควบคุมดูแลการทํางานบริการสังคม การสืบเสาะ การควบคุมตัวดMวย
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสLในระบบ GPS และการบําบัดโดยการฉีดยาสําหรับผูMกระทําผิดทางเพศ
ระบบควบคุมตัวดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสS ในระบบ (GPS Electronic Monitoring
System) เนื่องจากคดีกระทําผิดทางเพศมีการกระทําผิดซ้ําอยางตอเนื่อง จึงทําใหMสังคมเกิดความกลัวและ
ตMองการใหMรัฐมีนโยบายที่จริงจังกับผูMกระทําผิดประเภทนี้ จึงไดMมีการยกรางพระราชบัญญัติวาดMวยการใชM
เครื่องมือควบคุมตัวแบบอิเล็กทรอนิกสLโดยระบบ GPS (GPS EM Act) ซึ่งเริ่มใชMกับกลุมผูMกระทําผิดทางเพศ
ตอมาไดMมีการขยายผลไปใชMกับกลุมผูMกระทําผิดในคดีเกี่ยวกับชีวิตและลักพาตัวเด็ก
ขั้นตอนการเตรียมใชM EM เริ่มจากการยกรางกฎหมายขึ้นในป` พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) โดยนัก
กฎหมาย 95 ทาน และมีผลบังคับใชMในป` พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) เรียกวา “GPS EM for Certain Sex
Offender Act” จากนั้นในป` พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ไดMมีการจัดทําแผนการศึกษาเบื้องตMนสําหรับการ
ดําเนินการเต็มรูปแบบ คาใชMจาย และเจMาหนMาที่ และในป`เดียวกันนี้ไดMเริ่มดําเนินโครงการนํารองฯ ในป`
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พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ไดMมีการเริ่ มดําเนิน งานตามพระราชบั ญญั ติฯ เปNน ครั้ งแรก ในป` พ.ศ. 2552
(ค.ศ. 2009) มีการแกMไขพระราชบัญญัติใหMครอบคลุมผูMกระทําผิดในคดีลักพาตัวเด็ก และแกMไขอีกครั้งในป`
พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ใหMครอบคลุมผูMกระทําผิดในคดีเกี่ยวกับชีวิต
กลุมเป•าหมายในโปรแกรม GPS EM แบงไดMเปNน 3 กลุม คือ
1. ผูกระทําผิดที่รับโทษจําคุกครบระยะเวลาและพนโทษจากเรือนจําแลว ในคดีผิดทางเพศ
คดีลักพาตัว และคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ซึ่งอยูในกลุมเสี่ยงสูงที่จะกระทําผิดซ้ํา
2. ผูถูกคุมความประพฤติหรือไดรับการปลอยตัวแบบมีเงื่อนไข ในคดีทางเพศ คดีลักพาตัว
และคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ที่ไดMรับการพักการลงโทษ โดยมีเงื่อนไขคุมความประพฤติ หรือที่ไดMรับการ
ปลอยตัวแบบมีเงื่อนไขจากโรงพยาบาลจิตเวช
3. ผูถูกคุมความประพฤติ ในคดีทางเพศ คดีลักพาตัว และคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ที่รอการ
กําหนดโทษและศาลสั่งใหMถูกควบคุมตัวดMวย GPS EM
ขั้นตอนการดําเนินการ กรณีพนักงานอัยการสั่งใช GPS EM
1. การสืบเสาะขอเท็จจริงในชั้นกอนฟ•องโดยพนักงานคุมประพฤติ
• พนักงานคุมประพฤติเสนอรายงานสืบเสาะขMอเท็จจริงกอนมีคําฟ‡องตอพนักงานอัยการ ซึ่ง
ระบุถึงความเสี่ยงในการกระทําผิดซ้ํา
• นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทําการประเมินทางจิตวิทยา
• ใชMเครื่องมือวิเคราะหLความเสี่ยงของผูMกระทําผิดทางเพศที่เรียกวา KSORAS หรือ Korean
Sex Offender Risk Assessment Scale
• ใชMเครื่องมือวิเคราะหLทางจิตวิทยาที่เรียกวา PCL-R หรือ Psychopath ChecklistRevised
2. พนักงานอัยการมีคําสั่งใหใช GPS EM
ขั้นตอนการดําเนินการ กรณีศาลสั่งใช GPS EM
1. ศาลมีคําสั่งใหใช GPS EM
• ศาลสามารถมีคําสั่งใหMผูMถูกคุมความประพฤติถูกติดตามดMวย GPS EM ไดMถึง 30 ป`
• ศาลอาจกําหนดเงื่อนไขพิเศษ ควบคูกับการใชM GPS EM ก็ไดM อาทิ
- คําสั่งกักบริเวณในชวงเวลาที่กําหนด
- คําสั่งจํากัดหMามเขMาสถานที่หรือพบบุคคลที่กําหนด
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- คําสั่งใหMเขMารับการบําบัดฟ€•นฟู
- ใชMเครื่องมือวิเคราะหLความเสี่ยงของผูMกระทําผิดทางเพศ ที่เรียกวา KSORAS หรือ Korean
Sex Offender Risk Assessment Scale
- ใชMเครื่องมือวิเคราะหLทางจิตวิทยา ที่เรียกวา PCL-R หรือ Psychopath ChecklistRevised
2. การบังคับใชตามคําสั่งใหใชกับ
• การคุมความประพฤติแบบเขMมงวด (Intensive Probation)
• การจัดการขMอมูลติดตามตัว (Management of Tracking Information)
องคSประกอบสําคัญของระบบ GPS EM
1. อุปกรณLติดตามตัว (Tracking Device)
2. เครือขายการสื่อสาร (Mobile Communication Network)
3. ศูนยLควบคุมกลาง (Central Monitoring Center)
4. พนักงานคุมประพฤติ (Probation Officer)
วิ ธี ก ารทํ า งานคื อ อุ ป กรณL ติ ด ตามตั ว จะสงขM อ มู ล ไปยั ง ศู น ยL ค วบคุ ม ผานเครื อ ขาย
โทรศัพทLเคลื่อนที่โดยศูนยLควบคุมจะติดตามความเคลื่อนไหวของผูMกระทําผิดตลอด 24 ชั่วโมงและ
ตอบสนองตอสัญญาณเตือนการผิดเงื่อนไข ซึ่งพนักงานคุมประพฤติจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหากจําเปNน
และใชMประโยชนLจากขMอมูลพื้นที่ของผูMถูกคุมความประพฤติเพื่อการควบคุมและสอดสองอยางใกลMชิด
จากขMอมูลเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) มีผูMถูกคุมความประพฤติที่ถูกติดตาม
ตัวดMวยอุปกรณL GPS EM จํานวนทั้งสิ้น 1,029 ราย มีจํานวนผูMตMองขัง 1,313 ราย รวมทั้งสิ้น 2,342 ราย
ในจํานวนของผูMกระทําผิดที่ถูกติดตามตัวดMวยอุปกรณL GPS EM หากแบงตามประเภทคดีพบวา
มีผูMกระทําผิดในคดีทางเพศ 604 ราย คดีความผิดตอชีวิต 424 ราย และคดีลักพาตัว 1 ราย รวม 1,029 ราย
นอกจากนี้ยังพบวาผลตอบรับจากสังคมเปNนไปในทางบวกกลาวคือประชาชนมีความเชื่อมั่น
มากกวารMอยละ 70 วาเครื่องมือดังกลาวสามารถควบคุมผูMถูกคุมความประพฤติใหMอยูในการดูแลไดM อีกทั้งไดM
ทําการศึกษาถึงประสิทธิภาพของการนํา GPS EM มาใชM พบวาการกระทําผิดซ้ําลดลงอยางมีนัยสําคัญ
จาก 14.8% ในป` 2006-2008 กอนเริ่มใชM GPS EM ลดลงเหลือเพียง 2.3% ในป` พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)
หลังใชM GPS EM
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วิทยากรคนที่ 4: ดร.ขัตติยา รัตนดิลก หัวหนาสวนงานวิจัยและพัฒนา กรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
วิ ท ยากรไดM นํ า เสนอเกี่ ย วกั บ การปฏิ รู ป ระบบการบริ ห ารจั ด การขM อ มู ล ของกรมพิ นิ จ และ
คุMมครองเด็กและเยาวชน ซึ่งกรมพินิจและคุMมครองเด็กและเยาวชนไดMมีการนําเทคโนโลยีมาใชMในการพัฒนา
ระบบฐานขMอมูลเพื่อการจําแนกผูMกระทําผิดโดยระบบคอมพิวเตอรL (Computer-Based Needs and Risks
Classification Tools) เพื่อสงเสริมการคุMมครองสิทธิและสวัสดิการเด็ก การพัฒนาบริการที่มีประสิทธิภาพ
การสงเสริ มการดํ า เนิ น นโยบายโดยมี ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษL และการพั ฒ นาระบบการปฏิ บั ติ งานใหM มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามโครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่เขMาสูกระบวนการยุติธรรม
ในปŒจจุบันมีสถานพินิจฯที่ไมมีแรกรับ จํานวน 44 แหง นอกจากนี้ยังมีสถานพินิจฯที่มีสถานแรกรับ จํานวน
33 แหง และมีศูนยLฝ•กและอบรมฯ จํานวน 19 แหง
โครงการฯ ดั ง กลาวไดM รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จาก สสส. (ชวงป` พ.ศ. 2552-2555
(ค.ศ. 2009-2012)) มีวัตถุประสงคLเพื่อพัฒนาเครื่องมือการคัดกรองและจําแนกผูMกระทําผิดที่เปNนเด็กและ
เยาวชนตามความเสี่ยงและสภาพความตMองการ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาโปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดและ
กระบวนการติดตามที่มีประสิทธิภาพในการแกMไขปŒญหาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน โดยเครื่องมือการ
จําแนกนี้คือแบบประเมินความเสี่ยงและความจําเปNนอันประกอบดMวยชุดคําถามที่พัฒนามาจากแนวคิดของ
ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา เพื่ อใชMในการสั มภาษณL และวิ เคราะหL เด็ กและเยาวชนในเชิ งลึ ก 10 ดM าน ไดM แ ก
1) ครอบครัว 2) ชุมชนและสภาพแวดลMอม 3) ภูมิหลังทางการศึกษา อาชีพ และสังคม 4) เพื่อนและบุคคล
ใกลM ชิด 5) ประวัติการเกี่ ยวขMองกั บยา/สารเสพติ ด 6) ประวัติการกระทํ าผิ ด 7) สภาวะทางกายและจิ ต
8) ปŒ ญหาพฤติ กรรม 9) การคุM มครองสวั ส ดิ ภ าพเด็ ก และ 10) การคMามนุ ษยL ขM อมู ล เหลานี้ จ ะถู กนํ ามา
วิเคราะหLแปลผลเพื่อใหMทราบสาเหตุการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน รวมถึงการทํานายแนวโนMมการ
กระทําผิดซ้ําเพื่อใชMเปNนแนวทางแกMไขบําบัดฟ€•นฟูใหMตรงสภาพปŒญหา
จากผลการดําเนินงานที่ผานมาเครื่องมือนี้กอใหMเกิดประโยชนLในการรวบรวมขMอมูลเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชน ไวMในฐานขMอมูลกลาง ทําใหMเจMาหนMาที่และผูMบริหารของกรมพินิจฯสามารถเขMาถึงขMอมูลไดM
งายขึ้ น นอกจากนี้ ยั งเปN น ประโยชนLในการสงตอหรื อแลกเปลี่ย นขM อมู ลเกี่ ย วกับ เด็ กและเยาวชนใหM กับ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวขMอง เชน ศาลเยาวชนและครอบครัว กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุMมครองเด็ก
เปNนตMน ในอนาคตกรมพินิจฯมีแผนที่จะเดินหนMาขยายผลการนําเครื่องมือการจําแนกโดยระบบคอมพิวเตอรL
ดังกลาวมาใชM โดยเริ่มจากการฝ•กอบรมเจMาหนMาที่ในดMานการจัดการขMอมูล การวิเคราะหLขMอมูล และการเขียน
รายงาน นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเชื่อมตอฐานขMอมูลกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวขMองเพื่อใหMมีการนําขMอมูลมาใชMใหM
เกิดประโยชนLสูงสุดในการพัฒนาระบบการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนตอไป
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วิทยากรคนที่5: นางสาวแสงเดือน แสงบัวงามล้ํา พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
วิ ทยากรจากกรมคุ มประพฤติ ของประเทศไทยไดM อภิ ป รายถึ งการนํ าระบบควบคุ มตั ว ดM ว ย
เครื่องมืออิเล็คทรอนิกสL (Electronic Monitoring (EM)) มาใชMในประเทศไทย ซึ่งมีการศึกษาเกี่ยวกับการ
นํา EM เรื่อยมาจนกระทั่งปลายป` พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายที่จะทดลองนํา
ระบบ EM เขMามาเปNนสวนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย โดยจะเริ่มจากโครงการทดลองโดย
กรมคุมประพฤติ ซึ่งจะทดลองนําเครื่องมือ EM มาใชMกับผูMถูกคุมความประพฤติที่เปNนเด็กและเยาวชน
จํานวน 200 คน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในคดีความผิดที่ไมอุกฉกรรจL เชน คดี พรบ.จราจรฯ
ขับรถซิ่ง เปNนตMน เนื่องจากปŒจจุบันปŒญหาการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนนับวันจะมีความรุนแรงและ
สลับซับซMอน สงผลใหMสังคมรูMสึกกลัวและเกิดความไมมั่นใจในความปลอดภัย ซึ่งเปNนที่ยอมรับวาสาเหตุการ
กระทําผิดของเด็กและเยาวชนเกิดจากความคึกคะนองตามวัย ตMองการการยอมรับจากผูMอื่น ฉะนั้นหากเด็ก
กระทําผิดมากขึ้น การดําเนินมาตรการกักขังเด็กไวMในสถานที่ควบคุมยอมไมเกิดประโยชนLสูงสุดกับตัวเด็ก
ดMวยเหตุนี้จึงจําเปNนตMองมีการริเริ่มนํามาตรการทางเลือกที่เหมาะสมนอกจากการจําคุกมาใชMกับเด็กและ
เยาวชน เพราะการคุมความประพฤติเด็กที่มีประสิทธิภาพจะไมเปNนเพียงการสรMางเด็กและเยาวชนใหMเติบโต
เปNนกําลังของชาติ แตยังเปNนแนวทางที่สําคัญในการสรMางความปลอดภัยและความสงบเรียบรMอยใหMเกิดขึ้นใน
ชุมชน ซึ่งโครงการฯ ดังกลาวมีแผนที่จะเปkดตัวภายในปลายป` พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) โดยมีวัตถุประสงคL
เพื่อใหMเกิดทางเลือกเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชน การสงเสริมระบบการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดใน
ชุมชนการสรMางความเชื่อมั่นในระบบงานยุติธรรม และการศึกษาแนวทางการนําระบบ EM มาใชMหากมีการ
ขยายผลตอไป
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โปรแกรมการแกไขฟYZนฟูผูกระทําผิดในงานคุมประพฤติ
วิทยากรที่นําเสนอ ไดMแก
1. Mr. Manuel G. Co อธิบดีกรมคุมประพฤติและพักการลงโทษ กรมคุมประพฤติและพัก
การลงโทษ กระทรวงยุติธรรม ประเทศฟkลิปปkนสL
2. Mr. Young-Oh Hong ผูMอํานวยการศูนยLกระบวนการยุติธรรมระหวางประเทศ สถาบัน
อาชญาวิทยาแหงสาธารณรัฐเกาหลี
3. Mr. Sigit Budiyanto หัวหนMากลุมงานตางประเทศ กรมราชทัณฑL กระทรวงกฎหมายและ
สิทธิ์มนุษยชน ประเทศอินโดนีเซีย
4. น.ส. วิกานดา ศรีจรัสรุง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
5. นางสาวฝนทิพ ชลชั ยไพศาล พนักงานคุ มประพฤติชํ านาญการพิ เศษ สํานักพัฒ นาการ
คุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ผูMดําเนินการอภิปราย
วิทยากรคนที่ 1: Mr. Manuel G. Co อธิบดีกรมคุมประพฤติและพักการลงโทษ
กรมคุมประพฤติและพักการลงโทษ กระทรวงยุติธรรม ประเทศฟ*ลิปป*นสS
วิทยากรเริ่มตMน การบรรยายโดยกลาวถึงความเปNน มาของงานคุมประพฤติ และการพักการ
ลงโทษประเทศฟkลิปปkนสL มีขึ้นจากคําสั่งประธานาธิบดี ฉบับที่ 968 โดยกําหนดใหMมีกฎหมายคุมประพฤติใน
ป` พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการคุมประพฤติหลังการปลอยตัว โดยมีเป‡าหมายเพื่อ
1) ชวยเหลือผูMกระทําผิดใหMกลับคืนสูสังคม
2) สงเสริ ม การแกM ไ ขฟ€• น ฟู ผูM ก ระทํ า ผิ ด ดM ว ยโปรแกรมที่ เ ฉพาะดM า นตรงกั บ ปŒ ญ หาของ
แตละบุคคล
3) ใหMโอกาสแกผูMกระทําผิดเปลี่ยนแปลงตนเอง ซึ่งอาจทําไดMยากกวาหากถูกคุมขัง
4) ลดจํานวนผูMตMองขังในเรือนจํา สําหรับผูMที่ตอบสนองตอโปรแกรมการฟ€•นฟูในชุมชน
วิทยากรไดM กลาวตอในเรื่องการพั ฒนาของงานคุมประพฤติใน ป` พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989)
การจัดการงาน คุมประพฤติถูกเปลี่ยนชื่อมาเปNนการจัดการคุมประพฤติและพักการลงโทษ (Probation
and Parole Administration: PPA) ผูMบริหารของ PPA ยังเปNนสมาชิกของคณะกรรมการพิจารณาการ
ปลอยตัวและพักการลงโทษ (Board of Pardon and Parole) โดยภารกิจของ PPA มีดังนี้
1) ดําเนินการระบบคุมประพฤติและการพักการลงโทษ
2) ใหMคําแนะนําดูแลผูMถูกคุมความประพฤติและผูMไดMรับการพักการลงโทษ
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3) สงเสริมการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด
ตอมาในป` พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) คณะกรรมการพิจารณาการปลอยตัวและพักการลงโทษไดM
กําหนดใหM PPA รับผิดชอบงานสืบเสาะ เพื่อเปNนขMอมูลในการวินิจฉัยวาผูMกระทําผิดควรไดMรับการพักโทษหรือ
ลดโทษ ดังนั้น PPA จึงมีภารกิจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง ภารกิจคือ
4) การสืบเสาะและใหMคําแนะนําผูMกระทําผิดคดียาเสพติดครั้งแรกที่อยูในระหวางรอการลงโทษ
นอกจากนี้วิทยากรไดMกลาวตอถึงวิสัยทัศนLของการจัดการคุมประพฤติและพักการลงโทษ หรือ
PPA คือ รูปแบบของระบบการแกMไขผูMกระทําผิดของประเทศฟkลิปปkนสLจะชวยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูMกระทํา
ผิดผานโปรแกรมที่หลากหลาย (Multi-Disciplinary Programs) องคLกรที่มีประสิทธิภาพ และความเปNน
มืออาชีพ เพื่อที่จะสงเสริมความเปNนธรรมในสังคม
เป‡าประสงคLในภาพกวMางของการจัดการคุมประพฤติและพักการลงโทษ หรือ PPA คือ ความ
สงบสุ ข และความเปN น ระเบี ย บเรี ย บรM อ ย ซึ่ ง ตั้ ง เป‡ า วาจะบรรลุ เ ป‡ า ประสงคL ไ ดM ภ ายในป` พ.ศ. 2559
(ค.ศ. 2016) สวนเป‡าหมายขององคLกร คือ การฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในชุมชนและลดการเกิดอาชญากรรม โดย
ผลที่คาดหวังจะใหMเกิดขึ้น (Major Final Output) คือ งานสืบเสาะ การใหMคําแนะนําและงานฟ€•นฟู และ
โปรแกรมอาสาสมัครคุมประพฤติ (Volunteer Probation Aides) ในป` พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ที่ผานมา
ผูMรับบริการของ PPA มีทั้งสิ้น 44,105 คน ในขณะที่มีสํานักงานคุมประพฤติประจําภาค 15 แหง มีพนักงาน
คุมประพฤติที่ทํางานอยูในเมือง 130 คน และสวนภูมิภาค 97 คน นอกจากนั้นยังมีอาสาสมัครคุมประพฤติ
ทั้งสิ้น 11,851 คน
วิทยากรไดMกลาวตอถึงหนMาที่ในการสืบเสาะ ซึ่งแบงออกเปNน 2 กรณี คือ การสืบเสาะตามคําสั่ง
ศาลและการสื บ เสาะเพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย วาผูM ตM อ งขั ง ควรไดM รั บ การพั ก การลงโทษหรื อ อภั ย โทษ (Executive
Clemency) ในกรณี ก ารสื บ เสาะตามคํ า สั่ ง ศาล มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 344,935 คดี จากป` พ.ศ. 2521
(ค.ศ. 1978) ถึงป` พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) และในกรณีการสืบเสาะเพื่อวินิจฉัยวาผูMตMองขังควรไดMรับการพัก
การลงโทษหรืออภัยโทษ มีจํานวนทั้งสิ้น 33,423 คดี จากป` พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) ถึงป` พ.ศ. 2555
(ค.ศ. 2012) ซึ่งการอภัยโทษในฟkลิปปkนสLจะทําไดMโดยประธานาธิบดีเทานั้น
นอกจากนั้นหนMาที่ของงานคุมประพฤติคือ การใหMคําแนะนําดูแลผูMกระทําผิด ซึ่งถือเปNนหัวใจ
หลักของ PPA โดยมีเป‡าหมายในการฟ€•นฟูใหMผูMกระทําผิดกลับตนเปNนคนดี คนที่มีคุณภาพ เคารพกฎหมาย
และเปN น ผูM ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตอสั ง คม ในป` พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) หนวยงานไดM ใ หM ก ารดู แ ลผูM ถู ก
คุมความประพฤติทั้งหมด 29,768 คน มีผูMไดMรับการพักการลงโทษ 13,821 คน และไดMรับการลดโทษ
516 คน มีผูMพMนคุมประพฤติคิดเปNนรMอยละ 18.24 และกระทําผิดซ้ํารMอยละ 1.51 ซึ่งถือวาเปNนจํานวนที่นMอย
มาก และจากป` พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) ถึงป` พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) หนวยงานไดMใหMคําแนะนําผูMถูก
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คุมความประพฤติไปแลMว 310,446 คน ผูMไดMรับการพักการลงโทษ 65,608 คน และผูMไดMรับการลดโทษ
7,834 คน
วิทยากรไดMกลาวตอในหัวขMอการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด ซึ่งประกอบดMวย 3 วิธีหลัก
1. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทL (Restorative Justice) ในฐานะเปNนปรัชญาพื้นฐาน
2. ชุมชนบําบัด (Therapeutic Community) ในฐานะเปNนรูปแบบการบําบัด
3. อาสาสมัครคุมประพฤติ (Volunteer Probation Aid) ในฐานะเปNนแหลงทรัพยากรของ
ชุมชน
1. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทS (Restorative Justice)
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทLคือ กระบวนการที่ผูMมีสวนเกี่ยวขMองในอาชญากรรม เชน
ผูMกระทําผิด ผูM เสี ยหาย และชุมชนไดM รวมกั นเยีย วยาความเสีย หายที่ เกิ ดขึ้ นจากการกระทําผิดนั้น ๆและ
ป‡องกันการเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยมีวัตถุประสงคL คือ การสมานฉันทL (Reconciliation) ใหMอํานาจการ
จัดการกับ ชุมชน (Empowerment) เยียวยาผูMกระทําผิ ดและผูMเสี ยหาย (Healing) ในป` พ.ศ. 2555
(ค.ศ. 2012) มีกรณีไกลเกลี่ยขMอพิพาท (Mediation) จํานวน 434 คน การประชุมกลุม (Conferencing)
จํานวน 797 คน และการใหMกําลังใจ (Circle of Support) จํานวน 96 คน ทั้งหมดนี้เกิดจากความสมัครใจ
ของคู กรณี ตอมาสถิ ติ จ ากป` พ.ศ. 2550-2555 (ค.ศ. 2007-2012) มี ก รณี ไ กลเกลี่ ย ขM อ พิ พ าททั้ ง สิ้ น
1,705 คน การประชุมกลุม 3,392 คน การใหMกําลังใจ จํานวน 252 คน
2. ชุมชนบําบัด (Therapeutic Community)
ชุมชนบําบัดเปNนโปรแกรมการเรียนรูMดMวยตนเอง (Self-Help Learning) ในเริ่มแรกถูกนํามาใชM
ในเรือนจํากอน แลMวตอมาขยายมาใชMกับการแกMไขผูMกระทําผิดในชุมชน ชุมชนบําบัดมีประเด็นหลักๆ ไดMแก
ความรับผิดชอบ ความรัก การเห็นแกผูMอื่น ความซื่อสัตยL ความออนนMอมถอมตน การใหMอภัย การภูมิใจใน
คุณภาพ นอกจากนี้ในโปรแกรมยังพูดถึงเรื่องสภาวะโลกรMอน การอนุรักษLธรรมชาติอีกดMวย ประเภทของการ
บําบัด ไดMแก ดMานพฤติกรรม อารมณL กระบวนการคิด ความเชื่อ และฝ•กอาชีพ ผูMเขMารับการแกMไขฟ€•นฟูอาจ
ตMองอยูในชุมชนบําบัดเปNนเวลาหลายเดือน หรืออาจเปNนป` ชุมชนบําบัดในฟkลิปปkนสLไมไดMใชMกับผูMกระทําผิด
คดียาเสติดเทานั้น แตยังใชMกับผูMกระทําผิดในคดีอื่นๆ ผูMไดMรับการพักโทษ หรือผูMรอการลงโทษ สําหรับสถิติ
ของผูMเขMารับการฟ€•นฟูในโปรแกรมตางๆ พบวา โปรแกรมการปรับพฤติกรรมมีจํานวน 28,295 คน การ
จัดการกับอารมณLจํานวน 20,364 คน การปรับความคิด จํานวน 20,165 คน โปรแกรมเกี่ยวกับความเชื่อ
จํานวน 22,366 คน การฝ•กอาชีพจํานวน 16,173 คน เหลานี้เปNนโปรแกรมหลักที่ดําเนินการอยูในฟkลิปปkนสL
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3. อาสาสมัครคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ นับวาเปNนผูMที่มีบทบาทสําคัญของงานคุมประพฤติฟkลิปปkนสL จากคําสั่ง
ประธานาธิบดี ฉบับที่ 468 กําหนดใหM PPA ใหMความสําคัญกับโปรแกรมอาสาสมัครคุมประพฤติโดยมี
วัตถุประสงคLของโปรแกรมดังนี้
1. เพื่อขยายการใหMบริการงานคุมประพฤติที่มีประสิทธิภาพแตใชMทุนนMอย
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครในการชวยพนักงานคุมประพฤติใหMคําแนะนํากับผูMถูก
คุมความประพฤติ
3. เพื่อเพิ่มความตระหนักรูMของคนทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
4. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการป‡องกัน การเกิดอาชญากรรมและการ
แกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด
5. เพื่อสงเสริมทัศนคติของการมีสวนรวมของชุมชนเกี่ยวกับดMานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และการเมือง ในป` พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ที่ผานมา
สําหรับสถิติขMอมูลของผูMรับบริการจากหนวยงานคุมประพฤติ พบวามี กลุมอายุ 21-30 ป`มาก
ที่สุด เปNนผูMชายมากกวาผูMหญิง สวนใหญเปNนผูMที่แตงงานแลMว ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ประถมศึกษา ทุกคน
มีสัญชาติฟkลิปปkนสL ประกอบอาชีพรับจMางทั่วไป
วิทยากรคนที่ 2: Mr. Young-Oh Hong ผูอํานวยการศูนยSกระบวนการยุติธรรมระหวาง
ประเทศ สถาบันอาชญาวิทยาแหงสาธารณรัฐเกาหลี
วิทยากรกลาววา งานสืบเสาะถือเปNนงานที่สําคัญของงานคุมประพฤติ และเนMนถึงความสําคัญ
ของการสืบเสาะในฐานะกระบวนการที่จะชวยสงเสริมการแกMไขฟ€•นฟูที่มีประสิทธิภาพ โดยใชMขMอมูลทาง
วิทยาศาสตรLและหลักฐานเชิงประจักษLในการพัฒนาโปรแกรมฟ€•นฟูใหMเหมาะสมกับผูMกระทําผิดแตละคน
วิทยากรเริ่มตMนการบรรยายโดย กลาววา ระบบคุมประพฤติถูกนํามาใชMครั้งแรกกับผูMกระทําผิด
ที่เปNนเยาวชนในป` พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) และผูMกระทําผิดที่เปNนผูMใหญในป` พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) ในป`
พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) การสอดสองแบบเขMมงวดไดMถูกนํามาใชMกับผูMกระทําผิดกลุมเสี่ยงสูง ในป` พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005) เริ่มใชMระบบการตรวจคลื่นเสียง เพื่อควบคุมการจํากัดบริเวณในเวลากลางคืนสําหรับผูMกระทํา
ผิดกลุ มเสี่ย งสูง ในป` พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) ไดM มีนําการเปk ดเผยขMอมูล ของผูM กระทํ าผิดคดีทางเพศกั บ
ผูMเสียหายที่มีอายุต่ํากวา 19 ป` และครอบครัวผูMเสียหาย ในป` พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ไดMนําระบบควบคุมตัว
ดMวยเครื่องอิเล็คทรอนิกสL GPS Electronic Monitoring System มาใชMกับผูMกระทําผิดคดีทางเพศที่มีความ
เสี่ยงสูง ในขณะที่ประเทศอื่นๆ มักจะนํา EM มาใชMกับผูMกระทําผิดที่มีความเสี่ยงต่ํา เพื่อลดความหนาแนน
ของผูMถูกคุมขังในเรือนจํา ในป` พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) การบริการสังคมถูกนํามาใชMกับผูMกระทําผิดที่
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ตMองโทษปรับ แตไมสามารถจายคาปรับไดM โดยศาลจะสั่งใหMใหMทํางานบริการสังคมที่บMานพักคนชรา หรือ
สถานสงเคราะหL สําหรับ คนพิ การแทนโทษจํ าคุ ก ในป` พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) GPS Electronic
Monitoring System ถูกนํามาใชMกับผูMกระทําผิดคดีฆาตกรรม และขMอมูลสวนบุคคลของผูMกระทําผิดคดีทาง
เพศถูกเปkดเผยตอสาธารณชน เปNนครั้งแรกแมMวาจะไดMมีความกังวลวาจะเปNนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในป`
พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) ประเทศเกาหลีเริ่มใหMมีการสงจดหมายไปยังชุมชนเพื่อแจMงใหMทราบวาในขณะนี้
ชุมชนของทานมีผูMกระทําผิดคดีทางเพศอาศัยอยู โดยมีชื่อ นามสกุล ที่อยูดังนี้ เพื่อใหMผูMปกครองและโรงเรียน
เกิดความตระหนักและตื่นตัว เพื่อใหMชุมชนเฝ‡าระวังและดูแลความปลอดภัยของคนในชุมชน นอกจากนี้งาน
คุ มประพฤติ เกาหลี ยั งไดM นํ าการรั ก ษาทางการแพทยL เพื่ อลดความตM องการทางเพศ (Pharmacological
Treatment) มาใชM กับ ผูM ก ระทํ าผิ ด คดี ท างเพศที่ ก ระทํ า กั บ ผูM เ สี ย หายอายุ ต่ํ า กวา 16 ป` แตยั งไมพบ
ประสิทธิภาพของวิธีการดังกลาว
ตอมาวิทยากรไดMเนMนถึงความสําคัญของกระบวนการสืบเสาะ ซึ่งในเกาหลีระบบการสืบเสาะที่
หลากหลายถูกนํามาใชMตั้งแตขั้นสืบเสาะไปจนถึงขั้นแกMไขฟ€•นฟู จะเห็นไดMวาระบบของการสืบเสาะนั้นถูก
นําไปใชMในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมในเกาหลี โดยชนิดของการสืบเสาะที่ดําเนินการโดยพนักงาน
คุมประพฤติ ประกอบดMวย
1. การสืบเสาะกอนฟ•อง (Pre-Petition Investigation) ถูกดําเนินการเพื่อที่จะกําหนดวา
ผูMกระทําผิดควรไดMรับการควบคุมตัวดMวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสL หรือการรักษาทางการแพทยL อัยการจะใชM
ขMอมูลตอไปนี้ในการพิจารณา ไดMแก พฤติการณLแหงคดี โดยจะดูเรื่องความสัมพันธLกับผูMเสียหาย กระทํา
ความผิดสําเร็จหรือไม อาวุธที่ใชM มีการขมขูหรือใชMความรุนแรงหรือไม นอกจากนี้ยังพิจารณาจากประวัติการ
กระทําผิด ความเสียหายที่เกิดกับผูMเสียหาย ประวัติการถูกเลี้ยงดู สภาพที่อยูอาศัย ความสัมพันธLกับบุคคล
อื่น พฤติกรรมสูบบุหรี่ ดื่มเหลMา และเสพยาเสพติด ความสามารถดMานสติปŒญญา และบุคลิกภาพ และความ
เสี่ยงตอการกระทําผิดซ้ําจากแบบวัดประเมินความเสี่ยง (Korean Sex Offender Risk Assessment
Scale (KSORAS)) และแบบวัดทางจิตวิทยา (Psychopathy CheckList-Revised (PCL-R))
2. การสืบเสาะกอนการตัดสินของอัยการ (Prosecutor Pre-decision Investigation)
ใชMในกรณีที่ผูMกระทําผิดเปNนเด็กและเยาวชน มีเป‡าหมายเพื่อนําขMอมูลที่ไดMมากําหนดโปรแกรมแกMไขฟ€•นฟูที่
เหมาะสมกับผูMกระทําผิดแตละคน โดยจะสืบเสาะในประเด็นตอไปนี้ ไดMแกพฤติการณLแหงคดี ประวัติการ
กระทํ า ผิ ด สภาพความเปN น อยู พั ฒ นาการในวั ย เด็ ก ชี วิ ตที่โ รงเรี ย น สั มพั น ธภาพกั บ เพื่ อน สุ ข ภาพจิ ต
บุคลิกภาพ และความสามารถในการดูแลของผูMปกครอง ซึ่งประเด็นสุดทMายนี้ถือวามีความสําคัญมาก
ในชวงยี่สิบป`ที่ผานมา งานคุมประพฤติมีความกMาวหนMามากในประเทศเกาหลี อยางไรก็ตาม
เพื่อที่จะใหMระบบงานคุมประพฤติมีประสิทธิภาพควรมีระบบการสืบเสาะที่เปNนวิทยาศาสตรL เพื่อที่จะทํา
ความเขMาใจปŒญหาและความตMองการของผูMกระทําผิดแตละคน อันจะนํามาซึ่งการเลือกโปรแกรมแกMไขฟ€•นฟูที่
เหมาะสม
217

กรมคุมประพฤติ

กระทรวงยุติธรรม

วิทยากรไดMกลาวถึงงานวิจัยของวิทยากร วาเนMนถึงสองปŒจจัยสําคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของ
งานสืบเสาะ ปŒจจัยแรก คือ เครื่องมือในการประเมินควรมีมาตรฐาน (Standardized Risk Assessment
Tools) และมีความเฉพาะเจาะจงกับประเภทของอาชญากรรมและอายุของผูMกระทําผิด อีกปŒจจัยหนึ่งคือ
การสืบเสาะควรดําเนินการดMวยผูMเชี่ยวชาญ อาจรวมถึงนักจิตวิทยาคลินิกดMวย
วิทยากรคนที่ 3 : Mr. Sigit Budiyanto หัวหนากลุมงานตางประเทศ กรมราชทัณฑS
ประเทศอินโดนีเซีย
วิ ท ยากรกลาวเริ่ ม ตM น การบรรยายโดยกลาวถึ งความเปN น มาของงานคุ ม ประพฤติ แ ละ
คณะกรรมการพิจารณาการคุมประพฤติและพักการลงโทษ (Probation and Parole Board) ซึ่งมีการ
เปลี่ ย นแปลงมาอยางตอเนื่ อ งในระยะเวลาที่ ผ านมา ในยุ ค แรกหนวยงานนี้ ถู ก เรี ย กวา Reclassering
(เปNนภาษาดัชตL แปลวา การแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด) ซึ่งอยูภายใตMการดูแลของหนวยตรวจสอบพิเศษใน
เรือนจํา ในยุคของการประกาศอิสรภาพ ป` พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) ระบบเรือนจํา (Prison System) ไดMถูก
เปลี่ ย นมาเปN น ระบบราชทั ณ ฑL (Correctional System) และองคL ก รนี้ ถู ก เปลี่ ย นมาเรี ย กกวา
กรมราชทัณฑL (Directorate General of Corrections) ในชวงของการเปลี่ยนโครงสรMางองคLกรนี้เอง ชื่อ
Reclassering
ไดM ถู ก เปลี่ ย นมาเรี ย กวา การแกM ไ ขฟ€• น ฟู แ ละใหM คํ า แนะนํ า ทางสั ง คมแกเยาวชน
(Social Guidance and Juvenile Treatment) ตั้งแตนั้นมาการบริหารงานจึงแบงไดMเปNน 2 สาย คือ
สายราชทัณฑL และสายการแกMไขฟ€•นฟูและใหMคําแนะนํา
ในป` พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) ชื่อขององคLกรไดMถูกเปลี่ยนอีกครั้งเปNนคณะกรรมการพิจารณา
การคุมประพฤติและพักการลงโทษ (Parole and Probation Board: PPB)
อยางที่ ท ราบกั น ดี แ ลM ว วา การถู ก คุ ม ขั ง ในเรื อ นจํ า กอใหM เ กิ ด ผลทางลบตอผูM ตM อ งขั ง ผาน
กระบวนการเรียนรูM ผูMตMองขังอาจเผชิญปŒญหาดMานจิตใจ จากการถูกคุมขัง จึงเปNนเหตุผลที่ตMองมีหนวยงานที่
ทํางานดMานการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิด ผูMกระทําผิดทุกคนที่อยูภายใตMคณะกรรมการพิจารณาการคุมประพฤติ
และพักการลงโทษจะถูกเรียกวาผูMรับบริการ (Correctional Clients) โปรแกรมนี้กอใหMเกิดผลดีมาก เชน
โปรแกรมการแกMไขฟ€•น ฟูผูM กระทํ าผิ ดของคณะกรรมการชุ ดนี้ สนั บสนุนใหM ผูMกระทําผิดมีพฤติ กรรมที่ดีขึ้น
ซึ่งหนวยงานเชื่อวายิ่งผูMกระทําผิดไดMกลับไปใชMชีวิตอยูในสังคมเร็วขึ้นเทาไหร ก็จะสามารถปรับตัวเขMากับ
สังคมไดMเร็วขึ้นเทานั้น นอกจากนี้การใหMผูMกระทําผิดไดMรับการฟ€•นฟูในชุมชนยังชวยลดโอกาสการถายทอด
ความรูMเกี่ยวกับการกออาชญากรรมในเรือนจํา และลดปŒญหาผูMตMองขังลMนเรือนจําอีกดMวย
ในอินโดนีเซียการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดแบงออกเปNน 3 กลุม ไดMแก กลุมที่อยูภายใตMการดูแล
ของคณะกรรมการพิจารณาการคุมประพฤติและพักการลงโทษ กลุมเรือนจําเปkด และกลุมที่อยูในระยะการ
ปรับตัวกอนปลอย
1) กลุมที่อยูภายใตMการดูแลของคณะกรรมการพิจารณาการคุมประพฤติและพักการลงโทษ
หรือ PPB ไดMแก ผูMไดMรับการพักการลงโทษ ผูMถูกคุมความประพฤติ กลุมที่ถูกปลอยตัวภายใตMเงื่อนไข และ
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กลุมที่ไดMรับการปลอยตัวกอนกําหนด หนMาที่ของ PPB ไดMแก การทํารายงาน การรับรายงานตัว งานแกMไข
ฟ€•นฟู ใหMการตอศาลในกรณีผูMกระทําผิดเปNนเยาวชน ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคดี ใหMการ
ชวยเหลือและใหMคําแนะนําผูMกระทําผิด และรับผิดชอบงานเอกสารตางๆ
โดยทั่ว ไปแลM วการแกMไขฟ€•น ฟูผูM กระทํ าผิ ดแบงออกไดMเปNน 2 ประเภทใหญ คือ การฟ€•น ฟู
บุ ค ลิ ก ภาพ และการฝ• ก อาชี พ ในสวนของการฟ€• น ฟู บุ ค ลิ ก ภาพมี กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย ไดM แ ก การใหM
คําแนะนําดMานความเชื่อ ดMานความคิด ดMานเชื้อชาติ และความรูMเกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะ
ดําเนินการในสํานักงานคุมประพฤติหรือในชุมชน สําหรับผูMถูกคุมความประพฤติที่จําเปNนตMองไดMรับการฝ•ก
ทักษะอาชีพ การฝ•กอาชีพจะตอเนื่องจากการฝ•กอบรมที่ผูMถูกคุมความประพฤติไดMรับขณะอยูในเรือนจํา และ
ตรงกั บ ความตM องการของผูM ถู กคุ ม ความประพฤติ โดยมี เป‡ าหมายเพื่ อ เตรี ย มความพรM อ มผูM ถู กคุ ม ความ
ประพฤติสําหรับการหาทํางานในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีโ ปรแกรมแกMไขฟ€•น ฟูในดM านอื่น ๆ ไดM แก การใหM
ความรูMเกี่ยวกับมารยาททางสังคม การใหMคําปรึกษาแบบรายบุคคลและแบบกลุม การศึกษาตอ คายลูกเสือ
การใหMคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับตัวในสังคม และบําบัดทางจิตใจ
ในอิ นโดนี เซี ย คณะกรรมการพิ จ ารณาการคุมประพฤติ และพั กการลงโทษมี จํ านวนทั้ งสิ้ น
63 หนวย พนักงานคุมประพฤติจํานวนทั้งหมด 929 คน มีผูMถูกคุมความประพฤติภายใตMการดูแลของ PPB มี
จํานวน 31,721 คน รMอยละ 94 เปNนเพศชาย และรMอยละ 6 เปNนเพศหญิง
2) กลุมเรือนจําเปkด ถือเปNนมาตรการลงโทษแบบไมควบคุมตัวรูปแบบหนึ่ง มีระดับการรักษา
ความปลอดภั ยนM อยที่สุ ด ผูMตMองขังมีโอกาสในการมีป ฏิสั มพั นธL กับ สมาชิกชุมชน โดยตMองเปNน ผูMที่รับโทษ
มาแลMวเปNนเวลาครึ่งหนึ่ง และมีความประพฤติดี การแกMไขฟ€•นฟูในกลุมนี้จะเนMนที่การฝ•กอาชีพ
3) กลุมที่อยูในระยะการปรับตัวกอนปลอย โดยตMองรับโทษมาแลMวเปNนเวลาครึ่งหนึ่ง และมี
ความประพฤติดี โปรแกรมนี้ผูMตMองขังสามารถออกนอกเรือนจําไดMในชวงกลางวัน เชน ไปทํางาน หรือไปเรียน
และตMองกลับมาเรือนจําในชวงกลางคืน
ขอจํากัดของงานคุมประพฤติในประเทศอินโดนีเซีย มีดังนี้
1. งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหMเพื่อการคุมความประพฤติผูMกระทําผิดที่ไดMรับการปลอยตัว
ภายใตMเงื่อนไขนั้นไมสมดุลกับภาระงานที่มีอยูจํานวนมาก
2. พนักงานคุมประพฤติตMองไดMรับการพัฒนาศักยภาพ เนื่องจากมีเพียงบางสวนเทานั้นที่มี
ทักษะในการปฏิบัติหนMาที่ที่ไดMรับมอบหมาย เชนเดียวกับดMานปริมาณ ที่พบวาปŒจจุบันอินโดนีเซียมีจํานวน
พนักงานคุมประพฤติไมสมดุลกับปริมาณงาน การขาดซึ่งคุณภาพและปริมาณของพนักงานคุมประพฤตินั้น
เปNนหนึ่งในขMอจํากัดที่สําคัญในการใหMการบําบัดฟ€•นฟู
3. ปŒญหาโครงสรMางพื้นฐานที่ไมเพียงพอ เชน พาหนะเพื่อการเดินทาง หากทําไดM ทุกสํานักงาน
ควรมีรถยนตLที่เพียงพอกับปริมาณงาน
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4. ความยากลํ าบากในการสื่ อสาร เนื่ องจากประชาชนในประเทศอิ น โดนี เซี ย มี ค วาม
หลากหลายในดMานเชื้อชาติ วัฒนธรรมและภาษา พนักงานคุมประพฤติจึงประสบกับความยากลําบากในการ
สื่อสารกับผูMกระทําผิดที่ไมสามารถพูดภาษาประจําชาติไดM
5. ความยากลําบากในการเดินทาง เนื่องจากผูMกระทําผิ ดจํานวนมากพักอาศั ยในพื้นที่ ที่
หางไกล บางครั้งพนักงานคุมประพฤติตMองเจอกับความยากลําบากในการติดตาม
6. กฎหมายสําหรับผูMถูกคุมความประพฤติที่ละเมิดเงื่อนไขการคุมประพฤติยังไมมีความรุนแรง
เพียงพอที่จะปรามพฤติกรรมดังกลาว
เนื่ องจากผูM ถูกคุมความประพฤติควรไดM รับ การดู แลอยางดี คณะกรรมการพิ จารณาการคุ ม
ประพฤติ และพั กการลงโทษจึ งพยายามแกMไขปŒ ญหาดั งกลาว โดยขอความรวมมือจากการปกครองสวน
ทMองถิ่นในการอนุเคราะหLเรื่องสถานที่และพาหนะเพราะชุมชนมีศักยภาพมาก ดั งนั้นจึงเสนอใหMสมาชิ ก
ชุมชนมาเปNนอาสาสมัครในโปรแกรมแกMไขฟ€•นฟู นอกจากนี้ยังขอใหMมหาวิทยาลัยและองคLกรอิสระเขMามามี
สวนรวมในโปรแกรมแกMไขฟ€•นฟูอีกดMวย
วิ ทยากรคนที่ 4: นางสาววิ กานดา ศรี จ รั สรุ ง พนั ก งานคุ มประพฤติ ปฏิ บัติ การ
สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
วิทยากรนําเสนอเกี่ยวกับโปรแกรมแกMไขฟ€•นฟูที่ใชMในงานคุมประพฤติประเทศไทย หลังจากที่
ผูMกระทําผิดผานการจําแนก ผูMกระทําผิดจะถูกกําหนดใหMเขMารวมโปรแกรมที่ตรงกับระดับความเสี่ยงและ
ปŒญหาของแตละบุคคล ดMวยมุงหวังที่จะสรMางพฤติกรรมที่ดี ผานกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเปNน
การเตรียมความพรMอมใหMผูMกระทําผิดกลับไปใชMชีวิตในสังคมไดMตามปกติ ทั้งนี้ เป‡าประสงคLอีกขMอหนึ่งของงาน
ฟ€•นฟูแกMไขผูMกระทําผิดคือ การป‡องกันการกระทําผิดซ้ํา
โปรแกรมแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดของประเทศไทยตอบสนองความตMองการหลัก 6 ดMาน ไดMแก
การพัฒนาของบุคคล การศึกษา การประกอบอาชีพ สุขภาพ ความจําเปNนทางการเงินและความจําเปNนดMาน
ครอบครัวและชุมชน ซึ่งหนวยงานพยายามที่จะใหMครอบครัวและชุมชนเขMามามีสวนรวมในการแกMไขฟ€•นฟู
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการฟ€•นฟูมากยิ่งขึ้น
โปรแกรมแกMไขฟ€•นฟูมี 2 ประเภท ประเภทแรก คือ แบบรายบุคคล ประกอบดMวย การใหM
คําปรึกษารายบุคคลและครอบครัว การสงเสริมใหMศึกษาตอ การฝ•กอาชีพ การสนับสนุนดMานสุขภาพ การ
เดินทาง เชน การใหMคาพาหนะในการมารายงานตัว และสําหรับผูMถูกคุมความประพฤติที่มีความประสงคLจะ
เริ่ ม ธุ ร กิ จ ทางสํ า นั ก งานคุ มประพฤติ ก็จ ะชวยสนั บ สนุ น คาใชM จ ายในบางสวน นอกจากนี้ สํ า นั ก งานคุ ม
ประพฤติยังใหMการดูแลชวยเหลือในเรื่องการหางาน ใหMเงินสนับสนุนคาอาหารเมื่อมาเขMารวมอบรม หรือเมื่อ
มาเขMารวมกิจกรรมกลุม
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สวนโปรแกรมแกMไขฟ€•นฟูแบบกลุม ประกอบดMวย
1. การใหMคําปรึกษาแบบกลุม เพื่อสงเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผานกระบวนการกลุม
ในกลุ มผูM กระทํ าผิ ดมีโอกาสที่ จ ะสํ ารวจตั วเอง สรM างความเขM าใจในตนเองและผูM อื่นใหM มากขึ้น พนั กงาน
คุมประพฤติเปNนผูMนํากลุม และใชMเทคนิคการใหMคําปรึกษาแบบเผชิญความเปNนจริง (Reality Therapy)
ซึ่งเนMนที่การปรับกระบวนการคิดของผูMเขMารับการแกMไขฟ€•นฟู ประเด็นที่นํามาพูดคุยในกลุมใหMคําปรึกษา
ไดMแก การเห็นคุณคาในตัวเอง ความตระหนักรูMในคุณคาของตนเองและผูMอื่น ทักษะการตั้งเป‡าหมาย และ
ความสามารถในการจัดการกับสถานการณLตางๆ อยางไรก็ตาม รูปแบบอาจจะแตกตางกับกลุมใหMคําปรึกษา
ทั่วไป เนื่องจากมีความจําเปNนตMองปรับเปลี่ยนใหMรูปแบบมีความเหมาะสมกับแตละพื้นที่
2. การอบรมใหMความรูMแกผูMถูกคุมความประพฤติในหัวขMอตางๆ มีวัตถุประสงคLเพื่อชวยใหMผูMถูก
คุมความประพฤติ มีความเขM าใจในเรื่ องตางๆมากขึ้ น สรM างความตระหนั กถึ งความรั บ ผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัว และสังคม ตลอดจนเปNนการสนับสนุนการกลับคืนสูสังคมของผูMถูกคุมความประพฤติ หัวขMอในการ
อบรม ไดMแก หัวขMอเรื่องกฎหมายทั่วไป เรื่องยาเสพติดและกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เรื่องโรคเอดสLและ
โรคติ ด ตอทางเพศสั ม พั น ธL การฝ• ก อบรมเสริ ม สรM า งทั ก ษะการปฏิ เ สธ การแกM ปŒ ญ หา การจั ด การกั บ
ความเครียด การฝ•กอาชีพ และการฝ•กงานฝ`มือตางๆ
3. การอบรมธรรมะ ซึ่งเปNนการนําหลักคําสอนทางศาสนาตางๆมาประยุกตLใชMในกระบวนการ
แกMไขฟ€•นฟูผูMถูกคุมความประพฤติ เพื่อเพิ่มคุณธรรมจริยธรรมในตัวผูMถูกคุมความประพฤติ และป‡องกันการ
กลับไปกระทําผิดซ้ํา โดยสถานที่ในการทํากิจกรรมอาจจะเปNนที่ วัด หรือ ศาสนาสถานของศาสนาตางๆ
หรื อ อาจนิ มนตL พระและผูM นํ าทางศาสนามาที่ ส ถานที่ จั ด กิ จ กรรม ทั้ งนี้ เนื้ อหาในการจั ดกิ จ กรรมจะถู ก
ปรับเปลี่ยนใหMเหมาะสมตามศาสนาที่ผูMถูกคุมความประพฤตินับถือ
4. คายจริยธรรม ใชMเวลานานกวาการอบรมธรรมะ ผูMถูกคุมความประพฤติตMองมาพักแรมคMาง
คืนที่วัดเพื่อมาปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ หรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามที่แตละบุคคลนับถือ เพื่อฝ•กการ
เรียนรูMและการควบคุมตนเอง
5. โปรแกรมกลุมอีกประเภทหนึ่ง คือ คายฟ€•นฟูสมรรถภาพผูMติดยาเสพติด ซึ่งมีวัตถุประสงคL
เพื่อสอนผูMถูกคุมความประพฤติเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด การจัดการกับตัวกระตุMน การเสริมสรMางความ
ตระหนักรูMในตนเองคนรอบขMาง การจัดการกับตนเอง และสอนทักษะที่จําเปNนเพื่อป‡องกันการกลับไปเสพซ้ํา
โดยทางหนวยงานมีความพยายามที่จะใหMครอบครัวของผูMเสพผูMติดเขMามามีสวนรวมในกระบวนการฟ€•นฟูดMวย
แนวทางหลักที่ใชMคือ การใหMคําปรึกษาเพื่อใหMผูMเขMารับการฟ€•นฟูตระหนักถึงปŒญหายาเสพติดของตน และเกิด
ความคิดที่จะเปลี่ยนแปลง (Reality Theory) นอกจากนี้ยังมีการใชM MATRIX Program ที่ประยุกตLมาจาก
โปรแกรมในประเทศสหรัฐอเมริกาและการใชMหลักทางศาสนาเขMามาชวย
6. โปรแกรมแกMไขฟ€•น ฟูสําหรับผูM เสพ/ผูM ติดยาเสพติ ดที่เปN นโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรม
เฉพาะดMาน สําหรับโปรแกรมพื้นฐานเปNนโปรแกรมที่ผูMเสพ/ผูMติดทุกคนตMองเขMารวม ซึ่งเนMนสรMางการเห็น
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คุณคาในตนเอง การตระหนักรูMในตนเอง การตั้งเป‡าหมายในชีวิต และการนําครอบครัวและชุมชนเขMามามี
สวนรวมในการเลิกใชMสารเสพติดของผูMถูกคุมความประพฤติ หากพนักงานคุมประพฤติเห็นวาผูMถูกคุมความ
ประพฤติมีปŒญหาดMานอื่นๆ ก็จะจัดใหMผูMถูกคุมความประพฤติเขMารวมโปรแกรมเฉพาะดMานที่ตรงกับปŒญหาของ
ผูMถูกคุมความประพฤติ เชน การสอนทักษะการสื่อสาร การปฏิเสธ การตัดสินใจ การแกMปŒญหา การจัดการ
กับอารมณLและความเครียด การเปลี่ยนแปลงความคิดและเจตคติ การตระหนักรูMถึงความรับผิดชอบตอ
ตนเองและครอบครัว รวมทั้งทักษะในการสรMางความสัมพันธLที่ดีตอบุคคลรอบขMาง
7. โปรแกรมแกMไขฟ€• น ฟู สํ าหรับ ผูMไดM รั บ การพักโทษ ประกอบไปดM ว ยโปรแกรมพื้ นฐานและ
โปรแกรมเฉพาะดMานที่คลMายคลึงกับโปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูสํ าหรับผูMเสพ/ผูMติดยาเสพติด แตจะมีความ
เขMมขMนนMอยกวา และเนMนการใหMคําปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพ และการฝ•กอาชีพ ความถี่ของการเขMากลุมกิจกรรม
ในโปรแกรมนี้ขึ้นอยูกับระดับความเสี่ยงของผูMถูกคุมความประพฤติ
8. โปรแกรมแกMไขฟ€•นฟูสําหรับผูMกระทําผิดที่เปNนเยาวชน เป‡าหมายของโปรแกรมนี้มีความ
คลMายกับสองโปรแกรมที่ไดMกลาวมาขMางตMน แตจะมีกระบวนการดําเนินการและใบงานที่แตกตางกัน
9. การทํ างานบริ การสังคม ผูMถูกคุมความประพฤติส ามารถตั ดสิ นใจไดMเองวาอยากทํ างาน
บริการสังคมรูปแบบใด บางครั้งศาลจะสั่งใหMผูMถูกคุมความประพฤติทํางานบริการสังคม ซึ่งนับวาเปNนโอกาสที่
ดีสําหรับผูMถูกคุมความประพฤติที่จะแสดงใหMชุมชนเห็นวาพวกเขาไมเปNนอันตรายกับชุมชนอีกตอไป และ
สามารถทําประโยชนLใหMกับสังคมไดM
นอกจากนี้ ยั งมีโ ปรแกรมพิ เศษสํ าหรั บ ผูM กระทํ าผิ ดคดี เฉพาะ ไดM แก โปรแกรมแกMไขฟ€• น ฟู
ผูMกระทําผิดที่ขับรถขณะเมาสุรา ประกอบดMวย กิจกรรมชุด "รูMไวM ไมทําผิด (อีก)" ผูMเขMารวมโปรแกรมจะไดMรับ
การอบรมเกี่ยวกับกฎหมายจราจร ขMอเท็จจริงเกี่ยวกับแอลกฮอลL เชนปริมาณที่คุณสามารถดื่มไดMเทาไหรจึง
จะไมเกินที่กฎหมายกําหนดสําหรับการขับขี่ สอนเกี่ยวกับการลด/เลิกการบริโภคแอลกฮอลL อีกกิจกรรมหนึ่ง
คือ กิจกรรมชุด "เพื่อเธอ เพื่อฉัน เพื่อสังคมของเรา" ซึ่งมีเป‡าหมายเพื่อสงเสริมความรับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัวและสังคม กิจกรรมชุดนี้ประกอบดMวย 3 กิจกรรมยอย ไดMแก การอบรมทั่วไป/ธรรมะ การทํางาน
บริการสังคม และการรณรงคL
ดังที่ทานปลัดกระทรวงยุติธรรมไดMกลาวถึงในการบรรยายของทานวา เราไดMเปลี่ยนจากการ
ควบคุมผูMกระทําผิดมาสูการแกMไขฟ€•นฟู ทางหนวยงานคุมประพฤติจึงพยายามที่จะพัฒนาโปรแกรมใหมๆขึ้น
โครงการที่อยูในระหวางการทดลอง (Pilot Project) ไดMแก โครงการการนําเทคนิคทางจิตวิทยาที่มาจาก
แนวคิด Motivational Interviewing มาประยุ กตLใชMในกระบวนการแกMไขฟ€•น ฟู ซึ่งเทคนิคนี้จะชวยใหM
ผูMกระทําผิดตระหนักถึงผลกระทบของการกระทําของตนไดMเร็วกวาการใหMคําปรึกษาทั่วไป และมีความคิดที่
จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง พนักงานคุมประพฤติสามารถใชMเทคนิคเหลานี้ในขั้นตอนของการรับ
รายงานตั ว ไดM เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการแกM ไ ขฟ€• น ฟู ตั ว อยางของเทคนิ ค นี้ ไ ดM แ ก การใหM
คําแนะนําแบบยอ ซึ่งจะใชMเวลาประมาณ 5 นาที การบําบัดแบบยอ ใชMเวลาประมาณ 20 นาที และการใหM
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คําปรึกษาเพื่อสรMางแรงจูงใจ ใชMเวลาประมาณ 45 นาที โดยเทคนิคนี้เหมาะสําหรับผูMกระทําผิดที่มีแรงจูงใจที่
จะเปลี่ยนแลMว
นอกจากนี้ หนวยงานคุมประพฤติของไทยดMวยการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคารออมสิน ยังมี
การจัดคายลูกเสือสําหรับผูMกระทําผิดที่เปNนเยาวชน ซึ่งคลMายกับหนวยงานคุมประพฤติในประเทศอินโดนีเซีย
กิจกรรมนี้ใชMกระบวนลูกเสือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูMถูกคุมความประพฤติ ถึงแมMวาโปรแกรมนี้ยัง
อยูในชวงของการทดลอง หากผลการประเมินเปNนที่พอใจ โปรแกรมนี้จะถูกใชMเปNนอีกหนึ่งโปรแกรมแกMไข
ฟ€•นฟู
อีกหนึ่งโครงการระยะทดลอง คือ โครงการละครบําบัดสําหรับผูMกระทําผิดที่เปNนเยาวชน ที่นํา
เทคนิคของการละครมาใชMในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สรMางทักษะชีวิต สรMางความมั่นใจในตนเอง สงเสริม
การตระหนักรูMในตนเองและผูMอื่นของเยาวชนผูMกระทําผิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม
คําถามที่ 1 ผมอยากจะทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิด Chemical Castration ที่ใชกับ
ผูกระทําผิดคดีทางเพศ
เนื่องจากมีคดีเกี่ยวกับการกระทําผิดทางเพศกับเด็กเพิ่มขึ้น รัฐบาลเกาหลีจึงมีการจัดการกับ
ปŒญหาดังกลาว 2 วิธี และหนึ่งในนั้นคือ การใชM GPS Electronic Monitoring System และอีกวิธีหนึ่ง
คือ การใชMวิธีทางการแพทยL ซึ่งเราจะใชMคําวา Pharmacological Treatment แทนที่จะเรียกวา Chemical
Castration
ซึ่ ง มี ค วามเหมื อ นกั น ในแงของเนื้ อ ห าในป` นี้ เ รามี เ คสแรกที่ ไ ดM ใ ชM วิ ธี ดั ง กลาวไปแลM ว
ซึ่งผูMเสียหายเปNนเด็ก เนื่องจากเกาหลีเพิ่มเริ่มใชMวิธีการนี้ เราจึงยังไมทราบประสิทธิภาพของมัน สิ่งที่เราทํา
คือ เราฉีดตัวยาเพื่อลดความตMองการทางเพศใหMผูMกระทําผิด วิธีการนี้เปNนวิธีการที่คอนขMางรุนแรง ทําใหMมีการ
ถกเถี ย งกั น อยางมากเพราะอาจเปN น การละเมิ ดสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน แตรั ฐ บาลเกาหลี ไ มมี ท างเลื อก เพราะ
ประชาชนอยากเห็นคนที่ขมขืนเด็กไดMรับโทษที่รุนแรง
คําถามที่ 2 จากการบรรยายของประเทศเกาหลีที่วามีการเป*ดเผยขอมูลของผูกระทําผิดคดี
ทางเพศแกโรงเรี ยน คุณพอจะทราบถึงผลกระทบที่ผูกระทํ าผิดไดรับจากการเป*ด เผยขอมู ลของเขา
หรือไม
ในประเทศเกาหลีเปNนที่นาเศรMาวา ในชวง 5 ป`ที่ผานมาคดีกระทําผิดทางเพศเกิดขึ้นกับเด็กเปNน
สวนมาก และเด็กบางคนถูกฆา ทําใหMพอแมผูMปกครองมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของลูกของตน
ดMวยระบบการเตือนนี้คุณจะไดMรับจดหมายจากรัฐบาล บอกวาในพื้นที่ชุมชนของคุณมีผูMกระทําผิดคดีทางเพศ
อาศัยอยู เพื่อที่คนในชุมชนจะไดMเพิ่มระมัดระวัง และตระหนักถึงการมีอยูของผูMกระทําผิดคดีทางเพศใน
ชุมชนของตน และชวยกันป‡องกันปŒญหาที่อาจเกิดขึ้น
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คําถามที่ 3 ผมสังเกตเห็นวาจากสถิติของประเทศอินโดนีเซียนั้น มีพนักงานคุมประพฤติ
เพียง 900 กวาคน และมีผูถูกคุมความประพฤติ 30,000 กวาคน ผมสงสัยวาเปPนเพราะวาคุณมี
พนักงานคุมประพฤตินอย เลยทําใหสามารถดูแลผูถูกคุมความประพฤติไดในจํานวนจํากัด หรือเปPน
เพราะคุณมีผูกระทําผิดนอย รัฐบาลจึงคิดวาไมจําเปPนตองมีพนักงานคุมประพฤติจํานวนมาก ซึ่งถือวา
นอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนพนักงานคุมประพฤติและผูถูกคุมความประพฤติในประเทศไทย
ผมคิ ด วาในป` นี้ เ ราจะมี ก ารขยายงานของการแกM ไขฟ€• น ฟู ผูM ก ระทํ า ผิ ด ในชุ ม ชนซึ่ ง จะทํ า ใหM
สามารถดูแลผูMถูกคุมความประพฤติและผูMไดMรับการพักโทษไดMจํานวนมากขึ้น ผมคิดวาสาเหตุหลักนาจะมา
จากการที่ ศาลไมไดM ตัดสิ นใหM ผูM กระทํ าผิดไดM รั บ การคุมประพฤติ มากนั ก ทํ าใหMเรามี จํ านวนผูM ถูกคุ มความ
ประพฤตินMอย นอกจากนี้ เรายังไดMวางแผนใหMมีสํานักงานคณะกรรมการพิจารณาการคุมประพฤติและพัก
การลงโทษในทุกเขตซึ่งมีประมาณ 400 เขตทั่วประเทศ
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รายงานการประชุมเจาหนาที่อาวุโสคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม
The ASEAN Plus Three Senior Officials’ Meeting on Probation and Non-Custodial Measures
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รายงานการประชุม
เจาหนาที่อาวุโสคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม
(The ASEAN Plus Three Senior Officials’ Meeting On Probation and
Non-Custodial Measures)
การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus
Three Conference on Probation and Non-custodial Measures) จัดขึ้นโดยกรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย ภายใตMวัตถุประสงคLหลักในการแลกเปลี่ยน
ความรูM แนวปฏิบัติที่ดีและประสบการณLตางๆในงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัว รวมถึงการ
อภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาการดMานงานคุมประพฤติในแตละประเทศและแนวโนMมในอนาคตในภาพรวม
นอกจากนี้การประชุมดังกลาวยังมีวัตถุประสงคL ที่จะสรMางความรวมมือและเครือขายระหวางประเทศใน
กลุมอาเซียนบวกสามอีกดMวย
จากการประชุมเจMาหนMาที่อาวุโสคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม
ผูMแทนจากประเทศตางๆไดM รวมกันหารือเพื่อหาแนวทางในการเสริ มสรMางความรวมมื อระหวางประเทศ
อาเซียนบวกสามใหMเขMมแข็ง และไดMมีการนําเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติและมาตรการ
แบบไมควบคุมตัวในแตละประเทศ
1. กรอบความรวมมือดานงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวในกลุมประเทศ
อาเซียนบวกสาม
โดยที่ ผูMแทนจากกลุมประเทศอาเซียนบวกสามตระหนักถึงประโยชนLของความรวมมือระดับ
ภูมิภาคในประชาคมอาเซียนบวกสามและความตMองการในการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติและมาตรการ
แบบไมควบคุมตัว
โดยที่ ที่ประชุมไดMรวมกันหารือในประเด็นตางๆ เชน ความเปNนไปไดMในการควบคุมสอดสอง
ชั่วคราว (Interim Supervision) ระหวางประเทศในกลุมประเทศอาเซียนบวกสาม
ฉะนั้ น ที่ ป ระชุ มจึ ง เห็ น ชอบวาการประชุ ม ระหวางประเทศเกี่ ย วกั บ งานคุ มประพฤติ และ
มาตรการแบบไมควบคุมตัวในกลุมประเทศอาเซียนบวกสามเปNนสิ่งจําเปNนและสําคัญยิ่ง จึงควรที่จะจัดขึ้น
อยางสม่ําเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนความรูMและติดตามขMอมูลเกี่ยวกับการพัฒนางานและประเด็นทMาทายตางๆใน
งานคุมประพฤติอยางตอเนื่อง
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นอกจากนั้น ที่ประชุมเห็นชอบใหMมีความชวยเหลือทางวิชาการระหวางกันและจัดกิจกรรม
และโครงการดM า นงานคุ ม ประพฤติ แ ละมาตรการแบบไมควบคุ ม ตั ว ดM า นตางๆ เชน การศึ ก ษาดู ง าน
การเผยแพรรายงานประจํ าป`ของแตละประเทศ และการจัดทํ าทําเนีย บจดหมายอิเล็คทรอนิ กสLในกลุ ม
ประเทศอาเซียนบวกสาม
ทายที่ สุ ด ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบวาตM อ งมี ก ารพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม สอดสองชั่ ว คราว
ระหวางประเทศในกลุมประเทศอาเซียนบวกสาม และควรจะมีการพิจารณาถึงกรอบกฎหมายภายในของแต
ละประเทศดMวย ทั้งนี้อาจนําไปพิจารณาในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน (ASEAN Ministers' Meeting)
ที่เกี่ยวขMอง ซึ่งอาจเปNนชองทางหนึ่งที่จะพิจารณาความเปNนไปไดMในเรื่องดังกลาว
2. พัฒนาการดานงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัว
โดยที่ กลุมประเทศอาเซียนบวกสามไดMนําเสนอเกี่ยวกับพัฒนาการดMานงานคุมประพฤติและ
มาตรการแบบไมควบคุมตัวและที่ประชุมไดMอภิปรายอยางกวMางขวางและเห็นวา ระบบงานคุมประพฤติและ
มาตรการแบบไมควบคุมตัวในแตละประเทศมีทั้งความแตกตางในรูปแบบและโครงสรMางองคLการ และความ
คลM า ยคลึ ง ในมาตรการหลายดM า น เชน การทํ า งานบริ ก ารสั ง คม ยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ทL อาสาสมั ค ร
คุมประพฤติ และการมีเจตจํานงที่จะทํางานอยางเปNนหุMนสวนกับทุกหนวยงานและชุมชน
โดยที่ ที่ ป ระชุ ม เล็ ง เห็ น ถึ ง ประโยชนL ที่ ไ ดM รั บ จากการนํ า เสนอในหั ว ขM อ ดั ง กลาวในการ
แลกเปลี่ยนความรูMและประสบการณLแกกันและกัน
ฉะนั้น ที่ประชุมจึงเห็นชอบอยางยิ่งใหMมีการหารือในโอกาสตอไป เพื่อเปkดโอกาสใหMสมาชิกใน
กลุมประเทศอาเซียนที่กําลังพัฒนาระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวของตนเองสามารถ
นําขMอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติของประเทศอื่นๆไดM ไปประยุกตLใชMโดยตMองคํานึงถึงความ
ตMองการเฉพาะดMานและบริบทของประเทศนั้นๆดMวย
ทายที่ สุด ที่ ป ระชุ มเห็ น ชอบวาการสงตอความรูM และแลกเปลี่ ย นขM อมู ล ที่ ทัน สมั ย ดM านงาน
คุมประพฤติ และมาตรการแบบไมควบคุมตัวสามารถทําไดM ระหวางการประชุมระหวางประเทศอาเซีย น
บวกสาม
3. วาระอื่นๆ
โดยที่ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ประเทศไทย ซึ่งเปNนประธานการประชุมไดMกระตุMนเตือนถึงการ
นํามาตรฐานขั้นต่ําขององคLการสหประชาชาติสําหรับมาตรการแบบไมควบคุมตัว (ขMอกําหนดโตเกียว) และ
ขMอกําหนดสหประชาชาติวาดMวยการปฏิบัติตอผูMตMองขังหญิงในเรือนจํา และมาตรการที่มิใชการคุมขังสําหรับ
ผูMกระทําผิดหญิง (ขMอกําหนดกรุงเทพ) ไปปฏิบัติภายหลังการอภิปรายในหัวขMอระบบงานคุมประพฤติและ
มาตรการแบบไมควบคุมตัว
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โดยที่ ผูM แ ทนจากสถาบั น เกี่ ย วกั บ อาชญากรรมและการปฏิ บั ติ ต อผูM ก ระทํ า ผิ ด ของ
สหประชาชาติภาคพื้นเอเชียและตะวันออกไกล (The United Nations Asia and Far East Institute for
the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI)) ไดMนําเสนอหัวขMอการสัมมนา
เรื่องการมีสวนเกี่ยวขMองของอาสาสมัครในระบบงานคุมประพฤติ
ฉะนั้น ผูMแทนจากกลุมประเทศอาเซียนบวกสามจึงแสดงถึงความสนใจในประเด็นขMางตMนดMวย
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คํากลาวสรุปและขอบคุณ
การประชุมเจาหนาที่อาวุโสคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม
โดยนายชาญเชาวL ไชยานุกิจ
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหนMากลุมภารกิจดMานพัฒนาพฤตินิสัย
วันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 11.45-12.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนดL เซ็นทรัลพลาซา ลาดพรMาว
คณะผูMแทนจากประเทศอาเซียนบวกสาม
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ผูMบริหารกรมคุมประพฤติ
ทานสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ
ผมรูMสึกเปNนเกียรติและมีความยินดีเปNนอยางยิ่งที่ไดMมากลาวปkดการประชุมเจMาหนMาที่อาวุโส
คุ มประพฤติ และมาตรการแบบไมควบคุ มตั ว อาเซี ย นบวกสามในวั น นี้ ผมขอขอบคุ ณความรวมมื อของ
ทุกๆทานที่ทําใหMการประชุมในครั้งนี้ประสบความสําเร็จลงไดMดMวยดี
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ของประเทศไทย ไดMริเริ่มจัดการประชุมคุมประพฤติและ
มาตรการแบบไมควบคุ ม ตั ว อาเซี ย นบวกสาม ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงคL เ พื่ อ แลกเปลี่ ย นองคL ค วามรูM
ประสบการณL และแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นงานคุ ม ประพฤติ รวมถึ ง สรM า งเครื อ ขายระหวางกั น ภายใตM หั ว ขM อ
“การลดชองวาง และสรMางเครือขายความรวมมือในงานดMานการประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัว”
(Bridging Gap, Building Network) ทั้งนี้ ผมเชื่อวาผลจากการจัดการประชุมเจMาหนMาที่อาวุโสในครั้งนี้จะ
ชวยลดชองวางตางๆในระบบงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวของแตละประเทศ และจะชวย
สรMางเครือขายในงานคุมประพฤติอีกดMวย
กรอบความรวมมือสําหรับงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวที่ไดMถูกอภิปรายใน
ระหวางการประชุมเจMาหนMาที่อาวุโสอาเซียนบวกสามครั้งนี้ จะเปNนการปูทางไปสูการพัฒนางานคุมประพฤติ
และการปฏิบัติตอผูMกระทําผิดในชุมชน ผมเห็นดMวยกับการหารือในการประชุมเจMาหนMาที่อาวุโสที่จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ วาควรจะมีการใหMความชวยเหลือดMานวิชาการเพื่อเสริมสรMางความรวมมือระหวาง
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กันในเรื่องดังกลาว ผมไดMทราบมาวาไดMมีการเสนอแนะกิจกรรมตางๆในระหวางการประชุมเจMาหนMาที่อาวุโส
เชน การรวมกลุมพบปะพูดคุยกันอยางสม่ําเสมอ การประชุม สัมมนา โครงการแลกเปลี่ยนรูปแบบตางๆและ
การเยี่ยมเยียนกัน การวิจัยงานวิชาการตางๆรวมกัน และรายงานสถิติหรือผลการดําเนินการใหMเปNนที่รับรูM
รับทราบกันอยางตอเนื่อง ยิ่งไปกวานั้น ยังมีการหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวขMองกับกฎระเบียบตางๆมาอภิปราย
บางประเด็นถูกเสนอและมีความจําเปNนที่จะตMองตรวจสอบและทําการศึกษาวิจัย
ที่สําคัญอยางยิ่งเพื่อใหMการดูแลผูMกระทําผิดเปNนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ประเทศอาเซียน
บวกสามไดMพิจารณารวมกันเกี่ยวกับการนํามาตรฐานขององคLการสหประชาชาติมาปฏิบัติ ยกตัวอยางเชน
มาตรฐานขั้ น ต่ํ าขององคL การสหประชาชาติ ว าดM ว ยมาตรการแบบไมควบคุ มตั ว หรื อขMอกํ าหนดโตเกี ย ว
ขM อกํ าหนดมาตรฐานขั้ น ตํ่ าวาดM ว ยการปฏิ บั ติ ตอผูM ตM องขั งหญิ งของสหประชาชาติ และมาตรการแบบไม
ควบคุมตัวสําหรับผูMกระทําผิดหญิง หรือขMอกําหนดกรุงเทพ โดยสวนตัวผมเชื่อวาการอภิปรายหารือในครั้งนี้
มี ค วามสํ า คั ญ อยางยิ่ ง เนื่ อ งจากเราตM อ งการสงเสริ ม สนั บ สนุ น ใหM มี ค วามรวมมื อ ในระดั บ ภู มิ ภ าคและ
พัฒนาการปฏิบัติตอผูMกระทําผิด ในชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งงานคุมประพฤติ ผมยังเห็นดMวยอยางยิ่งกับการ
จัดตั้งเครือขายที่ยั่งยืนรวมกันใหMเกิดขึ้นตอไปในอนาคต
แมMวาการประชุมจะดําเนินมาถึงชวงสุดทMาย แตการขับเคลื่อนความรวมมือในระดับภูมิภาค
ภาคยังถือเปNนเพียงจุดเริ่มตMนและจะมีการดําเนินการที่ยั่งยืนตอไป ผมหวังเปNนอยางยิ่งวามิตรภาพระหวาง
พวกเรานั้นจะไมมีชองวางอีกตอไป และเครือขายจะมีการสานตออยางตอเนื่อง ผมในนามของกระทรวง
ยุติธรรม ประเทศไทย ขอแสดงความขอบคุณตอผูMบรรยายหลัก ทานผูMแทนจากประเทศอาเซียนบวกสาม
และผูMเขMารวมการประชุมทุกๆทาน สําหรับการมีสวนรวมและการนําเสนอที่ยอดเยี่ยมในดMานบทเรียนตางๆ
และวิธีการปฏิบัติที่ไดMรับการยอมรับซึ่งเปNนประโยชนLตอการประชุมครั้งนี้เปNนอยางมาก
ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดีแกผูMจัดการประชุม กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ และ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย สําหรับการประชุมที่ ประสบความสําเร็จ เปNนอยางยิ่งในครั้งนี้
ผมเชื่อมั่นวาผูMเขMารวมการประชุมทุกทานไดMรับความรูMที่มีประโยชนLเกี่ยวกับการคุมประพฤติและมาตรการ
แบบไมควบคุมตัวและถือเปNนโอกาสอันดียิ่งที่ไดMแบงปŒนและแลกเปลี่ยนประสบการณLซึ่งกันและกัน
ในนามของผูMจัดการประชุม ผมขออภัยมา ณ ที่นี้ หากมีขMอบกพรองประการใดหรือเกิดความ
ไมสะดวกกับทานในระหวางการประชุม
ผมขอจบการประชุม ณ ที่นี้ และขออวยพรใหMทุกทานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณครับ
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ภาคผนวก
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โครงการประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม
หลักการและเหตุผล
ตั้งแตป` พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2011) เปNนตMนมา กรมคุมประพฤติ เนMนหนักกระบวนการกMาวไปสูความ
เปNนมืออาชีพในการป‡องกันสังคมโดยเดินตามวิสัยทัศนL ตลอดจนศึกษาวิจัยในทางวิชาการ จัดทําโครงการ
พัฒนาตางๆ ที่มุงสูเป‡าหมายเพื่อพัฒนาองคLการไปสูความเปNนมืออาชีพ ซึ่งการกMาวไปสูมืออาชีพนั้นสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งคือการเปรียบเทียบกับวิธีการปฏิบัติที่ดีโดยเฉพาะงานคุมประพฤติที่ดําเนินการในประเทศตางๆ
โดยนํามาเปรียบเทียบกระบวนการปฏิบัติงานที่กรมคุมประพฤติประเทศไทยดําเนินการอยู รวมทั้งควรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูMซึ่งกันและกันเพื่อกอใหMเกิดองคLความรูMใหมที่สามารถนํามาประยุกตLใชMใหMเหมาะสมกับ
สภาพบริบทและสภาวะทางสังคมการคุมประพฤติของประเทศนั้นๆ
นอกจากนี้การที่ประเทศไทยจะกMาวเขMาไปสูการเปNนประชาคมอาเซียนในป` พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
ซึ่งมีจุดเนMนรวมกันในการมีหนึ่งวิสัยทัศนL หนึ่งเอกลักษณL และหนึ่งประชาคม "One Vision ,One Identity
,One Community" กรมคุมประพฤติจึงจําเปNนอยางยิ่งที่จะตMองเตรียมพรMอมรองรับการเขMาสูประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะดMานการเมืองและความมั่นคง และเสาหลักดMานสังคมและวัฒนธรรมการยุติธรรมอาเซียน
ดMวย
ยวกับระบบงานคุมประพฤติในภูมิภาคเอเชียและเปNนดังนั้นเพื่อเปNนการแลกเปลี่ยนเรียนรูMเกี่การ
เตรี ย มการรองรั บ การเขM าสู ประชาคมอาเซี ย น กรมคุ มประพฤติ จึ ง ควรจั ดการประชุ มคุ มประพฤติ และ
มาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสามขึ้น โดยมีเป‡าหมายเพื่อเปรียบเทียบงานคุมประพฤติระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งงานคุมประพฤติในแถบเอเชียและประเทศที่มีความกMาวหนMาในการสรMางสรรคL
นวัตกรรมการคุมประพฤติ เชน สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ|น เปNนตMน โดยเชิญวิทยากรและผูMบริหารงาน
คุ ม ประพฤติ จ ากประเทศใน ภู มิ ภ าคอาเซี ย น และเอเชี ย มารวมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรูM กั บ บุ ค ลากรกรม
คุมประพฤติ การสรMางความรูM ความเขMาใจ ดMานการปฏิบัติงานคุมประพฤติระหวางกัน อีกทั้งจะเปNนการ
เปkดเวทีใหMกรมคุมประพฤติประเทศไทยเปNนที่รูMจักในเครือขายคุมประพฤติในภูมิภาคและตอกย้ําใหMเห็นวา
กรมคุมประพฤติมุงมั่นในการพัฒนาหนวยงานสูความเปNนมืออาชีพอยางแทMจริง
วัตถุประสงคS
1 . เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรูMระบบงานคุมประพฤติระหวางประเทศ และเทียบเคียงงานคุมประพฤติ
ประเทศไทยกับประเทศในอาเซียนและเอเชีย
2 . เพื่อนําความรูM และกระบวนการปฏิบัติงานคุมประพฤติของแตละประเทศมาประยุกตLใชMกับ
การคุมประพฤติของประเทศไทย
3. เพื่อสรMางเครือขายการคุมประพฤติระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปNนเครือขายระดับ
อาเซียน
4. เพื่อประชาสัมพันธLงานคุมประพฤติของประเทศไทยใหMเปNนที่รูMจักในเวทีนานาชาติ
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เป•าหมาย
ผลผลิต : จัดประชุมคุมประพฤติอาเซียน 1 ครั้ง จํานวน 3 วัน
ผลลั พ ธS : องคL ค วามรูMใ นการพั ฒ นางานคุ มประพฤติ และการสรM า งเครื อ ขายงานคุ มประพฤติ
ระหวางประเทศ
วิธีดําเนินการ
1. ตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุมคุมประพฤติอาเซียนบวกสาม
2. กําหนดประเด็น หัวขMอในการประชุม
3. ประสานงานกับหนวยงานคุมประพฤติในกลุมประเทศอาเซียนบวกสามเพื่อคัดเลือก
ผูMเชี่ยวชาญที่จะมาเปNนวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูMระหวางกันในการประชุม
4. จัดทําหนังสือเชิญวิทยากรจากตางประเทศ และผูMเขMารวมประชุมจากประเทศอาเซียน
บวกสาม
5. จัดทําเอกสารการประชุม และระบบการคุมประพฤติของประเทศที่เขMารวมการประชุม
6. ประชุมจัดเตรียมงานกอนการประชุม ประกอบดMวย จัดเตรียมงานเลี้ยงพิธีเปkดและปkด
การประชุม การซักซMอมความเขMาใจของเจMาหนMาที่ในการจัดประชุม จัดเตรียมขMอมูลสําหรับการประชุมกลุม
ยอย รวมถึงการประชุมเจMาหนMาที่อาวุโสคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม
7. จัดการประชุมคุมประพฤติอาเซียนบวกสาม จํานวน 3 วัน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดL
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพรMาว ซึ่งกิจกรรมประกอบดMวย การอภิปรายแลกเปลี่ยนองคLความรูM แนวปฏิบัติที่ดี
ระหวางกันของวิทยากรจากตางประเทศ และผูMเขMารวมการประชุมจากกรมคุมประพฤติและการศึกษาดูงาน
ณ ศูนยLฟ€•นฟูสมรรถภาพผูMติดยาเสพติดบMานลาดหลุมแกMว และศูนยLยุติธรรมชุมชนศาลาลอย กรุงเทพฯ
8. จัดทําเอกสารการประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม
เปNนภาษาไทย และเผยแพรใหMกับบุคลากร ตลอดจนหนวยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติและกระบวนการ
ยุติธรรม รวมถึงสถาบันการศึกษาตางๆ
ระยะเวลา/ชวงเวลาดําเนินการ และสถานที่จัดการประชุม
ระหวางวันที่ 3-5 เมษายน พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดL เซ็นทรัลพลาซา
ลาดพรMาว กรุงเทพฯ
ผูเขารวมการประชุม
บุคลากรภายในกรมคุ มประพฤติ วิ ทยากรภายในประเทศ / ตางประเทศ และผูMบ ริห ารจาก
หนวยงานคุมประพฤติในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม จํานวน 400 คน เจMาหนMาที่ จํานวน 30 คน รวมทั้งสิ้น
430 คน
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. กอใหMเกิดการแลกเปลี่ยนองคLความรูM และแนวปฏิบัติที่ดีระหวางกันในงานคุมประพฤติระหวาง
ประเทศ
2. สรMางเครือขายการคุมประพฤติในระดับภูมิภาค และเปNนจุดเริ่มตMนในการเตรียมพรMอมเขMาสู
กระบวนการยุติธรรม งานคุมประพฤติในประชาคมอาเซียนภายใตMเสาหลักดMานการเมืองและความมั่นคง
รวมถึงสังคมและวัฒนธรรมระหวางกันในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ
3. ประชาสัมพันธLงานคุมประพฤติของประเทศไทย องคLกร หนวยงาน ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติ
หนMาที่ ใหMเปNนที่รูMจักในประเทศอาเซียนบวกสาม และในเวทีการประชุมระหวางประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนยLวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา กรมคุมประพฤติ
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คณะกรรมการจัดการประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมอาเซียนบวกสาม
1. นายกิตติพงษL กิตยารักษL ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ที่ปรึกษา

2. นายชาญเชาวนL ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

ที่ปรึกษา

3. นายนัทธี จิตสวาง รองผูMอํานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย

ที่ปรึกษา

4. นางกรรณิการL แสงทอง ผูMตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ที่ปรึกษา

5. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ

ประธานกรรมการ

6. นางฉลอง อติกนิษฐ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

รองประธานกรรมการ

7. นายเกษม มูลจันทรL รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

รองประธานกรรมการ

8. ผูMเชี่ยวชาญเฉพาะดMานการสืบเสาะและพินิจ

กรรมการ

9. ผูMเชี่ยวชาญเฉพาะดMานการควบคุมและสอดสอง

กรรมการ

10. ผูMเชี่ยวชาญเฉพาะดMานการแกMไขฟ€•นฟูและกิจกรรมชุมชน

กรรมการ

11. ผูMอํานวยการกองการตางประเทศ กระทรวงยุติธรรม

กรรมการ

12. ผูMแทนจากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย

กรรมการ

13. ผูMแทนจากกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ

กรรมการ

14. ผูMอํานวยการสํานักพัฒนาการคุมประพฤติ

กรรมการ

15. ผูMอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร

กรรมการ

16. ผูMอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติธนบุรี

กรรมการ

17. ผูMอํานวยการศูนยLฟ€•นฟูสมรรถภาพผูMติดยาเสพติด

กรรมการ

18. ผูMอํานวยการกองพัฒนาการฟ€•นฟูสมรรถภาพผูMติดยาเสพติด

กรรมการ

19. ผูMอํานวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม

กรรมการ

20. ผูMอํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ

กรรมการ

21. ผูMอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการ

22. เลขานุการกรม

กรรมการ

23. ผูMอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

กรรมการ
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กระทรวงยุติธรรม

24. นางชลาลัย ฤทธิรัตนL ผูMชวยเลขานุการกรม

กรรมการและเลขานุการ

25. นางยศวันตL บริบูรณLธนา ผูMอํานวยการศูนยLวิจัยและพัฒนา

กรรมการและเลขานุการรวม

26. นางสาวสายฝน จันทะพรม พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ

กรรมการและผูMชวยเลขานุการ

27. นางสาวอัญชลี รุงสิทธิชัย พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

กรรมการและผูMชวยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการจัดการประชุมคุมประพฤติอาเซียนบวกสาม ดานสารัตถะ
1. นางกรรณิการL แสงทอง
ประธานอนุกรรมการ
2. ผูMเชี่ยวชาญเฉพาะดMานการสืบเสาะและพินิจ

อนุกรรมการ

3. ผูMเชี่ยวชาญเฉพาะดMานการควบคุมและสอดสอง

อนุกรรมการ

4. ผูMอํานวยการสํานักพัฒนาการคุมประพฤติ

อนุกรรมการ

5. นางสาวอังคณา บุญสิทธิ์ ผูMอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติธนบุรี

อนุกรรมการ

6. ผูMอํานวยการกองการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

อนุกรรมการ

7. ผูMแทนสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย

อนุกรรมการ

8. ผูMอํานวยการกองพัฒนาการฟ€•นฟูสมรรถภาพผูMติดยาเสพติด

อนุกรรมการ

9. ผูMอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อนุกรรมการ

10. ผูMอํานวยการศูนยLวิจัยและพัฒนา

อนุกรรมการและเลขานุการ

11. นางสาวแสงเดือน แสงบัวงามล้ํา

อนุกรรมการและผูMชวยเลขานุการ

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
12. นางสาววิกานดา ศรีจรัสรุง

อนุกรรมการและผูMชวยเลขานุการ

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
คณะอนุกรรมการจัดการประชุมคุมประพฤติอาเซียนบวกสาม ดานพิธีการและการตอนรับ
1. นายเกษม มูลจันทรL
ประธานอนุกรรมการ
2. นายไวพจนL พูสิทธิ์ ผูMตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

อนุกรรมการ

3. ผูMเชี่ยวชาญเฉพาะดMานการสืบเสาะและพินิจ

อนุกรรมการ

4. ผูMอํานวยการศูนยLฟ€•นฟูสมรรถภาพผูMติดยาเสพติด

อนุกรรมการ

5. ผูMอํานวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม

อนุกรรมการ
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6. เลขานุการกรม

อนุกรรมการ

7. นายประเสริฐ อินทรัตนL

อนุกรรมการ

ผูMอํานวยการกลุมงานพัฒนางานอาสาสมัครคุมประพฤติ
8. ผูMอํานวยการศูนยLวิจัยและพัฒนา

อนุกรรมการ

9. ผูMอํานวยการศูนยLเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุกรรมการ

10. ผูMอํานวยการกลุมงานการคลัง

อนุกรรมการ

11. หัวหนMากลุมประสานราชการและชวยอํานวยการ

อนุกรรมการ

12. นางสาวอัจฉรา เทพพิพิธ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

อนุกรรมการ

13. นางสาวอัญชลี รุงสิทธิชัย พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
14. นางสาวภรรคพร เล็กขาว พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

15. นางสาวธฤตา แกลMวกลMา พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

อนุกรรมการ

16. นายฐนิตนันทL เมฆสัมฤทธิ์ เจMาหนMาที่วิเทศสัมพันธL

อนุกรรมการ

17. นางแพรทิพยL แสงวัฒนะ

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผูMอํานวยการกลุมฝ•กอบรมและพัฒนา
18. นางชุติมา บัวกMอน

อนุกรรมการและผูMชวยเลขานุการ

หัวหนMาบริหารงานทั่วไป
คณะอนุกรรมการจัดการประชุมคุมประพฤติอาเซียนบวกสาม ดานประชาสัมพันธSและนิทรรศการ
1. นางฉลอง อติกนิษฐ
ประธานอนุกรรมการ
2. ผูMเชี่ยวชาญเฉพาะดMานการควบคุมและสอดสอง

อนุกรรมการ

3. เลขานุการกรม

อนุกรรมการ

4. นายอนันตL สุรพัฒนL ผูMอํานวยการกลุมงานติดตามและประเมินผล

อนุกรรมการ

5. นางอรนุช ภักตรLกระจาง นักวิชาการคอมพิวเตอรLชํานาญการ

อนุกรรมการ

6. นางสาวสายฝน จันทะพรม พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ

อนุกรรมการ

7. ผูMอํานวยการกลุมงานประชาสัมพันธL

อนุกรรมการและเลขานุการ

8. นางสาวธฤตา แกลMวกลMา พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
237
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กรมคุมประพฤติ

กระทรวงยุติธรรม

กําหนดการประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม
วันพุธที่ 3 เมษายน 2556
13.00 – 15.00 น.
ลงทะเบียน
15.00 –18.00 น.
เยี่ยมชมนิทรรศการและการจัดแสดง
งานเลี้ยงตMอนรับ
18.00 – 21.00 น.
โดย พลตํารวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556
08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 09.45 น.
พิธีเปkดการประชุม
- กลาวรายงาน โดย อธิบดีกรมคุมประพฤติ
- กลาวเปkดการประชุม โดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
- ถายรูปหมู
09.45 – 10.00 น.
พักรับประทานอาหารวาง
10.00 – 10.30 น.
บรรยายพิเศษ โดย นายกิตติพงษL กิตยารักษL ปลัดกระทรวงยุติธรรม
หัวขMอ ”Probation and Non-custodial Measures in ASEAN :
A View to the Future”
10.30 – 12.00 น.
บรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารยL ดร จอรLจ แมรL .
อาจารยLจาก มหาวิทยาลัยลิเวอรLพูล โฮป สหราชอาณาจักร
หัวขMอ “What works and what matters in Probation”
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
การประชุมกลุมยอย 3 กลุม
กลุมที่ 1 การมีสวนรวมของชุมชนในงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัว
กลุมที่ 2 เทคโนโลยีในงานคุมประพฤติ
กลุมที่ 3 โปรแกรมการแกMไขฟ€•นฟูผูMกระทําผิดในงานคุมประพฤติ
14.30 – 15.30 น.
พักรับประทานอาหารวาง
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วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556
15.00 - 17.00 น.
ASEAN Plus Three Senior Officials’ Meeting on Probation and Noncustodial Measures
หัวขMอ กรอบความรวมมือดMานงานคุมประพฤติในประเทศอาเซียนบวกสาม
18.00 – 21.00 น.
รับประทานอาหารเย็น โดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ)
วันศุกรSที่ 5 เมษายน 2556
08.45 – 09.00 น.
ถายรูปหมู
09.00 - 11.45 น.
ASEAN Plus Three Senior Officials’ Meeting on Probation and Noncustodial Measures
หัวขMอ พัฒนาการดMานงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัว
11.45 – 12.00 น.
พิธีปkดการประชุม โดย นายชาญเชาวนL ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
หัวหนMากลุมภารกิจดMานการพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
การศึกษาดูงาน
• ศูนยLฟ€•นฟูฯบMานลาดหลุมแกMว จังหวัดปทุมธานี
• ศูนยLยุติธรรมชุมชนศาลาลอย กรุงเทพฯ
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รายชื่อผูเขารวมการประชุม
No

Name

Position

Organization

E-mail

Country

Participation

1

Noor Hidayah Osman

Community Development
Officer/Chief Probation
Officer

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

hidayahosman22@gmail.com

BRUNEI DARUSSALAM

Head of Delegation

2

Pengiran Nor Sofiah
Pengiran Aspar

Social Worker/Probation
Officer

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

dk.sofy@gmail.com

BRUNEI DARUSSALAM

Delegate

3

Bunyay Narin

Deputy Director General of
Administration and Finance

Ministry of Justice

nbunyay@yahoo.com

CAMBODIA

Head of Delegation

4

Chan Satha

Director of International
Relation Department

Ministry of Justice

satha_chan@hotmail.com

CAMBODIA

Delegate

5

Mochamad Sueb

Director General of
Corrections

Directorate General of
Corrections

sigito@rocketmail.com

INDONESIA

Head of Delegation

6

Sigit Budiyanto

Head of Foreign Affairs
Section

Directorate General of
Corrections

sigito@rocketmail.com

INDONESIA

Delegate

7

Edi Kurniadi

Head of Karawang Prison

Karawang Prison

sigito@rocketmail.com

INDONESIA

Delegate

8

Wahid Husen

Head of Banceuy-Bandung
Prison

Banceuy-Bandung Prison

sigito@rocketmail.com

INDONESIA

Delegate

9

Syamphone Inkeo

Deputy Director

Cabinet of Police Department,
Ministry of Public Security

pr200478@yahoo.com

LAO PDR

Head of Delegation

10

Valitxay Kokmila

Deputy Director

Ministry of Justice

valitxay@gmail.com

LAO PDR

Delegate
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No
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Country

Participation

11

Abdul Aziz Mohamad

Director of Parole Division

Malaysia Prison Department

aaziz@prison.gov.my

MALAYSIA

Head of Delegation

12

Nur Hidayah Anuar

Assistant Secretary

Prisons, Antidrugs and Civil
Defense Division, Ministry of
Home Affairs

nur_hidayah@moha.gov.my

MALAYSIA

Delegate

13

Khin May Yi

Director

Supreme Court of the Union

Iruse.mm@gmail.com

MYANMAR

Head of Delegation

14

Tin Nwe Soe

Deputy Director

Supreme Court of the Union

tnsoe2012@gmail.com

MYANMAR

Delegate

15

Manuel G. Co

Administrator/ MemberBoard of Pardon and Parole

Parole and Probation
Administration

mannygco@yahoo.com

PHILIPPINES

Head of Delegation

16

Belinda Zafra

Chief Probation and Parole
Officer

Parole and Probation
Administration

butzaf@yahoo.com

PHILIPPINES

Delegate

17

Bernadette Alexander

Deputy Director/Chief
Probation Officer

Probation Services BranchMinistry of Social and Family
Development

bernadette_alexander@msf.
gov.sg

SINGAPORE

Head of Delegation

18

Poh Lu Kee

Assistant Manager

Probation Services BranchMinistry of Social and Family
Development

kee_poh_lu@msf.gov.sg

SINGAPORE

Delegate

19

Ruenvadee
Suwanmongkol

Director-General

Department of Probation,
Ministry of Justice

ruenvade@hotmail.com

THAILAND

Head of Delegation

20

Chalong Atikanit

Deputy Director-General

Department of Probation,
Ministry of Justice

chalong@probation.go.th

THAILAND

Delegate
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Name
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Organization

E-mail

21

Kasem Moonjan

Deputy Director-General

Department of Probation,
Ministry of Justice

kasemmoonjan@hotmail.com

THAILAND

Delegate

22

An Dao Thi Thu

Legal Specialist

Department of Criminal and
Administrative Laws, Ministry of
Justice

andtt@moj.gov.vn

VIETNAM

Head of Delegation

23

Hoa Le Thi

Legal Specialist

Department of Criminal and
Administrative Laws, Ministry of
Justice

hoalt@moj.gov.vn

VIETNAM

Delegate

24

Dawei Zhang

Director of Correction
Management

Administration Bureau of
Community Corrections,
Ministry of Justice

zdw9723@sina.com

CHINA

Head of Delegation

25

Shoji Imafuku

Counselor

Rehabilitation Bureau, Ministry
of Justice

si20218@moj.go.jp

JAPAN

Head of Delegation

26

Yusuke Ishikawa

Special Assistant to the
Director of the Supervision
Division

Rehabilitation Bureau, Ministry
of Justice

ym120222@moj.go.jp/
sm120253@moj.go.jp

JAPAN

Delegate

27

Takaaki Yamaguchi

Officer of the DirectorGeneral of the
Rehabilitation Bureau

Rehabilitation Bureau, Ministry
of Justice

ym120222@moj.go.jp/
sm120253@moj.go.jp

JAPAN

Delegate
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Hosung Kang

Director-General

Probation and Parole Division,
Ministry of Justice

skk319@hanmail.net

SOUTH KOREA

Head of Delegation
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Ilsuk Noh

Deputy Director of
Probation and Parole
Division

Crime Prevention Policy Bureau, nis70@korea.kr
Ministry of Justice

SOUTH KOREA

Delegate
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Namjung Kim

Senior Probation Officer

Probation and Parole Division,
Ministry of Justice

SOUTH KOREA

Delegate

31

Suchul Kim

Probation Officer

Probation and Parole Division,
Ministry of Justice

SOUTH KOREA

Delegate
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