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บทสรุปผู้บริหาร
การวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดด้วยระบบการดูแลต่อเนื่อง และการ
ส่งต่อข้อมูลจากสถานที่ควบคุมตัวสู่มาตรการคุมประพฤติและการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดกลุ่มที่ปล่อยตัวจากเรือนจา ทัณฑสถาน สถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึ กและอบรมเด็กและเยาวชน ให้ ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูระหว่าง
การคุมความประพฤติอย่างต่อเนื่อง และติดตามสงเคราะห์ภายหลังปล่อย และเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของครอบครั ว และชุ ม ชนในการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ในขั้ น ตอนการเตรีย มความพร้อ มก่ อ นปล่ อ ย
การคุมความประพฤติและการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
วิธี การแสวงหาข้ อมู ล และเครื่ อ งมือ ในการวิจัย ประกอบด้ ว ย การศึก ษาจากเอกสาร การประชุ มเชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การปฏิบัติการจริงในพื้นที่ การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกต เครื่องมือ
ประกอบด้วย แบบบันทึก แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตและประเด็นการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการตีความข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคืนข้อมูลและสรุปผล
สานักงานคุมประพฤติที่เป็นพื้นที่วิจัย ได้แก่ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ชัยนาท ระยอง ตราด
อุบลราชธานี เชียงใหม่ ลาพูน และนครศรีธรรมราช
ผลการศึกษาวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย การศึกษาจากเอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
การปฏิบัติการจริงในพื้นที่ทดลอง การสนทนากลุ่มย่อย การสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกแยะข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ตีความข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคืนข้อมูล และสรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลและระบบส่งต่อข้อมูล
ขั้นตอนการสืบเสาะข้อเท็จจริง การส่งต่อข้อมูลในขั้นตอนการสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้ต้องขังที่จะ
ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจาคุก เรือนจาและทัณฑสถานส่งแบบขอความร่วมมือสืบเสาะ ส.1-46
ที่มีข้อมูลเลขประจาตัวประชาชน และชื่อผู้อุปการะจานวน 1 ราย ให้สานักงานคุมประพฤติระหว่าง 30-60
วัน สานักงานคุมประพฤติส่งรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงให้เรือนจาและทัณฑสถานภายใน 30 วัน นับแต่วัน
ได้รับหนังสือขอความร่วมมือสืบเสาะข้อเท็ จจริง ทั้งสองฝ่ายสามารถทางานได้ ทันเวลาและข้อมูลที่ได้เป็น
ประโยชน์ในการทางาน แต่มีเรือนจาจังหวัดชัยนาทแจ้งรายชื่อผู้อุปการะ จานวน 2 ราย ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อผู้ต้องขังเพราะหากผู้อุปการะรายแรกไม่รับอุปการะ พนักงานคุมประพฤติ จะได้สืบเสาะข้อเท็จจริง
ผู้อุปการะรายถัดไปโดยไม่ต้องส่งคืนเรือนจาเพื่อเริ่มกระบวนการใหม่ และจากการสนทนากลุ่มมีข้อเสนอ
ว่าหากมีการแจ้งพฤติการณ์คดีและชื่อที่อยู่ผู้เสียหายจะทาให้การประสานข้อมูลกับชุมชนได้รวดเร็ว และได้
ข้อมูลเชิงลึกที่รอบด้านเป็นประโยชน์ต่อการเสนอข้อมูลพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกมากขึ้น
ขั้น ตอนการคุมความประพฤติ ข้อมูล ในขั้นตอนการคุมประพฤติพักการลงโทษและลดวัน
ต้องโทษจาคุก เรือนจาและทัณฑสถานไม่สามารถจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูให้กับผู้ต้องขังได้ เนื่องจากเรือนจา
ส่วนใหญ่คับแคบ ผู้ต้องขังมีจานวนมากส่วนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จากเรือนจา 7 แห่ง และทัณฑสถาน
2 แห่ง มีทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ส่งประวัติ การแก้ไขฟื้นฟูและความต้องการความช่วยเหลือ
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สงเคราะห์ ให้ ส านั กงานคุ มประพฤติ จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช และส านั กงานคุ มประพฤติ จังหวั ดเชี ยงใหม่
ได้ รั บ หนั งสื อ แสดงรายละเอี ย ดการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมการแก้ ไขฟื้ น ฟู จ ากเรื อ นจ ากลางเชี ย งใหม่ และ
ทั ณ ฑสถานหญิ งเชี ยงใหม่ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ ในการวางแผนแก้ ไขฟื้ นฟู ผู้ กระท าผิ ด นอกจากนี้ ส านั กงาน
คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เรือนจากลางเชียงใหม่ และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ยังได้ออกแบบบันทึก
ข้อมู ล การแก้ ไขฟื้ น ฟู ในระหว่างต้อ งโทษและความต้ องการความช่ว ยเหลื อสงเคราะห์ ภ ายหลั งปล่ อ ย
โดยทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ บันทึกข้อมูลผู้ที่จะได้รับการปล่อยตัวส่งสานักงานคุมประพฤติเดือนละ 1 ครั้ง
จากการสนทนากลุ่ม สานักงานคุมประพฤติ รวมทั้งชุมชนเห็นว่าข้อมูลการแก้ไขฟื้นฟูใ นระหว่างต้องโทษ
และความต้องการความช่ว ยเหลื อสงเคราะห์ ภ ายหลั งปล่ อย มีป ระโยชน์ ในการดูแลผู้ กระท าผิ ดอย่าง
ต่อเนื่อง
ข้ อ มู ล ของผู้ ก ระท าผิ ด ที่ เ ป็ น เด็ ก และเยาวชน มี เพี ย งส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ได้รับ รายงานการสื บ เสาะข้อเท็จจริงฯ จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนสานักงานคุมประพฤติอีก 7 แห่ง ได้รับเพียงหนังสือแจ้งการคุมความประพฤติ
มาพร้อมกับเด็กและเยาวชน ส่วนรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริง (คป.04) รายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยง
และความจ าเป็ น เด็กเยาวชน (คป.03) และแผนแก้ไขบ าบั ดฟื้ นฟู เด็กหรือ เยาวชนรายบุ คคล (คป.05)
ต้ อ งประสานขอจากสถานพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน หลั ง จากที่ เด็ ก และเยาวชนมาพบ
พนั กงานคุมประพฤติแล้ ว ซึ่ง ส านักงานคุมประพฤติเห็ นว่าเอกสารทั้ง 3 ชุด เป็นข้อมูลส าคัญ และเป็น
ประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทาผิด และจะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นหากได้รับ
ข้อมูลดังกล่าวมาพร้อมกับ ผู้กระทาผิด จะทาให้การแก้ไขฟื้นฟูเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ที่สาคัญผู้กระทาผิด
ไม่ต้องให้ข้อมูลที่ไม่อยากพูดถึงกับพนักงานคุมประพฤติซ้าอีก
ปัญหาอุปสรรคของการส่งข้อมูล สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต้องจัดทาสาเนา
เอกสารเพิ่มอีก 1 ชุด เป็นการเพิ่มภาระงานและมีผลกระทบต่องบประมาณ นอกจากนี้ กฎหมายยังให้
ความคุ้มครองข้อมูลของเด็กและเยาวชน
ฐานข้อมูลผู้กระทาผิดและระบบสารสนเทศ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน และกรมคุม ประพฤติ มีฐ านข้อมูล สารสนเทศของผู้ กระทาผิ ด หากมีการเชื่อมโยงข้อมู ล และ
จัดระบบให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันก็จะแก้ปัญหาการส่งข้อมูลและทาให้แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด พบว่ามี 4 รูปแบบ คือ
รู ป แบบที่ 1 การขอความร่ ว มมื อ ซึ่ ง เป็ น แบบดั้ ง เดิ ม คื อ เมื่ อ มี ภ ารกิ จ ใหม่ ๆ ที่ จ ะให้
อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนปฏิบัติเพิ่มขึ้น สานักคุมประพฤติจะให้ความรู้ แนะนา
วิธีปฏิบัติและขอความร่วมมือให้อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนปฏิบัติ เช่น ขอความ
ร่วมมือให้ อาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่ว มเตรีย มการก่อนปล่ อยในเรือนจาชั่ วคราว ขอความร่วมมือให้
สอดส่องผู้กระทาผิด ได้แก่ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท ตราด ระยองและอุบลราชธานี
นอกจากนี้ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีได้ เปิดช่องทางโดยขอความร่วมมือให้
ครอบครัวผู้ต้องขังที่จะได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก รวมทั้งกานันผู้ใหญ่ บ้านมาให้
ข้อมูลในการสืบเสาะข้อเท็จจริงอย่างมีส่วนร่วมโดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ช่วยในการสอบถามและบันทึกข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ เพราะได้ข้อมูลเชิงลึกรอบด้านมากขึ้น และมีการ
สร้ างสั มพัน ธภาพระหว่างครอบครัวผู้ ต้องขัง กานัน ผู้ ใหญ่ บ้าน อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน ซึ่งจะได้ร่วมกันดูแลเมื่อได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกต่อไป
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รู ป แบบที่ 2 การท างานแบบเครื อ ข่ า ย ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช
จัดช่องทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยการคัดสรรและประสานงานกับเครือข่ายที่สามารถแก้ไขฟื้นฟู
และอบรมจิตใจ ได้แก่ เครือข่ายศาสนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการรับผู้กระทาผิดไปปฏิบัติศาสนกิจตาม
หลักศาสนาและฟื้นฟูอบรมจิตใจ และสถาบันพัฒนาการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเองมีส่วนร่วมจัดทาหลักสูตร
พัฒ นาวิธีคิดและเป็ นวิ ทยากรอบรมพัฒ นาวิธีคิดให้ กับผู้ กระทาผิด รวมทั้งพัฒ นาพนักงานคุมประพฤติ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น วิ ท ยากรพั ฒ นาวิ ธี คิ ด ให้ กั บ ผู้ ก ระท าผิ ด และการท างานบริ ก ารสั ง คมเชิ ง ประจั ก ษ์
ส่วนอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชนช่วยดูแลสอดส่องผู้กระทาผิด
รูปแบบที่ 3 การมีส่วนร่วมกับชุมชนที่เข้มแข็ง รูปแบบนี้สานักงานคุมประพฤติ จะค้นหา
ชุมชนที่มีศักยภาพที่สามารถดูแลและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทาผิดของสานักงานคุมประพฤติได้ เช่น
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับองค์การบริหารส่ว น
ตาบลเขื่อนผาก อาเภอพร้าว ต่อมาจึงขอความร่วมมือให้ดูแลผู้กระทาผิดทุกภารกิจในตาบลเขื่อนผากและ
แบ่ งบทบาทโดยพนั กงานคุมประพฤติทาหน้าที่รับรายงานตัว ส่ วนชุมชนทาหน้าที่ดูแลแก้ไขฟื้นฟูและ
ช่ว ยเหลื อ สงเคราะห์ ผู้ ก ระท าผิ ด ตาม “ภู มิ ปั ญ ญาและวิถีชุ ม ชน” ในสี่ ด้ าน คือ 1) ด้ านสั งคม เตรีย ม
ครอบครัวด้ว ยการให้ ความรู้ในการดูแลผู้ กระทาผิด เตรียมชุมชนด้ว ยการปรับ ทัศนคติให้ ยอมรับและ
ไม่ซ้าเติมผู้กระทาผิด สร้างพื้นที่ในสังคม ด้วยการให้ผู้กระทาผิดเป็นประธานในงานพิธีของชุมชน ร่วมทา
สาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน 2) ด้านจิตใจ ไปรับตัว ผู้กระทาผิดจากสถานที่ควบคุมตัว เยี่ยมเยียนให้
กาลังใจผู้กระทาผิดและครอบครัว 3) ด้านจิตวิญญาณประกอบพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ รดน้าส้มป่ อย
“ปลดปล่อยสิ่งที่เป็ นอัปมงคล” เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ ผูกข้อมือรับขวัญผู้กระทาผิดคืนกลับชุมชน และ
4) ด้านร่างกายสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพและประสานสถานประกอบการในชุมชนให้รับผู้กระทาผิด
เข้าทางาน สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ประสานกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งเป็นนายกองค์การ
บริห ารส่วนตาบลซอนสมบูรณ์และขอใช้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนปฏิบัติงานในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดใน
ตาบลซอนสมบูรณ์ โดยสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี นัดผู้กระทาผิดมารายงานตัว ณ ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนฯ เดือนละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลซอนสมบูรณ์ให้การสนับสนุนการจัดสถานที่
พระครูใบฎีกาทรงพลเจ้าอาวาสศรีรัตนารามให้หลักคิดและคาปรึกษาในการดาเนินชีวิ ต “ชี้ผิด ชี้ถูก” บอก
ทางเดิน จัดให้ผู้กระทาผิดทางานบริการสังคมร่วมกับคนในชุมชน จนกระทั่งปัจจุบันในตาบลซอนสมบูรณ์
ไม่มีผู้กระทาผิด สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จึงมอบหมายให้ดูแลผู้กระทาผิดทั้งอาเภอหนองม่วง
ต่ อ มา ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวั ด ลพบุ รี มี ผู้ ก ระท าผิ ด เพิ่ ม มากขึ้ น จึ ง ได้ ข ยายผลการ
ดาเนินงานไปยังตาบลบางขาม โดยประสานงานกับฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับอาเภอและ
พบว่าอาเภอบ้านหมี่มีนโยบายในด้านปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งตาบลบางขาม มีกานันที่มีความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและประสานงานได้ทุกฝ่าย จึงได้เชิญเข้ามาเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติและ
ขยายผลการดาเนินงานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดที่ตาบลบางขาม
รูปแบบที่ 4 แบบเสริมพลังอานาจให้ชุมชนพร้อมเป็นเจ้าของ รูปแบบนี้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและมีบทบาทร่วมปฏิบัติงานและร่วมรับผิดชอบแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทาผิดในชุมชนในทุกขั้นตอน มีการ
ทางานร่ วมกัน เป็ น ที มทั้ งอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติ ธรรมชุม ชน องค์การบริห ารส่ ว นต าบล
ที่มีประสบการณ์และมีตาแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ประสานงาน พนักงานคุมประพฤติ
ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนทั้งการปฐมนิเทศ การรับรายงานตัว การให้การปรึกษา
การสอดส่อง โดยเริ่มฝึกสอนงานจากง่ายไปหายากและร่วมปฏิบัติงานเป็นทีมกับชุมชน คอยให้คาปรึกษา
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์ มีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ แลกเปลี่ยนข้ อมูล
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รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทีมชุมชนพร้อม
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดูแลผู้กระทาผิดในชุมชน โดยสานักงานคุมประพฤติจะปฏิบัติงาน
ที่เกิน ศักยภาพ ของชุมชน รวมทั้งสนั บสนุ น ความรู้ ทั กษะประสบการณ์ ซึ่งทีมสานักงานคุมประพฤติ
พร้อมที่จ ะปรับ เปลี่ ย นบทบาทมาเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ส านักงานคุมประพฤติที่ดาเนิ นการในรูป แบบนี้ คือ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน
3. การพัฒนาคุณภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
จากการพั ฒ นาระบบการส่ งต่อ ข้อมู ล จากสถานที่ ควบคุม สู่ ม าตรการคุม ประพฤติและการ
พัฒ นาการมีส่ วนร่ว มของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทาผิ ดส่ งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงการแก้ไขฟื้น ฟู
ผู้กระทาผิด ใน 3 ขั้นตอน ดังนี้
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ 2 แห่ ง คื อ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ล าพู น และส านั ก งาน
คุมประพฤติจังหวัด นครศรีธรรมราช สามารถนาครอบครัว อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปร่วมดาเนินการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยใน
เรือนจา สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท มีพนักงานคุมประพฤติเข้าไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
ในเรือนจา เดือนละ 1 ครั้ง โดยยังไม่สามารถนาครอบครัวและชุมชนเข้าไปร่วมได้ ส่วนอีก 5 สานักงาน
พนักงานคุมประพฤติเข้าไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามโครงการของเรือนจาหรือทัณฑสถาน ปีละ 2 ครั้ง
สาเหตุที่ชุมชนไม่สามารถเข้าไปร่วมเตรียมความพร้อมก่อนปล่ อย เนื่องจากระบบการรักษาความปลอดภัย
ของเรื อ นจ ายั ง ไม่ พ ร้ อ มสมบู ร ณ์ ประกอบกั บ เรื อ นจ าบางแห่ ง เป็ น เรื อ นจ ามั่ น คงสู ง ไม่ อ นุ ญ าตให้
บุคคลภายนอกเข้าเรือนจา
การเตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชนภายนอกเรือนจา (การสืบเสาะข้อเท็จจริงแบบมีส่วนร่วม)
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี ให้ผู้อุปการะของผู้ต้องขังและผู้ใหญ่บ้านหรือกานันมาทาความ
เข้าใจถึงการคุมประพฤติการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจาคุก และขอความร่วมมือให้ข้อมูล ในการ
สืบ เสาะข้อเท็จจริงอย่างมีส่วนร่วมโดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนช่วยสอบ
ข้อเท็จจริง
ผลการด าเนิ น งาน พบว่ า 1) ด้ านข้ อมู ล ได้ ข้ อเท็ จจริ งเชิ งลึ กที่ รอบด้ านจากผู้ อุ ปการะและ
ผู้ ใหญ่ บ้ านมากขึ้ น 2) ด้ านสั ม พั น ธภาพ ได้ สั ม พั น ธภาพระหว่ างผู้ อุ ป การะ ผู้ ใหญ่ บ้ าน อาสาสมั ค ร
คุมประพฤติหรือเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ซึ่งจะร่วมกันดูแลผู้กระทาผิดในชุมชนต่อไป ผู้อุปการะได้รับกาลังใจ
ในการดูแลผู้กระทาผิด 3) ด้านพนักงานคุมประพฤติ มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ในการจัดทารายงาน ส่งรายงาน
ได้ทันกาหนดเวลา
ขั้นตอนการคุมความประพฤติ
การรั บ ตั ว และจั ด พิ ธี รั บ ขวัญ ในชุม ชน ประกอบด้ วย ครอบครัว ผู้ กระทาผิ ด อาสาสมัค ร
คุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานันผู้ใหญ่บ้าน ไปรับตัว ผู้กระทาผิด
จากเรื อนจ า 3 แห่ ง คือ เรื อนจ ากลางเชีย งใหม่ เรือนจากลางอุ บลราชธานีและเรือนจาจังหวัดล าพู น
สาหรับชุมชนตาบลเขื่อนผาก อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนอินทขิล อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน
ได้ป ระกอบพิธีกรรมรับ ตัวผู้ ได้รับ พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกคืนสู่ ชุมชนในวันที่รับตัว จาก
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เรือนจา พิธีกรรมมีนัยสาคัญที่บ่งบอกว่า ชุมชนยินดีรับผู้กระทาผิดคืนสู่ชุมชนโดยไม่มีเงื่อนไข และผู้กระทาผิด
จะปรับตัวเป็นคนใหม่ พิธีกรรมช่วยลดความขัดเขินและปรับตัวกับชุมชนได้แนบเนีย นขึ้น สาหรับชุมชน
ตาบลไร่น้อยจังหวัดอุบลราชธานีจะทาพิธีกรรมรับตัวผู้กระทาผิดในโอกาสต่อไป
การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมของศาสนา ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
ให้ ผู้กระทาผิดไปปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ ณ วัดในภูมิลาเนาเป็นเวลา 9 วัน ผลการ
ดาเนิน งานปรากฏว่ากิจวัตร คือ การติดตามพระออกบิณฑบาตในตอนเช้าเป็นการบอกกล่าวกับชุมชน
ว่าผู้กระทาผิดได้กลับมาอยู่ในชุมชนแล้ว เป็นการปรับตัวและช่วยให้การเปลี่ยนผ่านจากเรือนจาสู่ชุมชน
เป็นไปด้วยดี
การรับรายงานตัวและการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
(1) การรับรายงานตัวที่สานักงานคุมประพฤติ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทให้ ผู้กระทาผิดมารายงานตัว และเก็บปัสสาวะ
เพื่อตรวจหาสารเสพติด ที่วัดใกล้สานักงานเดือนละ 1 ครั้ง สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้ผู้กระทาผิดที่มีผลการประเมินว่ามีความเสี่ยงในการกระทาผิดซ้าสูงมารายงานตัวรายบุคคลที่สานักงาน
คุมประพฤติ
(2) การรับรายงานตัวในชุมชน
การแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด โดยการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งพนั ก งานคุ ม ประพฤ ติ
อาสาสมั ครคุมประพฤติและเครื อข่ายยุติธ รรมชุ มชน โดยส านั กงานคุม ประพฤติจังหวัดตราด ระยอง
อุบลราชธานีและนครศรีธรรมราช (นครศรีธรรมราชเฉพาะผู้กระทาผิดที่มีความเสี่ยงต่อการกระทาผิดซ้าต่า
และปานกลาง) ให้ผู้กระทาผิดมารายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน
โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติ ธรรมชุมชนเตรียมสถานที่ รับใบนัด พนักงานคุมประพฤติ
รับรายงานตัว และให้ความรู้กับผู้กระทาผิด หลังรับรายงานตัวบางครั้งมีการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู เช่น
การอบรมความรู้ อบรมธรรมะ และการทางานบริการสังคม เป็นต้น
การแบ่งบทบาทการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด สานักงานคุมประพฤติจังหวัด เชียงใหม่
โดยพนักงานคุมประพฤติรับรายงานตัวผู้กระทาผิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขื่อนผาก สนับสนุน
การตรวจปัสสาวะ ส่วนการแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ ดาเนินการโดยคณะกรรมการชุมชนโดยใช้
ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนใน 4 ด้าน คือ ด้านการสงเคราะห์อาชีพ เพื่อให้เลี้ยงดูตนเองได้ ด้านจิตใจ โดย
ให้คาปรึกษา เยี่ยมเยียนให้กาลังใจไปเยี่ยมผู้กระทาผิดและครอบครัวแบบผู้ใหญ่ดูแลลูกหลานตามโอกาส
ที่เหมาะสม และอาจพบกันในงานบุญที่วัดหรือการงานอาชีพ ซึ่งมากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ด้านจิตวิญญาณ
โดยจัดพิธีกรรมรับตัว รับขวัญ ผู้กระทาผิดคืนสู่ชุมชนและด้านสังคม สร้างพื้นที่ให้การยอมรับ เช่น ให้เป็น
ประธานในงานพิธีของชุมชน ช่วยงานสาธารณะของชุมชน ซึ่งเป็นวิถีชุมชน
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ให้อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนและเจ้ าหน้ าที่ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลซอนสมบู รณ์ มีส่ ว นร่วมรับรายงานตัวผู้ ก ระทาผิ ด
พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยโดยให้หลักคิดในการดาเนินชีวิต และทางานบริการสังคม
ร่วมกับชุมชนพนักงานคุ มประพฤติตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร องค์การบริหารส่วนตาบลซอน
สมบู รณ์ และพัฒ นาสั งคมให้ ก ารช่ วยเหลื อ สงเคราะห์ ด้านการฝึ ก วิช าชีพ และการประกอบอาชีพ ด้ว ย
ภูมิปัญญาชุมชนด้านการทาเปลและทาไม้กวาด ซึ่งมีตลาดรองรับอยู่แล้ว
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(3) การรับรายงานตัวและการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนแบบครบวงจร
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน ให้ผู้ กระทาผิ ดมารายงานตัวและร่วมกิจกรรม
แก้ไขฟื้นฟูในชุมชน ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อาเภอป่าซาง เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ
และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเป็นผู้ดาเนินการภายใต้การแนะนาของพนักงานคุมประพฤติ กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ได้แก่ การปฐมนิเทศ การเตรียมครอบครัวและชุมชน การรับรายงานตัว การตรวจปัสสาวะ การให้การ
ปรึกษากลุ่มและการปรึกษาครอบครัวหลังเสร็จกิจกรรม กับผู้กระทาผิดมีการสรุปบทเรียนร่วมกัน หาก
พบว่าผู้กระทาผิดมีปัญหาอาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จะไปเยี่ยมเพื่อแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน หากเกินความสามารถของชุมชนจะแจ้งสานักงานฯ ให้การช่วยเหลือต่อไป รูปแบบการดูแลกระทาผิด
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและอาสาสมัครคุมประพฤติใหม่ ที่ยังไม่มีประสบการณ์จะมีอาสาสมัครคุมประพฤติ
ที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยง และส่วนใหญ่จะไปเยี่ยมผู้กระทาผิดเป็นทีม หากพบปัญหาสามารถปรึกษา
พนักงานคุมประพฤติได้ รวมทั้งมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มเติมความรู้เป็นประจาทุกเดือน
ขั้นตอนการสงเคราะห์หลังปล่อย แม้สานักงานคุมประพฤติไม่ได้ขอความร่วมมืออาสาสมัคร
คุม ประพฤติ และเครื อ ข่ายยุ ติ ธ รรมชุ มชนดู แลผู้ ก ระท าผิ ด ต่อ หลั งจากพ้ น การคุ ม ความประพฤติแ ล้ ว
อาสาสมัครคุมประพฤติที่เคยดูแลผู้กระทาผิดที่อยู่ในภูมิลาเนาใกล้เคียงกัน มีความคุ้นเคยยังคงไปเยี่ยม
เยียนในฐานะผู้ปรารถนาดีอยู่เสมอ
4. ข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า การส่งต่อข้อมูลในขั้นตอนการสืบเสาะข้อเท็จจริง มีข้อมูล ครบถ้วน
ส่ ง ทั น ก าหนดเวลาและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การท างานมากขึ้ น แต่ ใ น ขั้ น ตอนการคุ ม ความประพฤติ
มี ข้ อ ขั ด ข้ อ งด้ า นกฎหมายและการเพิ่ ม ภาระงานและมี ผ ลกระทบต่ อ งบประมาณ และพบว่ า ทั้ ง
กรมราชทั ณ ฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพิ นิ จและคุ้ม ครองเด็กและเยาวชน มี ฐ านข้อมู ล ผู้ กระท าผิ ด
ที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ในด้านผู้กระทาผิด พบว่า ผู้กระทาผิดมีความยากลาบากในการเปลี่ยน
ผ่ านจากสถานที่ ควบคุมตัวคื น สู่ สั งคม แต่การเข้าไปเตรียมการก่อนปล่ อยในสถานที่ ควบคุมตัว ท าให้
ผู้กระทาผิดมีกาลังใจในการกลับคืนสู่สังคมและสัมพันธภาพที่เกิดขึ้น ส่งผลดีต่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ในชุมชน สาหรับผู้กระทาผิด ที่เป็นเด็กและเยาวชน การกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมก่อนกระทาผิดโดย
ไม่ได้ศึกษาต่อหรือมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ มีความเสี่ยงต่อการกระทาผิดซ้าสู ง การช่วยเหลือสงเคราะห์
ต้องใช้ความรู้และทักษะที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน มีอาสาสมัครคุมประพฤติ
ซึ่งเป็ น ผู้ มีจิ ตสาธารณะเป็ น กลไกส าคัญ และหากมีตาแหน่งผู้ ปกครองท้ องที่ห รือ มีตาแหน่งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถเชื่อมประสานเครือข่า ยการทางาน งบประมาณ รวมทั้งสร้างพื้นทางสังคม
ให้ผู้กระทาผิดได้แต่อาสาสมัครคุมประพฤติยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
พนักงานคุมประพฤติที่มีกระบวนทัศน์การทางานกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม เข้าใจการทางาน
แบบหนุนเสริม สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจกับชุมชนทุกภาคส่วน และสนับสนุนการทางาน
ของอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายการทางานในชุมชนได้อย่างเหมาะสม วิธีการและสถานที่ในการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดได้เคลื่อนย้ายจากการรวมศูนย์ที่สานักงานคุมประพฤติจั งหวัดไปดาเนินการในชุมชน
มากขึ้น มีการผสมผสานหลั กการคุมประพฤติกับ ความเชื่อ วัฒ นธรรมและภูมิปัญ ญาของชุมชนแต่ล ะ
ภูมิภาคทาให้ผู้กระทาผิดเข้าถึง และเข้าใจง่ายเพราะไม่แปลกแยกกับวิถีชีวิต ทั้งยัง ช่วยสร้างกาลังใจ ฟื้นฟู
จิ ตวิญ ญาณของผู้ ก ระท าผิ ด ให้ เข้ม แข็ ง ซึ่งจะช่ ว ยเพิ่ มภู มิ คุ้ม กั น ไม่ ให้ ผู้ ก ระท าผิ ด กระท าผิ ด ซ้า ดังนั้ น
คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรมีคณะกรรมการพัฒ นาการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาสังคมของกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อกากับทิศทางและส่งเสริมการพัฒนาการมีส่วนของชุมชนและภาคประชาสังคมของหน่วยงาน
ในกระทรวงยุติธรรม
2. สนั บ สนุ น ให้ มีอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งเป็น กลไกส าคัญ ในการแก้ไขฟื้ นฟูผู้ กระทาผิ ด
ในชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่ระดับตาบล
3. ควรมีฐานข้อมูลผู้กระทาผิด และฐานข้อมูลเครือข่ายชุมชนของกระทรวงยุติธรรม และมีการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
4. ควรมีการบูรณาการในการพัฒนารูปแบบ วิธีการและเครื่องมือในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการใช้ความรู้และเครื่องมือในการปฏิบัติ
ต่อผู้กระทาผิดในกลุ่มพัฒนาพฤตินิสัยอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาสังคมของกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อให้ ทาหน้ าที่ กากับ ทิศทางและกาหนดบทบาทภารกิจของอาสาสมัครแต่ล ะกรมให้ ชัดเจน
ไม่ซ้าซ้อน พัฒนาทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมให้มีความรู้ เข้าใจและมีทักษะความสามารถในการป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรมและแก้ไขฟื้นฟูช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทาผิดในชุมชน และสามารถใช้ทรัพยากร
ชุมชนร่วมกันอย่างเหมาะสม
2. ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ความรู้และเครื่องมือในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในกลุ่มภารกิจ
พั ฒ นาพฤติ นิ สั ย น าสิ่ งที่ เป็ น ประโยชน์ ห รือ บทเรีย นความส าเร็จมาใช้ร่ว มกัน แก้ ไขปั ญ หาข้อ ขัด ข้อ ง
ทั้งทางด้านกฎหมาย ระเบียบ และการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดร่วมกัน พัฒ นาบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการใช้ความรู้ทั้งด้านกฎหมาย ระเบียบความรู้ เครื่องมือ และทักษะในการปฏิบัติ
ต่อผู้กระทาผิดในกลุ่มพัฒนาพฤตินิสัยอย่างต่อเนื่อง
3. ระบบข้อมูล
3.1 เชื่ อ มโยงและพั ฒ นาฐานข้อ มู ล ผู้ ก ระท าผิ ด และจั ด ท าระบบการส่ งต่อ ข้ อมู ล ที่ เป็ น
ประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ร่วมกันทั้ง 3 หน่วยงาน คือ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และทั้ง 3 หน่วยงานควรมีการบันทึกข้อมูลในระบบอย่างต่อเนื่อง
3.2 จั ดทาฐานข้อมูล เครือข่ายชุมชนของหน่ว ยงานในกระทรวงยุติธ รรม และเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเครือข่ายชุมชนเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด
สานักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูลเครือข่ายชุมชนในระดับจังหวัด
4. จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกตาบล เพื่อเป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสั งกั ด กระทรวงยุ ติธ รรม ในชุม ชนมีอานาจหน้าที่ ครอบคลุ ม ภารกิจของทุก หน่ ว ยงานในกระทรวง
ยุติธรรม โดยให้มีอาสาสมัครคุมประพฤติอยู่ในองค์ประกอบของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนด้วย
5. การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน
5.1 วิเคราะห์ความยาก ง่าย ความยุ่งยากซับซ้อน ของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน
เพื่ อ มอบหมายงานที่ เหมาะสมกับ ศัก ยภาพของอาสาสมัค รคุ มประพฤติ เครือ ข่ายยุติ ธ รรมชุ ม ชนและ
หน่วยงานภาครัฐเอกชนในพื้นที่ โดยให้พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติงานที่ยากเกินศักยภาพของชุมชน
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5.2 ผสมผสาน ความเชื่อ ศาสนา จารีตประเพณี วัฒ นธรรมและภูมิปัญญาในการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิด เพื่อให้ผู้กระทาผิดเข้าถึงและเข้าใจง่ายเพราะเป็นวิถีชุมชน ทั้งยัง เป็นการลดบทบาท
การควบคุมโดยภาครัฐไปสู่การควบคุมโดยวิถีชุมชนมากขึ้น
5.3 เพิ่ ม อาสาสมั ค รคุม ประพฤติ ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ โดยจั ดสั ด ส่ ว นให้ เหมาะสมกั บ
จานวนผู้กระทาผิด คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจากกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่มีผลงานและมีความตั้งใจในการร่วมปฏิบัติงานกับสานักงาน
คุมประพฤติ รวมทั้งอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด้านการศึกษาและสาธารณสุขในชุมชนหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่มคี วามรู้และมีศักยภาพในการร่วมดูแลแก้ไขผู้กระทาผิดในชุมชน
5.4 ปรับ กระบวนทัศน์ และบทบาทบุคลากรให้ เป็นผู้ ทาหน้าที่ บริห ารจัดการทรัพ ยากร
ชุมชน สามารถประสานหน่วยงานและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด มีทักษะด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะการทางานของชุมชน มีความรู้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด สามารถ
วิเคราะห์ แ ละก าหนดแผนการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด และท าหน้ าที่ แ ก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ที่ ย ากเกิ น
ความสามารถของชุมชน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านกฎหมาย สามารถปรับใช้กฎหมายได้อย่างแม่นยา
5.5 จั ด โครงสร้ า งงานระดั บ จั งหวั ด ให้ บุ ค ลากรสามารถท างานใกล้ ชิ ด กั บ ผู้ ก ระท าผิ ด
ครอบครัวและชุมชน เช่น การแบ่งความรับผิดชอบเป็นเขตพื้นที่ มีสถานที่ปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ในชุมชนจะทาให้พนักงานคุมประพฤติรู้จักอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและสะดวก
ในการประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทาให้ดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดเป็นไปอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
5.6 สนับสนุนให้มีการดาเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดแบบต่อเนื่องในชุมชนและสนับสนุน
ให้ พื้นที่ทดลองในโครงการนี้ เป็ น “ชุมชนต้น แบบและแหล่ งเรียนรู้การแก้ไขฟื้นฟูแบบต่อเนื่อง” ให้กับ
อาสาสมัครคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติและชุมชนที่สนใจ
5. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
กรมคุมประพฤติควรทาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างรูปธรรมความสาเร็จของการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดแบบต่อเนื่องโดยลดพื้นที่ดาเนินการ และเพิ่มระยะเวลาการศึกษาให้นานขึ้น รวมทั้ง
ศึกษารูป แบบที่เหมาะสมกับ ชุมชนเมือง ทั้งนี้ เพื่อให้ ได้รูปแบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิดแบบต่อเนื่อง
ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของสังคมไทย สาหรับเป็นพื้นที่ศึกษาและนาไปขยายผลต่อไป
กระทรวงยุติธรรมควรทาวิจัยเพื่อทบทวนและกาหนดแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมกับภาค
ประชาชนของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะทาให้ ภารกิจของกระทรวงยุติธรรมตอบสนองและอานวยความ
ยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
การส่งต่อข้อมูลการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดกลุ่มที่ปล่อยตัวจากเรือนจา ทัณฑสถาน สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน และศูน ย์ ฝึ กและอบรมเด็กและเยาวชน ให้ ได้รับ การแก้ไขฟื้นฟู ระหว่างการคุม ความ
ประพฤติอย่างต่อเนื่อง และติดตามสงเคราะห์ภายหลังปล่อย และเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ภาคประชาชนและครอบครัวในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ในขั้นตอนการเตรียม
ความพร้ อ มก่ อ นปล่ อ ย การคุ ม ความประพฤติ แ ละการสงเคราะห์ ภ ายหลั งปล่ อ ย วิธี ด าเนิ น การวิ จั ย
ประกอบด้วย การศึกษาจากเอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การปฏิบัติการจริง ในพื้นที่
การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูล ตีความข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
การประชุมเพื่อคืนข้อมูลและสรุปผล สานักงานคุมประพฤติที่เป็นพื้นที่วิจัย ได้แก่ สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดลพบุรี ชัยนาท ระยอง ตราด อุบลราชธานี เชียงใหม่ ลาพูน และนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยสรุป
ได้ดังนี้
1. การส่งต่อข้อมูลระหว่างเรือนจา ทัณฑสถานและสานักงานคุมประพฤติในขั้นตอนการสืบเสาะ
ข้อเท็จจริง มีข้อมูลครบถ้วน ส่งทันกาหนดเวลาและเป็นประโยชน์ต่อการทางานมากขึ้น แต่ในขั้ นตอน
การคุมความประพฤติ เอกสารเกี่ยวกับประวัติภูมิหลัง แผนและผลการแก้ไขฟื้นฟูในระหว่างการควบคุมตัว
ตลอดจนความต้องการการช่วยเหลือสงเคราะห์ ภายหลังปล่อย ยังไม่ครบถ้วนและล่าช้าแม้ว่าจะมีการ
ประสานงานแล้วก็ตาม สาเหตุเพราะหน่วยงานผู้ส่งต้องจัดทาเอกสารซึ่งมีผลกระทบต่องบประมาณและ
เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับผู้ปฏิบัติซึ่งมีจานวนน้อย จากการศึกษาฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ พบว่ามีข้อมูลที่ตรงกันและสามารถส่งต่อให้กัน
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจานวนมาก หากได้มีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกันก็จะลดขั้นตอน
การทางานและค่าใช้จ่าย เพิ่มความรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อผู้กระทาผิดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก
และเยาวชนไม่ต้องให้ถ้อยคาซ้าซึ่งเสมือนถูกกระทาซ้าจากกระบวนการยุติธรรม
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2. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ภาคประชาชนและครอบครัว
ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด มีข้อค้นพบที่สาคัญคือ 1) การขอความร่วมมือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น และผู้นาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการสืบเสาะผู้อุปการะผู้ต้องขังที่ได้รับพักการลงโทษหรือ
ลดวันต้องโทษจาคุกโดยใช้กระบวนการกลุ่มและให้อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเป็น
ผู้ดาเนินการหลักโดยพนักงานคุมประพฤติทาหน้าที่สนับสนุน ทาให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะได้รวดเร็ว
ขึ้น ได้ข้อมูลเชิงลึกรอบด้าน ครอบครัวมีกาลังใจและมีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครอบครัวผู้ต้องขัง
ผู้นาในชุมชนท้องถิ่น อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ซึ่งจะได้ร่วมกันดูแลต่อไปเมื่อ
ได้รับ พักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจาคุก 2) การเตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชน โดยสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและปรับทัศนคติการอยู่ร่วมกับผู้กระทาผิดและการดูแลช่วยเหลือหลั งปล่อย การปรับ
สภาพแวดล้อมภายในบ้านให้รู้สึกว่าเป็นคนใหม่ การทาความเข้าใจกับคนในชุมชนและสร้างพื้นที่ยืนใน
ชุมชนซึ่งแสดงถึงการให้การยอมรับของสังคม เช่น จัดพิธีรับตัว รับขวัญคืนสู่ชุมชน การให้เป็นประธานในงาน
พิธีกรรมของชุมชน การให้ ช่ว ยงานสาธารณะของชุมชน ฯลฯ ช่ วยให้ ผู้ กระทาผิ ดลดความขัดเขินและ
ปรับตัวกับชุมชนได้แนบเนียนขึ้น 3) การสร้างสัมพันธภาพในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และการดูแล
ช่วยเหลือสงเคราะห์ระหว่างการคุมความประพฤติ ด้วยการเยี่ยมบ้านของผู้นาชุมชน อาสาสมัครคุมประพฤติ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และพนักงานคุมประพฤติช่วยให้ผู้ได้รับพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจาคุก
ที่เคยมีความคับข้องใจและกังวลใจสูง สบายใจขึ้น เพราะนอกจากคนในครอบครัวแล้วยังมี ผู้ที่เข้าใจและ
พร้อมช่วยเหลืออยู่ในชุมชน สาหรับการสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพในระหว่างคุมความประพฤติ แม้
จะมีจานวนไม่มากแต่ก็ทาให้ผู้กระทาผิดรู้สึกมีคุณค่าและรู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้ง และ 4) การจัดโครงสร้างการ
บริหารงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดออกเป็นเขตพื้นที่ ในแต่ละเขตพื้นที่ใช้ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุม
ประพฤติหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นศูนย์ปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดที่อยู่ในชุมชน โดยมีพนักงานคุม
ประพฤติเป็นผู้เอื้อให้ผู้เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ผู้กระทาผิด ครอบครัว อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานั น ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
สถาบันการศึกษา องค์กรศาสนา มาพบและช่วยเหลือกัน นอกจากนี้พนักงานคุมประพฤติยังทาหน้าที่หนุน
เสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับชุมชน เมื่อชุมชนทาบทบาทด้านใดได้ดีแล้ว พนักงานคุมประพฤติจะลด
บทบาทในการทางานด้านนั้นลง เพิ่มบทบาทของชุมชนให้มากขึ้น การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้เป็นการค่อย ๆ
ลดการควบคุมโดยกฎหมายและเจ้าหน้าที่รัฐเปลี่ยนผ่านไปสู่การดูแลโดยวิถีชุมชน ซึ่ง นอกจากชุมชนจะได้
เรียนรู้วิธีการและพัฒนาทักษะการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในบทบาทของตนเองแล้ว ยังสามารถปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของชุมชนต่อผู้กระทาผิดได้อีกด้วย
การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาบนฐานงานคุมประพฤติ โดยใช้ผู้ กระทาผิดที่อยู่ในชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ใช้ทรัพยากรทุนเดิมของงานคุมประพฤติ คือ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติหรือศูนย์ยุติธรรม
ชุม ชนเป็ น ศู นย์ ปฏิ บั ติ งานแก้ ไขฟื้ นฟู ผู้ กระท าผิ ดในชุ มชน โดยมี อาสาสมั ครคุ มประพฤติ ที่ มี ทั กษะและ
ประสบการณ์รวมทั้งมีบทบาทในชุมชน ท้องถิ่นเป็นกลไกสาคัญในการประสานงานกับสานักงานคุมประพฤติ
เกาะเกี่ยวทรัพยากรชุมชนทั้งเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด พนักงานคุมประพฤติเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้สนับสนุน มีการผสมผสาน
หลักการคุมประพฤติกับความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา มาแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ซึ่งจะลด
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บทบาทการควบคุมโดยภาครัฐไปสู่การควบคุมโดยวิถีชุมชนจากผลการวิจัยดังกล่าวจึงมีข้อเสนอแนะที่สาคัญ
คือ 1) ควรมีคณะกรรมการด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาสังคมกระทรวงยุติธรรม เพื่อกากับ
ทิศทางและกาหนดบทบาทภารกิจของอาสาสมัคร ส่งเสริมและบูรณาการงานการมีส่วนร่วมของชุมชน
ของทุกกรมในกระทรวงยุติธรรม 2) เพิ่มจานวนอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่ระดับตาบล 3) เชื่อมโยงและพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทาผิดของ
กรมคุ ม ประพฤติ กรมราชทั ณ ฑ์ แ ละกรมพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนให้ ส ามารถใช้ ร่ว มกั น ได้
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 4) พัฒนาบุคลากรของกรมคุมประพฤติในการทางานแบบมีส่วนร่วม
กับภาคประชาชน ปรับกระบวนทัศน์และบทบาทบุคลากรของกรมคุมประพฤติให้เป็นผู้ทาหน้าที่บริหาร
จั ด การทรั พ ยากรในชุ ม ชน และท าหน้ า ที่ แ ก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ที่ ย ากเกิ น ความสามารถของชุ ม ชน
5) จัดโครงสร้างงานระดับจังหวัดให้บุคลากรสามารถทางานใกล้ชิดกับผู้กระทาผิด ครอบครัวและชุมชน
6) ส่งเสริมให้มี “ชุมชนต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การแก้ไขฟื้นฟูแบบต่อเนื่อง” ให้กับ อาสาสมัครคุมประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติและชุมชนที่สนใจ
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Developing Effective Rehabilitation of Offenders by
Throughcare and Referral Information System : From
Institutional treatment to Probation and Aftercare Services
Phornprapha Klaewkla et. al.
October 2013 – March 2015

This study is a participatory action research which aimed to 1) develop the
referral information system from the correctional institutions and juvenile training centers
to the Department of Probation in order to provide a seamless continuum of care upon
release as well as aftercare services, and 2) increase the community participation in the
offender rehabilitation at both pre-release and post-release stages. The community
involved the public, private, and voluntary sectors, the families of the offenders, and
local people. Eight Probation Offices were selected to be pilot sites consisting of the
Probation Office in Chiangmai, Lampoon, Chainart, Lopburi, Trad, Ubonratchathani, and
Nakhon-Srithammarat. The research methodology included participatory action approach,
focus groups, interviews, and observation. The received data were classified, interpreted,
reflected and rechecked with the participants.
The results were divided into two parts according to the research objectives:
1. At the pre-release investigation stage, the referral information system
between the correctional facilities and the probation offices was improved as the
correctional officers could provide complete inmate information by the deadline.
However, at probation stage, some information and paperwork of adult parolees and
juvenile probationers (i.e. personal background, treatment plans, treatment progress and
their needs for aftercare services) were incomplete and delayed even though there were
close coordination between the correctional officers and the probation officers. This was
because an imbalance between the amount of work and the number of the correctional
officers. Moreover, according to the database of Department of Juvenile Observation and
Protection, Department of Corrections, and Department of Probation, it was found that the
data were consistent and can be passed to one another through information technology.
The establishment of the referral information system between the three departments and
other relevant agencies would be much useful since it could help reduce the cost, fasten the
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process, and prevent the offenders, especially the juveniles, from being traumatized as they
were asked to tell the incidents over and over again.
2. Regarding the community involvement, the study showed four major results
as follows:
2.1 The community involvement in the pre-release investigation: Having the
community leaders, volunteer probation officers (VPO), community justice network officers
and the offenders’ family members involved in the pre-release investigation helped to
reduce the probation officers’ amount of workload and to gain in-depth information about
the offenders. This also helped establish the relationship between the families of
offenders, the head of the community, and the VPOs who were key people in looking
after the offenders in the society.
2.2 Family and community’s readiness: Before the offenders were released,
the probation officer would prepare the offenders’ families and the community by
bringing them together to discuss over what needs to be done to welcome the offenders
back to the community. These included rearranging environment at home, holding the
welcoming ceremony, and encouraging the offenders to take part in community services in
order to help them feel more at ease and adjust to the life outside prison.
2.3 The community involvement in supervision and aftercare services: As the
offender was about to be released, the probation officer along with the offender’s family,
the community leader and the VPOs would visit him at the prison. The presence of such
community members helped the offender felt less anxious about going back to the
society and that he might be stigmatized. For those who encountered difficulties in their
resettlement, the probation officers, the community leader, and the VPOs would make a
home visit to address such problems immediately. Moreover, the offenders, who wished
to start their own business, could request for financially support from the probation offices
in the area.
2.4 Area-based management of offender rehabilitation: the offender
supervision and rehabilitation were managed based on location by utilizing the local VPO
Coordinating Centers as the Offender Rehabilitation Centers. The role of the probation
officers was to facilitate all stakeholders (including the offenders, their families, the VPOs,
community justice staff, the head of the community, public health officers, and
representatives from educational and religious institutions) to meet and help out one
another. The study hoped to increase the level of community involvement in the
supervision while decrease such role of probation officers. Having the community
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members watched over the offenders, who were their own people, was proved to be
effective and sustainable.
To summarize, this study hoped to improve probation services in Thailand by
utilizing the resources we already have had which was the community members. The
head of the community and the VPOs played significant roles in connecting the probation
officers to the offenders and their families. Ultimately, we hope to empower the
community to make itself strong and just through its own members by working in
partnership with the government,
Recommendations were proposed as follows:
1. Setting up the Committee to oversee the performance of Ministry of
Justice’s volunteers and to integrate the tasks of community participation in all
departments under Ministry of Justice.
2. Increasing the number of VPOs to cover the sub-district level.
3. Connecting the offender databases of Department of Corrections,Department
of Probation, and Department of Juvenile Observation and Protection so that such
databases can be shared among the Departments.
4. Adjusting the attitude and role of probation officers to work collaboratively
with the community. The probation officers will play the role of resource management
and supervising the high-risk offenders.
5. Re-arranging the provincial structure to enable the probation officers to work
closely with the offenders’ families and community.
6. Supporting the community that succeeded in offender rehabilitation to be a
role model for others.
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษา เรื่องการพัฒนาคุณภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดด้วยระบบการดูแลต่อเนื่อง และการ
ส่งต่อข้อมูลจากสถานที่ควบคุมตัวสู่มาตรการคุมประพฤติและการสงเคราะห์ ภายหลังปล่อย Developing
Effective Rehabilitation of Offenders by Throughcare and Referral Information System :
From Institutional treatment to Probation and Aftercare Services มีเป้ าหมายที่ จะฟื้ นฟู ผู้ ได้ รับ
พักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจาคุก และผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น โดยพัฒนาการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิดกลุ่มที่ถูกส่งตัวจากเรือนจาและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นงานเดิมใน
มิติใหม่ โดยมุ่งขจัดปั ญหาอุปสรรคในการส่งต่อข้อมูลและเพิ่มบทบาทของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิด การศึกษาวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
ซึ่งได้ศึกษาใน 8 พื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ค งมิ อ าจส าเร็ จ ลงได้ ห ากปราศจากการช่ ว ยเหลื อ ของท่ า นอธิ บ ดี
กรมคุมประพฤติ อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ ผู้อานวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คุ ณ ภู มิ พ งษ์ ขุ น ฉนมฉ่ า ผู้ อ านวยการส านั ก พั ฒ นางานเด็ ก และเยาวชน กรมพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก
และเยาวชน กระทรวงยุ ติธ รรม ที่ ได้ ให้ ค าแนะน าและข้อ เสนอแนะที่ เป็ น ประโยชน์ ต ลอดระยะเวลา
การศึกษาวิ จัย และงานนี้ ทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้นด้วยการให้ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ รศ.ดร.นภาภรณ์
หะวานนท์ และ รศ.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธ์ คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบคุ ณ ส านั ก งานกิ จ การยุ ติ ธ รรม กระทรวงยุ ติ ธ รรม ที่ ไ ด้ ส นั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย และ
ขอขอบคุณ เป็ นอย่างยิ่งส าหรับ กรณี ศึกษาทุกกรณีศึกษาและบุคคลในครอบครัว ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทั้ง
อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสถานประกอบการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ให้ข้อมูลผ่านการประชุมเชิงปฏิ บัติการ การสัมภาษณ์
และการสนทนากลุ่ม แม้ว่าบางเรื่องจะเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ทุกท่านก็ได้กรุณาเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ทั้งนี้ เพือ่ ให้การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดประสบผลสาเร็จ และสร้างความสงบสุขให้กับชุมชนต่อไป
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน อุบลราชธานี
ตราด ระยอง ลพบุรี ชัยนาท และนครศรีธรรมราช ที่ได้อนุญาตให้พนักงานคุมประพฤติร่วมเป็น คณะวิจัย
พื้ น ที่ และได้ อ านวยความสะดวกด้ านการจั ด หาที่ พั ก และสถานที่ ป ระชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร อนุ เคราะห์
ยานพาหนะในการเดินทางให้กับคณะวิจัยส่วนกลางในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ตลอดเวลาของการศึกษาวิจัย
และขอบคุณคณะวิจัยพื้นที่ทุกท่านที่ได้ทางานด้วยความวิริยะอุตสาหะ เผชิญความยากลาบากในการทา
ความเข้าใจโครงการและการปฏิบัติการตามแผนการวิจัยในพื้ นที่ ร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูล และขอบ
ขอบคุณ ผู้อานวยการศูน ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้วิเคราะห์ ระบบสารสนเทศซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากฝ่ายสนับสนุน โดยเฉพาะ
คุณสมรรัตน์ ทองขวิด พนักงานคุม ประพฤติ ที่ได้ให้ความช่วยเหลื อมาโดยตลอด จนทาให้การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสาเร็จได้ด้วยดี
คณะผู้วิจัย
มีนาคม 2558
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การคุมประพฤติในประเทศไทยเริ่มต้นจากการคุมประพฤติพักการลงโทษตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ด้วยการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจาและทัณฑสถานกลับไปอยู่ในชุมชน
ก่อนครบกาหนดโทษและกาหนดเงื่อนไขให้นักโทษเหล่านั้นปฏิบัติโดยอยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตารวจ วิธีการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดมี 2 แบบ ได้แก่ การพักการลงโทษ
เป็ นกรณี ที่ให้ นั กโทษเด็ดขาดที่ได้รับโทษจาคุกมาแล้ว ไม่น้อยกว่ า 1 ใน 3 ของกาหนดโทษตามหมายศาล
ในกรณีต้องโทษจาคุกตลอดชีวิตต้องได้รับโทษจาคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีระยะเวลาที่จะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกินกว่ากาหนดโทษที่ยังเหลืออยู่ สาหรับการลดวันต้องโทษจาคุก
เป็นกรณีที่นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือไม่น้อย
กว่าสิบปี กรณีที่ต้องโทษจาคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยนโทษจาคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจาคุกที่มีกาหนดเวลา
และเป็ นนักโทษตั้งแต่ชั้นกลางจนถึงชั้นดีเยี่ยม ซึ่งจะได้รับการลดวันต้องโทษจาคุกตามชั้นของนักโทษ
นอกจากนี้ยังมีการลดวันต้องโทษสาหรับนักโทษที่ ไปทางานสาธารณประโยชน์นอกเรือนจาจะได้รับการ
ลดวั น ต้ อ งโทษจ าคุ ก เท่ ากั บวั นท างานสาธารณะ (ระบบออนไลน์ ). แหล่ งที่ มา http://www.correct.go.th
(3 ธันวาคม 2556) โดยกรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบงานคุมประพฤติพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจาคุก
การคุมประพฤติเด็กและเยาวชน ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด
ที่เป็นเด็กและเยาวชนและได้พัฒนามาโดยตลอด จึงได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน
พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และจัดตั้งหน่วยงานรองรับการปฏิบัติ
คื อ ศาลคดี เด็ ก และเยาวชนกลางกั บ สถานพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก กลางขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 28 มกราคม
พ.ศ. 2495 หลั งจากนั้ น ได้ มี ก ารพั ฒ นาวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ต่ อ เด็ ก เยาวชนมาเป็ น ล าดั บ โดยมี ก ารแก้ ไข
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2506 และได้ขยายการดาเนินงานของ
ศาลคดีเด็กและเยาวชนและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กออกไปยังส่วนภูมิภาค
ต่อมาได้ตราพระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิ จารณาคดีเยาวชน
และครอบครั ว พ.ศ. 2534 บั ญ ญั ติ ให้ ศ าลมี อ านาจในการพิ จ ารณาคดี ครอบครัว เป็ นการพิ ทั กษ์ และ
คุ้มครองสวัสดิภาพของครอบครัวและเป็นไปตามแนวคิดสากลที่ถือว่า ครอบครัวเป็นรากฐานสาคัญของ
การดารงอยู่อย่างมั่นคงของสมาชิกทุกคนในครอบครัว และได้เปลี่ยนชื่อศาลคดีเด็กและเยาวชนเป็นศาล
เยาวชนและครอบครัว และเปลี่ยนชื่อสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเป็นสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ต่อมาปี พ.ศ. 2545 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางได้ยกฐานะขึ้นเป็นกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน

2
กรมพินิ จ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีภ ารกิจรับผิ ดชอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน
ที่กระทาความผิดซึ่งมีสองขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนพิพากษาและขั้นตอนภายหลังการพิพากษา ในขั้นตอน
ก่อ นพิ พ ากษานั้ น มี ทั้ งการควบคุม ตั ว ไว้ในสถานพิ นิ จ ฯ และการสื บ เสาะประวัติข องเด็ ก และเยาวชน
โดยพนักงานคุมประพฤติของสถานพินิจฯ ซึ่งจะทาหน้าที่ สืบเสาะข้อเท็จจริง ประวัติภูมิหลังทางสังคม
และพฤติการณ์ของการกระทาความผิดแล้วจัดทารายงานข้อเท็จจริงเสนอศาล และขั้นตอนหลังพิพากษา
สถานพินิ จ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะทาหน้ าที่บังคับ ตามคาพิพ ากษา ทั้ งการฝึ กอบรมในสถาน
ฝึกอบรม และคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนหรือการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนตามคาพิพากษาของศาล
(ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา http://www.djop.moj.go.th (3 ธันวาคม 2556)
การคุมประพฤติผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ซึ่งมีผลบังคับใช้
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ได้บัญญัติวิธีการคุมความประพฤติไว้ในมาตรา 56 มาตรา 57 และมาตรา 58 แต่ศาล
ยังคงใช้มาตรการรอการกาหนดโทษหรือรอการลงโทษเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใช้วิธีการคุมความประพฤติ
เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รองรับการปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาล ต่อมารัฐบาลได้ตรา
พระราชบัญญัติวิธีดาเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 และได้มีการจัดตั้ง
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ ก ลาง ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานระดั บ กอง สั ง กั ด ส านั ก งานส่ ง เสริ ม งานตุ ล าการ
เปิ ดดาเนิ น การเมื่อวัน ที่ 7 สิ งหาคม 2522 ทาหน้าที่คุมความประพฤติผู้ กระทาผิ ดที่เป็ น ผู้ใหญ่ ในเขต
กรุงเทพมหานครก่อน จนผลเป็นที่น่าพอใจจึ งได้ขยายออกสู่ส่วนภูมิภาคตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 จนกระทั่ง
ครอบคลุมทั่วประเทศ เมื่อภารกิจเพิ่มมากขึ้นสานักงานคุมประพฤติกลางจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกรมคุมประพฤติ
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2535 ทาหน้าที่คุมความประพฤติผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56 มาตรา 57 และมาตรา 58
ต่อมาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลัก
ในการคุ ม ความประพฤติ ผู้ ก ระท าผิ ด ทั้ ง ในชั้ น ก่ อ น ระหว่ า งแล ะหลั ง การพิ จ ารณาคดี ข องศาล
ทั้งผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กเยาวชนและผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่ รวมทั้งการสงเคราะห์ผู้กระทาผิดภายหลังปล่อย
จากผลของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวทาให้กรมคุมประพฤติต้องรับผิดชอบงานเพิ่มขึ้น คือ
1.1.1 ภารกิจการคุมประพฤติผู้ที่ได้รับพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจาคุกตามที่ได้มีการประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและ
อานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
ในส่ว นของกรมราชทัณ ฑ์ ให้ โอนกิจการและอานาจหน้าที่ตลอดจนส่ วนประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานคุมประพฤติผู้ ที่ได้รับ พั กการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจาคุก ให้ เป็นภารกิจและอานาจหน้าที่ของ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 ดังนั้น จึงมีผลให้
กรมคุ ม ประพฤติ ต้ อ งรั บ โอนภ ารกิ จ งานคุ ม ประพฤติ พั ก การลงโทษและลดวั น ต้ อ งโทษจ าคุ ก
จากกรมราชทัณฑ์ ทั้งขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจและการควบคุมสอดส่อง และได้มีการรับมอบงานมา
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2546
1.1.2 ภารกิจการคุมประพฤติเด็กและเยาวชน ซึ่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอานาจ
หน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กาหนดให้
โอนภารกิจและอานาจหน้าที่ตลอดจนส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติเด็กและเยาวชน
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ตามคาพิพากษา หรือคาสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัว ให้เป็นของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 9 ตุ ล าคม 2545 กรมคุ ม ประพฤติ จึ ง รั บ โอนภารกิ จ การคุ ม ประพฤติ เด็ ก และเยาวชน
จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน เฉพาะขั้นตอนการควบคุมและสอดส่อง และได้มีการรับมอบ
งานมาดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 เป็นต้นมา (กรมคุมประพฤติ 2551: 95,130)
1.1.3 ภารกิจการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย กรมคุมประพฤติได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงาน
หลักในการสงเคราะห์ ภ ายหลั ง ปล่อยทาให้ มีกลุ่มผู้ กระทาผิ ดที่กรมคุมประพฤติ ต้องให้ การสงเคราะห์
4 กลุ่ม คือ 1) ผู้ ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ ใหญ่ 2) ผู้ ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษหรือลดวัน
ต้องโทษจาคุก 3) ผู้ถูกคุมความความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน และ 4) ผู้พ้นโทษจาคุกจากเรือนจา
และทั ณ ฑสถาน รวมทั้ ง เด็ ก และเยาวชนที่ พ้ น การฝึ ก อบรมจากศู น ย์ ฝึ ก และอบรมเด็ ก และเยาวชน
ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จากการที่ ก รมราชทัณ ฑ์ มี ห น้ าที่ แก้ไขฟื้ น ฟู ผู้ กระท าผิ ดในสถานที่ ควบคุม ตัว คือ เรือนจ า
ทัณ ฑสถาน สถานพินิ จ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนมี ห น้าที่แก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิ ดที่เป็นเด็กเยาวชน
ในระหว่างพิจารณาคดี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนมีหน้าที่แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน
ที่ศาลมีคาสั่ งให้ ฝึ กอบรม กรมคุมประพฤติมี ห น้าที่แก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิ ดในชุมชนและการสงเคราะห์
ภายหลังปล่อย ทั้งสามกรมอยู่ในกลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ได้มีความพยายามประสานการทางานในการส่ งต่อข้อมู ลผู้ กระทาผิ ด เพื่ อการแก้ไขฟื้นฟู อย่างต่อเนื่ อง
โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ได้มีการกาหนดตัวชี้วัดเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการจาแนกเด็ก เยาวชน
นักโทษเด็ดขาด และผู้กระทาผิดเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู” โดยกรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
และกรมราชทั ณ ฑ์ ได้ ป ระชุม ผู้ เกี่ย วข้อ งจัด ท าแบบส่ งต่ อข้ อมู ล และทดลองน าไปใช้ในหน่ ว ยปฏิ บั ติ
ในเขตกรุงเทพมหานครของทั้งสามกรม โดยให้เรือนจา ทัณฑสถาน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ส่งต่อข้อมูลการแก้ไขฟื้นฟูและผลการแก้ไขฟื้นฟูระหว่างถูกควบคุมตัว ไปยังสานักงานคุมประพฤติ เพื่อ
นาไปวางแผนดูแลแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง ผลจากโครงการทดลองดังกล่าว พบว่ามีการส่งข้อมูลล่าช้า ใช้แบบผิด
รวมทั้งกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทาให้ยังไม่สามารถนาไปวางแผนแก้ไขฟื้นฟู หรือสงเคราะห์ต่อเนื่องได้
อย่างเหมาะสม และภายหลังเสร็จสิ้นโครงการทดลองดังกล่าวแล้ว ยังไม่ได้มีการดาเนินการใด ๆ อีก
นอกจากนี้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้จัดทาโครงการพัฒ นาระบบการปฏิบัติ
ต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม (พ.ศ.2552-2555) ซึ่งมุ่งเน้นพัฒ นาระบบการประเมิน
คั ด กรอง จ าแนก ส่ ง ต่ อ และการบ าบั ด แก้ ไ ขฟื้ น ฟู รวมทั้ ง ระบบการติ ด ตามดู แ ลภายหลั ง ปล่ อ ย
โดยกรมคุ ม ประพฤติ ได้ มี ผู้ แทนร่ วมด าเนิ น โครงการและได้ ท ดลองน าร่ องในส านั กงานคุ มประพฤติ
3 แห่ง คือ สานักงานคุมประพฤติประจาศาลจังหวัดพระโขนง สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
และสานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
กรมราชทัณฑ์ ได้ดาเนินการโครงการกาลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ในการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจา ซึ่งกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติได้
ร่วมกันกาหนดพื้นที่นาร่อง 4 จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และขยายผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ไปยังสานักงานคุมประพฤติที่ ผู้ต้องขังในโครงการฯ กลับไปพักอาศัยอยู่ในจังหวัดนั้น โดยการดาเนินงาน
กาหนดให้มีการติดตาม เยี่ยมเยียน ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ต้องขังที่เข้าร่วม โครงการ จึงได้มีการวางระบบ
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ส่ งต่ อ ข้อ มู ล ในส่ ว นที่ ก รมคุ ม ประพฤติ จ ะต้ อ งรับ ทราบเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมที่ ผู้ ต้ อ งขั ง ได้ รั บ จากเรือ นจ า
เพื่อติดตามประเมินผลการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตนอกเหนือจากการ
คุมความประพฤติ หรือการสงเคราะห์ ภายหลังปล่อยตามแนวปฏิบัติเดิม กระบวนการดังกล่าว นอกจาก
การปฏิ บั ติงานร่ ว มกัน ของเจ้ าหน้ าที่ทั้ งสองกรมแล้ ว ยังต้องนาครอบครัว และทรัพ ยากรชุมชนที่ เป็ น
หน่ วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชนที่ เกี่ย วข้อง รวมทั้งภาคประชาชน ได้แก่ อาสาสมั ครคุม ประพฤติ และ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ตลอดจนการติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือ สงเคราะห์ภายหลังปล่อย
ด้วยกระบวนการท างานและโครงการที่ ดาเนิ นการร่วมกับ กรมพิ นิจ และคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน และกรมราชทั ณ ฑ์ ดั งกล่ าวข้ างต้ น กรมคุ ม ประพฤติ จึ ง ต้ อ งการพั ฒ นาระบบการดู แลแก้ ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิดที่ได้รับการส่งต่อจากหน่วยงานทั้งสองให้มีคุณภาพ โดยเป็นระบบที่ขยายผลจากโครงการ
นาร่องฯ เพื่อให้สามารถนาสู่การปฏิบัติ ของสานักงานคุมประพฤติทุกแห่งทั่วประเทศได้ต่อไปในอนาคต
ซึ่งจะต้องประสานการดาเนินงานกับสถานพินิ จและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งเรือนจาและทัณฑสถาน ในการดูแลแก้ไขผู้กระทาผิดอย่างต่อเนื่อง (Throughcare) และ
มีระบบการส่งต่อข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยศึกษาเพื่อให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
ตลอดจนมีการประสานทรัพยากรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้กระทาผิดสามารถกลับตนเป็นคนดีอย่าง
ยั่งยืน การวิจัยเรื่องนี้สอดคล้องกับแผนแม่บทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2553 – 2556) ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 แผนงานที่ 1 การเสริมสร้างการมีส่ ว นร่ว มของทุ กภาคส่ ว น
ในระบบงานยุติธรรม

1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.2.1 เพื่ อพั ฒนาระบบการส่ งต่ อข้ อมู ลการแก้ ไขฟื้ นฟู ผู้ กระท าผิ ดกลุ่ มที่ ปล่ อยตั วจากเรื อนจ า
ทัณฑสถาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ให้ได้รับการ
แก้ไขฟื้นฟูระหว่างการคุมความประพฤติอย่างต่อเนื่อง และติดตาม สงเคราะห์ภายหลังปล่อย
1.2.2 เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ภาคประชาชนและครอบครัว
ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การคุมความประพฤติและการ
สงเคราะห์ภายหลังปล่อย

1.3 โจทย์วิจัย
จากเหตุ ผ ลความจ าเป็ น ที่ ต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล ของผู้ กระท าผิ ด จากสถานที่ ค วบคุ ม ตั ว ทั้ งเรือ นจ า
ทัณฑสถาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน รวมทั้งพัฒนา
ระบบการดูแลแก้ไขฟื้น ฟูผู้กระทาผิด ที่ได้รับการส่งต่อจากหน่วยงานทั้งสอง โดยพัฒ นาการมีส่วนร่วม
ของครอบครั ว และชุ ม ชนให้ มี ก ารดู แ ลผู้ ก ระท าผิ ด อย่ างต่ อ เนื่ อ ง กรมคุ ม ประพฤติ จึ งสนใจศึ ก ษาว่ า
“หากมี ร ะบบการส่ งต่อ ข้อมู ล จากสถานที่ค วบคุม ตัว ที่ ถูกต้ อง ครบถ้ว น ทัน ตามกาหนดเวลา รวมทั้ ง
พัฒ นาการมีส่ วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิดด้วยการดูแลอย่างต่อเนื่อง
จะส่งผลต่อคุณภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดอย่างไร”
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1.4 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1.4.1 ผู้กระทาผิดได้รับการดูแลแก้ไขฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องและสามารถกลับตนเป็นคนดีอย่างยั่งยืน
1.4.2 มี ระบบการประสานงานและการส่ งต่ อข้ อมู ลผู้ กระท าผิ ด ที่ อยู่ ในความรั บผิ ดชอบของ
กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1.4.3 หน่วยงานทุกภาคส่วน ครอบครัวและภาคประชาชนมีส่วนร่วม และมีบทบาทในการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิดอย่างต่อเนื่องในชุมชนเพิ่มขึ้น

1.5 ขอบเขตกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยการพัฒนาคุณภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดด้วยระบบการดูแลต่อเนื่องและ
การส่งต่อข้อมูลจากสถานที่ควบคุมตัวและการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม ได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยไว้ ดังนี้
1.5.1 ศึกษาเฉพาะระบบการส่งต่อข้อมูลการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดกลุ่มที่ปล่อยตัวจากเรือนจา
ทัณ ฑสถาน สถานพินิ จและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ให้ สานักงาน
คุมประพฤติเพื่อการดูแลแก้ไขฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
1.5.2 ศึกษาเฉพาะการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ในขั้นตอน
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การคุมความประพฤติและการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย

1.6 นิยำมศัพท์
เพื่อให้งานวิจัยฉบั บนี้ มีขอบเขตที่ชัดเจนและมีความเข้าใจที่ถูกต้องในความหมายของศัพท์
ที่ใช้ จึงกาหนดความหมายเฉพาะไว้ ดังนี้
ผู้กระทำผิด หมายถึง ผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน และผู้ได้รับ
พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก
- ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ หมายถึง ผู้กระทาผิดที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ศาลมีคาสั่งให้รอ
การกาหนดโทษหรือรอการลงโทษจาคุกและกาหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 56
- ผู้ถูกคุมควำมประพฤติที่เป็นเด็กและเยำวชน หมายถึง เด็กและเยาวชนที่ศาลเห็นควรใช้วิธีการ
คุมประพฤติตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 หรือตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74 และมาตรา 75
- ผู้ได้รับพักกำรลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก หมายถึง ผู้กระทาผิดที่ศาลมีคาพิพากษา ให้ลงโทษ
จาคุก ซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับโทษมาแล้วตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณ ฑ์
พ.ศ. 2479 มาตรา 32 โดยได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกาหนดโทษภายใต้เงื่อนไขของการพักการลงโทษ
หรือลดวันต้องโทษจาคุก
กำรดู แ ลแก้ ไขอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง (Throughcare) หมายถึ ง การดู แลแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด
ที่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟู โดยกรมราชทัณฑ์ หรือการบาบัดฟื้นฟู โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ซึ่งได้มีการส่งต่อจากหน่วยงานทั้งสองให้กรมคุมประพฤติดาเนินการคุมความประพฤติ (Supervision) หรือ
ให้การสงเคราะห์ภายหลังปล่อยตัว (Aftercare) จากเรือนจา ทัณฑสถาน หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน โดยมีการประสานกระบวนการทางานระหว่างหน่วยงานและการนาครอบครัวและชุมชนเข้ามามี

6
ส่ว นร่วมในการดูแลตั้งแต่ก่อนปล่ อยตัว จนกระทั่ งได้รับการปล่ อยตัวกลั บสู่ ชุมชน เพื่อให้ ผู้กระทาผิ ด
ที่ได้รับการปล่อยตัวได้รับการดูแลแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
ชุมชน (Community) หมายถึง หมู่ชน กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกั นในอาณาบริ เวณเดียวกัน
เป็นสังคมขนาดเล็ก รวมถึงสถาบันทางสังคม หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชนที่ตั้งอยู่ในชุมชน รวมทั้ง
อาสาสมัครคุมประพฤติและสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
กำรมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล การวางแผน การดาเนินงาน
การร่วมรับผลที่เกิดจากการดาเนินงาน การติดตามประเมินผลการแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้กระทาผิด
อำสำสมั ค รคุ ม ประพฤติ หมายถึ ง ประชาชนที่ ได้ รั บ การสรรหา คั ด เลื อ ก และแต่ ง ตั้ ง
จากกระทรวงยุติธรรมให้เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้ก ระทาผิด
ให้ ก ลั บ ตนเป็ น คนดี โดยบุ ค คลที่ จ ะเป็ น อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ไ ด้ นั้ น จะต้ อ งได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง
จากรัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงยุ ติธ รรมหรือ บุ คคลที่ ได้ รับ การมอบหมายจากรัฐ มนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2547
เครื อ ข่ ำ ยยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน หมายถึ ง ประชาชนผู้ ส นใจในงานเครือ ข่ายยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนของ
กระทรวงยุติธรรม และได้ผ่านการอบรม “หลักสูตรเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม” เพื่อเข้าร่วมกับ
กระทรวงยุติธรรมที่จะดาเนินกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความเป็นธรรม และความสงบสุข ในชุมชน
ข้อมูล หมายถึง รายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแล แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด เช่น
ประวัติ ภูมิหลัง แบบประเมินสภาพปัญหาความต้องการของผู้กระทากระผิด กิจกรรมและผลการแก้ไข
ฟื้น ฟูที่ผู้กระทาผิดได้ รับ ในระหว่างที่อยู่ในสถานที่ควบคุมตัว รวมทั้งความต้องการได้รับการช่วยเหลื อ
สงเคราะห์เมื่อได้รับการปล่อยตัว เป็นต้น
ระบบกำรส่งต่อข้อมูล หมายถึง รูปแบบและวิธีการส่งข้อมูลของผู้กระทาผิด ทั้งข้อมูลที่บันทึก
ในรูปแบบเอกสารและข้อมูลที่บันทึกในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์ ที่ส่งต่อจากหน่วยงานสังกัดกรมราชทัณฑ์
และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ถึงหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ และชุมชนเพื่อประโยชน์
ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด

1.7 ข้อจำกัดของกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็ น การศึกษาเพื่อพัฒ นาคุณภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิดด้วยระบบ
การดูแลต่อเนื่อง ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในขณะที่ผู้ กระทาผิดอยู่ในเรือนจา ทัณฑสถาน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน การแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน จนกระทั้งพ้นการคุมความประพฤติ และ
ติดตามดูแลภายหลังการพ้นการคุมประพฤติเป็นเวลา 1 ปี การศึกษาให้ครอบคลุมต้องใช้เวลาอย่างน้อย
2 ปี แต่การศึกษาครั้งนี้มีระยะเวลาเพียง 1 ปี

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดด้วยระบบการดู แลต่อเนื่อง
และการส่ งต่อข้อมูล จากสถานที่ควบคุมตัวสู่มาตรการคุมประพฤติและการสงเคราะห์ ภ ายหลังปล่ อยนี้
คณะผู้ วิ จั ย ได้ ท บทวนวรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ในชุ ม ชน
การช่วยเหลือสงเคราะห์ภายหลังปล่อย จากเอกสารวิชาการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะได้นาเสนอ
ตามลาดับดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
2.2 หลักการทางสังคมสงเคราะห์
2.3 การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนและการดูแลอย่างต่อเนื่อง
2.4 การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนในประเทศไทย
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
2.1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม
ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (อ้างถึงใน วิรวรรณ,2551) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมคือกระบวนการ
ที่รัฐบาลส่งเสริมชักนาสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องร่วมกัน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่กาหนดไว้ คือ
1) ร่วมศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจนความต้องการของชุมชน
2) ร่วมคิดสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขและลดปัญหาของชุมชนหรือเพื่อสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสนองความต้องการของชุมชน
3) ร่วมกาหนดนโยบายหรือแผนงานโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขจัดและแก้ไขปัญหาและสนอง
ความต้องการของชุมชน
4) ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
5) ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิผล
6) ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและหน่วยงาน
7) ร่วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงานโครงการและกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
8) ร่วมควบคุมติดตามประเมินผลและร่วมบารุงรักษาโครงการให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป
F.V.S.Goodman (อ้างถึงใน สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2546) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชน หมายถึง
1) กระบวนการทีม่ วลชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรมส่วนรวม
2) มวลชนที่เข้าร่วมได้ใช้ความพยายามส่วนตัว เช่น ความคิด ความรู้ ความสามารถ แรงงาน
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ตลอดจนทรัพยากรของตนต่อกิจกรรมนั้น ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าการเกี่ยวข้องของมวลชนในกิจกรรมต่าง ๆ
จะมี 2 ด้าน คือ ด้านความคิดหรือการกาหนดนโยบายและด้านการกระทาหรือการดาเนินการตามนโยบาย
ด้านการกาหนดนโยบายแบ่งเป็น 3 ระดับ ระดับที่ 1 มวลชนเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็น
(Information Input) ระดับที่ 2 มวลชนมีส่วนแบ่งในอานาจตัดสินใจ (Share Decision Making) และระดับที่ 3
มวลชนเป็นผู้กาหนดนโยบาย (Policy Formulation)
ด้านการดาเนินการตามนโยบาย แบ่งเป็น 3 ระดับ เช่นกัน คือ ระดับที่ 1 ร่วมกาหนดเป้าหมาย
แผนงาน (Participation on Formulating Objective and Plan) ระดับที่ 2 ร่วมดาเนินการในกระบวนการ
จัดการ (Participating on Management Resources) และระดับที่ 3 ร่วมสนับสนุนทรัพยากรการบริหาร
(Supporting on Management Resources)
จากความหมายของการมีส่วนร่วมที่กล่าวมา อาจสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง ความร่วมมือ
ในการด าเนิ น งานร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ และประชาชนตั้ ง แต่ การร่ ว มคิ ด ร่ ว มวางแผน
ร่ว มดาเนิ น การ ร่ ว มสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรในการดาเนิ น การ รวมถึงการประเมิน ผลการด าเนิ นการและ
การดาเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของงานที่กาหนดไว้
2.1.2 ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม
Cohen and Uphoff (อ้างถึงใน สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2546) กล่าวถึงขั้นตอน
ของการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนว่า มี 5 ขั้ นตอน ดั งนี้ ขั้นตอนที่ 1 การมี ส่ วนร่วมในการวิเคราะห์ ปั ญหา
(Analysis) ขั้ น ตอนที่ 2 การมีส่ ว นร่ว มในการเลื อกวิธีการแก้ไขปั ญ หา (Decision Making) ขั้นตอนที่ 3
การมี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หา (Implementation) ขั้ น ตอนที่ 4 การมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผลประโยชน์
จากโครงการ (Benefits) และขั้นตอนที่ 5 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)
ทัศนีย์ ไทยาภิรมย์ (อ้างถึงใน สานักงานปลัดกระทรวงยุ ติธรรม, 2546) ได้แบ่งขั้นตอน
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ร่วมคิดเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่มีอยู่
และสาเหตุปั ญ หา ขั้ น ตอนที่ 2 ร่ ว มวางแผนด้ว ยการวิเคราะห์ ส าเหตุ จัดล าดั บความส าคั ญ ของปั ญ หา
พิจารณาทางเลือก ขั้นตอนที่ 3 ร่วมดาเนินการดาเนินงานตามโครงการและแผนงานที่กาหนดไว้ ขั้นตอนที่ 4
ร่วมติดตามประเมินผล ประเมินผลความสาเร็จหรือล้มเหลวเป็นระยะ ๆ และแก้ไข
ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง (อ้างถึงใน กรมสอบสวนคดีพิเศษ, 2551) ระบุขั้นตอนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การร่วมสารวจข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 การร่วม
วางแผนงาน ขั้นตอนที่ 3 การร่วมดาเนินการตามแผนงาน ขั้นตอนที่ 4 การร่วมติดตามผลงาน และขั้นตอนที่ 5
การร่วมรับผลประโยชน์ คือ ร่วมรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งผลกระทบทางลบและทางบวก
โดยสรุป ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1
คือ การร่ว มคิด ร่ ว มส ารวจข้อมูล ปั ญ หา สาเหตุของปั ญ หา ขั้น ตอนที่ 2 คือ การร่วมวางแผนด้วยการ
วิเคราะห์ปัญหา จัดลาดับปัญหา จัดทาแผนการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนที่ 3 การร่วมดาเนินการตามแผนงาน
โครงการที่ได้กาหนดไว้ในขั้นตอนที่ 2 ขัน้ ตอนที่ 4 การติดตามประเมินผลความสาเร็จความล้มเหลวของการ
ดาเนินงานและดาเนินการปรับปรุงเป็นระยะ และขั้นตอนที่ 5 การร่วมรับประโยชน์ คือ การร่วมรับ ผลดี
และผลเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการร่วมกัน
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2.1.3 รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน
องค์การสหประชาชาติ (อ้างถึงใน สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2546) ได้รวบรวม
รูปแบบของการมีส่วนร่วมสรุปไว้ 3 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง โดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันขึ้ นเอง
เพื่อแก้ปัญหาของตนเอง เน้นการกระทาที่มิได้รับการช่วยเหลือจากภายนอก
รูปแบบที่ 2 การมีส่วนร่วมแบบชักนา เป็นการเข้าร่วมโดยต้องการความเห็นชอบหรือ
สนับสนุนโดยรัฐบาล ซึ่งเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมโดยทั่วไปของประเทศที่กาลังพัฒนา
รูปแบบที่ 3 การมีส่วนร่วมแบบบังคับ ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมภายใต้การดาเนินนโยบาย
ของรั ฐ บาล ภายใต้ก ารจั ด การโดยเจ้ าหน้ า ที่ ของรัฐ หรือ โดยการบั งคั บ โดยตรง รูป แบบนี้ เป็ น รูป แบบ
ที่ผู้กระทาได้รับผลทั นที แต่จะไม่ได้รับระยะยาวและจะเป็น ผลเสียที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
ในที่สุด
Macda ได้สรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 3 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 การมีส่วนร่วมแบบแข่งขัน หมายถึง การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่
การริเริ่ม การติดตามในกระบวนการกาหนดความต้องการ และเข้าร่วมกิจกรรมดาเนินงาน สนใจในผลของ
การดาเนินงานพัฒนา นั้น ๆ
รูปแบบที่ 2 การมีส่วนร่วมแบบไม่แข่งขัน หมายถึง การที่ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒ นาโดยไม่คานึ งถึงความส าคัญ ของการกาหนดแผนและนโยบาย ไม่ส นใจผลของการกระท า
ในกิจกรรมด้วย
รูปแบบที่ 3 การมีส่วนร่วมแบบเฉื่อยชา หมายถึง การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
การจ ายอมหรื อ ถู ก บั ง คั บ โดยสภาพแวดล้ อ ม บุ ค คล หรื อ ธรรมชาติ ซึ่ ง การมี ส่ ว นร่ วมลั ก ษณะนี้
จะเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
2.1.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
World Health Organization (อ้างถึงในสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2546) เสนอว่า
ปัจจัยพื้นฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มี 2 ปัจจัย ได้แก่
ปัจจัยที่หนึ่ง คือ สิ่งจูงใจจากสภาพความเป็นจริงของชาวบ้านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง ทั้งในแง่การร่วมแรง ร่วมทรัพยากร หรืออื่น ๆ นั้น มีเหตุผลอยู่ 2 ประการ คือ
1) การมองเห็นว่าตนจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในสิ่งที่ ตนทาไป ซึ่งถือเป็นเรื่องกระตุ้น
ให้เกิดมีสิ่งจูงใจ
2) การได้รั บ บอกกล่ าวหรือชักชวนจากเพื่ อนบ้ านให้ เข้าร่ว มโดยมี สิ่ งจูงใจเป็ น ตัว น า
ซึ่งถือเป็นเรื่องของการก่อให้เกิดมีสิ่งจูงใจ
ปัจจัยที่สอง คือ โครงสร้างของช่องทางในการเข้ามีส่วนร่วม แม้ว่าคนในชนบทจานวน
มากจะเห็นประโยชน์ของการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา แต่ก็ไม่อาจเข้ าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจาก
ไม่มีช่องทางในการมีส่วนร่วม หรือเข้าร่วมแล้ว ไม่ได้รับผลดังที่คาดคิดไว้ เนื่องจากการเข้ามีส่วนร่วมนั้น
มิได้จัดรูปแบบความสัมพันธ์ที่เหมาะสม เช่น ภาวะผู้นา ลักษณะการทางาน กฎระเบียบแบบแผน เป็นต้น
ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานทางด้านโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามีส่วนร่วมจึงควรมีลักษณะ ดังนี้
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1) เปิ ดโอกาสให้ ทุกคนและทุกกลุ่ มในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒ นารูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง โดยการเข้าร่วมอาจอยู่ในรูปแบบของการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยมีตัวแทนก็ได้
2) กาหนดเวลาที่แน่ชัดเพื่อให้ผู้ร่วมสามารถกาหนดเงื่อนไขได้
3) ปัจจัยอานาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม โดยปกติที่ผ่านมาในกิจกรรมหนึ่ง ๆ
แม้ว่าประชาชนจะเห็นด้วยและมีโอกาสเข้าร่วม แต่ไม่อาจกาหนดเป้าหมายวิธีการหรือผลประโยชน์ของ
กิจกรรม เพราะสิ่งเหล่านี้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระทา
สากล สถิตวิทยานนท์ ให้ความเห็นว่า การมีส่วนร่วมเกิดจาก 3 ปัจจัย ได้แก่
ปั จ จั ย ที่ 1 คือ ความสนใจและความห่ ว งกังวลร่ว มกัน ของส่ ว นบุคคล ซึ่งบั งเอิญพ้ อง
ต้องกัน กลายเป็นความสนใจและกลายเป็นความห่วงกังวลร่วมกันของส่วนรวม
ปัจจัยที่ 2 คือ ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกันที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่เป็น
แรงผลักดันให้พุ่งไปสู่การรวมกลุ่ม วางแผน และลงมือกระทาร่วมกัน
ปัจจัยที่ 3 คือ การตกลงใจร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางที่พึงปรารถนา
การตัดสินใจร่วมกันนี้จะต้องรุนแรงและมากพอที่จะทาให้เกิดความคิดริเริ่มกระทาการที่สนองตอบความ
เห็นชอบของคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น
2.1.5 เงื่อนไขของการมีส่วนร่วมของประชาชน
อนุ ภ าพ ถิร ลาภ (อ้ างถึ งใน ส านั กงานปลั ดกระทรวงยุติ ธรรม, 2546) กล่ าวถึง เงื่อ นไข
พื้นฐานของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาว่าเกิดจากพื้นฐานของประชาชน มี 4 เงื่อนไข ได้แก่
เงื่อนไขที่ 1 ประชาชนจะต้องมีความสามารถที่จะมีส่ วนร่วม คือ ประชาชนจะต้องมี
ศั ก ยภาพที่ จ ะเข้ าร่ ว มในการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เช่ น มี ค วามสามารถในการค้ น หาความต้ อ งการ
การวางแผน การจัดการบริหารองค์กร และการใช้ทรัพยากร เป็นต้น
เงื่อนไขที่ 2 ประชาชนจะต้องมีความพร้อมที่ จะมีส่ วนร่วม คือ ประชาชนต้องมีสภาพทาง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกายภาพที่เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม
เงื่อนไขที่ 3 ประชาชนจะต้องมีความเต็มใจ เห็นประโยชน์ในการเข้าร่วม ต้องมิใช่เป็นการ
บังคับ หรือผลักดันให้เข้าร่วม โดยที่ประชาชนมิได้ประสงค์จะเข้าร่วม
เงื่อนไขที่ 4 ประชาชนจะต้องมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วม คือ ประชาชนจะต้องมีโอกาสที่จะ
เข้ าร่วม ซึ่ งเป็ นการกระจายอานาจให้ แก่ป ระชาชนในการตัดสิ น ใจ และกาหนดกิจกรรมที่ ตนต้อ งการ
ในระดับที่เหมาะสม ประชาชนจะต้องมีโอกาสและมีความเป็นไปได้ที่จะจัดการด้วยตนเอง
2.1.6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
ในสังคมประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมถือเป็นหลักการสาคัญอย่างหนึ่ง หมายถึง การที่
ประชาชนมีส่วนในการกาหนดนโยบาย การตัดสินใจในกิจการต่าง ๆ ของรัฐบาลตามวิถีทางประชาธิปไตย
เช่น การเข้าเป็นรัฐบาล การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เป็นต้น สาหรับกิจกรรมของกระบวนการยุติธรรม
ซึง่ แบ่งได้เป็น 4 ประการ คือ จับกุม สอบสวน ตัดสิน และลงโทษ นั้น ประชาชนต่ างเข้าไปมีส่วนร่วม ทั้งที่
เป็นทางการตามบัญญัติแห่งกฎหมาย และทั้งที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งเกิดจากการสร้างแบบแผนด้านบริหารของ
หน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธรรมนั้ น ๆ ที่ มุ่ งหมายให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลต่ อการบริห าร
ในกิจกรรมของตน

11
โดยเหตุที่อาชญากรรมเป็นภัยต่อสังคมส่วนรวม และเป็นปรากฏการณ์ของสังคม ดังนั้น
แม้ว่าภาระในการให้ความคุ้มครองปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรมจะเป็นภาระของรัฐที่จะต้องกระทา
แต่หากคานึงถึงสังคมโดยส่วนรวมแล้วจะเห็นว่า อาชญากรรมเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม จึงเป็น
ภาระหน้าที่ของประชาชนในสังคมที่ควรจะช่วยกันป้ องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วย ปัจจุบันพบว่า
ประเทศต่าง ๆ พยายามส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ซึ่งจะขอกล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
(สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2546)
1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากระบบศักดินา จึ งเกิดระบบควบคุมชุมชนจากเบื้อง
บนมีการตอบแทนซึ่งกันและกันระหว่างนายและบ่าว อันมีผลทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย แต่ไม่สร้าง
ปัญหามากนัก เพราะพื้นฐานของสังคมเช่นนี้ ก่อให้เกิดความสามัคคี ทาอะไรตามกัน ต่อ ๆ มา ทั้งนี้เพราะมี
ประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมอาชญากรรมของญี่ปุ่น จึงจาเป็นต้อง
พิจารณาปัจจัยสองประการ คือ 1) ประเพณีการพึ่งพา สังคมญี่ปุ่นยึดถือประเพณีการพึ่งพากัน ปกครองกันเอง
สร้างกฎเกณฑ์เอง ผู้นามีบ ทบาทในการสร้างความสามัคคี และตัดสินปัญหาความขัดแย้งในชุมชน และ
2) การลอกเลียนแบบตะวันตก ตั้งแต่สมัยเมจิเป็นต้นมา ญี่ปุ่นเริ่มลอกเลียนแบบตะวันตกมากขึ้น องค์กร
อาสาสมัครแรกที่ ตั้งขึ้นเพื่ อการนี้ คือ สมาคมช่วยเหลื อผู้ พ้ นโทษ ซึ่งตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1880 และต่อ ๆ มา
ก็มีสถาบันต่าง ๆ เกิดขึ้นในญี่ปุ่น อันมีลักษณะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมมากขึ้น
ภายหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง ประเทศญี่ ปุ่ น ได้ พั ฒ นากิ จ การด้ า นต ารวจท าให้
การป้องกันอาชญากรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการของตารวจอย่าง
เต็มที่ทั้งในด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โครงการความร่วมมือระหว่างประชาชนกับตารวจ
มีมากขึ้น โดยลาดับและก่อให้เกิดผลดีต่อการควบคุมอาชญากรรมอย่างกว้างขวางและประสบความสาเร็จ
อย่างมาก ประชาชนในญี่ปุ่นมีส่วนช่วยในด้านการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยของชุมชน
เป็นอย่างมาก งานเกือบทั้งหมดเป็นงานอาสาสมัครที่ปราศจากค่าจ้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมมีสองรูปแบบ คือ
รู ป แบบแรกเป็ น อาสาสมั ค รอย่ า งเป็ น ทางการมี อ านาจหน้ าที่ ต ามกฎหมาย ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เสมื อ นเป็ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งไม่ได้เป็นอาสาสมัคร แต่ เข้ามาช่วยงานสังคมเป็นครั้งคราว การดาเนิน
กิจกรรมของประชาชนทั้งสองรูปแบบ มีทั้งเกิดจากการริเริ่มของประชาชนเองและเกิดจากคาแนะนาของ
รัฐบาล มีทั้ง การมีส่ วนร่วมของประชาชนในงานด้านตารวจ ศาลและการมีส่ ว นร่ ว มในการแก้ไขฟื้น ฟู
ผู้กระทาผิด สาหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านตารวจและศาลจะให้ข้อมูลโดยสังเขป แต่จะให้
รายละเอียดในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ดังนี้

(1) การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนในกิจ การด้ านต ารวจ มี ส่ วนร่วมในด้ านการ
ป้ องกัน อาชญากรรม เช่น สมาคมป้ องกัน อาชญากรรม อาสาสมัครป้องกันอุบั ติเหตุ สมาคมเพื่อความ
ปลอดภัยด้านจราจร รวมทั้งการช่วยตารวจจับผู้กระทาผิด เป็นต้น
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(2) การมี ส่วนร่วมในกระบวนการทางศาล ประชาชนมีส่ วนร่ว มในหลากหลาย
รูป แบบ เช่น ผู้แทนราษฎรเลื อกคณะบุคคลเข้าไปทาหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของคาวินิจฉัยของ
พนั ก งานอัย การก่ อนฟ้ องคดี การไปเป็ น พยานในชั้ น สอบสวนและฟ้ อ งคดี อาญา การเป็ น ที่ ป รึก ษาคดี
โดยการอนุญาตของศาล การเข้าเป็นคณะกรรมการประนอมข้อพิพาท การเข้าเป็นที่ปรึกษาในการพิจารณา
คดีครอบครัว การเข้าทาหน้าที่เสมือนอัยการในการฟ้องคดี การเป็นอาสาสมัครให้คาปรึกษาแนะนาเยาวชน
ที่กระทาความผิดเป็นสถานะอาสาสมัครที่ช่วยการดาเนินงานของศาลครอบครัว เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั งมีงานเชิงป้ องกันมิให้ เด็ กและเยาวชนท าความผิ ด เช่ น สมาคมครูและ
ผู้ ปกครองสนั บสนุ นให้ นั กเรี ยนได้ รั บการศึ กษาที่ ดี จั ดสภาพที่ ปราศจากอบายมุ ขจั ดความปลอดภั ยด้ าน
การจราจรแก่นักเรียนและสถานรับดูแลเด็กให้บริการแก่บิดามารดาที่ต้องไปทางาน ไม่มีเวลาดูแลบุตรด้วยตนเอง
อาสาสมัครเพื่อสวัสดิภาพเด็ก ให้คาปรึกษาแนะนาการแก้ปัญหาครอบครัวป้องกันมิให้เด็กกระทาผิด อาสาสมัคร
ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ติดยาเสพติด รายงานเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติดต่อหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย
(3) การมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิด นับเป็นบทบาทสาคัญ อีก
บทบาทหนึ่งที่ประชาชนในญี่ปุ่ นเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่ขั้นตอนการต้องโทษในเรือนจา สถานที่แก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิด และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน โดยมีตัวอย่างของรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในสถานที่ควบคุมตัว
- การเยี่ยมเยียนผู้กระทาผิด อาสาสมัครที่อยู่ในชุมชนไปเยี่ยมเยียนนักโทษใน
เรือนจาและผู้ที่อยู่ตามโรงเรียนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด เพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหลังพ้น
โทษหรือออกจากโรงเรียน ให้คาแนะนาปัญหาด้านกฎหมาย ปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัว รวมทั้ง
คาแนะนาเกี่ยวกับงานอดิเรก และกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจอื่น ๆ ด้วย
การจั ด กิจกรรมแก้ไขฟื้น ฟู ในสถานที่ค วบคุมตัว อาสาสมัครนักเรียนและ
อาสาสมัครชาวบ้าน เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมใหม่ ๆ หรือเล่นกีฬาร่วมกับผู้กระทาผิดที่อยู่ตาม
โรงเรียนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครที่เป็นนักบวช เป็นอาสาสมัครจัดตั้งอีกรูปแบบหนึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นพระในพระพุทธศาสนา รองลงไปได้แก่ คริสต์ ชินโต และอื่น ๆ ตามลาดับ
การรับ นั กโทษเข้า ท างาน อาสาสมั ครซึ่ งเป็ นผู้ ป ระกอบการอุตสาหกรรม
ภาคเอกชนรับนักโทษที่อยู่ในระหว่างรับโทษไปทางานร่วมกับลูกจ้างธรรมดา ปรากฏว่า ลูกจ้างเหล่านั้นต่าง
มีไมตรีต่อนักโทษมาร่วมทางานเป็นอย่างดี
- การมี ส่ วนร่ วมในการแก้ ฟื้ นฟู ผู้ กระท าผิ ดในชุ มชน การมี ส่ วนร่ วมในงาน
คุมประพฤติโดยอาสาสมัครในชุมชน ซึ่งทาหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติของรัฐ อาสาสมัครเหล่านี้มีส่วน
สาคัญในการป้ องกันและควบคุมอาชญากรรมและปฏิบัติหน้ าที่รายบุ คคลและทางานเป็นกลุ่ม อาสาสมัครที่
ปฏิบัติหน้าที่คุมประพฤติในญี่ปุ่น ดังนี้
อาสาสมัครคุมประพฤติ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยอานาจหน้าที่
พนักงานเหล่านี้เลือกมาจากบุคคลคนทั่วไปในชุมชนที่คนในชุมชนให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้ที่มีความตั้งใจ
จริ งและสนใจท างานด้ านนี้ สามารถอุ ทิ ศ เวลาให้ กั บ งานที่ ได้ รั บ มอบหมายได้ มี สุ ข ภาพดี แ ละมี ฐ านะ
ทางการเงินมั่นคง อาสาสมัครคุมประพฤติ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
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องค์กรช่วยอบรมผู้กระทาความผิด เป็นองค์กรคุมประพฤติสาหรับผู้กระทาผิด
ที่ได้รับการปล่อยตัวแล้ว ตั้งขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามกฎหมายว่าด้วย
การดูแลผู้กระทาผิดหลังปล่อยตัว องค์กรดังกล่าวบางแห่งดาเนินงานตามลาพังในการประสานงานการ
พั ฒ นากิ จ กรรมการอบรม แต่ ส่ ว นใหญ่ มี ส ถานอบรมผู้ ถู กคุ ม ความประพฤติ แ ละได้ รับ มอบหมายจาก
สานั กงานกากับ ดูแลการคุมประพฤติให้ ดาเนินการอบรม เพราะรัฐบาลขาดแคลนสถานที่ ในการอบรม
ในขณ ะที่ มี ผู้ ก ระท าความผิ ด จ านวนมากต้ อ งก ารค าแนะน าส าหรั บ การกลั บ สู่ ก ารด าเนิ น ชี วิ ต
ตามปกติ สถานทีอ่ บรมลักษณะนี้มีมานานกว่า 100 ปี มีลักษณะเป็นสถานอบรมที่เชื่อมโยงระหว่างเรือนจา
และสถานพิ นิ จ กั บ สถานที่ ซึ่ ง ผู้ ก ระท าผิ ด จะไปใช้ ชี วิ ต อยู่ ร่ ว มกั บ คนธรรมดาทั่ ว ไปในสั ง คม และ
การดาเนินงานเป็นเรื่องของอาสาสมัครภาคประชาชนตลอดมา โดยรัฐบาลไม่เคยดาเนินการมาก่อนเลย
สมาคมพี่ชาย พี่สาว เป็นอาสาสมัครจัดตั้ง มีหน้าที่ช่วยดาเนินกิจกรรมป้องกัน
อาชญากรรมและช่วยคุมความประพฤติผู้กระทาความผิ ด โดยดาเนินงานในชุมชน สมาชิกของสมาคม
ประกอบด้วยนักศึกษาและคนงานวัยหนุ่มสาวอายุระหว่าง 20 - 30 ปี สถานภาพแตกต่างกับพนักงานคุมประพฤติ
เพราะเป็ น กลุ่ มอาสาสมั ครที่ มี ความเป็ นอิ สระจากระเบี ยบข้ อบั งคั บที่ ออกตามกฎหมาย และเป็ นอิ สระ
จากข้อผูกพันอื่น ๆ การดาเนินงานใช้วิธีผูกมิตรกับผู้กระทาความผิดหรือผู้มีพฤติการณ์จะเป็นผู้กระทาความผิด
เพื่ อช่ วยให้ เขาแก้ ไขความประพฤติ ด้ วยตั วของเขาเอง จั ดการรณรงค์ ให้ ความรู้ แก่ ชุ มชนในการป้ อ งกั น
อาชญากรรม และช่ ว ยกั น ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขตนเอง สมาคมนี้ ป ฏิ บั ติ งานสนั บ สนุ น งานของอาสาสมั ค ร
คุมประพฤติ โดยดาเนินการกับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ศาลครอบครัว ตารวจ หรือโรงเรียนต่าง ๆ มอบหมาย
สมาคมสตรีเพื่อช่วยอบรมผู้กระทาความผิด สมาชิกประกอบด้วยแม่บ้าน
ตามภูมิภ าคต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่ น ดาเนินงานโดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติที่เป็นหญิง เป็นหลั กของ
สมาคมมีวัตถุประสงค์ช่วยอบรมบ่มนิสัยอาชญากรและผู้กระทาความผิดโดยใช้คุณลักษณะของความเป็นแม่
เป็นหลัก ดาเนินการในรูปกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรณรงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับ การป้องกันอาชญากรรม
และการอบรมผู้กระทาความผิด เป็นต้น
ความร่ วมมื อของนายจ้างในการจ้ างงาน นายจ้างผู้ สนใจในการอบรมเยาวชน
ผู้กระทาผิด เหล่านี้ มีความตั้งใจจะจ้างผู้กระทาผิด ซึ่งเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติไว้ทางานต่อไป
อาจสรุปได้ว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างที่ดีในการนาประชาชนเข้ามามีส่วน
รับผิดชอบต่อปัญหาอาชญากรรมและประสบความสาเร็จมากพอสมควร เหตุที่ญี่ปุ่นประสบความสาเร็จ
อาจเป็นเพราะญี่ปุ่นมีสถาบันครอบครัวที่เป็นปึกแผ่น ความสามัคคีที่แน่นหนา อันเนื่องมาจากลัทธิชาตินิยม
ตลอดจนคนญี่ ปุ่ น มีทั ศนคติในหน้ าที่ ของตนว่าต้อ งการจะสร้างคุณ ประโยชน์ ให้ แ ก่สั งคมโดยส่ ว นรวม
เพื่อแสดงถึงความรักในประเทศชาติและรักในชาวญี่ปุ่นด้วยกัน เป็นแนวทางที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับประเพณี ความรู้สึกของประชาชนและพื้นฐานของสังคม
2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ตระหนักว่าการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ต้องมีส่ วนร่วมของประชาชน และเห็ นความส าคัญ ของการพัฒ นาบทบาทของประชาชนในการควบคุม
อาชญากรรม ประการแรก ประชาชนจะต้องได้รับการอบรมการป้องกันตัวเองจากอาชญากรรม ทุกระดั บ
ตั้งแต่ชั้น อนุ บ าลจนกระทั่งถึงมหาวิท ยาลั ย รวมทั้ งองค์กรของรัฐและเอกชนอื่น ๆ และประการที่ส อง
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เจ้าหน้าที่ตารวจจาเป็นจะต้องร่วมมือกับบริษัทห้างร้านธุรกิจเอกชน เพื่อวางมาตรการป้องกันอาชญากรรม
ทางการค้า เช่น การลักทรัพย์ เป็นต้น โครงการเหล่านี้ต้องทาควบคู่กันไปจึงจะได้ผล เพราะเท่ากับเป็นการ
ดึงมวลชนเข้ามามีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ประเทศสหรั ฐอเมริ กาเป็ นตั วอย่ างที่ ดี ในการพั ฒ นาการมี ส่ วนร่ วมในการป้ องกั น
และปราบปรามอาชญากรรม ทั้ งนี้ เพราะสหรัฐ อเมริ ก าเป็ น ประเทศอุ ต สาหกรรม สภาพสั งคมและ
การก่ออาชญากรรม มีความซับซ้อน และประชาชนเองมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมในการดาเนินกิจกรรม
ของรัฐทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
การมี ส่ ว นร่ ว ม ของ ประชาชนอเมริ กั น ในการป้ อ งกั น และปราบอาชญากรรม
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แบ่งตามลักษณะงานเป็น 3 ลักษณะด้วยกัน คือ 1) การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในงานตารวจ 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการทางศาล และ 3) การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในงานสวัสดิการสังคม ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
(1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตารวจ มีการจัดช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกัน และควบคุมอาชญากรรม ทาให้ตารวจทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ในสหรัฐอเมริกา จึงมีโครงการป้องกันอาชญากรรมที่มีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้
- โครงการเส้ น ทางปลอดภั ย สู่ โรงเรียน เป็ น ความร่ว มมือ ระหว่างต ารวจกั บ
วิศวกรด้านจราจรท้องถิ่นในการจัดสิ่งประดิษฐ์ แสดงยุทธวิธีสาหรับความปลอดภัยในการจราจร เพื่อให้เด็ก
ประถมได้เรียนรู้ เช่น สัญญาณไฟจราจร ป้ายหยุดรถ ทางม้าลายตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ของโรงเรียน เป็นต้น
- โครงการตรวจที่อยู่อาศัยในวันหยุดเป็นโครงการตรวจที่พักอาศัยในระหว่างที่ผู้พัก
อาศัยไม่อยู่ เช่น อาจไปพักผ่อนในวันหยุดงาน หรือกรณีที่ร้องขอมา เป็นต้น
- โครงการตรวจความปลอดภัยที่อยู่อาศัย เป็นโครงการตรวจความปลอดภัย
ให้ แก่ผู้ อยู่อาศัย ให้ คาแนะนาเพื่อปรับ ปรุงวิธีการรักษาความปลอดภัยที่อยู่อาศัยและไม่ให้ล่อแหลมต่อ
อาชญากรเป็นการดาเนินงานตามที่เจ้าของที่อยู่อาศัยร้องขอหรือนัดหมาย
- โครงการตรวจความปลอดภั ย ให้ ผู้ ท าธุร กิ จ เป็ น โครงการให้ ค าแนะน าวิ ธี
ปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัย ชี้จุดที่ ไม่ปลอดภัยเพื่อแก้ไข แจกสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยและการป้องกันอาชญากรรม
- โครงการระบบตรวจเตือนภัยเป็นโครงการตรวจและวางรูปแบบรายละเอียดระบบเตือน
ภัยให้กับผู้ประกอบธุรกิจในชุมชน การใช้อุปกรณ์เตือนภัย การป้องกันการฉ้อโกง การตรวจสอบเครดิตการ์ด
ที่ถูกขโมยไป เป็นต้น
- โครงการปฏิบั ติการพิสู จน์ ทราบของหายเป็นโครงการป้ องกันพวกย่องเบาและ
พวกลักขโมย โดยช่วยเจ้าของบ้านทาบัญชีแสดงรายการของมีค่า ทาหมายเลขลาดับและวิธีอื่น ๆ ที่ช่วย
พิสูจน์ทราบได้ว่าสิ่งของชิ้นใดเป็นของตน
- โครงการเพื่อนบ้านเฝ้าระวังภัย โครงการนี้มีแนวคิดที่ว่าเจ้าของบ้านเป็นผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากอาชญากรจึงควรมีหน้าที่ช่วยป้องกัน ส่วนรูปแบบการดาเนินงาน คือ การระดมเจ้าของบ้าน
ที่อยู่อาศัยตามพื้นที่ต่าง ๆ ของเมือง แล้วจัดเป็นกลุ่ม ๆ ช่วยกันเฝ้าระวังภัยให้กันและกัน
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- โครงการกองกาลังผู้ช่วยตารวจ เป็นโครงการจัดตั้งกองกาลังช่วยตารวจของ
เมืองนิวยอร์ก มีลักษณะเป็นพลเรือนปฏิบัติงานโดยไม่มีเงินเดือนและไม่พกอาวุธปืน มีภารกิจเบื้องต้น คือ
ช่วยทางการตารวจในกรณีฉุกเฉิน แต่ในทางปฏิบัติจริงเวลาส่วนใหญ่ใช้ในการป้องกัน อาชญากรรม และมี
บทบาทส าคั ญในการเป็ นหู เป็ นตาให้ ตารวจ โดยที่ กองกาลั งมี 2 ส่ วน คื อ ส่ วนปฏิ บัติ งานฉุ กเฉิน และส่ ว น
ปฏิบัติงานสายตรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีฉุกเฉินจะได้รับการฝึกให้ใช้เครื่องมือธรรมดาและเครื่องมือพิเศษ
การพยาบาลเบื้องต้นและวิธีการกู้ภัย
ส่วนผู้ ป ฏิบั ติงานสายตรวจ ซึ่งเป็นผู้ ที่ได้รับการคัด เลือกมาจากประชาชนที่อยู่
ละแวกเดี ย วกัน การปฏิ บั ติงานจั ดเป็ น ชุด ตรวจ มี วิทยุ มือถื อเป็ น อุป กรณ์ ส่ งข่าวสารและประสานงาน
โดยปฏิ บั ติงานอยู่ ต ามจุ ดที่ ได้ รับ มอบหมาย เช่น ที่ จอดรถประจ าทาง อู่ต่ อเรือ สนามกี ฬ า ย่ านการค้ า
อาสาสมัค รเหล่ านี้ อาจถูก เรี ย กมาช่ ว ยตารวจในการควบคุ มฝู งชนในเหตุ การณ์ ปกติ เช่ น การเลื อ กตั้ ง
การเดินสวนสนาม เป็ นต้น และในเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น มีเด็กพลัดหลง ไฟฟ้าดับ อากาศแปรปรวน เป็นต้น
นอกจากนั้นก็มีกิจกรรมร่วมกับตารวจในการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยของเด็ก กิจกรรมสายตรวจวิทยุพลเรือน
และกิจกรรมระบบเพื่อนคู่หู (Buddy System)
(2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการทางศาล มี 2 รูปแบบ คือ
- การเป็นพยานในศาล คือ การไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลเพื่อให้ถ้อยคาตามที่รู้เห็นมา
- การเป็นคณะลูกขุน ในสหรัฐอเมริกามีคณะลูกขุน 2 ประเภท คือ คณะลูกขุน
พิจ ารณาข้อหา (Grand jury) ซึ่งมีห น้ าที่ พิจารณาข้อหาก่อนสื บ พยาน และคณะลู กขุนพิจารณาตัดสิ น
ข้อเท็จจริง (Trial jury) ซึ่งมีหน้าที่ฟังพยาน และตัดสินข้อเท็จจริงของคดีว่าจาเลยกระทาเช่นนั้นจริงหรือไม่
(3) การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนงานสวัส ดิ ก ารสั งคม มี ทั้ งการป้ อ งกัน ปั ญ หา
อาชญากรรมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
- การป้องกันมิให้เกิดปัญ หาอาชญากรรม เช่น สมาคมครูและผู้ปกครองมลรัฐ
ยูท่าห์ จัดสายตรวจตามถนนต่าง ๆ ช่วยเฝ้าระวังเด็กที่เดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน จัดบ้านพักสาหรับ
หลบภัยและช่วยเหลือเด็ก ร่วมกับสมาคมสตรีมลรั ฐยูท่าห์กาหนดนโยบายและแนะนาผู้ปกครองให้เข้าใจ
มาตรการในการป้ องกัน ภั ยที่จ ะเกิ ดกับเด็ก สมาคมสตรีมลรัฐ ยูท่าห์ รับผิ ดชอบการพั ฒ นาประสานงาน
และส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก มีอาสาสมัครจัดชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็ก ให้คาแนะนาเด็ก มีมาตรการระวังภัย
วิธีการช่ วยเด็กพลั ด หลง มี คู่มื อจ าแนกผู้ น่าสงสั ยและรถยนต์ เป็น ต้น นอกจากนี้ ยังมี ส ภาการโฆษณา
เข้ามาร่ วมรณรงค์โดยใช้สื่ อวิท ยุ โทรทั ศน์ หนังสื อพิ มพ์ วารสาร แนะนาวิธีการที่ ภ าคธุรกิจ เพื่อ นบ้าน
องค์กรต่าง ๆ จะเข้ามาช่วยป้องกันอาชญากรรม
- การมี ส่ ว นร่ วมในการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ทั้ งการแก้ ไขความประพฤติ
การช่วยเหลือผู้กระทาผิดให้ปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข รวมทั้งการไม่กระทาผิดซ้า มีตัวอย่าง ดังนี้
การแก้ ไขฟื้ นฟู ผู้ กระท าผิ ดในเรือนจา โดยให้ นั กโทษหาความรู้ตามหลั กสู ตร
ต่าง ๆ ได้ บางรัฐจัดนักศึกษาอาสาสมัครไปช่วยทบทวนวิชาต่าง ๆ แก่นักโทษ
การแก้ไขฟื้ นฟูผู้ กระท าผิดในชุมชน เช่น โครงการอาสาสมัครคุมประพฤติ
ที่ผู้พิพากษาไคท์ ลีนฮูทส์ (Keith Leenhouts) ใช้อาสาสมัคร 1 คน ต่อผู้ถูกคุมความประพฤติ 1 คน ให้คบ
กันเป็นเพื่อนเพื่อให้คาแนะนาปรึกษา ค้นหาความต้องการและให้ความช่วยเหลือ โครงการทนายความอาสา
ช่ว ยเหลื อผู้ พั ก การลงโทษ โดยอาสาสมั ครจะใช้ เวลาอยู่ กับผู้ กระท าความผิ ดอย่ างน้ อยเดื อนละ 6 ชั่ วโมง
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แนวคิดของโครงการนี้ก็คือการใช้ภูมิธรรมของทนายความช่วยให้ผู้พักการลงโทษเปลี่ยนทัศนคติต่าง ๆ ที่มี
ต่อสังคมในภาพรวม โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเนติบัณฑิตยสภาอเมริกัน นอกจากนี้ ประชาชนยัง
จัดตั้งกลุ่ มขึ้น มาเพื่อให้ ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ กับผู้พ้ นโทษ เช่น การพั กผ่ อนหย่อนใจ การเดินทาง
อาหาร เสื้อผ้า เครื่องใช้เครื่องประดับในบ้านเรือน มิตรภาพและการเกื้อหนุน ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้เขามี
ความเข้มแข็งในการที่จะติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ เป็นต้น

2.2 หลักการทางสังคมสงเคราะห์
การสังคมสงเคราะห์ หมายถึง การจัดให้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม หรือทั้งชุมชน โดยใช้ทฤษฎีการสังคมสงเคราะห์เป็นแนว
ปฏิบัติ มีการมุ่งเน้นการพัฒนา การส่งเสริมสวัสดิภาพของมนุษย์ และการรักษาความเป็นอิสระในตนเอง
โดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการป้ องกัน แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒ นาบุคคล กลุ่ ม ชุมชน ทั้งที่ประสบและไม่
ประสบปัญหาความเดือดร้อน ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและสังคมได้
2.2.1 วัตถุประสงค์ของการสังคมสงเคราะห์ มี 4 ประการ คือ
1) การแก้ปัญหา (problem solving) และการบรรเทาปัญหา (Relief) นักสังคมสงเคราะห์
คื อ ผู้ ที่ จ ะต้ อ งเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ สั ง คมและมี ค วามรู้ ความสามารถที่ จ ะน าทรั พ ยากรต่ า ง ๆ ทั้ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ (National resources) และทรัพยากรทางสั งคม (Social resources) เช่น วัสดุ อุปกรณ์
ความรู้ ความคิดปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวบุคคล กลุ่มและชุมชนเข้ามาช่วยในการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา
ของบุคคล กลุ่มและชุมชนให้หมดสิ้นไป
2) การป้องกัน (prevention) นักสังคมสงเคราะห์จะต้องวางแผนป้องกันปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งปัญ หาเศรษฐกิจ สังคม อารมณ์ จิตใจและสุขภาพร่างกาย โดยการทางานร่วมกัน
กับผู้ขอรับการสงเคราะห์ (work with clients)
3) การบ าบั ดรั กษา (Treatment or service) หมายรวมถึ งการฟื้ นฟู สมรรถภาพหรื อสิ่ ง
บกพร่องต่าง ๆ (Rehabilitation or restoration) ของผู้มีปัญหาให้ดีขึ้น
4) การส่งเสริมหรือพัฒนา (promotion or development) นับว่าเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่ง
ในการสังคมสงเคราะห์ เพราะเมื่อบุคคลได้รับการพัฒนาแล้วย่อมจะไปพัฒนาคนอื่น ๆ ต่อไปอีก โดยไม่รู้จบสิ้น
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสังคมจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล (วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ.สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น 2529:9-10)
หลักปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ คือ “การช่วยเขา เพื่อให้เขาช่วยตัวเองได้ ” (Help them to
help themselves) ปรัชญาพื้นฐานของการสังคมสงเคราะห์ คือ การกุศลหรือการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือ
ผู้เดือดร้อน โดยมองว่ามนุษย์สามารถพัฒ นาศักยภาพของตนเองได้ เน้นการให้ความสาคัญกับศักยภาพ
สิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน โดยมีหัวใจของการปฏิบัติงานว่า “work with,not work
for” หมายถึงการทางานร่วมกันระหว่างนักสังคมสงเคราะห์กับผู้ประสบปัญหา เป็นการช่วยเหลือในฐานะ
เพื่อนมนุษย์อย่างเท่าเทียม (Help them to help themselves) คือช่วยให้เขาสามารถพัฒ นาศักยภาพ
ของตนเองเพื่อพึ่งพาตนเองได้
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2.2.2 กระบวนการสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) การแสวงหาข้อเท็จจริง (Fact-finding) คือ การค้นหาปัญหาและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายผ่านทักษะการสร้างสัมพันธภาพ การประเมินและการวิเคราะห์ปัญหา ทักษะการสัมภาษณ์
การเยี่ยมบ้านและการรวบรวมข้อมูล
2) การวินิจฉัยปัญหา (Diagnosis) คือ การนาข้อเท็จจริงของกลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์
โดยระบุปัญหาและความต้องการ แจกแจง (classifies) รายละเอียดและสาเหตุของปัญหา จัดเรียงลาดับ
ความสาคัญ (priority) ของปัญหา วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน รวมทั้งการมองปัญหาแบบ
องค์รวม (Holistic approach)
3) การวางแผนให้ความช่วยเหลือ (planning) เป็นขั้นตอนที่จะนาไปสู่การเลือกรูปแบบ
ของการปฏิบัติงาน ขั้นตอนนี้จะต้องใช้ความสามารถด้านการบริหารคน การบริห ารงานอย่างเหมาะสม
ผ่านข้อตกลงร่วมระหว่างนักสังคมสงเคราะห์หรือองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย แผนงานจะช่วยกาหนดทิศทาง
และระยะเวลาการทางานร่วมกัน
4) การแก้ปัญหา คือ การดาเนินงานตามแผนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งอาจจะเป็นแผนระยะสั้น
และแผนระยะยาว ในขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้วิธีการที่หลากหลายรูปแบบ และหลายวิธีการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนที่กาหนดไว้ รวมทั้งการระดมทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
5) การติ ด ตามประเมิ น ผล (Follow up and Evaluation) ถื อ ว่า เป็ น ขั้ น ตอนส าคั ญ
ในการที่จะพัฒนาวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ โดยทั่วไปพบว่า ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่นักสังคมสงเคราะห์
ไม่สามารถทาได้เพราะมีปริมาณงานในความรับผิดชอบมากเกินไป เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความรู้ใหม่
ในการสังคมสงเคราะห์
2.2.3 วิธีการสังคมสงเคราะห์ แบ่งได้ ดังนี้
1) การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย (Social case work) คือการช่วยเหลือปัจเจกบุคคล
ที่มีความเดือดร้อนเป็นรายบุคคล โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจทางจิตวิทยาและทักษะทางสังคมสงเคราะห์
2) การสั งคมสงเคราะห์ กลุ่ ม ชน (Social group work) คือ การสงเคราะห์ กลุ่ ม คนที่
มีปัญหาคล้ายคลึงกันเข้ามารวมกลุ่ม โดยใช้กระบวนการกลุ่มทาให้บุคคลได้รับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
และพัฒนาศักยภาพด้วยอิทธิพลของกลุ่ม
3) การจั ดระเบี ยบชุ นชนและการพั ฒนา (Community Organization and Community
Development) การจัดระเบียบชุมชน คือ การพยายามที่จะทาให้ชุมชนเกิดความตระหนักในปัญหาสังคม
ทีป่ รากฏอยู่ และใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันแก้ไขปัญหา เพื่อลดผลกระทบทางลบ
ที่ เกิ ดกั บ ชุ ม ชนและเพื่ อ ความสงบสุ ข ของคนในชุ มชน การพั ฒ นาชุ ม ชน คื อ การท ากิ จกรรมที่ น าไปสู่
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนบนพื้นฐานความตระหนักในปัญหาและการแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกัน
2.2.4 หลักการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย มี 7 ประการ ดังนี้
1) หลักในการยอมรับ (Acceptance) คือ การทาความเข้าใจในตัวตนของแต่ละบุคคล
ตามความเป็นจริง เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน ยอมรับในความคิดเห็น ความรู้สึก ทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผู้รับบริการ เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
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2) หลักในการติดต่อสื่อสาร (Communication) ทักษะการสื่อสารรวมทั้งการฟังจะช่วย
ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้ าใจความต้องการของผู้รับบริการ และสามารถให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการได้
อย่างรวดเร็ว
3) หลักของปัจเจกชน (individualization) คือ การยอมรับในความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล ซึ่งได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่แตกต่างกัน ถูกหล่อหลอมมาในสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กัน การให้ความช่วยเหลือจึงต้องแตกต่างกันออกไปตามสภาพของปัจเจกบุคคล สังคม วัฒนธรรม รวมทั้ง
การส่งเสริมและพัฒ นาศักยภาพ ความสามารถของกลุ่ มเป้าหมายไปสู่ การตัดสิ นใจด้วยตนเองเพื่อไปสู่
การเปลี่ยนแปลงที่ดี
4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการทางานต้องให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม
ในการประเมิน วิเคราะห์ วางแผน การดาเนินงานและการประเมินผล การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสาคัญของ
การสังคมสงเคราะห์
5) หลักการไม่เปิดเผยความลับ (Confidentiality) คือ การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้รับบริการ ไม่นาข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผยให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการและครอบครัว
6) หลั กในการตระหนั กต่อ ตนเอง (Self Awareness) คือการตระหนั กในคุณ ค่ าและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงศักยภาพของผู้รับบริการ ขณะเดีย วกันก็ตระหนักในความสาคัญของตนเอง
ว่าสามารถแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ มีความนับถือตนเอง เข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหาที่เผชิญอยู่
7) หลักการไม่ตัดสิน ความใด ๆ (Non judgment) คือ การปฏิบัติต่อผู้ รับบริการด้วย
ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่แสดงออกทั้งทางวาจาและท่าทางที่ไม่เหมาะสมกับผู้รับบริการ
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ดูถูกหรือตัดสินผู้รับบริการ รวมทั้งต้องเข้าใจปัญหาของผู้รับบริการอย่างเป็นจริงและมอง
ประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสาคัญ (อ้างถึงใน ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธ์, 2553: 20-27)

2.3 การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนและการดูแลอย่างต่อเนื่อง
2.3.1 ความเป็นมาและความหมายของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน
1) ความหมาย
การแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ดในชุม ชนหรือการใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐานเพื่ อ การแก้ ไขฟื้ น ฟู
ผู้กระทาผิด (Community - base Corrections) โดยทั่วไปมักหมายถึง วิธีการที่ใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
โดยไม่ต้องใช้เรือนจา (Noninstitutional correctional Programs) ซึ่งหมายรวมถึง 1) ความพยายามใด ๆ
ที่จะเบี่ยงเบนผู้กระทาผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม ออกจากเรือนจาหรือเบี่ยงเบนออกไปจากการถูกฟ้องคดี
2) คาพิพากษาที่กาหนดให้ผู้กระทาผิดต้องปฏิบัติตามโดยยังสามารถใช้ชี วิตปกติอยู่ในชุมชน (ไม่ต้องเข้า
เรือนจา) และ 3) วิธีการที่ผ่อนคลายเพื่อให้ ผู้กระทาผิดได้ออกจากเรือนจาสู่อิสรภาพ เช่น การพักโทษ
การทางานบริการสังคมแทนการกักขัง การกักขังที่บ้านของผู้กระทาผิด (McCarthy,Berlinda Rogers and
Bernard J.1977:1)
Herbert G.Callison (1983: 54) ให้ความหมาย การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนว่า
หมายถึง การนาทรัพยากรชุมชน (community resource) มาใช้ประโยชน์เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้กระทาผิดให้สังคมยอมรับ ทรัพยากรเหล่านั้น ได้แก่
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(1) ศูนย์การทางานบริการสังคม (community service centers)
(2) บ้านกึ่งวิถี (halfway house)
(3) งานคุ มประพฤติ งานพั กการลงโทษ โครงการก่ อนปล่ อยตั วผู้ ต้ องขั ง (prerelease
programs)
(4) สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและสุรา
(5) โครงการอื่น ๆ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อผู้กระทาผิดโดยเฉพาะ
โครงการต่าง ๆ ที่ใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน คือ ระบบการให้บริการอย่างหนึ่ง
โดยชุมชนจะเป็นผู้จัดหาบริการที่จาเป็นสาหรับผู้กระทาผิดที่อาจจะยังอยู่ในเรือนจา และผู้ที่เคยเข้าไปอยู่
ในเรือนจาบ้างแล้ว เช่น ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้ได้รับการพักการลงโทษและผู้ได้รับการลดวันต้องโทษ
จาคุก ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปทางานในเรือนจาเป็นการชั่วคราว เป็นต้น
บางครั้งเราอาจพบคาว่า community-based treatment offenders หรือการปฏิบัติ
ต่อผู้กระทาผิดในชุมชน ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับ community-based corrections แต่ treatment
เป็นการยืมศัพท์ทางการแพทย์มาใช้เนื่องจากสมมุติฐานว่าผู้กระทาผิดเปรียบเสมือน “ผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับ
การบาบัดรักษา แต่การใช้คาว่า treatment หมายถึงมาตรการหรือวิธีการใด ๆ ที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของผู้กระทาผิดเท่านั้น อันเป็นการลบล้างแนวโน้มการเป็นอาชญากรของบุคคล
นั้น (Isaac,1967:11) ส่วนการใช้คาว่า corrections ให้ ความหมายกว้างกว่าเพราะหมายรวมทั้งวิธีการ
โครงการและหน่วยงานทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
2) ความเป็นมาของ “Community-based corrections”
แนวคิดดั้งเดิมของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน เริ่มจากยุโรปตะวันตกและ
ประเทศอั ง กฤษ แต่ ม าเจริ ญ ก้ า วหน้ า และได้ รั บ การปรั บ ปรุ งให้ ส มบู ร ณ์ ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
(Callison,1983:5) โดยคณะกรรมาธิการแห่ งมลรัฐแมสสาชูเซทท์ ได้เสนอความเห็ นไปยังสภานิ ติบั ญ ญั ติ
เพื่อให้มีการจัดตั้งบ้านพักสาหรับผู้กระทาผิดในชุมชน จานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี พ.ศ.2360 (ค.ศ.1817)
และ ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2373 แต่ทั้งสองครั้งไม่ได้รับความเห็นชอบ เนื่องจากบรรดาผู้ตรวจการเรือนจาแห่งรัฐ
(the inspectors of state prison) ต่างเกรงว่าผู้ต้องขังที่มาพักอยู่รวมกันในบ้านกึ่งวิถี (halfway house)
จะสร้างความวุ่นวายในระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง ดังนั้น อีก 15 ปีต่อมา กลุ่มเควกเกอร์ส (Quakers) ได้เปิด
บ้ านแห่ งแรกส าหรับ ผู้ กระท าผิ ด ในเมื องนิว ยอร์ก ชื่ อ Isaac T. Hopper House ซึ่งบริห ารโดยองค์ ก ร
เอกชนมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2407 (ค.ศ.1864) ได้เปิดดาเนินการบ้านกึ่งวิถีสาหรับสตรีเป็นครั้ง
แรกในเมืองบอสตัน และอีก 30 ปี ต่อมาได้มีการเปิดบ้านแบบเดียวกันในเมืองฟิลาเดเฟีย ชิคาโก ซานฟราน
ซิสโก และนิวออร์ลีน ทุกแห่งได้รับการสนับสนุนและบริหารงานโดยองค์กรเอกชน
3) รูปแบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน ที่อิงหลักวิชาการและเป็นที่ยอมรับ
ได้แก่ โครงการ Chicago Area Projects ในปี พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) ของ Shaw อดีตพนักงานคุมประพฤติ
ผู้มีชื่อเสียงจากการศึกษาเรื่ อง “พื้นที่ในการกระทาผิด” ในนครชิคาโก โครงการดังกล่าวจะเน้นการแก้ไข
เยาวชนที่มีแนวโน้มจะกระทาผิด หรือเยาวชนที่รวมกลุ่มกันเป็นแก๊งค์ในบางพื้นที่ โดยประสานกับทรัพยากร
ชุมชน คือ วัด โรงเรียน สหภาพแรงงาน สโมสร ฯลฯ เพื่อจัดให้มีกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ ในชุมชน เช่น การ
นันทนาการ ค่ายฤดูร้อน กลุ่มสนทนาวิส าสะ การจัดตั้งสถานฝึกงานแกะสลัก ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาความสนใจ
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เชิงบวกให้กับสมาชิกในชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วม รวมทั้งให้สมาชิกในชุมชนเรียนรู้และสามารถแก้ไข
ปัญหาของตนเอง (อ้างถึงใน Vold ,1979:196) ส่งผลให้เยาวชนในพื้นที่กระทาผิดน้อยลง
4) แบบจ าลองทางทฤษฎี พื้ น ฐานในการแก้ ไ ขหรื อ การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ก ระท าผิ ด
แนวทางการแก้ ไขฟื้ น ฟู ห รื อวิ ธีก ารปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ก ระท าผิ ด ในงานคุ ม ประพฤติ ห รือ งานพั ก การลงโทษที่
จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บความร่ วมมื อจากชุ มชน อาจจะใช้ แบบจ าลองทางทฤษฎี ขั้ นพื้ นฐาน 3 แบบ (อ้ างถึ งใน
Abadinsky,1989: 234-250) ได้แก่
(1) การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย (Social Casework) เป็นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
เป็นรายบุคคลโดยอาศัยหลักการสังคมสงเคราะห์ เน้นการใช้ความรู้และทักษะด้านการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนาความสามารถให้กับผู้กระทาผิด เพื่อช่วยให้ผู้กระทาผิดรู้จัก การปรับตนเองให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม
วิธีการสังคมสงเคราะห์รายบุคคลเลียนแบบวิธีทางการแพทย์ มีขั้นตอนการดาเนินการ
ได้แก่ 1) การตรวจหาสาเหตุเบื้องต้น (Study) ในกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด คือ การค้นหาข้อมูล
เบื้องต้น (Fact-Finding) ด้วยการสัม ภาษณ์เพื่อดูท่าที ความคิดเห็ น อารมณ์ ความรู้สึกของผู้กระทาผิ ด
2) การวิเคราะห์ ข้อมูล (Diagnosis) เพื่ อค้น หาปัญ หาที่ แท้จริงของผู้ กระทาผิ ด และพิ จารณารวมไปถึง
แนวโน้มในการปรับตัว ความเข้มแข็งและอ่อนแอของจิตใจ ตลอดจนวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของผู้นั้น
ในการแก้ไขฟื้ น ฟู ผู้ กระทาผิ ดหลั ก นี้ จ ะน ามาใช้ในการจาแนกผู้ กระท าผิ ด (Case Classifications) เพื่ อ
กาหนดวิธีการแก้ไขฟื้นฟูเป็นรายบุคคล และ 3) การแก้ไขเยียวยา (Treatment) คือ การแก้ไขพฤติกรรม
ของผู้กระทาผิด นักสังคมสงเคราะห์ เชื่อว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับให้ผู้ ก ระทาผิดทาทุกอย่างที่เราต้องการ
แต่ต้องสร้างทางเลือกเพื่อให้เขาตัดสินใจแก้ไขตนเองในชุมชน ดังนั้น ในการวางแผนแก้ไขฟื้นฟูให้บรรลุผล
สาเร็จต้องคานึงถึงเทคนิค 3 ประการ คือ
- การเปลี่ยนสภาพแวดล้อม (Changing the environment) พนักงานคุมประพฤติ
จะต้องแสดงบทบาทของผู้ ช่วยเหลื อ หากผู้ กระท าผิ ดมีความจาเป็นต้องเปลี่ ยนที่ อยู่ใหม่ชั่วคราวเพื่ อความ
เหมาะสม เช่น การไปอยู่ในบ้านพิทักษ์เยาวชน (Forest home) ศูนย์พักพิงเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู (residential
treatment center) หรือบางรายอาจจาเป็นเปลี่ยนสถานที่ทางานใหม่ หรือกลับเข้ ารับการศึกษาอีกครั้ง
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ช่ ว ยให้ บุ ค คลเหล่ า นั้ น ได้ มี โ อกาสปรั บ ปรุ ง ตนเอง อย่ า งไรก็ ต าม สิ่ ง ที่ ต้ อ งระลึ ก ไว้ เ สมอ
คือ ผู้ปฏิบัติงานไม่จาเป็นต้องเข้าไปโอบอุ้มทุกกรณี หากเห็นว่าเขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้ว
- การสร้างความเชื่อมั่นให้กั บผู้กระทาผิด (Ego support) ได้แก่ การที่ผู้ปฏิบัติงาน
แสดงความสนใจ ให้กาลังใจและความมั่นใจแก่ผู้กระทาผิด รู้จักรับฟังปัญหาของผู้กระทาผิดด้วยความเต็ม
ใจเห็นอกเห็นใจ และหากผู้กระทาผิดอยากได้รับคาปรึกษาจากเจ้าหน้าซึ่งมีสัมพันธภาพที่ดี มีฐานะเพื่อนที่ดี
และเจ้าหน้าที่ต้องไม่ละเลยที่จะสร้างสัมพันธภาพในทางบวกกับครอบครัวของเขาด้วยเช่นกัน
- การให้คาปรึกษาที่ชัดเจน (Clarification) คือ การให้ข้อมูล คาชี้แจงอย่างแจ้งชัด
เพื่อช่วยให้ผู้กระทาผิดเห็นจังหวะการก้าวเดินของเขาในสถานการณ์ต่างๆ ข้างหน้าอย่างชัดเจน จะช่วยให้
ผู้กระทาผิดรู้จักชั่งน้าหนักเหตุและผลเมื่อต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ทาให้เขารู้จักความต้องการ ทัศนคติ
และความรู้สึกที่จริงของตนเอง
5) การบาบัดด้วยความเป็นจริง (Reality Therapy – RT) เป็นวิธีการที่ทาให้ผู้กระทาผิด
รู้จักยอมรับความเป็นจริง หรือนาผู้กระทาผิดไปสู่โลกของความเป็นจริง วิธีการนี้ต้องการให้ผู้กระทาผิดเกิดการ

21
เปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติในตัวผู้กระทาผิด รู้จักสานึกแห่งความรับผิดชอบ โดยการหยั่งรู้ตนเอง (insight)
ด้วยการฝึกเปิดเผยตัวเอง ฝึกการอยู่กับปัจจุบัน (here and now) โดยไม่ปล่อยให้ผู้กระทาผิดเสียเวลาไปกับ
ความยากลาบากในอดีต รู้จักประเมินพฤติกรรมของตนเอง ยกย่องและยอมรับ การมีความรับผิดชอบ สร้าง
ความเชื่อมั่นที่ว่าคนเราสามารถที่ จะปรับปรุงตนเองได้ นอกจากนี้ การบาบัดด้วยวิธีนี้ ยังพยายามส่งเสริมให้
ผู้กระทาผิด รู้จักการทางานเป็นกลุ่ม ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ตลอดจนฝึกฝนมิให้เอาแต่ตาหนิติเตียนผู้อื่น
6) ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) หรือการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification)
ทฤษฎีการปรับพฤติกรรม เชื่อว่า พฤติกรรมทุกรูปแบบเป็นผลมาจากการเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า
บางอย่าง เช่น พฤติกรรมที่ก่อกวนความสงบเรีย บร้อย (Disturbed behavior) คือ ลักษณะหนึ่งของการ
เรียนรู้ที่ไม่เหมาะสม ความหมายของการปรับพฤติกรรมนั้นนั กวิชาการ เช่น Wolpe ให้คาจากัดความว่า
เป็ น การใช้ผ ลที่ได้ทดลองหลั กของการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ เหมาะสมขึ้น
(สมโภชน์ , 2536:21) เช่น การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิ ค (Classical Conditioning หรือ Conditioned
Reflex) ของ Pavlov อันโด่งดัง เป็นต้น
การเรียนรู้อีกแบบหนึ่ง คือ การวางเงื่อนไขแบบการกระทา (Operant Conditioning)
ของ Skinner ซึ่งเน้นการศึกษาในเรื่องตัวเสริมแรง (Reinforce) ที่ทาให้พฤติกรรมของบุคคลที่กระทาอยู่
เพิ่มมากขึ้น และการลงโทษ (Punisher) ที่ทาให้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลดลง หากนาเทคนิคนี้มาปรับใช้
กับผู้กระทาผิดก็น่าที่จะทาได้โดยการให้สิทธิพิเศษบางอย่างกับผู้พ้นโทษที่ปฏิบัติตัวดีตั้งแต่อยู่ในเรือนจา
เช่น จะได้รับทุนประกอบอาชีพก่อนผู้อื่น เป็นต้น
2.3.2 การดูแลอย่างต่อเนื่องจากรั้วเรือนจา (Through the Gate Service) ของสหราช
อาณาจักร
อัตราการกระทาผิดซ้าของสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ปี 2002 ถึงเดือนมิถุนายน 2013 อยู่
ที่ประมาณ 25.1% ซึ่งในช่วงสิบปีที่ผ่านมา หน่วยงานบริหารผู้กระทาผิดแห่งชาติ หรือ NOMS (National
Offender Management service) สามารถลดอัตราการกระทาผิ ดซ้าในภาพรวมได้ถึง 2.5% จากสถิติ
พบว่ากลุ่มที่มีการกระทาผิดซ้ามากที่สุด คือ ผู้ที่ศาลลงโทษจาคุกระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ซึ่งในขณะนั้นจะไม่มี
การติดตามดูแลใด ๆ ภายหลังปล่อยตัวให้กับคนกลุ่มนี้ จึงเกิดเป็นคาถามว่า การส่งคนคนหนึ่งไปรับโทษ
จาคุกในช่วงสั้น ๆ เป็นสิ่งจาเป็นหรือไม่คุ้มหรือไม่ที่จะให้เขาไปเรียนรู้สิ่งไม่ดีในเรือนจา หากมีความจาเป็น
ต้ องลงโทษจ าคุ กดั งกล่ าว ก็ ควรหาวิธีการแก้ ไขฟื้ นฟู ที่ ท าให้ ช่ วงระยะเวลานั้ นมี คุ ณค่ าและเป็ นประโยชน์
มากที่สุ ด อีกทั้งจาเป็ นต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง (Throughcare) เพื่อป้องกันการกลับไปกระทาผิดซ้า
ของคนกลุ่มนี้
ในปี 2013 สหราชอาณาจักรมีแผนปฏิรูปการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดซึ่งการดูแลอย่าง
ต่อเนื่องได้ถูกบรรจุไว้เป็นประเด็นหนึ่งของการปฏิรูปดังกล่าว กล่าวคือ ผู้กระทาผิดจะได้รับการดูแลอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งจากหน่ ว ยงานคุ ม ประพฤติ ภ าคเอกชนรายใดรายหนึ่ ง ตั้ งแต่ ก่ อ นปล่ อ ยออกจากเรื อ นจ า
จนกระทั่ งกลับสู่ชุมชน เพื่อไม่ให้ เกิดช่องว่างในการดูแลผู้ ต้องขังและการส่ งต่อข้อมูล ระหว่างเรือนจา
และหน่วยงานคุมประพฤติ โดยแนวทางการดาเนินการนั้นจะคานึงถึงตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ของเรือนจา
และชุมชนที่ผู้กระทาผิดจะกลับมาอาศัย จึงนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารเรือนจา โดยเรือนจา
89 แห่ ง ในอั งกฤษและเวลส์ ได้ จั ด ส่ ว นการคุ มขั งส าหรับ ผู้ ต้ องขังในช่ ว งเตรียมความพร้อมก่อ นปล่ อ ย
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เรียกว่า เรือนจาสาหรับรองรับการกลับสู่สังคม (Resettlement Prisons) นอกจากนี้ เรือนจาหญิงทั้งหมด
และส่วนใหญ่ของเรือนจาสาหรับเยาวชนถูกกลายสภาพให้เป็น Resettlement Prison เพื่อรับประกันว่า
ผู้กระทาผิดกลุ่มนี้จะได้รับบริการที่เท่าเทียมเช่นเดียวกับผู้ต้องขังชาย
ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของการรับโทษ ผู้ต้องขังจะถูกส่งตัวไปยังเรือนจาที่ใกล้กับ
ภูมิลาเนาหรือเมืองที่บ้านพักอาศัยของผู้ต้องขังนั้นตั้งอยู่ ช่วง 12 สัปดาห์ ก่อนปล่อยนี้ถือเป็นระยะเวลา
ที่เหมาะสมที่สุ ดสาหรับ การเตรีย มความพร้อม เพราะถ้าระยะเวลายาวนานกว่ านั้นก็จะสิ้น เปลืองและ
ไม่ได้ประโยชน์มากนัก ในช่วงนี้หน่วยงานคุมประพฤติที่รับผิดชอบพื้นที่นั้น ๆ จะเข้าไปในเรือนจาเพื่อพบ
กับผู้ต้องขังและเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัว อาทิ การช่วยเหลือที่อยู่อาศัย
การสนับสนุนจากครอบครัว การให้คาแนะนาด้านการเงิน เป็นต้น และในวันปล่อยตัวผู้ให้บริ การเอกชนราย
เดียวกันจะไปรับผู้กระทาผิดถึงประตูเรือนจาเพื่อมาดูแลต่อในชุมชน จากผลการดาเนินการพบว่า NOMS
สามารถย้ายผู้ต้องขังไปยังเรือนจาใกล้ภูมิล าเนาได้ถึง 87.6% อย่างไรก็ตาม การย้ายผู้ต้องขังทุกรายให้
รับโทษ 3 เดือน สุดท้ายในเรือนจาใกล้ภูมิลาเนานับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งเพราะเรือนจาในพื้นที่นั้น ๆ
อาจไม่สามารถรองรับผู้ต้องขังได้ทั้งหมด
เมื่อผู้ต้องขังเข้ามายังเรือนจากลับสู่สังคม เจ้าหน้าที่เรือนจาจะทาการประเมินปัญหาและ
ความต้องการของผู้ต้องขังทุกคนด้วยแบบประเมินที่เรียกว่า Basic Custody Screening Tool เครื่องมือ
นี้แบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน ส่วนแรกคือ แบบประเมิน ปัญ หาและความต้องการ 7 ด้าน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย
การศึกษา สุขภาพ ยาเสพติด การเงิน ครอบครัว และทัศนคติ โดยต้องดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังให้เสร็จ
ภายใน 72 ชั่ ว โมง ตั้ ง แต่ รั บ ตั ว เข้ า เรื อ นจ า ส่ ว นที่ ส อง คื อ แผนการกลั บ สู่ สั ง คม ซึ่ ง จะท าโดย
พนักงานคุมประพฤติ ภายใน 5 วันหลังจากที่ได้รับผลการประเมินส่วนที่ 1 จากเจ้าหน้าที่เรือนจา การทาแผน
จะสอดคล้องกับความต้องการ 7 ด้าน เพื่อให้ผู้กระทาผิดสามารถอยู่ในสังคมได้โดยไม่กลับไปกระทาผิดซ้า

(Offender is sentenced to custody)

ผู้กระทาผิดรับโทษจาคุก

(resettlement services)

ให้ความช่วยเหลือตามผลการประเมิน

รับโทษในเรือนจาเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อย

(Resettlement Prison)

เรือนจำเตรียม
ควำมพร้อมก่อนปล่อย

กลับเข้าเรือนจาเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย
(3 เดือนสุดท้าย)

(continuity of rehabilitation services)

แก้ไขฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

(Community)

ชุมชน

ปล่อยตัวก่อนกาหนดอย่างมีเงื่อนไขและคุมความประพฤติ
(serves licence &supervision periods: min 12 mths)

(A single lead provider delivers services within the resettlement prisons releasing to their Contract Package Area and in the community post-release.)

ดาเนินการหลักโดยผู้ให้บริการรายเดียว ตั้งแต่ช่วงรับโทษในเรือนจาเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย จนกระทั่งกลับสู่ชุมชนหลังปล่อย

(assessment of resettlement needs)

ประเมินความต้องการ
ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

(Custody)

เรือนจำ

(Short Sentence)

โทษจาคุกระยะสั้น

เข้าเรือนจาเตรียมปล่อย

(Longer Sentence)

โทษจาคุกระยะยาว

ส่งตัวเข้าเรือนจา

แผนภูมิ 1: แผนภูมิการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการดูแลต่อเนื่องจากรั้วเรือนจา
(Resettlement Prisons Diagram: ‘Through the Gate’ Service Delivery Model)
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นอกจากการดูแลต่อเนื่องจากรั้วเรือนจาแล้ว สหราชอาณาจักรยังให้ความสาคัญกับการ
ควบคุมสอดส่องผู้ต้องขังในชุมชนภายหลังได้รับการปล่อยตัว โดยได้แก้ไขกฎหมายเพื่อให้ ผู้ต้องขังที่
ได้รับการปล่อยตัวทุกคนได้รับการควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู (เริ่มดาเนินการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2015) โดยเฉพาะผู้กระทาผิดที่ต้องโทษจาคุกไม่เกิน 12 เดือน ซึ่งแต่เดิมนั้นผู้ต้องขังกลุ่มนี้ไม่ได้รับการ
ดู แ ลจากรั ฐ เท่ า ที่ ค วร และพบว่ า เป็ น กลุ่ ม ที่ มี อั ต ราการกระท าผิ ด ซ้ าสู งที่ สุ ด โดยกฎหมายฉบั บ นี้
กาหนดให้ ผู้ กระท าผิด ทุก คนที่มี โทษจ าคุกตั้งแต่ 1 วัน ขึ้น ไป จะต้ องถูกปล่อยตัวอย่า งมีเงื่อนไข
(release on license) เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความประพฤติและให้ความช่วยเหลือในช่วงแรกของ
การกลับสู่สังคมและลดโอกาสในการกระทาผิดซ้า ตัวอย่างเช่น หากศาลสั่งจาคุก 6 เดือน ผู้กระทาผิด
จะรั บ โทษในเรื อ นจ า 3 เดือ น อี ก 3 เดื อ น ที่ เหลื อ จะถู กปล่ อ ยตั ว ก่อ นกาหนดแบบมีเงื่อ นไข หรือ
ที่เรียกว่า on license ซึ่งจะอยู่ในการดูแลของพนักงานคุมประพฤติ

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดฉบับนี้ยังได้กาหนดให้มีขยายระยะเวลา
การควบคุมสอดส่องในชุมชน ภายหลังครบโทษ on license ออกไปอีกรวมแล้วเป็นเวลา 12 เดือน
เพื่อให้ผู้กระทาผิดจะได้อยู่ในความดูแลและได้รับการแก้ไขฟื้นฟูจากพนักงานคุมประพฤติยาวนานขึ้น
โดยระบุว่าผู้กระทาผิดที่ได้รับโทษจาคุกตั้งแต่ 1 วัน แต่ไม่เกิน 2 ปี หลังจากพ้นช่วง on license แล้ว
ต้อ งได้รั บ การควบคุ ม สอดส่ อ งจากพนั ก งานคุม ประพฤติ ต่อ รวมแล้ ว เป็ น เวลาอย่างน้ อย 12 เดื อ น
นับตั้งแต่วันปล่อยตัวจากเรือนจา ตัวอย่างเช่น ผู้ต้องขังต้องโทษจาคุก 6 เดือน หมายความว่า ผู้ต้องขัง
รายนี้ต้องรับโทษในเรือนจาเป็นเวลา 3 เดือน โทษที่เหลืออีกสามเดือนจะถูกปล่อยตัวก่อนกาหนดอย่าง
มีเงื่อนไข (on license) และต้องถูกควบคุมสอดส่องต่ออีก 9 เดือน เพื่อให้ครบ 12 เดือน ในช่วงที่ on
license และถูกควบคุมสอดส่องในชุมชนผู้กระทาผิดจะอยู่ในความดูแลของ NPS หรือ CRC ขึ้นอยู่กับ
ความเสี่ยงในการกระทาผิดซ้า

อีกตัวอย่างหนึ่ง ผู้กระทาผิดที่ได้รับโทษจาคุก 18 เดือน จะรับโทษจาคุก 9 เดือน และ on
license 9 เดือน และเพื่อให้ ได้รับ การควบคุมสอดส่องในชุมชนครบ 12 เดือน ตามที่กฎหมายใหม่
กาหนดไว้ผู้กระทาผิดรายนี้ จึงต้องอยู่ในความดูแลของพนักงานคุมประพฤติต่ออีก 3 เดือน ดังนั้น อาจ
สรุปได้ว่าโทษจาคุกที่มีระยะเวลาแตกต่างกันทาให้อัตราส่วนระหว่างการ on license และการควบคุม
สอดส่องในชุมชนไม่เท่ากัน แต่รวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 12 เดือน
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อาจกล่าวได้ว่า กฎหมายฉบับนี้ได้ส ร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้ กับการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิดในอังกฤษ จากเดิมที่ผู้ต้องโทษระยะสั้นจะไม่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูหรือความช่วยเหลือใด ๆ
หลั งปล่ อยตัว เลย ท าให้ ตอนนี้ ผู้ ต้องขังทุ กคนจะได้ รับ การแก้ ไขฟื้ นฟู และควบคุม สอดส่ องในชุมชน
ภายหลังปล่อยตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน
2.3.3 การดูแลอย่างต่อเนื่องของสาธารณรัฐสิงคโปร์
การดู แ ลผู้ ก ระท าผิ ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ งแต่ ในเรื อ นจ าจนกระทั่ งกลั บ สู่ ชุ ม ชนของ
สาธารณรั ฐสิ งคโปร์ อยู่ ในความรับ ผิ ดชอบของกรมราชทัณ ฑ์ สิ งคโปร์ (Singapore Prison Service)
ภายใต้กองการรับโทษในชุมชน (Community Corrections Command) ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ที่จัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2014 เพื่อแก้ปั ญหาการกระทาผิ ดซ้า อันเกิดจากผู้กระทาผิดไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ภายหลังพ้นโทษและประสบปัญหาในการกลับสู่ชุมชน กองการรับโทษในชุมชนรับผิดชอบการให้ความ
ช่วยเหลือภายหลังได้รับการปล่อยตัวแก่ผู้พ้นโทษให้สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างประสบความสาเร็จ อีกทั้ง
ส่งเสริมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนตามที่กฎหมายบังคับไว้
ตั ว อย่ า งโครงการที่ ส่ งเสริ ม การดู แ ลผู้ ก ระท าผิ ด อย่ างต่ อ เนื่ อ งตั้ งแต่ ในเรื อ นจ า
จนกระทั่งกลับสู่ชุมชน
1) โครงการยกระดับการควบคุมสอดส่อง (Enhanced Supervision Scheme – ESS)
แม้ว่าอัตราการกระทาผิดซ้าในปี 2010 จะลดลงเป็นร้อยละ 23.6 จากร้อยละ
26.7 ในปี 2009 แต่ผู้ต้องขังมากกว่าครึ่งในเรือนจาขณะนี้ถูกจาคุกมาแล้วไม่ต่ากว่า 5 ครั้ง หน่วยงาน
ราชทัณ ฑ์สิงคโปร์ จึงจาเป็นต้องหามาตรการเพื่อป้องกันมิให้ผู้ต้องขังเหล่านี้กลับมากระทาผิดซ้าอีก
และหนึ่งในนั้น คือ การดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในเรือนจาไปจนกระทั่งกลับสู่สังคม หน่ วยงานราชทัณฑ์
สิงคโปร์ตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างหลักประกันเพื่อให้ผู้กระทาผิดประสบความสาเร็จในการ
กลับสู่สังคม จึงได้ริเริ่มโครงการยกระดับการควบคุมสอดส่อง (Enhanced Supervision Scheme - ESS) ขึ้น
ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2012 โดยการนาวิธีปฏิบัติที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการเตรียมความ
พร้อมผู้กระทาผิดคดียาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงก่อนได้รับการปล่อยตัว และให้การสงเคราะห์ ภายหลัง
พ้นโทษแล้ว โครงการยกระดับการควบคุมสอดส่องดาเนินการบนหลักปรัชญาการดูแลอย่างต่อเนื่องที่ระบุว่า
การแก้ไขฟื้นฟูและกลับคืนสู่สังคมต้องเริ่มตั้งแต่ในเรือนจาและต่อเนื่องไปจนกระทั่งหลังพ้นโทษ
ผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงสูงภายใต้โครงการ ESS จะใช้เวลา 10 เดือน สุดท้ายของ
โทษจาคุกที่ศูนย์ก่อนปล่อย (Pre-release Centre) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดูแลอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์นี้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเนื่องจากหน่วยงานราชทัณฑ์สิงคโปร์ตระหนักดีว่าผู้ที่ถูกจาคุกเป็นระยะเวลานาน
ต้องการความช่วยเหลือในการปรับตัวเมื่อกลับออกไปอยู่ในสังคม โดยเฉพาะการหางานทาและการฟื้นฟู
สัมพัน ธภาพกับ ครอบครัวและสังคม ในศูนย์ก่อนปล่ อย ผู้ต้องขังจะได้เข้าร่วมโปรแกรมต่าง ๆ เช่น
การให้ คาปรึกษา การฝึกอาชีพ การสร้างสัมพันธภาพกับ ผู้อื่น เพื่อช่วยให้ ผู้ ต้องขังที่ มีความเสี่ ยงสู ง
เหล่ านี้ ส ามารถหลุ ดพ้ น จากวงจรการกระทาผิ ดซ้า มี ทัศนคติที่ ถูกต้อง และมี ทั กษะที่ จาเป็ นในการ
ดารงชีวิต
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ในช่วงการปฐมนิเทศในเดือนแรก ผู้ต้องขังจะได้รับอนุญาตให้พบปะกับครอบครัว
ซึ่งในเรือนจาทั่วไปจะได้รับอนุญาตให้สื่อสารผ่าน VDO Conference หรือทางโทรศัพท์เท่านั้น ในระยะเวลา
10 เดือน ในศูน ย์ ก่อนปล่ อย ผู้ ต้องขังสามารถพบกับครอบครัว ได้ 4 ครั้ง การได้พบกับบิ ดามารดา
คู่ครองและบุตร ทาให้ผู้ต้องขังมีกาลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง มี ความมุ่งมั่นที่จะไม่หวนกลับมาอยู่ใน
เรือนจาอีก การอนุญาตให้ครอบครัวมาเยี่ยมที่ศูนย์ได้จึงเป็นกุศโลบายที่แยบคายในการสร้างความตั้งใจ
ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับผู้ต้องขัง
กิจกรรมหลัก ๆ ที่ผู้ต้องขังจะได้เข้าร่วมขณะอยู่ในศูนย์ก่อนปล่อย ประกอบด้วย
(1) Integrate Criminogenic Program เป็นโปรแกรมในลักษณะกลุ่ม ที่จัดการ
กับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นอาชญากร จานวน 140 ชั่วโมง โปรแกรมนี้มุ่งเน้นการเปลี่ยนทัศนคติผู้ ต้องขัง
และส่งเสริมความสามารถในดารงชีวิตในสังคมอย่างถูกกฎหมาย เป้าหมายของโปรแกรมนี้ คือ เพื่อลด
การกระทาผิดซ้า
(2) In-care Case Management Model ผู้ ก ระท าผิ ด แต่ ล ะรายจะมี พี่ เลี้ ย ง
ประจาตัวคอยให้การดูแลในขณะอยู่ในศูนย์ก่อนปล่อย เพื่อเป็นตัวแบบที่ดีให้กับผู้ต้องขังและสนับสนุน
ให้เปลี่ยนพฤติกรรม
(3) Reintegrating Program ผู้ต้องขังจะได้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ และได้รับ
ความช่ว ยเหลื อในการหางานทา วัตถุป ระสงค์ของโปรแกรมนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสการถูกจ้างงานให้ กับ
ผู้ต้องขัง
ในระยะสุดท้ายของการรับโทษที่ศูนย์ก่อนปล่อย ผู้ต้องขังได้รับโอกาสให้ฝึกความ
รับผิดชอบมากขึ้น เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา การวางแผนจัดงานรับประกาศนี ยบัตรสาหรับผู้ที่สาเร็จ
โปรแกรม นอกจากนี้ ศูนย์ก่อนปล่อยยังจัดอุปกรณ์อานวยความสะดวกเพิ่มขึ้นภายในห้องขังอีกด้วย
เช่น อ่างล้างมือ ชั้นวางของ เป็น ต้น การให้อิสระผู้ต้องขังได้รับผิดชอบในชีวิตของเขามากขึ้น ทาให้
เขาได้ค่อย ๆ ตระหนักว่าเขากาลังจะออกไปใช้ ชีวิตในโลกภายนอกในไม่ช้า ผู้ต้องขังจะเริ่มมองตนเอง
เปลี่ยนไป จากผู้ที่ไม่มีอานาจควบคุมชีวิตของตนเองกลายเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบชีวิตของตนเอง ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงมุมมองดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งสาคัญมาก
ในช่วง 3 เดือนก่อนจบโปรแกรม เจ้าหน้าที่ด้านการกลับสู่สังคม (Reintegration
Officer) จะมาเยี่ยมผู้ต้องขัง สร้างสัมพันธภาพ ให้คาปรึกษา และสอบถามถึงความต้องการได้รับการ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ในศูนย์ก่อนปล่อยจะทางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในชุมชนอย่างใกล้ชิด
เพื่อรับประกันว่าผู้ต้องขังจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเมื่อได้รับการปล่อยตัว
เมื่อผู้ต้องขังสาเร็จโปรแกรมจากศูนย์ก่อนปล่อยและได้รับการปล่อยตัวกลับสู่ชุมชน
ซึ่งเรียกว่า ระยะดูแลหลังปล่อย ในระยะนี้ผู้กระทาผิดจะได้เข้าโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู และได้รับความช่วยเหลือ
ในด้านต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขฟื้นฟู และเจ้าหน้าที่ด้านการกลับสู่สังคมต่อเนื่องเป็นเวลา
1 ปี เจ้าหน้ าที่ดังกล่ าวจะช่วยเหลื อในเรื่ องของการหาที่ พักอาศัย หางานท า การสร้างสั มพั นธภาพ
กับชุมชน และเชื่อมต่อผู้กระทาผิดกับแหล่งทรัพยากรในชุมชนที่ตรงกับความต้องการของผู้กระทาผิด
โครงการยกระดั บ การควบคุ ม สอดส่ อ งนี้ ค่ อ นข้ างเข้ม งวด แต่ ก็ พิ สู จ น์ แ ล้ ว ว่ า
มีประสิทธิภาพ จากการประเมินพบว่า การใช้โปรแกรมที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการแก้ไขผู้กระทาผิด
และช่วยในการกลั บ สู่ สังคม พบผลเป็ น ที่น่ าพอใจ ผลการประเมิน ผู้กระทาผิ ดที่ถูกปล่ อยตัวมาแล้ ว
6 เดือน พบว่า 72 คน ที่สาเร็จจากศูนย์ก่อนปล่อยมีอัตราการละเมิดเงื่อนไข การเสพซ้า และการกระทาผิดซ้า
ต่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ (กลุ่มควบคุม คือ ผู้กระทาผิด 122 คน ที่ได้รับการปล่อยตัวจาก
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เรือนจาและได้รับการสงเคราะห์ในชุมชนทันที โดยไม่ได้ ผ่านศูนย์ก่อนปล่อย) อีกทั้งพบว่า ผู้กระทาผิด
ที่ผ่านศูนย์ก่อนปล่อยจะมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งมากกว่ากลุ่มควบคุม นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์
ผู้ที่ส าเร็จ โปรแกรมจากศูน ย์ ก่อนปล่อยมาเป็นเวลา 8 เดือน พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม
ผู้กระทาผิดกลุ่มนี้สามารถอยู่ในงานได้นานกว่า มีสัมพันธภาพกับครอบครัวดีกว่า มีวิธีการต้านทานการ
กลับไปเสพซ้าได้ดีกว่า
ผลที่พบอาจกล่าวได้ว่า โครงการยกระดับการควบคุมและสอดส่องช่วยลดอัตรา
การกระทาผิดซ้าในผู้กระทาผิดที่มีความเสี่ยงสูงได้ ขณะนี้โครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการประเมิน
อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะประเมินจากกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น และในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น (วัดจากอัตรา
กระทาผิดซ้าภายในสองปี)
2) โครงการบังคับติดตามดูแลหลังปล่อย (Mandatory Aftercare Scheme - MAS)
ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2014 สิงคโปร์ได้มีการปรับแก้พระราชบั ญญั ติราชทัณ ฑ์
(Prison Act) โดยก าหนดให้ มี โครงการบั งคั บ ติด ตามดู แลหลั งปล่ อยส าหรับ ผู้ พ้ น โทษ (Mandatory
Aftercare Scheme - MAS) ที่ระบุว่า ผู้ต้องขังบางกลุ่มแม้ว่าจะพ้นโทษแล้ว แต่จาเป็นต้องอยู่ภายใต้
การควบคุม สอดส่ อ งของหน่ ว ยงานราชทั ณ ฑ์ การปรับ แก้ก ฎหมายดั งกล่ าว เป็ น การให้ อ านาจกั บ
หน่วยงานราชทัณฑ์ในการควบคุมสอดส่องผู้กระทาผิดนอกกาแพงเรือนจา ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยน
ที่สาคัญของภารกิจของหน่วยงานราชทัณฑ์
ผู้พ้นโทษบางกลุ่มที่เสี่ยงต่อการกระทาผิดซ้าจะถูกกาหนดให้ได้รับการบังคับติดตาม
ดู แ ลหลั ง ปล่ อ ย ซึ่ ง คื อ การสงเคราะห์ ห ลั งปล่ อ ยแบบมี โครงสร้า ง ที่ จ ะให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางสั งคม
ให้ คาปรึกษา และการจัดการคดี โดยมีการควบคุมสอดส่ องอย่างใกล้ ชิด เพื่อสนับสนุนให้ ผู้ พ้นโทษ
ดารงชีวิตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในระหว่างการบังคับติดตามหลังปล่อยนี้ อาจมีการใช้มาตรการอื่น
ร่วมด้วย เช่น การตรวจปัสสาวะ กาหนดระยะเวลากลับบ้าน สวมเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น ระยะเวลาของการบังคับติดตามหลังปล่อยอาจยาวนานได้มากที่สุดถึง 2 ปี
การบังคับติดตามหลังปล่อยนามาใช้กับผู้พ้นโทษกลุ่มใดบ้าง
- ผู้กระทาผิดคดียาเสพติด*
- ผู้กระทาผิดต่อทรัพย์สินที่มีประวัติการใช้ยาเสพติด*
- ผู้กระทาผิดคดีรุนแรง*
- ผู้กระทาผิดที่มีโทษจาคุกมากกว่า 15 ปี
- ผู้กระทาผิดที่มีโทษจาคุกตลอดชีวิต กรณีที่ได้รับการปล่อยตัว
*ต้องได้รับโทษจาคุกเกิน 1 ปีขึ้นไป
3) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับการแก้ไขผู้กระทาผิด
การนาภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสิ่งสาคัญในการสนับสนุนการแก้ไขผู้กระทาผิด
ที่ผ่านมาหน่วยงานราชทัณฑ์สิงคโปร์ได้ช่วยเหลือผู้กระทาผิดในการกลับสู่สังคมโดยทางานร่วมกับชุมชน
และภาคี ต่ าง ๆ เช่ น เครื อข่ าย CARE (Community Action for the Rehabilitation of Ex-offender)
โรงพยาบาล ศู น ย์ บ ริ ก ารครอบครั ว ส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ ส านั ก งานยาเสพติ ด แห่ งชาติ และ
คณะกรรมการพัฒ นาที่พักอาศัย หน่ วยงานเหล่านี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแบบ
ไร้รอยต่อกับผู้กระทาผิด

28
4) เครือข่ายCARE (Community Action for the Rehabilitation of Ex-offender)
การเปลี่ยนผ่านจากชีวิตหลังกาแพงเรือนจาสู่โลกภายนอกนั้น ผู้กระทาผิดอาจต้องเผชิญ
กับ ความท้าทายและปั ญ หาต่าง ๆ ดังนั้ น เครือข่าย CARE จึงถูก ตั้งขึ้น มาในปี ค.ศ. 2000 เพื่ อเป็ น
ศูน ย์ ก ลางในการรวบรวมการสนั บ สนุ น และการมี ส่ ว นร่ว มของชุ ม ชนในการช่ว ยเหลื อ ผู้ ก ระท าผิ ด
ให้ประสบความสาเร็จในการกลับสู่สังคม ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการก่อตั้งองค์กรที่เป็นทางการ ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ และชุมชนในการส่ งเสริมการดูแลผู้กระทาผิ ดแบบไร้รอยต่อ
ตลอดจนการติดตามสงเคราะห์ผู้ที่พ้นโทษแล้ว เครือข่าย CARE มีจุดมุ่งหมายที่จะดึงภาคประชาสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขผู้กระทาผิด
ภาคีเครือข่าย CARE ประกอบด้วย 8 หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนา
สั งคมและครอบครั ว หน่ วยงานราชทั ณ ฑ์ สิ งคโปร์ SCORE (Singapore Corporation of Rehabilitative
Enterprises) สภาสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ บริษัทด้านอุตสาหกรรมและบริการ สมาคมสงเคราะห์หลัง
พ้นโทษสิงคโปร์ สมาคมต่อต้านยาเสพติดสิงคโปร์
หน้าที่ความรับผิดชอบของเครือข่าย CARE
(1) ก าหนดแนวทางและทิ ศทางส าหรั บการสงเคราะห์ ห ลั งปล่ อย ให้ กั บผู้ พ้ นโทษและ
ครอบครัว
(2) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานสมาชิกและหน่วยงานภายนอกให้การแก้ไข
ฟื้นฟูและความช่วยเหลือแบบไร้รอยต่อจากเรือนจาสู่ชุมชน และภายหลังพ้นโทษ
(3) ทาให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาที่ผู้พ้นโทษและครอบครัวต้องเผชิญในการกลับสู่
สังคม
(4) สนับสนุนทุนสาหรับหน่วยงานที่ดาเนินการด้านติดตามสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ
อย่ างไรก็ ตาม การท าให้ ชุ มชนให้ โอกาสผู้ กระท าผิ ดได้ กลั บ ตั ว ไม่ ใช่ เรื่ องง่ าย SCORE
(Singapore Corporation of Rehabilitative Enterprises) ซึ่งเป็น องค์กรหนึ่ งในเครือข่าย CARE ได้
ริเริ่มโครงการริบบิ้นสีเหลือง (Yellow Ribbon Project) ขึ้น เพื่อชักชวนให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ
ในชุมชนให้โอกาสที่สองกับผู้กระทาผิด เช่น การจ้างงาน และการสนับสนุนทางสังคมอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้พ้นโทษที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองจะสามารถเข้าถึงความช่ว ยเหลือที่พวกเขาต้องการได้
และป้องกันการหวนกลับไปกระทาผิดซ้า
ในปี 2014 มีนายจ้างจานวน 4,433 คน ลงทะเบียนไว้กับ SCORE ที่ยินดีรับผู้พ้นโทษเข้า
ทางาน เช่น โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ต้องขัง 1,865 คน ได้มีงาน
รองรับก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัว
จานวนผู้ว่าจ้างที่ลงทะเบียนไว้กับ SCORE
2011
2013
2014
3,457
3,876
4,433
จานวนผู้ต้องขังที่ได้ถูกจ้างงานแล้วก่อนได้รับการปล่อยตัว
2011
2013
2014
1,708
2,114
1,865
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2.4 การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนในประเทศไทย
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในประเทศไทยไม่แตกต่างจากนานาอารยประเทศ คือ มีการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิดทั้งในสถานที่ควบคุมตัวและการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน มีการพัฒนาเป็นขั้นตอนทั้งวิธีคิด
และวิธีปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยจะขอแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
2.4.1 ระยะเริ่มต้น พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2543
1) การคุมประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก
การคุ ม ประพฤติ พั ก การลงโทษและลดวั น ต้ อ งโทษจ าคุ ก เป็ น การแก้ ไขฟื้ น ฟู
ผู้ ก ระท าผิ ด ในชุ ม ชนซึ่ ง ได้ บั ญ ญั ติ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรอั น ดั บ แรกที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ด้วยการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจาและทัณฑสถาน
กลับไปอยู่ในชุมชนก่อนครบกาหนดโทษและกาหนดเงื่อนไขให้นักโทษเหล่านั้นปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ
ราชทั ณ ฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 32 (5) (6) และ (8) วิธีก ารปล่ อยตั ว นั กโทษเด็ด ขาดมี 2 แบบ ได้ แ ก่
การพักการลงโทษ เป็ น กรณี ที่ ให้ นั กโทษเด็ดขาดที่ ได้รับโทษจาคุกมาแล้ ว ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
กาหนดโทษตามหมายศาล ในกรณีต้องโทษจาคุกตลอดชีวิตต้องได้รับโทษจาคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
และมีระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกินกว่ากาหนดโทษที่ยังเหลืออยู่
สาหรับการลดวันต้องโทษจาคุก เป็นกรณีที่นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับโทษจาคุกตาม
คาพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือไม่น้อยกว่าสิบปีกรณีที่ต้องโทษจาคุกตลอดชีวิตที่มี
การเปลี่ ยนโทษจาคุกตลอดชีวิตเป็ นโทษจาคุกที่มีกาหนดเวลา และเป็นนักโทษตั้งแต่ชั้นกลางจนถึง
ชั้นดีเยี่ยม ซึ่งจะได้รับการลดวันต้องโทษจาคุกตามชั้นของนักโทษ นอกจากนี้ ยังมีการลดวันต้องโทษ
จาคุก สาหรับนักโทษที่ไปทางานสาธารณประโยชน์นอกเรือนจาจะได้รับการลดวันต้องโทษจาคุกเท่ากับ
วันทางานสาธารณะ
การก ากั บ ดู แ ลให้ นั ก โทษเด็ ด ขาดที่ ได้ รั บ การปล่ อ ยตั ว พ้ น โทษจากเรื อ นจ า
และทั ณ ฑสถานด้ว ยการพั กการลงโทษหรือลดวัน ต้องโทษจาคุกอยู่ในความดูแลของกรมราชทั ณ ฑ์
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตารวจ หากพบว่านักโทษเหล่านั้นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนด นักโทษ
เหล่านั้นจะถูกจับกุมตัวมารับโทษที่เหลืออยู่และหากปฏิ บัติตามเงื่อนไขได้ครบถ้วนก็จะพ้นการคุมความ
ประพฤติไป (http://www.correct.go.th/copsura/about/Control%20Panel.htm 3 ธันวาคม 2556)
2) การคุมประพฤติเด็กและเยาวชน
การปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ก่อนการประกาศพระราชบัญญัติ
จั ดตั้ งศาลคดีเด็ก และและเยาวชน (ฉบั บ ที่ 1) พ.ศ. 2494 และพระราชบั ญ ญั ติวิธีพิ จ ารณาคดี เด็ ก
และเยาวชน (ฉบั บ ที่ 1) พ.ศ. 2494 ซึ่งมีผ ลบั งใช้ ตั้งแต่ วัน ที่ 1 มกราคม 2507 ศาลได้ ใช้ป ระมวล
กฎหมาย ร.ศ.127 โดยพิเคราะห์ถึงความรู้สึกผิดชอบของเด็กประกอบกับพฤติการณ์การกระทาความผิด
แล้ว จึงกาหนดโทษให้เหมาะสมกับความผิดและความรับผิดชอบของเด็ก ส่วนการควบคุมเด็กนั้น มีหลาย
หน่วยงาน เช่น ในปี พ.ศ. 2450 จัดตั้งโรงเรียนดัดสันดานเป็นสถานที่ควบคุมเด็ก อยู่ในความดูแลของ
กรมตารวจ แล้วก็ได้โอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์
ต่อมา เมื่อ มีพ ระราชบั ญ ญั ติป ระถมศึ กษาได้บั ญ ญั ติให้ ศาลมีอ านาจสั่ งให้ เด็ ก
ที่อายุ ไม่เกิน 15 ปี ที่ไม่เข้ารับ การศึกษาโดยไม่มีเหตุ อันควรไปอยู่ในโรงเรียนฝึ กอาชีพ จนกระทั่งมี
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และพระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจาพวก พ.ศ. 2479
ที่เน้นวิธีการปฏิบัติต่อเด็กไปในทางฝึ กอบรมไม่ลงโทษดังเช่นที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์จึงสร้างโรงเรียน
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ฝึกอาชีพสาหรับเด็กที่อายุไม่ครบ 18 ปี และแยกควบคุมผู้ต้องขังเป็นครั้ง แรก โดยแยกนักโทษที่มีอายุ
ต่ากว่า 25 ปี ไว้เป็ น พิเศษ และเปลี่ ย นชื่ อโรงเรีย นดัดสั นดานเป็ นโรงเรีย นฝึ ก อาชี พ พร้อ มกับ ย้าย
จากเกาะสีชังมาอยู่ที่ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนผู้ต้องโทษครั้งแรก
ที่มีอายุต่ากว่า 25 ปี ได้จัดตั้งเป็นทัณฑสถานวัยหนุ่ม
ต่อมา กรมราชทัณ ฑ์ได้โอนกิจการโรงเรียนฝึกอาชีพให้ กรมประชาสงเคราะห์
ดาเนิน การจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจาพวก นอกจากนี้ พระราชบัญญัติควบคุมเด็กและนักเรียน
พ.ศ. 2481 กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดาเนินการกับเด็กนักเรียน
และเด็กอนาถาที่ป ระพฤติตนไม่สมควรแก่วัย และให้ อานาจปกครองบิดามารดาหรือผู้ ปกครองเด็ก
ที่ใช้อานาจโดยมิชอบให้ และแต่งตั้ งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ปกครองแทน และกระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้
มีสารวัตรนักเรียน มีหน้าที่ตรวจตราดูแลความประพฤตินักเรียน
ดังจะเห็นว่าได้ว่า รัฐบาลได้เห็นความสาคัญของเด็กและเยาวชนมาตลอด และ
เห็นว่าการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนยังขาดในส่วนระหว่างการจับกุมและระหว่างการพิจารณาคดี จึงได้
ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็ก
และเยาวชน พ.ศ. 2494 และจัดตั้งหน่วยงานรองรับการปฏิบัติ คือ ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางกับ
สถานพิ นิ จ และคุ้มครองเด็กกลางขึ้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2495 จึงนับ ได้ว่าเป็นการเริ่มต้น
ดาเนิ น การคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนอย่างเป็นทางการตั้งแต่ บัดนั้นเป็นต้นมา หลั งจากนั้ น
ได้มีการพัฒนาวิธีการปฏิบัติต่อเด็กเยาวชนมาเป็นลาดับ โดยมีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็ก
และเยาวชน (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2506 และได้ ข ยายการด าเนิ น งานของศาลคดี เด็ ก และเยาวชนและ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กออกไปยังส่วนภูมิภาค
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2534 จึงได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิ จ ารณาคดี เยาวชนและครอบครั ว พ.ศ. 2534 บั ญ ญั ติให้ ศ าลมี อ านาจในการพิ จ ารณาคดี
ครอบครัว เป็นการพิทักษ์และคุ้มครองสวัสดิภาพของครอบครัวและเป็นไปตามแนวคิดสากลที่ถือว่า
ครอบครัวเป็นรากฐานสาคัญของการดารงอยู่อย่า งมั่นคงของสมาชิกทุกคนในครอบครัว และได้เปลี่ยน
ชื่อศาลคดีเด็กและเยาวชนเป็นศาลเยาวชนและครอบครัว และเปลี่ยนชื่อสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
เป็ น สถานพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน และสถานพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนกลาง
ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเมื่อปี พ.ศ. 2545
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีภารกิจรับผิดชอบการปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชนที่กระทาความผิด ซึ่งมีสองขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนพิพากษาและขั้นตอนภายหลังการพิพากษา
ในขั้นตอนก่อนพิพากษานั้ น มีทั้งการควบคุมตัวไว้ในสถานพินิจและการสืบเสาะประวัติของเด็กและ
เยาวชน โดยพนักงานคุมประพฤติของสถานพินิจ จะทาหน้าที่สืบเสาะข้อเท็จจริง ประวัติภูมิหลังทาง
สังคม และพฤติการณ์ของการกระทาความผิดแล้ว จัดทารายงานข้อเท็จจริงเสนอศาล และขั้นตอนหลัง
พิพากษา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะทาหน้าที่บัง คับตามคาพิพากษาทั้งการฝึกอบรม
ในสถานฝึกอบรมและคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนหรือการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนตามคาพิพากษา
ของศาล (ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา http://www.djop.moj.go.th (3 ธันวาคม 2556)
3) การคุมประพฤติผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่
การคุมประพฤติ ผู้ กระทาผิ ดที่ เป็ นผู้ ใหญ่ แม้ ว่าจะมีการกาหนดวิธีการรอการ
กาหนดโทษและรอการลงโทษ รวมทั้งวิธีการคุมความประพฤติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
ในมาตรา 56 มาตรา 57 และมาตรา 58 ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.2500 แต่ศาลยังคงใช้มาตรการ
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รอการกาหนดโทษหรือรอการลงโทษเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใช้วิธีการคุมความประพฤติ เนื่องจากยังไม่มี
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รองรับการปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาล
ต่อมา ได้มีการพัฒนาวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดให้เป็นไปตามนานาอารยะประเทศ
โดยใช้วิธีแก้ไขฟื้ นฟูแทนการแก้แทนทดแทนสาหรับผู้กระทาผิดในคดีที่ไม่ร้ายแรง รัฐบาลจึงได้ตรา
พระราชบัญญัติวิธีดาเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 และได้มีการ
จัดตั้งส านั กงานคุมประพฤติกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกอง สั งกั ดส านักงานส่ งเสริมงานตุล าการ
เปิ ด ด าเนิ น การ เมื่ อ วั น ที่ 7 สิ งหาคม 2522 ท าหน้ าที่ คุ ม ความประพฤติ ผู้ ก ระท าผิ ด ที่ เป็ น ผู้ ใหญ่
ในเขตกรุ งเทพมหานครก่ อน จนผลเป็ นที่ น่ าพอใจจึ งได้ ขยายออกสู่ ส่ วนภู มิ ภ าคตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2526
จนกระทั่งครอบคลุมทั่วประเทศ ต่อมา วันที่ 15 มีนาคม 2535 สานักงานคุมประพฤติกลางได้ยกฐานะ
ขึ้นเป็นกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติทาหน้าที่คุมความประพฤติผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 56 มาตรา 57 และมาตรา 58 โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ขั้ น ตอนก่ อ นพิ พ ากษา เรีย กว่าการสื บ เสาะและพิ นิ จ คื อ การที่ พ นั ก งาน
คุมประพฤติของกรมคุมประพฤติทาหน้าที่สืบเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติภูมิห ลังทางสั งคมของ
จาเลย ได้แก่ อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพและภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ
และสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้งสภาพความผิ ดและพฤติการณ์ แห่ งคดี และเหตุอัน ควรปราณี แล้ว นาข้อมูล
ที่ได้มาพิเคราะห์แล้วเขียนรายงานรวมทั้งเสนอความเห็นต่อต่อศาล เพื่อให้ศาลใช้ประกอบดุลยพินิจ
ในการพิจารณาพิพากษา
(2) ขั้ น ตอนภายหลั ง พิ พ ากษา เรี ย กว่ า การควบคุ ม และสอดส่ อ ง คื อ การที่
พนักงานคุมประพฤติของกรมคุมประพฤติ ทาหน้าที่กากับดูแลให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ คือ ผู้กระทาผิด
ที่ ศาลได้ พิ พ ากษารอการกาหนดโทษหรือ รอการลงโทษและกาหนดเงื่อนไขคุม ประพฤติ ไว้ เพื่ อ ให้
ผู้กระทาผิด ได้กลับตนเป็นพลเมืองดี ไม่กลับไปกระทาผิดซ้า สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้อย่าง
มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การทางานในขั้นตอนภายหลังพิพากษาจึงประกอบด้วยการตัดโอกาส
กระทาผิดซ้า และการแก้ไขพฤตินิสัย ซึ่งมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติ ดังนี้
- การจาแนกผู้ถูกคุมความประพฤติ คือ การจัดกลุ่มของผู้ถูกคุมความประพฤติ
โดยมีเกณฑ์การจ าแนกได้แก่เกณฑ์ความเสี่ยงต่อการกระทาผิ ด (Risk) ซึ่งกาหนดไว้ 3 ระดับ คือ ความ
เสี่ยงสูง ปานกลางและความเสี่ยงต่า และสภาพปัญหาความต้องการความจาเป็น (Need) จานวน 8 ด้าน
- การตัดโอกาสในการกระทาผิดซ้า ด้วยการควบคุมดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ
ตามระดับความเสี่ ยงได้แก่ ความเสี่ย งสูงการควบคุมและสอดส่องเข้มงวด ความเสี่ยงปานกลางการ
ควบคุมสอดส่องปานกลาง และความเสี่ยงต่าการควบคุมและสอดส่องไม่เข้มงวด
- การแก้ไขปรั บปรุงพฤตินิ สั ย ด้ว ยการแก้ไขฟื้ น ฟู ผู้ ถู กคุม ความประพฤติ ตาม
สภาพปั ญ หาและความต้องการของผู้ ถูกคุมความประพฤติเป็นรายบุคคล เพื่อปรับพฤติ นิสัยที่ไม่พึ ง
ประสงค์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และให้การสงเคราะห์ตามความจาเป็นเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
สามารถดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
ในระหว่ า งการคุ ม ความประพฤติ หากผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ มี พ ฤติ ก ารณ์
เปลี่ ย นแปลงไป เช่ น ถึ ง แก่ ก รรม เจ็ บ ป่ ว ย ไปประกอบอาชี พ ที่ มั่ น คงในต่ า งประเทศ รวมถึ ง
ถ้ า ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไขการคุ ม ความประพฤติ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ข อง
กรมคุมประพฤติจะรายงานให้ศาลทราบเพื่อศาลจะได้มีคาสั่งต่อไป
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การแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ในชุ ม ชนตั้ ง แต่ พ.ศ. 2479 ถึ ง พ.ศ.2543 นั้ น
มีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่หลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมราชทัณฑ์รับผิดชอบแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดที่ได้รับ
การปล่ อยตัวพ้ น โทษทั้ งการพั กการลงโทษและลดวันต้ องโทษจาคุ ก ตามพระราชบั ญ ญั ติ ราชทั ณ ฑ์
พ.ศ. 2479 กรมพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนรั บ ผิ ด ชอบแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ที่ เป็ น เด็ ก
และเยาวชน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครั ว พ.ศ. 2534 และกรมคุ ม ประพฤติ รับ ผิ ด ชอบแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ที่ เป็ น
ผู้ ใหญ่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 มาตรา 57 และมาตรา 58 และพระราชบั ญ ญั ติ
วิธีดาเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522
2.4.2 ระยะการเพิ่มบทบาทภารกิจ พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2553
ระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2553 กรมคุมประพฤติมีภารกิจเพิ่มขึ้นหลายประการ
ดังนี้
1) ภารกิจตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 กรกฎาคม 2544
ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ประเทศไทยได้มีแก้ไขฟื้ นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2479 โดยกรมราชทัณฑ์ได้พักการลงโทษและลดวันต้องโทษให้ กับนักโทษเด็ดขาด และ
ปล่อยนักโทษเด็ดขาดเหล่านั้นออกมาก่อนครบกาหนดโทษและกาหนดเงื่อนไขให้นักโทษปฏิบัติในชุมชน
หากนั กโทษไม่ ป ฏิ บั ติต ามเงื่อ นไขที่ ก าหนดก็ จะถู กจั บ ตั ว ไปลงโทษตามเดิ ม ส าหรับ การแก้ ไขฟื้ น ฟู
ผู้ ก ระท าผิ ด ที่ เป็ น เด็ ก และเยาวชนมี ก ารด าเนิ น การอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมภายหลั ง การประกาศ
ใช้พระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนและพระราชบัญ ญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
พ.ศ. 2494 และจัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางขึ้นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการปฏิบัติ
ต่อเด็กและเยาวชนทั้งก่อนและหลังศาลมีคาพิพากษาและได้มีการเปลี่ ยนแปลงพัฒ นามาเป็นลาดับ
ทั้ ง การแก้ ไขกฎหมายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ จ ากการปฏิ บั ติ ต่ อ เด็ ก และเยาวชน โดยเพิ่ ม การด าเนิ น การ
ต่อครอบครัวด้วย ปัจจุบัน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางได้ยกฐานะขึ้นเป็นกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน ส่วนศาลได้เปลี่ยนชื่อเป็นศาลเยาวชนและครอบครัว
การคุมประพฤติ ผู้ กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่นั้น ได้เริ่มดาเนินการในปี พ.ศ. 2522
โดยการตราพระราชบัญญัติวิธีดาเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522
และจัดตั้งสานักงานคุมประพฤติกลางขึ้นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการคุมความประพฤติผู้กระทาผิด
ที่เป็ น ผู้ ใหญ่ และต่อมาได้ย กฐานะขึ้น เป็ น กรมคุมประพฤติ เมื่อเดือนมีนาคม 2535 รับผิ ดชอบงาน
คุมประพฤติผู้กระทาผิ ดที่เป็ นผู้ใหญ่ ต่อมารัฐบาลเล็งเห็ นความสาคัญ ของการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิ ด
ในชุมชน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 ให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลัก
ในการคุมประพฤติผู้กระทาผิดทั้งในชั้นก่อน ระหว่างและหลั งการพิจารณาคดีของศาล ทั้ง ผู้กระทาผิด
ที่เป็ น เด็กและผู้ใหญ่ รวมทั้งการสงเคราะห์ผู้ กระทาผิดภายหลั งปล่อย จากผลของมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวทาให้กรมคุมประพฤติมีภารกิจเพิ่มอีก 3 ภารกิจ คือ
(1) ภารกิจการคุมความประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก ตามที่ได้
มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. 2545 ในส่วนของกรมราชทัณฑ์ให้โอนกิจการและอานาจหน้าที่ตลอดจนส่วนประกอบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานคุมประพฤติผู้ที่ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก ให้เป็นภารกิจและอานาจ
หน้าที่ของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 ดังนั้น
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จึงมีผลให้กรมคุมประพฤติต้องรับโอนภารกิจงานคุมประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก
จากกรมราชทัณฑ์ ทั้งขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจและการควบคุมสอดส่อง และได้มีการรับมอบงาน
มาตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2546
กระบวนการและขั้นตอนคุมประพฤติพั กการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุ ก
ภายหลังรับโอนกิจการและอานาจหน้าที่ตลอดจนส่วนประกอบอื่น ๆ ของงานคุมประพฤติพักการลงโทษ
และลดวัน ต้องโทษจ าคุก จากกรมราชทัณ ฑ์ กรมคุมประพฤติได้กาหนดแนวทางและจัดทาคู่มือ การ
คุมประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้ องโทษจาคุก ซึ่งมีการส่งต่อข้อมูลและผู้กระทาผิดจากเรือนจา
ทัณฑสถาน ถึงสานักงานคุมประพฤติและชุมชน สามารถสรุปเป็นแผนภาพโดยสังเขปได้ ดังนี้
ภาพที่ 2.1 กระบวนการคุมประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก
เรือนจา/ทัณฑสถาน
จัดกิจกรรมเตรียมการก่อน
ปล่อย พนักงานคุมประพฤติ
เข้าไปชี้แจงการคุมประพฤติ/
การสงเคราะห์หลังปล่อย

สานักงานคุมประพฤติ
1. รับคดี/หนังสือแจ้งการ
ปล่อยคุมประพฤติ
เ ่อนไข
2. ชี้แจงเงื
3. วิเคราะห์วางแผน
4. ควบคุมและสอดส่องตามแผน
4.1 ส่งคดีให้ อสค./เครือข่ายฯ

ปล่อยพัก/ลดแจ้ง
สานักงานคุมประพฤติ
พร้อมหนังสือแจ้งการ
ปล่อยคุมประพฤติ

5.2 ผิดเงื่อนไข

เ

6. การจัดทารายงาน
รับรายงานพ้นคุมฯ
ออกใบบริสุทธิ์

เ
สานักทัณฑ์ฯติดตามตัวมา
ลงโทษตามคาพิพากษา

ชุมชน
รับหนังสือขอความ
ร่วมมือสอดส่อง
เ
1. ศึกษาข้อมูล
2. ออกสอดส่อง

รายงานผลการ

5. ติดตาม
ประเมินผล
5.1 ไม่ผิดเงื่อนไข

6.1 รายงานพ้ นคุมฯเข้ าสู่
กระบวนการสงเคราะห์ฯ
6.2 รายงานผิดเงื่อนไขถึงสานัก
ทัณฑ์ฯกรมราชทัณฑ์

สอดส่อง
เ
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(2) ภารกิจการคุมประพฤติเด็กและเยาวชน ซึ่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการ
บริ ห ารและอ านาจหน้ าที่ ของส่ วนราชการให้ เป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติป รับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. 2545 กาหนดให้โอนภารกิจและอานาจหน้าที่ตลอดจนส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
คุมประพฤติเด็กและเยาวชนตามคาพิพากษา หรือคาสั่ งของศาลเยาวชนและครอบครัว ให้เป็นของ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุ ติธรรม ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 กรมคุมประพฤติจึงรับโอนภารกิจการ
คุมประพฤติเด็กและเยาวชนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กเฉพาะขั้นตอนการควบคุ มและสอดส่อง และ
ได้มีการรับมอบงานมาดาเนินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 เป็นต้นมา (กรมคุมประพฤติ 2551: 95,130)
กระบวนการและขั้นตอนการคุมประพฤติเด็กและเยาวชน ภายหลังรับโอนกิจการ
และอานาจหน้าที่ตลอดจนส่วนประกอบอื่น ๆ ของงานคุมประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ
จาคุกจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติได้กาหนดแนวทางและจัดทาคู่มือ
การคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน ซึ่งมีการส่ง ต่อข้อมูลและตัวเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัว ถึงสานักงานคุมประพฤติและชุมชน สามารถสรุป
เป็นแผนภาพโดยสังเขปได้ดังนี้
ภาพที่ 2.2 กระบวนการคุมประพฤติเด็กและเยาวชน
สานักงานคุมประพฤติ

ศาลเยาวชนและครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครัว
สั่งคุมประพฤติ
เ
ศาล
พิจารณ

คุมตัว

ไม่คุม
ตัว

แจ้งสถานพินิจ
ฯ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ

1.รับคดี/หนังสือแจ้งการคุม
ประพฤติ

รับหนังสือขอ
ความร่วมมือ
สอดส่อง

เ
2. ชี้แจงเงื่อนไข/รวบรวมข้อมูล
3. วิเคราะห์วางแผน
4. ดาเนินการควบคุมสอดส่องตามแผนฯลฯ
4.1 กรณีผู้ปกครองนาตัวเด็กมาคืน
เขียนรายงานพร้อมนาตัวเด็กฯไปศาล
4.2 ส่งคดีให้ อสค./เครือข่ายฯ

เ
1. ศึกษาข้อมูล
2. ออกสอดส่อง

รายงานผล

5.2 ผิดเงื่อนไข

5. ติดตาม
ประเมินผล

6.2 รายงาน
ผิดเงื่อนไข

ส่งเอกสารที่สานักงานคุมประพฤติขอ
เพิ่มเติม เช่น สาเนาบัตรฯหลักฐาน
การศึกษา สาเนาทะเบียนบ้าน

ชุมชน

5.1 ไม่ผิดเงื่อนไข

6. จัดทารายงาน
6.1 รายงานพ้ นคุมฯเข้ าสูก่ ระบวนการ
สงเคราะห์ฯหลังปล่อย

การสอดส่อง

เ
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(3) ภารกิ จ การสงเคราะห์ ภ ายหลั ง ปล่ อ ย กรมคุ ม ประพฤติ ได้ รั บ หมายให้
เป็นหน่วยงานหลักในการสงเคราะห์ผู้กระทาผิดภายหลังพ้นจากการคุมความประพฤติ ภายหลังพ้นโทษ
(Aftercare) ตามมติค ณะรั ฐมนตรีเมื่ อวัน ที่ 10 กรกฎาคม 2544 โดยให้ การสงเคราะห์ ผู้ กระท าผิ ด
4 กลุ่ม คือ 1) ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ 2) ผู้ถูกคุมความประพฤติพัก การลงโทษและลดวัน
ต้องโทษจาคุก 3) ผู้ถูกคุม ความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน และ 4) ผู้พ้นโทษจาคุกจากเรือนจา
และทัณฑสถาน รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่พ้นการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมของกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน
การดาเนินการช่วยเหลือสงเคราะห์ภายหลังปล่อยในระยะแรก ให้การสงเคราะห์
ผู้พ้นโทษและผู้พ้นการคุมประพฤติที่มาขอรับการสงเคราะห์ จากสานักงานคุมประพฤติเท่านั้น ไม่ได้
ให้การสงเคราะห์ครอบคลุมผู้พ้นโทษและพ้นการคุมความประพฤติทั้งหมด ประเภทการสงเคราะห์เป็น
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า เช่ น ค่ า อาหารและค่ า พาหนะ จะมี ก ารติ ด ตามผล
การสงเคราะห์ เฉพาะการสงเคราะห์ ด้ า นการศึ ก ษา หรื อ เงิ น ทุ น ประกอบ อาชี พ เท่ า นั้ น ส าหรั บ
การประชาสัมพันธ์ กรมคุมประพฤติกาหนดให้สานักงานคุมประพฤติเข้าไปแจ้งกับผู้ต้องขังที่จะได้รับ
การปล่ อ ยตั ว จากเรื อ นจ า และเด็ ก และเยาวชนที่ จ ะได้ รั บ การปล่ อ ยตั ว จากศู น ย์ ฝึ ก อบรมของ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในขั้นตอนการเตรียมการก่อนปล่อย
2) การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด พ.ศ. 2545
การปฏิบัติต่อผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านมา ถือว่าเป็นผู้กระทาผิดทางอาญาและได้รับ
การปฏิ บั ติ เช่ น เดี ย วกั บ ผู้ ก ระท าผิ ด ทางอาญาทั่ ว ไป ดั ง นั้ น ในปี พ.ศ. 2545 รั ฐ บาลจึ ง ได้ ต รา
พระราชบัญ ญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ขึ้น โดยเห็นว่าผู้ติดยาเสพติดเป็นเหยื่อ
และเป็นผู้ป่วยอย่างหนึ่งมิใช่อาชญากรปกติ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจึงควรขยายขอบข่าย
ให้ครอบคลุมถึงผู้เสพและมีไว้ครอบครอง ผู้เสพและมีไว้ครอบครองเพื่อจาหน่าย และผู้เสพและจาหน่าย
ยาเสพติดเล็กน้อยด้วย และอีกประการหนึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ค วรได้รับการแยกจากผู้ค้ายาเสพติดและได้รับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่วนผู้ค้าควรถูกดาเนินคดีและลงโทษอย่ างเหมาะสม และกรมคุมประพฤติได้รับ
มอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการตามพระราชบัญญัติฯ นี้ (กรมคุมประพฤติ 2545: 23)
การดาเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
เป็นการเบี่ยงเบนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่มี ยาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพ เพื่อเสพและจาหน่าย
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 19 ความว่า ผู้ใดต้องหาว่ากระทาความผิดฐาน 1) เสพยาเสพติด 2) เสพและ
มีไว้ในครอบครอง 3) เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย และ 4) หรือเสพและจาหน่ายตามลักษณะ
ชนิด ประเภทและปริมาณที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท
และปริมาณของยาเสพติด พ.ศ. 2546 บุคคลเหล่านั้นจะถูกเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลักในชั้นพนักงานสอบสวน กล่าวคือ เมื่อเจ้าพนักงานตารวจจับกุม ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดฯ
ต้องนาตัว ผู้ต้องหานั้นส่งศาลภายใน 48 ชั่วโมง กรณี ผู้ต้องหามีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ให้นาตัวส่ งศาล
ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้ ศาลมีคาสั่ งให้ ส่ งตัวผู้ นั้นไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด และ
ให้ศาลพิจารณาส่งตัวผู้ต้องหาไปควบคุมเพื่อตรวจพิสูจน์ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือ
สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ และในระหว่างการตรวจพิสูจน์ให้พนักงานสอบสวนดาเนินสอบสวนต่อไป
จนเสร็จ และเมื่อเสร็จแล้วให้ส่งสานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการโดยไม่ต้องส่งผู้ต้องหาไปด้วย
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แต่ ต้ อ งแจ้ งให้ พ นั ก งานอั ย การทราบว่ าผู้ ต้ อ งหาถูก ควบคุ ม ตั ว อยู่ ที่ ใด ซึ่ งมี ขั้ น ตอนการด าเนิ น การ
ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ดังนี้
(1) การตรวจพิ สู จ น์ เป็ นขั้ นตอนก่อนการวินิ จฉั ยของคณะอนุ กรรมการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เมื่อศาลมีคาสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจ น์ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด
พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ จะทาการตรวจพิสูจน์การเสพและการติดยาเสพติดของผู้เข้ารับ
การตรวจพิ สู จ น์ ทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจและสั ง คม จากนั้ น จั ด ท ารายงานการตรวจพิ สู จ น์ เส นอ
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจาจังหวัด เพื่อประกอบการวินิจฉัย
(2) การพิจารณาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จังหวัด คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพ
หรือติดยาเสพติด และกาหนดแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามระดับการเสพและการติด
ของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ฯ จากนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพตามคาสั่ง
ของคณะอนุ กรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมี 3 แบบ
คือ 1) แบบควบคุมตัวเข้มงวด 2) แบบไม่จาเป็นต้องควบคุมตัว เข้มงวด และ 3) แบบไม่ควบคุมตัว
ระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ มีกาหนดหกเดือน หากผลไม่เป็นที่น่าพอใจให้ขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน
หกเดือนรวมทั้งหมดแล้วไม่เกินสามปี ในระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ให้พนักงานอัยการมีคาสั่งชะลอ
การฟ้องไว้ก่อน
(3) การฟื้น ฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด เป็น ขั้น ตอนภายหลั งการวินิจฉัยของ
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในขั้นตอนนี้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์จะถูกเรียกว่า
“ผู้ เข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ” และจะเข้ า รับ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพฯ ตามแผนที่
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ กาหนดตามระดับการเสพและการติดยาเสพติด
ในระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะมีการประเมินผลการฟื้นฟู ฯ
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นระยะ ๆ เมื่อครบกาหนดการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแผนแล้ว
หรือผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเปลี่ยนแปลงไป เช่น ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดหลบหนี หรือประพฤติผิ ดระเบี ยบ พนั กงานเจ้าหน้าที่ของสถานฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด
จะรายงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ เพื่อจะได้รายงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดต่อไป
เมื่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟู ฯ จนครบถ้วน
ตามแผนและผลการฟื้นฟูเป็นที่น่าพอใจ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะพ้นจากความผิด
และไม่มีประวัติอาชญากร หากผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามแผน
จนครบแต่ผลการฟื้นฟูไม่เป็นที่น่าพอใจ คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะรายงาน
พร้อมความเห็ นไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณีเพื่อประกอบการดาเนินคดี
ต่อไป
3) การทางานบริการสังคมแทนค่าปรับ
การทางานบริการสั งคม (The Community Service Order) เป็ นมาตรการลงโทษแนวใหม่
อีกรูป แบบหนึ่ง ซึ่งกาหนดให้ผู้กระทาผิดทางานบริการให้แก่สั งคม ชุมชน หรือองค์กรสาธารณกุศล
โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่มีการควบคุมตัวในเรือนจาหรือสถานที่กักขังและ
การลงโทษด้วยมาตรการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิด ด้วยการสร้าง
จิตสานึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการชดใช้ความผิดที่ได้กระทา เพื่อเป็นการทดแทนให้แก่
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เหยื่อและเพื่ อเป็ น การลงโทษโดยถูกจากัดสิ ทธิเสรีภ าพส่ วนบุ คคลในเรื่องของแรงกาย และเวลาใน
ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติไว้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการคุมประพฤติตามมาตรา 56 (ระบบ
ออนไลน์). ที่มา http://www.research.rmutt.ac.th (12 ธันวาคม 2556) และต่อมาได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2545 กาหนดให้ศาลมีอานาจสั่งให้ผู้ต้องโทษปรับ
ทางานบริการสังคมหรื อทางานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ในกรณีที่ผู้ต้องโทษปรับไม่มีเงินชาระ
ค่าปรับ ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีให้แก่ผู้ต้องโทษปรับ และให้ผู้ต้องโทษปรับเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือ
สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ซึ่งเป็นมาตรการแทนโทษปรับเพื่อหลีกเลี่ย งการนาผู้ต้องโทษปรับไปกักขัง
แทนค่าปรับ (ระบบออนไลน์). แหล่ง ที่มา http://th.wikisource.org ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม (12 ธันวาคม 2556)
การทางานบริการสังคมแทนค่าปรับจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้ต้องโทษปรับที่ไม่ใช่
นิติบุคคลถูกศาลพิพากษาปรับไม่เกิน 80,000 บาท และไม่มีเงินเสียค่าปรับ ยื่นคาร้องขอทางานบริการ
สังคมแทนค่าปรับต่อศาล และศาลจะพิจารณาฐานะการเงิน รายได้ ทรัพย์สิน หนี้สิน ประวัติส่วนตัว
ได้แก่ ประวัติการกระทาความผิ ด การศึกษา อาชีพ สุขภาพ ภาวะแห่งจิต รวมทั้งพฤติการณ์ การกระทา
ความผิด
แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้กาหนดให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานรองรับการทางาน
บริการสังคมแทนค่าปรับ ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ศาลจะสั่งให้สานักงานคุมประพฤติเป็นหน่วยงานรองรับ
การทางานบริการสังคม
2.4.3 ระยะที่ 3 การพัฒนา พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน
เป็ น ที่ น่ าสั งเกตว่า เดิม ภารกิจ ของกรมคุ มประพฤติ เป็ นภารกิจที่ ดาเนิ นการโดย
กรมคุมประพฤติทั้งระบบ แต่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 ได้เพิ่มบทบาทภารกิจ
ให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชน จึงต้องรับงานคุมประพฤติ
พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก ซึ่งตัวผู้กระทาผิดและข้อมูลประวัติของผู้กระทาผิดต้องถูกส่งต่อ
จากเรือนจาหรือ ทัณฑสถาน ซึ่งเป็ น หน่วยงานในสังกัด กรมราชทัณ ฑ์ และรับมอบงานคุมประพฤติ
เด็กและเยาวชน ซึ่งผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนรวมทั้งข้อมูลประวัติต้องถูกส่งต่อจากสถานพินิจ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูน ย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็น หน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและ
คุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนมายั งส านั ก งานคุ ม ประพฤติ ซึ่ งเป็ น หน่ ว ยงานในสั งกั ด กรมคุ ม ประพฤติ
นอกจากนี้ ยังได้รับมอบให้สงเคราะห์ผู้กระทาผิดภายหลังปล่อยผู้พ้นโทษจากเรือนจา ปล่อยตัวพ้นการ
ฝึกอบรมจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้พ้นการคุมความประพฤติ และผู้พ้นการฟื้น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอีกด้วย
การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ในระหว่ างการคุ ม ความ
ประพฤติ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวั ด ได้ ข อความร่ว มมื อ จากชุ ม ชนทั้ ง อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและหน่วยงานภาคีการทางานบริการสังคม รวมทั้งองค์กรภาครัฐและองค์ กร
ภาคเอกชนอื่น ๆ ในชุมชน ให้ดูแลสอดส่อง แก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติ
รวมทั้งติดตามช่วยเหลื อสงเคราะห์ ภายหลังพ้นการคุมความประพฤติและภายหลังปล่อยตัวพ้นโทษ
และภายหลังปล่อยพ้นการฝึกอบรมอีก เป็นระยะเวลา 1 ปี
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1) การพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูล
ในระยะที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติและกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน ได้ร่วมกันศึกษาและพัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้ ถูกคุ มความประพฤติ และมี ระบบการส่ งต่ อข้อ มูล จากสถานที่ ค วบคุ มตั ว สู่ ม าตรการคุม ประพฤติ
รวมทั้งการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ดังนี้
(1) การพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลภายใต้กลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย
กลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย รับผิดชอบกากับดูแลการปฏิบัติ ของหน่วยงาน
บั ง คั บ คดี อ าญา คื อ กรมราชทั ณ ฑ์ กรมพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนและกรมคุ ม ประพฤติ
ซึ่ ง ท าหน้ าที่ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ก ระท าผิ ด ในคดี อ าญาทั้ ง ในสถานที่ ค วบคุ ม ตั ว และในชุ ม ชน และในกรณี
การคุมประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก และการคุมประพฤติเด็กและเยาวชน เป็นการ
แก้ไขฟื้ น ฟู ผู้ กระท าผิ ด ต่อเนื่ องจากสถานที่ควบคุมตั วสู่ การแก้ไขฟื้น ฟู ในชุม ชน กลุ่ มภารกิจพั ฒ นา
พฤตินิสัยเห็นความสาคัญของการส่งต่อข้อมูลประวัติส่วนตัวและการแก้ ไขฟื้นฟูจากสถานที่ควบคุมสู่
มาตรการคุมประพฤติ จึงได้พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลจากเรือนจา ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์สถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
มายังสานักงานคุมประพฤติ โดยกาหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
จาแนกเด็ก เยาวชน นักโทษเด็ดขาด และผู้กระทาผิดเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู ในปีงบประมาณ 2551 และ
ทดลองดาเนินการในเรือนจา ทัณฑสถาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกอบรมเด็ก
และเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร และสานักงานคุมประพฤติธนบุรี
ในเดือนกรกฎาคม 2551 ผลการทดลองจากการประชุมสรุปได้ ดังนี้
- การส่งต่อข้อมูล จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึก และ
อบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มายังสานักงานคุมประพฤติ มีปัญหา
อุปสรรค คือ 1) การส่งเอกสารล่าช้า เช่น มาพร้อมหนังสือแจ้งปล่อยคุมประพฤติ บางรายผู้กระทาผิด
พ้นคุมความประพฤติแล้ว เพิ่งจะได้รับ เป็นต้น 2) การใช้เอกสารผิดแบบ เอกสารไม่ใช่แบบส่งต่อข้อมูล
ผู้กระทาผิ ดเพื่ อการแก้ไขฟื้น ฟูที่ดาเนิ น การทดลองร่วมกัน 3) การบันทึกข้อมูล ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดได้
- การส่ งต่ อข้อมู ล จากเรือ นจา ทั ณ ฑสถาน กรมราชทั ณ ฑ์ ม ายังส านัก งาน
คุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ มีปัญหาอุปสรรค คือ 1) ความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล แบบ
ส่งต่อข้อมูลผู้พักโทษ/ลดโทษ บางรายบันทึกข้อมูลไม่ครบ ข้อมูลยังไม่เป็นประโยชน์ ไม่สามารถนามา
วางแผนแก้ไขฟื้นฟูหรือสงเคราะห์ผู้กระทาผิดได้
- ความครบถ้วนของการส่งแบบจาแนก ในห้วงเวลาการทดลองมีผู้ได้รับการ
พักการลงโทษและลดวันโทษจาคุก และทัณฑสถานที่เข้าร่วมโครงการทดลอง ทั้งหมด 47 ราย แต่มีการ
ส่งจาแนกเพียง 18 ราย และมี 2 รายที่ส่งข้อมูลผิดแบบ
มี ข้ อ สั งเกต คื อ ควรมี ก ารท าความเข้ า ใจในแบบส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ฯ ระหว่ า ง
เจ้ าหน้ าที่ป ฏิ บั ติ งาน เพื่อ ให้ ได้ ข้อมูล ที่ ครบถ้วนและเป็ นประโยชน์ ในการแก้ไขฟื้ น ฟูแ ละช่วยเหลื อ
สงเคราะห์ ผู้ ก ระท าผิ ด อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ระยะเวลาการทดลองควรมี ระยะเวลานานที่ ส ามารถ
ประเมินผลได้ และควรมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
2) โครงการกาลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในการ
น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจา
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พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีพระดาริให้ดาเนินการโครงการ
กาลังใจ เพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขัง เมื่อ พ.ศ. 2549 โครงการนี้
ทาให้ผู้ต้องขังหญิงเกิดพลังและความหวังในชีวิตขึ้นเป็นอย่างมาก และผลการดาเนินการดังกล่าวนาไปสู่
การจัดทามาตรฐานระดับโลก เรียกว่า “ข้อกาหนดกรุงเทพ” (Bangkok Rules) ที่จะเป็นบรรทัดฐาน ให้
ผู้ต้องขังหญิ งในประเทศต่าง ๆ ต่อไป นอกจากนี้ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัช รกิติยาภายังทรง
ห่วงใยผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิงที่ใกล้พ้นโทษจึงมีพระประสงค์ให้ผู้ต้องขังเหล่านั้นมีทัศนคติเ ชิงบวก
มีอาชีพที่สุจริต สามารถดาเนินชีวิตด้วยความรอบรู้ รอบคอบตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง
ด้วยความพอประมาณ มีเหตุผล รวมทั้งมีภูมิคุ้มกันตนเองจากการกระทาผิดซ้า จึงได้มีพระราชดาริมายัง
กระทรวงยุติธรรม ในการที่จะน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ผู้ต้องขังได้เ รียนรู้และนาไปปรับใช้
ในการดาเนินชีวิตภายหลังได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษจากเรือนจา
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ได้สนองพระราชดาริด้วยการจัดโครงการ
พักการลงโทษและลดวั น ต้องโทษจาคุก กรณี พิเศษและคัดเลือกผู้ต้องขังชายเข้าร่วมโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจาชั่วคราว 3 แห่ง ภาคกลาง ได้แก่ เรือนจาชั่วคราวเขาพลอง จังหวัด
ชัยนาท ภาคตะวันออก ได้แก่ เรือนจาชั่วคราวเขาระกา จังหวัดตราด ภาคเหนือ ได้แก่ เรือนจาชั่วคราว
ดอยฮาง จังหวัดเชียงราย สาหรับ ผู้ต้องขังหญิงทดลองดาเนินการที่ภาคกลางตอนบนที่เรือนจาชั่วคราว
แคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยทดลองนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากาหนดหลักสูตรเพื่อใช้ในการ
พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังระหว่างการเตรียมการก่อนปล่อย เป็นระยะเวลา 7 เดือน มีวิธีการแตกต่าง
ไปจากการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกปกติ ดังต่อไปนี้
(1) การเตรียมการก่อนปล่อยในเรือนจาชั่วคราว ซึ่งมีสภาพแวดล้อมคล้ายชุมชน
มีบ้านพักเป็ นหลัง ๆ มีหัวหน้าหมู่บ้านหรือคุ้มบ้านเป็นผู้ดูแล ในระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่ อย พนั กงานคุมประพฤติ ของส านั กงานคุมประพฤตินาร่อง 4 จังหวัด พร้อมด้วยอาสาสมัครคุม
ประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและหน่วยงานภาคี เข้าไปทาความรู้จัก สร้างสัมพันธภาพกับผู้เข้าร่วม
โครงการวางแผนการใช้ ชี วิ ต เมื่ อ กลั บ ออกไปสู่ สั งคมภายนอก รวมทั้ งให้ ค วามรู้ แ ละวิธี ก ารปฏิ บั ติ
ในระหว่างการคุมความประพฤติ
เมื่อครบกาหนดการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
การปล่อยตัวพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจาคุก บางรายได้ปล่อยตัวพ้นโทษ สานักงานคุมประพฤติ
ในพื้นที่นาร่องทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท เชียงราย ตราดและเพชรบูรณ์
ดาเนิ น การคุมความประพฤติและสงเคราะห์ ภ ายหลั งปล่ อยตัวพ้นโทษสาหรับผู้ เข้าร่วมโครงการที่มี
ภูมิลาเนาอยู่ใน 4 จังหวัดดังกล่าว รวมทั้งขอความร่วมมือสานักงานคุมประพฤติภูมิลาเนาของผู้ได้รับ
การพั ก การลงโทษและลดวั น ต้ อ งโทษจ าคุ ก และผู้ ได้ รับ การปล่ อ ยตั ว พ้ น โทษด าเนิ น การคุ ม ความ
ประพฤติหรือติดตามช่วยเหลือสงเคราะห์ภายหลังปล่อยแล้วแต่กรณี ปัจจุ บันมีผู้ถูกคุมความประพฤติ
พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก รวมทั้งผู้พ้นโทษจาคุกและผู้พ้นการคุมประพฤติจากโครงการ
กาลังใจกระจายอยู่ทั่วประเทศ 63 จังหวัด จานวน 603 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)
(2) มีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีทั้งหลักคิดและวิธีปฏิบัติมากาหนด
เป็นหลักสูตรในการเตรียมการก่อนปล่อย มุ่งหวังให้ผู้ต้องขังปรับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในการดาเนินชี วิต
บนทางสายกลางคือความพอเพีย ง ไม่โลภ เอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ มีค วามขยันหมั่นเพียร ประหยัดอดออม
ดาเนิ น ชีวิตอย่างมีเหตุผ ลและพอประมาณกับศักยภาพและความสามารถของตนเอง โดยมีเงื่อนไข
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ความรู้ คือ ดาเนินชีวิตด้วยความรอบรู้ รอบคอบ ไม่ประมาท และมีคุณธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน
ไม่ให้กระทาผิดซ้าเมื่อได้รับการปล่อยตัว พ้นโทษ
(3) บูรณาการวิทยากรที่มาให้ความรู้ทั้งนักวิชาการและนักปฏิบัติ
(4) จัดระบบการส่งต่อข้อมูลและตัวผู้กระทาผิดตั้งแต่ชั้นการเตรียมการก่อนปล่อย
ร่วมกัน ระหว่างกรมราชทัณ ฑ์ โดยเรือนจาชั่วคราว กับ กรมคุมประพฤติ โดยส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดและชุมชน คือ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและหน่วยภาคี
ภาพที่ 2.3 กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูฯ โครงการกาลังใจฯ
กรมราชทัณฑ์/เรือนจา/ทัณฑสถาน
1. คัดเลือก
ผู้ต้องขัง
เรือนจาชั่วคราว 4 แห่ง
รับตัวเข้ าโครงการฯ

เตรียมการก่อนปล่อยโครงการ
กาลังใจความพร้อมด้านจิตใจ/
สังคม/เศรษฐกิจ
พนักงานคุมประพฤติ/ชุมชน
สร้ า งสั ม พั น ธภาพ/วางแผนชี วิ ต /ให้
ข้ อ มู ล การวิ ธี ก ารคุ ม ประพฤติ ก าร
สงเคราะห์หลังปล่อย
2. ส่งข้อมูลเบื้องต้น/หนังสือยินยอมติดตาม
ช่วยเหลือ

กรมคุมประพฤติ/สานักงานคุมประพฤติ
1.ร่วมเตรียมการก่อนปล่อย
2. รับข้อมูเลเบื้องต้น/หนังสือยินยอมติดตามช่วยเหลือ

3. รับคดี(หนังสือแจ้งปล่อยคุมประพฤติ)
4. ชี้แจงเงื่อนไข/รวบรวมข้อมูล
5. วิเคราะห์วางแผน
6. ดาเนินการควบคุมสอดส่องตามแผน
6.1 ส่งคดีให้ อสค./เครือข่ายฯ

ชุมชน
1. ร่วมเตรียมการก่อนปล่อย

2.เ รับหนังสือขอความร่วมมือฯ
3. ศึกษาข้อมูล
4. ติดตามสอดส่อง /ช่วยเหลือ
สงเคราะห์ระหว่างคุมฯ
5. รายงานผลฯ

7.2 ผิดเงื่อนไข

7.ประเมินผล
6. รับหนังสือขอความร่วมมือ

8.2 รายงานผิดเงื่อนไข

7.1 ไม่ผิดเงื่อนไข
7. ติดตามช่วยเหลือสงเคราะห์
8. จัดทารายงาน
8.1 รายงานพ้ นคุมฯ

8. รายงานผล

9. สงเคราะห์ภายหลังปล่อย
ปล่อยคุมประพฤติ
ปล่อยพ้ นโทษ

10. ส่งชุมชนติดตามช่วยเหลือฯ 1 ปี
10.1 รายงานผล

(5) สรุป โครงการกาลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ในการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจา เป็นการนาระบบการพักการลงโทษและ
ลดวันต้องโทษจาคุกเดิมมาปรับปรุงและพัฒนาใน 3 ขั้นตอน ดังนี้
- ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโดยนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ต้องขัง ใช้ระยะเวลา 7 เดือน โดยมุ่งหวังให้ผู้ต้องขังปรับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติใน
การดาเนินชีวิตบนทางสายกลาง คือ ความพอเพียง โดยมีเงื่อนไขความรู้ คือ รอบรู้ รอบคอบ ไม่ประมาท
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และมีคุณธรรม คือ ไม่โลภ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีค วามขยันหมั่นเพียร ประหยัดอดออม ดาเนินชีวิตอย่างมี
เหตุผลและพอประมาณกับศักยภาพและความสามารถของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันไม่ให้กระทา
ผิดซ้าเมื่อได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษ
การเตรียมความพร้อมชุมชน จัดระบบให้สานักงานคุมประพฤติซึ่งทาหน้าที่
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน และติดตามช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อย นาชุมชน คือ อาสาสมัคร
คุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชนหน่วยงานภาคี รวมทั้งภาครัฐและเอกชนอื่น เข้าไปเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่ อย ในเรือนจ าชั่วคราว โดยเพิ่มขั้นตอน อีก 2 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างสั มพั นธภาพ
ระหว่างพนักงานคุมประพฤติ ชุมชนกับผู้ต้องขัง 2) การวางแผนชีวิตภายหลังพ้นโทษ และ 3) การให้
ข้อมูลเกีย่ วกับงานคุมประพฤติและงานสงเคราะห์ภายหลังปล่อย
การออกแบบระบบการจัดทาข้อมูลและการรายงานข้อมูล มีการออกแบบ
สรุปข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ (Profile) หนังสือยินยอมให้ติดตามช่วยเหลือสงเคราะห์ และ
กาหนดระยะเวลาการส่งข้อมูลของผู้ต้องขังก่อนการปล่อยคุมประพฤติ 1 เดือน
- ขั้นตอนระหว่างคุมประพฤติ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดดาเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ
โครงการกาลังใจเช่นเดียวกับผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกปกติ มีการ
สอบถามถึงการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
การมอบหมายให้อาสาสมัครคุมประพฤติเยี่ยมเยียนสอดส่องผู้ถูกคุมความ
ประพฤติดาเนินการตามขั้น ตอนปกติ แต่มีการออกแบบเอกสารที่ใช้ให้มีการสอบถามถึงการนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
- ขั้นตอนการติดตามช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อย กาหนดให้มีการติดตาม
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นการคุมประพฤติและผู้พ้นโทษของโครงการกาลังใจฯ 3 เดือน ต่อครั้งเป็นระยะเวลา 1 ปี
(6) ผลการดาเนินงานโครงการกาลังใจฯ
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้ถูกคุมความประพฤติ การเตรียมการก่อนปล่อยของโครงการ
กาลั งใจฯ ท าให้ ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ รู้สึ ก มั่ น ใจในการที่ จ ะออกไปเผชิ ญ กั บ โลกภายนอกมากขึ้ น
ภายหลังได้รับการปล่อยตัวสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเตรียมการก่อนปล่อยไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิตด้ว ยการลดรายจ่ ายโดยการทาน้ายาเอนกประสงค์ ใช้ในครัวเรือน ปลู ก ผั ก เลี้ ยงปลาไว้บ ริโภค
ในครอบครัว นอกจากนี้ ยังได้แบ่งปันความรู้โดยเป็นวิทยากรในการทาน้ายาเอนกประสงค์ การเลี้ยง
ปลา การเพาะเห็ ด บางรายเป็ น วิ ท ยากรในสถานศึ ก ษา ท าให้ รู้ สึ ก ภาคภู มิ ใจและมี คุ ณ ค่ า มากขึ้ น
ส่วนการติดตามช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อยมีหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนเงินทุ น
ประกอบอาชีพ การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาในด้านการประกอบอาชีพ แต่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้พ้น
โทษและพ้นการคุมความประพฤติ ไม่ต้องการให้มีการติดตามช่วยเหลือมากเกินไป และอยากให้เป็นไป
ในลักษณะการเยี่ยมเยียนเพื่อแสดงความห่วงใยระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการเท่านั้น
ผลที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ การท างานของส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ส านั ก งาน
คุมประพฤติจังหวัดได้ข้อมูลของผู้ถูกคุมความประพฤติล่วงหน้า ข้อมูลที่ได้ครบถ้วน และคุณภาพของ
ข้อมูลดีกว่าของผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกปกติ
(7) ปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานโครงการกาลังใจฯ ของกรมคุมประพฤติ
ด้ า นบุ ค ลากร พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ข าดความรู้ ความเข้ า ใจในปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการก าลั ง ใจฯ ไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม
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ในการด าเนิ น การและเห็ น ว่ า โครงการก าลั ง ใจเป็ น อี ก ภารกิ จหนึ่ ง ของส านั ก งานคุ ม ประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติผู้รับผิดชอบโครงการกาลังใจฯ ประสงค์ที่จะปฏิบัติงานเฉพาะโครงการกาลังใจฯ
เมื่ อ ต้ อ งปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ด้ า นอื่ น ด้ ว ย ท าให้ ไม่ มี เวลาเพี ย งพอที่ จ ะติ ด ตามผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ
พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก รวมทั้งการติดตามช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อยและหลังพ้น
การคุมประพฤติในโครงการกาลังใจฯ
ด้านการติดตามช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้กระทาผิดภายหลั งปล่อย พบปัญ หา
อุปสรรคที่เกิดจากผู้พ้นโทษและพ้นการคุมประพฤติของโครงการกาลังใจฯ ดังนี้ 1) ย้ายที่อยู่บ่อยเป็น
อุป สรรคในการติดตามช่ว ยเหลื อ 2) บางรายไม่แจ้งว่าเป็ นผู้ พ้น โทษและพ้ นการคุมความประพฤติ
จากโครงการกาลังใจทาให้พนักงานคุมประพฤติไม่ได้สอบถามถึงการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใช้ และ 3) บางรายขาดความตั้งใจในการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมโครงการ
เพราะต้องการใช้สิทธิพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกเท่านั้น
3) โครงการพั ฒ นาระบบการปฏิ บั ติ ต่ อ เด็ ก และเยาวชนที่ เข้ า สู่ ก ระบวนการ
ยุติธรรม (พ.ศ. 2552-2555)
โครงการนี้ มุ่งเน้ นพัฒนาระบบการประเมินคัดกรอง จาแนก ส่งต่อ และการบาบัด
แก้ ไขฟื้ น ฟู รวมทั้ ง ระบบการติ ด ตามดู แ ลภายหลั ง ปล่ อ ยผู้ ก ระท าผิ ด ที่ เป็ น เด็ ก และเยาวชน
โดยกรมคุมประพฤติได้มีผู้แทนร่วมดาเนินโครงการและได้ทดลองนาร่องในสานักงานคุมประพฤติ 3 แห่ง
คือ ส านั กงานคุมประพฤติป ระจ าศาลจังหวัดพระโขนง ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
และสานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
โดยสรุ ป การพั ฒ นาการแก้ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ดตั้ งแต่ พ.ศ. 2553 ถึ งปั จ จุบั น
เป็นการให้ความสาคัญกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดที่เน้นการดาเนินการที่ต่อเนื่องจากสถานที่ควบคุมตัว
สู่มาตรการคุมประพฤติซึ่งเป็นการแก้ไขฟื้ นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน รวมทั้งเน้นการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด แต่การดาเนินงานเป็นช่วง ๆ ไม่ต่อเนื่อง และยังไม่มีการถอด
บทเรียนเป็นรูปธรรม

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.5.1 ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธ์ และคณะ (2553) ศึกษาเรื่อง การศึกษาและพัฒนารูปแบบ
แนวทาง ในการน ากระบวนการคุ้มครองและพิทักษ์สิ ทธิผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ พ้นโทษไปสู่การปฏิบัติ
เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากการศึกษาและพัฒนารูปแบบและแนวทางในการนากระบวนการดาเนินงาน
ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ พ้นโทษซึ่งเน้นหนักในทางทฤษฎี โดยการนารูปแบบ
แนวทางที่ได้ศึกษาไว้แล้วไปทดลองปฏิบัติในพื้นที่นาร่อง จานวน 6 จังหวัด 13 ชุมชน เพื่อให้ได้รูปแบบ
และแนวทางที่ เหมาะสมกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ เพื่ อ ที่ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งน าไปปฏิ บั ติ ร วมทั้ งน าไป
ประยุกต์ใช้กับผู้ด้อยโอกาสกลุ่มอื่น ๆ ด้วย ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบที่เหมาะสมในการนารูปแบบ
และแนวทางไปปฏิบัติ มีดังนี้
1) หน่วยงานส่วนกลาง โดยสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อย โอกาส
คนพิ การและผู้ สู งอายุ (สท.) และส านั กส่ งเสริ ม และพิ ทั ก ษ์ ผู้ ด้ อ ยโอกาส (สทอ.) เป็ น เจ้ าภาพหลั ก
1) จั ดประชุมชี้แจงหน่ วยงานในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 2) ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นสมัครเข้าร่ว ม
โครงการ 3) จั ดประชุมคณะกรรมการระดับ จังหวัดและคณะท างานระดับ พื้น ที่ และ 4) เสริม พลั ง
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คณะทางานในพื้นที่ด้วยการประชุมสัมมนา ติดตามและนิเทศงาน
2) หน่วยงานระดับจังหวัด โดยพัฒนาสังคมจังหวัด ทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการ
ดาเนินงานระหว่างคณะทางานระดับจังหวัดกับคณะทางานในระดับพื้นที่ เพื่อ 1) ประสานหารือกับ
คณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะกรรมการในระดับพื้นที่ และ 2) รับรายงานความก้าวหน้าจาก
คณะกรรมการระดับพื้นที่เพื่อรายงานคณะกรรมการระดับจังหวัด
3) หน่วยงานสนับสนุนในระดับจังหวัด ประกอบด้วย เรือนจา ทัณฑสถาน สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ดาเนินการ 1) เตรียมความ
พร้อมทางร่างกายและจิ ตใจของผู้ที่จะพ้นโทษ 2) ประสานข้อมูล ปรึกษาหารื อร่วมกับพัฒ นาสังคม
จังหวัด เพื่อกาหนดแผนการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ นอกจากนั้น ควรมีหน่วยงานด้านการสงเคราะห์ เช่น
บ้ านพั กฉุกเฉิน บ้ านกึ่งวิถี สถานฟื้ น ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ านคอยให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ คณะท างานในระดั บ พื้ น ที่ กรณี ผู้ พ้ น โทษมี ปั ญ หาความต้ อ งการ
ทีซ่ ับซ้อนและยุ่งยากเกินกว่าที่คณะทางานระดับพื้นที่จะสามารถให้การช่วยเหลือได้
4) หน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1) เตรียมความพร้อม
ผู้พ้นโทษ โดยเข้าเยี่ยมผู้ต้องโทษที่ไม่มีญาติและผู้ที่จะพ้น โทษ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและปรับทัศนคติ
2) เตรียมความพร้อมครอบครัวโดยการเยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษและผู้ที่จะพ้นโทษเพื่อสร้างกาลัง ใจให้กับ
ผู้พ้นโทษ 3) จัดตั้งคณะทางานในระดับพื้นที่ โดยมีทีมสหวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น หากแก้ไข
ไม่ได้ให้ส่งคณะกรรมการระดับจังหวัด และ 4) เยี่ยมเยียนช่วยเหลื อให้ กาลั งใจผู้พ้นโทษเพื่อป้องกัน
การกระทาผิดซ้า
บทเรียนที่เกิดจากการนารูปแบบและแนวทางไปปฏิบัติในพื้นที่ ประกอบด้วย
บทเรียนจากผู้พ้นโทษ บทเรียนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และบทเรียนจาก
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) บทเรียนจากผู้พ้นโทษ ที่ประสบความสาเร็จ 4 ตัวอย่าง โดยมีปัจจัยความสาเร็จ
คื อ การยอมรั บ ของครอบครั ว และการสนั บ สนุ น ของชุ ม ชน และบทเรี ยนที่ ไม่ ป ระสบความส าเร็ จ
1 ตัวอย่าง เพราะทัศนคติของตัวผู้กระทาผิด
- การยอมรับของครอบครัวและชุมชน ผู้พ้นโทษ 2 ราย ในคดีตัดไม้ทาลายป่า
ได้รับการเสริมพลังจากครอบครัวเป็นปัจจัยเสริมทาให้สามารถดาเนินชีวิตประสบความสาเร็จ สามารถ
ดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้ นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมาเยี่ยมเป็นกาลังใจ และยังได้ทา
ประโยชน์ ให้ กั บ สั งคมโดยเป็ น อปพร. เป็ น ตารวจบ้ านช่ว ยดูแ ลชุ มชนและยิ น ดีเป็ น วิท ยากรให้ กั บ
ผู้พ้นโทษรายอื่นด้วย และผู้พ้นโทษคดีจาหน่ายยาเสพติด ให้ข้อมูลว่าในระหว่างต้องโทษจาคุกได้รับการ
ฝึกวิชาชีพหลายด้านและผู้พ้นโทษรายนี้มีความสามารถในด้านการเขียนภาพ แกะสลักและวาดภาพ
ระบายสีบ นเสื้อ หลังจากพ้นโทษได้นามาประกอบอาชีพค้าขายเสื้อที่วาดภาพระบายสีด้วยฝีมือของ
ตนเองตามตลาดนัด มีรายได้พอดารงชีวิตได้ เคยน้อยใจ ท้อแท้ หดหู่จากกับคาพูดดูถูกของคนรอบข้าง
แต่มีคนในครอบครัวคอยเป็นกาลังใจจะอดทนและสู้ต่อไปโดยจะไม่ไปกระทาผิดซ้าอีก
- การช่วยเหลือสนับสนุน ของชุมชน ผู้พ้นโทษที่ติดสุราและมีนิสัยลักทรัพย์
ได้รับการดูแลโอบอุ้มจากชุมชนด้วยการให้การยอมรับ การทาพิธีผูกแขนรับขวัญโดยมีมารดา ปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้นาชุมชนและพระสงฆ์มาร่วมในพิธี ในด้านของผู้เข้าร่วมพิธีได้ทาหน้าที่เหมือนการแก้ไขฟื้นฟู
ในด้านของผู้พ้นโทษเหมือนเป็นการให้สัญญากับชุมชนว่าจะเป็นคนดีและจะไม่ทาผิดอีก เป็นการสร้าง
ความผูกพันทางสังคม ปัจจุบันผู้พ้นโทษรายนี้รับจ้างเลี้ยงวัวให้กับ อบต. โดยได้รับลูกวัวเป็นค่าจ้างเลี้ยง
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ปลา ไว้บริโภคในครัวเรือนและลดการดื่มสุราได้ และมีการพบปะและรายงานผลการทางานต่อพัฒนา
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหมือนการรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ ปัจจุบันผู้พ้นโทษ
เป็นกาลังหลักช่วยมารดาดูแลน้อง ซึ่งป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้พ้นโทษหญิงอายุ 58 ปี ผู้พ้นโทษ
คดีจาหน่ายยาเสพติดให้โทษ ซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจ ในครอบครัวมีลูกสาว 4 คน หลาน 9 คน และสามี
1 คน ได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์จากหมู่บ้านและเทศบาลตาบลทั้งครอบครัว โดยหมู่บ้านให้ผู้พ้น
โทษกู้เงินกองทุนหมู่บ้านเพื่อนามาลงทุนทาหมวก จานวน 5,000 บาท เทศบาลสงเคราะห์ทุนการศึกษา
และค่าเสื้อผ้านักเรียนให้กับหลานผู้พ้ นโทษ 1,000 บาท ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวเพิ่มเติม
จานวน 2,000 บาท นอกจากนี้ สามีของผู้พ้นโทษได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 500 บาท ทาให้ดารงชีวิต
อยู่ได้และบอกว่าจะไม่ไปกระทาผิดซ้าอีก
(2) บทเรียนที่ไม่ประสบความสาเร็จ ผู้พ้นโทษในคดีลักทรัพย์อายุ 44 ปี ติดสุรา
เรื้อรัง ฐานะยากจนพักอาศัยอยู่กับน้องชายที่ป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้พ้นโทษประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไปและเก็บของเก่าขายมีรายได้วันละ 50 - 100 บาท ถ้าวันใดไม่มีงานทาก็เก็บผักมาปรุงเป็น
อาหาร น้องสาวที่พักอยู่ใกล้เคียงกันมาเจือจุนอาหารบ้าง มีทัศนคติต่อการถูกคุมขังว่าเป็นเรื่องดี มีที่พัก
อาศัยและอาหารรับประทานไม่ต้องลาบากในการประกอบอาชีพ เป็นคนชอบเก็บตัวและชอบดื่มสุรา
เป็นประจา เมื่อเมาสุราจะลักทรัพย์ของผู้อื่ นไปขายนาเงินไปซื้อสุรามาดื่ม คนในชุมชนรังเกียจไม่จ้าง
ทางานจึงกลับมากระทาผิดในลักษณะเดิมอีก
(3) บทเรียนจากหน่วยงานส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เห็ นว่า การช่วยเหลือเป็น
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องวางระบบและสร้างความรู้ ความเข้าใจกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ถึงผลกระทบต่อการที่คนในชุมชนท้องถิ่นต้องโทษจาคุก ดังนั้น ชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงต้องให้โอกาสกับคนในท้องถิ่นของตนเอง และหากจะให้ประสบความสาเร็จต้องพูดคุยกัน
ระหว่างผู้พ้นโทษ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและฝ่ายสาธารณสุข และต้องมีการเตรียมการก่อน
ปล่อยที่ดี คือ มีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการระดับจังหวัด เรือนจาต้องฝึกอบรมด้านอาชีพ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีคิดไปในทางสร้างสรรค์ ให้ข้อมูลผู้จะปล่อยตัวกับคณะกรรมการระดับจังหวัด
และระดับพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาหน้าที่แก้ไขฟื้นฟูและติดตามช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้น
โทษในพื้นที่
- ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เห็ น ว่ า ปั ญ หาส่ ว นหนึ่ ง มาจาก
ครอบครัวยังให้ความร่วมมือไม่เต็มที่ ท้องถิ่นไม่มีบุคลากรเฉพาะด้านและบุคลากรมีงานประจาอยู่แล้ว
การจัดสรรงบประมาณท้องถิ่นมีอุปสรรคเพราะผู้พ้นโทษเป็นเพียงหนึ่งในผู้ด้อยโอกาสของการจัดสรร
งบประมาณเท่านั้น การประสานกับหน่วยงานโดยเฉพาะเรือนจาติดขัดระเบียบเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้พ้น โทษ นอกจากนี้ เห็น ว่าการสนับสนุนจากระดับนโยบายทั้งส่ วนกลางและระดับ
จังหวัดยังดาเนินการไม่เต็มที่ สิ่งที่ท้องถิ่นต้องการ คือ การวางระบบและขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน
ตั้งแต่การจัดทาแฟ้มประวัติไปจนถึงโปรแกรมการบาบัดฟื้นฟูฯ ที่เหมาะสม และเรือนจาควรเตรียมพร้อม
ก่อนปล่อยด้านการฝึกอาชีพและฝึกวิชาชีพ ส่วนชุมชนต้องเตรียมความพร้อมในชุมชนให้เหมาะสม
(4) ปั จ จั ย ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น งาน ได้ แ ก่ ก ารยอมรับ และให้ โอกาสของ
ครอบครัวผู้พ้นโทษ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสาคัญในการช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้พ้นโทษ และการติดตามผลการดาเนินของหน่วยงานที่กาหนดนโยบาย
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(5) ปัญหาอุปสรรค ผู้พ้นโทษยังไม่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการดาเนินชีวิตไปใน
ทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น ท าให้ ค นในชุ ม ชนไม่ ย อมรั บ ผู้ น าชุ ม ชนและผู้ บ ริ ห ารของท้ อ งถิ่ น ไม่ เข้ า ใจ ไม่ ใ ห้
ความสาคัญและมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริห ารบ่อยครั้ง ระดับจังหวัดไม่ได้จัดประชุมทาความเข้าใจ
ติดตามผลการดาเนินงาน และไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานทดลอง
(6) การแก้ไขปัญหาอุปสรรค สร้างความรู้ ความเข้าใจกับครอบครัวของผู้พ้นโทษ
และคนในชุมชนรวมทั้งผู้นาชุมชนให้มีทัศนคติยอมรับและให้โอกาสผู้กระทาผิดได้ปรับปรุงตนเองภายใน
ชุมชน และต้องเข้าไปร่วมตั้งแต่การเตรียมการก่อนปล่อยในเรือนจาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ที่จะได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษ เรือนจา สานักงานคุมประพฤติและสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนควรปรับทัศนคติและสร้างจิตสานึกที่ดีให้กับผู้พ้นโทษ
โดยสรุ ป รู ป แบบที่ เหมาะสมที่ สุ ด ในการน ารู ป แบบและแนวทางในการน า
กระบวนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้พ้นโทษไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การสนับสนุน
จากหน่วยงานส่วนกลางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้คณะทางานระดับจังหวัด คณะทางานระดับพื้นที่
และเสริมพลังคณะทางานในพื้นที่ หน่วยงานระดับจังหวัดผู้ประสานงานการดาเนินงานและประสานข้อมูล
ความก้าวหน้ าการด าเนิ นงานระหว่างคณะทางานระดั บจั งหวัดกับคณะทางานในระดับพื้ นที่ หน่ วยงาน
สนับสนุนในระดับจังหวัด คือ เรือนจา ทัณฑสถาน สานักงานคุมประพฤติจังหวัดและสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็ กและเยาวชนจั งหวั ด เตรี ยมความพร้ อมทางร่ างกายและจิ ตใจของผู้ ที่ จะพ้ นโทษ ประสานข้ อมู ล
ปรึ กษาหารื อร่ วมกั บพั ฒ นาสั งคมฯ เพื่ อก าหนดแผนการช่ วยเหลื อ ผู้ พ้ นโทษ และหน่ วยงานด้ านการ
สงเคราะห์ เช่น บ้ านพักฉุกเฉิน บ้ านกึ่งวิถี สถานฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด และหน่ วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยให้การช่วยเหลือคณะทางานในระดับพื้นที่ กรณี ผู้พ้นโทษมีปัญหาความต้องการ
ที่ซับซ้อนและยุ่งยากเกินกว่าที่คณะทางานระดับพื้นที่จะสามารถให้การช่วยเหลือได้ และ หน่วยงาน
ปฏิบัติในพื้นที่ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเตรียมความพร้อมผู้พ้นโทษ เพื่อ สร้างความคุ้นเคย
และปรับทัศนคติ เตรียมความพร้อมครอบครัวโดยการเยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษและผู้ที่จะพ้นโทษเพื่อสร้าง
กาลังใจให้กับผู้พ้นโทษ จัดตั้งทีมสหวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น หากแก้ไขไม่ได้ให้ส่งคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด เยี่ยมเยียนช่วยเหลือให้กาลังใจผู้พ้นโทษเพื่อป้องกันการกระทาผิดซ้า
2.5.2 เสาวคนธ์ เจษฎารักษ์ และคณะ (2552) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการกระทาผิด ซ้า โดยศึกษาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมี
ส่วนร่วมที่จะป้องกันการกระทาผิดซ้าของผู้ต้องขังภายหลังปล่อย ความต้องการของผู้ต้องขังในการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งรูปแบบและแนวทางการบูรณาการมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะป้องกันการกระทาผิดซ้าของผู้ต้องขังภายหลังปล่อย ผลการศึกษา
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการป้องกันการกระทาผิดซ้า
ของผู้ ต้องขัง มีศักยภาพที่จ ะสนั บ สนุนงบประมาณในการช่วยเหลื อผู้ ต้องขังและครอบครัว รวมทั้ ง
มีเจ้าหน้ าที่ ที่มีจิตใจเสี ยสละ มีทัศนคติที่ ดี ต่อผู้ต้องขังและสามารถร่วมดาเนินงานและร่วมกิจกรรม
ในโครงการ ในด้านการบูรณาการมีการจัดทาแผนดูแลผู้ด้อยโอกาสและมีการจัดทาข้อมูลผู้ด้อยโอกาส
ทุกประเภท เพื่ อติดตามช่วยเหลื อ มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมผู้ ด้อยโอกาส และส่ งผู้ แทนเข้าร่วมเป็ น
กรรมการของเรือนจา แต่ไม่มีการประเมินผลการดาเนินงาน
ศักยภาพของเรือนจา ผู้บริหารมีนโยบายที่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาค
สังคมด้วยการลงนามความร่วมมือในการเตรียมการก่อนปล่อยและติดตามดูแลผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ
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ด้านโครงสร้างการทางานมีเจ้าหน้าที่ดาเนินงานด้านเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีความตั้งใจ เสียสละ
และมีทัศนคติที่ดี จัดตั้งทีมงานสหวิชาชีพ แต่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายสังคมสงเคราะห์ในการเตรียมการก่อนปล่อยและการติด ตามดูแลผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ
จึงทาความเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยการประชุม และมอบหมายการทางาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
เรือนจามีการส่งข้อมูลผู้ต้องขังให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผู้ต้องขังจะไปพักอาศัยภายหลังการ
ปล่อยตัว จัดกิจกรรมให้ผู้ต้องขังบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมจัดกิจกรรม
เตรียมการก่อนปล่อยในเรือนจา มีการประสานขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความต้องการของผู้ต้องขัง ต้องการฝึกอาชีพระยะสั้นเป็นกลุ่มเล็ก ประมาณ 50 คน
เพื่อนาไปประกอบอาชีพภายหลังปล่อยตัว และต้องการให้มีการเตรียมการก่อนปล่อยโดยให้ครอบครัว
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมเตรียมการก่อนปล่อยเพื่อจะได้เรียนรู้การดาเนินชีวิตภายหลัง
ปล่อย ผู้ต้องขังยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและต้องการอยู่ในสังคมอย่างเปิดเผย และต้องการ
ได้รับการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพและช่วยให้มีงานทา
รูป แบบแนวทางการมีส่วนร่วมที่จะป้องกันการกระทาผิดซ้า ทั้งผู้ต้องขังและญาติ
ของผู้ ต้ องขั งเห็ น ควรมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ องกัน การกระท าผิ ดซ้าใน 3 ระยะ คื อ 1) ก่อนเข้าสู่ ระบบ
เรื อนจ า ตัว ผู้ ต้ องขั งต้ องประพฤติต นเป็ น พลเมื องดี ไม่ เกี่ ยวข้อ งกั บ สิ่ งผิ ด กฎหมาย ครอบครัว ต้ อ ง
สอดส่องดูแลไม่ให้ประพฤติตนเสียหาย ให้ความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการป้องกันอาชญากรรมในครอบครัวและชุมชน 2) ในระหว่างต้องโทษ ผู้ต้องขังเมื่อมีปัญหาต้องการ
ปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาและยินยอมที่จะเปิดเผย
ข้อมูล ครอบครัวต้องให้การสงเคราะห์ทั้งด้านข้าวของเครื่องใช้ แสดงความห่วงใยด้วยการไปเยี่ยมให้
กาลั งใจ เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ในเรือ นจ า 3) ภายหลั งปล่ อ ยตั ว ผู้ ต้ อ งขั งต้ อ งท า
ประโยชน์ให้กับชุมชนโดยเป็นวิทยากรถ่ายประสบการณ์เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นกระทาผิด แก้ไขปรับปรุ ง
ตนเองให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ครอบครัวยอมรับให้การอุปการะดูแล ให้กาลังใจ แนะนาวิธีการดาเนิน
ชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม สอดส่องไม่ให้เกี่ยวข้องกับของผิดกฎหมาย และให้ความร่วมมือและสนับ สนุน
ให้ผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
2.5.3 เสาวคนธ์ เจษฎารักษ์ และคณะ (2552) ศึกษาเรื่อง การปรับตัวผู้ต้องขังภายหลั ง
ปล่อยตัวจากเรือนจา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว และปัญหา
อุปสรรคของการปรับตั วผู้ต้องขังภายหลังการปล่อยตัว ผลการศึกษาพบว่า ผู้ต้องขังและญาติผู้ต้องขัง
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับตัวภายหลังปล่อยตัวจากเรือนจาว่า ส่วนใหญ่ปรับตัวได้ในระดับมาก
ยกเว้นผู้ต้องขังที่ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไม่ดี ปรับตัวได้น้อย การได้รับความช่วยเหลือจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ต้องขังมีความเห็นว่ามีการปรับตัวได้น้อย แต่ญาติผู้ต้องขังมีความคิดเห็น
ว่าการได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาให้ปรับตัวได้ปานกลาง
ส่วนภาคสังคมมีความคิด เห็นเกี่ยวกับการปรับตัวของผู้ต้องขังภายหลังปล่อยตัวจาก
เรือนจาว่า ส่วนใหญ่ มีระดั บการปรับ ตัวอยู่ในระดับปานกลาง กรณี ที่ครอบครัวกระตือรือร้นในการ
ต้อนรับผู้ต้องขังทาให้ปรับตัวได้ในระดับมาก
1) ปัจจัยทางบวกที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของผู้ต้องขังภายหลังการปล่อยตัว
ได้แก่ การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความรู้และสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพ ภายหลังปล่อยตัว
จากเรือนจาผู้ต้องขังสามารถปรับตัวอยู่กับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ดี ปัจจัยการพัฒนาพฤตินิสัย
ในเรือนจาไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัว
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2) ปัจจัยทางลบ ในทางกลับกัน หากผู้ต้องขังสุขภาพไม่ดี มีโรคประจาตัว ว่างงาน ฐานะ
ทางเศรษฐกิจไม่ดี ไม่มีใครคบหา และไม่กล้าพบปะและคบหาใคร ไม่มีที่ปรึกษา มีความคิดจะกระทาผิดซ้า
การพัฒนาพฤตินิสัยในเรือนจามีความสัมพันธ์ทางลบต่อการปรับตัว เช่น ธรรมะศึกษา การเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อย แต่ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่า
3) ปัญหาอุปสรรคของการปรับตัวของผู้ต้องขังภายหลังปล่อยตัว พบว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่
สามารถปรั บ ตัวอยู่กับ ครอบครัว ชุมชนและสั งคมได้ หากจะมีปัญ หาคือ ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ
จึงต้องการความช่วยเหลื อในเรื่ องเงินทุ นประกอบอาชีพ มากที่สุ ด ส่ วนภาคสั งคม พบว่า โดยทั่วไป
ภายหลังได้รับการปล่อยตัว จากเรือนจา ผู้ต้องขังสามารถปรับตัวอยู่กับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้
แต่จะมีปัญหาเรื่องการว่างงาน ความต้องการเข้ามีส่วนร่วมช่วยเหลือ คือ ด้านการจัดหางาน แนะนา
แหล่งงาน การให้คาปรึกษากับผู้ต้องขังและครอบครัว
โดยสรุป ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจา มีครอบครัวที่อบอุ่นและไม่ทอดทิ้ง
ผู้ต้องขัง กระทาผิดครั้งแรก ได้รับการยอมรับจากครอบครัวและสังคมและมีความพร้อมในการเปิดเผย
ตนเอง ภายหลังปล่อยตัวสามารถปรับตัวอยู่กับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ ภาคสังคมมีความพร้อม
ในการดูแลหลังปล่อย ผู้ต้องขังต้องการความช่วยเหลือด้านเงินทุนประกอบอาชีพ แต่ขอความช่วยเหลือ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มากนัก
2.5.4 Chrissy James, Geert Jan J.M. Stams, Jessica J. Asscher, Anne Katrien De Roo (2013)
ได้ ท บทวนวิเคราะห์ เรื่อ งการดูแลช่ วยเหลื อ สงเคราะห์ ห ลั งปล่ อยเพื่ อลดการกระท าผิ ด ซ้าระหว่าง
ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนและผู้ใหญ่ตอนต้น (Aftercare programs for reducing recidivism
among juvenile and young adult offenders: A meta-analytic review) โดย ทบทวน (review)
งานวิจัย 22 ชิ้น มีผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งสิ้นถึง 5,764 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลของโปรแกรม
การดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อย (aftercare program) ต่อการกระทาผิดซ้าในนักโทษวัยรุ่นและ
ผู้ใหญ่ตอนต้น ที่ถูกปล่อยตัวจากเรือนจา การกระทาผิดซ้า (recidivism) วัดจากการถูกจับซ้า และหรือศาล
ตัดสินว่ามีความผิด และมาจากรายงานของตารวจ แม้ว่าขนาดของผลกระทบ (effect size) โดยรวมของ
โปรแกรมการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ สงเคราะห์ ห ลั ง ปล่ อ ยจะน้ อ ย แต่ จ ากการวิ เคราะห์ ตั ว แปรส่ ง ผ่ า น
(moderator analyses) พบว่า โปรแกรมการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อยจะมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดถ้ามีการดาเนินการที่ดี และเป็นแบบเดี่ยวจะดี กว่าแบบกลุ่ม และจะมีประสิทธิภาพมากกว่าถ้าทา
กับวัยรุ่นตอนปลายที่มีความเสี่ยงสูง ในขณะที่ระยะเวลาของการบาบัด (treatment) และช่วงเวลาที่เริ่ม
โปรแกรมการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ หลั งปล่ อยจะไม่มีผ ลต่อประสิทธิภ าพของโปรแกรมที่เข้มข้น
(intensive) มากกว่ามีความเกี่ยวข้องกับการลดลงของอัตรากระทาผิดซ้า
ในอเมริกาอัตราการกระทาผิดซ้าอยู่ที่ร้อยละ 55 วัดในระยะเวลา 12 เดือน หลังปล่อย
(Snyder & Sickmund, 2006) และพบอัตราการกระทาผิดซ้าที่ใกล้เคียงกันนี้ในประเทศอื่น (Wartna
et al 2010) มีคาอธิบายจานวนมากถึงปัญหาการเปลี่ยนผ่านจากเรือนจาออกไปสู่สังคมโดยเฉพาะกับ
วัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น คือ 1) การเปลี่ยนจากชีวิตอาชญากรเป็นพลเมืองดี เป็นเรื่องสาหรับคนส่วน
ใหญ่ (Travis, Salomon & Waul, 2001) การถู กคุม ขังท าให้ ผู้ กระทาผิ ด ต้อ งถูกแยกจากครอบครัว
โรงเรียนและชุมชน การไม่ได้รับกาลังใจและการสนับ สนุนจากครอบครัว เพื่อน และคนอื่น ๆ ที่สาคัญ
ในชีวิตทาให้การกลับสู่สังคมทาได้ยาก (Mears & Travis, 2004) และ 2) การกลับสู่สังคมจะยากขึ้นไปอีก
สาหรับผู้กระทาผิดที่เป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ตอนต้น เพราะคนกลุ่มนี้ต้องพบการเปลี่ยนผ่าน (transition)
สองชั้น ชั้นแรกจากเรือนจาสู่ชุมชน ชั้นที่สองจากวัยรุ่ นเป็นผู้ใหญ่ แม้ว่าโปรแกรมแก้ไ ขในเรือนจาจะ
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ส่งผลทางบวก (Lipsey & Cullen, 2007) แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้วัยรุ่นทาผิดซ้า (Altschuler,
Armstrong,& MacKenzie,1999) งานวิจัยของ Altschuler and Armstrong (1998) พบว่าพฤติกรรม
บวกกับการใส่ใจเรียนเลือนหายไปอย่างรวดเร็วภายหลังการปล่อยตัวจากสถานพินิจ เด็กและเยาวชน
มักกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมที่หล่อหลอมให้ทาผิดตั้งแต่แรก และปัจจัยทางลบเหล่ านั้นก็ยังคงอยู่
เมื่อเขากลับไป การเปลี่ยนผ่าน (transition) จากการถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและใช้ชีวิต อย่างมีโครงสร้าง
(structure) ไปยังชีวิตที่ไม่มีโครงสร้าง (unstructure) และสับสนในชุมชน สามารถทาให้วัยรุ่นกลับไป
ทาผิดอีก (Greenwood & Zimring, 1985)
จากอั ต ราการกระท าผิ ด ซ้ าที่ สู ง ท าให้ สั ง คมรู้ สึ ก ไม่ ป ลอดภั ย ท าให้ ทิ ศ ทางของ
กระบวนการยุติธรรมเริ่มหันมาให้ความสาคัญกับการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อยมากขึ้น ทาให้
ในช่วงยี่สิบปีที่ ผ่านมามีการตื่นตัวในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ สาหรับนักโทษที่ได้รับการ
ปล่อยตัวมากขึ้น
มีงานวิจั ย พบว่าอัต ราการกระทาผิ ดซ้าจะลดลงและการปรับ ตัว เข้ากับสั งคมของ
นักโทษจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีคนให้คาปรึกษาและสอดส่องดูแล (supervise) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเรือนจา
สู่ชุมชน (Goodstein & Sontheimer, 1997) แต่ Jarjoura (2000) โต้แย้งว่าถ้าวัยรุ่นอยู่ห่ าง ๆ จาก
สิ่งไม่ดี สองสามเดือนหลังปล่อย ก็มีโอกาสมากขึ้นที่จะไม่ กระทาผิดซ้า ดังนั้น โปรแกรมเตรียมความพร้อม
ตั้งแต่ ยังอยู่ในเรือนจา อาจช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสาเร็จของการกลับสู่สังคม และลดการ
กระทาผิดซ้าหลังปล่อย (Altschuler and Armstrong,1994) การให้โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟู (intervention)
ที่ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ลดการกระท าผิ ด ซ้ า (recidivism) จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ถ้า ท าตามเกณฑ์ What
Works จาก the Risk-Need-Responsivity Model (RNR) ซึ่งระบุว่า ความเข้มข้นของ โปรแกรมการ
แก้ไขฟื้นฟู (intervention) ควรปรับตามความเสี่ยงในการกระทาผิดซ้า (criminogenic needs) และ
การตอบสนองของผู้กระทาผิด (Lipsey 1995) และครอบครัวบาบัด (family treatment) เป็นส่ว น
สาคัญในการเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงภายในบ้าน
มีการวิจัยจานวนมากศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Aftercare program and reentry program แต่ที่น่าสนใจศึกษา คือ ปัจจัยอะไรที่ทาให้โปรแกรมการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์หลัง
ปล่อยมีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทาผิดซ้าและอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของโปรแกรมการ
ดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อย ได้แก่ อายุของผู้กระทาผิด จานวนคดีก่อนหน้าความผิดปกติทางจิต
การใช้ยาเสพติด และการคบเพื่อนไม่ดี ตัวแปรอื่นที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโปรแกรม ได้แก่ ประเภท
ความเข้มข้น ระยะเวลา ช่วงเวลาที่เริ่ม (Andrews et al, 1990)
จากการ meta-analytic review พบว่า การดูแลช่ว ยเหลื อสงเคราะห์ ห ลั งปล่ อ ยมี ผล
ทางบวกเพียงเล็กน้อยกับการกระทาผิดซ้าเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์
หลังปล่อย การวิเคราะห์ตัวแปรส่งผ่าน (moderator analysis) พบว่า การดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์หลัง
ปล่อยจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อดาเนินการอย่างดี และมีการแก้ไขฟื้นฟูรายบุคคลที่เข้มข้น การให้
การดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ ตั้งแต่ก่อนจะถูกปล่อยตัวไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม นอกจากนี้
อายุของผู้กระทาผิดกับจานวนครั้งของการถูกจับก่อนหน้าไม่มีผลกับประสิทธิภาพของโปรแกรม เช่นกัน
การศึกษาในปัจจุบันพบว่า โปรแกรมการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อยเหมาะ
มากกับผู้กระทาผิดกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คนผิวสีที่เป็นชนกลุ่มน้อยของสังคม (Lewis, 2010) และพวก
ที่อยู่ ในแก๊ งค์ (Thornberry, Krohn, Lizotte, Smith, & Tobin, 2003) แต่น่าแปลกที่ การดูแลช่วยเหลื อ
สงเคราะห์หลังปล่อย มีขนาดของผลกระทบน้อย (small effect size) กับกลุ่มวัยรุ่นติดยาทั้งที่ก็เป็นพวก
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เสี่ยงต่อการทาผิดซ้าสูงเหมือนกัน อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ติดยามีปัญหาเฉพาะ เช่น บาบัดยาเสพติด ปัญหา
แรงจูงใจ ที่ต้องได้รับการจัดการก่อน การดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อยจึงจะประสบความสาเร็จ
เนื่องจากผู้กระทาผิดวัยรุ่นส่วนใหญ่รายงานว่าใช้ยา และพบความเชื่อมโยงระหว่าง
ยาเสพติ ดกั บ การก่ ออาชญากรรม (Mills, Kroner & Hemmati, 2003) การพั ฒ นาโปรแกรมการดู แ ล
ช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อยให้มีการบาบัดด้านยาเสพติด น่าจะเป็นประโยชน์ในทางนโยบายและ
การปฏิบัติ
Meta-analytic review นี้พบว่าระยะเวลาของโปรแกรมการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์
หลังปล่อยไม่สาคัญเท่ากับความเข้มข้นของ กระบวนการแก้ไขฟื้นฟู (treatment) กล่าวคือ โปรแกรม
การดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อยที่กินเวลานานไม่ได้ส่งผลมากเท่าโปรแกรมที่สั้นแต่มีกระบวนการ
แก้ไขฟื้นฟู (treatment) ที่เข้มข้น โปรแกรมการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อยจะมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดในการลดการกระทาผิดซ้า เมื่อโปรแกรมมุ่งเป้าไปที่ผู้กระทาผิดรายบุคคล ในขณะที่โปรแกรม
ที่ มุ่ ง ไปที่ ร ะบบสั ง คม (social system) ให้ ผ ลน้ อ ยกว่ า แต่ ถ้ า โปรแกรมใดที่ มุ่ ง ไปทั้ ง ผู้ ก ระท าผิ ด
รายบุคคลและระบบสังคม (individual and social system) กลับพบผลทางลบ ผลการวิจัยนี้บ่งชี้ว่า
aftercare intervention ควรมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวจะดีกว่า
การใช้กลุ่มบาบัด (group therapy) กับผู้กระทาผิดที่เป็นเยาวชนไม่ประสบความสาเร็จ
เพราะงานวิจัยพบว่า วัยรุ่น มีแนวโน้มจะเพิ่มความเป็นอาชญากรมากขึ้นภายหลังเข้าร่วมกลุ่มบาบัด
ทั้งนี้เป็นเพราะได้รับอิทธิพลทางความคิดและพฤติกรรมจากเพื่อนในกลุ่ม
2.5.5 The office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention ได้ ศึ ก ษ าก าร
ควบคุมสอดส่องและการแก้ไขฟื้นฟูภายหลังปล่อย ( Intensive Aftercare Program) พบผลการศึกษา ดังนี้
The office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention ได้ ให้ ค วามหมาย
ของคาว่า การดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อย (Aftercare) คือ กระบวนการที่เริ่มตั้งแต่ภายหลังจาก
ศาลพิพากษากาหนดโทษ จนกระทั่งอยู่ในเรือนจาและยาวไปจนปล่อยตัวกลับสู่สังคม การดูแลช่วยเหลือ
สงเคราะห์หลังปล่อย ต้องการความร่วมมือจากเครือข่ายและชุมชนเพื่อป้องกันการกระทาผิดซ้า พื้นความคิด
ทางทฤษฎีประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ การแก้ไขฟื้นฟูและการควบคุมและสอดส่อง
The office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention ศึ ก ษ าก าร
ควบคุ ม สอดส่ อ งและการแก้ ไขฟื้ น ฟู ภ ายหลั ง ปล่ อ ย (Intensive Aftercare Program – IAP) ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ลดการกระทาผิดซ้าในเยาวชนที่มีความเสี่ยงสูงภายหลังได้รับการปล่ อยตัว IAP Model
เชื่อว่า การแก้ไขฟื้นฟู (intervention) ที่มีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วย การควบคุมสอดส่องอย่างเข้มข้น
(intensive supervision) หลังปล่อยตัว และให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมขณะถูกควบคุมตัว
และมีการเปลี่ยนผ่านอย่างมีโครงสร้ างและค่อยเป็นค่อยไปจากสถานที่ควบคุมตัวสู่ชุมชน IAP บอกว่า
เยาวชนต้องได้รับการจัดการคดี (case management) อย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการประเมินและวางแผน
การกลับสู่ชุมชน ตั้งแต่อยู่ในสถานพินิ จฯ สร้างเครือข่ายระหว่างสถานพินิจ ศาล และชุมชน ค่อย ๆ ใช้
การควบคุมจากสังคมแทนที่การควบคุมโดยสถานพินิจ ผลการวิจัยพบว่า IAP ไม่ได้มีผลอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อการกระทาผิดซ้า เหตุผลหนึ่งที่การทาผิดซ้าของกลุ่มควบคุมไม่ต่างกับกลุ่มที่เข้า IAP เนื่องจากทั้งสอง
กลุ่มมีกลุ่มตัวอย่างจานวนน้อย หรืออาจเป็นเพราะกลุ่มควบคุมได้รับบริการหลังปล่อยเช่นกันแต่เป็น
แบบธรรมดา ไม่ใช่อย่างเข้มข้น ประมาณสามปีต่อมา หลังการประเมินผลของ IAP กลุ่ม the Boys &
Girls club of America ได้ เริ่ ม ประเมิ น Targeted Reentry (TR) ซึ่ ง เป็ น โปรแกรมที่ ให้ ก ารดู แ ล
ช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อยกับเยาวชนที่กระทาผิด โครงการ TR ได้ใช้ IAP Model ร่วมกับกิจกรรม
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ของ Boys & Girls club of America (BGCA) กลุ่ม BGCA ทากิจกรรมสันทนาการและโปรแกรมอื่น ๆ
กับเด็กตั้งแต่อยู่ในสถานพินิจ เชื่อมโยงเด็กในสถานพินิจกับกลุ่ม BGCA ในชุมชนจะได้ทากิจกรรมต่อไป
เมื่อออกมาแล้ว อย่างไรก็ตาม การประเมินผลโปรแกรม TR พบว่าไม่มีผลอย่างมีนัยสาคัญต่อการกระทาผิดซ้า
ซึ่งอาจอธิบายได้ด้วยเหตุผลเดียวกับที่ไม่มีนัยสาคัญในการประเมิน IAP
จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถนามากาหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้
ภาพที่ 2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย

การส่งต่อข้อมูล
การเตรียม
ความพร้อม
ก่อนปล่อย

การสอดส่อง
ดูแล

คุณภาพ
การสงเคราะห์
หลังปล่อย

การมีส่วนร่วมของชุมชน
ภาพที่ 2.5 กรอบแนวคิดรูปแบบการดูแลต่อเนื่อง

การแก้ไข
ฟื้นฟู
ผู้กระทาผิด
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ภาพที่ 2.6 กรอบแนวคิดการดาเนินงาน
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดด้วยระบบการดู แลต่อเนื่องและ
การส่งต่อข้อมูลจากสถานที่ควบคุมตัวสู่มาตรการคุมประพฤติและการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย” เป็นการ
วิจั ย เชิงปฏิ บั ติ การแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action Research - PAR) การออกแบบวิจัย มุ่ งเน้ น
แสวงหาความรู้และความจริงมาตอบคาถามวิจัยในประเด็น การพัฒนาคุณภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้กะทาผิด
อย่ างต่อ เนื่ องโดยการส่ งต่ อข้อ มูล ของผู้ กระท าผิ ดจากสถานที่ ควบคุม ตัว สู่ ม าตรการคุม ประพฤติ และ
การพั ฒ นาการมีส่ วนร่ ว มของชุ มชนในการดูแ ลผู้ ก ระท าผิ ดต่อ เนื่ องจากสถานที่ ค วบคุ มตั ว สู่ ม าตรการ
คุมประพฤติใน 3 ขั้น ตอน คือ การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยจากสถานที่ควบคุมตัว การดาเนินการ
ในระหว่างการคุมความประพฤติและการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย
วิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย การศึกษาจากเอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
การปฏิบัติการจริงในพื้นที่ทดลอง การสนทนากลุ่มย่อย การสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วมวิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกแยะข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ตีความข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลการประชุมเพื่อคืนข้อมูลและสรุปผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 ขั้นตอนในการวิจัย
ผู้วิจัยกาหนดขั้นตอนในการวิจัยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานคุมประพฤติ
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ได้แก่ แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
หลักการทางสังคมสงเคราะห์ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนและการดูแลอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิดในชุมชนในประเทศไทย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกพื้นที่วิจัย
ผู้ วิจั ย ได้ เลื อ กพื้ น ที่ วิจั ย โดยคั ด เลื อ กส านั ก งานคุ ม ประพฤติ ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก
ภูมิภาค ในประเทศไทย ได้แก่
1) ภาคเหนื อ จานวนสองแห่ ง คือ จังหวัดเชียงใหม่และล าพูน ซึ่ง เป็นพื้นที่ ที่มี
ประสบการณ์ทางานร่วมกับศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวนหนึ่งแห่ง คือ จังหวัดอุบลราชธานี
3) ภาคตะวันออก จานวนสองแห่ง คือ จังหวัดตราด ซึ่งเป็นสานักงานคุมประพฤติ
ทีน่ าร่องโครงการกาลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ และจังหวัดระยอง
4) ภาคกลาง จานวนสองแห่ง คือ จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็น สานักงานคุมประพฤติ
ที่นาร่องโครงการกาลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ และจังหวัดลพบุรี
5) ภาคใต้ จานวนหนึ่งแห่ง คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช

54
ขั้นตอนที่ 3 กาหนดแผนปฏิบัติการวิจัย
ผู้วิจัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ทบทวนการดาเนินงานคุมประพฤติพักการ
ลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก และการคุมประพฤติเด็กและเยาวชน รับฟังข้อมูลนโยบายและการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิดของกรมราชทัณฑ์และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับฟังความคิดเห็นและความ
ต้องการของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้อานวยการกองและหัวหน้ากลุ่มงาน
ที่เกี่ยวข้องในกรมคุมประพฤติ ตลอดจนผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครคุมประพฤติของสานักงาน
คุมประพฤติที่ร่วมปฏิบัติในงานวิจัย และกาหนดแผนปฏิบัติการวิจัย
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการวิจัย
สานักงานคุมประพฤติ ที่ร่วมปฏิบัติ ในงานวิจัยทั้ง 8 แห่ง นาแผนปฏิบัติการวิจัย
ไปปฏิบัติการในพื้นที่ที่ได้คัดเลือกไว้ โดยดาเนินการตามบริบทของพื้นที่ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่ อย การดาเนิ น การในระหว่างการคุมความประพฤติและการสงเคราะห์ ภ ายหลั งปล่ อย ตั้งแต่เดื อน
มีนาคม 2557 - กรกฎาคม 2557 รวม 5 เดือน โดยผู้วิจัยได้จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนการวิจัย รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคของสานักงานฯ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยทีมวิจัยส่วนกลาง
ขั้นตอนที่ 5 การถอดบทเรียนและสรุปผลการวิจัย
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการดาเนินงานโดยผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้ บ ริหารและผู้ เกี่ยวข้องของส านักงานคุมประพฤติ เรือนจา ทัณ ฑสถาน สถานพิ นิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่น คงของมนุ ษย์ จังหวัด จัดหางานจังหวัด สถาบันพั ฒ นาฝี มือแรงงานจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนตาบล เทศบาล อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
2) การสนทนากลุ่มกับผู้พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก ผู้กระทาผิดที่เป็น
เด็กและเยาวชน และครอบครัว
3) วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลการวิจัย
4) จั ด ท าร่ างสรุ ป รายงานการศึ กษาวิจั ย น าเสนอในการประชุ มคื น ข้อ มู ล และ
นาเสนอในการสัมมนาผลการวิจัย
5) จัดสัมมนาผลการวิจัยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

3.2 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจาก 2 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลจากเอกสารและข้อมูล
ที่ได้จากการปฏิบัติการ
3.2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ศึกษาจากเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานคุมความประพฤติ และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน การสังคมสงเคราะห์
และการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซด์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

55
3.2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เก็บรวบรวมจากการปฏิบัติการ ได้แก่
1) การประชุมเชิงปฏิบั ติการเพื่ อกาหนดแนวทางการดาเนิน งานการพั ฒ นาคุณ ภาพ
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดด้วยระบบการดูแลต่อเนื่อง และการส่งต่อข้อมูลจากสถานที่ควบคุมตัวสู่มาตรการ
คุมประพฤติและการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย (Work shop) โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร
นักวิชาการส่วนกลางและผู้เกี่ยวข้องของกรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้บริหาร
และผู้ เกี่ ย วข้อ งในส่ ว นกลางของกรมคุ ม ประพฤติ ผู้ บ ริห าร ผู้ ป ฏิ บั ติ งานและอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ
ของสานักงานคุมประพฤติพื้นที่ทดลอง เพื่อทบทวนกระบวนการและกาหนดแผนการวิจัย
2) การประชุมติดตามผลการดาเนินงานโครงการฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ผู้บริหารของสานักงานคุมประพฤติพื้นที่ทดลอง เพื่อทบทวนและกาหนดแผนปฏิบัติการในพื้นที่ทดลอง
3) ข้อมูลภาคสนาม ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลเพื่อ
ถอดบทเรียน การสนทนากลุ่มพนักงานคุมประพฤติ ผู้กระทาผิดและครอบครัว การสัมภาษณ์ผู้กระทาผิด
ครอบครัวและเจ้าของสถานประกอบการ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในพิธีรับขวัญ ผู้กระทาผิด และการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในการเตรียมการก่อนปล่อยในเรือนจาจังหวัดลาพูน

3.3 ประชากรเป้าหมายในการวิจัย
ประชากรที่ศึกษา แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ ม ที่ 1 ผู้ บ ริ ห าร นั ก วิ ช าการ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานและผู้ เกี่ ย วข้ อ งในการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด
ในสถานที่ควบคุมตัว และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนทั้งส่วนกลางและพืน้ ที่ดาเนินการ ได้แก่ กรมราชทัณฑ์
จานวน 14 คน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จานวน 19 คน กรมคุมประพฤติ จานวน 112 คน
กลุ่มที่ 2 ผู้ทาหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน ได้แก่
อาสาสมัครคุมประพฤติ จานวน 41 คน และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จานวน 3 คน
กลุ่มที่ 3 ผู้ กระทาผิด ได้แก่ ผู้ถูกคุมความประพฤติ พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก
จานวน 44 คน ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน จานวน 4 คน
กลุ่มที่ 4 ผู้เกี่ยวข้องกับผู้กระทาผิด ได้แก่บุคคลในครอบครัวผู้กระทาผิด จานวน 21 คน
กลุ่มที่ 5 บุคลากรในพื้นที่ที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ ได้แก่ สานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จานวน 3 คน จัดหางานจังหวัด จานวน 1 คน สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด จานวน 2 คน โรงพยาบาลอาเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล จานวน
2 คน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย จานวน 1 คน พระสงฆ์ จานวน 5 รูป องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง จานวน 26 คน

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
3.4.1 ประเด็นการสนทนากลุ่ม
3.4.2 แบบสัมภาษณ์
3.4.3 แบบสังเกต

56

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล ดังนี้
3.5.1 เก็ บ ข้ อ มู ล จากเอกสาร และข้ อ มู ล อิ เลคทรอนิ ค ส์ เพื่ อ ศึ ก ษาระบบการคุ ม ประพฤติ
ในประเทศไทย ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เห็นพัฒนาการของงานคุมประพฤติและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ศึกษาคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานคุมประพฤติ การคุมประพฤติ
พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก การคุมประพฤติเด็กและเยาวชน ตลอดจนการรับข้อมูลและรับตัว
ผู้ กระท าผิ ด จากหน่ ว ยงานอื่ น เพื่ อ วิ เคราะห์ ร ะบบงาน ความเชื่ อ มโยงของข้ อ มู ล และตั ว ผู้ ก ระท าผิ ด
เพื่อนามากาหนดแนวทางการการพัฒนาระบบงาน
3.5.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop)
1) ผู้ บ ริ ห าร นั ก วิ ช าการส่ ว นกลางและผู้ เกี่ ย วข้ อ งของกรมราชทั ณ ฑ์ กรมพิ นิ จ และ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในส่ วนกลาง กรมคุมประพฤติ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและ
อาสาสมัครคุมประพฤติในสานักงานคุมประพฤติพื้นที่ทดลอง เพื่อทราบนโยบายและทิศทางของผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้องและนามากาหนดเป็นแนวทางการพัฒนาระบบงาน
2) การประชุมเชิงปฏิบั ติการในพื้นที่ทดลอง 8 จังหวัด ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมประชุม
แต่ละพื้นที่ ได้แก่ ผู้แทนของเรือนจา/ทัณฑสถาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน แรงงานจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โรงพยาบาลอาเภอ อาสาสมัครคุมประพฤติ
เครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน พระสงฆ์ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ า น เพื่ อ ทราบปั จ จั ย
ความสาเร็จ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการดาเนินงานและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.5.3 การสนทนากลุ่ม (Focus group)
1) การสนทนากลุ่ ม พนั ก งานคุ ม ประพฤติ เพื่ อ ทราบขั้ น ตอนวิ ธี ด าเนิ น การ ผลการ
ดาเนินการและเอกสารการส่งต่อในขั้นตอนการสืบเสาะข้อเท็จจริง การเตรียมการก่อนปล่อย การคุมความ
ประพฤติและการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย
2) การสนทนากลุ่มผู้กระทาผิดและครอบครัวรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบความพึงพอใจ
ผลกระทบทางบวกและลบ ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดแบบต่อเนื่อง
3.5.4 การสัมภาษณ์ (Interview) สัมภาษณ์ผู้กระทาผิด ครอบครัว เจ้าของสถานประกอบการ
ถึงผลกระทบเชิงบวก เชิงลบ กรณีศึกษาน่าสนใจ 3 ราย
3.5.5 การสังเกต (Observe)
1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) และสังเกตพิธี
รับตัว รับขวัญผู้กระทาผิดที่ตาบลเขื่อนผาก อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในการเตรียมการก่อนปล่อยในเรือนจาจังหวัดลาพูน

3.6 การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูลโดยการคืนข้อมูล คณะผู้วิจัยนาข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์และเรีย บเรียง
นาเสนอผู้ให้ข้อมูลในการประชุมเชิงปฏิบั ติการระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้ผู้ให้ข้อ มูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน

57
การตรวจสอบสามเส้าโดยการสอบข้อมูลเดิมกับคนอื่น หรือถามข้อมูลเดิมกับคนเดิมเมื่อเวลาผ่านไป ผู้วิจัย
ดาเนินการตามวิธีดังกล่าวจนได้ข้อมูลเพียงพอต่อการตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูล
ดาเนินการไปพร้อมกับการเก็บข้อมูล ไม่แยกออกจากกระบวนการเก็บข้อมูล โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการ
รวบรวมแต่ละครั้งมาทาการแยกแยะเป็นหมวดหมู่ วิเคราะห์ตีความข้อมูล กาหนดคาสาคัญและวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) และพิจารณาถึงความพอเพียงของข้อมูลโดยเปรียบเทียบกับกรอบประเด็นศึกษา
หากยังขาดข้อมูลก็เก็บรวบรวมเพิ่มเติมจนกระทั่งครบถ้วนตามกรอบประเด็นที่ศึกษา

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดด้วยระบบการดูแลต่อเนื่องและ
การส่ งต่ อ ข้ อ มู ล จากสถานที่ ค วบคุ ม ตั ว สู่ ม าตรการคุ ม ประพฤติ แ ละการสงเคราะห์ ภ ายหลั ง ปล่ อ ย
เป็นการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดโดยให้ค วามสาคัญกับข้อมูล และการส่งต่อ
ข้อมูล รวมถึงระบบการดูแลต่อเนื่ องซึ่งเป็ นการแก้ไขฟื้ นฟูผู้ กระทาผิ ดและดูแลต่อเนื่ องจากสถานที่
ควบคุมตัวจนกระทั่งกลับสู่ชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด เพื่อตอบวัตถุประสงค์สองประการง คือ
4.1 เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดกลุ่มที่ปล่อยตัวจากเรือนจา
ทัณฑสถาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ให้ได้รับ
การแก้ไขฟื้นฟูระหว่างการคุมความประพฤติอย่างต่อเนื่องและติดตามสงเคราะห์ภายหลังปล่อย
4.2 เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ภาคประชาชนและครอบครัว
ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การคุมความประพฤติและ
การสงเคราะห์ภายหลังปล่อย
จากการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายรูปแบบ ทั้ง การศึกษาเอกสาร การค้นคว้า
ข้อมูลทางอินเตอร์เนท (Internet) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) การสนทนากลุ่ม (Focus group)
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ (Interviews) สามารถสรุปผลการศึกษา
และนาเสนอเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิจัยในภาพรวม
ตอนที่ 2 ผลการวิจัยรายพื้นที่

ตอนที่ 1 ผลการวิจัยในภาพรวม
4.1 ข้อมูลและการส่งต่อข้อมูล
4.1.1 ข้อมูลและการส่งต่อข้อมูลในขั้นตอนการสืบเสาะข้อเท็จจริง
1) ความถูกต้อง ครบถ้วนและระยะเวลาส่งข้อมูล
ในการสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้ต้องขังที่จะได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ
จาคุก เรือนจาหรือทัณฑสถานจะขอความร่วมมือสานักงานคุมประพฤติสืบเสาะข้อเท็จจริงฯ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการวินิจฉัย การพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจาคุก ตามแบบ ส.1-46 เดิมมีข้อขัดข้อง
เรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนและระยะเวลาส่งข้อมูล ผลจากการวิ จัยครั้งนี้ พบว่ามีความเปลี่ยนแปลง
2 ประการ คือ 1) มีการส่งเลขประจาตัวประชาชนของผู้ต้องขังซึ่งเป็นข้อมูลสาคัญที่จะตรวจสอบยืนยัน
ตัวของผู้ต้องขังพร้อมชื่อและที่อยู่ของผู้อุปการะ และ 2) มีการส่งรายชื่อผู้อุปการะเพิ่มเป็น 2 ราย โดย
เรือนจาจังหวัดชัยนาทส่งรายชื่อผู้อุปการะเพิ่มเป็น 2 ราย ซึ่งเป็นประโยชน์เพราะหากผู้อุปการะรายที่ 1
ไม่ยอมรับ อุป การะผู้ ต้องขัง พนั กงานคุมประพฤติ สามารถสื บเสาะข้อเท็จจริงผู้อุปการะลาดับถัดไป
โดยไม่ต้องส่งเรื่องคืนเรือนจาเพื่อเริ่มกระบวนการใหม่ ทาให้ผู้ต้องขังไม่เสียประโยชน์
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การที่เรือนจาจังหวัดชัยนาทแจ้งข้อมูลผู้อุปการะจานวน 2 ราย นั้น เกิดจากการ
สะท้อนปัญหาอุปสรรคในการสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้ต้องขังในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน
โครงการนี้ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ที่จังหวัดชัยนาท
“...อยากให้ เรือนจาเพิ่มรายชื่อผู้อุปการะเพิ่มขึ้นเป็น 2 ราย หากผู้อุปการะรายที่หนึ่ง
ไม่ยอมรับอุปการะผู้ต้องขัง พนักงานคุมประพฤติจะได้สืบเสาะข้อเท็จจริงผู้อุปการะลาดับถัดไปโดยไม่
ต้องส่งเรื่องคืนเรือนจาเพื่อเริ่มกระบวนการใหม่...” (อานาจ ข้องพูน. พนักงานคุมประพฤติชานาญการ, 2557)
2) ระยะเวลาในการส่งข้อมูล
เรือนจาและทัณฑสถานส่งแบบ ส.1-46 ถึงสานักงานคุมประพฤติก่อนวันวินิจฉัย
ระหว่าง 30-60 วัน ทาให้สานักงานคุมประพฤติมีเวลาเพียงพอในการสืบเสาะข้อเท็จจริง
3) การส่งรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริง
สานักงานคุมประพฤติส่งรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริง ให้เรือนจาหรือทัณฑสถาน
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันได้รับหนังสือขอความร่วมมือสืบเสาะข้อเท็จจริง รายงานมีข้อมูลครบถ้วน
และเป็นประโยชน์สาหรับคณะกรรมการวินิจฉัยการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกระดับจังหวัด
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้สะท้อนไว้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนโครงการนี้ ดังนี้
“...ได้ รั บ รายงานสื บ เสาะข้ อ เท็ จ จริงทั น ก าหนดเวลาวิ นิ จ ฉั ย และข้ อ มู ล เป็ น
ประโยชน์...” (สุพจน์ พลขุนทด. นักทัณฑวิทยาชานาญการ, 2557)
“...ในการประชุ ม คณะกรรมการการพั ก การลงโทษและลดวั น ต้ อ งโทษจ าคุ ก
จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการชมเชยว่าข้อมูลในรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงครบถ้วน และเป็น
ประโยชน์ต่อการวินิจฉัยฯ...” (นฤมล แสนทวีสุข.พนักงานคุมประพฤติชานาญการ, 2557)
4.1.2 ข้อมูลและการส่งต่อข้อมูลในขั้นตอนการคุมความประพฤติ
1) ข้อมูล และการส่ งต่อข้อมู ลในขั้นตอนการคุมความประพฤติ ผู้ ได้รับการพักการ
ลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก
จากเดิม ในขั้น ตอนการคุ ม ความประพฤติ ผู้ ได้รับการพั กการลงโทษและลดวัน
ต้องโทษจาคุก สานักงานคุมประพฤติ ได้รับ แต่หนังสือสาคัญปล่อยตัว (แบบ พ.7 พ.8 หรือ ล.ว.ท.3)
ซึ่งไม่มีรายละเอียดแผนและผลการแก้ไขฟื้นฟูในขณะที่อยู่ในเรือนจาและความต้องการความช่วยเหลือ
สงเคราะห์ ภ ายหลั งปล่ อ ย ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวั ด เชี ย งใหม่ แ ก้ ไขปั ญ หา
โดยร่วมกับเรือนจากลางเชียงใหม่ และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ออกแบบบันทึกข้อมูลการแก้ไขฟื้ นฟู
ในเรือนจาและทัณฑสถาน รวมทั้งความต้องการช่วยเหลือสงเคราะห์ภายหลังปล่อย ซึ่งทัณฑสถานหญิง
เชียงใหม่ให้นักสังคมสงเคราะห์บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อยตัวการพักการลงโทษและลดวัน
ต้องโทษจาคุก รวมทั้งผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อยพ้นโทษตามแบบบันทึกดังกล่าวส่งสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่ เดือนละ 1 ครั้ง (นักสังคมสงเคราะห์ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่. สนทนากลุ่ม, 2557)
ส่วนสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับข้อมูลการแก้ไขฟื้นฟูและ
ความต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ สงเคราะห์ ภ ายหลั งปล่ อ ยจากทั ณ ฑสถานวั ย หนุ่ ม นครศรี ธ รรมราช
การที่ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชสามารถจัดทาและส่งเอกสารข้อมูลการแก้ไขฟื้นฟูให้สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ นั้น เนื่องจากทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชมีความพร้อม
ทางด้านสถานที่ในการจั ดกิจ กรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ ต้องขัง และมีอัตรากาลังของบุคลากรที่เหมาะสมกับ
จานวนผู้ต้องขัง
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ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ ไม่ มี ก ารส่ ง แผนและผลการแก้ ไขฟื้ น ฟู แ ละความต้ อ งการ
การช่วยเหลื อสงเคราะห์ ให้ ส านั กงานคุมประพฤติ อื่น เกิด จากข้อจากัดของเรือนจาหรือทัณ ฑสถาน
ซึ่ งกิ ต ติ พั ฒ น์ เดชะพหุ ล ผู้ ต รวจราชการกรมราชทั ณ ฑ์ ได้ บ รรยายไว้ ในการประชุ ม เพื่ อ ก าหนด
แผนปฏิบัติการวิจัยทีโ่ รงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ดังนี้
“...กรมราชทัณฑ์มีนโยบายและมีโปรแกรมและกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟู ผู้ต้องขัง
ในระหว่างต้องโทษอยู่ในเรือนจาและทัณฑสถาน แต่ไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากเรือนจาส่วนใหญ่
คับแคบ ไม่มีสถานที่สาหรับจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู และผู้ต้องขังมีจานวนมาก เจ้าหน้าที่มีน้อยจึงทาได้
เพี ย งการควบคุ ม ผู้ ต้ อ งขั งให้ อ ยู่ ในระเบี ย บวิ นั ย เท่ านั้ น ส าหรับ เรือ นจ าและทั ณ ฑสถานที่ ส ามารถ
จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูได้ พอมีอยู่บ้างเป็นเรือนจาที่มีสถานที่จัดกิจกรรม และจานวนผู้ต้องขังไม่มากเกินไป
เหมาะสมกับอัตรากาลังเจ้าหน้าที่...” (กิตติพัฒน์ เดชะพหุล. ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์, 2556)
2) ข้อมูลและการส่งต่อข้อมูล ในขั้นตอนการคุมความประพฤติผู้กระทาผิดที่เป็นเด็ก
และเยาวชน
ดร.ขัตติยา รัตนดิลก หัวหน้าส่วนงานวิจัยและพัฒนา กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน บรรยายในการประชุมเพื่อกาหนดแผนปฏิบัติการวิจัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ว่า
“...กรมพิ นิ จ และคุ้ม ครองเด็ กและเยาวชน มีน โยบายจะให้ เอกสารที่ พั ฒ นาในโครงการการป ฏิ บั ติ
ต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนของกรมคุมประพฤติ จานวน 3 แบบ ได้แก่ 1) แบบรายงานสืบเสาะ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (คป.04) 2) แบบรายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยงและความจาเป็น
เด็กเยาวชน (คป.03) เป็นการประเมินความเสี่ยง 8 ด้านและความจาเป็น 10 ด้าน และ 3) แผนแก้ไขบาบัด
ฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนรายบุคคล (คป.05) และจะมีประกาศให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ทั่วประเทศทราบและปฏิบัติ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 อย่างไรก็ตามระหว่างนี้ให้สานักงานคุมประพฤติ
ประสานงานขอเอกสารทั้ง 3 แบบดังกล่าว จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนไปพลางก่อนและในกรณี
ที่ศาลมีคาสั่งให้ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนไปเข้ารับการฝึกอบรม เอกสารทั้ง 3 แบบดังกล่าว จะถูก
ส่งไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนประจาเขตเช่นเดียวกัน...” (ขัตติยา รัตนดิลก. หัวหน้างานส่วนวิจัย
และพัฒนา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, บรรยาย. 2556) ดังนั้น คณะวิจัยจึงกาหนดแผนการ
วิจัยให้ ทีมวิจัยพื้นที่ประสานงานขอให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนส่งข้อมูล 3 แบบดังกล่าว
ให้สานั กงานคุมประพฤติเพื่อจะได้น าไปใช้ประโยชน์ในการดูแลแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนได้อย่างต่อเนื่อง
ผลการวิ จั ย พบว่ า มี เพี ย งสถานพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ที่ส่งแบบรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (คป.04) มายังสานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ทันกาหนดเวลาที่เด็กและเยาวชนมาพบพนักงานคุมประพฤติ
ครั้งแรก ส่วนแบบรายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยงและความจาเป็นเด็กเยาวชน (คป.03) และ
แผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนรายบุคคล (คป.05) ต้องประสานขอจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในภายหลัง ส่วนสานักงานคุมประพฤติอีก 7 แห่ง ยังต้องประสาน
ขอรับเอกสารทั้ง 3 แบบ ภายหลังจากที่ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนมาพบพนักงานคุมประพฤติแล้ว
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การที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ไม่ส่งข้อมูลเด็กและเยาวชน
หรือไม่สามารถส่งข้อมูลโดยเร็ว พบว่ามีสาเหตุ เรื่องที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้ง
เป็ น การเพิ่ ม ภาระงานและผลกระทบต่ อ งบประมาณของสถานพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ก และเยาวชน
ซึ่งผู้เกี่ยวข้องได้สะท้อนไว้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน ดังนี้
“...รายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (คป.04) มีความเห็นของ
พนักงานคุมประพฤติ รวมทั้งผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอยู่ จึงเป็น
ความลาบากใจในการให้ข้อมูลเหล่านี้ ถ้ายังไม่มีความชัดเจนหรือมีการคุ้มครองเจ้าหน้าที่...” (เจ้าหน้าที่
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท. ประชุมเชิงปฏิบัติการ, 2557)
“...สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต้องเพิ่มข้อมูลทั้ง 3 แบบให้สานักงาน
คุมประพฤติ อีก 1 ชุด จะมีผลต่องบประมาณของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน...” (เจ้าหน้าที่
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง. ประชุมเชิงปฏิบัติการ, 2557)
การที่ ได้ รั บ ข้อ มู ล ภายหลั งจากที่ เด็ ก และเยาวชนมาพบพนั กงานคุ ม ประพฤติ
ในครั้งแรกนั้น ทาให้พนักงานคุ มประพฤติต้องสอบถามข้อมูลที่เด็กและเยาวชนได้เคยให้ข้อมูลดังกล่าว
ไว้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและ
เยาวชน ในเรื่องดังกล่ าวพนั กงานคุมประพฤติของส านักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีได้ส ะท้ อนไว้
ในการสนทนากลุ่ม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ดังนี้
“...การได้ รั บ ข้ อ มู ล ภายหลั งที่ ผู้ ก ระท าผิ ด มาพบพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ท าให้
พนักงานคุมประพฤติไม่ได้ศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านั้น เพื่อนาไปช่วยเหลือสงเคราะห์ได้อย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งต้องสอบถามข้อมูลที่เด็กและเยาวชนเคยให้ ไว้กับสถานพินิจฯ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งบางเรื่อง
เป็ น เรื่องที่ เด็กไม่อยากพูดถึงอีก ดูเหมือนว่า เด็กและเยาวชนถูกกระบวนการยุติธรรมกระทาซ้า...”
(เพียนทอง ธนายศกุล. พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ, สนทนากลุ่ม, 2557)
นอกจากนี้ จากการศึ ก ษาเอกสารยั ง พบว่ า นอกจากแบบรายงานสื บ เสาะ
ข้อเท็จจริง (คป.04) รายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยงและความจาเป็นเด็กเยาวชน (คป.03) และ
แผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนรายบุคคล (คป.05) แล้ว ยังมีรายงานการประชุมสหวิชาชีพที่เป็น
ประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนอย่างมากเช่นกัน
4.1.3 ฐานข้อมูลผู้กระทาผิดและระบบสารสนเทศ
นอกจากข้ อ มู ล เอกสารแล้ ว คณะผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาฐานข้ อ มู ล ผู้ ก ระท าผิ ด พบว่ า
กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มี ฐานข้อมูลผู้กระทาผิ ด
ผู้ต้องขัง และเด็กและเยาวชนที่กระทาผิด ดังนี้
1) ฐานข้อมูลผู้กระทาผิด กรมคุมประพฤติ
กรมคุ มประพฤติ ได้ พั ฒนาระบบฐานข้ อมู ลสารสนเทศกรมคุ มประพฤติ ซึ่ งเป็ นฐาน
ข้อมูลกลาง ที่จัดเก็บประวัติผู้กระทาผิดในภารกิจงานคุมประพฤติและภารกิจงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด รูปแบบการทางานเป็นแบบรวมศูนย์ (Centralized) ฐานข้อมูลทั้งหมดจัดเก็บไว้ที่กรมคุมประพฤติ
และเปิ ดให้บริการระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติแบบ On-line Real-Time โดยสานักงานคุมประพฤติ
ทั่ วประเทศสามารถเรี ย กใช้ ง านระบบสารสนเทศกรมคุ ม ประพฤติ ผ่ า นช่ อ งทางระบบเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต รายละเอียดที่จัดเก็บประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ข้อมูลคดี ผลคดี เป็นต้น
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2) ฐานข้อมูลผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์
กรมราชทั ณ ฑ์ อยู่ ระหว่างพั ฒ นาโครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการบั น ทึก ข้อมู ล
ประวัติผู้ต้องขัง ฐานข้อมูลดังกล่าวเชื่อมโยงระหว่าง กรมราชทัณฑ์ เรือนจาและทัณฑสถานทั่วประเทศ
ผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เน็ ต จากการศึ ก ษาระบบฐานข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว พบว่ า มี ข้ อ มู ล ที่ ต รงกั บ ข้ อ มู ล
ในฐานข้อมูลของกรมคุมประพฤติ จานวน 21 รายการ อาทิเช่น เลขประจาตัวประชาชนของผู้ต้องขัง
ประวัติ การกระท าผิ ด พฤติ การณ์ คดี เป็ นต้น ฐานข้อ มูล ดังกล่ าว กรมราชทัณ ฑ์ ก าหนดให้ เรือนจ า
และทัณฑสถานบันทึกข้อมูลให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557
3) ฐานข้อมูลเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมพินิจและและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีระบบฐานข้อมูลผู้กระทาผิดเชื่อมโยง
ส่วนกลาง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนประจาเขต
ทั่วประเทศ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จากการศึกษา พบว่า ฐานข้อมูลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนมีข้อมูลที่ตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูลของกรมคุมประพฤติ จานวน 23 รายการ
เมื่อนาข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน พบว่า ข้อมูลของกรมราชทัณฑ์และกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน มีรายการที่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมคุมประพฤติ และข้อมูลดังกล่าวเป็น
ข้อมูลสาคัญและจาเป็นในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดของกรมคุมประพฤติ ดังนี้
(1) ข้อมูลผู้กระทาผิดตรงกันทั้ง 3 กรม แต่ใช้ชื่อเรียกแตกต่างกัน จานวน 17 รายการ
(2) ข้อมูลผู้กระทาผิดตรงกัน 2 กรม มีดังนี้
- ข้อมูลที่ตรงกันระหว่างกรมราชทัณฑ์กับกรมคุมประพฤติ จานวน 4 รายการ
- ข้อมูลที่ตรงกันระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับกรมคุมประพฤติ
จานวน 6 รายการ
- ข้อมูลที่มีเฉพาะในฐานข้อมูลของกรมราชทัณฑ์และกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน ซึ่งกรมคุมประพฤติจาเป็นต้องใช้
รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลผู้กระทาผิดตรงกันทั้ง 3 กรม แต่ใช้ชื่อเรียกแตกต่างกัน
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

กรมราชทัณฑ์
ชื่อหลัก
นามสกุลหลัก
เลขประจาตัวประชาชน
เพศ
เชื้อชาติ
สัญชาติ
อายุปัจจุบัน
รูปถ่าย

รายละเอียดข้อมูล
กรมคุมประพฤติ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน เลขประจาตัวประชาชน
เพศ
เพศ
เชื้อชาติ
เชื้อชาติ
สัญชาติ
สัญชาติ
อายุขณะถูกจับ
อายุปัจจุบัน
รูปถ่าย
รูปถ่าย
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ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลผู้กระทาผิดตรงกันทั้ง 3 กรม แต่ใช้ชื่อเรียกแตกต่างกัน
ลาดับ
ที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17

กรมราชทัณฑ์
ศาสนา
ระดับการศึกษา
อาชีพก่อนต้องโทษ
สถานภาพการแต่งงาน
ที่อยู่
เลขคดีดา
เลขคดีแดง
ฐานความผิด
ศาล

รายละเอียดข้อมูล
กรมคุมประพฤติ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ศาสนา
ศาสนา
การศึกษา
ประวัติการศึกษา
อาชีพ
การประกอบอาชีพ
สถานภาพ
สถานภาพ
ที่อยู่
ที่อยู่
เลขคดีดา
เลขคดีดา
เลขคดีแดง
เลขคดีแดง
กลุ่มฐานความผิดแทน ฐานความผิด
ชื่อศาล
เลขที่เอกสารของศาล

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลที่ตรงกันระหว่างกรมราชทัณฑ์กับกรมคุมประพฤติ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

รายละเอียดข้อมูล
กรมราชทัณฑ์
ชื่อตามหมายศาล
คานาหน้าชื่อ
เรือนจา
ครบกาหนด

กรมคุมประพฤติ
ชื่อสกุลตามสานวนคดี
คานาหน้าชื่อ
เรือนจาที่มีคาสั่งพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจาคุก
พ้นโทษวันที่

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลที่ตรงกันระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับกรมคุมประพฤติ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

รายละเอียดข้อมูล
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมคุมประพฤติ
ชื่อบิดา
ชื่อบิดา
ชื่อสกุลบิดา
ชื่อสกุลบิดา
ชื่อมารดา
ชื่อมารดา
ชื่อสกุลมารดา
ชื่อสกุลมารดา
วันที่ตามเอกสารของศาล
วันที่ศาลสั่ง
อัตราโทษ
โทษจาคุก
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ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลกรมราชทัณฑ์แต่ไม่มีในฐานข้อมูลกรมคุมประพฤติ
ซึ่งกรมคุมประพฤติ มีความจาเป็นต้องใช้
ลาดับที่
รายละเอียดกลุ่มข้อมูล
1
ข้อมูลครอบครัว
จานวนพี่น้อง (คน) เป็นคนที่
จานวนพี่น้องชาย (คน)
จานวนพี่น้องหญิง (คน)
จานวนบุตรทั้งหมด (คน)
จานวนบุตรชาย (คน)
จานวนบุตรหญิง (คน)
2
พฤติการณ์กระทาผิด/พฤติการณ์โดยย่อ
เหตุเกิดในท้องที่ (ส.ภ./ส.น.)
จานวนคู่คดี/ชื่อคู่คดี
จานวนค่าเสียหาย
จานวนผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิต
ประเภทยาเสพติด/ของกลางอื่น ๆ
จานวนของกลาง
3
ญาติและเพื่อนสนิท/ความสัมพันธ์/ความสัมพันธ์อื่น ๆ
ระบุคานาหน้าชื่อ ชื่อนามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน ตรอก/ซอย ถนน ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ภาค โทรศัพท์ สถานะ (มีชีวิต/เสียชีวิต) อาชีพ
4
ผู้อุปการะ/หมายเลขโทรศัพท์

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
และกรมคุมประพฤติ มีความจาเป็นต้องใช้
ลาดับที่
กลุ่มข้อมูล
1
ข้อมูลบิดา มารดา
ที่อยู่บิดา ที่อยู่เลขที่ หมู่/ซอยถนนตาบล อาเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อาชีพบิดา
ที่อยู่มารดา ที่อยู่เลขที่ หมู่/ซอยถนนตาบล อาเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อาชีพมารดา
สถานภาพของบิดา มารดา
อยู่ด้วยกัน แยกกันอยู่
2
ข้อมูลผู้ปกครอง
อาชีพผู้ปกครอง รายได้ อายุ โทรศัพท์
3
สถานที่เกิดเหตุ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ตาบล อาเภอ จังหวัด
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จากข้ อ มู ล ที่ แ สดงในตารางข้ างต้ น จะเห็ น ว่ า ข้ อ มู ล ที่ ก รมคุ ม ประพฤติ ต้ อ งใช้
ส่วนใหญ่มีอยู่ในฐานข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดังนั้นหากมี
การเชื่อมระบบหรื อดาเนิ น การให้ ส ามารถใช้ป ระโยชน์จากระบบร่ว มกันได้ จะลดภาระการทางาน
ซ้าซ้อนของพนักงานคุมประพฤติ ในการรวบรวมข้อมูลและลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ พนักงานคุม
ประพฤติ จะสามารถกาหนดแผนการดูแลแก้ไขฟื้นฟูได้รวดเร็วและมีเวลาในการแก้ไขฟื้ นฟู ม ากขึ้น
เด็ ก และเยาวชนที่ ก้ า วพลาดไม่ ต้ อ งพู ด ถึ ง สิ่ ง ที่ ไม่ อ ยากพู ด ถึ ง อี ก นอกจากนี้ จ ากการสั ม ภาษณ์
ผู้อานวยการสานักพัฒ นาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ให้ ข้อมูล ว่า ระบบสารสนเทศกรมพินิ จ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนสามารถประมวลผลจากข้อมูล
เป็ น รายงานประเภทต่ าง ๆ อยู่ ในรู ป pdf ไฟล์ ซึ่ งรวมทั้ งแบบรายงานทุ ก แบบที่ ก รมคุ ม ประพฤติ
ประสงค์จะนามาใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนด้วย โดยกรมคุมประพฤติและ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต้องทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้พนักงานคุมประพฤติของ
กรมคุมประพฤติ มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานคุมประพฤติของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน จะทาให้พนักงานคุมประพฤติ ของกรมคุมประพฤติสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล
ของเด็กและเยาวชนได้มีผลให้ได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วบนระบบอินเทอร์เนท ลดภาระการจัดทาเอกสาร
ของเจ้าหน้ าที่ และ ไม่กระทบต่องบประมาณของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน
“...เจ้าหน้าที่ของผมจะมีความสุขมากถ้ามีการทา MOU ระหว่างกรมคุมประพฤติ
และกรมพิ นิ จ และคุ้ มครองเด็ก และเยาวชน ให้ พ นั กงานคุม ประพฤติ ข องกรมคุ มประพฤติมี อานาจ
ในการดูแลเด็กและเยาวชนเช่นเดียวกับพนักงานคุมประพฤติของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จะทาให้พนักงานคุมประพฤติของกรมคุมประพฤติ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของ
เด็กและเยาวชนได้อย่างรวดเร็วบนระบบอินเทอร์เนท และลดภาระการจัดทาเอกสารและไม่กระทบกับ
งบประมาณของสถานพินิจฯ เด็ก ๆ ก็ได้ประโยชน์ คือ ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์และงานก็จะสาเร็จ...”
(ภูมิพงษ์ ขุนฉนมฉ่า ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน, สัมภาษณ์, 2557)
โดยสรุป การส่งต่อข้อมูลในขั้นตอนการสืบเสาะข้อเท็จจริง ผู้ต้องขังที่จะได้รับการ
พั ก การลงโทษหรื อ ลดวั น ต้ อ งโทษจ าคุ ก เรือ นจ าและทั ณ ฑสถานส่ ง แบบขอความร่ว มมื อ สื บ เสาะ
(ส.1-46) ที่มีข้อมูลเลขประจาตัวประชาชนและชื่อผู้อุปการะจานวน 1 ราย ให้สานักงานคุมประพฤติระหว่าง
30-60 วัน สานักงานคุมประพฤติส่งรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงให้เรือนจาและทัณฑสถานภายใน 30 วัน
นับแต่วันได้รับหนังสือขอความร่วมมือสืบเสาะข้อเท็จจริง ทั้งสองฝ่ายสามารถทางานได้ทัน เวลาและ
ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์ในการทางานแต่มีเรือนจาจังหวัดชัยนาทแจ้งรายชื่อผู้อุปการะ จานวน 2 ราย
ซึ่งเป็น ประโยชน์ต่อผู้ต้องขัง เพราะหากผู้อุปการะรายแรกไม่รับอุปการะ พนักงานคุมประพฤติจะได้
สืบเสาะข้อเท็จจริงผู้อุปการะรายถัดไปโดยไม่ต้องส่งคืนเรือนจาเพื่อเริ่มกระบวนการใหม่
ข้อมูลในขั้นตอนการคุมความประพฤติการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก
จากเรือนจา 7 แห่ง และทัณฑสถาน 2 แห่ง มีทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ส่งประวัติการแก้ไข
ฟื้นฟูและความต้องการความช่วยเหลือสงเคราะห์ ให้ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ได้รับหนังสือแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟู
จากเรือนจากลางเชียงใหม่และทัณ ฑสถานหญิงเชียงใหม่ ส่วนเรือนจาและทัณ ฑสถานที่ ไม่สามารถ
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จัดกิจ กรรมแก้ไขฟื้น ฟูให้ กับ ผู้ ต้องขังได้ เนื่องจากเรือนจาส่ว นใหญ่ คับแคบ เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ
ในการดูแลผู้ต้องขังทีม่ ีจานวนมาก
ข้ อ มู ล ในขั้ น ตอนการคุ ม ประพฤติ ผู้ ก ระท าผิ ด ที่ เป็ น เด็ ก และเยาวชน มี เพี ย ง
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรายงานการสืบเสาะข้อเท็จจริงฯ จากสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่ วนสานักงานคุมประพฤติอีก 7 แห่ ง ได้รับเพียง
หนังสือแจ้งการคุมความประพฤติมาพร้อมกับเด็กและเยาวชน ส่วนรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริง (คป.04)
รายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยงและความจาเป็นเด็กเยาวชน (คป.03) และแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟู
เด็ กหรื อ เยาวชนรายบุ ค คล (คป.05) ต้ องประสานขอจากสถานพิ นิ จและคุ้ม ครองเด็ กและเยาวชน
หลังจากที่เด็กและเยาวชนมาพบพนักงานคุมประพฤติแล้ว
ฐานข้อมูลผู้กระทาผิดและระบบสารสนเทศ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ ต่างมีฐานข้อมูล ของผู้กระทาผิด หากมีการเชื่อมโยงข้อมูลและ
จัดระบบให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันก็จะแก้ปั ญหาการไม่ส่งข้อมูล หรือข้อมูลล่าช้าและทาให้
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.2 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
เพิ่มมากขึ้น และมีการพัฒ นาทักษะความสามารถ ประสบการณ์ ของผู้มีส่ วนร่วมทาให้ปฏิบัติ งานได้
หลากหลายมากขึ้น สามารถดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิ ดได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในสถานที่ควบคุมตัว
จนถึงการดูแลในชุมชน
ผลการศึกษาพบว่า สานักงานคุมประพฤติทั้ง 8 แห่ง จัดช่องทางให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิด และสร้างการเรียนรู้ เพิ่มทักษะประสบการณ์ให้ผู้ เข้ามามีส่วนร่วมสามารถแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิด ตั้งแต่ในสถานที่ควบคุมตัวจนถึงการดูแลในชุมชน ซึ่งมีวิธีการแตกต่างกันตามบริบทพื้นที่
อันเนื่องจากทัศนคติ ทักษะความสามารถด้านการทางานกับชุมชน และประสบการณ์ การเรียนรู้และ
ทางานร่ วมกับภาคีวิชาการของผู้ บริหารและบุ คลากรของส านักงานคุมประพฤติ ปริมาณงานในความ
รับผิดชอบและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ ความหลากหลายและความเข้มแข็งของทรัพยากรชุมชน
การพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้
มี 4 รูปแบบ ดังนี้
4.2.1 รูปแบบการขอความร่วมมือ
การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในรู ป แบบการขอความร่ ว มมื อ นี้ เป็ น รู ป แบบดั้ ง เดิ ม
ของการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในงานคุมประพฤติ สานักงานคุมประพฤติที่ดาเนินการในรูปแบบนี้
มี 3 แห่ง ได้แก่ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท ตราดและระยอง โดยกลุ่มแรก คือ สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดชัยนาทและตราด ซึ่งเป็นสานักงานคุมประพฤตินาร่องดาเนินงานโครงการกาลังใจฯ
ได้เพิ่มทักษะความสามารถของอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในด้านการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย และได้ขอความร่วมมือให้อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
เข้าไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่ อยในเรือนจาชั่วคราวเขาพลองและเรือนจาชั่วคราวเขาระกา และ
ขอความร่วมมือให้สอดส่องดูแลโดยส่งข้อมูลของผู้กระทาผิดและแบบบันทึกการสอดส่องให้ทางไปรษณีย์
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เมื่ อ อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ห รื อ เครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนไปเยี่ ย มเยี ย นสอดส่ อ งผู้ ก ระท าผิ ด
ตามระยะเวลาที่สานักงานคุมประพฤติกาหนดแล้ว จะส่งบันทึกการสอดส่องคืนสานักงานคุมประพฤติ
ทางไปรษณีย์
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเข้าไป
สร้างสัมพันธภาพกับผู้ต้องขังขณะที่อยู่ในเรือนจาชั่วคราว โดยปฎิสัมพันธ์กับผู้ต้องขังเป็นไปในลักษณะ
ฉัน ท์ พี่ น้ องหรื อ ผู้ ใหญ่ ที่ ป รารถนาดี และการที่ ส ามารถเข้ าไปเยี่ย มผู้ ต้ อ งขั งได้ต ลอดเวลาภายหลั ง
จากเข้าไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยครั้งแรกแล้ว เนื่องจากเรือนจาชั่วคราวเขาพลองและเรือนจา
ชั่ว คราวเขาระก า ซึ่งอยู่ ในโครงการก าลั งใจฯ เปิ ด โอกาสให้ อาสาสมั ครคุ ม ประพฤติแ ละเครือ ข่ าย
ยุติธรรมชุมชนเข้าไปเยี่ยมผู้ต้องขังได้บ่อยครั้งเสมือนญาติพี่น้อง ส่งผลให้หลังจากผู้ต้องขังได้รับการพัก
การลงโทษหรือ ลดวัน ต้อ งโทษจ าคุ ก และกลั บ ไปอยู่ ในชุ มชนแล้ ว เมื่ ออาสาสมั ครคุ มประพฤติ และ
เครื อข่ ายยุ ติธ รรมชุม ชนไปเยี่ ย มที่ บ้ านจะได้รับ การยอมรับ และได้รับ ความร่ว มมื อจากผู้ กระท าผิ ด
และครอบครัว ซึ่งอาสาสมัครคุมประพฤติและผู้ได้รับ การพักการลงโทษได้สะท้อนถึง สัมพันธภาพและ
ความไว้วางใจดังกล่าว ดังนี้
“...อาสาสมัครคุมประพฤติ และพนักงานคุมประพฤติเข้าไปเยี่ยมในเรือนจาชั่วคราว
ไม่ได้ไปในฐานะเจ้ าหน้ าที่ แต่เข้าไปเยี่ ย มเหมือนญาติพี่น้องทาให้ สบายใจ เพราะการอยู่ในเรือนจา
ทาให้ขาดการติดต่อกับญาติพี่น้อง ข่าวคราวที่ได้รับบางครั้งก็ไม่แน่ใจ เมื่อพนักงานคุมประพฤติและ
อาสาสมัครคุมประพฤติเข้าไปเยี่ ยมก็สามารถสอบถามและปรึกษาได้ หากยังไม่ได้รับคาตอบขณะที่ถาม
พี่อานาจก็จ ะศึกษาและหาคาตอบให้ ในภายหลัง ทาให้ ลดความกังวลใจได้ ...... ภายหลังที่ได้รับการ
ปล่อยตัวแล้วอาสาสมัครคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติ ยังคงไปเยี่ยมเยียนและมีเบอร์โทรศัพท์ให้
เมื่อมีปัญหาสามารถปรึกษาได้ตลอด เหมือนมีคนที่เข้าใจเพิ่มขึ้น...” (โจ. (นามสมมุติ) ประชุมวิพากษ์
ผลการวิจัย, 2557)
“...การเข้าไปทาความรู้จักและสร้างสัมพันธภาพในเรือนจาชั่วคราวทาให้การไปเยี่ยม
ที่บ้านได้รับการต้อนรับจากผู้กระทาผิดและครอบครัว มีความไว้วางใจ ให้ข้อมูลดีขึ้น ทาให้งานง่ายขึ้น
หากไม่ได้สร้างสัมพันธภาพไว้ก่อนบางบ้านปล่อยหมาออกมาไล่กัดก็มี...” (ไพฑูรย์ สุ่มงาม. อาสาสมัคร
คุมประพฤติ, 2557)
สาหรับสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง เนื่องจากปริมาณงานในความรับผิดชอบ
มี เป็ น จ านวนมาก ประกอบกั บ ขาดอั ต ราก าลั ง ทดแทนบุ ค ลากรที่ ล าออก และยั ง ไม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยองทดแทนผู้ที่ย้ายไปดารงตาแหน่งที่อื่น ทาให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามแผนการวิจัย จึงได้ขอปรับแผนการวิจัย โดยดาเนินการเฉพาะการส่งต่อข้อมูลจากสถานพินิจ
และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนจั งหวัด ระยอง และด้ านการมี ส่ ว นร่ว มของชุ ม ชน ด าเนิ น การเฉพาะ
ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนตามรูปแบบเดิม คือ การขอความร่วมมือให้อาสาสมัครคุมประพฤติ
ดูแลผู้กระทาผิดในโครงการนี้ จานวน 5 ราย
4.2.2 รูปแบบการทางานแบบเครือข่าย
การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในรูปแบบของเครือข่ายนี้ สานักงานคุมประพฤติ
เป็ น ผู้ ส รรหาองค์ กรเครื อข่ ายที่ เข้ มแข็ ง จากนั้ น ประสานงานให้ เข้ามามี ส่ ว นร่ว มในการแก้ไขฟื้ น ฟู
ผู้กระทาผิด เมื่อมีผู้กระทาผิดต้องการแก้ไขฟื้นฟูในด้านใดก็ส่งผู้กระทาผิดไปเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูกับ
เครือข่ายนั้น ๆ โดยอาสาสมัครคุมประพฤติมีส่วนร่วมในการดูแลในชุมชน
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ในการวิจัยครั้งนี้มีสานักงานคุมประพฤติ
1 แห่ง คือ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบเครือข่ายโดยจัด
ช่องทางให้เครือข่ายชุมชนเข้ามาร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ทุ ก ภารกิ จ ส านั ก งานฯ คั ด สรรและประสานงานกั บ
เครื อ ข่ า ยที่ ส ามารถแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด จ านวน 2
องค์กร คือ สถาบันพัฒนาการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเองและ
เครือข่าย ศาสนธรรม ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม โดยกาหนดให้ผู้กระทาผิดทุกคนไป
อบรมและฟื้นฟูจิตใจตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือที่วัด โบสถ์หรือมัสยิดอย่างน้อยคนละ 9 วัน
โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
เป็ นผู้ประสานงานกับศาสนสถานและคอยดูแลช่วยเหลื อ
ผู้ ก ระท าผิ ด ส าหรับ สถาบั น พั ฒ นาการเรีย นรู้เพื่ อ จัด การ
ตนเองมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาวิธีคิดและการทาประโยชน์
เพื่อสังคม โดยจัดทาหลักสูตรการพัฒนาวิธีคิด จัดอบรมการ
พั ฒ นาวิธี คิ ด ให้ กั บ ผู้ ก ระท าผิ ด และจั ด ให้ ผู้ ก ระท าผิ ด ท า
ประโยชน์ให้ สั งคมโดยให้ เข้าร่วมทางานบริการสั งคมด้ ว ย
การร่วมกันสร้าง “ฝายมีชีวิต” ลุ่มน้าคีรีวง จานวน 9 ฝาย เพื่อเก็บกักน้าไว้ใช้ในฤดูแล้งและป้องกันน้า
ท่วมในฤดูน้าหลาก ซึ่งเป็นโครงการที่มีคุณค่าเพราะแก้ปัญหาชุมชนในระดับจังหวัด
ผลดีจากการดาเนินงานของสานักงานคุมประพฤติจังหวัด นครศรีธรรมราชร่วมกับ
เครือข่ายศาสนธรรมและสถาบันพัฒนาการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเองนี้ เห็นได้ผ่านข้อมูลการสะท้อนของ
ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
“...เครื อ ข่ า ยศาสนธรรมศาสนาพุ ท ธ
เริ่ มต้น จากผู้อานวยการฉวี อิน ทะระ ได้ป ระสานขอความ
ร่วมมือกับพระสังฆาธิการเพื่อขอให้ผู้ก ระทาผิดและผู้ติดยา
เสพติด ทั้งที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ และผู้ ได้รับพักการ
ลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก มาอยู่ที่วัดอย่างน้อย 9 วัน
ผู้ เข้ า รั บ การตรวจพิ สู จ น์ แ ละผู้ ได้ รั บ การพั ก การลงโทษ
และลดวัน ต้ องโทษจ าคุ ก บางรายอาจจะมี ค รอบครัว และ
บุตรเล็ก ๆ มาอยู่ด้วย ทางวัดก็ให้การสงเคราะห์อาหารทั้งผู้กระทาผิดและครอบครัว ปัจจุบันวัดให้การ
สงเคราะห์โดยจ้างผู้กระทาผิดเป็นพนักงานขับรถยนต์ให้วัด 1 ราย...” (พระมหาบวร ปวรธมโม. เจ้าอาวาสวัด
บุญนารอบ, สัมภาษณ์, 2557)
“...ลูกเคยไปร่วมงานทาฝายมีชีวิตกับ ด็อกเตอร์ดารง 1 ครั้ง กลับมาบอกว่ารู้สึกดี
ที่ได้ทาประโยชน์เพื่อคนอื่น...” (จอม. (นามสมมุติ) บิดาผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ
จาคุก, 2557)
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4.2.3 รูปแบบการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่เข้มแข็ง
การพัฒนาการมีส่วนร่วมรูปแบบนี้สานักงานคุมประพฤติจะคัดเลือกชุมชนที่เข้มแข็ง
และมีกลไกในการจัดการชุมชนของตนเองอยู่แล้ว จากนั้นประสานขอความร่วมมือให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด สานักงานคุมประพฤติที่จัดช่องทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรูปแบบนี้ ได้แก่
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ และสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวัด เชี ย งใหม่ ผู้ อ านวยการส านั ก งานคุ ม ประพฤติ
ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด แม้ว่าปัจจุบันสานักงานฯ จะมี
อาสาสมัครคุมประพฤติ จานวน 316 คน และมีเครือข่ายยุติธรรมชุมชนประมาณ 1,000 คน แล้วก็ตาม
แต่ มาช่ วยปฏิ บั ติ งานไม่ มากนั ก ยั งมี ผู้ กระท าผิ ดซ้ าเป็ นจ านวนมาก จึ งให้ ครอบครั วของผู้ กระท ำผิ ด
มีส่วนร่วมโดยเชิญครอบครัวมำพบ ณ สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ ให้ควำมรู้ในกำรดูแล
บุตรหลำนของตนเองในระหว่ำงกำรคุมควำมประพฤติ มำนำนประมำณ 2 ปี เศษแล้ว และแม้ว่าจะมี
ครอบครัว อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ก็ยังไม่เพียงพอสาหรับการช่วยเหลือ
ผู้กระทาผิด จึงกาหนดเป็นนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ดูแลคนในพื้นที่รับผิดชอบ
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด โดยในปี งบประมาณ 2557 ได้ ก าหนดเป้ าหมาย
ท าข้ อตกลงความร่ วมมื อ (Memorandum of Understanding : MOU) กั บองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
จานวน 12 แห่ง และได้ลงนามความร่วมมือไปแล้วสองแห่ง คือ เทศบาลตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง
และองค์การบริหารส่วนตาบลเขื่อนผาก อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวั ด เชี ย งใหม่ จั ด โครงสร้ า งงานแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด
เป็ น เขตพื้ น ที่ ให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ รั บ ผิ ด ชอบ และให้ งานกิ จ กรรมชุ ม ชนรับ ผิ ด ชอบพั ฒ นาการ
มีส่วนร่วมกับชุมชน การทางานจึงเริ่มต้นด้วยการให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ชุมชนกับพนักงานคุมประพฤติ
เพื่อให้สามารถสรรหาชุมชนที่มีศักยภาพ ค้นหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่มีศักยภาพ ประสานงาน
กับ อาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้น าธรรมชาติและเลื อกองค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่มีความพร้อ ม
ในการทางาน จากนั้นพนักงานคุมประพฤติกลุ่มงานกิจกรรมชุมชนจะประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดให้ควำมรู้เกี่ยวกับงำนคุมประพฤติแก่ คณะทำงำน
และเจ้ ำหน้ ำที่ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่ น แล้ วจัดประชุมคณะทางานขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ผู้กระทาผิดและครอบครัว เพื่อทาความรู้จักกัน ซึ่งศิริพร ผาสุขดี สะท้อนบรรยากาศในการ
ประชุมไว้ ดังนี้
“...พี่ ๆ ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ได้ขอเบอร์โทรศัพ ท์ ข องน้ อ ง ๆ สมาชิ ก
ของเราและพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง...” (ศิริพร ผาสุขดี. พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ, 2557)
ในด้านบริบทชุมชนพื้นที่ทดลอง จากการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เลือกองค์การบริหารส่วนตาบล
เขื่อนผาก อาเภอพร้าว ซึง่ มีอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นพื้นที่ทดลอง
ตาบลเขื่อนผากเป็นชุมชนชนบท คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีกานันที่เข้มแข็ง
เสียสละและใส่ใจในการแก้ไขปัญหาของชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลเขื่อนผาก มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทางานโดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง นอกจากนี้ ยังมีผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เข้ามามีส่วนร่วมในการทางาน ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีความ
ใกล้ชิดเสมือนญาติพี่น้อง มีภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเดียวกัน และชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นที่ทางาน
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โครงการพร้าวโมเดลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นพื้นที่ทางานโครงการ “การพัฒนานวัตกรรม
เชิงระบบ เพื่อการดูแลช่วยเหลือผู้พ้นโทษคดียาเสพติดจากระบบยุติธรรมคืนสู่สังคม” ของศูนย์วิชาการ
สารเสพติดภาคเหนือ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุ น เดิ ม ในการป้ อ งกั น ปั ญ หาอาชญากรรมและยาเสพติ ด ของชุ ม ชนมี ค าขวั ญ ว่ า
“ป้องกันรำยใหม่ ดูแลแก้ไขรำยเก่ำ” ในด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ชุมชนดาเนินการโดยคัดกรอง
ผู้ เสพยาเสพติ ดเข้ารั บ การบ าบั ด รั กษาก่ อน หากบ าบั ด แล้ ว ไม่ ส ามารถเลิ กเสพได้ห รือ มีก ารเสพซ้ า
จึงส่งดาเนินคดี ด้านการป้องกันปัญหาอาชญากรรมมีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในชุมชน และ
มีทีมงานรักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็งในระดับอาเภอ ด้านเป้าหมายการทางานของชุมชนนั้นจะถือ
ประโยชน์ชุมชนเป็นตัวตั้งและพึ่งตัวเองมากกว่าการพึ่งพาภายนอก เห็นได้จากการให้ข้อมูลในการถอด
บทเรียนของผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
“...การป้องกันปัญหายาเสพติดด้วยการป้องกันรายใหม่ ดูแลแก้ไขรายเก่าได้สร้าง
ผลกระทบทางลบเพราะ รพ.สต.เขื่อนผากถูกตาหนิว่าไม่บั นทึกข้อมูลผู้เสพผู้ติดใน บสต. ที่ไม่บันทึก
เพราะไม่มีผู้เสพผู้ติดเพราะได้ป้องกันและแก้ไขแล้ว...” (สังวาล จันทร์ติ๊บ . ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลเขื่อนผาก, 2557)
“...หากอาเภอมีงานจะขอที มงานรักษาความปลอดภัยของตาบลเขื่อนผาก ไปรักษา
ความสงบเรียบร้อยในงานของอาเภอ...” (สุทัด เชื้อนาม. กานันตาบลเขื่อนผาก, 2557)
ภายหลังการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แล้ว คณะกรรมการชุมชนตาบล
เขื่อนผากกาหนดกรอบการทางานเพื่อดูแลผู้ กระทาผิดเพิ่มจากที่มีอยู่เดิมอีก 3 เรื่อง คือ 1) การเตรียม
ดูแลผู้กระทาผิด โดยมีโครงการฝึกอาชีพ ปรับทัศนคติ และเยี่ยมบ้าน 2) การเตรียมครอบครัว โดยให้
ความรู้ความเข้าใจครอบครัวในการดูแลผู้กระทาผิด ปรับสภาพแวดล้อมในบ้านด้วยการปรับเปลี่ยน
ห้องนอน เครื่องนอน และ 3) การเตรียมชุมชน โดยปรับทัศนคติคนในชุมชนให้ยอมรับและไม่ซ้าเติม
ผู้กระทาผิ ด สร้างพื้น ที่ให้ ผู้ กระทาผิ ดมีส่ วนร่ว มในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น การเป็นประธาน
ในงานพิธีของชุมชน การให้ร่วมงานสาธารณประโยชน์ของชุมชน เป็นต้น
วิ ธี ก ารแก้ ไขฟื้ น ฟู แ ละช่ ว ยเหลื อ สงเคราะห์ ผู้ ก ระท าผิ ด ของต าบลเขื่ อ นผากใช้
“ความเชื่อ วัฒ นธรรมและภู มิปั ญ ญา” ซึ่งเป็ น วิถีชุมชนในสี่ ด้าน ได้ แก่ 1) ด้านสั งคม มีการเตรียม
ครอบครัวด้วยการให้ ความรู้ในการดูแลผู้กระทาผิด จัดสภาพแวดล้อมของบ้านให้ น่าอยู่ สร้างพื้นที่
ในสังคมด้วยการให้ผู้กระทาผิด เป็นประธานในงานพิธีของชุมชน เข้าร่วมทาสาธารณประโยชน์ให้กับ
ชุ ม ชน เตรี ย มชุ ม ชนด้ ว ยการปรั บ ทั ศ นคติ ให้ ย อมรั บ และไม่ ซ้ าเติ ม ผู้ ก ระท าผิ ด 2) ด้ านจิ ต ใจ โดย
อาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับผู้ น าชุมชนไปรับตัวผู้ กระทาผิดจากสถานที่ควบคุมตัว เยี่ยมเยียนให้
กาลังใจผู้กระทาผิดและครอบครัว 3) ด้านจิตวิญญาณ ด้วยการประกอบพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ รดน้า
ส้มป่อย “ปลดปล่อยสิ่งที่เป็น อัปมงคล” เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ ผู กข้อมือรับขวัญ ผู้กระทาผิ ดสู่ ชุมชน
และ 4) ด้านร่างกาย โดยสงเคราะห์ เงินทุนประกอบอาชีพและประสานสถานประกอบการในชุมชน
ให้รับผู้กระทาผิดเข้าทางาน ส่วนวิธีการทางานใช้ “วิถีนำวิธี” ตัวอย่าง เช่น การสอดส่องผู้กระทาผิด
ผู้นาชุมชนไปเยี่ยมในฐานะลูกหลานในเวลาที่ว่างจากการทางาน การพบปะกันในงานประเพณีหรืองาน
สาธารณะของชุมชน ซึ่งบ่อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง และรายงานในแบบสอดส่องของราชการส่งสานักงาน
คุมประพฤติเดือนละ 1 ครั้ง เป็นต้น
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ปั จ จั ย ความส าเร็ จ ของการมีส่ วนร่วมชุม ชนรูป แบบนี้ คือ ส านัก งานคุ มประพฤติ
จั งหวัด เชีย งใหม่ ได้ กาหนดเป้ าหมายการมีส่ วนร่วมไปที่ ครอบครัว และองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ซึ่ งมี ห น้ าที่ ในการดู แ ลและพั ฒ นาคนในชุ ม ชนของตนเอง และเลื อ กชุ ม ชนที่ มี ต้ น ทุ น ทั้ งด้ านวิ ธีคิ ด
วิธีการทางาน มีความสัมพันธ์ในทีมงานอย่างแนบแน่น ใช้ความเชื่อ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา มาแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิดทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญ ญาณและสังคม สร้างกาลังใจ และให้ คุณค่ากับ ผู้กระทาผิ ด
ด้วยการยกย่องให้ชุมชนยอมรับ
2) สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี มีแนวทางพัฒนาให้ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ผ่ า นกลไกอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ แ ละเครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน
โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเครือข่ายการ
ทางานเดิมทั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และหน่วยงานภาคีการทางานบริการ
สังคม โดยส่งเสริมและสร้างช่องทางให้ ชุมชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลผู้กระทาผิดตามบทบาท
ที่เกี่ยวข้อง และหากผู้เข้ามามีส่ วนร่วมมีบ ทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ กระทาผิ ด ด้วยแล้ วจะทาให้ ง่าย
และประสบความสาเร็จมากขึ้น สาหรับหน่วยงานราชการจะประสานและทาความเข้าใจระดับนโยบาย
จากนั้น สร้างการมีส่วนร่วมผ่านกลไกเดิมของกรมคุมประพฤติ เช่น เชิญอาจารย์ในสถาบันการศึกษา
มาเป็ น อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ แ ละให้ ดู แ ลผู้ ก ระท าผิ ด ที่ เ ป็ นเด็ ก และเยาวชนที่ ศึ ก ษาอยู่ ใ น
สถาบันการศึกษาแห่งนั้น เชิญกานันที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและประสานงานได้ทุกฝ่าย
เป็ น อาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่ อแก้ไขปั ญ หาการผิ ดเงื่อนไขของผู้ ถูกคุม ความประพฤติและผู้ เข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น
สานั กงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุ รีไม่ได้จัดโครงสร้างงานแก้ไขฟื้ นฟู ผู้กระทาผิ ด
เป็ น เขตพื้ น ที่ แต่การพัฒ นาการมีส่ วนร่ว มกับชุมชนได้ดาเนิน การในระดับ ตาบล โดยพิจารณาจาก
ศักยภาพของอาสาสมัครคุมประพฤติที่มีจิตสาธารณะ มีความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานที่ สามารถ
สนั บ สนุ น งานแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด โดยเลื อ กด าเนิ น การที่ ต าบลซอนสมบู ร ณ์ อ าเภอหนองม่ ว ง
ซึ่ งมี อ าสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ เป็ น นายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลซอนสมบู รณ์ และเป็ น ประธาน
อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ อ าเภอหนองม่ ว ง เป็ น ผู้ มี จิ ต สาธารณะท างานสั งคมกั บ หลายองค์ ก ร เช่ น
เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและเป็นประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาตาบลด้วย เป็นต้น
ด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในตาบลซอนสมบูรณ์ อาเภอหนองม่วง สานักงาน
คุม ประพฤติ จ ะนั ด ผู้ ก ระท าผิ ด ทุ ก ภารกิ จ มารายงานตั ว ณ ศู น ย์ ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนต าบลซอนสมบู ร ณ์
ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลซอนสมบู ร ณ์ โดยอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ซึ่ ง เป็ น ประธาน
อาสาสมัครคุมประพฤติอาเภอหนองม่วงด้วย จะประสานอาสาสมัครคุมประพฤติในตาบล และเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตาบลซอนสมบูรณ์ มาช่วยรับรายงานตัว ส่วนด้านการพัฒนาวิธีคิดและพัฒนาจิตใจ
อาสาสมัครคุมประพฤติ ประสานกับพระครูใบฎีกาทรงพล เจ้าอาวาสศรีรัตนาราม ซึ่งเคยเป็นนักพัฒนา
เอกชนทาหน้าที่ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยด้วยการให้หลักคิดในการดาเนิ นชีวิต ชี้ผิด ชี้ถูกบอกทางเดิน และ
จัดให้ผู้กระทาผิดทุกภารกิจทางานสาธารณประโยชน์ให้ กับชุมชนด้วยการทางานบริการสังคมร่วมกับ
คนในชุมชน
ด้านการช่ว ยเหลื อสงเคราะห์ ประธานอาสาสมั ครคุ มประพฤติ อาเภอหนองม่ ว ง
ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณการสงเคราะห์ ผ่ านกระทรวงพัฒ นาสั งคมฯ และบรรจุงบประมาณ
การสงเคราะห์ไว้ในแผนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลซอนสมบูรณ์ ปัจจุบันตาบลซอนสมบูรณ์
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ไม่มีผู้กระทาผิด แล้ วส านั กงานคุมประพฤติ จังหวัดลพบุรี จึงมอบหมายให้ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบล
ซอนสมบูรณ์ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดทั้งอาเภอหนองม่วง จะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของอาสาสมัคร
คุมประพฤติ ดังนี้
“...ผมเคยทางานฝ่ายปกครองมาก่อน ปัจจุบันเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ซอนสมบูรณ์ เป็นประธานอาสาสมัครสาธารณสุขและอาสาสมัครพัฒนาสังคม การทางานหลาย ๆ ด้าน
มีส่วนเอื้อต่อการดูแลผู้ถูกคุมฯ การฝึกสอนบุคลากรและการปลูกฝังจิตสาธารณะโดยให้เจ้าหน้าที่ของ
อบต. มาช่วยงานคุมประพฤติ คิดว่าเป็นการพัฒนาบุคลากรอีกทางหนึ่ง การอบรมคุณธรรม จริยธรรม
พระอาจารย์แต๋มเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนารามท่านสนทนาธรรมกับผู้ถูกคุมฯ เน้นคุณธรรมและความกตัญญู
การบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทางานบริการสังคมร่วมกับคนในชุมชน และชุมชนเป็นผู้เลี้ยง
อาหารกลางวัน...”
“....ด้านการสงเคราะห์ เน้นความต้องการของผู้ถูกคุม ฯ เป็นหลัก ในชุมชนมีการทา
ไม้กวาดและเปลญวน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและมีตลาดรองรับ มีการดัดเหล็กเส้นเป็นรูปสัตว์เพื่อนาไปให้
ต้ น ไม้ เกาะและตั ด แต่ งเป็ น รู ป สั ต ว์ ซึ่ งผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ที่ เป็ น วั ย รุ่ น สนใจ จึ ง ได้ ป ระสานขอ
งบประมาณจากกระทรวงพัฒ นาสังคมฯ ซึ่งมีเป็ นจานวนมากมาสนับสนุน ส าหรับ งบประมาณของ
องค์การบริห ารส่ วนตาบลซอนสมบู รณ์ ได้บรรจุอยู่ในแผนงบประมาณอยู่แล้ ว...” (ทองใบ เครือ คา.
อาสาสมัครคุมประพฤติและนายกองค์การบริหารส่วนตาบลซอนสมบูรณ์, 2557)
นอกจากนี้เพื่อแก้ปัญหาผู้กระทาผิดและผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ผิดเงื่อนไขไม่มารายงานตัว
และไม่ปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูเป็นจานวนมาก สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีได้ประสานนโยบาย
ระดับจังหวัดเพื่อขอความร่วมมือกานันผู้ใหญ่บ้านติดตามผู้กระทาผิดและผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดให้มารายงานตัว และมาปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พบว่า ได้ผล
ประมาณร้อยละ 80 นอกจากนี้ ยังพบว่านายอาเภอบ้านหมี่ได้กาหนดนโยบายเร่งด่วนสาคัญ 3 ประการ
คือ 1) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การปราบปรามยาเสพติด และ 3) การเชิดชูและส่งเสริม
วัฒนธรรมชุมชน
ด้ านการน าความรู้และประสบการณ์ ม า
พัฒนาต่อเนื่อง สานักงานคุมประพฤติเห็นว่าตาบลบางขาม
อาเภอบ้านหมี่ มีกานันที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและประสานงานได้ทุกฝ่าย จึงได้เชิญ เข้ามาเป็น
อาสาสมัครคุมประพฤติและมอบหมายให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ที่ ต าบลบางขาม โดยได้ จั ด เวที
ชุมชนขึ้น เมื่อวันที่
25 กรกฎาคม 2557
เพื่ อท าความเข้ าใจกั บ ผู้ กระท าผิ ดทุ กภารกิ จและครอบครั ว
ภาคี การท างานในเวที ชุ มชน ได้ แก่ อาสาสมั ครคุม ประพฤติ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลบางขาม
ตารวจชุมชนสัมพันธ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
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ผลการจั ดท าเวที ชุ มชน มี ข้ อสรุ ปว่า ก านั นผู้ ใหญ่ บ้ านท าหน้ าที่ ก ากั บดู แลผู้ ถู กคุ ม
ความประพฤติ และผู้เข้ารับ การฟื้น ฟูสมรรถภาพผู้ติ ดยาเสพติดให้ ปฏิบัติตามเงื่อนไของค์การบริห าร
ส่วนตาบลบางขาม ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์และพัฒนาอาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางขาม
และ อสม. ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต และบาบัดฟื้นฟูให้ เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครอบครัวของ
ผู้กระทาผิดและผู้ติดยาเสพติดประสงค์ให้ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีมารั บรายงานตัวในท้องที่
ตาบลบางขาม และให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบาบัดยาเสพติดที่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบางขาม เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรายงานตัวและเข้ารับการฟื้ นฟูที่
โรงพยาบาลในจังหวัดลพบุรี ซึ่งบุคคลในครอบครัวของผู้กระทาผิดได้สะท้อนในเวทีชุมชน ดังนี้
“...อยากให้สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีมารับรายงานตัวที่ตาบลบางขามและ
อยากให้บุตรหลานมาเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ รพ.สต.บางขามเพราะจะประหยัด
ค่าเดิน ทางไปรายงานตัว ที่ ส านั ก งานคุ มประพฤติ จังหวัดลพบุ รีและค่าเดิน ทางไปเข้ารับ การฟื้ นฟู ฯ
ที่ตัวจังหวัด บางครั้งเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์อาจจะไม่มีใบขับขี่ถูกปรับ เสียค่าใช้จ่ายเป็นจานวนมาก...”
(ครอบครัวผู้กระทาผิด. สนทนากลุ่ม, 2557)
“...ดีใจที่คนในชุมชนจะเข้ามาร่วมดูแลช่วยเหลือบุตรหลาน ไม่รู้สึกว่าถูกประจาน...”
(มารดาผู้กระทาผิด. สนทนากลุ่ม, 2557)
“...อยากให้มีการจับกุมผู้จาหน่ายยาเสพติดทั้งรายย่อยและรายใหญ่ให้หมดไป...”
(ภรรยาผู้กระทาผิด. สนทนากลุ่ม, 2557)
ความเชื่อและประสบการณ์การทางานด้านยาเสพติดของอาสาสมัครคุมประพฤติ
ซึ่งเป็นผู้นาชุมชนเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมและความสาเร็จในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ซึ่งกิตติพล ตะพานแก้ว อาสาสมัครคุมประพฤติและกานัน ตาบลบางขาม สะท้ อนไว้ในการวิพากษ์
ผลการวิจัยวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้
“...การเข้ า มาเป็ น อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ เ พราะต้ อ งการแก้ ปั ญ หาสั ง คม
ด้านการแก้ปัญหาการกระทาผิด ได้ทางานเกี่ยวกับยาเสพติดได้หลายมิติ โดยเฉพาะด้านการควบคุมดูแล
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จากประสบการณ์พบว่าก่อนหน้านี้ในตาบลบางขาม มีผู้เสพและ
ผู้ติดยาเสพติด อยู่ 77 ราย ปัจจุบัน เหลืออยู่ 12 ราย เหตุที่ผู้ติดยาเสพติดลดลง ไม่ได้มาจากการปราบปราม
แต่มาจากการสร้างสัมพันธภาพด้วยการพูดคุย ทาความเข้าใจ ชี้ให้เ ห็นโทษของยาเสพติดที่สาคัญเขารู้
ว่าเราไม่ไปจับแต่รู้ว่าเราจะไปช่วยเขา...”
“...การแก้ปัญหาสานักงานคุมประพฤติต้องเป็นหลัก เพราะการประสานงานยังต้อง
ใช้ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน โดยอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นผู้ประสาน ขณะเดียวกันในการประชุม
กานั น ผู้ ใหญ่ บ้ านประจ าเดื อน ผมก็ป ระชาสั ม พั นธ์ผ ลการท างานของอาสาสมัค รคุ มประพฤติ และ
ขอความร่ ว มมื อ ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ า นให้ ท างานร่ ว มกั น งานจึ งจะส าเร็ จ ...” (กิ ต ติ พ ล ตะพานแก้ ว .
อาสาสมัครคุมประพฤติและกานันตาบลบางขาม, 2558)
ปัจจัยความสาเร็จของสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี คืออาสาสมัครคุมประพฤติ
ที่เป็นผู้น าทั้งสองตาบลมีตาแหน่ งทางสังคมอื่นที่สามารถประสานงานนาทรัพยากรมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน สาหรับอาเภอบ้านหมี่ นโยบายของนายอาเภอที่เน้นการปราบปรามยาเสพติดเป็นปัจจัยเอื้อ
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ต่อการทางาน รวมทั้งกระบวนทัศน์ผู้บริหารสานักงานคุมประพฤติที่มีความเชื่อว่างานคุมประพฤติควร
ให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ส่วนหน่วยงานราชการควรเป็นผู้สนับสนุน
โดยสรุป สานักงานคุมประพฤติทั้งสองแห่งมีกลไกการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ที่เข้มแข็งที่แตกต่างกัน ส านั กงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่กาหนดเป้าหมายชัดเจน คื อ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและให้พนักงานคุมประพฤติเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกเป้าหมายที่เป็นชุมชนเข้มแข็ง
ที่ มี ก ลไกการจั ด การตั ว เองได้ ดี แล้ ว ท าข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การร่ ว มกั น
ส่วนสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีใช้กลไกเดิม คือ อาสาสมัค รคุมประพฤติที่ ซึ่งมีระเบียบรองรับ
การเข้ามามี ส่วนร่วมแก้ไขฟื้น ฟูผู้กระทาผิด อยู่แล้ ว โดยอาสาสมัครคุมประพฤติที่เป็นเป้าหมายร่ว ม
ดาเนินการวิจัยเป็นผู้ที่มีตาแหน่งทางสังคมอื่นด้วย เช่น เป็นกานันหรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และให้ อาสาสมัครคุมประพฤติเป็ น แกนประสานผู้ มีส่วนเกี่ยวข้ องให้เข้ามามีส่ วนร่วมทั้ง วัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและอาสาสมัครสาธารณสุข
4.2.4 รูปแบบการเสริมพลังอานาจให้ชุมชนพร้อมเป็นเจ้าของ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน ให้ความสาคัญกับการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ในชุ ม ชนและเน้ น การจั ด การเชิ ง พื้ น ที่ จึ งจั ด โครงสร้ างส านั ก งานให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานโดยแบ่งพื้นที่ ของจังหวัดลาพูนออกเป็น 8 พื้นที่ ให้พนักงานคุมประพฤติ
กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ซึ่งเป็นข้าราชการและมีประสบการณ์ในการทางานทาหน้าที่วิเคราะห์
วางแผนและติดตามผลการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดและผู้ติดยาเสพติด และทาหน้าที่แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
และผู้ ติดยาเสพติดที่มีปั ญ หายุ่งยากซับซ้อน ส่ วนพนักงานคุมประพฤติกลุ่ มงานกิจกรรมชุมชนและ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ทาหน้าที่พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิด และร่วมปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดและผู้ติดยาเสพติดในชุมชนร่วมกับอาสาสมัคร
คุมประพฤติและเครือข่ายยุติธ รรมชุมชนตามแผน ที่พนักงานคุมประพฤติกลุ่มงานแก้ ไขฟื้นฟูกาหนด
ทั้ง 8 พื้นที่
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ล าพู น มี ทุ น เดิ ม ด้ า นการท างานร่ ว มกั บ ชุ ม ชน
ค่อนข้างมากเนื่ องจากเคยศึกษาและพัฒ นางานร่ว มกับหน่วยงานวิช าการ คือ ฝ่ ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
สานักงานกองทุนสนับ สนุ นการวิจัย (สกว.) ระหว่ าง พ.ศ. 2548-2549 และศูนย์วิชาการสารเสพติด
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ในการดาเนินงานโครงการนี้
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน จึงเลือกอาเภอป่าซาง ซึ่งเป็นพื้นที่ทางานของศูนย์วิชาการสารเสพติด
ภาคเหนื อ มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ มีลั กษณะเป็น ชุมชนชนบท ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีความ
ใกล้ ชิ ด เสมื อ นญาติ มี ภ าษาและวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น อย่ างเดี ย วกั น และพื้ น ที่ ดั งกล่ า วมี อ าสาสมั ค ร
คุมประพฤติที่เข้มแข็ง และมีความสามารถในด้านการประสานงานและการเป็นพี่เลี้ ยงของเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนและเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าซาง
1) ด้านรูปแบบและวิธีดาเนินการ
ส านั กงานคุมประพฤติ จังหวัดล าพู นใช้ รูป แบบให้ ชุมชนมี ส่ ว นร่ว มทุ กขั้น ตอน
ส่วนวิธีการใช้ผู้กระทาผิด และชุมชนเป็นศูนย์กลาง มีความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ มี การเรียนรู้
วิ ธี ก ารแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ร่ ว มกั น ระหว่ า งส านั ก งานคุ ม ประพฤติ อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และเกาะเกี่ยวทรัพยากรชุมชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟู
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ผู้กระทาผิดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในสถานที่ควบคุมตัว การแก้ไขฟื้นฟู
ในชุมชนและการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้
(1) การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในขั้ น ตอนการเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นปล่ อ ย
เมื่อได้รับแจ้งจากเรือนจาจังหวัดลาพูนว่าจะมีการปล่อยตัวการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจาคุก
ผู้ต้องขังที่มีภูมิลาเนาในตาบลป่าซาง สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน จะเตรียมความพร้อมชุมชน
โดยทาความเข้าใจกับกานันหรือผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตาบลป่าซาง และบุคคลในครอบครัวของผู้ต้องขัง
และเชิญ เข้าร่วมเตรียมความพร้อมก่อนปล่ อยในเรือนจาจังหวัดลาพูน ร่วมกับ พนักงานคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
(2) การมีส่วนร่วมของชุมชนในขั้นตอนการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนระหว่างคุมความ
ประพฤติ
- การรับตัวและจัดพิธีรับขวัญ
เมื่อ ถึง กาหนดวัน ปล่ อยตัว พนั กงานคุม ประพฤติ ครอบครัว ผู้ ก ระทาผิ ด
กานั น หรือ ผู้ใหญ่ บ้ าน อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จะไปรับตั วผู้ กระทาผิ ด
ที่เรือนจ า จากนั้ น น าผู้ กระท าผิ ด กลั บ ไปยั งวัดในชุ มชนเพื่ อ ทาพิ ธีกรรมรดน้ าส้ มป่ อยและผู ก ข้อมื อ
รับขวัญผู้กระทาผิดคืนสู่ชุมชน
- การปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูนนัดผู้กระทาผิดทุกภารกิจในอาเภอป่าซาง
มารายงานตัว ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลอินทขิล เดือนละ 1 ครั้ง อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่าย
ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนเป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ งานหลั ก หน่ ว ยงานราชการในพื้ น ที่ แ ละผู้ พ้ น การคุ ม ประพฤติ ม าร่ ว ม
ปฏิ บั ติ งานโดยมี พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ท าหน้ าที่ เป็ น พี่ เลี้ ย งให้ ค าแนะน าปรึ ก ษาในการปฏิ บั ติ งาน
และตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนสุดท้าย โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานตามบทบาท ดังนี้
ก. อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ดาเนินการเตรียม
สถานที่และปฏิบัติงานในจุดปฏิบัติงาน 4 จุด คือ จุดแรก แจกบัตรคิวและคัดกรอง จุดที่สอง ลงทะเบียน
จุดที่สาม ตรวจปัสสาวะ และจุดที่สี่ รับรายงานตัวและให้คาปรึกษา
ข. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนอาสาสมัคร
คุ ม ประพฤติ แ ละเครื อ ข่ ายยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน ณ จุ ด ปฏิ บั ติ งานตรวจปั ส สาวะ นายสั งวรณ์ สมบั ติ ใหม่
นักสังคมสงเคราะห์ ข้าราชการบ านาญ ดาเนินการกลุ่มครอบครัวอาสา ด้วยการให้ ความรู้ในการดูแล
ผู้ กระท าผิ ด จั ด กระบวนการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ระหว่างบิ ดามารดาหรือ บุ คคลในครอบครัว
ผู้ กระท าผิ ด และให้ พ นั กงานคุ มประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธ รรมชุมชน
ร่วมเรียนรู้ด้วย
ค. พั ฒ นาสั งคมจั งหวั ด ร่ ว มปฏิ บั ติ ง านกั บ อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ แ ละ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ณ จุดปฏิบัติงานการให้คาปรึกษากลุ่มและการปรึกษาครอบครัว
ง. ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่มีภูมิลาเนาในอาเภอป่าซาง มาเป็นอาสาสมัคร
ช่วยให้คาแนะนาแก่ผู้กระทาผิดที่มารายงานตัวที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง
จ. บิดามารดาและคนในครอบครัวของผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมกลุ่ม
ครอบครัวอาสาเพื่อเรียนรู้การดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครอบครัว
ผู้ถูกคุมความประพฤติการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกด้วยกัน
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ในการเริ่ ม ต้ น ปฏิ บั ติ งานรู ป แบบนี้ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ จ ะเป็ น พี่ เลี้ ย ง
พาทางานจากงานง่ายไปหายาก เช่น การเก็บปัสสาวะ การลงทะเบียน การคั ดกรอง การรับรายงานตัว
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจากเครือข่ายที่ เข้ามาให้การสนับสนุน เช่น พัฒ นา
สังคมให้การเรียนรู้ด้านการให้คาปรึกษากลุ่ม การปรึกษาครอบครัว นายสังวรณ์ สมบัติใหม่ ดาเนินการ
กลุ่มครอบครัวอาสาด้วยการให้ความรู้ในการดูแลผู้กระทาผิดและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของบิดา
มารดาและบุคคลในครอบครัวผู้กระทาผิด
(3) การสอดส่องดูแลผู้กระทาผิด
อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจะไปเยี่ย มผู้กระทาผิด
และครอบครั ว เป็ น ที ม ส าหรั บ เครื อ ข่ ายยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนที่ เพิ่ ง เริ่ม ปฏิ บั ติ งานใหม่ จะมี อ าสาสมั ค ร
คุมประพฤติที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยง หากพบปัญหาสามารถปรึกษาพนักงานคุมประพฤติ โดยการ
ส่งข้อมูลทางไลน์ได้ทันที ซึ่งเครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้สะท้อนไว้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
“...ไปเยี่ยมผู้พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกในเวลาเขาเสร็จภารกิจ
ประจ าวัน วิธีการใช้ความเป็ น ญาติผู้ใหญ่ ที่ป รารถนาดี ทาให้ ผู้ กระท าผิดสบายใจที่จะให้ ข้อมู ลและ
ขอรับคาปรึกษา...” ซึ่งป้ าเอ็ม บอกว่า “...แบบฟอร์มก็ เก๊ำะ ๆ ไป แต่อู้กันไป ได้ข้อเท็จจริงลึกกว่าดีกว่า
ผู้ ป กครองก็ ดี ใจที่ เห็ น อาสาสมั ครคุ ม ประพฤติแ ละเครือ ข่ ายฯ มาเยี่ ยม ปั จ จุบั น ทั้ งครอบครัว และ
ผู้ ก ระท าผิ ด มี ค วามคุ้ น เคยและไว้ ว างใจอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ แ ละเครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน...”
(เพ็ญพรรณ พุ่มเดชังกุล (ป้าเอ็ม). เครือข่ายยุติธรรมชุมชน, 2557)
“...การไปเยี่ยมบ้านของอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ไม่ได้สร้างความอึดอัดหรือลาบากใจ และอยากให้ช่วยทาความเข้าใจกับผู้นาชุมชนให้ยอมรับพวกเราด้วย...”
(แจ็ส (นามสมมุติ). สนทนากลุ่ม, 2557)
(4) การช่วยเหลือสงเคราะห์ระหว่างคุมความประพฤติ
ผู้ ก ระท าผิ ด ปรึ ก ษากั บ อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลถึ งความ
ต้องการได้รั บ การสงเคราะห์ จากนั้ น อาสาสมัค รคุมประพฤติ จ ะประสานกับส านักงานคุมประพฤติ
เพื่อให้การสงเคราะห์ ซึ่งผู้ถูกคุมความประพฤติได้สะท้อนไว้ในการสนทนากลุ่ม ดังนี้
“...มารายงานตัว และได้ป รึกษากับ อ้ ายสถิต ย์ ว่าอยากได้ เงินทุ น ประกอบ
อาชีพทากล้วยฉาบ ประมาณหนึ่ งสัปดาห์ก็ได้รับการสงเคราะห์ ปัจจุบันกล้วยหายากจึงเปลี่ ยนมาทา
ขนมหัวเราะ ซึ่งเป็นสูตรของแม่...” (จุ๋ม สนทนากลุ่ม อ้างแล้ว)
2) การเสริมพลังคนทางาน
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวัด ล าพู น และศู น ย์ วิช าการสารเสพติ ด ภาคเหนื อ
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นความรู้ อ ย่ า งสม่ าเสมอ ระหว่ า งคนท างานทั้ งพนั ก งาน
คุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน รวมทั้งภาคีการทางานอื่น เช่น เจ้าหน้าที่
พัฒนาสังคม และนายสังวรณ์ สมบัติใหม่ นอกจากนี้ยังมีการเสริมพลังระหว่างการทางาน โดยภายหลัง
เสร็จการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง จะสรุปบทเรียนและปัญหาอุปสรรค สิ่งที่ที มอาสาสมัครคุมประพฤติและ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนทาได้ดีอยู่แล้วก็ยกขึ้นมาชมเชย เป็นการ “ตอกหลัก” ว่าทาดีและถูกต้องแล้ว
เพื่อสร้างกาลั งใจ สาหรับ สิ่งที่เป็ น ปัญ หาอุปสรรคก็ชวนคิดหาทางแก้ปัญ หาและหาทางออกร่วมกัน
หากมีกรณีต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเร่งด่วนจะดาเนินการทันที ซึ่งทีมงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสะท้อนไว้ ดังนี้
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“...การสรุปบทเรียนหลังการทากิจกรรมแก้ไขฟื้ นฟูผู้กระทาผิด สร้างความมั่น ใจ
ให้อาสาสมัครคุมประพฤติ หากมีปัญหาสามารถปรึกษาพนักงานคุมประพฤติได้ ทาให้มีความมั่นใจมากขึ้น...”
(ศรีเพ็ญ อัมรานนท์ (ป้าพิน). อาสาสมัครคุมประพฤติ, 2557)
ผลจากการพั ฒ นาการมีส่ วนร่ว มรู ปแบบนี้ ทั้งการพัฒ นาทักษะและเสริมพลั ง
พบว่า การเรียนรู้วิธีการทางานผ่านการปฏิบัติ (Learning by doing) ทาให้เกิดทักษะสามารถปฏิบัติ
ไปพร้อมกับการทางาน และการสรุปบทเรียนร่วมกัน หลังการปฏิบัติทาให้เกิด ประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานจริงหรือเรียกว่า “ปัญญาปฏิบัติ” เป็นการเสริมพลังคนทางานให้ “เกิดควำมเชื่อมั่น ” และ
“สร้ำงควำมสัมพันธ์” ระหว่างคนทางานและผู้เกี่ยวข้องให้กว้างขวางและเป็นพลังร่วมในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิดต่อไป
นอกจากนี้ การเพิ่ มช่ องทางให้ ชุ มชนเข้ามามีส่ ว นร่ว มทั้ งแบบไม่เป็ น ทางการ
และแบบเป็นทางการ ล้วนเป็นสิ่งสาคัญต่อความสาเร็จ โดยการมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการเป็นปัจจัย
เอื้ อ ให้ ค นในชุ ม ชน ซึ่ งเป็ น คนใกล้ ชิ ด มี อิ ท ธิ เชิ ง บวกต่ อ ความส าเร็ จ ในการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด
และในขณะเดีย วกัน ยังเป็ น การเริ่ ม สร้างการรับรู้เชิงบวกของคนในชุมชนต่อผู้ ถูกคุมความประพฤติ
การพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกด้วย ส่วนแบบเป็นทางการทาให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ให้ การสนั บ สนุ น ทั้งความรู้ และทั กษะในการปฏิบั ติงานและการแก้ ไขฟื้น ฟูและช่ว ยเหลื อสงเคราะห์
ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
- การสร้างการมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการ ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อย เมื่อมีผู้ต้องขังจะได้รับการปล่อยตัว ในชุมชนแห่งใด พนักงานคุมประพฤติเตรียมความพร้อม
ครอบครัวและชุมชนด้วยการทาความเข้าใจฝ่ายปกครองและคนในครอบครัวผู้ต้องขัง และเชิญคนใน
ครอบครัว ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตาบลป่าซาง ไปร่วมการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่ อยในเรือนจา ส่ วนในขั้นตอนการคุม ความประพฤติ ได้เชิญ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล เข้ามามีส่ วนร่วมในการตรวจปัสสาวะ เชิญ ครอบครัวเข้ามาร่วมกลุ่ มครอบครัวอาสา
เพื่อเรียนรู้วิธีการดูแลผู้กระทาผิด ซึ่งเป็นบุ ตรหลานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างครอบครัว
ผู้กระทาผิดด้วยกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีปัญหาอย่างเดียวกัน ทาให้ลดความกังวลและ
เพิ่ ม ก าลั ง ใจของคนในครอบครั ว ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ พ้ น การคุ ม ความประพฤติ เข้ า มาเป็ น อาสาสมั ค ร
ช่วยแนะนาผู้กระทาผิดที่ยังอยู่ในระหว่างคุม ความประพฤติที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง ทาให้
ผู้ พ้น การคุมความประพฤติได้ ใช้ป ระสบการณ์ แนะนาผู้ กระท าผิ ด การให้ คาแนะน าและให้ กาลั งใจ
สาหรับผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์เดียวกันย่อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ได้รับการพักการลงโทษและลด
วันต้องโทษจาคุกได้อย่างดี
- การสร้างการมีส่วนร่วมแบบเป็นทางการ ดาเนินการระดับหน่วยงาน ด้วยการ
ประสานงานระดั บ องค์ ก ร ทั้ งเรื อ นจ า เทศบาลต าบลป่ า ซาง โรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพต าบล
สานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัด ให้องค์กรมาเป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุนความรู้ในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่
การเข้ า ร่ ว มเตรี ย มการก่ อ นปล่ อ ย สร้ างการเรีย นรู้ การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม การปรึ ก ษาครอบครั ว
การเก็บปัสสาวะ ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนการเรียนรู้
และเสริมพลัง ตลอดการปฏิบัติงานและหากผู้กระทาผิดมีปัญหาเกินความสามารถของชุมชนจะประสาน
ส่งต่อหน่วยงานภาคีเครือข่าย
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จากงานวิจัยครั้งนี้พบว่าการสร้างการมีส่วนร่วมรูปแบบการเสริมพลัง จะส่งผลกับ
การทางานใน 3 ประการ ดังนี้
ประการแรก พลังการเรียนรู้ การเรียนรู้วิธีการทางานผ่านการปฏิบัติ (Learning by
doing) ทาให้ เกิดทักษะสามารถปฏิบัติไปพร้อมกับการเรียนรู้ และมีการยกระดับการเรียนรู้ร่วมกัน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารสรุ ป บทเรี ย นร่ ว มกั น ท าให้ เกิ ด ทั ก ษะประสบการณ์ จ ากการปฏิ บั ติ ง านจริ ง
หรื อ เรี ย กว่ า “ปั ญ ญาปฏิ บั ติ ” เป็ น การเสริ ม พลั ง คนท างานให้ “เกิ ด ควำมเชื่ อ มั่ น ” และ “สร้ ำ ง
ควำมสัมพันธ์” ระหว่างคนทางานและผู้เกี่ยวข้องให้กว้างขวางและเป็นพลังร่วมที่เข้มแข็งในการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิดต่อไป
ประการที่สอง พลังของผู้มีส่วนร่วม จะมีชุมชนและครอบครัว เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขฟื้ น ฟู ผู้ กระท าผิ ด เพิ่ มขึ้น ตามจานวนและปั ญ หาของผู้ กระทาผิ ด เพราะตัว ผู้ กระทาผิ ด
และปัญหาของผู้กระทาผิด ซึ่งใช้เป็นกลยุทธในการสร้างการมีส่วนร่ วมให้ปัจเจกบุคคลและกลุ่มองค์กร
เข้ามามีส่วนร่วมดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับผู้กระทาผิดเพิ่มมากขึ้น
ประการที่สาม พลังของกลุ่มสนับสนุนในชุมชน ผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ซึ่ ง ท างานและเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งมี โ อกาสจะแปรเปลี่ ย นและพั ฒ นา
เป็นกลุ่มสนับสนุนในชุมชนเพราะเห็นประโยชน์ในการช่ วยกันดูแลในชุมชน เช่น กลุ่มครอบครัวอาสา
ซึ่งอยู่ในหมู่บ้าน ตาบลและอาเภอเดียวกันอาจจะพัฒ นาเป็นชมรมเพื่อช่วยเหลือครอบครัว ผู้พ้นการ
คุมความประพฤติ อาจจะรวมตัวกันเพื่อช่วยแก้ปัญหาทั้งด้านจิตใจ ด้วยการให้กาลังใจ และด้านพัฒนา
อาชีพร่วมกัน เป็นต้น ซึ่งมารดาของผู้พ้นการคุมประพฤติ ได้สะท้อนไว้ ดังนี้
“...ไปร่ ว มกลุ่ ม ครอบครั ว อาสามาแล้ ว 2 ครั้ ง เห็ น ว่ า เป็ น เรื่ อ งดี เพราะได้
แลกเปลี่ยนกับพ่อแม่คนอื่น เห็นปัญหาของคนอื่น เห็นวิธีแก้ปัญหาของคนอื่น บางคนมีปัญหามากกว่า
เราก็ให้กาลังใจเขาไป บางครั้งคนอื่นก็ให้กาลังใจเรา รู้สึกดีมาก ได้กาลังใจ...” (จินตนา (นามสมมุติ)
มารดาผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก, 2557)
นอกจากนี้ ในการสนทนากลุ่ มผู้ ได้ รับ พั กการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุ ก
ที่จังหวัดลาพูน ได้มีการสะท้อนแรงเสียดทานจากชุมชน และมีการให้ กาลังใจซึ่งกันและกัน รวมทั้ง
ยังมีการแลกเปลี่ยนและขอความช่วยเหลือเรื่องการประกอบอาชีพ ดังนี้
“...อยากให้ผู้ปกครองหมู่บ้าน ทั้งผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลดอคติที่มีต่อตัว
ผมลงบ้าง เพราะไม่ว่าจะทาความดีสักปานใดเขาก็มองว่าไม่ดีอยู่นั่นเอง...” (แจ๊ส (นามสมมุติ) อ้างแล้ว)
“...ออกจากเรือนจาคนไม่ยอมรับขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะทาให้เขายอมรับ ชาวบ้าน
ดูถูกมาถึงครอบครัว กับลูกยังพูดว่าลูกคนขี้คุก ต้องอดทนมาได้ 5 ปี และเป็นบททดสอบตัวเองใช้ความ
อดทนมาก จนพิสูจน์ให้เขาเห็นเขาก็จะยอมรับ ขอบคุณสานักงานฯ ที่ให้เงินสองพัน และตั้งใจแล้วว่า
จะประกอบอาชี พ สุ จ ริ ต โดยขายขนม ขอให้ อ ดทนต่ อ ค าเยาะเย้ ย ดู ถู ก เหยี ย ดหยาม ท างานทาง
ด้านศาสนา ผมเป็นละว้า ทางนิวซีแลนด์ชวนให้อนุรักษ์ภาษาและวัฒ นธรรมของคนละว้า ผมเห็นว่า
คนต่างชาติเห็นคุณค่าและให้กาลังใจ อยากบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราต้อง “อดทน” ถ้าคิดว่าดีแล้ว
ใครจะพูดอะไรช่างเถอะ...”
“...ศาสนาคริสต์สอนว่าน่าจะมีแรงผลักดันทาให้ มาอยู่เรือนจา และให้ทบทวน
บทเรียน เหตุที่ต้องมาอยู่ในเรือนจาและเรียนรู้จากมัน มองว่าสิ่งที่ทาให้เราต้องติดคุกเป็นสิ่งที่ดีที่ต้ อง
เรียนรู้จากมัน...” (อินจันทร์ (นามสมมุติ) ผู้ได้รับพักการลงโทษ, 2557)
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“...อยากทาขนมขายหัวเราะตอนเย็นหลังเลิกขายน้าเพราะลูก ๆ อาจช่วยได้อยากได้
สูตรจะเอาไปขายร่วมกับน้าหรือพี่จะฝากไปขายก็ได้จะช่วยขายให้...” (เจี๊ยบ (นามสมมุติ) อ้างแล้ว)
“...ยิ น ดี ให้ สู ตรขนมขายหั วเราะเพราะไม่ ได้ แย่ งตลาดกั น...” (จุ๋ ม (นามสมมุ ติ )
อ้างแล้ว)
ปัจจัยความสาเร็จของสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน
1) การจัดโครงสร้างองค์กร สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูนเป็นสานักงานขนาดเล็ก
ปริมาณงานไม่มากเกินไป พนักงานคุมประพฤติพ อมีเวลาเรียนรู้พัฒ นาตนเอง ส่งผลให้ ทางานเชิงรุก
ได้ดีการจัดโครงการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดเป็นเขตพื้นที่ การจัดโครงสร้างองค์กร แบ่งเป็นเขตพื้นที่
สามารถรวมผู้กระทาผิด และทรัพยากรชุมชนในเขตพื้นที่ให้มารวมกันเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
2) บุค ลากร พนั กงานคุมประพฤติ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชน มองเห็ น
โอกาสที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมจนถึงระดับเป็นเจ้าภาพหลักในการ
ทางาน และพร้อมปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้สนับสนุน หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมชุมชนมีทักษะและ
ความสามารถเป็นพี่เลี้ยงในกลุ่มงานและเป็นพี่เลี้ยงชุมชนสามารถแก้ปัญหาทุกครั้ง และสรุปบทเรียน
เป็นการเสริมพลังและสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของชุมชน
3) อาสาสมัครคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ
เป็นพี่เลี้ยงให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ ด้วยกัน และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน รวมทั้งประสานงานกับ
ทรัพยากรชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการทางานได้อย่างดี
4) การให้ชุมชนเป็น ศูนย์กลางในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตาบลอินทขิล เป็นศูนย์ปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด และเป็นสถานที่รวมผู้กระทาผิด และทรัพยากร
ชุมชนให้มาร่วมกันแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ร่วมเรียนรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทางาน
สรุป การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ด้านคุณภาพ
มีการให้ข้อมูลความรู้งานคุมประพฤติ (Education) เพิ่มความรู้และทักษะ การปฏิบัติงานการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิด และมีส่วนร่วมเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Learning by doing) ทุกขั้นตอน การเสริมพลังด้วย
การสรุปบทเรียน การเพิ่มเติมความรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาภายหลังการปฏิบัติงาน และการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านปริมาณ สานักงานคุมประพฤติเพิ่มปริมาณเครือข่ายและปัจเจกบุคคลให้เข้ามา
มีส่ ว นร่ วมในการแก้ไขฟื้ น ฟูผู้ กระท าผิ ด ได้แ ก่ องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล เทศบาล สถาบั นศาสนา
สถาบันพัฒ นาฝีมือแรงงานจัดหางานจังหวัด พัฒ นาสังคมจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บิดามารดาและครอบครัวผู้กระทาผิด กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพิ่มช่องทางให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วม แบบเป็น
ทางการ ได้แก่ การทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การประสานนโยบายระหว่างหน่วยราชการ
แบบไม่เป็นทาง ได้แก่ การประสานงานกับเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยให้อาสาสมัครคุมประพฤติ
เป็ น ผู้ ป ระสานงาน ให้ ผู้ กระทาผิ ดเป็ น ศูน ย์กลาง ทั้งนี้ การสร้างการมีส่ วนร่วมทั้ งแบบเป็ นทางการ
และไม่เป็นทางการมีอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นกลไกสาคัญในการประสานงาน

4.3 การพัฒนาคุณภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดด้วยการดูแลต่อเนื่อง
ผลจากการพั ฒ นาระบบการส่ งต่ อ ข้ อ มู ล ระหว่ างเรือ นจ า ทั ณ ฑสถาน สถานพิ นิ จ และ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูน ย์ฝึ กและอบรมเด็กและเยาวชน กับส านักงานคุมประพฤติ รวมทั้ ง
การพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน โดยการเปิ ด ช่ อ งทางให้ ชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มมากยิ่ ง ขึ้ น
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รวมทั้งพัฒนาทักษะความสามารถของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การแก้ไขฟื้นฟูผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก และผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน
ใน 3 ขั้นตอน ดังนี้
4.3.1 การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในสถานที่ควบคุมตัว
1) การเตรียมความพร้อมในเรือนจาและทัณฑสถาน
แผนการวิ จั ย โครงการนี้ ไ ด้ ก าหนดให้ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ น าครอบครั ว
และชุ ม ชนเข้ าไปเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นปล่ อ ยในเรื อ นจ าและทั ณ ฑสถานเดื อ นละ 1 ครั้ง โดยให้
ดาเนิ น การเท่ าที่ จ ะมี ปั จ จั ย เอื้อ อานวยให้ ป ฏิ บั ติ ได้ แต่ กรมราชทั ณ ฑ์ มี โครงการเตรียมความพร้อ ม
ก่อนปล่อยในเรือ นจาและทัณฑสถานปกติปีละ 2 ครั้ง และมีโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
กรณีพิเศษ อีก 2 โครงการ คือ โครงการกาลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ในการน้ อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจา และโครงการโรงเรียนวิวัฒ น์พ ลเมือง
กรมราชทัณฑ์ รวมทั้งการพักโทษในโอกาสพิเศษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ (กิตติพัฒน์ เดชะพหุล. ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์, บรรยาย. 2556)
ดังนั้น ผลการศึกษาพบว่ามีการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจาและทั ณฑสถานที่หลากหลาย
ดังนี้
(1) การเตรี ยมความพร้ อมก่ อนปล่ อยในเรื อนจ าเดื อนละ 1 ครั้ ง โดยส านั กงาน
คุมประพฤติ จั งหวัดชัย นาท ได้ป ระสานงานกับเรือนจาจังหวัดชัยนาทเพื่ อขออนุญ าตนาอาสาสมัค ร
คุ ม ประพฤติ เครื อ ข่ ายยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนและครอบครั ว ผู้ ต้ อ งขั งเข้ าไปเตรี ย มความพร้อ มก่ อ นปล่ อ ย
เดือนละ 1 ครั้ง แต่เรือนจาอนุญาตให้เฉพาะพนักงานคุมประพฤติเข้าไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
ในเรือนจาจังหวัดชัยนาท โดยเรือนจาให้ผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อยตัว การพักการลงโทษและลดวัน
ต้องโทษจาคุกและผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษในเดือนถัดไปมาเข้ารับการเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อย โดยพนักงานคุมประพฤติชี้แจงอานาจหน้าที่ของสานักงานคุมประพฤติ เงื่อนไขการคุมความ
ประพฤติและการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการขอรับการช่วยเหลือสงเคราะห์ระหว่างการคุมความประพฤติ
และการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย สาเหตุที่เรือนจาจังหวัดชัยนาทไม่อนุญาตให้อาสาสมัครคุมประพฤติ
และเครือข่ายยุ ติธ รรมและครอบครัว เข้าไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่ อยในเรือนจาจังหวัดชัยนาท
เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย
(2) การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจา ปีละ 2 ครั้ง ตามโครงการปกติ
ของกรมราชทั ณ ฑ์ ได้ แ ก่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวั ด เชี ย งใหม่ และอุ บ ลราชธานี โดยพนั ก งาน
คุมประพฤติจะแนะนาอานาจหน้าที่ของสานักงานคุมประพฤติ ชี้แจงเงื่อนไขและการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การคุมความประพฤติ ตลอดจนการขอรับการช่วยเหลือสงเคราะห์ทั้งระหว่างการคุมความประพฤติและ
การสงเคราะห์ภายหลังปล่อย สาเหตุที่ไม่สามารถนาครอบครัวและชุมชนเข้าไปเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยในเรือนจาได้ เนื่องจากข้อจากัดด้านการรักษาความปลอดภัยเพราะเรือนจามั่นคงสูงไม่อนุญาต
ให้บุคคลภายนอกเข้าไปในเรือนจา เห็นได้จากการให้ข้อมูลของผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
“...ส าหรับ ครอบครัวของผู้ ต้องขัง เรือนจายังไม่มีนโยบายให้ เข้าไปร่วมเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย เนื่องจากมาตรการรักษาความปลอดภัยอาจจะไม่เพียงพอ ส่วนอาสาสมัครคุมประพฤติ
และเครื อข่ายชุมชนสามารถเข้า ไปมีส่ ว นร่ว มในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่ อยในฐานะวิทยากร
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หรือผู้ ให้ ข้อมูล ในการช่วยเหลื อสงเคราะห์ ผู้ ต้องขัง...” (เจ้าหน้าที่เรือนจาจังหวัดตราด. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ, 2557)
“...กรมราชทั ณ ฑ์ มีน โยบายสร้า งศูน ย์เตรียมการปลดปล่ อย จานวน 11 แห่ ง
กระจายทั่วประเทศ ต่อไปจะไม่มีการปล่อยพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกในเรือนจามั่นคงสูง
ผู้ต้องขังในเรือนจามั่นคงสูงจะถูกส่งไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ณ ศูนย์ เตรียมการปลดปล่อย...”
(เสาวคนธ์ เจษฎารักษ์. ผู้อานวยการกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ กรมราชทัณฑ์ สัมภาษณ์, 2558)
(3) การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในทัณฑสถาน ปีละ 2 ครั้ง ตามโครงการ
ปกติของกรมราชทัณฑ์ แต่อนุญาตให้นาครอบครัว ผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก และ
อาสาสมัครคุมประพฤติเข้าไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ได้แก่ ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
ให้ สานั กงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยครอบครัวผู้ได้รับ การพั กการลงโทษและ
ลดวันต้องโทษจาคุก และอาสาสมัครคุมประพฤติได้เข้าไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยที่ทัณฑสถานวัยหนุ่ม
นครศรีธรรมราช ปีละ 2 ครั้ง การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ปีละ 2 ครั้งนี้ มีจุดอ่อนซึ่งผู้กระทาผิดจาก
เรือนจาจั งหวัดสุ พ รรณบุ รี ที่มีภูมิล าเนาที่จั งหวัดชั ยนาท และผู้กระทาผิ ดจากเรือนจาจังหวัดล าพู น
สะท้อนผลการดาเนินงานในการสนทนากลุ่ม ดังนี้
“...ระหว่ า งต้ อ งโทษจ าคุ ก มี พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ เข้ าไปเตรี ย มความพร้ อ ม
ก่อนปล่อยในเรือนจาจังหวัดสุพรรณบุ รี ด้วยการชี้แจงเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติตัวระหว่างการคุมความ
ประพฤติและการขอรับการสงเคราะห์ภายหลังปล่อยประมาณ 3 ครั้ง อยากให้พนักงานคุมประพฤติ
ปรับภาษาที่ใช้ให้เป็นภาษาพูดที่เข้าใจง่ายเพราะผู้ต้องขังมีอายุและการศึกษาแตกต่างกัน ผู้สูงอายุและ
ผู้ที่มีการศึกษาน้อยไม่เข้าใจเรื่องที่พนักงานคุมประพฤติสื่อสารและต้องการให้ผู้ ต้องขังปฏิบัติ ในฐานะ
หัวหน้าห้องต้องสื่อสารให้ผู้ต้องขังสูงอายุเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง...” (จิ๋ว (นามสมมุติ). สนทนากลุ่ม, 2557)
“...วั น ที่ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ เ ข้ า ไปให้ ข้ อ มู ล ออกไปท างานนอกเรื อ นจ า
ไม่ได้รับฟังการชี้แจงของพนักงานคุมประพฤติ และไม่ได้จั ดให้เข้ารับฟังคาชี้แจงครั้งต่อไป...” (เจี๊ยบ
(นามสมมุติ). สนทนากลุ่ม, 2557)
“...ได้เข้าร่วมการเตรียมการก่อนปล่อย แต่ไม่ได้สนใจการให้ข้อมูลของพนักงาน
คุมประพฤติ เพราะเชื่อมั่นว่าเมื่อได้รับการปล่อยตัวทางครอบครัวได้เตรียมการรองรับไว้แล้ว แต่เมื่อ
ได้รับการปล่อยตัวออกมาพบว่า สภาพสังคมภายนอกเปลี่ ยนไปมากไม่ได้เป็นอย่างที่คิด จึงได้มาขอรับ
การสงเคราะห์จากสานักงานคุมประพฤติ...” (จุ๋ย (นามสมมุติ).สนทนากลุ่ม, 2557)
(4) การเตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชนภายนอกเรือนจามีการดาเนินงาน
ใน 2 ลักษณะ คือ
- สานักงานคุมประพฤติจังหวัด เชียงใหม่ นัดครอบครัวหรือผู้อุปการะมาทา
กลุ่มครอบครัวหรืออบรมให้มีความรู้ในการอยู่ร่วมกัน ที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการ
เตรียมรับผู้กระทาผิดกลับสู่ครอบครัวและชุมชน
- ส านั กงานคุม ประพฤติ จังหวัด อุบ ลราชธานี แก้ ปั ญ หาการไม่ ส ามารถน า
ชุมชนเข้าไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจา ด้วยการเตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชน
ภายนอกเรือนจา และสอบข้อเท็จจริงผู้อุป การะแบบมีส่ วนร่วม โดยนัดหมายผู้อุปการะ ผู้ใหญ่บ้าน
ในภู มิ ล าเนาของผู้ ต้ อ งขั ง อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ แ ละเครือ ข่ ายยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนมาพบที่ ส านั ก งาน
คุมประพฤติ จากนั้น พนั กงานคุมประพฤติแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้อุปการะและคนในครอบครัวให้ทราบว่า

83
ผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นบุตรหลาน คนในครอบครัวและคนในชุมชนจะได้รับการปล่อยตัวการพักการลงโทษและ
ลดวัน ต้องโทษจ าคุก ซึ่งจะต้องกลั บ ไปอยู่ร่ว มกับ ครอบครัว ในชุมชน แต่ ก่อนจะได้รับการปล่ อยตัว
คณะกรรมการวินิ จฉัย การพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก ต้องการทราบความประสงค์ของ
ผู้อุปการะและชุมชน จึงขอความร่วมมือ ผู้อุปการะและผู้ใหญ่บ้านให้ข้อเท็จจริงซึ่งจะเป็น ประโยชน์กับ
ผู้ ต้ อ งขั ง จากนั้ น ให้ อ าสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ห รือ เครื อ ข่ ายยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนสอบถามข้ อ เท็ จ จริ งจาก
ผู้อุปการะและผู้ใหญ่บ้านโดยมีพนักงานคุมประพฤติให้แนะนาและกากับดูแลผลการดาเนินงาน พบว่า
ก. ด้านข้อมูล ได้ข้อเท็จจริงเชิงลึกที่รอบด้านจากผู้อุป การะและผู้ ใหญ่ บ้าน
มากขึน้
ข. ด้านสัมพันธภาพ ได้สั มพันธภาพระหว่างผู้ อุปการะ ผู้ ใหญ่ บ้านอาสาสมัคร
คุมประพฤติหรือเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ซึ่งจะร่ว มกันดูแลผู้กระทาผิดในชุมชนต่อไป ผู้อุปการะได้รับ
กาลังใจในการดูแลผู้กระทาผิด
ค. ด้านพนักงานคุมประพฤติ มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ในการจัดทารายงาน
ส่งรายงานได้ทันกาหนดเวลา ซึ่งผู้เกี่ยวข้องของสานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี ได้สะท้อนในการ
ถอดบทเรียนระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2557 ดังนี้
“...รู้สึกดีเพราะมีคนมาช่วยทางาน หากไม่มีคนช่วยถ้ามีคดี 100 คดี ผมก็
ต้อ งพู ดแบบเดี ย วกัน 100 ครั้ ง ที่ ส าคั ญ ได้ ข้อ เท็ จจริงครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ท าให้ งานดี ขึ้ น ง่ายขึ้ น ...”
(กิตติพงษ์ ฟองงาม. พนักงานคุมประพฤติ, 2557)
“...จากการตรวจรายงาน พบว่าข้อมูลมีความครบถ้ วนสมบูรณ์ดีมาก...”
(อรนัส เจตนา พนักงานคุมประพฤติชานาญการ. หัวหน้ากลุ่มงานแสวงหาข้อเท็จจริง, 2557)
“...ก่อนการสอบข้อเท็จจริงมี การชี้แจงทาความเข้าใจระหว่างผู้อุปการะ
อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุ ติธรรมชุมชน ผู้ ใหญ่ บ้ านให้ ทราบวัตถุประสงค์ของการสื บเสาะ
ข้ อ เท็ จ จริ ง และในระหว่ า งการสอบข้ อ เท็ จ จริง พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ท าหน้ าที่ เป็ น พี่ เลี้ ย ง พบว่ า
อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้กาลังใจผู้อุปการะและแสดงความ
ปรารถนาดีต่ อ ผู้ อุ ป การะและครอบครัว ...” (นฤมล แสนทวีสุ ข . พนั ก งานคุ ม ประพฤติช านาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมชุมชน, 2557
(5) การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโครงการกาลังใจในพระดาริพระเจ้าหลาน
เธอพระองค์ เจ้ า พั ช รกิ ติ ย าภา ในการน้ อ มน าปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาปรั บ ใช้ ใ นเรื อ นจ า
เรือนจาชั่วคราวเขาพลองจังหวัดชัยนาท และเรือนจาชั่วคราวเขาระกาจังหวัดตราด เป็นเรือนจาชั่วคราว
ในโครงการกาลังใจฯ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยกรณีพิเศษ ระยะเวลา 7 เดือน
สภาพแวดล้อมของเรือนจาชั่วคราว มีที่พักสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการพักหลัง
ละประมาณ 1-3 คน โดยปลูกเป็นเรือนพักชั่วคราวในพื้นที่เปิดโล่งไม่มีกาแพง ลักษณะใกล้เคียงหมู่บ้าน
ในชนบท มีการแบ่งเขตที่พักอาศัยเป็นคุ้มบ้าน มีหัวหน้าคุ้มบ้านดูแลกันเอง ใกล้เคียงที่พักจัดเป็น สวน
เกษตรผสมผสาน มีทั้งการเพาะปลู ก การเลี้ยงสั ตว์ มีการเรียนรู้หลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ซึมซับและเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติ รวมทั้งสามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตภายหลังได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษ เจ้าหน้าที่
ของเรือนจาชั่วคราว ทาหน้าที่ควบคุมให้ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจา ส่วนการให้ความรู้
การฝึกทักษะและฝึกวิชาชีพดาเนินการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก
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สภากาชาดไทย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านสังคมและจิตใจที่จะออกไปอยู่กับสังคมภายนอกเรือนจา
ในการวิจัยครั้งนี้ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทและตราด ให้พนักงาน
คุมประพฤติพร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธ รรมชุมชน เข้าไปเตรียมการก่อนปล่อย
ในเรือนจาชั่วคราว ด้วยการทาความรู้จัก สร้างสัมพันธภาพกับผู้เข้าร่วมโครงการ วางแผนการใช้ชีวิต
เมื่อกลับออกไปสู่สังคมภายนอก รวมทั้งให้ความรู้และวิธีการปฏิบัติในระหว่างการคุมความประพฤติ
โดยเฉพาะสานักงานคุมประพฤติจั งหวัดชัยนาทซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเรือนจาชั่วคราวเขาพลอง
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ จะเข้ า ไปเยี่ ย มเยี ย นให้ ค าปรึ ก ษาเมื่ อ ผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการมี ปั ญ หาต้ อ งการ
การปรึ กษาอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนหลังจากที่ เข้าไปสร้างสั มพัน ธภาพ
จนคุ้น เคยแล้ว ก็จะเข้าไปเยี่ยมผู้เข้าร่วมโครงการและซื้อผลิตผลของผู้ต้องขังอยู่เสมอ ในการเข้าไป
ในเรือนจาชั่วคราวเขาพลอง ทั้งพนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนจะเข้าไปในฐานะญาติ พี่น้อง เพื่อนผู้ปรารถนาดีไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ซึ่งทั้งผู้ได้รับการลดวันต้องโทษ
จาคุกและพนักงานคุมประพฤติได้สะท้อนในการสนทนากลุ่ม ดังนี้
“...พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าไปสร้างสัมพันธภาพ
และเข้าไปเยี่ยมเยียนสม่าเสมอและแสดงท่าทีที่เป็นมิตรประหนึ่งญาติพี่น้องทาให้ลดความวิตกกังวล
ในการที่ จ ะออกมาเผชิ ญ โลกภายนอกมากขึ้ น และพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ยั งสามารถให้ ค าปรึก ษา
กับผู้เข้าร่วมโครงการได้ทุกด้านทาให้สบายใจมากขึ้น ...” (โจ (นามสมมุติ) ผู้ได้รับการลดวันต้องโทษ
จาคุก. สนทนากลุ่ม, 2557)
“...ในโครงการกาลังใจฯ สานักงานคุมประพฤติ กับเรือนจาชั่วคราวทางาน
คู่กันไป ถ้าเรือนจาพบว่าผู้ต้องขังมีปัญหาเกี่ ยวกับคุมประพฤติก็จะโทรฯ มาบอก พนักงานคุมประพฤติ
ก็จะเข้าไปช่วยอธิบาย หากไม่สามารถอธิบายในขณะนั้นได้ ก็กลับมาศึกษาหาคาตอบแล้วกลับไปบอก
กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ สัมพันธภาพระหว่างพนัก งานคุมประพฤติกับผู้เข้าร่วมโครงการจึงเหมือนพี่น้อง
มากกว่าเจ้าหน้าที่...” (อานาจ ข้องพูน. พนักงานคุมประพฤติชานาญการ สัมภาษณ์, 2557)
ส่วนสานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตราด พนักงานคุมประพฤติงานกิจกรรมชุมชนและอาสาสมัครคุ มประพฤติ เข้าไปเตรียมความ
พร้ อมก่อ นปล่ อ ยในเรือ นจ าชั่ว คราวเขาระก า ด้ว ยการสร้างสั มพั น ธภาพ การให้ คาปรึกษา การให้
ก าลั งใจ ให้ ข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ตั ว ระหว่ า งการคุ ม ความประพฤติ แ ละการสงเคราะห์ ภายหลั งปล่ อ ย
นอกจากนี้ พ นั กงานคุม ประพฤติ งานกิจ กรรมชุ ม ชนยังเข้ าไปเรีย นรู้ร่ว มกับ ผู้ เข้ าโครงการในขณะที่
วิทยากรและอาจารย์ที่ปรึกษามาให้ความรู้ทุกครั้ง อาสาสมัครคุมประพฤติเห็นว่าการเข้าไปเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อยเป็นการทาความรู้จักและสร้างสัมพันธภาพเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติยอมรับและ
ได้รับความร่วมมือในขั้นตอนการสอดส่องมากยิ่งขึ้น
“...ในระหว่างเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยมีเจ้าหน้าที่สานักงานคุมประพฤติ
และอาสาสมัครคุมประพฤติ ก็เป็นคนที่เคยรู้จักเข้าไปเยี่ยม รู้สึกดี...” (ใจ (นามสมมุติ) ผู้ได้รับพักการ
ลงโทษ. สนทนากลุ่ม, 2557)
(6) การเตรี ย มความพร้อมก่ อ นปล่ อ ยแบบมี ส่ ว นร่ว ม ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ
จังหวัดลาพูนจะประสานงานกับเรือนจาจังหวัดลาพูน เพื่อขออนุญาตนาครอบครัวของผู้ ต้องขัง กานัน
หรือผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองป่าซางเข้าไปเตรียมความพร้อม
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ในเรือนจาจังหวัดลาพูน และดาเนินการแล้ว จานวน 6 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน วันที่ 16 กรกฎาคม
วันที่ 18 วันที่ 29 วันที่ 30 กันยายน และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 มีผู้เข้าร่วมเตรียมการก่อนปล่อย
ประกอบด้วย คนในครอบครัว ผู้ต้องขัง กานันหรือ ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่าย
ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยสวั ส ดิ ก ารสั ง คม เทศบาลเมื อ งป่ า ซาง และพนั ก งานคุ ม ประพฤติ
ซึ่งรายละเอียดวิธีดาเนิ น การจากสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่ วนร่วมการเตรียมการก่อนปล่ อย
(นายจ้อย (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557) มีดังนี้
- การเตรียมความพร้อมชุมชน พนักงานคุมประพฤติไปเตรียมความพร้อม
ชุมชนด้วยการสนทนากลุ่มกับบิ ดามารดาหรือครอบครัว กานันหรือผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้ ว่า
ผู้กระทาผิด ซึ่งเป็นบุตรหลานของคนในชุมชนจะได้รับการปล่อยตัวก่อนกาหนดและกลับมาอยู่ในชุมชน
ชุม ชนจะโอบอุ้ม ดูแ ลช่ ว ยเหลื ออย่ างไร ท าความเข้ าใจถึ งวิธีดู แลและปฏิ บั ติต่ อ ผู้ กระท าผิ ด ร่ว มกั บ
สานักงานคุมประพฤติ การเตรียมความพร้อมชุมชนนี้เป็นการสร้างวงสัมพันธ์ในระดับหมู่บ้านโดยนาผู้เกี่ยวข้อง
ใกล้ชิดกับผู้กระทาผิดเข้ามามีส่วนร่วมหาวิธีการที่จะดูแลผู้กระทาผิดร่วมกัน ซึ่งจะเกาะเกี่ยวผู้เกี่ยวข้อง
กับผู้กระทาผิดเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูมากขึ้น และยังสร้างความเข้าใจกับชุมชนว่าผู้กระทาผิด
เป็นผู้ที่ชุมชนควรให้ความช่วยเหลือมากกว่าการซ้าเติม และเชิญเข้าไปร่วมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
ในเรือนจา เชิญไปร่วมรับตัวผู้กระทาผิดจากเรือนจาในวันปล่อยตัวและร่วมประกอบพิธีกรรมรับผู้กระทาผิด
คืนสู่ชุมชน
- การประสานงานชุมชนให้มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
สานั กงานคุมประพฤติ ป ระสานงานเรือนจาจังหวัดล าพูน นัดหมายมารดา คนในครอบครัวผู้ ต้องขัง
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองป่าซาง เข้าไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
ในเรื อ นจ าจั งหวั ด ล าพู น ซึ่ งเรื อ นจ าอนุ ญ าตให้ ใช้ ห้ อ งประชุ ม ฝ่ ายการศึ ก ษาเรือ นจ าจั งหวั ด ล าพู น
ซึ่งเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับผู้ต้องขังอื่นความเป็นส่วนตัวนั่งพูดคุยในโต๊ะประชุมสี่เหลี่ยมมองเห็นกันอย่างทั่วถึง
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 5 ขั้นตอน ได้แก่
ก. การทาความรู้จักและสร้างสัมพันธภาพ พนักงานคุมประพฤติทาหน้าที่
ชวนคุยเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย แนะนาให้รู้จักกันภายใต้บรรยากาศของความเป็นญาติมิตร
ใช้ภาษาท้องถิ่นภาคเหนือใช้สรรพนามเป็นพี่น้อง เช่น พนักงานคุมประพฤติผู้นาคุยใช้สรรพนามเรีย ก
ตัวเองว่า “ปี่หน่อย” (สิรินาถ ศุกรโยธิน พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ) เรียกผู้ต้องขัง โดยใช้
ชื่อเล่น “น้องจ้อย นามสมมุติ” และแนะนาผู้เข้าร่วมทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และบางคนรู้จัก
ผู้ต้องขังมาก่อนแล้ว
ข. สอบถามความรู้สึกและความคาดหวัง
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ส อบถามผู้ ต้ อ งขั ง ถึ ง ความคาดหวั ง จาก
ชุมชนและสังคม จากการสังเกตผู้ต้องขังน่าจะตื่นเต้น บอกเพียงว่า
รู้สึกดีใจ และไม่รู้สึกกังวลใจกับการจะออกไปเผชิญโลกภายนอก
ค. การวางแผนชี วิ ต เมื่ อ กลั บ สู่ ชุ ม ชน
สอบถามความต้องการประกอบอาชีพ และการนาความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกวิชาชีพในเรือนจาไปประกอบอาชีพ ผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพการจักสาน
ไม้ไผ่ ไม่ถนัดในงานที่ฝึก ตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไร จะออกไปช่วยงานแม่ และขอเวลาคิดและตัดสินใจก่อน
ทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลและผู้ใหญ่บ้านก็ยินดีให้การสนับสนุนในการประกอบอาชีพของผู้ต้องขัง
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ง. สอบถามปั ญ หาความต้ อ งการ การ
ช่ ว ยเหลื อ สงเคราะห์ อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ แ ละเจ้ า หน้ าที่ ฝ่ า ย
สวั ส ดิ ก ารสั ง คม เทศบาลต าบลป่ า ซาง ได้ พู ด คุ ย สอบถามความ
ต้องการการช่วยเหลือสงเคราะห์กับผู้ต้องขังและมารดา โดยเทศบาล
ตาบลป่ าซางพร้อมให้ การช่วยเหลื อสงเคราะห์ แต่ผู้ ต้องขังยังไม่ มี
แผนการประกอบอาชี พ จึ ง ไม่ ส ามารถบอกความต้ อ งการการ
ช่ ว ยเหลื อ ในขณะนั้ น ได้ ขอแจ้ งความประสงค์ ภ ายหลั งได้ รับ การ
ปล่อยตัวแล้ว
จากการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยแบบมีส่ว นร่วมภายใต้บรรยากาศ
แบบฉันท์มิตร ซึ่งผู้ได้รับการพักการลงโทษได้สะท้อนความรู้สึกภายหลังการพ้นการคุมความประพฤติ
ในเวทีเสวนาดังนี้
“...ช่วยแม่ขายก๋ วยเตี๋ยวที่บ้าน มีกาลั งใจดี ได้รับความช่ว ยเหลื อจาก
ปีห่ น่อยกับอ้ายสถิตย์อย่างดี...” (จ้อย (นามสมมุติ) อ้างแล้ว)
จ. การชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติ ได้ชี้แจง
วิธีการปฏิบัติตัวในระหว่างการคุมความประพฤติให้ผู้ต้องขังทราบ
ปัจจัยเอื้อในการดาเนินงานครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) เรือนจาจังหวัดลาพูน
เป็ น เรื อ นจ าที่ มี ผู้ ต้ องขังไม่ม ากเกิน ไป มีส ถานที่ ในการเตรียมความพร้อ มก่อ นปล่ อ ยที่ เป็ น สั ด ส่ ว น
2) สัมพันธภาพระหว่างเรือนจาจังหวัดลาพูนและสานักงานคุมประพฤติบุคลากรทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ
มีความรู้จักคุ้นเคยกันอย่างดี 3) สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน มีปริมาณงานที่เหมาะสมกับจานวน
บุคลากร 4) บุคลากรมีทักษะความสามารถในการทางานเชิงรุกเกิดจากการทางานกับเครือข่ายวิชาการ
และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2) การเตรียมความพร้อมก่อนพิพากษาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
การเตรี ยมความพร้ อมก่ อนปล่ อยในศู นย์ ฝึ กและอบรมเด็ กและเยาวชนสถานพิ นิ จ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนทุกแห่งมีการเตรียมความพร้อมก่อนพิพากษา ตามรูปแบบและวิธีการที่
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกาหนด แต่สานักงานคุมประพฤติส่วนใหญ่ ยังไม่ได้เข้าไปเตรียม
ความพร้อมก่อนพิพากษา มีเพียงสานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดเข้าไปร่วมเตรียมความพร้อมก่อน
พิพากษากับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเป็นครั้งคราว และสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยองเข้าไปเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) การเตรีย มความพร้อมก่อนพิพ ากษาของสถานพิ นิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดตราด พบว่า นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดตราดจะไปเตรียมความพร้อมก่อนพิพากษาที่สถานแรกรับจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่
ควบคุมตัวเด็กและเยาวชนที่กระทาผิดในจังหวัดตราด เนื่องจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดตราดเป็ น สถานพิ นิ จ และคุ้ม ครองเด็กและเยาวชนขนาดเล็ กไม่มีส ถานแรกรับ ผู้ อานวยการ
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวัด ตราด พนั ก งานคุ ม ประพฤติ และอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ (สมเดช)
ซึ่งมีตาแหน่งเป็นกรรมการสงเคราะห์ไปร่วมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเป็นครั้งคราว ด้วยการพูดคุย
สร้างสัมพันธภาพและให้กาลังใจเด็กและเยาวชน
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(2) การเตรีย มความพร้อมก่อนปล่ อยในศูนย์ฝึก และอบรมของสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง พบว่า พนักงานคุมประพฤติสานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ระยองเข้าไปร่วมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยที่ศนู ย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง
เดือนละ 1 ครั้ง โดยการแนะนาอานาจหน้าที่ของสานักงานคุมประพฤติ เงื่อนไขการคุมความประพฤติ
และการปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมความประพฤติ การดาเนินชีวิตในชุมชน และการขอรับการช่วยเหลื อ
สงเคราะห์ระหว่างคุมประพฤติและการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย
4.3.2 การดาเนินการระหว่างการคุมความประพฤติ
การดาเนินการระหว่างการคุมความประพฤตินี้ แผนการวิจัยกาหนดให้ ดาเนินการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก และผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนตาม
คู่มือและแนวทางที่กรมคุมประพฤติกาหนด ส่วนวิธีการแก้ไขฟื้นฟูให้ดาเนินการตามโปรแกรมการแก้ไข
ฟื้นฟูทั้งโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้าน โดยให้คงวัตถุประสงค์ไว้ ส่วนกิจกรรมให้ เป็นไป
ตามบริ บ ทของส านั ก งานและทั ก ษะความสามารถของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ผลการศึ ก ษาพบว่ า
มีครอบครัว ชุมชน ทั้งกานันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา ทั้งพุทธ คริสต์และ
อิ ส ลาม โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล ผู้ พ้ น การคุ ม ความประพฤติ แ ละปั จ เจกบุ ค คล สถาน
ประกอบการ องค์กรพัฒ นาเอกชนเข้ามามีส่ วนร่ว มมากขึ้น สถานที่แก้ไขฟื้นฟูเปลี่ ยนไปดาเนินการ
ในชุมชน วิธีการแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์มีการผสมผสานกับความเชื่อ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ซึ่งเป็นวิถีชุมชนมากขึ้น ดังนี้
1) การรับผู้กระทาผิดคืนสู่ชุมชน
สานักงานคุมประพฤติ ครอบครัวผู้กระทาผิด อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานันผู้ใหญ่บ้าน ไปรับตัวผู้ ได้รับการพักการลงโทษและ
ลดวันต้องโทษจาคุกจากเรือนจา 3 แห่ง ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขื่อนผาก และครอบครัว
ผู้ กระทาผิ ดไปรับ ตัว ผู้ ได้รั บ พั กการลงโทษจากเรือนจากลางเชียงใหม่ 1 ราย พนั กงานคุมประพฤติ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลป่าซาง ซึ่งเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ
ครอบครัวผู้กระทาผิด และผู้ใหญ่บ้านได้ไปรับ ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกจาก
เรือนจาจังหวัดลาพูน 6 ราย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไร่น้อย และครอบครัวผู้กระทาผิด
ไปรับตัวผู้กระทาผิดจากเรือนจากลางอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 จานวน 1 ราย ซึ่งผู้ได้รับ
พักการลงโทษได้สะท้อนความรู้สึกในการสนทนากลุ่ม ดังนี้
“...ดีใจมาก ออกมาหน้าเรือนจามีลูก ลูกสะใภ้และเจ้าหน้าที่ของ อบต. ไร่น้อย
มารับ...” (จาเนียร (นามสมมุติ). สนทนากลุ่ม, 2557)
2) การจัดพิธีรับขวัญผู้กระทาผิด
ชุมชนตาบลเขื่อนผาก อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนตาบลป่าซาง
จังหวัดลาพูน ซึ่งเป็นจังหวัดในภาคเหนือได้จัดพิธีรับขวัญผู้กระทาผิดโดยดาเนินการ ดังนี้
ชุมชนตาบลเขื่อนผาก ก่อนผู้กระทาผิด จะได้รับการปล่อยตัวคนในชุมชนจะไป
ช่วยปรับสภาพแวดล้อมบ้านของผู้กระทาผิด จัดห้องนอนใหม่ เปลี่ยนที่นอน ต่อมา เมื่อถึงวันปล่อยตัว
จากเรื อนจ าคนในครอบครั ว ผู้ กระท าผิ ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขื่อ นผากไปรับ ตั ว ผู้ ก ระท าผิ ด
จากเรือ นจ าและน าไปที่ วัด ซึ่ งมี คณะกรรมการชุ มชนประกอบด้ ว ยก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน สมาชิก สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเขื่อนผาก และคนในชุมชน รวมทั้งพระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีรออยู่ที่วัด เมื่อมาถึง
หน้าวัดผู้กระทาผิดนั่งบนเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้ พระสงฆ์สะเดาะเคราะห์ด้วยการรดน้าส้มป่อย ซึ่งมีความ
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เชื่ อ ว่าเป็ น การปลดปล่ อยสิ่ ง อั ป มงคลและความเลวร้าย จากนั้ น ผู้ กระท าผิ ด เปลี่ ยนเสื้ อ ผ้ า ชุ ด ใหม่
และเข้าไปในวิหารเพื่อทาพิธีผูกข้อมือรับขวัญ โดยคณะกรรมการชุมชนและผู้อาวุโสในชุมชน ซึ่งมีนัยว่า
ชุมชนยินดีรับผู้กระทาผิดคืนสู่ชุมชนโดยไม่มีเงื่อนไขและผู้กระทาผิดจะปรับตัวเป็นคนใหม่ หลังจากนั้น
ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกเดินทางไปที่บ้านซึ่งมีคนในชุมชนส่วนหนึ่งรอต้อนรับ
กลับบ้าน
ชุมชนต าบลป่ าซาง พนั กงานคุ มประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน ผู้นาชุมชนและครอบครัวไปรับตัวผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกจาก
เรือนจาและนาไปที่วัด ซึ่งมีญาติใกล้ชิดและพระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีรออยู่ที่วัดเมื่อมาถึงหน้าวัด ผู้ได้รับ
การพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก นั่งบนเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้ พระสงฆ์ สะเดาะเคราะห์ด้วยการ
รดน้าส้มป่อย ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นการปลดปล่อยสิ่งอัปมงคลและความเลวร้าย จากนั้น ผู้กระทาผิดเข้า
ไปในวิหารเพื่อทาพิ ธีผูกข้อมือรับขวัญ โดยญาติใกล้ชิดและผู้อาวุโสในชุมชน ซึ่งมีนัยว่าชุมชนยินดีรับ
ผู้กระทาผิดคืนสู่ชุมชนโดยไม่มีเงื่อนไขและผู้กระทาผิด จะปรับตัวเป็นคนใหม่ หลังจากนั้น ผู้กระทาผิด
ไปทีบ่ ้านของตนเอง
พิธีกรรมการรับผู้กระทาผิดคืนสู่ชุมชนนี้ประหนึ่งว่า คือ กุญแจดอกที่สอง มีนัยว่า
เรือนจาได้ ใช้กุญแจดอกแรกเปิดประตูปล่อยตัวผู้กระทาผิดออกมาจากเรือนจา ชุมชนได้ใช้กุญแจดอก
ที่สองเปิดประตูเพื่อรับเขาคืนสู่ชุมชน (นภาพร หะวานนท์. วิพากษ์ผลการวิจัย 23 กุมภาพันธ์ 2557)
ขณะเดียวกัน ผู้กระทาผิดต้องใช้กุญแจดอกที่สามไขเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากการตีตราจองจากับอดีต
ที่เศร้าหมองและขมขื่นออกมาสู่อิสรภาพและเสรีภาพอย่างแท้จริง (เสาวคนธ์ เจษฎารักษ์. ผู้อานวยการ
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ กรมราชทัณฑ์ , 2558) พิธีกรรมดังกล่าวช่วยให้ผู้กระทาผิดปรับตัวกับชุมชน
ได้แนบเนียนขึน้
3) การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในภาคใต้และมีผู้กระทาผิด
ที่นับถือศาสนาทั้งพุทธ คริสต์และอิสลาม และได้พัฒนาการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายศาสนธรรมให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด โดยให้ผู้กระทาผิดไปปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ
เป็นเวลาอย่างน้อย 9 วัน โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นผู้ประสานงานกับวัด โบสถ์และมัสยิดและ
คอยดูแลผู้กระทาผิดขณะปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในชุมชน
กิจวัตรประจาวันของผู้กระทาผิดซึ่งนับถือศาสนาพุทธขณะอยู่ที่วัด ได้แก่ การไหว้
พระ สวดมนต์ทาวัตรเช้า ติดตามพระสงฆ์ออกบิณฑบาตในตอนเช้า ตอนกลางวันช่วยงานของวัดทั้งการ
ทาความสะอาด ช่วยงานศพกรณีมีงานศพ ตอนเย็นไหว้พระสวดมนต์ทาวัตรเย็น กิจกรรมดังกล่าวช่วย
ให้การเปลี่ยนผ่านจากเรือนจาสู่ชุมชนเป็นไปด้วยดี เพราะการติดตามพระสงฆ์ไปบิณฑบาตมีนัยว่าเป็น
การบอกกล่าวกับชุมชนว่าผู้กระทาผิดได้กลับมาอยู่ในชุมชนแล้ว เปลี่ยนจากสถานที่อัปมงคลมาอยู่ใน
สถานที่อัน เป็ น มงคล ซึ่งเจ้ าอาวาสวัดบุ ญ นารอบซึ่งเป็น สถานที่ รับผู้ กระท าผิ ดไปปฏิ บัติธ รรม และ
ผู้กระทาผิดได้สะท้อนในการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ดังนี้
“...ไปอยู่วัดบุญนารอบ 9 วัน กิจกรรมที่ปฏิบัติคือ ติดตามพระสงฆ์ออกบิณฑบาต
โดยถือของให้พระ ทาวัตรเช้า กวาดใบไม้ ทาวัตรเย็น การอยู่วัดทาให้จิตใจสงบและได้ทางานช่วยเหลือ
คนอื่น...” (เจ๋ง (นามสมมุติ). สนทนากลุ่ม, 2557)
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“...ผู้เข้ารับ การตรวจพิสู จน์ และผู้ได้รับ การพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ
จาคุกที่มาอยู่ที่วัดอย่างน้อย 9 วัน แต่ถ้าอยู่ต่อไปก็อยู่ได้ กิจกรรมที่ให้ปฏิบัติ คือ ติดตามพระสงฆ์ออก
บิณฑบาต ทาวัตรเช้า ทาวัตรเย็ น จัดสถานที่สาหรับพิธีทางศาสนา ช่วยงานศพเพราะที่วัดมีเมรุเผาศพ
ทาความสะอาดวัด ทาสีกาแพง เป็นประโยชน์มาก ตั้งใจจะช่วยดูแลผู้กระทาผิดต่อไป...” (พระมหาบวร
ปวรธมโม. เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ, สัมภาษณ์, 2557)
การปฏิ บั ติของผู้ ได้รับ พั กการลงโทษและลดวันต้ องโทษจาคุก ที่ นั บถื อศาสนา
อิสลามได้ไปปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดเป็นเวลาอย่างน้อย 9 วัน เช่นกัน กิจกรรมได้แก่การปฏิบัติ อบรม
หลักศาสนาอิสลาม การละหมาด โดยมีผู้ให้การดูแล คือ โต๊ะอิหม่ามและมีอาสาสมัครคุมประพฤติเป็น
ผู้ประสานงานและช่วยดูแลร่วมด้วย
ความยากล าบากในการเปลี่ ย นผ่ านของผู้ ได้ รับ การพั ก การลงโทษและลดวั น
ต้องโทษจาคุก คือ การลบบาดแผลและความขมขื่นเศร้าหมองในใจตนเอง ขณะเดียวกันก็วิตกกังวลกับ
การไม่ยอมรับของชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นแรงเสียดทานที่ท้าทายความเข้มแข็งอดทนของผู้กระทาผิด
แรงเสี ย ดทานนี้ แตกต่ างกัน ขึ้น อยู่กับ วัย การศึกษา สถานะทางสั งคม และการปฏิ บัติของชุมชนต่ อ
ผู้กระทาผิดซึ่งเขาเหล่านั้นได้สะท้อนผ่านการสนทนากลุ่ม ดังนี้
บาดแผลในใจในการเปลี่ยนผ่านเข้าไปอยู่ในเรือนจา
“...เมื่อประตูเรือนจำปิดลง ชีวิตทั้งชีวิตได้จบสิ้นลงแล้ว ...” (จรัญ (นามสมมุติ).
สัมภาษณ์, 2557)
ความยากลาบากในการเปลี่ยนผ่านจากเรือนจาสู่ชุมชนของผู้ได้รับการพักการ
ลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก
ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก ที่มีการศึกษาสูงและอยู่ใน
วัยทางาน
“...อยากเรียกร้องต่อสังคมและหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่า ให้ยอมรับ
และเข้าใจคนที่ผิดพลาดมาก ๆ อยากมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง แต่ปัจจุบันยังติดปัญหาเรื่องประวัติการ
กระทาความผิดไม่สามารถทางานในระบบได้ อยากให้กาลังใจกับทุกเพื่อน ๆ ทุกคนว่า ต้องสู้ต่อไป...”
(จิ๋ว (นามสมมุติ). อ้างแล้ว)
“...แม้ว่าคนในครอบครัวจะยอมรับ อาสาสมัครคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติ
จะเข้าใจ แต่คนในสังคมก็ยังไม่ยอมรับต้องอดทนและพิสูจน์ให้เ ขาเห็นก่อน ปัจจุบันยอมรับว่า ยิ่งดิ้น
ยิ่งเจ็บ...” (โจ (นามสมมติ).อ้างแล้ว)
ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก ที่อยู่ในวัยทางาน
“...ตั้งใจและพยายามห่างไกลจากอบายมุข และตั้งใจทาความดี แต่คนในชุมชนยัง
ไม่ไว้วางใจคิดว่ายังเกี่ยวข้องกั บยาเสพติด บางครั้งรู้สึกท้อแท้กับการทาความดี ...” (จุ้ย (นามสมมุติ).
สนทนากลุ่ม, 2557)
“...การอุ ป สมบทท าให้ ได้ รับ การยอมรับ มากขึ้น รู้สึ กดี ...” (จิต (นามสมมุ ติ).
สนทนากลุ่ม, 2557)
“...อยากให้ชุมชนสร้างพื้นที่สาหรับการเล่นกีฬา และเล่นดนตรีให้กับผู้เคยกระทาผิด
และเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยง...” (จุ้ย (นามสมมุติ). สนทนากลุ่ม, อ้างแล้ว)
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ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกสูงอายุ
“...ภายหลั งได้รับ การปล่ อยตัว ชุมชนไม่ได้รังเกียจ ให้ ความเคารพเพราะเป็ น
ผู้สูงอายุ...” (ใจ (นามสมมุติ). สนทนากลุ่ม, 2557)
“...กลั บ มาอยู่ บ้ าน ลู ก พาไปไหว้พ ระตามวั ด ชาวบ้ านก็ ให้ ค วามเคารพดี ...”
(จาเนียร (นามสมมุติ). อ้างแล้ว)
ผู้กระทาผิดที่อยู่ในชุมชนตาบลเขื่อนผากซึ่งมีการเตรียมความพร้อมชุมชนและ
ผ่านพิธีกรรมการรับผู้กระทาผิดคืนสู่ชุมชน
“...ไม่มีความกังวลในการอยู่ร่วมคนในชุมชนเพราะได้รับการยอมรับ ได้รับการ
ช่วยเหลือและให้กาลังใจจากผู้ปกครองท้องที่ ท้องถิ่น...” (นายจ่อย (นามสมมุติ). สนทนากลุ่ม, 2557)
4) การปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
งานด้านเอกสาร มีดาเนินการตามขั้นตอนและแนวทางที่กรมคุมประพฤติกาหนด
ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ป ระเมินสภาพปัญ หาความต้องการ การจัดระดับความเสี่ยง
ชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ส่วนการแก้ไขฟื้นฟูซึ่งประกอบด้วย การรับรายงานตัว การเก็บ
ปัสสาวะ การจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู และการช่วยเหลือสงเคราะห์ ได้เปลี่ยนแปลงสถานที่จากสานักงาน
คุมประพฤติไปดาเนินการในชุมชน วิธีการและกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูได้ผสมผสานความเชื่อ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาซึ่งเป็นวิถชี ุมชนมากขึ้น ดังนี้
(1) การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดที่สานักงานคุมประพฤติ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ผู้กระทาผิดกลุ่มความเสี่ยง
สูงและเป็นคดียุ่งยากซับซ้อน มารายงานตัวรายบุคคลต่อพนักงานคุมประพฤติที่สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท รับรายงานตัวผู้กระทาผิดทุกภารกิจ
ที่วัดเขาท่าพระ ซึ่งอยู่ใกล้สานักงานคุมประพฤติ เดือนละ 1 ครั้ง การช่วยเหลือสงเคราะห์ส่วนใหญ่ให้
การสงเคราะห์ ค่าพาหนะเดิน ทางและค่าอาหารเท่านั้ น เพราะผู้ ได้รับ การพักการลงโทษและลดวัน
ต้องโทษจาคุกส่วนใหญ่มีฐานะดี นอกจากนี้ ได้เตรียมการประสานขอใช้สถานที่สาหรับรับรายงานตัว
ผู้กระทาผิดที่อาเภอสรรบุรี ซึ่งจะดาเนินการในเดือนกรกฎาคม 2557 ซึ่งผู้ได้รับการพักการลงโทษและ
ลดวันต้องโทษจาคุกได้สะท้อนในการสนทนากลุ่ม ดังนี้
“...จะไปรายงานตั วที่ ศู นย์ บริ การชุ มชนอ าเภอสรรบุ รี เพราะใกล้ บ้ านท าให้
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารายงานตัวที่สานักงาน...” (จุก (นามสมมุติ). สนทนากลุ่ม, 2557)
“...อยากให้วิเคราะห์ความต้องการของผู้ได้รับ การพักการลงโทษและลดวัน
ต้องโทษจาคุก และให้การช่วยเหลือให้ตรงตามความต้องการ ไม่จาเป็นต้องบอกให้สวยหรูว่าช่วยได้
ทุกอย่าง พอไปขอรับความช่วยเหลือก็ติดเงื่อนไข จะทาให้เกิดความไม่เชื่อถือ และไม่ไว้วางใจ ต่อไปก็ไม่
บอกความจริง เพราะรู้สึกว่าถูกหลอกอยู่เรื่อย ๆ ...” (จิ๋ว (นามสมมุติ) อ้างแล้ว)
(2) การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดที่ดาเนินการในชุมชน มี 3 แบบ ได้แก่
- การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในชุมชน
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ดาเนินการใน 2 พื้นที่ คือ
ตาบลซอนสมบูรณ์ อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยให้ ผู้กระทาผิ ด
ในอาเภอหนองม่วง มารายงานตัวที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลซอนสมบูรณ์ อาเภอหนองม่วง ซึ่งตั้งอยู่
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลซอนสมบูรณ์ เดือนละ 1 ครั้ง โดยประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ
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อ าเภอหนองม่ ว ง ซึ่ ง เป็ น ประธานศู น ย์ ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน และเป็ น นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ซอนสมบูรณ์ประสานงานให้อาสาสมัครคุมประพฤติในตาบลซอนสมบูรณ์มาร่วมรับรายงานผู้กระทาผิด
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลซอนสมบูรณ์อานวยความสะดวกด้านการจัดสถานที่ในการรับ
รายงานตัว เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้งานคุมประพฤติและปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ ทางานเพื่อชุมชน
ผ่านการสนับสนุนงานคุมประพฤติ สถาบันศาสนาโดยพระครูใบฎีกาทรงพล เจ้าอาวาสวัดชัยรัตนาราม
ทาหน้ าที่ พัฒ นาพฤตินิสั ยด้วยการสนทนาธรรมให้ หลักคิดในการดาเนินชี วิต ชี้ผิ ด ชี้ถูก บอกทางเดิน
จากนั้ น ให้ ผู้ ก ระท าผิ ด บ าเพ็ ญ สาธารณประโยชน์ เพื่ อ สั งคมด้ ว ยการท างานบริ ก ารสั ง คมร่ ว มกั บ
อาสาสมัครคุมประพฤติ พระครูใบฎีกาทรงพลและคนในชุมชน ในด้านการช่วยเหลือสงเคราะห์ ได้บรรจุ
งบประมาณการสงเคราะห์ผู้กระทาผิดไว้ในแผนงบประมาณขององค์การบริ หารส่วนตาบลซอนสมบูรณ์
และขอรับการสนับสนุนจากสานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัด การให้การสงเคราะห์เน้นความต้องการ
ของผู้กระทาผิดเป็นหลักและให้เหมาะสมกับความรู้และความสามารถ เช่น การฝึกอาชีพทาไม้กวาด
และเปลญวน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชุมชน การดัดลวดเป็นรูปสัตว์สาหรับ ใช้ปลูกต้นไม้เพื่อตัดแต่งเป็น
ตัวสัตว์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้กระทาผิดที่เป็นวัยรุ่น
ต าบลบางขาม อาเภอบ้ า นหมี่ จังหวัด ลพบุ รี ตาบลบางขามมีปั ญ หา
ผู้ กระท าผิ ด ไม่ ป ฏิ บั ติตามเงื่อ นไขการคุม ความประพฤติแ ละผู้ เข้ารับ การฟื้ นฟู ส มรรถภาพไม่ ปฏิ บั ติ
ตามแผนการฟื้ น ฟู นายอาเภอมีน โยบายสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดลพบุรีได้เชิญกานันตาบลบางขาม อาเภอบ้านหมี่ ซึ่งมีความรู้ มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทางานกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่
รวมทั้งฝ่ายปกครองเป็นอย่างดี มาอบรมและแต่ง ตั้งให้เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ และมอบหมายให้
ดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในตาบลบางขาม โดยได้จัดเวทีชุมชนขึ้น เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เพื่อ
ทาความเข้าใจกับผู้กระทาผิดทุกภารกิจและครอบครัว ภาคีการทางานทุกภาคส่วนในตาบลบางขาม
ซึ่งได้ข้อสรุปว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทาหน้าที่กากับดูแลให้ผู้กระทาผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความ
ประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนให้คาปรึกษาและช่วยเหลือสงเคราะห์
องค์การบริห ารส่ วนตาบลบางขาม สนับสนุนงบประมาณด้านการช่ว ยเหลื อสงเคราะห์ อาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจ าหมู่บ้ าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพตาบล ช่ว ยบาบั ดฟื้นฟู และดูแลสุ ขร่างกาย
และจิตใจ
- การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดโดยการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
การรั บรายงานตั วและการจั ดกิ จกรรมแก้ ไขฟื้ นฟู ฯ ส านั กงานคุ มประพฤติ
จั ง หวั ด ตราด ระยอง และอุ บ ลราชธานี ก าหนดให้ ผู้ ก ระท าผิ ด ไปรายงานตั ว ที่ ศู น ย์ ป ระสานงาน
อาสาสมัครคุมประพฤติหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน สาหรับสานักงานคุมประพฤติจังหวัด นครศรีธรรมราช
ให้เฉพาะผู้กระทาผิดที่ มีความเสี่ยงระดับปานกลางและต่ามารายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานในชุมชน
ส่ว นวิธีการทางานร่ ว มกัน นั้ น อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนทาหน้าที่ เตรียม
สถานที่ รับบัตรนัดรายงานตัวจากผู้กระทาผิด ให้คาแนะนาเบื้องต้น เก็บปัสสาวะ พนักงานคุมประพฤติ
ทาหน้าที่รับรายงานตัว ภายหลังเสร็จจากการรับรายงานตัว จะจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ เช่น อบรม
ความรู้ อบรมธรรมะ และจัดให้ทางานบริการสังคม เป็นต้น
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การสอดส่ อ งดู แ ล ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ ข อความร่ ว มมื อ อาสาสมั ค ร
คุมประพฤติส อดส่องผู้กระทาผิด เป็ นรายคดี ซึ่งไม่สามารถขอความร่วมมือให้ดูแลสอดส่ องได้ทุก คดี
เนื่ องจากได้รับ จั ดสรรงบประมาณไม่เพีย งพอ พนั กงานคุม ประพฤติ จึงคัดเลื อกคดี ที่เหมาะสม เช่ น
คดีไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน ภูมิลาเนาอยู่ใกล้ บ้านของอาสาสมัครคุมประพฤติ จากนั้น ส่งข้อมูลของ
ผู้ ก ระท าผิ ด พร้ อ มเอกสารที่ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ โดยอาสาสมั ค ร
คุมประพฤติ ผู้กระทาผิดและครอบครัวไม่เคยรู้จักกันมาก่อน อาสาสมัครคุมประพฤติ จึงต้องศึกษาและ
ทาความรู้จักผู้กระทาผิดและที่อยู่ของผู้กระทาผิดจากข้อมูลที่สานักงานคุมประพฤติส่งมาให้ ต่อจากนั้น
อาสาสมัครคุมประพฤติ จึงเดินทางไปสอดส่องยังภูมิลาเนาของผู้กระทาผิดและรายงานผลการสอดส่อง
คืนสานักงานคุมประพฤติ
นอกจากคั ด เลื อ กคดี โ ดยการคั ด เลื อ กของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ แ ล้ ว
สานั กงานคุมประพฤติจังหวัดอุบ ลราชธานี ยังให้ อาสาสมัครคุมประพฤติมาคัดเลื อกคดีที่สานักงาน
คุม ประพฤติ โดยเลื อกจากภู มิ ล าเนาของผู้ กระท าผิ ด อาสาสมัค รคุ ม ประพฤติ เดิ น ทางไปสอดส่ อ ง
ได้ส ะดวก หลังจากนั้ น สานั กงานคุมประพฤติจะส่งข้อมูลของผู้ กระทาผิ ดให้ อาสาสมัครคุมประพฤติ
เพื่อดาเนินการต่อไป
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวัด นครศรีธ รรมราช ใช้ เครื่อ งมื อ คั ด เลื อ กคดี
ที่แตกต่างไป คือพนักงานคุมประพฤติ งานกิจกรรมชุมชนเป็นผู้คัดเลือกผู้กระทาผิดที่มีความเสี่ยงต่า
และปานกลางจากระบบสารสนเทศกรมคุ ม ประพฤติ และสรุ ป ข้ อ มู ล จากระบบสารสนเทศส่ งให้
อาสาสมัครคุมประพฤติ เมื่ออาสาสมัครคุมประพฤติรายงานผลการสอดส่องกลับสานักงานคุมประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติงานกิจกรรมชุมชนจะบันทึกผลการสอดส่องลงระบบสารสนเทศ โดยไม่ส่งรายงาน
ดังกล่าวให้กับเจ้าของสานวน การปฏิบัติเช่นนี้มีประโยชน์เพราะระบบจะประมวลผลการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งสามารถใช้ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการขอรับ
การคัดเลือกเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่นโดยไม่ต้องทางานซ้าอีก
ปัญหาอุปสรรค การขอความร่วมมือให้อาสาสมัครคุมประพฤติสอดส่องดูแล
โดยการส่งข้อมูลให้อาสาสมัครคุมประพฤติ มีอุปสรรคในการปฏิบัติงาน คือ อาสาสมัครคุมประพฤติ
มีปั ญ หาการหาบ้ านผู้ กระทาผิ ด ตามข้ อมูล ที่สานักงานคุมประพฤติส่ งให้ ผู้กระทาผิ ดและครอบครัว
บางรายไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งอาสาสมัครคุมประพฤติได้สะท้อนในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
“...ข้อมูลที่ส่งจากสานักงานถึงอาสาสมัครคุมประพฤตินั้น บางรายยังขาด
รายละเอียดที่พักอาศัยของผู้กระทาผิด...” (อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ, 2557)
“...แผนที่ บ้ านของผู้ ถู ก คุ ม ฯ ไม่ ชั ด เจนท าให้ ย ากล าบากในการสอดส่ อ ง
อยากให้แผนที่บ้านชัดเจนถูกต้องมากกว่านี้...” (อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี . ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ, 2557)
“...ปัญหาข้อมูลที่ส่งมาถึงอาสาสมัครคุมประพฤติ คือ แผนที่บ้านไม่ชัดเจน
หากอยู่ใกล้บ้านก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าอยู่ไกลไปแล้วไม่พบ ต้องไปถามไปรษณีย์ นอกจากนี้ คนในครอบครัว
ผู้กระท าผิด ซึ่งไม่เคยรู้ จักไม่เต็มใจและไม่ให้ ความร่วมมือ ส าหรับข้อมูล ที่ได้จากการเยี่ยมบ้านของ
อาสาสมัครคุมประพฤตินั้นขอให้เชื่อมั่นว่าข้อมูลตรงและจริง ...” (วิเชียร พิละกัญทา. อาสาสมัครคุม
ประพฤติ, ประชุมเชิงปฏิบัติการ, 2557)
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การปรับวิธีการให้ชุมชนดูแลสอดส่อง สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน
ได้เปลี่ ยนวิธีการขอความร่ว มมือ ให้อาสาสมัครคุมประพฤติ ดูแลสอดส่ อง จากเดิมที่ คัดเลือกคดีแล้ ว
ส่งข้อมูลไปให้อาสาสมัครคุมประพฤติ มาเป็นการให้อาสาสมัครคุมประพฤติและผู้กระทาผิด ทาความ
รู้จักและทาความเข้าใจบทบาทหน้าที่ระหว่างอาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้กระทาผิด ในวันรับรายงาน
ในชุมชน หากเห็นว่าสามารถทางานร่วมกันได้ก็มอบให้อาสาสมัครคุมประพฤติดูแลผู้กระทาผิดรายนั้นต่อไป
การช่วยเหลือสงเคราะห์ ระหว่างการคุมความประพฤติ ส่วนใหญ่ให้การ
สงเคราะห์ค่าพาหนะเดินทางและค่าอาหารเท่านั้น
การดูแลผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในชุมชน สานักงานคุมประพฤติ
จั ง หวั ด ระยองส่ ง คดี ผู้ ก ระท าผิ ด ที่ เป็ น เด็ ก และเยาวชนในอ าเภอบ้ า นค่ า ยและอ าเภอปลวกแดง
ให้อาสาสมัครคุมประพฤติดูแล จานวน 5 ราย อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจะไป
เยี่ยมผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนและครอบครัวที่ภูมิลาเนา กรณีเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติใหม่
จะมี อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ที่ มี ป ระสบการณ์ เป็ น พี่ เลี้ ย ง เมื่ อ มี ปั ญ หาสามารถปรึก ษาอาสาสมั ค ร
คุมประพฤติที่มีประสบการณ์ได้ทาให้มีความมั่นใจในการทางานมากขึ้น การเยี่ยมบ้านส่วนใหญ่จะไม่พบ
ผู้ปกครองเพราะออกไปประกอบอาชีพรับจ้าง หลังจากนั้นจะส่งรายงานผลการสอดส่องคืนสานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดระยอง
“...รับคดีเด็กครั้งแรก ไปเยี่ยมผู้กระทาผิด พบว่า เป็นเด็กอายุ 15 ปี อยู่กับ
ป้าและลุงเขย ผู้กระทาผิดเล่าว่าไม่ได้รับการยอมรับและถูกรังเกียจจากครอบครัวของป้ามาก ครั้งหนึ่ง
เคยออกไปอยู่นอกบ้านทั้งคืน เพราะไม่อยากอยู่บ้าน เด็กมีปัญหามากและต้องได้รับความช่วยเหลือ...”
(นัฐสนันท์ โพธิสาร. อาสาสมัครคุมประพฤติ, ประชุมเชิงปฏิบัติการ, 2557)
การแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็ก
และเยาวชน จ านวน 5 ราย เป็ น คดี ร่ ว มกั น ลั ก ทรั พ ย์ 1 คดี มี เด็ ก และเยาวชนกระท าผิ ด 4 ราย
ซึ่งไม่ได้อยู่ ในระบบโรงเรีย น และคดียาเสพติด 1 ราย ศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียน เด็กและเยาวชน
ที่ อ ยู่ น อกระบบโรงเรี ย นทั้ ง 4 รายนี้ ยั ง ไม่ มี งานท าและไม่ มี กิ จ กรรมที่ เป็ น ประโยชน์ ในเวลาว่ า ง
และประสงค์จ ะศึกษาต่อในระบบการศึกษานอกโรงเรียน อาสาสมัครคุมประพฤติอาเภอปลวกแดง
ในนามคณะกรรมการศู น ย์ ยุ ติธ รรมชุม ชนอาเภอปลวกแดง จึ งได้เตรีย มความพร้อ มก่ อนเข้าศึก ษา
โดยการสอบวัดความรู้พื้นฐาน โดยอาสาสมัครคุมประพฤติ (พรทิพย์) เป็นผู้จัดเตรียมข้อสอบ 4 วิชา
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสน์ ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ มีเด็กและเยาวชนมาเข้ารับการทดสอบ 3 ราย
(ซึ่งเป็นจาเลยที่ 2-4 ในคดีลักทรัพย์) ผลการทดสอบปรากฏว่า เด็กและเยาวชนทั้ง 3 ราย ไม่สามารถ
อ่านและเขียนได้แต่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนอาเภอปลวกแดง และ
ผู้กระทาผิด ทั้ง 3 ราย ตกลงกันว่าจะมีการสอนปรับพื้นฐานทุกวันระหว่างเวลา 09.00-12.00 นาฬิกา
ตั้งแต่วันที่ 1-26 กันยายน 2557 โดยถือเป็นการทางานบริการสังคม ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน การเรียน
ปรับพื้นฐานเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติพรทิพย์เป็นผู้สอน ผลปรากฏว่า
การศึ ก ษาของผู้ กระท าผิ ด ที่ เป็ น เด็ ก และเยาวชนมี พั ฒ นาการดี ขึ้น ตามล าดั บ เป็ น ไปตามเป้ าหมาย
การพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย ในบางรายดี ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย แต่ บ างรายไม่ ดี ขึ้ น ต่ อ มาวั น ที่ 14 กั น ยายน 2557
อาสาสมัครคุมประพฤติ(พรทิพย์)เห็นว่าเด็กและเยาวชนอีก 1 รายนั้น ควรได้รับโอกาสในการปรับพื้นฐาน
จึงให้เด็กและเยาวชนทั้ง 3 ราย ไปติดตามเพื่อนให้มาเข้ารับการปรับพื้นฐาน ปรากฏว่าผู้ กระทาผิ ด
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ที่เป็นจาเลยที่ 1 ในคดีลักทรัพย์มาเรียนได้ 1 วัน ก็ได้ชักชวนผู้กระทาผิดอีก 3 รายค่อย ๆ หยุดเรียนไป
จนหมด
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนอาเภอปลวกแดงได้นัดผู้กระทาผิดและ
ผู้ปกครองมาหารือถึงความต้องการของผู้กระทาผิดทั้ง 4 ราย ในวันที่ 30 กันยายน 2557 ปรากฏว่ามา
เพียง 1 ราย และไม่ประสงค์จะเรียนปรับพื้นฐานและจะไปสมัครเรียนการศึกษานอกโรงเรียนด้วยตนเอง
- การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดแบบแบ่งบทบาทระหว่างพนักงานคุมประพฤติ
กับชุมชน
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติจั งหวัด เชี ย งใหม่ ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ว มมื อ
(MOU) กับตาบลเขื่อนผากให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด โดยสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ให้ผู้กระทาผิดลงชื่อยินยอมให้ชุมชนดูแลแก้ไขฟื้นฟู จากนั้นนัดผู้กระทาผิดและคณะกรรมการชุมชนมา
ประชุมร่วมกันเพื่อรู้จักและทำควำมเข้ำใจถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ต่อมาสานักงานคุมประพฤติ
จึงส่งข้อมูลของผู้กระทาผิดเพื่อให้ชุมชนดาเนินการในภายหลัง ระหว่างการคุมความประพฤติพนักงาน
คุมประพฤติทาหน้าที่รับรายงานตัวที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขื่อนผาก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลเขื่อนผากสนับสนุนการตรวจปัสสาวะ สาหรับการดูแลผู้กระทาผิดในชุมชนนั้น
ชุมชนดาเนินการโดยใช้ภูมิปัญญาและวิถีชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดบทบาทของสานักงานคุมประพฤติ
และชุมชน ดังนี้
บทบาทของสานักงานคุมประพฤติ ก่อนทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวัด เชี ย งใหม่ ให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ไปรับ รายงานผู้ ก ระท าผิ ด
ทุกภารกิจที่อาเภอพร้าว เดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้สถานที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่แวน ภายหลังทา
MOU กับ องค์การบริหารส่ วนตาบลเขื่อนผาก ได้ย้ายสถานที่รับรายงานตัวมาที่โรงพยาบาลส่ งเสริม
สุขภาพตาบลเขื่อนผาก ช่วงเช้ารับรายงานตั วผู้กระทาผิดทุกภารกิจทั้งอาเภอ ช่วงบ่ายรับรายงานตัว
ผู้พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกในตาบลเขื่อนผาก โดยมี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
สนับสนุนการตรวจปัสสาวะ ภายหลังเสร็จการรับรายงานตัวในแต่ละเดือนมีการประชุมร่วมระหว่าง
พนักงานคุมประพฤติและคณะกรรมการตาบลเขื่อนผากเพื่อ รับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค
ในการทางาน
บทบาทของตาบลเขื่อนผาก หลังจากทา MOU ตาบลเขื่อนผากได้กาหนด
กรอบการทางานเพื่อดูแลผู้กระทาผิด 3 กรอบ คือ 1) การเตรียมดูแลผู้กระทาผิด มีโครงการฝึกอาชีพ
ปรับทัศนคติ การเยี่ยมบ้าน 2) การเตรียมครอบครัว โดยให้ความรู้ ความเข้าใจครอบครัว ในการดูแล
ผู้กระทาผิด ปรับเปลี่ยนสภาพบ้านและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ และ 3) การเตรียมชุมชนโดย
ปรับทัศนคติคนในชุมชนให้ยอมรับและไม่ซ้าเติมผู้กระทาผิด
การสอดส่องดู แ ลผู้ กระท าผิ ดในชุมชน เป็ นบทบาทของคณะกรรมการ
ชุมชน โดยใช้ความเชื่อ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซึ่งเป็นวิถีชุมชนใน 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้วยการ
สงเคราะห์อาชีพเพื่อให้เลี้ยงดูตนเองได้ ประสานให้การสงเคราะห์แล้ว 5 ราย ด้านจิตใจ ด้วยการให้
คาปรึกษา เยี่ยมเยียนให้กาลังใจไปเยี่ยมผู้กระทาผิดและครอบครัวแบบผู้ใหญ่ดูแลลูกหลานตามโอกาสที่
เหมาะสม และอาจพบกันในงานบุญที่วัดหรือการงานอาชีพซึ่งมากกว่า เดือนละ 1 ครั้ง ด้านจิตวิญญาณ
ด้วยการจัดพิธีกรรมรับ ตัว รับ ขวัญ ผู้กระทาผิดคืนสู่ชุมชน และด้านสังคม ด้วยการสร้างพื้นที่ ยืนใน
ชุมชนให้ ผู้กระทาผิด เช่น ให้ เป็ น ประธานในงานพิธีของชุมชนช่ว ยงานสาธารณะของชุมชน ซึ่งเป็น
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วิถีชุ มชน ส่ ว นวิธีการของราชการ คณะกรรมการชุม ชนจะรายงานผลการควบคุ มและสอดส่ องต่ อ
สานักงานคุมประพฤติเดือนละครั้ง ตามที่กรมคุมประพฤติกาหนด รูปแบบนี้จึงเป็น “วิถีนำวิธี” คือใช้
วิถีของชุมชนนาวิธีการของราชการ วิธีการดังกล่าวไม่แปลกแยกกับวิถีชีวิตปกติช่วยให้งผู้กระทาผิดได้รับ
กาลังใจ ทาให้การปรับตัวง่ายขึ้นเพราะแนบไปกับวิถีชีวิตปกติ
การช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้กระทาผิดยื่นคาร้องขอรับการสงเคราะห์ผ่าน
คณะทางานชุมชนตาบลเขื่อนผาก คณะทางานฯ ส่งคาร้องมายังสานักงานคุมประพฤติ ปัจจุบันได้ให้
การสงเคราะห์ไปแล้ว 4 ราย และชุมชนประสานให้ทางานที่โรงงานทาน้าดื่มในหมู่บ้านอีก 1 ราย
- การแก้ไขฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างครบวงจร
สานั กงานคุมประพฤติจังหวัดล าพูน รับรายงานตัวและจัดกิจกรรมแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิดทุกภารกิจของอาเภอป่าซาง ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
และเครือข่ายชุมชน เทศบาลตาบลป่าซาง ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนวัดอินทขิล อาเภอป่าซาง เดือนละ
1 ครั้ง โดยมีกระบวนการดาเนินงาน ดังนี้
ก. รับบัตรคิวและคัดกรอง อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
จานวน 2 คน แจกบัตรคิวพร้อมคัดกรองผู้กระทาผิด และครอบครัวตามประเภทผู้กระทาผิด และระดับ
ความเสี่ยง จัดให้นั่งตามกลุ่มที่รับบริการ ดังนี้
- กลุ่ มปฐมนิเทศ ได้แก่ ผู้ กระทาผิด และผู้ เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดที่มารายงานตัวที่ศูนย์ยุติธรรมครั้งแรก
- กลุ่ ม โครงการพั ฒ นาระบบการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ กระท าผิ ดแบบต่ อ เนื่ อ ง
(Through care) ได้แก่ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน
และผู้ปกครอง
- กลุ่มผู้ปกครองและครอบครัวของผู้กระทาผิดที่เข้าร่วมโครงการพ่อแม่อาสา
- กลุ่มผู้กระทาผิดทุกประเภทในอาเภอป่าซาง ได้แก่ ผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่
ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวัน ต้องโทษจาคุก ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ผู้เข้ารับ การฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่อยู่ในระหว่างติดตาม
ข. ลงทะเบียน พนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน ให้ผู้ กระทาผิดลงทะเบียนตามเอกสารของแต่ล ะกลุ่ ม ซึ่งแตกต่างกัน ตรวจสอบการ
ทางานบริการสังคม หากยั งไม่ได้ทางานบริการสังคม จะประสานอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนส่งต่อหน่วยงานภาคีการทางานบริการสังคม
ค. ตรวจปัสสาวะ อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ร่วมกันตรวจปัสสาวะผู้กระทาผิดที่ได้รับการจาแนกเป็นความเสี่ยงสูง
(01) ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่อยู่ใน
ระหว่างติดตาม บันทึกผลการตรวจปัสสาวะลงลายมือชื่อในเอกสารและมอบเอกสารให้ผู้กระทาผิดถือไป
รายงานตัว
ง. การรั บ รายงานตัว โดยอาสาสมั ครคุ มประพฤติและเครือข่ายยุติ ธรรม
ชุมชนภายใต้การดูแลของพนักงานคุมประพฤติแบ่งการดาเนินงาน ดังนี้
- กลุ่ ม ผู้กระท าผิ ดที่ได้รับ การจาแนกเป็นความเสี่ ยงต่า (03) ปานกลาง
(02) และสูง (01) ที่ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ รับรายงานตัวตามปกติ
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- กลุ่ ม ผู้ กระท าผิ ด ในโครงการพั ฒ นาระบบการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด
แบบต่อเนื่อง (Through care) กรณีมารายงานตัวครั้งแรกปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมครอบครัว
และก านั น หรื อ ผู้ ใหญ่ บ้ า น อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ แ ละเครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน ชี้ แ จงวิ ธี ป ฏิ บั ติ
ในระหว่างการคุมประพฤติ หน้าที่ของผู้กระทาผิด ครอบครัวและชุมชน ถ้าอาสาสมัครคุมประพฤติและ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนสามารถทางานร่วมกันได้ก็มอบหมายให้อาสาสมัครคุมประพฤติหรือเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนดูแลผู้ กระทาผิ ดรายนั้ น และส่ งเอกสารให้ในภายหลัง ผู้ได้รับการพักการลงโทษและ
ลดวันต้องโทษจาคุก ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ที่มารายงานตัวครั้งต่อ ๆ มา เน้นสอบถามความ
ต้องการช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ไปแล้วสอบถามผลการช่วยเหลือสงเคราะห์
- กลุ่มผู้กระทาผิดที่ได้รับการจาแนกเป็นความเสี่ยงสูง (01) ผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ ติ ดยาเสพติ ด ผู้ ผ่ านการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ดยาเสพติ ด ที่ อยู่ ในระหว่างติ ด ตามที่ พ บ
สารเสพติดในปัสสาวะ ดาเนินการดังนี้
ผู้กระทาผิดที่มีแนวทางปรับเปลี่ยนตัวเองได้ ให้เข้ารับโปรแกรมพื้นฐาน
จานวน 2 ครั้ง หากยังไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองและมีความเสี่ยงสูงคณะกรรมการศูนย์ฯ จะไป
เยี่ยมบ้านเพื่อพบกับครอบครัวและพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ส่งพบพนักงานคุมประพฤติ
เจ้าของสานวน นัดตรวจปัสสาวะที่สานักงานอีก 2 ครั้ง ตรวจพบครั้งที่ 2 เก็บบัตรส่งคืนพนักงานคุมประพฤติ
เจ้าของสานวนเขียนรายงานผิดเงื่อนไข
กรณี ผู้กระทาผิดปฏิเสธผลปัสสาวะ จะส่งปัสสาวะตรวจยืนยันผลและ
แจ้งพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสานวน
จ. การดาเนินการกลุ่มครอบครัวอาสา มารดา บิดาและคนในครอบครัว ของ
ผู้กระทาผิด เข้ากลุ่มครอบครัวอาสาเพื่อฝึกทักษะการดูแลผู้กระทาผิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการดู แ ลผู้ ก ระท าผิ ด โดยมี น ายสั ง วรณ์ สมบั ติ ใหม่ นั ก สั ง คมสงเคราะห์ ข้ า ราชการบ านาญ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นผู้น ากลุ่มโดยมีพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ าร่วม
ฝึกทักษะเพื่อให้สามารถเป็นผู้นากลุ่มครอบครัวอาสาในโอกาสต่อไป ซึ่งทาให้ อาสาสมัครคุมประพฤติ
และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน รวมทั้งพนักงานคุมประพฤติเรียนรู้ไปพร้อมกับการทางาน
“...ไปร่วมกลุ่มครอบครัวอาสามาแล้ว 2 ครั้ง เห็นว่าเป็นเรื่องดีเพราะได้
แลกเปลี่ยนกับพ่อแม่คนอื่น เห็นปัญหาของคนอื่น วิธีแก้ปัญหาของคนอื่น บางคนปั ญหามากกว่าเรา
ก็ให้กาลังใจเขาไปบางครั้งคนอื่นก็ให้กาลังใจเรา รู้สึกดีมากได้กาลังใจ...” (จินตนา (นามสมมุติ). มารดา
นายจ้อย (นามสมมุติ). 2557)
ฉ. ตรวจสอบเอกสารและคื น บั ต รก าหนดนั ด รายงานตั ว ผู้ ก ระท าผิ ด ถื อ
เอกสารไปพบพนักงานคุมประพฤติ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และรับบัตรนัดรายงานตัวคืน
รูปแบบและวิธีการดูแลผู้กระทาผิดในชุมชน สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน
นัดหมายผู้กระทาผิด บิดามารดาหรือคนในครอบครัว อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน กานันหรือผู้ใหญ่บ้าน มารู้จักกัน ทาความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ผู้กระทาผิด ครอบครัวและชุมชน
ต้องปฏิบัติในระหว่างคุมความประพฤติ และหากผู้กระทาผิดและอาสาสมัครคุมประพฤติหรือเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนเห็ น ชอบและมีความพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลื อกันก็จะมอบผู้กระทาผิดรายนั้นให้ ดูแล
เป็นการส่งมอบ “คนกับคน” การมอบหมายในลักษณะนี้อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
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ทางานง่ายไม่ต้องยุ่งยากในการหาบ้านและสร้างสัมพันธภาพกับผู้กระทาผิดและครอบครัว ผู้กระทาผิด
และครอบครัวให้ความร่วมมือดี ส่วนข้อมูลของผู้กระทาผิดและเอกสาร สานักงานจะส่งให้อาสาสมัคร
คุมประพฤติหรือเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในภายหลัง
วิ ธี ก ารดู แ ลผู้ ก ระท าผิ ด ในชุ ม ชน เครือ ข่ ายยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนและอาสาสมั ค ร
คุมประพฤติจะไปเยี่ย มผู้กระทาผิดและครอบครัวเป็นทีม สาหรับเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่ปฏิบัติงาน
ใหม่มีอาสาสมัครคุ มประพฤติที่ มีป ระสบการณ์ เป็น พี่เลี้ ยง หากพบปัญ หาสามารถปรึกษาพนักงาน
คุมประพฤติโดยการส่งข้อมูลทางไลน์ได้ทันที รวมทั้งมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มเติมความรู้
เป็นประจาทุกเดือน ซึ่งผู้เกี่ยวข้องได้สะท้อนข้อมูลไว้ ดังนี้
“...ไปเยี่ ย มผู้ พั ก การลงโทษและลดวั น ต้ อ งโทษจาคุ ก ในเวลาเขาเสร็จ ภารกิ จ
ประจาวัน วิธีการใช้ความเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ปรารถนาดี ทาให้ผู้กระทาผิดสบายใจที่จะให้ข้อมูลและขอรับ
คาปรึกษากรณีมีปัญหา....แบบฟอร์มก็ เก๊ำะ ๆ ไป แต่อู้กันไปได้ข้อเท็จจริงลึกกว่าดีกว่า ผู้ปกครองก็ดีใจ
ที่ เห็ น อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ แ ละเครื อ ข่ า ยฯ มาเยี่ ย ม ปั จ จุ บั น ทั้ ง ครอบครั ว และผู้ ก ระท าผิ ด
มีความคุ้นเคยและไว้วางใจอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน...” (เพ็ญพรรณ (ป้าเอ็ม)
อ้างแล้ว)
“...การไปเยี่ยมบ้านของอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุ ติธรรมชุมชนไม่ได้
สร้างความอึดอัดหรือลาบากใจ และอยากให้ช่วยทาความเข้าใจกับผู้นาชุมชนให้ยอมรับพวกเราด้วย...”
(แจ็ส (นามสมมุติ). ประชุมกลุ่มย่อย, 2557)
การรายงานผลการสอดส่อง มีการรายงาน 2 แบบ คือ 1) การรายงานแบบเล่าเรื่อง
ภายหลังปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดประจาเดือน พนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัค รคุมประพฤติ
และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจะมีการประชุ มสรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือน อาสาสมัครคุมประพฤติ
และเครือข่ายยุ ติธรรมชุมชนจะเล่ าเรื่องที่ไปเยี่ยมผู้กระทาผิ ดที่น่ าสนใจ เพื่ อหารือและแลกเปลี่ ยน
หากพนักงานคุมประพฤติสงสัยหรือสนใจก็จะสอบถามและบันทึกเพิ่มเติมเพื่อเก็บไว้ในสานวน และ
หากมีปัญหาก็จะร่วมกันแก้ไขทันที และ 2) การรายงานเอกสารจะรายงาน อคป.3 เดือนละ 1 ครั้ง เห็นได้
จากการให้ข้อมูลของผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
“...การประชุมร่ว มภายหลั งการทากิจกรรมแก้ไขฟื้ นฟูผู้ กระทาผิ ดสร้างความ
มั่นใจให้อาสาสมัครคุมประพฤติ หากมีปัญหาสามารถปรึกษาพนักงานคุมประพฤติได้ ทาให้มีความมั่นใจ
มากขึ้น...” (ศรีเพ็ญ (ป้าพิน). เครือข่ายยุติธรรมชุมชน, ประชุมเชิงปฏิบัติการ, 2557)
“...การรายงานผลการสอดส่ อ งแบบเล่ า เรื่ อ งท าให้ ไ ด้ ข้ อ เท็ จ จริ ง รวมทั้ ง
บรรยากาศในการไปเยี่ยม หากเป็นข้อมูลที่เป็นความลับพนักงานคุมประพฤติจะบันทึกเก็บไว้ในสานวน
เพื่ อหาข้อมูล เพิ่มเติมได้ การท าแบบนี้ได้ ทั้งข้อมูล และสัมพันธภาพระหว่างอาสาสมัครคุมประพฤติ
และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน...” (สิรินาถ ศุกรโยธิน . พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ, ประชุม
กลุ่มย่อย, 2557)
การให้การสงเคราะห์ระหว่างการคุมประพฤติ ผู้ได้รับการพักการลงโทษแจ้ง
ความประสงค์กับอาสาสมัครคุมประพฤติในวันที่มารายงานตัวที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน จากนั้นอาสาสมัคร
คุมประพฤติจะประสานกับสานักงานเพื่อให้การสงเคราะห์ต่อไป
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“...มารายงานตัวและได้ปรึกษากับอ้ายสถิตย์ ว่าอยากได้เงินทุนประกอบอาชีพ
ทากล้วยฉาบ ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็ได้รับการสงเคราะห์ ปัจจุบันกล้วยหายากจึงเปลี่ยนมาทาขนมขาย
หัวเราะซึ่งเป็นสูตรของแม่...” (จุ๋ม (นามสมมุติ) อ้างแล้ว)
4.3.3 การติดตามดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ภายหลังปล่อย
แม้ว่าสานักงานคุมประพฤติทั้ง 8 แห่ง ไม่ได้ขอความร่วมมือให้อาสาสมัครคุมประพฤติ
เครือข่ายยุ ติธรรมชุมชนและเครือข่ายชุมชนดูแลภายหลั งพ้ นการคุมความประพฤติ แต่ อาสาสมัคร
คุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายชุ มชนดูแลผู้พ้นการคุมความประพฤติในฐานะคน
คุ้นเคยและผู้ปรารถนาดีตามวิถีของชุมชนต่อไป
“ขั บรถผ่ านไป ผ่ านมายั งคอยมองและเยี่ ยมเยี ยนสอบถามเสมอ” (สท.ไพฑู ร์ สุ่ มงาม
อาสาสมัครคุมประพฤติ สนทนากลุ่ม 19 มิถุนายน 2557)
สรุป ผลจากการพัฒนาการระบบการส่งต่อข้อมูลจากสถานที่ ควบคุมตัวถึงสานักงาน
คุ ม ประพฤติ รวมทั้ ง การเปิ ด ช่ อ งทางให้ ชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มทุ ก ขั้ น ตอน รวมทั้ ง พั ฒ นาทั ก ษะ
ความสามารถในการแก้ไขฟื้ นฟูผู้กระทาผิดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ คุณภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
เปลี่ยนแปลงไป คือ ขั้นตอนการสืบเสาะข้อเท็จจริงทั้งเรือนจา ทัณฑสถานและสานักงานคุมประพฤติ
ได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นและรวดเร็ ว ทั น ก าหนดเวลา ส าหรั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนนั้ น
ทั้งครอบครัวและกานันหรือผู้ใหญ่บ้านได้ให้ข้อมูลในการสืบเสาะข้อเท็จจริงแบบมีส่วนร่วม นอกจากนี้
ในการเตรี ย มความพร้ อมก่อนปล่ อย ครอบครัว กานันหรือผู้ ใหญ่ บ้าน องค์การบริห ารส่ ว นท้ องถิ่น
อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ และเครื อ ข่ ายยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนได้ เข้ าไปร่ว มเตรีย มความพร้อ มก่ อ นปล่ อ ย
ในเรือนจา
ในขั้นตอนการคุมความประพฤติ มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยมีการรับรายงานตัว
และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน วิธีการแก้ไขฟื้นฟูมีก ารผสมผสานหลักการควบคุมโดยกฎหมาย
กับความเชื่อ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เช่น การประกอบพิธีกรรมรับผู้กระทาผิดคืนสู่ชุมชน และการไป
ปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนา วิธีดาเนินการใช้ความสัมพันธ์แนวราบมากกว่าแนวดิ่งทาให้ผู้กระทาผิด
เข้าถึงและเข้าใจง่าย และสบายใจเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมและเป็นวิถีที่คุ้นเคยไม่แปลกแยก ที่สาคัญ
ความเชื่อ วัฒ นธรรมและภูมิปัญ ญานั้น ช่วยลบบาดแผลและฟื้นฟูจิตใจ จิตวิญญาณของผู้กระทาผิ ด
ให้มีกาลังใจในการปรับปรุงตนเอง ทั้งยังมีนัย สาคัญเป็นการเปิดประตูต้อนรับผู้กระทาผิดคืนสู่ชุมชน
ช่วยลดแรงเสียดทานและความวิตกกังวลของผู้กระทาผิดและจะทาให้ผู้กระทาผิดปรับตัวกับชุมชนได้
แนบเนียนยิ่งขึ้น
ในขั้นตอนการดูแลและช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อย จากการเตรียมความพร้อม
ก่ อ นปล่ อ ยในเรื อ นจ าและการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ สงเคราะห์ ใ นระหว่ า งการคุ ม ความประพฤติ
ซึ่งใช้ความสัมพันธ์แนวราบดูแลกันแบบญาติพี่น้อง สัมพันธภาพลักษณะนี้ส่งผลให้ชุมชนดูแลผู้ กระทาผิด
ด้วยวิถีชุมชนต่อไปในการดูแลและช่วยเหลือสงเคราะห์หลังพันการคุมความประพฤติแล้ว

4.4 ปัจจัยความสาเร็จ
การศึกษาครั้งนี้มีข้อค้นพบที่เป็นปัจจัยความสาเร็จ ดังนี้
4.4.1 ด้านโครงสร้างองค์กร (Structure) สานักงานคุมประพฤติที่จัดโครงสร้างสานักงาน
โดยแบ่ งงานแก้ไขฟื้น ฟูผู้ กระทาผิ ดเป็ น เขตพื้ นที่ ทาให้ พ นักงานคุม ประพฤติผู้ รับผิ ดชอบประจาเขต
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สามารถประสานงาน สร้างสัมพันธภาพกับผู้กระทาผิด ครอบครัว อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบล วัดและเครือข่ายอื่น ๆ ให้มาช่วยแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดได้ง่าย
กว่าแบบรวมเขต สานั กงานคุมประพฤติขนาดเล็ กที่มีประมาณงานไม่มากนัก มีความยืดหยุ่นในการ
ทางานสามารถทางานเชิงรุกได้ดีกว่า
4.4.2 อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม ทาให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ระดั บ จั งหวั ด มาอยู่ ร วมกั น สร้ างความร่ ว มมื อ ในการท างานโดยเฉพาะการส่ งต่ อ เอกสารระหว่ า ง
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับสานักงานคุมประพฤติ ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ผู้กระทาผิ ด
ที่เป็ น เด็กและเยาวชนและครอบครัว สะดวกในการมาพบพนั กงานคุมประพฤติและการปฏิบั ติตาม
เงื่อนไขคุมความประพฤติเพราะคุ้นเคยสถานที่ดีแล้ว
4.4.3 ด้านการจัดการบุคลากร (Staff) สานักงานคุมประพฤติที่มีพนักงานคุมประพฤติที่มี
ความสามารถ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของชุมชนว่าสามารถเข้ามาช่วยเหลือแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิด และจัดวางพนักงานคุมประพฤติที่ทางานด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชนได้
อย่ างเหมาะสม ท าให้ ส ร้ างสั ม พั น ธภาพและท างานบนความสั ม พั น ธ์ในแนวราบกับ ทั้ งผู้ กระท าผิ ด
อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และภาคีในการปฏิบัติงานได้อย่างดี
4.4.4 อาสาสมัครคุมประพฤติและเครื อข่ายยุติธรรมชุมชน อาสาสมัครคุมประพฤติและ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนส่วนใหญ่ มีจิตสาธารณะเสียสละทางานเพื่อชุมชน อยู่ใกล้ชิดกับผู้กระทาผิด
ทาให้ การช่วยเหลือผู้กระทาผิดเป็น ไปอย่างรวดเร็วและได้ข้อมูลของผู้กระทาผิดและสภาพแวดล้อม
เชิงลึก การเลือกและจัดวางอาสาสมัครคุมประพฤติที่มีตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหรือนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางานในบทบาทที่เหมาะสม
ทาให้การกากับดูแลและช่วยเหลือสงเคราะห์รวมทั้งการประสานทรัพยากรชุมชนได้ดีเป็นพิเศษ
4.4.5 หน่ ว ยภาคี ในการท างาน เช่ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สถาบันศาสนา ครอบครัวผู้กระทาผิด ผู้พ้นการคุมความประพฤติ
ได้รับมอบบทบาทที่เหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่และทักษะความสามารถ สร้างการมีส่วนร่วมในการ
ทางานได้อย่างต่อเนื่อง
4.4.6 เครือข่ายสนั บ สนุ นการทางาน เครือข่ายศาสนธรรม เครือข่ายวิชาการ เครือข่าย
ภาครั ฐ ที่ เข้ ม แข็ งช่ ว ยให้ ก ารแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ทั้ งด้ า นการขั ด เกลาพฤติ นิ สั ย การช่ ว ยเหลื อ
สงเคราะห์ รวมทั้งการฝึก วิชาชีพเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่ายวิช าการช่วยสนับสนุนความรู้
วิชาการและปรับวิธีคิดของผู้มีส่วนร่วมทาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การร่วมแก้ไขปัญหา สร้างความเชื่อมั่นและ
เกิดความภาคภูมิใจในการทางาน
4.4.7 รูปแบบการทางาน (Style) สานักงานที่มีรูปแบบสร้างการมีส่วนร่วม สร้างแรงจูงใจใน
การทางาน มากกว่าการควบคุมสั่งการ สะท้อนวัฒนธรรมการทางานร่วมกันบนความสัมพันธ์ในแนวราบ
4.4.8 ระบบการทางาน (System) การมีสถานที่ปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนที่เหมาะสม
มีการกาหนดวันเวลาในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีลาดับการปฏิบัติงานเป็นลาดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
4.4.9 ค่านิยมร่วม (Shared value) ค่านิยมร่วมที่สะท้อนจากผู้ที่ทางานร่วมกัน คือ การเสียสละ
ท างานเพื่ อ ส่ ว นรวมและชุ ม ชน การมี สั ม พั น ธภาพที่ ดี ต่ อ กั น ในทุ ก กลุ่ ม ทุ ก ระดั บ และท างานบน
ความสั มพัน ธ์ในแนวราบ มีความเป็นพี่น้อง เช่น โครงการกาลั ง ใจฯ สัมพันธภาพระหว่างสานักงาน

100
คุมประพฤติกับเรือนจาชั่วคราว ความสัมพันธ์ในทีมงานของสานักงานคุมประพฤติจังหวัด ความสัมพันธ์
ระหว่างพนักงานคุมประพฤติ กับ ผู้ต้องขังขณะอยู่ในเรือนจาชั่วคราว ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
คุมประพฤติกับอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน และภาคีการทางาน เป็นต้น
4.4.10 ทักษะ (Skill) ผู้บริหารและพนักงานคุมประพฤติมีทักษะในการทางานกับชุมชนและ
การบริหารทรัพยากรชุมชน อาสาสมัครคุมประพฤติมีทักษะในการประสานงานกับทรัพยากรในชุมชน

4.5 ปัญหาอุปสรรค
4.5.1 ด้านอาสาสมัครคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการทางาน
ไม่ครอบคลุมพื้นที่ทาให้ต้องทางานไกลไม่รู้จักพื้นที่ ไม่รู้จักผู้กระทาผิด ไม่มีข้อมูลเชิงลึกของผู้กระทาผิด
และครอบครัว รวมทั้งสภาพแวดล้อมของชุมชน และไม่สามารถประสานทรัพยากรในชุมชนมาช่วยเหลือ
ผู้กระทาผิด
4.5.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพการแก้ไขฟื้นฟูแบบต่อเนื่อง
1) ข้ อ มู ล ในขั้ น ตอนการคุ ม ความประพฤติ ยั งได้ รั บ ไม่ ค รบถ้ ว น และไม่ ทั น ตาม
กาหนดเวลา
2) ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจา ไม่สามารถทาได้ทุกเรือนจา
3) ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม สภาพสังคมเมืองที่มีการเคลื่อนย้าย
ประชากรสูงทั้งความสัมพันธ์ของคนในชุมชนห่ างเหิ น การหาข้อมูล ของผู้กระทาผิ ดไม่ได้ข้อเท็จจริง
เชิงลึกที่รอบด้านสภาพเศรษฐกิจที่ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพนอกบ้าน ไม่มีเพื่อนบ้านหรือญาติใกล้ชิด
ช่วยเหลือดูแลผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนและกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อม
เดิมก่อนกระทาผิด มีความเสี่ยงต่อการกระทาผิดซ้า

4.6 ผลลัพธ์ของโครงการ
การพัฒ นาคุณ ภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระท าผิ ดด้ว ยระบบการดูแลต่อเนื่องและการส่ งต่อ
ข้อมูลจากสถานที่ควบคุมตัวสู่ มาตรการคุมประพฤติและการสงเคราะห์ ภ ายหลังปล่ อย มีเป้าหมาย
เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติได้ข้อมูลของผู้กระทาผิดที่ถูกต้องอย่างรอบด้าน ทันตามกาหนดเวลา ชุมชน
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทาผิดอย่างต่อเนื่อง ผู้กระทาผิด
เป็นคนดีได้ยั่งยืน ผลลัพธ์จากการศึกษาได้จากการสะท้อนของผู้มีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ ดังนี้
4.6.1 ผลที่เกิดกับงานคุมประพฤติและพนักงานคุมประพฤติ
การสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกแบบมีส่วนร่วม
โดยพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเป็นผู้สอบข้อมูล
กานันผู้ใหญ่บ้านและผู้อุปการะเป็นผู้ให้ข้อมูล ทาให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้าน
พนั ก งานคุ ม ประพฤติผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานสื บ เสาะข้ อเท็ จ จริงให้ ข้ อ มู ล ว่ า “ถ้ ามี งาน
สืบเสาะพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกร้อยคดี ผมต้องทาแบบเดียวกันร้อยครั้ง การทาแบบนี้
ผมท างานน้ อ ยลง ได้ ข้ อ มู ล ครบถ้ ว น ถูก ต้ อ งรวดเร็ว ท าให้ งานง่ายขึ้ น ดี ขึ้ น ” (กิ ต ติ พ งษ์ ฟองงาม
พนักงานคุมประพฤติ)
หัวหน้ากลุ่มงานแสวงหาข้อเท็จจริง ให้ข้อมูลว่า “...ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง งานดีขึ้น...”
(อรนัส เจตนา)
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หัวหน้ ากลุ่มงานกิจกรรมชุมชน ให้ข้อมูลว่า “...ในระหว่างการสอบข้อมูล และให้
ข้อมูล กานั น ผู้ ใหญ่ บ้ านและอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธ รรมชุม ชนมี การให้ กาลั งใจ
ผู้อุปการะ ซึ่งจะส่งผลต่อการดูแลเมื่อผู้กระทาผิดกลับสู่ชุมชน” ( นฤมล แสนทวีสุข)
ขั้ น ตอนระหว่ า งการคุ ม ความประพฤติ แ ละสงเคราะห์ ห ลั ง ปล่ อ ย “...ถ้ า มี
อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ แ ละเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนเข้ า มาช่ ว ยเหลื อ ให้ ข้ อ มู ล และปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ทดแทน
พนักงานคุมประพฤติในชุมชน ช่วยเหลือดูแลผู้กระทาผิดในชุมชนอย่างต่อเนื่องจะทาให้ผู้กระทาผิด
ผิดเงื่อนไขน้อยลง พ้นการคุมประพฤติมากขึ้นและไม่กระทาผิดซ้า พนักงานคุมประพฤติทางานน้อยลง
ในระยะการเปลี่ ยนผ่ านต้ องอดทนท างานหนั กไปก่อน...” (ชลิ สา เปี่ ยมสุ ขศรีชั ย พนักงานคุ มประพฤติ
ชานาญการ. สนทนากลุ่ม, 2557)
4.6.2 ผลที่เกิดกับผู้กระทาผิดพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก
ขั้นตอนเตรียมการก่อนปล่อยในเรือนจา การเตรียมการก่อนปล่อยในเรือนจาแบบ
มีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนสร้างความเชื่อมั่นและกาลังใจให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติพั กการ
ลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก และสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นในระหว่างการเตรียมการก่อนปล่อยส่งผลให้
อาสาสมัครคุมประพฤติได้รับความร่วมมือจากผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ
จาคุกและครอบครัว ส่งผลให้ เกิดการดูแลกันต่อเนื่องตลอดไป ส่วนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
แบบไปให้ความรู้และข้อมูล ผู้ต้องขังให้ความสนใจน้อยและผู้ให้ข้อมูลควรปรับภาษา รูปแบบและวิธีการ
เพื่อให้ผู้ต้องขังให้ความสนใจ เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามคาแนะนาได้
ขั้นตอนระหว่างการคุมความประพฤติ การรับตัวผู้กระทาผิดจากสถานที่ควบคุมตัว
“รู้สึกดีและตื่นเต้นมากที่มีคนมารับ แต่อยากให้บอกรายละเอียดว่าจะมีชุมชนมารับตัว การบอกเพียงว่า
ไม่ควรไปไหนจะมีคนมารับทาให้กังวลใจว่าจะถูกอายัดตัว” (จ้อย (นามสมมุติ) สนทนากลุ่ม)
“ได้ไปอยู่วัดบุญนารอบ 9 วัน ทาให้จิตใจสงบมากขึ้น” (เจ๋ง (นามสมมุติ) สนทนากลุ่ม)
“การไปเยี่ยมของอาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนทาให้รู้สึกว่ามี
คนห่วงใย ไม่ได้รู้สึกอับอาย นอกจากนี้ อาจารย์วิเชียร อาสาสมัครคุมประพฤติยังให้คาแนะนาด้านการ
การสงเคราะห์ จึงได้มาแจ้งความประสงค์กับพี่สถิตย์ อาสาสมัครคุมประพฤติช่วยประสานเงินสงเคราะห์
ด้านการประกอบอาชีพจากสานักงาน” (จุ๋ม (นามสมมุติ) สนทนากลุ่ม อ้างแล้ว)
“การได้รับการสงเคราะห์ระหว่างการคุมความประพฤติถึงแม้จะไม่ มากนักก็สามารถ
นาไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพขายอาหารสาเร็จรูปได้” (ป้าจันดี สนทนากลุ่ม)
“ปัจจุบันได้นาความรู้ที่ได้จากการอบรมที่สถาบั นพัฒนาฝีมือแรงงานไปรับจ้างติดตั้ ง
ดาวเทียม” (จุมพจน์ (นามสมมุติ). สนทนากลุ่ม, 2557)
4.6.3 ความรู้สึกของผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก
ผู้กระทาผิดที่ประกอบอาชีพสื่อสารมวลชน “จาได้ว่าเป็นตอนเย็นใกล้ค่าเมื่อเดินเข้า
ประตูเรื อนจ าเข้าไป ประตูปิ ดลง เหลี ยวหลั งไปดูความรู้ สึ กเหมือนชีวิตทั้ งชีวิตจบลงแล้ ว พยายาม
ปรับตัวให้ชีวิตผ่านไปแต่ละวัน ใช้ความรู้และประสบการณ์ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการทางาน แต่ยังมี
ความรู้สึกต่าต้อยและไม่สามารถเข้าถึงบริการเรือนจาได้โดยง่าย แต่ เมื่อออกมาจากเรือนจาก็กังวลใจว่า
เพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงานเก่าจะไม่ยอมรับ”
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ผู้กระทาผิดที่เคยเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “...คนในครอบครัวและ
ญาติพี่น้องเข้าใจ อาสาสมัครคุมประพฤติ และพนักงานคุมประพฤติทาให้รู้สึกว่ามีคนเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
แต่คนในชุมชนและสังคมจะยอมรับเราได้ยาก ต้องอดทนไปก่อนตอนนี้... “ยิ่งดิ้น ยิ่งเจ็บ” ...”
ผู้กระทาผิดหัวหน้าห้องนอนหญิง “การเตรียมการก่อนปล่อยในเรือนจาควรใช้ภาษา
ที่เข้าใจง่ายเพราะผู้ ก ระท าผิ ด มีทั้ งสู งอายุ และการศึ กษาน้อ ย การสงเคราะห์ อ ยากให้ ตรงกั บ ความ
ต้องการของผู้กระทาผิด และควรบอกความจริงว่าอะไรได้บ้าง หรืออะไรไม่ได้ ไม่ควรพูดเกินจริงในสิ่งที่
ให้ไม่ได้เขาจะรู้สึกว่าไม่จริงใจ และต่อไปจะไม่ได้ความจริงจากผู้กระทาผิด”
ผู้กระทาผิดที่เป็นวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น “...อยากให้ผู้นาชุมชนและคนในชุมชน
ยอมรับและให้โอกาสผู้กระทาผิดได้พิสูจน์ตนเอง สร้างพื้นที่ให้มีการแสดงออกทั้งด้านดนตรีและกีฬา
การไม่ยอมรับและซ้าเติมทาให้เกิดความท้อแท้ รู้สึกว่าทาความดีได้ยาก การอุปสมบทเป็นพระภิ กษุ
ทาให้ได้รับการยอมรับมากขึ้น...”

4.7 ข้อเสนอแนะ
จากการสั ม ภาษณ์ การสนทนากลุ่ ม และการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งให้
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
4.7.1 สถานพิ นิ จ และคุ้ม ครองเด็ก และเยาวชนจั งหวัดระยอง ต้ องการประสานงานกั บ
เครือข่ายชุมชนของสานักงานคุมประพฤติ ได้แก่ อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
มีส่วนร่วมให้ข้อมูลในขั้นตอนการสืบเสาะข้อเท็จจริง
4.7.2 หน่วยภาคีเครือข่าย
1) ผู้แทนสานักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
เสนอว่า องค์กรที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดควรมี
การลดหย่อนภาษี นอกจากนี้ ควรยกระดับจากกระบวนการ
ให้ เป็ น ขบวนการเพื่ อ ให้ มี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณอย่ า ง
ต่อเนื่อง พนักงานคุมประพฤติควรเปลี่ยนบทบาทมาเป็นนัก
จัดการชุมชน ควรมีองค์กรเอกชนสนับสนุนผู้กระทาผิดเพราะ
เป็นคนด้อยโอกาส ซึ่งควรได้รับการสงเคราะห์เช่นเดียวกับคน
ด้อยโอกาสกลุ่มอื่น ๆ (ผู้แทนสานักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ, 2557)
2) ผู้แทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี “...การส่งผู้กระทาผิดไปเข้า
รับการฝึกอาชีพ ฝึกวิชาชีพ ควรลดปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงให้เหมาะสมกับ อุปกรณ์ในการฝึกที่
สถาบั น มีอยู่ และเพิ่ มระยะเวลาการฝึ กอบรมให้ ยาวนานขึ้น...” (ผู้แทนสถาบันพั ฒ นาฝึมือแรงงาน
จังหวัดอุบลราชธานี.ประชุมเชิงปฏิบัติการ, 2557)
3) ควรมีการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติเพิ่มเติมให้ครบทุกพื้นที่ และมีการพัฒนา
ความรู้ ทักษะด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดอย่างต่อเนื่อง
4) ผู้ปกครองและคนในครอบครัวของเด็กและเยาวชนที่กระทาผิด รักและห่วงใยบุตร
หลานต้ อ งการให้ ก ลั บ ตนให้ เป็ น คนดี ไม่ ก ระท าผิ ด ซ้ าแต่ ก็ ไม่ มี เวลาดู แ ลบุ ต รหลาน ขอวิงวอนต่ อ
หน่วยงานภาครัฐให้ช่วยจัดระเบียบสังคมให้ปลอดจากอบายมุข สิ่งเสพติดรวมถึงร้านเกมส์เพราะเป็น
สถานที่ที่เป็นประตูให้เด็กและเยาวชนเดินไปอยู่ในวังวนของการกระทาผิด
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ตอนที่ 2 สรุปผลการศึกษารายพื้นที่ จานวน 8 พื้นที่
1. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน
คณะผู้ วิจั ย ได้ จั ด ประชุม เชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อ ถอดบทเรีย นส าหรับ เจ้าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานของ
เรือนจาจังหวัดลาพูน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลาพูน เจ้าหน้าที่สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดลาพูน อาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตาบลป่าซาง เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาสังคมจังหวัดลาพูน เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลป่าซาง และสนทนากลุ่มผู้พักการลงโทษ
และครอบครัว เยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์ผู้พักการลงโทษที่ได้รับ การสงเคราะห์ สังเกตการณ์การเตรียมการ
ก่อนปล่อยในเรือนจาจังหวัดลาพูน สรุปได้ ดังนี้
บริบทสานักงานฯ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูนเป็นสานักงานคุมประพฤติขนาดเล็ก
ตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย มีการจัดโครงสร้างของสานักงานเป็น 3 กลุ่มงาน และ 1 ฝ่าย ประกอบด้วย
1) กลุ่ม แสวงหาข้อเท็จ จริง ทาหน้ าที่ สื บเสาะและพินิจในชั้นก่อนฟ้องและชั้นพิจารณาคดีของศาลและ
ผู้กระทาผิดที่ได้รับการพัก/ลดวันต้องโทษ และดาเนินการตรวจพิสูจน์ ผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพื่อทารายงานเสนอศาลและคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด 2) กลุ่ม สอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบ่งเขตพื้นที่ทางานออกเป็น
8 พื้นที่ มีพนักงานคุมประพฤติรับผิดชอบ 2 คน ทาหน้าที่ ควบคุมและสอดส่องแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชั้น
พิจารณาคดีของศาลและภายหลังที่ศาลมีคาพิพากษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 3) กลุ่มงานกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม ทาหน้าที่ติดตาม
ดูแลเพื่ อสงเคราะห์ ผู้กระท าผิ ด และพัฒ นาการมีส่ วนร่วมของชุ มชนในการแก้ไขฟื้น ฟูผู้ กระท าผิ ด และ
ร่ ว มแก้ ไขฟื้ นฟู ผู้ กระท าผิ ดและผู้ ติ ดยาเสพติ ดตามแผนที่ ได้ ก าหนดไว้ ร่ วมกั บชุ มชนในพื้ นที่ ทั้ ง 8 พื้ นที่
4) ฝ่ายบริหารทั่วไป ทาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ นอกจากปฏิบัติภารกิจใน
ความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติตามปกติแล้ว สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูนยังทางานร่วมกับ
หน่วยงานวิชาการ คือ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นระหว่าง พ.ศ. 2548-2549
และทางานกับศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน
บริ บ ทชุ ม ชนพื้ น ที่ ท ดลอง ต าบลปากบ่ อ งและต าบลป่ าซาง อ าเภอป่ าซาง จั งหวัด ล าพู น
เป็นชุมชนชนบท ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีความใกล้ชิดเสมือนญาติ มีภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อย่างเดียวกัน มีอาสาสมัครคุมประพฤติที่เข้มแข็ง และมีความสามารถในด้านการประสานงานและการเป็น
พี่เลี้ ย งให้ กั บ เครือข่ ายยุ ติ ธรรมชุมชน ผู้ นาอาสาสมั ค รคุ มประพฤติในพื้น ที่ มีต าแหน่ งเป็ นสมาชิก สภา
เทศบาลเมื อ งป่ าซาง ชุ ม ชนพื้ น ที่ ท ดลองเป็ น พื้ น ที่ ท างานของศู น ย์ วิ ช าการสารเสพติ ด ภาคเหนื อ ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.1 ข้อมูลและการส่งต่อข้อมูล
1.1.1 ข้อมูลและการส่งต่อข้อมูลในขั้นตอนการสืบเสาะข้อเท็จจริง
เรือนจาจังหวัดลาพูนส่งแบบขอความร่วมมือสืบเสาะข้อเท็จจริง (ส.1-46) ถึงสานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดลาพูน เพื่อขอความร่วมมือสืบเสาะข้อเท็จจริงก่อนวันวินิจฉัย 45-60 วัน ระยะที่ 1 ระหว่าง
เดือนมีน าคม-มิถุน ายน 2557 จ านวน 89 ราย ระยะที่ 2 ระหว่ างเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2557
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จานวน 123 ราย มีรายละเอียดข้อมูลพร้อมเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก รวมทั้งชื่อและที่อยู่ผู้ อุปการะ
1 คน สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูนส่งรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงถึงเรือนจาจังหวัดลาพูน ภายใน
30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือขอความร่วมมือสืบเสาะข้อเท็จจริง
1.1.2 การส่ งต่ อข้ อมู ลในขั้ น ตอนการคุ มความประพฤติ ระยะที่ 1 เดื อนมี นาคม-มิ ถุ นายน
2557 ไม่มีการคุมความประพฤติผู้กระทาผิดในเขตพื้นตาบลปากบ่องและตาบลป่าซาง ระยะที่ 2 เดือน
กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2557 ผู้กระทาผิดในเขตตาบลปากบ่องและตาบลป่า ซาง จานวน 5 ราย มาพบ
พนักงานคุมประพฤติพร้อมกับหนังสือสาคัญพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจาคุก
ในระหว่างการคุมความประพฤติ มีการขอความร่ว มมืออาสาสมัครคุมประพฤติและ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนสอดส่องดูแลผู้พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก จึงมีการส่งต่อข้อมูลจาก
ส านั ก งานคุม ประพฤติถึงชุมชน 2 แบบ คือ การท าความรู้จักกั นระหว่างอาสาสมัครคุม ประพฤติห รือ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนกับผู้พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก ซึ่งเป็นการส่งมอบ “คนกับคน” และ
หลังจากนั้นสานักงานคุมประพฤติจะส่งข้อมูลเอกสารให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติหรือเครือข่ายยุ ติธรรม
ชุมชนภายหลัง
การส่งมอบ “คนกับคน” สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูนนัดผู้กระทาผิด ครอบครัว
และชุมชน คือ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน กานันหรือผู้ใหญ่บ้าน มาพบเพื่อทาความรู้จัก
และท าความเข้ าใจถึงวิธีก ารปฏิ บั ติ ในระหว่างการคุ ม ความประพฤติ รวมทั้ งการดู แ ลของอาสาสมั ค ร
คุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนวัดอินทขิล อาเภอป่าซาง ในวันที่จัดกิจกรรม
รับรายงานตัว หากว่าผู้ถูกคุมความประพฤติ ครอบครัว อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
เห็ นว่าสามารถทางานร่วมกันได้ก็ถือโอกาสมอบหมายให้อาสาสมัครคุมประพฤติห รือเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติรายนั้น เป็นการส่งมอบ “คนกับคน”
การส่งข้อมูลเอกสาร หลังจากนั้นสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูนจะจัดส่งข้อมูล
ประวัติและแผนที่บ้านของผู้ถูกคุมประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก และเอกสารบันทึกการ
ออกสอดส่องพร้อมซองไปรษณีย์ตอบรับ ไปให้อาสาสมัครคุมประพฤติหรือเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน
ในการรายงานผลการแก้ ไขฟื้ น ฟู และช่ ว ยเหลื อ สงเคราะห์ อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ
และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จะรายงานในวันรับรายงานตัวที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนวัดอินทขิล อาเภอป่าซาง
เดือนละ 1 ครั้ง มีการรายงาน 2 แบบ คือ แบบเป็นทางการโดยส่งเป็นเอกสารบันทึกการออกสอดส่อง
(อคป.3) ส่วนแบบไม่เป็นทางการ คือ การเล่าเรื่อง อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
จะเล่าเหตุการณ์การไปเยี่ยมผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัวในการประชุมภายหลังการรับรายงานตัว
หากมีปัญหาก็ถือโอกาสขอรับคาปรึกษาจากพนักงานคุมประพฤติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อน
อาสาสมัครคุมประพฤติหรือเครือข่ายยุติธรรม หากมีข้อสังเกตพนักงานคุมประพฤติจะสอบถามเพิ่มเติม
และบันทึกแนบไว้ในสานวน
การประชุมร่ว มระหว่างพนั กงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนสร้างความมั่นใจให้อาสาสมัครคุมประพฤติ เห็นได้จากถ้อยคาของอาสาสมัครคุมประพฤติ
และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
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“...หากมีปัญหาสามารถปรึกษาพนั กงานคุมประพฤติได้ ทาให้มีความมั่นใจมากขึ้น...”
(ป้าพิน.ประชุมเชิงปฏิบัติการ, 2557)
“...การรายงานผลการสอดส่องแบบเล่าเรื่องทาให้ได้ข้อเท็จจริง รวมทั้งบรรยากาศในการ
ไปเยี่ยม หากมีข้อมูลที่เป็นความลับพนักงานคุมประพฤติจะบันทึกเก็บไว้ในสานวนเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้
การท าแบบนี้ ได้ ทั้งข้ อมูลและสั มพั นธภาพระหว่างอาสาสมั ครคุ มประพฤติ และเครือ ข่ายยุติ ธ รรมชุม ชน...”
(สิรินาถ ศุกรโยธิน. พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ, ประชุมกลุ่มย่อย, 2557)
1.2 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูนให้ความสาคัญกับชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ดในชุ มชน และเน้ น การท างานเชิ งพื้ น ที่ จึงได้ แบ่ งการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ กระท าผิ ด ออกเป็ น
8 เขตพื้นที่ โดยในแต่ละพื้นที่มีศูนย์ปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ในชุมชนพื้นที่ละ 1 แห่ง ปฏิบัติงาน
แก้ไขฟื้นฟูในพื้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง จัดโครงสร้างและอัตรากาลังให้เหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
โดยให้ พนั กงานคุมประพฤติช านาญการ จานวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานในกลุ่มงานแก้ไขฟื้ นฟู ผู้กระทาผิ ด
ทาหน้าที่วิเคราะห์วางแผนและติดตามผลการแก้ไขฟื้นฟู และทาหน้าที่แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดและผู้ติดยาเสพติด
ที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนและจัดพนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ พนักงานคุมประพฤติชานาญการและ
พนักงานคุมประพฤติ ที่เป็น พนักงานราชการรวมจานวน 5 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานกิจกรรมชุ มชน
และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ทาหน้าที่พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งภาครัฐ เอกชน ในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้ กระท าผิ ด และร่ ว มปฏิ บั ติงานแก้ไขฟื้ น ฟู ผู้ กระทาผิ ด และผู้ ติด ยาเสพติ ดในชุ มชนแต่ล ะพื้ นที่ ร่ว มกั บ
อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตามแผนที่กาหนดไว้ในพื้ นที่ทั้ง 8 เขต ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับชุมชน พนักงานคุมประพฤติทาหน้าที่เป็นผู้แนะนากากับดูแลและ “พาทา” จากงานที่ง่ายไปหายาก
และเมื่อเสร็จ จากการทางานในแต่ละครั้งมีการสรุปผลการทางานร่วมกัน ในโครงการวิจัยนี้ สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดลาพูนได้พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
การปฏิ บั ติ งานแบบเดิ มก่ อนท าโครงการวิจัยฯ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติจั งหวัดล าพู น
เข้าไปให้ข้อมูลผู้ต้องขังที่จะได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก และผู้ที่จะได้รับการปล่อยตัว
พ้นโทษ ถึงวิธีปฏิบัติตัวและการขอรับการสงเคราะห์ระหว่างคุมความประพฤติ และการสงเคราะห์ภายหลัง
ปล่อย เดือนละ 1 ครั้ง เป็นการให้ข้อมูลเป็นกลุ่มในภาพรวม ทาให้การรับทราบข้อมูลของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติไม่ชัดเจนและมีจุดอ่อน ซึ่งเห็นได้จากที่ผู้ถูกคุมความประพฤติให้ข้อมูลว่า
“...วัน ที่พ นั กงานคุมประพฤติเข้าไปให้ ข้อมูล ออกไปทางานนอกเรือนจา ไม่ได้รับ ฟั ง
การชี้แจงของพนักงานคุมประพฤติ และไม่ได้จัดให้ เข้ารับฟังคาชี้แจงครั้งต่อไป...” (เจี๊ยบ (นามสมมุติ).
สนทนากลุ่ม, 2557)
“...ได้ เข้ า ร่ ว มการเตรี ย มการก่ อ นปล่ อ ย แต่ ไม่ ได้ ส นใจการให้ ข้ อ มู ล ของพนั ก งาน
คุมประพฤติ เพราะเชื่อมั่นว่าเมื่อได้รับการปล่อยตัวทางครอบครัวได้เตรียมการรองรับไว้แล้ว แต่เมื่อได้รับ
การปล่ อยตัวออกมา พบว่า สภาพสังคมภายนอกเปลี่ ยนไปมากไม่ได้เป็นอย่างที่คิด จึงได้มาขอรับการ
สงเคราะห์จากสานักงานคุมประพฤติ...” (จุ๋ย (นามสมมุติ). สนทนากลุ่ม, 2557)
ในการวิจัยนี้ มีการปรับวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยสานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ล าพู น ประสานขอน าบิ ด ามารดาและคนในครอบครัว ผู้ ต้ อ งขั ง ผู้ ใหญ่ บ้ าน เจ้ าหน้ าที่ อ งค์ ก รปกครอง

106
ส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และพนักงานคุมประพฤติ เข้าไปเตรียมการ
ก่อนปล่อยในเรือนจาจังหวัดลาพูน มีการดาเนินการทั้งสิ้น 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 16 กรกฎาคม 18 , 29
และ 30 กันยายน และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
ตัวอย่างการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (กรณีศึกษานายจ้อย นามสมมุติ)
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูนประสาน ขอเข้า
ไปเตรี ย มการก่อนปล่ อยในเรือนจ าจั งหวัด ล าพู น โดยน าอาสาสมัค ร
คุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการชุมชน
ของเทศบาลเมืองป่าซาง เข้าไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจา
โดยมีกิจกรรม คือ นัดหมายครอบครัวผู้ต้องขัง ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร
คุมประพฤติและเจ้าหน้า ที่เทศบาลเมืองป่าซาง เข้าไปพูดคุยกันที่ ห้อง
ประชุ ม ฝ่ า ยการศึ ก ษา ซึ่ งมี ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว การนั่ งพู ด คุ ย ในโต๊ ะ
ประชุมสี่เหลี่ยมที่มองเห็นกันอย่างทั่วถึง การทาความรู้จักกัน โดยทุกคนแนะนาตัวเอง พบว่า ในส่วนของ
ชุ ม ชนคื อ ผู้ ใหญ่ บ้ านและเจ้ าหน้ า ที่ ข องเทศบาลบางคนรู้จั ก กั บ ผู้ ต้ อ งขั งมาก่ อ นท าให้ ง่ายในการสร้า ง
สัมพันธภาพ
จากการสอบถามความรู้สึก
และความคาดหวังของผู้ ต้องขัง บอกเพี ยงว่า
รู้ สึ ก ดี ใจ และไม่ รู้ สึ ก กั งวลกั บ การจะออกไป
เผชิญโลกภายนอก ส่วนแผนการดาเนินชีวิตนั้น
ผู้ต้องขังฝึกอาชีพช่างจักสาน ยังไม่ได้คิดว่าเมื่อ
กลับไปอยู่ในชุมชนแล้วจะประกอบอาชีพอะไร
ขอเวลาคิดและตัดสินใจก่อน จะให้คาตอบใน
วันที่ได้รับการปล่อยตัว ทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลและผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่า ยินดีให้การ
สนับสนุนในการประกอบอาชีพของผู้ ต้องขัง พนักงานคุมประพฤติได้ชี้แจงวิธีการ
ปฏิบัติตัวในระหว่างการคุมความประพฤติให้ผู้ต้องขังทราบ
1.2.2 การแก้ไขฟื้นฟูในระหว่างการคุมความประพฤติ
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ล าพู น นั ด ผู้ ก ระท าผิ ด ทุ ก ภารกิ จ ในอ าเภอป่ า ซาง
มารายงานตัว ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลอินทขิล เดือนละ 1 ครั้ง มีอาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่าย
ยุติธรรมมาช่วยงานประมาณ 15 คน ทาหน้าที่เตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แจกบัตรคิว ปฐมนิเทศ รับรายงานตัว
ให้คาปรึกษารายบุคคล ให้คาปรึกษาครอบครัว และเก็บปัสสาวะ มีรายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้
1) การแจกบัตรคิวและคัดกรอง อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
จานวน 2 คน แจกบัตรคิวพร้อมคัดกรองผู้กระทาผิดและครอบครัวตามประเภทผู้กระทาผิดและระดับความ
เสี่ยงและจัดให้นั่งตามกลุ่มที่รบั บริการ ดังนี้
(1) กลุ่ มปฐมนิ เทศ ได้ แก่ ผู้ถู กคุ มความประพฤติและผู้ เข้ ารับการฟื้ นฟู สมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดที่มารายงานตัวที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนครั้งแรก
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(2) กลุ่ ม ที่ อ ยู่ ในโครงการพั ฒ นาระบบการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระทํ า ผิ ด แบบต่ อ เนื่ อ ง
(Through care) ได้ แ ก่ ผู้ ได้ รั บ การพั ก การลงโทษและลดวั น ต้ อ งโทษจํ าคุ ก ผู้ ก ระทํ าผิ ด ที่ เป็ น เด็ ก และ
เยาวชน และผู้ปกครองที่มีภูมิลําเนาในตําบลปากบ่องและตําบลป่าซาง
(3) กลุ่มผู้ปกครองและครอบครัวของผู้กระทําผิดทุกประเภทที่เข้าร่วมโครงการพ่อแม่อาสา
(4) กลุ่มผู้กระทําผิดทุกประเภทในอําเภอป่าซาง ได้แก่ ผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ได้รับ
การพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจําคุกผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด และผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่อยู่ในระหว่างติดตาม
2) การลงทะเบียน พนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ให้ ผู้ กระทํ าผิ ดลงทะเบี ยนตามเอกสารของแต่ ละกลุ่ ม ซึ่ งแตกต่ างกั นตรวจสอบการทํ างานบริ การสั งคม
หากยั งไม่ ได้ ทํ างานบริ การสั งคมจะประสานอาสาสมั ครคุ มประพฤติ เครื อข่ ายยุ ติ ธรรมชุ มชนเพื่ อส่ งต่ อ
หน่วยงานภาคีการทํางานบริการสังคม
3) การตรวจปัสสาวะ อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ตรวจปัสสาวะ
ผู้กระทําผิดทุกภารกิจที่ได้รับการจําแนกเป็นความเสี่ยงสูง (01) ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
และผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่อยู่ในระหว่างติดตาม บันทึกผลการตรวจปัสสาวะ ลงลายมือ
ชื่อในเอกสาร และมอบเอกสารให้ผู้กระทําผิดถือไปรายงานตัว
4) การรับรายงานตัว โดยอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนภายใต้
การดูแลของพนักงานคุมประพฤติ มีการดําเนินงาน ดังนี้
(1) กลุ่มผู้กระทําผิดทุกภารกิจที่ได้รับการจําแนกเป็นความเสี่ยงต่ํา (03) และปานกลาง
(02) และสูง (01) ที่ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ รับรายงานตัวตามปกติ
(2) กลุ่มผู้กระทําผิดในโครงการวิจัยนี้ (พื้นที่ตําบลปากบ่องและตําบลป่าซาง) กรณี
มารายงานตั วครั้ งแรก อาสาสมั ครคุ ม ประพฤติ และเครื อข่ ายยุ ติ ธรรมชุ ม ชนในเขตตํ าบลปากบ่ องและ
ตําบลป่าซาง ปฐมนิ เทศและเตรียมความพร้อมครอบครัวและกํานันหรือผู้ใหญ่ บ้าน โดยชี้แจงหน้าที่และ
การปฏิ บั ติ ตั วของผู้ ก ระทํ าผิ ด ครอบครั ว และชุ ม ชนในระหว่ างการคุ ม ความประพฤติ ถ้ าอาสาสมั ค ร
คุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเห็นว่าสามารถดูแลผู้กระทําผิดรายนี้ได้ก็มอบหมายให้อาสาสมัคร
คุมประพฤติหรือเครือข่ายยุติธรรมชุมชนดูแลผู้กระทําผิดรายนั้น แล้วส่งเอกสารให้ในภายหลัง ถ้าเป็นผู้ถูก
คุมความประพฤติที่มารายงานตัวครั้งถัดมาจะเน้นสอบถามความต้องการช่วยเหลือสงเคราะห์ ส่วนผู้ที่ได้รับ
การสงเคราะห์ไปแล้วจะสอบถามผลการช่วยเหลือสงเคราะห์
(3) กลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการจําแนกเป็นความเสี่ยงสูง (01) ผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่อยู่ในระหว่างติดตาม ที่พบสาร
เสพติดในปัสสาวะ ดําเนินการดังนี้
ก. กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนตัวเองได้ ให้เข้ารับโปรแกรม
พื้นฐาน จํานวน 2 ครั้ง แต่หากยังไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองและมีความเสี่ยงสูง คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ จะไปเยี่ยมบ้านเพื่อพบกับครอบครัวและพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ข. กรณี เป็ น ผู้ เข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ส่ งพบพนั ก งานคุ ม
ประพฤติเจ้าของสํานวน นัดตรวจปัสสาวะที่สํานักงานอีก 2 ครั้ง หากตรวจพบครั้งที่ 2 เก็บบัตรส่งคืน
พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวนเขียนรายงานผิดเงื่อนไข
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ค. กรณี ผู้ กระทาผิ ดปฏิ เสธผลปัส สาวะ จะส่ งปัส สาวะตรวจยืนยันผลและแจ้ง
พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสานวน
(4) การด าเนิ น การกลุ่ ม ครอบครั ว อาสา พ่ อ แม่ ห รื อ คนในครอบครัว ผู้ ก ระท าผิ ด
เข้ากลุ่มครอบครัวอาสาเพื่อฝึกทักษะการดูแลผู้กระทาผิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้กระทาผิด
โดยมีนายสังวรณ์ สมบัติใหม่ นักสังคมสงเคราะห์ ข้าราชการบานาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้นากลุ่ม
และฝึกสอนอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนไปพร้อมกัน เพื่อให้สามารถเป็นผู้นากลุ่ม
ได้ในโอกาสต่อไป การเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวอาสานี้ ครอบครัวเห็นว่าเป็นประโยชน์ ซึ่งมารดาของผู้พ้นการ
คุมความประพฤติสะท้อนในการเสวนา ดังนี้
“...ไปร่ ว มกลุ่ ม ครอบครั ว อาสามาแล้ ว 2 ครั้ ง เห็ น ว่ า เป็ น เรื่ อ งดี เพราะได้
แลกเปลี่ยนกับพ่อแม่คนอื่น เห็นปัญหาของคนอื่น วิธีแก้ปัญหาของคนอื่น บางคนปัญหามากกว่าเราก็ให้
กาลังใจเขาไป บางครั้งคนอื่นก็ให้กาลังใจเรา รู้สึกดีมากได้กาลังใจ...” (จินตนา (นามสมมุติ). มารดานายจ้อย
(นามสมมุติ). เสวนา, 2557)
(5) การตรวจสอบเอกสารและคืนบัตรกาหนดนัดรายงานตัว เมื่อสิ้นสุดกระบวนการแล้ว
อาสาสมัครคุมประพฤติให้ผู้กระทาผิดถือเอกสารไปพบพนักงานคุมประพฤติ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และ
รับบัตรนัดรายงานตัวคืน
1.2.3 การสอดส่องดูแลในระหว่างการคุมความประพฤติ
เมื่อได้รับ มอบหมายให้ดูแลผู้พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกแล้ว อาสาสมัคร
คุมประพฤติและเครือข่ายยุ ติธรรมชุมชนจะไปเยี่ยมผู้ กระทาผิดและครอบครัวเป็นทีมโดยมีอาสาสมัคร
คุมประพฤติที่ มีป ระสบการณ์ เป็ น พี่ เลี้ ย ง และไปเยี่ยมในเวลา “ราษฎร” คื อเวลาเย็ นที่ ทั้งอาสาสมัค ร
คุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้กระทาผิดและครอบครัวเสร็จภารกิจประจาวัน ซึ่งสอดคล้องกับ
วิถีชุมชน และใช้ความเป็นเพื่อนหรือญาติผู้ใหญ่ที่ปรารถนาดีทาให้ผู้กระทาผิดและครอบครัวสบายใจที่จะให้
ข้อมูลและขอรับคาปรึกษา ซึง่ ได้มีการสะท้อนในการสนทนากลุ่ม ดังนี้
“...การไปเยี่ยมบ้านของอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนไม่ได้สร้าง
ความอึดอัดหรือลาบากใจ และอยากให้ช่วยทาความเข้าใจกับผู้นาชุมชนให้ยอมรับพวกเราด้วย...” (แจ็ส
(นามสมมุติ). ประชุมกลุ่มย่อย, 2557)
1.2.4 การสงเคราะห์ระหว่างการคุมความประพฤติ
ผู้ถูกคุม ความประพฤติ แจ้ งความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์ เงินทุนประกอบอาชีพ
กับ อาสาสมัครคุมประพฤติที่ รั บ ผิ ดชอบดูแล จากนั้น อาสาสมัครคุ มประพฤติ จ ะประสานกับส านักงาน
คุมประพฤติเพื่อให้การสงเคราะห์ ซึ่งผู้ได้รับการสงเคราะห์ได้กล่าวไว้ในการสนทนากลุ่ม ดังนี้
“...มารายงานตัวและได้ปรึกษากับอ้ายสถิตย์ ว่าอยากได้เงินทุนประกอบอาชีพทากล้วยฉาบ
ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็ได้รับการสงเคราะห์ ปัจจุบันกล้วยหายากจึงเปลี่ยนมาทาขนมขายหัวเราะ ซึ่งเป็น
สูตรของแม่...” (จุม๋ สนทนากลุ่ม อ้างแล้ว)
1.2.5 การติดตามช่วยเหลือและการสงเคราะห์หลังปล่อย
ผู้ ก ระท าผิ ด ส่ ว นใหญ่ ท ราบเรื่ อ งการให้ ก ารสงเคราะห์ ข องส านั ก งานคุ ม ประพฤติ
ในระหว่างการปฐมนิเทศและขณะที่มารายงานตัว บางรายขอรับความช่วยเหลือผ่านอาสาสมัครคุมประพฤติ
สาหรับผู้กระทาผิดที่ได้รับการสงเคราะห์ระหว่างการคุมความประพฤติ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน
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จะให้ อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่รับผิ ดชอบคนเดิมดูแลเมื่อ พ้นการคุมความ
ประพฤติต่อไปด้วย
นอกจากนี้ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูนยังได้นาผู้กระทาผิดที่ได้รับการสงเคราะห์
เงิน ทุ น ประกอบอาชีพ ที่ พ้ น การคุ มความประพฤติ ไปแล้ ว เข้ ามาเป็ นเครือข่ายในการท างาน ทาหน้าที่
ช่วยเหลื อพนั กงานคุมประพฤติ ในวัน ที่ออกปฏิบัติงานในชุมชนในพื้นที่ของผู้พ้นการคุมความประพฤติ
ปัจจุบันได้มอบเกียรติบัตรเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
1.3 ผลลัพธ์
ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและความต้องการของผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกมีดังนี้
1.3.1 ผู้กระทาผิดที่ได้รับการสงเคราะห์ประกอบอาชีพส่วนใหญ่ต้องการเงินทุนเพิ่มเพื่อไปซื้อ
อุปกรณ์สาหรับประกอบอาชีพเดิม ช่วยเสริมให้อาชีพที่ทาอยู่ดีขึ้นบ้างแม้ไม่ทั้งหมด การได้รับการสงเคราะห์นี้
นอกจากช่ ว ยในด้ านเศรษฐ์ กิ จ แล้ ว ยั งช่ ว ยด้ านจิ ต ใจ คื อ ท าให้ รู้สึ ก มี คุ ณ ค่ าและไม่ รู้สึ ก ว่าถู ก ทอดทิ้ ง
ซึ่งผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกสะท้อนในการสนทนากลุ่ม ดังนี้
“...ขอบคุณมาก ที่ได้รับการสงเคราะห์ 2,000 บาท สามารถนาไปซื้ออาหารเลี้ยงหมู
ได้ห ลายกระสอบช่ ว ยเป็ น ทุ น ได้ แม้ ไม่ ทั้ งหมด...” (จิน (นามสมมุ ติ ) ภรรยาผู้ ก ระท าผิ ด . สนทนากลุ่ ม
26 มิถุนายน 2557)
“...ได้ รั บ เงิน ทุ น ประกอบอาชี พ 2,000 บาท น าไปลงทุ น ขายอาหารพื้ น เมื อ งที่ บ้ าน
ทาสองคนกับสามีพอเลี้ยงตัวเองได้...” (บุญจิต (นามสมมุติ). สนทนากลุ่ม, 2557)
1.3.2 ผู้ ได้รั บ พั ก การลงโทษและลดวัน ต้ องโทษจ าคุ ก ได้ส ะท้ อนความต้อ งการได้ รับ ความ
ช่วยเหลือทางจิตใจและสังคม คือ การได้รับการยอมรับจากชุมชน ดังนี้
“...อยากให้ผู้ปกครองหมู่บ้านทั้งผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลดอคติที่ มีต่อตัวผม
ลงบ้างเพราะไม่ว่าจะทาความสักดีสักปานใดเขาก็มองว่าไม่ดีอยู่นั่นเอง...” (แจ็ส (นามสมมุติ) อ้างแล้ว)
“...ออกจากเรือนจาคนไม่ยอมรับ ขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะทาให้เขายอมรับ ชาวบ้านดูถูก
มาถึงครอบครัวกับลูกยังพูดว่าลูกคนขี้คุก ต้องอดทนมาได้ 5 ปี และเป็นบททดสอบตัวเอง ใช้ความอดทน
มาก จนพิสูจน์ให้เขาเห็น เขาก็จะยอมรับ ขอบคุณสานักงานที่ให้เงินสองพัน และตั้งใจแล้วว่าจะประกอบ
อาชีพสุจริตโดยขายขนม ขอให้อดทนต่อคาเยาะเย้ย ดูถูกเหยียดหยาม ทางานทางด้านศาสนา ผมเป็นละว้า
ทางนิวซีแลนด์ชวนให้อนุรักษ์ภาษาและวัฒ นธรรมของคนละว้า ผมเห็นว่าคนต่างชาติเห็นคุณค่าและให้
กาลังใจ อยากบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเรา ต้อง “อดทน” ถ้าคิดว่าดีแล้ว “ใครจะพูดอะไรช่างเถอะ....”
“...ศาสนาคริสต์สอนว่าน่าจะมีแรงผลักดันทาให้มาอยู่เรือนจา และให้ทบทวนบทเรียน
เหตุที่ต้องมาอยู่ในเรือนจาและเรียนรู้จากมัน มองว่าสิ่งที่ทาให้เราต้องติดคุกเป็นสิ่งที่ดีที่ ต้องเรียนรู้จากมัน...”
(อินจันทร์ (นามสมมุติ). สนทนากลุ่ม, 2557)
“...อยากทาขนมขายหัวเราะตอนเย็นหลังเลิกขายน้าเพราะลูก ๆ อาจช่วยได้ อยากได้
สูตรจะเอาไปขายร่วมกับน้าหรือพี่จะฝากไปขายก็ได้จะช่วยขายให้...” (เจี๊ยบ (นามสมมุติ). อ้างแล้ว)
“...ยินดีให้สูตรขนมขายหัวเราะเพราะไม่ได้แย่งตลาดกัน...” (จุม๋ (นามสมมุติ). อ้างแล้ว
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1.4 ปัจจัยความสาเร็จ
1.4.1 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูนเป็นสานักงานขนาดเล็ก ปริมาณคดีไม่มากเกินไป
พนักงานคุมประพฤติ มีเวลาเรียนรู้พัฒนาตนเองและทางานเชิงรุกได้ดี
1.4.2 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูนมีประสบการณ์ทางานร่วมกับหน่วยงานวิชาการ คือ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นระหว่าง พ.ศ. 2548-2549 และทางานกับ
ศูน ย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนื อ ของมหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันทาให้
ผู้บริหารและบุคลากรมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชน มองเห็นโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับ
ที่ เพิ่ มมากขึ้ นกว่าเดิ ม จนถึงระดั บเป็ นเจ้ าภาพหลั กในการท างาน และปรับเปลี่ ยนบทบาทของพนั กงาน
คุมประพฤติมาเป็นผู้ สนับสนุน หัวหน้าทีมงานกิจกรรมชุมชนมีทักษะและความสามารถเป็นพี่เลี้ยงในกลุ่ม
งานและเป็นพี่เลี้ยงชุมชน
1.4.3 ก่อนมอบหมายงาน พนักงานคุมประพฤติวิเคราะห์งานและมอบหมายงานจากง่ายไปหายาก
เช่ น เริ่ ม จากการเก็ บ ปั ส สาวะ การแจกบั ต รคิ ว แล้ ว ค่ อ ยรั บ รายงานตั ว จนถึ งให้ ค าปรึ ก ษา ปั จ จุ บั น
ทั้งอาสาสมัครคุมประพฤติและเครื อข่ายยุ ติธรรมชุมชนสามารถทางานได้เกือบทุกอย่าง รวมทั้งการให้
คาปรึกษากลุ่มและให้การปรึกษาครอบครัว โดยทางานเป็นทีมร่วมกับเจ้าหน้าที่
1.4.4 การคัดเลือกชุมชนทีเ่ ป็นเขตพื้นที่โครงการวิจัย ซึ่งมีอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนมาร่วมพัฒนาและให้การช่วยเหลือ ขณะเดียวกันก็รวมผู้กระทาผิดและผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
มารับการช่วยเหลือ โดยมีพนักงานคุมประพฤติเป็นพี่เลี้ยงฝึกปฏิบัติงานจริง ภายหลังปฏิบัติงานมีการสรุป
บทเรียนเพื่อให้กาลังใจและแก้ไขปัญหาทุกครั้ง
1.4.5 อาสาสมัครคุมประพฤติในโครงการวิจัยมีความสามารถเป็นที่ยอมรับ เป็นพี่เลี้ยงให้กับ
อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้ เนื่องจากอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่าย
ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนเคยท าโครงการร่ ว มกั บ ศู น ย์ วิ ช าการสารเสพติ ด ภาคเหนื อ ของมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ซึ่งมีการจั ดอบรมเพิ่มพูน ความรู้ จั ดกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ตลอดจนศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งเป็ น
ระยะ ๆ ทาให้อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในโครงการนี้มีความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงานมากกว่าพื้นที่อื่น
1.5 ข้อจากัด
จานวนอาสาสมัครคุมประพฤติยังไม่ครอบคลุมพื้น ที่ต้องทางานไกลชุมชน ซึ่งไม่มีข้อมูล เชิงลึก
ของผู้กระทาผิด

2. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
คณะผู้วิจัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเรือนจา
กลางเชียงใหม่ ทัณฑสถานหญิงเชี ยงใหม่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฝึก
และอบรมเด็ ก และเยาวชนเขต 7 จั งหวัด เชี ย งใหม่ เจ้ าหน้ าที่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวัด เชีย งใหม่
อาสาสมัครคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่สานักงานจัดหางานจังหวัดเชีย งใหม่ เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลแม่เหียะ
ตาบลท่าศาลา และเทศบาลตาบลเขื่อนผาก และสนทนากลุ่มผู้ พักการลงโทษและครอบครัว เยี่ยมบ้าน
และสัมภาษณ์ผู้พักการลงโทษที่ได้รับการสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
สรุปได้ดังนี้
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บริบทสานักงาน สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่เป็นสานักงานคุมประพฤติขนาดใหญ่
ตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย มีการจัดโครงสร้างของสานักงานเป็น 3 กลุ่มงาน และ 1 ฝ่าย ประกอบด้วย
1) กลุ่มแสวงหาข้อเท็จ จริง ทาหน้ าที่สื บเสาะและพินิจในชั้นก่อนฟ้องและชั้นพิจารณาคดีของศาลและ
ผู้กระทาผิดที่ได้รับการพัก/ลดวันต้องโทษ และดาเนินการตรวจพิสูจน์ผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพื่อทารายงานเสนอศาลและคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด 2) กลุ่มสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทาหน้าที่ควบคุมและสอดส่อง
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชั้นพิจารณาคดีของศาลและภายหลังที่ศาลมีคาพิพากษาฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 3) กลุ่มงานกิจกรรมชุมชนและบริการ
สังคม ทาหน้าที่ติดตามดูแลเพื่อสงเคราะห์ผู้กระทาผิด และพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุ มชนในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิด 4) ฝ่ายบริหารทั่วไป ทาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมดูแลผู้กระทาผิด มานาน
ประมาณ 2 ปี และมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ดูแลคนในชุมชนอยู่แล้วเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดด้วยการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
บริบทชุมชนพื้นที่ทดลอง ตาบลเขื่อนผาก อาเภอพร้าว เป็นชุมชนชนบท ชาวบ้านส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีความใกล้ชิดเสมือนญาติพี่น้อง มีภาษา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเดียวกัน มีอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขื่อนผาก
มีกานันที่เข้มแข็งและใส่ใจในการแก้ไขปัญหาของชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้านกับคณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขื่อนผากมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทางานโดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง นอกจากนี้ ยังมีผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เข้ามามีส่วนร่วมในการทางาน ชุมชนนี้เป็นพื้นที่ทางานโครงการพร้าวโมเดล
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นพื้นที่ทางานของศูนย์วิชาการสารเสพติดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตาบลเขื่อนผาก มีกลไกในการป้องกันหาอาชญากรรมและยาเสพติด โดยมีกระบวนทัศน์ในการ
ป้องกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด คือ “ป้องกันรายใหม่ ดูแลแก้ไขรายเก่า ” มีเป้าหมายคือการ
คานึงถึงประโยชน์ชุมชนเป็นตัวตั้งและพึ่งตัวเองมากกว่าการพึ่งพาภายนอก ส่วนวิธีการทางานใช้ “วิถีนาวิธี”
ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดจะดาเนินการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดก่อน หากบาบัดแล้ว
ไม่สามารถเลิกเสพได้หรือมีการเสพซ้าจะส่งดาเนินคดี ด้านการป้องกันปัญหาอาชญากรรม มีการจัดเวรยาม
รักษาความปลอดภัยในชุมชน และมีทีมงานรักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็งในระดับอาเภอ
2.1 ข้อมูลและการส่งต่อข้อมูล
2.1.1 ข้อมูลและการส่งต่อข้อมูลในขั้นตอนการสืบเสาะข้อเท็จจริง
1) เรือนจากลางเชียงใหม่และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ส่งแบบ (ส.1-46) ถึงสานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความร่วมมือสืบเสาะข้อเท็จจริง ระยะที่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน
2557 จานวน 257 ราย ระยะที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2557 จานวน 581 ราย มีเลข
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อและที่อยู่ผู้อุปการะ 1 คน
2) สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ส่งรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงให้เรือนจากลาง
เชียงใหม่ และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือขอความร่วมมือสืบเสาะ
ข้อเท็จจริง
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3) มีการออกแบบบันทึกข้อมูลการแก้ไขฟื้นฟูและการฝึกอาชีพในระหว่างต้องขังอยู่ในเรือนจา
และทั ณ ฑสถาน และความต้องการการช่วยเหลื อสงเคราะห์ ของผู้ ต้องขังและส่ งเอกสารดังกล่ าวมายัง
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เดือนละ 1 ครั้ง
2.1.2 การส่งต่อข้อมูลในขั้น ตอนการคุมความประพฤติ ระยะที่ 1 เดือนมีนาคม-มิถุนายน
2557 ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก มาพบพนักงานคุมประพฤติพร้อมหนังสือสาคัญ
พักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจาคุก และหนังสือรับรองการผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยจากเรือนจาหรือ
ทัณฑสถาน จานวน 399 ราย ระยะที่ 2 เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2557 จานวน 321 ราย
ในการส่งข้อมูลจากสานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม่ถึงชุมชนพื้นทดลอง สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ให้ผู้กระทาผิดลงนามยินยอมให้ชุมชนดูแลสอดส่องและช่วยเหลือสงเคราะห์
ต่อมาจั ดประชุมร่วมระหว่างผู้ กระทาผิ ดและองค์การบริห ารส่ ว นตาบลเขื่อนผาก เพื่อทาความรู้จักกัน
ในเบื้องต้นและทาความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้กระทาผิดและครอบครัว คณะกรรมการชุมชนตาบล
เขื่อนผาก และสานักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นสานักงานคุมประพฤติ ส่ งข้อมูลผู้กระทาผิ ด
(อคป.1) ให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติและคณะกรรมการชุมชนตาบลเขื่อนผากในภายหลัง หลังจากการ
ออกสอดส่องเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติและคณะกรรมการชุมชนตาบลเขื่อนผากส่งรายงานผลการ
สอดส่องให้สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เดือนละ 1 ครั้ง
2.2 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ส านั กงานคุม ประพฤติจั งหวัด เชี ยงใหม่ เห็ น ความส าคั ญ ของครอบครัว ผู้ กระท าผิ ด จึง เชิ ญ
ครอบครัวมาให้ความรู้และขอความร่วมมือให้ดูแลบุตรหลานของตนเอง เมื่อทาไปได้ระยะหนึ่งพบว่าเฉพาะ
ครอบครัว รวมทั้งอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนไม่เพียงพอสาหรับการช่วยเหลื อ
ผู้กระทาผิด จึงกาหนดเป็นนโยบายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลคน
ในพื้นทีร่ ับผิดชอบเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดด้วย
ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2557 ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ได้ ก าหนดเป้ า หมาย
ทาข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding (MOU)) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
12 แห่ง และได้ลงนามความร่วมมือไปแล้วสองแห่ง คือ เทศบาลตาบลท่าศาลา อาเภอเมือ ง และองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขื่อนผาก อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทดลองโครงการนี้
การพัฒ นาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิ ดของส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการวิจัยนี้มีดังนี้
2.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
เรือนจากลางเชียงใหม่จัดเตรียมการก่อนปล่อย ปีละ 2 ครั้ง มีการฝึกอาชีพและฝึกวิชาชีพ
ระยะสั้น การอบรมธรรมะและการเตรียมตัวสาหรับการออกไปสู่สังคมและเชิญสานักงานคุมประพฤติจังหวัด
เชี ย งใหม่ เข้ าไปให้ ข้ อ มู ล กั บ ผู้ ต้ อ งขั งที่ จ ะได้ รับ การปล่ อ ยตั ว พั ก การลงโทษและลดวั น ต้ อ งโทษจ าคุ ก
และปล่อยตัวพ้น โทษ ถึงวิธีป ฏิบั ติตัวและการขอรับการสงเคราะห์ ระหว่างคุมความประพฤติ และการ
สงเคราะห์ภายหลังปล่อย ปัจจุบันสานักงานคุมประพฤติจังหวัด เชียงใหม่ยังไม่สามารถนาชุมชนเข้าไปร่วม
เตรียมการก่อนปล่อยในเรือนจา เนื่องจากเป็นเรือนจาความมั่นคงสูง
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ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ มีการเตรียมการก่อนปล่อย
ในชุมชน ดาเนิ น การมาตั้งแต่ปี 2552 ด้วยการคัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดีและครอบครัวพร้อมให้
ทดลองออกไปอยู่กับครอบครัวก่อน นอกจากนี้ ยังมีการพักฝึกอบรมในลักษณะเดียวกับการพั กการลงโทษ
และลดวันต้องโทษจาคุก โดยให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับฝึกอบรมตามคาพิพากษามาแล้วครึ่งหนึ่ง และมี
ความประพฤติดีและมีแผนรองรับชัดเจนได้กลับไปอยู่กับครอบครัวในชุมชน โดยในจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ฝึกฯ
ติดตามดูแลเด็กและเยาวชนที่ไปเตรี ยมความพร้อมก่อนปล่อยในชุมชนเอง ยกเว้นอาเภอชัยปราการ ฝาง
และอาเภอแม่อาย ขอความร่วมมือให้สถานพินิจฯ สาขาฝางดูแลแทน และบางรายอาจจะขอความร่วมมือ
ให้ ชุมชน ช่วยสอดส่ องดูแล ส่ วนจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดเชียงใหม่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนของจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ติดตามดูแล
โครงการคื น คนดี สู่ สั งคม ศู น ย์ ฝึ ก และอบรมเด็ ก และเยาวชนคั ด เลื อ กเด็ ก เยาวชน
ที่รับการฝึกอบรมตามคาพิพากษามาแล้วสองในสามให้ ไปศึกษาต่อหรือไปทางานในสถานประกอบการ
ซึ่งเป็นเครือข่ายการทางานของศูนย์ฝึก และอบรมเด็กและเยาวชน ในระหว่างศึกษาหรือทางาน เด็กและ
เยาวชนในโครงการนี้ จะมารายงานตัวกับศูนย์ฝึกฯ ทุก 14 วัน เด็กและเยาวชนในโครงการคืนคนสู่สังคม
หากมีความเสี่ยง ศูนย์ฝึกฯ อาจจะขอให้ชุมชนช่วยดูแลบางราย ทั้งสองโครงการดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่
ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7
จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานคุมประพฤติและชุมชนยังไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม
2.2.2 การแก้ไขฟื้นฟูระหว่างการคุมความประพฤติ
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวัด เชี ย งใหม่ ให้ ชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ว มในการแก้ ไขฟื้ น ฟู
ผู้กระทาผิดในรูปแบบดาเนินการร่วมกับชุมชนที่เข้มแข็งอยู่แล้ว คือ คณะกรรมการชุมชนตาบลเขื่อนผาก
ซึ่งมีผลการดาเนินการ ในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
การรับผู้กระทาผิดคืนสู่ชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลเขื่อนผากได้ไปรับตัว ผู้ได้รับพัก
การลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก จากเรือนจากลางเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้นาไปรดน้ามนต์สะเดาะเคราะห์
ที่วัด เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ มีนัยสาคัญว่าเป็นคนใหม่ คนในชุมชนผูกข้อมือรับขวัญเป็นการต้อนรับกลับคืน
ชุมชน พระให้พร หลังจากนั้นพาผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกกลับบ้าน ซึ่งได้ปรับปรุงสภาพ
ห้องพักและสภาพบริเวณบ้านใหม่เรียบร้อยแล้ว และมีคนในชุมชนจานวนหนึ่งรอรับอยู่ที่บ้าน
การรับรายงานตัว พนักงานคุมประพฤติ ไปรับรายงานตัวผู้กระทาผิดทุกภารกิจและ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ศูนย์รับรายงานตัวอาเภอพร้าว ซึ่งอยู่ที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่แวน เดือนละ 1 ครั้ ง ช่วงเช้ ารับ รายงานตัวผู้ กระทาผิ ด ตาบลอื่น ๆ นอกจากตาบลเขื่อนผาก
ส่วนตอนบ่ายรับรายงานตัวผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกและผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดในเขตตาบลเขื่อนผาก โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขื่อนผากรับผิดชอบตรวจ
ปัสสาวะผู้ กระทาผิดในพื้นที่ทดลอง หลังจากนั้น พนักงานคุมประพฤติจะสอบทานการทางานของชุมชน
อีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบัน ศูนย์รับรายงานตัวผู้กระทาผิดย้ายมาอยู่ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขื่อนผาก
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ประชุมผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เข้ ารับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่อยู่ในพื้นที่ทดลอง แจ้งให้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับและให้ลงชื่อยินยอม
ให้คณะกรรมการชุมชนดูแล จากนั้นส่งข้อมูล อคป.1 ให้กับคณะกรรมการชุมชนดาเนินการ และรายงานผล
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การสอดส่องพร้อมความต้องการช่วยเหลือสงเคราะห์มายังสานักงานคุมประพฤติ หลังจากนั้นวางแผนการ
ช่วยเหลือร่วมกัน
การให้การช่วยเหลือสงเคราะห์และการติดตามช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อย
ผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกส่วนใหญ่ทราบเรื่องการให้การสงเคราะห์
ของสานักงานคุมประพฤติ ทั้งจากการปฐมนิเทศและการมาปรึกษาในขณะที่มารายงานตัว ในโครงการวิจัย
นี้ผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก ยื่นคาร้องขอรับการสงเคราะห์ผ่านคณะกรรมการชุมชนตาบล
เขื่อนผาก ซึ่งจะส่งคาร้องมายังสานักงานคุมประพฤติ และได้ให้การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพไปแล้ว
4 ราย และประสานผู้ประกอบการภายในชุมชนให้รับเข้าทางาน 1 ราย
การสร้างพื้นที่ทางสังคม คณะกรรมการชุมชนให้ ผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ
จาคุก เป็นประธานในงานพิธีในสาคัญของชุมชนรวมทั้งให้เป็นสายตรวจชุมชนร่วมกับคณะกรรมการชุมชนทาให้
ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก มีความภาคภูมิใจและรู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากชุมชน
การให้คาปรึกษา คณะกรรมการชุมชนไปเยี่ยมผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ
จาคุก ตาม “วิถี” ของชุมชน ส่วนใหญ่ ไปในเวลาเย็นหลังจากว่างเว้นจากงานประจาแล้ว เป็นการไปเยี่ยม
แสดงความปรารถนาดีต่อผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้ องโทษจาคุกและครอบครัว นอกจากนี้ยังพบปะ
กันในงานทาบุญหรืองานสาธารณะของหมู่บ้าน ซึ่งบ่อยกว่าที่สานักงานคุมประพฤติกาหนด ส่วนการบันทึก
ข้อมูลตาม “วิธี” ของสานักงานคุมประพฤติ เดือนละ 1 ครั้ง จะบันทึกในครั้งใดครั้งหนึ่งในหลายครั้งที่ไป
เยี่ยม แล้วรายงานสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
การประชุมที มงาน มีการประชุมร่วมระหว่างที มงานคุมประพฤติและทีมของตาบล
เขื่อนผากเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เดือนละ 1 ครั้ง
โดยสรุป วิธีการแก้ไขฟื้น ฟู และช่ว ยเหลื อสงเคราะห์ ผู้ กระทาผิด ของตาบลเขื่อนผาก
ใช้ “ภูมิปัญญาและวิถีชุมชน” และดาเนินการตามกรอบที่กาหนดไว้ ในสี่ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสังคม ด้วยการ
เตรียมครอบครัวโดยให้ ความรู้ในการดูแลผู้กระทาผิด เตรียมชุมชนด้วยการปรับทัศนคติให้ ยอมรับและ
ไม่ซ้าเติมผู้กระทาผิด จัดสภาพแวดล้อมของบ้านให้น่าอยู่ สร้างพื้นที่ในสังคมด้วยการให้ผู้ได้รับการพักการ
ลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก เป็นประธานในงานพิธีของชุมชน เข้าร่วมทาสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน
2) ด้านจิตใจ ด้วยการไปรับตัวผู้กระทาผิดจากสถานที่ควบคุมตัว เยี่ยมเยียนให้กาลังใจผู้กระทาผิดและ
ครอบครัว 3) ด้านจิตวิญ ญาณ ด้ว ยการประกอบพิ ธีกรรมสะเดาะเคราะห์ รดน้าส้ มป่ อย “ปลดปล่ อ ย
สิ่งที่เป็นอัปมงคล” เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ ผูกข้อมือรับขวัญ ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ
จาคุก คืน กลับชุมชนและ 4) ด้านร่างกาย ด้วยการสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพและประสานสถาน
ประกอบการในชุมชนให้รับผู้กระทาผิดเข้าทางานวิธีการทางานใช้ “วิถีนำวิธี” เช่น ในการสอดส่องผู้กระทาผิด
จะไปเยี่ยม ในฐานะลูกหลานในเวลาที่ว่างจากการทางาน การพบปะกันในงานประเพณีหรืองานสาธารณะ
ของชุม ชน ซึ่งบ่ อยกว่า เดือนละ 1 ครั้ ง และรายงานผลการปฏิบั ติงานในแบบรายงานของราชการส่ ง
สานักงานคุมประพฤติ เดือนละ 1 ครั้ง
2.3 ผลลัพธ์
ผู้ ได้ รั บ พั ก การลงโทษและลดวัน ต้ อ งโทษจ าคุก ในพื้ น ที่ ท ดลองได้รั บ การสงเคราะห์ เงิ น ทุ น
ประกอบอาชีพ จานวน 4 ราย นาไปซื้ออุปกรณ์ช่างไม้ จานวน 3 ราย โดย 1 ใน 3 ราย นี้เป็นช่างก่อสร้าง
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สามารถทางานได้ทั้งงานไม้และงานปู น เมื่อมีผู้จ้างเหมาทางานจะจ้างผู้ ได้รับพักการลงโทษและลดวัน
ต้องโทษจ าคุ กอี ก 2 ราย ไปท างานด้ ว ยส่ ว นผู้ ได้ รับพั กการลงโทษและลดวัน ต้ องโทษจ าคุ กอี ก 1 ราย
ประกอบอาชีพเลี้ยงปลา และอีก 1 ราย ได้รับการช่วยเหลือให้เข้าทางานที่โรงงานทาน้าดื่มในหมู่บ้าน
2.4 ปัจจัยความสาเร็จ
2.4.1 ด้านการส่งต่อข้อมูล
1) มีการเตรีย มพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดประชุมร่วมระหว่างเรือนจากลาง
เชียงใหม่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาสังคมจังหวัด
2) จั ดท าคาสั่ งแต่ งตั้ งคณะท างานและจัด ท าแบบส่ งต่ อข้ อ มู ล รวมทั้ งจั ด ท าท าเนี ย บ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน
2.4.2 ด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
1) สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ได้กาหนดทิศทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก โดยกาหนดเป้าหมายไปที่ครอบครัว
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาคนในชุมชนของตนเอง และในการทดลอง
ครั้งนี้ได้เลือกชุมชนที่มีต้นทุนทั้งด้านวิธีคิด วิธีการทางานรวมทั้งมีการทางานร่วมกันระหว่างท้องที่ ท้องถิ่น
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลอย่างแนบแน่น
2) มีการพัฒ นาบุคลากรของสานักงานคุมประพฤติ และบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้วยการให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ชุมชนกับพนักงานคุมประพฤติ เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติ
สามารถสรรหาชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะมามีส่วนร่ วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด จากนั้น
พนักงานคุมประพฤติผู้รับผิดชอบเขตพื้นที่ประสานกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้นาตามธรรมชาติ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกาหนดวิธีการทางานร่วมกัน ด้วยข้ อตกลงความร่วมมือในการทางาน
(MOU) กาหนดให้อาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่เป็นผู้ประสาน จากนั้นให้ความรู้งานคุมประพฤติกับคณะทางาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทาเนียบผู้ปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการประสานงาน
3) ชุมชนมีกระบวนการดูแลป้องกันการกระทาผิดในชุมชนอย่างเข้มแข็ง การใช้ภูมิปัญญา
ในแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณและสังคม สร้างกาลังใจ และให้คุณค่ากับผู้ได้รับ
พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก ด้วยการยกย่องให้ชุมชนยอมรับ เนื่องจากชุมชนเคยทาโครงการ
ร่ว มกับ ศูน ย์ วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ของมหาวิ ทยาลั ยเชียงใหม่ ซึ่งมีการจัดอบรมเพิ่ มพูนความรู้
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งเป็นระยะ ๆ
2.5 ข้อจากัด
จานวนอาสาสมัครคุมประพฤติมีน้อยไม่เพียงพออาจจะต้องทางานไกลชุมชน ซึ่งไม่มีข้อมูล
เชิงลึกของผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก
2.6 ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมโครงการและผู้เกี่ยวข้อง
ควรมีการลดหย่อนภาษีให้สถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดและควร
ให้มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง พนักงานคุมประพฤติควรเปลี่ยนบทบาทมาเป็นนักจัดการชุมชน
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และควรมีองค์กรโดยเฉพาะที่ทาหน้าที่สนับสนุนผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก เพราะเป็น
คนด้อยโอกาสซึ่งควรได้รับการสงเคราะห์เช่นเดียวกับคนด้อยโอกาสกลุ่มอื่น ๆ

3. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท
คณะผู้วิจัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเรือนจา
จังหวัดชัยนาท เรือนจาชั่วคราวเขาพลอง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และสนทนากลุ่ม
ผู้พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกและครอบครัว เยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์ผู้พักการลงโทษ ระหว่าง
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2557 สรุปได้ ดังนี้
บริบทสานักงาน สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทเป็นสานักงานคุมประพฤติขนาดเล็ ก
ตั้งอยู่ ภ าคกลาง มีการจั ดโครงสร้ างของส านั กงานเป็น 3 กลุ่ มงาน และ 1 ฝ่ าย ประกอบด้ว ย 1) กลุ่ ม
แสวงหาข้อเท็จจริง ทาหน้าที่สืบเสาะและพินิจในชั้นก่อนฟ้องและชั้นพิจารณาคดีของศาลและผู้กระทาผิดที่
ได้ รั บ การพั ก /ลดวั น ต้ อ งโทษ และด าเนิ น การตรวจพิ สู จ น์ ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพื่อทารายงานเสนอศาลและคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด 2) กลุ่มสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทาหน้าที่ควบคุมและสอดส่องแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิดในชั้นพิจารณาคดีของศาลและภายหลังที่ศาลมีคาพิพากษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 3) กลุ่มงานกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม
ทาหน้ าที่ติดตามดูแลเพื่อสงเคราะห์ ผู้ กระทาผิ ด และพัฒ นาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้ นฟู
ผู้กระทาผิด 4) ฝ่ายบริหารทั่วไป ทาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ
นอกจากปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในความรั บ ผิ ด ชอบของกรมคุ ม ประพฤติ ต ามปกติ แ ล้ ว ส านั ก งาน
คุมประพฤติจังหวัดชัยนาทยังเป็นสานักงานนาร่องโครงการกาลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ในการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในเรือนจา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน
บริบทชุมชนพื้นที่ทดลอง สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทเลือกพื้นที่ดาเนินการทดลอง
ทั้งจั งหวัด เนื่ องจากมีป ระสบการณ์ จ ากการท างานโครงการกาลั งใจฯ ซึ่งดาเนินการทั้งจังหวัดอยู่แล้ ว
สภาพแวดล้อมพื้นที่ทดลองมีความแตกต่างกัน ทั้งเป็นชุมชนเมือง ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท และชุมชนชนบท
3.1 ข้อมูลและการส่งต่อข้อมูล
3.1.1 การส่งต่ อข้ อมู ลในขั้ นตอนการสื บเสาะข้ อเท็ จจริ ง ระหว่างเรือนจาจังหวัดชั ยนาทกั บ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท
1) ระยะที่ 1 เดื อนมี น าคม-มิ ถุ นายน 2557 เรื อนจ าจั งหวั ดชั ยนาทส่ งแบบ (ส.1-46)
ถึงส านั กงานคุ มประพฤติ จั งหวั ดชั ยนาทเพื่ อขอความร่วมมื อสื บเสาะข้ อเท็ จจริงก่ อนวันวินิ จฉัยล่ วงหน้ า
45-90 วัน โดยมีชื่อและที่อยู่ผู้อุปการะ 1 คน จานวน 55 ราย มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก จานวน
33 ราย ต่อมาสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทได้ขอให้เรือนจาเพิ่มผู้อุปการะเป็น 2 คน ดั งนั้นระยะ
ที่ 2 เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2557 เรือนจาขอความร่วมมือสื บเสาะข้อเท็จจริง โดยมีชื่อและที่อยู่
ผู้อุปการะ 2 คน จานวน 37 ราย ชื่อและที่อยู่ผู้อุปการะ 1 คน จานวน 18 ราย มีเลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก จานวน 43 ราย
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2) สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทส่งรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงถึงเรือนจาจังหวัด
ชัยนาทภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือขอความร่วมมือสืบเสาะข้อเท็จจริง
3.1.2 การส่งต่อข้อมูลในขั้นตอนการคุมความประพฤติ
1) กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก ในช่วงเวลาของ
การวิจัย ผู้ถูกคุมความประพฤติ จานวน 171 ราย มาพบพนักงานคุมประพฤติพร้อมเอกสารหนังสือสาคั ญ
ลดวันต้องโทษจาคุก หรือหนังสือสาคัญพักการลงโทษ และสาหรับผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ
จาคุกโครงการกาลังใจฯ จะมีข้อมูลรายละเอียดการร่วมโครงการฯ มาด้วย
2) กรณี ผู้ ถูกคุม ความประพฤติที่เป็น เด็กและเยาวชน ส านั กงานคุม ประพฤติจังหวัด
ชัยนาทได้รับคาสั่งการคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
ส่วนรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริง และแบบประเมินปัญหาความต้องการฯ ต้องประสานขอจากสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาทภายหลัง
3.1.3 การส่งต่อข้อมูลระหว่างสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทถึงชุมชน
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทโดยพนักงานคุมประพฤติผู้รับผิดชอบงานแก้ไขฟื้นฟู
คัดเลื อกผู้ ได้ รั บพั กการลงโทษและลดวันต้ องโทษจ าคุก ที่ มีภู มิ ล าเนาใกล้ เคี ยงกั บอาสาสมัครคุ มประพฤติ
จากนั้ น พนั กงานคุ ม ประพฤติ งานกิ จ กรรมชุ ม ชนจั ด ท าหนั งสื อขอความร่ วมมื อและจั ดส่ งเอกสารตาม
คู่ มื อของกรมคุ มประพฤติ ไปถึ งอาสาสมั ครคุ มประพฤติ เมื่ ออาสาสมั ครคุ มประพฤติ ไปเยี่ ยมบ้ านผู้ ได้ รั บ
พั กการลงโทษและลดวั นต้ องโทษจ าคุ กเสร็ จ แล้ วจะจั ดส่ งรายงานการสอดส่ องถึ งส านั กงานคุ มประพฤติ
จังหวัดชัยนาททางไปรษณีย์
3.2 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยตามคู่มือที่กรมคุมประพฤติกาหนดให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จากนั้น
ขอความร่วมมือเข้าไปร่วมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในโครงการกาลังใจฯ ที่เรือนจาชั่วคราวเขาพลอง
จังหวัดชัยนาท มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 จนกระทั่งปัจจุบัน อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรม
ชุ ม ชนจั ง หวั ด ชั ย นาทมี ค วามสามารถ มี ป ระสบการณ์ ใ นการเตรี ย มความพร้ อ ม ก่ อ นปล่ อ ย และ
เห็นความสาคัญ ของการสร้างสัมพันธภาพในห้วงเวลาการเตรียมการก่อนปล่อยว่า ทาให้ผู้ได้รับพักการ
ลงโทษและลดวัน ต้องโทษจาคุกไว้วางใจและให้ ความร่วมมือในระหว่างการคุมความประพฤติ และการ
สงเคราะห์ภายหลังปล่อย รวมทั้งมีความพร้อมและต้องการเข้าไปร่วมการเตรียมการก่อนปล่อยในเรือนจา
จังหวัดชัยนาท สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทได้พัฒ นาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิด ดังนี้
3.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
1) การเตรียมการก่อนปล่อยในเรือนจาจังหวัดชัยนาท พนักงานคุมประพฤติสานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดชัยนาท ได้เข้าไปเตรียมการก่อนปล่อยในเรือนจาจังหวัดชัยนาทด้วยการชี้แจงเงื่อนไข
และวิธีปฏิบัติตัวระหว่างคุมความประพฤติและการขอรับความช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อยตัวพ้นโทษ
เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก และปล่อยตัว
พ้นโทษในเดือนถัดไปมาเข้ าร่วมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย แต่อาสาสมัครคุมประพฤติและชุมชนยังไม่
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สามารถเข้ าไปร่ วมเตรี ยมการก่ อนปล่ อยในเรื อนจ าเพราะเรื อนจ าไม่ มี ความพร้ อมในด้ านการรั กษาความ
ปลอดภัย
2) การเตรียมการก่อนปล่อยในเรือนจาชั่วคราวเขาพลอง พนักงานคุมประพฤติสานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดชัย นาท อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดชัยนาท เข้าไป
เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจาชั่วคราวเขาพลองในรุ่นที่ 1 ประมาณ เดือนละ 2 ครั้ง ด้วยการสร้าง
สั ม พั น ธภาพ การให้ ค าปรึ ก ษา แต่ ในรุ่ น หลั ง ๆ ความสั ม พั น ธ์ระหว่ างเรื อ นจ าชั่ ว คราวเขาพลองและ
สานักงานคุมประพฤติจัง หวัดชัยนาทมีความใกล้ชิดมากขึ้น หากเรือนจาชั่วคราวเขาพลองพบว่าผู้เข้าร่วม
โครงการกาลังใจฯ มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการคุมประพฤติ หัวหน้าเรือนจาชั่วคราวเขาพลอง
จะประสานมายังสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทเข้าไปพบและให้คาปรึกษากับผู้เข้าร่วมโครงการ
กาลังใจฯ ดังนั้ น การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในระยะหลัง และรุ่นต่อ ๆ มาจึงมีเป็นลักษณะเป็นที่
ปรึกษาและใกล้ ชิดมากกว่าความเป็นเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนยังเข้าไปเยี่ยมและให้คาปรึกษาผู้เข้าร่วมโครงการบ่อยครั้งเช่นกัน
ผลที่เกิดจากการเตรียมการก่อนปล่อย (จากการสนทนากลุ่มผู้กระทาผิดและครอบครัว
จานวน 14 คน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 )
ผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกในโครงการกาลังใจฯ ซึ่งได้รับการเตรียมการ
ก่อนปล่อยในเรือนจาชั่วคราวเขาพลอง ให้ข้อมูลว่า “...พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ
เข้าไปสร้างสัมพันธภาพและเข้าไปเยี่ยมเยียนสม่าเสมอและแสดงท่าทีที่เป็นมิตรประหนึ่งญาติพี่น้อง ทาให้
ลดความวิตกกังวลในการที่ จ ะออกมาเผชิญ โลกภายนอกมากขึ้น และพนักงานคุมประพฤติยังสามารถ
ให้คาปรึกษากับผู้เข้าร่วมโครงการได้ทุกด้านทาให้สบายใจมากขึ้น...” (โจ (นามสมมุติ). สนทนากลุ่ม, 2557)
ผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกจากจาเรือนจาจังหวัด สุพรรณบุรี แดนหญิง
ให้ ข้อมูล ว่า “...ในระหว่างต้องโทษได้รับ เลื อกเป็นแม่ห้ อง (หั วหน้าห้ อง) มีพนักงานคุมประพฤติเข้าไป
เตรีย มการก่อนปล่ อยในเรือนจาจั งหวัดสุพ รรณบุรี ด้ว ยการชี้แจงเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติตัวระหว่างการ
คุ ม ความประพฤติ แ ละการขอรั บ การสงเคราะห์ ภ ายหลั ง ปล่ อ ยประมาณ 3 ครั้ ง อยากให้ พ นั ก งาน
คุมประพฤติป รับ ภาษาที่ใช้ให้ เป็ น ภาษาพูดที่เข้าใจง่าย เพราะผู้ ต้องขังมีอายุและการศึกษาแตกต่างกัน
ผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ที่มีการศึกษาน้อยไม่เข้าใจเรื่องที่พนักงานคุมประพฤติสื่อสารและต้องการให้ผู้ต้องขัง
ปฏิบัติในฐานะหัวหน้าห้องต้องสื่อสารให้ผู้ต้องขังสูงอายุเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง...” (จิ๋ว (นามสมมุติ). สนทนากลุ่ม, 2557)
3.2.2 การดาเนินการระหว่างการคุมความประพฤติ
เดิมสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท รับรายงานตัวผู้กระทาผิดทุกภารกิจและจัด
กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูตามคู่มือที่กรมคุมประพฤติกาหนดที่วัดเขาท่าพระ อาเภอเมืองจังหวัดชัยนาท ซึ่งอยู่ใกล้
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท แต่ต่อมาอาสาสมัครคุมประพฤติได้ประสานงานขอใช้สถานที่เพื่อรับ
รายงานตัวผู้กระทาผิด ณ ศูนย์บริการประชาชนอาเภอสรรบุรี จังหวัดชัยนาท โดยอาสาสมัครคุมประพฤติ
เป็ น ผู้ ไปเตรี ยมความพร้ อมด้านสถานที่และรับ ใบนัดรายงานตัวเวลา 08.00 นาฬิ กา เพื่อให้ บริการกับ
ผู้กระทาผิดก่อนที่พนักงานคุมประพฤติจะมารับรายงานตัว ทาให้ผู้กระทาผิดไม่ต้องรอนานและเมื่อรายงาน
ตัวเสร็จแล้วสามารถไปทางานได้ทัน
“...จะไปรายงานตัวที่ศูนย์บริการชุมชนอาเภอสรรบุรี เพราะใกล้บ้านทาให้ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารายงานตัวที่สานักงาน...” (จุก (นามสมมุติ). สนทนากลุ่ม, 2557)
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3.2.3 การติดตามช่วยเหลือและการสงเคราะห์หลังปล่อย
ผู้ ได้รั บ พั ก การลงโทษและลดวัน ต้อ งโทษจ าคุ กทราบเรื่อ งการให้ ก ารสงเคราะห์ ของ
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จ ากการปฐมนิ เทศและการปรึ ก ษาในขณะที่ ม ารายงานตั ว แต่ ไม่ ได้ ข อรับ การ
สงเคราะห์เนื่องจากมีงานรองรับอยู่แล้ว สาหรับการติดตามดูแลภายหลังปล่อย สานักงานไม่ได้ขอความ
ร่วมมืออาสาสมัครคุมประพฤติหรือชุม ชนให้ดูแลต่อเนื่องภายหลังปล่อย แต่อาสาสมัครคุมประพฤติยังคง
ติดตามเฝ้าดูผู้พ้นการคุมความประพฤติอยู่ห่าง ๆ ในฐานะผู้ปรารถนาดีต่อไป
“ขั บรถผ่ านมา ยั งคอยมองและเยี่ ยมเยี ยนสอบถามเสมอ” (สท.ไพฑู รย์ สุ่ มงาม. อาสา
สมัครคุมประพฤติ. สนทนากลุ่ม 17 มิถุนายน 2557)
3.3 ผลลัพธ์
ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกได้สะท้อนผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและ
ความต้องการของผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกผ่านการสนทนากลุ่ม ดังนี้
การช่วยเหลือสงเคราะห์
“...อยากให้วิเคราะห์ความต้องของผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก และให้การ
ช่ว ยเหลื อ ให้ ตรงตามความต้อ งการ ไม่จาเป็ น ต้องบอกให้ ส วยหรูว่าช่ว ยได้ทุ กอย่ าง พอไปขอรับ ความ
ช่วยเหลือก็ติดเงื่อนไข จะทาให้เกิดความไม่เชื่อถือ และไม่ไว้วางใจ ต่อไปก็ไม่บอกความจริง เพราะรู้สึกว่าถูก
หลอกอยู่เรื่อย ๆ ...” (จิ๋ว (นามสมมุติ) อ้างแล้ว)
ความรู้สึกและความต้องการ
“...อยากเรียกร้องต่อสังคมและหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่า ให้ยอมรับและเข้าใจคนที่
ผิดพลาดมาก ๆ อยากมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง แต่ปัจจุบันยังติดปัญหาเรื่องประวัติการกระทาความผิด
ไม่ ส ามารถท างานในระบบได้ อยากให้ ก าลั งใจกั บ ทุ ก เพื่ อ น ๆ ทุ ก คนว่าต้ อ งสู้ ต่อ ไป (จิ๋ว (นามสมมุ ติ )
อ้างแล้ว)
“...แม้ว่าคนในครอบครัวจะยอมรับ แต่คนในสังคมก็ยังไม่ยอมรับต้องอดทนและพิสูจน์ให้เขา
เห็นก่อน ปัจจุบันยอมรับว่า ยิ่งดิ้น ยิ่งเจ็บ...”(โจ (นามสมมติ) อ้างแล้ว)
3.4. ปัจจัยความสาเร็จ
บุคลากรของสานักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติมีทุนเดิมทางด้านวิธีคิดและ
วิธีทางานจากการปฏิบัติงานในโครงการกาลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัช รกิติยาภา
ในการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจา
3.5 ข้อจากัด
3.5.1 อาสาสมัครคุมประพฤติยังไม่ครอบคลุ มพื้นที่ ต้องทางานไกลบ้านที่พักอาศัย ไม่คุ้นเคย
และไม่มีข้อมูลเชิงลึกของผู้กระทาผิด
3.5.2 การเลื อ กพื้ น ที่ ท ดลองทั้ งจั งหวัด ท าให้ ไม่ เห็ น ภาพการรวมอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ช่วยเหลือมาพบและให้การดูแล
ช่วยเหลื อผู้ ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก ซึ่งเป็ นผู้รับบริการ ณ จุดการ
ให้บริการในพื้นที่
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4. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
คณะผู้วิจัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเรือนจา
จั งหวัดตราด เรื อนจ าชั่วคราวเขาระกา สถานพิ นิ จและคุ้ มครองเด็กและเยาวชนจั งหวัดตราด เจ้ าหน้ าที่
สานั กงานคุมประพฤติจั งหวัดตราด อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสนทนากลุ่มผู้พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกและครอบครัว ระหว่างวันที่
21-22 กรกฎาคม 2557 สรุปได้ ดังนี้
บริบทสานักงาน สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดเป็นสานักงานคุมประพฤติขนาดเล็ก ตั้งอยู่
ภาคตะวันออกของประเทศไทย มีการจัดโครงสร้างของสานักงานเป็น 3 กลุ่มงาน และ 1 ฝ่าย ประกอบด้วย
1) กลุ่มแสวงหาข้อเท็จ จริง ทาหน้ าที่สื บ เสาะและพินิ จในชั้นก่อนฟ้องและชั้นพิจารณาคดีของศาลและ
ผู้กระทาผิดที่ได้รับการพัก/ลดวันต้องโทษ และดาเนินการตรวจพิสูจน์ผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติ
ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด พ.ศ. 2545 เพื่ อ ท ารายงานเสนอศาลและคณะอนุ ก รรมการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2) กลุ่มสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทาหน้าที่ควบคุมและ
สอดส่องแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชั้นพิจารณาคดีของศาลและภายหลังที่ศาลมีคาพิพากษาฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 3) กลุ่มงานกิจกรรมชุมชนและ
บริการสังคม ทาหน้ าที่ติดตามดูแลเพื่อสงเคราะห์ผู้กระทาผิด และพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด 4) ฝ่ายบริหารทั่วไป ทาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ
นอกจากปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในความรั บ ผิ ด ชอบของกรมคุ ม ประพฤติ ต ามปกติ แ ล้ ว ส านั ก งาน
คุมประพฤติจังหวัดตราดยังเป็นสานักงานนาร่องในโครงการกาลังใจในพระดาริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์
เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึง
ปัจจุบัน
บริบทชุมชนพื้นที่ทดลอง สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดดาเนินการทดลองทั้ งจังหวัด
ซึ่งมีสภาพแวดล้อมและความสัมพัน ธ์ของคนในชุมชนที่แตกต่างกัน มีทั้งเป็นชุมชนเมืองที่ความสัมพันธ์
ค่อนข้างห่างเหินต่างคนต่างอยู่ และชุมชนชนบทที่มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยเป็นพี่เป็นน้อง และชุมชน
ชายแดนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
4.1 ข้อมูลและการส่งต่อข้อมูล
4.1.1 การส่งต่อข้อมูลในขั้นตอนการสืบเสาะข้อเท็จจริง ระหว่างเรือนจาจังหวัดตราดกับ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
1) เรือนจาจังหวัดตราดส่งเอกสารขอความร่วมมือสืบเสาะข้อเท็จจริง แบบ (ส.1-46) ถึง
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดเพื่ อขอความร่วมมือสืบเสาะข้อเท็จจริงโดยไม่แจ้งวันปล่อยตัวผู้ต้องขัง
มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก มีชื่อและที่อยู่ผู้อุปการะ 1 คน จานวน 84 ราย สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตราดประสงค์ให้เรือนจาจังหวัดตราดเพิ่มกาหนดวันปล่อยตัวผู้ต้องขังและเพิ่มผู้อุปการะเป็น 3 คน
เพราะหากผู้อุปการะรายแรกไม่ประสงค์จะอุปการะผู้ต้องขัง พนักงานคุมประพฤติสามารถสอบข้อเท็จจริง
ผู้อุปการะคนต่อ ๆ ไป โดยไม่ต้องส่งคืนเรือนจาเพื่อดาเนินการกระบวนการใหม่ เพื่อผู้ต้องขังจะไม่เสียประโยชน์
2) สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ส่งรายงานสืบเสาะข้อเท็ จจริงถึงเรือนจาจังหวัด
ตราดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือขอความร่วมมือสืบเสาะข้อเท็จจริง
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4.1.2 การส่งต่อข้อมูลในขั้นตอนการคุมความประพฤติ
1) กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก ในช่วงเวลาของ
การวิจัย มีผู้ถูกคุมความประพฤติ จานวน 117 ราย มาพบพนักงานคุมประพฤติ พร้อมเอกสารหนังสือสาคัญ
การปล่อยตัวลดวันต้องโทษจาคุก หรือหนังสือสาคัญพักการลงโทษ
2) กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน ในช่วงเวลาการวิจัย ศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดตราด สั่งคุมความประพฤติผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน จานวน 60 ราย ผู้ถูกคุม
ความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน มาพบพนักงานคุมประพฤติพร้อมหนังสือแจ้งคาสั่งคุมประพฤติของ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด สาหรับเอกสารของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ตราด สานักงานคุมประพฤติได้รับสานวนสืบเสาะข้อเท็จจริงทั้งสานวน ภายหลังจากที่สถานพินิจฯ บันทึก
ข้อมูลในระบบเสร็จเรียบร้อย ซึ่งเป็นเวลาหลังจากเด็กและเยาวชนมาพบพนักงานคุมประพฤติแล้ว
3) การส่งต่อข้อมูลจากสานักงานคุมประพฤติถึงชุมชน
พนักงานคุมประพฤติผู้รับผิดชอบงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดคัดเลือกผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ ที่ มี ภู มิ ล าเนาใกล้ เคี ย งกั บ อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ งานกิ จ กรรมชุ ม ชน
ทาหนังสือขอความร่วมมือและจัดส่งเอกสารตามคู่มือของกรมคุมประพฤติไปถึงอาสาสมัครคุมประพฤติ
เมื่ อ อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ไปเยี่ ย มบ้ านผู้ ถูก คุ มความประพฤติเสร็จแล้ ว ได้ จั ด ส่ งรายงานสอดส่ องถึ ง
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดทางไปรษณีย์
4.2 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจกับอาสาสมัครคุมประพฤติและ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนถึงบทบาทหน้าที่ในการเตรี ยมความพร้อมก่อนปล่อยตามคู่มือโครงการกาลังใจฯ
ที่กรมคุมประพฤติ กาหนดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 หลังจากนั้น ได้นาอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่าย
ยุ ติ ธรรมชุ มชนเข้ าไปเตรี ยมความพร้ อมก่ อนปล่ อยในเรือนจ าชั่ วคราวเขาระก า จั งหวัดตราด อาสาสมั คร
คุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตราดมีความสามารถ มีประสบการณ์ในการเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อย และเห็ นความสาคัญ ของการสร้างสั มพันธภาพในห้ วงเวลาการเตรียมการก่อนปล่ อย
ว่าทาให้ผู้ถูกคุมความประพฤติไว้วางใจและให้ความร่วมมือในระหว่างการคุมความประพฤติและการสงเคราะห์
ภายหลังปล่อย รวมทั้งมีความพร้อมและต้องการเข้าไปร่วมการเตรียมการก่อนปล่อยในเรือนจาจังหวัดตราด
แนวทางการพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ในระยะต่ อ ไป
สานั กงานคุมประพฤติจังหวัดตราดจะใช้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจาตาบลเป็นสถานที่ในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้ กระทาผิ ดในพื้ น ที่ แต่ล ะตาบล และให้ องค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลหรือเทศบาลตาบลเข้ามามีส่ ว นร่ว ม
ส่วนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติในโครงการนี้ได้ดาเนินการ ดังนี้
4.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
1) การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจาจังหวัดตราด เรือนจาจังหวัดตราดเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยปีละ 2 ครั้ง โดยคัดเลือกผู้ต้องขังที่มีโทษจาคุกเหลืออยู่ 2 ปี เข้ารับอบรมอาชีพและ
ฝึกวิชาชีพระยะสั้น ขัดเกลาจิตใจโดยหลักธรรมะ พนักงานคุมประพฤติเข้าไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
ในเรือนจาจังหวัดตราดด้วยการชี้แจงเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติตัวระหว่างคุมความประพฤติและการขอรับความ
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ช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อยตัวพ้นโทษ แต่ไม่สามารถนาอาสาสมัครคุมประพฤติและบุคคลในครอบครัว
และผู้นาชุมชนเข้าไปร่วมได้
อนึ่ง เจ้าหน้าที่เรือนจังหวัดตราดให้ข้อมูลในการประชุมเชิ งปฏิบัติการว่า เรือนจายังไม่มี
นโยบายให้ครอบครัวของผู้ต้องขังเข้าไปร่วมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเนื่องจากมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยอาจจะไม่เพียงพอ ส่วนอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในฐานะวิทยากรหรือผู้ให้ข้อมูลในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
2) การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจาชั่วคราวเขาระกา สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตราด โดยพนักงานคุมประพฤติงานกิจกรรมชุมชนและอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าไปเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อยในเรือนจาชั่วคราวเขาระกา ด้วยการสร้างสัมพันธภาพ การให้คาปรึกษา การให้กาลังใจ
ให้ ข้อมูลการปฏิบั ติตัวระหว่างการคุมความประพฤติและการสงเคราะห์ หลั งปล่อย นอกจากนี้พนักงาน
คุมประพฤติงานกิจ กรรมชุมชน ยังเข้าไปเรียนรู้ร่ว มกับ ผู้เข้าโครงการกาลังใจฯ ในขณะที่ วิทยากรและ
อาจารย์ที่ปรึกษามาให้ ความรู้ทุกครั้ง อาสาสมัครคุมประพฤติให้ความเห็นว่าการเข้าไปเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยเป็นการทาความรู้จักและสร้างสัมพันธภาพ ทาให้ผู้ถูกคุมความประพฤติยอมรับและให้ความ
ร่วมมือในขั้นตอนการสอดส่องมากยิ่งขึ้น
3) การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของสถานพินิจและคุ้ มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ตราด สถานพินิจฯ จังหวัดตราด เป็นสถานพินิจฯ ขนาดเล็กไม่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัว
ระหว่างพิจารณาคดีถูกควบคุมตัวที่สถานแรกรับจังหวัดจันทบุรี เด็กและเยาวชนที่ศาลพิพากษาให้ฝึกอบรม
จะถูกส่งไปยั งศูน ย์ฝึ ก และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จั งหวัดระยอง ดังนั้น นักสังคมสงเคราะห์ และ
นักจิตวิทยาของสถานพินิจฯ จังหวัดตราด จะไปเตรียมความพร้อมก่อนพิพากษาที่สถานแรกรับจังหวัด
จัน ทบุ รี บางครั้งพนั กงานคุมประพฤติส านั กงานคุมประพฤติจังหวัดตราดและอาสาสมัครคุมประพฤติ
ซึ่งมีตาแหน่งเป็นกรรมการสงเคราะห์ได้เข้าไปร่วมด้วย นอกจากนี้ การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยขั้นต่า
ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาของสถาน
พินิจฯ จังหวัดตราด ก็เป็นผู้ไปเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกัน
ในระหว่างทดลองปฏิบัติการโครงการนี้มีเด็กและเยาวชน ซึ่งภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดตราด
ที่จะได้รับการปล่อยขั้นต่า ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อ มก่อนปล่อยในชุมชน จานวน 7 ราย สถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราดเตรียมความพร้อมชุมชน ซึ่งประกอบด้ว ยครอบครัว กานั น
ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนามาทาความเข้าใจวิธีการดูแลเด็กและเยาวชนร่วมกัน และ
กาหนดให้เด็กและเยาวชนมารายงานตัวที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด ทุก 14 วัน
เด็กและเยาวชน 7 ราย นี้ไม่ได้ขอความร่วมมืออาสาสมัครคุมประพฤติหรือเครือข่ายยุ ติธรรมชุมชนติดตาม
ดูแล แต่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด ใช้วิธีการติดตามผลเชิงรุกด้วยการออกไปจัด
กิจกรรมร่วมกันในชุมชน รวมทั้งได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนตาบลและศูนย์ยุติธรรมชุมชนออกแบบ
กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมโดยให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้กาหนดสถานที่และกิจกรรม นอกจากนี้ ศูนย์ยุ ติธรรม
ชุมชนและองค์การบริหารส่ วนตาบลได้ประสานหน่วยงานภาครัฐทั้งทหารและโรงเรียนมาร่วมกิจกรรม
กิจกรรมเพื่อชุมชนดังกล่าวทาให้เด็กและเยาวชนรู้สึกมีคุณค่าและสร้างภาวะผู้นา รวมทั้งสร้างพื้นที่ให้กับ
เด็กและเยาวชน
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4.2.2 การแก้ไขฟื้นฟูในระหว่างการคุมความประพฤติ
พนั กงานคุมประพฤติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิดรับผิ ดชอบควบคุมดูแลผู้ถูกคุมความ
ประพฤติให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินจาแนกและกาหนดแผนการ
แก้ไขฟื้นฟูรายบุคคล และออกไปรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในชุมชน จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูที่ศู นย์
ยุติธรรมชุมชนหรือศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ เช่น การอบรมธรรมมะ การปลูกต้นไม้ เป็นต้น
โดยมีภาคประชาชนอื่นเข้าร่วมด้วย ส่วนการขอความร่วมมืออาสาสมัครคุมประพฤติสอดส่องดูแลในชุมชน
นั้น พนักงานคุมประพฤติคัดเลือกคดีส่งอาสาสมัครคุมประพฤติ ส่วนใหญ่จะส่งให้ อาสาสมัครคุมประพฤติ
ดู แ ลเกื อ บทุ ก ราย ภายหลั งเยี่ ย มเยี ย นสอดส่ อ งอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ส่ งแบบรายงานถึ ง ส านั ก งาน
คุมประพฤติจังหวัดตราดทางไปรษณีย์
4.2.3 การติดตามช่วยเหลือสงเคราะห์และการสงเคราะห์หลังปล่อย
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ตราดสงเคราะห์ ค่ า พาหนะเดิ น ทางกลั บ ภู มิ ล าเนา
ให้ผู้ พ้น โทษ แต่ไม่มีการสงเคราะห์ ประกอบอาชีพ เนื่องจากส่วนใหญ่ ทางานรับจ้างทั่วไป และบางราย
ฐานะดี มีสวนยางอยู่แล้ว สาหรับการติดตามดูแลภายหลังปล่อย สานักงานไม่ได้ขอความร่วมมืออาสาสมัคร
คุมประพฤติหรือชุมชนให้ดูแลต่อเนื่องภายหลังปล่อย
4.3 ผลลัพธ์
จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ
จาคุก จานวน 5 ราย เป็นผู้ถูกคุมความประพฤติในโครงการกาลังใจ 1 ราย ผู้ถูกคุมความประพฤติจาก
เรือนจาจังหวัดตราด 4 ราย ซึ่งอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 3 ราย ผู้ถูกคุมความประพฤติทั้ง 5 ราย ได้สะท้อน
ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติในการสนทนากลุ่ม ดังนี้
“...ในระหว่างเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย มีเจ้าหน้าที่สานักงานคุมประพฤติและอาสาสมัคร
คุมประพฤติที่รู้จักเข้าไปเยี่ยม รู้สึกดี...” (ใจ (นามสมมุติ). สนทนากลุ่ม, 2557)
ผู้ถูกคุมความประพฤติอีก 4 ราย เป็นผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก คดียาเสพติด
อยากให้ชุมชนและสังคมยอมรับและให้โอกาสผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกได้พิสูจน์ตนเอง
“...ตั้งใจและพยายามห่างไกลจากอบายมุข และตั้งใจทาความดี แต่คนในชุมชนยังไม่ไว้วางใจ
คิดว่ายังเกี่ยวข้องกับยาเสพติด บางครั้งรู้สึกท้อแท้กับการทาความดี...” (จุ้ย (นามสมมุติ). สนทนากลุ่ม, 2557)
“...การอุปสมบททาให้ได้รับการยอมรับมากขึ้น รู้สึกดี...”(จิต (นามสมมุติ). สนทนากลุ่ม, 2557
“...อยากให้ชุมชนสร้างพื้นที่สาหรับการเล่นกีฬา และเล่นดนตรีให้กับผู้เคยกระทาผิดและเด็ก
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง...” (จุ้ย (นามสมมุติ).สนทนากลุ่ม, อ้างแล้ว)
4.4 ปัจจัยความสาเร็จ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด
มีที่ทาการอยู่ในอาคารเดียวกันคืออาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด ทาให้การส่งต่อข้อมูล
ของผู้ถูกคุมความประพฤติจากสถานพินิจฯ มายังสานักงานคุมประพฤติทาได้อย่างรวดเร็ว ทันกาหนดเวลา
นอกจากนี้ ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชนและครอบครัวสะดวกในการเดินทางมาติดต่อ
กับสานักงานคุมประพฤติเพราะคุ้นเคยกับสถานที่อยู่แล้ว
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4.5 ข้อจากัด
อาสาสมัค รคุม ประพฤติ ยั งไม่ ครอบคลุ ม เต็ม พื้ น ที่ ท าให้ ต้ องท างานไกลที่ พั กอาศั ยที่ ส าคั ญ
ไม่คุ้นเคยและไม่มีข้อมูลเชิงลึกของผู้ถูกคุมความประพฤติ

5. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
คณะผู้วิจัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเรือนจา
กลางอุบลราชธานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ศูน ย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 5 จั งหวัดอุบ ลราชธานี เจ้ าหน้ าที่ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี อาสาสมัคร
คุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่
และสมาชิกสภาตาบลไร่น้อย พระสงฆ์เครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวิถีพุทธ 4 แห่ง และ
สนทนากลุ่ มผู้ พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุ กและครอบครัว ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557
สรุปได้ ดังนี้
บริบทสานักงาน สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสานักงานคุมประพฤติขนาด
ใหญ่พิเศษ มีปริมาณงานเป็นอันดับสองของประเทศ ตั้งอยู่ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดโครงสร้าง
สานักงานเป็น 3 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย ประกอบด้วย 1) กลุ่มแสวงหาข้อเท็จจริง ทาหน้าที่สืบเสาะและพินิจ
ในชั้นก่อนฟ้องและชั้นพิจารณาคดีของศาลและผู้กระทาผิดที่ได้รับการพัก/ลดวันต้องโทษ และดาเนินการ
ตรวจพิสูจน์ผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้น ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพื่อทารายงาน
เสนอศาลและคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2) กลุ่มสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ทาหน้าที่ควบคุมและสอดส่องแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชั้นพิจารณาคดีของศาลและภายหลัง
ที่ศาลมีคาพิพากษาฟื้น ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545 3) กลุ่มงานกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม (กลุ่มงานยุทธศาสตร์) ทาหน้าที่ติดตามดูแลเพื่อ
สงเคราะห์ผู้กระทาผิด และพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด 4) ฝ่ายบริหารทั่วไป
ทาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ
บริ บ ทชุ ม ชนพื้ น ที่ ท ดลอง ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวัด อุ บ ลราชธานี เลื อ กต าบลไร่ น้ อ ย
อ าเภอเมื อ ง เป็ น พื้ น ที่ ด าเนิ น โครงการ สภาพแวดล้ อ มเป็ น ชุ ม ชนกึ่ งเมื อ งกึ่ งชนบท มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ย
ประชากรจากชนบทเข้ามาพักอาศัยเพื่ อประกอบอาชีพและศึกษาต่อเป็นจานวนมาก มีปัญหายาเสพติด
ความสัมพันธ์ภายในชุมชน ถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือคนดั้งเดิมจะรู้จักกันดี แต่เด็กวัยรุ่นไม่ค่อยรู้จักกัน
5.1 ข้อมูลและการส่งต่อข้อมูล
5.1.1 การส่งต่อข้อมูลในขั้นตอนการสืบเสาะข้อเท็จจริง ระหว่างเรือนจากลางอุบลราชธานี
กับสานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
1) เรื อ นจ ากลางอุ บ ลราชธานี ส่ ง แบบ (ส.1-46) ถึ ง ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด
อุบลราชธานีเพื่อขอความร่วมมือสืบเสาะข้อเท็จจริงก่อนวันวินิจฉัย 45-60 วัน จานวน 525 ราย มีชื่อและ
ที่อยู่ผู้อุปการะ 1 คน เพียง 507 ราย สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบ ลราชธานีประสงค์ให้เรือนจากลาง
อุบลราชธานีเพิ่มกาหนดวันปล่อยตัวผู้ต้องขังและเพิ่มผู้อุปการะเป็น 3 คน เพราะหากผู้อุปการะรายแรก
ไม่ประสงค์จะอุปการะผู้ต้องขัง พนักงานคุมประพฤติสามารถสอบข้อเท็จจริงผู้อุปการะคนต่อ ๆ ไป โดยไม่
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ต้องส่งคืนเรือนจาเพื่อดาเนินการกระบวนการใหม่ ผู้ต้องขังจะไม่เสียประโยชน์
2) สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีส่งรายงานสืบ เสาะข้อเท็จจริงถึงเรือนจา
กลางอุบลราชธานีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือขอความร่วมมือสืบเสาะข้อเท็จจริง ข้อมูลครบถ้วน
และคณะกรรมการวินิจฉัยพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกในระดับจังหวัดให้ความเชื่อถือรายงาน
สืบเสาะข้อเท็จจริงของสานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
5.1.2 การส่งต่อข้อมูลในขั้นตอนการคุมความประพฤติ
1) กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก ในช่วงเวลาของ
การวิจัย มีผู้ถูกคุมความประพฤติ จานวน 21 ราย มาพบพนักงานคุมประพฤติพร้อมหนังสือสาคัญการปล่อยตัว
ลดวันต้องโทษจาคุก หรือหนังสือสาคัญพักการลงโทษ
2) กรณี ผู้ ถู กคุ ม ความประพฤติ ที่ เป็ น เด็ กและเยาวชน ผู้ ถู กคุ ม ความประพฤติ มาพบ
พนั กงานคุมประพฤติ พร้อมหนั งสื อแจ้งคาสั่ ง คุมความประพฤติของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุบ ลราชธานี พร้อมบั ตรประจ าตัวประชาชน กรณี ศาลมีคาสั่ งคุมความประพฤติในการปล่ อยตัวขั้นต่า
ผู้ถูกคุมความประพฤติ มาพบพนักงานคุมประพฤติพร้อมเอกสารปล่อยตัวขั้นต่าและคาพิพากษา สาหรับ
เอกสารของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีนั้น สานักงานคุมประพฤติประสาน
ขอรับภายหลังจากได้พบเด็กและเยาวชนแล้ว
3) การส่งต่อข้อมูลจากสานักงานคุมประพฤติถึงชุมชน
การคั ด เลื อ กคดี มี 2 แบบ คื อ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ผู้ รับ ผิ ด ชอบงานแก้ ไขฟื้ น ฟู
ผู้กระทาผิดเป็นผู้คัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีภูมิลาเนาใกล้เคียงกับอาสาสมัครคุมประพฤติ หรืออาสาสมัคร
คุมประพฤติ ที่ มาติดต่ องานที่ ส านั ก งานคุ มประพฤติ คัดเลื อกคดี ที่ อยู่ใกล้ ภูมิ ล าเนาด้ ว ยตนเอง จากนั้ น
พนั กงานคุมประพฤติงานกิจกรรมชุมชนทาหนังสือขอความร่วมมือสอดส่ องและจัดส่งเอกสารตามคู่มือ
ของกรมคุมประพฤติไปถึงอาสาสมัครคุมประพฤติทางไปรษณีย์ หลังจากอาสาสมัครคุมประพฤติไปสอดส่อง
เยี่ยมเยียนผู้กระทาผิดแล้ว ได้จัดส่งรายงานถึงสานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีทางไปรษณีย์
5.2 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวัด อุบ ลราชธานี เป็ น ส านั ก งานที่ ป ริ ม าณคดี ม ากเป็ น อั น ดั บ สอง
ของประเทศ โดยเฉพาะเป็นผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นจานวน
มาก ประกอบกั บ สถานฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด มี ไม่ เพี ย งพอ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี จึงได้ประสานงานกับวัดที่มีศักยภาพให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นสถานที่ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด แบบไม่ควบคุมตัวโครงการวิถีพุทธ ปัจจุบันวัดที่เป็นสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมี 4 วัด
ซึ่งจะได้พัฒนาให้เข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดกลุ่มอื่นต่อไป
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวัด อุ บ ลราชธานี แ บ่ งเขตพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบการท างานแก้ ไขฟื้ น ฟู
ผู้กระทาผิดออกเป็น 8 เขต พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติในแต่ละเขตพื้นที่ได้ร่วมกัน
รับรายงานตัวและจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหรือศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
คุมประพฤติในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งได้ประสานกับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีความพร้อมและสนใจ
รวมทั้ งองค์ การบริห ารส่ ว นต าบลไร่น้ อ ยให้ เข้ ามามีส่ ว นร่วมในการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ กระท าผิ ด ทุ กกลุ่ ม ของ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
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การเตรียมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการส่งต่อข้อมูล สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
อุ บ ลราชธานี ได้ จั ด ประชุ ม หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ท าความเข้ า ใจโครงการโดยมี ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม
ประกอบด้ว ย ที ม วิจั ย ส่ ว นกลางของกรมราชทั ณ ฑ์ ที มวิจั ยส่ ว นกลางของกรมคุ ม ประพฤติ ส านั กงาน
คุมประพฤติจั งหวัดอุบ ลราชธานี เรือนจ ากลางอุบลราชธานี สถานพิ นิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี อาสาสมัครคุมประพฤติ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและองค์การบริหารส่วนตาบลไร่น้อย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 เพื่อร่ วมกาหนด
แผนปฏิบัติการวิจัยและได้ดาเนินการแล้ว ดังนี้
5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
1) เรือนจากลางอุบ ลราชธานี จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังปีละ
2 ครั้ง กิจกรรมประกอบด้วยการฝึ กอาชีพ/ฝึกวิชาชีพระยะสั้นโดยสถาบันพัฒ นาฝีมือแรงงาน การแจ้ง
ตาแหน่งงานว่างโดยแรงงานจังหวัด การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์โดยพัฒ นาสังคมจังหวัด การอบรม
ธรรมะโดยพระสงฆ์และเชิญพนักงานคุมประพฤติสานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีเข้าไปชี้แจง
เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติตัวระหว่างคุมความประพฤติและการขอรับความช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อยตัว
พ้นโทษ แต่อาสาสมัครคุมประพฤติ ครอบครัวและชุมชนยังไม่สามารถเข้าไปร่วมเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยในเรือนจาได้เพราะเป็นเรือนจามั่นคงสูง
อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ได้เข้าไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจาแต่ครอบครัวและ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่น้อยได้ไปรับตัวนางจาเนียร (นามสมมุติ) ผู้ได้รับพักการลงโทษ
เพศหญิงอายุ 67 ปี ที่เรือนจากลางอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 และจะได้จัดพิธีรับขวัญ
ในโอกาสต่อไป
2) การเตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชนภายนอกเรือนจา สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอุบลราชธานี แก้ปัญหาการไม่สามารถนาคนในครอบครัว อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรม
ชุ ม ชนและผู้ น าชุ ม ชนเข้ า ไปเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นปล่ อ ยในเรื อ นจ า โดยนั ด ผู้ อุ ป การะ อาสาสมั ค ร
คุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ภูมิลาเนาของผู้อุปการะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้ได้รับ
พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก ต้องจะกลับไปพักอาศัยภายหลังได้รับการปล่อยคุม ความประพฤติ
มาพบกัน ที่ส านั กงานคุมประพฤติ เพื่ อสอบข้อเท็จจริงแบบมีส่วนร่ว ม โดยก่อนการสืบ เสาะข้อเท็จจริง
พนักงานคุมประพฤติได้ชี้แจงความสาคัญและวัตถุประสงค์ของการสืบเสาะข้อเท็จจริง การแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูก
คุมความประพฤติพั กการลงโทษและลดวัน ต้องโทษจาคุกในชุมชน จากนั้น ให้ อาสาสมั ครคุ มประพฤติ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนเป็นผู้สอบข้อเท็จจริงผู้อุปการะและกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ภายใต้การให้คาแนะนาและ
กากับดูแลของพนักงานคุมประพฤติ การแสวงหาข้อมูลลักษณะดังกล่าวทาให้พนักงานคุมประพฤติได้ข้อมูล
เชิงลึกที่รอบด้าน ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งผลให้การจัดทารายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงง่ายขึ้น ดีขึ้นและ
ส่งรายงานได้ทั น กาหนดเวลา ขณะเดีย วกัน ก็มีการสร้างสั มพั นธภาพระหว่างผู้ อุ ปการะกับ อาสาสมัคร
คุมประพฤติและกานัน ผู้ใหญ่บ้านด้วย
3) การเตรี ย มความพร้ อมก่ อนปล่ อ ยของศู น ย์ ฝึ ก และอบรมเด็ กและเยาวชน เขต 5
จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนการปล่อยตัวพ้นการฝึกอบรม มีโครงการอุปสมบทที่วัดชัยมงคลเป็นระยะเวลา
15 วัน และมีโครงการอุปสมบทโดยสมัครใจระยะเวลา 1 เดือน และ 3 เดือน จากการติดตามประเมินผลโดย
การสรุปบทเรียนของพระสงฆ์วัดชัยมงคลพบว่าหลักธรรมที่ได้รับในระหว่างอุปสมบทสามารถนาไปใช้ใน
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ชีวิตประจาวัน ได้จริง ในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5
จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานียังไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม แต่วัดชัยมงคลเป็น
เครือข่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดของสานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี เช่นกัน
5.2.2 การแก้ไขฟื้นฟูในระหว่างการคุมความประพฤติ
1) การรับ ตัวผู้ ได้รับพักการลงโทษและลดวัน ต้องโทษจาคุกคืนสู่ชุมชน สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตาบลไร่น้อยและเตรียมความพร้อม
ครอบครัวในการรับตัวกลับสู่ชุมชน และในวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตาบล
ไร่น้ อย บุตรชายและบุ ตรสะใภ้ข องผู้ได้รับการพักการลงโทษ ได้ไปรับตัวนางจาเนียร (นามสมมุติ) จาก
เรือนจากลางอุบลราชธานี ซึ่งได้สะท้อนความรู้สึกไว้ ดังนี้
“...ดีใจมาก ออกมาหน้าเรือนจามีคนมารับทั้งลูกและเจ้าหน้าที่ของ อบต. ...” (จาเนียร
(นามสมมุติ). สนทนากลุ่ม, 2557)
2) การรับรายงานตัว พนักงานคุมประพฤติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดออกไปรับรายงาน
ตัวผู้กระทาผิดและผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ศูนย์รับรายงานตัวประจาเขตพื้นที่ทั้ง 8 เขต
สาหรับผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกเขตพื้นที่ตาบลไร่น้อย อาเภอเมือง
รับรายงานตัวที่วัดโพธิ์ทอง มีอาสาสมัครคุมประพฤติ (พีระ ลีลาชัย) เป็นผู้เตรียมสถานที่โดยมีผู้กระทาผิด
และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ช่วยเหลือในการจัดสถานที่ มีอาสาสมัครคุมประพฤติ
และคณะทางานของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ตาบลไร่น้อย มาร่วมรับรายงานตัว หลังจาก
เสร็จการรับรายงานตัว พนักงานคุมประพฤติจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูโปรแกรมพื้นฐาน เช่น อบรมความรู้
นิมนต์พระ มาอบรมธรรมะ และทางานบริการสังคมแบบกลุ่มโดยองค์การบริหารส่วนตาบลไร่น้อย สนับสนุนอุปกรณ์
3) การสงเคราะห์ในระหว่างคุมความประพฤติ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อนของผู้กระทาผิดและผู้เข้า
รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเห็นว่า จุดอ่อนคือการฝึกอาชีพที่ต้องไปรับจ้างในสถานประกอบการ
เพราะหางานได้ยาก โอกาสคือการฝึกอาชีพอิสระที่สามารถประกอบกิจการได้เองและเห็นว่าอาชีพรับติดตั้ง
จานดาวเทียมสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน จึงได้คัดเลือกผู้กระทาผิดและผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการฝึกอาชีพติดตั้งจานดาวเทียมแล้ว จานวน 3 รุ่น ๆ ละ ประมาณ 40 คน รุ่นสุดท้าย
ประมาณ 50 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 130 คน ผู้ผ่านการฝึกอาชีพสามารถนาไปประกอบเป็นอาชีพหลักได้
5 คน เป็นอาชีพเสริมได้ประมาณร้อยละ 20
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มีข้อเสนอว่า “...การฝึกอาชีพการ
ติดตั้งจานดาวเทียมในแต่ล ะครั้งควรเพิ่มระยะเวลาการอบรมและงบประมาณต่อหัวให้ มากขึ้น และลด
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงเหลือรุ่นละประมาณ 14-16 คน จะทาให้ได้ทดลองติดตั้งจานดาวเทียมได้
อย่างทั่วถึงทุกคน...” (เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน, ประชุมเชิงปฏิบัติการ 15 กรกฎาคม 2557)
4) การติดตามช่วยเหลือและการสงเคราะห์หลังปล่อย
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีจะส่งรายชื่อผู้พ้นการคุมความประพฤติ
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้พ้นโทษและผู้พ้นการฝึกอบรมในตาบลไร่น้อยให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลไร่น้อยติดตามดูแลและพิจารณาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ทุกราย
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5.3 ผลลัพธ์
การที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีแก้ปัญหาการไม่สามารถเข้าไปเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อยในเรือนจาด้วยการให้ผู้อุปการะ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน กานัน
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ภูมิลาเนาของผู้อุปการะมาพบกันที่สานักงานคุมประพฤติและให้อาสาสมัครคุมประพฤติ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนเป็นผู้ช่วยสอบข้อเท็จจริงผู้อุปการะและกานัน ผู้ใหญ่บ้านภายใต้การให้แนะนาและ
กากับดูแลของพนักงานคุมประพฤตินั้น การแก้ปัญหาดังกล่าวได้ สร้ำงมูลค่ำเพิ่มกับงำน คือ ได้ข้อเท็จจริง
จำกผู้อุปกำระลึกขึ้นและรอบด้ำน เป็นกำรสร้ำงสัมพันธภำพระหว่ำงผู้อุปกำระกับอำสำสมัครคุมประพฤติ
และกำนันผู้ใหญ่บ้ำน ซึ่งจะต้องดูแลกันต่อไป และพนักงำนคุมประพฤติมีข้อมูลเชิงลึกที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ทำให้กำรจัดทำรำยงำน และส่งรำยงำนได้ทันกำหนดเวลำ
“...รู้สึกดีเพราะมีคนมาช่วยทางานที่สาคัญได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนสมบูรณ์ หากไม่มีคนช่วยถ้ามี
คดี 100 คดี ผมก็ต้องพูดแบบเดียวกัน 100 ครั้ง แบบนี้ทาให้งานง่ายขึ้น...” (กิตติพงษ์ ฟองงาม. พนักงาน
คุมประพฤติ, สนทนากลุ่ม, 2557)
“...จากการตรวจรายงาน พบว่า ข้อมูลมีความครบถ้ วนสมบูรณ์ ดี ดีมาก...” (อรนัส เจตนา.
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ, สนทนากลุ่ม, 2557)
“...ก่ อ นการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง มี ก ารชี้ แ จงท าความเข้ า ใจระหว่ า งผู้ อุ ป การะ อาสาสมั ค ร
คุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้านได้ทราบ และในระหว่างการสอบจะทาหน้าที่เป็น
พี่เลี้ยง พบว่า อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้กาลังใจผู้อุปการะ
และแสดงความปรารถนาดีต่อผู้อุปการะและครอบครัว...” (นฤมล แสนทวีสุข. พนักงานคุมประพฤติชานาญการ,
สนทนากลุ่ม, 2557)
“...ในการประชุมคณะกรรมการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกจังหวัดอุบลราชธานี
คณะกรรมการชมเชยว่าข้อมูลในรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยฯ...”
(นฤมล แสนทวีสุข อ้างแล้ว)
5.4 ปัจจัยความสาเร็จ
5.4.1 บุ คลากร มีความสามารถในการพลิกวิกฤติให้ เป็นโอกาส เช่น การลดข้อจากัดในการ
ไม่สามารถเข้าไปเตรี ยมความพร้อมก่อนปล่ อยในเรือนจา ด้วยการให้ผู้อุปการะ อาสาสมัครคุมประพฤติ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน กานัน ในพื้น ที่ภูมิลาเนาของผู้ อุป การะ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้ต้องจะกลับไปพักอาศัย
ภายหลังได้รับการปล่อยคุมประพฤติมาพบกันเพื่อทาความเข้าใจและสืบเสาะข้อเท็จจริงแบบมีส่วนร่วม
ทาให้ “ได้ข้อเท็จจริงจากผู้อุปการะมากขึ้น มีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้อุปการะกับอาสาสมัคร
คุมประพฤติ และกานันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะต้องดูแลผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกต่อไป”
และทาให้การจัดทารายงานของพนักงานคุมประพฤติมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งรายงานได้ทันกาหนดเวลา
5.4.2 อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชนมีส่ วนร่วมในการทางานอย่างเข้มแข็ง
ยึดประโยชน์ ของผู้ ได้รับ พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกเป็นหลั ก เป็น ผู้ มีจิตอาสาและมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์หลายด้าน
5.4.3 หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เทศบาลตาบลไร่น้อย
รวมทั้งสถาบันศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมและทาหน้าที่ของตนเองทั้ งในการขัดเกลาพฤตินิสัย การฝึกวิชาชีพที่
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สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบัน และส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ
5.5 ข้อจากัด
5.5.1 อาสาสมัครคุมประพฤติยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ จึงต้องทางานไกลชุมชนทาให้ไม่คุ้นเคยและ
ไม่มีข้อมูลเชิงลึกของผู้กระทาผิด
5.5.2 พื้นที่ทดลองตาบลไร่น้อย เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยของ
ประชากรสูง เป็นอุปสรรคต่อการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือโดยรวดเร็ว อีกทั้งยังไม่คุ้นเคย
เพราะเป็นคนที่ย้ายจากที่อื่นมาประกอบอาชีพรับจ้างและมาศึกษาต่อ เป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติด

6. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
คณะผู้ วิจั ย ได้ จั ด ประชุม เชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อ ถอดบทเรี ย นส าหรับ เจ้าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานของ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัด
ระยอง เจ้าหน้าที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาสังคมจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลบ้านค่ายและตาบลปลวกแดง และสนทนากลุ่ม
ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนและครอบครัว ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2557 สรุปได้ ดังนี้
บริบทสานักงาน สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยองเป็นสานักงานคุมประพฤติขนาดกลาง
ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีการจัดโครงสร้างของสานักงานเป็น 3 กลุ่มงาน
1 ฝ่าย ประกอบด้วย 1) กลุ่มแสวงหาข้อเท็จจริง ทาหน้าที่สืบเสาะและพินิจในชั้นก่อนฟ้องและชั้นพิจารณา
คดีของศาลและผู้กระทาผิดที่ได้รับการพัก/ลดวันต้องโทษ และดาเนินการตรวจพิสูจน์ผู้ติดยาเสพติดตาม
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพื่อทารายงานเสนอศาลและคณะอนุกรรมการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2) กลุ่มสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทาหน้าที่ควบคุม
และสอดส่ อ งแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ กระท าผิ ด ในชั้น พิ จารณาคดีข องศาลและภายหลั งที่ ศาลมีค าพิ พ ากษาฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญั ติฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 3) กลุ่มงาน
กิจกรรมชุมชนและบริการสังคม ทาหน้าที่ติดตามดูแลเพื่อสงเคราะห์ผู้ กระทาผิด และพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด 4) ฝ่ายบริหารทั่วไป ทาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน
คุมประพฤติ
อนึ่ ง ส านั กงานคุ มประพฤติจั งหวัด ระยองมีป ริม าณงานอยู่ในความรับ ผิ ด ชอบจานวนมาก
ขณะที่บุ คลากรมีน้ อย ระหว่างดาเนิน การวิจัย ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยองได้ย้าย
ไปดารงตาแหน่งที่อื่น และยังไม่มีการแต่งตั้ง ทดแทน นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรลาออกไปประกอบอาชีพ
อื่นอีก 3 อัตรา ทาให้สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยองไม่สามารถดาเนินงานโครงการนี้ได้เต็มรูปแบบ
ตามแผนการวิจั ย จึ งได้ขอปรั บ แผนการวิจัย โดยดาเนิน การเฉพาะการส่ งต่อข้อมูล จากสถานพิ นิ จและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง การส่งต่อข้อมูลเด็กและเยาวชนจากสานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ระยองถึงชุมชน และการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน
บริบทชุมชน จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีระบบเศรษฐกิจเป็น 3 ภาคใหญ่ คือ ภาคอุตสาหกรรม
การผลิตขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมยานยนต์ ภาคบริการ คือ การท่องเที่ยวและ
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โรงแรม และภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นแหล่งผลไม้ขนาดใหญ่ มีการเคลื่อนย้ายประชากร จากต่างถิ่นและ
ประเทศเพื่ อนบ้ านเข้ ามาประกอบอาชี พ รั บ จ้างทั้ งภาคอุต สาหกรรม ภาคบริก ารและภาคการเกษตร
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยองเลือกพื้นที่ทดลอง คือ อาเภอปลวกแดงและอาเภอบ้านค่าย เป็นชุมชน
ชนบทค่อนไปทางด้านเมือง การประกอบอาชีพมีทั้งการรับจ้างในโรงงานและภาคเกษตร ความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชนดั้งเดิมมีความใกล้ชิดเสมือนญาติ แต่คนที่มาจากต่างถิ่นห่างเหินต่างคนต่างอยู่
6.1 ข้อมูลและการส่งต่อข้อมูล
6.1.1 การส่งต่อข้อมูลระหว่างสถานพิ นิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง กับสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
ภายหลั งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองมีคาพิพากษาให้ คุมความประพฤติ
ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนแล้ว เด็กและเยาวชนมาพบพนักงานคุมประพฤติพร้อมหนังสือแจ้งคา
พิพากษา (คป.4) ส่วนรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริง แบบประเมินสภาพปัญหาความเสี่ยงและความต้องการ
(R&N) แผนและผลการแก้ไขฟื้นฟูกรณีเด็กและเยาวชนถูกควบคุมในสถานแรกรับระหว่างพิจารณาคดี ได้รับ
ภายหลังจากที่เด็กและเยาวชนมาพบพนักงานคุมประพฤติแล้ว ในระหว่างการทดลองโครงการนี้ ศาลสั่ง
คุมความประพฤติเด็กและเยาวชนในพื้นที่อาเภอบ้านค่าย และอาเภอปลวกแดง จานวน 5 ราย
6.1.2 การส่งต่อข้อมูลจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ในห้วงเวลา
การทดลองดาเนิ นโครงการวิจัยไม่มีการสั่งคุม ความประพฤติหลังการฝึกอบรมหรือการพักการฝึกอบรม
จึงไม่มีการส่งต่อข้อมูลเด็กและเยาวชนระหว่ างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง
กับสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
6.1.3 การส่งต่อข้อมูลและผู้กระทาผิดจากสานักงานคุมประพฤติถึงชุมชน พนักงานคุมประพฤติ
ผู้รับผิดชอบงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดเป็นผู้คัดเลือกเด็กและเยาวชนผู้กระทาผิดที่มีภู มิลาเนาใกล้เคียงกับ
อาสาสมัครคุมประพฤติ หรือในพื้นที่อาสาสมัครคุมประพฤติสะดวกที่จะเดินทางไปปฏิบัติงาน และจัดส่งคดี
ให้ อาสาสมัค รโดยใช้เอกสารที่กรมคุม ประพฤติกาหนด เมื่ ออาสาสมั ครคุ มประพฤติส่ งรายงานผลการ
สอดส่องกลับสานักงานคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติงานกิจกรรมชุ มชนรับรายงานและบันทึกข้อมูล
เมื่อเสร็จสิ้นการคุมประพฤติงานกิจกรรมชุมชนทาหน้าที่เบิกจ่ายค่าพาหนะให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ
6.1 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง จัดส่งคดีให้อาสาสมัครคุมประพฤติไปช่วยเหลื อสอดส่อง
แล้วรายงานผลการสอดส่องกลับสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง ตามแนวปฏิบัติเดิมที่กรมคุมประพฤติ
กาหนด และขอความร่วมมืออาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมาร่วมรับรายงานตัว
ผู้กระทาผิดที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนเท่านั้น ยังไม่ได้เพิ่มบทบาท
และทาความเข้าใจในการเข้าไปร่ว มเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในสถานที่ควบคุ มตัว รวมทั้งยังไม่ได้
แสวงหาเครือข่ายหรือภาคีอื่น เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด เนื่องจากบุคลากรมีน้อยไม่
สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้ การปฏิบัติตามโครงการนี้สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยองได้ดาเนินการ ดังนี้
6.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยองส่งพนักงานคุมประพฤติเข้าไปเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง เดือนละ 1 ครั้ง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการ
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ปฏิ บั ติตามเงื่อนไขคุมความประพฤติการขอรับ การสงเคราะห์ ระหว่างการคุมความประพฤติ และการ
สงเคราะห์ภายหลังปล่อย แต่ไม่ได้นาครอบครัว กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนเข้าไปร่วมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยด้วย
“...อาสาสมัครคุมประพฤติมีความพร้อมและต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเตรียมความ
พร้ อ มก่ อนปล่ อ ยในเรื อ นจ าทั ณ ฑสถาน/ศู น ย์ ฝึ กอบรม/และสถานพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ กและเยาวชน
เพราะจะได้รู้จักและสร้างสัมพันธภาพกับผู้กระทาผิดและครอบครัว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดูแลต่อเนื่อง
ในชุมชนต่อไป...” (อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดระยอง. ประชุมเชิงปฏิบัติการ, 2557)
6.2.2 การแก้ไขฟื้นฟูระหว่างการคุมความประพฤติ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง กาหนดให้มีการรับรายงานตัวผู้กระทาผิดที่ศูนย์
ยุติธรรมชุมชนอาเภอปลวกแดง และบ้านค่าย เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่าย
ยุ ติ ธ รรมชุ มชนเป็ น ผู้ เตรี ย มสถานที่ แ ละรับ บั ต รนั ด ไว้ก่ อน เมื่ อพนั กงานคุ ม ประพฤติ ม าถึงอาสาสมั ค ร
คุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้ร่วมรับรายงานตัวและให้คาปรึกษาร่วมกับพนักงานคุมประพฤติ
1) การออกสอดส่อง อาสาสมัครคุมประพฤติจะไปเยี่ยมผู้กระทาผิดและครอบครัวที่บ้าน
กรณีเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติใหม่มีอาสาสมัครคุมประพฤติที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยง เมื่อมีปัญหา
สามารถปรึ ก ษาอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ที่ มี ป ระสบการณ์ ได้ ท าให้ มี ความมั่ น ใจในการท างานมากขึ้ น
หลังดาเนินการสอดส่องเรีย บร้อยแล้วอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนรายงานผลการ
สอดส่องให้สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยองทางไปรษณีย์
2) การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนตามโครงการนี้ สานักงานคุมประพฤติ
จั ง หวั ด ระยองได้ ข อความร่ ว มมื อ อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ติ ด ตามสอดส่ อ งและช่ ว ยเหลื อ สงเคราะห์
ผู้กระทาผิดที่เป็ นเด็กและเยาวชน ในเขตอาเภอบ้านค่ายและปลวกแดง จานวน 5 ราย เป็นคดีร่วมกัน
ลั กทรัพ ย์ 4 ราย และคดีย าเสพติ ด 1 ราย อยู่ในระบบโรงเรียน 1 ราย อยู่น อกระบบโรงเรียน 4 ราย
และทั้ง 4 รายนี้ ยังไม่มีงานทาและไม่มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในเวลาว่าง
3) การให้การสงเคราะห์ระหว่างการคุมความประพฤติ
ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน จานวน 4 รายจบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 ประสงค์
จะศึกษาต่อในระบบการศึกษานอกโรงเรียน อาสาสมัครคุมประพฤติอาเภอปลวกแดงจึงได้เตรียมความ
พร้ อ มก่ อ นเข้ าศึ ก ษาต่ อ โดยการสอบวั ด ผลความรู้พื้ น ฐาน ซึ่ งอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ (พรทิ พ ย์ ) เป็ น
ผู้จัดเตรียมข้อสอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ มีเด็กและเยาวชน
มาเข้ารับการทดสอบ 3 ราย ผลการทดสอบปรากฏว่า เด็กและเยาวชนทั้ง 3 ราย ไม่สามารถอ่านและเขียน
ได้แต่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนอาเภอปลวกแดง และผู้กระทาผิดทั้ง 3 ราย ตกลง
กันว่าจะมีการสอนปรับพื้นฐานทุกวันระหว่างเวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ตั้งแต่วันที่ 1-26 กันยายน 2557
โดยถือเป็นการทางานบริการสังคม ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน การเรียนปรับพื้นฐานเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557
ผลปรากฏว่า การศึ กษาของผู้ กระท าผิ ดมี พั ฒนาการดี ขึ้ นตามล าดั บเป็ นไปตามเป้ าหมาย การพั ฒนาพฤติ
นิสัยดีขึ้นเล็กน้อยในบางราย แต่บางรายไม่ดีขึ้น ต่อมาวันที่ 14 กันยายน 2557 ได้ติดตามผู้กระทาผิ ด ที่เป็น
จาเลยที่ 1 ในคดีลักทรัพย์มาเรียนได้ 1 วัน ก็ได้ชักชวนผู้กระทาผิดอีก 3 ราย ค่อย ๆ หยุดเรียนไปจนหมด
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คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนอาเภอปลวกแดง ได้นัดผู้กระทาผิดและผู้ปกครอง
มาหารือถึงความต้องการของผู้กระทาผิดทั้ง 4 ราย ในวันที่ 30 กันยายน 2557 ปรากฏว่ามาเพียง 1 ราย
และไม่ประสงค์จะเรียนปรับพื้นฐานโดยแจ้งว่าจะไปสมัครเรียนการศึกษานอกโรงเรียนด้วยตนเอง
นอกจากนี้ สานั กงานคุมประพฤติจังหวัดระยองได้ประสานงานภาคีในจังหวัดเพื่อ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดี ดังนี้
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง
“...กศน. มีการศึกษาสายสามัญทุกระดับตั้งแต่ประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอาเภอทุกอาเภอ...”
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง
“...จังหวัดระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง
มีทั้งหลักสูตรการฝึกอาชีพอิสระที่สามารถไปประกอบกิจการด้วยตนเอง เช่น การทาอาหาร ขนม การทา
กรอบรูป ซึ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยความแตกต่างจากร้านอื่นที่ทาอยู่แล้ว โดยไม่ต้องไปเป็นลู กจ้าง
ในสถานประกอบการ ซึ่ งอาจจะมี ปั ญ หาด้ า นประวั ติ ก ารกระท าผิ ด ส าหรั บ วิ ช าช่ า ง รั บ บุ ค คลที่ จ บ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการฝึกวิชาชีพช่างและสามารถเที ยบระดับการศึกษาได้ตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส.
จนถึงระดับปริญญาตรี โดยมีการทดสอบฝี มือก่อนฝึกอบรมหากมีความรู้ทางด้ านช่างมาก่อน อาจจะลด
ระยะเวลาการฝึกอบรมลง และมีการส่งไปฝึกงานในสถานประกอบการ นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีโครงการพิเศษ
คือ นายช่างน้อย จะอบรมเด็กดีให้เป็นนายช่าง มีเงินทุนเปิดร้านให้ รวมทั้งมีมูลนิธิสนับสนุนเงินทุนสาหรับ
ผู้สนใจและมูลนิธิเห็นว่าเหมาะสมที่จะได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ...”
พัฒนาสังคมจังหวัดระยอง
“...ผู้กระทาผิดเป็นกลุ่มเป้าหมายในการให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ของกระทรวงพัฒนา
สังคม สามารถให้การสงเคราะห์ได้ทั้งผู้กระทาผิดและครอบครัว สงเคราะห์ได้ครั้ง ละ 2,000 บาท หากไม่
เข้าข่ายการสงเคราะห์ของพัฒนาสั งคม สานักงานพัฒนาสังคมจังหวัดสามารถประสานหน่วยงานอื่นให้การ
สงเคราะห์ได้ กรณีเด็กและเยาวชนไม่มีบ้านหรือมีบ้านแต่บ้านไม่ปลอดภัย พัฒนาสังคมมีบ้านพักเด็กให้...”
โรงพยาบาลปลวกแดง
“...เครือข่ายติดตามช่วยเหลือโรงพยาบาลปลวกแดงสามารถช่วยเหลือด้านการฝึก
อาชีพอิสระและประสานให้สถานประกอบการในเครือข่ายจ้างงานได้...”
6.3 ผลลัพธ์
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ระยองเพิ่ ง เริ่ ม ด าเนิ น โครงการไม่ น านนั ก ยั ง ไม่ ปรากฏผล
ความสาเร็จ แต่จากการสนทนากลุ่มย่อยระหว่างอาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน
4 ราย และผู้ปกครอง พบปัญหาความต้องการดังนี้
ความต้อ งการของผู้ ก ระท าผิ ด ที่ เป็ น เด็ กและเยาวชน ผู้ กระท าผิ ด ฯ ทั้ ง 4 ราย เรีย นไม่ จ บ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันอายุระหว่าง 14-15 ปี ผู้กระทาผิดฯ 1 ราย อยากกลับไปเรียนในระบบปกติแต่
โรงเรียนเดิมไม่ยอมรับ มีผู้ถูกความประพฤติ 3 ราย มีเป้าหมายจะศึกษาต่อการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเรียน
สัปดาห์ละ 1 วัน มีเวลาว่าง 6 วัน และยังไม่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในเวลาว่าง ส่วนผู้กระทาผิดอีก 1 ราย
อยากประกอบอาชีพที่ง่าย ๆ ไม่ลาบากและยังไม่มีเป้าหมายสาหรับอนาคต
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ความต้องการของผู้ปกครองและครอบครัวต่อเด็กและเยาวชน ต้องการให้บุตรและญาติกลับตน
เป็นคนดี มีการศึกษา มีอาชีพการงาน ไม่กระทาผิดซ้า อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองส่วนใหญ่ของผู้กระทาผิด
4 ราย จาก 5 ราย ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงาน ซึ่งต้องไปทางานตามเวลาไม่มีเวลาดูแลกวดขันให้เด็ก
และเยาวชนปฏิบัติกิจวัตรประจาวันในระหว่างที่ไม่ไปเรียนหนังสือ มีผู้ปกครอง 1 ราย ที่เด็กและเยาวชนยัง
อยู่ในระบบโรงเรียนประกอบอาชีพในภาคเกษตรสามารถแบ่งเวลามาดูแลเด็กและเยาวชนได้มากขึ้น
ความต้องการของผู้ป กครองและครอบครัว ต่อสั งคม ผู้ปกครองและครอบครัวของเด็กและ
เยาวชนทั้ง 5 ราย อยากให้ภาครัฐจัดระเบียบสังคม ด้วยการกาจัดแหล่งอบายมุขที่มอมเมาเด็กและเยาวชน
คือ ร้านเกมส์ แหล่งมั่วสุมเสพและจาหน่ายยาเสพติดให้หมดไป
“...ก่อนไปทางานต้องให้ เงินลู ก 150 บาท เพื่อใช้ในการเล่มเกมส์ บางครั้งเงินที่ให้ ไว้ไม่พ อ
ลูกต้องไปขอจากญาติอีก การลักทรัพย์ในคดีนี้เกิดจากนาทรัพย์ที่ขโมยได้ไปขายนาเงินไปเล่ นเกมส์...”
(มารดาของโจ๊ก.สนทนากลุ่ม, 2557)
6.4 ปัจจัยความสาเร็จ
6.4.1 อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมีความเข้มแข็ง มีจิตอาสา มีความรู้
ความสามารถที่หลากหลาย
6.4.2 เครือข่ายภาคีภาครัฐมีความหลากหลายและเข้มแข็งทั้งด้านการศึกษา อาชีพและการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์
6.5 ข้อจากัด
6.5.1 อาสาสมัครคุมประพฤติยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ อาจจะต้องทางานไกลชุมชน ไม่คุ้นเคยและ
ไม่มีข้อมูลเชิงลึกของผู้กระทาผิด
6.5.2 สภาพเศรษฐกิจทาให้ผู้ปกครองต้องดิ้นรนไปประกอบอาชีพรับจ้างในสถานประกอบการ
ไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน
6.5.3 การเคลื่ อ นย้ า ยประชาชนจากต่ า งถิ่ น และต่ า งประเทศเข้ า มาอยู่ ในจั ง หวั ด ท าให้
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม มีแหล่งอบายมุขเพิ่มขึ้น และความสัมพันธ์ในชุมชนห่างเหิน ขาดความเอื้ออาทร
ต่างคนต่างอยู่ไม่ช่วยเหลือร่วมมือกันดูแลบุตรหลาน
6.5.4 ผู้กระทาผิดมีอายุมากเกินว่าจะเข้าไปอยู่ในระบบโรงเรียนและยังไม่มีงานทา ทาให้มีเวลา
ว่างมากมีความเสี่ยงต่อการกระทาผิดซ้าสูง
6.5.5 บุ คลากรน้ อย ปริมาณงานมาก ไม่สามารถท างานเชิ งรุกได้ ผู้ บริหารส านักงานไม่มี ความ
ต่อเนื่อง

7. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
คณะผู้วิจัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเรือนจา
กลางลพบุ รี สถานพินิ จ และคุ้ มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุ รี ศู นย์ฝึ ก และอบรมเด็ กและเยาวชน
เขต 11 จังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี อาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งเป็นสมาชิกสภา
เทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลชอนสมบูรณ์ และกานันตาบลบางขาม เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
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พระสงฆ์ ซึ่งเป็นเครือข่ายการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดตาบลชอนสมบูรณ์ และสนทนากลุ่มผู้พักการลงโทษ
และลดวันต้องโทษจาคุกและครอบครัวตาบลบางขาม ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2557 สรุปได้ ดังนี้
บริบทสานักงาน สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีเป็นสานักงานคุมประพฤติขนาดกลาง
ตั้งอยู่ ภ าคกลาง ส านั ก งานคุมประพฤติ ตั้งอยู่ ในอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธ รรม จัด โครงสร้าง
ของสานักงานเป็น 3 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย ประกอบด้วย 1) กลุ่มแสวงหาข้อเท็จจริง ทาหน้าที่สืบเสาะและพินิจ
ในชั้นก่อนฟ้องและชั้นพิจารณาคดีของศาลและผู้กระทาผิดที่ได้รับการพัก/ลดวันต้องโทษ และดาเนินการ
ตรวจพิสูจน์ผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพื่อทารายงาน
เสนอศาลและคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2) กลุ่มสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ทาหน้าที่ควบคุมและสอดส่องแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชั้นพิจารณาคดีของศาลและภายหลัง
ที่ศาลมีคาพิพากษาฟื้น ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติ ดยาเสพติด
พ.ศ. 2545 3) กลุ่มงานกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม ทาหน้าที่ติดตามดูแลเพื่อสงเคราะห์ผู้กระทาผิด
และพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด 4) ฝ่ายบริหารทั่วไป ทาหน้าที่สนับสนุน
การปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ
นอกจากนี้ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรียังมีสานักงานคุมประพฤติสาขาอาเภอชัยบาดาล
รับผิดชอบพื้นที่ 6 อาเภอ ปฏิบัติงานเฉพาะขั้นตอนการคุมความประพฤติและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด ได้แก่ การรับรายงานตัว และจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดและผู้ติดยาเสพติด
บริบทชุมชน ชุมชนพื้นที่ทดลอง คือ ตาบลชอนสมบูรณ์ อาเภอหนองม่วง และตาบลบางขาม
อาเภอบ้านหมี่ เป็นชุมชนชนบท ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีความใกล้ชิดเสมือนญาติพี่น้อง มีภาษาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเดียวกัน มีอาสาสมัครคุมประพฤติที่เข้มแข็ง คือ ตาบลชอนสมบูรณ์มีอาสาสมัคร
คุมประพฤติเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลชอนสมบูรณ์ ส่วนตาบลบางขามมีอาสาสมัครคุมประพฤติ
เป็นกานัน และยังมีอาสาสมัครคุมประพฤติที่เป็นนักพัฒนาเอกชน นอกจากนี้ ฝ่ายปกครองโดยนายอาเภอ
บ้านหมี่กาหนดเป็นนโยบายสาคัญของอาเภอ คือ 1) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การปราบปราม
ยาเสพติด และ 3) การเชิดชูและส่ งเสริมวัฒ นธรรมชุมชน พื้นที่ส องตาบลนี้ได้ทางานร่วมกับส านักงาน
คุมประพฤติจังหวัดลพบุ รีด้วยการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิดและผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งผู้ ได้รับพักการ
ลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกในโครงการนี้ด้วย
7.1 ข้อมูลและการส่งต่อข้อมูล
7.1.1 การส่งต่อข้อมูลขั้นตอนการสืบเสาะข้อเท็จจริง ระหว่างเรือนจากลางลพบุรีกับสานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
1) เรือนจากลางลพบุรีส่งแบบ (ส.1-46) ถึงสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีเพื่อขอ
ความร่วมมือสืบเสาะข้อเท็จจริงก่อนวันวินิจฉัย 45-60 วัน ระยะที่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2557
จานวน 384 ราย ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก มีแต่ชื่อและที่อยู่ผู้อุปการะ 1 คน จานวน 384 ราย
ระยะที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2557 จานวน 28 ราย มีชื่อและที่อยู่ผู้อุปการะ 1 คน และ
มีเลขประจาตัวประชาชน 28 ราย สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีประสงค์ให้ เรือนจากลางลพบุรีเพิ่ม
ข้อมูลกาหนดวันปล่อยตัวผู้ต้องขังและเพิ่มผู้อุปการะเป็น 2-3 คน เพราะหากผู้อุปการะรายแรกไม่ประสงค์
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จะอุปการะผู้ต้องขัง พนักงานคุมประพฤติสามารถสอบข้อเท็จจริงผู้อุปการะคนต่อ ๆ ไป โดยไม่ต้องส่งคืน
เรือนจา เพื่อดาเนินการกระบวนการใหม่เพื่อผู้ต้องขังจะไม่เสียประโยชน์
2) สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีส่งรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงถึงเรือนจากลางลพบุรี
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือขอความร่วมมือสืบเสาะข้อเท็จจริงตามนโยบายกรมคุมประพฤติ
7.1.2 การส่งต่อข้อมูลในขั้นตอนการคุมความประพฤติ
1) กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก เรือนจากลางลพบุรี
แจ้งการคุมความประพฤติผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกทั้งจังหวัด ระยะที่ 1 ระหว่างเดือน
มีน าคม-มิถุน ายน 2557 จานวน 250 ราย และระยะที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2557
จานวน 273 ราย ผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก มาพบพนักงานคุมประพฤติพร้อมหนังสือ
สาคัญการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจาคุก (ลวท.3) กรณีลดวันต้องโทษจาคุก หรือหนังสือสาคัญพักการลงโทษ
(พ.7) กรณีพักการลงโทษ
2) กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
สั่งคุมความประพฤติผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ระยะที่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2557
จานวน 116 ราย และระยะที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2557 จานวน 249 ราย ผู้กระทาผิด
มาพบพนักงานคุมประพฤติพร้อมหนังสือ แจ้งคาสั่งคุมประพฤติของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
สาหรับรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงและแบบประเมินสภาพปัญหาความต้องการ (R&N) จะได้รับภายหลังจาก
เด็กและเยาวชนมาพบพนักงานคุมประพฤติแล้ว แต่เนื่องจากสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี และสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี ต่างอยู่ในอาคารบูรณาการ จึงทาให้สามารถยืมสานวนมาดู
ได้รวดเร็ว
3) การส่งต่อข้อมูลจากสานักงานคุมประพฤติถึงชุมชน สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ลพบุรีได้รับงบประมาณค่าคดีน้อยกว่าปริมาณคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ แต่มีนโยบายส่งคดีให้อาสาสมัคร
คุมประพฤติดูแลทุกคดี จึงดาเนินการด้วยการเฉลี่ยงบประมาณตามปริมาณคดีที่อยู่ระหว่างการคุมความ
ประพฤติและอยู่ระหว่างการฟื้น ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของแต่ละอาเภอ และนาแจ้งที่ประชุมใหญ่
สามั ญ ประจ าปี ข องอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ว่ า ในแต่ ล ะอ าเภอมี ค ดี ที่ ต้ อ งสอดส่ อ งทั้ ง หมดเท่ า ไหร่
มีงบประมาณสาหรับจ่ายค่าคดีจานวนเท่าไหร่ และมีคดีที่ไม่มีงบประมาณสาหรับจ่ายจานวนเท่าไหร่ รวมทั้ง
สอบถามอาสาสมัครคุมประพฤติที่สมัครใจรับคดีโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน เพื่อส่งคดีที่ไม่สามารถจ่ายค่าคดี
ให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติท่านนั้น การส่งข้อมูลของผู้กระทาผิดถึงอาสาสมัครคุมประพฤติ ดาเนินการ
โดยส่ งบั ญ ชีร ายชื่อผู้ ถูกคุ มความประพฤติและผู้ เข้ารับ การฟื้ นฟู ส มรรถภาพผู้ ติด ยาเสพติ ดให้ ป ระธ าน
อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ อ าเภอ และให้ ป ระธานอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ เป็ น ผู้ พิ จ ารณามอบหมายให้
อาสาสมัครคุ มประพฤติภ ายในเขตอาเภอกันเอง และเมื่อดาเนิน การเยี่ยมเยียนสอดส่องเรียบร้อยแล้ ว
อาสาสมัครคุมประพฤติส่งรายงานสอดส่องกลับสานักงานทางไปรษณีย์
7.2 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ส านั กงานคุมประพฤติจั งหวัดลพบุรีให้ ค วามส าคัญ กับ การพั ฒ นาการมี ส่ วนร่วมของชุมชน
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเครือข่ายการทางานเดิมทั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
และหน่วยงานภาคีการทางานบริการสังคม ด้วยการให้ชุมชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลผู้กระทาผิด
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ในบทบาทของหน่วยงาน สาหรับหน่วยงานราชการ ได้ประสานและทาความเข้าใจระดับนโยบาย จากนั้น
สร้ างการมี ส่ ว นร่ ว มผ่ านกลไกเดิม ของกรมคุ มประพฤติ เช่ น เชิ ญ อาจารย์ ในสถาบั น การศึ ก ษามาเป็ น
อาสาสมัครคุมประพฤติและให้ดูแลผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาแห่งนั้น
เชิญกานันมาเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ ประสานผ่านอาสาสมัครคุมประพฤติที่เป็นนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลให้องค์การบริหารส่วนตาบลเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด เป็นต้น
วิธีการพัฒนาการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ลพบุรี ประสานงานกับนายกองค์การบริหารส่วนตาบลชอนสมบูรณ์ซึ่งเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อตั้ง
ศูนย์รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกและผู้กระทาผิดทุกภารกิจ
ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลชอนสมบูรณ์
โดยรับรายงานตัวและจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู เดือนละ 1 ครั้ง มอบบทบาทให้อาสาสมัครคุมประพฤติใน
ตาบลรับรายงานตัว และประสานกับพระครูใบฎีกาทรงพลเจ้าอาวาสศรีรัตนาราม ซึ่งเคยเป็นนักพัฒนาเอกชน
ทาหน้าที่ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย ด้วยการให้หลักคิดในการดาเนินชีวิ ต ชี้ผิด ชี้ถูก บอกทางเดิน หลังจากนั้น
ให้ ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ พั ก การลงโทษและลดวั น ต้ อ งโทษจ าคุ ก และผู้ ก ระท าผิ ด ทุ ก ภารกิ จ ท างาน
สาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนด้วยการทางานบริการสังคม อาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งเป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลสนับสนุนบุคลากรในการเตรี ยมสถานที่และการรับรายงานตัว สนับสนุนงบประมาณด้าน
การช่วยเหลือสงเคราะห์โดยบรรจุไว้ในแผนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล ปัจจุบันตาบลชอนสมบูรณ์
ไม่มีผู้กระทาผิดเขตพื้นที่ ศูนย์ดังกล่าวได้ขยายความรับผิดชอบดูแลผู้กระทาผิดทั้งอาเภอหนองม่วง
การขยายผล ส านั กงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีประสบปัญ หาผู้กระทาผิดทุกภารกิจและ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในอาเภออื่น ๆ ผิดเงื่อนไขไม่มารายงานตัว และไม่ปฏิบั ติตาม
แผนการฟื้น ฟูเป็น จ านวนมาก สานั กงานคุมประพฤติจึงได้ประสานนโยบายระดับจังหวัด เพื่อขอความ
ร่วมมือกานันผู้ใหญ่บ้านให้ติดตามผู้กระทาผิดและผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้มารายงานตัว
และมาปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พบว่า ได้ผลประมาณร้อยละ 80 และพบว่า
อาเภอบ้านหมี่นายอาเภอได้กาหนดนโยบายเร่งด่วนสาคัญ 3 ข้อ คือ 1) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การปราบปรามยาเสพติด และ 3) การเชิดชูและส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ประกอบกับกานันตาบลบาง
ขาม อ าเภอบ้ านหมี่ เป็ น ผู้ มี ค วามสนใจงานด้ านยาเสพติ ด และเป็ น ผู้ ที่ มี จิ ตสาธารณะมี ความสามารถ
ประสานงานได้ทุกฝ่าย จึงเชิญเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ และขอความร่วมมือให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกและผู้กระทาผิด
ทุ ก ภารกิ จ และเลื อ กต าบลชอนสมบู ร ณ์ แ ละต าบลบางขาม เป็ น พื้ น ที่ ท ดลองด าเนิ น โครงการและได้
ดาเนินการแล้ว ดังนี้
7.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีให้พนักงานคุมประพฤติเข้าไปให้ข้อมูลวิธีปฏิบัติตัว
ระหว่างการคุมความประพฤติและการขอรับการสงเคราะห์ภายหลังปล่อยแก่ผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อย
ตัวพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกและปล่อยตัวพ้นโทษตามที่ได้รับเชิญจากเรือนจา แต่ยังไม่ได้นา
อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และท้องที่ท้องถิ่นเข้าไปร่วมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
ในเรือนจา เพราะเรือนจาไม่มีความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัย ส่วนสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
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และเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรียังไม่เคยเข้าไป
เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
7.2.2 การแก้ไขฟื้นฟูระหว่างการคุมความประพฤติ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีดาเนินการวิจัย 2 พื้นที่ ดังนี้
- การแก้ไขฟื้นฟูระหว่างการคุมความประพฤติตาบลชอนสมบูรณ์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตาบลชอนสมบูรณ์ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกและผู้กระทาผิด
ทุกภารกิจ และจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้น ฟู เดือนละ 1 ครั้ง อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรม
เจ้ าหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมาร่วมรับรายงานตัว พนักงานคุมประพฤติให้ คาแนะนาและ
ตรวจสอบความถู กต้อ งของเอกสาร จัดเก็บ เอกสาร พระครูใบฎี กาทรงพล เจ้ าอาวาสวัด ศรีรัตนาราม
ท าหน้ าที่ ป รับ เปลี่ ย นพฤติ นิ สั ย โดยการสนทนาธรรมด้ ว ยการตั้งค าถาม ให้ ห ลั ก คิ ด ปลู ก ฝั งคุณ ธรรม
ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย โดยเน้นความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม หลังจากนั้น ทางานบริการสังคมร่วมกับ
คนในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร
- การแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติตาบลบางขาม ตาบลบางขามได้จัดเวทีชุมชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทาผิดทุกภารกิจในตาบลบางขาม
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ที่ประชุมประกอบด้วย สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่ตารวจ
กานันผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตาบลบางขาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางขาม อาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้กระทาผิดและครอบครัว ผลการประชุมได้ข้อสรุปว่า ฝ่ายปกครอง
โดยกานัน ซึ่งเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติจะกากับดูแลให้ผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษและลดวัน
ต้องโทษจาคุกและผู้กระทาผิดทุกภารกิจปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเทศบาลตาบลบางขามให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านการประกอบอาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบางขาม ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ให้การบาบัดฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจ
7.2.3 การสงเคราะห์ระหว่างการคุมความประพฤติ นายกองค์การบริห ารส่วนตาบลชอน
สมบูรณ์ ซึ่งนอกจากเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติแล้ว ยังเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมอีกตาแหน่งหนึ่ง ได้ใช้
ตาแหน่งนี้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาฝึกอาชีพและวิชาชีพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ
การทาไม้กวาดและถักเปล รวมทั้งมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วย สาหรับผู้กระทาผิดที่ยังเป็นวัยรุ่นได้
ฝึกวิชาชีพการดัดลวดเป็นตัวสัตว์ให้ต้นไม้เลื้อย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้กระทาผิดที่ยังเป็นวัยรุ่นอย่างดี
7.2.4 การติดตามช่วยเหลือและการสงเคราะห์หลังปล่อย ไม่ได้ดาเนินการเพราะผู้ได้รับพัก
การลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกส่วนใหญ่มีฐานะดี
7.3 ผลลัพท์
ผลที่เกิดจากการปฏิบั ติงานศูนย์ยุติธรรมยุติธรรมชุมชนตาบลชอนสมบูรณ์ แก้ไขฟื้นฟู ผู้ถูก
คุมความประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก และผู้กระทาผิดทุกภารกิจจนกระทั่งในตาบลไม่มี
ผู้กระทาผิด ปัจจุบัน สามารถขยายความรับผิดชอบแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดทั้งอาเภอหนองม่วง
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ความต้องการของครอบครัวผู้กระทาผิด “...อยากให้สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีมารับ
รายงานตัวที่ตาบลบางขาม และอยากให้บุตรหลานมาเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ รพ.สต.
บางขามเพราะจะประหยัดค่าเดินทางไปรายงานตัวที่ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีและค่าเดินทางไป
เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ตัวจังหวัด...” (ครอบครัวผู้กระทาผิด. สนทนากลุ่ม, 2557)
“...ดี ใจที่ คนในชุ มชนจะเข้ ามาร่ วมดูแลช่ วยเหลื อบุ ตรหลาน ไม่ รู้สึ กว่าถู กประจาน...” (มารดา
ผู้กระทาผิด. สนทนากลุ่ม, 2557)
“... อยากให้มีการจับกุมผู้จาหน่ายยาเสพติดทั้งรายย่อยและรายใหญ่ให้หมดไป...” (ภรรยา
ผู้กระทาผิด. สนทนากลุ่ม, 2557)
7.4 ปัจจัยความสาเร็จ
7.4.1 อาสาสมัครคุมประพฤติของพื้นที่ทดลองทั้งสองตาบล หนึ่งคนเป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลชอนสมบูรณ์ อีกหนึ่งคนเป็นกานันตาบลบางขามและมีอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นนักพัฒนาเอกชน 1 คน
7.4.2 การสนับสนุนของฝ่ายปกครอง เป็นจุดเอื้อต่อการทางาน
7.4.3 กระบวนทัศน์ผู้บริหารสานักงานคุมประพฤติที่มีความเชื่อว่างานคุมประพฤติควรให้ชุมชน
และสังคมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ราชการเป็นผู้สนับสนุน
7.5 ข้อจากัด
จานวนอาสาสมัครคุมประพฤติยังไม่ครอบคลุมพื้น อาจจะต้องทางานไกลชุมชน ซึ่งไม่มีข้อมูล
เชิงลึกของผู้กระทาผิด
7.6 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอด้านการจัดการข้อมูล
“...การจั ด การฐานข้ อ มู ล ผู้ ก ระท าผิ ด และฐานข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ยชุ ม ชนของกรมราชทั ณ ฑ์
กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้ มครองเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด ควรให้ยุติธรรมจังหวัดเป็น
ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล และให้หน่วยงานทั้งสานักงานคุมประพฤติ เรือนจา ทัณฑสถาน สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เป็นผู้ใช้ข้อมูลทั้งข้อมูลผู้ กระทาผิดและข้อมูล
เครือข่ายชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานทั้งสามหน่วยสามารถบูรณาการ การใช้ข้อมูล
ร่วมกันได้...” (ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี. ประชุมเชิงปฏิบัติการ, 2557)
“...อยากทราบบทบาทหน้าที่ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพื่อจะได้อธิบายให้กับผู้มาติดต่อที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลซอนสมบูรณ์ได้ เข้าใจ รวมทั้งอยากได้สภาพปัญหาความต้องการของผู้กระทาผิด เพื่อจะ
สงเคราะห์ได้ตามสภาพปัญหาความต้องการ...” (หัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลชอนสมบูรณ์.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ, 2557)

8. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะผู้วิจัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเรือนจา
กลางนครศรีธรรมราช ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช อาสาสมัครคุมประพฤติ และ
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เครือข่ายยุติธรรมชุมชน สนทนากลุ่มผู้พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกและครอบครัว เยี่ยมบ้านและ
สัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 สรุปได้ ดังนี้
บริบทสานักงาน สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสานักงานคุมประพฤติขนาดใหญ่
ตั้ ง อยู่ ภ าคใต้ ข องประเทศ มี ก ารจั ด โครงสร้ า งของส านั ก งานเป็ น 3 กลุ่ ม งาน 1 ฝ่ า ย ประกอบด้ ว ย
1) กลุ่ มแสวงหาข้ อเท็ จจริ ง ท าหน้ าที่ สื บเสาะและพิ นิ จในชั้ นก่ อนฟ้ องและชั้ นพิ จารณาคดี ของศาลและ
ผู้กระทาผิดที่ได้รับการพัก/ลดวันต้ องโทษ และดาเนินการตรวจพิสู จน์ผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญั ติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพื่อทารายงานเสนอศาลและคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด 2) กลุ่มสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทาหน้าที่ควบคุมและสอดส่อง
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชั้นพิจารณาคดีของศาลและภายหลังที่ศาลมีคาพิพากษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดตามพระราชบัญ ญัติฟื้น ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 3) กลุ่มงานกิจกรรมชุมชนและ
บริการสังคม ทาหน้าที่ติดตามดูแลเพื่อสงเคราะห์ผู้กระทาผิด และพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด 4) ฝ่ายบริหารทั่วไป ทาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ
นอกจากปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในความรั บ ผิ ด ชอบของกรมคุ ม ประพฤติ ต ามปกติ แ ล้ ว ส านั ก งาน
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราชยังทางานร่วมกับหน่วยงานวิชาการ คือ สานักงานกองทุนสนั บสนุน
การวิจัย (สกว.) และสถาบันการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน
บริบทชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนมีความใกล้ชิดเสมือนญาติพี่น้อง มีภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเดียวกัน มีความเชื่อและศาสนา
ที่แตกต่างกันมีทั้งพุทธ คริสต์และอิสลาม มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรในทะเลและทรัพยากรบนบก
ประชากรประกอบอาชีพทาสวนยาง สวนปาล์มและสวนผลไม้ ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างดี มีอาสาสมัคร
คุมประพฤติที่เข้มแข็ง
บริบทชุมชนพื้นที่ทดลอง ตามแผนการวิจัย สานัก งานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลือกพื้นที่ทดลองทั้งจังหวัด แต่เลือกกลุ่มผู้กระทาผิดที่จะทดลอง 3 กลุ่ม คือ ผู้ต้องขังจากทัณฑสถานวัย
หนุ่มนครศรีธรรมราช เด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ที่มี ภู มิ ล าเนาในจั งหวัด นครศรี ธ รรมราช และเด็ กและเยาวชนจากสถานพิ นิ จและคุ้ม ครองเด็ กจังหวัด
นครศรีธรรมราช แต่สานักงานไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการวิจัยได้ครบถ้วนเนื่องจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนอยู่ห่างไกล ประกอบกับปริมาณคดีมีมากจึงทดลองดาเนินการได้เพียงผู้ได้รับการพักการลงโทษ
และลดวันต้องโทษจาคุกจากทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
8.1 ข้อมูลและการส่งต่อข้อมูล
8.1.1 การส่งต่อข้อมูลในขั้นตอนการสืบเสาะข้อเท็จจริง ระหว่างเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชกับสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
1) เรื อ นจ ากลางนครศรีธ รรมราชและทั ณ ฑสถานวัยหนุ่ ม นครศรีธ รรมราช ส่ งแบบ
(ส.1-46) ถึงสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อขอความร่วมมือสืบเสาะข้อเท็จจริงก่อนวัน
วินิจฉัย 30-60 วัน จานวน 271 ราย มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก มีชื่อและที่อยู่ผู้อุปการะ 1 คน ครบ
ทุกรายสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราชประสงค์ให้ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชเพิ่มเติม
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ข้อมูลพฤติการณ์คดี หมายเลขโทรศัพท์ผู้อุปการะ และเพิ่มผู้อุปการะอีก 2 คน รวมทั้งแจ้งที่อยู่ผู้เสียหาย
กรณีมีผู้เสียหาย
2) สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงถึงเรือนจา
กลางนครศรีธรรมราชและทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือขอ
ความร่วมมือสืบเสาะข้อเท็จจริงตามนโยบายกรมคุมประพฤติ
8.1.2 การส่งต่อข้อมูลในขั้นตอนการคุมความประพฤติ
1) กรณี ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ พั ก การลงโทษและลดวั น ต้ อ งโทษจ าคุ ก ส านั ก งาน
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราชคุมความประพฤติผู้กระทาผิดพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก
ทั้งจังหวัด ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤศจิกายน 2557 จานวน 339 ราย ผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวัน
ต้องโทษจาคุกมาพบพนักงานคุมประพฤติพร้ อมหนังสือสาคัญการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจาคุก (ลวท.3)
ลดวันต้องโทษจาคุกหรือหนังสือสาคัญพักการลงโทษ (พ.7) และทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ได้ส่ง
ข้อมูลการแก้ไขฟื้นฟูในระหว่างต้องโทษจาคุกและความต้องการช่วยเหลือสงเคราะห์ ช่วยให้พนักงานคุม
ประพฤติแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ได้อย่างต่อเนื่อง
2) กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤศจิกายน
2557 ผู้กระทาผิดมาพบพนักงานคุมประพฤติพร้อมหนังสือแจ้งการคุมความประพฤติของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 556 ราย และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
นครศรี ธ รรมราชส่ ง รายงานสื บ เสาะข้ อ เท็ จ จริ ง ของผู้ ก ระท าผิ ด ให้ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยไม่ต้องร้องขอ เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนแก่ไขฟื้นฟูของพนักงานคุมประพฤติเป็น
อย่างมาก
8.1.3 การส่งต่อข้อมูลจากสานักงานคุมประพฤติถึงชุมชน
ในการปฏิบัติแบบเดิม พนักงานคุมประพฤติงานกิจกรรมชุมชนเป็นผู้คัดเลือกผู้กระทาผิด
ที่มีความเสี่ยงต่าและปานกลางและสรุปข้อมูลจากระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติส่งให้อาสาสมัครคุมประพฤติ
เมื่ออาสาสมัครคุม ประพฤติรายงานผลการสอดส่ องกลั บ ส านักงานคุมประพฤติ พนัก งานคุมประพฤติ
งานกิจ กรรมชุมชนจะบั น ทึกผลการสอดส่องลงระบบสารสนเทศโดยไม่ส่งรายงานที่เป็นกระดาษให้ กับ
เจ้าของสานวนอีก การทาเช่นนี้มีประโยชน์เพราะระบบจะประมวลผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุม
ประพฤติเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น โดยไม่ต้อง
ทางานซ้าอีก ข้อมูลที่ส่งจากสานักงานถึงอาสาสมัครคุมประพฤตินั้น อาสาสมัครคุมประพฤติแจ้งว่าบางราย
ยังขาดรายละเอียดที่พักอาศัยของผู้กระทาผิด แต่หลังจากที่โครงการวิจัยจั ดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ศึกษาดูงานที่จังหวัดลาพูนแล้ ว ส านั กงานคุมประพฤติจังหวั ดนครศรีธรรมราชได้ปรับวิธีการส่งต่อข้อมูลถึง
ชุมชนใหม่ โดยในเดือนกรกฎาคม 2557 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ อาสาสมัครคุม
ประพฤติและผู้ถูกคุมความประพฤติมาพบกัน ณ สถานที่รับรายงานตัวในชุมชน เพื่อทาความรู้จัก และทาความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครคุ มประพฤติและผู้ถูกคุมความประพฤติ หากเห็นว่าสามารถทางาน
ร่วมกันได้ก็มอบให้อาสาสมัครคุมประพฤติดูแลผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกรายนั้นต่อไป
8.2 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราชคัดสรรและประสานงานกับเครือข่ายที่สามารถ
แก้ไขฟื้นฟูและอบรมจิตใจผู้กระทาผิดทุกภารกิจของกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วัด โบสถ์ มัสยิดและสถาบัน
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พัฒนาการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเอง ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน โดยสานักงานฯกาหนดให้ผู้กระทาผิดและ
ผู้ติดยาเสพติดทุกคนที่ต้องไปอบรม ฟื้นฟูและพัฒ นาจิตใจที่วัด โบสถ์ห รือมัสยิดอย่างน้อยคนละ 9 วัน
เพื่อให้ เครื อข่ายศาสนธรรมท าหน้ าที่ ฟื้น ฟูและพั ฒ นาจิตใจด้ว ยหลั กศาสนาที่ ผู้ กระทาผิ ดนับ ถือ โดยมี
อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ และเครื อ ข่ายยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนเป็ น ผู้ ป ระสานงานกับ ศาสนสถานและคอยดู แ ล
ช่วยเหลือผู้กระทาผิด สาหรับสถาบันพัฒนาการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเองได้จัดทาหลักสูตรพัฒนาวิธีคิดและ
เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาวิธีคิดให้กับผู้กระทาผิด รวมทั้งพัฒ นาพนักงานคุมประพฤติเพื่อให้เป็นวิทยากร
พัฒนาวิธีคิดให้กับผู้กระทาผิด และพัฒนาการทางานบริการสังคมเชิงประจักษ์ สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครศรีธรรมราชดาเนินการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
8.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
ระยะแรก สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าไปเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยในทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชโดยมีพนักงานคุมประพฤติเข้าไปชี้แจงทาความเข้าใจ
และเชิญครอบครัวของผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกในโครงการวิจัย พร้อมทั้งอาสาสมัคร
คุ ม ประพฤติ ม าที่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวัด นครศรีธ รรมราชเพื่ อ ท าความรู้จั ก และท าความเข้ าใจ
ถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก ครอบครัวและอาสาสมัครคุมประพฤติ
แต่ห ลังจากที่โครงการวิจัยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานที่จังหวัดลาพูนแล้ ว ส านักงาน
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยครอบครัวผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก
และอาสาสมัครคุมประพฤติได้เข้าไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยที่ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
ด้วยการสร้างสัมพันธภาพและชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติและการช่วยเหลือสงเคราะห์
8.2.2 การแก้ไขฟื้นฟูในระหว่างการคุมความประพฤติ
ภายหลังรับคดีพนักงานคุมประพฤติจะประเมินความเสี่ยงและสภาพปัญหาความต้องการ
แล้วกาหนดแผนการแก้ไขฟื้นฟู ดังนี้
1) การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา ผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษและลดวัน
ต้องโทษจาคุกทุกรายต้องไปอยู่ ณ ศาสนสถานและปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ เป็นเวลา
9 วัน โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเป็นผู้ประสานงานกับศาสนสถานและคอย
ดูแลช่วยเหลือผู้กระทาผิด ในโครงการนี้ มีผู้ถูกคุมความประพฤติจานวน 5 ราย ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจตาม
หลักศาสนาที่ตนเองนับถือแล้ว 4 ราย ซึ่งได้สะท้อนความรู้สึกไว้ ดังนี้
“...ไปอยู่วัดบุญนารอบ 9 วัน กิจกรรมที่ปฏิบัติ ออกบิณฑบาตร โดยถือของให้พระทา
วัตรเช้า กวาดใบไม้ ทาวัตรเย็น การอยู่วัดทาให้ จิตใจสงบและได้ทางานช่วยเหลื อคนอื่น...” (เจ๋ง (นาม
สมมุติ). สนทนากลุ่ม, อ้างแล้ว)
2) การปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ สาหรับผู้กระทาผิ ดที่มีความเสี่ ยงสู ง
จะนัดให้มารายงานตัวรายบุคคลกับพนักงานคุมประพฤติที่สานักงานคุมประพฤติ สาหรับผู้มีความเสี่ยงปาน
กลางและความเสี่ยงต่าจะนัดให้ไปรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติหรือศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน ผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษในโครงการนี้จานวน 5 ราย เป็นผู้มีความเสี่ยงสูงมารายงานตัว
รายบุคคลกับพนักงานคุมประพฤติ ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้ง 5 ราย
3) การติดตามช่วยเหลือสงเคราะห์และการสงเคราะห์หลังปล่อย สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครศรีธรรมราชสงเคราะห์ผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้ องโทษจาคุก และสงเคราะห์ภายหลัง
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ปล่อยด้านค่าพาหนะ ค่าอาหาร ตามนโยบายของกรมคุมประพฤติ แต่ในระหว่างคุมความประพฤติสานักงาน
มีความประสงค์จะสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพและทุนการศึกษาให้มากขึ้น
สาหรับผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกในโครงการนี้ จานวน 4 ราย ที่พ้น
การคุมประพฤติไปแล้ว สานักงานคุมประพฤติได้ขอความร่วมมือให้อาสาสมัครคุมประพฤติดูแลและส่งไป
ปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อของแต่ละบุคคล ผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกอีก 1 ราย
ผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติได้ส่งข้อมูลไปยังสานักทัณฑปฏิบัติกรมราชทัณฑ์แล้ว
8.3 ผลลัพธ์
ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก จากทัณฑสถานวัย
หนุ่มนครศรีธรรมราช จานวน 5 ราย เป็นฐานความผิดจาหน่ายยาเสพติดทั้ง 5 ราย และได้รับการแก้ไข
ฟื้นฟูตามกระบวนการของสานักงานคุมประพฤติและเครือข่ายในชุมชน ทั้งเครือข่ายชุมชน ผู้กระทาผิดและ
ครอบครัวมีความเห็นและความต้องการ ดังนี้
1) เครือข่ายศาสนธรรม
“...เครือข่ายศาสนธรรมศาสนาพุทธเริ่ มต้นจากผู้อานวยการฉวี อินทะระ ได้ประสานขอ
ความร่วมมือกับพระสังฆาธิการ เพื่อขอให้ผู้กระทาผิดและผู้ติดยาเสพติด ทั้งผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์
และผู้กระทาผิดมาอยู่ที่วัดอย่างน้อย 9 วัน ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวัน
ต้องโทษจาคุกบางรายอาจจะมีบุตรเล็ก ๆ มาอยู่ด้วย ทางวัดก็ให้การสงเคราะห์อาหาร ทั้งผู้ได้รับพักการลงโทษ
และลดวันต้องโทษจาคุกและคนในครอบครั ว ปัจจุบันวัดให้การสงเคราะห์โดยจ้างผู้ได้รับพักการลงโทษ
และลดวันต้องโทษจาคุกเป็นพนักงานขับรถยนต์ให้วัด 1 ราย...” (พระมหาบวร ปวรธมโม. เจ้าอาวาสวัด
บุญนารอบ, สัมภาษณ์, 2557)
“...ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกที่มาอยู่ที่วัดอย่าง
น้อย 9 วัน แต่ถ้าอยู่ต่อก็อยู่ต่อไปได้ กิจกรรมที่ให้ปฏิบัติ ติดตามพระออกบิณฑบาตร ทาวัตรเช้า-เย็น จัดสถานที่
สาหรับพิธีทางศาสนา ช่วยงานศพเพราะที่วัดมีเมรุเผาศพ ทาความสะอาดวัด ทาสีกาแพง เป็นประโยชน์มาก
ตั้งใจจะช่วยดูแลผู้กระทาผิดต่อไป...” (พระมหาบวร ปวรธมโม. เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ, สัมภาษณ์, 2557)
2) ผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก
“...ไปอยู่วัดบุญนารอบ 9 วัน กิจกรรมที่ปฏิบัติ ออกบิณฑบาตรโดยถือของให้พระทาวัตรเช้า
กวาดใบไม้ ท าวัตรเย็น การอยู่ วัดท าให้ จิ ตใจสงบและได้ทางานช่วยเหลื อคนอื่น ...” (เจ๋ง (นามสมมุติ).
สนทนากลุ่ม, อ้างแล้ว)
“...ทาผิดเพราะอยากลอง หลังจากพ้นโทษมาช่วยพ่อค้าขายผลไม้และอาหาร จะช่วยพ่อ
ต่อไป...” (เจ๋ง (นามสมมุติ). สนทนากลุ่ม,อ้างแล้ว)
3) ครอบครัวผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก
“...อยากให้เรียน กศน. ให้จบ ม.6...” (บิดาเจ๋ง. สนทนากลุ่ม, 2557)
“...ปัจจุบันเรียนเศรษฐศาสตร์รามคาแหง และช่วยลุงทาเฟอร์นิเจอร์ สบายใจขึ้นเพราะลูก
รู้จักคิดมากขึ้น แต่ก็ยังเป็นห่วงเพราะเห็นคบเพื่อนแปลก ๆ...” (มารดาแจ๊ส. สนทนากลุ่ม, 2557)
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“...เรี ย นจบ ม.6 ยั งอยากให้ เรียนต่ อตามสติ ปั ญ ญา ยั งเป็ น ห่ ว งเพราะสิ่ งแวดล้ อ มเป็ น
อันตรายต่อเด็กโดยเฉพาะยาเสพติด แต่ก็หวังว่าจะไม่กระทาผิดซ้าอีกเพราะใกล้ชิดกันมากขึ้น ปัจจุบัน
ผู้ถูกคุมฯ ทางานฝ่ายทาอาหารที่โรงพยาบาล...” (บิดาจ๊อด. สนทนากลุ่ม, 2557)
“...ไม่เคยเสพยาเสพติดไม่เป็นห่วงอะไร มีแผนประกอบอาชีพด้วยการขายรองเท้า แม่และ
น้องมีประสบการณ์ด้านการค้า แต่กังวลใจเรื่องเพื่อนที่จะลงทุนค้าขายด้วยกัน...” (มารดาเจนวิทย์. สนทนากลุ่ม,
2557)
“...อยากให้มีคนช่วยดูแล เพราะพ่อแม่ทางานประจาไม่มีเวลาดูแลเท่าที่ควร เค้ายังไม่มีความ
รับผิดชอบไม่อยากให้ทาผิดอย่างเดิมอีก...” (มารดาเจตน์. สนทนากลุ่ม, 2557)
8.4 ปัจจัยความสาเร็จ
8.4.1 เครือข่ายศาสนธรรม ทั้งวัด มัสยิดและโบสถ์ มีความเข้มแข็ง และเป็นศูนย์รวมจิตใจ
จิ ต วิ ญ ญาณของศาสนิ ก ชน เป็ น สิ่ งยึ ด เหนี่ ย วและขั ด เกลาพฤติ นิ สั ย และสถานที่ อ ยู่ ใกล้ อาสาสมั ค ร
คุมประพฤติมีความเข้มแข็งสามารถดูแลผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกซึ่งอยู่ในชุมชนได้
อย่างใกล้ชิด
8.4.2 เครือข่ายวิชาการและหน่วยงานภาคประชาชน ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและกิจกรรม
แก้ไขฟื้นฟูและการทางานบริการสังคมเชิงประจักษ์
8.5 ข้อจากัด
จานวนอาสาสมัครคุมประพฤติยั งไม่ครอบคลุ มพื้ นที่และส่ วนใหญ่ เป็นผู้ สู งอายุ ไม่ส ามารถ
ทางานเชิงรุกได้

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดด้วยระบบการดู แลต่อเนื่องและ
การส่งต่อข้อมูลจากสถานที่ควบคุมตัวสู่มาตรการคุมประพฤติและการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย เป็นการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการศึ กษาและพัฒนาคุณภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด โดยให้
ความสาคัญกับระบบข้อมูลและการมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งต่อข้อมูลการแก้ไขฟื้นฟูและตัวผู้กระทาผิด
จากสถานที่ควบคุมตัวสู่มาตรการคุมประพฤติ จนกระทั่งการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย ซึ่งเป็นการแก้ไข
ฟื้นฟูและการดูแลต่อเนื่อง จากสถานที่ควบคุมตัวจนถึงการดูแลในชุมชนกลับสู่ชุมชน เพื่อตอบวัตถุประสงค์
สองประการ คื อ เพื่ อพั ฒ นาระบบการส่ งต่ อข้ อมู ลการแก้ ไขฟื้ นฟู ผู้ กระท าผิ ดกลุ่ มที่ ปล่ อยตั วจากเรื อนจ า
ทัณฑสถาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ให้ได้รับการ
แก้ไขฟื้นฟูระหว่างการคุมประพฤติอย่างต่อเนื่อง (Throughcare) และติดตามสงเคราะห์ภายหลังปล่อย
(Aftercare) และเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุ มชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในขั้นตอน
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การคุมความประพฤติและการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย
วิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย การศึกษาจากเอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม การปฏิบัติการจริงในพื้นที่ทดลอง การสนทนากลุ่มย่อย การสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกแยะข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ตีความข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคืนข้อมูล และสรุปผลการวิจัย

5.1 ผลการวิจัย สรุปได้ 3 ประการ ดังนี้
5.1.1 ข้อมูลและการส่งต่อข้อมูล
ขั้น ตอนการสื บ เสาะข้อ เท็ จ จริ ง การส่ งต่อข้ อมู ล ในขั้ น ตอนการสื บ เสาะข้อเท็จ จริง
ผู้ต้องขังที่ จะได้รับ การพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจาคุก เรือนจาและทัณ ฑสถานส่งแบบขอความ
ร่ ว มมื อ สื บเสาะ ส.1-46 ที่ มี ข้ อมู ลเลขประจ าตั วประชาชน และชื่ อผู้ อุ ปการะจ านวน 1 ราย ให้ ส านั กงาน
คุ มประพฤติ ร ะหว่ าง 30-60 วัน ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ ส่ งรายงานสื บ เสาะข้ อ เท็ จ จริงให้ เรื อ นจ าและ
ทัณฑสถานภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือขอความร่วมมือสืบเสาะข้อเท็ จจริง ทั้งสองฝ่ายสามารถ
ท างานได้ ทั น เวลาและข้ อ มู ล ที่ ได้ เป็ น ประโยชน์ ในการท างาน แต่ มีเรือ นจ าจังหวัด ชั ย นาทแจ้งรายชื่ อ
ผู้ อุ ป การะ จ านวน 2 ราย ซึ่ งเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ต้ อ งขั งเพราะหากผู้ อุ ป การะรายแรกไม่ รั บ อุ ป การะ
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ จะได้ สื บ เสาะข้ อ เท็ จ จริงผู้ อุ ป การะรายถั ด ไปโดยไม่ ต้ อ งส่ งคื น เรือ นจ าเพื่ อ เริ่ ม
กระบวนการใหม่ และจากการสนทนากลุ่มมีข้อเสนอว่าหากมีการแจ้งพฤติการณ์คดีและชื่อที่อยู่ผู้เสียหายจะ
ทาให้การประสานข้อมูลกับชุมชนได้รวดเร็ว และได้ข้อมูลเชิงลึกที่รอบด้านเป็นประโยชน์ต่อการเสนอข้อมูล
พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกมากขึ้น
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ขั้น ตอนการคุมความประพฤติ ข้อมูลในขั้นตอนการคุมประพฤติพักการลงโทษและ
ลดวันต้องโทษจาคุก เรือนจาและทัณฑสถานไม่สามารถจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูให้ กับผู้ต้องขังได้ เนื่องจาก
เรื อ นจ าส่ ว นใหญ่ คั บ แคบ ผู้ ต้ อ งขั งมี จ านวนมากส่ ว นเจ้ า หน้ า ที่ ไม่ เพี ย งพอ จากเรื อ นจ า 7 แห่ ง และ
ทัณฑสถาน 2 แห่ง มีทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ส่งประวัติการแก้ไขฟื้นฟูและความต้องการความ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ให้สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช และสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับหนังสือแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูจากเรือนจากลางเชียงใหม่และทัณฑสถาน
หญิงเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทาผิด นอกจากนี้ สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่ เรือนจากลางเชียงใหม่และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ยังได้ออกแบบบันทึกข้อมูลการแก้ไข
ฟื้นฟูในระหว่างต้องโทษและความต้องการความช่วยเหลือสงเคราะห์ภายหลังปล่อย โดยทัณฑสถานหญิง
เชียงใหม่ บันทึกข้อมูลผู้ที่จะได้รับการปล่อยตัวส่งสานักงานคุมประพฤติ เดือนละ 1 ครั้ง จากการสนทนากลุ่ม
สานักงานคุมประพฤติ รวมทั้งชุมชนเห็นว่าข้อมูลการแก้ไขฟื้นฟูใ นระหว่างต้องโทษและความต้องการความ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ภายหลังปล่อย มีประโยชน์ในการดูแลผู้กระทาผิดอย่างต่อเนื่อง
ข้ อ มู ล ของผู้ ก ระท าผิ ด ที่ เป็ น เด็ ก และเยาวชน มี เพี ย งส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ได้รับรายงานการสืบเสาะข้อเท็จจริงฯ จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
นครศรี ธ รรมราช ส่ ว นส านั กงานคุ มประพฤติอี ก 7 แห่ ง ได้รับ เพี ย งหนั งสื อแจ้งการคุ มความประพฤติ
มาพร้อมกับเด็กและเยาวชน ส่วนรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริง (คป.04) รายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยง
และความจ าเป็ น เด็ ก เยาวชน (คป.03) และแผนแก้ ไขบ าบั ดฟื้ น ฟู เด็ กหรือเยาวชนรายบุ ค คล (คป.05)
ต้ อ งประสานขอจากสถานพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน หลั ง จากที่ เ ด็ ก และเยาวชนมาพบ
พนั กงานคุมประพฤติแล้ว ซึ่งส านั กงานคุมประพฤติเห็ น ว่าเอกสารทั้ง 3 ชุด เป็นข้อมูล ส าคัญ และเป็ น
ประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทาผิด และจะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นหากได้รับ
ข้อมูลดังกล่าวมาพร้อมกับผู้กระทาผิด จะทาให้การแก้ไขฟื้นฟูเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ที่สาคัญผู้กระทาผิด
ไม่ต้องให้ข้อมูลที่ไม่อยากพูดถึงกับพนักงานคุมประพฤติซ้าอีก
ปัญ หาอุปสรรคของการส่งข้อมูล สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต้องจัดทา
สาเนาเอกสารเพิ่มอีก 1 ชุด เป็นการเพิ่มภาระงานและมีผลกระทบต่องบประมาณ นอกจากนี้ กฎหมาย
ยังให้ความคุ้มครองข้อมูลของเด็กและเยาวชน
ฐานข้อมูลผู้กระทาผิดและระบบสารสนเทศ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนและกรมคุมประพฤติ มีฐานข้อมูลสารสนเทศของผู้กระทาผิด หากมีการเชื่อมโยงข้อมูลและ
จัดระบบให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันก็จะแก้ปัญหาการส่งข้อมูลและทาให้แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.1.2 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด พบว่ามี 4 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 การขอความร่วมมือ ซึ่งเป็นแบบดั้งเดิม คือ เมื่อมีภารกิจใหม่ ๆ ที่จะให้
อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนปฏิบัติเพิ่มขึ้น สานักคุมประพฤติจะให้ความรู้ แนะนา
วิธีปฏิบัติและขอความร่วมมือให้อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนปฏิบัติ เช่น ขอความ
ร่วมมือให้ อาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมเตรีย มการก่อนปล่ อยในเรือนจาชั่ว คราว ขอความร่วมมือให้
สอดส่องผู้กระทาผิด ได้แก่ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท ตราด ระยองและอุบลราชธานี
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นอกจากนี้ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีได้เปิดช่องทางโดยขอความร่วมมือ
ให้ครอบครัวผู้ต้องขังที่จะได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก รวมทั้งกานันผู้ใหญ่บ้านมาให้
ข้อมูลในการสืบเสาะข้อเท็จจริงอย่างมีส่วนร่วมโดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ช่วยในการสอบถามและบันทึกข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์เพราะได้ข้อมูลเชิงลึกรอบด้านมากขึ้น และมีการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างครอบครัวผู้ต้องขัง กานันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน ซึ่งจะได้ร่วมกันดูแลเมื่อได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกต่อไป
รูปแบบที่ 2 การทางานแบบเครือข่าย สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดช่องทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยการคัดสรรและประสานงานกับเครือข่ายที่สามารถแก้ไขฟื้นฟู
และอบรมจิตใจ ได้แก่ เครือข่ายศาสนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการรับผู้กระทาผิดไปปฏิบัติศาสนกิจตาม
หลักศาสนาและฟื้นฟูอบรมจิตใจ และสถาบันพัฒนาการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเองมีส่วนร่วมจัดทาหลักสูตร
พัฒ นาวิธีคิดและเป็ น วิทยากรอบรมพัฒ นาวิธีคิดให้ กับผู้ กระทาผิด รวมทั้งพัฒ นาพนักงานคุมประพฤติ
เพื่อให้เป็นวิทยากรพัฒนาวิธีคิดให้กับผู้กระทาผิด และการทางานบริการสังคมเชิงประจักษ์ ส่วนอาสาสมัคร
คุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชนช่วยดูแลสอดส่องผู้กระทาผิด
รู ป แบบที่ 3 การมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชนที่ เข้ ม แข็ ง รู ป แบบนี้ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ
จะค้นหาชุมชนที่มีศักยภาพที่สามารถดูแลและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทาผิดของสานักงานคุมประพฤติได้
เช่น สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขื่อนผาก อาเภอพร้าว ต่อมา จึงขอความร่วมมือให้ดูแลผู้กระทาผิดทุกภารกิจในตาบลเขื่อนผาก
และแบ่งบทบาทโดยพนักงานคุมประพฤติทาหน้าที่รับรายงานตัว ส่วนชุมชนทาหน้าที่ดูแลแก้ไขฟื้นฟูและ
ช่ ว ยเหลื อ สงเคราะห์ ผู้ ก ระท าผิ ด ตาม “ภู มิ ปั ญ ญาและวิถี ชุ ม ชน” ในสี่ ด้ าน คื อ 1) ด้ านสั งคม เตรี ย ม
ครอบครัวด้วยการให้ความรู้ในการดูแลผู้กระทาผิด เตรียมชุมชนด้วยการปรับทัศนคติให้ยอมรับและไม่
ซ้าเติมผู้กระทาผิด สร้างพื้นที่ในสังคม ด้วยการให้ ผู้ กระทาผิด เป็นประธานในงานพิธีของชุมชน ร่วมทา
สาธารณประโยชน์ ให้กับชุมชน 2) ด้านจิตใจ ไปรับตัวผู้ กระทาผิดจากสถานที่ควบคุมตัว เยี่ยมเยียนให้
กาลั งใจผู้ กระทาผิดและครอบครัว 3) ด้านจิตวิญ ญาณประกอบพิ ธีกรรมสะเดาะเคราะห์ รดน้าส้มป่ อย
“ปลดปล่อยสิ่ งที่เป็น อัป มงคล” เปลี่ยนเสื้อผ้ าชุดใหม่ ผูกข้อมือรับขวัญ ผู้กระทาผิด คืนกลับชุมชน และ
4) ด้านร่างกายสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพและประสานสถานประกอบการในชุมชนให้รับผู้กระทาผิด
เข้าทางาน สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ประสานกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งเป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลซอนสมบูรณ์และขอใช้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนปฏิบัติงานในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในตาบล
ซอนสมบูรณ์ โดยสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี นัดผู้กระทาผิดมารายงานตัว ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ
เดือนละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลซอนสมบู รณ์ให้การสนับสนุนการจัด สถานที่ พระครู
ใบฎีกาทรงพลเจ้าอาวาสศรีรัตนารามให้หลักคิดและคาปรึกษาในการดาเนินชีวิต “ชี้ผิด ชี้ถูก” บอกทางเดิน
จัดให้ ผู้ กระท าผิ ดทางานบริการสั งคมร่ว มกับคนในชุมชน จนกระทั่งปัจ จุบัน ในตาบลซอนสมบูรณ์ ไม่ มี
ผู้กระทาผิด สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จึงมอบหมายให้ดูแลผู้กระทาผิดทั้งอาเภอหนองม่วง
ต่อมา สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีมีผู้กระทาผิดเพิ่มมากขึ้น จึงได้ ขยายผลการ
ดาเนินงานไปยังตาบลบางขาม โดยประสานงานกับฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับอาเภอและ
พบว่าอาเภอบ้านหมี่มีนโยบายในด้านปราบปรามยาเสพติด รวมทั้ง ตาบลบางขาม มีกานันที่มีความสามารถ
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ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและประสานงานได้ทุกฝ่าย จึงได้เชิญเข้ามาเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติและ
ขยายผลการดาเนินงานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดที่ตาบลบางขาม
รูปแบบที่ 4 แบบเสริมพลังอานาจให้ชุมชนพร้อมเป็นเจ้าของ รูปแบบนี้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมและมีบ ทบาทร่วมปฏิบั ติงานและร่วมรับผิดชอบแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิ ดในชุมชนในทุกขั้นตอน
มีการทางานร่วมกันเป็นทีมทั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบล
ที่มีประสบการณ์และมีตาแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ประสานงาน พนักงานคุมประพฤติ
ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบั ติงานทุกขั้นตอนทั้งการปฐมนิเทศ การรับรายงานตัว การให้การปรึกษา
การสอดส่อง โดยเริ่มฝึกสอนงานจากง่ายไปหายากและร่วมปฏิบัติงานเป็นทีมกับชุมชน คอยให้คาปรึกษา
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์ มีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ แลกเปลี่ยนข้อมูล
รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทีมชุมชนพร้ อม
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดูแลผู้กระทาผิดในชุมชน โดยสานักงานคุมประพฤติจะปฏิบัติงาน
ที่เกินศักยภาพ ของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนความรู้ ทักษะประสบการณ์ ซึ่งทีมสานักงานคุมประพฤติพร้อม
ที่จะปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้สนับสนุน สานักงานคุมประพฤติที่ดาเนินการในรูปแบบนี้ คือ สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดลาพูน
5.1.3 การพัฒนาคุณภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
สานักงานคุมประพฤติ 2 แห่ง คือ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูนและสานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถนาครอบครัว อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าไปร่วมดาเนินการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจา
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท มีพนักงานคุมประพฤติเข้าไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจา
เดือนละ 1 ครั้ง โดยยังไม่สามารถน าครอบครัวและชุมชนเข้าไปร่วมได้ ส่วนอีก 5 สานักงาน พนักงาน
คุมประพฤติเข้าไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่ อยตามโครงการของเรือนจาหรือทัณ ฑสถาน ปีล ะ 2 ครั้ง
สาเหตุที่ชุมชนไม่สามารถเข้าไปร่วมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เนื่องจากระบบการรักษาความปลอดภัย
ของเรื อ นจ ายั ง ไม่ พ ร้ อ มสมบู ร ณ์ ประกอบกั บ เรื อ นจ าบางแห่ ง เป็ น เรื อ นจ ามั่ น คงสู ง ไม่ อ นุ ญ าตให้
บุคคลภายนอกเข้าเรือนจา
ขั้นตอนการคุมความประพฤติ
การรั บ ตั ว และจั ด พิ ธี รั บ ขวั ญ คื น สู่ ชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย ครอบครั ว ผู้ ก ระท าผิ ด
อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานันผู้ใหญ่บ้าน ไปรับตัว
ผู้กระทาผิดจากเรือนจา 3 แห่ง คือ เรือนจากลางเชียงใหม่ เรือนจากลางอุบลราชธานีและเรือนจาจังหวัด
ล าพู น ส าหรั บ ชุม ชนตาบลเขื่อนผาก อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนอินทขิล อาเภอป่ าซาง
จังหวัดลาพูน ได้ประกอบพิธีกรรมรับตัว ผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก คืนสู่ชุมชนในวันที่
รับตัว จากเรือนจา พิธีกรรมมีนัยสาคัญ ที่บ่ งบอกว่าชุมชนยินดี รับ ผู้กระทาผิด คืนสู่ชุมชนโดยไม่มีเงื่อนไข
และผู้กระทาผิดจะปรับตัวเป็นคนใหม่ พิธีกรรมช่วยลดความขัดเขิ นและปรับตัวกับชุมชนได้แนบเนียนขึ้น
สาหรับชุมชนตาบลไร่น้อยจังหวัดอุบลราชธานีจะทาพิธีกรรมรับตัวผู้กระทาผิดในโอกาสต่อไป
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การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้ผู้กระทาผิดไปปฏิบั ติธรรมตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ ณ วัดในภูมิลาเนาเป็นเวลา 9 วัน ผลการ
ดาเนิ นงานปรากฏว่ากิจวัตร คือ การติด ตามพระออกบิณ ฑบาตในตอนเช้าเป็นการบอกกล่าวกับชุมชน
ว่าผู้กระทาผิดได้กลับมาอยู่ในชุมชนแล้ว เป็นการปรับตัวและช่วยให้การเปลี่ยนผ่านจากเรือนจาสู่ชุมชน
เป็นไปด้วยดี
การแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ในระหว่ า งการคุ ม ความประพฤติ มี ก ารด าเนิ น การใน
2 ลักษณะ คือ การแก้ไขฟื้นฟูที่สานักงานคุมประพฤติโดยพนักงานคุมประพฤติ และการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
1. การแก้ ไขฟื้ น ฟู ที่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวั ด ชั ย นาท
ให้ผู้กระทาผิดมารายงานตัวและเก็บปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารเสพติด ที่วัดใกล้สานักงานเดือนละ 1 ครั้ง
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ผู้กระทาผิดที่มีผลการประเมินว่ามีความเสี่ยงในการกระทา
ผิดซ้าสูงมารายงานตัวรายบุคคลที่สานักงานคุมประพฤติ
2. การแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
1) การแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด โดยการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งพนั ก งานคุ ม ประพฤติ
อาสาสมั ครคุ ม ประพฤติ และเครื อ ข่ายยุติ ธ รรมชุม ชน โดยส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จังหวัดตราด ระยอง
อุบลราชธานีและนครศรีธรรมราช (นครศรีธรรมราชเฉพาะผู้กระทาผิดที่มีความเสี่ยงต่อการกระทาผิดซ้าต่า
และปานกลาง) ให้ผู้กระทาผิดมารายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน
โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติ ธรรมชุมชนเตรียมสถานที่ รับใบนัด พนักงานคุมประพฤติ
รับรายงานตัวและให้ค วามรู้กับ ผู้กระทาผิด หลังรับรายงานตัว บางครั้งมีการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู เช่น
การอบรมความรู้ อบรมธรรมะ และการทางานบริการสังคม เป็นต้น
2) การแบ่งบทบาทการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
โดยพนักงานคุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้กระทาผิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขื่อนผาก สนับสนุน
การตรวจปัสสาวะ ส่วนการแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ ดาเนินการโดยคณะกรรมการชุมชนโดยใช้
ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนใน 4 ด้าน คือ ด้านการสงเคราะห์อาชีพ เพื่อให้เลี้ยงดูตนเองได้ ด้านจิตใจ โดย
ให้คาปรึกษา เยี่ยมเยียนให้กาลังใจไปเยี่ยมผู้กระทาผิดและครอบครัวแบบผู้ใหญ่ดูแลลูกหลานตามโอกาส
ที่เหมาะสม และอาจพบกันในงานบุญที่วัดหรือการงานอาชีพ ซึ่งมากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ด้านจิตวิญญาณ
โดยจัดพิธีกรรมรับตัว รับขวัญผู้กระทาผิดคืนสู่ชุมชน และด้านสังคม สร้างพื้นที่ให้การยอมรับ เช่น ให้เป็น
ประธานในงานพิธีของชุมชน ช่วยงานสาธารณะของชุมชน ซึ่งเป็นวิถีชุมชน
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ให้อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนและเจ้ าหน้ าที่ ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลซอนสมบู รณ์ มีส่ วนร่ว มรับ รายงานตัว ผู้ ก ระทาผิ ด
พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยโดยให้หลักคิดในการดาเนินชีวิต และทางานบริการสังคม
ร่วมกับชุมชนพนักงานคุมประพฤติตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร องค์การบริหารส่วนตาบลซอน
สมบูรณ์ และพัฒ นาสังคมให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านการฝึกวิชาชีพและการประกอบอาชีพด้วยภูมิ
ปัญญาชุมชนด้านการทาเปลและทาไม้กวาด ซึ่งมีตลาดรองรับอยู่แล้ว
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3) การแก้ ไขฟื้ นฟู ผู้ กระท าผิ ดในชุ มชนแบบครบวงจร ส านั กงานคุมประพฤติ จังหวั ด
ลาพูน ให้ผู้กระทาผิดมารายงานตัวและร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อาเภอป่าซาง
เดื อนละ 1 ครั้ ง โดยมี อ าสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ แ ละเครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนเป็ น ผู้ ด าเนิ น การภายใต้
การแนะนาของพนักงานคุมประพฤติ กิจกรรมที่ปฏิบัติได้แก่ การปฐมนิเทศ การเตรียมครอบครัวและชุมชน
การรับรายงานตัว การตรวจปัสสาวะ การให้การปรึกษากลุ่มและการปรึกษาครอบครัว หลังเสร็จกิจกรรม
กั บ ผู้ ก ระท าผิ ด มี ก ารสรุ ป บทเรี ย นร่ ว มกั น หากพบว่ า ผู้ ก ระท าผิ ด มี ปั ญ หาอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ
และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จะไปเยี่ยมเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน หากเกินความสามารถของชุมชนจะแจ้ง
สานักงานฯ ให้ การช่วยเหลือต่อไป รูป แบบการดูแลกระทาผิด เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและอาสาสมัคร
คุมประพฤติ ใหม่ ที่ ยั งไม่มีป ระสบการณ์ จ ะมีอาสาสมัครคุมประพฤติที่มี ประสบการณ์ เป็ นพี่ เลี้ ยง และ
ส่วนใหญ่จะไปเยี่ยมผู้กระทาผิดเป็นทีม หากพบปัญหาสามารถปรึกษาพนักงานคุมประพฤติได้ รวมทั้งมีเวที
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มเติมความรู้เป็นประจาทุกเดือน
ขั้ น ตอนการสงเคราะห์ ห ลั งปล่ อ ย แม้ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ ไม่ ได้ ข อความร่ว มมื อ
อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนดูแลผู้ กระทาผิดต่อหลังจากพ้นการคุมความประพฤติ
แล้ว อาสาสมัครคุมประพฤติที่เคยดูแลผู้กระทาผิดที่อยู่ในภูมิลาเนาใกล้เคียงกัน มีความคุ้นเคยยังคงไปเยี่ยม
เยียนในฐานะผู้ปรารถนาดีอยู่เสมอ
สรุ ป ผลจากการพั ฒ นาการระบบการส่ งต่ อข้ อมู ลจากสถานที่ ควบคุ มตั วถึ งส านั กงาน
คุมประพฤติ รวมทั้งการเปิดช่องทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน รวมทั้งพัฒนาทักษะความสามารถ
ในการแก้ไขฟื้ น ฟูผู้กระทาผิดอย่างต่อเนื่ อง ส่งผลให้คุณ ภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดเปลี่ยนแปลงไป
คือ ขั้นตอนการสืบเสาะข้อเท็จจริงทั้งเรือนจา ทัณฑสถานและสานักงานคุมประพฤติได้รับข้อมูลที่ถูกต้ อง
ครบถ้วนและรวดเร็วทัน กาหนดเวลา สาหรับ การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น ทั้งครอบครัวและกานันหรือ
ผู้ใหญ่บ้านได้ให้ข้อมูลในการสืบเสาะข้อเท็จจริงแบบมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ในการเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อย ครอบครัว กานันหรือผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครคุ มประพฤติ และเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน ได้เข้าไปร่วมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจา
ในขั้นตอนการคุมความประพฤติ มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยมีการรับรายงานตัว
และแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ กระท าผิ ด ในชุ ม ชน วิธีก ารแก้ไขฟื้ น ฟู มี ก ารผสมผสานหลั กการควบคุ ม โดยกฎหมาย
กับความเชื่อ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เช่น การประกอบพิธีกรรมรับผู้กระทาผิดคืนสู่ชุมชน และการไป
ปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนา วิธีดาเนินการใช้ความสัมพันธ์แนวราบมากกว่าแนวดิ่งทาให้ผู้กระทาผิดเข้าถึง
และเข้าใจง่าย และสบายใจเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมและเป็นวิถีที่คุ้นเคยไม่ แปลกแยก ที่สาคัญความเชื่อ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญานั้นช่วยลบบาดแผลและฟื้นฟูจิตใจ จิตวิญญาณของผู้กระทาผิดให้มีกาลังใจในการ
ปรับปรุงตนเอง ทั้งยังมีนัย สาคัญเป็นการเปิดประตูต้อนรับผู้กระทาผิดคืนสู่ชุมชน ช่วยลดแรงเสียดทาน
และความวิตกกังวลของผู้กระทาผิดและจะทาให้ผู้กระทาผิดปรับตัวกับชุมชนได้แนบเนียนยิ่งขึ้น
ในขั้นตอนการดูแลและช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อย จากการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยใน
เรือนจาและการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ในระหว่างการคุมความประพฤติ ซึ่งใช้ความสัมพันธ์แนวราบ ดูแล
กันแบบญาติพี่น้อง สัมพันธภาพลักษณะนี้ส่งผลให้ชุมชนดูแลผู้กระทาผิดด้วยวิถีชุมชนต่อไป ในการดูแล
และช่วยเหลือสงเคราะห์หลังพ้นการคุมความประพฤติแล้ว
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5.2 อภิปรายผล
การศึกษาการพัฒนาคุณภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดด้วยระบบการดู แลต่อเนื่องและการส่ง
ต่อข้อมูลจากสถานที่ควบคุมตัวสู่มาตรการคุมประพฤติและการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย มีข้อค้นพบหลาย
ประการสามารถนามาอภิปรายผลและวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมที่จะนามาปรับใช้ได้ ดังนี้
ประเด็น แรก ปั ญหาอุปสรรคและความยากในการกลั บสู่ สังคมของผู้กระทาผิ ด ผู้กระทาผิ ด
ประสบปัญหาและความยากลาบากในการกลับสู่สังคมแตกต่างกันไปตามปัจจัยทั้งอายุ การศึกษา อาชีพ
ความเข้มแข็งของจิตใจและความคาดหวังของผู้กระทาผิดที่มีต่อการเปลี่ยนผ่านแต่ละครั้ง ครั้งแรกจากคนที่
อยู่ในสังคมเข้าไปอยู่ในเรือนจา ซึ่งแวดล้อมด้วยกาแพงสี่ด้าน ผู้กระทาผิดชายรายหนึ่ง บอกความรู้สึกเมื่อ
ก้าวเข้าสู่ประตูเรือนจาว่า “เมื่อประตูเรือนจำปิดลง ชีวิตทั้งชีวิตได้จบสิ้นลงแล้ว” เป็นการเปลี่ยนผ่าน
ที่ โ หดร้ า ยที่ สุ ด ในชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ระหว่ า งต้ อ งโทษได้ พ ยายามด าเนิ น ชี วิ ต ให้ เข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ ม
กฎ ระเบียบ ผู้คุมและเพื่อนผู้ต้องขัง ต้องใช้ความสามารถและประสบการณ์ทางานเพื่อให้ชี วิตผ่านไปได้
ในแต่ละวัน รอคอยวันที่จะได้กลับมาสู่ สังคมภายนอก ผู้กระทาผิดหญิงรายหนึ่งบอกว่าในการเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อยในเรือนจา ไม่ได้สนใจว่าพนักงานคุมประพฤติให้ข้อมูลเรื่องการสงเคราะห์ เพราะคิดว่า
คนในครอบครัวได้เตรียมทุกอย่างไว้แล้ว แต่เมื่อออกมาแล้วพบว่าสภาพสังคมภายนอกเปลี่ยนไปมากและ
ไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ตอนอยู่ในเรือนจา ผู้กระทาผิดสูงอายุจังหวัดตราด 1 ราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ราย และ
จังหวัดอุบลราชธานี 1 ราย ได้รับการยอมรับจากชุมชน และปรับตัวเข้ากับครอบครัวและชุมชนได้ไม่มี
ความทุกข์ ผู้ ได้รับ พั กการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก ที่มีการศึกษา คือจบปริญ ญาตรี และเคยเป็ น
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล มีสถานภาพทางสังคม 1 ราย เคยประกอบอาชีพสื่อสารมวลชน 1 ราย
มีความทุกข์ คับข้องใจและกังวลใจสูงและตีตราตนเองว่า “สังคมรังเกียจ ดูถูก ไม่ยอมรับ เพราะเคยต้องโทษ
จาคุก” แม้ว่าปัจจุบัน มีเสรีภ าพที่จะทาทุกอย่างได้แต่ยังกักขังตัวเองอยู่กับความรู้สึก ดังกล่าวไม่สามารถ
ปล่อยตนเองออกจากการ ตีตราและจองจานั้นได้
ผู้กระทาผิดที่เป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น จากจังหวัดลาพูน 1 ราย จังหวัดตราด 4 ราย ได้รับ
แรงเสียดทานสูงจากผู้ปกครองท้องที่ ท้องถิ่นและเพื่อนบ้าน ด้านการไม่ไว้วางใจและไม่ยอมรับ พูดจา ดูถูก
เหยี ยดหยามให้ ได้ยิน ผู้ก ระทาผิ ดให้ ข้อมูล ว่า อยากให้ อาสาสมัครคุมประพฤติ ทาความเข้าใจกับกานัน
ผู้ใหญ่ บ้ าน เพราะทาดีเท่ าใดเขาก็มองว่าไม่ดีอยู่นั่นเอง แรงเสียดทานดังกล่าวส่ง ผลให้ เกิดความท้อแท้
อยากประชดสั ง คมกลั บ ไปกระท าผิ ด อี ก นอกจากนี้ ก ารประกอบอาชี พ ผิ ด กฎหมายที่ มี ร ายได้ สู ง
ก่อนต้องโทษ แต่ เมื่อได้รับ การปล่ อยตัว ต้องมาประกอบอาชีพสุ จริต ซึ่งมีรายได้น้อยและยังถูกรังเกียจ
จากเพื่ อนบ้ าน ท าให้ รู้ ว่าการประกอบอาชี พสุ จริต มี รายได้ น้ อย ต้ องอดทนท าใจยอมรับ ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
การศึ ก ษาของ Chrissy James,Greert Jan J.M.Stams, Jessica J.asscher, Anne Katrien Deroo (2013)
ซึ่งทบทวนงานวิจัยจานวน 22 ฉบับ เพื่อตรวจสอบผลของการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย ต่อการกระทาผิดซ้า
ของผู้กระทาผิดที่เป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น ที่ถูกปล่อยจากเรือนจา ซึ่งอธิบายว่า “เป็นการยากสาหรับ
คนส่วนใหญ่ที่จะเปลี่ยนจากชีวิตอาชญากรเป็นพลเมืองดี โดยเฉพาะกับเด็กวัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
เพราะการถูกคุมขังทาให้ผู้กระทาผิดต้องถูกแยกจากครอบครัว โรงเรียนและชุมชน การไม่ได้รับกาลังใจและ
การสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อนและคนอื่น ๆ ที่สาคัญในชีวิตสิ่งนี้ทาให้การกลับสู่สังคมทาได้ยาก แม้ว่า
โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูในเรือนจาจะส่งผลทางบวกแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้วัยรุ่นกระทาผิดซ้า” และ
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สอดคล้องกับการศึกษาของ Megan Kurlycheck,and Cynthia Kempinen (2006) ที่ว่า “การถูกกักขัง
เป็นเวลานานนาไปสู่การเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดในคุก ซึ่งใช้กับสังคมภายนอกไม่ได้ และเป็นปัญหากับ
การปรับตัวเข้ากับสังคมภายนอกที่เขาลืมไปนานแล้ว”
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจา โดยพนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ
และชุมชน เข้าไปสร้างสัมพันธภาพ การไปเยี่ยมเยียนในเรือนจาชั่วคราวสม่าเสมออาจจะทดแทน การที่
ผู้กระทาผิดถูกแยกจากครอบครัว ไม่ได้รับกาลังใจและการสนับสนุนจากครอบครัว หรือเพื่อนและคนอื่น ๆ
ที่สาคัญในชีวิตได้ ซึ่งผู้กระทาผิดจากโครงการกาลังใจให้ข้อมูลว่า “มีความมั่นใจในการกลับคืนสู่สังคมมาก
ขึ้น” การไปรับตัวผู้กระทาผิดจากเรือนจาทาให้ผู้กระทาผิดรู้สึก สบายใจ ไม่รู้สึกเคว้งคว้างขาดที่พึ่ง และการ
จัดพิธีรับ ขวัญผู้กระทาผิด โดยใช้ความเชื่อทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น แสดงถึงการยอมรับกลับคืน
ชุมชน ร่วมกันปัดเป่าเภทภัยและสิ่งชั่วร้าย มีผลทางด้านจิตใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นคนใหม่
การส่งผู้กระทาผิดจากสถานที่ควบคุมตัว ซึ่งถูกมองว่าเป็นสถานที่อัปมงคล ไปอบรมฟื้นฟูและ
พัฒนาจิตใจที่วัด มัสยิดหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นสถานที่อันเป็นมงคล ผู้กระทาผิดได้ปฏิบัติกิจวัตร ที่เป็นศิริมงคล
กับตนเอง คือ การไหว้พระ สวดมนต์ทาสมาธิ เพื่อให้ตนเองพบแต่สิ่งดีงาม ย่อมลดความเศร้าหมองและ
ซ่อมแซมฟื้นฟูความเข้มแข็งในจิตใจ ทั้งยังได้ทาประโยชน์ให้ชุมชนและสังคมด้วยการทาสีกาแพง ช่วยเตรียม
งานเผาศพ เป็นต้น ผู้กระทาผิดรายหนึ่งให้ข้อมูลว่า “อยู่วัดทาให้จิตใจสงบ และได้ทาประโยชน์เพื่อคนอื่น ”
และการติดตามพระออกบิณฑบาตก็เป็ นนัยของการบอกกล่าวว่าผู้กระทาผิดได้กลับมาอยู่ในชุมชนแล้ว
การรับตัวจากเรือนจา การจัดพิธีรับขวัญในชุมชน รวมทั้งการส่งผู้กระทาผิดไปอบรมและฟื้นฟูจิตใจตามหลัก
ศาสนาในชุมชน เป็ น การช่ว ยให้ ผู้ กระทาผิ ดเปลี่ ยนผ่ านจากสถานที่ค วบคุม ตัวสู่ สั งคมอย่างแนบเนีย น
ขณะเดียวกันเป็นการลดการควบคุมโดยกฎหมายและระบบราชการ เพิ่มการควบคุมโดยชุมชนมากขึ้น
การสร้างสัมพันธภาพในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์
ระหว่ า งการคุ ม ประพฤติ ด้ ว ยการเยี่ ย มบ้ า นของอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ เครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน
และพนักงานคุมประพฤติช่วยให้ผู้กระทาผิดที่เคยมีสถานภาพทางสังคม ซึ่งมีความคับข้องใจและกังวลใจสูง
สบายใจขึ้น เพราะรู้สึกว่า นอกจากคนในครอบครัว แล้วยังมีคนอีก 3 กลุ่ม คือ อาสาสมัครคุมประพฤติ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและพนักงานคุมประพฤติ เข้าใจผู้กระทาผิด สาหรับการสงเคราะห์เงินทุนประกอบ
อาชีพในระหว่างคุมความประพฤติ แม้จะไม่มากแต่ก็ทาให้ผู้กระทาผิดรู้สึกมีคุณค่าและรู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้ง
สิ่งที่ผู้กระทาผิดต้องการเพิ่มเติมคือการดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจและการให้สังคมยอมรับ เพื่อให้ผู้กระทาผิด
มีพื้นที่ทางสังคมมากขึ้น จะเห็นได้จากชุมชนตาบลเขื่อนผากได้สร้างพื้นที่ให้กับผู้กระทาผิดด้วยการให้เป็น
ประธานในงานพิธีตา่ ง ๆ ของชุมชน จากการสนทนากลุ่มผู้กระทาผิดของตาบลเขื่อนผาก จานวน 7 ราย ให้
ข้อมูลว่าไม่มีความกังวลใจเพราะชุมชนยอมรับและกานัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลเขื่อนผากให้การสนับสนุนและให้กาลังใจ
ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนประสบปัญหาแตกต่างจากผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ผู้กระทาผิด
ที่เป็นเด็กและเยาวชน จานวน 5 ราย มีอายุระหว่าง 11-15 ปี ยังไม่จบมัธยมศึกษาตอนต้น ภายหลังได้รับ
การปล่ อยจากสถานพิ นิ จฯ กลั บ ไปเรีย นในระบบ 1 ราย อีก 4 ราย ไม่ได้กลั บไปเรียนหนังสือและไม่มี
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวัน นอนตื่นสาย และใช้ชีวิตในแต่ละวันกับการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์
ที่ร้านเกมส์หรือที่บ้านและดูโทรทัศน์ บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่เด็กและเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วยต้องไป
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ประกอบอาชีพรับจ้าง ในสถานประกอบการ มีเวลาไม่เพียงพอที่จะกากับดูแลให้ ผู้กระทาผิดใช้เวลาว่าง
กับ กิจ กรรมที่ เป็ น ประโยชน์ และไม่มีญ าติผู้ใหญ่ เช่น ปู่ย่าตายายที่อยู่ใกล้ ชิ ด เพราะครอบครัวย้ายมา
ประกอบอาชีพที่จังหวัดระยอง เพื่อนบ้านส่วนใหญ่ไม่ สนิทสนมคุ้นเคยและต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน
ซึ่งมีสภาพไม่แตกต่างกัน ไม่สามารถช่วยเหลือดูแลผู้กระทาผิด ที่เป็นเด็กและเยาวชนได้ มีผู้ปกครองเพียง
รายเดียว ซึง่ ประกอบอาชีพการเกษตร สามารถแบ่งเวลามาดูแลผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนได้มากขึ้น
ผู้กระทาผิด 1 ราย อยากกลับไปเรียนในระบบโรงเรียน แต่โรงเรียนไม่รับกลับเข้าเรียน ประกอบกับผู้กระทาผิด
อายุ มากกว่าเพื่ อนร่ ว มชั้น หลายปี อาจจะประสบปั ญ หาหากกลั บไปเรียนในระบบ ดังนั้น ผู้ กระท าผิ ด
ที่เป็ น เด็กและเยาวชนเหล่ านี้ จึ งต้องเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเรียนสั ปดาห์ ล ะหนึ่ งวัน
มีเวลาว่างสัปดาห์ละหกวัน ผู้กระทาผิด 4 ใน 5 รายนี้ กระทาผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์และนาไปขายเพื่ อ
นาเงินมาเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ และปัจจุบันก็กลับเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมและมีพฤติกรรมแบบเดิม
ก่อนกระทาความผิดอีก สภาพความเป็นจริงเช่นนี้ จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่ากระทรวงยุติธรรมกาลัง “คืนเด็กดี
สู่ชุมชนเดิมที่ยังไม่พร้อมจะประคับประคองให้เด็กเป็นคนดีได้อย่ำงยืน” ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Chrissy James,Greert Jan J.M.Stams, Jessica J.asscher, Anne Katrien Deroo (2013) ซึ่ ง อธิ บ ายว่ า
ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน และวัยผู้ใหญ่ตอนต้นต้องเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านสองขั้น ขั้นแรกจาก
สถานที่ควบคุมตัวกลับสู่สังคม และขั้นที่สอง คือ การเปลี่ยนผ่านจากวัยรุ่นเป็นวัยผู้ใ หญ่ แม้ว่าโปรแกรม
แก้ไขในสถานพินิจฯ จะส่งผลทางบวก แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะป้องกันการกระทาผิดซ้า เพราะแรงจูงใจทางบวก
จะหายไปอย่างรวดเร็วภายหลังถูกปล่อยตัวจากสถานพินิจกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม ที่หล่อหลอม
ให้กระทาผิดครั้งแรก และปัจจัยทางลบเหล่านั้น ยังคงอยู่เมื่อเขากลับไป การเปลี่ยนผ่านจากการถูกควบคุม
อย่างเข้มงวดแบบมีโครงสร้างที่ดี ไปยังชีวิตที่ไม่มีโครงสร้างและสับสนในชุมชน ทาให้วัยรุ่นกลับไปกระทาผิดซ้า
ได้อีก
อย่างไรก็ตาม อาสาสมัครคุมประพฤติอาเภอบ้านค่ายและปลวกแดง ยังคงให้ความช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ ด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน แต่ไม่
สามารถจัดสภาพแวดล้อมหรือเตรียมความพร้อมของชุมชนให้เหมาะสมได้ ผู้ปกครองของผู้กระทาผิดที่เป็น
เด็กและเยาวชนเรียกร้องให้ หน่ วยงานภาครัฐ จัดระเบียบสังคมให้ปลอดจากอบายมุขทั้งยาเสพติดและ
ร้านเกมส์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นต้นทางของการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน ดังนั้น ภาครัฐต้องสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติทางบวกของชุมชน ต่อผู้กระทาผิดเพื่อลดแรงเสียดทาน จัดระเบียบชุมชน
ให้ ป ลอดภั ย จากอาชญากรรมและยาเสพติ ด เพื่ อ ป้ อ งกั น การกระท าผิ ด ซ้า สนั บ สนุ น ให้ มี การศึ กษาที่
เหมาะสมและมีอาชีพสุจริตสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ ภาครัฐลดบทบาทและอานาจของตนเองลง เพิ่มบทบาท
การควบคุมโดยวิถชี ุมชนมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนดูแลผู้กระทาผิด ซึ่งเป็นคนในชุมชนได้ตลอดไป
ประเด็นที่สอง รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด จากการศึกษาพบว่า
มี 4 รู ป แบบ คื อ 1) รู ป แบบการขอความร่ว มมื อ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ ข อความร่ ว มมื อ อาสาสมั ค ร
คุม ประพฤติ และเครื อข่ ายยุ ติธ รรมชุม ชนปฏิ บั ติ ภ ารกิจ ที่ ม อบหมาย เมื่ อ อาสาสมั ครคุ ม ประพฤติแ ละ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว ก็รายงานสานักงานคุมประพฤติเป็นคราว ๆ ไป 2) รูปแบบ
การทางานร่วมกันแบบเครือข่าย โดยสานักงานคุมประพฤติจัดช่องทางให้เครือข่าย ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน รวมทั้งชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในงานที่เครือข่ายมีความเชี่ยวชาญ เช่น การส่ง
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ผู้กระทาผิ ดไปรับการอบรมและฟื้น ฟูจิตใจในศาสนสถานใกล้บ้าน เป็นต้น 3) รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนที่เข้มแข็ง รูปแบบนี้สานักงานคุมประพฤติจะสรรหาชุมชนที่มีศักยภาพความสามารถและประสานงาน
ให้ ชุ ม ชนเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด และมอบหมายให้ ชุ ม ชนรั บ ผิ ด ชอบในงานที่ ชุ ม ชน
มีศักยภาพและความสามารถ ซึ่งมีการจัดช่องทางให้เข้ามามีส่วนร่วมสองแบบ คือ การทา MOU และผ่านกลไก
อาสาสมัครคุมประพฤติ และ 4) รูปแบบเสริมพลังอานาจให้ชุมชนพร้อมเป็นเจ้าของ ซึ่งจะนามาอภิปราย
สองรูปแบบ คือ รูป แบบการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่เข้มแข็งและรู ปแบบเสริมพลังอานาจให้ชุมชนพร้อม
เป็นเจ้าของ
รู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชนที่ เข้ ม แข็ ง ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พบว่ า มี 2 ส านั ก งาน คื อ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ และสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาจากองค์การบริหารส่วนตาบลที่เข้มแข็ง และมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ และมีความสัมพันธ์กับฝ่ายปกครอง คือ กานันผู้ใหญ่บ้าน และทางานร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลอย่างแนบแน่น รวมทั้งมีกลไกการดูแลชุมชนของตนเองทุกด้านรวมทั้ง
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด จากนั้นขอความร่วมมือให้องค์การบริหารส่วนตาบลเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนโดยรับผิดชอบในการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน ซึ่งสามารถดาเนินการได้
4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และด้านสังคม ส่วนการรับรายงานตัวพนักงานคุ มประพฤติ
ด าเนิ น การเอง ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวั ด ลพบุ รี พิ จ ารณาจากอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ที่ เข้ ม แข็ ง
มี ต าแหน่ งเป็ น นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เป็ น อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า นและเป็ น
อาสาสมัครพัฒนาสังคมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสถาบันศาสนา ในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิดแสดงบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยเป็นแกนประสานอาสาสมัครคุมประพฤติ ในพื้นที่
มาปฏิบั ติงานและร่ ว มรับ รายงานตัว ผู้ กระท าผิ ด และใช้ศักยภาพของนายกองค์การบริห ารส่ ว นตาบล
ให้ เจ้าหน้าที่องค์การบริห ารส่วนตาบลมาสนั บ สนุนการปฏิบัติงานและบรรจุงบประมาณการสงเคราะห์
ผู้กระทาผิดไว้ในแผนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล ใช้บทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมประสาน
งบประมาณมาอบรมอาชีพและวิชาชีพให้ กับ ผู้กระทาผิด และประสานสถาบันศาสนามาปรับพฤตินิสั ย
ของผู้ กระทาผิด และเมื่อจะขยายการพัฒ นาการมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดไปยังชุมชนอื่น
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีได้เชิญกานันที่มีศักยภาพและประสบการณ์ด้านการทางานยาเสพติด
และมี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ชุ ม ชนและฝ่ ายปกครองและฝ่ ายท้ อ งถิ่ น อย่า งแนบแน่ น มาเป็ น อาสาสมั ค ร
คุมประพฤติและประสานผ่านกลไกอาสาสมัครคุมประพฤติ
รูปแบบเสริมพลังอานาจให้ชุมชนพร้อมเป็นเจ้าของนี้สานักงานคุมประพฤติจะคัดเลือกชุ มชน
เป้ าหมายโดยเลือกพื้น ที่ที่ อาสาสมัครคุมประพฤติ มีศักยภาพมีจิตสาธารณะและสามารถประสานงาน
ภายในชุมชนได้ทุกระดับ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน วิธีการ
ให้ ผู้ ก ระท าผิ ดเป็ น ศู น ย์ ก ลางและเปิ ด ช่อ งทางให้ ชุ มชนเข้ามามี ส่ ว นร่ว มในการแก้ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด
ในทุกขั้นตอน ทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ระหว่างการคุมความประพฤติและการติดตามช่วยเหลือ
สงเคราะห์ภายหลังปล่อย ผู้เข้ามีส่วนร่วมมีสองระดั บ คือ ระดับชุมชน ได้แก่ ครอบครัว วัด ท้องที่และ
ท้องถิ่น อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมความ
พร้ อมก่อนปล่ อยจนถึงการช่วยเหลื อสงเคราะห์ ภ ายหลั งปล่ อย ซึ่งเป็น การดู แลในชุ มชนตามวิถีชุมชน
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ตลอดไป ระดับหน่วยงาน ได้แก่ พัฒ นาสังคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เข้ามาให้การสนับสนุน
การปฏิบัติงานและสนับสนุนข้อมูลความรู้ให้กับพนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ ครอบครัว
และผู้กระทาผิด
ปั จ จั ย ที่ เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนรู ป แบบนี้ คื อ การจั ด โครงสร้ า งการ
บริหารงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดออกเป็นเขตพื้นที่ และในแต่ละเขตมีศูนย์ปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
อยู่ในชุนชน และใช้ศูนย์นี้เป็นพื้นที่รวมทรัพยากรชุมชน ได้แก่ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สถาบันการศึกษา
องค์กรศาสนา ซึ่งเป็ น ผู้ให้ ความช่ว ยเหลื อ ผู้กระทาผิด ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ขอรับความช่ว ยเหลื อ โดยมี
พนั กงานคุมประพฤติ เป็ น ผู้ เอื้อให้ ผู้ เกี่ยวข้องมาพบและช่วยเหลื อกัน นอกจากนี้พนั กงานคุมประพฤติ
ยั ง ท าหน้ า ที่ ห นุ น เสริ ม ความรู้ แ ละประสบการณ์ ให้ กั บ ชุ ม ชน เมื่ อ ชุ ม ชนท าบทบาทด้ า นใดได้ ดี แ ล้ ว
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ จ ะลดบทบาท ในการท างานด้ า นนั้ น ลง เพิ่ ม บทบาทของชุ ม ชนให้ ม ากขึ้ น
รวมทั้งปฏิบัติงานที่ยากเกิ นความสามารถของชุมชน และงานที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
พนักงานคุมประพฤติ การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้เป็นการค่อย ๆ ลดการควบคุมโดยกฎหมายและเจ้าหน้าที่
รัฐเปลี่ยนผ่านไปสู่การควบคุมโดยวิถีชุมชน
การมีส่วนร่วมรูปแบบเสริมพลังอานาจให้ชุม ชนพร้อมเป็นเจ้าของ พนักงานคุมประพฤติต้องมี
ทัก ษะในการจั ดกระบวนการเรีย นรู้ เพื่ อ เสริมพลั งอ านาจให้ ชุม ชนพร้อ มในการแก้ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด
ในชุมชนโดยชุมชน มีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน โดยมีผู้กระทาผิดเป็นศูนย์กลาง และเป็นแบบฝึกหัด
ที่ได้เรียนรู้ไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเกาะเกี่ยวทรัพยากรชุมชนที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทาผิดแต่ละราย
ให้มามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น ผลที่เกิดขึ้น คือ พนักงานคุมประพฤติ ได้พัฒนาทักษะการเสริมศักยภาพชุมชนจาก
การปฏิ บั ติ จ ริ ง และสามารถน าความรู้ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ม าก าหนดแนวทางเพื่ อ ขยายผลต่ อ ไป
อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ เครื อ ข่ายยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ านและ
หน่ วยงานที่เกี่ย วข้องได้เรีย นรู้วิธีการและพัฒ นาทักษะการแก้ไขฟื้ นฟูผู้กระทาผิดในบทบาทของตนเอง
นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของชุมชนต่อผู้กระทาผิดได้อีกด้วย ครอบครัวผู้กระทาผิดและ
ผู้กระทาผิดที่พ้นการคุมประพฤติมีโอกาสที่จะรวมกันเป็นกลุ่มสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวผู้กระทาผิด
ด้วยกัน อันจะทาให้เกิดชุมชนดูแลกันเองและดูแลตัวเองได้ต่อไป
อย่างไรก็ตาม การพัฒ นาการมีส่วนร่วมทั้งสองรูปแบบนี้ มีอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นกลไก
สาคัญ ในการประสานงานการแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิด ทั้งในระดับชุมชนและหน่วยงาน และอาสาสมัคร
คุมประพฤติเหล่านั้น มีตาแหน่งฝ่ายปกครอง คือ เป็นกานันและฝ่ายท้องถิ่น คือ นายกองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นหรือสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่สาคัญมากไปกว่านั้น คือ อาสาสมัครคุมประพฤติ
เหล่ านั้ น มี ความสั ม พั น ธ์ที่ ดีกั บ ทั้ งชุ มชนและหน่ ว ยงานที่ ท างานร่ว มกั น รวมทั้ งส านั กงานคุ มประพฤติ
การทางานร่วมกันบนความสัมพันธ์ในแนวราบเป็นปัจจัยสนับสนุนให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่น และ
เพื่อให้ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิ ดในชุมชน โดยชุมชนเป็นไปอย่างยั่ง ยืน สานักงานคุมประพฤติควรเปิด
ช่องทางและเกาะเกี่ยวทรัพยากรชุมชนทั้งเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น ครอบครัวผู้กระทาผิด
และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่ม
สนับสนุนทางสังคมในชุมชน เพื่อให้เกิดการดูแลตัวเอง และดูแลกันเองในชุมชนอย่างยั่งยืน
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ประเด็นที่สาม ข้อมูลและการส่งต่อข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า การส่งข้อมูล ระหว่างเรือนจา
ทัณฑสถานและสานักงานคุมประพฤติในขั้นตอนการสืบเสาะข้อเท็จจริง มีข้อมูลครบถ้วน ส่งทันกาหนดเวลา
และเป็ นประโยชน์ ต่อการทางานมากขึ้น แต่ในขั้นตอนการคุมความประพฤติ ทั้งการคุมความประพฤติ
ผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก และการคุมความประพฤติผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน
เอกสารเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ภู มิ ห ลั ง แผนและผลการแก้ ไขฟื้ น ฟู ในระหว่ างควบคุ ม ตั ว และความต้ อ งการ
การช่ว ยเหลื อสงเคราะห์ ภ ายหลั งปล่ อย ส่ ว นใหญ่ ได้ รับ ไม่ครบถ้ว นและล่ าช้า สาเหตุเพราะหน่ วยงาน
ผู้ส่งต้องจัดทาเอกสาร เพิ่มภาระงานกับผู้ป ฏิบัติ ซึ่งมีน้อยอยู่แล้ว และส่งผลกระทบต่องบประมาณของ
หน่ ว ยงาน แต่เอกสารดังกล่ าวมีความส าคัญ และเป็นประโยชน์ อย่างยิ่ งที่จะช่วยให้ การแก้ไขฟื้ นฟู และ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทาผิดเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
จากการศึก ษาฐานข้อ มูล สารสนเทศ พบว่า กรมราชทั ณ ฑ์ กรมพิ นิ จและคุ้มครองเด็ กและ
เยาวชน และกรมคุมประพฤติ มีฐานข้อมูลสารสนเทศผู้กระทาผิด ที่ตรงทั้ง 3 กรม จานวน 17 รายการ
และฐานข้ อมู ล ที่ ต รงกั น ระหว่างกรมราชทั ณ ฑ์ กับ กรมคุม ประพฤติ จ านวน 4 รายการ กรมพิ นิ จ และ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน จานวน 6 รายการ ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลของกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติ
มีความจาเป็น ต้องใช้ จานวน 3 กลุ่มข้อมูล ข้อมูล ที่อยู่ในฐานข้อมูลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนและกรมคุมประพฤติมีความจาเป็นต้องใช้ จานวน 4 กลุ่มข้อมูล
นอกจากนี้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มี แบบรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน (คป.04) ซึ่งเป็นประวัติภูมิหลังทางด้านสภาพครอบครัว การศึกษา อาชีพ นิสัยความประพฤติ
รวมทั้งประวัติการกระทาความผิด พนักงานคุมประพฤติสามารถนามาศึกษาและทาความเข้าใจผู้กระทาผิด
ในเบื้องต้น แบบรายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยงและความจาเป็น เด็กและเยาวชน (คป.03) เป็นการ
ประเมินความเสี่ ยง 8 ด้าน และความจาเป็ น 10 ด้าน แผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนรายบุคคล
(คป.05) และรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ สามารถนามาดาเนินการพัฒนาผู้กระทาผิด
ได้อย่างต่อเนื่อง แบบบันทึกข้อมูลทั้ง 4 แบบ ดังกล่าวอยู่ในระบบสารสนเทศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน หากสานักงานคุมประพฤติได้รับข้อมูล 4 แบบ ดังกล่าวอย่างรวดเร็ว ก็จะช่วยให้ไม่ต้องทางาน
ซ้าซ้อน และไม่ต้องสอบถามข้อมูลที่เด็กและเยาวชนไม่อยากพูดถึงในขั้นตอนการคุมประพฤติอีก นอกจากนี้
แบบบันทึกข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านการศึกษาวิจัยและผ่านการรับรองความเชื่อมั่นมาแล้ว แต่การใช้
แบบบันทึกข้อมูลดังกล่าว จาเป็นต้องมีการฝึกอบรมผู้ใช้ให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยา
การส่งต่อข้อมูลระหว่างเรือนจาและทัณฑสถาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและ
ศูน ย์ฝึ กและอบรมเด็กและเยาวชนกับ สานั กงานคุมประพฤติ ปัจจุบัน ส่ งทางไปรษณี ย์ ดังนั้น หากมีการ
จัดช่องทางการส่งต่อข้อมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ ที่เหมาะสม ให้ข้อมูลส่งถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
ทันตามกาหนดเวลา ก็จะลดภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่และลดภาระด้านงบประมาณของหน่วยงาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดูแลผู้กระทาผิดให้ดีมากยิ่งขึ้น
การส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล จากส านั ก งานคุ ม ประพฤติ ถึ ง อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ แ ละชุ ม ชน พบว่ า
มี 3 ลักษณะ คือ 1) ส่งข้อมูลเอกสารขอความร่วมมือสอดส่องจากสานักงานคุมประพฤติไปถึงอาสาสมัคร
คุมประพฤติ 2) อาสาสมัครคุมประพฤติมาคัดเลือกคดีที่คิดว่า จะสามารถดูแลได้ ที่สานักงานคุมประพฤติ
จากนั้นสานักงานคุมประพฤติจะส่งเอกสารไปถึงอาสาสมัครคุมประพฤติ อย่างไรก็ตามการส่งข้อมูลทั้งสอง
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แบบทั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก และผู้กระทาผิด
ที่เป็นเด็กและเยาวชน ยังไม่ได้พบและทาความรู้จักกัน อาสาสมัครคุมประพฤติต้องเดินทางไปทาความรู้จัก
กับผู้กระทาผิดที่บ้าน บางครั้งประสบปัญหาแผนที่ไม่ชัดเจน หาบ้านไม่พบหรือผู้กระทาผิดและครอบครัว
ไม่ให้การยอมรับ และ 3) การส่งตัวผู้กระทาผิดให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ซึ่งสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน มีการเตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชน โดยนัดหมายครอบครัว
ผู้กระทาผิด อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน มาทาความรู้จักและทาความเข้าใจบทบาท
หน้าที่ หากผู้กระทาผิด ครอบครัว อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน มีความพร้อมก็ส่ง
มอบผู้ กระท าผิ ดให้ ดูแล ส านั กงานคุมประพฤติ จังหวัดนครสรีธ รรมราชให้ ผู้ กระท าผิ ดและอาสาสมัค ร
คุมประพฤติมาทาความรู้จักและทาความเข้าใจบทบาทหน้าที่และมอบผู้กระทาผิดให้อาสาสมัครคุมประพฤติ
ในวัน ที่ผู้ กระทาผิดมารายงานตัว ณ ศูน ย์รับ รายงานตัวในชุมชน ทั้งสองส านักงานส่ งข้อมูลเอกสารให้
อาสาสมัครคุมประพฤติในภายหลัง การส่งตัวและข้อมูลของผู้กระทาผิดลักษณะนี้ อาสาสมัครคุมประพฤติ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และผู้กระทาผิดรู้จัก เข้าใจบทบาทหน้าที่และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน พักอาศัยอยู่
ไม่ห่างไกลกันมากนัก อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมีข้อมูลเชิงลึกของผู้กระทาผิด
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดูแล ช่วยเหลือและแก้ไขฟื้นฟู มีการเยี่ยมเยียนให้การปรึกษาอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่องหากผู้กระทาผิดมีปัญหาสามารถช่วยเหลือได้ทันที ครอบครัวผู้กระทาผิดและพนักงานคุมประพฤติ
สบายใจเพราะมีอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเป็น ที่ปรึกษาและคอยดูแลช่วยเหลือ
อยู่ใกล้บ้าน
ประเด็นที่สี่ บทเรียนความสาเร็จและประเด็นที่ควรได้รับการพั ฒนา พบว่า มีการสร้างการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนตั้งแต่ขั้นตอนการสืบเสาะข้อเท็จจริง คือ
“กำรสื บ เสำะข้ อ เท็ จ จริ ง แบบมี ส่ ว นร่ ว ม” ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
ไม่สามารถนาชุมชนเข้าไปเตรียมพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจากลางอุบลราชธานี เนื่องจากเป็นเรือนจามั่นคงสูง
จึงได้เตรียมความพร้อมผู้อุปการะ ซึ่งเป็นผู้ที่จะดูแลผู้ต้องขังเมื่อได้รับการปล่อยตัวอาจจะเป็นบิดา มารดา
บุ ต รหรื อ ญาติ ใกล้ ชิ ด ผู้ ต้ อ งขั ง และก านั น หรือ ผู้ ใหญ่ บ้ านผู้ น าชุ ม ชนที่ ผู้ ต้ อ งขั งจะไปพั ก อาศั ย รวมทั้ ง
อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมาร่วมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ด้วยการสืบเสาะ
ข้อเท็จ จริงแบบมีส่วนร่วม พบว่า ได้ข้อมูล เชิงลึ กที่รอบด้านของผู้ กระทาผิด และผู้อุปการะทาให้ “งาน
ได้ผล” เพราะการจัดทารายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงงานของพนักงานคุมประพฤติดีขึ้น และการทีอ่ าสาสมัคร
คุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมาช่วยสอบข้อเท็จจริง ทาให้งาน“ง่ายขึ้น” เพราะลดภาระงานของ
พนักงานคุมประพฤติ นอกจากนี้ ผู้อุปการะได้รับกาลังใจจากอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน กานันผู้ใหญ่บ้าน “ทาให้ สบายใจขึ้น” อาจจะเรียกได้ว่า “งานได้ผล คนเป็นสุข” และสัมพันธภาพ
ทีเ่ กิดจะส่งผลต่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนต่อไป
อย่างไรก็ตาม การสืบเสาะข้อเท็จจริงแบบมีส่วนร่วมจะมีประโยชน์ มากยิ่งขึ้น หากมีการร่วม
วางแผนการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด และมอบหมายให้ อ าสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ห รื อ เครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรม
ให้ดูแลผู้กระทาผิดตั้งแต่ต้นเพราะได้รับทราบข้อมูลของผู้กระทาผิดและแผนการแก้ไขฟื้นฟูแล้วเมื่อได้รับ
การปล่อยตัวจะสามารถดูแลได้อย่างต่อเนื่องทันที

158
“สัมพัน ธภำพในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนปล่อยส่งผลต่อ กำรแก้ไขฟื้น ฟู ผู้กระทำผิด ”
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ แ ละอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ชั ย นาทและ
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวัด ตราด สามารถเข้ าไปร่ว มเตรีย มความก่ อ นปล่ อ ยในเรือ นจ าชั่ ว คราวได้
เนื่ องจากเป็ น ส านั กงานทดลองโครงการกาลั งใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัช รกิติยาภา
ในการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจา หลังจากการเข้าไปเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่ อ ยในครั้ งแรกแล้ ว ทั้ งพนั ก งานคุม ประพฤติแ ละอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ส ามารถเข้าไปเยี่ย มเยี ย น
ให้กาลังใจผู้ต้องขังในฐานะพี่ เพื่อนและผู้ใหญ่ที่ปรารถนาดี ให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหากับผู้ต้องขังได้
ตลอดระยะเวลา 7 เดือน ทาให้ สัมพันธภาพระหว่างอาสาสมัครคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติและ
ผู้ต้องขังใกล้ชิดกัน มากขึ้น นอกจากนี้ สานักงานคุมประพฤติ โดยพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัคร
คุมประพฤติกับเรือนจาชั่วคราวก็มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ทาให้ความร่วมมือในการทางานระหว่างหน่วยงาน
มีมากขึ้น สัมพันธภาพในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจาช่วยให้ผู้ต้องขังมีกาลังใจในการออกมา
สู่ สั ง คมภายนอก เพราะมี ค นเข้ า ใจและหากมี ปั ญ หาสามารถปรึ ก ษาได้ ทั้ งพนั ก งานคุ ม ประพฤติ แ ละ
อาสาสมัครคุมประพฤติ นอกจากนี้ อาสาสมัครคุมประพฤติยังได้รับความร่วมมือจากครอบครัวและผู้กระทาผิด
อย่ า งดี แ ละเมื่ อ พ้ น การคุ ม ความประพฤติ แ ล้ ว อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ยั ง ดู แ ลผู้ ก ระท าผิ ด ในฐานะ
ผู้ปรารถนาดีต่อไป
อนึ่ง กรมราชทัณฑ์เตรียมเปิดศูนย์เตรียมการปลดปล่อยผู้ต้องขัง จานวน 12 แห่งทั่วประเทศ
จะทาให้พนักงานคุมประพฤติและชุมชนเข้าไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยที่ศูนย์ดังกล่าว โดยใช้รูปแบบ
การเตรียมความพร้อมของโครงการกาลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในการน้อม
นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจา จะส่งผลดีต่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนต่อไป
“กำรเปลี่ยนสภำพแวดล้อม” สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งผู้กระทาผิดไป
อบรมและฟื้นฟูจิตใจตามศาสนาที่ตนเองนับถือ ที่วัด โบสถ์หรือมัสยิดทุกคนอย่างน้อยคนละ 9 วัน เป็นการ
เปลี่ยนสภาพแวดล้อมจากเรือนจา ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนทั่วไปถือว่าเป็นที่อัปมงคล ไปอยู่ในสถานที่อันเป็น
มงคล เป็ นการเปลี่ยนสภาพแวดล้อม (Changing the environment) จากที่เคยอยู่ในเรือนจากับเพื่อน
ผู้ต้องขังและมีผู้คุมกฎอย่างเข้มงวด ไปอยู่ในสถานที่อันเป็นมงคลและศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อในหลักศาสนา
ที่ตนเองนับถือ ควบคุมด้วยศีลธรรม แวดล้อมด้วยผู้ทรงศีลและมีแต่ความเมตตา ซึ่งจะช่วยเยียวยารักษา
และฟื้ น ฟู จิ ต ใจ จิ ต วิ ญ ญาณของผู้ ก ระท าผิ ด ให้ มี ก าลั งใจในการปรั บ ปรุ ง ตนเองได้ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
แบบจาลองทฤษฎีพื้น ฐานในการแก้ไขหรือปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด ของ Abadinsky ซึ่งกาหนดว่า มี 3 แบบ
และแบบที่ 3 คือ การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมได้อธิบายไว้ ดังนี้ “...พนักงานคุมประพฤติจะต้องแสดงบทบาท
ผู้ช่วยเหลือ หากผู้กระทาผิดมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ ชั่วคราวเพื่อความเหมาะสม เช่น การไปอยู่
ในบ้านพิทักษ์เยาวชน (Forest home) ศูนย์พักพิงเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู (residential treatment center)
หรือบางรายอาจจาเป็นเปลี่ยนสถานที่ทางานใหม่ หรือกลับเข้ารับการศึกษาอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้บุคคล
เหล่านั้นได้มีโอกาสปรับปรุงตนเอง (อ้างถึงใน ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธ์, 2553:18-19)
“ควำมท้ำทำยของกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยำวชน” อาสาสมัครคุมประพฤติ
อาเภอปลวกแดงได้ช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน จานวน 5 ราย ซึ่งศึกษาอยู่ใน
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ระบบโรงเรียน 1 ราย อีก 4 ราย ไม่ได้ศึกษาและยังไม่มีงานทา รวมทั้งไม่มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในเวลาว่าง
จากการสนทนากลุ่มผู้กระทาผิดและผู้ปกครอง พบว่า ผู้กระทาผิดประสงค์จะศึกษา ต่อในระบบการศึกษา
นอกโรงเรียน อาสาสมัครคุมประพฤติ จึงได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยการสอบวัดความรู้พื้ นฐาน
มีเด็กและเยาวชนมาเข้ารับการทดสอบ 3 ราย คือจาเลยที่ 2-4 ในคดีลักทรัพย์ ส่วนจาเลยที่ 1 ไม่ได้เข้ารับ
การสอบวัดความรู้ ผลการทดสอบปรากฏว่า ผู้กระทาผิดทั้ง 3 ราย ไม่สามารถอ่านและเขียนได้ อาสาสมัคร
คุมประพฤติและผู้กระทาผิดตกลงกันว่าจะมีการสอนปรับพื้นฐานทุกวั นระหว่างเวลา 09.00-12.00 นาฬิกา
ตั้งแต่วันที่ 1-26 กันยายน 2557 โดยอาสาสมัครคุมประพฤติ (พรทิพย์) เป็นผู้สอน ผลปรากฏว่า การศึกษา
ของผู้กระทาผิดเป็นไปตามเป้าหมาย พฤตินิสัยในบางรายดีขึ้นเล็กน้อย แต่บางรายไม่ดีขึ้น ต่อมาวันที่ 14
กันยายน 2557 ผู้สอนเห็นว่าผู้กระทาผิดอีก 1 รายนั้น ควรได้รับโอกาส ในการปรับพื้นฐานจึงให้ผู้กระทาผิด
ทั้ง 3 ราย ไปติดตามเพื่อนให้มาเข้ารับการปรับพื้นฐาน เมื่อผู้กระทาผิดที่เป็นจาเลยที่ 1 มาเรียนได้ 1 วัน ก็
ได้ชักชวนผู้กระทาผิดอีก 3 ราย ค่อย ๆ หยุดเรียนไปจนหมด
การสงเคราะห์ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนของอาสาสมัครคุมประพฤติอาเภอปลวกแดง
ครั้ งนี้ ได้ป ระเมิน และวิเคราะห์ ปั ญ หาจากการสนทนากลุ่ มของผู้ กระทาผิ ด ผู้ ปกครองและอาสาสมัคร
คุมประพฤติ มีการมอบหมายให้ อาสาสมัครคุมประพฤติที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้สอน มีข้อตกลง
ร่วมกัน ระหว่างอาสาสมัครคุมประพฤติผู้ ให้ บริการ และผู้ กระทาผิ ด ซึ่งเป็น ผู้ รับบริการและมีแผนการ
ดาเนิ น งานที่ชัดเจน มีการติดตามประเมินผลเพื่อปรับ แผนการช่วยเหลื อด้วยการหารือกับผู้ กระท าผิ ด
สอดคล้ องกับ กระบวนการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งต้องมีกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง ค้นหาปัญหาและ
ความต้องการ มีการประเมินและวิเคราะห์ปัญหา ด้วยการแจกแจงและจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
มีการวางแผนให้ ความช่วยเหลือเป็ น ขั้นเป็นตอน เลื อกรูปแบบและมีข้อตกลงร่ว มกันระหว่างนักสั งคม
สงเคราะห์กับ เป้ าหมาย ดาเนินการแก้ปัญหาตามที่กาหนดไว้ และมีการติดตามประเมิ นผลความสาเร็จ
ของการสงเคราะห์เพื่อนาไปพัฒนา (อ้างถึงใน ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธ์, 2553: 21-23) การสงเคราะห์ผู้กระทาผิด
ครั้งนี้ นั บ ว่าประสบความส าเร็จ ในระยะแรกเท่ านั้น แต่ ห ากจะให้ ประสบความส าเร็จ มากขึ้นต้องมีการ
ประเมินความเสี่ยงด้านอิทธิพลของกลุ่มและสิ่งแวดล้อม ในกรณีนี้จาเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ชักชวนเยาวชนอื่น ๆ
ให้ ก ระท าผิ ด และไม่ ย อมเข้ าสู่ ก ระบวนการแก้ ไขฟื้ น ฟู ฯ เป็ น ผู้ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการชั ก จู งเยาวชนอื่ น ๆ
ค่อนข้างมาก ดังนั้ น การให้ เยาวชนกลุ่ มที่อยู่ระหว่างการปรับตัว ซึ่งสภาพจิตใจยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ
ไปชักชวน จึงไม่ประสบความสาเร็จและมีผลกระทบให้เยาวชนที่กาลังปรับตัวคล้อยตามไป แล้วไม่เข้าสู่
กระบวนการฟื้นฟูฯ อีกด้วย
“กำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดรำยบุคคลสู่ระดับชุมชน” เดิมอาสาสมัครคุมประพฤติแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิดตามที่สานักงานคุมประพฤติมอบหมายเป็นรายบุคคล แต่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
เพิ่มบทบาทให้ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอาเภอหนองม่วง ซึ่งเป็นผู้มีศักยภาพแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ในตาบลซอนสมบูรณ์โดยวางแผนดาเนินการร่วมกับสานักงานคุมประพฤติ นัดหมายผู้กระทาผิดมารายงาน
ตัวที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลซอนสมบูรณ์ ผลการดาเนินพบว่าอาสาสมัครคุมประพฤติ ทาหน้าที่ประสาน
องค์การบริหารส่วนตาบลซอนสมบูรณ์อานวยความสะดวกด้านการจัดสถานที่ในการรับรายงานตัว ประสาน
อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชนมาร่วมรับรายงานตัว และเก็บปัสสาวะ ประสานพระใน
พื้นที่ ทาหน้าที่ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย สร้างสานึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จัดให้ทางานบริการสังคม
ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน ส านั ก งานพั ฒ นาสั งคมจั งหวั ด และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลซอนสมบู รณ์ สนั บ สนุ น
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งบประมาณสงเคราะห์ผู้กระทาผิด ปัจจุบันตาบลซอนสมบูรณ์ไม่มีผู้กระทาผิดแล้ว สานักงานคุมประพฤติได้
มอบหมายให้รับผิดชอบแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดทั้งอาเภอหนองม่วง
ปั จ จั ย เอื้ อ ที่ ท าให้ อ าสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ แ ก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ในอ าเภอหนองม่ ว ง คื อ
อาสาสมัครคุมประพฤติมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ทางานด้านสังคมกับหลายหน่วย
เช่น เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคม เป็นประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และเป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลซอนสมบูรณ์ จึงสามารถประสานทั้งปัจเจกบุคคลและองค์กรให้มามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิด
การมีส่ ว นร่ วมขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ในการแก้ไขฟื้ นฟู ผู้ กระทาผิ ด สอดคล้ องกั บ
การศึกษาของเสาวคนธ์ เจษฎารักษ์ ซึ่งพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการกระทาผิดซ้าของผู้ต้องขัง มีศักยภาพที่จะสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ต้องขัง
และครอบครัว รวมทั้ง มีเจ้าหน้าที่มีจิตใจเสียสละ มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ต้องขังและสามารถร่วมดาเนินงานและ
ร่วมกิจกรรมในโครงการ ในด้านการบู รณาการมีการจัดทาแผนดูแลผู้ด้อยโอกาสและมีการจัดทาข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาสทุกประเภทเพื่อติดตามช่วยเหลือ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส และส่งผู้แทนเข้าร่วม
เป็นกรรมการของเรือนจา
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในตาบลบางขาม อาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งเป็นกานันตาบลบางขาม
ได้ประสานงานและร่วมกาหนดแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในตาบลบางขาม โดยมีผู้กระทาผิดและ
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางและมีพันธสัญญาร่วมผ่านเวทีชุมชน โดยองค์การบริหารส่วน
ตาบลบางขามสนับสนุนงบประมาณด้านการช่วยเหลือสงเคราะห์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางขาม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านร่วมบาบัดฟื้นฟูและดูแลสุข ภาพร่างกายและจิตใจ ผู้ใหญ่บ้านทุก
หมู่บ้านทาหน้าที่กากับดูแลให้ผู้กระทาผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ
และเครือข่ายยุติธ รรมชุมชนให้คาปรึกษาและช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้กระทาผิดและครอบครัวผู้กระทาผิด
เพื่อร่วมกันทาให้ผู้ติดยาเสพติดจาก 77 คน ลดลงเหลือ 12 คน
ปัจ จัย เอื้อที่ทาให้ อาสาสมัครคุมประพฤติแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิดในตาบลบางขามได้ประสบ
ความสาเร็จ คือ สานักงานคุมประพฤติ ได้เชิญกานันตาบลบางขามซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่ายและสามารถทางานกับปัจเจกบุคคลและ
องค์กรในชุมชน นโยบายของนายอาเภอบ้านหมี่ที่เน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นปัจจัยสนับสนุน
“กำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดย วิถีชุมชน” ชุมชนตาบลเขื่อนผากมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิด ในตาบลเขื่อนผาก ตามพันธสัญญาที่ทาบันทึกความร่วมมือ กับสานักงานคุมประพฤติจังหวัด
เชียงใหม่ และได้กาหนดกรอบการทางานจากเดิมที่มีการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดภายใต้
คาขวัญ “ป้องกันรายใหม่ดูแลแก้ไขรายเก่า” เพิ่มการทางานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดอีก 3 ด้าน คือ 1) เตรียม
ดูแลผู้กระทาผิด มีโครงการฝึกอาชีพ การปรับทัศนคติผู้กระทาผิดและการเยี่ยมบ้าน 2) เตรียมครอบครัว
ให้ความรู้ ความเข้าใจครอบครัวในการดูแลผู้กระทาผิด ปรับปรุงบ้านให้น่าอยู่ ปรับสภาพแวดล้ อมในบ้าน
ด้วยการปรับเปลี่ยนห้องนอน เครื่องนอน และ 3) เตรียมชุมชน ปรับทัศนคติคนในชุมชนให้ยอมรับและ
ไม่ซ้าเติมผู้กระทาผิด
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การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดเริ่มต้นจากองค์การบริหารส่วนตาบลและครอบครัวไปรับตัวผู้กระทาผิด
จากสถานที่ควบคุมตัว คณะกรรมการชุมชนอีกส่วนหนึ่งเตรียมพิธีกรรมรับขวัญที่วัดในชุมชน เมื่อผู้กระทาผิด
เดินทางมาถึงสถานที่ประกอบพิธี รับขวัญพระสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์ด้วยการรดน้าส้มป่อย
เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นการขับไล่เคราะห์ร้าย และผู้กระทาผิดจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่
จากนั้น พระสงฆ์และคณะกรรมการชุมชนและคนในชุมชนผูกข้อมือรับขวัญผู้กระทาผิด หลั งจากเสร็จพิธี
รั บ ขวั ญ ที่ วั ด แล้ ว ผู้ ก ระท าผิ ด ครอบครั ว และผู้ ร่ ว มพิ ธี ได้ ไปส่ ง ผู้ ก ระท าผิ ด ที่ บ้ า น ซึ่ ง ได้ รั บ การปรั บ
สภาพแวดล้อมด้วยการปรับเปลี่ยนห้องนอน เครื่องนอน เป็นคนใหม่ในสภาพแวดล้อมใหม่ นัย คือ “เป็นคน
ใหม่ในสภาพแวดล้อมใหม่”
การดูแลผู้กระทาผิดระหว่างการคุมความประพฤติ การให้กาลังใจโดยการเยี่ยมบ้าน การให้เข้า
ร่วมกิจกรรมของชุมชนทั้งกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมทางสังคม ทาให้มีการพบปะกันอย่างสม่าเสมอ
ตามโอกาสอย่างเหมาะสม สร้างพื้นที่ให้ชุมชนยอมรับด้วยการให้ผู้กระทาผิดเป็นประธานในงานพิธีของ
ชุมชน ด้านการสงเคราะห์ประสานสานักงานคุมประพฤติให้สงเคราะห์ เงินทุนประกอบอาชีพและประสาน
สถานประกอบการในชุมชนให้รับผู้กระทาผิดเข้าทางาน การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
โดยใช้ความเชื่อ ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีของชุมชน นั้น ทาให้ผู้กระทาผิดในชุมชนแห่งนี้
ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม สาหรับการดาเนินการตามวิธีการของราชการนั้น ชุมชนรายงาน
ผลการสอดส่องผู้กระทาผิดส่งสานักงานคุมประพฤติตามระยะเวลาที่สานักงานกาหนด และมีการประชุมร่วม
เพือ่ รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค เดือนละ 1 ครั้ง ชุมชนจึงเรียกวิธีการทางานรูปแบบนี้ว่า “วิถีนาวิธี”
“วงสัมพันธ์ของกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ” สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน ให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดทุกขั้นตอน ทาให้เกิดวงสัมพันธ์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ดังนี้
วงสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ ครอบครั ว ชุ ม ชน ในขั้ น ตอนการเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นปล่ อ ย พนั ก งาน
คุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ ไปทาความเข้าใจกับบิดา มารดาหรือครอบครัวผู้กระทาผิดและกานัน
หรือผู้ใหญ่บ้าน ว่าผู้กระทาผิด ซึ่งเป็นบุตรหลานจะได้ รับการปล่อยตัวและกลับมาอยู่ในชุมชน ชุมชนจะ
ร่วมกับสานักงานคุมประพฤติ โอบอุ้มดูแลช่วยเหลือผู้กระทาผิด ในการที่จะให้เขากลับเป็นคนดีของสังคม
และเชิญเข้าไปร่วมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจา รวมทั้งเชิญไปร่วมรับตัวผู้กระทาผิดในวันปล่อยตัว
และร่วมประกอบพิธีรับผู้ กระทาผิดคืนสู่ชุมชน เป็นการสร้างวงสัมพันธ์ในระดับหมู่บ้านโดยมีผู้กระทาผิด
เป็นศูนย์กลาง เกาะเกี่ยวผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูและยังสร้างความเข้าใจและเป็นการ
ขอความร่วมมือในการดูแลผู้กระทาผิดเป็นเบื้องต้น วงสัมพันธ์วงนี้จึงเป็น “วงสัมพันธ์ทมี่ ีผู้กระทาผิดเป็นศูนย์กลาง”
ในระหว่ า งการคุ ม ความประพฤติ ผู้ ก ระท าผิ ด มารายงานตั ว และเข้ า รั บ การแก้ ไขฟื้ น ฟู ที่
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน มาร่วมปฏิบัติงานด้วย
การปฐมนิเทศ การรับรายงานตัว เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลช่วยเก็บปัสสาวะผู้กระทาผิด
เจ้าหน้าพัฒนาสังคมร่วมให้คาปรึกษากลุ่มและให้ คาปรึกษาครอบครัว สังคมสงเคราะห์นากลุ่มครอบครัว
อาสาโดยการให้ความรู้วิธีการดูแลผู้กระทาผิด และจัดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบิดามารดาและ
ครอบครัวผู้กระทาผิด มีผู้พ้นการคุมความประพฤติมาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือให้คาแนะนาผู้กระทาผิดที่อยู่
ในระหว่างคุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติช่วยสนับสนุนข้อมูล ความรู้ ตรวจสอบเอกสารและแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน วงสัมพันธ์นี้ จึงเป็น “วงสัมพันธ์ที่ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (ศูนย์ยุติธรรมชุ มชนหรือ
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ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ)” เป็นที่รวมผู้กระทาผิด และครอบครัวมีปัจเจกบุคคลและองค์กร
เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
การเพิ่มบทบาทของชุมชนและความสามารถของครอบครัว ในระหว่างคุมประพฤติบิดามารดา
หรือคนในครอบครัวผู้กระทาผิด โดยการฝึกทั กษะการดูแลผู้กระทาผิดจากนักวิชาชีพในบทบาทครอบครัว
อาสา และมีโอกาสเรี ยนรู้แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ในการดูแลผู้ กระทาผิดกับ ผู้ป ระสบปัญ หาลั กษณะ
เดียวกัน อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมีบทบาทหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ในชุมชน พนักงานคุมประพฤติปรับบทบาทเป็นพี่เลี้ยงแก้ไขปัญหาและทางานที่ยากเกินศักยภาพของชุมชน
หน่ ว ยงานทั้ งโรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพต าบล องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส านั ก งานพั ฒ นาสั งคม
นักวิชาการ สนับสนุนการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ร่วมเรียนรู้ ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วม
สรุปบทเรียนเป็นการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม
การสร้างการมีส่วนร่วมลักษณะนี้ จะทาให้ผู้มีส่วนร่วมมีทักษะ ความสามารถและประสบการณ์
ในการแก้ไขฟื้น ฟูผู้ กระทาผิ ด เพิ่มมากขึ้น และมีจานวนผู้มีส่ วนร่วมเพิ่มมากขึ้น และมีความเป็นไปได้ว่า
ครอบครัวของผู้กระทาผิดรวมกลุ่มสนับสนุนช่ว ยเหลือครอบครัวผู้กระทาผิดด้วยกัน และผู้พ้นการคุมความ
ประพฤติรวมกลุ่มช่วยเหลือผู้กระทาผิดและผู้พ้นการคุมประพฤติด้วยกัน ซึ่งจะทาให้เกิดการดูแลตัวเอง
และดูแลกันเองโดยชุมชนมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในการเตรียมชุมชนหากจะมีการสืบเสาะข้อเท็จจริงแบบมีส่วนร่วม เช่น สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งมีกาหนดแผนการช่วยเหลือแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดและมีผู้รับผิดชอบ
ในการดูแลในชุมชนก็จะทาให้ข้อมูลและการดูแลผู้กระทาผิดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
จากปัจจัยความสาเร็จและปัญหาอุปสรรค ทาให้เห็น รูปแบบ บุคคลและบทบาท ของผู้มีส่วน
ร่วมสาคัญ ดังนี้
รู ป แบบ การท างานเชิงพื้ น ที่ ในระดั บ ต าบลท าให้ เกิด ความเปลี่ ย นแปลงและเห็ น รูป ธรรม
ความสาเร็จได้มากกว่าการทางานในระดับจังหวัด
บุค คลและบทบาทของบุค คล “พนักงานคุมประพฤติและผู้บริหารสานักงานคุมประพฤติ ”
ต้องมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชน จึงจะสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทมาทาหน้าที่ประสานนโยบาย
ระหว่ า งผู้ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ระดั บ เป็ น ผู้ ส ร้ า งความเข้ า ใจและเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น รวมทั้ ง ท างานที่ ย ากเกิ น
ความสามารถของชุมชน อาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นผู้มีจิตอาสา ให้โอกาสคน ไม่ย่อท้อ มีเทคนิคการให้
คาปรึกษาเข้าใจบทบาทของตนเองและหากมีตาแหน่งเป็นผู้นาท้องที่และท้องถิ่นด้วย จะสามารถเปิดพื้นที่
ให้ผู้กระทาผิดได้รับ การยอมรับ เชื่อมประสานทรัพยากร งบประมาณ มาสนับสนุนการทางานได้ดีกว่า
“อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ จึ งเป็ น กลไกหลั ก ” ในการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ในชุ ม ชน แต่ มี จุ ด อ่อ น คื อ
อาสาสมัครคุมประพฤติมีจานวนน้อยไม่ครอบคลุมพื้นที่ ต้องทางานไกล ไม่มีข้อมูลเชิงลึกของผู้กระทาผิด
และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ “ชุมชน” มี “ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน”
เป็นศูนย์การปฏิบัติงาน “สถาบันศาสนา” วัด มัสยิดและโบสถ์ เป็นศูนย์รวมจิตใจและมีผู้ นาศาสนาเป็น
ผู้นาจิตวิญญาณ มีบทบาทในการเป็นสถานปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย ฟื้นฟูเยียวยาจิตใจและจิตวิญญาณของ
ผู้กระทาผิด “ครอบครัว” เปิดรับผู้กระทาผิดและได้พัฒนาทักษะการดูแลและการอยู่ร่วมกับผู้กระทาผิด
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ปั จจั ย ที่ส่ งผลต่ อความส าเร็จ คือ “ความสั มพันธ์แ บบเท่าเที ยมและไม่เป็นทางการระหว่าง
ผู้กระทาผิด และผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด” ความสัมพันธ์ลักษณะดังกล่าวเป็นกาลังใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทาผิด และเป็นพลังสาหรับผู้มีส่วนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดด้วยกัน
อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์ที่ดีก็มิอาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากการทางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ความรู้และ
ประสบการณ์จากการทางานเมื่อประกอบกับ “ความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาวิจัยและมีการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องสร้างรูปธรรมในการทางานได้มากกว่า” ทาให้เห็น “ความสาเร็จระดับพื้นที่ เห็นศักยภาพและ
ความสามารถ และบทบาทของผู้ ป ฏิ บั ติ งานทั้ งในระดั บ ส านั ก งาน และระดั บ ชุ ม ชนได้ อ ย่ า งชั ด เจน”
สิ่งสาคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง คือ “ความรู้และประสบการณ์ของชุมชนพื้นที่ศึกษา” ทาให้ชุมชนมีศักยภาพที่
จะผสมผสานความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซึ่งมีความอ่อนโยน งดงามตามวิถีไทย (ไท) มา
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด และที่สาคัญไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงระดับหน่วยงานจะเป็นเช่นไรชุมชนก็ยังสามารถ
ดาเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดได้ตามวิถีชุมชนซึ่งจะทาให้เกิดความยั่งยืน

5.3 สรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า การส่ งต่อข้อมู ลในขั้นตอนการสืบเสาะข้อเท็จจริง มีข้อมูล ครบถ้ว น
ส่งทันกาหนดเวลาและเป็นประโยชน์ต่อการทางานมากขึ้น แต่ในขั้นตอนการคุมความประพฤติ มีข้อขัดข้อง
ด้ า นกฎหมายและการเพิ่ ม ภาระงานและมี ผ ลกระทบต่ อ งบประมาณ และพบว่ า ทั้ ง กรมราชทั ณ ฑ์
กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีฐานข้อมูลผู้กระทาผิดที่สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้ ในด้านผู้กระทาผิด พบว่า ผู้กระทาผิดมีความยากลาบากในการเปลี่ยนผ่านจากสถานที่ควบคุมตัว
คืน สู่สั งคม แต่การเข้าไปเตรีย มการก่อนปล่ อยในสถานที่ควบคุมตัว ท าให้ ผู้ กระทาผิ ดมีกาลั งใจในการ
กลับคืนสู่สังคมและสัมพันธภาพที่เกิดขึ้น ส่งผลดีต่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน สาหรับผู้กระทาผิด
ที่เป็นเด็กและเยาวชน การกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมก่อนกระทาผิดโดยไม่ ได้ศึกษาต่อหรือมีกิจกรรม
ที่เป็ นประโยชน์ มีความเสี่ยงต่อการกระทาผิดซ้าสู ง การช่วยเหลือสงเคราะห์ต้องใช้ความรู้และทักษะที่
แตกต่างจากผู้ใหญ่ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน มีอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
เป็ น กลไกส าคัญ และหากมีตาแหน่ ง เป็น ผู้ปกครองท้องที่ห รือมีตาแหน่งในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จะสามารถเชื่อมประสานเครือข่ายการทางาน งบประมาณ รวมทั้งสร้างพื้นทางสั งคมให้ ผู้ กระทาผิดได้
แต่อาสาสมัครคุมประพฤติยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
พนักงานคุมประพฤติที่มีกระบวนทัศน์การทางานกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม เข้าใจการทางาน
แบบหนุนเสริม สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจกับชุมชนทุกภาคส่วน และสนับสนุนการทางาน
ของอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายการทางานในชุมชนได้อย่างเหมาะสม วิธีการและสถานที่ในการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดได้เคลื่อนย้ายจากการรวมศูนย์ที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดไปดาเนินการในชุมชน
มากขึ้น มีการผสมผสานหลั กการคุมประพฤติกับความเชื่อ วัฒ นธรรมและภูมิปัญ ญาของชุมชนแต่ล ะ
ภูมิภาค ทาให้ผู้กระทาผิดเข้าถึง และเข้าใจง่ายเพราะไม่แปลกแยกกับวิถีชีวิต ทั้งยัง ช่วยสร้างกาลังใจ ฟื้นฟู
จิ ต วิญ ญาณของผู้ ก ระท าผิ ด ให้ เข้ ม แข็ ง ซึ่ งจะช่ ว ยเพิ่ ม ภู มิ คุ้ ม กั น ไม่ ให้ ผู้ ก ระท าผิ ด กระท าผิ ด ซ้ า ดั งนั้ น
คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรมีคณะกรรมการพัฒ นาการมีส่ วนร่วมของชุมชนและภาคประชาสั งคมของกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อกากับทิศทางและส่งเสริม การพัฒนาการมีส่วนของชุมชนและภาคประชาสังคมของหน่วยงาน
ในกระทรวงยุติธรรม
2. สนั บ สนุ น ให้ มีอ าสาสมัครคุม ประพฤติ ซึ่ งเป็ น กลไกส าคั ญ ในการแก้ไขฟื้ น ฟู ผู้ กระท าผิ ด
ในชุมชน ให้ครอบคลุมพื้นที่ระดับตาบล
3. ควรมีฐานข้อมูลผู้กระทาผิด และฐานข้อมูลเครือข่ายชุมชนของกระทรวงยุติธรรม และมีการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
4. ควรมีการบูรณาการในการพัฒนารูปแบบ วิธีการและเครื่องมือในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการใช้ความรู้และเครื่องมือในการปฏิบัติ
ต่อผู้กระทาผิดในกลุ่มพัฒนาพฤตินิสัยอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒ นาการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาสังคมของกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อให้ ท าหน้ าที่ กากับ ทิศทางและกาหนดบทบาทภารกิจของอาสาสมัครแต่ละกรมให้ ชัดเจน
ไม่ซ้าซ้อน พัฒนาทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมให้มีความรู้ เข้าใจและมีทักษะความสามารถในการป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรมและแก้ไขฟื้นฟูช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทาผิดในชุมชน และสามารถใช้ทรัพยากรชุมชน
ร่วมกันอย่างเหมาะสม
2. ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ความรู้และเครื่องมือในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในกลุ่มภารกิจ
พั ฒ นาพฤติ นิ สั ย น าสิ่ งที่ เป็ น ประโยชน์ ห รื อ บทเรีย นความส าเร็จ มาใช้ ร่ว มกั น แก้ ไขปั ญ หาข้อ ขั ด ข้ อ ง
ทั้งทางด้านกฎหมาย ระเบียบ และการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดร่วมกัน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ
มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทั้งด้านกฎหมาย ระเบียบความรู้ เครื่องมือ และทักษะในการปฏิบัติต่อ
ผู้กระทาผิดในกลุ่มพัฒนาพฤตินิสัยอย่างต่อเนื่อง
3. ระบบข้อมูล
3.1 เชื่ อ มโยงและพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ผู้ ก ระท าผิ ด และจั ด ท าระบบการส่ งต่ อ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น
ประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ร่วมกันทั้ง 3 หน่วยงาน คือ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และทั้ง 3 หน่วยงานควรมีการบันทึกข้อมูลในระบบอย่างต่อเนื่อง
3.2 จั ด ท าฐานข้อมู ล เครื อข่ายชุ มชนของหน่ ว ยงานในกระทรวงยุติ ธ รรม และเชื่ อมโยง
ฐานข้อมูลเครือข่ายชุมชนเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวั ด
สานักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูลเครือข่ายชุมชนในระดับจังหวัด
4. จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกตาบล เพื่อเป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
สังกัด กระทรวงยุติธรรม ในชุมชนมีอานาจหน้าที่ครอบคลุมภารกิจของทุกหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม
โดยให้มีอาสาสมัครคุมประพฤติอยู่ในองค์ประกอบของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนด้วย
5. การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน
5.1 วิเคราะห์ความยาก ง่าย ความยุ่งยากซับซ้อน ของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน
เพื่ อ มอบหมายงานที่ เหมาะสมกั บ ศั ก ยภาพของอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ เครื อ ข่ ายยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนและ
หน่วยงานภาครัฐเอกชนในพื้นที่ โดยให้พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติงานทีย่ ากเกินศักยภาพของชุมชน
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5.2 ผสมผสาน ความเชื่อ ศาสนา จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิ ด เพื่ อให้ ผู้กระทาผิ ดเข้าถึงและเข้าใจง่ายเพราะเป็นวิถีชุ มชน ทั้งยัง เป็นการลดบทบาทการ
ควบคุมโดยภาครัฐไปสู่การควบคุมโดยวิถีชุมชนมากขึ้น
5.3 เพิ่มอาสาสมัครคุมประพฤติให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยจัดสัดส่วนให้เหมาะสมกับจานวน
ผู้กระทาผิด คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจากกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่มีผลงานและมีความตั้งใจในการร่วมปฏิบัติงานกับสานักงานคุมประพฤติ
รวมทั้งอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด้านการศึกษาและสาธารณสุขในชุมชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ
ที่มคี วามรู้และมีศักยภาพในการร่วมดูแลแก้ไขผู้กระทาผิดในชุมชน
5.4 ปรับกระบวนทัศน์และบทบาทบุคลากรให้เป็นผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรชุมชน
สามารถประสานหน่ ว ยงานและชุ ม ชนให้ เข้ามามีส่ ว นร่ว มแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ กระท าผิ ด มี ทั ก ษะด้ านการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมทักษะการทางานของชุมชน มีความรู้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด สามารถ
วิเคราะห์ แ ละก าหนดแผนการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด และท าหน้ า ที่ แ ก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ที่ ย ากเกิ น
ความสามารถของชุมชน พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ดา้ นกฎหมาย สามารถปรับใช้กฎหมายได้อย่างแม่นยา
5.5 จั ด โครงสร้ า งงานระดั บ จั ง หวั ด ให้ บุ ค ลากรสามารถท างานใกล้ ชิ ด กั บ ผู้ ก ระท าผิ ด
ครอบครัวและชุมชน เช่น การแบ่งความรับผิดชอบเป็นเขตพื้นที่ มีสถานที่ปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ในชุมชน จะทาให้พนักงานคุมประพฤติรู้จักอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและสะดวก
ในการประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทาให้ดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดเป็นไปอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
5.6 สนับสนุนให้มีการดาเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดแบบต่อเนื่องในชุมชนและสนับสนุน
ให้ พื้น ที่ทดลองในโครงการนี้ เป็ น “ชุมชนต้นแบบและแหล่ งเรียนรู้การแก้ไขฟื้นฟูแบบต่อเนื่อง” ให้ กับ
อาสาสมัครคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติและชุมชนที่สนใจ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
กรมคุมประพฤติควรทาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างรูปธรรมความสาเร็จของการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดแบบต่อเนื่องโดยลดพื้นที่ดาเนินการ และเพิ่มระยะเวลาการศึกษาให้นานขึ้น รวมทั้ง
ศึกษารูป แบบที่เหมาะสมกับ ชุ มชนเมือง ทั้งนี้ เพื่อให้ ได้รูปแบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิ ดแบบต่อเนื่อง
ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของสังคมไทย สาหรับเป็นพื้นที่ศึกษาและนาไปขยายผลต่อไป
กระทรวงยุติธรรมควรทาวิจัย เพื่อทบทวนและกาหนดแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมกับภาค
ประชาชนของกระทรวงยุติ ธรรม ซึ่งจะทาให้ ภ ารกิจของกระทรวงยุติธรรมตอบสนองและอานวยความ
ยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง
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ภัณทิดา แก้วรุ่งเรือง,นักวิชาการแรงงาน. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 29 มิถุนายน 2557
วิเชียร พิละกัญทา, อาสาสมัครคุมประพฤติ. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 29 มิถุนายน 2557
ศิริพร ผาสุขดี, พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 29 มิถุนายน 2557
สิรินารถ ศุกรโยธิน,พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 27 มิถุนายน 2557
สังวาล จันทร์ติ๊บ, ผู้อานวยการโรงเยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขื่อนผาก. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 กรกฎาคม 2557
สมพงษ์ กมลจิตรวี, นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงชานาญการพิเศษ. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 15 กรกฎาคม 2557
สุทัด เชื้อนาม, กานันตาบลเขื่อนผาก. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 กรกฎาคม 2557
สุพจน์ พลขุนทด, นักทัณฑวิทยาชานาญการ. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 19 มิถุนายน 2557
เวทีเสวนา/เวทีชุมชน
กิตติพล ตะพานแก้ว, อาสาสมัครคุมประพฤติและกานันตาบลบางขาม. เวทีชุมชน 25 กรกฎาคม 2557
จ้อย จิตแจ่ม (นามสมมุติ), เวทีเสวนา. 13 ธันวาคม 2557
จินตนา จิตแจ่ม (นามสมมุติ), เวทีเสวนา. 13 ธันวาคม 2557

ภาคผนวก

การกาหนดแผนปฏิบัติการวิจัย

การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยที่เรือนจา

ด

การรับตัวที่หน้าเรือนจา
1

รับขวัญสู่สังคม

การปฏิบัติการในพื้นที่ : การทาเวทีชุมชน

การปฏิบัติการในพื้นที่ : การรับรายงานตัวและแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน

การปฏิบัติการในพื้นที่ : การให้คาปรึกษาครอบครัว

การสนทนากลุ่ม

การปฏิบัติการในพื้นที่ : การสงเคราะห์อาชีพ และการเยี่ยมบ้าน

การประชุมถอดบทเรียน

การประชุมวิพากษ์
1

ประวัติผู้วิจัย
(หัวหน้าโครงการ)
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง (ปัจจุบัน)
หน่วยงานสังกัด
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2534
ประวัติการทางาน

นางพรประภา แกล้วกล้า
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติประจาศาลแขวงพระนครใต้
หัวหน้ากลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ผลงานวิจัย
- การพัฒนาเทคโนโลยีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มสาหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ
- การแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีจังหวัดศรีสะเกษ
- การจั ดท ามาตรฐานการปฏิ บั ติ ในการตรวจพิ สู จน์ และการฟื้ นฟู ส มรรถภาพตามร่ า ง
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ....
- การพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารเสพติด ระยะที่ ๑
- ผลการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕
- การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรณีพิเศษ
- การประเมินผลโครงการ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารระเหยที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยใช้
กระบวนการละคร
- ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีต่อผู้เสียหายและผู้กระทาผิด : การ
วิจัยกึ่งทดลอง
- โครงการเตรียมข้อมูลเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕

คณะทางานศึกษาวิจัย
ที่ปรึกษาโครงการ
1. นางกรรณิการ์ แสงทอง
2. ดร.สมคิด แก้วทิพย์

อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ผู้อานวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวหน้าโครงการ
1. นางพรประภา แกล้วกล้า

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน

คณะวิจัยส่วนกลาง
1. นางอรพินธ์ สุวัณณปุระ
2. นางเสาวคนธ์ เจษฎารักษ์
3. นางสาวโสภิดา สังขดิถี
4. นางสาวฝนทิพ ชลชัยไพศาล
5. นางสาวสมรรัตน์ ทองขวิด

นักวิชาการอิสระ
ผู้อานวยการกองสังคมสงเคราะห์
กรมราชทัณฑ์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานสังคมสงเคราะห์
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ
กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ

คณะวิจัยในพื้นที่
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
1. นางสาวนิตยา โควสุวรรณ
อดีตผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
2. นางสาวคริษฐ์ฐา เมืองสมบูรณ์ ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
3. นางสุรีย์พร มีขนอน
พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ
4. นางธัญญชล บัวขาว
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
5. นายวินัย จาปาฮาด
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
6. นางสาวภานิดาภรณ์ เทศทอง พนักงานคุมประพฤติ
7. นายทองใบ เครือคา
อาสาสมัครคุมประพฤติ
8. นายกิตติพล ตะพานแก้ว
อาสาสมัครคุมประพฤติ
9. นายธานินทร์ แสงวิภาสนภาพร อาสาสมัครคุมประพฤติ
10. นายบุญส่ง ดีแจ้ง
อาสาสมัครคุมประพฤติ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย

สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท
1. นายธีรนิตย์ ลิมปรังษี
อดีตผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท
2. นายร่มพงษ์ ผลวัฒนะ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท
3. นางสาวสุมาลี กัลยาณธรรม
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
4. นายอานาจ ข้องพูน
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
คณะวิจัย
คณะวิจัย

5. นางสาวศิริพร พรรณทรัพย์สาร พนักงานคุมประพฤติ
6. นางสาวขวัญชนก สังคะโห
พนักงานคุมประพฤติ
7. นางสาวปิยะพรรษา โคโตสี
พนักงานคุมประพฤติ
8. นายปิยะชาติ มีทอง
อาสาสมัครคุมประพฤติ
9. นายไพฑูรย์ สุ่มงาม
อาสาสมัครคุมประพฤติ
10. นายสะอาด พ่วงพุ่ม
อาสาสมัครคุมประพฤติ
11. นายวิริยา พ่วงสาเภา
อาสาสมัครคุมประพฤติ
12. นางเพ็ญศรี ฟักขาว
อาสาสมัครคุมประพฤติ
13. ร.ท.ชัยพร วรรณพัฒน์
อาสาสมัครคุมประพฤติ
14. พันจ่าอากาศเอกประจวบชัย กาญจนา อาสาสมัครคุมประพฤติ

คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย

สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
1. นางชลาลัย ฤทธิรัตน์
อดีตผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
2. นางพวงชมพู เปรมประเสริฐ
พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ
3. นางสาวอรศิริ ลีลาพิทักษ์
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
4. นางนภารัตน์ ตันยะบุตร
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
5. นางสาวจันทิมา ขันทอง
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
6. นางสาวกัญญารัตน์ กลิ่นสุวรรณ พนักงานคุมประพฤติ
7. นางสาวธาราพิมพ์วรรณ แววกยูง พนักงานคุมประพฤติ
8. นางพรทิพย์ ไชยเสนาะ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
9. นายสนิท ไชยเสนาะ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
10. พจอ.สิทธิโชค ฤกษ์ดี
อาสาสมัครคุมประพฤติ
11. นางณัฐสนันท์ โพธิสาร
อาสาสมัครคุมประพฤติ
12. นายสนาน บุญยัง
อาสาสมัครคุมประพฤติ
13. นางวราภรณ์ เนื่องจานง
อาสาสมัครคุมประพฤติ
14. นายลา ศิริพัฒน์
อาสาสมัครคุมประพฤติ
15. นายทวีศักดิ์ สาริกบุตร
อาสาสมัครคุมประพฤติ
16. นายสง่า อิทธิพงษ์
อาสาสมัครคุมประพฤติ

ที่ปรึกษา
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย

17. นายเฉลียว บุญบรรจง
18. นางบุหงา บุญบรรจง

คณะวิจัย
คณะวิจัย

อาสาสมัครคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ

สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
1. นายถาวร กูลศิริ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
2. นายชัยโย กิ่งแก้ว
พนักงานคุมประพฤติ
3. นายสมชาติ บัณฑิชาติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ

ที่ปรึกษา
คณะวิจัย
คณะวิจัย

สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
1. นายมานิตย์ แก้วโสพรม
อดีตผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี ทีป่ รึกษา
2. นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม์
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษา

3. นางสาวนฤมล แสนทวีสุข
4. นางอรนัส เจตนา
5. นางปริยา โพธมาตร
6. นางสาวจุไลลักษณ์ ศรีสิทธิ์
7. นางจิรัชยา แสงงาม
8. นายพิจิตร กอบัว
9. นายนเรนทร์ พิมพ์ขาว
10. นายประสิทธิ์ สรศิลป์
11. นายอ่อนจันทร์ เสนาพันธ์
12. นายฉลอง ครอบบัวบาน
13. นางทิพวรรณ ผันก้อน
14. นายชาญณรงค์ ดวงจันทร์

พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ

คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย

สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
1. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
2. นางศิริพร ผาสุกดี
พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ
3. นายวราวุธ คันธาเวช
พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ
4. นางนงนุช มศัสตรา
พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ
5. นายนิรภัฎ อูปสาร
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
6. นางศิริรัตน์ ไชยศิริ
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
7. นางดารุณี ชัยวรรณา
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
8. นายเชษฐา หิมญานุกุล
อาสาสมัครคุมประพฤติ
9. นายวิทยา เติมชัยเจริญศักดิ์
อาสาสมัครคุมประพฤติ

ที่ปรึกษา
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย

สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน
1. นางสาวญาดา มนทมาส
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน
2. นางสิรินาถ ศุกรโยธิน
พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ
3. นางสาวหิรัญญา คาปัด
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
4. นางชลิตสา เปี่ยมสุขศรีชัย
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
5. นางสุรินดา ชัยวงศ์
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
6. ว่าที่ร.ท.ทศพร แหล่งหล้า
พนักงานคุมประพฤติ
7. ว่าที่ร.ต.หญิง กิ่งกานต์ วงศ์เมือง พนักงานคุมประพฤติ
8. นายทนงศักดิ์ ใจมา
พนักงานคุมประพฤติ
9. นายสถิต ดัสดีสอง
อาสาสมัครคุมประพฤติ
10. นายวิเชียร โปร่งจิตต์
อาสาสมัครคุมประพฤติ
11. นางวิสุนีย์ ปาจุวัง
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
12. เรืออากาศตรีมานพ บัวสุวรรณ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
13. นายชัยณรงค์ ชุนะวรรณ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
14. นายธวัช เสนธรรม
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน

ที่ปรึกษา
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย
คณะวิจัย

สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. นายฉวี อินทระ
อดีตผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษา
2. นางนริศา ปานสะอาด
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษา
3. นางวิพรรัตน์ รัตนะ
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
คณะวิจัย
4. นายก้องศักดิ์ อินทรักษ์
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
คณะวิจัย
5. นางสาวยุทสนีย์ สุทธิการ
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
คณะวิจัย
6. ว่าที่ ร.ต. ชยธร โภควัฒน์
อาสาสมัครคุมประพฤติ
คณะวิจัย
7. นายอิสระ ตัวตั้ง
อาสาสมัครคุมประพฤติ
คณะวิจัย
8. นายสมหมาย มณีชัย
อาสาสมัครคุมประพฤติ
คณะวิจัย
9. นายประสิทธิ์ ธรฤทธิ์
อาสาสมัครคุมประพฤติ
คณะวิจัย
10. นายเชาวลิต อิศรเดช
อาสาสมัครคุมประพฤติ
คณะวิจัย

