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คํานํา
แม้ ว่าจะเป็ น การยากต่ อ การคาดเดาถึ งสภาพการณ์ จริงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น หลังจากการก้าวเข้ าสู่ ป ระชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น นับเป็น
สิ่งจําเป็นที่ขาดไม่ได้สําหรับทุกองค์กร และการเตรียมความพร้อมสําหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนี้ย่อม
ต้องอาศัยความเข้าใจที่กระจ่างชัดในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤตินี้
จึงถูกกําหนดขึ้นให้เป็นกิจกรรมลําดับต้นๆ ของแผนงานเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
กรมคุมประพฤติ โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อประเมินผลกระทบที่เป็นรูปธรรมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มี
ต่อการปฏิบัติงานในระบบการคุมประพฤติและระบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จากการประมวลข้อมูล
ผลกระทบทั้ งเชิ งปริ ม าณและคุ ณ ภาพของการมี ผู้ ก ระทํ าผิ ด ต่ า งด้ าวจากประเทศในประชาคมอาเซี ย นเข้ าสู่
กระบวนงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติในระยะที่ผ่านมาอันจะนําไปสู่ข้อเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อม
ของกรมคุมประพฤติ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร
และบุคลากรในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติ ตลอดจนผู้รับบริการและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงาน
คุมประพฤติหน่วยตัวอย่าง ๖ แห่ง ได้แก่ สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕ (ส่วนคดีที่ ๑) สํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ตราด เชียงราย อุบลราชธานีและระนอง คณะผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบคุณสํานักงาน
คุมประพฤติและผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการวิจัยนี้ ไว้ ณ โอกาสนี้
คณะผู้ วิจั ย หวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่า ผลการศึ ก ษาวิจั ย นี้ จ ะก่ อ ให้ ป ระโยชน์ ต่ อการเตรี ย มความพร้ อ มของ
กรมคุมประพฤติ ในการทําบทบาทขององค์กรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนภายใต้บริบทที่เปลี่ยนไปในการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงนโยบาย บริหารและปฏิบัติอย่างแท้จริง
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บทสรุปผู้บริหาร
การศึ กษาวิจัยผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติซึ่ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมจากการที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศในประชาคม
อาเซียนเข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติและระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั้งในกระบวนงานแสวงหา
ข้อเท็จจริงและกระบวนงานสอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเพื่อนําเสนอแนวทางในการเตรียม
ความพร้อ มของกรมคุ ม ประพฤติ สํ าหรับ รองรับ การเข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยการ
ศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ ด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณจากข้อมูลเชิงสถิติและข้อมูล
จากการสํ า รวจภาคสนาม และการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยข้ อ มู ล เชิ งคุ ณ ภาพจากสํ า นวนคดี การสั ม ภาษณ์
การสนทนากลุ่ ม และการสํ า รวจชุ ม ชนในสถานการณ์ จ ริ ง ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ
กรุงเทพมหานคร ๕ ส่วนคดีที่ ๑ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ตราด เชียงราย อุบลราชธานีและ
ระนอง ซึ่ งเป็ น ตั วแทนของสํ านั ก งานคุ ม ประพฤติ ในพื้ น ที่ ช ายแดนที่ มี อ าณาเขตติ ด ต่อกั บ ประเทศเพื่ อนบ้ าน
ในประชาคมอาเซี ยน พื้ น ที่ อุต สาหกรรมที่ มี ผู้ ใช้ แ รงงานต่ างด้ าวจํ านวนมาก และพื้ น ที่ เมื องธุรกิ จ และแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ยว รวม ๖ พื้ น ที่ ซึ่งมี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จากข้ อมู ล สถิติ แ ละตั วอย่างสํ านวนคดี สืบ เสาะและพิ นิ จ
คดีตรวจพิสูจน์ คดีควบคุมและสอดส่องและคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม
ตัวอย่างบุคคล ที่เป็นกลุ่มบุคลากรคุมประพฤติผู้ให้บริการ ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติ รวมทั้งกลุ่มผู้รับบริการ
ในงานสอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียนและ
ผู้เกี่ยวข้ องกับ ผู้กระทํ าผิด ตลอดจนผู้นํ าชุ ม ชน/กลุ่ มชาติพั น ธุ์แ ละประชาชนทั่ วไป รวมทั้ งการสํารวจชุ ม ชน
ชายแดนในแต่ ล ะพื้ น ที่ เพื่ อ มุ่ งประเมิ น ผลกระทบเชิ งปริ ม าณจากการที่ มี ผู้ ก ระทํ าผิ ด ต่ างด้ า วจากประเทศ
ในประชาคมอาเซี ย น ๙ ประเทศ ได้ แ ก่ ประเทศกั ม พู ช า บรู ไน ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มาเลเซี ย เมี ย นม่ า ลาว สิ งคโปร์
เวียดนามและอิ น โดนีเซี ย เข้าสู่ ระบบงานคดีข องสํ านั กงานคุม ประพฤติ รวมทั้ งผลกระทบเชิงคุ ณ ภาพที่ มีต่อ
การบริหารและการปฏิบัติงานของสํานักงานคุมประพฤติอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปผลการศึกษาวิจัย
ผลกระทบเชิงปริมาณ ผลการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า ในห้วง ๓ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
ก่อนหน้าที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมคุมประพฤติมีปริมาณ
คดี ที่ มี ผู้ ก ระทํ า ผิ ด เป็ น บุ ค คลต่ า งด้ า วจากประเทศในประชาคมอาเซี ย นเข้ า สู่ ร ะบบงานคุ ม ประพฤติ ทั้ ง ใน
กระบวนงานสืบเสาะและพินิจและกระบวนงานควบคุมและสอดส่องในทุกกลุ่มผู้กระทําผิด และระบบงานฟื้นฟู
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กรมคุมประพฤติ (๔) กระทรวงยุติธรรม

สมรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ทั้ งในกระบวนงานตรวจพิ สู จ น์ แ ละกระบวนงานฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
ในจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นทุกปี และในทุกกระบวนงาน มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศเมียนม่า
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศลาวและกัมพูชา นอกจากนั้นยังมีผู้กระทําผิดต่างด้าว
จากประเทศมาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์บ้างเพียงเล็กน้อย แต่ไม่มีผู้กระทําผิดต่างด้าว
จากประเทศบรูไนเข้ าสู่ กระบวนงานของกรมคุมประพฤติ เลย และแม้ ว่าสั ด ส่วนของผู้กระทํ าผิ ดต่ างด้ าวจาก
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนจะมีเพียงเล็กน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผู้กระทําผิดในความรับผิดชอบ
ของกรมคุ ม ประพฤติ ทั้ งหมด แต่ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ จํ านวนของผู้ ก ระทํ า ผิ ด ต่ างด้ าวจากประเทศทั้ งในและ
นอกประชาคมอาเซียน ก็จะพบว่า จํานวนของผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมีสัดส่วน
มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้กระทําผิดต่างด้าวทั้งในและนอกประชาคมอาเซียนนั้น
ข้อมูลสถิติคดีในปีล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๖) แสดงให้เห็นว่า ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศในประชาคม
อาเซียนที่เข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติ ในส่วนของกระบวนงานสืบเสาะและพินิจ ส่วนใหญ่เป็นผู้กระทําผิดในฐาน
ความผิดที่หลากหลาย (ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร บุกรุก ความผิดต่อเจ้าพนักงาน การพนัน ป่าไม้/ป่าสงวน
อาวุ ธปื น และอื่ น ๆ) รองลงมาได้ แ ก่ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ทรัพ ย์ และความผิ ด เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต และร่ างกาย ส่ วนใน
กระบวนงานควบคุมและสอดส่อง ส่วนใหญ่เป็นผู้กระทําผิดในความผิดฐานประมาทและกฎหมายจราจร รองลงมา
ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดอื่นๆ สําหรับในระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั้งในส่วน
ของกระบวนงานตรวจพิสูจน์และกระบวนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียนส่วนใหญ่เป็นผู้กระทําผิดในความผิดฐานเสพ รองลงมาได้แก่ ความผิดฐานเสพและมีไว้ใน
ครอบครอง และความผิดฐานเสพและจําหน่าย ตามลําดับ
นอกจากนี้ยังพบว่า มีการกระจายตัวของผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้าสู่
กระบวนงานของกรมคุมประพฤติในพื้น ที่รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติทั่ วประเทศแตกต่างกัน โดยมี
ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้ารับบริการทั้งในระบบงานคุมประพฤติและระบบงาน
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของสํานักงานคุมประพฤติ 79 แห่ง เข้ารับบริการเฉพาะในระบบงานคุมประพฤติ
หรือระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างใดอย่างหนึ่ง 22 แห่ง และมีเพียงสํานักงานคุมประพฤติอีก ๔ แห่ง
ที่ไม่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้ารับบริการในกระบวนงานใดๆ เลย โดยส่วนใหญ่
เป็นการเข้าสู่กระบวนงานตรวจพิสูจน์ รองลงมาได้แก่ กระบวนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กระบวนงาน
ควบคุมและสอดส่องและกระบวนงานสืบเสาะและพินิจ และมีการกระจายตัวของคดีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจาก
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติในภาค ๕ รองลงมา ๓
ลําดับแรก ได้แก่ สํานักงานคุมประพฤติภาค ๗ ภาค ๔ และภาค ๒ โดยที่มีสํานักงานคุมประพฤติในภาค ๙ มี
ปริม าณต่ํ าสุ ด และในแต่ล ะภาค คดี ส่ วนใหญ่ จะอยู่ในพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบของสํ านั กงานคุ ม ประพฤติที่ เป็ น พื้ น ที่
ชายแดน เมื อ งใหญ่ เมื อ งอุ ต สาหกรรมและท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ
กรุงเทพมหานคร ๒ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ตราด อุบลราชธานี มุกดาหาร
เลย เชียงราย เชียงใหม่ ตาก (สาขาแม่สอด) กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร ระนอง ภูเก็ต สงขลา และตรัง
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ (๕) กระทรวงยุติธรรม

สําหรับสัดส่วนของปริมาณงานในกรณี ที่ผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนผลการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในกระบวนงานต่างๆ ในคดีที่มี
ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนจะมีความยากลําบากและสลับซับซ้อนมากขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการมาตรฐานในกระบวนงานเดียวกันในคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็น
คนไทยทั่วไป โดยที่ในกระบวนงานสืบเสาะและพินิจและกระบวนงานตรวจพิสูจน์ พนักงานคุมประพฤติจะต้อง
ปฏิบัติงานที่มีเนื้อหาความยากลําบากและสลับซับซ้อนมากขึ้นถึงร้อยละ ๓๐ - ๔๐ ในส่วนของขั้นตอนการรับคดี
การแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลย/นักโทษ และการวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินจําเลย/
นักโทษ ส่วนในกระบวนงานควบคุมและสอดส่องและกระบวนงานฟื้ น ฟู สมรรถภาพผู้ติ ดยาเสพติด พนักงาน
คุมประพฤติจะต้องปฏิบัติงานที่มีเนื้อหาความยากลําบากและสลับซับซ้อนมากขึ้นถึงร้อยละ ๖๐ – ๗๐ ในส่วนของ
ขั้ น ตอนการรั บ คดี การชี้ แ จงเงื่ อ นไขการคุ ม ความประพฤติ แ ละรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ แ ละวางแผน
การดํ า เนิ น การควบคุ ม และสอดส่ อ งตามแผน การติ ด ตามและประเมิ น ผลการคุ ม ความประพฤติ การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ตามแผน การรายงานและพิ จ ารณาผลการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด และ
การติดตามผลและสรุปผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่มีเนื้อหา
งานยากลําบากและสลับซับซ้อนมากที่สุดสําหรับการแสวงหาข้อเท็จจริง และขั้นตอนการดําเนินการควบคุมและ
สอดส่องตามแผนและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแผนเป็นขั้นตอนที่มีเนื้อหางานที่มีความยากลําบาก
และสลับซับซ้อนมากที่สุดสําหรับการสอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ผลกระทบเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสํานักงานคุมประพฤติต่างรับรู้และ
ตระหนักถึงปริมาณคดีที่เพิ่มมากขึ้นของผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้าสู่ระบบงานคดีของ
สํานักงาน โดยการรับรู้ถึงผลกระทบแตกต่างกันขึ้นอยู่สภาพข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันของพื้นที่ เมือง ชายแดน
อุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรม เป็นต้น และเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อ การแสวงหาและรวบรวม
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะของบุ คคล การเข้ามาในราชอาณาจักร ตลอดจนบริบททางสังคมและวัฒ นธรรมที่
เกี่ยวข้องของผู้กระทําผิดต่างด้าว ซึ่งส่งผลต่อการลงสรุปข้อเท็จจริงและกําหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับการสั่ง
ใช้มาตรการคุมประพฤติและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งการดําเนินงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
ทั้ งระบบ ซึ่ งผลกระทบดั งกล่ าวนี้ ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาอุ ป สรรคและข้ อขั ด ข้ อ งในการดํ าเนิ น งานตามภารกิ จ ของ
กรมคุมประพฤติ โดยปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องส่วนใหญ่อยู่ที่การสื่อสารในการให้บริการสําหรับผู้กระทําผิด
ต่างด้าวที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ และการขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้กระทําผิดต่างด้าวของพนักงานคุมประพฤติเอง และในระยะที่ผ่านมาสํานักงานคุมประพฤติเพียงแต่ปรับตัวใน
วิธีการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและยอมจํานนต่อข้อขัดข้อง โดยปฏิบัติเพียงเท่าที่สามารถทําได้ และ
แม้ผู้บริหารในระดับสํานักงานคุมประพฤติต่างมีแนวคิดที่จะเตรียมการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและก็ยัง
ขาดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้จริง

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ (๖) กระทรวงยุติธรรม

ส่วนในระดับของการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาวิจัยปรากฏข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่า การมีผู้กระทําผิด
ต่างด้าวเข้าสู่กระบวนงานของสํานักงานคุมประพฤติมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติใน
สํานักงานคุมประพฤติในทุ กขั้นตอนของกระบวนงานแสวงหาข้อเท็ จจริงและกระบวนงานสอดส่องและฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของระบบงานคุมประพฤติและงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างรุนแรง ในส่วนที่
เป็นผลกระทบจากข้อจํากัดในการสื่อสารที่ผู้กระทําผิดต่างด้าวไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ซึ่งเป็นต้นเหตุสําคัญ
ของความยากลํ าบากในการปฏิ บั ติ งานในทุ ก ขั้ น ตอน ทั้ งยั งส่ งผลเสี ย หายต่ อ การบรรลุ ผ ลสํ าเร็ จ ของแต่ ล ะ
กระบวนงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในกระบวนงานแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อตัดสินใจกําหนดใช้มาตรการ
และวิธีป ฏิบั ติที่ เหมาะสมสําหรับผู้กระทําผิด เมื่อมีข้อจํากัดในการสื่อสาร ข้อมู ลที่ได้จึงย่อมมี ความผิด พลาด
คลาดเคลื่อนอันจะนําไปสู่การวิเคราะห์และประเมินที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ส่งผลเสียหายต่อการสรุปและตัดสินใช้
มาตรการและวิธีปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในที่สุด นอกจากนี้การขาดพร่องในองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับบุคคลต่างด้าว
โดยเฉพาะในเรื่องของสถานะบุคคล การเข้ามาในราชอาณาจักร ตลอดจนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างด้าว รวมทั้งอุปสรรคและศักยภาพของพนักงานคุมประพฤติในการ
ประสานความร่วมมือในการสืบค้นและตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทําผิดต่างด้าว
ล้วนส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของการปฏิบัติงานในการแสวงหาข้อเท็จจริงสําหรับผู้กระทําผิดต่างด้าวด้วย
เช่นกัน
ส่ วนในกระบวนการสอดส่ อ งและฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ข้ อ จํ ากั ด ในการสื่ อ สารที่
ผู้ ก ระทํ าผิ ด ต่ างด้ าวไม่ ส ามารถสื่ อ สารภาษาไทยได้ ก็ ยิ่งเป็ น ปั ญ หาสํ าคัญ สํ าหรั บการให้ บ ริก ารของพนั กงาน
คุมประพฤติในการปฏิบัติงานควบคุมดูแลและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทําผิต่างด้าวเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปฏิบัติงานในการรับรายงานตัว การจัดกิจกรรมให้การแก้ไขฟื้นฟูหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และการ
ดําเนินงานอื่นๆ กับผู้กระทําผิดต่างด้าว ตลอดจนการติดตามสอดส่องและปฏิบัติงานในพื้นที่ ประกอบกับลักษณะ
ธรรมชาติของบุคคลต่างด้าวที่มีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยและงานอาชีพบ่อยครั้งซึ่งไม่เอื้อต่อการใช้
มาตรการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนนี้ จึงยิ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ข้อจํากัดของกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูที่ไม่เหมาะสมทั้งด้านภาษาที่ใช้สื่อสารและสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ ความจํากัด
ของหน่วยงานภาคีที่ไม่สามารถรองรับบุคคลต่างด้าว และโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ที่มีลักษณะซึ่งไม่เอื้อต่อการดําเนินการต่อเนื่องกับบุคคลต่างด้าวที่มีการเคลื่อนย้ายบ่อยครั้ง รวมทั้งเครื่องมือที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน อันได้แก่ ระบบสารสนเทศงานคดี แบบเอกสาร คู่มือและแนวปฏิบัติ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆที่
ยังมีข้อจํากัดและไม่พร้อมต่อการใช้ปฏิบัติกับผู้กระทําผิดต่างด้าว ทั้งอาจไม่สอดคล้องกับบริบทเชิงสังคมและ
วัฒ นธรรมเฉพาะของบุ ค คลต่ างด้ าวนี้ จึงย่อมส่ งผลกระทบต่อผลสัม ฤทธิ์ของการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้กระทํ าผิ ด ด้ วย
มาตรการคุ ม ประพฤติ แ ละการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติด ยาเสพติด สํ าหรั บ ผู้ กระทํ าผิ ด ต่ างด้ าวนี้ ด้ วย นอกจากนี้
การเพิ่มขึ้นของบุคคลต่างด้าวในพื้นที่ต่างๆ และการรวมตัวกันเป็นชุมชนเฉพาะของกลุ่มบุคคลต่างด้าวหรือกลุ่ม
ชาติพันธุ์ แม้โดยทั่วไปประชากรในพื้นที่จะมีความคุ้นชินและยอมรับในสภาพการณ์ที่มีความหลากหลายปะปนกัน
ของบุคคลต่างด้าวกับบุคคลในพื้นที่ แต่ในบางพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการออกปฏิบัติงาน
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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แต่ อ ย่ างไรก็ ต าม หากสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ แ ละพนั ก งานคุ ม ประพฤติ จ ะได้ ทํ า งานชุ ม ชนในเชิ งรุ ก มากขึ้ น
ทรัพยากรชุมชนเหล่านี้ก็สามารถนํามาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติได้เช่นกัน
แนวทางในการเตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของกรมคุ ม ประพฤติ
จากผลกระทบเชิงปริมาณของปริมาณคดีและสัดส่วนของการปฏิบัติงานที่เพิ่มมากขึ้น และผลกระทบเชิงคุณภาพ
จากการปฏิบัติงานในคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน จึงทําให้สามารถ
เสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรมคุมประพฤติในการให้บริการงาน
คุมประพฤติและงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสําหรับผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนที่เข้าสู่กระบวนงานของกรมคุมประพฤติในมิติท่สี ําคัญๆ ได้ดังต่อไปนี้
๑. ทิ ศทางและนโยบาย กรมคุม ประพฤติ ต้ องมี ค วามคงเส้ นคงวาในการดําเนิ น งานตามทิ ศ ทางและ
นโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กําหนดไว้อย่างจริงจัง ทั้งในมิติของการพัฒนาไปสู่ความ
พร้อมต่อการมีระบบ “คุมประพฤติอาเซียน” โดยต้องยกระดับความร่วมมือจากการหารือและทําข้อตกลงอัน
นําไปสู่การกําหนดกฎหมายร่วมกันของประชาคมอาเซียน ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมในทางปฏิบัติเพื่อให้
บริการตามภารกิจให้สามารถรองรับการให้บริการแก่ผู้กระทําผิดต่างด้าว โดยมีเข็มมุ่งและการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้วยการนําองค์กรที่เป็นระบบ มีเอกภาพและมียุทธศาสตร์ ที่ต้องอาศัยการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายที่ชัดเจน
ทั่วถึงและเพียงพอต่อการตอบสนองจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การบริหารจัดการ ในระดับกรม กรมคุมประพฤติต้องมีการบริหารงานตามนโยบายและแผนงานอย่าง
มุ่งมั่น ให้ เกิดประสิท ธิภาพในการเตรียมการรองรับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ กระทําผิด ต่างด้ าวจาก
ประเทศสมาชิ ก ประชาคมอาเซี ย นที่ เพิ่ ม ขึ้ น แม้ จ ะมี ข้ อ จํ ากั ด ด้ า นงบประมาณและกํ า ลั งคน แต่ ก ารกํ าหนด
ความสําคัญก่อน-หลังที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความจําเป็นอย่างสมเหตุสมผล ย่อมช่วยให้การเตรียมการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนในระดับสํานักงาน ผู้บริหารสํานักงานคุมประพฤติต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง
จริงจัง โดยเฉพาะในสํานักงานคุมประพฤติกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เมือง จังหวัดชายแดน แหล่งอุตสาหกรรมและ
แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องปฏิบัติงานเชิงรุกในการประสานงานกับหน่วยงานและชุมชนเพื่อให้สามารถดําเนินงานตาม
ภารกิจได้ตามเป้าหมาย
นอกจากนี้ ผู้ บริห ารทุ ก ระดับ ยังต้ องให้ การสนั บ สนุ น ผู้ป ฏิ บั ติ งานในการพั ฒ นาศั ก ยภาพที่ เอื้ อต่อการ
ปฏิบัติงานให้บริการกับผู้กระทําผิดต่างด้าว ทั้งด้านทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้านและภาษาอังกฤษ การศึกษา
ดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานในประเทศอาเซียน เป็นต้น
๓. การปฏิบัติงานตามกระบวนงาน กรมคุมประพฤติต้องดําเนินงานให้พนักงานคุมประพฤติได้รับการ
เตรียมความพร้อมในด้านองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานกับผู้กระทําผิดต่างด้าว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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และสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อพิสูจน์และตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ผู้กระทําผิดต่างด้าว นอกจากนี้พนักงานคุมประพฤติยังต้องได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาที่ใช้อยู่ในประเทศ
อาเซี ยน แต่ในกรณี ที่ มี ข้อจํากัด ที่ไม่ สามารถพั ฒ นาทั กษะการใช้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้ านให้ กับพนักงาน
คุมประพฤติได้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สํานักงานคุมประพฤติจึงจําเป็นต้องมีล่ามภาษาไว้ช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการเตรียมการในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณในการนี้ และให้สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนล่าม
ภาษาให้กับผู้ทําหน้าที่ล่ามภาษาเหล่านั้นได้ในอัตราที่เหมาะสม โดยควรทําข้อตกลงกับกระทรวงการคลังในการ
เบิกจ่ายค่าล่ามภาษาสําหรับงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติเป็นการเฉพาะ
อนึ่งเนื่องจากลักษณะเฉพาะของบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรที่ส่วนใหญ่มาเพื่อทํางานอาชีพ
และปั จจุ บั น มี ความพยายามในการจั ด ระเบียบการจ้ างแรงงานต่ างด้ าวที่ มี ป ระสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น แล้ ว พนั กงาน
คุมประพฤติจึงสมควรที่จะให้ความสําคัญกับข้อมูลการจ้างงานและนายจ้าง โดยอาศัยนายจ้างของผู้กระทําผิดต่างด้าว
เป็นพยานบุคคล และเป็นแหล่งข้อมูลในการติดตามและช่วยควบคุมดูแลผู้กระทําผิดอีกทางหนึ่งด้วย โดยกรม
คุมประพฤติอาจทําข้อตกลงกับกรมการจัดหางานในการดําเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว
๔. เครื่องมือในการปฏิบัติงาน กรมคุมประพฤติจําเป็นต้องเร่งจัดทําเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้แก่ แบบเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ให้มีความเหมาะสมสําหรับใช้
ปฏิบัติงานกับ ผู้กระทําผิดต่างด้าว รวมทั้งพัฒ นาระบบสารสนเทศงานคดี ให้พ ร้อมรองรับในการให้บ ริการแก่
ผู้กระทําผิดต่างด้าวและประสานส่งต่อข้อมูลผู้กระทําผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. บุคคลากร พนักงานคุมประพฤติและบุคลากรของสํานักงานคุมประพฤติจําเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ทั ก ษะทางภาษาที่ ใช้ อยู่ในประเทศอาเซีย นเป็น ลํ าดั บแรก โดยเฉพาะภาษาของประเทศที่ มี ผู้ กระทํ าผิดเข้ าสู่
ระบบงานคดีเป็นจํานวนมากในระดับต้นๆ ได้แก่ เมียนม่า ลาว และกัมพูชา รวมทั้งภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
บริเวณชายแดนหรือพื้นที่ในความรับผิดชอบของแต่ละสํานักงานคุมประพฤติ เช่น ภาษามอญ กระเหรี่ยง ไทลื้อ
เป็นต้น รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานกับผู้กระทําผิดต่างด้าว
ตลอดจนบริบทเชิงสังคมและวัฒนธรรมของบุคคลต่างด้าวและประเทศอาเซียน รวมทั้งทัศนคติที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานกับบุคคลต่างด้าว นอกจากนี้บุคลากรของกรมคุมประพฤติยังจําเป็นต้องได้รับการเตรียมความพร้อมของ
ศักยภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรของประเทศอื่นในประชาคมอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการ
ประสานความร่วมมือต่อไป
๖. บริบทชุมชน สํานักงานคุมประพฤติหน่วยปฏิบัติในแต่ละพื้นที่จําเป็นต้องทําความเข้าใจกับชุมชนเพื่อ
เตรียมความพร้อมของชุมชนในการทําความเข้าใจ ยอมรับและตอบสนองต่อผู้กระทําผิดต่างด้าวในชุมชนอย่างเหมาะสม
ยิ่งไปกว่านั้นสํานักงานคุมประพฤติยังต้องทําความรู้จักคุ้นเคย สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
ของบุคคลต่างด้าวหรือกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อประสานงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติในกรณีต่างๆ

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ (๙) กระทรวงยุติธรรม

นอกจากนี้ กรมคุ ม ประพฤติ แ ละสํ านั ก งานคุ ม ประพฤติ ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ยั งควรเตรี ย มความพร้ อ มของ
อาสาสมั ครคุมประพฤติและภาคีเครือข่ายให้มีความเข้าใจและตระหนั กถึงผลกระทบที่จะได้ รับจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและพร้อมต่อการปฏิบัติงานกับผู้กระทําผิดบุคคลต่างด้าว โดยอาจสนับสนุนการทําหน้าที่ล่าม
ภาษาและประสานงานระหว่างชุมชนของบุคคลต่างด้าวหรือกลุ่มชาติพันธุ์กับสํานักงานคุมประพฤติและพนักงาน
คุมประพฤติในพื้นที่นั้นๆ ด้วย

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

สารบัญ
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๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
“ปฏิ ญ ญากรุ ง เทพ” (Bangkok Declaration) ที่ ล งนามร่ ว มกั น โดยรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการ
ต่างประเทศของรัฐสมาชิกเริ่มต้น ๕ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย เมื่อวันที่ ๘
สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ นั บ เป็ น จุ ด กํ าเนิ ด “อาเซี ย น” หรือ สมาคมประชาชาติ แ ห่ งเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
(Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) ที่ถูกก่อตั้งขึ้นเป็นองค์กรทางภูมิรัฐศาสตร์และความ
ร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศ
ในภูมิภาค ธํารงไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เศรษฐกิจ การพัฒ นาทางสังคมและวัฒ นธรรมการกินดีอยู่ดีของประชาชนบนพื้นฐานของความเสมอภาคและ
ผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก หลังจากนั้นจึงมีประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วม
เป็นรัฐสมาชิกเพิ่มเติมได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม (เข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๒๗) เวียดนาม (เข้าเป็น
สมาชิกเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘) สาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
(เข้าเป็ น สมาชิ กเมื่ อวัน ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐) และ กั ม พู ชา (เข้ าเป็ น สมาชิ กล่าสุ ด เมื่ อวัน ที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๔๒) จนทําให้ในปัจจุบัน “อาเซียน” มีรัฐสมาชิกทั้งสิ้น ๑๐ ประเทศ
จนกระทั่ง เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ ผู้นําอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน
ที่ เรีย กว่ า ข้ อ ตกลงบาหลี ๒ โดยเห็ น ชอบให้ จัด ตั้ ง “ประชาคมอาเซี ย น” (ASEAN Community) ขึ้ น เพื่ อ ให้
อาเซีย นรวมตั วเป็ น ชุม ชนหรือประชาคมเดี ยวกัน ให้ สํ าเร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) แต่เนื่ องจาก
สภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงจากอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอื่นในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๔ ณ ชะอํา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒
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ผู้นําอาเซียนจึงได้ลงนามรับรองปฏิญ ญาชะอํา หัวหิน ว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. ๒๐๐๙๒๐๑๕) และตกลงให้ร่นระยะเวลาจัดตั้ง “ประชาคมอาเซียน” ให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) โดย
กําหนดให้ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก ต่อไปนี้
๑. ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น (ASEAN Security Community – ASC) เพื่ อ มุ่ งให้
ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน
มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและมั่นคง
๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) เพื่อมุ่งให้เกิดการรวมตัวกัน
ทางเศรษฐกิจ และการอํานวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทําให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง
และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน
๓. ประชาคมสั งคมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) เพื่ อ ให้
ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความ
มั่นคงทางสังคม
สืบเนื่องจากพันธกิจตามเสาหลักของประชาคมอาเซียนข้างต้น จึงเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า การรวมตัวกัน
เป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง และวัฒนธรรมของไทยอย่างมีนัยสําคัญ โดยผลกระทบอันดับแรกได้แก่
ผลกระทบทางด้ านเศรษฐกิ จ จากนั้ น ก็ จ ะมีผ ลกระทบทางด้ านการเมื อ ง ความมั่ น คง และวัฒ นธรรมตามมา
ส่วนผลกระทบทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนั้นแม้จะไม่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว เมื่อเปรียบกับ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจก็ตาม แต่ผลกระทบทางด้านกระบวนการยุติธรรมนั้นจะเห็นชัดได้เมื่อมีการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนแล้ว
อย่างไรก็ตามแม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่มีผู้ใดสามารถทํานายได้ว่า หลังจากการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว
จะมีผลให้สถานการณ์ของปัญหาอาชญากรรมอันเชื่อมโยงไปเป็นผลกระทบทางด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศไทยเป็นอย่างไร แต่ก็พอที่จะอนุมานหรือคาดการณ์ได้จากผลกระทบทางลบในด้านต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้นตามมาและมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรม ดังจะเห็นได้จากการที่ประเทศไทยจะต้อง
เผชิญกับปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่และความท้าทายข้ามแดนมากขึ้น เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์
เครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติ และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้การเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี
และการแสวงประโยชน์จากการเปิดและเคลื่อนย้ายเสรีนั้น รวมทั้งการเปิดเสรีการค้าสินค้า การเปิดเสรีการค้าภาค
บริการ การเปิดเสรีด้านการลงทุน การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายเงินทุน และการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ
ที่จะทําให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรง ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็คงจะเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งโยงไปถึงเรื่อง
การค้ ามนุ ษ ย์ การกดขี่ แรงงานต่ างด้ าว นอกจากนั้ นการย้ายถิ่น ฐานและเดิ นทางท่ องเที่ ยวของคนในภู มิ ภาค
ก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาอื่นๆ อีกมากมายทั้งในด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม เหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะส่งผลกระทบ
ต่อความสงบสุข และความมั่นคงภายในประเทศ รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมอีกมากมายที่จะนําไปสู่ปัญหา
การกระทําผิดกฎหมายได้ในที่สุด ในขณะที่การป้องกันและปราบปรามก็มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น
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ดังนั้นการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนจึงย่อมส่งผลกระทบและนํามาสู่ปัญ หาอาชญากรรมในรูปแบบและ
บริบทใหม่ๆ มากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
กรมคุมประพฤติซึ่งเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สําคัญโดยตรงกับ
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด เพื่อควบคุมดูแลและ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทําผิดเหล่านั้นให้กลับคืนเป็นพลเมืองดีของสังคม ตลอดจนติดตามช่วยเหลือภายหลัง
ปล่อยพ้นโทษจําคุกหรือพ้นการคุมความประพฤติ รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และภาคี
เครือ ข่ าย ในการดู แ ล แก้ ไข บํ าบั ด ฟื้ น ฟู ผู้ ก ระทํ าผิ ด ในชุ ม ชน ซึ่ งล้วนเป็ น ภารกิ จที่ เกี่ ยวข้ องสั ม พั น ธ์ กับ การ
ให้บริการแก่ผู้กระทําผิดไม่ว่าจะเป็นจําเลย ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติ ด ยาเสพติด ตลอดจนผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ บุ ค คลเหล่ านั้ น ในฐานะผู้ เสียหาย พยาน รวมทั้ งพยาน
แวดล้อมในชุมชน/สังคม จึงย่อมต้องเผชิญกับการทําบทบาทหน้าที่ในบริบทที่ต้องได้รับผลกระทบจากการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ย นที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างระบบเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อ ง
ความมั่นคง และวัฒนธรรมดังกล่าวแล้วนั้นอย่างปฏิเสธไม่ได้ เนื่องจากเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๕๘ เป็นต้นไปแล้ว สําหรับประเทศไทย ย่อมเป็นที่คาดได้ว่า ผู้กระทําผิดและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทําผิดที่เข้า
สู่ระบบงานคุมประพฤติและงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้น จะไม่จํากัดอยู่แต่ที่เป็นประชาชนชาวไทย
เท่ า นั้ น หากแต่ ในสถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงไปนี้ ย่ อ มมี โอกาสที่ บุ ค คลซึ่ งเป็ น พลเมื อ งจากประเทศต่ า งๆ
ในประชาคมอาเซียน ที่เดินทางเคลื่อนย้ายถ่ายเทเข้ามาพํานัก ทํางานอาชีพหรือแม้แต่เดินทางท่องเที่ยวอยู่ใน
ประเทศไทย จะตกเป็นผู้ที่กระทําความผิด หรือเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดในฐานะต่างๆ หรืออาจเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับตัวผู้กระทําผิดเอง จนทําให้บุคคลซึ่งเป็นพลเมืองจากประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนเหล่านั้นต้องเข้าสู่
ระบบงานคุ ม ประพฤติ แ ละงานฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ของไทยในฐานะของผู้ รั บ บริ ก ารของ
กรมคุมประพฤติด้วยจํานวนหนึ่งเช่นกัน
นอกจากนั้น ในทางตรงกันข้าม ประชาชนพลเมืองไทยที่เดินทางเคลื่อนย้ายถ่ายเทออกไปยังประเทศ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ก็ย่อมมีโอกาสที่จะไปกระทําผิดกฎหมายและถูกดําเนินการด้วยมาตรการทางกฎหมาย
ในประเทศสมาชิ ก ของประชาคมอาเซี ย นด้ ว ยเช่ น กั น และหากผู้ ก ระทํ า ผิ ด ชาวไทยที่ ไปกระทํ าผิ ด ความผิ ด
ในต่างประเทศที่เป็นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียเหล่านั้น ได้รับการปฏิบัติด้วยวิธีการคุมประพฤติ การฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน (Community-based Correction) อื่นๆ ในลักษณะที่
เป็ น มาตรการไม่ ค วบคุ ม ตั ว (Non-custodial measures) เช่ น เดี ย วกั น ทั้ ง ในอนาคตอาจมี ก ารประสาน
ความร่วมมือระหว่างกันของหน่วยงานคุมประพฤติ หรือหน่วยงานอื่นในลักษณะเดียวกันนี้ ในประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนในการให้ บริการกับผู้กระทําผิดด้วยระบบคุมประพฤติและระบบการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด ทั้งกับผู้ที่เป็นผู้กระทําผิดชาวไทยที่ไปถูกคุมความประพฤติในประเทศอื่นในประชาคมอาเซียน และ
บุคคลต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียนอื่นที่เข้าสู่ระบบคุมประพฤติหรือระบบฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดของไทย สถานการณ์ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปนี้จึงเป็นมีความจําเป็นที่ต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับ
สถานการณ์ ดั งกล่ าว ทั้ งในการให้ บ ริก ารแก่ บุ ค คลซึ่ งเป็ น พลเมื อ งจากประเทศสมาชิ ก ในประชาคมอาเซี ย น
และพร้อมที่จะประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนการให้บริการระหว่างกันในการคุมประพฤติและการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บริการดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตอันใกล้นี้
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ดั ง นั้ น ในสถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงไปเมื่ อ ก้ า วเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นแล้ ว นี้ การให้ บ ริ ก ารงาน
คุมประพฤติและงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่จะสามารถรองรับการให้บริการงานคุมประพฤติและงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกับ
ผู้กระทําผิด และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดหรือผู้กระทําผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรมคุมประพฤติ จะไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแต่การเตรียมความพร้อม
ในด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาทางการของประชาคมอาเซียนเท่านั้น หากแต่การเตรียมความพร้อม
เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นนั้ น จํ า เป็ น ต้ อ งครอบคลุ ม ถึ ง การเตรี ย มความพร้ อ มในด้ า นต่ า งๆ
ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจการให้บริการงานคุมประพฤติและงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของ
กรมคุ ม ประพฤติ ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพที่ แ ท้ จ ริง ทั้ งทางด้ า นการบริห ารจั ด การ ระบบงาน
กระบวนงาน ขั้นตอนและวิธีการ เครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลากรที่ จําเป็ นต้ องมีการปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสม
ตลอดไปจนถึงทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งด้านภาษาที่ใช้สื่อสารในการปฏิบัติงานและความตระหนักรู้
ในบริบททางวัฒนธรรมที่จําเป็น เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับผู้รับบริการซึ่งเป็นบุคคล
จากประเทศที่มีพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนั้น
ดังนั้นการศึกษาผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติอย่างรอบด้าน
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณ ภาพนี้ จึงเป็นขั้นตอนเบื้องต้น ที่สําคัญ และจําเป็นในการที่ จะทําให้เกิดความเข้าใจที่
กระจ่างชัดของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่าจะส่งผลกระทบ
อย่างไรต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ ซึ่งจะเป็นบันไดขั้นสําคัญที่จะทําให้กรมคุมประพฤติมีข้อมูลที่เพียงพอ
ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและกําหนดทิศทาง ตลอดจนการย่างก้าวอย่างถูกต้องในการเตรียมการรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนนั้นได้อย่างถูกต้องและมีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย
๑. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เป็นรูปธรรมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อการปฏิบัติงานในกระบวนการ
แสวงหาข้อเท็จจริงและกระบวนการสอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกรมคุมประพฤติ
๒. เพื่อนําเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมของกรมคุมประพฤติสําหรับรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
๑. การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ เป็ น การศึ ก ษาและประเมิ น ผลกระทบจากการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นที่ มี ต่ อ
กระบวนงานของกรมคุมประพฤติ ภายใต้มาตรการการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนด้วยระบบการคุมประพฤติ
ซึ่งประกอบด้วยกระบวนงานหลัก ๒ กระบวนงาน ได้แก่ กระบวนงานสืบเสาะและพินิจ และกระบวนงานควบคุม
และสอดส่อง และระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด ซึ่งประกอบด้วยกระบวนงาน
หลัก ๒ กระบวนงาน ได้แก่ กระบวนงานตรวจพิสูจน์ และกระบวนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
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๒. การศึ ก ษาและประเมิ น ผลกระทบจากการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นที่ มี ต่ อ กระบวนงานของกรม
คุมประพฤติในการศึกษาวิจัยนี้ ครอบคลุมถึงผลกระทบใน ๒ มิติ ได้แก่ ผลกระทบเชิงปริมาณ ซึ่งพิจารณาจาก
ปริมาณคดีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของคดีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน ได้แก่
ประเทศกัมพูชา บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนม่า ลาว สิงคโปร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ที่เข้าสู่ระบบการ
คุ ม ประพฤติ แ ละระบบการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด และสั ด ส่ ว นของปริ ม าณงานที่ เปลี่ ย นแปลงไป
ในกระบวนงานสืบเสาะและพินิจ กระบวนงานควบคุมและสอดส่อง กระบวนงานตรวจพิสูจน์ และกระบวนงาน
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในกรณีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน และ
ผลกระทบเชิงคุณภาพ ซึ่งพิจารณาจากรายละเอียดในขั้นตอนและวิธีการการปฏิบัติงานกับผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคล
จากประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนและผู้เกี่ยวข้องในฐานะพยานและชุมชนแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป
ในกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง ได้แก่ งานสืบเสาะและพินิจและงานตรวจพิสูจน์ และกระบวนการสอดส่อง
และฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ได้แก่ งานควบคุมและสอดส่องและงานฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติ ดยาเสพติด
โดยมุ่งเน้นพิจารณาจากกระบวนงาน วิธีการ บุคลากรและเครื่องมือ เป็นสําคัญ
๓. เนื่ องจากความจํากั ด ด้ านระยะเวลาการดํ าเนิ น งาน การเก็บ รวบรวมข้ อมู ล และงบประมาณในการ
ศึ ก ษาวิ จั ย ครั้งนี้ การศึ ก ษาและประเมิ น ผลกระทบจากการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นที่ มี ต่ อ กระบวนงานของ
กรมคุ ม ประพฤติ ในครั้งนี้ จึงจําเป็ น ต้องอาศัยการศึกษาข้อมู ล จากฐานข้อมู ล ในระบบสารสนเทศงานคดี ของ
กรมคุมประพฤติ และการศึกษาข้อมูลจากสํานักงานคุมประพฤติหน่วยตัวอย่าง ซึ่งกําหนดให้มีความเป็นตัวแทน
ของประชากรในการศึกษาวิจัยจากพื้นที่ที่มีคุณลักษณะเป็นตัวแทนของประชากรในด้านที่ตั้งในจังหวัดชายแดน
แหล่งอุตสาหกรรมที่มีผู้ใช้แรงงานต่างชาติ และแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจที่มีชาวต่างชาติจํานวนมาก รวมทั้ ง
กําหนดให้เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรผู้ให้บริการงานคุมประพฤติซึ่งเคย/อยู่ระหว่างรับผิดชอบปฏิบัติงานคดี
ที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน และผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้กระทําผิดต่างด้าวจาก
ประเทศสมาชิก ในประชาคมอาเซีย นและบุ คคลที่ เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนชุม ชน องค์ กร หรือกลุ่ ม ชาติพั น ธุ์ และ
ประชาชนทั่วไปที่รับรู้ถึงการกระทําผิดของบุคคลจากประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน เท่าที่มีผู้กระทําผิดที่
เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนเข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติและระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดของสํานักงานคุมประพฤติหน่วยตัวอย่าง ทั้งนี้โดยอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบเก็บรวบรวม
ข้อมูล การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มและการสํารวจชุมชนในสภาพการณ์จริงประกอบกัน
๑.๔ ข้อตกลงเบื้องต้น
๑. การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ เป็ น การศึ ก ษาและประเมิ น ผลกระทบจากการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นที่ มี ต่ อ
กระบวนงานของกรมคุมประพฤติ ซึ่งครอบคลุมถึงผลกระทบที่มีต่อกระบวนงานในระบบงานคุมประพฤติและ
ระบบงานฟื้น ฟู สมรรถภาพผู้กระทําผิ ดซึ่งเป็น ภารกิจหลักของกรมคุมประพฤติ ใน ๔ กระบวนงาน อันได้แ ก่
กระบวนงานสืบเสาะและพินิจ กระบวนงานควบคุมและสอดส่อง กระบวนงานตรวจพิสูจน์ และกระบวนงานฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด โดยพิ จ ารณาเฉพาะผลกระทบจากการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นบนพื้ น ฐานของ
กระบวนงานดังกล่าว ตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานตามคู่มือการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติงาน
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ที่กรมคุมประพฤติกําหนดไว้เท่านั้น แต่จะไม่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานอื่นที่เป็นภารกิจสนับสนุนงานคุมประพฤติ
และงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เช่น ภารกิจด้านการนําชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
เป็นต้น
๒. การศึกษาผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติในครั้งนี้
เป็นการประเมินผลกระทบจากการที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน ซึ่งหมายถึง
ประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน จํานวน ๙ ประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนม่า
ลาว สิ งคโปร์ เวียดนามและอิน โดนี เซีย ทั้ งนี้โดยพิ จารณาสถานะของบุ คคลผู้ กระทํ าผิ ดต่างด้ าวจากประเทศ
สมาชิกในประชาคมอาเซียนนั้นจากสัญชาติ เชื้อชาติและที่มาทางถิ่นฐานที่อยู่เป็นสําคัญ ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่
จะต้องพิจารณาผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน แม้ว่าบางกรณีบุคคลดังกล่าวจะมี
สถานะภาพทางกฎหมายเป็นบุคคลไร้สัญชาติ ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์จากประเทศสมาชิกในประชาคม
อาเซียนนั้นก็ตาม
๓. การประเมินผลกระทบจากการที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน ที่มีต่อ
กระบวนงานของกรมคุมประพฤติในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ครอบคลุมเฉพาะผู้กระทําผิดในฐานะของผู้รับบริการ
ที่ เป็ น จํ า เลย ผู้ เข้ ารับ การตรวจพิ สู จ น์ ผู้ ถู กคุ ม ความประพฤติ แ ละผู้ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ที่ เข้ าสู่
กระบวนงานของกรมคุ ม ประพฤติในระบบงานคุ ม ประพฤติ และระบบฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติด แต่ ไม่
ครอบคลุมถึงผลกระทบจากการที่มีบุคคลจากประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบงาน
คุมประพฤติและระบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดในกรณีอื่น เช่น ผู้เสียหาย และพยานบุคคล เป็นต้น
๔. การศึกษาผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติในครั้งนี้
ใช้ ก ารศึ ก ษาวิ จั ย จากข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการสุ่ ม ตั ว อย่ างแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่ งถื อ ว่ าเป็ น ตั ว แทนของสํ านั ก งาน
คุมประพฤติที่ได้รับผลกระทบจากการที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนเข้าสู่
ระบบงานคุมประพฤติและระบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผลจากการศึกษาวิจัยในบริบทของสํานักงาน
คุมประพฤติหน่วยตัวอย่างที่มีประสบการณ์ ตรงในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานคุมประพฤติและงานฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกับผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนครั้งนี้ จึงสามารถใช้
เป็นข้อมูลเชิงอนุมานที่สามารถอธิบายได้ถึงผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของ
กรมคุมประพฤติในองค์รวมได้จริง
๑.๕ คํานิยามศัพท์เฉพาะ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หมายถึง ผลกระทบเชิงปริมาณของงานคดีตามภารกิจของ
กรมคุมประพฤติในระบบงานคุมประพฤติและระบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และผลกระทบเชิงคุณภาพ
ของเนื้ อ หาการปฏิ บั ติ งานในขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ งานในกระบวนงานสื บ เสาะและพิ นิ จ กระบวนงาน
ตรวจพิ สูจน์ กระบวนงานควบคุมและสอดส่องและกระบวนงานฟื้ น ฟูสมรรถภาพผู้ติด ยาเสพติ ด จากการที่ มี
ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ต่ า งด้ า วจากประเทศสมาชิ ก ในประชาคมอาเซี ย นเข้ า สู่ ร ะบบงานคุ ม ประพฤติ แ ละระบบฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกรมคุมประพฤติ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) หมายถึง การรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชน
ที่ มี ค วามเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น มี ค วามแข็ ง แกร่ ง สามารถสร้ า งโอกาสและรั บ มื อ สิ่ ง ท้ า ท้ า ยทั้ ง ด้ า นการเมื อ ง
ความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เพิ่มอํานาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียน
ในเวที ร ะหว่ างประเทศทุ ก ด้ าน โดยสมาชิ ก ในชุ ม ชนมี ส ภาพความเป็ น อยู่ที่ ดี สามารถประกอบกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และสมาชิกในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการ
เสริม สร้างความเชื่ อ มโยงระหว่างกั น ในอาเซี ย น ใน ๓ มิ ติ คื อ ด้ านโครงสร้างพื้ น ฐาน ด้ านกฎระเบี ยบ และ
ความเชื่ อ มโยงระหว่ างประชาชน ภายในปี ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ ร่ว มของผู้ นํ าอาเซี ย น คื อ
"การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจน และมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง" ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยประชาคมย่อยซึ่งเปรียบเสมือนเสาหลักใน ๓ ด้านหรือเสาหลัก (Pillar)
คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมวัฒ นธรรม
อาเซียน ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนของประเทศอาเซียนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้ง 3 เสาหลัก และ
ปั จ จุ บั น ประชาคมอาเซี ย นมี ส มาชิ ก ประกอบด้ ว ยประเทศอิ น โดนี เซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มาเลเซี ย สิ ง คโปร์ ไทย
บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนม่า และกัมพูชา
กระบวนงานของกรมคุมประพฤติ หมายถึง กระบวนงานปฏิบั ติงานตามภารกิจของกรมคุ มประพฤติ
ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ กระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง และกระบวนการสอดส่องและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งในระบบงานคุมประพฤติ แยกออกเป็ นกระบวนงานงานสื บเสาะและพินิ จและ
กระบวนงานควบคุมและสอดส่อง และในระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แยกออกเป็นกระบวนงาน
ตรวจพิสูจน์และกระบวนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การคุมประพฤติ หมายถึง มาตรการการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดด้วยวิธีการไม่ควบคุมตัว เพื่อให้ผู้กระทําผิด
กลั บ ตนเป็ น พลเมื อ งดี โดยการกํ า หนดเงื่อ นไขการคุ ม ความประพฤติ ให้ ผู้ ก ระทํ าผิ ด ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ภ ายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ภายใต้การควบคุมดู แลของพนักงานคุมประพฤติ เพื่ อให้ การควบคุม ดูแลพฤติกรรมและ
ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้กระทําผิดปรับปรุงแก้ไขตนเอง ไม่หวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข
การสืบเสาะและพินิจ หมายถึง กระบวนการแสวงหาและประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทําผิดและ
พฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทําผิด และวิเคราะห์และประเมินข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วจัดทํารายงานพร้อมความเห็น
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับผู้กระทําผิดแต่ละรายเพื่อประกอบดุลพินิจในการสั่งใช้มาตรการลงโทษ
หรือวิธีปฏิบัติอื่นๆ
การควบคุมและสอดส่อง หมายถึง กระบวนการติดตามควบคุมดูแลให้คําแนะนําและช่วยเหลือผู้กระทําผิด
ในชุมชนที่ถูกกําหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ โดยมีพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ควบคุมดูแล แนะนําช่วยเหลือ
หรื อ ตั ก เตื อ นในเรื่ อ งความประพฤติ การศึ ก ษา การประกอบอาชี พ หรื อ เรื่ อ งอื่ น ๆ ด้ ว ยวิ ธี ก ารแก้ ไขฟื้ น ฟู
เป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้กระทําผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ไม่หวนกลับไป
กระทําผิดซ้ําและสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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การตรวจพิสูจน์ หมายถึง กระบวนการการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ต้องหาที่กระทําผิด
ฐานเสพยาเสพติด ฐานเสพและมีไว้ในครอบครอง ฐานเสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย และฐานเสพและ
จําหน่าย เพื่อประมวลข้อเท็จจริงทางกาย จิตใจและสังคม พร้อมทั้งวิเคราะห์และสรุปความเห็นว่า ผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์นั้นเป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดหรือไม่ และมีแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสําหรับ
ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดรายนั้นอย่างไร
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด หมายถึง กระบวนการและการดําเนินงานใดๆ
ที่เป็นการบําบัดการติดยาเสพติดและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งการรักษาสภาพ
ร่างกายและจิตใจของผู้ซึ่งเสพยาเสพติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติ โดยไม่เสี่ยงต่อการเป็นผู้ติดยาเสพติดอีก
พนักงานคุมประพฤติ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ดํารงตําแหน่ง
พนักงานคุมประพฤติ ตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒
และได้ รับ การแต่ งตั้ งให้ เป็ น พนั ก งานเจ้ าหน้ า ที่ ห รื อ ได้ รับ มอบหมายให้ ดํ าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
จําเลย หมายถึง ผู้กระทําผิดในคดีอาญา และศาลมีคําสั่งให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะและ
พินิจก่อนมีคําพิพากษาตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ. ๒๕๒๒
ผู้ถูกคุมความประพฤติ หมายถึง ผู้กระทําผิดในคดีอาญาหรือนักโทษเด็ดขาดที่ศาลหรือคณะกรรมการ
พักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจําคุก มีคําพิพากษาให้รอการลงโทษจําคุกและกําหนดเงื่อนไขให้คุมความประพฤติไว้
หรือคณะกรรมการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจําคุกมีคําสั่งให้ปล่อยตัวพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจําคุก
ก่อนครบกําหนดโทษจําคุกตามคําพิพากษา แล้วแต่กรณี
ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ หมายถึง ผู้ต้องหาที่กระทําผิดฐานเสพยาเสพติด ฐานเสพและมีไว้ในครอบครอง
ฐานเสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย และฐานเสพและจําหน่ายที่เข้ารับการตรวจพิสูจน์การเสพ/การติด
ยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หมายถึง ผู้ต้องหาที่กระทําผิดฐานเสพยาเสพติด ฐานเสพ
และมีไว้ในครอบครอง ฐานเสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย และฐานเสพและจําหน่ายที่ตรวจพิสูจน์พบว่า
เป็นผู้เสพยาเสพติด ซึ่งคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีคําวินิจฉัยให้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวหรือแบบไม่ควบคุมตัว
บุคคลต่างด้าว หมายถึง บุคคลที่ไม่ถือสัญชาติไทย
๑.๖ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาวิจยั
๑. ทําให้กรมคุมประพฤติรับรู้และเข้าใจถึงสภาพการณ์ ที่แท้จริงของผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซี ยนที่ มี ต่ อกระบวนงานในการแก้ ไขฟื้น ฟู ผู้ กระทํ าผิด ในชุมชนตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ ทั้ งในเชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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๒. ทําให้กรมคุมประพฤติสามารถประเมินสถานการณ์ของผลกระทบจากการที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจาก
ประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนเข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติและระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ในปริมาณที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ทํ าให้ ก รมคุ ม ประพฤติ ส ามารถบริห ารจั ด การและเตรีย มการรองรับ ผลกระทบที่ เกิ ด จากการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ครอบคลุมทั้งด้าน
การบริหาร กระบวนงาน บุคลากรและเครื่องมือที่พร้อมต่อการบรรเทา แก้ไขและป้องกันปัญ หาและอุปสรรค
ข้อขัดข้องที่เป็นผลกระทบจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอันสืบเนื่องมาจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น
๔. ช่วยให้ กรมคุ มประพฤติ ส ามารถกํ าหนดนโยบาย แผนงาน/โครงการ ตลอดจนแนวทางปฏิ บั ติงาน
ในกระบวนงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติที่จะได้รับผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้มี
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการลดปัจจัยความเสี่ยงขององค์กรได้
อย่างทันท่วงที
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ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง

บทที่ ๒
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะได้กล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดของประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึง
ข้อเท็จจริงต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับประชาคมอาเซียน ก่อนที่จะนําเสนอต่อไปถึงผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่ อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหน่วยงานราชการไทย เพื่อนําไปสู่การ
พิจารณาถึงผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติเป็นการเฉพาะ
ในลําดับต่อไป
๒.๑ หลักการและแนวคิดของประชาคมอาเซียน
๒.๑.๑ การก่อตั้งประชาคมอาเซียน แต่เดิม อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of South East Asian Nations หรื อ ASEAN) ได้ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น โดยปฏิ ญ ญ ากรุ ง เทพ (Bangkok
Declaration) ซึ่งได้มีการลงนามที่วังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้ง ๕ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
สิงคโปร์ และไทย ซึ่งผู้แทนทั้ง ๕ ประเทศ ประกอบด้วย นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
อินโดนีเซีย) ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรี
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ฟิลิปปินส์) นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สิงค์โปร์) และพันเอก (พิเศษ)
ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ไทย) ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง
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อาเซียน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธํารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง
ทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมการกินดีอยู่ดี
ของประชาชนบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก
หลังจากนั้นจึงมีประเทศอื่นๆ เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม (เข้าเป็นสมาชิก
เมื่ อ วั น ที่ ๘ มกราคม ๒๕๒๗) เวี ย ดนาม (เข้ า เป็ น สมาชิ ก เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘) สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (เข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐)
และ กัมพูชา (เข้าเป็นสมาชิกล่าสุดเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒) จึงทําให้ปัจจุบันมีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ๑๐
ประเทศ
อาเซียน มีสัญลักษณ์เป็นรูปรวงข้าวสีเหลือง ๑๐ ต้น บนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลม สีขาวและสีน้ําเงิน
โดยที่รวงข้าว ๑๐ ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศ นอกจากนี้สีที่ใช้ยังมีความหมายต่อไปนี้ สีเหลือง
หมายถึ ง ความเจริญ รุ่งเรือ ง สี แ ดง หมายถึ ง ความกล้ าหาญและการมี พ ลวั ติ สี ข าว หมายถึ ง ความบริสุ ท ธิ์
และสีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
ต่ อ มาเมื่ อ เดื อ นตุ ล าคม ๒๕๔๖ ผู้ นํ าอาเซี ย นได้ ร่ว มลงนามในปฏิ ญ ญาว่ าด้ วยความร่ ว มมื อ อาเซี ย น
ที่เรียกว่า “ข้อตกลงบาหลี ๒” เห็นชอบให้จัดตั้ง ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ขึ้น เพื่อให้ชาติ
อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สําเร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐)
หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ ที่ประเทศสิงคโปร์ ผู้นําอาเซียน
ได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญ ของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้าง
องค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียน ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ตามที่ผู้นําอาเซียนได้ตกลงกันไว้
โดยวัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน คือ ทําให้อาเซียนเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
และเคารพกฎกติกาในการทํางานมากขึ้น นอกจากนี้ กฎบัตรจะให้สถานะนิติบุคคลแก่อาเซียนเป็นองค์กรระหว่าง
รัฐบาล (Intergovernmental Organization)
กฎบั ต รอาเซี ยนกฎบั ต รอาเซียน (ASEAN Charter) ประกอบด้วยข้อ บทต่าง ๆ ๑๓ บท ๕๕ ข้อ ซึ่ งมี
ประเด็นใหม่ที่แสดงความก้าวหน้าของอาเซียน ได้แก่
(๑) การจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน
(๒) การให้อํานาจเลขาธิการอาเซียนสอดส่องและรายงานการทําตามความตกลงของรัฐสมาชิก
(๓) การจัดตั้งกลไกสําหรับการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก
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(๔) การให้ผู้นําเป็นผู้ตัดสินว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อรัฐผู้ละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตรฯ อย่างร้ายแรง
(๕) การเปิดช่องให้ใช้วิธีการอื่นในการตัดสินใจได้หากไม่มีฉันทามติ
(๖) การส่งเสริมการปรึกษาหารือกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อผลประโยชน์ร่วม
(๗) การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซียนเพื่อให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
(๘) การเปิดช่องทางให้อาเซียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภาคประชาสังคมมากขึ้น
(๙) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ให้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน ๒ ครั้ง
ต่อปี จัดตั้งคณะมนตรีเพื่อประสานความร่วมมือในแต่ละ ๓ เสาหลัก และการมีคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจํา
อาเซียน ที่กรุงจาการ์ตา เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประชุมของอาเซียน เป็นต้น
ทั้งนี้โดยกฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ หลังจากที่ประเทศสมาชิกครบทั้ง
๑๐ ประเทศ ได้ให้สัตยาบันกฎบัตร และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ –
๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นการประชุมระดับผู้นําอาเซียนครั้งแรกหลังจากกฎบัตรมีผลบังคับใช้
อย่ างไรก็ตาม เนื่ องจากสถานการณ์ ที่ อัต ราการเติ บ โตทางด้านเศรษฐกิ จและการแข่ งขั น ที่ รุนแรงขึ้ น
ในภู มิภาคอื่นๆ ในช่วงที่ผ่านมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๔ ที่ ชะอํา หั วหิน เมื่อวัน ที่ ๑ มีนาคม
๒๕๕๒ ผู้นําอาเซียนจึงได้พิจารณาให้ร่นระยะเวลาจัดตั้ง “ประชาคมอาเซียน” ให้เร็วขึ้น จากเดิมที่ “ข้อตกลง
บาหลี ๒” ได้เคยเห็นชอบให้จัดตั้ง ประชาคมอาเซียน ขึ้นเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สําเร็จภายในปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) นั้น ที่ประชุมจึงได้ลงนามรับรองปฏิญญาชะอํา หัวหิน ว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคม
อาเซียน (ค.ศ. ๒๐๐๙-๒๐๑๕) เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นภายในปี ๒๕๕๘ นี้
๒.๑.2 วัตถุประสงค์การก่อตั้งประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรก
เพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันนํามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเนื่องจากการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น
จึงมีผลให้ประเทศสมาชิกอาเซียนจําเป็นต้องได้หันมามุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า
ระหว่างกันมากขึ้น วัตถุประสงค์หลักที่กําหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) มี ๗ ประการ
ดังนี้
(๑) ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม
(๒) ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
(๓) ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร
(๔) ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย
(๕) ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสื่อสาร และ
ปรับปรุงมาตรฐานการดํารงชีวิต
(๖) ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(๗) ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมภิ าคและองค์กรระหว่างประเทศ
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๒.๑.๓ ประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศ ดังนี้
๑. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๒. ประเทศมาเลเซีย
๓. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๔. สาธารณรัฐสิงคโปร์
๕. ราชอาณาจักรไทย
๖. บรูไนดารุสซาลาม
๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๘. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๙. สหภาพพม่า
๑๐. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๒.๑.๔ แนวทางการประสานความร่วมมือและข้อตกลงร่วมกัน ความร่วมมือภายใต้ประชาคมอาเซียน
ประกอบด้วยความร่วมมือ ๓ เสาหลัก ดังนี้
๑. ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น (ASEAN Political and Security
Community – APSC) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้
ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง โดยสันติวิธี อาเซียนจึงได้
จัดทําแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community
Blueprint) โดยเน้นใน ๓ ประการ ต่อไปนี้
(๑) การมีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะร่วมกันทําเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในระบบสังคมวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่แตกต่างของประเทศสมาชิก ส่งเสริมพัฒนาการทาง
การเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หลักการประชาธิปไตย การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม การต่อต้านการทุจริต การส่งเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เป็นต้น
(๒) ส่ งเสริ ม ความสงบสุ ข และรั บ ผิ ด ชอบร่ วมกั น ในการรั ก ษาความมั่ น คงสํ า หรั บ ประชาชน
ที่ครอบคลุมในทุกด้านครอบคลุมความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในรูปแบบเดิม มาตรการสร้างความไว้เนื้อ
เชื่อใจและการระงับข้อพิพาทโดยสันติเพื่อป้องกันสงครามและให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ด้วยกัน โดยสงบสุข
และไม่มีความหวาดระแวง และขยายความร่วมมือเพื่อต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย
อาชญากรรมข้ามชาติต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและจัดการ
ภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ
(๓) การมีพลวัตและปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก เพื่ อเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในความ
ร่วมมือระดับภูมิภาค เช่น กรอบอาเซียน+๓ กับจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และการประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก ตลอดจนความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ
๒ . ป ร ะ ช าค ม เศ ร ษ ฐ กิ จ อ าเซี ย น (ASEAN Political-Security Community-AEC)
มีวัตถุประสงค์เพื่อทําให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการการลงทุน เงินทุน
และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี อาเซียนได้จัดทําแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
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Community Blueprint) ซึ่งเป็นแผนงานบูรณาการการดําเนินงานในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
๔ ด้าน ต่อไปนี้
(๑) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base) โดยจะมีการ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น
(๒) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให้ความสําคัญกับ
ประเด็นนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ
และพลังงาน)
(๓) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ให้มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
การเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการต่าง ๆ
(๔) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับ
ประเทศภายนอกภูมิภาคเพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน
๓. ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ASEAN Socio-Cultural Community –
ASCC) อาเซียนได้ตั้งเป้าเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ โดยมุ่งหวังเป็นประชาคมที่มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการ
พัฒนาในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
ส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) เพื่อรองรับการเป็นประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน โดยได้
จั ด ทํ า แผนงานการจั ด ตั้ ง ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ASEAN Socio-Cultural Community
Blueprint) ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือใน ๖ ด้าน ดังนี้
(๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(๒) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
(๓) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม
(๔) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
(๕) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
(๖) การลดช่องว่างทางการพัฒนา
ทั้งนี้โดยมีกลไกการดําเนินงาน ได้แก่ การประชุมรายสาขาระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และระดับรัฐมนตรีและ
คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป็นต้น
๒.๒ ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อประเทศไทย
๒.๒.๑ ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกที่ก่อให้เกิดเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ขึ้นนี้ คาดว่า
จะก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงและทันทีตอ่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง
และวัฒนธรรมของไทยอย่างมีนัยสําคัญ โดยที่ผลกระทบอันดับแรก ได้แก่ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ หลังจากนั้น
จึงจะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านการเมือง ความมั่นคง และวัฒนธรรม ตามลําดับ
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การทําความเข้าใจถึงผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้ได้อย่างชัดเจนนั้น จําเป็นต้องอาศัย
การวิเคราะห์จากผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในมิติของแต่ละเสาหลักต่อไทย ดังนี้
(๑) ผลกระทบในมิติของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ในมิติของประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community : APSC) นั้น เรื่องสําคัญคือ ความร่วมมือในด้าน
สิทธิมนุษยชน และความร่วมมือในประเด็นความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ได้แก่ อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์
ข้ามชาติ การค้ายาเสพติดข้ามชาติ และปัญหาภัยพิบัติ เป็นต้น สําหรับผลกระทบของ APSC ต่อไทยนั้น ในด้าน
ความร่วมมือสิทธิมนุษยชน ผลกระทบในเชิงบวก คือ ความร่วมมือในอาเซียนในการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุษยชน จะมีเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ผลกระทบในเชิงลบ คือ แม้ว่าจะมีความร่วมมือในด้านนี้มากขึ้น แต่ปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนก็คงจะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการค้ามนุษย์ การกดขี่แรงงานต่างด้าว
นอกจากนั้น ยังอาจจะเกิดปัญหาเรื่องการย้ายถิ่นฐานของคนในภูมิภาค ซึ่งอาจจะนําไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมา
อย่างไรก็ตาม สําหรับในประเด็นของความมั่นคงในรูปแบบใหม่นั้น ผลกระทบในเชิงบวก คือ ความร่วมมือ
ในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้จะเพิ่มมากขึ้น อาทิ มีการกําหนดมาตรการต้านการค้ามนุษย์ การกําหนดมาตรการ
เพื่อให้อาเซียนปลอดยาเสพติด และกลไกแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธี แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบในเชิงลบ ก็คือ
ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่และความท้าทายข้ามแดนมากขึ้น เช่น อาชญากรรม
ข้ ามชาติ การค้ า มนุ ษ ย์ เครือ ข่ า ยการค้ ายาเสพติ ด ข้ ามชาติ และอาชญากรรมทางคอมพิ ว เตอร์ นอกจากนี้
การเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบสุข และความมั่นคงภายในประเทศ ปัญหา
จากกลุ่มก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ การแสวงประโยชน์จากการเปิดและเคลื่อนย้ายเสรี ทําให้การ
ป้องกันและปราบปรามมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น
(๒) ผลกระทบในมิ ติ ข องประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น สํ าหรับ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยน (ASEAN
Economic Community : AEC) นั้น เน้นการทําให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยมีการเปิดเสรี
ใน ๕ ด้านด้วยกัน คือ การเปิดเสรีการค้าสินค้า การเปิดเสรีการค้าภาคบริการ การเปิดเสรีด้านการลงทุน การเปิด
เสรีการเคลื่อนย้ายเงินทุน และการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ ซึ่งโดยรวมแล้วผลกระทบในเชิงบวก คือ
เมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้น จะทําให้ตลาดมีขนาดใหญ่และหลากหลาย สามารถรองรับผลผลิตที่มี
คุณภาพแตกต่างกัน ประชาชนมีทางเลือกสินค้าและบริการมากขึ้น ความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนมีมากขึ้น และประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของ
อาเซี ย น โดยเฉพาะในสาขาที่ ไทยมี ค วามได้ เปรี ย บและพร้ อ ม ในขณะที่ ผ ลกระทบในเชิ ง ลบที่ เกิ ด ขึ้ น คื อ
การแข่งขันทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จะเพิ่มขึ้นในอาเซียน และเกิดการแข่งขันเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ ระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเอง
ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้านของการเปิดเสรีภายใต้มิติของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว
ก็จะทําให้เห็นได้ถึงผลกระทบทางบวกและทางลบดังนี้
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๒๑

กระทรวงยุติธรรม

ด้านการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี ผลกระทบในเชิงบวกต่อไทย ที่สําคัญมี ๓ ประการ คือ (๑) สินค้า
ที่ไทยมีความได้เปรียบ เช่น น้ําตาล ผัก และผลไม้กระป๋อง อาหารแช่แข็ง กระดาษและสิ่งพิมพ์ ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน เครื่องจักร เนื้อสัตว์แปรรูป เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์เหล็ก อัญมณี ข้าว สิ่งทอ ยางพารา และเม็ดพลาสติก
จะมีโอกาสส่งออกไปยังตลาดอาเซียนมากขึ้น (๒) การมีอํานาจต่อรองที่มากขึ้น การรวมตัวกันของประเทศสมาชิก
ทั้ง 10 ประเทศ ได้ก่อให้เกิดตลาดในภูมิภาค ที่มีประชากรกว่า 600 ล้านคน การรวมตัวเป็นประชาคมจึงทําให้เกิด
อํานาจการต่อรองทางการค้ากับกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นๆ และ (๓) เป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมหรือ SME ต้องเร่งพัฒนาฝีมือ ตลอดทั้งสินค้าและบริการ ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน พร้อมที่จะ
ต่อสู้ในการค้าการบริการในระดับระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามผลกระทบในเชิงลบจากการเปิดเสรีการค้าสินค้า
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไทยที่สําคัญ คือ สินค้าที่ไทยเสียเปรียบและไม่พร้อมที่จะแข่งขันกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื่นๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังและแป้งมัน และอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อาจประสบปัญหาในการ
แข่งขันกับต่างประเทศ ดังนั้น ธุรกิจที่ไม่พร้อมและเสียเปรียบ อาจประสบปัญหาถึงขั้นต้องปิดกิจการ
ด้านการเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี สําหรับผลกระทบในเชิงบวกต่อไทย คือ ธุรกิจบริการด้านการศึกษา
นานาชาติ ภาพยนตร์ ธุรกิจการจัดประชุม (MICE) การท่องเที่ยว บริการสุขภาพ สปาและนวดแผนไทย และ
บริการโทรคมนาคม จะมีความได้เปรียบ และมีโอกาสขยายธุรกิจไปในอาเซียนมากขึ้น อย่างไรก็ตามผลกระทบ
ในเชิงลบต่อไทย คือ ธุรกิจบริการที่ไทยเสียเปรียบและไม่พร้อมในการแข่งขัน อาทิ ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ และ
ธุรกิจการให้บริการก่อสร้าง อาจจะประสบปัญหาถึงขั้นต้องปิดกิจการ เนื่องจากความไม่พร้อมของระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน บุคลากร และเทคโนโลยี
ด้านการเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรีและเคลื่อนย้ายเงินทุน สําหรับผลกระทบในเชิงบวก คือ การเคลื่อนย้าย
การลงทุนอย่างเสรี ในอาเซียน จะทําให้ธุรกิจไทยมีโอกาสมากขึ้น ในการย้ายฐานการผลิต และการลงทุนไปยัง
ประเทศอาเซียน นอกจากนี้ เนื่องจากขนาดของประชากรที่มีมากกว่า 600 ล้านคน และการที่อาเซียนจะเป็นตลาด
และฐานการผลิตเดียว จะเป็ นแรงจูงใจให้ ประเทศนอกอาเซี ยนสนใจมาลงทุ นในภู มิ ภาคอาเซียนและในไทยมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบในเชิงลบก็มีด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะจะมีการลงทุนจากธุรกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน
เข้ามาในไทยมากขึ้น ทําให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้น
ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี สําหรับผลกระทบในเชิงบวกต่อไทย คือ แรงงานมีฝีมือของไทยจะมีโอกาส
ทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น นอกจากนี้ ไทยจะมีแรงงานมีฝีมือที่มาจากประเทศสมาชิกอาเซียน
มาช่วยในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามผลกระทบในเชิงลบ คือ แม้ว่าจะยังไม่มี
การเปิดเสรีแรงงานไร้ฝีมือ แต่จากการที่มีการเคลื่อนย้ายบุคคลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนง่ายขึ้น อาจทําให้
ปั ญ หาแรงงานไร้ฝีมื อผิด กฎหมายในไทยเพิ่ มมากขึ้น นอกจากนี้ การเปิ ด เสรีแรงงานมีฝีมือ จะมี แรงงานจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาแข่งขันในตลาดแรงงานในไทยมากขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการประกอบอาชีพของคนไทย
ตลอดจนนํามาสู่ปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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(๓) ผลกระทบในมิติของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน สําหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) นั้น เรื่องสําคัญ คือ ความร่วมมือในการพัฒนามนุษย์
การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม ความยุติธรรมและสิทธิท างสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างอัต ลักษณ์
อาเซียน ซึ่งแยกพิจารณาได้ดังนี้
๑. การพัฒนามนุษย์ ซึ่งมีเรื่องสําคัญคือ ความร่วมมือในด้านการศึกษาระหว่างประเทศอาเซียน
ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิ งบวกต่อ ไทย คื อ ประชาชนคนไทยมี โอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับ ประเทศเพื่ อนบ้ าน
ในอาเซียนมากขึ้น รวมทั้งสถานศึกษามีการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ แรงงานในประเทศไทย
จะมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับแรงงานในประเทศอาเซียนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม
ผลกระทบในเชิงลบต่อไทย คือ ประเทศไทยจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับการกําหนดมาตรฐานแรงงานของอาเซียน
ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากมาตรฐานที่ใช้อยู่ภายในประเทศ
๒. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม ผลกระทบในเชิงบวกต่อไทย คือ ภาครัฐจะให้ความสําคัญ
กับสวัสดิการสังคมมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ จะมีความ
ร่วมมือในการคุ้มครองและสวัสดิการสังคมเพิ่มมากขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อไทย
อย่างไรก็ตามผลกระทบในเชิงลบ คือ การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนอาจส่งผลให้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
เพิ่มมากขึ้น และประเทศไทยจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น
๓. ความยุติธรรมและสิทธิทางสังคม ผลกระทบในเชิงบวก คือ ความร่วมมือในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิ และสวัสดิการสําหรับ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีความ
ร่วมมือเพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาในการละเมิดสิทธิและสวัสดิการ กลุ่มคนเหล่านี้ อาจจะเพิ่มตามไปด้วย
๔. ด้านสิ่ งแวดล้อ ม ผลกระทบในเชิ งบวก คือ ความร่วมมื อในการจัดการปัญ หาสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําให้การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น
แต่ผลกระทบในเชิงลบ คือ แม้ว่าจะมีความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอาจจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
โดยเฉพาะปัญหาจากมลพิษของเสียข้ามแดน
๕. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ผลกระทบในเชิงบวก คือ ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่าง
ไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากขึ้น และความพยายามในการแสวงหา และสร้างอัตลักษณ์อาเซียนเพิ่มมากขึ้น
แต่สําหรับผลกระทบในเชิงลบคือ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนว่า จะทําให้อัตลักษณ์ของไทย
ถูกกลืนไป ดังนั้นความเข้าใจผิดดังกล่าวอาจนําไปสู่กระแสการต่อต้านความพยายามในการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
ร่วมกัน
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๒.๒.๒ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จากที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ างต้ น จึ งเห็ น ได้ ว่ า การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของประเทศไทยนั้ น ย่ อ มมี ทั้ ง
ผลกระทบทั้งในทางบวกและผลกระทบในทางลบ ในมิติของการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ ตลอดจนสังคม
และวัฒนธรรมอย่างไม่ต้องสงสัย ดังนั้นจึงทําให้เกิดความตระหนักรู้ถงึ ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมสําหรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกระดับและมิติ ดังแยกพิจารณาได้ดังนี้
(๑) การเตรียมความพร้อมระดับชาติ สืบเนื่องจาก “ข้อตกลงบาหลี ๒” ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
การลงนามรับรองปฏิญญาชะอํา หัวหิน ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๔ ที่ชาติอาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ขึ้น เพื่อรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สําเร็จภายในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังกล่าว ประเทศไทยในฐานะชาติสมาชิกอาเซียน จึงมีเข็มมุ่งที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการเตรียมความพร้อมในระดับและภาคส่วนต่างๆ ดังนี้
๑. นโยบายของรัฐบาล ปรากฏจากคําแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา ที่ ระบุว่า
หนึ่งในจุดมุ่งหมายของนโยบายของรัฐบาลคือ “เพื่อนําประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมือง
และความมั่นคง” โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่จะเร่งดําเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
ในมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง ตลอดจนการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในและภายนอกภูมิภาค
๒. กลไกระดับชาติ ประกอบด้วย
๒.๑ คณ ะกรรมการอาเซี ย นแห่ ง ชาติ ซึ่ ง มี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
การต่างประเทศเป็นประธาน เป็นกลไกตัดสินใจและประสานงานระดับนโยบายเพื่อบูรณาการการดําเนินงานของ
หน่ ว ยงานไทยและเตรี ย มความพร้ อ มอย่ า งเป็ น เอกภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะอนุกรรมการว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน เพื่อประสานงานและติดตามให้มีการดําเนินการ
ตามแผนแม่ บ ทว่าด้ วยความเชื่ อ มโยงระหว่ างกั น ในอาเซี ย นที่ ส อดคล้ องกั บ ผลประโยชน์ ข องไทย อี ก ทั้ งยั งมี
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อบูรณาการงานการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้เรื่อง
อาเซียนแก่ทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มที่
๒.๒ สํานักงานเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามข้อ ๑๓ ของกฎบัตร
อาเซียน โดยมีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ทําหน้าที่นี้ เพื่อเป็นผู้ประสานงานกลางในการอนุวัตรข้อ
ตัดสินใจของอาเซียนและเตรียมการระดับชาติของการประชุมอาเซียน
๒.๓ คณะกรรมการ/อนุกรรมการสําหรับการดําเนินการตามแผนการจัดตั้ ง
ประชาคมอาเซียนในแต่ละเสาหลัก โดยหน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงานแต่ละเสาเป็นประธาน
๓. การเตรียมความพร้อมภาครัฐ เพื่อให้หน่วยราชการไทยดําเนินการเพื่อก้าวสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงต่างประเทศจึงมีภารกิจต้องผลักดันประเด็นต่อไปนี้
๓.๑ เสนอให้มีการจัดตั้งกลุ่มงานหรือส่วนงานที่รับผิดชอบประเด็นเกี่ยวกับ
อาเซียนโดยตรง (ASEAN Unit) ขึ้นในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ดําเนินการเตรียมความพร้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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๓.๒ ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน เพื่อให้
จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการ พัฒนาทักษะการทํางานละเจรจาระหว่างประเทศ รวมทั้ง
ทักษะทางภาษที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ การแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้
กรอบอาเซียนทั้งสามเสาหลัก เพื่อให้กฎหมายมีความทันสมัยและเอื้อให้ไทยสามารถแข่งขันและใช้โอกาสจาก
อาเซียนได้เต็มที่
๓.๔ ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการฝึกอบรบบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อการถ่ายทอดให้การศึกษาที่เหมาะสม
๔. การเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน กระทรวงการต่างประเทศให้ความสําคัญ
กับการสร้างความตระหนักรู้และให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน ด้วยการดําเนินการ
ต่อไปนี้
๔.๑ กิจกรรมอาเซียนสัญจร เน้นที่กลุ่มเยาวชนและจังหวัดชายแดนเป็นลําดับแรก
๔.๒ กิจกรรมวันอาเซียน (๘ สิงหาคม) มุ่งจัดกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชน
๔.๓ การสัมมนาและบรรยายให้ความรู้
๔.๔ การจัดทําสื่อเผยแพร่
๔.๕ การสนับสนุนเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษาและหลักสูตรอาเซียนศึกษา
๔.๖ การสัมมนาครูต้นแบบสู่ประชาคมอาเซียน
๔.๗ การจัดค่ายยุวทูตอาเซียน
๔.๘ การสนับสนุนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในอาเซียน
๕. การเตรี ย มความพร้ อ มภาคเอกชนและแรงงาน เพื่ อ ให้ ภ าคเอกชนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มที่ โดยการเตรียมความพร้อมต่อไปนี้
๕.๑ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของภาคเอกชนและแรงงานไทยให้ ต อบสนอง
ความต้องการและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดอาเซียน
๕.๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีทั้งระหว่างประเทศ
อาเซียนและนอกภูมิภาค
๕.๓ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคเอกชนในการกํ า หนดนโยบายและ
การเจรจาความตกลงต่ างๆ โดยมี ผู้ แ ทนของสภาหอการค้ า สภาอุ ต สาหกรรมและสมาคมธนาคารไทยเป็ น
องค์ประกอบของคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ
๕.๔ รักษาคุ ณ ภาพสิ น ค้ าให้ ได้ ต ามความต้ องการของตลาดและผ่ านเกณฑ์
มาตรฐานระหว่างประเทศ
๕.๕ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งและใช้ ป ระโยชน์ จ ากเครื อ ข่ า ยนั ก ธุ ร กิ จ และ
ผู้ประกอบการในอาเซียน
๕.๖ จัดทํายุทธศาสตร์เพื่อลดทอนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจไทย โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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(๒) การเตรีย มความพร้อมของระบบราชการไทย สํ าหรับ การเตรี ยมความพร้อ มของระบบ
ราชการไทยเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ นั้ น สํานักงาน ก.พ. ได้เสนอแนวทางการเสริมสร้าง
ความพร้อมในการพั ฒ นาข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียนเข้าสู่การประชุมก.พ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๕๔ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
๑. ในปี ๒๕๕๔ ให้ มี ก ารดํ า เนิ น การในการประเมิ น และสร้างความตระหนั ก โดยมี
แนวทางดํ า เนิ น การสร้ างความตระหนั ก ตื่ น ตั ว และสร้า งเครื อ ข่ า ย โดยรวมถึ งการจั ด ทํ า หนั งสื อ แจ้ ง เวี ย น
ส่วนราชการถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อมข้าราชการ การปรับปรุงเครื่องมือสื่อการพัฒนา (เช่น การเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Learning หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรสําหรับผู้บริหาร) การส่งเสริมให้เกิดระบบ
การแลกเปลี่ยนบุคลากรระยะสั้นระหว่างข้าราชการของประเทศสมาชิกอาเซียน และการให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิคหรือวิชาการแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ การให้ความรู้และพัฒนาข้าราชการในระยะนี้จะเน้นความรู้
ทักษะและสมรรถนะพื้นฐานเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เช่น ๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียน และแผน
แม่บทของแต่ละด้าน) โดยให้ความสําคัญกับกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มข้าราชการที่จะเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นลําดับต้น
๒. ในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ การพั ฒ นาและปรับ ใช้ เป็ น การขยายการพั ฒ นาและสร้า ง
ความพร้อมทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก โดยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเตรียมความพร้อมระหว่าง
ส่วนราชการ อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรภาคราชการจะคํานึงถึงความจําเป็นในการพัฒนาของแต่ละเสาหลักมากขึ้น
และขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมนอกเหนือจากกลุ่มบริหาร
๓. ในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ เร่งและเพิ่ม มีการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะ ที่เข้มข้นขึ้น
ในทุกระดับและครอบคลุมประเด็นการพัฒนาบุคลากรของทุกเสาหลัก รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
มุมมองและประสบการณ์ระหว่างส่วนราชการที่รับผิดชอบในต่างเสาหลัก
ต่ อ มา เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๔ ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ได้ รั บ ทราบข้ อ เสนอของ
คณะกรรมการอาเซียนที่เสนอให้หน่วยราชการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและให้
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนใน ปี ๒๕๕๘ เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้มีแนวทางดังนี้
๑. ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานเตรีย มความพร้อม หากหน่ วยงานใดจํ าเป็ น ต้ องของบประมาณ
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ รองรั บ การดํ า เนิ น งานในการเตรี ย มความพร้ อ ม ให้ แ จ้ งต่ อ คณะกรรมการอาเซี ย นเพื่ อ ช่ ว ยขอ
งบประมาณเพิ่มเติมให้
๒. ให้ความสําคัญในการตระหนักรู้เรื่องประชาคมอาเซียนในหน่วยราชการต่างๆ
๓. เห็ น ชอบในหลั ก การที่ อ าจต้ อ งปรั บ โครงสร้ า งส่ ว นราชการเพื่ อ รองรั บ การเป็ น
ประชาคมอาเซียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและประสานงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อรักษา
บทบาทนําในการขับเคลื่อนและรักษาผลประโยชน์ของไทยในประชาคมอาเซียน
๔. ให้แต่ละหน่วยจัดทําแผนการดําเนินงานสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในส่วนที่
แต่ละส่วนราชการรับผิดชอบ โดยจัดทําเป็นแผนปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ แล้วประมวลเป็นแผนชาติ
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อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า การเตรียมตัวของภาคราชการโดยรวมนั้น มีอยู่ในประเด็นสําคัญ ๆ
ดังนี้
๑. ปรับตัวเพื่อให้ทันกับประเทศอาเซียนอื่นๆ โดยจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นในการมี
ปฏิสัมพันธ์กับระบบราชการต่างๆ
๒. ระบบราชการไทยจะต้ อ งทํ า งานให้ ทั น กั บ ระบบราชการประเทศอาเซี ย นอื่ น ๆ
โดยเฉพาะสิงคโปร์ที่ได้ชื่อว่ามีระบบราชการที่มีประสิทธิภาพมาก
๓. ราชการไทยต้ อ งตื่ น ตั วในการรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ อาเซี ย นมากขึ้ น ต้ อ งพยายามเรีย นรู้
ประเทศเพื่อนบ้านทั้งด้านภาษาและด้านอื่นๆ
๔. ราชการไทยต้องปรับตัวด้านทักษะทางภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษา
ราชการของอาเซียน
๕. ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานและเปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
จากความสอดคล้ อ งกั น ระหว่ า งแนวทางการเตรี ย มความพร้ อ มที่ รั ฐ บาลกํ า หนดไว้ แ ละ
แนวทางการเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนาข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียนดังกล่าวแล้วข้างต้น สํานักงาน ก.พ.
ซึ่งตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมของข้าราชการ จึงมุ่งในการสร้างและเตรียมความพร้อมข้าราชการไทย
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ตลอดจนศึกษา
ค้ น หาแนวทางการเสริ ม สร้ า งความพร้ อ มในการพั ฒ นาข้ า ราชการสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นอย่ า งมี ร ะบบและมี
ประสิ ท ธิภ าพ โดยในระยะที่ ผ่ านมา สํ านั ก งาน ก.พ. ซึ่ งได้ รับ มอบให้ รับ ผิ ด ชอบในองค์ ป ระกอบย่ อ ยเฉพาะ
ประชาคมสังคมวัฒนธรรมเท่านั้น โดยมีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
ด้ า น A การพั ฒ นามนุ ษ ย์ ข้ อ A๗ พั ฒ นาสมรรถนะของข้ า ราชการหรื อ สร้ า งศั ก ยภาพ
ของข้าราชการ และด้านสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม
ด้ า น C สิ ท ธิ แ ละความยุ ติ ธ รรมทางสั ง คม ข้ อ C๓ การส่ ง เสริ ม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ขององค์กรธุรกิจ
ทั้งนี้ โดยมีมาตรการที่เน้นการจัดตั้งระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ
และมีความน่าเชื่อถือ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในระบบราชการของอาเซียน ทั้งในระดับ
ปฏิบัติและระดับบริหาร
นอกจากนี้ ยังต้องมีการเตรียมตัวสําหรับภารกิจเฉพาะหน่ วย โดยเฉพาะที่ เกี่ยวกับหน่วยงาน
กระทรวงยุติธรรม ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. ประเด็ น เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิม นุ ษ ยชน ซึ่ งจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ กระทรวงยุ ติ ธ รรม ที่ จ ะต้ อ ง
มีบทบาทมากขึ้นในเรื่องของการผลักดันความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน และกลไกสิทธิมนุษยชนในอาเซียน
๒. การจัดทําข้อตกลง สนธิสัญญา และกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งกระทรวงยุติธรรม
ต้องทํางานด้านนี้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
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๒.๓ ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมของไทย
จากผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อประเทศไทย ที่แยกพิจารณาในมิติของเสาหลัก
ทั้ง ๓ เสาของประชาคมอาเซียนที่ครอบคลุมในมิติด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ดังกล่าวแล้ว ย่อมทําให้เห็นได้ว่า ผลกระทบที่ประเทศไทยจะได้รับเหล่านี้จะเชื่อมโยงก่อให้เกิดปัญหา
ข้อขัดข้อง รวมทั้งความขัดแย้ง กระทบกระทั่งของการอยู่ร่วมกันของประชาชนในสังคมไทย ซึ่งจําเป็นต้องอาศัย
กฎกติกาของสังคมในรูปแบบของกฎหมาย เป็นเครื่องมือสําคัญในการกํากับ ควบคุมการกระทําต่อกัน และตัดสิน
ปัญ หาขัดแย้งที่ เกิดขึ้นระหว่างกัน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ผลกระทบที่ต ามมาเป็น ลําดับต่ อไปอย่างไม่ ต้องสงสัย
หลังจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ก็คือ ผลกระทบทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งแม้ว่า
ผลกระทบดังกล่าวนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นโดยเร็วเมื่อเปรียบกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมข้างต้น เนื่องจาก
ผลกระทบทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง และวัฒนธรรมหลังจากมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนขึ้นและประเทศ
ต่างๆ ต่างเข้าสู่สถานะของประชาคมอาเซียนแล้วนั่นเอง
สํ า หรั บ ผลกระทบทางด้ า นกฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรมจากการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นนั้ น
กฎหมายดูเสมือนจะเป็นเรื่องที่ได้รับผลกระทบก่อนเป็นลําดับแรก หลังจากนั้นกฎหมายเองจะเป็นตัวนําไปสู่
ผลกระทบทางด้ านกระบวนการยุติธรรมในเรื่องต่างๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่ จะเกิดขึ้น
ทางด้านกฎหมายแล้ว จะเห็นได้ว่า ยังมีลําดับก่อน-หลังของกฎหมายที่จะได้รับผลกระทบต่างกัน ดังนี้
ในลําดับแรก กฎหมายที่จะได้รับผลกระทบก่อน ได้แก่ กฎหมายที่จะต้องดําเนินการพัฒนาสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนและการดําเนินการตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศในความร่วมมือด้านต่าง ๆ
ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสนธิสัญญา
หรือความตกลงดังกล่าวก่อน จึงจะสามารถมีผลบังคับใช้ภายในประเทศได้ เช่น สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือ
ซึ่ ง กั น และกั น ในเรื่ อ งทางอาญาของภู มิ ภ าคอาเซี ย น (ASEAN MLAT) ซึ่ ง ประเทศไทยยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ห้ สั ต ยาบั น
สนธิ สั ญ ญาดั ง กล่ า ว ตามแผนการสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น (Roadmap for an ASEAN C0mmunity ๒๐๐๙ –
๒๐๑๕) ซึ่งที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ที่ชะอํา หัวหิน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ (ค.ศ.๒๐๐๙) ได้รับรอง
และกําหนดให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตาม (Roadmap) โดยกําหนดให้ชาติสมาชิกต้องให้สัตยาบัน ASEAN
MLAT และทําให้ ASEAN MLAT มีสถานะเป็นสนธิสัญญาอาเซียน (ASEAN Treaty) ซึ่งสําหรับประเทศไทยนั้น
ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติแก้ไข พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา พ.ศ.๒๕๓๕ ยังอยู่ใน
ระหว่างพิจารณาของรัฐสภา
หลังจากนั้น กฎหมายที่จะได้รับผลกระทบตามมา จึงจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในเสาหลัก
ต่างๆ ซึ่งผลกระทบในส่วนที่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) นั้น
มีกฎหมายที่จะต้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเตรียมการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะต้องดําเนินการ
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เป็นการเร่งด่วน ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเสาหลักทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจนี้จะส่งผล
กระทบต่อประเทศไทยอย่างมากที่สุด เพราะจะมีการเคลื่อนย้ายของสินค้า การบริการ และการลงทุนอย่างเสรี
การไหลเวียนของแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี (free flow of skilled labor) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องได้รับ
การแก้ไขปรับปรุง มีดังต่อไปนี้
๑. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งจะต้องกําหนดประเภทธุรกิจให้ต่างชาติเข้ามา
ลงทุนได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงคํานิยามของคําว่า “คนต่างด้าว” เสียใหม่
๒. พระราชบั ญ ญั ติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๒๑ จะต้องมีการออกกฎหมายลําดับรองหรือ
กฎหมายลูก เพื่อไม่ให้เป็นการสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
๓. พระราชกําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทํา พ.ศ.๒๕๒๒
๔. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ จะต้องมีการปรับปรุงเพื่อคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่หลบหนี
เข้าเมือง ซึ่งได้รายงานตัวและจดทะเบียนกับกรมการปกครองและยังไม่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติ ให้แรงงานเหล่านี้
ได้รับการคุ้มครองเมื่อประสบอันตรายและเจ็บป่วย
๕. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ แก้ไขเพื่อให้กฎหมายรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
การทํางานของคนต่างด้าว
๖. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ จะต้องมีการปรับปรุงให้ที่ปรึกษาผู้มีสิทธิจัดตั้งสหภาพ
แรงงาน กรรมการหรืออนุกรรมการ ไม่จําเป็นต้องมีสัญชาติไทย เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ไทยจะให้สัตยาบัน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘
นอกจากนี้ยังจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร กฎหมายศุลกากร กฎหมายภาษี
สรรพสามิต และกฎหมายเกี่ยวกับการถือหุ้นของคนต่างชาติ ตลอดทั้งจะต้องมีการพัฒนากลไกและกระบวนการ
ระงับข้อพิพาททางอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น
ส่วนผลกระทบทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political
– Security Community : APSC) ผลของการรวมตั ว เป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นที่ มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยคน
สิน ค้า การบริการ เงิน ทุ น และการเคลื่อ นย้ายแรงงานอย่ างเสรี ซึ่งจะก่อ ให้ เกิดปั ญ หาอาชญากรรมข้ามชาติ
ทั้งการค้า ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันอาเซียนได้ให้ความสําคัญ
กับอาชญากรรมข้ามชาติ ๘ ประเภท ได้แก่ การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ โจรสลัด การค้าอาวุธ การฟอกเงิน
การก่อการร้าย อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้นประเทศไทยจะต้องมีการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญาหลายระดับ ดังนี้
ระดับระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ
องค์กร ค.ศ. ๒๐๐๐
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ระดับภูมิภาค ได้แก่ สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาอาเซียน ค.ศ. ๒๐๐๔
และได้ทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
ค.ศ. ๒๐๐๔
ระดับทวิภาคี ได้แก่ บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชาเรื่องความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยการขจัดการค้าเด็กและหญิงและการช่วยเหลือเหยื่อของการค้ามนุษย์
ค.ศ. ๒๐๐๓ บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวว่าด้วย ความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ค.ศ. ๒๐๐๓ บันทึกความเข้าใจ
ระหว่างกระทรวงความมั่นคงสาธารณรัฐประชาชนจีนกับอาเซียนว่าด้วย ความร่วมมือในประเด็นความมั่นคง
รูปแบบใหม่ ค.ศ. ๒๐๐๔ ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในเรื่องการป้องกันและต่อสู้อาชญากรรมในลักษณะต่างๆ ค.ศ. ๒๐๐๔ สนธิสัญญา
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา และสนธิสัญญาโอนตัวนักโทษเด็ดขาด
ระหว่างประเทศ
ระดับภายในประเทศ ได้แก่ พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดําเนินตามคําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗
และพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีสนธิสัญญากับประเทศ
ไทยเกี่ ย วกั บ การส่ ง ผู้ ร้ า ยข้ า มแดนมี จํ า นวน ๖ ประเทศ ได้ แ ก่ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจั กรกั ม พู ช า สาธารณรัฐสั งคมนิ ย มเวียดนาม ประเทศมาเลเซี ย ประเทศอิ น โดนี เซี ย และประเทศ
ฟิลิปปินส์
สําหรับผลกระทบทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio –
Cultural Community : ASCC) ผลของการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนอกจากจะเกิดผลกระทบ
ทางด้านการเมืองความมั่นคงแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมตามมา โดยเฉพาะจะต้องมี
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจํานวนหลายฉบับ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลังจากเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยน ปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ มจะไม่ ใช่ปั ญ หาประเทศใดประเทศหนึ่ งอี ก ต่ อ ไป แต่ จ ะเป็ น ปั ญ หาของ
ประชาคมโลก กฎหมายเกี่ย วกั บสาธารณสุ ข เช่ น การควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ เมื่ อ เป็ น ประชาคมอาเซี ยนแล้ วจะ
ดําเนินการควบคุมโรคติดต่ออย่างไร กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิสตรี เด็ก เยาวชน ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้การ
คุ้มครองสิทธิสตรี เด็ก และเยาวชน ดีพอแล้วหรือไม่ และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเห็นได้ว่า หลังจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ประเทศสมาชิกต่างได้รับ
ผลกระทบจากประชาคมอาเซียนในมิติของเสาหลักต่างๆ ต่อกฎหมายที่ตนใช้บังคับอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น ต่อจากนั้น
สิ่งที่ได้รับเป็นผลกระทบตามมา ก็จะเป็นผลกระทบด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และแม้การรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนจะไม่เกิดผลกระทบทางด้านกระบวนการยุติธรรมโดยเร็วในทันทีเมื่อเปรียบกับผลกระทบ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ทางด้านเศรษฐกิจ แต่ผลกระทบทางด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซี ยนแล้ ว ซึ่ งกระบวนการยุ ติ ธรรม ไม่ ว่าในชั้ น ตํ ารวจ อั ยการ ศาล และราชทั ณ ฑ์ และกระบวนงานอื่ น ๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ในกระบวนการยุ ติ ธ รรม รวมทั้ ง กรมคุ ม ประพฤติ ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง
ในกระบวนการยุติธรรม ก็ย่อมจะต้องมีการปรับ ตัวและเตรียมการรองรับผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เพราะบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
จะต้องพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากปัญ หาและความซับซ้อนของอาชญากรรมข้ามชาติ
จะเพิ่มมากขึ้น และบุคลากรจะต้องมีการศึกษาและเรียนรู้กฎหมายต่างประเทศ กฎหมายของประเทศสมาชิก
อาเซียน กฎหมายเกี่ยวกับการค้าการลงทุน และภาษาต่างประเทศมากขึ้นกว่าที่เคยมีมา
นอกจากนั้น ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เช่น การดําเนินคดีอาญาในชั้นตํารวจ
และพนักงานอัยการ ย่อมได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนมีระบบกฎหมายที่แตกต่างกัน
โดยมีเหตุผลทางประวัติศาสตร์จากยุคล่าอาณานิ คมเป็นฐานในการเลือกใช้ระบบกฎหมาย เช่น ประเทศลาว
กัมพูชา เวียดนาม เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส จะเลือกใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ส่วนประเทศที่
เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน จะเลือกใช้ระบบจารีตประเพณี
ในขณะที่ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีการนํากฎหมายอิสลาม มาใช้ประกอบกับระบบจารีตประเพณีด้วย
ดังนั้นกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินคดีอาญาในชั้นตํารวจ และพนักงานอัยการ จึงมีความแตกต่างกันไม่ว่า
ขั้นตอนการจับ การค้น การสอบสวน การยื่นฟ้องคดีต่อศาล เมื่อมีการรวมเป็นประชาคมอาเซียนแล้วขั้นตอนการ
ดําเนินคดีอาญาของประเทศหนึ่ง อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับของอีกประเทศหนึ่ง แต่ด้วยข้อจํากัดในการบังคับใช้
กฎหมายที่กฎหมายประเทศหนึ่งไม่สามารถใช้บังคับกับอีกประเทศหนึ่งได้ ดังนั้นทางออกของการดําเนินคดีอาญา
ในชั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจและพนักงานอัยการ คือ การทําความตกลงกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อให้มีการสร้าง
ระบบหรือช่องทางพิเศษ สําหรับความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ระบบตํารวจอาเซียน
เหมือนอินเตอร์โพล หรือตํารวจสากล มีหมายจับอาเซียน (ASEAN Arrest Warrant) ที่หมายจับในประเทศหนึ่ง
สามารถจั บ ผู้ ต้ อ งหาได้ ทุ ก ประเทศในอาเซี ย นโดยไม่ ต้ อ งไปขอหมายใหม่ มี พ นั ก งานสอบสวนร่ ว ม
(Joint Investigation Team) ที่พนักงานสอบสวนของหลายประเทศที่มีเขตอํานาจเกี่ยวพันกันเป็นคณะพนักงาน
สอบสวนร่วมมีอํานาจร่วมทําคดีด้วยกัน หรือสถานที่ดําเนินคดีที่เหมาะสม (Choice of Forum to Prosecute)
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ฟ้องคดีมีอาํ นาจพิจารณาฟ้องคดีในศาลของประเทศทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพในการดําเนินคดี
เป็ นต้น การดําเนินคดีร่วมดังกล่าวในเบื้ องต้นไม่ สามารถกระทํ าได้ทุกฐานความผิดจะกระทํ าได้เฉพาะคดีที่มี
ฐานความผิดองค์ประกอบหรือลักษณะเดียวกัน ซึ่งส่วนมากเป็นความผิดที่ประเทศมีข้อผูกพันตามสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศ เช่น การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การลักลอบขนคนข้ามถิ่น (People Smuggling) โจรสลัด
(Sea Piracy) และฟอกเงิน เป็นต้น
ส่วนในชั้นพนักงานอัยการอาจจะมีการก่อตั้งองค์กรอัยการอาเซียนเพื่อทําหน้ าที่ ประสานงานในการ
ดําเนินคดีชั้นพนักงานอัยการกับอัยการของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งปัจจุบันสํานักงานอัยการสูงสุดได้ตั้งศูนย์
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๓๑

กระทรวงยุติธรรม

พันธกิจอาเซียน เพื่อทําหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจด้านอาเซียนของสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นการเฉพาะ
ปัจจุบันการดําเนินคดีอาชญากรรมข้ามชาติมีปัญหาและอุปสรรคมากเนื่องจากแต่ละประเทศมีระบบกฎหมาย
ที่แตกต่างกันและบางประเทศไม่มีการทําความตกลงให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน เช่น การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ซึ่งปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนมีเพียง ๕ ประเทศเท่านั้นที่มีสนธิสัญญากับประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน เนื่องจากระบบกฎหมายจารีตประเพณี ไม่มีระบบต่างตอบแทนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันต้องใช้
สนธิสัญญาเท่านั้น ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปเจรจากับประเทศที่ยังไม่มีสนธิสัญญาการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนกับประเทศไทย
นอกจากนี้ ปัญ หาด้านความร่วมมือในการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ว่าในชั้นตํารวจ พนักงานอัยการ
ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องทําความตกลงกันไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบพยานวัตถุและพยานเอกสารที่เป็นต้นฉบับ
การยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ ของผู้กระทําผิด ตลอดทั้งการโอนตัวนักโทษซึง่ ขณะนี้ประเทศไทยได้มีสนธิสญ
ั ญาโอนตัว
นักโทษกับกลุ่มปะเทศสมาชิกอาเซียนแล้วจํานวน ๔ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า สาธารณรั ฐ สั งคมนิ ย มเวี ย ดนาม และประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ส่ ว นอี ก ๖ ประเทศยั งไม่ มี
สนธิสั ญ ญาดั งกล่าว และประเทศไทยอยู่ ระหว่างการเจรจากับ ประเทศมาเลเซี ย ซึ่งจะต้อ งทํ าให้ ค รบทั้ง ๑๐
ประเทศ
ส่วนปัญหาในการดําเนินคดีอาญาในชั้นศาล การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีของแต่ละประเทศมีความ
แตกต่างกันบางประเทศใช้ระบบกล่าวหา บางประเทศใช้ระบบไต่สวน ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐาน ที่มีปัญหาว่า
พยานหลักฐานที่ได้ในประเทศหนึ่งศาลในอีกประเทศหนึ่งจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่ การสืบพยาน
ประเด็นในศาลแต่ละประเทศจะนํามารับฟังเป็นพยานหลักฐานในศาลอีกประเทศหนึ่งได้หรือไม่ การบังคับใช้
กฎหมาย ศาลอาจจะต้องใช้พระราชบัญ ญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๕๔๘ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
เรื่องการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาของศาลประเทศสมาชิกอาเซียนประเด็นคือศาลของประเทศสมาชิก
อาเซียนมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้ว คู่ความในคดีต้องการนําคําพิพากษาของประเทศสมาชิกนั้นมาให้ศาลไทย
รั บ รองและบั ง คั บ ตามคํ า พิ พ ากษาในประเทศไทย ศาลไทยจะรั บ รองและบั ง คั บ ตามคํ า พิ พ ากษาของศาล
ต่างประเทศนั้นอย่างไร ซึ่งจะต้องไปทําความตกลงกับประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ด้วยเหตุที่ ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทยมีความหลากหลายซับซ้อนและมีแนวคิด
อนุรักษ์นิยม (conservative) สูง อาจมีความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยต่อการเปลี่ยนแปลงด้านระบบกฎหมายและการ
ดําเนินคดีอาญาที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะหากมีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยและเงื่อนไขทางรัฐธรรมนูญ
ก็ อ าจจะทํ าให้ เกิ ด ปั ญ หาการปรับ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงที่ ล่ าช้ า แต่ เชื่ อ ว่ า ประเทศอื่ น ที่ มี เจตจํ านงทางการเมื อ ง
(Political will) และความพร้ อ มของระบบกฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ใกล้ เคี ย งกั น เช่ น มาเลเซี ย
สิงคโปร์ บรูไน และอินโดนีเซีย จะรวมตัวนําการเปลี่ยนแปลงก่อน เช่น การใช้หมายจับอาเซียนร่วมกัน คณะ
พนักงานสอบสวนร่วม และการเลือกฟ้องคดีในประเทศที่มีสถานที่ดําเนินคดีที่เหมาะสม ซึ่งถ้าประเทศไทยไม่ร่วม
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ในขั้นตอนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้น ก็อาจจะสูญเสียบทบาทการนําในแวดวงกระบวนการยุติธรรมของ
อาเซียน
อย่างไรก็ตาม การรวมเป็นประชาคมอาเซียนก็ยังจะก่อให้เกิดผลดีต่อระบบกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมของไทยด้ วยเช่น กัน เนื่องจากระบบกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์และการค้าการลงทุ นที่ มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ใกล้เคียงสอดคล้องกัน (harmonization) เพื่อรองรับการเป็นตลาดเดียวของอาเซียนนั้น ทําให้
ง่ายต่อการศึกษาและปฏิบัติทางวิชาชีพของนักกฎหมายในอาเซียนโดยภาพรวม ทําให้เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนกับภูมิภาคอื่นของโลก ซึ่งกระบวนการยุติธรรมของไทยจะสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จุดเด่นของระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศอื่นและนํามาปรับใช้พัฒนาระบบกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมของไทยได้ โดยที่ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของทุกประเทศจะมีจุดแข็งจุดอ่อนของตนที่แตกต่างกันไป เช่น ประเทศกลุ่มสมาชิกใหม่ของอาเซียน หรือกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งได้แก่
กัมพูชา ลาว เมียนม่า และเวียดนาม นั้น แม้ระบบกฎหมายและโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมจะใหม่ยังไม่พัฒนา
เต็มที่ การคุ้มครองสิทธิประชาชนยังมีปัญหา บางประเทศไม่มีระบบทนายความที่เป็นวิชาชีพที่ชัดเจน แต่ประเทศ
เหล่านี้ ก็มีจุดแข็งและประสบการณ์ในการระงับข้อพิพาทในชุมชน การใช้ระบบยุติธรรมทางเลือก ซึ่งไทยสามารถ
เรียนรู้และปรับใช้ได้ ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์มีการใช้ระบบศาลอิเล็คทรอนิกส์ (e-court) ที่การยื่นคําคู่ความ
การฟ้องคดี การอ่านคําพิพากษาสามารถทําทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งไทยสามารถเรียนรู้ศึกษาและนํามาพัฒนา
ปรับใช้กับกระบวนการยุติธรรมของไทยได้ การรวมเป็นประชาคมอาเซียนจึงจะทําให้เอื้อต่อการจัดตั้งองค์กรกลาง
ด้านกระบวนการยุติธรรมที่มีสถานะและโครงสร้างที่ชัดเจน เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินการและประสานความ
ร่ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกั น และกั น ทางอาญาและการส่ งผู้ ร้า ยข้ ามแดนในอาเซี ย น อั น จะทํ าให้ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมีประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียนหมวด ๕ ข้อ ๑๖ ด้าน
องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน (Chapter IV, Article ๑๖ Entities Associated with ASEAN) ได้บัญญัติไว้
ในทางที่เอื้อต่อการจัดตั้งและรับรองสถานะขององค์กรกลางที่จะจัดตั้งในลักษณะดังกล่าว โดยสามารถนําองค์กร
นั้นๆไประบุในผนวก ๒ ของกฎบัตรอาเซียนได้ต่อไป
ยิ่งไปกว่านั้น การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนที่มีสมาชิก ๑๐ ประเทศแล้วกําหนดนโยบายหรือท่าที
ระหว่างประเทศ ที่เป็นเอกภาพ จะทําให้มีน้ําหนักในการเจรจาต่อรองและเสนอท่าทีในเวทีระหว่างประเทศได้ดี
ซึ่งหากไทยต้องการเสนอท่าทีหรือผลักดันผลประโยชน์ของไทยเรื่องใด และสามารถทําให้เป็นท่าทีของอาเซียนได้
ท่าทีหรือผลประโยชน์ของไทยผ่านทางอาเซียนก็จะมีน้ําหนักเป็นที่รับฟังในเวทีระหว่างประเทศ เช่น การประชุม
ของสํานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC)) หรือ การประชุ ม กั บ จี น ญี่ ปุ่ น และเกาหลี ในกรอบ ASEAN+๓ ถ้ าไทยเห็ น ว่ าปั ญ หาใหญ่ ข องไทย
เป็นเรื่องยาเสพติดและการค้ามนุษย์ และไทยสามารถผลักดันให้เป็นท่าทีอาเซียนได้ ปัญหายาเสพติดและการค้า
มนุษย์ก็จะได้รับการพิจารณาให้ความสําคัญมากกว่าการเสนอเป็นท่าทีเฉพาะของประเทศไทยประเทศเดียว
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แต่อย่างไรก็ตาม การรวมเป็นประชาคมอาเซียนก็อาจก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการ
รวมตัวกันของประชาคมอาเซียนนี้ จะก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทย ในแง่
ของการพัฒ นาปรับปรุงระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทยในส่วนที่จะกระทบกับหลักการของ
ประชาคมอาเซียน เช่น การบูรณาการกฎหมายการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ไม่สามารถดําเนินการได้โดยอิสระ
ด้วยองค์ประกอบและปัจจัยภายในประเทศอย่างเดียว แต่ยังต้องคํานึงถึงหลักการ โครงสร้าง ระบบของประชาคม
อาเซียน และปัจจัยภายนอก องค์กรหรือหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมอาจสูญเสียอํานาจบางส่วน ในส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ หรื อ งานของประชาคมอาเซี ย น หรื อ บุ ค คลในชาติ อ าเซี ย น โดยเฉพาะในระยะยาว
หากประชาคมอาเซียนมีความเข้มแข็งสามารถจัดตั้งองค์กรเหนือรัฐ (Supranational organs) ขึ้นมาทําหน้าที่
ด้ านกระบวนการยุติ ธรรม เช่ น องค์การยุติ ธรรมอาเซี ยน (ASEAN Just) ศาลยุติ ธรรมอาเซี ยน หรือ ศาลสิท ธิ
มนุษยชนอาเซียน ในลักษณะเช่นเดียวกับที่มีองค์กรเหนือรัฐที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรป อํานาจขององค์กรเหนือรัฐ
เหล่านั้น ก็จะมีอํานาจมากกว่าองค์กรหรือหน่วยงานยุติธรรมภายในประเทศ นอกจากนี้แล้วยังอาจเสียค่าใช้จ่าย
ด้ า นงบประมาณและบุ ค ลากรเพิ่ ม ขึ้ น สํ า หรั บ กรณี ที่ ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงระบบกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม ให้เป็นเอกภาพและสอดคล้องกับหลักการของประชาคมอาเซียน รวมทั้งการจัดตั้งองค์กร
ต่างๆของอาเซียนเพิ่มเติม ดังนั้นองค์กรในกระบวนการยุติธรรมของไทยจะต้องมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่ชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การเป็นประชาชมอาเซียนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สําหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มี
บทบาทหน้าที่โดยตรงเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนั้น ปรากฎการเตรียมความพร้อมดังนี้
เนื่ อ งจากการเข้ า ร่ ว มประชาคมอาเซี ย น ซึ่ งประกอบด้ ว ยความร่ ว มมื อ ๓ เสาหลั ก คื อ ประชาคม
ความมั่ น คงอาเซี ย น (ASEAN Security Community – ASCC) ประชาคมเศรษฐกิ จ (ASEAN Economic
Community – AEC) และประชาคมสั งคมและวัฒ นาธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)
ซึ่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดังกล่าว จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในด้านการเคลื่อนย้ายประชากร
แรงงาน และการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ในการรวมตัวและความร่วมมือจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
ดังกล่าวนั้น กระทรวงยุติธรรมซึ่งมีบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคงของภูมิภาค
อาเซียน จึงต้องมีการพัฒนากลไกและเครื่องมือของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนให้มีประสิทธิภาพในการแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกกับรัฐสมาชิก
ด้วยกันเองโดยสันติวิธีหรือปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลําพัง
เช่น การก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์
การเสริมสร้างความร่วมมือ ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการเสริมสร้างความยุติธรรมทางสังคม
ในการนี้ กระทรวงยุ ติ ธรรมจึงได้ นํ าประเด็ นดั งกล่ าวมากํ าหนดเป็ นกลยุ ทธ์ในแผนปฏิ บั ติ ราชการสี่ ปี ของ
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๘ ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ว่าด้วย การพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพการบริหารงาน
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ยุติธรรมกลยุทธการพัฒ นาบุคลากรและระบบงานของกระทรวงยุติธรรม ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีโครงการสําคัญภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าว คือ โครงการพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายเพื่ อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยมีสํานักงานกิจการ
ยุติธรรมและสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการพั ฒ นากฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรมและการบั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย เพื่ อ รองรั บ การเปิ ด
ประชาคมอาเซียนนี้ เป็นโครงการที่จะดําเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเมินความเสี่ยงและโอกาสของกระบวนการยุติธรรมไทย เมื่อประเทศไทย
เข้าเป็ น สมาชิก ประชาคมการเมื องและความมั่ นคงอาเซียน และจัดเวที ในการหารือแลกเปลี่ยนและนํ าเสนอ
ยุท ธศาสตร์ด้ านกระบวนการยุติธรรมของอาเซียนระหว่างผู้ป ฏิบั ติงานในกระบวนการยุติธรรมประเทศต่างๆ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป้ าประสงค์ ข องการจั ด ตั้ งประชาคมการเมื อ งและความมั่ งคงอาเซี ย น และ
ประชาคมสั งคมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น ซึ่ งจะนํ ามาสู่ ก ารพิ จ ารณาทบทวนข้ อ กฎหมายและกรอบแนวทาง
การปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับกรอบข้อตกลงและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศของ
กลุ่มประเทศอาเซียนรวมทั้งประเมินสภาพปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในปัจจุบันที่อาจเป็นปัญหาต่อ
ความร่วมมื อและการปฏิ บัติ งานภายใต้บ ริบ ทของการเข้าสู่ประชาคมในอนาคต ซึ่งจะนํ าไปสู่ การพั ฒ นาแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อไป
กิ จ กรรมสํ า คั ญ ตามโครงการพั ฒ นากฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรมและการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
๑. การสัมมนาทางวิชาการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยเชิญนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนเครือข่าย
ภาคประชาคมเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว
๒. การประเมินความเสี่ยงและโอกาส (Risk and Opportunity Assessment) ของกระบวนการยุติธรรมไทย
เมื่อเข้าเป็นสมาชิกประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
๓. การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบงานยุติธรรม และนโยบายด้านการพัฒนากระบวนการ
ยุ ติ ธรรมของประเทศสมาชิ ก อาเซี ยน และแผนภาพอนาคต (Scenario) ของกระทรวงยุ ติ ธรรมภายหลั งจาก
ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. การจั ด ประชุ ม เจ้ าหน้ า ที่ ร ะดั บ สู ง ด้ านกระบวนการยุ ติ ธรรม (Senior Officials Level) และการ
ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ (Working Group Level) เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในเจ้าหน้าที่
ระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมและนําเสนอยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการยุติธรรมของอาเซียนให้สอดคล้องกับ
กรอบความร่วมมือการจัดตั้งสมาคมอาเซียนในปีพ.ศ. ๒๕๕๘
๕. ประเมินความพร้อมของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในการเข้าสู่เป็นประชาคมอาเซียนในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘
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ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมคาดหวังว่า การดําเนินโครงการฯ ดังกล่าว จะส่งผลให้นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงยุติธรรมมีความสอดคล้องกับการรวมตัวและความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมของไทยให้มีความสอดคล้องกับรัฐสมาชิก ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน รวมทั้งประเทศไทยจะได้มีโอกาสในการแสดงบทบาทผู้นําในด้านการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน อันจะเป็นผลดีต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ประเทศไทยนําเสนอ
ต่อไป
๒.๔ ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
จากการประเมิ น ผลกระทบจากการเข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นที่ มี ต่ อ โครงสร้างระบบเศรษฐกิ จ สั งคม
การเมือง ความมั่นคงและวัฒนธรรมของประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน แม้ว่า
ผลกระทบโดยตรงและทันทีเหล่านั้นจะเกิดขึ้นในมิติของเศรษฐกิจเป็นสําคัญ แต่ระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ในสถานการณ์ดังกล่าวนั้น ย่อมนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และแน่นอนว่าปัญหา
สังคมที่ เป็ นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีนั ยสําคัญ โดยเฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
กระทบกระทั่งกันระหว่างบุคคลกับบุคคล และบุคคลกับนิติบุคคลหรือรัฐ อันนําไปสู่ความไม่ปกติสุขของสังคม
โดยรวมนี้ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการจัดการอย่างทันท่วงที และระบบกฎหมาย ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการ
จัดการกับปัญหาสังคมที่กระทบต่อความสงบสุขของบ้านเมือง จึงพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยโดยปริยาย และการ
เตรียมความพร้อมโดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพียงลําพังนั้น ก็ยังเป็นการเตรียมการรองรับผลกระทบที่ยังขาด
ความสมบูรณ์ครบถ้วน เนื่องจากภายใต้ระบบกฎหมายนั้น ย่อมหมายถึงยังมีโครงสร้าง ระบบงาน กระบวนการ
ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามระบบกฎหมายต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบอีกทอด
หนึ่ง และจําเป็นต้องได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นด้วยดังกล่าวแล้วข้างต้น
กรมคุ ม ประพฤติ ซึ่ งเป็ น หน่ วยงานบั งคับ ใช้ ก ฎหมายด้วยระบบการคุม ประพฤติ แ ละระบบการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ย่อมได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนนี้เช่นกัน และแม้ว่าในระยะที่ผ่านมา จะยังไม่ได้มีการศึกษาหรือประเมินถึงผลกระทบที่จะเกิด
กับกระบวนงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติอย่างเป็นระบบและเป็นทางการมาก่อน แต่อย่างไรก็ตาม จากการ
ประมวลข้ อ มู ล เชิงนโยบายและศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเตรี ยมความพร้อ มเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของกรม
คุมประพฤติไว้ (๒๕๕๕) โดยพิจารณาถึงบทบาทภารกิจของกรมคุมประพฤติเป็นสําคัญ ก็ปรากฏข้อมูลที่น่าสนใจ
ดังต่อไปนี้
กรมคุมประพฤติ ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม และมีวิสัยทัศน์ว่า “เป็นมือ
อาชีพในการป้องกันสังคม โดยการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน” โดยมีภารกิจ
หลัก ๒ ประการ ประกอบด้วย (๑) แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัด และติดตามช่วยเหลือภายหลังปล่อยให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม และ (๒) เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดูแล แก้ไข บําบัดฟื้นฟูผู้กระทําผิด และมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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๑. ดําเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดส่อง แก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิดในชั้นก่อนฟ้อง
ชั้นพิจารณาคดีของศาล ภายหลังที่ศาลมีคําพิพากษาตามที่กฎหมายกําหนด
๒. ดํ า เนิ น การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ในระบบบั งคั บ รั ก ษาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
๓. ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการดําเนินการแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิดในชุมชน
๔. พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในชุมชน
๕. จัดทําและประสานแผนงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้ง
เร่งรัดและติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
๖. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานให้ชุมชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่าย
ในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด
๗. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกํ าหนดให้ เป็ น อํ า นาจหน้ า ที่ ข องกรม หรื อ ตามที่ ก ระทรวงหรื อ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ทั้งนี้โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมคุมประพฤติ ประกอบด้วย
- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐, ๓๐/๑-๓ มาตรา ๕๖ – ๕๘ มาตรา ๗๔ – ๗๕
- พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒
- พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
- พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
- กฎกระทรวงมหาดไทยฉบั บ ที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๑) และ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙
และจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ป ระชาคมอาเซียนของกรมคุมประพฤติ
พบว่า ผู้บริหารของกรมคุมประพฤติมีทัศนะว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะส่งผลกระทบโดยภาพรวมต่อกรม
คุมประพฤติ ดังนี้
๑. ปัญหาอาชญากรรมที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและปัญหายาเสพติด ซึ่งมีผลมา
จากการเคลื่อนย้ายประชากรและเปิดเสรีทางการค้า ย่อมส่งผลกระทบต่อปริมาณคดีที่เข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติ
เพิ่มมากขึ้น โดยประชากรจากประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนที่กระทําผิดในประเทศไทยจะมีเพิ่มมากขึ้นนั้น
๒. ปริมาณและลักษณะธรรมชาติของผู้กระทําผิดที่จะเข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป
จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ ทั้งในด้านระบบและกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากร
คุมประพฤติ ทั้งในกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงก่อนการพิจารณาคดีในกรณีของผู้กระทําผิดที่เป็นประชากรจาก
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน จําเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับประชากรและ
ประวัติอาชญากรที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และในขั้นตอนของการคุมความประพฤติหลังการพิจารณาคดี หากศาล
มีคําพิพากษาให้คุมความประพฤติผู้กระทําผิดที่เป็นประชากรจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ก็จําเป็นต้องมีระบบและ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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วิธีการโอนคดีคุมประพฤติระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายของประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย
เช่นกัน
๓. สภาพการณ์ ที่ ป ระชากรจากระบบสั ง คมและกฎหมายจากประเทศอื่ น ต้ อ งเข้ า มารั บ บริ ก าร
จากกระบวนการอํานวยความยุติธรรมในระบบงานคุมประพฤติของไทย ทําให้เกิดการเปรียบเทียบระบบ รูปแบบ
กระบวนการและวิธีก ารปฏิ บั ติ งานในส่ วนที่ เกี่ ยวกั บ การคุ ม ประพฤติ ระหว่างกั น รวมไปถึ งการทวงถามหรือ
เปรี ย บเที ย บถึ ง มาตรฐานการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ในชุ ม ชนที่ ยั ง มี ค วามแตกต่ า ง ซึ่ งจะส่ งผลให้ ต้ อ งมี ก าร
ปรับ เปลี่ยนหรือพัฒ นาระบบงานคุมประพฤติไปในทิ ศทางใดทิ ศทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความสอดคล้องเป็นไปใน
มาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมากขึ้น
๔. ในฐานะที่เป็นระบบงานหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องทําบทบาทในการอํานวยความยุติธรรม
จะต้องได้รับผลกระทบในการที่จะต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมในประชาคมอาเซียน โดยให้สามารถทําบทบาทภารกิจของงานคุมประพฤติได้แม้จะมีปัญหาอุปสรรคและ
ความขัดข้องขาดแคลนต่างๆ ที่มีอยู่ในการบริหารงานยุติธรรมในปัจจุบัน
๕. การแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจมากขึ้น จะมีผลให้สัดส่วนในการให้ความสนับสนุนงานคุมประพฤติ ทั้งใน
การแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนและการป้องกันสังคมของประชาสังคมและเครือข่ายทางสังคมที่มีอยู่แต่เดิมนั้น ลดน้อย
ถอยลง ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อสัดส่วนของการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและเครือข่ายทางสังคมชุมชน
ระบบงานคุมประพฤติและประสิทธิภาพของงานคุมประพฤติในภาพรวมด้วยเช่นกัน
๖. การเปิดเสรีทางการค้าและการเคลื่อนย้ายถ่ายเทของประชากรในกลุ่มประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีผลให้
เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศมากขึ้น สภาพการณ์เช่นนี้ก็อาจมีผลดีในการเปิดโอกาสให้ผู้กระทําผิด
ภายในระบบงานคุมประพฤติ ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ มีโอกาสในการผลิตและการจ้างงาน
ในตลาดสินค้าและตลาดแรงงานมากขึ้น โอกาสในการผลิตและจ้างงานดังกล่าวจึงย่อมเป็นผลดีในฐานะที่เป็น
ช่องทางในการอาศัยทรัพยากรทางสังคมเป็นเครื่องมือในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง
ส่วนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า กรมคุมประพฤติมีการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะส่งผลกระทบต่อกรมคุมประพฤติดังนี้
๑. การเตรียมความพร้อมด้านการสร้างความตระหนักรู้ โดยภาพรวมกรมคุมประพฤติยังไม่มีการเตรียม
ความพร้อมในการสร้างความตระหนักรู้ที่เป็นระบบและเป็นรูปธรรมโดยตรง เนื่องจากคนในองค์กรยังไม่ค่อยมี
ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน จึงยังไม่มีความตระหนักรู้ และมองแต่ในวงจํากัด จึงเห็นแต่ความจําเป็นด้านภาษา
ต้ องอบรมพั ฒ นาแต่ ภาษาอั งกฤษ ซึ่ งปั จ จุ บั น เป็ น เพี ยงความสนใจในการพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาอั งกฤษของ
บุคลากรเฉพาะบุคคลเท่านั้น
๒. การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบงาน เนื่องจากบุคลากรยังไม่มีความรู้ ทําให้
ไม่มีความตระหนักรู้ในการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรมคุมประพฤติจึงยังไม่ได้มีการเตรียมการใดๆ
ในด้านบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมจริงจัง เว้นแต่การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของบุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ความสนใจเฉพาะบุคคลเท่านั้น เช่นเดียวกับการเตรียมความพร้อมด้านระบบงาน
อย่างไรก็ตาม การเตรียมการในเรื่องระบบงานนี้ มีประเด็นที่ต้องเตรียมการหลายด้าน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
ข้อมูลพื้นฐานที่คณะกรรมการฯ ของกรมจะต้องศึกษาให้รอบด้าน โดยเฉพาะความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องระบบงาน
คุมประพฤติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศในประชาคมอาเซียนเป็นเบื้องต้น เพื่อให้สามารถกําหนดได้ว่า
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๓๘

กระทรวงยุติธรรม

เราจะต้องปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานคุมประพฤติอย่างไร ให้สอดรับกับการให้บริการแก่ผู้กระทําผิด
ที่ต่อไปจะไม่มีแต่คนไทยเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ซึ่งเรื่องการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนี้ จะทําได้ก็ต่อเมื่อได้ศึกษา
ทําความเข้าใจกฎหมายในประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันเสียก่อน แล้วจึงจะนําไปสู่การดําเนินการระดับชาติ
ในการทําสนธิสัญญาความร่วมมือกันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นหากมีความเข้าใจในระบบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับระบบงานคุมประพฤติของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียนและทําสนธิสัญญาร่วมกันแล้ว ก็จะ
นํ าไปสู่ ก ารพั ฒ นาระบบงานของเราให้ มี ม าตรฐาน อย่ างน้ อ ยที่ สุ ด ก็ เป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ในหมู่ รั ฐ สมาชิ ก
นอกจากนี้กรมคุมประพฤติยังจําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องโปรแกรมการพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อรองรับ
ภารกิ จ ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพยิ่ งขึ้ น โดยต้ อ งศึ ก ษาค้ น คว้ าโปรแกรมการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระทํ าผิ ด ให้ ทั น กั บ ปั ญ หา
การกระทําผิดที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการกระทําผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งกรมคุมประพฤติ
คงต้องขยายสถานที่บําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และปรับปรุงกระบวนการทํางานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
นําเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลรองรับการมีผู้กระทําผิดต่างชาติเพิ่มขึ้นนั้นด้วย
๓. การเตรีย มความพร้อ มด้ านการกํ าหนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร์รองรับ แม้ ว่าจะไม่ มี ส ถานการณ์
การขับเคลื่อนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นตัวกําหนด กรมคุมประพฤติก็มีแนวนโยบายที่จะพัฒนาระบบงาน
คุมประพฤติให้ก้าวหน้าทันเทียมนานาอารยประเทศ โดยยึดเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานในระดับ
สากลของการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดด้วยมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนอยู่แต่เดิมแล้ว การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนจึงมีผลให้ ต้องเร่งรีบดําเนินการให้เร็วขึ้นและเป็น รูปธรรมมากขึ้น ซึ่งขณะนี้กรมคุมประพฤติได้มีการ
ดําเนินการดังนี้
๓.๑ กรมคุมประพฤติได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานเตรียมความพร้อมของกรมฯ เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนขึ้นคณะหนึ่ง มีรองอธิบดีฯ เป็นประธานกรรมการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและผู้อํานวยการกอง
อีกอย่างละ ๑ ท่าน เป็นกรรมการ และมีผู้อํานวยการกองแผนงานฯ และผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น
ฝ่ ายเลขานุ การ โดยกรมฯ กํ าหนดให้ ค ณะทํ างานชุ ด นี้ มี อํานาจหน้ าที่ ในการศึ กษา รวบรวมสรุป ผลข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในส่วนที่
เกี่ยวกับกรมฯ และกําหนดแนวทางและจัดทํากรอบแนวทางการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการและแนวทางการจัดทํา
โครงการเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มฯ ของกรม รวมทั้ งจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มฯ ติ ด ตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนนั้น เพื่อนําเสนอต่อกระทรวงฯ สําหรับการจัดทําแผนแม่บทการเตรียมความพร้อม
ของกระทรวงฯ ต่อไป
๓.๒ กรมคุมประพฤติอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทําทําแผนงาน/โครงการเพื่อรองรับรองการเตรียม
ความพร้อ มเข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซี ยน ซึ่ งก็ เป็ น ไปตามที่ ก ระทรวงฯ มอบหมายให้ ดําเนิ น การใน ๒ ส่ วน ได้แ ก่
(๑) ข้อมูลผลกระทบ แนวทางการเตรียมความพร้อม ข้อจํากัดด้านกฎหมายในการดําเนินงานตามเป้าหมายและ
พั นธกรณี ของประชาคมอาเซียน และ (๒) ข้อมูลแผนงาน/โครงการสําคั ญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งการกําหนดตัวผู้รับผิดชอบหลักในหน่วยงานในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ทั้งนี้
ในกรมคุมประพฤติได้กําหนดยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในการ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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เข้าสู่ประชาคมอาเซียนไว้เป็นเบื้องต้น ประกอบด้วย (๑) การคุมประพฤติผู้กระทําผิดที่เป็นประชาชนในกลุ่ม
ประเทศอาเซี ยน และการปรับ ปรุงกฎหมายและการพั ฒ นาบุ ค ลากร อาสาสมั ค รและเครือข่ ายความร่วมมื อ
(๒) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขความขัดแย้งในชุมชน (๓) การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติ
ให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และ (๔) การพัฒนากระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของ
ระบบงานคุมประพฤติ
จากความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเตรียมความพร้อมในด้านการ
สร้างความตระหนักรู้ ด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบงาน และด้านการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์รองรับ
ดังกล่าวข้างต้น จึงพิจารณาได้ว่า กรมคุมประพฤติได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็น
ระบบมาเป็ น ลํ า ดั บ ดั งจะเห็ น ได้ จ ากการวิ เคราะห์ ถึ งผลกระทบจากการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นที่ มี ต่ อ กรม
โดยภาพรวม ดังนี้
๑. การประเมินผลกระทบต่อกรมคุมประพฤติ เมื่อพิจารณาจากหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซี ย น ตลอดจนแนวทางในการเตรีย มความพร้อ มในการเข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของไทยทั้ งใน
ระดับชาติและระดับหน่วยงานภาคราชการ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของกระทรวงยุติธรรม ประกอบกับ
ภารกิจของกรมคุมประพฤติ ดังกล่าวแล้วข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่า เมื่อวิเคราะห์จากฐานความคิดของผลกระทบจาก
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อบทบาทภารกิจและอํานาจหน้าที่ของกรมคุมประพฤติแล้ว ทําให้พิจารณาได้ว่า
แม้ “ประชาคมอาเซียน” หรือการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซียนจะเป็นไปเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกัน
ระหว่ า งประเทศในภู มิ ภ าค ธํ า รงไว้ ซึ่ ง สั น ติ ภ าพ เสถี ย รภาพและความมั่ น คงทางการเมื อ ง และสร้ า งสรรค์
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งความกินดีอยู่ดีของประชาชนบน
พื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก และดูเสมือนว่า น้ําหนักที่เป็นรูปธรรม
ของ “การรวมตัว” นั้น จะมีความโดดเด่นอยู่ที่เสาหลักของการรวมตัวเพื่อศักยภาพและประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
มากกว่าเสาหลักของการธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคและเสาหลักของการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรมก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อกงล้อของประชาคมอาเซียนถูกขับเคลื่อนขึ้นในปี ๒๕๕๘ นี้ สภาพความเป็น
จริงที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็คือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็นผลโดยตรงจากระบบเศรษฐกิจ การเมืองและ
ความมั่นคง รวมทั้งสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในมิติของการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้น และการเคลื่อนย้ายของประชากรและแรงงาน สินค้า ทุนและทรัพยากรอย่างเสรี ภายใต้
ความจําเป็นที่สมาชิกต้องได้รับการคุ้มครองและได้รับความเป็นธรรมในการมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
มั่นคงนั้น ย่อมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นและนําไปสู่ปัญหาสังคมที่แตกต่างหลากหลายไปจากเดิม
ปัญหาอาชญากรรมที่จะทวีความรุนแรงขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพจึงเป็นผลพวงที่จะมีตามมา
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในการกระทําผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาทางเศรษฐกิจและการกระทําผิดทางอาญา
อื่นๆ จากสภาพการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น สภาพการณ์เช่นนี้จึงย่อมส่งผลกระทบต่อกรมคุมประพฤติ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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อย่างแน่นอน แม้จะมิใช่ผลกระทบโดยตรง แต่กรมคุมประพฤติ ซึ่งมีบทบาทภารกิจและอํานาจหน้าที่สืบเนื่องอยู่กับ
การปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดทั้งในชั้นก่อนและหลังการพิจารณาคดี ก็ย่อมได้รับผลกระทบโดยอ้อมด้วยในที่สุด
ดังนั้นในเบื้องต้นจึงจะเห็นได้ว่า ในประเด็นของการวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อนําไปสู่การเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ป ระชาคมอาเซียนของหน่ วยงานนั้ น กรมคุ มประพฤติ โดยผู้บ ริห ารหน่ วยงานที่ ได้ รับ
มอบหมายให้ รับ ผิดชอบเกี่ ยวกั บการเตรียมความพร้อมเกี่ ยวกั บการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน มีค วามเข้าใจถึ ง
สภาพการณ์และสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งยังสามารถประเมินแนวโน้มของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้
อย่างถูกต้อง ดังจะเห็นได้จากการแสดงความคิดเห็นถึงผลกระทบต่อกรมคุมประพฤติที่ระบุถึง “แนวโน้มที่สูงขึ้น”
ของปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภารกิจหลักส่วนหนึ่งของงาน
คุมประพฤติ นอกจากนี้ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ยังเข้าใจถึงเนื้อหาของผลกระทบในเชิง “ปริมาณและลักษณะ
ธรรมชาติของผู้กระทําผิด” ที่จะเข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติว่า จะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะมีผลต่อระบบ
และการปฏิบัติงานที่ “จําเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับประชากรและประวัติอาชญากร
ที่มีประสิทธิภาพ” เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในการแสวงหาข้อเท็จจริงก่อนการพิจารณาคดี และยังต้องมีการ
ประสานงานระหว่างประเทศเพื่อการ “โอนคดีคุมประพฤติ” สําหรับผู้กระทําผิดจากประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน
ที่ถูกศาลพิพากษาให้ใช้มาตรการคุมประพฤติ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริหารกรมคุมประพฤติยังมีวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นถึง
ผลกระทบเชิงระนาบที่กว้างขวางกว่าผลกระทบภายในประเทศ ของปัญหาความแตกต่างในมาตรการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทําผิดในชุมชนที่จะมีผลให้เกิด “การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน”
ซึ่งย่อมทําให้กรมคุมประพฤติ ซึ่งมีความจํากัดด้านทรัพยากรในการบริหารจัดการเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จําเป็นต้อง
“ปรับตัว” ให้สามารถทําบทบาทในการอํานวยความยุติธรรมตามอํานาจหน้าที่ของตนให้ได้ต่อไป
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสนใจว่า ผู้บริหารกรมคุมประพฤติได้ให้ความสําคัญกับผลกระทบเชิงลึกที่
กรมคุมประพฤติจะได้รับจากสภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ที่เฉพาะเจาะจงต่อกลไกการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคมและเครือข่ายชุมชนในงานคุมประพฤติ ในแง่มุมของสัดส่วนของภาคประชาสังคมและเครือข่ายชุมชน
ที่อาจลดน้อยถอยกําลังลงเนื่องจากการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น ทําให้จิตอาสาและการเสียสละเพื่อ
สาธารณะน้ อ ยลง ในทํ านองเดี ย วกั น ผู้ บ ริ ห ารกรมคุ ม ประพฤติ ยั งมี มุ ม มองในเชิ งบวกถึ งผลดี ข องการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียนว่า แรงงานเสรีเป็นช่องทางที่จะเปิดโอกาสให้กรมคุมประพฤติใช้เป็น “ทรัพยากรทางสังคม
ในการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ในชุ ม ชน” โดยการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ใ ห้ พ ร้ อ มสํ า หรั บ
ตลาดแรงงานที่ ข ยายขึ้ น ซึ่ งมุ ม มองในประเด็ น นี้ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น มุ ม มองที่ มี ค วามเฉี ย บคม ในขณะที่ ก ลั บ เป็ น
ความท้าทายอย่างยิ่งเนื่องจากปัญหาอคติของผู้ประกอบการในการรับผู้ที่มีประวัติการกระทําผิดเข้าสู่การจ้างงาน
ยังคงดํารงอยู่
๒. การประเมินความพร้อมของกรมคุมประพฤติ จากการทบทวนทัศนะของผู้บริหารเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อบทบาทภารกิจและอํานาจหน้าที่ของกรมคุมประพฤติข้างต้น
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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จึงย่อมเห็นได้ชัดเจนว่า ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ มีความเข้าใจและสามารถประเมินถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
กรมคุมประพฤติ หลังจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ได้อย่างรอบด้านและสมเหตุสมผล ทั้งในเชิง
ระนาบและเชิ งลึ ก ซึ่ งลั กษณะเช่ น นี้ พิ จ ารณาได้ ว่า ถื อเป็ น ข้อได้เปรียบของกรมคุม ประพฤติ ที่ มี ผู้ บ ริห ารที่ มี
ความเข้าใจในประเด็นปัญ หา สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ในอนาคตขององค์กรได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีและเป็นข้อได้เปรียบของหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในด้านต่างๆ ได้ต่อไป ซึ่งจะได้อภิปรายผลการศึกษาในประเด็นดังกล่าวในลําดับถัดไป ดังนี้
๒.๑ การเตรียมความพร้อมด้านการสร้างความตระหนักรู้ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทรับผิดชอบโดยตรงในการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่พบว่า ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ แสดงทัศนะอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาต่อประเด็น
ของการเตรียมความพร้อมด้านการสร้างความตระหนักรู้ว่า กรมคุมประพฤติ “ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมในการ
สร้างความตระหนักรู้ที่เป็นระบบและเป็นรูปธรรมโดยตรง”นั้น ถือได้ว่า เป็นการประเมินตนเองอย่างกล้าหาญและ
ยอมรับในสภาพความเป็นจริง ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปพิ จารณาถึงการประเมินผลกระทบต่อบทบาทภารกิจที่กรม
คุมประพฤติเองสามารถประเมินผลกระทบได้อย่างรอบด้านและสมเหตุสมผลข้างต้น สภาวะเช่นนี้จึงเป็นประเด็นที่
น่าสนใจว่า เหตุใดกรมคุมประพฤติจึงขาดการเตรียมความพร้อมในการสร้างความตระหนักรู้ ทั้งๆ ที่ผู้บริหารเอง
ก็สามารถประเมินสถานการณ์ของผลกระทบได้ชัดเจนดีแล้ว
การที่องค์กรสามารถประเมินถึงผลกระทบในอนาคตได้ แต่ขาดการเตรียมการเพื่อรับมือ
กับสิ่งที่จะเกิดขึ้น จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายในเชิงยุทธศาสตร์ กับทั้งยังจะเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงสําหรับก้าว
ย่างขององค์กรในวันข้างหน้า และเมื่อผู้บริหารกรมคุมประพฤติได้ให้เหตุผลอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่า “เนื่องจาก
คนในองค์กรยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน” นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่า องค์กรรับรู้ถึงสาเหตุของการขาด
การเตรียมความพร้อมดังกล่าวว่า เกิดจากความ “ไม่รู้” ดังนั้นองค์กรจึงพึงจะขยับขับเคลื่อนจากจุดที่เป็นสาเหตุ
ของปัญหานั้น กล่าวคือ การผลักดันให้มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนแก่สมาชิก ขององค์กร เพื่อให้
รับรู้ข้อมูลได้อย่างเพียงพอในระดับที่จะเล็งเห็นได้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งย่อมจะเป็นช่องทางที่ชัดตรงในการ
ทําให้เกิดความตระหนักรู้ และพร้อมสําหรับการเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆ ต่อไป การเตรียมความพร้อมด้วย
การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเซียน จึงถือเป็นกิจกรรมสําคัญเบื้องต้นที่เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการสร้าง
ความตระหนักรู้ในตัวของมันเอง แต่กรมคุมประพฤติกลับยังไม่ได้ให้ความสนใจกับการให้ความรู้ที่จะช่วยเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้เท่าที่ควร
อย่างไรก็ตาม อาจเป็นไปได้ว่า การที่กรมคุมประพฤติมองข้ามการเตรียมความพร้อม
ด้านการสร้างความตระหนักรู้ ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและการเข้าร่วมประชาคม
อาเซียนที่จะมีผลกระทบต่อภารกิจของกรมคุมประพฤติ ก็อาจเป็นไปได้ที่จะเกิดจากการมองข้ามกิจกรรมเล็กๆ
น้อยๆ ในระดับพื้นฐาน และอาจมองว่า ประเด็นประชาคมอาเซียนนี้ ได้ถูกจัดวางให้เป็นเนื้อหาความรู้ประกอบ ในการ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ฝึกอบรมหลักสูตรเบื้องต้นทั่วๆ ไปอยู่แล้ว เช่น หลักสูตรฝึกอบรมสําหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และหลักสูตรพัฒนา
ศั ก ยภาพอื่ น ๆ แต่ ก ารประเมิ น สถานการณ์ เพี ย งเท่ า นั้ น ก็ ยั งย่ อ มไม่ เพี ย งพอต่ อ การเตรี ย มความพร้ อ มที่ มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากหลักสูตรต่างๆ เหล่านั้น ก็เป็นเพียงการบรรจุเนื้อหาทั่วไปกว้างๆ ของประชาคมอาเซียนไว้
แต่ยังขาดการเชื่อมโยงในเชิงประจักษ์ถึงผลกระทบที่มีต่อภารกิจของหน่วยงานที่ชัดเจนลึกซึ้งอย่างเพียงพอที่จะทํา
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์ต่อยอดสิ่งที่เรียนรู้จากการฝึกอบรมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปในอนาคต
ของภารกิจในความรับผิดชอบของตน จนถึงระดับที่จะส่งผลให้เกิดการตระหนักรู้ที่นําไปสู่ความตื่นตัวและมีความ
พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างที่ควรจะเป็น
๒.2 การเตรีย มความพร้อมด้ านการพั ฒ นาบุ ค ลากรและระบบงาน ในส่ วนของการ
เตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบงานก็เช่นเดียวกัน ผู้บริหารกรมคุมประพฤติได้แสดงทัศนะ
ที่ระบุให้เห็นอย่างชัดเจนถึงสถานะที่ยังไม่พร้อมในส่วนของการเตรียมการรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบงาน โดยยังผูกติดประเด็นอยู่กับ “ความไม่รู้” จึง “ไม่ตระหนักรู้” แล้วจึง
“ไม่เตรียมการ” ซึ่งเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ แต่กระนั้น ในแง่มุมเชิงบริหาร ผู้นําองค์กรย่อมมีความจําเป็น
ที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ในทุกมิติทั้งแนวระนาบและแนวลึก ดังนั้นการที่กรมคุมประพฤติ “ยังไม่ได้มีการเตรียมการใดๆ
ในด้านบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมจริงจัง” จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย สําหรับองค์กรที่ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบในอนาคตของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างชัดเจน แต่ขาดการเตรียมการใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านบุคลากรที่เป็นฟันเฟืองสําคัญในภารกิจต่างๆ ขององค์กร และแม้แต่ในการพัฒนาทักษะทางภาษา ซึ่งใน
กรณีของกรมคุมประพฤตินี้ แม้จะมีอยู่บ้าง แต่ก็เป็นเพียง “การพัฒนา.....ตามความสนใจเฉพาะบุคคลเท่านั้น”
ซึ่งจากการพิ จารณาข้อมูลตามสภาพความจริง ก็ปรากฏว่า การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพั ฒ นา
ศักยภาพทางภาษาอังกฤษตามปกติ กรมคุมประพฤติก็ไม่ได้ให้ความสําคัญและสนับสนุนเป็นการพิเศษ ดังจะเห็น
ได้จากการจํากัดจํานวนบุคลากรในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในหลักสูตรระดับสูงที่จัดโดยกระทรวงการ
ต่างประเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรนั้น ก็มิได้มีความจํากัดคับแคบอยู่
เพี ยงแต่ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มของทั ก ษ ะการใช้ ภ าษ า แต่ ยั ง มี ค วามกว้ า งขวางครอบคลุ ม ไปถึ ง
การเตรียมความพร้อมในด้านทัศนะที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ปราศจากอคติต่อบุคคลต่างสัญญาติ เชื้อชาติ
และชาติพันธุ์ การเลือกปฏิบัติ และการทักษะในการประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ ซึ่งจําเป็นที่บุคลากรจะต้องได้รับการปลูกฝังสั่งสมไว้ล่วงหน้า
สําหรับการเตรียมความพร้อมด้านระบบงาน แม้กรมคุมประพฤติจะมีสถานะที่ ยังไม่
พร้อมในการเตรียมการรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆ ส่วนใหญ่แต่ผู้บริหารก็ยัง
มีความตระหนักถึงรายละเอียดของการเตรียมความพร้อมด้านระบบงาน โดยสามารถวิเคราะห์ได้ถึงประเด็นที่
จะต้องดําเนินการโดยเริ่มจากจุดของการสร้าง “ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องระบบงานคุมประพฤติ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องของประเทศในประชาคมอาเซียนเป็นเบื้องต้น เพื่อให้สามารถกําหนดได้ว่า เราจะต้องปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานคุมประพฤติอย่างไร ให้สอดรับกับการให้บริการแก่ผู้กระทําผิดที่ต่อไปจะไม่มีแต่คนไทยเพียงกลุ่ม
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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เดียวเท่านั้น” ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะนําไปสู่ “การดําเนินการระดับชาติในการทําสนธิสัญญา ความร่วมมือ
กันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” เพื่อให้สามารถบังคับใช้ระบบงานคุมประพฤติเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
ในกลุ่มประชาคมอาเซียนในอนาคต ซึ่งมุมมองเหล่านี้ล้วนถือเป็นการมองอนาคตที่มีความชัดเจนในระดับที่จะ
นําไปสู่การลงมือปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้ต่อไป
นอกจากนี้ยังพบว่า กรมคุมประพฤติยังคํานึงถึงการปรับปรุงระบบงาน ให้พัฒนาไปสู่
“มาตรฐานเดียวกันในหมู่รัฐสมาชิก (ประชาคมอาเซียน)” และมองลึกลงไปในเนื้อหาถึง “การเตรียมความพร้อม
ในเรื่องโปรแกรมการพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อรองรับภารกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น....ให้ทันกับปัญหาการกระทําผิดที่
จะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการกระทําผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด....และปรับปรุงกระบวนการทํางานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลรองรับการมีผู้กระทําผิดต่างชาติเพิ่มขึ้นนั้นด้วย”
ซึ่งพิจารณาได้ว่า ผู้บริหารกรมคุมประพฤติสามารถมองเห็นประเด็นสําคัญ จําเป็นที่ต้องเตรียมการ แต่ก็เป็นที่
น่าเสียดายที่กรมคุมประพฤติขาดการลงมือขับเคลื่อนผลักดันการเตรียมการที่เป็นรูปธรรมแต่เนิ่นๆ เพราะประเด็น
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีเนื้อหาและรายละเอียดที่จําเป็นต้องอาศัยกระบวนการทํางานทางวิชาการและทางเทคนิค
ตลอดจนต้องใช้เวลาในการเตรียมการด้วยกันทั้งสิ้น
2.๓ การเตรียมความพร้อมด้านการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์รองรับ โดยทั่วไป
อาจพิ จ ารณาได้ ว่ า ในส่ ว นของการเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นการกํ า หนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ร องรั บ นั้ น
กรมคุมประพฤติดูเสมือนจะมีแต้มต่อจากการมีเข็มมุ่งสู่การพัฒนาสู่มาตรฐานสากลของการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด
ด้ วยมาตรการคุ ม ประพฤติ ซึ่ งเป็ น กรอบแนวทางในการพั ฒ นาองค์ ก รในภาพรวมอยู่ แ ล้ วแต่ เดิ ม แต่ ก ระนั้ น
เมื่ อ มี ส ถานการณ์ พิ เ ศษของการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นปั จ จั ย กระตุ้ น กรมคุ ม ประพฤติ ก็ ต ระหนั ก ถึ ง
ความจํ า เป็ น ที่ ต้ อ ง “เร่ งรี บ ดํ า เนิ น การให้ เร็ ว ขึ้ น และเป็ น รู ป ธรรมมากขึ้ น ” ซึ่ งจะเห็ น ได้ จ ากการดํ าเนิ น การ
ตามกรอบแนวทางของกระทรวงยุ ติ ธรรม ที่ ก รมคุ ม ประพฤติ ในฐานะที่ ร่วมเป็ น กรรมการในคณะกรรมการ
เตรียมความพร้อมของกระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกรมคุมประพฤติ ได้แต่งตั้ง
คณ ะทํ างาน เต รี ย ม ความพ ร้ อ มของกรม ฯ เพื่ อรองรั บ ก ารเข้ า สู่ ป ระชาคม อาเซี ย น ขึ้ น คณ ะห นึ่ ง
เพื่ อ “จัด แผนงาน/โครงการเพื่ อรองรับ รองการเตรียมความพร้อ มเข้ าสู่ป ระชาคมอาเซี ยน ซึ่งก็ เป็ น ไปตามที่
กระทรวงฯ มอบหมายให้ ดํ าเนิน การใน ๒ ส่ วน ได้ แก่ (๑) ข้ อมู ล ผลกระทบ แนวทางการเตรีย มความพร้อม
ข้อจํ ากั ดด้านกฎหมายในการดํ าเนิ น งานตามเป้ าหมายและพั นธกรณี ข องประชาคมอาเซียน และ (๒) ข้อมู ล
แผนงาน/โครงการสําคัญเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งการกําหนดตัวผู้รับผิดชอบ
หลักในหน่วยงานในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน” และพบว่า คณะทํางานฯ ของกรมคุมประพฤติ คณะนี้ ได้กําหนด
กรอบของแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไว้ว่า “....(๑) การคุมประพฤติผู้กระทําผิดที่เป็นประชาชนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และการปรับปรุงกฎหมายและการพัฒนาบุคลากร อาสาสมัครและเครือข่ายความร่วมมือ (๒)
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขความขัดแย้งในชุมชน (๓) การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติให้มี
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ความสามารถในการประกอบอาชีพ และ (๔) การพัฒ นากระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของ
ระบบงานคุมประพฤติ” ซึ่งพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่า การดําเนินการของกรมคุมประพฤตินั้น มีลักษณะของการ
“เดินตาม” แนวทางที่กระทรวงฯ กําหนดไว้ และเมื่อพิจารณาลงไปในกรอบแผนงาน/โครงการที่กําหนดไว้นั้น
ก็จะเห็นได้ชัดว่า การเตรียมความพร้อมด้านการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์รองรับของกรมคุมประพฤติ
ยังมีลักษณะของกรอบแนวคิดกว้างๆ ที่ยังมิได้แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน สอดรับกับการประเมินผล
กระทบของกรมฯ ที่ได้ประเมินไว้อย่างชัดเจน ให้นโยบายและยุทธศาสตร์รองรับมีความแหลมคมและเป็นรูปธรรม
อย่างเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามคงจําเป็นต้องติดตามดูผลการดําเนินงานของคณะทํางานฯ ดังกล่าว เพื่อจะสามารถ
วิเคราะห์ประสิท ธิภาพของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรมคุมประพฤติได้อย่าง
ชัดเจนต่อไป
จ า ก ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ถึ ง ก า ร เต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ใน ก า ร เข้ า สู่ ป ร ะ ช า ค ม อ า เซี ย น ข อ ง
กรมคุมประพฤติดังกล่าวแล้วข้างต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า แม้กรมคุมประพฤติจะสามารถวิเคราะห์ประเมินผลกระทบ
จากสภาพการณ์ ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเช้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างรอบด้านและชัดเจนก็ตาม
แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการดําเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งด้าน
การสร้ า งความตระห นั ก รู้ ด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรและระบบงาน และด้ า นการกํ า ห นดนโยบาย
และยุ ท ธศาสตร์รองรับ แล้ ว กลับ ปรากฏว่า การเตรีย มความพร้อ มดั งกล่ าวยังขาดการ “คิ ด ” และ “ลงมือ ”
ที่เป็นรูปธรรมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้น่าจะเป็นไปได้ว่า เป็นผลมาจากการขาดความตระหนักรู้ ซึ่งถือเป็น “ปัจจัย
ตั้ งต้ น ” ที่ จํ า เป็ น อย่ างยิ่ ง ยวด กอปรกั บ ยั งจํ า เป็ น ต้ อ งมี ก าร “นํ า องค์ ก ร” ที่ มี ค วามเฉี ย บคมต่ อ สถานการณ์
เปลี่ ย นแปลงและผลกระทบที่ กํ าลั งจะมาถึ งนี้ เช่ น กั น การเตรีย มความพร้ อ มในการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
จึงยังเป็นสิ่งที่ “ท้าทาย”และ “ทดสอบ” ศักยภาพของกรมคุมประพฤติอยู่อีกมาก
โดยสรุปจากศึกษาเกี่ยวกับการประเมินและเล็งเห็นถึงผลกระทบในอนาคตของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่มีต่อกรมคุมประพฤติดังกล่าวแล้ว แสดงให้เห็นว่า การตระหนักถึงผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
กรมคุมประพฤตินับเป็นสิ่งจําเป็นเบื้องต้นที่จะช่วยให้เกิดการเตรียมความพร้อมในด้านการวางแผนและสร้าง
ระบบงานที่มีประสิทธิภาพและสอดรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะด้านความตระหนักรู้
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น อาจยังมีการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ยังไม่มากและเข้มข้นเพียง
พอที่จะสร้างความตระหนักรู้และนําไปสู่การเตรียมการรองรับในด้านอื่นๆ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในด้านการสร้างความตระหนักรู้ของกรมคุมประพฤติ จึงยังดูมีน้ําหนักเบาบาง เสมือนเป็นเรื่อง
ปกติธรรมดาที่ยังไม่ได้รับความสําคัญเท่าที่ควรจะเป็น เมื่อเทียบกับภาพอนาคตที่กรมคุมประพฤติจะต้องเผชิญ
ในการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ในขณะที่การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและระบบงาน
กรมคุมประพฤติได้ให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านภาษา เป็นลําดับต้นๆ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาอาเซียน และภาษาอาเซียนมาตามลําดับ ดังจะเห็นได้จากการจัดการและส่งเสริมให้
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บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพทางภาษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรม “ภาษาอังกฤษ
พื้นฐานสําหรับพนักงานคุมประพฤติ” และจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นอกจากนี้
ยังมีการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับและศึกษาดูงาน” สําหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนมี ก ารจั ด ส่ งบุ ค ลากรไปเข้ ารับ การฝึ ก อบรมภาษาอาเซี ย นตามความสนใจและจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ในการ
ปฏิบัติงานอีกจํานวนหนึ่ง ในขณะที่ยังให้ความสําคัญกับการสร้างความเข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่บุคลากรจําเป็นต้องได้รับการเตรียมความพร้อมให้มีความ
เข้าใจและเคารพในอัตลักษณ์เหล่านั้น เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
นอกจากการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในด้านทักษะทางภาษาดังกล่าวแล้ว กรมคุมประพฤติยังได้
เตรียมความพร้อมของบุคลากรในด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจ
ของหน่ ว ยงานของตนในประเทศอาเซี ย น เพื่ อ ที่ จ ะสามารถปรั บ ปรุ ง แก้ ไขข้ อ จํ า กั ด ทางกฎหมาย ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันในประชาคมอาเซียน ดังจะเห็นได้จากการริเริ่มและทําบทบาทนํา
ในการจัดการประชุม ASEAN Plus Three Conference on Probation and Non-custodial Measures หรือ
“คุมประพฤติอาเซียนบวกสาม” ขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการประสานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในงานด้านการคุมประพฤติที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และหลังจากนั้นในปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมคุมประพฤติก็ยังทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ด้วยอีกครั้งหนึ่ง
ยิ่งไปกว่านั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หลังการประชุม “คุมประพฤติอาเซียนบวกสาม” ครั้งแรกนั้น กรมคุมประพฤติ
ยั งได้ เตรีย มความพร้ อ มของบุ ค ลากรโดยการจั ด ให้ ผู้ บ ริห ารในสั งกั ด กรมคุ ม ประพฤติ เดิ น ทางไปศึ ก ษาดู งาน
คุมประพฤติและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องในประเทศเวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์และอินโดนีเซีย ในขณะเดียวกัน
ในปีดังกล่าวก็ยังมีคณะผู้บริหารและบุคลากรในงานคุมประพฤติและภารกิจที่เกี่ยวข้องจากประเทศอินโดนีเซียและ
เวียดนาม เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานระบบคุมประพฤติของไทยด้วยเช่นกัน กิจกรรมดังกล่าวจึงนับเป็นการเตรียม
ความพร้อมของบุ คลากรในด้านการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนการเรียนกับประเทศในกลุ่มอาเซียนในเบื้องต้น
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วย
สํ า หรั บ การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นระบบงาน แม้ ใ นความเป็ น จริ ง กรมคุ ม ประพฤติ จ ะยั ง ไม่ ไ ด้
มี ก ารลงมื อ ดํ าเนิ น การใดๆ เป็ น กิ จ จะลั กษณะ แต่ อ ย่ างไรก็ ต าม กรมคุ ม ประพฤติ ก็ ได้ แ สดงให้ เห็ น ถึ งการให้
ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมที่เน้นในเนื้อหาของกระบวนการการปฏิบัติงานกับผู้กระทําผิดที่เปลี่ยนแปลง
ไปเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยริเริ่มให้มีการประชุม ASEAN Plus Three Conference on Probation and
Non-custodial Measures หรือ “คุมประพฤติอาเซียนบวกสาม” ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ดังกล่าวแล้ว
ทั้งนี้เพื่อนําไปสู่การเตรียมความพร้อมด้วยการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ ใน
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กลุ่มอาเซียนด้วยกันในอนาคตอันใกล้ ซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์ ทั้งในแง่การเรียนรู้ระบบงานและการประสานความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานในระบบอาเซียนที่จะมีต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะการกําหนดแนวทาง
และแผนงานที่จะเตรียมความพร้อมด้านระบบงานที่คํานึงถึงการปรับแก้ไขหรือดําเนินการให้เกิดความคืบหน้า
การด้ านกฎหมายที่ ใช้ร่วมกัน เสี ยก่ อ น โดยระบบงานที่ จะเปลี่ย นแปลงไปนั้ น ต้อ งมุ่ งไปสู่ ความเป็ น ระบบการ
ปฏิบัติงานยุติธรรมที่มีมาตรฐานร่วมกันของประเทศในประชาคมอาเซียนด้วย นอกจากนี้กรมคุมประพฤติยัง
เล็งเห็นถึงประโยชน์จากประเด็นของตลาดและแรงงานเสรีที่จะเกิดขึ้นหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเห็นว่า
สมควรจะได้มีการเตรียมความพร้อมให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลผู้กระทําผิดในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ให้มีศักยภาพและมาตรฐานพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเสรีในอนาคตนั้นด้วย การเตรียมความพร้อมด้านการ
พัฒนาบุคลากรและระบบงานของกรมคุมประพฤติโดยรวม จึงมีประเด็นสําคัญอยู่ที่การเตรียมบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามระบบงานที่จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการ
พิจารณาให้ความสําคัญกับการปรับปรุงแก้ไขข้อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
เป็นพื้นฐานของการเตรียมความพร้อมด้านระบบงานที่จะเกิดขึ้นนั้น
ส่ วนในการเตรี ย มการด้ า นนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ กรมคุ ม ประพฤติ ได้ ให้ ค วามสํ าคั ญ กั บ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ในเรื่องการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การพัฒ นากฎหมายที่เกี่ยวข้องการพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดําเนินงานตามภารกิจ และการสร้างเสริมเครือข่ายความ
ร่วมมือในระดับภูมิภาค ซึ่งล้วนแล้วแต่ตอบโจทย์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยกันทั้งสิ้น
หากแต่ ณ ปัจจุบันจะยังไม่สามารถเห็นภาพความชัดเจนดังกล่าวได้ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มเข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นดั งกล่ า วแล้ ว อย่ า งไรก็ ต ามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์เหล่านี้ จะบรรลุผลสําเร็จในการเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนกรมคุมประพฤติให้สามารถก้าวต่อไป
ในสถานการณ์ประชาคมอาเซียนที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดการ
เชิ งนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องกรมคุ ม ประพฤติ ในระยะต่ อ จากนี้ ไป ซึ่ ง การกํ าหนดนโยบายที่ ชั ด เจนและ
แสดงออกถึงการให้ความสําคัญ ต่อการสร้างความตระหนักรู้นี้ จะเป็นฐานที่มั่นคงเข้มแข็งสําหรับการกําหนด
นโยบายและแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อลดหรือแก้ไขผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในขั้นต่อไปของ
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรมคุมประพฤติได้อย่างมีคุณภาพ โดยกรมคุมประพฤติมีนโยบายหลักที่จะ
“สร้างความพร้อมในการให้บริการคุมประพฤติในภูมิภาคอาเซียน” เพื่อให้พร้อมรองรับต่อปัญหาและข้อขัดข้องที่
อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอย่างเป็นจริงยิ่งขึ้น โดยเร่งให้
ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่อบทบาทภารกิจของกรมคุมประพฤติเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
เพิ่ ม ระดับความเข้มข้นของการสร้างความตระหนั กและความตื่นตัวในการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แก่บุคลากรในองค์กรอย่างทั่วถึง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านกระบวนพัฒ นาบุคลากร
รูปแบบต่างๆ ตลอดจนเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในด้านทัศนคติและศักยภาพในการทํางานให้บริการหรือทําภารกิจ
ตามบทบาทหน้าที่ของกรมคุมประพฤติแก่ประชากรจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง
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หน่วยงานคุมประพฤติหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติภารกิจในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนจากกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานและประสานความร่วมมือในระยะยาวต่อไป
จากภาพรวมของการประเมินผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในเบื้องต้น ที่ทําให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมด้านการสร้างความตระหนั กรู้ถึงผลกระทบในระดับพื้ น ฐาน อัน นําไปสู่การเตรียมการรองรับด้าน
บุคลากรและระบบงานที่ยังอยู่ในระหว่างการดําเนินงานขั้นต้นๆ และการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่แสดง
ให้เห็นถึงความพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงหลังจาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรมคุมประพฤติดังกล่าว
มาแล้วนี้ จึงแสดงให้เห็นถึงความตระหนักรู้ในผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรมคุมประพฤติ
ในระนาบกว้างที่ยังขาดการดําเนินงานเชิงลึกที่เพียงพอต่อการกําหนดรายละเอียดของการเตรียมการเชิงระบบ
กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง ดังนั้นจึงมีเหตุผลอย่างยิ่งที่กรมคุมประพฤติ
จําเป็นต้องมีการศึกษาผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติด้วยการ
ศึ ก ษาวิจัย นี้ เพื่ อให้ ส ามารถประเมิ น ผลกระทบจากการเข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นในรายละเอี ย ดที่ แ ท้ จ ริงของ
กระบวนงานทั้งหมด อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการเตรียมการด้านระบบงาน กระบวนงาน ขั้นตอนและ
วิธีการปฏิ บั ติภ ารกิ จ ของกรมคุ ม ประพฤติ เพื่ อ ให้ ส ามารถรองรับ สถานการณ์ ที่ เปลี่ย นแปลงไปจากการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแท้จริงต่อไป
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การศึ กษาวิ จัย ผลกระทบจากการเข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นที่ มี ต่ อ กระบวนงานของกรมคุ ม ประพฤติ นี้
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) จากข้ อ มู ล เชิ งสถิ ติ แ ละข้ อ มู ล จากการสํ ารวจภาคสนาม และการวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) จากข้อมูลเชิงคุณ ภาพจากสํานวนคดี การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มและการสํารวจ
ชุมชนในสถานการณ์จริง เพื่อให้ได้ผลการศึกษาวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่แท้จริงของผลกระทบจากการ
ก้าวเข้าสู่บริบททางสังคมของประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนการปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจของกรมคุมประพฤติ
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดของวิธีการศึกษาวิจัย ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างประชากร วิธีการ
สุ่ ม ตั วอย่ าง เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล วิ ธีก ารเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล และสถิติ แ ละวิธีก ารที่ ใช้ ก าร
วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
๓.๑ กลุ่มตัวอย่างประชากร
กลุ่มตัวอย่างประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรพนักงานคุมประพฤติ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่เคย/
อยู่ระหว่างรับผิดชอบคดีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน และผู้กระทําผิดต่างด้าว
จากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นผู้รับบริการในกระบวนงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่ที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนพักอาศัย
หรือประกอบอาชีพร่วมอยู่ด้วย ซึ่งแยกออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
๑. กลุ่มบุคลากรมคุมประพฤติผู้ให้บริการงานคุมประพฤติ มีดังนี้
๑.๑ ฝ่ ายบริ ห ารของหน่ ว ยปฏิ บั ติ ในสั งกั ด กรมคุ ม ประพฤติ ได้ แ ก่ ผู้ อํ า นวยงานสํ านั ก งาน
คุมประพฤติหน่วยตัวอย่าง
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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๑.๒ ฝ่ายปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติในสังกัดกรมคุมประพฤติ ประกอบด้วย
๑.๒.๑ ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติหน่วยตัวอย่าง
๑.๒.2 พนักงานคุมประพฤติเจ้าของคดีที่เคย/อยู่ระหว่างรับผิดชอบคดีสืบเสาะและพินิจ
หรือตรวจพิสูจน์ ที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
๑.๒.3 พนักงานคุมประพฤติเจ้าของคดีที่ เคย/อยู่ระหว่างรับผิดชอบคดีควบคุมและ
สอดส่องหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
๑.๒.4 ธุรการคดีหรือเจ้าหน้าที่ อื่นที่ป ฏิบัติห น้าที่ รับคดีหรือปฏิบัติ งานในการติดต่อ
ประชาสัมพันธ์และเคยให้บริการผู้กระทําผิดหรือผู้รับบริการ/ผู้เกี่ยวข้องอื่นที่เป็น บุคคลต่างด้าวจากประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียน
๒. กลุ่มผู้รับบริการงานคุมประพฤติ ที่เป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน มีดังนี้
๒.๑ ผู้รับบริการในงานแสวงหาข้อเท็จจริง ประกอบด้วย
๒.๑.๑ จําเลยในคดีสืบเสาะและพินิจที่เป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน
๒.๑.๒ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่เป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
๒.๒ ผู้รับบริการในงานสอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประกอบด้วย
๒.๒.๑ ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
๒.๒.๒ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียน
๒.๓ ผู้เกี่ยวข้องกับคดี ประกอบด้วย
๒.๓.๑ บุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับจําเลย ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ผู้ถูกคุม
ความประพฤติและผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน
๒.๓.๒ ผู้นําชุมชน ผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรชุมชนหรือการรวมตัวทางชาติพันธุ์ของบุคคล
ต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนในพื้นที่
๒.๓.๓ กลุ่ม ประชาชนทั่ วไปผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ห รือรับ รู้เกี่ ยวกั บ บุ ค คลต่ างด้ าวจาก
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนในพื้นที่
๓. สํานวนคดีตามภารกิจของกรมคุม ประพฤติที่มีผู้กระทําผิดเป็ น บุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนและเข้าสู่ระบบงานคดีของกรมคุมประพฤติในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ประกอบด้วย
สํานวนคดีประเภทต่างๆ ดังนี้
๓.๑ สํานวนคดีสืบเสาะและพินิจ
๓.๒ สํานวนคดีควบคุมและสอดส่อง
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๓.๓ สํานวนคดีตรวจพิสูจน์
๓.๔ สํานวนคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
๓.๒ วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาวิจัยนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stages Random Sampling) เพื่อให้
ได้กลุ่มตัวอย่างประชากรจากประชากรเป้าหมายในการวิจัย โดยมีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กําหนดสํานักงานคุมประพฤติหน่วยปฏิบัติซึ่งมีคดีคุมประพฤติและคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติ ด ที่ มี ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ต่ า งด้ า วจากประเทศสมาชิ ก ประชาคมอาเซี ย น เป็ น หน่ ว ยตั ว อย่ า งในการวิ จั ย
โดยพิจารณาจากสถิติคดีย้อนหลังเป็นเวลา ๓ ปี ซึ่งพบว่า ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ จากสํานักงาน
คุมประพฤติทั่วประเทศ จํานวน 105 แห่ง มีสํานักงานคุมประพฤติหน่วยปฏิบัติซึ่งมีคดีคุมประพฤติและคดีฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน จํานวน 96 แห่ง สําหรับ
ใช้เป็นสํานักงานคุมประพฤติหน่วยประชากรในการวิจัย
ขั้นตอนที่ ๒ ทําการสุ่มตัวอย่างสํานักงานคุมประพฤติห น่วยประชากรในการวิจัยด้วยวิธีการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกสํานักงานคุมประพฤติที่มีปริมาณคดีคุมประพฤติและคดีฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในปริมาณสูง และเป็นตัวแทนของสํานักงานคุมประพฤติในพื้นที่ที่มีบุคคลต่างด้าวจาก
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้ามาพักอาศัยอยู่หนาแน่นใน ๓ ลักษณะ ได้แก่ (๑) สํานักงานคุมประพฤติ
ในจังหวัดชายแดนที่ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน (๒) สํานักงานคุมประพฤติ
ในจังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่มีผู้ใช้แรงงานต่างชาติจํานวนมาก และ (๓) สํานักงานคุมประพฤติในจังหวัดที่เป็น
เมืองธุรกิจแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มละ ๒ สํานักงาน ทําให้ได้สํานักงานคุมประพฤติหน่วยตัวอย่าง ๖ สํานักงาน ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มสํานักงานคุมประพฤติในจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในประชาคมอาเซียน ได้แก่ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี และสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
กลุ่มที่ ๒ สํานักงานคุมประพฤติในจังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่มีผู้ใช้แรงงานต่างชาติจํานวน
มาก ได้แก่ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร และสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
กลุ่มที่ ๓ สํานักงานคุมประพฤติในจังหวัดที่เป็นเมืองธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ สํานักงาน
คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕ (สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระนครใต้) และสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงราย
ขั้นตอนที่ ๓ ทําการสุ่มตัวอย่างสํานวนคดีสืบเสาะและพินิจ สํานวนคดีควบคุมและสอดส่อง สํานวนคดี
ตรวจพิสูจน์ และสํานวนคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จากบัญ ชีสํานวนคดีสืบเสาะและพินิจ สํานวนคดี
ควบคุมและสอดส่อง สํานวนคดีตรวจพิสูจน์ และสํานวนคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าว
จากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ได้แก่ ประเทศกัมพูชา บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนม่า ลาว สิงคโปร์
เวี ย ดนามและอิ น โดนี เซี ย และเข้ า สู่ ระบบงานคดี ข องสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ห น่ ว ยตั ว อย่ างแต่ ล ะสํ า นั ก งาน
ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ให้ได้สํานวนคดีที่
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เป็นตัวแทนของประเภทคดีและตัวแทนของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่มีบุคคลจากประเทศนั้นๆ เป็น
ผู้กระทําผิดในความรับผิดชอบของแต่ละสํานักงานนั้น ซึ่งทําให้ได้สํานวนคดีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศ
สมาชิ ก ประชาคมอาเซี ย นที่ ใ ช้ เป็ น สํ า นวนคดี ตั ว อย่ า งในแต่ ล ะสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ตั ว อย่ า ง รวมทั้ ง สิ้ น
๖6 คดี แยกเป็นสํานวนคดีสืบเสาะและพินิจ จํานวน ๑1 คดี สํานวนคดีควบคุมและสอดส่อง จํานวน 20 คดี
สํานวนคดีตรวจพิสูจน์ จํานวน ๑๘ คดี และสํานวนคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จํานวน ๑7 คดี เพื่อใช้เป็น
ตัวอย่างสํานวนคดีที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนงานจากสํานวนคดี รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.๑
ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนตัวอย่างสํานวนคดีที่เป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่ได้รับ
การสุ่มเลือกในแต่ละสํานักงานคุมประพฤติ แยกประเภทของสํานวนคดีและสํานักงานคุมประพฤติ
หน่วยตัวอย่าง
สํานวนคดี
คดีสืบเสาะฯ

จํานวนตัวอย่างสํานวนคดีที่มีผ้กู ระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
(จํานวนสํานวนคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทั้งหมด)
กรุงเทพฯ ๕ สมุทรสาคร ตราด
เชียงราย
อุบล
ระนอง
รวม
(แขวงฯ ใต้)
ราชธานี
๓
๔
๑
๓
๑๑
(-)
( ๑๑ )
(๙)
( ๖๘ )
(๗)
( ๓๗ ) ( ๑๓๒ )

คดีสอดส่องฯ

๓
(๘)

๔
( ๒๔ )

๔
( ๑๑ )

๓
( ๘๒ )

๔
(๙)

๒
(๙)

๒๐
( ๑๔๓ )

คดีตรวจพิสูจน์

๔
( ๒๒ )

๒
( ๒๒ )

๓
( ๒๗ )

๔
( ๓๓๗ )

๓
( ๘๕ )

๒
(๘)

๑๘
( ๕๐๑ )

คดีฟื้นฟูฯ

๔
( ๒๒ )

๒
( ๓๒ )

๓
( ๒๘ )

๔
( ๓๑๘ )

๓
( ๘๑ )

๑
(๑)

๑๗
(๔๘๒ )

รวม

๑๑
( ๕๒ )

๘
( ๘๙ )

๑๓
( ๗๕ )

๑๕
( ๘๐๕ )

๑๑
( ๑๘๒ )

๘
( ๕๕ )

๖๖
(๑,๒๕๘ )

ทั้งนี้โดยที่ตัวอย่างสํานวนคดีที่ได้รับการสุ่มเลือกเพื่อใช้เป็นตัวอย่างสํานวนคดีที่จะใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกระบวนงานจากสํานวนคดีจากแต่ละสํานักงานคุมประพฤติดังกล่าวสามารถแยกออกเป็นสํานวนคดีที่มี
ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ได้แก่ บุคคลจากประเทศกัมพูชา จํานวน ๘ ราย บุคคล
จากประเทศเมียนม่า จํานวน ๓๕ ราย และบุคคลจากประเทศลาว จํานวน ๒๓ ราย รวมทั้งสิ้น จํานวน ๖๖ ราย
ทั้งนี้ โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้กระทําผิดที่เป็ นบุ คคลจากประเทศบรูไน ฟิ ลิป ปิ นส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนามและ
อินโดนีเซีย ได้รับการสุ่มเลือกมาเป็นตัวอย่างสํานวนคดี รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.๒

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๕๕

กระทรวงยุติธรรม

ตารางที่ 3.๒ แสดงจํานวนตัวอย่างสํานวนคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ที่ ได้ รับ การสุ่ มเลื อ กในแต่ละสํานั กงานคุ ม ประพฤติ แยกตามประเทศในประชาคมอาเซีย นและ
สํานักงานคุมประพฤติหน่วยตัวอย่าง
สํานวนคดี
กัมพูชา

จํานวนตัวอย่างสํานวนคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
กรุงเทพฯ ๕ สมุทรสาคร ตราด
เชียงราย
อุบล
ระนอง
รวม
(แขวงฯ ใต้)
ราชธานี
๗
๑
๘

บรูไน

-

-

-

-

-

-

-

ฟิลิปปินส์

-

-

-

-

-

-

-

มาเลเซีย

-

-

-

-

-

-

-

เมียนม่า

๗

๖

๔

๑๐

-

๘

๓๕

ลาว

๔

๒

๒

๕

๑๐

-

๒๓

สิงคโปร์

-

-

-

-

-

-

-

เวียดนาม

-

-

-

-

-

-

-

อินโดนีเซีย

-

-

-

-

-

-

-

รวม

๑๑

๘

๑๓

๑๕

๑๑

๘

๖๖

ขั้นตอนที่ ๔ กําหนดผู้อํานวยการและผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติ
เจ้าของคดีที่ มี ป ระสบการณ์ เคย/อยู่ร ะหว่างรับ ผิด ชอบคดี สืบ เสาะและพิ นิ จ คดี ตรวจพิ สู จน์ คดี ค วบคุม และ
สอดส่องและคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน และ
ธุรการคดีหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ปฏิบัติหน้าที่รับคดีหรือปฏิบั ติงานในการติดต่อประชาสัมพันธ์และเคยให้บริการ
ผู้กระทําผิดหรือผู้รับบริการ/ผู้เกี่ยวข้องอื่นที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เป็นกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มบุคลากรคุมประพฤติ ซึ่งทําให้มีกลุ่มตัวอย่างบุคลากรคุมประพฤติที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานกับผู้กระทําผิด
ต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน รวมทั้งสิ้น ๕๒ ราย แยกเป็นผู้อํานวยการ จํานวน ๖ ราย ผู้ช่วย
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ จํานวน ๖ ราย พนักงานคุมประพฤติผู้ปฏิบัติงานแสวงหาข้อเท็จจริง จํานวน
๑๘ ราย พนักงานคุมประพฤติผู้ปฏิบัติงานสอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จํานวน ๑๓ ราย และ
ธุรการคดีหรือเจ้าหน้าที่อื่น จํานวน ๙ ราย รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.๓

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๕๖

กระทรวงยุติธรรม

ตารางที่ 3.๓ แสดงจํานวนตัวอย่ างบุ ค ลากรคุ ม ประพฤติ ที่ เคยมี ป ระสบการณ์ รับ ผิ ด ชอบคดี ที่ มี ผู้ ก ระทํ าผิ ด
ต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนแยกตามสํานักงานคุมประพฤติหน่วยตัวอย่าง
ประเภทของบุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ผู้อํานวยการ

จํานวนตัวอย่างบุคลากรคุมประพฤติที่เคยมีประสบการณ์รับผิดชอบคดี
ที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
กรุงเทพฯ ๕ สมุทร ตราด เชียงราย อุบล ระนอง รวม
(แขวงฯ ใต้) สาคร
ราชธานี
๑

๑

๑

๑

๑

๑

๖

1

๑

๑

๑

๑

๑

๖

๓

๒

๒

๖

๓

๒

๑๘

กลุ่มงานสอดส่องและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ

๓

๓

๑

๒

๒

๒

๑๓

เจ้าหน้าที่
ธุรการคดีหรือเจ้าหน้าที่อื่น

๒

๒

๑

๓

๑

-

๙

รวม

๑๐

๙

๖

๑๓

๘

๖

๕๒

ฝ่ายปฏิบัติ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
กลุ่มแสวงหาข้อเท็จจริง
พนักงานคุมประพฤติ

ขั้นตอนที่ ๕ นําตัวอย่างสํานวนคดีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนงานจากขั้นตอนที่ ๓ มากําหนด
เลื อ กด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ให้ ไ ด้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งกลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก ารงาน
คุมประพฤติที่เป็นจําเลย ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
หรือผู้เกี่ยวข้องกับคดีที่เป็นบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับจําเลย/ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และผู้ถูกคุม
ความประพฤติ/ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ผู้นําชุมชน ผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรชุมชนหรือการรวมตัวทางชาติพันธุ์ของบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนในพื้นที่เท่าที่สามารถติดตามตัวบุคคลตัวอย่างได้ รวมทั้งอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่และประชาชน
ทั่วไปผู้ที่มีประสบการณ์/รับรู้เกี่ยวกับบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนในพื้นที่นั้นๆ รวมทั้งสิ้น ๓๓ ราย
แยกเป็นผู้รับบริการในงานสอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่เป็นผู้ถูกคุมความประพฤติ จํานวน ๔ ราย
ผู้เข้ารับการฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จํานวน 1 ราย ผู้เกี่ยวข้องกับคดีที่ เป็นบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้กระทําผิด จํานวน ๑๔ ราย ผู้นําชุมชน องค์กร/กลุ่มชาติพันธุ์ จํานวน ๑ ราย และประชาชนทั่วไป
จํานวน ๑๓ ราย รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.๔
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๕๗

กระทรวงยุติธรรม

ตารางที่ 3.๔ แสดงจํานวนตัวอย่างผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
แยกตามสํานักงานคุมประพฤติหน่วยตัวอย่าง
ประเภทของผู้รับบริการ

จํานวนตัวอย่างผู้รับบริการในคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน
กรุงเทพฯ ๕ สมุทร
ตราด เชียงราย อุบล ระนอง
รวม
(แขวงฯ ใต้) สาคร
ราชธานี

ผู้รับบริการในงานแสวงหา
ข้อเท็จจริง
จําเลยในคดีสืบเสาะฯ*

-

-

-

-

-

-

-

นักโทษในคดีสบื เสาะ
ข้อเท็จจริง*

-

-

-

-

-

-

-

ผู้เข้ารับ การตรวจพิสูจน์ใน
คดีตรวจพิสูจน์*

-

-

-

-

-

-

-

ผู้รับบริการในงานสอดส่อง
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด
ผู้ถูกคุมความประพฤติ
- เด็กและเยาวชน*

-

-

-

-

-

-

-

- ผู้ใหญ่

-

-

-

-

๒

๒

๔

- ผู้พัก/ลดโทษ*

-

-

-

-

-

-

-

ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถ
ภาพผู้ติดยาเสพติด

-

๑

-

-

-

-

๑

กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับคดี
บุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

๓

๒

๔

๒

๒

๑

๑๔

ผู้นําชุมชน/ผูแ้ ทนกลุ่มหรือ
องค์กรชุมชนหรือการ
รวมตัวทางชาติพันธุ์

-

-

-

-

-

๑

๑

ประชาชนทั่วไป

๒

๔

๔

๓

-

-

๑๓

รวม
๕
๗
๘
๕
๔
* ไม่สามารถติดตามตัวบุคคลตามที่ปรากฏข้อมูลในตัวอย่างสํานวนคดีได้

๔

๓๓

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๕๘

กระทรวงยุติธรรม

จากการดํ า เนิ น การสุ่ ม ตั ว อย่ า งตามขั้ น ตอนข้ า งต้ น จึ ง ทํ า ให้ ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ งนี้ มี ตั ว อย่ างในการ
ศึกษาวิจัยจาก ๖ สํานักงานคุมประพฤติห น่วยตัวอย่างที่ มี ผู้กระทํ าผิดต่างด้ าวจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน รวมทั้งสิ้น ๑๔๕ ราย ประกอบด้วย ตัวอย่างจากสํานวนคดี รวมทั้งสิ้น จํานวน ๖๖ สํานวนคดี แยกเป็น
คดีสืบเสาะและพินิจ จํานวน ๑๑ คดี คดีตรวจพิสูจน์ จํานวน ๑๘ คดี คดีควบคุมและสอดส่อง จํานวน ๒๐ คดี
และคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จํานวน ๑๗ คดี และตัวอย่างบุคคล รวมทั้งสิ้น จํานวน ๗๙ ราย แยกเป็น
กลุ่มบุคลากรคุมประพฤติผู้ให้บริการ ในฝ่ายบริหารของหน่วยปฏิบัติในสังกัดกรมคุมประพฤติ จํานวน ๖ ราย และ
ฝ่ ายปฏิ บั ติของหน่ วยปฏิ บั ติ ในสั งกั ด กรมคุ ม ประพฤติ จํ านวน ๔๐ราย และกลุ่ ม ผู้ รับ บริการที่ เป็ น บุ ค คลจาก
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่เป็นผู้รับบริการในงานสอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จํานวน
๕ ราย และผู้เกี่ยวข้องกับผู้กระทําผิด จํานวน ๑๔ ราย รวมทั้งผู้นําชุมชน/กลุ่มชาติพันธุ์และประชาชนทั่วไป
๑๔ ราย รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 แสดงจํานวนกลุ่มตั วอย่างสํานวนคดี ตั วอย่างผู้ให้ บ ริการและผู้รับบริการในคดีที่ มี ผู้กระทํ าผิด
ต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน และภาคประชาชน/ชุมชน แยกตามประเภทของกลุ่ม
ตัวอย่างและสํานักงานคุมประพฤติหน่วยตัวอย่าง
สํานักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพฯ ๕ สมุทร ตราด เชียงราย อุบล ระนอง
(แขวงฯ ใต้) สาคร
ราชธานี

ตัวอย่าง

รวม

สํานวนคดี
สืบเสาะฯ

-

-

๓

๔

๑

๓

๑๑

ตรวจพิสูจน์

๔

๒

๓

๔

๓

๒

๑๘

สอดส่องฯ

๓

๔

๔

๓

๔

๒

๒๐

ฟื้นฟูฯ

๔

๒

๓

๔

๓

๑

๑๗

๑๑

๘

๑๓

๑๕

๑๑

๘

๖๖

ผู้บริหาร

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๖

ผู้ปฏิบัติ

๘

๗

๔

๑๑

๖

๔

๔๐

๙

๘

๕

๑๒

๗

๕

๔๖

รวมสํานวนคดี
ผู้ให้บริการ

รวมผู้ให้บริการ

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๕๙

กระทรวงยุติธรรม

ตารางที่ 3.5 (ต่อ)
สํานักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพฯ ๕ สมุทร ตราด เชียงราย อุบล ระนอง
(แขวงฯ ใต้) สาคร
ราชธานี

ตัวอย่าง

รวม

ผู้รับบริการ
การสืบเสาะ*

-

-

-

-

-

-

-

การตรวจพิสูจน์*

-

-

-

-

-

-

-

การคุมความประพฤติ

-

-

-

-

๒

๒

๔

การฟื้นฟูฯ

-

๑

-

-

-

-

๑

บุคคลในครอบครัวหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง

๓

๒

๔

๒

๒

๑

๑๔

รวมผู้รับบริการ

๓

๓

๔

๒

๔

๓

๑๙

กลุ่มชาติพันธุ์

-

-

-

-

-

๑

๑

ประชาชนทั่วไป

๒

๔

๔

๓

-

-

๑๓

รวมภาคประชาชน/ชุมชน

๒

๔

๔

๓

-

๑

๑๔

รวมทั้งสิ้น

๒๕

๒๓

๒๖

๓๒

๒๒

๑๗

๑๔๕

ภาคประชาชน/ชุมชน

* ไม่สามารถติดตามตัวบุคคลตามที่ปรากฏข้อมูลในตัวอย่างสํานวนคดีได้
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยนี้ ประกอบด้วยแบบเก็บข้อมูลจากสํานวนคดี
แบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑. แบบเก็บข้อมูลจากสํานวนคดี เป็นแบบเก็บข้อมูลที่ใช้สําหรับเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานคดีสืบเสาะและ
พินิจ คดีควบคุมและสอดส่อง คดีตรวจพิสูจน์และคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของพนักงานคุมประพฤติจาก
สํานวนคดี แยกเป็นแบบเก็บข้อมูลสําหรับกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและกระบวนการสอดส่องและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ดังต่อไปนี้
๑.๑ แบบเก็บข้อมูลสําหรับกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง แยกเป็น ๒ แบบ ดังนี้
๑.๑.๑ แบบเก็บข้อมูลสําหรับคดีสืบเสาะและพินิจผู้กระทําผิดผู้ใหญ่ เป็นแบบเก็บ
ข้อมูลจากสํานวนคดีสืบเสาะและพินิจผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ในกรณีที่ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยข้อมูล ๒ ส่วน ดังนี้
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสํานวนคดี ประกอบด้วย เลขทะเบียนสืบเสาะและ
พินิจ ชื่อผู้กระทําผิด ศาลและข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งสืบเสาะและพินิจ การสอบปากคําและการจัดทํารายงานการ
สืบเสาะและพินิจและพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวนคดี
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจ ประกอบด้วยข้อมูล
และข้อสังเกต จากการตรวจสอบความครบถ้วน/ชัดเจนของการบันทึกข้อมูล ที่แสดงให้เห็นถึงประวัติ ภูมิหลัง
และหลักฐานแสดงตัวของผู้กระทําผิดหรือผู้เกี่ยวข้องที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนในเอกสาร
ประกอบสํานวนคดีในส่วนของปกสํานวน ใบนัดจําเลย แบบบันทึกข้อมูลจําเลย (ค.ป.๓) ในหัวข้อประวัติครอบครัว
และภู มิ ห ลั ง การบั น ทึ ก ความเป็ น มาของการเข้ า มาพั ก อาศั ย ในประเทศไทย บั น ทึ ก ถ้ อ ยคํ า พยาน (ค.ป.๕)
แบบกรอกข้อมูลสําหรับเกี่ยวกับจําเลยสําหรับนายจ้างและฝ่ายปกครอง การออกสืบเสาะ การจัดทํารายงานและ
ความเห็น
๑.๑.๒ แบบเก็บข้อมูลสําหรับคดีสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ ลดวัน
ต้องโทษจําคุก เป็นแบบเก็บข้อมูลจากสํานวนคดีสืบเสาะข้อเท็จจริงนักโทษที่จะได้รับการพักการลงโทษหรือลดวัน
ต้องโทษจําคุก ในกรณีที่นักโทษเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยข้อมูล ๒
ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ ๑ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของสํ านวนคดี ประกอบด้ วย เลขทะเบี ย นสื บ เสาะ
ข้ อ เท็ จ จริง ชื่ อ ผู้ ก ระทํ าผิ ด เรือ นจํ า/ทั ณ ฑสถานและข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การขอความร่ วมมื อ สื บ เสาะข้ อ เท็ จ จริ ง
การสอบปากคําและการจัดทํารายงานการสืบเสาะข้อเท็จจริงและพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวนคดี
ส่ว นที่ ๒ ข้ อมู ล เกี่ยวกั บการปฏิ บัติ งานสื บ เสาะข้อเท็ จจริง ประกอบด้ วย
ข้อมูลและข้อสังเกต จากการตรวจสอบความครบถ้วน/ชัดเจนของการบันทึกข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงประวัติภูมิหลัง
และหลักฐานแสดงตัวของผู้กระทําผิดหรือผู้เกี่ยวข้องที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนในเอกสาร
ประกอบสํานวนคดีในส่วนของปกสํานวน แบบบันทึกข้อมูลนักโทษเด็ดขาดก่อนปล่อยคุมประพฤติ (แบบ ส.๑-๔๖)
ในหัวข้อข้อมูลทั่วไปของผู้อุปการะ ที่อยู่อาศัย การบันทึกความเป็นมาของการเข้ามาพักอาศัยในประเทศไทย
ความเห็นผู้นําชุมชน ความเห็นของพนักงานคุมประพฤติ หรืออาสาสมัครคุมประพฤติที่ออกไปเยี่ยมบ้าน การออก
สืบเสาะ การจัดทํารายงานและความเห็นและรายงานการสืบเสาะข้อเท็จจริง (แบบ ส.๒-๔๖)
๑.๑.๓ แบบเก็บข้ อมูล สํ าหรับ คดี ตรวจพิ สู จน์ผู้เสพ/ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด เป็นแบบเก็ บ
ข้ อ มู ล จากสํ านวนคดี ต รวจพิ สู จ น์ ผู้ เสพ/ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
พ.ศ. ๒๕๔๕ ในกรณี ที่ ผู้ เข้ า รั บ การตรวจพิ สู จ น์ เป็ น บุ ค คลต่ า งด้ า วจากประเทศสมาชิ ก ประชาคมอาเซี ย น
ประกอบด้วยข้อมูล ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสํานวนคดี ประกอบด้วย เลขทะเบียนตรวจพิสูจน์
ชื่อผู้กระทําผิด ศาลและข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งตรวจพิสูจน์ สถานะการควบคุมตัว การสอบปากคําและการจัดทํา
รายงานการตรวจพิสูจน์และพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวนคดี

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ส่วนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์ ประกอบด้วยข้อมูลและ
ข้อสังเกต จากการตรวจสอบความครบถ้วน/ชัดเจนของการบันทึกข้อมูล ที่แสดงให้เห็นถึงประวัติภูมิหลังและ
หลักฐานแสดงตัวของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เกี่ยวข้องที่เป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนในเอกสารประกอบสํานวนคดีในส่วนของปกสํานวน ใบนัดจําเลย แบบบันทึกถ้อยคําผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์ (บฟ.๑-๔) ในหัวข้อข้อมูลส่วนตัว ครอบครัวและผู้ใกล้ชิด สถานภาพสมรส การศึกษา/การประกอบอาชีพ
ประวัติการกระทําผิด ประวัติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การบันทึกความเป็นมาของการเข้ามาพักอาศัยในประเทศไทย
การออกสืบเสาะ การจัดทํารายงานและความเห็น ผลการวินิจฉัย
๑.๒ แบบเก็บข้อมูลสําหรับกระบวนการสอดส่องและฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แยกเป็น
2 แบบ ดังนี้
๑.๒.๑ แบบเก็บข้อมูลสําหรับคดีควบคุมและสอดส่อง เป็นแบบเก็บข้อมูลจากสํานวน
คดีควบคุมและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่และผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวัน
ต้ อ งโทษจํ าคุ ก ในกรณี ที่ นั ก โทษเป็ น ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ต่ า งด้ าวจากประเทศสมาชิ ก ประชาคมอาเซี ย น
ประกอบด้วยข้อมูล ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสํานวนคดี ประกอบด้วย เลขทะเบียนควบคุมและ
สอดส่อง ชื่อผู้ถูกคุมความประพฤติ ศาลและข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งคุมความประพฤติ ผลการคุมความประพฤติ
การจัดทํารายงานการคุมประพฤติและพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวนคดี
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่อง ประกอบด้วย
ข้อมูลและข้อสังเกต จากการตรวจสอบความครบถ้วน/ชัดเจนของการบันทึกข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงประวัติภูมิหลัง
และหลั กฐานแสดงตั วของผู้ เข้ า รั บ การตรวจพิ สู จ น์ ห รื อ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งที่ เป็ น บุ ค คลต่ า งด้ า วจากประเทศสมาชิ ก
ประชาคมอาเซียนในเอกสารประกอบสํานวนคดีในส่วนของปกสํานวน ใบนัดจําเลย แบบบันทึกถ้อยคําผู้ถูกคุม
ความประพฤติ (ค.ป.๑๑) ในหั ว ข้ อ ประวั ติ ค รอบครั ว และภู มิ ห ลั ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย สถานภาพสมรส การศึ ก ษา
การประกอบอาชี พ ประวั ติ ก ารกระทํ า ผิ ด การบั น ทึ ก ความเป็ น มาของการเข้ า มาพั ก อาศั ย ในประเทศไทย
ความต้อ งการความช่วยเหลื อ การรับ รายงานตั ว การออกสอดส่ อง การแก้ไขฟื้ น ฟู การส่ งคดี ให้ อาสาสมั ค ร
คุมประพฤติช่วยสอดส่องแทน ผลการคุมความประพฤติ การจัดทํารายงานและความเห็น
๑.๒.๒ แบบเก็บข้อมูลสําหรับคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นแบบเก็บข้อมูล
จากสํานวนคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน โดย
ใช้ข้อมูลต่อเนื่องจากแบบข้อมูลสําหรับคดีตรวจพิสูจน์ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในรายที่มีผลการตรวจพิสูจน์ให้เข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประกอบด้วยข้อมูล ๒ ส่วน ดังนี้
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ส่ ว นที่ ๑ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของสํ า นวนคดี ประกอบด้ ว ย เลขทะเบี ย นฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ชื่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คําวินิจฉัยและคําสั่งให้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การรายงานผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
และพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวนคดี
ส่ ว นที่ ๒ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
ประกอบด้วยข้อมูลและข้อสังเกต จากการตรวจสอบความครบถ้วน/ชัดเจนของการบันทึกข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง
ประวัติภูมิหลังและหลักฐานแสดงตัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือผู้เกี่ยวข้องที่เป็นบุคคล
จากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนในเอกสารประกอบสํานวนคดีในส่วนของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การรายงานตั ว การเข้า ร่ว มกิ จ กรรมฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด การสอดส่ อ งผล การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด การจัดทํารายงานและความเห็น
๒. แบบสัมภาษณ์ “ผลกระทบต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติจากการมีผู้กระทําผิดต่างด้าวจาก
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน" เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ นโยบาย แนวปฏิบัติ ความคิดเห็น
และการดําเนิ นงานในกรณี ที่ มีผู้ กระทํ าผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิ กประชาคมอาเซียนที่มี ต่อกระบวนการ
ปฏิ บั ติ งานในกระบวนงานของการสื บ เสาะและพิ นิ จ การควบคุ ม และสอดส่ อ ง การตรวจพิ สู จ น์ การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและงานในด้านต่างๆ ของสํานักงานคุมประพฤติ ที่ใช้สําหรับสัมภาษณ์ ผู้ให้บริการ
ประเภทผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการติดต่อ/ประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ๒ ส่วนดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วยข้อคําถามเกี่ยวกับชื่อ-สกุล ตําแหน่ง และ
สังกัดหน่วยงานของผู้ให้สัมภาษณ์
ส่ ว นที่ ๒ ประเด็ น คํ า ถามเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ นโยบาย แนวปฏิ บั ติ ความคิ ด เห็ น และ
การดํ าเนิ น งานในกรณี ที่ มี ผู้ ก ระทํ าผิ ด ต่ างด้ าวจากประเทศสมาชิ ก ประชาคมอาเซี ย นเข้ าสู่ ก ระบวนการ
ปฏิบัติงานคุมประพฤติ
สําหรับผู้บริหาร ประกอบด้วยข้อคําถาม ๖ ข้อที่มีเนื้อหาครอบคลุม ๓ ประเด็น ดังนี้
๑. การรับรู้และตระหนักถึงสถานการณ์ที่มีผลกระทบจากการที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าว
จากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้าสู่กระบวนงานคุมประพฤติ
๒. ผลกระทบจากการที่ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าสู่ระบบงาน
คุมประพฤติ
๓. นโยบายและแนวทางการจั ด การและดํ าเนิ น งานสํ า หรั บ แก้ ไขปั ญ หา/อุ ป สรรค
ที่เกิดจากการที่ผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติ
สํ าหรับ เจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ย วข้ องในการติ ด ต่ อ/ประชาสั ม พั นธ์ ประกอบด้ วยข้ อคํ าถาม ๕ ข้ อ
ที่มีเนื้อหาครอบคลุม ๓ ประเด็น ดังนี้
๑. ประสบการณ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านกั บ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ที่ เป็ น บุ ค คลจากประเทศสมาชิ ก
ประชาคมอาเซียนเข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติ
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๒. ปัญหา อุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานเมื่อมีผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจาก
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน และการดําเนินเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้องนั้น
๓. ความคาดหวังเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สํ าหรับ ผลกระทบกรณี ที่ มี ผู้ ก ระทํ าผิ ด เป็ น บุ ค คลจากประเทศสมาชิ ก ประชาคมอาเซี ยนที่ เข้ าสู่ ก ระบวนงาน
คุมประพฤติ
๓. แบบสนทนากลุ่ม หัวข้อ “ผลกระทบต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติจากการมีผู้กระทําผิด
เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน" เป็นแนวทางและประเด็นที่ใช้ในการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับ
ภูมิหลังและประสบการณ์การปฏิบัติงานคดี แนวทางการปฏิบัติงานคดี ปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้อง การแก้ไข
ในการปฏิบัติงานคดีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ตลอดจนความคาดหวังเกี่ยวกับ
นโยบาย การสนับสนุนและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสําหรับผลกระทบกรณีที่มี
ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ต่ า งด้ า วจากประเทศสมาชิ ก ประชาคมอาเซี ย นที่ เข้ า สู่ ก ระบวนงานของการสื บ เสาะและพิ นิ จ
การควบคุมและสอดส่อง การตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและงานกิจกรรมชุมชนในด้านต่างๆ ที่ใช้
สําหรับสนทนากลุ่มผู้ให้บริการประเภทพนักงานคุมประพฤติผู้ปฏิบัติงานคดี ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ๒ ส่วนดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยข้อคําถามเกี่ยวกับชื่อ-สกุล ตําแหน่ง
สังกัดและงานในความรับผิดชอบของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม
ส่วนที่ ๒ ประเด็นคําถามเกี่ยวกับผลกระทบและการปฏิบัติงานกรณีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าว
จากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ประกอบด้วย ข้อคําถาม ๑๒
ข้อที่มีเนื้อหาครอบคลุม ๕ ประเด็น ดังนี้
๑. ภูมิหลังและประสบการณ์การปฏิบัติงานคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียน
๒. แนวทางการปฏิบัติงานคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน
๓. ปัญ หา อุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจาก
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
๔. การแก้ไขปัญ หา อุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิ บัติงานคดีที่ มีผู้กระทําผิดเป็ น
บุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
๕. ความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบาย การสนับสนุนและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสําหรับผลกระทบกรณีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่
เข้าสู่กระบวนงานคุมประพฤติ

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๖๔

กระทรวงยุติธรรม

๔. แบบสัมภาษณ์ “การให้บริการงานคุมประพฤติเมื่อมีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซี ย น" เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ เกี่ ย วกั บ การติ ด ต่ อ /สื่ อ สารกั บ สํ านั ก งานคุ ม ประพฤติ แ ละพนั ก งาน
คุมประพฤติ และการให้บริการคุมประพฤติ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการคุมประพฤติ ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อขัดข้องในการติดต่อ/สื่อสารกับสํานักงานคุมประพฤติและพนักงานคุมประพฤติ ตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปรับ ปรุ งการบริการเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา/ข้ อ ขั ด ข้ องในการดํ าเนิ น งานกั บ บุ ค คลต่ างด้ าวจากประเทศสมาชิ ก
ประชาคมอาเซียน ที่ใช้สําหรับสัมภาษณ์ผู้รับบริการกลุ่มผู้กระทําผิด บุคคลในครอบครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ๒ ส่วนดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วยข้อคําถามเกี่ยวกับชื่อ-สกุลและสถานะที่
เกี่ยวข้องกับคดีของผู้ให้สัมภาษณ์
ส่ ว นที่ ๒ ประเด็ น คํ าถามเกี่ ย วกั บ การติ ด ต่ อ กั บ สํ านั ก งานคุ ม ประพฤติ แ ละความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับการให้บริการงานคุมประพฤติกรณีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้าสู่
กระบวนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ประกอบด้วยข้อคําถาม ๖ ข้อที่มีเนื้อหาครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังนี้
๑. การติ ด ต่อ /สื่ อสารกับ สํ านั กงานคุ ม ประพฤติ แ ละพนั กงานคุ ม ประพฤติ และการ
ให้บริการคุมประพฤติ
๒. ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารคุ ม ประพฤติ แ ละการติ ด ต่ อ งานที่ ท่ า นเข้ า มา
เกี่ยวข้องกับงานคุมประพฤติ
๓. ปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้องในการติดต่อ/สื่อสารกับสํานักงานคุมประพฤติและ
พนักงานคุมประพฤติ
๔. ความคิ ด เห็ น ควรปรั บ ปรุ ง หรื อ มี วิ ธี ก ารใดในการรองรั บ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา/
ขอขัดข้องในการดําเนินงานกับบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกอาเซียน
๕. แบบสัมภาษณ์ “องค์กรหรือกลุ่มชาติพันธุ์กับการคุมประพฤติผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียน" เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการรับรู้และตระหนักเกี่ยวกับการกระทําผิดของบุคคลจาก
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน บทบาท/ความคิดเห็นของชุมชนชาติพันธุ์ต่อสถานการณ์และผลกระทบจากการ
ที่มีบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้ามาพักอาศัย/ทํางานอาชีพและกระทําผิดในประเทศไทย และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนงานคุมประพฤติในกรณีที่มีบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ที่พักอาศัย/ทํางานอาชีพอยู่ในชุมชนเป็นผู้กระทําผิด ที่ใช้สําหรับสัมภาษณ์องค์กรหรือกลุ่มชาติพันธุ์ของบุคคลจาก
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ๒ ส่วนดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วยข้อคําถามเกี่ยวกับชื่อ-สกุลและสถานะของ
ผู้ให้สัมภาษณ์
ส่ ว นที่ ๒ ประเด็ น คํ าถามเกี่ ย วกั บ บทบาทกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ กั บ การคุ ม ประพฤติ ผู้ ก ระทํ าผิ ด
ต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยข้อคําถาม ๖ ข้อที่มีเนื้อหาครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังนี้
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๑. สถานะ โครงสร้างการรวมตัว วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่และการดําเนินกิจกรรม
ขององค์กรหรือกลุ่มชาติพันธุ์ (ใช้คําเรียกตามข้อเท็จจริง)
๒. ความเข้าใจเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ การกระทําผิดของบุคคลในชุมชน/กลุ่มชาติพันธุ์
ที่เข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติของสํานักงานคุมประพฤติ และประสบการณ์เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว
๓. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนชาติพันธุ์ต่อการที่มีสมาชิกกระทําผิดและเข้า
สู่กระบวนการยุติธรรมไทย และชุมชนชาติพันธุ์จะสามารถช่วยงานคุมประพฤติในกรณีที่มีสมาชิกจากชุมชนเข้าสู่
กระบวนการคุมประพฤติอย่างไร
๔. คําแนะนําหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อรองรับการที่มีบุคคลจากกลุ่ม
ชาติพันธุ์ของท่าน เข้ามาดําเนินชีวิตในไทยแล้วกระทําผิดและเข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติ
๖. แบบสัมภาษณ์ “การกระทําผิดของบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน" เป็นแบบ
สั ม ภาษณ์ เกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ แ ละตระหนั ก เกี่ ย วกั บ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ต่ างด้ าวจากประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นในชุ ม ชน
สถานการณ์และผลกระทบจากการที่มีบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้ามาพักอาศัย/ทํางานอาชีพ
และความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนงานคุมประพฤติในกรณีที่มีบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่
พักอาศัย/ทํางานอาชีพอยู่ในชุมชนเป็นผู้กระทําผิด ที่ใช้สําหรับสัมภาษณ์กลุ่มประชาชนทั่วไปหรือผู้แทนชุมชน ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูล ๒ ส่วนดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วยข้อคําถามเกี่ยวกับชื่อ-สกุล และสถานะ
ทางสังคมของผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนที่ ๒ ประเด็นคําถามเกี่ยวกับการกระทํ าผิ ดของบุ คคลจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน ประกอบด้วยข้อคําถาม ๕ ข้อที่มีเนื้อหาครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังนี้
๑. การรับรู้และตระหนักเกี่ยวกับผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกอาเซียนใน
ชุมชน
๒. สถานการณ์และผลกระทบจากการที่มีบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
เข้ามาพักอาศัย/ทํางานอาชีพ
๓. บทบาทในกรณี ที่มีบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้ามาพั กอาศัย/
ทํางานอาชีพอยู่ในชุมชน
๔. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนงานคุมประพฤติในกรณีที่มีบุคคลจากประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียนที่พักอาศัย/ทํางานอาชีพอยู่ในชุมชนเป็นผู้กระทําผิด
ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดแบบเก็บข้อมูล สัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่มที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ปรากฏตามภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. และภาคผนวก ค.
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๓.๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แยกออกตามประเภทของข้อมูล ดังนี้
๑. ข้อมูลเชิงปริมาณ
๑.๑ ปริมาณคดี มีขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ ดําเนินการขอความอนุเคราะห์เพื่อขอข้อมูลสถิติคดีสืบเสาะและพินิจ คดีควบคุม
และสอดส่อง คดีตรวจพิสูจน์และคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ที่มีจําเลย
ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นบุคคลจาก
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน อัน ได้ แ ก่ กั ม พู ช า บรูไนดารุส ซาลาม ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มาเลเซีย เมี ย นม่ า ลาว
สิงคโปร์ เวียดนามและอินโดนีเซีย จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุมประพฤติ
๑.๑.๒ นําข้อมูลสถิติคดีสืบเสาะและพินิจ คดีควบคุมและสอดส่อง คดีตรวจพิสูจน์และ
คดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่มีจําเลย ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน มาวิเคราะห์แนวโน้มและอัตรา
การเพิ่ ม ของผู้ รับ บริก ารที่ เป็ น บุ ค คลต่ างด้ า วจากประเทศสมาชิ ก ประชาคมอาเซี ย นที่ เข้าสู่ ก ระบวนงานของ
กรมคุมประพฤติ
๑.๒ ปริมาณงานในกระบวนงาน มีขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
๑.๒.๑ ประมวลและวิเคราะห์ปริมาณงาน/กิจกรรมตามขั้นตอนและวิธีการมาตรฐาน
ในกระบวนงานของการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดในคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นคนไทย
๑.๒.๒ ประมวลและวิเคราะห์ปริมาณงาน/กิจกรรมตามขั้นตอนและวิธีการมาตรฐาน
ในกระบวนงานของการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดในคดีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
๑.๒.๒ นําปริมาณงาน/กิจกรรมในกระบวนงานของการสืบเสาะและพินิจ การควบคุม
และสอดส่อง การตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ได้รับผลกระทบจากการที่มีผู้กระทําผิดต่าง
ด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน มาวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนกับงาน/กิจกรรมในกระบวนงานตาม
ขั้นตอนและวิธีการมาตรฐานทั่วไปที่มีผู้กระทําผิดเป็นคนไทย
๒. ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
๒.๑ ดําเนินการประสานงานการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในสํานักงานคุมประพฤติ หน่วย
ตัวอย่าง ๖ สํานักงาน ได้แก่ สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระนครใต้ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
สมุทรสาคร ตราด เชียงราย อุบลราชธานี และระนอง โดยดําเนินการดังนี้
๒.๑.๑ ขอความอนุ เคราะห์ จั ด เตรีย มสํ านวนคดี สื บ เสาะและพิ นิ จ คดี ค วบคุ ม และ
สอดส่อง คดีตรวจพิสูจน์และคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่มีจําเลย ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้เข้ารับการ
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ตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างในแต่ละสํานักงาน เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากสํานวนคดี
๒.๑.๒ ขอความอนุ เคราะห์ นั ด หมายผู้ บ ริห าร พนั ก งานคุ ม ประพฤติ แ ละเจ้ า หน้ า ที่
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละสํานักงานเพื่อเข้าสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม
๒.๑.๓ ขอความอนุ เ คราะห์ นํ า ออกเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างและสํารวจชุมชนในสภาพการณ์จริงในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละสํานักงาน
๒.๒ เดินทางไปยังสํานักงานคุมประพฤติหน่วยตัวอย่าง ๖ สํานักงานดังกล่าว เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Structured Interview) และจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ตาม
เนื้อหาที่กําหนดไว้ โดยคณะผู้วิจัยที่ผ่านการฝึกทักษะการสัมภาษณ์และดําเนินการสนทนากลุ่ม ให้มีความเที่ยง
(Reliability) และความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) อย่างเชื่อถือได้ ดังนี้
๒.๒.๑ ทําการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ตามวัน
เวลา ที่นัดหมาย พร้อมทั้งบันทึกเสียงบทสัมภาษณ์ด้วยเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล
๒.๒.๒ จั ด การสนทนากลุ่ ม พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ที่ เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ตามวั น เวลา
ที่นัดหมาย พร้อมทั้งบันทึกเสียงบทสัมภาษณ์ด้วยเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล

การสัมภาษณ์ผู้บริหารและการสนทนา
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
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การสัมภาษณ์ผู้บริหารและการสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
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๒.๒.๓ ลงพื้ น ที่ เพื่ อ ติ ด ตามสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ รั บ บริ ก ารและสํ า รวจชุ ม ชน
ในสภาพการณ์จริงในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละสํานักงานที่มีบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
พักอาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่

การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการและสํารวจชุมชน
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๒.๓ นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่มและสํารวจชุมชนที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมาทําการวิเคราะห์เนื้อหาในประเด็นของผลกระทบต่อกระบวนงานตามแนวทางที่กําหนดไว้
๓.๕ สถิติและวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจัยนี้ใช้สถิติและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
๑. ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติร้อยละ (Percentage) เพื่อวิเคราะห์สัดส่วนของปริมาณคดีสืบเสาะ
และพินิจ คดีควบคุมและสอดส่อง คดีตรวจพิสูจน์และคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่มีจําเลย ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศ
สมาชิ ก ประชาคมอาเซี ย น และสั ด ส่ วนของปริ ม าณงาน/กิ จ กรรมในกระบวนงานของการสื บ เสาะและพิ นิ จ
การควบคุมและสอดส่อง การตรวจพิสูจน์ และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในคดีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าว
จากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
๒. ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ใช้ วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis) เพื่ อ วิ เคราะห์ ถึ ง
ผลกระทบของการมีจําเลย ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนการปฏิบัติงานในกระบวนงาน
ของการสื บ เสาะและพิ นิ จ การควบคุ ม และสอดส่ อ ง การตรวจพิ สู จ น์ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
ในด้านต่างๆ ตามที่กําหนดไว้
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การศึกษาวิจัยผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อให้เกิดความเข้าใจที่ แท้ จริงเกี่ยวกับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ มีต่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมของกรมคุม
ประพฤติสําหรับรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากสํานวนคดีสืบเสาะและพินิจ สํานวนคดีควบคุมและสอดส่อง สํานวนคดีตรวจพิสูจน์ และสํานวนคดีฟื้น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ประกอบกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการงานคุมประพฤติในระดับผู้บริหารและจัดให้มีการสนทนากลุ่มกับผู้
ให้บริการงานคุมประพฤติในระดับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้รับบริการในงานคุมประพฤติที่เป็นจําเลย
ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และผู้เกี่ยวข้องกับคดี
ที่เป็นบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ตลอดจน
ผู้นําชุมชน/กลุ่มหรือผู้แทนองค์กรชุมชน/การรวมตัวทางชาติพันธุ์ของบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ในพื้นที่เท่าที่สามารถติดตามตัวบุคคลตัวอย่างได้ และประชาชนทั่วไปผู้ที่มีประสบการณ์/รับรู้เกี่ยวกับบุคคลจาก
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติหน่วยตัวอย่าง 6 สํานักงาน
ในบทนี้ จึงจะได้นําเสนอผลการศึกษาวิจัยพร้อมทั้งการอภิปรายผลการศึกษาวิจัย โดยแบ่งการนําเสนอ
ออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ผลกระทบเชิงปริมาณจากแนวโน้มของปริมาณคดีและสัดส่วนของการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น
ส่วนที่ ๒ ผลกระทบเชิงคุณภาพจากเนื้อหาของการปฏิบัติงานในกระบวนงานคุมประพฤติที่มีผู้กระทําผิด
เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ส่วนที่ 3 แนวทางในการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรมคุมประพฤติ
ซึ่งมีรายละเอียดของผลการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ ผลกระทบเชิงปริมาณจากแนวโน้มของปริมาณคดีและสัดส่วนของการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น
ในส่วนนี้จะได้แยกผลการศึกษาวิจัยออกเป็น ๒ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ แนวโน้มของคดีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่เพิ่มขึ้น
จากการเก็บ รวบรวมข้อมู ลสถิติค ดีที่ มีผู้กระทํ าผิดต่ างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่ ง
ประกอบด้วยผู้ กระทํ าผิด ที่ เป็ น บุ คคลจากประเทศกัม พู ชา บรูไน ฟิ ลิ ป ปิน ส์ มาเลเซีย เมี ยนม่ า ลาว สิงคโปร์
เวียดนาม และอินโดนีเซีย ที่เข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติ ๒ กระบวนงาน ได้แก่ กระบวนงานสืบเสาะและพินิจ และ
กระบวนงานควบคุมและสอดส่อง และเข้าสู่ระบบงานฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ๒ กระบวนงาน ได้แก่
กระบวนงานตรวจพิสูจน์ และกระบวนงานงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เปรียบเทียบกับสถิติคดีที่ผู้กระทํา
ผิดต่างด้าวจากต่างประเทศอื่นๆ นอกประชาคมอาเซียน และผู้กระทําผิดทั้งหมด ในห้วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ ปี
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ปรากฏปริมาณคดี ประเภทของฐานความผิดตลอดจนปริมาณและการกระจาย
ตัวของคดีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ในแต่ละระบบงานและกระบวนงาน ดังนี้
๑. ปริมาณคดีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
๑.๑ ระบบงานคุมประพฤติ แยกตามกระบวนงานได้ดังนี้
๑.๑.๑ กระบวนงานแสวงหาข้อเท็ จจริง พบว่า ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
กรมคุมประพฤติมีปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนงานแสวงหาข้อเท็จจริงในระบบงานคุมประพฤติ ทั้งในการสืบเสาะ
และพินิจจําเลยก่อนการพิพากษาคดี และการสืบเสาะข้อเท็จจริงนักโทษเด็ดขาดก่อนปล่อยตัวพักการลงโทษ/ลด
วันต้องโทษจําคุก ที่มีจําเลย/นักโทษเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนรวมจํานวน ๗๒๑
ราย โดยมีปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี แยกเป็น ๑๙๑ ราย, ๒๔๐ ราย, และ ๒๙๐ ราย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔,
๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ตามลําดับ ซึ่งในจํานวนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ๔
ประเทศ ได้ แ ก่ ประเทศเมี ย นม่ า ลาวและกั ม พู ช า โดยที่ มี เพี ย งรายเดี ย วที่ เป็ น บุ ค คลจากประเทศสิ งคโปร์
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๔.๑
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ตารางที่ ๔.๑ แสดงปริมาณคดีสืบเสาะและพินิจที่มจี ําเลย/นักโทษเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
สัญชาติ
ของผู้กระทําผิด
กัมพูชา
บรูไน
ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย
เมียนม่า
ลาว
สิงคโปร์
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
รวมในอาเซียน

รวมนอกอาเซียน
รวมต่างชาติ

คดีทั้งสิ้น

ปริมาณคดีในกระบวนงานแสวงหาข้อเท็จจริง
(ร้อยละ)
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๐
๓๐
๕๗
(๐.๐๒)
(๐.๐๔)
(๐.๐๕)
๑๒๑
๑๖๗
๑๙๕
(๐.๑๔)
(๐.๒๐)
(๐.๑๗)
๕๐
๔๓
๓๗
(๐.๐๖)
(๐.๐๕)
(๐.๐๓)
๑
(๐.๐๐)
๑๙๑
๒๔๐
๒๙๐
(๐.๒๒)
(๐.๒๙)
(๐.๒๕)
(๖๘.๒๑)
(๕๑.๒๘)
(๔๙.๑๕)
๘๙
๒๒๘
๓๐๐
(๐.๑๐)
(๐.๒๗)
(๐.๒๖)
๒๘๐
๔๖๘
๕๙๐
(๐.๓๒)
(๐.๕๖)
(๐.๕๑)
(๑๐๐.๐๐)
(๑๐๐.๐๐)
(๑๐๐.๐๐)
๘๖,๒๖๒
๘๓,๙๕๙
๑๑๔,๖๘๐
(๑๐๐.๐๐)
(๑๐๐.๐๐)
(๑๐๐.๐๐)
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รวม
๑๐๗
(๐.๐๔)
๔๘๓
(๐.๑๗)
๑๓๐
(๐.๐๕)
๑
(๐.๐๐)
๗๒๑
(๐.๒๕)
(๕๓.๘๘)
๖๑๗
(๐.๒๒)
๑,๓๓๘
(๐.๔๗)
(๑๐๐.๐๐)
๒๘๔,๙๐๑
(๑๐๐.๐๐)
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จากตารางที่ ๔.๑ แสดงให้เห็นว่า จําเลย/นักโทษต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนที่เข้าสู่กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงในระบบงานคุมประพฤติ ทั้งในการสืบเสาะและพินิจจําเลยก่อน
การพิพากษาคดี และการสืบเสาะข้อเท็จจริงนักโทษเด็ดขาดก่อนปล่อยตัวพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจําคุก
ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ มี ป ริมาณที่ เพิ่ ม มาก จาก ๑๙๑ ราย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็ น ๒๔๐ ราย
ในพ.ศ. ๒๕๕๕ และ ๒๙๐ ราย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามลําดับ ทํานองเดียวกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นของจําเลย/นักโทษ
ที่เป็นบุคคลต่างสัญชาติจากประเทศอื่นนอกประชาคมอาเซียน ( ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๘๙ ราย, ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวน ๒๒๘ ราย และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๓๐๐ ราย)
โดยที่จําเลย/นักโทษต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนดังกล่าว ในปี พ.ศ.
๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ เป็นบุคคลจากประเทศกัมพูชา เมียนม่าและลาว ส่วนในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ยังคงมีจําเลย/นักโทษ
ที่เป็ นบุคคลจากจากประเทศกัมพู ชา เมียนม่าและลาว เช่นเดิม แต่มีจําเลย/นักโทษที่เป็นบุคคลจากประเทศ
สิ ง คโปร์ เพิ่ ม ขึ้ น มาด้ ว ย โดยที่ ใ นแต่ ล ะปี มี จํ า เลย/นั ก โทษที่ เ ป็ น บุ ค คลจากประเทศเมี ย นม่ า มากที่ สุ ด
(ร้อยละ ๐.๑๔, ๐.๒๐ และ ๐.๑๗ ตามลําดับ) รองลงมาได้แก่ บุคคลจากประเทศลาวและกัมพูชา
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปริมาณจําเลย/นักโทษที่เป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนทั้งหมดจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณจําเลย/นักโทษทั้งหมด (ร้อยละ
๐.๒๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔, ร้อยละ ๐.๒๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ร้อยละ ๐.๒๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖) ก็ตาม แต่เมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณจําเลย/นักโทษต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนกับปริมาณจําเลย/นักโทษที่เป็น
บุคคลจากต่างชาติทั้งหมดแล้ว พบว่า จําเลย/นักโทษต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมีปริมาณสูงถึง
ร้อยละ ๖๘.๒๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔, ร้อยละ ๕๑.๒๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และร้อยละ ๔๙.๑๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามลําดับ
๑.๑.๒ กระบวนงานควบคุมและสอดส่อง พบว่า ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
กรมคุมประพฤติมีปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติในระบบงานคุมประพฤติ ทั้งในการควบคุมและ
สอดส่องเด็กและเยาวชน การควบคุมและสอดส่องผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ และการควบคุมและสอดส่องผู้ที่ได้รับ
การพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจําคุก ที่มีผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนรวมจํานวน ๑,๐๔๖ ราย โดยมีปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี แยกเป็น ๒๖๕ ราย ,๓๓๔ ราย และ ๔๔๗
ราย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔, ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ตามลําดับ ซึ่งในจํานวนดังกล่าวเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน ๗ ประเทศ ได้แก่ ประเทศเมียนม่า ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงค์โปร์และฟิลิปปินส์
โดยที่เป็นบุคคลจากประเทศสิงค์โปร์และฟิลิปปินส์เพียงประเทศละ ๑ รายเท่านั้น รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๔.๒

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๗๗

กระทรวงยุติธรรม

ตารางที่ ๔.๒ แสดงปริมาณคดีควบคุมและสอดส่องที่มผี ถู้ ูกคุมความประพฤติเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียนในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
สัญชาติ
ของผู้กระทําผิด
กัมพูชา
บรูไน

ปริมาณคดีในกระบวนงานคุมประพฤติ
(ร้อยละ)
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๑๙
๒๔
๓๘
(๐.๐๑)
(๐.๐๑)
(๐.๐๒)
-

ฟิลิปปินส์

-

-

มาเลเซีย

๑๒
(๐.๐๑)
๑๙๐
(๐.๑๐)
๔๓
(๐.๐๒)
-

๑๓
(๐.๐๑)
๒๔๑
(๐.๑๓)
๕๔
(๐.๐๓)
-

-

-

๑
(๐.๐๐)
๒๖๕
(๐.๑๓)
(๖๗.๖๐)
๑๒๙
(๐.๐๗)
๓๙๒
(๐.๒๐)
(๑๐๐.๐๐)
๑๙๖,๕๓๔
(๑๐๐.๐๐)

๒
(๐.๐๐)
๓๓๔
(๐.๑๘)
(๕๗.๔๙)
๒๔๗
(๐.๑๓)
๕๘๑
(๐.๓๑)
(๑๐๐.๐๐)
๑๘๘,๓๒๕
(๑๐๐.๐๐)

เมียนม่า
ลาว
สิงคโปร์
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
รวมในอาเซียน

รวมนอกอาเซียน
รวมต่างชาติ

คดีทั้งสิ้น

๑
(๐.๐๐)
๔
(๐.๐๐)
๓๓๒
(๐.๑๔)
๖๙
(๐.๐๓)
๑
(๐.๐๐)
๒
(๐.๐๐)
๔๔๗
(๐.๑๙)
(๕๗.๒๓)
๓๓๔
(๐.๑๔)
๗๘๑
(๐.๓๓)
(๑๐๐.๐๐)
๒๓๔,๖๔๒
(๑๐๐.๐๐)

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

รวม
๘๑
(๐.๐๑)
๑
(๐.๐๐)
๒๙
(๐.๐๐)
๗๖๓
(๐.๑๒)
๑๖๖
(๐.๐๓)
๑
(๐.๐๐)
๒
(๐.๐๐)
๓
(๐.๐๐)
๑,๐๔๖
(๐.๑๗)
(๕๙.๕๗)
๗๑๐
(๐.๑๑)
๑,๗๕๖
(๐.๒๘)
(๑๐๐.๐๐)
๖๑๙,๕๐๑
(๑๐๐.๐๐)

กรมคุมประพฤติ

๗๘

กระทรวงยุติธรรม

จากตารางที่ ๔.๒ แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวจากประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติในระบบงานคุมประพฤติ ทั้งในการควบคุมและสอดส่อง
เด็กและเยาวชน การควบคุมและสอดส่องผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ และการควบคุมและสอดส่องผู้ที่ได้รับการพัก
การลงโทษ/ลดวันต้องโทษจําคุก ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ มีปริมาณที่เพิ่มมาก จาก ๒๖๕ ราย ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น ๓๓๔ ราย ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ๔๔๗ ราย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามลําดับ ทํานองเดียวกับ
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นบุคคลต่างสัญชาติจากประเทศอื่นนอกประชาคมอาเซียน (ปี พ.ศ.
๒๕๕๔ จํานวน ๑๒๙ ราย, ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๒๔๗ ราย และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๓๓๔ ราย)
โดยที่ผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนดังกล่าว ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ เป็นบุคคลจากประเทศกัมพูชา มาเลเซีย เมียนม่า ลาวและอินโดนีเซีย ส่วนในปี พ.ศ.
๒๕๕๖ ยังคงมีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นบุคคลจากจากประเทศกัมพูชา มาเลเซีย เมียนม่าและลาวเช่นเดิม แต่มี
ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นบุคคลจากประเทศฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และเวียดนามเพิ่มขึ้นมาด้วย โดยที่ในแต่ละปี มีผู้
ถูกคุมความประพฤติที่เป็นบุคคลจากประเทศเมียนม่า มากที่สุด (ร้อยละ ๐.๑๐, ๐.๑๓ และ ๐.๑๔ ตามลําดับ)
รองลงมาได้แก่ บุคคลจากประเทศลาว กัมพูชาและมาเลเซีย
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปริมาณผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนทั้งหมดจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณผู้ถูกคุมความประพฤติทั้งหมด (ร้อยละ
๐.๑๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔, ร้อยละ ๐.๑๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ร้อยละ ๐.๑๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖) ก็ตาม แต่เมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนกับปริมาณผู้ถูกคุมความ
ประพฤติที่เป็นบุคคลจากต่างชาติทั้งหมดแล้ว พบว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซี ย นมีป ริมาณสู งถึงร้อยละ ๖๗.๖๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔, ร้อ ยละ ๕๗.๔๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕, และ ร้อ ยละ
5๗.๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามลําดับ
๑.๒ ระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แยกตามกระบวนงานได้ดังนี้
๑.๒.๑ กระบวนงานตรวจพิสูจน์ พบว่า ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ กรมคุม
ประพฤติมีปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนงานตรวจพิสูจน์ในระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่มีผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์เป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนรวมจํานวน ๒,๘๙๔ รายโดยมีปริมาณคดีที่
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี แยกเป็น ๗๙๙ ราย, ๙๑๕ ราย, และ ๑,๑๘๐ ราย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔, ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖
ตามลําดับ ซึ่งในจํานวนดังกล่าวเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ๗ ประเทศ ได้แก่ ประเทศเมียน
ม่า ลาว กัม พู ชา มาเลเซี ย เวียดนาม ฟิ ลิป ปิน ส์และอิน โดนีเซีย โดยที่ เป็น บุ คคลจากประเทศอินโดนี เซียและ
ฟิลิปปินส์เพียงประเทศละ ๑ รายเท่านั้น รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๔.๓

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๗๙

กระทรวงยุติธรรม

ตารางที่ ๔.๓ แสดงปริมาณคดีตรวจพิสูจน์ที่มีผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
สัญชาติ
ของผู้กระทําผิด
กัมพูชา
บรูไน
ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย
เมียนม่า
ลาว
สิงคโปร์
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
รวมในอาเซียน

รวมนอกอาเซียน
รวมต่างชาติ

คดีทั้งสิ้น

ปริมาณคดีในกระบวนงานตรวจพิสูจน์
(ร้อยละ)
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๖๐
๙๙
๑๒๖
(๐.๐๓)
(๐.๐๕)
(๐.๐๖)
๑
(๐.๐๐)
๔
๔
๔
(๐.๐๐)
(๐.๐๐)
(๐.๐๐)
๒๕๓
๓๑๘
๕๔๑
(๐.๑๓)
(๐.๑๗)
(๐.๒๔)
๔๘๐
๔๘๗
๕๐๕
(๐.๒๕)
(๐.๒๖)
(๐.๒๒)
๗
๔
(๐.๐๐)
(๐.๐๐)
๑
(๐.๐๐)
๗๙๙
๙๑๕
๑,๑๘๐
(๐.๔๑)
(๐.๔๙)
(๐.๕๒)
(๙๕.๕๗)
(๘๔.๓๓)
(๖๗.๘๙)
๓๗
๑๗๐
๕๕๘
(๐.๐๒)
(๐.๐๙)
(๐.๒๕)
๘๓๖
๑,๐๘๕
๑,๗๓๘
(๐.๔๔)
(๐.๕๘)
(๐.๗๖)
(๑๐๐.๐๐)
(๑๐๐.๐๐)
(๑๐๐.๐๐)
๑๙๒,๐๒๕
๑๘๗,๐๔๓
๒๒๗,๒๓๘
(๑๐๐.๐๐)
(๑๐๐.๐๐)
(๑๐๐.๐๐)
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

รวม
๒๘๕
(๐.๐๕)
๑
(๐.๐๐)
๑๒
(๐.๐๐)
๑,๑๑๒
(๐.๑๘)
๑,๔๗๒
(๐.๒๔)
๑๑
(๐.๐๐)
๑
(๐.๐๐)
๒,๘๙๔
(๐.๔๘)
(๗๙.๐๙)
๗๖๕
(๐.๑๓)
๓,๖๕๙
(๐.๖๐)
(๑๐๐.๐๐)
๖๐๖,๓๐๖
(๑๐๐.๐๐)

กรมคุมประพฤติ

๘๐

กระทรวงยุติธรรม

จากตารางที่ ๔.๓ แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ต่างด้าวจากประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนที่เข้าสู่กระบวนการตรวจพิ สูจน์ในระบบงานฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระหว่างปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ มีปริมาณที่เพิ่มมาก จาก ๗๙๙ ราย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น ๙๑๕ ราย ใน พ.ศ. ๒๕๕๕
และ ๑,๑๘๐ ราย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามลําดับ ทํานองเดียวกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่เป็น
บุคคลต่างสัญ ชาติจากประเทศอื่นนอกประชาคมอาเซียน ( ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๓๗ ราย, ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวน ๑๗๐ ราย และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๕๕๘ ราย)
โดยที่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนดังกล่าว ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็ น บุ ค คลจากประเทศกั ม พู ช า ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มาเลเซี ย เมี ย นม่ า ลาวและอิ น โดนี เซี ย ส่ วนในปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ยังคงมีผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่เป็นบุคคลจากจากประเทศกัมพูชา มาเลเซีย เมียนม่า
และลาวเช่นเดิม แต่มีผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่เป็นบุคคลจากประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นมาด้วย โดยที่ในปี พ.ศ.
๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ มีผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่เป็นบุคคลจากประเทศลาว มากที่สุด (ร้อยละ ๐.๒๕ และ ๐.๒๖
ตามลําดับ) รองลงมาได้แก่ บุคคลจากประเทศเมียนม่า กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย
แต่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มี ผู้ เข้ ารั บ การตรวจพิ สู จ น์ ที่ เป็ น บุ ค คลจากประเทศเมี ย นม่ ามากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ ๐.๒๔)
รองลงมาได้แก่ บุคคลจากประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซียและเวียดนาม
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว่ า ปริ ม าณผู้ เข้ า รั บ การตรวจพิ สู จ น์ ต่ า งด้ า วจากประเทศสมาชิ ก
ประชาคมอาเซียนทั้งหมดจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ทั้งหมด
(ร้อยละ ๐.๔๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔, ร้อยละ ๐.๔๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ร้อยละ ๐.๕๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖) ก็ตาม
แต่เมื่อเปรียบเทียบปริมาณผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนกับปริมาณผู้เข้า
รับการตรวจพิสูจน์ที่เป็นบุคคลจากต่างชาติทั้งหมดแล้ว พบว่า ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ต่างด้าวจากประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนมีปริมาณสูงถึงร้อยละ ๙๕.๕๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔, ร้อยละ ๘๔.๓๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕, และ
ร้อยละ ๖๗.๘๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามลําดับ
๑.๒.๒ กระบวนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พบว่า ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ –
๒๕๕๖ กรมคุ ม ประพฤติ มี ป ริ ม าณคดี ที่ เข้ าสู่ ก ระบวนงานฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ในระบบงานฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนรวมจํานวน ๒,๖๑๑ รายแยกเป็น ๘๗๒ ราย, ๑,๐๐๖ ราย, และ ๗๓๓ ราย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔,
๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ตามลําดับ ซึ่งในจํานวนดังกล่าวเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ๕ ประเทศ
ได้แก่ ประเทศกัมพูชา มาเลเซีย เมียนม่า ลาวและเวียดนาม รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๔.๔

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๘๑

กระทรวงยุติธรรม

ตารางที่ ๔.๔ แสดงปริมาณคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มผี ู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด
เป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
สัญชาติ
ของผู้กระทําผิด
กัมพูชา
บรูไน
ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย
เมียนม่า
ลาว
สิงคโปร์
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
รวมในอาเซียน

รวมนอกอาเซียน
รวมต่างชาติ

คดีทั้งสิ้น

ปริมาณคดีในกระบวนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(ร้อยละ)
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๘๒
๑๐๒
๖๗
(๐.๐๕)
(๐.๐๖)
(๐.๐๓)
๓
๕
๖
(๐.๐๐)
(๐.๐๐)
(๐.๐๐)
๒๙๙
๔๖๐
๔๘๐
(๐.๑๗)
(๐.๒๖)
(๐.๒๔)
๔๘๑
๔๓๕
๑๗๖
(๐.๒๗)
(๐.๒๕)
(๐.๐๙)
๗
๔
๔
(๐.๐๐)
(๐.๐๐)
(๐.๐๐)
๘๗๒
๑,๐๐๖
๗๓๓
(๐.๔๙)
(๐.๕๗)
(๐.๓๖)
(๘๔.๓๓)
(๖๕.๑๑)
(๖๙.๒๘)
๑๖๒
๕๓๙
๓๒๕
(๐.๐๙)
(๐.๓๑)
(๐.๑๖)
๑,๐๓๔
๑,๕๔๕
๑,๐๕๘
(๐.๕๙)
(๐.๘๘)
(๐.๕๒)
(๑๐๐.๐๐)
(๑๐๐.๐๐)
(๑๐๐.๐๐)
๑๗๖,๗๒๑
๑๗๖,๑๐๓
๒๐๒,๑๔๒
(๑๐๐.๐๐)
(๑๐๐.๐๐)
(๑๐๐.๐๐)

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

รวม
๒๕๑
(๐.๐๕)
๑๔
(๐.๐๐)
๑,๒๓๙
(๐.๒๒)
๑,๐๙๒
(๐.๒๐)
๑๕
(๐.๐๐)
๒,๖๑๑
(๐.๔๗)
(๗๑.๗๙)
๑,๐๒๖
(๐.๑๘)
๓,๖๓๗
(๐.๖๖)
(๑๐๐.๐๐)
๕๕๔,๙๖๖
(๑๐๐.๐๐)

กรมคุมประพฤติ

๘๒

กระทรวงยุติธรรม

จากตารางที่ ๔.๔ แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่างด้าว
จากประเทศสมาชิ กประชาคมอาเซียนที่ เข้ าสู่กระบวนการฟื้ น ฟู สมรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ในระบบงานฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่ลดลงในปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ จาก ๘๗๒ ราย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น ๑,๐๐๖ ราย ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ และลดลงเหลือ ๗๓๓ ราย
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ทํานองเดียวกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นและลดลงของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เป็น
บุคคลต่างสัญชาติจากประเทศอื่นนอกประชาคมอาเซียน ( ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๑๖๒ ราย, ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวน ๕๓๙ ราย และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๓๒๕ ราย)
โดยที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนดังกล่าว ในแต่ละปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ เป็นบุคคลจากประเทศกัมพูชา มาเลเซีย เมียนม่า
ลาวและเวียดนาม โดยที่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เป็นบุคคลจากประเทศ
ลาว มากที่สุด (ร้อยละ ๐.๒๗) รองลงมาได้แก่ บุคคลจากประเทศเมียนม่า กัมพูชา เวียดนามและมาเลเซียแต่ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เป็นบุคคลจากประเทศเมียนม่า มาก
ที่ สุ ด (ร้อ ยละ ๐.๒๖ และ ๐.๒๔ ตามลํ าดั บ ) รองลงมาได้ แ ก่ บุ ค คลจากประเทศลาว กั ม พู ช า มาเลเซี ย และ
เวียดนาม
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปริมาณผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาแสพติดต่างด้าวจาก
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทั้งหมดจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทั้งหมด (ร้อยละ ๐.๔๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔, ร้อยละ ๐.๕๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ร้อยละ
๐.๓๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖) ก็ตาม แต่เมื่อเปรียบเทียบปริมาณผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่างด้าว
จากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนกับปริมาณผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เป็นบุคคลจาก
ต่างชาติทั้งหมดแล้ว พบว่า ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซี ย นมีป ริมาณสู งถึงร้อยละ ๘๔.๓๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔, ร้อ ยละ ๖๕.๑๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕, และ ร้อ ยละ
๖๙.๒๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามลําดับ
๒. ฐานความผิดของผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
จากการเก็บ รวบรวมข้อมู ลสถิติค ดีที่ มีผู้กระทํ าผิดต่ างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่ ง
ประกอบด้วยผู้ กระทํ าผิด ที่ เป็ น บุ คคลจากประเทศกัม พู ชา บรูไน ฟิ ลิ ป ปิน ส์ มาเลเซีย เมี ยนม่ า ลาว สิงคโปร์
เวียดนาม และอินโดนีเซีย ที่เข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติ ๒ กระบวนงาน ได้แก่ กระบวนงานสืบเสาะและพินิจ และ
กระบวนงานควบคุ ม และสอดส่ อ ง และเข้ าสู่ ร ะบบงานฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพ ๒ กระบวนงาน ได้ แ ก่
กระบวนงานตรวจพิสูจน์ และกระบวนงานงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยพิจารณาถึงฐานความผิดของ
ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเหล่านั้น เฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยแยกประเภทของ
ฐานความผิดออกเป็น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เกี่ยวกับความประมาท/จราจร เกี่ยวกับ
ยาเสพติด และอื่นๆ ปรากฏปริมาณคดีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน แยกตาม
ประเภทของฐานความผิด ในแต่ละระบบงานและกระบวนงาน ดังนี้
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ
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กระทรวงยุติธรรม

๒.๑ ระบบงานคุมประพฤติ แยกตามกระบวนงานได้ดังนี้
๒.๑.๑ ฐานความผิดของผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่เข้า
สู่ ก ระบวนงานสื บ เสาะและพิ นิ จ พบว่ า ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ต่ า งด้ า วจากประเทศสมาชิ ก ประชาคมอาเซี ย นที่ เข้ า สู่
กระบวนงานสื บ เสาะและพิ นิ จของกรมคุ ม ประพฤติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยรวม ส่ วนใหญ่ เป็ น ผู้ กระทํ าผิ ด ใน
ความผิดฐานที่หลากหลาย ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร บุกรุก ความผิดต่อเจ้าพนักงาน การพนัน ป่าไม้/ป่า
สงวน อาวุธปืนและอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๔ รองลงมาได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
เกี่ ย วกั บ ความประมาท/จราจร เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด คิ ด เป็ น ร้อ ยละ ๑๕.๗๗, ๑๒.๐๗, ๑๑.๗๒ และ ๑๐.๖๙
ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๔.๕
ตารางที่ ๔.๕ แสดงปริมาณคดีสืบเสาะและพินิจที่มผี ู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แยกตามประเภทของฐานความผิด
สัญชาติ
ของผู้กระทําผิด
กัมพูชา
บรูไน
ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย
เมียนมาร์
ลาว
สิงคโปร์
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
รวม

เกี่ยวกับ
ทรัพย์
๑๓
(๒๒.๘๐)
๒๗
(๑๓.๘๕)
๔
(๑๐.๘๑)
๔๔
(๑๕.๗๗)

ประเภทของฐานความผิด
(ร้อยละ)
ชีวิตและ
ประมาทฯ/ ยาเสพติด
ร่างกาย
จราจร
๑๒
๔
๑
(๒๑.๐๕)
(๗.๐๒)
(๑.๗๕)
๑๙
๒๗
๒๑
(๙.๗๔)
(๑๓.๘๕)
(๑๐.๗๗)
๔
๒
๙
(๑๐.๘๑)
(๕.๔๑)
(๒๔.๓๒)
๑
(๑๐๐.๐๐)
๓๕
๓๔
๓๑
(๑๒.๐๗) (๑๑.๗๒) (๑๐.๖๙)

อื่นๆ

รวม

๒๗
๕๗
(๔๗.๓๗) (๑๐๐.๐๐)
๑๐๑
๑๙๕
(๕๑.๗๙) (๑๐๐.๐๐)
๑๘
๓๗
(๔๘.๖๕) (๑๐๐.๐๐)
๑
(๑๐๐.๐๐)
๑๔๖
๒๙๐
(๕๐.๓๔) (๑๐๐.๐๐)

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๘๔

กระทรวงยุติธรรม

จากตารางที่ ๔.๕ แสดงให้เห็นว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนที่เข้าสู่กระบวนงานสืบเสาะและพินิจของกรมคุมประพฤติโดยรวม ส่วนใหญ่เป็นผู้กระทําผิดใน
ความผิดฐานที่หลากหลาย (ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร บุกรุก ความผิดต่อเจ้าพนักงาน การพนัน ป่าไม้/ป่า
สงวน อาวุ ธปื น และอื่ น ๆ) รองลงมาได้ แ ก่ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต และร่างกาย เกี่ ย วกั บ ความ
ประมาท/จราจร เกี่ยวกับยาเสพติด ตามลําดับซึ่งเป็นทํานองเดียวกันกับเมื่อแยกพิจารณาผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคล
จากในแต่ละประเทศ ก็จะเห็นได้ว่า ผู้กระทําผิดทั้งที่เป็นบุคคลจากประเทศกัมพูชา เมียนม่าและลาว ส่วนใหญ่เป็น
ผู้กระทําผิดในความผิดฐานที่หลากหลาย ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร บุกรุก ความผิดต่อเจ้าพนักงาน การพนัน
ป่าไม้/ป่าสงวน อาวุธปืนและอื่นๆ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.37, 51.79 และ 48.65 ตามลําดับ รองลงมาได้แก่
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เกี่ยวกับความประมาท/จราจร และยาเสพติด สําหรับผู้กระทํา
ผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศกัมพูชา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๐, ๒.๐๕, ๗.๐๒ และ ๑.๗๕ ตามลําดับ เช่นเดียวกับ
ผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศเมียนม่า ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๔, ๙.๗๔, ๑๓.๘๕ และ ๑๐.๗๗ ตามลําดับ
แต่แ ตกต่างจากผู้ กระทํ าผิดที่ เป็ น บุ คคลจากประเทศลาว ที่ ลํ าดับ รองลงมาได้ แก่ ความผิ ดเกี่ ยวกับยาเสพติด
เกี่ยวกับทรัพย์ เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย และเกี่ยวกับความประมาท/จราจร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๒, ๑๐.๘๑,
๑๐.๘๑ และ ๕.๔๑ ตามลําดับ
๒.๑.๒ ฐานความผิดของผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่เข้า
สู่ ก ระบวนงานคุ ม ความประพฤติ พบว่ า ผู้ ก ระทํ าผิ ด ต่ างด้ าวจากประเทศสมาชิ ก ประชาคมอาเซี ย นที่ เข้ า สู่
กระบวนงานควบคุมและสอดส่องของกรมคุมประพฤติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยรวม ส่วนใหญ่เป็นผู้กระทําผิดใน
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 64.86 รองลงมาได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับความประมาท/จราจร
เกี่ยวกั บยาเสพติ ด ความผิ ดอื่น ๆ (ได้ แก่ ความผิด เกี่ ยวกับ เอกสาร บุ กรุก ความผิด ต่ อเจ้าพนักงาน การพนั น
ป่าไม้/ป่าสงวน อาวุธปืนและอื่นๆ) และเกี่ยวกับทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 63.50, 53.95, ๕1.09 และ 36.00
ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๔.๖

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ตารางที่ ๔.๖ แสดงปริมาณคดีควบคุมและสอดส่องที่มผี กู้ ระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แยกตามประเภทของฐานความผิด
สัญชาติ
ของผู้กระทําผิด
กัมพูชา
บรูไน

เกี่ยวกับ
ทรัพย์
๒
(๕.๒๖)
-

ฐานความผิด
ชีวิตและ
ประมาทฯ/ ยาเสพติด
ร่างกาย
จราจร
๒
๑๘
๑๔
(๕.๒๖)
(๔๗.๓๗)
(๓๖.๘๐)
-

ฟิลิปปินส์

-

-

มาเลเซีย

-

เมียนมาร์

๖
(๑.๘๑)
๑
(๑.๔๕)
-

๑
(๒๕.๐๐)
๒๐
(๖.๐๒)
๑
(๑.๔๕)
-

เวียดนาม

-

-

อินโดนีเซีย

-

-

๑
(๑๐๐.๐๐)
๑
(๒๕.๐๐)
๑๖๒
(๔๘.๘๙)
๒๕
(๓๖.๒๓)
๑
(๑๐๐.๐๐)
๒
(๑๐๐.๐๐)
-

๙
(๓๖.๐๐)

๒๔
(๖๔.๘๖)

๒๑๐
(๖๒.๕๐)

ลาว
สิงคโปร์

รวมในอาเซียน

รวม

อื่นๆ
๒
(๕.๒๖)
-

๓๘
(๑๐๐.๐๐)
-

-

-

๒
(๕๐.๐๐)
๑๐๘
(๓๒.๕๓)
๓๓
(๔๗.๘๓)
-

๓๖
(๑๐.๘๔)
๙
(๑๓.๐๙)
-

-

-

-

-

๑
(๑๐๐.๐๐)
๔
(๑๐๐.๐๐)
๓๓๒
(๑๐๐.๐๐)
๖๙
(๑๐๐.๐๐)
๑
(๑๐๐.๐๐)
๒
(๑๐๐.๐๐)
-

๑๕๗
(๕๓.๙๕)

๔๗
(๕๑.๐๙)

๔๔๗
(๑๐๐.๐๐)

จากตารางที่ ๔.๖ แสดงให้ เห็ น ว่ า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แม้ ว่ า ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ต่ า งด้ า ว
จากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่เข้าสู่กระบวนงานควบคุมและสอดส่องของกรมคุมประพฤติโดยรวม ส่วน
ใหญ่เป็นผู้กระทําผิดในความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย รองลงมาได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับความประมาท/จราจร
เกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดอื่นๆ (ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร บุกรุก ความผิดต่อเจ้าพนักงาน การพนัน ป่าไม้/
ป่าสงวน อาวุธปืนและอื่นๆ) และเกี่ยวกับทรัพย์ ก็ตาม แต่เมื่อแยกพิจารณาผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากในแต่ละ

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ
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กระทรวงยุติธรรม

ประเทศ ก็จะเห็นได้ว่า ผู้กระทําผิดทั้งที่เป็นบุคคลจากประเทศกัมพูชาและเมียนม่า ส่วนใหญ่ต่างเป็นผู้กระทําผิด
ในความผิดฐานประมาท/จราจร คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๗ และ ร้อยละ ๔๘.๘๙ ตามลําดับ และรองลงมาได้แก่
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดอื่นๆ (ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร บุกรุก ความผิดต่อเจ้าพนักงาน การ
พนัน ป่าไม้/ป่าสงวน อาวุธปืนและอื่นๆ) เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย และเกี่ยวกับทรัพย์ สําหรับผู้กระทําผิดที่เป็น
บุคคลจากประเทศกัมพูชา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๐, ๕.๒๖, ๕.๒๖ และ ๕.๒๖ ตามลําดับ เช่นเดียวกับผู้กระทํา
ผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศเมียนม่า ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๓, ๑๐.๘๔, ๖.๐๒ และ ๑.๘๑ ตามลําดับ แต่แตกต่าง
จากผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศลาว ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้กระทําผิดในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคิดเป็นร้อย
ละ 47.83 รองลงมาได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับความประมาท/จราจร ความผิดอื่นๆ (ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
บุ กรุก ความผิด ต่อเจ้าพนักงาน การพนัน ป่ าไม้/ป่ าสงวน อาวุธปื นและอื่น ๆ) เกี่ยวกั บชีวิตและร่างกาย และ
เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๓, ๑๓.๐๔, ๑.๔๕ และ ๑.๔๕ ตามลําดับ ส่วนผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจาก
ประเทศมาเลเซีย แม้จะมีเพียงเล็กน้อย แต่ครึ่งหนึ่งเป็นผู้กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 50.00
รองลงมาได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับประมาท/จราจร และเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ
25.00 ตามลําดับ
๒.๒ ระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แยกตามกระบวนงานได้ดังนี้
๒.๒.๑ ฐานความผิดของผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่เข้าสู่
กระบวนงานตรวจพิสูจน์ พบว่า ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่เข้าสู่กระบวนงานตรวจ
พิสูจน์ของกรมคุมประพฤติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยรวม ส่วนใหญ่เป็นผู้กระทําผิดในความผิดฐานเสพ คิดเป็นร้อยละ
๙๕.๕๐ รองลงมาได้แก่ ความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและจําหน่าย และเสพและมีไว้ในครอบครองและ
จําหน่าย คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๕, ๐.๑๗ และ ๐.๑๗ ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๔.๗

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๘๗

กระทรวงยุติธรรม

ตารางที่ ๔.๗ แสดงปริมาณคดีตรวจพิสูจน์ที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แยกตามประเภทของฐานความผิด

สัญชาติ
ของผู้กระทําผิด
กัมพูชา
บรูไน
ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย
เมียนมาร์
ลาว
สิงคโปร์
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
รวมในอาเซียน

เสพ

๑๒๒
(๙๖.๘๓)
๔
(๑๐๐.๐๐)
๕๐๒
(๙๒.๗๙)
๔๙๕
(๙๘.๐๐)
๔
(๑๐๐.๐๐)
๑,๑๒๗
(๙๕.๕๐)

ฐานความผิด
(ร้อยละ)
เสพและ
เสพและมีไว้
จําหน่าย ในครอบครอง
๒
(๐.๓๗)
-

รวม

เสพและมีไว้ใน
ครอบครองและ
จําหน่าย

๔
(๓.๑๗)
-

๒
(๐.๓๗)
-

-

๓๕
(๖.๔๗)
๑๐
(๑.๙๘)
-

๒
(๐.๑๗)

๔๙
(๔.๑๕)

๒
(๐.๑๗)

-

๑๒๖
(๑๐๐.๐๐)
๔
(๑๐๐.๐๐)
๕๔๑
(๑๐๐.๐๐)
๕๐๕
(๑๐๐.๐๐)
๔
(๑๐๐.๐๐)
๑,๑๘๐
(๑๐๐.๐๐)

จากตารางที่ ๔.๗ แสดงให้เห็นว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียนที่เข้าสู่กระบวนงานตรวจพิสูจน์ของกรมคุมประพฤติโดยรวม ส่วนใหญ่เป็นผู้กระทําผิดใน
ความผิดฐานเสพ รองลงมาได้แก่ ความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและจําหน่าย และเสพและมีไว้ใน
ครอบครองและจําหน่าย เช่นเดียวกันกับเมื่อแยกพิจารณาผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากในแต่ละประเทศ ก็จะเห็น
ได้ว่า ผู้กระทําผิดทั้งที่เป็นบุคคลจากประเทศกัมพูชา มาเลเซีย เมียนม่า ลาวและเวียดนาม ส่วนใหญ่ ต่างเป็น
ผู้ก ระทํ าผิ ด ในความผิ ด ฐานเสพ คิด เป็น ร้อยละ ๙๖.๘๓, ๑๐๐.00, ๙๒.๗๙, ๙๘ และ ๑๐๐.00 ตามลําดั บ
รองลงมาได้แก่ ความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและจําหน่าย และเสพและมีไว้ในครอบครองและ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๘๘

กระทรวงยุติธรรม

จําหน่ าย คิ ด เป็ น ร้อยละ ๖.๔๗, ๐.๓๗ และ ๐.๓๗ ตามลํ าดั บ สํ าหรับ ผู้ก ระทํ าผิด ที่ เป็ น บุ ค คลจากประเทศ
เมียนม่า ในขณะที่รองลงมา ได้แก่ ความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครอง เพียงลําดับเดียว คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๗
และ 1.98 สําหรับผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศกัมพูชาและลาว ตามลําดับ
๒.๒.๒ ฐานความผิดของผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่เข้า
สู่กระบวนงานฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พบว่า ผู้กระทําผิด ที่เป็น บุ คคลจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนที่เข้าสู่กระบวนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกรมคุมประพฤติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยรวม ส่วน
ใหญ่ เป็นผู้กระทําผิดในความผิดฐานเสพ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๖ รองลงมาได้แก่ ความผิดฐานเสพและมีไว้ใน
ครอบครอง เสพและจําหน่าย และเสพและมีไว้ในครอบครองและจําหน่าย คิดเป็นร้อยละ 1.๘๒, ๐.๒๗ และ
๐.๑๔ ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๔.๘

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๘๙

กระทรวงยุติธรรม

ตารางที่ ๔.๘ แสดงปริมาณคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มผี ู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แยกตามประเภทของฐานความผิด

สัญชาติ
ของผู้กระทําผิด
กัมพูชา
บรูไน
ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย
เมียนมาร์
ลาว
สิงคโปร์
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
รวมในอาเซียน

เสพ

๖๒
(๙๒.๕๓)
๔
(๖๖.๖๗)
๔๔๘
(๙๓.๓๓)
๑๖๒
(๙๒.๐๔)
๔
(๑๐๐.๐๐)
๖๘๐
(๙๒.๗๖)

ฐานความผิด
(ร้อยละ)
เสพและ
เสพและมีไว้
จําหน่าย ในครอบครอง
-

๑
(๐.๒๑)
๑
(๐.๕๗)
-

๕
(๗.๔๖)
๒
(๓๓.๓๓)
๓๐
(๖.๒๕)
๑๓
(๗.๓๙)
-

๒
(๐.๒๗)

๕๐
(๑.๘๒)

-

รวม

เสพและมีไว้ใน
ครอบครองและ
จําหน่าย
๑
(๐.๒๑)
๑
(๐.๑๔)

๖๗
(๑๐๐.๐๐)
๖
(๑๐๐.๐๐)
๔๘๐
(๑๐๐.๐๐)
๑๗๖
(๑๐๐.๐๐)
๔
(๑๐๐.๐๐)
๗๓๓
(๑๐๐.๐๐)

จากตารางที่ ๔.๘ แสดงให้เห็นว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนที่เข้าสู่กระบวนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกรมคุมประพฤติโดยรวม ส่วนใหญ่เป็น
ผู้กระทําผิดในความผิดฐานเสพ รองลงมาได้แก่ ความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครองเสพและจําหน่าย และเสพ
และมีไว้ในครอบครองและจําหน่าย เช่นเดียวกันกับเมื่อแยกพิจารณาผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากในแต่ละประเทศ ก็จะ
เห็นได้ว่า ผู้กระทําผิดทั้งที่เป็นบุคคลจากประเทศกัมพูชา มาเลเซีย เมียนม่า ลาวและเวียดนาม ส่วนใหญ่ต่างเป็น
ผู้กระทําผิดในความผิดฐานเสพ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๓, ๖๖.๖๗, ๙๓.๓๓, ๙๒.๐๔ และ ๑๐๐.๐๐ ตามลําดับ และ
รองลงมาได้แก่ ความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและจําหน่าย และเสพและมีไว้ในครอบครองและ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๙๐

กระทรวงยุติธรรม

จํ าหน่ าย สํ าหรับ ผู้ ก ระทํ าผิ ด ที่ เป็ น บุ ค คลจากประเทศเมี ย นม่ า ซึ่ งคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๖.๒๕, ๐.๒๑ และ ๐.๒๑
ตามลําดับ ทํานองเดียวกันกับสําหรับผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศลาว รองลงมาได้แก่ ความผิดฐานเสพ
และมีไว้ในครอบครองและเสพและจําหน่ายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.39 และ 0.57 ตามลําดับ ในขณะที่สําหรับ
ผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศกัมพูชาและมาเลเซีย รองลงมาได้แก่ ความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครอง
เพียงลําดับเดียว คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๗ และ ๓๓.๓๓ ตามลําดับ
๓. การกระจายตัวของคดีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ซึ่งประกอบด้วยผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศกัมพูชา บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนม่า ลาว สิงคโปร์
เวียดนาม และอินโดนีเซีย ที่เข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติ ๒ กระบวนงาน ได้แก่ กระบวนงานสืบเสาะและพินิจ และ
กระบวนงานควบคุ ม และสอดส่ อ ง และเข้ าสู่ ร ะบบงานฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพ ๒ กระบวนงาน ได้ แ ก่
กระบวนงานตรวจพิสูจน์ และกระบวนงานงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยพิจารณาถึงการกระจายตัวของ
ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติต่างๆ
ทั่ วประเทศ เฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า ในเขตพื้ น ที่ รับผิดชอบของสํานั กงานคุมประพฤติ จํานวน ๑๐๕
สํานักงานทั่วประเทศ มีสํานักงานคุมประพฤติ จํานวน 79 สํานักงาน ที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนเข้าเป็นผู้รับบริการทั้งในระบบงานคุมประพฤติและระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ในขณะที่ มี สํ านั ก งานคุ ม ประพฤติ จํ านวน 10 สํ านั กงาน ได้ แ ก่ สํ านั ก งานคุ ม ประพฤติ ก รุ งเทพมหานคร ๒
(ส่วนคดี ๒) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี ชัยภูมิ ชัยภูมิ (สาขาภูเขียว) เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
ลําพูน นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ (สาขาหล่มสัก) สุราษฎร์ธานี (สาขาไชยา) สุราษฎร์ธานี (สาขาสมุย) และ ชุมพร
(สาขาหลังสวน) เป็นสํานักงานที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้าเป็นผู้รับบริการ
เฉพาะในระบบงานคุมประพฤติ และมีสํานักงานคุมประพฤติ จํานวน 12 สํานักงาน ได้แก่ สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชัยนาท นครราชสีมา ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองบัวลําภู น่าน เพชรบุรี นราธิวาส และปัตตานี เป็นสํานักงานที่มี
ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้าเป็นผู้รับบริการเฉพาะในระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด โดยมีสํานักงานคุมประพฤติ จํานวน ๔ สํานักงาน ได้แก่ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
(สาขานางรอง) สุโขทัย พิจิตรและยะลา เป็นสํานักงานที่ไม่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนเข้าเป็นผู้รับบริการเลยทั้งในระบบงานคุมประพฤติและระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยมี
จํานวนคดีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทั้งสิ้น ๒,๖๕๐ คดีส่วนใหญ่เป็นคดีตรวจ
พิสูจน์ จํานวน ๑,๑๘๐ คดี คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๓ รองลงมาได้แก่ คดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จํานวน
๗๓๓ คดี คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๖ คดีควบคุมและสอดส่อง จํานวน ๔๔๗ คดี คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๗ และคดี
สืบเสาะและพินิจ จํานวน ๒๙๐ คดี คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๔
ในจํานวนนี้แยกเป็นคดีที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน
๕๕๓ คดี และ คดีที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติในเขตภูมิภาค จํานวน ๒,๐๙๗ คดี และเฉพาะ
ในเขตภูมิภาค สํานักงานคุมประพฤติในภาค ๕ มีปริมาณคดีรวมสูงสุด จํานวน ๕๗๙ คดี คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๑
รองลงมา ๓ ลําดับแรก ได้แก่ สํานักงานคุมประพฤติภาค ๗ จํานวน ๓๘๕ คดี คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๖ สํานักงาน
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๙๑

กระทรวงยุติธรรม

คุมประพฤติภาค ๔ จํานวน ๒๘๐ คดี คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๕ และ สํานักงานคุมประพฤติภาค ๒ จํานวน ๒๔๖ คดี
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๓ ตามลําดับ โดยที่มีสํานักงานคุมประพฤติในภาค ๙ มีปริมาณคดีรวมต่ําสุด จํานวน ๖๑ คดี
คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๐ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.9
ตารางที่ ๔.๙ แสดงปริมาณและการกระจายตัวของคดีทมี่ ผี ู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แยกตามสํานักงานคุมประพฤติและกระบวนงาน
สํานักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพฯ ๑ ส่วนคดี ๑
กรุงเทพฯ ๑ ส่วนคดี ๒
กรุงเทพฯ ๒ ส่วนคดี ๑
กรุงเทพฯ ๒ ส่วนคดี ๒
กรุงเทพฯ ๓ ส่วนคดี ๑
กรุงเทพฯ ๓ ส่วนคดี ๒
กรุงเทพฯ ๔ ส่วนคดี ๑
กรุงเทพฯ ๔ ส่วนคดี ๒
กรุงเทพฯ ๕ ส่วนคดี ๑
กรุงเทพฯ ๕ ส่วนคดี ๒
รวมกรุงเทพฯ
ภาค ๑
นนทบุรี
สมุทรปราการ
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สระบุรี
อ่างทอง
ปทุมธานี
สิงห์บุรี

ผู้กระทําผิดจากประเทศในอาเซียน
สืบเสาะฯ สอดส่องฯ ตรวจพิสูจน์ ฟื้นฟูฯ

รวม

๔
๐
๐
๑๔
๐
๗
๑
๑
๐
๔
๓๑
(๕.๖๑)

๑๒
๒
๑๓
๒
๕
๓
๒
๐
๘
๐
๔๗
(๘.๕๐)

๓๖
๔๙
๑๕๖
๐
๒๗
๒
๒๒
๑๑
๒๑
๑
๓๒๕
(๕๘.๗๗)

๑๒
๒๔
๓๖
๐
๓๖
๐
๒๕
๔
๑๐
๓
๑๕๐
(๒๗.๑๒)

๖๔
๗๕
๒๐๕
๑๖
๖๘
๑๒
๕๐
๑๖
๓๙
๘
๕๕๓
(๑๐๐.๐๐)

๘
๖
๒
๑
๑
๐
๓
๐

๑๒
๙
๑
๑
๑
๒
๕
๑

๑๖
๒๔
๙
๗
๑
๑
๗
๐

๑๒
๒๙
๑
๑
๓
๓
๓
๐

๔๘
๖๘
๑๓
๑๐
๖
๖
๑๘
๑

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

สํานักงานคุมประพฤติ
ชัยนาท
รวมภาค ๑
ภาค ๒
ชลบุรี
จันทบุรี
ระยอง
ตราด
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
สระแก้ว
รวมภาค ๒
ภาค ๓
นครราชสีมา
นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
อุบลราชธานี
สุรินทร์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์ สาขานางรอง
ศรีสะเกษ
ยโสธร
อํานาจเจริญ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ สาขาภูเขียว
รวมภาค ๓

๙๒

กระทรวงยุติธรรม

ผู้กระทําผิดจากประเทศในอาเซียน
สืบเสาะฯ สอดส่องฯ ตรวจพิสูจน์ ฟื้นฟูฯ
๐
๐
๓
๑
๒๑
๓๒
๖๘
๕๓
(๑๒.๐๗) (๑๘.๓๙)
(๓๙.๐๘) (๓๐.๔๖)

รวม
๔
๑๗๔
(๑๐๐.๐๐)

๗
๓
๔
๗
๐
๒
๐
๑
๒๔
(๙.๗๖)

๖
๑๐
๑๓
๑๐
๑
๓
๒
๓
๔๘
(๑๙.๕๑)

๔๖
๔
๘
๒๗
๔
๖
๕
๙
๑๐๙
(๔๔.๓๑)

๑๙
๗
๘
๑๓
๔
๙
๓
๒
๖๕
(๒๖.๔๒)

๗๘
๒๔
๓๓
๕๗
๙
๒๐
๑๐
๑๕
๒๔๖
(๑๐๐.๐๐)

๐
๐
๐
๕
๑
๑
๐
๒
๐
๐
๑
๐
๑๐
(๖.๒๙)

๐
๒
๑
๘
๑
๑
๐
๑
๐
๑
๐
๑
๑๖
(๑๐.๐๖)

๔
๖
๑
๘๕
๓
๒
๐
๑
๐
๒
๐
๐
๑๐๔
(๖๕.๔๑)

๑
๒
๓
๒๑
๐
๑
๐
๐
๑
๐
๐
๐
๒๙
(๑๘.๒๔)

๕
๑๐
๕
๑๑๙
๕
๕
๐
๔
๑
๓
๑
๑
๑๕๙
(๑๐๐.๐๐)

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

สํานักงานคุมประพฤติ
ภาค ๔
ขอนแก่น
อุดรธานี
มหาสารคาม
สกลนคร
ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์
มุกดาหาร
หนองบัวลําภู
นครพนม
หนองคาย
บึงกาฬ
เลย
รวมภาค ๔
ภาค ๕
เชียงใหม่
เชียงใหม่ สาขาฝาง
เชียงราย
เชียงราย สาขาเทิง
ลําปาง
แพร่
พะเยา
แม่ฮ่องสอน
ลําพูน
น่าน
รวมภาค ๕

๙๓

กระทรวงยุติธรรม

ผู้กระทําผิดจากประเทศในอาเซียน
สืบเสาะฯ สอดส่องฯ ตรวจพิสูจน์ ฟื้นฟูฯ

รวม

๑
๐
๐
๑
๐
๐
๑
๐
๙
๐
๐
๐
๑๒
(๔.๒๙)

๔
๔
๓
๐
๐
๔
๔
๐
๐
๒
๑
๓
๒๕
(๘.๙๓)

๔
๙
๒
๓
๒
๑
๑๔๗
๑
๒
๘
๑
๑๖
๑๙๖
(๗๐.๐๐)

๑
๐
๐
๒
๑
๒
๕
๐
๒
๗
๒
๒๕
๔๗
(๑๖.๗๘)

๑๐
๑๓
๕
๖
๓
๗
๑๕๗
๑
๑๓
๑๗
๔
๔๔
๒๘๐
(๑๐๐.๐๐)

๓๓
๔
๕
๐
๔
๒
๐
๖
๑
๐
๕๕
(๙.๕๐)

๔๑
๙
๙
๑
๒
๐
๑
๖
๒
๐
๗๑
(๑๒.๒๖)

๕๘
๑๒
๙๓
๕
๒
๓
๑
๗
๐
๔
๑๘๕
(๓๑.๙๕)

๔๙
๑๑
๑๙๘
๓
๒
๐
๑
๓
๐
๑
๒๖๘
(๔๖.๒๙)

๑๘๑
๓๖
๓๐๕
๙
๑๐
๕
๓
๒๒
๓
๕
๕๗๙
(๑๐๐.๐๐)

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

สํานักงานคุมประพฤติ
ภาค ๖
พิษณุโลก
นครสวรรค์
กําแพงเพชร
สุโขทัย
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
พิจิตร
ตาก
ตาก สาขาแม่สอด
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
รวมภาค ๖
ภาค ๗
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
รวมภาค ๗
ภาค ๘
สุราษฏร์ธานี
สุราษฏร์ธานี สาขาไชยา
สุราษฏร์ธานี สาขาสมุย

๙๔

กระทรวงยุติธรรม

ผู้กระทําผิดจากประเทศในอาเซียน
สืบเสาะฯ สอดส่องฯ ตรวจพิสูจน์ ฟื้นฟูฯ

รวม

๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑๐
๐
๐
๑๑
(๑๘.๓๓)

๒
๔
๑
๐
๐
๑
๐
๑
๑๒
๐
๐
๒๑
(๓๕.๐๐)

๐
๐
๐
๐
๒
๐
๐
๑
๑๒
๒
๐
๑๗
(๒๘.๓๓)

๑
๐
๑
๐
๒
๐
๐
๐
๖
๐
๑
๑๑
(๑๘.๓๔)

๔
๔
๒
๐
๔
๑
๐
๒
๔๐
๒
๑
๖๐
(๑๐๐.๐๐)

๕
๐
๒๖
๐
๑
๕
๐
๔
๔๑
(๑๐.๖๕)

๑๓
๒
๖๘
๐
๑๑
๒๑
๑
๑๒
๑๒๘
(๓๓.๒๕)

๒๖
๒
๕๗
๕
๑๑
๑๕
๗
๑๐
๑๓๓
(๓๔.๕๕)

๗
๔
๓๓
๓
๑๑
๘
๒
๑๕
๘๓
(๒๑.๕๕)

๕๑
๘
๑๘๔
๘
๓๔
๔๙
๑๐
๔๑
๓๘๕
(๑๐๐.๐๐)

๖
๘
๐

๖
๓
๖

๒
๐
๐

๓
๐
๐

๑๗
๑๑
๖

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

สํานักงานคุมประพฤติ
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
ชุมพร
ชุมพร สาขาหลังสวน
ภูเก็ต
กระบี่
ระนอง
พังงา
รวมภาค ๘
ภาค ๙
สงขลา
สงขลา สาขานาทวี
ตรัง
นราธิวาส
ยะลา
พัทลุง
ปัตตานี
สตูล
รวมภาค ๙
รวมทั้งสิ้น

๙๕

กระทรวงยุติธรรม

ผู้กระทําผิดจากประเทศในอาเซียน
สืบเสาะฯ สอดส่องฯ ตรวจพิสูจน์ ฟื้นฟูฯ
๑
๒
๔
๓
๐
๑
๒
๑
๐
๘
๗
๒
๙
๖
๐
๐
๑๔
๓
๓
๑
๔
๑
๑
๐
๒๓
๘
๒
๑
๔
๗
๑
๐
๖๙
๕๑
๒๒
๑๑
(๔๕.๑๐)
(๓๓.๓๓)
(๑๔.๓๘)
(๗.๑๙)
๑๔
๐
๑
๐
๐
๑
๐
๐
๑๖
(๒๖.๒๓)
๒๙๐
(๑๐.๙๔)

๒
๔
๑
๐
๐
๐
๐
๑
๘
(๑๓.๑๑)
๔๔๗
(๑๖.๘๗)

๒
๓
๘
๓
๐
๑
๑
๓
๒๑
(๓๔.๔๓)
๑,๑๘๐
(๔๕.๕๓)

๗
๒
๑
๐
๐
๐
๓
๓
๑๖
(๒๖.๒๓)
๗๓๓
(๒๖.๖๖)

รวม
๑๐
๔
๑๗
๑๕
๒๑
๖
๓๔
๑๒
๑๕๓
(๑๐๐.๐๐)
๒๕
๙
๑๑
๓
๐
๒
๔
๗
๖๑
(๑๐๐.๐๐)
๒,๖๕๐
(๑๐๐.๐๐)

จากตารางที่ ๔.๙ แสดงให้เห็นว่า นอกจากในภาพรวมทั้งประเทศที่ปริมาณคดีซึ่งมีผู้กระทําผิดต่างด้าว
จากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่เข้าสู่กระบวนงานของกรมคุมประพฤติส่วนใหญ่ จะเป็นคดีตรวจพิสูจน์
และเป็นคดีที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครแล้ว ยังจะเห็นได้ว่า เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดของสํานักงานคุมประพฤติแต่ละภาค ก็จะพบว่า ส่วนใหญ่ของสํานักงานคุมประพฤติระดับภาค ได้แก่
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร สํานักงานคุมประพฤติภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๓ ภาค ๔ ภาค ๗ และภาค ๙
มีคดีในความรับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นคดีตรวจพิสูจน์ จํานวน ๓๒๕, ๖๘, ๑๐๙, ๑๐๔, ๑๙๖, ๑๓๓ และ ๒1 คดี
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๙๖

กระทรวงยุติธรรม

คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕๘.๗๗, ๓๙.๐๘, ๔๔.๓๑, ๖๕.๔๑, ๗๐.00, ๓๔.๕๕ และ ๓๔.๔๓ ในขณะที่ สํ านั ก งานคุ ม
ประพฤติภาค 5 มีคดีในความรับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จํานวน 268 คดี คิดเป็น
ร้อยละ 46.29 สํ านั กงานคุมประพฤติภาค 6 มี คดีในความรับ ผิดชอบส่วนใหญ่ เป็นคดีควบคุ มและสอดส่อง
จํานวน 21 คดี คิดเป็นร้อยละ 35.00 และสํานักงานคุมประพฤติภาค 8 มีคดีในความรับผิดชอบ ส่วนใหญ่เป็น
คดีสืบเสาะและพินิจ จํานวน 69 คดี คิดเป็นร้อยละ 45.10
ส่วนการกระกระจายตั วของคดี ซึ่ งมี ผู้กระทํ าผิ ด ต่ างด้ าวจากประเทศสมาชิ กประชาคมอาเซี ยนเข้ าสู่
กระบวนงานของกรมคุ ม ประพฤติ น้ั น นอกจากส่ วนใหญ่ จ ะเป็ น คดี ที่ อ ยู่ในพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบของสํ านั ก งานคุ ม
ประพฤติในเขตภูมิภาค โดยที่สํานักงานคุมประพฤติภาค ๕ มีปริมาณคดีรวมสูงสุด รองลงมา ๓ ลําดับแรก ได้แก่
สํานักงานคุมประพฤติภาค ๗ ภาค ๔ และ ภาค ๒ โดยมีสํานักงานคุมประพฤติในภาค ๙ มีปริมาณคดีรวมต่ําสุด
ดังกล่าวแล้ว เมื่อพิจารณารายละเอียดในสํานักงานคุมประพฤติแต่ละภาค จะเห็นได้ว่า ปริมาณคดีซึ่งมีผู้กระทําผิด
ต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนจะกระจายอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติในแต่ละ
ภาคแตกต่ างกั น ได้ แ ก่ ในสํ านั กงานคุ มประพฤติ กรุงเทพมหานคร คดี ส่ วนใหญ่ จ ะอยู่ ในพื้ น ที่ รับผิ ด ชอบของ
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ ส่วนคดี ๑ ในขณะที่ในสํานักงานคุมประพฤติภาค ๑ คดีส่วนใหญ่จะอยู่
ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการและนนทบุรี สํานักงานคุมประพฤติภาค ๒ คดี
ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรีและตราด สํานักงานคุมประพฤติภาค ๓
คดีส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานคุมประพฤติภาค ๔
คดีส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารและเลย สํานักงานคุมประพฤติ
ภาค ๕ คดี ส่วนใหญ่ จะอยู่ในพื้ น ที่ รับ ผิดชอบของสํานั กงานคุมประพฤติ เชียงรายและเชี ยงใหม่ สํานั กงานคุม
ประพฤติ ภาค ๖ คดี ส่วนใหญ่ จะอยู่ในพื้ นที่ รับ ผิด ชอบของสํ านั กงานคุ มประพฤติจังหวัด ตาก (สาขาแม่ ส อด)
สํานักงานคุมประพฤติภาค ๗ คดีส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี
ราชบุ รีและสมุทรสาคร สํานักงานคุมประพฤติภาค ๘ คดีส่วนใหญ่ จะอยู่ในพื้ นที่ รับผิดชอบของสํานั กงานคุม
ประพฤติจังหวัดระนองและภูเก็ต และสํานักงานคุมประพฤติภาค ๙ คดีส่วนใหญ่ จะอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาและตรัง
ตอนที่ ๒ สั ดส่ วนของการปฏิบัติ งานที่ เพิ่ มขึ้นของคดีที่ มีผู้กระทํ าผิด ต่างด้ าวจากประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่างสํานวนคดีสืบเสาะและพินิจ สํานวนคดีควบคุมและสอดส่อง สํานวน
คดีตรวจพิสูจน์ และสํานวนคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จํานวน ๖๖ สํานวนคดี ที่มีผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคล
ต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศกัมพูชา บรูไน
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มาเลเซี ย เมี ย นม่ า ลาว สิ ง คโปร์ เวี ย ดนาม และอิ น โดนี เซี ย ที่ เข้ า สู่ ร ะบบงานคุ ม ประพฤติ ๒
กระบวนงาน ได้แก่ กระบวนงานสืบเสาะและพินิจ และกระบวนงานควบคุมและสอดส่อง และเข้าสู่ระบบงานฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ๒ กระบวนงาน ได้แก่ กระบวนงานตรวจพิสูจน์ และกระบวนงานงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ผู้ติ ด ยาเสพติ ด เพื่ อพิ จารณาถึ งสั ด ส่ วนการปฏิ บั ติงานที่ เพิ่ ม ขึ้ นของคดี ที่ มี ผู้ กระทําผิด เป็ นบุ คคลต่ างด้ าวจาก
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในแต่ละ
กระบวนงานของคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนกับการปฏิบัติงานใน
กระบวนงานเดียวกันในคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยปกติ ซึ่งปรากฏผลการวิเคราะห์สัดส่วนการ
ปฏิบั ติงานที่เพิ่ ม ขึ้น ของคดีที่ มี ผู้ กระทํ าผิด เป็น บุ คคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซี ยนในแต่ ล ะ
ระบบงานและกระบวนงาน ดังนี้
๑. ระบบงานคุมประพฤติ
๑.๑ กระบวนงานแสวงหาข้อเท็จจริง พบว่า เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของพนักงานคุม
ประพฤติในกระบวนงานแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีที่มีผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซี ยน ทั้ งในการสื บ เสาะและพิ นิ จจํ าเลยและการสื บเสาะข้อ เท็ จจริงผู้ ที่ จะได้รับการพั กการลงโทษ/ลดวั น
ต้องโทษจําคุก กับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการมาตรฐานในกระบวนงานเดียวกันในคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็น
บุคคลสัญชาติไทยโดยปกติ การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีที่มีผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนจะมีการปฏิบัติงานที่มีเนื้อหาความยากลําบากและสลับซับซ้อนมากขึ้น จํานวน ๓ ใน ๔ ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นตอนการรับคดี การแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลย/นักโทษ และการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การประเมินจําเลย/นักโทษ โดยมีการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น จากร้อยละ ๑๐๐ เป็น ร้อยละ ๑๓๐ คิดเป็นสัดส่วนของ
การปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ ๓๐ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๔.๑๐

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ตารางที่ ๔.๑๐ แสดงสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของการปฏิบัติงานในกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีที่ผู้กระทําผิด
เป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แสวงหาข้อเท็จจริง
๑. การรับคดี

สัดส่วนของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
กรณี
ปกติ
๕.๐๐

กรณีบุคคล สัดส่วนที่
จากอาเซียน เพิม่ ขึ้น
๑๐.๐๐

๕.๐๐

การปฏิบัติงานที่ยุ่งยากเพิ่มขึ้น
- การสอบถามเบื้องต้น
- การสอบถามข้อมูลคดี
- การชี้แจงเบื้องต้น
- ความยากลําบากในการสื่อสาร

๒.การแสวงหาและรวบรวม ๕๐.๐๐
ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ จํ า เลย/
นักโทษ

๗0.๐๐

๒0.๐๐

- ความยากลําบากในการสื่อสาร
กรณีจําเลย
- การชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ คดี แ ละขั้ น ตอน
ดําเนินการ
- การสอบปากคําจําเลย
- การตรวจสอบประวัติภูมิหลัง
- การตรวจสอบประวัติการกระทําผิด
- การแสวงหาพยาน/บุคคลใกล้ชิด
- การสอบปากคําพยาน
- การสืบเสาะที่อยู่อาศัย/ที่ทํางาน
- การประเมินผลกระทบต่อชุมชน
กรณีนักโทษ
- การติดตามผู้อุปการะ
- การสอบปากคําผู้อุปการะ
- การประเมินผลกระทบต่อชุมชน

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แสวงหาข้อเท็จจริง
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สัดส่วนของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
กรณี
ปกติ

๓. การวิเคราะห์ข้อมูลและการ ๓๐.๐๐
ประเมินจําเลย/นักโทษ

กรณีบุคคล สัดส่วนที่
จากอาเซียน เพิม่ ขึ้น
๓๕.๐๐

๕.๐๐

การปฏิบัติงานที่ยุ่งยากเพิ่มขึ้น
- การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
ข้อมูล
- การวิเคราะห์และประเมินข้อเท็จจริง

๔. การทํ า รายงานเสนอต่ อ ๑๕.๐๐
ศาล/ผู้มีอํานาจสั่งคุมประพฤติ
รวม

๑๐๐.๐๐

๑๕.๐๐

-

๑๓๐.๐๐

๓๐.๐๐

-

จากตารางที่ ๔.๑๐ แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติงานของพนั กงานคุมประพฤติในกระบวนงานแสวงหา
ข้อเท็จจริงในคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ทั้งในการสืบเสาะและ
พินิจจําเลยและการสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้ที่จะได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจําคุก ที่ประกอบด้วยขั้นตอน
และวิธีการมาตรฐาน ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการรับคดี การแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลย/
นักโทษ และการวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินจําเลย/นักโทษ และการทํารายงานเสนอต่อศาล/ผู้มีอํานาจสั่งคุม
ประพฤตินั้น พนักงานคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นในขั้นตอนการรับคดี ในส่วนของการสอบถามเบื้องต้น
การสอบถามข้อมูลคดี การชี้แจงเบื้องต้นและมีความยากลําบากในการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ ๕ ขั้นตอนการ
แสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลย/นักโทษ ในส่วนของความยากลําบากในการสื่อสาร การชี้แจง
เกี่ยวกับคดีและขั้นตอนดําเนินการ การสอบปากคําจําเลย การตรวจสอบประวัติภูมิหลัง การตรวจสอบประวัติการ
กระทําผิด การแสวงหาพยาน/บุคคลใกล้ชิด การสอบปากคําพยาน การสืบเสาะที่อยู่อาศัย/ที่ทํางานและการ
ประเมินผลกระทบต่อชุมชน สําหรับกรณีของจําเลย และความยากลําบากในการสื่อสาร การติดตามผู้อุปการะ
การสอบปากคําผู้อุปการะ และการประเมินผลกระทบต่อชุมชน สําหรับกรณีของนักโทษ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ และ
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินจําเลย/นักโทษ ในส่วนของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
การวิเคราะห์และประเมินข้อเท็จจริง คิดเป็นร้อยละ ๕ รวมเป็นสัดส่วนของการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐
๑.๒ กระบวนงานควบคุมและสอดส่อง พบว่า เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของพนักงานคุม
ประพฤติ ในกระบวนงานควบคุ ม และสอดส่ อ งของคดี ที่ มี ผู้ ก ระทํ าผิ ด เป็ น บุ ค คลต่ างด้ าวจากประเทศสมาชิ ก
ประชาคมอาเซียน ทั้งในการคุมความประพฤติผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ การคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน และ
การคุมความประพฤติผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจําคุก กับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการ
มาตรฐานในกระบวนงานเดียวกันในคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยปกติ การควบคุมและสอดส่องใน
คดีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนจะมีการปฏิบัติงานที่มีเนื้อหาความยากลําบาก
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๑๐๐

กระทรวงยุติธรรม

และสลั บ ซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น จํ านวน ๕ ใน ๖ ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ ขั้ น ตอนการรับ คดี การชี้ แ จงเงื่อนไขการคุ ม ความ
ประพฤติและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และวางแผน การดําเนินการควบคุมและสอดส่องตามแผนและการ
ติดตามและประเมินผล โดยมีการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น จากร้อยละ ๑๐๐ เป็น ร้อยละ ๑๖๐ คิดเป็นสัดส่วนของการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ ๖๐ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๔.๑๑
ตารางที่ ๔.๑๑ แสดงสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของการปฏิบัติงานในกระบวนการควบคุมและสอดส่องกรณีที่ผู้กระทําผิด
เป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมและสอดส่อง
๑. การรับคดี

สัดส่วนของการปฏิบัติงาน(ร้อยละ)
กรณี
ปกติ
๕.๐๐

กรณีบุคคล สัดส่วนที่
จากอาเซียน เพิม่ ขึ้น
๑๐.๐๐

๕.๐๐

การปฏิบัติงานที่ยุ่งยากเพิ่มขึ้น
- การสอบถามเบื้องต้น
- การสอบถามข้อมูลคดี
- การชี้แจงเบื้องต้น
- ความยากลําบากในการสื่อสาร

๒.การชี้ แ จงเงื่ อ นไขการคุ ม ๑๕.๐๐
ความประพฤติ แ ละรวบรวม
ข้อมูล

๒๕.๐๐

๑๐.๐๐

- ความยากลําบากในการสื่อสาร
- การชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ คดี แ ละขั้ น ตอน
ดําเนินการ
- การชี้แจงเงื่อนไขการคุมความ
ประพฤติ
- การสัมภาษณ์ผู้ถูกคุมความประพฤติ
- การสัมภาษณ์บุคคลใกล้ชิด
- การจัดทํา/ชี้แจงกําหนดนัด

๓. การวิเคราะห์และวางแผน

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๑๐.๐๐

- การวิเคราะห์และประเมินข้อเท็จจริง

๔. การดําเนินการควบคุมและ ๕๐.๐๐
สอดส่องตามแผน

๗๕.๐๐

๒๕.๐๐

- การรับรายงานตัว
- การสอดส่องที่อยู่อาศัย/ที่ทํางาน
- การสัมภาษณ์พยานในชุมชน
- การจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมและสอดส่อง
๕. การติดตามและประเมินผล

๑๐๑

กระทรวงยุติธรรม

สัดส่วนของการปฏิบัติงาน(ร้อยละ)
กรณี
ปกติ
5.๐๐

กรณีบุคคล สัดส่วนที่
จากอาเซียน เพิม่ ขึ้น
15.๐๐

๑๐.๐๐

การปฏิบัติงานที่ยุ่งยากเพิ่มขึ้น
- การเตือน/ติดตาม/ตรวจสอบ
- การประเมินผลการแก้ไขฟื้นฟู

๖. การจั ด ทํ า รายงานการคุ ม
ความประพฤติ

๕.๐๐

1๕.๐๐

-

รวม

๑๐๐.๐๐

๑๖๐.๐๐

๖๐.๐๐

-

จากตารางที่ ๔.๑๑ แสดงให้เห็นว่า การปฏิ บัติงานของพนักงานคุมประพฤติในกระบวนงาน
ควบคุมและสอดส่องในคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ทั้งในการคุม
ความประพฤติผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ การคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน และการคุมความประพฤติผู้ที่ได้รับ
การพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจําคุก ที่ประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีการมาตรฐาน ๖ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการ
รับคดี การชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และวางแผน การดําเนินการควบคุมและ
สอดส่องตามแผน การติ ดตามและประเมินผล และการจัดทํ ารายงานการคุมความประพฤติ นั้ น พนั กงานคุม
ประพฤติจะต้องปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นในขั้นตอนการรับคดี ในส่วนของการสอบถามเบื้องต้น การสอบถามข้อมูลคดี
การชี้แจงเบื้องต้นและมีความยากลําบากในการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ ๕ ขั้นตอนการชี้แจงเงื่อนไขการคุมความ
ประพฤติ แ ละรวบรวมข้ อ มู ล ในส่ ว นของความยากลํ าบากในการสื่ อ สาร การชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ คดี แ ละขั้ น ตอน
ดําเนินการ การชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ การสัมภาษณ์ ผู้ถูกคุมความประพฤติ การสัมภาษณ์ บุคคล
ใกล้ชิด การจัดทํา/ชี้แจงกําหนดนัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ขั้นตอนการวิเคราะห์และวางแผน ในส่วนของการวิเคราะห์
และประเมินข้อเท็จจริง คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ขั้นตอนการดําเนินการควบคุมและสอดส่องตามแผน ในส่วนของ
การรับรายงานตัว การสอดส่องที่อยู่อาศัย/ที่ทํางาน การสัมภาษณ์พยานในชุมชนและการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู
คิดเป็นร้อยละ ๒๕ และขั้นตอนการการติดตามและประเมินผล ในส่วนของการเตือน/ติดตาม/ตรวจสอบและการ
ประเมินผลการแก้ไขฟื้นฟู คิดเป็นร้อยละ ๑๐ รวมเป็นสัดส่วนของการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๐
๒. ระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
๒.๑ กระบวนงานตรวจพิสูจน์ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติใน
กระบวนงานตรวจพิสูจน์ของคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน กับการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการมาตรฐานในกระบวนงานเดียวกันในคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลสัญชาติไทยโดย
ปกติ การตรวจพิสูจน์ในคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนจะมีการปฏิบัติ

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๑๐๒

กระทรวงยุติธรรม

ที่มีเนื้อหาความยากลําบากและสลับซับซ้อนมากขึ้น จํานวน ๓ ใน ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการรับเรื่องตรวจ
พิสูจน์ การแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง และการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประมวลสรุปความเห็นและ แนว
ทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยมีการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น จากร้อยละ ๑๐๐ เป็นร้อยละ ๑๔๐ คิดเป็น
สัดส่วนของการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ ๔๐ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๔.๑2
ตารางที่ ๔.๑๒ แสดงสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของการปฏิบัติงานในกระบวนการตรวจพิสูจน์กรณีที่ผู้กระทําผิดเป็นบุคคล
ต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจพิสูจน์
๑. การรับเรื่องตรวจพิสูจน์

สัดส่วนของการปฏิบัติงาน(ร้อยละ)
กรณี
ปกติ
๕.๐๐

กรณีบุคคล สัดส่วนที่
จากอาเซียน เพิม่ ขึ้น
๑๐.๐๐

๕.๐๐

การปฏิบัติงานที่ยุ่งยากเพิ่มขึ้น
- การสอบถามเบื้องต้น
- การสอบถามข้อมูลคดี
- การชี้แจงเบื้องต้น
- การดําเนินการเกี่ยวกับการปล่อยตัว
ชั่วคราว
- ความยากลําบากในการสื่อสาร

๒.การแสวงหาและรวบรวม ๕๐.๐๐
ข้อเท็จจริง

๗๕.๐๐

๒๕.๐๐

- ความยากลําบากในการสื่อสาร
- การชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ คดี แ ละขั้ น ตอน
ดําเนินการ
- การสอบปากคํ า ผู้ เข้ า รั บ การตรวจ
พิสูจน์
- การตรวจสอบประวัติภูมิหลัง
- การตรวจสอบประวัติการกระทําผิด
- การแสวงหาพยาน/บุคคลใกล้ชิด
- การสอบปากคําพยาน
- การตรวจสอบพฤติ การณ์ เกี่ ยวข้ อ ง
กับยาเสพติด

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจพิสูจน์

๑๐๓

กระทรวงยุติธรรม

สัดส่วนของการปฏิบัติงาน(ร้อยละ)
กรณี
ปกติ

กรณีบุคคล สัดส่วนที่
จากอาเซียน เพิม่ ขึ้น

การปฏิบัติงานที่ยุ่งยากเพิ่มขึ้น
- การสืบเสาะที่อยู่อาศัย/ที่ทํางาน
- การประเมินผลกระทบต่อชุมชน

๓. การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและ ๓๐.๐๐
ประมวลสรุ ป ความเห็ น และ
แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด

๔๐.๐๐

๑๐.๐๐

- การวิเคราะห์และประเมินข้อเท็จจริง
- การประเมินกาย/จิต/สังคมและ
สถานะผู้เสพ/ผู้ตดิ ยาเสพติด
- การกํ า หนดแผนฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด

๔. การรายงานผลการตรวจ ๑๕.๐๐
พิสูจน์
รวม

๑๐๐.๐๐

๑๕.๐๐

-

๑๔๐.๐๐

๔๐.๐๐

-

จากตารางที่ ๔.๑๒ แสดงให้เห็นว่า การปฏิ บัติงานของพนักงานคุมประพฤติในกระบวนงาน
ตรวจพิสูจน์ในคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ที่ประกอบด้วยขั้นตอน
และวิธีการมาตรฐาน ๔ ขั้นตอน ได้แก่ การรับเรื่องตรวจพิสูจน์ การแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง การวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงและประมวลสรุปความเห็นและแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และการรายงานผลการ
ตรวจพิ สูจน์นั้น พนักงานคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติงานเพิ่ มขึ้นในขั้นตอนการรับเรื่องตรวจพิสูจน์ ในส่วนของ
การสอบถามเบื้องต้นการสอบถามข้อมูลคดี การชี้แจงเบื้องต้น การดําเนินการเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวและมี
ความยากลําบากในการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ ๕ ขั้นตอนการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง ในส่วนของความ
ยากลําบากในการสื่อสาร การชี้แจงเกี่ยวกับคดีและขั้นตอนดําเนินการ การสอบปากคําผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
การตรวจสอบประวั ติ ภู มิ ห ลั ง การตรวจสอบประวั ติ ก ารกระทํ า ผิ ด การแสวงหาพยาน/บุ ค คลใกล้ ชิ ด การ
สอบปากคําพยาน การตรวจสอบพฤติการณ์ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การสืบเสาะที่ อยู่อาศัย/ที่ ทํางานและการ
ประเมินผลกระทบต่อชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ และขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประมวลสรุปความเห็น
และแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในส่วนของการวิเคราะห์และประเมินข้อเท็จจริง การประเมิน
กาย/จิต/สังคมและสถานะผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและการกําหนดแผนฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คิดเป็ น
ร้อยละ ๑๐ รวมเป็นสัดส่วนของการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๐
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๒.๒ กระบวนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พบว่า เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของ
พนักงานคุมประพฤติในกระบวนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าวจาก
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ทั้งในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดแบบควบคุมตัว
และไม่ควบคุมตัว กับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการมาตรฐานในกระบวนงานเดียวกันในคดีที่มีผู้กระทําผิด
เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยปกติ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียนจะมีการปฏิบัติงานที่มีเนื้อหาความยากลําบากและสลับซับซ้อนมากขึ้นทุกขั้นตอนใน ๔
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการรับเรื่องฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแผน
การรายงานและพิ จ ารณาผลการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด และการติ ด ตามผลและสรุ ป ผลการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยมีการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น จากร้อยละ ๑๐๐ เป็น ร้อยละ ๑๗๐ คิดเป็นสัดส่วนของ
การปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ ๗๐ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๔.๑๓
ตารางที่ ๔.๑๓ แสดงสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของการปฏิบัติงานในกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรณีที่
ผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

สัดส่วนของการปฏิบัติงาน(ร้อยละ)
กรณี
ปกติ

๑. การรับเรื่องฟื้นฟูสมรรถภาพ ๑๐.๐๐
ผู้ติดยาเสพติด

กรณีบุคคล สัดส่วนที่
จากอาเซียน เพิม่ ขึ้น
๑๕.๐๐

๕.๐๐

การปฏิบัติงานที่ยุ่งยากเพิ่มขึ้น
- การดําเนินการภายหลังฟังคํา
วินิจฉัย
- การชี้แจงเบื้องต้น
- การชีแ้ จง/ทําความเข้าใจกับ
ครอบครัว
- ความยากลําบากในการสื่อสาร

๒.การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ๕๐.๐๐
ยาเสพติดตามแผน

๙๐.๐๐

๔๐.๐๐

- ความยากลําบากในการสื่อสาร
- การจัดให้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดตามคํา
วินิจฉัย
- การฟื้นฟูในโปรแกรมคุมประพฤติ/
กลับคืนสู่สังคม

๓. การรายงานและพิ จารณาผล ๓๐.๐๐
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๕๐.๐๐

๒๐.๐๐

- การประเมินผลการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดตามโปรแกรม

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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สัดส่วนของการปฏิบัติงาน(ร้อยละ)
กรณี
ปกติ

๔. การติ ด ตามผลและสรุ ป ผล ๑๐.๐๐
ก า ร ฟื้ น ฟู ส ม ร ร ถ ภ าพ ผู้ ติ ด
ยาเสพติด

รวม

๑๐๕

๑๐๐.๐๐

กรณีบุคคล สัดส่วนที่
จากอาเซียน เพิม่ ขึ้น
๑๕.๐๐

๕.๐๐

การปฏิบัติงานที่ยุ่งยากเพิ่มขึ้น
- การติ ด ตามประเมิ น ผลการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
- การสรุปผลและดําเนินการที่
เกี่ยวข้อง

๑7๐.๐๐

๗๐.๐๐

จากตารางที่ ๔.๑๓ แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในกระบวนงานฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ในคดี ที่ มี ผู้ ก ระทํ าผิด เป็ น บุ ค คลต่ างด้ าวจากประเทศสมาชิ ก ประชาคมอาเซี ยน ที่
ประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีการมาตรฐาน ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการรับเรื่องฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแผน การรายงานและพิจารณาผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และ
การติดตามผลและสรุปผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้น พนักงานคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นใน
ขั้นตอนการรับเรื่องฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในส่วนของการดําเนินการภายหลังฟังคําวินิจฉัย การชี้แจง
เบื้องต้น การชี้แจง/ทําความเข้าใจกับครอบครัวและมีความยากลําบากในการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ ๕ ขั้นตอน
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแผน ในส่วนของความยากลําบากในการสื่อสาร การจัดให้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามคําวินิจฉัยและการฟื้นฟูในโปรแกรมคุมประพฤติ/กลับคืนสู่สังคม คิดเป็นร้อยละ ๔๐
ขั้นตอนการรายงานและพิจารณาผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในส่วนของการประเมินผลการฟื้ นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามโปรแกรม คิดเป็นร้อยละ ๒๐ และขั้นตอนการติดตามผลและสรุปผลการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในส่วนของการติดตามประเมินผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการสรุปผล
และดําเนินการที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ ๕ รวมเป็นสัดส่วนของการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗๐
จากข้อมูลที่ นําเสนอแล้วในส่วนของผลกระทบเชิงปริมาณจากการที่ มีผู้กระทําผิดเป็ นบุ คคลต่ างด้าว
จากประเทศในประชาคมอาเซียนเข้าสู่กระบวนงานของกรมคุมประพฤติข้างต้น จึงเห็นได้ว่า ในห้วงระยะเวลา
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ปริมาณคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียน ที่
เข้าสู่กระบวนงานสืบเสาะและพินิจและกระบวนงานควบคุมและสอดส่องในระบบงานคุมประพฤติ และเข้าสู่
กระบวนงานตรวจพิสูจน์และกระบวนงานงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกปี โดยที่พบว่า ในทุกกระบวนงานมีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศเมียนม่า
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศลาวและกัมพูชา นอกจากนั้นยังมีผู้กระทําผิดต่างด้าว
จากประเทศมาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์บ้างเพียงเล็กน้อย แต่ไม่มีผู้กระทําผิดต่างด้าว
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จากประเทศบรูไนเข้าสู่กระบวนงานของกรมคุมประพฤติ และเมื่อเปรียบเทียบจํานวนของผู้กระทําผิดต่างด้าวจาก
ประเทศในประชาคมอาเซียนกับผู้กระทําผิดในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติทั้งหมด แม้ว่าจะมีสัดส่วนของ
ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียนเพียงเล็กน้อยมาก (ระหว่าง ร้อยละ ๐.๑๗ – ๐.๔๘ แตกต่าง
กันในแต่ละกระบวนงาน) แต่เมื่อเปรียบเทียบจํานวนของผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียนกับ
ผู้กระทําผิดต่างด้าวทั้งในและนอกประชาคมอาเซียน ก็จะพบว่า มีสัดส่วนของผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศใน
ประชาคมอาเซียนในระดับที่ค่อนข้างสูง (ระหว่าง ร้อยละ ๕๓.๘๘ – ๗๙.๐๙ แตกต่างกันในแต่ละกระบวนงาน)
โดยที่พบว่า เฉพาะในปีล่าสุด พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียนที่เข้าสู่
ระบบงานคุมประพฤติ ในส่วนของกระบวนงานสืบเสาะและพินิ จ ส่วนใหญ่ เป็น ผู้กระทํ าผิดในฐานความผิด ที่
หลากหลาย (ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร บุกรุก ความผิดต่อเจ้าพนักงาน การพนัน ป่าไม้/ป่าสงวน อาวุธปืน
และอื่นๆ) รองลงมาได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ในขณะที่ในกระบวนงาน
ควบคุม และสอดส่อง ส่ วนใหญ่ เป็น ผู้กระทํ าผิ ด ในความผิด ฐานประมาทและกฎหมายจราจร รองลงมาได้แ ก่
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดอื่นๆ ส่วนในระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั้งในส่วนของ
กระบวนงานตรวจพิสูจน์และกระบวนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศใน
ประชาคมอาเซียนส่วนใหญ่ เป็ นผู้ กระทํ าผิดในความผิ ดฐานเสพ รองลงมาได้แก่ ความผิดฐานเสพและมีไว้ใน
ครอบครอง และความผิดฐานเสพและจําหน่าย ตามลําดับ
นอกจากนี้ยังพบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการกระจายตัวของผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศใน
ประชาคมอาเซียนเข้าสู่กระบวนงานของกรมคุมประพฤติในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ
แตกต่างกัน โดยมีสํานักงานคุมประพฤติ 79 แห่ง ที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียนเข้ารับ
บริการทั้งในระบบงานคุมประพฤติและระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และสํานักงานคุมประพฤติ 22
แห่งมีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียนเข้ารับบริการเฉพาะในระบบงานคุมประพฤติ
หรือระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ส่วนสํานักงานคุมประพฤติอีก ๔ แห่ง ไม่มี
ผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียนเข้ารับบริการในกระบวนงานใดๆ เลย โดยที่ส่วน
ใหญ่เป็นการเข้าสู่กระบวนงานตรวจพิสูจน์ รองลงมาได้แก่ กระบวนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กระบวนงาน
ควบคุมและสอดส่องและกระบวนงานสืบเสาะและพินิจ ตามลําดับ และมีการกระจายตัวของคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็น
บุคคลต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติในภาค ๕
รองลงมา ๓ ลําดับแรก ได้แก่ สํานักงานคุมประพฤติภาค ๗ ภาค ๔ และภาค ๒ โดยที่มีสํานักงานคุมประพฤติใน
ภาค ๙ มี ป ริ ม าณคดี ต่ํ า สุ ด และในแต่ สํ านั ก งานคุ ม ประพฤติ ภ าค คดี ส่ วนใหญ่ จ ะอยู่ ในพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบของ
สํานักงานคุมประพฤติที่เป็นพื้นที่ชายแดน เมืองใหญ่ เมืองอุตสาหกรรมและท่องเที่ยว ได้แก่ ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี ตราด
อุบลราชธานี มุกดาหาร เลย เชียงราย เชียงใหม่ ตาก (สาขาแม่สอด) กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร ระนอง ภูเก็ต
สงขลา และตรัง
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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นอกจากปริม าณคดี ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ดั งกล่ าว เมื่ อ เปรีย บเที ย บการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ใน
กระบวนงานต่างๆ ในคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียนกับการปฏิบัติงานตาม
ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารมาตรฐานในกระบวนงานเดี ย วกั น ในคดี ที่ มี ผู้ ก ระทํ า ผิ ด เป็ น บุ ค คลสั ญ ชาติ ไทย พบว่ า
การปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในกระบวนงานต่างๆ ในคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศ
ในประชาคมอาเซียนจะมีการปฏิบัติงานที่มีเนื้อหาความยากลําบากและสลับซับซ้อนมากขึ้น โดยที่ในกระบวนการ
แสวงหาข้อเท็จจริงทั้งกระบวนงานสืบเสาะและพินิจและกระบวนงานตรวจพิสูจน์ พนักงานคุมประพฤติจะต้อง
ปฏิบัติงานที่มีเนื้อหาความยากลําบากและสลับซับซ้อนมากขึ้นถึงร้อยละ ๓๐ - ๔๐ ในขั้นตอนการรับคดี การ
แสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลย/นักโทษ และขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินจําเลย/
นักโทษ ในขณะที่ในกระบวนการสอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั้งกระบวนงานควบคุมและสอดส่อง
และกระบวนงานฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด พนั ก งานคุ ม ประพฤติ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ง านที่ มี เนื้ อ หาความ
ยากลําบากและสลับซับซ้อนมากขึ้นถึงร้อยละ ๖๐ – ๗๐ ในขั้นตอนของการรับคดี การชี้แจงเงื่อนไขการคุมความ
ประพฤติและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และวางแผน การดําเนินการควบคุมและสอดส่องตามแผน การติดตาม
และประเมินผลการคุมความประพฤติ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแผน การรายงานและพิจารณาผล
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการติดตามผลและสรุปผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ส่วนที่ ๒ ผลกระทบเชิงคุณภาพจากการปฏิบัติงานในคดีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน
ในส่วนนี้จะได้แยกผลการศึกษาวิจัยออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ผลกระทบต่อการบริหารงาน
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารของสํานักงานคุมประพฤติหน่วยตัวอย่าง ๖ สํานักงาน
ได้ แ ก่ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ก รุ งเทพมหานคร ๕ ส่ ว นคดี ที่ ๑ สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวั ด
สมุทรสาคร ตราด เชียงราย อุบลราชธานีและระนอง ปรากฏผลการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับผลกระทบจาก
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ ดังต่อไปนี้
๑. การตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติทั้ง
หกแห่งต่างรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มมากขึ้นของปริมาณคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่เข้าสู่ระบบงานคดีของสํานักงาน โดยที่ในแต่ละสํานักงานคุมประพฤติจะมีลักษณะธรรมชาติของ
ผู้กระทําผิดกลุ่มดังกล่าวนั้นแตกต่างกันของขึ้นอยู่กับบริบทเชิงพื้นที่ของสํานักงานคุมประพฤตินั้นๆ
สภาพการณ์ที่แตกต่างกันตามบริบทเชิงพื้นที่ของสํานักงานคุมประพฤติดังกล่าวนี้ จะเห็นได้จาก
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีจะมีผู้กระทําผิดทั้งจากลาว กัมพูชาและเวียดนาม ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ
ใกล้ชิดกัน โดยที่ผู้กระทําผิดชาวลาวและกัมพูชามักเป็นผู้ที่เข้ามาประกอบอาชีพและมีบ้างที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียน
ในราชอาณาจักรไทย ส่วนสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดจะมีผู้กระทําผิดที่เป็นชาวกัมพูชาที่มีลักษณะพิเศษ
คือ เป็นคนเชื้อสายไทยที่มีถิ่นพํานักเดิมอยู่ในเกาะกงก่อนมีสนธิสัญญาฝรั่งเศสที่ทําให้ต้องแบ่งแยกดินแดนของไทย
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ไปเป็นพื้นที่ในปกครองของฝรั่งเศสและกัมพูชาในเวลาต่อมา นอกจากนั้นมีบ้างที่เป็นชาวเมียนม่า เชื้อสายมอญที่
เข้ามารับจ้างแรงงานและย้ายถิ่นเข้ามารับจ้างในงานเกษตร (สวนยางพารา) อยู่ในพื้นที่ จังหวัดตราด สําหรับ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนองมีผู้กระทําผิดที่เป็นแรงงานประมงและการเกษตรชาวเมียนม่าเกือบทั้งหมด
ในขณะที่สํานักงานคุมประพฤติเชียงรายจะมีผู้กระทําผิดเป็นชาวเมียนม่าและกลุ่มชาติพันธุ์ไร้สัญชาติจากพื้นที่สูง
บริเวณชายแดนประเทศเมียนม่า ซึ่งต่างกับสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครที่จะมีผู้กระทําผิดส่วนใหญ่
เป็นชาวเมียนม่าที่เข้ามาประกอบอาชีพรับจ้างแรงงาน มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นแรงงานชาวกัมพูชาเนื่องจากเป็น
พื้นที่อุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเพื่อนบ้านอย่างหนาแน่น ในขณะที่สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕
ส่วนคดีที่ ๑ (ประจําศาลแขวงพระนครใต้) ซึ่งเป็นเขตเมืองหลวงที่มีการจ้างแรงงานเพื่อนบ้านกระจายอยู่ทั่วไป จึง
มีผู้กระทํ าผิด ที่ เป็ นชาวเมี ยนม่าและลาวบ้ างเล็กน้ อย เมื่อเที ยบกับ ผู้ กระทําผิด กลุ่ม อื่นโดยที่ ผู้ กระทํ าผิด กลุ่ ม
ดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นผู้กระทําผิดในระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมากกว่าระบบงานคุมประพฤติ
และส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นผู้ใช้แรงงานถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ในบางพื้นที่ ผู้กระทําผิดต่างด้าวจะมี
พื้นฐานของความใกล้ชิดทางเครือญาติและวัฒนธรรมจึงมีการเข้า-ออกผ่านช่องทางธรรมชาติมากกว่าพื้นที่อื่น เช่น
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติในจังหวัดชายแดนที่มีเขตพื้นที่ต่อเนื่องกับ
ประเทศเพื่อนบ้านหรือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่ใช้แรงงานเพื่อนบ้าน มีความคุ้นเคยและตระหนัก
ถึงแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียนที่เข้าสู่ระบบงานคดี
ของสํานักงาน โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ และยอมรับว่า สภาพการณ์ดังกล่าว
ย่อมส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของสํานักงานคุมประพฤติเป็นวิสัยปกติ
๒. ผลกระทบจากสถานการณ์ สําหรับผลกระทบจากการที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศใน
ประชาคมอาเซียนที่เข้าสู่ระบบงานคดีของสํานักงานคุมประพฤติมากขึ้นนี้ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้กระทําผิด
กลุ่มดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เข้าสู่ระบบงานฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมากกว่าผู้กระทําผิดที่เข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติ กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารของสํานักงานคุม
ประพฤติหน่วยตัวอย่าง ๖ สํานักงาน จึงมีความคิดเห็น ที่แตกต่างกันในรายละเอียดของผลกระทบที่ มีต่อการ
บริห ารงานและกระบวนการปฏิ บั ติ งานในแต่ ล ะขั้ น ตอนของระบบงาน แต่ อย่ างไรก็ ต าม โดยภาพรวมต่ างมี
ความเห็ น สอดคล้ อ งกั น ว่า การที่ มี ผู้ ก ระทํ าผิ ด ต่ างด้ าวจากประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นที่ เข้ าสู่ ระบบงานคดี ข อง
สํานั กงานคุ มประพฤติ มากขึ้นจะทํ าให้ เกิ ดปั ญ หา อุป สรรคและข้ อขัด ข้องในการปฏิบั ติงานของสํานั กงานคุม
ประพฤติในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านกระบวนงาน เนื่องจากสํานักงานคุมประพฤติมีภารกิจสําคัญใน ๒ ระบบงาน ได้แก่
ระบบงานคุมประพฤติ และระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และในแต่ละระบบงานนั้น ต่างมีกระบวนงานหลัก
ประกอบด้วย ๒ กระบวนงาน ได้แก่ กระบวนงานแสวงหาข้อเท็จจริง และกระบวนงานสอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด ซึ่งการที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าสู่ระบบงานคดีของสํานักงานคุมประพฤติมาก
ขึ้นนี้ ทําให้มีผลกระทบอย่างมากต่อการบริหารงานของทั้ง ๒ กระบวนงานของทั้ง ๒ ระบบ ซึ่งแยกกล่าวได้ดังนี้
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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๑.๑ กระบวนงานแสวงหาข้อเท็จจริง ผลการศึกษาวิจัยที่พบว่า ในส่วนของ
กระบวนงานแสวงหาข้อเท็จจริง ทั้งในกระบวนงานสืบเสาะและพินิจของระบบงานคุมประพฤติ และกระบวนงาน
ตรวจพิสูจน์ของระบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้น ต่างประสบกับปัญหาข้อขัดข้องในการบริหารจัดการให้
กระบวนการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทําผิดสามารถทําให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะทาง
สัญชาติของบุคคล รวมถึงการสืบเสาะถึงความเป็นมาและการเข้าประเทศไทยของผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย นที่ เข้ า สู่ ร ะบบงานคดี ข องสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ซึ่ งเป็ น เนื้ อ หาสํ า คั ญ ของการปฏิ บั ติ ง านใน
กระบวนการแสวงหาข้อเท็ จจริงนี้ แต่ กลับพบว่า การที่ จะทําให้ ได้ข้อยุติ ในข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้ น ยังมี ความ
ยากลําบากอยู่มาก ทั้งเนื่องจากการสื่อสารในการสอบปากคําผู้กระทําผิดและพยานเกี่ยวข้องที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถ
สื่ อสารด้ วยภาษาไทยได้ และพนั กงานคุ ม ประพฤติผู้ ป ฏิ บั ติ งานยั งขาดความรู้ค วามเข้ าใจที่ เพี ย งพอเกี่ย วกั บ
สถานภาพของบุคคลในทางทะเบียนราษฎร์ การถือสัญชาติ และการเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยของบุคคล ดังที่
พบในสถานะบุคคลของผู้กระทําผิดที่เข้ามาเป็นผู้ใช้แรงงานซึ่งมีความหลากหลายของหลักฐานแสดงฐานะของ
บุคคล เช่น หนังสือเดินทาง ใบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ (ทร.๓๘/๑) ใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว เป็นต้น ซึ่งพนักงานคุมประพฤติจําเป็นต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสถานภาพของบุคคลในทางทะเบียนราษฎร์ การถือสัญชาติ และการเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย
ของบุคคลผู้กระทําผิดเหล่านั้น
นอกจากนี้ เมื่อจําเป็นต้องประสานงานขอตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานทูต กรมการปกครอง สํานักงานทะเบียนราษฎร์ หรือแม้แต่การขอคัดลอกสําเนาเอกสาร
ประกอบสํานวนจากศาลยุติธรรม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะทางสัญชาติของผู้กระทําผิด รวมถึงการ
สืบเสาะถึงความเป็นมาและการเข้าประเทศไทย ให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมครบถ้วนสมบูรณ์นั้น สํานักงานคุมประพฤติก็
ไม่อาจใช้ช่องทางดังกล่าวได้ เนื่องจากติดขัดที่การดําเนินการดังกล่าวจําต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการอย่าง
เป็นทางการค่อนข้างยาวนาน ซึ่งจะมีผลให้การตรวจสอบนั้นไม่ทันต่อการสืบเสาะและพินิจและการตรวจพิสูจน์ที่มี
เวลาจํากัด รวมทั้งยังมีความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในกรณีที่ต้องประสานงานขอคัดสําเนาหลักฐานแสดง
สถานะบุคคลจากเอกสารประกอบสํานวนของศาล นอกจากนั้นเมื่อจําเป็นต้องประสานงานขอความอนุเคราะห์
ล่ามจากสถานฑูตมาช่วยในการสอบปากคําผู้กระทําผิด ดังเช่นที่สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕ ส่วนคดี
ที่ ๑ (ประจําศาลแขวงพระนครใต้) เคยประสานขอความอนุเคราะห์ล่ามภาษาเวียตนามจากสถานทูตเวียตนาม
แต่ก็ไม่ได้รับความอนุเคราะห์ในกรณีดังกล่าว
ยิ่งไปกว่านั้น ผลกระทบจากการที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิก
อาเซียนที่เข้าสู่ระบบงานคดีของสํานั กงานคุมประพฤติ ยังทํ าให้เกิดปัญ หาข้อขัดข้องในการบริหารจัดการให้
กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงบรรลุถึงภารกิจของกระบวนงาน กล่าวคือ ปัญหาข้อขัดข้องในกระบวนงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินผู้กระทําผิด เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับจําเลย หรือ
การกําหนดแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสําหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบว่า
ความยุ่งยากในการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะทางสัญชาติของบุคคล รวมถึงการสืบเสาะถึงความเป็นมา
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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และการเข้าประเทศไทยของผู้กระทําผิดดังกล่าวแล้วข้างต้นนั้น ล้วนส่งทอดผลกระทบไปถึงความน่าเชื่อถือของ
การวิเคราะห์และประเมินผู้กระทําผิด เนื่องจากข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากผู้กระทําผิดและพยานใกล้ชิด
ฝ่ายผู้กระทําผิดเพียงด้านเดียว และส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ผ่านการสื่อสารที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากอุปสรรคทางภาษา
และถึงแม้บางกรณีจะมีล่ามภาษาที่อาศัยความอนุเคราะห์จากบุคคลแวดล้อมใกล้ชิดฝ่ายผู้กระทําผิด ซึ่งอาจมี
ฉันทาคติในการแปลความที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทําผิด ข้อมูลที่ได้เหล่านั้นจึงอาจขาดสภาพของ “ข้อเท็จจริง” ที่
ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประเมินผู้กระทําผิดตามหลักเกณฑ์การจําแนกและการ
ประเมินผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่กําหนดไว้ได้
นอกจากนั้ น ปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งที่ เป็ น ผลพวงตามมาจากกระบวนงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินผู้กระทําผิดข้างต้นก็คือ การกําหนดแผนการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
สําหรับผู้ เข้ารับการตรวจพิ สู จน์ เพื่ อรายงานต่อคณะอนุ กรรมการฟื้ น ฟู สมรรถภาพผู้ติด ยาเสพติด ซึ่ งผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า การที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าสู่กระบวนงานตรวจพิสูจน์ และผ่าน
การตรวจพิสูจน์แล้วพบว่า เป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบ
ควบคุมตัว ในรูปแบบเข้มงวดหรือไม่เข้มงวด ในโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของหน่วยงานภาคี
เช่น กองทัพ หรือสถานพยาบาลก็ตาม กรณีเช่นนี้สํานักงานคุมประพฤติมักประสบกับข้อขัดข้องในการจัดให้ผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่กําหนดจาก
การตรวจพิสูจน์ เนื่องจากสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของหน่วยงานภาคีมีข้อจํากัดที่จะรับตัวผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติดที่เป็นบุคคลต่างด้าว ซึ่งไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ อันจะเป็นอุปสรรคในการสื่อสารในระหว่างการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามโปรแกรมที่กําหนด ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวนี้ส่งผลให้สํานักงานคุมประพฤติ
ต้ องปรับ แผนการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด เป็ นการฟื้ น ฟู สมรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ด้ วยโปรแกรมของ
สํานักงานคุมประพฤติเท่านั้น
๑.๒ กระบวนงานสอดส่ อ งและฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ผลการ
ศึกษาวิจัย พบว่า ในกระบวนงานสอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั้งในกระบวนงานควบคุมและ
สอดส่องของระบบงานคุมประพฤติ และกระบวนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของระบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดนั้น ต่างก็ประสบกับปัญหาข้อขัดข้องอย่างมากในการบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทําผิดและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอันเป็นกระบวนการที่เป็นหัวใจของกระบวนงานนี้ด้วยเช่นกัน
กล่ าวคื อ ผลกระทบจากการที่ มี ผู้ ก ระทํ าผิ ด เป็ น บุ คคลจากประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นที่ เข้ าสู่ ระบบงานคดี ข อง
สํานักงานคุมประพฤตินั้น นอกจากผลกระทบโดยตรงในการควบคุมดูแลให้ผู้กระทําผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุม
ประพฤติผ่านกิจกรรมการรายงานตัว ที่มีความจํากัดด้านการสื่อสารที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากอุปสรรคทางภาษา ซึ่ง
ย่อมทําให้การสอบถาม ตรวจสอบและประมวลข้อเท็จจริงต่างๆ ในระหว่างการควบคุมและสอดส่องและการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้นลดหย่อนความถูกต้องและครบถ้วนของข้อเท็จจริงไปมาก ในขณะที่ในการติดตาม
สอดส่องก็ประสบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยจากการเปลี่ยนงานของผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใช้
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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แรงงาน แต่ยิ่งไปกว่านั้น คือ ผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู โดยเฉพาะการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้กระทํา
ผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูหรือทํางานบริการสังคมแบบกลุ่ม ซึ่งไม่
เหมาะสมที่จะจัดให้ผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีข้อจํากัดในการใช้ภาษาไทย เข้าร่วม
กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูแบบกลุ่มร่วมกับผู้กระทําผิดทั่วไป และในขณะเดียวกันสํานักงานคุมประพฤติก็ไม่สามารถจัด
กิจกรรมแก้ไขฟื้ นฟู เฉพาะกลุ่มให้กับ ผู้กระทํ าผิดที่ เป็น บุคคลจากประเทศสมาชิกอาเซียนนี้ เป็นกลุ่ม เฉพาะได้
เนื่องจากความจํากัดด้านการจัดการ และงบประมาณ ดังเช่นที่พบว่า สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง มี
จํานวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ยังไม่มากพอต่อการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู
เฉพาะกลุ่มได้ นอกจากนี้การจัดให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่กําหนดจากการตรวจพิสูจน์ ก็พลอยได้รับ
ผลกระทบไปด้วย เนื่องจากสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของหน่วยงานภาคีมีข้อจํากัดที่จะรับตัวผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ซึ่งสภาพการณ์เช่นนี้
ย่อมส่งผลต่อการบริหารจัดการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแผนที่กําหนดไว้ของสํานักงานคุมประพฤติ
ดังนั้นกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกอาเซียนจึงมักจํากัดอยู่เพียงการดูแลให้
ปฏิบัติตามที่เงื่อนไขการคุมความประพฤติที่ศาลกําหนดให้ครบถ้วนเท่านั้น และแม้แต่การจัดให้ผู้กระทําผิดเหล่านี้
ทํางานบริการสังคม ก็จําเป็นต้องจัดให้ทํางานบริการสังคมเฉพาะรายบุคคลในประเภทของงานที่สามารถทําได้
ภายในสํานักงานคุมประพฤติเท่านั้น ผลกระทบและข้อจํากัดดังกล่าวนี้ จึงมีผลในทางลดทอนประสิทธิภาพของ
สํานักงานคุมประพฤติในการดําเนินการแก้ไขฟื้นฟูตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคล
จากประเทศสมาชิกอาเซียนลงไปโดยหลีกเลี่ยงได้ยาก
๒. ด้านการปฏิบัติงาน เนื่องจากระบบงานคุมประพฤติ และระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้เป็นมาตรฐาน พนักงานคุมประพฤติผู้ปฏิบัติงานจึงมี
บทบาทหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติ
ต่างๆ นั้นให้เป็นไปอย่างอย่างถูกต้องและครบถ้วนเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกกรณี การที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคล
จากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าสู่ระบบงานคดีของสํานักงานคุมประพฤติมากขึ้นนี้ แม้จะไม่ได้ส่งผลกระทบให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานดังกล่าวก็ตาม แต่ย่อมมีผลกระทบอย่างมากต่อ
การปฏิ บั ติ งานคุ ม ประพฤติ แ ละงานฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ผู้ ป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัย ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนเข้าสู่ระบบงานคดีของสํานักงานคุมประพฤติในประเด็นสําคัญๆ ดังนี้
๒.๑ การสื่ อ สารในการให้ บ ริ ก าร จากการที่ มี ผู้ ก ระทํ า ผิ ด เป็ น บุ ค คลจาก
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นเข้ า สู่ ร ะบบงานคดี ข องสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ทั้ งในงานคุ ม ประพฤติ แ ละงานฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่ปรากฏอย่าง
เด่นชัดในส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสารในการให้บริการ เนื่องจากการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพนักงานคุม
ประพฤติในภารกิจของสํานักงานคุมประพฤตินั้น เป็นการให้บริการงานคุมประพฤติและงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ยาเสพติดระหว่างพนักงานคุมประพฤติกับผู้รับบริการ ทั้งที่เป็นจําเลยและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ในกระบวนงาน
แสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง และที่ เป็ น ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ แ ละผู้ เข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ใน
กระบวนงานสอดส่ อ งและฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด นอกจากนี้ การให้ บ ริการนี้ ยังครอบคลุ ม ไปถึ งการ
ปฏิบัติงานกับผู้เสียหายและพยานผู้เกี่ยวข้องทั้งด้านครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดของผู้กระทําผิดและด้านชุมชน
แวดล้อมด้วย การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงที่ต้องอาศัยการสอบปากคํา และการ
ควบคุมดูแลและช่วยเหลือสงเคราะห์ดว้ ยการสัมภาษณ์ การรับรายงานตัว การสอดส่องเยี่ยมเยียน การติดตามดูแล
ตลอดจนการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูต่างๆ ซึ่งล้วนแต่ต้องอาศัยการสื่อสารทางภาษาพูดและภาษาเขียนกับผู้กระทํา
ผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้และยิ่งไป
กว่านั้นผู้กระทําผิดเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นภาษาทางการของอาเซียนด้วย
เช่นกัน อุปสรรคในการสื่อสารทางภาษานี้ จึงเป็นสถานการณ์ที่ยุ่งยากลําบากอย่างยิ่งสําหรับการปฏิบัติงานของ
พนักงานคุมประพฤติ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่า ในทางปฏิบัติ พนักงานคุมประพฤติจะอาศัยบุคคลที่เป็นญาติพี่
น้อง บุคคลใกล้ชิด หรือเพื่อนร่วมงานของผู้กระทําผิดที่มีสัญชาติเดียวกันแต่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย หรือ
แม้แต่นายจ้างของผู้กระทําผิดที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาของผู้กระทําผิดได้ ซึ่งมาพบพนักงานคุมประพฤติพร้อม
กั บ ผู้ ก ระทํ าผิ ด ในการทํ าหน้าที่ เป็ น ผู้ ช่ วยเหลื อในการสื่ อสารคํ าพู ด และแปลความหมาย แต่ วิธีการเช่ น นี้ ก็มี
ข้อจํากัดที่ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการสื่อสารคําพูดและแปลความหมายเหล่านั้น ก็อาจไม่มีความสันทัดใน
ภาษาไทยหรือภาษาที่ผู้กระทําผิดใช้สื่อสารในระดับที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งย่อมทําให้ข้อมูลที่ได้มีความ
คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ขาดความน่าเชื่อถือหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามต้องการ
นอกจากนี้เนื่องจากมาตรการทางกฎหมายของระบบงานคุมประพฤติและงาน
ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้น เป็นกระบวนการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดที่ไม่มีหรือไม่เป็นที่คุ้นเคยในระบบ
กฎหมายของประเทศต้นสังกัดของผู้กระทําผิด การสื่อสารชี้แจงหรืออธิบายถึงกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติกับผู้กระทําผิดในกระบวนงานต่างๆ จึงมีความยุ่งยากในการสื่อสารใน
รายละเอียดเหล่านั้นและยังส่งผลถึงการนัดหมายและติดตามผู้กระทําผิด รวมทั้งการได้รับความร่วมมือในการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการต่างๆ จากผู้กระทําผิดและผู้เกี่ยวข้องอีกด้วย
ผลกระทบที่เป็นปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติซึ่ง
เกิด จากอุ ป สรรคในการสื่ อสารทางภาษาอีก ประการหนึ่ งคื อ ผู้ กระทํ าผิ ด ที่ เป็ น บุ ค คลจากประเทศสมาชิ กใน
ประชาคมอาเซียนส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ในประเทศนั้นๆ หรือแม้แต่หรือกลุ่มชนที่มีปัญหา
ขัดแย้งกับประเทศต้นสังกัดและอพยพย้ายถิ่นเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและมีสถานภาพเป็น “คนไร้สัญขาติ”
บุคคลกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีภาษาพูด/เขียนที่เป็นภาษาของตนเองที่แตกต่างจากภาษาทางการของประเทศต้นสังกัด
เช่นที่พบจากผลการศึกษาวิจัยว่า ในพื้นที่จังหวัดระนองมีชาวมอญจากเกาะสองและเมืองทวายซึ่งเป็นภูมิภาคทาง
ใต้ของประเทศเมียนม่าใช้ภาษามอญ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีชนชาติพันธุ์กระเหรี่ยงจากชายแดนเมียนม่าเป็น
กลุ่มคนไร้สัญชาติที่ใช้ภาษากระเหรี่ยงและมีชาวไทใหญ่ที่ใช้ภาษาไทใหญ่ในการสื่อสาร ซึ่งต่างไม่สามารถสื่อสาร
ด้วยภาษาเมียนม่าที่เป็นภาษากลางได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อน่าสังเกตว่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ผู้กระทําผิด
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ (ชนเผ่าจากพื้นที่สูง) จะมีปัญหาด้านการสื่อสารมากว่าผู้กระทําผิดที่เป็นชาวเมียนม่า โดยที่
ชาวเมียนม่าที่เข้ามาทํางานรับจ้างในพื้นที่ส่วนใหญ่จะพูดไทยได้ในระดับที่สื่อสารได้ แต่กลุ่มชาติพันธุ์จะไม่สามารถ
พูดไทยทั้งภาษาไทยกลางและภาษาไทยเหนือได้เลย ซึ่งปัญหาข้อขัดข้องนี้สํานักงานคุมประพฤติได้อาศัยการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยอาศัยเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่รู้จักและคุ้นเคยกันที่สามารถพูดภาษาเมียนม่าเฉพาะถิ่น
(ภูมิภาคทางใต้) มาช่วยทําหน้าที่ล่ามภาษาให้บ้างในบางครั้ง แต่ก็ยังมีข้อกังวลในเรื่องของความถูกต้องและความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้อยู่เป็นอันมาก เช่นเดียวกับที่พบว่า ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีผู้กระทําผิดเป็นบุคคล
จากประเทศกัมพูชาและเวียดนาม ซึ่งสํานักงานคุมประพฤติต้องอาศัยญาติของผู้กระทําผิดทําหน้าที่ล่ามภาษา แต่
ผู้ทําหน้าที่เป็นล่ามภาษานั้นไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกระบวนการทางกฎหมายของไทย ซึ่งอาจ
ส่งผลให้เป็นอุปสรรคในการสร้างความเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานนั้นได้ ปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติจากอุปสรรคในการสื่อสารทางภาษาจากการที่ผู้กระทําผิดมีภาษาเฉพาะถิ่น
หรือภาษาในวัฒนธรรมย่อยของตนเองแตกต่างจากภาษาทางการของประเทศต้นสังกัดของผู้กระทําผิดนั้น จึง
นับว่าเป็นอุปสรรคสําคัญของการสื่อสารในการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติอีกประการหนึ่ง
๒.๒ บริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทําผิด การมีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนเข้าสู่ระบบงานคดีของสํานักงานคุมประพฤติ โดยที่บุคคลเหล่านั้นต่างมาจากประเทศที่มีระบบ
สังคม การเมืองและการปกครองที่แตกต่างกันและแตกต่างจากประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างของ
ระบบกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดนั้น เป็นพื้นฐานสําคัญที่จะทําให้บุคคลที่มาจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนและกลายสถานะเป็นผู้กระทําผิดในระบบกฎหมายและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของไทย
สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดด้วยมาตรการคุมประพฤติและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดของประเทศไทยได้ตามสมควร และจากสภาพความเป็นจริงที่ปัจจุบันประเทศ
ในประชาคมอาเซียนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยและมีบุคคลจากประเทศเหล่านั้นเป็นผู้กระทําผิดที่เข้าสู่
ระบบงานคดีของสํานักงานคุมประพฤติจํานวนมากในระดับต้นๆ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา เมียนม่าและลาวนั้น ต่าง
เป็นประเทศที่ยังไม่มีระบบการคุมประพฤติและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด ดังนั้น
ความแตกต่างในระบบกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดด้วยมาตรการคุมประพฤติและ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดที่มีใช้ในประเทศไทย แต่ยังไม่มีใช้ในประเทศในประชาคม
อาเซียนส่วนใหญ่เช่นนี้ จึงนับเป็นความจํากัดของบริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทําผิดที่ส่งผลกระทบให้การปฏิบัติงาน
กับผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกอาเซียนของพนักงานคุมประพฤติประสบกับความยากลําบากในการ
อธิบายชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นและดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่แตกต่างจากที่ผู้กระทําผิดต่าง
ด้าวจากประเทศสมาชิกอาเซี ยนเข้ าใจและคุ้ นเคยในระบบกฎหมายของประเทศของตน ดังที่ พบจากผลการ
ศึกษาวิจัยว่า สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระนครใต้ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดและระนอง
ต่างประสบกับปัญ หาในการชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการคุมประพฤติและการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดให้กับผู้กระทําผิดอย่างชัดเจน
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ผลกระทบจากการมีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าสู่
ระบบงานคดีของสํานักงานคุมประพฤติที่ก่อให้เกิดปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในส่วนของบริบทที่เกี่ยวข้อง
กับผู้กระทําผิดอีกประการหนึ่ง คือ สถานะบุคคลของผู้กระทําผิด ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า การมีผู้กระทําผิด
ต่างด้าวจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าสู่ระบบงานคดีของสํานักงานคุมประพฤตินี้ ก่อให้เกิดความยุ่งยากลําบาก
มากขึ้นในการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะทางสัญชาติของบุคคล รวมถึงการสืบเสาะถึงความเป็นมาและ
การเข้ าประเทศไทยของผู้ ก ระทํ าผิ ด ที่ จํ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย การสอบปากคํ าจากตั วผู้ ก ระทํ าผิ ด การสื บ ค้ น และ
ตรวจสอบพยานหลักฐาน ตลอดจนการสืบสวนและสอบปากคําจากพยานบุคคล เนื่องจากพนักงานคุมประพฤติ
ผู้ปฏิบัติงานไม่เพี ยงแต่จะต้องพบกับความยากลําบากในการสื่อสารในการสอบปากคําผู้กระทํ าผิดและพยาน
เกี่ยวข้องที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้เท่านั้น แต่พนักงานคุมประพฤติยังต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานภาพของบุคคลในทางทะเบียนราษฎร์ การถือสัญชาติ และการเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยของ
บุคคลผู้กระทําผิดเหล่านั้น เพื่อใช้ประกอบในการประมวลข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏจากปากคําและหลักฐานบัตร
ประจําตัวบุคคลประเภทต่างๆ การขาดความรู้ความเข้าใจหรือยังมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่เพียงพอของพนักงานคุม
ประพฤติเกี่ยวกับสถานภาพของบุคคลในทางทะเบียนราษฎร์ การถือสัญชาติ และการเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
ไทยของบุคคลที่จะทําให้สามารถพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะทางสัญชาติของบุคคล รวมถึงการสืบเสาะ
ถึงความเป็นมาและการเข้าประเทศไทยของผู้กระทําผิด ซึ่งเป็นเนื้อหาสําคัญของการปฏิบัติงานในกระบวนการ
แสวงหาข้อเท็จจริงนี้ จึงนับเป็นปัญหาข้อขัดข้องที่สําคัญในด้านกระบวนงานที่ได้รับผลกระทบจากการที่มีผู้กระทํา
ผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าสู่ระบบงานคดีของสํานักงานคุมประพฤติมากขึ้นนี้
นอกจากนี้บริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทําผิดในส่วนของประวัติภูมิหลัง ความ
เป็นมา ถิ่นพํานักเดิม การเคลื่อนย้ายอพยพ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ในด้านประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง
ภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกอาเซียน
เหล่านี้ ล้วนมีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานเช่นกัน ดังเช่นที่พบจากการศึกษาวิจัยว่า พนักงานคุมประพฤติในสังกัด
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี มักไม่สามารถระบุภูมิหลังของถิ่นที่อยู่อาศัย และประวัติการศึกษาของ
ผู้กระทําผิดก่อนเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ เขตการ
ปกครองและระบบการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน จึงอาศัยเพียงรับฟังข้อมูลตามที่ผู้กระทําผิดและพยานระบุ
เท่านั้น
๓. การบริหารจัดการผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน จากปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงานของสํานักงานคุมประพฤติที่เกิดจาการที่มีผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกในประชาคม
อาเซียนเข้าสู่ระบบงานคดีของสํานักงานคุมประพฤติดังกล่าวข้างต้น ในระยะที่ผ่านมา ผู้อํานวยการสํานักงานคุม
ประพฤติหน่วยตัวอย่างได้ดําเนินการแก้ไขปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้องข้างต้น ดังต่อไปนี้
๓.๑ สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ห น่ วยตั ว อย่ างดํ า เนิ น การในส่ วนของกระบวนงานตาม
ขั้นตอนปกติ โดยไม่มีการบริหารจัดการเฉพาะสําหรับกลุ่มผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซี ย นเป็ น กรณี พิ เศษแต่ อ ย่ า งใด จะมี ก็ เพี ย งการแก้ ไขปั ญ หาเฉพาะหน้ า สํ า หรั บ ปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งในการ
บริหารงานภายในของสํานักงานคุมประพฤติเท่านั้น
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๓.๒ การสื่อสารในการให้บริการ จากการที่ผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนไม่ สามารถสื่อสารด้ วยภาษาไทย ซึ่งนั บ เป็ น อุ ปสรรคสํ าคัญ ในการปฏิบั ติ งานของพนั กงานคุม
ประพฤติในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงที่ต้องอาศัยการสอบปากคํา และการ
ควบคุมดูแลและช่วยเหลือสงเคราะห์ดว้ ยการสัมภาษณ์ การรับรายงานตัว การสอดส่องเยี่ยมเยียน การติดตามดูแล
ตลอดจนการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูต่างๆ ซึ่งล้วนแต่ต้องอาศัยการสื่อสารทางภาษาพูดและภาษาเขียนดังกล่าวใน
รายละเอียดแล้วข้างต้นนั้น ซึ่งปรากฏว่า สํานักงานคุมประพฤติหน่วยตัวอย่างต่างประสบกับปัญหาข้อขัดข้องนี้
เว้นแต่กรณีผู้กระทําผิดจากประเทศลาว ดังที่พบในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ผู้กระทําผิดจากประเทศลาวใช้
ภาษาลาวซึ่งมีความใกล้เคียงกับภาษาไทยอีสาน และเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาไทยผ่านทางสื่อโทรทัศน์และการ
โฆษณาสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันจากประเทศไทย ทําให้ผู้กระทําผิดชาวลาวมีความเข้าใจในภาษาไทยในระดับที่
สื่อสารได้ จึงช่วยให้ลดปั ญ หาในการสื่อสารลงได้ นอกจากนี้ สําหรับผู้กระทําผิดจากประเทศอื่นซึ่งใช้ภาษาที่
แตกต่างจากภาษาไทย สํานักงานคุมประพฤติได้พยายามดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการใช้ล่ามภาษาทํา
หน้าที่ช่วยในการสื่อสาร แต่เนื่องจากล่ามภาษาเฉพาะของประเทศในอาเซียนนั้น ไม่ได้มีอยู่กว้างขวางให้สามารถ
จัดหามาได้โดยสะดวก และแม้ว่าจะจัดหาผู้ที่จะทําหน้าที่ล่ามภาษามาใช้ได้ โดยใช้บุคคลที่เป็นญาติพี่น้องหรือ
บุคคลใกล้ชิดกับผู้กระทําผิดนั้น สํานักงานคุมประพฤติก็ประสบกับข้อขัดข้องในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนล่ามให้กับ
บุคคลเหล่านั้น เนื่องจากสํานักงานคุมประพฤติหน่วยตัวอย่างมีความเข้าใจในเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนล่าม
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการนั้นว่า ต้องเป็นล่ามที่
ได้รับการจดทะเบียนไว้ ดังนั้นสํานักงานคุมประพฤติจึงไม่ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนล่ามให้กับผู้ทําหน้าที่ล่ามภาษาที่
ไม่ ได้ รับการจดทะเบี ยนไว้ ซึ่งเป็ น อุปสรรคทํ าให้ สํานักงานคุมประพฤติ ไม่ สามารถจัด หาล่ามมาใช้ช่ วยในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติได้โดยง่าย ในทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสํานักงานคุมประพฤติจึง
อาศัยเพียงการขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดกับผู้กระทําผิดทีม่ าด้วยกันนั้น ทําหน้าที่เป็นล่าม
ภาษา “แก้ ขั ด ” ไปเป็ น คราวๆ เว้ น แต่ ในกรณี ข องสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ป ระจํ า ศาลแขวงพระนครใต้ ซึ่ งมี
อาสาสมัครคุมประพฤติที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษมาช่วยสื่อสารกับผู้กระทําผิด ซึ่งกรณีนี้ก็สามารถแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้เฉพาะกับผู้กระทําผิดที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เท่านั้น อย่างไรก็ตามข้อขัดข้องในการ
เบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนล่ า มอั น เกิ ด จากความเข้ า ใจคลาดเคลื่ อ นของสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ นี้ ทํ าให้ สํ า นั ก งาน
คุ ม ประพฤติ บ างแห่ งแก้ ไขปั ญ หานี้ โดยอาศั ย การเบิ ก จ่ ายเป็ น ค่ าเบี้ ย เลี้ ย งพยานให้ กั บ ผู้ ที่ ทํ า หน้ าที่ ล่ ามแทน
ค่ า ตอบแทนล่ า มที่ ไม่ ส ามารถเบิ ก จ่ ายได้ นั้ น นอกจากนี้ ในสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ บ างแห่ ง เช่ น สํ า นั ก งาน
คุมประพฤติจังหวัดเชียงรายที่มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาของกลุ่มชนชาติพันธุ์ได้ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการสื่อสารกับผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากกลุ่มชาติพันธุ์ได้ในระดับหนึ่ง
๓.๒. บริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทําผิด จากสถานการณ์ที่พนักงานคุมประพฤติ
ประสบกับปัญหาในการปฏิบัติงานอันเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในบริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทําผิดที่ต่างมา
จากประเทศที่มีระบบสังคม การเมือง การปกครองและระบบยุติธรรมที่แตกต่างกันและแตกต่างจากประเทศไทย
อันส่งผลเกิดความยากลําบากในการอธิบายชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการเข้ารับบริการจากสํานักงานคุมประพฤติ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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รวมทั้งความแตกต่างหลากหลายของสถานะบุคคลในทางทะเบียนราษฎร์ การถือสัญชาติ และการเข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทย ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในภูมิหลัง ความเป็นมา ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ในด้านประวัติศาสตร์
การเมืองการปกครอง ภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้กระทําผิด ซึ่งล้วนก่อให้เกิด
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤตินั้น ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ในทางปฏิบัติพนักงาน
คุม ประพฤติอาศั ยเพี ยงการให้ ข้ อมู ลของผู้กระทํ าผิด หรือผู้ เกี่ยวข้อ งและพิ จารณาจากเอกสารหลักฐานเท่ าที่
ผู้กระทําผิดนําด้วยแสดง แต่ไม่ได้มีการสืบค้นหรือตรวจพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงของข้อมูลหรือหลักฐานเอกสารต่างๆ
นั้น เนื่องจากมีข้อจํากัดด้านระยะเวลาในการดําเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ของกระบวนงาน และส่วน
ใหญ่ยังประสบกับปัญหาการประสานงานในการตรวจสอบกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องนั้นด้วย
๔. แนวทางการแก้ ไขผลกระทบจากการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นในอนาคต จากปั ญ หา
อุปสรรคและข้อขัดข้องที่เป็นผลกระทบจากการที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน
เข้าสู่ระบบงานคดีของสํานักงานคุมประพฤติข้างต้น ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติหน่วยตัวอย่างทั้ง ๖ แห่ง
ต่างมีนโยบายและแนวความคิดในการบริหารจัดการกับปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานของสํานักงานคุมประพฤติ ดังนี้
4.1.๑ สํ านั กงานคุ ม ประพฤติ มี แ นวคิ ด ที่ จ ะจั ด ทํ าแนวทางรองรับ การปฏิ บั ติ งานใน
กระบวนงานแสวงหาข้อเท็จจริงและกระบวนงานสอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สําหรับใช้ปฏิบัติกับ
ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนระบบงานคุมประพฤติและระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดของสํานักงานคุมประพฤติ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งที่เป็นกรณีที่เข้ามา
ในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
4.2.๒ สํานักงานคุมประพฤติจะสนับสนุนส่งเสริมและจัดให้บุคคลากรในสังกัดได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านอาเซียน โดยเฉพาะภาษาของประเทศที่มีอาณาเขต
ติดต่อกับพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติ
4.3.๓ สํานักงานคุมประพฤติต้องการให้มีสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจของ
กรมคุมประพฤติเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเพื่อนบ้านอาเซียน โดยเฉพาะภาษาของประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อ
กับพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติ
4.4.4 สํานักงานคุมประพฤติจะจัดให้บุคคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน โดยเฉพาะประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่
รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติ
4.5.๕ สํานักงานคุมประพฤติมีแนวคิดที่จะจัดทําแบบเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
กระบวนงานแสวงหาข้อเท็จจริงและกระบวนงานสอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาเพื่อนบ้านอาเซียนโดยเฉพาะภาษาของประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงาน
คุมประพฤติ
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ตอนที่ ๒ ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ช่ วยผู้ อํ านวยการสํ านั ก งานคุ ม ประพฤติ ผู้ กํ ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ งานของ
พนั กงานคุ ม ประพฤติแ ละการสนทนากลุ่ม ระหว่างพนั กงานคุ มประพฤติ ผู้ ป ฏิ บั ติงานแสวงหาข้ อเท็ จจริงและ
พนักงานคุมประพฤติผู้ปฏิบัติงานการสอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ธุรการคดีของสํานักงานคุมประพฤติหน่วยตัวอย่าง ๖ สํานักงาน ในฐานะผู้ให้บริการ รวมทั้งสิ้น 40 ราย และจาก
การสัมภาษณ์ผู้กระทําผิดและผู้เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์รับบริการในงานคุมประพฤติและงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด ในฐานะผู้รบั บริการ รวมทั้งสิ้น ๑๙ ราย ประกอบกับการศึกษาข้อมูลจากสํานวนคดีสืบเสาะและพินิจ
คดีควบคุมและสอดส่อง คดีตรวจพิสูจน์ และคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งสิ้น ๖๖ สํานวน ปรากฏผล
การศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อการปฏิบัติงานในกระบวนงาน
ของกรมคุมประพฤติ โดยสามารถแยกนําเสนอตามกระบวนงานได้ดังต่อไปนี้
๑. กระบวนงานแสวงหาข้อเท็จจริง ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานคุม
ประพฤติ พนักงานคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ธุรการคดีในสํานักงานคุมประพฤติหน่วยตัวอย่างที่มีประสบการณ์
ปฏิบัติงานคดีในกรณีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกอาเซียนต่างมีแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับคดีที่มี
ผู้ ก ระทํ าผิ ด ต่ า งด้ าวจากประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น แยกกล่ าวได้ ต ามลํ า ดั บ ขั้ น ตอนและวิ ธีก ารปฏิ บั ติ งานตาม
กระบวนงานมาตรฐานของการแสวงหาข้อเท็จจริงแต่ละลักษณะงาน ดังนี้
๑.๑ การสืบเสาะและพินิจ แยกพิจารณาตามขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานได้ดังนี้
๑. การรับคดี ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ในขั้นตอนการรับคดีของระบบงานคุม
ประพฤติ เจ้าหน้าที่ธุรการคดีจะดําเนินการตามขั้นตอนปกติด้วยการลงทะเบียนรับคดี บันทึกข้อมูลลงในระบบ
สารสนเทศงานคดีคุมประพฤติ (IT) โดยจะมีการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการคุมประพฤติและยังคงใช้การ
บันทึกทะเบียนในสมุดรับคดีของสํานักงาน ซึ่งในส่วนของสมุดรับคดีนั้น หากเป็นกรณีของผู้กระทําผิดจากประเทศ
อาเซียน จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติและสัญชาติของผู้กระทําผิด เพิ่มเติมไว้กับชื่อ-สกุลด้วย แต่สํานักงานคุม
ประพฤติส่วนใหญ่มักจะไม่ได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติและสัญชาติของผู้กระทําผิดไว้ในหน้าปกสํานวนคดี เว้น
แต่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีและระนองที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติและสัญชาติของผู้กระทํา
ผิดพิมพ์ไว้ที่ปกสํานวนคดีอย่างชัดเจน โดยที่การลงข้อมูลเบื้องต้นในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤตินั้น จะเป็น
เพียงการบันทึกข้อมูลต่างๆ เท่าที่มีข้อมูล และจะมีการบันทึกข้อมูลส่วนที่ยังขาดอยู่เพิ่มเติมให้ครบถ้วนอีกครั้งเมื่อ
ดําเนินการสืบเสาะและพินิจเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว โดยการบันทึกข้อมูลของผู้กระทําผิดที่ต่างด้าวจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนในระบบสารสนเทศ มีประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
- เชื้อชาติ สัญชาติ จะบันทึกตามข้อเท็จจริง
- ข้อมูลเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก กรณีไม่มีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก
กรมคุมประพฤติกําหนดให้ใช้ “9999999999999” (เลข ๙ จํานวน ๑๓ ตัว) แทนสําหรับคนต่างด้าว
- กรณี ที่ มี ที่ อ ยู่ ไ ม่ ชั ด เจน สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ บ างแห่ ง ปฏิ บั ติ โ ดยบั น ทึ ก เป็ น
“สํานักงานคุมประพฤติ......” ไว้ก่อน จนกว่าจะมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจึงค่อยแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายหลัง
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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- กรณีวัน เดือน ปีเกิด ไม่ชัดเจน สํานักงานคุมประพฤติบางแห่งปฏิบัติโดยบันทึกเป็น
“วันที่ 1 มกราคม” ไว้ ส่วนปีเกิดจะระบุโดยคํานวณตามอายุที่ผู้กระทําผิดแจ้ง
เมื่อจําเลยมาพบจึงดําเนินการถ่ายภาพเพื่อดาวน์โหลดลงในระบบสารสนเทศ
และพิมพ์ปิดในปกสํานวนตามปกติทั่วไป เว้นแต่กรณี ที่ผู้กระทําผิดยังคงถูกควบคุมอยู่ในเรือนจํา ก็จะยังไม่ได้
ถ่ายภาพไว้ ส่วนการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ จากผู้กระทําผิด หรือในบางกรณีก็อาจได้รับเอกสารหลักฐาน
จากญาติหรือนายจ้างที่มาพร้อมผู้กระทําผิด ซึ่งเจ้าหน้าที่ธุรการคดีจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้น
ทั้งนี้พบว่า การรับคดีกรณีของผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกอาเซียน
จะเป็นไปในลักษณะเดียวกับกรณีทั่วไป กล่าวคือ สํานักงานคุมประพฤติจะได้รับใบนัดจําเลยหรือเอกสารแจ้งคําสั่ง
ศาล ที่ผู้กระทําผิดจะถือมาให้แสดงกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวจะระบุข้อมูลว่า ผู้กระทําผิดต่างด้าว โดย
ระบุสัญชาติ เชื้อชาติ ซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่ธุรการคดีสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้กระทําผิดต่างด้าวจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนดังกล่าวได้ ในกรณีที่สํานักงานได้รับเอกสารพร้อมตัวผู้กระทําผิดนั้น จึงไม่เกิดปัญหาใน
ขั้นตอนการรับคดี เว้นแต่กรณีการสั่งสืบเสาะและพินิจ ที่จําเลยยังถูกควบคุมตัวอยู่ หรือได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
ไป โดยไม่ได้รับการแนะนําชี้แจงขั้นตอนการติดต่อกับสํานักงานคุมประพฤติ สํานักงานคุมประพฤติก็จะไม่ได้
รับทราบการสั่งสืบเสาะและพินิจ ในคดีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น จนกว่าสํานักงานคุม
ประพฤติ จะได้รับหนังสือคําสั่งให้สืบเสาะและพินิจ (ค.ป.๑) จากศาลเท่านั้น การรับคดีสืบเสาะและพินิจ ในกรณีที่
จําเลยยังถูกควบคุมตัวอยู่ หรือได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไป โดยไม่ได้รับการแนะนําชี้แจงขั้นตอนการติดต่อกับ
สํานักงานคุมประพฤติจึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
นี้ อย่างไรก็ตามการที่สํานักงานคุมประพฤติจัดให้มีพนักงานคุมประพฤติไปประจําอยู่ที่ศาลเพื่อรับคดีหรือไม่ หรือ
ที่ตั้งของสํานักงานคุมประพฤติและศาลอยู่ห่างไกลกันมากน้อยเพียงใดนั้น ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดข้อขัดข้องใน
การประสานงานดังกล่าว ดังที่พบว่า สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เชียงรายและอุบลราชธานีต่างก็ไม่ได้จัด
ให้มีพนักงานคุมประพฤติไปประจําอยู่ที่ศาลเพื่อรับคดีและที่ตั้งของสํานักงานคุมประพฤติและศาลก็อยู่ห่างไกลกัน
แต่สํานักงานคุมประพฤติดังกล่าวต่างมีสัมพันธภาพที่ดีกับศาล สภาพการณ์ดังกล่าวจึงบรรเทาข้อขัดข้องในการ
ประสานงานรับคดีในกรณี ที่จําเลยยังถูกควบคุมตัวอยู่ห รือได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปนั้นได้ ซึ่งต่างกับบาง
สํานักงานคุมประพฤติหน่วยตัวอย่างที่ยังประสบกับข้อขัดข้องในกรณีนี้อยู่บ้าง
๒. การแสวงหาและรวบรวมข้ อเท็ จจริงเกี่ย วกับจําเลย ผลการศึก ษาวิจัย
พบว่า ในกรณีของผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนนี้ โดยทั่วไปพนักงานคุมประพฤติ
สามารถดําเนินการตามขั้น ตอนปกติ เว้นแต่การรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์สถานะของบุคคลและข้อมูลอื่น ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเข้ามาในราชอาณาจักรไทย การประกอบอาชีพ ที่พักอาศัย ตลอดจนภูมิหลังและความเป็นมา
ก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จําเป็นต้องอาศัยหลักฐานเอกสารต่างๆ ทั้งที่ปรากฏอยู่ในสํานวน
คดีของศาล และหลักฐานที่ผู้กระทําผิดหรือผู้เกี่ยวข้องมีอยู่ และหลักฐานจากแหล่งอื่นๆ ที่จะสามารถรวบรวมได้
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับผู้กระทําผิด ซึ่งหลักฐานแสดงสถานะของผู้กระทําผิดเกี่ยวกับความ
เป็ นคนต่างด้าวนั้ น ส่วนใหญ่ จะได้ จากตัวผู้กระทํ าผิ ดเป็ นหลัก โดยเฉพาะในกรณี ที่ เข้ าเมืองอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ซึ่ งผู้ กระทํ าผิด ต่ างด้าวจะมีห ลักฐานแสดงตั วที่ แตกต่ างหลากหลายกั นในแต่ ละพื้ น ที่ เช่น หลักฐาน
เกี่ยวกับสถานะบุคคล ได้แก่ หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางชั่วคราว ใบอนุญาตผ่านแดนชั่วคราว ใบอนุญาตคน
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ต่างด้าวเดิ นทางเข้าราชอาณาจักรเป็น กรณี พิ เศษ แบบรับรองรายการทะเบี ยนประวัติของคนต่ างด้ าวที่ ได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ บัตรประจําตัวผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน บัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทยผู้หลบหนีเชื้อชาติไทยจากเกาะกง และใบรับแจ้งอยู่เกิน ๙๐ วัน เป็นต้น หลักฐานเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ ได้แก่ ใบอนุญาตให้ทํางาน บัตรประจําตัวคนงานต่างด้าว สําเนาใบขออนุญาตทํางาน สําเนาประวัติแรงงาน
ต่างด้าวที่ออกโดยศูนย์ประสานงานแรงงานภาคประมง บัตรประจําตัวผู้ใช้แรงงานข้ามชาติ ใบเสร็จคําขออนุญาต
ทํางานของคนต่างด้าว (ใช้แทนใบอนุญาตทํางาน) และบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
หลักฐานอื่นๆ ได้แก่ ใบขับขี่สากล หนังสือประจําตัวสําหรับผู้อพยพ สําเนาทะเบียนบ้านในต่างประเทศ เป็นต้น
หลั ก ฐานเหล่ านี้ บางกรณี ยังจํ าเป็ น ต้องสื บ ค้ น และตรวจสอบข้ อมูล เพิ่ ม เติ ม เพื่ อให้ ได้ ข้ อสรุป ที่ เป็ น ข้ อยุ ติ ข อง
สถานภาพของผู้กระทํ าผิด ต่ างด้ าวเหล่ านั้น จากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่งยังคงมีอุป สรรคในการดําเนิ น การให้
สามารถสืบค้นและตรวจสอบได้ทันตามระยะเวลาการสืบเสาะและพินิจที่มีอยู่จํากัด ซึ่งในทางปฏิบัติพนักงานคุม
ประพฤติจึงมักอาศัยเพื่อการตรวจสอบสถานภาพบุคคลโดยการสอบถามข้อมูลอ้างอิงจากพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เช่น ผู้นําชุมชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้การตรวจสอบหลักฐานทางราชการที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์เข้ามาในราชอาณาจักรก็ยังมีความยุ่งยากอยู่มาก เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เข้าใจถึงความ
จําเป็ น ในการตรวจสอบของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ จึ งมั ก ไม่ ให้ ค วามร่วมมื อ ในการขอความร่ว มมื อ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงดังกล่าวเท่าที่ควร

หนังสือเดินทาง
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แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รบั อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

ใบขับขี่สากล
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ยิ่งไปกว่านั้ นเอกสารหลั กฐานแสดงสถานะบุ คคลของบุ คคลต่างด้าวในพื้ น ที่
เฉพาะบางแห่ง ยังมีลักษณะพิเศษที่จําเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าวและหลักฐานทาง
ทะเบียนราษฎร์ เช่น บัตรประจําตัวประชาชนคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดตราดที่อยู่ในเกาะกง ที่มีความแตกต่างตาม
หมายเลขนําที่ใช้กํากับบัตรและสี (สีชมพู สีเขียว และสีขาว) ของบัตรที่แตกต่างกันอันแสดงถึงสถานะและการ
เคลื่อนย้าย เช่น บัตรใบสีชมพูและสีเขียว เป็นบัตรสําหรับบุคคลต่างด้าวที่ต้องพํานักอยู่ในพื้นที่ที่ระบุไว้ ในขณะที่
บัตรสีขาว เป็นบัตรสําหรับผู้หลบหนีเชื้อสายไทยจากเกาะกง ซึ่งสามารถเดินทางเคลื่อนย้ายได้ทั่วราชอาณาจักร
(เนื่องจากเป็นบุคคลเชื้อชาติไทยที่เติบโตอยู่ในเกาะกง แต่ต้องถือสัญ ชาติกัมพู ชา หลังจากเกาะกงถูกแบ่งเขต
ดินแดนระหว่างไทย-กัมพูชา) ทํานองเดียวกับหลักฐานบุคคลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่มีบัตรใบรับรองรายการ
ทะเบี ยนประวัติ ของคนต่างด้าวที่ ได้ รับอนุ ญ าตให้ อยู่ในราชอาณาจักรเป็ น กรณี พิเศษ (ทร. ๓๘/๑) ที่ แสดงถึ ง
สถานะการขึ้นทะเบียนแรงงานของบุคคลต่างด้าว ความสลับสับซ้อนของข้อเท็จจริงในลักษณะนี้ล้วนส่งผลต่อการ
รวบรวมข้อเท็จจริงเหล่านี้ จึงนับเป็นความยุ่งยากลําบากในการทําความเข้าใจและประเมินสถานภาพของผู้กระทํา
ผิดต่างด้าวอยู่ไม่น้อย อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ ในกรณีของแรงงานต่างด้าว นอกจากการตรวจสอบหลักฐาน
ดังกล่าว พนั กงานคุ มประพฤติยังอาศัยการยื นยันและแจ้งสถานะบุ คคลของผู้ กระทํ าผิด โดยรับ ฟั งข้อมู ลจาก
นายจ้างประกอบด้วยอีกทางหนึ่ง

บัตรประจําตัวประชาชนคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดตราดทีอ่ ยู่ในเกาะกง
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สําหรับการตรวจสอบประวัติการกระทําผิดของผู้กระทําผิดต่างด้าวนั้น โดยปกติ
พนักงานคุมประพฤติส่วนใหญ่จะอาศัยเพียงการตรวจสอบจากในระบบงานคุมประพฤติและงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดที่มีอยู่สําหรับผู้กระทําผิดที่เคยเข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติและงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
มาแล้วเท่านั้น ส่วนการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น เช่น จากพนักงานอัยการ จากสารบบคดีของศาล จากระบบ
CDS และจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร ประกอบด้วยนั้น ยังเป็นไปได้ยากเนื่องจากผู้กระทําผิดต่างด้าวไม่มี
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบในขณะที่การตรวจสอบโดยอาศัยการสืบค้นด้วยชื่อและ
ชื่ อ สกุ ล นั้ น ก็ มั ก ประสบกั บ ข้ อ ขั ด ข้ อ งที่ ทํ าให้ ไม่ ส ามารถตรวจสอบให้ ได้ ข้ อ เท็ จ จริ งตามต้ อ งการ เนื่ อ งจาก
ความคลาดเคลื่อนของการบันทึกชื่อและชื่อสกุลของผู้กระทําผิดต่างด้าวมีความคลาดเคลื่อนมาตั้งแต่การบันทึกใน
ชั้ น สอบสวนของพนั กงานตํ ารวจ ที่ ทํ าให้ มี ชื่ อและชื่ อสกุล ซ้ํา คลาดเคลื่ อ นจากความเป็ น จริง และไม่ ส มบู รณ์
เพียงพอให้ตรวจสอบและสืบค้นได้ ซึ่งอาจเกิดจากการฟังชื่อในภาษาอื่นที่ผิดเพี้ยนหรือการเขียนสะกดคําที่ไม่ตรง
ตามจริงเพื่อง่ายในการถ่ายคําเป็นภาษาไทย เป็นต้น
นอกจากนี้ ในการรวบรวมและตรวจสอบประวัติภูมิหลังอื่นๆ เช่น ประวัติด้าน
การศึกษา การทํางาน การเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นต้น พบว่า นอกจากที่พนักงานคุมประพฤติจะได้ข้อมูลเหล่านี้
ของผู้กระทํ าผิดต่างด้าวจากตัวผู้กระทํ าผิดเอง ซึ่งมั กมีรายละเอียดและมีความชัด เจนน้อยมากแล้ว พนักงาน
คุมประพฤติส่วนใหญ่ก็มีโอกาสหรือช่องทางในการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวน้อยมาก เนื่องจากไม่สามารถสอบ
ทานหรือสืบค้นตรวจสอบจากพยานบุคคลหรือแหล่งอ้างอิงอื่นได้ เพราะผู้กระทําผิดส่วนใหญ่ไม่มีบุคคลใกล้ชิดหรือ
เคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยครั้ง ยากแก่การติดตามตรวจสอบได้
อนึ่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลของผู้กระทําผิดต่างด้าวนี้ ยังมีประเด็นที่สําคัญ ซึ่ง
ส่งผลต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกประการคือ เนื่องจากผู้กระทําผิดต่างด้าว มีชื่อและชื่อสกุลที่แตกต่างจากชื่อ
และชื่อสกุล ไทย บางกรณี มี เฉพาะชื่อตั วไม่มี ชื่อสกุล มี บุคคลที่ ใช้ชื่อและชื่ อสกุ ลซ้ํากัน หรือสะกดถ่ายคําเป็ น
ภาษาไทยคลาดเคลื่อน ทําให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและออกสืบเสาะในพื้นที่
เป็ น อย่ างมาก โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งกรณี ผู้ ก ระทํ าผิ ด พั กอาศั ย อยู่ ในแหล่ งที่ มี ก ารอยู่ อาศั ย ของแรงงานต่ างด้า ว
หนาแน่ น นั้ น ประกอบกับ การแจ้ งที่ อยู่ อ าศั ย หรือที่ ทํ างานคลาดเคลื่ อนจากความเป็ น จริงเนื่ องจากความไม่ รู้
ข้อเท็จจริง จึงยิ่งทําให้ข้อเท็จจริงการติดตามสืบเสาะเป็นไปด้วยความยากลําบากและมักล้มเหลวในการติดตาม
สืบเสาะบ่อยครั้ง
สํ า หรั บ ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ สอบปากคํ า ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ต่ า งด้ า วนั้ น ปั ญ หา
ข้อขัดข้องส่วนใหญ่ อยู่ที่ปัญหาในการสื่อสารภาษาไทยของผู้กระทําผิดต่างด้าว รวมทั้งพยานบุคคลใกล้ชิดที่ไม่
สามารถสื่อสารในภาษาพูดและภาษาเขียนด้วยภาษาไทยได้หรือสื่อสารได้แต่ไม่เพียงพอต่อการสอบถามพูดคุยใน
รายละเอียดที่ลึกซึ้ง และแม้จะอาศัยบุคคลใกล้ชิดที่มาพร้อมกับผู้กระทําผิด เช่น ญาติ หรือนายจ้าง หรือแม้แต่
ผู้กระทําผิดในเรือนจําด้วยกัน ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ช่วยทําหน้าที่ล่ามภาษาก็ตาม ข้อขัดข้องจากการ
สื่ อ สารนี้ ก็ ส่ งผลกระทบต่ อ การได้ ม าซึ่ งข้ อ เท็ จ จริงต่ างๆ ที่ ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นเพี ย งพอ และส่ งผลต่ อ ความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล ในขณะที่พนักงานคุมประพฤติเองก็ยังขาดความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาของประเทศ
อื่นในอาเซียน ประกอบกับข้อขัดข้องในการจัดหาล่ามภาษาที่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทน
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ล่ามได้ ตามระเบี ยบของทางราชการ ก็ นั บ เป็ น ปั ญ หาข้อขัด ข้ องของการสอบปากคํ าที่ ส่งผลต่ อการปฏิ บัติงาน
สื บ เสาะและพิ นิ จ นี้ เป็ น อย่ างมาก ยิ่ งไปกว่ านั้ น ยั งมี บ างกรณี ที่ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ต้ อ งเข้ าไปสื บ เสาะและ
สอบปากคําพยานในแหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะ ที่มีปัญหาอาชญากรรมอันตรายจาก
บุคคลต่างด้าวที่อาจกระทําต่อบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่เสี่ยงและอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานด้วยอีกทางหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า แบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกข้อเท็จจริงที่ใช้
สํ าหรั บ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ต่ า งด้ า วนี้ เป็ น แบบเอกสารสํ า หรั บ ใช้ กั บ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ทั่ ว ไป จึ งยั งไม่ ได้ กํ า หนดเนื้ อ หาให้
ครอบคลุ ม และเพี ย งพอต่ อ การใช้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในส่ ว นของสถานะของบุ ค คลและข้ อ มู ล อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่
รายละเอี ย ดของหลั ก ฐานแสดงตั ว บุ ค คล เช่ น หนั ง สื อ เดิ น ทาง ใบอนุ ญ าตทํ า งาน เป็ น ต้ น การเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรไทย การประกอบอาชีพที่พักอาศัย ตลอดจนภูมิหลังและความเป็นมาก่อนเข้ามาในราชอาณาจักร
ไทย ที่มีลักษณะสําหรับใช้กับผู้กระทําผิดต่างด้าว นอกจากนี้พนักงานคุมประพฤติยังใช้แนวปฏิบัติในการบันทึก
ถ้อยคําผู้กระทํ าผิดและพยานทั้งในกรณี ที่ใช้ล่ามภาษาและไม่ใช้ล่าม ในลักษณะที่ แตกต่างกันและยังไม่รัดกุม
เท่าที่ควร ในกรณีของการระบุข้อมูลผู้ทําหน้าที่ล่ามและภาษาที่ใช้กํากับไว้
๓. การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินจําเลย ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การ
ตรวจสอบเอกสารและข้อมูล การชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินนี้ แม้
พนักงานคุมประพฤติจะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไว้เป็นมาตรฐานแล้ว แต่เนื่องจากการได้มาซึ่ง
ข้อมูลต่างๆ ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องดังกล่าวแล้ว ที่ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้มานั้นขาด
ความถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อนและไม่สมบูรณ์เพียงพอ ทั้งยังเป็นข้อมูลทางเดียวและไม่อาจตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลทั้งจากแหล่งต้นตอและแหล่งอ้างอิงต่างๆ ได้ ดังนั้นเมื่อนําข้อมูลที่ขาดความถูกต้อง มีความคลาด
เคลื่อนและไม่สมบูรณ์เพียงพอเหล่านั้นมาพิจารณาเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือและวิเคราะห์ประเมิน จึงย่อมส่งผล
เสียหายต่อผลการวิเคราะห์และประเมินนั้น ที่อาจทําให้ผลการประเมินเพื่อลงสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งผิดพลาด
คลาดเคลื่อนไปได้โดยปริยาย
๔. การทํารายงานเสนอต่อศาล ผลการศึกษาวิจัยพบว่า โดยทั่วไปพนักงานคุม
ประพฤติจะพิจารณากลั่นกรองข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นเกี่ยววิธีปฏิบัติที่เหมาะสมต่อศาล สําหรับกรณีผู้กระทํา
ผิดต่างด้าวอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและผลการประเมินความเสี่ยงต่อการกระทําผิดซ้ําและสภาพปัญหา/ความ
ต้องการที่ปรากฏเช่นเดียวกับกรณีของผู้กระทําผิดทั่วไป ทั้งนี้ยังพบว่า สํานักงานคุมประพฤติระนองยังได้เพิ่มความ
ระมัดระวังและความรอบคอบรัดกุม โดยการระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ล่ามภาษาและผู้ทําหน้าที่ล่ามในการ
ดําเนินงานของพนักงานคุมประพฤติไว้ในรายงานการสืบเสาะและพินิจเพื่อให้ศาลทราบและใช้พิจารณาประกอบ
ดุลพินิจในการรับฟังข้อเท็จจริงในรายงานที่เสนอต่อนั้นด้วย
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การเสนอแผน

๑.๒ การสืบเสาะข้อเท็จจริง
สําหรับการสืบเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้อุปการะและความคิดเห็นของชุมชน
เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาปล่อยตัวคุมประพฤติของนักโทษที่จะได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจําคุก
ซึ่งเป็นผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนนี้ โดยทั่วไปมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในการ
รับคดี การแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้อุปการะและความคิดเห็นของชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การประเมินนักโทษเพื่อพิจารณาปล่อยตัวคุมประพฤติและการทํารายงานเสนอคณะกรรมการพักการลงโทษ/ลด
วันต้องโทษจําคุกในทํานองเดียวกันกับการสืบเสาะและพินิจจําเลยดังกล่าวแล้ว เพียงแต่การสืบเสาะข้อเท็จจริง
สําหรับนักโทษเพื่อพิจารณาปล่อยตัวคุมประพฤตินี้ มีปริมาณไม่มากนัก และในทางปฏิบัติพนักงานคุมประพฤติจะ
ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้กระทํ าผิดโดยตรง หากแต่มีบทบาทหน้าที่ ในการ
แสวงหาข้อเท็จจริงที่จํากัดอยู่เฉพาะข้อเท็จจริงของผู้อุปการะและชุมชนที่เกี่ยวกับการอุปการะนักโทษ และการ
ยอมรับและให้โอกาสแก่นักโทษในการกลับคืนสู่ชุมชนและดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในชุมชนนั้นหลังจากได้รับการ
ปล่อยตัวคุมประพฤติในการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจําคุกแล้วแต่กรณี เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง
นักโทษและผู้อุปการะ ตลอดจนศักยภาพและความสามารถของผู้อุปการะในการดูแลผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ลด
วันต้องโทษจําคุก และประเมินทัศนะ ความคิดเห็นและการยอมรับของชุมชนต่อการปล่อยตัวพักการลงโทษ/ลดวัน
ต้องโทษจําคุกกลับสู่ชุมชนนั้นๆ เท่านั้น โดยที่พนักงานคุมประพฤติจะไม่ได้พบและสอบปากคํานักโทษซึ่งยังคง
ต้องโทษจําคุกอยู่ในเรือนจําโดยตรง พนักงานคุมประพฤติจึงเพียงแต่ใช้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนักโทษที่ได้รับจากทาง
เรือนจําหรือทัณฑสถานเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตรวจสอบและประเมินดังกล่าวเท่านั้น
โดยทั่วไปในการสืบเสาะข้อเท็จจริงกรณีนี้พนักงานคุมประพฤติจึงมักไม่ประสบ
กั บ ปั ญ หาข้ อขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ งาน เนื่ อ งจากผู้ อุป การะส่ วนใหญ่ จ ะเป็ น สามี ภรรยา หรือ บุ ค คลที่ มี ความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์เชิงเครือญาติที่เป็นคนไทยและรับทราบข้อเท็จจริงต่างๆ ของนักโทษเพียงพอที่จะให้ข้อเท็จจริงได้
ในขณะที่ต่างสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้เป็นปกติ อุปสรรคจาการสื่อสารจึงไม่เป็นปัญหาข้อขัดข้องสําหรับ
พนักงานคุมประพฤติในกรณีนี้ เช่นเดียวกับที่ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากชุมชนแต่อย่างใด
เว้นแต่มีบ้างในบางรายที่นักโทษมีผู้อุปการะหรือบุคคลในครอบครัว/ใกล้ชิดเป็นบุคคลต่างด้าวที่ยังมีปัญหาในการ
สื่อสารด้วยภาษาไทยบ้างเล็กน้อย หรือเป็นกรณีที่นักโทษและ/หรือผู้อุปการะและครอบครัว ไม่เป็นที่คุ้นเคยของชุมชน
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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เนื่องจากแต่เดิมนักโทษไม่ได้พักอาศัยอยู่ประจําในชุมชนนั้น เพียงแต่เดินทางไปๆ มาๆ ระหว่างครอบครัวผู้อุปการะ
และประเทศที่ เป็ นภู มิ ลํ าเนา ดั งที่ พบจากกรณี นั กโทษหญิ งที่ เป็ นสะใภ้ ของครอบครัวผู้ อุปการะในพื้ นที่ จั งหวัด
อุบลราชธานี เป็นต้น หรือครอบครัวผู้อุปการะเพิ่งย้ายเข้าไปพักอาศัยในชุมชนนั้น ซึ่งอาจมีผลให้ชุมชนไม่มีข้อมูล
เพียงพอที่จะให้ความคิดเห็นต่อการกลับคืนสู่ชุมชนของนักโทษที่เพียงพอต่อการประเมินการยอมรับของชุมชนได้
อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

ครอบครัวผูอ้ ุปการะ ชาวไทยที่รับอุปการะนักโทษต่างด้าว
๑.๓ การตรวจพิสูจน์
การตรวจพิ สู จ น์ เป็ น การป ฏิ บั ติ ง านของพ นั กงานคุ ม ประพ ฤติ ต าม
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อตรวจพิสูจน์ว่า ผู้ต้องหาที่กระทําความผิดตาม
ฐานความผิดที่กําหนดไว้ เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดหรือไม่ หลังจากนั้นจึงเสนอข้อเท็จจริงจากการตรวจพิสูจน์
และแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสําหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์รายนั้นๆ ต่อคณะอนุกรรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในแต่ละพื้นที่ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยและสั่งให้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ในกระบวนการต่อไป ซึ่งแยกพิจารณาตามขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานได้ดังนี้
การรับเรื่อง ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ในกรณีที่ผู้กระทําผิดเป็นบุคคล
๑.
ต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยทั่วไปพนักงานคุมประพฤติจะรับทราบข้อมูลดังกล่าวได้จากคํา
ร้องขอให้ศาลมีคําสั่งส่งตัวผู้ต้องหาไปควบคุมเพื่อการตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดที่เจ้าพนักงาน
ตํารวจนําส่งไปยังสํานักงานคุมประพฤติที่ระบุข้อมูลว่า ผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าว โดยระบุสัญชาติ เชื้อชาติ
นอกจากนี้ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่เจ้าพนักงานตํารวจจะนําตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ไปยังสํานักงานคุมประพฤติ
พร้อมกับการนําส่งคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งส่งตัวผู้ต้องหาไปควบคุมเพื่อการตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพ
ติดไปยังสํานักงานคุมประพฤตินั้นด้วย ดังนั้นในกรณีนี้จึงทําให้พนักงานคุมประพฤติได้มีโอกาสพบตัวผู้กระทําผิด
หรือผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์รายนั้นด้วย จึงทําให้ พนักงานคมประพฤติสามารถสอบถามและตรวจสอบข้อมูล
เบื้ องต้นเกี่ยวกับความเป็นบุคคลต่างด้าวของผู้เข้ารับการตรวจพิ สูจน์ รายนั้น ด้วยเช่นกัน ดังเช่นที่ พบในพื้ น ที่
จังหวัดอุบลราชธานีและสมุทรสาคร เว้นแต่ในบางพื้นที่ซึ่งเจ้าพนักงานตํารวจไม่ได้นําตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ไป
ยังสํานักงานคุมประพฤติในคราวนําส่งคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งส่งตัวผู้ต้องหาไปควบคุมเพื่อการตรวจพิสูจน์การเสพ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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หรือการติดยาเสพติด แต่แยกนําตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ไปส่งเข้าควบคุมตัวยังสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการ
ตรวจพิสูจน์ไว้ก่อนแล้ว ในกรณีนี้พนักงานคุมประพฤติจึงไม่มีโอกาสได้พบตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ซึ่งทําให้
พนักงานคุมประพฤติประสบกับปัญหาข้อขัดข้องจากการที่ไม่มีโอกาสได้สอบถามและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับความเป็นบุคคลต่างด้าวของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์นั้นได้
หลังจากนั้น ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ธุรการคดีจึงดําเนินการลงทะเบียนรับคดีใน
ระบบสารสนเทศงานคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและในสมุดรับคดี ซึ่งในส่วนของสมุดรับคดีนี้ เจ้าหน้าที่
ธุรการคดีจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติและเชื้อชาติของผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลต่างด้าวนั้นไว้ด้วย หากแต่ส่วน
ใหญ่จะไม่บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในปกสํานวนคดี มีเพียงสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีและระนองที่
บันทึกข้อมูลนั้นไว้ที่ปกสํานวนคดี สําหรับการลงข้อมูลเบื้องต้นในระบบสารสนเทศงานคดี เจ้าหน้าที่ธุรการคดีจะ
บันทึกข้อมูลต่างๆ เท่าที่มีอยู่ไว้เท่านั้น หลังจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมและดําเนินการตรวจพิสูจน์เสร็จสิ้นแล้ว จึง
จะบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนอีกครั้ง โดยการบันทึกข้อมูลของผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนในระบบสารสนเทศ มีประเด็นสําคัญและแนวทางในการบันทึกเชื้อชาติ สัญชาติ เลขประจําตัวประชาชน
ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด ในทํานองเดียวกับที่ใช้ปฏิบัติในการสืบเสาะและพินิจดังกล่าวแล้ว
หลังจากนั้น ในกรณีที่เจ้าพนักงานตํารวจนําตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ไปยัง
สํานักงานคุมประพฤติพร้อมกับการนําส่งคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งส่งตัวผู้ต้องหาไปควบคุมเพื่อการตรวจพิสูจน์การ
เสพหรือการติดยาเสพติด เจ้าหน้าที่ธุรการคดีจะดําเนินการถ่ายภาพเพื่อดาวน์โหลดลงในระบบสารสนเทศและ
พิมพ์ปิดในปกสํานวนตามปกติทั่วไป เว้นแต่กรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ถูกแยกไปควบคุมตัวไว้ที่สถานที่ควบคุม
ตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์แล้ว ในขั้นตอนนี้ก็จะไม่สามารถถ่ายภาพผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ไว้ เว้นแต่ที่พบว่า ผู้
เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในความรับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ทัณฑสถาน
เปิดทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรีนั้น ทัณฑสถานจะถ่ายภาพไว้ให้ด้วย ส่วนการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ จาก
ผู้กระทําผิด หรือในบางกรณีที่อาจได้รับเอกสารหลักฐานจากญาติหรือนายจ้างที่มาพร้อมผู้กระทําผิดนั้น เจ้าหน้าที่
ธุรการคดีจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้น
อย่างไรก็ตาม นอกจากกระบวนงานตรวจพิสูจน์จะมีขั้นตอนและวิธีการทั่วไป
ในทํานองเดียวกันกับการแสวงหาข้อเท็จจริงในกระบวนงานสืบเสาะและพินิจดังกล่าวแล้ว แต่กระบวนงานตรวจ
พิสูจน์ยังมีขั้นตอนเฉพาะอีกขั้นตอนหนึ่ง คือ การยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการตรวจพิสูจน์ (ขอประกันตัว)
ซึ่งในกรณีของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่เป็นบุคคลต่างด้าว แม้โดยทั่วไปสํานักงานคุมประพฤติจะมีแนวปฏิบัติใน
การยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการตรวจพิสูจน์และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดย
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจําจังหวัดในแต่ละพื้นที่เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติสําหรับผู้เข้ารับ
การตรวจพิสูจน์ที่เป็นคนไทย แต่จากการศึกษาวิจัยพบว่า มีบางพื้นที่เช่น จังหวัดเชียงราย มีแนวปฏิบัติเฉพาะที่
แตกต่างไป กล่าวคือ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ประกันตัว เนื่องจากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ มีความเห็นว่า หากพิจารณาอนุญาตให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
ระหว่างการตรวจพิสูจน์ อาจเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปนั้นหลบหนี
เดินทางกลับไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งจะมีผลให้เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานตรวจพิสูจน์ของพนักงานคุมประพฤติได้
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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เนื่องจากการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรในพื้นที่นั้นกระทําได้โดยง่าย โดยในทางปฏิบัติ พนักงานคุมประพฤติ
จะชี้แจงทําความเข้าใจให้ครอบครัวและญาติพี่น้องหรือผู้เกี่ยวข้องทราบถึงขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ที่ใช้ระยะเวลา
ไม่นาน เพียงประมาณ ๒ อาทิตย์ จึงไม่จําเป็นต้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการตรวจพิสูจน์นั้น ซึ่งเป็นไปใน
ทํานองเดียวกับที่พบว่า คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบางท่านในพื้นที่จังหวัด ที่มีความเห็นว่า ผู้
เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่เป็นบุคคลต่างด้าวนั้น เป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง จึงไม่เห็นด้วยกับการให้
ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการตรวจพิสูจน์สําหรับบุคคลต่างด้าว
๒. การแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง เนื่องจากขั้นตอนนี้เป็นการรวบรวม
ข้อมูลภูมิหลังทางสังคมและประวัติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการบําบัดรักษา ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติในทํานอง
เดี ย วกั น กั บ การแสวงหาและรวบรวมข้ อ เท็ จ จริ งในกระบวนงานสื บ เสาะและพิ นิ จ ปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งในการ
ปฏิบั ติ งานของพนั กงานคุ มประพฤติ ในกรณี ที่ ผู้เข้ ารับการตรวจพิ สู จน์ เป็ น บุคคลต่างด้ าวจากประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน จึงเป็นประเด็นของความยุ่งยากลําบากในการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์สถานะของบุคคลและ
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเข้ามาในราชอาณาจักรไทย การประกอบอาชีพ ที่พักอาศัย ตลอดจนภูมิหลังและ
ความเป็นมาก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรไทย รวมทั้งการตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดและภูมิหลังอื่นๆ ที่
จําเป็นต้องอาศัยการประสานงานตรวจสอบและความเข้าใจในข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีของบุคคลต่างด้าว
ตลอดจนอุปสรรคที่เกิดจากการสื่อสารกับบุคคลต่างด้าวที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ และความจํากัดของ
แบบเอกสารทีใช้บันทึกซึ่งยังไม่มีการจัดทําขึ้นเป็นการเฉพาะ รวมทั้งการบันทึกข้อมูลในสาระสําคัญของความเป็น
บุคคลต่างด้าวที่ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ ดังกล่าวแล้วข้างต้น
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการตรวจพิสูจน์เป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงที่มีความ
เฉพาะเจาะจงในเรื่องของพฤติ การณ์ เกี่ ยวข้ องกับ ยาเสพติ ด ของผู้เข้ ารับ การตรวจพิ สูจน์เป็ น สํ าคัญ เพื่ อที่ จะ
สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานะการเป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ซึ่งเป็นประเด็น
หลักของกระบวนงานนี้ ซึ่งโดยปกติ พฤติการณ์ ท างลบดังกล่ าวนั้ น ตัวผู้เข้ารับ การตรวจพิสูจน์ จะเป็น ผู้ที่ รับ รู้
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของตนเองมากกว่าพยานแวดล้อมอื่นๆ ข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่จึง
ต้องอาศัยแหล่งที่มาจากตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์นั้นเป็นหลัก ดังนั้นเมื่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นบุคคลต่าง
ด้าวที่มักมีข้อจํากัดในการสื่อสารด้วยภาษาไทย ความยากลําบากในการได้มาซึ่งข้อมูลพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยา
เสพติดซึ่งเป็นข้อมูลหลักนั้น จึงพลอยยากลําบากในการที่จะทําให้ได้ข้อมูลมามากยิ่งขึ้นและต้องใช้เวลาในการ
สอบปากคํามากยิ่งขึ้นด้วย
นอกจากนี้ความยุ่งยากลําบากในทางปฏิบัติของการรวบรวมข้อเท็จจริงในกรณี
ของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่เป็นบุคคลต่างด้าวอีกประการหนึ่ง คือ ในกรณีที่พนักงานคุมประพฤติต้องเข้าไป
สอบปากคําผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์ ซึ่งไม่สามารถจัดหาล่ามภาษาหรือ
มีบุคคลใกล้ชิดของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ให้ความช่วยเหลือในการสื่อสารในภาษาที่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ใช้
สื่อสารได้ พนักงานคุมประพฤติจึงจําเป็นต้องอาศัยผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ช่วย
ทําหน้าที่เป็นล่ามภาษาเพื่อให้สามารถสื่อสารในการสอบปากคําได้เท่าที่พอทําได้เท่านั้น ทั้งยังต้องใช้เวลาในการ
สอบปากคําค่อนข้างมาก ซึ่งข้อมูลที่ได้ย่อมมีผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล อีกทั้งสถานที่ในการสอบปากคําก็มัก
ไม่เอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในกรณีนี้ด้วยเช่นกัน
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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อย่างไรก็ตามปัญหาข้อขัดข้องในการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงนี้ อาจ
ทุเลาลงบ้าง ในกรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ต่างด้าวที่เข้ามาทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากกรณีนี้
มักจะได้รับความร่วมมือจากพยานนายจ้างที่สามารถสื่อสารแทนตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์มาให้ถ้อยคําทั้ งที่
สํานักงานคุมประพฤติและในการออกสืบเสาะในสถานที่ทํางานด้วย เช่นที่พบในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและระนอง
แต่กระนั้นยังพบว่าในบางพื้นที่เช่น จังหวัดเชียงราย ก็ยังพบว่า มีปัญหาข้อขัดข้องจากการให้ความร่วมมือของ
นายจ้างและเพื่อนร่วมงานบ้าง ดังจะเห็นได้จากการแสดงออกด้วยท่าทางและพฤติกรรมที่ไม่เป็นมิตร

การสัมภาษณ์นายจ้างและเพื่อนบ้านของบุคคล
ต่ า งด้ า วที่ ส ามารถสื่ อ สารแทนตั ว ผู้ เข้ ารั บ การ
ตรวจพิสูจน์

นอกจากนี้ จากการศึกษาสํานวนคดีตรวจพิสูจน์ยังพบว่า แบบเอกสารที่ใช้ในการ
บันทึกข้อเท็จจริงที่ใช้สําหรับผู้กระทําผิดต่างด้าวนี้ เป็นแบบเอกสารสําหรับใช้กับผู้กระทําผิดทั่วไป จึงยังไม่ได้
กําหนดเนื้อหาให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อการใช้บันทึกข้อมูลในส่วนของสถานะของบุคคลและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ได้แก่ รายละเอียดของหลักฐานแสดงตัวบุ ค คล เช่น หนังสือเดินทาง ใบอนุ ญ าตทํ างาน เป็ นต้น การเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไทย การประกอบอาชีพ ที่พักอาศัย ตลอดจนภูมิหลังและความเป็นมาก่อนเข้ามาในราชอาณาจักร
ไทย ที่เหมาสมสําหรับใช้กับผู้กระทําผิดต่างด้าวเท่าที่ควร นอกจากนี้พนักงานคุมประพฤติยังใช้แนวปฏิบัติในการ
บันทึกถ้อยคําผู้กระทําผิดและพยานทั้งในกรณีที่ใช้ล่ามภาษาและไม่ใช้ล่าม ในลักษณะที่แตกต่างกันและยังไม่รัดกุม
เท่าที่ควร ในกรณีของการระบุข้อมูลผู้ทําหน้าที่ล่ามและภาษาที่ใช้กํากับไว้ในทํานองเดียวกันที่พบในกระบวนงาน
สืบเสาะและพินิจ
๓. การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประมวลสรุปความเห็นและแนวทางการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ผลการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า ในขั้ น ตอนของการตรวจสอบข้ อ มู ล การชั่ ง น้ํ า หนั ก
พยานหลักฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินว่าเป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดหรือไม่ ประเด็นที่เป็นปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานคือ การประเมินกาย จิต สังคม ซึ่งโดยทั่วไปพนักงานคุมประพฤติก็สามารถดําเนินการ
ในการประเมินทางกายและสังคมได้ตามปกติ แต่พบปัญหาว่า แบบประเมินทางจิต ซึ่งเป็นการใช้แบบประเมินด้วย
การรายงานด้วยตนเองของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ซึ่งแบบประเมินที่ใช้อยู่เป็นข้อคําถามในภาษาไทย ที่ถามถึง
คุณลักษณะทางจิตใจที่มีความสลับซับซ้อนทางภาษาและมีผลต่อการตอบสนองทางจิตใจ ยังเป็นข้อขัดข้องในการ
นําแบบประเมินทางจิตที่ใช้อยู่ตามปกติมาใช้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่มีข้อจํากัดทางภาษา ดังนั้นในทางปฏิบัติ
สํานักงานคุมประพฤติส่วนใหญ่ จึงไม่นําแบบประเมินทางจิตที่ใช้อยู่ตามปกติมาใช้ในการประเมินทางจิตสําหรับผู้
เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เช่นที่พบในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร แต่ในบางพื้นที่ก็ยังพยายามใช้แบบประเมินทางจิต โดย
อาศัยการแปลความข้อคําถามให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ฟัง ซึ่งอาจมีผลต่อความคลาดเคลื่อนจากความเข้าใจทาง
ภาษาและความเชื่อมั่นได้ของข้อมูลที่จากการประเมินในลักษณะดังกล่าวนั้น
สําหรับการสรุป ความเห็ น และแนวทางการฟื้ น ฟู สมรรถภาพผู้ติ ด ยาเสพติ ด
ในกรณีของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่เป็นบุคคลต่างด้าวนั้น พนักงานคุมประพฤติก็ยังคงถือปฏิบัติตามแนวทาง
กําหนดไว้เป็นมาตรฐานได้ตามปกติ แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาวิจัยกลับพบว่า ยังมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันอยู่
บ้างในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากข้อจํากัดในการจะจัดให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ที่ในบางพื้นที่เช่น จังหวัดสมุทรสาคร เชียงราย และอุบลราชธานี ที่สถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบ
ควบคุมตัวอย่างเข้มงวดซึ่งดําเนินการโดยหน่วยงานภาคีไม่สามารถรองรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ที่เป็นบุคคลต่างด้าว จึงทําให้ไม่สามารถกําหนดแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เป็นบุคคลต่างด้าว ให้
เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวอย่างเข้มงวดในค่ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของ
หน่วยงานภาคีได้ เป็นต้น
๔. การรายงานผลการตรวจพิสูจน์ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สําหรับผู้เข้ารับ
การตรวจพิ สูจน์ ที่ เป็ น บุ ค คลต่ างด้ าว พนั กงานคุมประพฤติ ดํ าเนิ นการเสนอรายงานต่ อคณะอนุกรรมการฟื้ นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามขั้นตอนปกติเช่นเดียวกันกับที่ดําเนินการกับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่เป็นคนไทย
หากแต่มีบ้างที่ดําเนินการได้ล่าช้า เนื่องจากปัญหาข้อขัดข้องในขั้นตอนต่างๆ ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้โดยไม่ได้ยกเอา
ประเด็นของความเป็นคนต่างด้าวมาเป็นเหตุผลสําคัญในการเสนอความเห็นของพนักงานคุมประพฤติ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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๕. การวินิจฉัย ผลการศึกษาวิจัยพบว่า แม้ว่าในการสรุปความเห็นและแนว
ทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสําหรับกรณีของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่เป็นบุคคลต่างด้าว พนักงาน
คุมประพฤติจะยังคงถือปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว้เป็นมาตรฐานได้ตามปกติดังกล่าวแล้วข้างต้นก็ตาม แต่ใน
ขั้นตอนของการวินิจฉัยนี้ ส่วนใหญ่คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะมีวินิจฉัยให้ผู้เข้ารับการ
ตรวจพิ สูจน์ ที่ เป็ น บุ ค คลต่ างด้ าวเข้ ารับ การฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ ติ ดยาเสพติ ดแบบไม่ ควบคุ มตั วในโปรแกรมของ
สํานักงานคุมประพฤติ โดยหลีกเลี่ยงการส่งเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบควบคุมตัวอย่างเข้มงวดในค่ายฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของหน่วยงานภาคีหรือแบบควบคุมตัวอย่างไม่เข้มงวดในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานภาคี
อื่น เนื่องจากคณะอนุกรรมการรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคด้านการสื่อสารของสถานพยาบาล หรือหน่วยงานภาคีใน
การทํากิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
๒. กระบวนงานสอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ผู้ช่วย
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ธุรการคดีในสํานักงานคุมประพฤติหน่วย
ตัวอย่าง ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานคดีในกรณีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกอาเซียน ต่างมีแนว
ทางการปฏิบัติงานสําหรับคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกอาเซียน แยกกล่าวได้ตามลําดับขั้นตอน
และวิธีการปฏิบัติงานตามกระบวนงานมาตรฐานของการควบคุมและสอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
แต่ละลักษณะงาน ดังนี้
๒.๑ การควบคุ ม และสอดส่ อ ง เนื่ องจากกระบวนงานควบคุ ม และสอดส่องสํ าหรับ
ผู้กระทําผิดที่เข้าสู่ระบบการคุมประพฤติทุกกลุ่มผู้กระทําผิด ทั้งที่เป็นผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ ผู้ถูกคุม
ความประพฤติเด็กและเยาวชนและผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจําคุก ซึ่งแม้จะมีที่มาของการสั่งใช้
มาตรการคุมประพฤติและอยู่ภายใต้ข้อกําหนดทางกฎหมายที่ต่างกันก็ตาม แต่ในการดําเนินงานตามกระบวนงาน
ควบคุมและสอดส่องนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติกลุ่มใด พนักงานคุมประพฤติก็มีขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติเดียวกัน ดังนั้นในส่วนนี้จึงจะได้นําเสนอผลการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มี
ต่อการปฏิบัติงานในกระบวนงานของการควบคุมและสอดส่องสําหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้กระทําผิดที่
เป็นผู้ใหญ่ ผู้ถูกคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนและผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจําคุกร่วมกันไป
โดยแยกพิจารณาตามขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานได้ดังนี้
๑. การรับคดี ผลการศึกษาวิจัยพบว่า เมื่อสํานักงานคุมประพฤติได้รับหนังสือ
แจ้งคําพิพากษาให้คุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นบุคคลต่างด้าว เจ้าหน้าที่ธุรการคดีจะลงทะเบียน
รับคดีเข้าสู่ระบบสารสนเทศงานคดีและสมุดรับคดีตามปกติ โดยบันทึกข้อมูลสัญชาติและเชื้อชาติตามที่มีข้อมูล
ปรากฏอยู่ในหนังสือแจ้งคําพิพากษานั้น โดยอาศัยแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับที่ปฏิบัติในกระบวนการสืบเสาะและ
พินิจ พร้อมทั้งระบุข้อมูลสัญชาติและเชื้อชาติไว้หลังชื่อและชื่อสกุลของผู้ถูกคุมความประพฤติในปกสํานวนคดีด้วย
เว้น แต่บ างสํ านั กงานคุ ม ประพฤติ ท่ี ไม่ ได้ ระบุ ไว้ และการบั น ทึ กข้อมู ล เบื้ องต้น ในระบบสารสนเทศงานคดี นั้ น
จะบันทึกข้อมูลเท่าที่ปรากฏตามหนังสือแจ้งคําพิพากษา หลังจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมและดําเนินการคุมความ
ประพฤติเสร็จสิ้นแล้ว จึงจะบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนอีกครั้ง โดยมีประเด็นสําคัญและแนวทางในการบันทึกเชื้อชาติ
สัญชาติ เลขประจําตัวประชาชน ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด ในทํานองเดียวกับที่ใช้ปฏิบัติในการสืบเสาะและพินิจดังกล่าวแล้ว
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ส่วนในการรวบรวมเอกสารจากสํานวนศาลและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ส่วน
ใหญ่พนักงานคุมประพฤติจะได้หลักฐานเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับผู้ถูกคุมความประพฤติจากตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ
เองหรือญาติและบุคคลใกล้ชิดหรือนายจ้าง เมื่อผู้ถูกคุมความประพฤติมาพบพนักงานคุมประพฤติ โดยเจ้าหน้าที่
ธุรการจะตรวจสอบเบื้องต้น ซึ่งหลักฐานเอกสารที่ได้ในกรณีของผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวนี้ ได้แก่ สําเนา
หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตเข้าเมือง ซึ่งพบว่า ในกรณีของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี เชียงรายและระนองนั้น มักจะรวบรวมเอกสารได้จากครอบครัวของผู้ถูกคุมความประพฤติเป็น
ส่วนใหญ่ นอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายยังพบว่า หลักฐานเอกสารประจําตัวของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็น
เด็กและเยาวชนจะยังอยู่ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีผลให้การรวบรวมหลักฐานต่างๆ มีความ
ยุ่งยากขึ้น นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ธุรการคดีจะถ่ายภาพผู้ถูกคุมความประพฤติเพื่อดาวน์โหลดลงในระบบสารสนเทศ
และติดปกสํานวนคดี
ทั้งนี้ในบางกรณียังพบว่า สํานักงานคุมประพฤติจะได้รับหนังสือแจ้งคําพิพากษา
(ค.ป.๔) จากศาล แต่ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ได้มาพบพนักงานคุมประพฤติ สํานักงานคุมประพฤติจึงต้องอาศัย
เพียงข้อมูลที่มีปรากฏในหนังสือแจ้งคําพิพากษา ซึ่งจะขาดรายละเอียดของที่อยู่อาศัยที่ไม่ชัดเจนเพียงพอทีจะส่ง
หนังสือแจ้งเตือนให้มาพบพนักงานคุมประพฤติทางไปรษณีย์ ทําให้ยากในการออกสอดส่องติดตามผู้ถูกคุมความ
ประพฤติในภายหลังด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังพบว่า สํานักงานคุมประพฤติแขวงพระนครใต้ได้อาศัยการขอคัด
สําเนาข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผู้ถูกคุมความประพฤติจากสํานวนคดีของศาลเพื่อให้ได้ข้อมูลดังกล่าวด้วยอีก
ทางหนึ่ง แต่การคัดสําเนาในกรณีดังกล่าวก็มีข้อขัดข้องบ้างในบางพื้นที่ เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายสําเนา
เอกสาร เช่นที่พบที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามในบางพื้ น ที่ ที่ มี ก ารจั ด พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ไปอยู่ เวรเพื่ อ
ดําเนินการรับคดีประจําที่ศาลเช่นที่สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระนครใต้นั้น พบว่า การได้รับการ
ชี้แจงเบื้องต้นและนัดหมายให้ผู้ถูกคุมความประพฤติไปพบพนักงานคุมประพฤติที่สํานักงานคุมประพฤติหลังจาก
ศาลพิพากษาแล้วนั้น จะช่วยลดปัญหาการไม่มาพบพนักงานคุมประพฤติเพื่อรับทราบเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติมาพบพนักงานคุมประพฤติหลังจากศาลมีคําพิพากษาเพื่อ
ดําเนินการในขั้นตอนการรับเรื่องแล้ว แต่สํานักงานคุมประพฤติจําเป็นต้องนัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมาพบ
พนักงานคุมประพฤติเพื่อรับทราบเงื่อนไขการคุมความประพฤติในวันถัดไปหรือวันอื่นหลังจากนั้น โดยจัดทําใบนัด
ให้ไปพบพนักงานคุมประพฤติอีกครั้งหนึ่งนั้น พบว่า บางพื้นที่อาศัยการจัดทําใบนัดที่มีข้อความนัดหมายบางส่วน
เป็นภาษาอังกฤษเพื่อช่วยในการสื่อสารกับผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยมีการปรับใช้ตัวเลขในเอกสารหรือกําหนดนัด
หมายให้เป็นเลขอารบิคเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นด้วยเช่นกัน เช่นที่พบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานีและ
ระนอง นอกจากนี้ในกรณีที่จําเป็นต้องนัดหมายผู้ถูกคุมความประพฤติให้ไปพบพนักงานคุมประพฤติอีกครั้งหนึ่งนั้น
เจ้าหน้าที่ธุรการคดีจะให้ความสําคัญกับการบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยโดยละเอียดไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม
ผู้ถูกคุมความประพฤติในภายหลัง ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่มาพบพนักงานคุมประพฤติตามนัดหมายนั้น
แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าเจ้าหน้าที่ธุรการคดีจะพยายามให้ความสําคัญกับการบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยโดยละเอียดไว้
แล้วก็ตาม แต่ด้วยความจํากัดจากการสื่อสารและการรับรู้เกี่ยวกับสถานที่ตั้งและทิศทางของที่พักอาศัยของผู้ถูกคุม
ความประพฤติซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวที่อาจไม่คุ้นเคยกับตําแหน่งที่ตั้งและอาจมีการเคลื่อนย้ายที่พักอาศัยบ่อยครั้ง
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ก็ทําให้เจ้าหน้าที่ธุรการคดีประสบกับปัญหาข้อขัดข้องในการสอบถามและบันทึกข้อมูลดังกล่าวด้วยเช่นกัน
๒. การชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติและรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอน
เมื่อผู้ถูกคุมความประพฤติมาพบพนั กงานคุมประพฤติหลังจากที่มีคําพิ พากษา/คําสั่งให้ คุมความประพฤติ ใน
ขั้นตอนนี้ พ นั กงานคุ มประพฤติจ ะดํ าเนิ น การปฐมนิ เทศและพู ดคุ ยชี้แ จงให้ ผู้ ถู กคุ มความประพฤติ เข้ าใจถึ งคํ า
พิพากษา/คําสั่ง และเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ตลอดจนรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่ง
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ในกรณีของผู้ถูคุมความประพฤติที่เป็นบุคคลต่างด้าว เมื่อผู้ถูกคุมความประพฤติมาพบใน
ครั้งแรก ส่วนใหญ่พนักงานคุมประพฤติจะดําเนินการพูดคุยชี้แจงเกี่ยวกับการคุมความประพฤติ เงื่อนไขการคุม
ความประพฤติและการปฏิบัติตนในระหว่างการคุมความประพฤติให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นบุคคลต่างด้าว
รับทราบเป็นรายบุคคลเป็นการเฉพาะ เช่น ที่พบในจังหวัดเชียงรายและระนอง แต่มีบ้างในบางพื้นที่ที่พนักงานคุม
ประพฤติจะเชิญบุคคลในครอบครัวหรือนายจ้างของผู้ถูกคุมความประพฤติที่มาพร้อมกันนั้นเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง
ด้วยเช่นที่พบในพื้นที่จังหวัดตราด ซึ่งการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนั้น ช่วยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการคุมความประพฤติได้ดีขึ้น ซึ่งการชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติสําหรับผูถ้ ูกคุมความประพฤติที่เป็นบุคคล
ต่างด้าวที่ไม่สามารถสื่อสารได้ด้วยภาษาไทยหรือสื่อสารได้บ้างเล็กน้อยนี้ก็ยังมีปัญหาข้อขัดข้องจากความจํากัดทาง
ภาษาและต้องใช้ระยะเวลาในการชี้แจงค่อนข้างนานกว่าปกติ
ส่วนในกรณีของการชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติสําหรับผู้ถูกคุมความ
ประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งมีแนวปฏิบัติให้ต้องมีผู้ปกครองมาร่วมรับฟังคําชี้แจงด้วยนั้น ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชนจะสามารถทําความเข้าใจในคําชี้แจงได้ดีกว่าผู้ปกครอง
สําหรับการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกคุมความประพฤตินั้น ปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เกิดจากข้อจํากัดในการสื่อสารระหว่างพนักงานคุมประพฤติกับผู้ถูกคุมความประพฤติที่
ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ นอกจากนั้ นยังมีปัญ หาข้อขัดข้องจากบริบทเชิงวัฒ นธรรมที่ ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติต่างด้าวจากบางประเทศมีลักษณะพิเศษของชื่อและชื่อสกุล เช่นที่พบในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและตราด
ว่า ชาวเมียนม่า ไม่ใช้ชื่อสกุล และมักใช้ชื่อตัวที่ซ้ํากัน ซึ่งยากแก่การระบุตัวบุคคลและติดตาม หรือผู้ถูกคุมความ
ประพฤติชาวกัมพูชามักเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุลที่ใช้ในการกระทําผิดแต่ละครั้ง มีผลให้ยากลําบากต่อการตรวจสอบ
ประวัติภูมิหลัง ในขณะที่การให้ถ้อยคําเพื่อระบุที่อยู่อาศัยของผู้ถูกคุมความประพฤตินั้นมักมีข้อผิดพลาดเนื่องจาก
การรับรู้เกี่ยวกับสถานที่ตั้งและทิศทางของที่พักอาศัยของผู้ถูกคุมความประพฤติซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวที่อาจไม่
คุ้นเคยกับตําแหน่งที่ตั้งและที่พักอาศัยมีลักษณะเป็นการพักอาศัยชั่วคราวในระยะสั้นๆ ยังมีการเคลื่อนย้ายที่พัก
อาศัยบ่อยครั้ง เหล่านี้ล้วนทําให้ยากแก่การบันทึก ตรวจสอบและติดตามด้วยกันทั้งสิ้น
ยิ่งไปกว่านั้นปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดจากความหลากหลายและมีลักษณะเฉพาะ
ของสถานบุคคลที่จําเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าวและหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์เช่นที่
พบในผู้กระทําผิดที่เป็นจําเลยในกระบวนงานสืบเสาะและพินิจดังกล่าวแล้วนั้น ก็ยังเป็นปัญหาข้อขัดข้องและความ
ยุ่งยากลําบากในการทํ าความเข้าใจและสอดส่องติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวอยู่ไม่น้ อย รวมทั้ งการ
ประสานงานขอตรวจสอบสถานะบุคคลที่เป็นต่างด้าวในกรณีที่จาํ เป็น เช่น การตรวจสอบใบมรณะบัตร ก็ยังประสบ
กับข้อขัดข้องในการดําเนินงานตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากหน่วยงานเหล่านั้นยังขาดความ
เข้าใจในภารกิจของสํานักงานคุมประพฤติและการดําเนินงานต่างๆ ของพนักงานคุมประพฤติ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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นอกจากนี้ ในการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ผู้ถูกคุมความประพฤติถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบที่กรมคุมประพฤติกําหนด เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะนําไปประเมินเพื่อจําแนก
ผู้กระทําผิดและกําหนดแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติต่อไปนั้น เนื่องจากข้อจํากัดจากการสื่อสารระหว่าง
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ กั บ ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ต่ างด้ า วที่ ไม่ ส ามารถสื่ อ สารภาษาไทยดั งกล่ าว จึ งเป็ น เรื่ อ ง
ยากลําบากที่จะทําให้พนักงานคุมประพฤติสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูดคุยเพื่อชี้แจงทํา
ความเข้าใจกับผู้ถูกคุมความประพฤติ การสร้างสัมพันธภาพ ให้เกิดความไว้วางใจ ให้ความร่วมมือต่อการคุมความ
ประพฤติ ส่งผลดีต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติ และการให้การแก้ไข
ฟื้นฟูได้ตรงตามสภาพปัญหา/ความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
อนึ่งจากการศึกษาสํานวนคดีควบคุมและสอดส่องยังพบว่า แบบเอกสารที่ใช้ใน
การบันทึกข้อเท็จจริงที่ใช้สําหรับผู้กระทําผิดต่างด้าวนี้ เป็นแบบเอกสารสําหรับใช้กับผู้กระทําผิดทั่วไป จึงยังไม่ได้
กํ าหนดเนื้ อหาให้ ค รอบคลุ ม และเพี ยงพอต่ อการใช้ บั น ทึ กข้ อมู ล ในส่ ว นของสถานะของบุ ค คลและข้อมู ล อื่ น ที่
เกี่ยวข้องที่เหมาะสมสําหรับใช้กับผู้กระทําผิดต่างด้าวเท่าที่ควร นอกจากนี้พนักงานคุมประพฤติยังใช้แนวปฏิบัติใน
การบันทึกถ้อยคําผู้กระทําผิดและพยานในกรณีที่ใช้ล่ามภาษาและไม่ใช้ล่าม ในลักษณะที่ยังไม่รัดกุมเท่าที่ควร ใน
ทํานองเดียวกันที่พบในการปฏิบัติงานการแสวงหาข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว
๓. การวิเคราะห์ และวางแผน ในขั้นตอนของการนําข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกคุม
ความประพฤติต่างด้าวที่ได้จากการรวบรวมในขั้นตอนก่อนนี้มาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและสภาพปัญหา/
ความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อกําหนดระดับการควบคุมและสอดส่องและกําหนดแผนการแก้ไข
ฟื้นฟูตามสภาพปัญหาและความต้องการนั้น ผลการศึกษาวิจัยพบว่า พนักงานคุมประพฤติส่วนใหญ่ประสบกับ
ปัญหาข้อขัดข้อง เนื่องจาก ข้อมูลที่ได้จากผู้ถูกคุมความประพฤติมีไม่ครบถ้วนและถูกต้องชัดเจนเพียงพอ ที่จะ
นําไปสู่การวิเคราะห์วางแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่ มักไม่สามารถ
กํ า หนดแผนการแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ไ ด้ ต รงตามสภาพปั ญ หาที่ แ ท้ จ ริ ง ได้ การกํ า หนดแผนการคุ ม ความประพฤติ
ผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าว จึงเป็นไปในลักษณะของการกําหนดแผนตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติเป็นหลัก
โดยไม่สามารถกําหนดแผนการแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยตามสภาพปัญหาและความต้องการได้แต่อย่างใด เว้นแต่ในราย
ที่มีสภาพปัญหาเด่นชัด เช่น ปัญหายาเสพติด หรือปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องๆได้รับการสงเคราะห์ เป็นต้น
๔. การดํ า เนิ น การควบคุ ม และสอดส่ อ งตามแผน ในขั้ น ตอนของการ
ควบคุมดูแลและช่วยเหลือให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติและได้รับการแก้ไข
ฟื้ น ฟู ให้ ป รับ เปลี่ ย นพฤติ นิ สั ย กลั บ ตนเป็ น พลเมื องดี แ ละไม่ ห วนกลั บ ไปกระทํ าผิ ดซ้ําอี ก โดยดํ าเนิ นการตาม
แผนการคุมความประพฤติที่กําหนดไว้นั้น ผลการศึกษาพบว่า ในกรณีของผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าว มีปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ แยกกล่าวได้ดังนี้
การรั บ รายงานตั ว เพื่ อ สอบถามข้ อ มู ล ต่ า งๆให้ ท ราบถึ งความเป็ น ไปและ
เคลื่อนไหวเปลี่ ยนแปลงของผู้ถูกคุมความประพฤติ ตลอดจนให้ คําปรึกษา แนะนํ าตั กเตื อนในเรื่องนิ สั ยความ
ประพฤติและอื่นๆ ที่จะช่วยให้สามารถปรับตัว และปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ซึ่งการรับรายงานตัวทําได้ทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มนั้น ผลการวิจัยพบว่า แม้ว่าในกรณีของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติต่างด้าวจะมีปัญหาขัดข้องจากการสื่อสารในการรับรายงานตัว แต่ในทางปฏิบัติสํานักงานคุมประพฤติส่วน
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ใหญ่ก็บริหารจัดการเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวไปได้ตามตามสมควร เช่น ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งพบว่า ผู้ถูกคุม
ความประพฤติต่างด้าวมักมีบุคคลใกล้ชิดมาด้วย พนักงานคุมประพฤติจึงมักให้บุคคลใกล้ชิดเข้าร่วมการรายงานตัว
กับผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวนั้นด้วย เพื่อให้ช่วยสื่อสารและรับทราบข้อมูลต่างๆ ไปพร้อมกัน และในบางพื้นที่
ห่างไกลของจังหวัดเชียงราย จะจัดการรับรายงานตัวแบบกลุ่มขึ้นที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อ
อํานวยความสะดวกแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์และต่างด้าวชาวเมียนม่า นอกจากนี้ในพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร ตราด และระนอง ยังพบว่า นายจ้างของผู้ถูกคุมความประพฤติมีส่วนสําคัญที่
จะช่วยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวมารายงานตัวได้ตามกําหนดนัด และยังมีข้อน่าสังเกตว่า ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชนที่มีผู้ปกครองมารายงานตัวดัวยมักปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติด้วยดี ไม่
มีปัญ หาจากการไม่ป ฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ เพราะมีผู้ปกครองช่วยควบคุมดูแลผู้ถูกคุมความ
ประพฤติด้วยอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ในบางพื้นที่พนักงานคุมประพฤติจะจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติต่าง
ด้าวที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้บ้างมารายงานตัวแบบกลุ่มร่วมกับผู้ถูกคุมความประพฤติทั่ วไปเพื่ออาศัยให้
ผู้ถูกคุมความประพฤติทั่วไปช่วยประคับประคองดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวในการรายงานตัวแบบกลุ่มนั้น
โดยการจัดการรายงานตัวในบางพื้นที่อาจให้มีการรายงานตัวแบบกลุ่มในวันหยุดราชการเพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่จําเป็นต้องประกอบอาชีพในวันทําการด้วย
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาวิจัยยังพบว่า ลักษณะงานอาชีพของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติต่างด้าวที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นั้น มีผลให้ผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการคุมความประพฤติได้แตกต่างกัน เช่นที่พบว่า ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตราด และระนอง ผู้ถูกคุม
ความประพฤติต่างด้าวส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็นผู้ใช้แรงงานด้านการเกษตรและประมง มีแนวโน้มที่จะไม่
ปฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไขการคุ ม ความประพฤติ สู ง เนื่ อ งจากมี ก ารเปลี่ ย นงาน เปลี่ ย นนายจ้ า งบ่ อ ยครั้ งขึ้ น อยู่ กั บ
ค่าตอบแทนที่ได้รับ ในขณะที่ผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ชุมชนเมืองทาง
เศรษฐกิจในชายแดนอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายและจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างในธุรกิจ
ประเภทร้านค้า ร้านอาหาร หรือให้บริการ ที่มีการว่าจ้างค่อนข้างมั่นคงถาวรรายได้ดี มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการคุมความประพฤติด้วยดี เนื่องจากผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวมีความผูกพันกับชุมชนซึ่งมักอยู่อาศัย
มาเป็นเวลานานและมีความต้องการที่จะดําเนินชีวิตและทํางานอาชีพในไทยต่อไป จึงยินยอมปฏิบัติตามข้อกําหนด
ต่างๆ ทางกฎหมาย
การออกสอดส่ อง ซึ่ งเป็ น การออกไปสอดส่ อ งเยี่ย มเยี ย นยังที่ พั ก อาศั ย หรือ
สถานที่ประกอบอาชีพ เพื่อรับรู้ทําความเข้าใจสภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของผู้
ถูกคุมความประพฤติ รวมทั้งเพื่อให้คําแนะนําตักเตือนและช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่งพบว่า การออก
สอดส่องทั้งเพื่อเยี่ยมเยียนและติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวไปยังที่อยู่อาศัยของผู้ถูกคุมความประพฤติต่าง
ด้าวนั้น พนักงานคุมประพฤติมักประสบกับปัญหาข้อขัดข้องเนื่องจากไม่สามารถติดตามหาที่พักอาศัยได้ ทั้งจาก
ความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องของการแจ้งที่อยู่อาศัยไว้แต่แรก และจากการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยเพราะเปลี่ยนที่อยู่
และเปลี่ยนงานอาชีพ พนักงานคุมประพฤติจําเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากผู้นําชุมชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่ ในการตรวจสอบติดตามหาที่อยู่อาศัยและตัวผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวนั้น
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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นอกจากนี้ในบางพื้นที่ เช่น ในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวมักพักอาศัยอยู่
รวมกันในชุมชนแออัดที่มีแต่เฉพาะคนต่างด้าวพักอาศัยอยู่ ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างอันตราย ยากแก่การออก
สอดส่อง ซึ่งทําให้ยากลําบากแก่การออกสอดส่องติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยเฉพาะผู้ถูกคุมความประพฤติ
ต่างด้าวที่ประกอบอาชีพทําประมงออกเรือจะติดตามหาตัวได้ยากมากเนื่องจากลักษณะงานอาชีพประมงนั้น ผู้ถูก
คุมความประพฤติต้องเดินทางออกไปทําการประมงในทะเลคราวละนานๆ อย่างไรก็ตาม ในการออกสอดส่องใน
ย่ านที่ พั ก อาศั ย ของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ที่ รวมตั วกั น เป็ น ชุ ม ชน จะสามารถสอดส่ อ งและติ ด ตามหาตั วผู้ ถู กคุ ม ความ
ประพฤติได้สะดวกขึ้น โดยอาศัยการสืบหาจากผู้นําชุมชนหรือแกนนํากลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนนั้น ในขณะที่การออก
สอดส่องในบางพื้นที่ เช่น พื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีลักษณะการจ้างงานที่ค่อนข้างเป็นระบบ มี
การจัดการด้านบุคลากรที่ดี การออกสอดส่องและขอความร่วมมือจากฝ่ายนายจ้างในการติดตามผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ ต่ า งด้ าวนั้ น จึ งทํ าได้ ง่ายขึ้ น เช่ น เดี ย วกั บ ที่ พ บว่ า การสอดส่ อ งผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ต่ างด้ าวในเขต
กรุงเทพมหานครในย่านที่พักอาศัยที่มีผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวอยู่ร่วมกันจํานวนมากนั้น บุคคลต่างด้าวอื่นๆ
ที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันจะให้ความร่วมมือในการสืบหาติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่า พนักงานคุมประพฤติจําเป็นต้องใช้ภาพถ่ายผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นเครื่องช่วยในการ
ติดตามหาตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในการออกสอดส่อง เนื่องจากการใช้ภาพถ่ายจะช่วยในการสอบถามสืบค้นถึง
ตัวบุคคลได้ง่ายกว่าการใช้เพียงชื่อและชื่อสกุลที่อาจมีซ้ํากัน หรือเรียกขานคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

การติดตามสัมภาษณ์บุคคลต่างด้าว
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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การจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับการแก้ไข
ฟื้นฟูพฤตินิสัยตามสภาพปัญหาและความต้องการ โดยอาศัยกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ ทั้ง
แบบรายบุ คคลและกลุ่ ม ที่ พ นั กงานคุม ประพฤติ จัด ให้ ผู้ถู กคุม ความประพฤติ เข้าร่วมกิ จกรรมนั้ นๆ ตามความ
เหมาะสม ในกรณีของการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวนี้ พบว่า ส่วนใหญ่สํานักงานคุม
ประพฤติมีแนวทางในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวได้เข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างหลากหลายกัน โดยที่
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จะเน้นพิจารณาจากความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ หากไม่สามารถอ่าน
เขียนได้จะจัดกิจกรรมรายบุคล เนื่องจากไม่สามารถทํากิจกรรมกลุ่มที่ต้องใช้การอ่านและเขียนภาษาไทยในใบงาน
ต่ า งๆ แต่ สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ระนองและสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ แ ขวงพระนครใต้ จะพิ จ ารณา
ความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูดภาษาไทยเป็นเกณฑ์ หากไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ก็จะจัดให้เข้าร่วม
กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูรายบุคคลแทนการเข้าร่วมกิจกรรมแบบกลุ่ม โดยที่พนักงานคุมประพฤติต่างมีความเห็นตรงกัน
ว่า ความยากลําบากของการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการสื่อสารด้วยภาษาไทยเป็นสําคัญ เนื่องจากกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด ไม่ว่าจะเป็นแบบรายบุคคลหรือ
แบบกลุ่ม ล้วนต่างต้องอาศัยการพูดสื่อสารกันเป็นหลัก ทั้งในด้านกระบวนการและเนื้อหา ดังนั้นเมื่อผู้ถูกคุมความ
ประพฤติต่างด้าวไม่สามารถสื่อสารกับพนักงานคุมประพฤติผู้นํากลุ่มกิจกรรมได้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และ
เนื้อหาของกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูจึงไม่สามารถทําให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมได้ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ
เรียนรู้เบื้องต้น เช่น การทํากิจกรรมเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงปัญหาของตนเอง
หรือการสื่อสารด้วยเทคนิคการให้การปรึกษาเบื้องต้นเพื่อนําไปสู่กระบวนการของการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีความยุ่งยาก
สลับซับซ้อนมากขึ้น ลักษณะเช่นนี้จึงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูให้กบั ผู้ถูกคุมความประพฤติตา่ ง
ด้าวนี้
การจัดให้ทํางานบริการสังคม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สํานักงานคุมประพฤติ
บริหารจัดการในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวทํางานบริการสังคมทั้งในแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม แต่
รูปแบบของการจัดการมีความแตกต่างกันบ้าง โดยสํานักงานคุมประพฤติส่วนใหญ่ไม่ได้จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ต่างด้าวไปทํางานบริการสังคมในความดูแลของหน่วยงานภาคี เนื่องจากอุปสรรคด้านการสื่อสาร แต่จะจัดให้
ผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวไปทํางานบริการสังคมที่สํานักงานคุมประพฤติหรือศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุม
ประพฤติในคราวที่ไปรายงานตัวนั้น เช่นที่พบในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เชียงรายและระนอง นอกจากนี้ก็มีบ้างที่
จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวไปทํางานบริการสังคมแบบกลุ่มร่วมกับผู้ถูกคุมความประพฤติทั่วไป ในกิจกรรม
ประเภทพัฒนาสถานที่ต่างๆ โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นผู้คอยกํากับดูแล
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาสํานวนคดีควบคุมและสอดส่อง พบว่า แม้ว่าส่วน
ใหญ่พนักงานคุมประพฤติจะได้พยายามปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการหรือแนวปฏิบัติที่กําหนดไว้ เช่นการเตือน
ติดตามและตรวจสอบ ซึ่งปัจจุบันพนักงานคุมประพฤติมักใช้โทรศัพท์ในการดําเนินการต่างๆ เหล่านั้น แต่ในทาง
ปฏิบัติพนักงานคุมประพฤติมักละเลยในการบันทึกผลการดําเนินงานต่างๆ ไว้เป็นหลักฐานที่รัดกุมเพียงพอต่อการ
ตรวจสอบหรือติดตามดําเนินการต่อเนื่องหรือดําเนินงานในขั้นต่อไป นอกจากนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวพนักงาน
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๑๓๗

กระทรวงยุติธรรม

คุมประพฤติผู้รับผิดชอบสํานวนคดีจากการโยกย้ายตําแหน่งตามวาระปกติ การปฏิบัติงานการเตือน ติดตามและ
ตรวจสอบ ที่ไม่ได้มีการบันทึกผลการดําเนินงานไว้เป็นหลักฐานก็ยิ่งไม่เกิดประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานหรือนํามาใช้เป็นหลักฐานในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้ถูกคุมความประพฤติได้เลย ซึ่ง
นับเป็นการสูญเปล่าของการดําเนินงานที่พนักงานคุมประพฤติส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสําคัญกับการรอบคอบรัดกุม
ในการปฏิบัติงานในกรณีนี้เท่าใดนัก
๕. การติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนของพนักงานคุมประพฤติจะต้อง
ตรวจสอบผลการดําเนินการคุมประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย โดยการพิจารณาตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานตามแผนการคุมประพฤติ รวมทั้งการประเมินจําแนกซ้ําตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อให้มั่นใจว่า แผนการ
คุม ความประพฤติ ที่ กําหนดไว้ได้มี การดําเนิ น งานตามแผนหรือปรับปรุงแก้ไขแผนการคุ ม ความประพฤติ ให้ มี
ประสิทธิภาพในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบว่า ในกรณีของผู้ถูก
คุมความประพฤติต่างด้าว พนักงานคุมประพฤติใช้แนวปฏิบัติในการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนการคุมความประพฤติที่กําหนดไว้เช่นเดียวกับผู้ถูกคุมความประพฤติทั่วไป หากแต่ในกรณีของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติต่างด้าวนั้น พนักงานคุมประพฤติมักสามารถติดตามและประเมินผลได้ครบถ้วนเฉพาะในส่วนของแผน
ตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ แม้ว่าจะประสบกับความล้มเหลวในการควบคุมและสอดส่อง เนื่องจากผู้ถูกคุม
ความประพฤติไม่มารายงานตัวและไม่สามารถติดตามสอดส่องได้ จนเป็นเหตุให้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความ
ประพฤติก็ตาม ส่วนในการติดตามและประเมินผลในส่วนของแผนตามสภาพปัญหาและความต้องการนั้น เนื่องจาก
แม้ว่าจะมีการกําหนดแผนการแก้ไขฟื้นฟูตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวไว้
บ้าง แต่ในทางปฏิบัติพนักงานคุมประพฤติก็มักประสบปัญหาข้อขัดข้องในการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูให้กับผู้ถูกคุม
ความประพฤติต่างด้าวตามแผนที่กําหนดไว้ ทั้งจากการที่ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความ
ประพฤติทําให้การคุมความประพฤติสิ้นสุดลง หรือในระหว่างการคุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติไม่
สามารถติดต่อหรือติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวให้มาร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูได้
๖. การจั ด ทํ า รายงานการคุ ม ความประพฤติ ซึ่ ง เป็ น ขั้ น ตอนของในการ
ประมวลข้อมูลในการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งในกรณีที่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการคุมความประพฤติและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ มาจัดทํารายงานเพื่อเสนอศาล/ผู้มี
อํานาจสั่งใช้ มาตรการคุม ประพฤติ ซึ่ งผลการศึก ษาวิจัยพบว่า ในกรณี ของผู้ถูกคุ มความประพฤติ ต่างด้ าวนั้ น
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ก็ ยั ง คงสามารถใช้ แ นวปฏิ บั ติ ในการจั ด ทํ า รายงานการคุ ม ความประพฤติ ที่ กํ าหนดไว้
เช่น เดียวกับ ผู้ถูกคุมความประพฤติทั่วไป แต่มั กประสบกับความยุ่งยากลํ าบากในการลงสรุปข้อมูลเพื่ อจัด ทํ า
รายงานในกรณี ที่ ผู้ ถู กคุ ม ความประพฤติ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่อนไขการคุ ม ความประพฤติ เนื่ อ งจากผู้ ถู กคุ ม ความ
ประพฤติต่างด้าวส่วนหนึ่งมักมีที่อยู่อาศัยไม่แน่นอน โดยเฉพาะผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวที่เป็นผู้ใช้แรงงานใน
ภาคการประมงและเกษตรกรรม ดังที่พบในพื้นที่จังหวัดระนอง ตราดและสมุทรสาคร ซึ่งผู้ใช้แรงงานกลุ่มนี้มีการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานสูงมากกว่าผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามพนั กงานคุม
ประพฤติต่างมีความเห็นว่า ในการรายงานการคุมความประพฤติกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
นั้ น พนั ก งานคุ ม ประพฤติ จํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งระบุ ร ายละเอี ย ดของการดํ าเนิ น การเตื อ น ติ ด ตามและตรวจสอบ
พฤติการณ์ของผู้ถูกคุมความประพฤติให้ครบถ้วนชัดเจนว่า พนักงานคุมประพฤติดําเนินการแล้ว แต่ประสบกับ
ปัญหาข้อขัดข้องในการดําเนินการคุมประพฤติกับผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวรายนั้นๆ อย่างไร เพื่อที่ศาล/ผู้มี
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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อํานาจสั่งใช้มาตรการคุมประพฤติจะได้รับทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องและความยากลําบากในการดําเนินงานของ
พนักงานคุมประพฤติในกรณีที่สั่งใช้มาตรการคุมประพฤติกับผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวเหล่านี้ ซึ่งโดยทั่วไป
ศาล/ผู้มีอํานาจสั่งใช้มาตรการคุมประพฤติจะพิจารณาสั่งให้เพิกถอนการคุมความประพฤติ ดังที่ปรากฏชัดเจนใน
พื้ น ที่ จังหวัด ระนองและเชี ย งราย นอกจากนี้ ยังมี กรณี ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะของการจัด ทํ ารายงานการคุ มความ
ประพฤติ กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวถึงแก่กรรม ที่ปรากฏในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งกรณีดังกล่าว
พนักงานคุมประพฤติจะไม่สามารถติดตามหาหลักฐานใบมรณะบัตรมาใช้ในเป็นหลักฐานประกอบในรายงานการ
คุมความประพฤติได้ พนักงานคุมประพฤติจึงต้องเสนอรายงานข้อเท็จจริงและข้อขัดข้องในการนําเสนอหลักฐาน
ประกอบรายงานนั้น เช่นเดียวกับที่พบว่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พนักงานคุมประพฤติก็ประสบปัญหากับการ
ประสานงานกับหน่วยงานทะเบียนราษฎร์ในการตรวจสอบและติดตามหลักฐานการถึงแก่กรรมของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติต่างด้าวด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามจากการศึกษาสํานวนคดีควบคุมและสอดส่อง พบว่า แม้ว่าส่วนใหญ่
พนักงานคุมประพฤติจะได้ดําเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดแล้ว แต่มักขาดการบันทึกการดําเนินงาน
ต่ างๆ ไว้เป็ น หลั ก ฐานที่ รัด กุ ม เพี ยงพอที่ จะนํ ามาใช้ อ้ างอิ งในการเขี ย นรายงานเสนอต่ อ ศาล/ผู้ มี อํ านาจสั่ งใช้
มาตรการคุ ม ประพฤติ เท่ าที่ ค วร จึ งทํ า ให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ป ระสบกั บ ความยากลํ า บากในการนํ า เสนอ
ข้อเท็จจริงตามที่ได้ปฏิบัติงานไปจริงให้ศาล/ผู้มีอํานาจสั่งใช้มาตรการคุมประพฤติรับทราบข้อมูลเหล่านั้นได้อย่าง
ครบถ้วน
๒.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เนื่องจากกระบวนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด เป็นกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อจัดให้ผู้ต้องหาที่ผ่านการแสวงหาข้อเท็จจริงในขั้นตอนการตรวจพิสูจน์
ของระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และมีผลการตรวจพิสูจน์ว่า เป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้เข้ารับการ
ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ตามคํ า วินิ จ ฉั ย ของคณะอนุ ก รรมการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด โดยที่
กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีการดําเนินงานร่วมกันในลักษณะพหุภาคี แยกออกเป็น ๒ รูปแบบ
คือ (๑) การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว แบ่งออกเป็น ๒ ระดับของความเข้มข้นของการเสพติด
ยาเสพติด ได้แก่ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบเข้มงวด ในค่ายยาเสพติดที่ดําเนินการโดยหน่วยงานภาคี
ประเภทกองทัพ และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่เข้มงวด ในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานภาคีอื่น
และ (๒)การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัว แบ่งออกเป็น การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
แบบผู้ ป่ ว ยนอก ผู้ ป่ ว ยใน และโปรแกรมสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ตามความเหมาะสมของผู้ เข้ า รั บ การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแต่ละราย ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบใด การบริหาร
จัดการกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดดังกล่าวก็ยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของพนักงานคุม
ประพฤติซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานในการจัดการคดีในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นในส่วนนี้จึง
จะได้นําเสนอผลการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อการปฏิบัติงานในกระบวนงาน
ของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในทุกกรณี โดยแยกพิจารณาตามขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานได้ดังนี้
๑. การรับ เรื่อ ง เนื่ อ งจากขั้ น ตอนนี้ เป็ น ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติงานต่ อเนื่ องจาก
กระบวนงานตรวจพิสูจน์ หลังจากที่คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจําพื้นที่มีคําวินิจฉัยให้
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดดังที่กล่าวมาแล้ว ผลการศึกษาวิจัยจึงพบว่า ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องจากการ
ที่มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่บุคคลต่างด้าวเข้าสู่ขั้นตอนของการรับเรื่องของกระบวนงานนี้จึงมี
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ลักษณะเดียวกันกับในขั้นตอนการรับเรื่องของกระบวนงานตรวจพิสูจน์ โดยที่ระดับของปัญ หาและข้อขัดข้อง
เหล่านี้จะมีลักษณะที่ทุเลาลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธุรการคดีที่รับผิดชอบการรับเรื่องจะสามารถดําเนินการในทาง
เอกสารของระบบงานคดีได้โดยอาศัยสํานวนคดีตรวจพิสูจน์ในขั้นตอนของการตรวจพิสูจน์เดิมก่อนหน้านั้นของผู้
เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่ถูกสั่งให้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแต่ละราย เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
ดําเนินการต่อเนื่องได้โดยตรง ปัญหาข้อขัดข้องส่วนใหญ่จึงไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติงานกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดที่บุคคลต่างด้าว แต่อยู่ที่กระบวนการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการนําคดีเข้าสู่ระบบงานคดีทันทีที่
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจําจังหวัดมีคําวินิจฉัย และดําเนินงานจัดให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่างด้าวได้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามคําวินิจฉัยต่อไป
๒. การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ตามแผน ผลการศึ ก ษาวิจัย พบว่ า
ในขั้นตอนของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสําหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่างด้าวนั้น
ปัญหาข้อขัดข้องสําคัญ ก็ยังคงเป็นข้อขัดข้องที่เกิดจากข้อจํากัดในการสื่อสารภาษาไทย ซึ่งในขั้นตอนการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนี้ ข้อขัดข้องในการสื่อสารไม่ได้อยู่ที่การสื่อสารเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ จากผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แต่ข้อขัดข้องในการสื่อสารกลับอยู่ที่การชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของ
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งไม่เป็นที่คุ้นเคยและมีความสลับซับซ้อนอยู่มากสําหรับที่จะทํา
ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งบุคคลในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดมีความเข้าใจในคําวินิจฉัย
อันจะเป็นกุญแจสําคัญที่นําไปสู่การให้ความร่วมมือในการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามคําวินิจฉัย
อย่างไรก็ตาม นอกจากปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดจากความจํากัดด้านการสื่อสาร
ดังกล่าวแล้ว ปัญหาข้อขัดข้องในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เป็นผลกระทบจากการมีผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่างด้าว ประเด็นสําคัญกลับอยู่ที่ข้อจํากัดของระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่
สํานักงานคุมประพฤติดําเนินการอยู่ เนื่องจากรูปแบบของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวอย่าง
เข้มงวด ในค่ายยาเสพติดที่ดําเนินการโดยหน่วยงานภาคี ประเภทกองทัพ และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
แบบไม่เข้มงวด ในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานภาคีอื่น รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุม
ตัว แบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของสถานพยาบาลนั้น ไม่เอื้ออํานวยต่อการจัดให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดต่างด้าวเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยมีข้อจํากัดจากการสื่อสารเป็นสาเหตุสําคัญ ดังนั้น
ในสํานั กงานคุ ม ประพฤติ ส่วนใหญ่ เมื่อผู้เข้ ารับการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ติ ด ยาเสพติด ต่างด้าวไม่ ว่าจะได้รับการ
ประเมินและกําหนดแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามระดับความรุนแรงของการเสพติดยาเสพติดจาก
กระบวนงานตรวจพิสูจน์เป็นอย่างไร คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจําพื้นที่ก็จะปรับแผน
และมีคําวินิจฉัยให้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัวในโปรแกรมสํานักงานคุมประพฤติที่
อาศัยกระบวนการคุมความประพฤติ และจัดให้เข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูในโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ําหรือโปรแกรม
จิตสังคมและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูสําหรับผู้ติดยาเสพติดของสํานักงานคุมประพฤติเช่นที่ปรากฏในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาครและจังหวัดอื่นๆ เว้นแต่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่สํานักงานคุมประพฤติและคณะอนุกรรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจําจังหวัดจะมีคําวินิจฉัยให้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุม
ตัวอย่างเข้มงวดบ้างในบางราย และนอกจากนี้ยังได้ประสานงานและทําข้อตกลงร่วมกับสถานพยาบาลในสังกัดของ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดส่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่างด้าวเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัวในลักษณะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลภายในจังหวัด ซึ่งพบว่า ผู้เข้ารับ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่างด้าวที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบ
ควบคุมตัวอย่างเข้มงวด ส่วนใหญ่สามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวได้ครบตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ( ๔ เดือน) แต่หลังจากนั้นเมื่อต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ต่อเนื่องในโปรแกรมกลับคืนสู่สังคม (๒ เดือน) ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่างด้าวมักจะไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กําหนด เนื่องจากกลับไปพักอาศัยอยู่ในภูมิลําเนาทุรกันดารและห่างไกล ต้องใช้ระยะเวลาเดินทาง
และเสียค่าใช้จ่ายสูง จึงยากแก่การเดินทางมารายงานตัวที่สํานักงานคุมประพฤติ เป็นเหตุให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่างด้าวกลุ่มนี้ไม่ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
นอกจากนี้ จากการศึกษาสํานวนคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตรวจพิสูจน์
ยังพบว่า แบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกข้อเท็จจริงที่ใช้สําหรับผู้กระทําผิดต่างด้าวนี้ เป็นแบบเอกสารสําหรับใช้กับ
ผู้กระทําผิดทั่วไป จึงยังไม่ได้กําหนดเนื้อหาให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อการใช้บันทึกข้อมูลในส่วนของสถานะของ
บุ ค คลและข้ อ มู ล อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ เหมาสมสํ า หรั บ ใช้ กั บ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ต่ า งด้ า วเท่ า ที่ ค วร เช่ น เดี ย วกั บ ที่ พ บใน
กระบวนงานอื่นๆ ดังกล่าวมาแล้ว
๓. การรายงานและพิจารณาผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า โดยทั่วไปพนักงานคุมประพฤติใช้แนวปฏิบัติในการรายงานและพิจารณาผลการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในทํานองเดียวกันกับการติดตามและประเมินผลการคุมความประพฤติ
แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาสํานวนคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พบว่า ส่วนใหญ่พนักงานคุมประพฤติ
ไม่ได้นําเสนอข้อมูลเกี่ยวสถานะบุคคลที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นบุคคลต่างด้าว ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาผลการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เสนอต่อคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจําพื้นที่ คงเป็นเพียงการ
รายงานถึงผลการดําเนินงานตามคําวินิจฉัยว่า เป็นไปตามคําวินิจฉัยหรือไม่เท่านั้น ทั้งๆ ที่ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจัย
สําคัญในการประเมินผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
๔. การติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผลการศึกษาวิจัยพบว่า
เนื่องจากสํานักงานคุมประพฤติและคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีแนวทางในการวินิจฉัยให้ผู้
เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่
ควบคุมตัวในโปรแกรมสํานักงานคุมประพฤติเป็นหลัก ดังนั้นพนักงานคุมประพฤติจึงไม่ประสบปัญหาข้อขัดข้องใน
ขั้นตอนของการติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เนื่องจากพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวนคดี
เป็นผู้บริหารจัดการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรายนั้นๆ อยู่ด้วยตนเองแล้ว
ตอนที่ ๓ ผลกระทบเชิงบริบททางสังคมจากการสัมภาษณ์อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้นําชุมชน กลุ่มหรือ
ผู้แทนองค์กรชุมชนหรือการรวมตัวทางชาติพันธุ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น ๑๕ ราย ประกอบกับการ
สํารวจชุมชนที่อยู่อาศัยและสถานที่ทํางานของผู้กระทําผิดต่างด้าว และสถานการณ์จริงของพื้นที่ชายแดนที่มีอาณา
เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งที่มีด่านผ่านแดนและช่องทางธรรมชาติ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร
ตราด เชียงราย อุบลราชธานีและระนอง ปรากฏผลการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับผลกระทบจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ ดังต่อไปนี้
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ด่านจังหวัดเชียงราย

ด่านจังหวัดตราด

ชายแดนจังหวัดระนอง
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๑. แหล่งที่อยู่อาศัยและสถานที่ทํางานอาชีพ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า แหล่งที่ อยู่อาศัยและ
สถานที่ทํางานอาชีพของผู้กระทําผิดต่างด้าว มีความแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใน
ต่างจังหวัด โดยที่ในกรุงเทพมหานครผู้กระทําผิดต่างด้าวที่เป็นผู้ใช้แรงงานจะพักอาศัยอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีสภาพ
ค่อนข้างแออัด เส้นทางคมนาคมเป็นถนนซอยย่อยเล็กๆ สลับซับซ้อน ที่พักอาศัยเป็นห้องเช่าในอาคารลักษณะ
ตึกแถวคอนกรีตและไม้ที่เจ้าของแบ่งให้เช่า ซึ่งยากต่อการค้นหาและสอดส่องติดตาม แต่ก็ยังสามารถพอที่จะ
สอบถามสืบหาจากบุคคลในชุมชน โดยอาศัยการสอบถามถึงแหล่งที่พักของคนต่างด้าว เนื่องจากกลุ่มคนต่างด้าว
มักพักอาศัยรวมตัวกันอยู่ในละแวกเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน มีเพียงบางรายที่ประกอบอาชีพรับจ้างมีรายได้แน่นอน
ที่พักอาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้นท์หรือคอนโดมิเนียมทันสมัย แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวเมียนม่าที่เข้ามา
ทํางานรับจ้างในร้านค้า และงานแม่บ้านตามห้างร้านและสถานทูต ซึ่งกลุ่มนี้จะมีหนังสือเดินทางและใบอนุญาต
ทํางาน ทั้งยังสามารถพูดภาษาอังกฤษสื่อสารได้ในระดับหนึ่ง จากลักษณะดังกล่าวทําให้การออกปฏิบัติงานในพื้นที่
ของพนักงานคุมประพฤติในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อการออกสืบเสาะ หรือสอดส่องติดตามเยี่ยมเยียนจึงเป็นไป
ด้วยความยากลําบาก ต้องใช้เวลามาก และต้องอาศัยการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้นําชุมชน แต่ส่วนใหญ่จะไม่
ค่อยได้ข้อมูลมากนัก เนื่องจากบุคคลต่างด้าวที่เป็นผู้ใช้แรงงานมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยครั้ง อีกทั้งยังเปลี่ยน
งานเปลี่ยนนายจ้าง ซึ่งบางส่วนสามารถอาศัยการสืบหาข้อมูลจากนายจ้างหรือผู้ดูแลที่พักอาศัยหรือผู้ให้เช่าที่อยู่
อาศัยบ้างตามสมควร

ที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าว
ในกรุงเทพมหานคร
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สําหรับในพื้นที่ต่างจังหวัด พบว่า ผู้กระทําผิดต่างด้าวที่เป็นผู้ใช้แรงงานจะพักอาศัยกระจายอยู่
ตามแหล่ งชุม ชนที่ ใกล้เคี ยงหรือเกี่ ย วข้ อ งกั บ สถานที่ ทํ างานอาชี พ เช่น แหล่ งที่ พั กอาศั ยใกล้ เคี ยงกั บโรงงาน
อุตสาหกรรมประมงหรือแหล่งทําการเกษตร เช่นที่พบว่า ผู้ใช้แรงงานในงานประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จะมี
ที่พักอาศัยอยู่ในละแวกตลาดกลางค้ากุ้งมหาชัย และเคหะเอื้ออาทร(ท่าจีน) ในพื้นที่จังหวัดระนอง จะมีที่พักอาศัย
อยู่ในละแวกท่าเรือ ในขณะที่ผู้ใช้แรงงานในงานประมงและเกษตรกรรม ในพื้นที่จังหวัดตราด จะมีที่พักอาศัยอยู่
ในย่านท่าเรือหรือสวนยางพาราแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตามในพื้นที่ต่างจังหวัด พบว่า ในแหล่งที่พักอาศัยที่มีบุคคล
ต่างด้าวพักอาศัยอยู่รวมกันจํานวนมาก มักมีสภาพแวดล้อมเป็นชุมชนค่อนข้างแออัด มีปัญหาด้านสุขอนามัย ผู้ใช้
แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ที่พักอาศัยละแวกนั้นมักไม่มีใบอนุญาตทํางานและเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายบุคคลต่างด้าวในกลุ่มนี้มักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเองเนื่องจากมึนเมาสุรา สภาพแวดล้อมจึงส่อไป
ในทางที่ไม่ปลอดภัย เมื่อบุคคลต่างด้าวกระทําผิดกฎหมายหรือมีปัญหาใดๆ ก็มักหลบหนีด้วยการเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรหรือเดินทางไปทํางานอาชีพในเรือประมง จึงทําให้ยากลําบากต่อติดตามจับกุมตัวมาดําเนินคดี
การออกปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวสําหรับพนักงานคุมประพฤติจึงต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง

ที่อยู่อาศัยของบุคคลต่างด้าวในต่างจังหวัด
แต่อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะทางสังคมชนบท ในพื้นที่ต่างจังหวัดจึงยังสามารถอาศัยทรัพยากรใน
ชุมชนในการสืบหาและติ ดตามสอดส่องผู้กระทํ าผิดต่างด้ าวได้ โดยที่ผู้นํ าชุม ชนยังเป็ นแหล่ งข้ อมู ลที่สําคัญ ที่
สามารถใช้ประโยชน์ในการค้นหาและติดตามสอดส่องผู้กระทําผิดต่างด้าวได้มากกว่าในเขตกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากการพักอาศัยและเดินทางเข้า-ออกของบุคคลต่างด้าวในชุมชน จะอยู่ในสายตาและการรับรู้ของผู้นําชุมชน
นอกจากนี้ผู้นําชุมชนจะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าวได้จากการออกพบปะพูดคุยและตรวจตราเยี่ยมบ้าน
สมาชิกในชุมชน นอกจากนี้ยังพบว่าบุคคลต่างด้าวมักมีแหล่งที่อยู่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่มก้อน เนื่องจากการชักชวน
ติดตามกันมาพักอาศัยอยู่ใกล้เคียงกันในหมู่เครือญาติ ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณหรือย่านนั้นก่อนแล้ว ในบาง
พื้นที่เช่นจังหวัดเชียงราย อุบลราชธานีและตราด มีการเคลื่อนย้ายถ่ายเทของบุคคลต่างด้าวค่อนข้างสูง เนื่องจาก
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การเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรทําได้ง่าย ประชาชนในพื้นที่จึงไม่ได้มีความรู้สึกแปลกแยกกับการเข้ามาของ
บุ ค คลคนต่ างด้ าวและสามารถร่วมกิจ กรรมต่ างๆ ในชุ มชนได้ อย่ างกลมกลื น การสื บ หาและติ ด ตามสอดส่ อง
ผู้กระทําผิดต่างด้าวในพื้นที่ต่างจังหวัดจึงยังทําได้ง่ายกว่าพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร แต่กระนั้นปัญหาอุปสรรคส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในพื้นที่ต่างจังหวัด คือ ผู้กระทําผิดส่วนหนึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ใน
ชนบทหรือชายแดนที่มีสภาพพื้นที่ที่ห่างไกล ต้องใช้ระยะเวลาเดินทาง ทําให้ยากลําบากต่อการออกสืบเสาะและ
สอดส่องของพนักงานคุมประพฤติ นอกจากนี้ในบางพื้นที่ยังเป็นแหล่งค้าและขนส่งยาเสพติด ซึ่งเป็นการเสี่ยงภัย
สําหรับพนักงานคุมประพฤติในการออกปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว เช่นที่พบในชายแดนจังหวัดเชียงรายและ
อุบลราชธานี
๒. สัมพันธภาพเชิงสังคม-วัฒนธรรม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า โดยทั่วไปบุคคลต่างด้าวในพื้นที่
สังคมเมือง เช่น กรุงเทพมานครและตัวเมืองในต่างจังหวัด มักมีความสัมพันธ์ที่ห่างไกลแบ่งแยกกับบุคคลในพื้นที่
โดยมักมีลักษณะความสัมพันธ์แบบ “ต่างคนต่างอยู่” นอกจากนี้ยังมีลักษณะการแสดงออกที่ค่อนไปในทางดูถูก
และมีอคติเชิงวัฒนธรรมต่อบุคคลต่างด้าว ซึ่งต่างกับในพื้นที่สังคมชนบทหรือในพื้นที่ที่มีบุคคลต่างด้าวจํานวนมาก
พักอาศัยอยู่ร่วมกับบุคคลในพื้นที่มาเป็นระยะเวลานานแล้ว ที่มักมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในลักษณะที่ต่างยอมรับ
และผสมกลมกลืนทางสังคมและวัฒนธรรมกันในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป ผลการศึกษาวิจัยพบว่า
ผู้นําชุมชนและประชาชนทั่วไปที่มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับบุคคลต่างด้าวจากประเทศในอาเซียนที่เข้ามาพักอาศัย
และประกอบอาชีพรับจ้างแรงงานอยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะในแหล่งอุตสาหกรรมประมงและเกษตรกรรม เช่น พื้นที่
จังหวัดสมุทรสาครและระนอง ซึ่งมีชาวเมียนม่าเข้ามาอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น ส่วนใหญ่ต่างมีสัมพันธภาพในเชิง
ยอมรับต่อบุคคลต่างด้าว และไม่ได้มีปฏิกิริยาในทางแบ่งแยกและต่อต้านบุคคลต่างด้าวด้วยอคติใดๆ นอกจากนั้น
บุคคลในพื้นที่ที่คุ้นชินกับบุคคลต่างด้าวยังมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะธรรมชาติของบุคคล สภาพสังคม ความ
เป็นอยู่ การประกอบอาชีพ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบุคคลต่างด้าว ดังจะเห็นได้จาก ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ชาวบ้านและนายจ้างมีความรู้ความเข้าใจและยอมรับลักษณะนิสัยเฉพาะที่ศรัทธาต่อพุทธศาสนาของชาวเมียนม่า
จึงเปิดโอกาสให้หยุดงานในวันประเพณีสําคัญทางพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจวัฒนธรรมในการแต่งกาย
ของชาวเมียนม่าสามารถแยกแยะได้ระหว่างการแต่งกายของชาวเมียนม่าและมอญ และการเลื่อมใสศรัทธาต่อ
พระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าของชาวเมียนม่าเชื้อสายมอญ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรด้วยการให้
ความสนับสนุนช่วยเหลือบุคคลต่างด้าว โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับแรงงานต่างด้าวที่พบได้ใน
พื้นที่ต่างๆ
๓. การรวมตัวกันทางสังคม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า จากลักษณะของการมีที่พักอาศัยอยู่ใน
แหล่งใกล้เคียงกันของบุคคลต่างด้าวในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่ทําให้มีการรวมตัวกันเป็นชุมชนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและระนองซึ่งมีชุมชนที่มีชาวเมียนม่าพักอาศัย
อยู่เป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวกันทํากิจกรรมทางสังคม และมีสถานที่สาธารณะเพื่อกิจกรรมเฉพาะ
สําหรับบุคคลกลุ่มชาติพันธุ์เป็นพื้นที่เฉพาะ เช่น มีตลาดสําหรับชาวเมียนม่า วัดของชาวเมียนม่า เป็นต้น ยิ่งไปกว่า
นั้นในพื้นที่จังหวัดระนอง ยังมีการจัดตั้งและดําเนินการด้านสวัสดิการสังคมเพื่อดูแลสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ของ
ตนเอง ดังจะเห็นได้จาก ในพื้นที่จังหวัดระนอง มีองค์กรสาธารณะกุศลที่ให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ
แรงงานต่างด้าวชาวเมียนม่า โดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรทางพระพุทธศาสนาในไทยและเมียนม่าร่วมกับเงิน
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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บริจาคจากแรงงานชาวเมียนม่าในจังหวัดระนอง ซึ่งมีพระขันธมาลา พระภิกษุชาวเมียนม่าเป็นผู้ก่อตั้งและให้การ
สนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินงาน “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย – พม่า” ขึ้น เพื่อให้การสงเคราะห์ใน
การจัดการศึกษาพื้นฐานให้กับบุตรหลานของชาวเมียนม่าที่พ่อแม่เข้ามาประกอบอาชีพรับจ้างอยู่ในจังหวัดระนอง
โดยเปิ ด ดําเนิ นการโรงเรียนสอนวิชาสามั ญ ภาษาไทย อั งกฤษและเมียนม่ าสําหรับ เด็กชาวเมียนม่ า ซึ่งพบว่า
ภายในศู น ย์ ฯ ดั งกล่ าวมี การจั ด ทํ าทะเบี ย นประวัติ ของเด็ ก นั กเรีย นและผู้ ป กครองไว้ สํ าหรับ การรายงานต่ อ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานความมั่นคง ซึ่งหากสํานักงานคุมประพฤติจะได้ประสานงานกับศูนย์ฯ
ดั ง กล่ า วในการตรวจสอบข้ อ มู ล บุ ค คลหรื อ ติ ด ตามสอดส่ อ งผู้ ก ระทํ า ผิ ด ต่ างด้ าวชาวเมี ย นม่ าในขั้ น ตอนการ
ปฏิบั ติงานหรือประสานความร่วมมือด้ านล่ามภาษาก็น่ าจะเป็ น ประโยชน์ ในการดําเนิ นงานของสํานักงานคุม
ประพฤติได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม มีข้อน่าสังเกตว่า การรวมตัวกันเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่แยกออกจากบุคคลในพื้นที่เกิด
เป็ น ชุ ม ชนชาติ พั น ธุ์ที่ มี ค วามจํ ากั ด ในการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลทั่ วไปนั้ น น่ า จะก่ อ ให้ เกิ ด ผลเสี ย ในด้ านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม อันอาจเป็นตัวแปรที่มีผลให้บุคคลต่างด้าวบางส่วนลดความสนใจและ
ให้ความสําคัญ รวมทั้งขาดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาไทย ซึ่งเป็นอุปสรรคใน
การดําเนินชีวิตของบุคคลต่างด้าวนั้นๆ ร่วมกับคนไทยในพื้นที่ต่างๆ ด้วยเช่นกัน
๔. ผลกระทบทางสังคม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การเพิ่มขึ้นของบุคคลต่างด้าวในพื้นที่ต่างๆ ของ
ประเทศไทย ตลอดจนการรวมตัวกันทางสังคมของบุคคลต่างด้าวที่ก่อให้เกิดเป็นชุมชนเฉพาะของกลุ่มบุคคลต่าง
ด้ าวในพื้ น ที่ ต่ า งๆ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว นั้ น แม้ โดยทั่ ว ไปประชากรในพื้ น ที่ จ ะมี ค วามคุ้ น ชิ น และยอมรั บ ใน
สภาพการณ์ที่มีความหลากหลายปะปนกันของบุคคลต่างด้าวกับบุคคลในพื้นที่ แต่ในบางมิติปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลในท้องถิ่นก็อาจแฝงไว้ด้วยความวิตกกังวลถึงผลกระทบที่จะตามมาทั้งในด้านสุขอนามัย การสาธารณสุข
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดไปจนถึงความรู้สึกว่า ถูกแย่งชิงทางทรัพยากรในการบริโภคทั่วไป
สวัสดิการจากรัฐ รวมไปจนถึงส่วนแบ่งในตลาดแรงงาน ซึ่งผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้ อาจส่งผลต่อท่าที
และทัศนคติของบุคคลและชุมชนที่จะมีต่อบุคคลต่างด้าว ทําให้เกิดเป็นอคติทางชาติพันธุ์และการเลือกปฏิบัติใน
กรณี ต่างๆ ซึ่งเป็นประเด็นที่อาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการปฏิบัติงานให้บริการต่อผู้กระทําผิดต่างด้าวของ
บุคลากรคุมประพฤติได้ ดังนั้นสํานักงานคุมประพฤติจึงจําเป็นต้องมีความตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบทาง
สังคมในลักษณะนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงและระมัดระวังมิให้ปมของความวิตกกังวลและอคติดังกล่าวส่งผลกระทบในทาง
เสียหายต่อการปฏิบัติงานในกระบวนงานของกรมคุมประพฤติด้วยเช่นกัน
จากข้อมูลที่นําเสนอแล้วในส่วนของผลกระทบเชิงคุณภาพจากการที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจาก
ประเทศในประชาคมอาเซียนเข้าสู่กระบวนงานของกรมคุมประพฤติข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในเชิงบริหาร ผู้บริหารใน
ระดับสํานักงานคุมประพฤติรับรู้และตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มมากขึ้นของปริมาณคดีที่มี
ผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียนเข้าสู่ระบบงานคดีของสํานักงานคุมประพฤติ โดย
เห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อกระบวนงานแสวงหาข้อเท็จจริงและกระบวนงานสอดส่องและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั้งในระบบงานคุมประพฤติและงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยเฉพาะในส่วน
ของผลกระทบต่อการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็ จจริงเกี่ยวกับสถานะของบุคคล การเข้ามาในราชอาณาจักร
ตลอดจนบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องของผู้กระทําผิดต่างด้าว ที่ส่งผลต่อการลงสรุปข้อเท็จจริงและ
กําหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับการสั่งใช้มาตรการคุมประพฤติและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยที่
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องส่วนใหญ่อยู่ที่การสื่อสารในการให้บริการสําหรับผู้กระทําผิดต่างด้าวที่ไม่สามารถ
สื่อสารด้วยภาษาไทยได้และการขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอในบริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทําผิดต่างด้าวนั้น
และในระยะที่ผ่านมาสํานักงานคุมประพฤติยังไม่ได้มีการบริหารจัดการในส่วนของกระบวนงานในความรับผิดชอบ
ให้สามารถตอบสนองต่อผลกระทบที่ได้รับจากการมีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียน เว้นแต่มี
การปรับตัวในวิธีการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของข้อจํากัดในการสื่อสารระหว่างพนักงานคุมประพฤติ
และผู้ กระทําผิดบ้ าง ส่วนการปฏิบั ติงานต่างๆ ที่ มีข้ อขัดข้องนั้ น เป็ นไปอย่างยอมจํานนและปฏิ บั ติเพียงเท่ าที่
สามารถทําได้ โดยยอมรับในข้อจํากัดที่เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทําผิดไปโดยปริยาย แต่
อย่างไรก็ต ามผู้บ ริหารในระดับ สํานั กงานคุ มประพฤติต่างมีแนวคิดที่ จะดําเนิ นการรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและสนั บสนุ น บุ คลากรในสังกัดเพื่ อเตรียมความพร้อมดังกล่าวในอนาคต แต่ ยังขาดการปฏิบั ติที่ เป็ น
รูปธรรมเท่าที่ควร
ส่วนในเชิงปฏิบัติ พบว่า ในทุกขั้นตอนของกระบวนงานแสวงหาข้อเท็จจริงและกระบวนงาน
สอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของระบบงานคุมประพฤติและงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติต่างได้รับผลกระทบจากการที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียนเข้าสู่
กระบวนงานอย่างรุนแรง ในเรื่องของข้อจํากัดจากการสื่อสารที่ผู้กระทําผิดต่างด้าวไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
ซึ่งนําไปสู่ความยากลําบากในการดําเนินงานตามเป้าหมายของภารกิจในทุกขั้นตอน ทั้งยังส่งผลเสียหายต่อการ
บรรลุผลสํ าเร็จของแต่ละกระบวนงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในกระบวนงานแสวงหาข้ อเท็จจริงที่ มี
สาระสํ าคั ญ อยู่ที่ การรวบรวม “ข้ อเท็ จจริง” เกี่ ยวกั บ ผู้ ก ระทํ าผิ ด ต่ างด้ าวให้ ได้ ถู กต้ องครบถ้วนเพี ยงพอที่ จะ
วิเคราะห์และประเมินเพื่อตัดสินใจกําหนดใช้มาตรการและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับผู้กระทําผิดแล้วแต่กรณีนั้น
เมื่ อมี ข้อจํากัด ในการสื่ อสาร ข้อมู ล ที่ ได้จึงย่อมมี ค วามผิ ด พลาด คลาดเคลื่อนอั นจะนํ าไปสู่ การวิเคราะห์ แ ละ
ประเมินที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อการสรุปและตัดสินใช้มาตรการและวิธีปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดใน
ที่สุด นอกจากนี้การขาดพร่องในองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับบุคคลต่างด้าว โดยเฉพาะในเรื่องของสถานะบุคคล การเข้า
มาในราชอาณาจักร ตลอดจนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง
ด้าว ซึ่งรวมไปถึงอุปสรรคและศักยภาพของพนักงานคุมประพฤติในการประสานความร่วมมือในการสืบค้นและ
ตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทําผิดต่างด้าวนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของ
การปฏิบัติงานในการแสวงหาข้อเท็จจริงสําหรับผู้กระทําผิดต่างด้าวด้วยเช่นกัน ในขณะที่ในกระบวนการสอดส่อง
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ข้อจํากัดจากการสื่อสารที่ผู้กระทําผิดต่างด้าวไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ก็
ยิ่งเป็นปัญหาสําคัญสําหรับการให้บริการของพนักงานคุมประพฤติในการปฏิบัติงานควบคุมดูแลและช่วยเหลือ
สงเคราะห์ ผู้ ก ระทํ า ผิ ต่ า งด้ า วเหล่ า นั้ น ทั้ งในการรั บ รายงานตั ว การจั ด กิ จ กรรมให้ ก ารแก้ ไขฟื้ น ฟู ห รื อ ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และการดําเนินงานอื่นๆ กับผู้กระทําผิดต่างด้าว ตลอดจนการติดตามสอดส่องและ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ ความยุ่งยากลําบากในการปฏิบัติงานในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นหลัก
ประกอบกับลักษณะธรรมชาติของบุคคลต่างด้าวที่มีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยและงานอาชีพบ่อยครั้ง
อันไม่เอื้อต่อการใช้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนนี้ จึงยิ่งทําให้พนักงานคุมประพฤติประสบกับความยากลําบากใน
การปฏิบั ติงาน นอกจากนี้ ปั ญ หาอุ ปสรรคและข้อขัด ข้ องที่เกิ ด จากข้ อจํากัด ของกิจกรรม หน่ วยงานภาคี และ
โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อันได้แก่ แบบ
เอกสาร คู่มือและแนวปฏิบัติ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ยังมีข้อจํากัด ไม่พร้อมต่อการใช้ปฏิบัติกับผู้กระทําผิด
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ต่างด้าวและไม่สอดคล้องกับบริบทเชิงสังคมและวัฒนธรรมเฉพาะ จึงย่อมส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทําผิดด้วยมาตรการคุมประพฤติและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสําหรับผู้กระทําผิดต่างด้าวนี้ด้วย
ส่วนที่ ๓ แนวทางในการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรมคุมประพฤติ
จากการประมวลผลการศึกษาวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงปริมาณจากแนวโน้มของปริมาณคดีและ
สัดส่วนของการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น และผลกระทบเชิงคุณภาพจากการปฏิบัติงานในคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคล
ต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียน ตลอดจนการวิเคราะห์ผลกระทบเหล่านั้นเพื่อสังเคราะห์ขึ้นเป็นข้อเสนอ
แนวทางในการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรมคุมประพฤติ ในการให้บริการงาน
คุ ม ประพฤติ แ ละงานฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด สํ าหรับ ผู้ ก ระทํ าผิ ด ที่ เป็ น บุ ค คลต่ างด้ าวจากประเทศใน
ประชาคมอาเซียนที่เข้าสู่กระบวนงานสืบเสาะและพินิจ กระบวนงานควบคุมและสอดส่อง กระบวนงานตรวจ
พิสูจน์และกระบวนงานงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของสํานักงานคุมประพฤตินั้น ปรากฏเป็นแนวทางการ
เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรมคุมประพฤติในมิติของทิศทางและนโยบาย การ
บริหารจัดการ กระบวนงาน เครื่องมือในการปฏิบัติงาน บุคลากรและบริบทชุมชน โดยแยกแสดงความเชื่อมโยง
ระหว่างประเด็นที่ได้รับผลกระทบจากการที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวเข้าสู่กระบวนงานของกรมคุมประพฤติและ
แนวทางเตรียมความพร้อมรองรับต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้
๑. ทิศทางและนโยบาย
ประเด็นที่ได้รับผลกระทบ
แนวทางเตรียมความพร้อมรองรับ
๑. การกํ า หนดทิ ศ ทางและดํ า เนิ น ๑.๑ แม้ว่ากรมคุมประพฤติจะมีการกําหนดทิศทางและดําเนินนโยบายในการ
นโยบาย
เข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซี ยน โดยได้ จัด ทํ า “แผนงานความร่วมมื อการบริหาร
จัดการผู้กระทําผิดในชุมชนเพื่อการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการก่อ
อาชญากรรมในประชาคมอาเซี ย นของกรมคุ ม ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๖๒” ขึ้น เพื่อกําหนดทิ ศทางในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน การปฏิบัติการความร่วมมือและยกระดับความร่วมมือในการพัฒนา
มาตรฐานกระบวนงาน บุคลากร กฎหมายและฐานข้อมูลและสารสนเทศของ
การคุ ม ประพฤติ แ ละมาตรการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระทํ าผิ ด ในชุ ม ชนแล้ ว และ
ปัจจุบันกรมคุมประพฤติอยู่ระหว่างเริ่มดําเนินงานตามแผนงานดังกล่าวก็ตาม
แต่การจะบรรลุถึงผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวนั้นจําเป็นต้องมีความคงเส้นคงว่าของ
การดําเนินการตามแผนงานอย่างจริงจัง ดังนั้นกรมคุมประพฤติจึงจําเป็นต้อง
มีค วามชัดเจนในการดําเนิ น งานตามทิ ศทางและแนวนโยบายที่ กําหนดไว้
อย่างแน่วแน่
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แนวทางเตรียมความพร้อมรองรับ
๑.๒ กรมคุมประพฤติจําเป็นต้องดําเนินงานตามทิศทางและนโยบายที่กําหนด
โดยคํ า นึ งถึ ง การเสริ ม สร้ า งความพร้ อ มในด้ า นต่ า งๆ ของแผนงานฯ ให้
เพี ยงพอในระดับปฏิบัติการของการคุมประพฤติและมาตรการแก้ไขฟื้ น ฟู
ผู้ ก ระทํ าผิ ด ในชุม ชนของตนให้ สมบู รณ์ ก่อ นที่ จะก้ าวไปสู่การสร้างความ
ร่วมมือและปฏิบัติการความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ
๑.๓ นอกจากบทบาทนํ าในการสร้ า งความร่ ว มมื อ ในการบริ ห ารจั ด การ
ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ในชุ ม ชนเพื่ อ การควบคุ ม และป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากการก่ อ
อาชญากรรมในประชาคมอาเซียน ดังที่ปรากฏจากการริเริ่มให้มีการประชุม
การคุ มประพฤติและมาตรการไม่ ควบคุ มตั วอาเซียนบวกสาม โดยรับ เป็ น
เจ้าภาพใน ๒ ปีแรกของการจัดการประชุม กรมคุมประพฤติยังจําเป็นต้อง
ดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ในการประสานความร่วมมือในการเตรียมความ
พร้อมร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการปฏิบัติการความร่วมมือ
ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
๑.๔ กรมคุ ม ประพฤติ ค วรมี บ ทบาทในการสนั บ สนุ น การใช้ ม าตรการคุ ม
ประพฤติและมาตรการไม่ควบคุมตัวอื่นๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ยังไม่มี
การใช้มาตรการดังกล่าวนั้น และสร้างเสริมความพร้อมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่ง
เรี ย นรู้ สํ าหรั บ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นอื่ น เพื่ อ ประโยชน์ ในการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วยอีกทางหนึ่ง

๒. มิ ติ ข องการดํ า เนิ น ตามทิ ศ ทาง
กรมคุมประพฤติจําเป็นต้องดําเนินงานตามแผนงานการเข้าสู่ประชาคม
และนโยบาย
อาเซียน โดยคํานึงถึงมิติของการดําเนินงานตามทิศทางและนโยบายใน ๒ มิติ
คือ
(๑) การดําเนินงานในมิติของระบบโดยรวมเพื่อเตรียมการให้ระบบคุม
ประพฤติและมาตรการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนสามารถรองรับผู้กระทําผิดต่าง
ด้ า วจากประเทศในประชาคมอาเซี ย น อั น ได้ แ ก่ การสร้ างความร่ ว มมื อ
ระหว่างประเทศในประชาคมอาเซี ยน การพั ฒ นากฎหมายและเจรจาทํ า
ข้อตกลงร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบการประสานความร่วมในการให้บริการงาน
คุมประพฤติและมาตรการแก้ไขฟื้ นฟูในชุมชนแก่ผู้กระทําผิดต่างด้าวและ
ผู้กระทําผิดชาวไทยในประเทศอื่นในประชาคมอาเซียน
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

ประเด็นที่ได้รับผลกระทบ

๓. การนําองค์กร

๑๔๙

กระทรวงยุติธรรม

แนวทางเตรียมความพร้อมรองรับ
(๒) การดํ า เนิ น งานในมิ ติ ข องการปฏิ บั ติ งานในการให้ บ ริ ก ารงานคุ ม
ประพฤติและมาตรการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนแก่ผู้กระทําผิดต่างด้าว ให้พร้อมที่
จะสามารถใช้ป ฏิบัติได้อย่างสอดรับกับการดําเนินงานในมิติของระบบที่ มี
ความร่วมมือระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนอย่างเต็มระบบในอนาคต
๓.๑ กรมคุมประพฤติจําเป็นต้องมีการนําองค์กรไปในทิศทางและนโยบาย
เพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กําหนดไว้อย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ
และมียุทธศาสตร์
๓.๒ การสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม
และการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ เข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของกรมคุ ม ประพฤติ
จําเป็นต้องเป็นไปโดยชัดเจน ทั่วถึงและเพียงพอ ที่จะทําให้การนํานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติได้รับการตอบสนองจากทุกองคาพยพขององค์กรอย่างแท้จริง

๒. การบริหารจัดการ
ประเด็นที่ได้รับผลกระทบ
๑.การบริหารองค์กร

แนวทางเตรียมความพร้อมรองรับ
๑.๑ ในระดับบริหาร กรมคุมประพฤติจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมและการดําเนินงานตามนโยบายและ
แผนงานการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กําหนดไว้อย่างจริงจัง โดยมีการบริหาร
ความเสี่ยงในข้อจํากัดจากปัจจัยการบริหารด้านงบประมาณและกําลังคนให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
๑.๒ ในระดับสํานักงาน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
มีความตื่นตัวและตระหนักถึงผลกระทบจาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
รับรู้ถึงแนวนโยบายการเตรียมความพร้อมและการดําเนินงานตามนโยบาย
และแผนงานการเข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของกรมคุ ม ประพฤติ ตลอดจน
ตอบสนองต่อนโยบายและแผนงานดังกล่าวอย่างเต็มที่
๑.๓ ในระดับสํานักงาน ผู้บริหารสํานักงานคุมประพฤติต้องดําเนินงานตาม
แนวทางในการเตรีย มความพร้อ มเข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซีย นที่ กําหนดอย่าง
จริงจัง โดยเฉพาะในสํานักงานคุมประพฤติกลุ่มเป้าหมายที่มีผู้กระทําผิดต่าง
ด้าวเข้าสู่ระบบงานคดีจํานวนมาก เช่น ในพื้นที่เมือง จังหวัดชายแดน แหล่ง
อุ ต สาหกรรมและแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ งจํ าเป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเชิ งรุก ในการ
ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานและชุ ม ชนเพื่ อ ให้ ส ามารถดํ า เนิ น ภารกิ จ กั บ
ผู้กระทําผิดต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวทางเตรียมความพร้อมรองรับ
๑.๔ ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ จํ าเป็ น ต้ อ งให้ การสนั บ สนุ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ในการพั ฒ นา
ศั ก ยภาพในทุ ก ด้ านให้ มี ค วามสามารถและทั ก ษะที่ เอื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ งาน
ให้ บ ริก ารงานคุ ม ประพฤติ แ ละงานฟื้ น ฟู สมรรถภาพผู้ติ ด ยาเสพติ ด ที่ เป็ น
ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ต่ า งด้ า วจากประเทศสมาชิ ก ประชาคมอาเซี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

๓. ด้านการปฏิบัติงานตามกระบวนงาน
ประเด็นที่ได้รับผลกระทบ
กระบวนงานแสวงหาข้อเท็จจริง
๑. การระบุตัวบุคคล
- การพิ สู จ น์ /ตรวจสอบสถานะ
บุคคล
-การรวบรวมหลั ก ฐานแสดงตั ว
บุคคล

แนวทางเตรียมความพร้อมรองรับ
๑.๑ พนักงานคุมประพฤติจําเป็นต้องได้รับการพั ฒ นาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
สถานะของบุ ค คลต่ า งด้ า ว ในประเด็ น ของสั ญ ชาติ แ ละเชื้ อ ชาติ การขึ้ น
ทะเบียนราษฎร์ หมายเลขประจําตัวประชาชน การเข้าเมือง แรงงานต่างด้าว
ตลอดจนกฎหมายและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ามาในราชอาณาจักรของ
บุคคลต่างด้าว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการทําความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะ
บุคคลของผู้กระทําผิดต่างด้าว ให้สามารถพิสูจน์ ตรวจสอบและระบุสถานะ
ของผู้ ก ระทํ า ผิ ด ต่ า งด้ า วที่ เข้ า สู่ ก ระบวนงานได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง นอกจากนี้
พนักงานคุมประพฤติยังต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานแสดงตัว
บุคคล ได้แก่ บัตรประจําตัวประชาชนประเภทต่างๆ บัตรประจําตัวบุคคล
ต่างด้าว บัตรประจําตัวแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
ทั้งนี้โดยกรมคุมประพฤติอาจพิจารณาบรรจุองค์ความรู้เหล่านี้ไว้เป็นส่วน
หนึ่ งของหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมพนั ก งานคุ ม ประพฤติ หรื อ หลั ก สู ต รการ
ฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานคุมประพฤติรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
๑.๒ ในระดั บ กรมคุ ม ประพฤติ ควรจะได้ มี ก ารทํ าข้ อ ตกลงกั บ หน่ ว ยงาน
ฝ่ายปกครอง สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมแรงงานในการดําเนินการ
ตรวจสอบข้อ มู ล เกี่ย วกั บ สถานะบุ ค คล การเข้ าเมื อ งและแรงงาน เพื่ อ ให้
พนักงานคุมประพฤติสามารถขอความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
รวมทั้งสําเนาหลักฐานเอกสารแสดงตัวในกรณีต่างๆ เกี่ยวกับผู้กระทําผิดต่าง

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ประเด็นที่ได้รับผลกระทบ

๑๕๑

กระทรวงยุติธรรม

แนวทางเตรียมความพร้อมรองรับ
ด้าวได้อย่างเป็นระบบและได้รับการอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในระดั บ สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ควรจะต้ อ งมี ก ารประสานงานกั บ
หน่วยงานฝ่ายปกครอง สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่และสํานักงาน
แรงงานจังหวัดในการประสานความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลและสําเนา
หลักฐานเอกสารแสดงตัวในกรณี ต่างๆ ของผู้กระทําผิดต่างด้าวเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการดําเนินงานในกระบวนงานต่างๆ ตามความจําเป็น
๑.๓ กรมคุมประพฤติ โดยกลุ่มงานต่างประเทศ สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และงานการคลัง ควรร่วมกัน
ศึ ก ษาและจั ด ทํ า ข้ อ ตกลงกระทรวงการคลั ง สํ า หรั บ การกํ า หนดอั ต รา
ค่ าตอบแทนล่ ามภาษาที่ ใช้ ในกระบวนงานของกรมคุ ม ประพฤติ เป็ น การ
เฉพาะ เนื่ อ งจากลั ก ษณะการทํ า หน้ า ที่ ล่ า มภาษาในการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานคุมประพฤติมีลักษณะพิเศษเฉพาะแตกต่างจากล่ามภาษาในศาล
หรือหน่วยงานอื่น และมีภาษาที่ต้องการใช้ล่ามแตกต่างหลากหลายภาษา
นอกจากนี้การใช้ล่ามภาษาในการปฏิบัติงานยังมีรูปแบบและลักษณะงานที่
แตกต่างกัน เช่น ล่ามในการสอบปากคํา ล่ามในการจัดกิจกรรรมแก้ไขฟื้นฟู
ล่ า มในการรายงานตั ว เป็ น ต้ น และลั ก ษณะงานที่ แ ตกต่ า งกั น นั้ น ยั ง มี
เป้าหมายและสาระสําคัญของการทําหน้าที่ล่ามเพื่อให้สมประโยชน์ในการ
สื่อสารในแต่ละลักษณะงานที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนที่แตกต่างกัน ดังนั้นอัตรา
ค่ าต อ บ แ ท น จึ งจํ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารกํ าห น ด แ ล ะทํ าค วาม ต ก ล งกั บ
กระทรวงการคลังเป็นการเฉพาะ
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๑๕๒
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แนวทางเตรียมความพร้อมรองรับ

๒. การรวบรวมข้อเท็จจริง

๒.๑ เจ้ า หน้ า ที่ ธุ ร การคดี ที่ เป็ น ด่ านแรกของการรั บ คดี และพนั ก งานคุ ม
- การสื่อสาร/ชีแ้ จง/ประชาสัมพันธ์ ประพฤติผู้ปฏิบัติงานคดี จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาที่ใช้
อยู่ในประเทศอาเซียน โดยเฉพาะภาษาของประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มสําคัญที่มี
- สอบปากคําจําเลย/ผู้เข้ารับการ ผู้กระทําผิดเข้าสู่กระบวนงานเป็นจํานวนมากในลําดับต้นๆ ได้แก่ เมียนม่า
ตรวจพิสูจน์
ลาวและกัมพูชา หรือเร่งรัดพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของประเทศที่มีอาณา
- การส อบ พ ย าน (บุ ค ค ล ใน เขตติดต่อกับพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติแต่ละแห่งเสียก่อนใน
ครอบครัว บุคคลใกล้ชิด)
ระยะแรก รวมทั้ งการพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ภ าษาของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ในเขต
ชายแดนหรือพื้นที่ในความรับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤตินั้นๆ เช่น
ภาษามอญ กระเหรี่ยง ไทลื้อ เป็นต้น หลังจากนั้นจึงค่อยพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาที่ใช้อยู่ในประเทศอาเซียนอื่นๆ ตามความจําเป็น รวมทั้งภาษาอังกฤษ
ที่ มี โอกาสใช้ งานได้ น้ อยมาก เนื่ องจากคนต่ างด้ าวจากประเทศอื่ น ๆ ยั งมี
จํานวนน้อยมากและผู้กระทําผิดต่างด้าวส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารได้ โดยในทางปฏิบัติสํานักงานคุมประพฤติอาจไม่จําเป็นต้อง
พั ฒ นาให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ทุ ก คนมี ค วามสามารถในการใช้ ภ าษาอื่ น
ดั ง กล่ า ว แต่ ใ นแต่ ล ะสํ า นั ก งานฯ ก็ ค วรมี พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ที่ มี
ความสามารถในการใช้ภาษาเมียนม่า ลาวและกัมพูชาในการปฏิบัติงานอย่าง
น้ อ ย ภาษาละ ๑-๒ คน หรื อ ในสั ด ส่ ว นที่ ส อดคล้ อ งกั บ ปริ ม าณคดี ข อง
ผู้กระทําผิดต่างด้าวนั้น
๒.๒ ในกรณีที่สํานักงานคุมประพฤติยังไม่สามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
ของประเทศเพื่ อ นบ้ า นกลุ่ ม สํ าคั ญ ที่ มี ผู้ ก ระทํ า ผิ ด เข้ าสู่ ก ระบวนงานเป็ น
จํ านวนมากในลําดั บ ต้ น ๆ หรื อภาษากลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ที่ จําเป็ น ต้ อ งใช้ ในการ
ปฏิบั ติงานได้ จึ งจําเป็ นอย่างยิ่ งที่ สํานั กงานคุ มประพฤติจําเป็ น ต้ องมี ล่าม
ภาษาไว้ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งาน โดยอาจรวมรวมข้ อ มู ล ผู้ นํ าชุ ม ชน
อาสาสมัครคุมประพฤติและบุคคลอื่นในชุมชนที่มีความสามารถในการสื่อสาร
ด้วยภาษาอื่นตามที่ต้องการ จัดทําเป็นทําเนียบผู้ทําหน้าที่ล่ามภาษาประจํา
สํานักงานคุมประพฤติ และประสานงานขอความร่วมมือในการทําหน้าที่ล่าม
ภาษา โดยสํ านั กงานคุมประพฤติสามารถอนุมั ติเบิ กจ่ายค่ าตอบแทนล่าม
ภาษาให้กับผู้ทําหน้าที่ล่ามภาษาเหล่านั้นได้ในอัตราที่กําหนดไว้ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ ทั้งนี้สํานักงานคุมประพฤติสมควรที่จะจัดทําคําขอรับ
การจัดสรรงบประมาณในส่วนของค่าตอบแทนล่ามภาษานี้ไว้ล่วงหน้าทุกปี
โดยพิจารณาคํานวณจากสถิติคดีต่างด้าวที่คาดว่าจะมีเข้าสู่ระบบงาน
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แนวทางเตรียมความพร้อมรองรับ

๓. การแสวงหาพยานบุคคล
๓.๑ กรณีที่ผู้กระทําผิดต่างด้าวเป็นผู้ใช้แรงงานในระบบการจ้างงานที่มี
- การกํ า หนดพยานบุ ค คลใกล้ ชิ ด / นายจ้าง พนักงานคุมประพฤติสมควรที่จะให้ความสําคัญกับข้อมูลเกี่ยวกับ
แวดล้อม
การประกอบอาชีพของผู้กระทําผิด โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน
และนายจ้ า ง และหากในการมาพบพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ไ ม่ ว่ า ใน
กระบวนงานใดก็ตาม ผู้กระทําผิดมาติดต่อกับพนักงานคุมประพฤติพร้อม
กับนายจ้าง พนักงานควรเลือกกําหนดใช้นายจ้างของผู้กระทําผิดต่างด้าว
เป็นพยานบุคคลใกล้ชิด เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติภูมิหลัง
ครอบครัว การประกอบอาชีพ และข้อเท็จจริงต่างๆ ของผู้กระทําผิด การ
ยืนยัน/รับรองสถานการณ์ทํางานอาชีพและที่พักอาศัย รวมทั้งตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทําผิด ทั้งยังใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการติดตามและ
ช่วยควบคุมดูแลผู้กระทําผิดอีกทางหนึ่งด้วย
๓.๒ ในระดับกรมคุมประพฤติ ควรจะได้มีการทําข้อตกลงกับกรมแรงงาน
ในการดํ า เนิ น การตรวจสอบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การขออนุ ญ าตทํ างานของ
แรงงานต่างด้าว เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติสามารถขอความร่วมมือใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ้างงานของผู้กระทําผิดต่างด้าวได้
อย่างเป็นระบบและได้รับการอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในระดั บ สํ านั ก งานคุ ม ประพฤติ ควรจะต้ อ งมี ก ารประสานงานกั บ
สํานักงานแรงงานจังหวัดในการประสานความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตทํางานของแรงงานต่างด้าวเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการดําเนินงานในกระบวนงานต่างๆ ตามความจําเป็น
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กระบวนงานสอดส่องและฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
๑. การระบุตัวบุคคล
- การพิ สู จ น์ /ตรวจสอบสถานะ
บุคคล
-การรวบรวมหลั ก ฐานแสดงตั ว
บุคคล

๑๕๔

กระทรวงยุติธรรม

แนวทางเตรียมความพร้อมรองรับ

๑.๑ พนักงานคุมประพฤติจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
สถานะของบุคคลต่างด้าวและหลักฐานแสดงตัว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การทํ า ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สถานะบุ ค คลของผู้ ก ระทํ า ผิ ด ต่ างด้ าว ให้
สามารถพิสูจน์ ตรวจสอบและระบุสถานะของผู้กระทําผิดต่างด้าวที่เข้าสู่
กระบวนงานได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งทํ า นองเดี ย วกั บ ในกระบวนงานแสวงหา
ข้อเท็จจริง
๑.๒ ควรจะได้มีการทําข้อตกลงกับกรมการปกครอง สํานักงานตรวจคน
เข้าเมือง กรมแรงงานในระดับกรมคุมประพฤติ และมีการประสานงานใน
ระดับจังหวัด เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติสามารถขอความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งสําเนาหลักฐานเอกสารแสดงตัวในกรณีต่างๆ
เกี่ยวกับผู้กระทําผิดต่างด้าวได้ ทํานองเดียวกับในกระบวนงานแสวงหา
ข้อเท็จจริง
๑.๓ ในกรณีของผู้กระทําผิดต่างด้าวที่เป็นผู้ใช้แรงงานในระบบการจ้างงาน
ที่ มี น ายจ้ า ง พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ส มควรที่ จ ะให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การ
รวบรวมหลักฐานและข้อมูลสนับสนุน หรือหลักฐานรับรองการจ้างงาน
หรือประกอบอาชีพ รวมทั้งข้อมูลที่อยู่/สถานที่ทํางานของนายจ้างไว้ด้วย
เพื่ อ ประโยชน์ ในการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล และติ ด ตามสอดส่ อ งผู้ ก ระทํ า ผิ ด
แล้วแต่กรณี ทํานองเดียวกับในกระบวนงานแสวงหาข้อเท็จจริง
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๒.๑ พนักงานคุมประพฤติ จะต้องได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเฉพาะของผู้กระทําผิดต่าง
ด้าวหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ในระดับที่เพียงพอที่จะสามารถกําหนดแผนการคุม
ความประพฤติและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ใช้ปฏิบัติต่อผู้กระทํา
ผิดต่างด้าวและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการลด
ความรู้ สึ ก ขั ด แย้ ง ต่ อ ต้ า น อคติ และเลื อกปฏิ บั ติ ก่ อ ให้ เกิ ด การเข้ าใจ
ยอมรับและให้ความร่วมมือในการดําเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ในขั้นตอน
และวิธีการต่างๆ ในกระบวนงานได้อย่างราบรื่น
๒.๒ พนักงานคุมประพฤติต้องกําหนดแผนการคุมประพฤติและแผนการ
ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด โดยคํ า นึ ง ถึ ง บริ บ ททางสั ง คมและ
วัฒ นธรรมเฉพาะของผู้ ก ระทํ าผิ ด ต่างด้าวหรือ กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ตลอดจน
ข้อจํากัดจากแหล่งที่พักอาศัย การเดินทาง การประกอบอาชีพและความ
จํากัดอื่นๆ ของผู้กระทําผิด ตามความเหมาะสม

๓. การดําเนินงานแก้ไขฟื้นฟู
- การจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู
- การติดตามสอดส่อง

๓.๑ พนักงานคุมประพฤติ จะต้องได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และตระหนั กถึ งบริบ ททางสังคมและวัฒ นธรรมเฉพาะของผู้ กระทํ าผิ ด
ต่างด้าวหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ในระดับที่เพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานใน
การจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูและออกติดตามสอดส่องผู้กระทําผิดต่างด้าวใน
พื้ น ที่ ที่ มี ความแตกต่ างทางสังคมและวัฒ นธรรมได้ อ ย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย
๓.๒ กิจกรรมแก้ไขฟื้ นฟู สําหรับ ผู้กระทําผิด ต่างด้ าวจะต้องมีลัก ษณะที่
สอดคล้องกับประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจและภูมิหลังทางวัฒนธรรม
และลักษณะเฉพาะทางชาติพันธุ์ของผู้กระทําผิดต่างด้าว
๓.๓ ด้ วยข้อจํากั ด จากการสื่ อสารด้ วยภาษาไทย นอกจากพนั กงานคุ ม
ประพฤติจําเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาที่ผู้กระทําผิด
ต่างด้าวใช้อยู่แล้ว ในการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูและติดตามสอดส่องใน
พื้นที่นั้น พนักงานคุมประพฤติยังจําเป็นต้องปรับรูปแบบและวิธีการในการ
สื่อสารให้เหมาะสมกับการรับรู้ของผู้กระทําผิดต่างด้าวตามความเหมาะสม
ด้วยเช่นกัน
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๔. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการปฏิบัติงาน
ประเด็นที่ได้รับผลกระทบ
ทุกกระบวนงาน
๑. คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน

แนวทางเตรียมความพร้อมรองรับ
๑.๑ ในระยะสั้นเพื่อการเตรียมการรองรับเฉพาะหน้า กรมคุมประพฤติ
ควรจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานในขั้นตอนและวิธีการของกระบวนงานต่างๆ
สําหรับผู้กระทําผิดต่างด้าวให้กับพนักงานคุมประพฤติในสํานักงานคุม
ประพฤติที่มีแนวโน้มจะมีผู้กระทําผิดต่างด้าวเข้าสู่ระบบงานคดีจํานวน
มาก เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้น
๑.๒ ในระยะกลาง กรมคุมประพฤติต้องจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานสนับสนุนส่วนกลางที่รับผิดชอบการดําเนินงาน
คุมประพฤติและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและพนักงานคุมประพฤติ
ผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานคุมประพฤติหน่วยปฏิบัติที่มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานกับผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียน เพื่อ
ระดมสมองและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกับผู้กระทําผิดต่างด้าว
ในการกํ า หนดแนวทางการปฏิ บั ติ ง านในกระบวนงานต่ า งๆ ให้ เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน
๑.๓ ในระยะยาว กรมคุมประพฤติจําเป็นต้องพัฒนาคู่มือและแนวทาง
ปฏิบัติงานในทุกกระบวนงาน สําหรับทุกกลุ่มผู้กระทําผิด ให้พร้อมสําหรับ
ใช้ปฏิบัติกับผู้กระทําผิดต่างด้าว โดยเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบั ติงานกับ ผู้กระทํ าผิดต่างด้าวในแต่ละขั้นตอนและวิธีการของ
กระบวนงานนั้ น ๆ รวมทั้ งปรับ รู ป แบบและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ให้ เหมาะสม
สอดคล้องสามารถใช้ปฏิบัติกับผู้กระทําผิดต่างด้าวได้จริง

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๑๕๗

กระทรวงยุติธรรม

ประเด็นที่ได้รับผลกระทบ

แนวทางเตรียมความพร้อมรองรับ

๒. แบบเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- แบบเอกสารที่ใช้กับผู้กระทําผิด
- แบบเอกสารที่ ใ ช้ ป ระจํ า ตั ว
ผู้กระทําผิด
- แบบเอกสารที่ ใ ช้ สื่ อ สารกั บ
ผู้กระทําผิด

กรมคุมประพฤติจําเป็นต้องเร่งรีบดําเนินการเพื่อจัดทําแบบเอกสารที่ใช้
ในระบบงานคุมประพฤติ ทั้งกระบวนงานสืบเสาะและพินิจและกระบวนงาน
ควบคุ ม และสอดส่ อ ง และระบบงานฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ทั้ ง
กระบวนงานตรวจพิสูจน์และกระบวนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้
พร้อ มรองรับ การให้ บ ริการแก่ จําเลย ผู้ถูกคุ มความประพฤติ ผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยเฉพาะแบบ
เอกสารสําหรับใช้ประจําตัวผู้กระทําผิด/สื่อสารกับผู้กระทําผิด เช่น ใบนัด
หนังสือเตือน เป็นต้น โดยอาจจัดทําเป็นเอกสารสองภาษา (ภาษาไทยควบคู่
กับภาษาที่ผู้กระทําผิดต่างด้าวใช้) สําหรับผู้กระทําผิดต่างด้าวที่ใช้ภาษาต่างๆ
เพื่อให้ผู้กระทําผิดต่างด้าวสามารถอ่านเข้าใจเนื้อหาในแบบเอกสารต่างๆ ซึ่ง
จะช่ ว ยให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ ช้ สื่ อ สารประกอบการพู ด คุ ย สอบถาม
ผู้กระทําผิดได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยในระยะแรกอาจจัดทําแบบเอกสารดังกล่าว
เฉพาะในภาษาที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวกลุ่มสําคัญที่เข้าสู่กระบวนงานจํานวน
มาก ได้แก่ เมียนม่า ลาว และกัมพูชา รวมทั้งภาษาที่มีผู้ใช้ในภูมิภาคอาเซียน
เป็นจํานวนมาก ได้แก่ ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย หลังจากนั้นจึงค่อยจัดทํา
แบบเอกสารในภาษาอื่ น ๆ และภาษาอั งกฤษ ซึ่ งเป็ น ภาษาทางการของ
อาเซียน ให้ครบถ้วนพร้อมใช้รองรับการปฏิบัติงานกับผู้กระทําผิดต่างด้าวได้
ทุกภาษา

๓. สื่อ/เอกสารในการประชาสัมพันธ์

กรมคุ ม ประพฤติ จํ า เป็ น ต้ อ งเร่ ง รี บ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า สื่ อ เพื่ อ การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ชี้ แ จง หรื อ ให้ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ภารกิ จ ทั่ ว ไปและ
กระบวนการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ระบบงานคุ ม ประพฤติ
ทั้งกระบวนงานสืบเสาะและพินิจและกระบวนงานควบคุมและสอดส่อง และ
ระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั้งกระบวนงานตรวจพิสูจน์และ
กระบวนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในภาษาที่ผู้กระทําผิดต่างด้าว
ใช้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการชี้แจงทําความเข้าใจเบื้องต้นกับผู้กระทํา
ผิด นอกจากนี้ภายในสํานักงานคุมประพฤติยังจําเป็นต้องจัดทําป้ายประกาศ
ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนให้สารสนเทศต่างๆ ที่จําเป็น ในภาษาที่
ผู้กระทําผิดต่างด้าวใช้ เพื่ออํานวยความสะดวกในการสื่อสารกับผู้กระทําผิด
และผู้เกี่ยวข้องต่างด้าวที่เข้ามาใช้บริการงานคดีของสํานักงานคุมประพฤติ

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

ประเด็นที่ได้รับผลกระทบ
๔. ระบบสารสนเทศงานคดี

กระบวนการสอดส่องและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
๑. กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู

๑๕๘

กระทรวงยุติธรรม

แนวทางเตรียมความพร้อมรองรับ
กรมคุมประพฤติจําเป็นต้องปรับปรุงระบบสารสนเทศงานคดีของกรมคุม
ประพฤติให้สอดคล้องและสามารถรองรับฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ต่ า งด้ า วให้ เพี ย งพอต่ อ การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ประมวลผลและรายงานผล และสามารถเรียกใช้สารสนเทศเกี่ยวกับผู้กระทํา
ผิดต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑. กรมคุ ม ประพฤติ จํ า เป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุงรู ป แบบของกิ จ กรรมแก้ ไขฟื้ น ฟู
แบบรายบุคคลและแบบกลุ่มให้สามารถใช้งานรองรับผู้กระทําผิดต่างด้าว
ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการสื่อสารในกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูนั้น
๒. กรมคุมประพฤติจําเป็นต้องปรับแก้ไขให้กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูมีลักษณะที่
สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเฉพาะของผู้กระทําผิดต่างด้าว
หรือกลุ่มชาติพันธุ์

๒. สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมแก้ไข
กรมคุมประพฤติจําเป็นต้องปรับปรุงสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมแก้ไข
ฟื้นฟู
ฟื้ น ฟู แ บบรายบุ ค คลและแบบกลุ่ ม ให้ มี ค วามเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ
ลักษณะเฉพาะของผู้กระทําผิดต่างด้าวได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูนั้น
๓. ภาคี/เครือข่ายในการจัดกิจกรรม
เนื่ อ งจากการดํ าเนิ น งานด้ านกิ จกรรมแก้ไขฟื้ น ฟู ผู้ กระทํ าผิ ด ส่วนหนึ่ ง
แก้ไขฟื้นฟู
อาศั ย รู ป แบบของการทํ า งานร่ ว มกั น ระหว่ า งสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ กั บ
หน่วยงานภาคีและเครือข่ายในการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู ดังนั้นสํานักงานคุม
ประพฤติจึงจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมและให้การสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาคีและเครือข่ายในการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูสามารถปฏิบัติงานรองรับการ
ให้บริการกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูกับผู้กระทําผิดต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะในการสื่อสารกับผู้กระทําผิดต่างด้าวในกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูนั้น

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๑๕๙

กระทรวงยุติธรรม

๕. ด้านบุคลากร
ประเด็นที่ได้รับผลกระทบ
ทุกกระบวนงาน
๑. ทักษะทางภาษา

แนวทางเตรียมความพร้อมรองรับ
๑.๑ กรมคุ ม ประพฤติ ต้ อ งเร่ งรั ด พั ฒ นาความสามารถและทั ก ษะของ
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ธุ ร การคดี ที่ ป ฏิ บั ติ ง านคดี อ ยู่ ใน
สํานักงานคุมประพฤติหน่วยปฏิบัติ ให้มีศักยภาพในการสื่อสารด้วยภาษา
อื่ น ที่ ใช้อยู่ในประเทศสมาชิก ประชาคมอาเซี ยน โดยเฉพาะภาษาของ
ประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มสําคัญที่มีผู้กระทําผิดเข้าสู่กระบวนงานเป็นจํานวน
มากในลํ าดั บ ต้ น ๆ ได้ แ ก่ เมี ย นม่ า ลาวและกั ม พู ช า หรื อเร่งรัด พั ฒ นา
ทักษะการใช้ภาษาของประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักงานคุมประพฤติแต่ละแห่งเสียก่อนในระยะแรก รวมทั้งการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตชายแดนหรือพื้นที่ในความ
รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤตินั้นๆ เช่น ภาษามอญ กระเหรี่ยง ไท
ลื้ อ เป็ น ต้ น หลั ง จากนั้ น จึ ง ค่ อ ยพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ภ าษาที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ น
ประเทศอาเซียนอื่นๆ ตามความจําเป็น รวมทั้งภาษาอังกฤษที่มีโอกาสใช้
งานได้น้อยมาก เนื่องจากคนต่างด้าวจากประเทศอื่นๆ ยังมีจํานวนน้อย
มากและผู้กระทําผิดต่างด้าวส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้ ทั้งนี้โดยจําเป็นต้องจัดการให้สํานักงานคุมประพฤติทุกแห่งมี
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานกับผู้กระทําผิดต่างด้าวที่ไม่สามารถสื่อสาร
ด้ ว ยภาษาไทยได้ ใ นจํ า นวนที่ เพี ย งพอที่ จ ะรองรั บ ปริ ม าณงานคดี ที่ มี
ผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าวได้อย่างเหมาะสม โดยอาจสร้างแรงจูงใจใน
การพั ฒ นาความสามารถและทักษะทางภาษาดังกล่ าวด้ วยการจัดสรร
ค่ า ตอบแทนเป็ น กรณี พิ เ ศษสํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้
ความสามารถเฉพาะนี้ โดยกรมคุ ม ประพฤติ อ าจพั ฒ นาหลั ก สู ต รการ
ฝึกอบรมทางภาษาเป็นการเฉพาะขึ้น หรือจัดให้บุคลากรในสังกัดไปเข้า
รับ การฝึ ก อบรมภาษาที่ จั ดขึ้น โดยองค์ ก รหรือหน่ วยงานอื่ น ตามความ
เหมาะสม

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

ประเด็นที่ได้รับผลกระทบ
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แนวทางเตรียมความพร้อมรองรับ
๑.๒ กรมคุมประพฤติต้องพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
ภาษาทางการของอาเซียนให้กับบุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนทางด้าน
วิชาการในส่วนกลาง เช่น สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กองพัฒนาการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองกิจการชุมชนและบริการสังคม ให้
บุคลากรเหล่านั้นสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อประโยชน์ใน
การติดต่อประสานงาน ประชุมหารือและทําข้อตกลงร่วม ตลอดจนร่วม
กํ าหนดสนธิ สั ญ ญาหรือ กฎหมายระหว่ างประเทศ กั บ หน่ วยงานและ
บุ ค ลากรที่ เกี่ยวข้ องในการดํ าเนิ น งานคุ ม ประพฤติ และการแก้ ไขฟื้ น ฟู
ผู้กระทําผิดในชุมชนหรือมาตรการไม่ควบคุมตัวอื่นๆ ในประเทศสมาชิก
ในประชาคมอาเซียน เพื่อการประสานความร่วมมือและยกระดั บของ
ความร่วมมือไปสู่การดําเนินงานคุมประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทํา
ผิ ด ในชุ ม ชนหรื อ มาตรการไม่ ค วบคุ ม ตั ว อื่ น ๆ อย่ า งเป็ น ระบบและ
มาตรฐานเดี ย วกั น ของประชาคมอาเซี ย นที่ ค าดว่ า จะมี ขึ้ น ในอนาคต
อันใกล้นี้

๒. ความรู้ความเข้าใจบริบทเชิงสังคม
กรมคุมประพฤติต้องไม่ละเลยในการตระหนักถึงความสําคัญของการ
และวัฒนธรรมของบุคคลต่างด้าว
เสริม สร้างความรู้ค วามเข้าใจในองค์ค วามรู้เกี่ ยวกั บ สถานะของบุ ค คล
ต่ างด้ าว ในประเด็ น ของสั ญ ชาติ แ ละเชื้ อ ชาติ การขึ้ น ทะเบี ย นราษฎร์
หมายเลขประจําตัวประชาชน การเข้าเมือง แรงงานต่างด้าว ตลอดจน
กฎหมายและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล
ต่างด้าว ตลอดจนองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับบุคคลต่างด้าวในบริบททางสังคม
และวัฒนธรรม รวมทั้งระบบกฎหมายและการบังคับใช้ของกฎหมายใน
ประเทศอื่นในประชาคมอาเซียน เพื่ อใช้เป็นฐานข้อมูลในการทําความ
เข้ าใจเกี่ยวกับประวัติ ภูมิ หลังของผู้ กระทํ าผิด ต่ างด้าว รวมทั้ งสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านกั บ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ต่ า งด้ า วได้ อ ย่ า งเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ
ธรรมชาติ ทัศนคติ ความเชื่อและจารีตประเพณี เฉพาะของผู้กระทําผิด
ต่างด้าว ทั้งนี้โดยอาจพิจารณาบรรจุองค์ความรู้เหล่านี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติ หรือหลักสูตรการฝึกอบรม
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มการปฏิ บั ติ ง านคุ ม ประพฤติ ร องรั บ การเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียนตามความเหมาะสม
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บุคคลต่างด้าว
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แนวทางเตรียมความพร้อมรองรับ
พนักงานคุมประพฤติและบุคลากรของกรมคุมประพฤติจะต้องได้รับการ
เสริ ม สร้า งทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งและเอื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ งานกั บ ผู้ ก ระทํ าผิ ด
ต่ างด้ าว โดยไม่ มี อ คติ ในทางเหยี ยดหยามดู แ คลนและเลื อกปฏิ บั ติ ต่ อ
ผู้กระทําผิดต่างด้าว โดยอาจสอดแทรกเนื้อหาดังกล่าวไว้ในกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาต่างๆ หรือกําหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานคุมประพฤติรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนตามความเหมาะสม

๔. ศักยภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ประทศในประชาคมอาเซียนที่
มี ร ะบบงานคุ ม ประพฤติ ที่ ส มบู ร ณ์ นอกจากนี้ ยั ง อยู่ ใ นระหว่ า งการ
พัฒนาการใช้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนที่ไม่ควบคุมตัวอื่นๆ
ซึ่งนับว่าเป็ นประเทศที่ ใช้ม าตรการแก้ไขฟื้ น ฟูผู้กระทํ าผิดในชุมชนที่ มี
ก้าวหน้าในระดับต้นๆ ของภูมิภาค ดังนั้นจึงสมควรที่กรมคุมประพฤติของ
ไทยจะต้องเตรียมความพร้อมขององค์กรและบุคลากรในการทําบทบาท
เป็นแหล่งเรียนรู้ของงานคุมประพฤติและมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
ในชุมชน ที่พร้อมจะให้การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจน
ข้ อมู ล ข่ าวสาร เพื่ อให้ เกิ ด การพั ฒ นาทั้ งในระบบงานคุม ประพฤติ แ ละ
มาตรการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ในชุ ม ชนของตนเอง และเรี ย นรู้ จ าก
ประเทศสมาชิกอื่นในประชาคมอาเซียน ในลักษณะของการดําเนินการ
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละฝึ ก อบรม รวมทั้ ง พร้ อ มต่ อ การส่ ง ผู้ แ ทนไปฝึ ก
ปฏิบัติงานในประเทศอื่นหรือจัดส่งวิทยากรไปเผยแพร่ความรู้และสอน
งานให้กับประเทศสมาชิกอื่นในประชาคมอาเซียน เป็นต้น
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๖. บริบทเชิงชุมชน
ประเด็นที่ได้รับผลกระทบ
ทุกกระบวนงาน
๑. การเตรียมชุมชนรองรับ

แนวทางเตรียมความพร้อมรองรับ
๑.๑ เนื่องจากการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในระบบงานคุมประพฤติและ
ระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
ในชุมชน ที่ผู้กระทําผิดจะได้รับการปล่อยตัวจากการควบคุมกับไปใช้ชีวิต
อยู่ในชุมชน/สังคมตามปกติและจําเป็นต้องอาศัยความเข้าใจ การยอมรับ
และให้ โอกาส ตลอดจนการสนั บ สนุ น ช่ วยเหลื อ จากชุ ม ชน ทั้ งในการ
ควบคุ ม ดู แ ลและช่ วยเหลื อสงเคราะห์ ผู้ก ระทํ าผิ ด ตามความเหมาะสม
ดังนั้นในกรณีของการคุมประพฤติและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
สําหรับผู้กระทํ าผิ ดต่ างด้าว กรมคุมประพฤติ โดยเฉพาะสํานั กงานคุ ม
ประพฤติหน่วยปฏิบัติในแต่ละพื้นที่จึงจําเป็นต้องทําความเข้าใจกับชุมชน
เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในทําความเข้าใจและยอมรับ รวมทั้ง
ตอบสนองต่อผู้กระทําผิดต่างด้าวที่ได้รับโอกาสให้ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูใน
ชุมชนเหล่านี้ ให้ได้รับการประคับประคองดูแลช่วยเหลือจากชุมชนเสมอ
เหมือนผู้กระทําผิดทั่วไปด้วย
๑.๒ ปัจจุบันปรากฏมีการเคลื่อนย้ายของบุคคลต่างด้าวจากประเทศเพื่อน
บ้านเข้ามาพักอาศัยและทํางานอาชีพอยู่ในพื้นที่ต่างๆ อย่างกว้างขวาง
และในบางพื้นที่ได้มีการรวมตัวกันของบุคคลต่างด้าวหรือกลุ่มชาติพันธุ์
เดียวกันที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันหนาแน่น เกิดเป็นชุมชนของบุคคลต่างด้าว
หรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยที่ชุมชนเฉพาะเหล่านั้นต่างมีการรวมตัวและมี
ความผูกพันทางสังคมกัน เป็ นปึกแผ่นในการทํากิจกรรมทางสังคมและ
ประเพณีวัฒนธรรมเฉพาะต่างๆ ทั้งที่ไม่เป็นระบบและเป็นระบบ โดยมี
โครงสร้างและการจัดการชุมชนในรูปแบบของกรรมการชุมชน หรือมีผู้นํา
กลุ่ ม หรือผู้ แทนกลุ่ ม ในการดํ าเนิ น งานต่ างๆ เช่น งานสาธารณสุ ขและ
สวัสดิการ รวมทั้งการประสานงานกับฝ่ายปกครองของหน่วยงานภาครัฐ
นอกจากนี้ยังมีบางกลุ่มชาติพันธุ์มีการก่อตั้งมูลนิธิหรือดําเนินงานสาธารณ
กุศลร่วมกันเพื่อจัดสรรสวัสดิการบางอย่างให้แก่สมาชิกของกลุ่ม ดังนั้น
สํานักงานคุมประพฤติในแต่ละพื้นที่จึงควรที่จะเข้าไปทําความรู้จักคุ้นเคย
และสร้างความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ และสร้างความสัมพั น ธ์อันดีกับ
ชุมชนของบุคคลต่างด้าวหรือกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านั้น เพื่อประสานงานและ
ใช้ ประโยชน์ในการดําเนิ นงานในกระบวนงานแสวงหาข้อเท็จจริงและ
กระบวนงานสอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามภารกิจของ
สํานักงานคุมประพฤติตามความเหมาะสม
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แนวทางเตรียมความพร้อมรองรับ

๒. การเตรียมการด้านอาสาสมัครคุม ๒.๑ เนื่องจากอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคีเครือข่ายในการแก้ไขฟื้นฟู
ประพฤติและภาคีเครือข่าย
ผู้ ก ระทํ าผิ ด เป็ น องค์ ป ระกอบสํ าคั ญ ส่ วนหนึ่ งของการดํ าเนิ น งานตาม
ภารกิจของกรมคุมประพฤติ ดังนั้นกรมคุมประพฤติ โดยเฉพาะสํานักงาน
คุมประพฤติหน่ วยปฏิบั ติในแต่ละพื้ น ที่จึงมีความจําเป็นอย่างที่ จะต้อง
เตรียมความพร้อมให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคีเครือข่ายในการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในทุกพื้นที่ มีความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบ
ที่จะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานคุมประพฤติ
และสมควรที่อาสาสมัครคุมประพฤติและภาคีเครือข่ายในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทําผิดจะได้รับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสนับสนุนกรม
คุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทําผิดที่เป็ นบุคคลต่างด้าวในความ
รับผิดชอบตามภารกิจของกรมคุมประพฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
๒.๒ เนื่องจากอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคีเครือข่ายในแต่ละพื้นล้วน
เป็ น ทรั พ ยากรชุ ม ชนที่ มี คุ ณ ค่ า โดยเฉพาะในบางส่ ว นที่ มี ศั ก ยภาพ
เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างด้าวและกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาของบุคคลต่างด้าวหรือกลุ่มชาติพันธุ์ได้ หรือมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดคุ้นเคย
สนิทสนมกับบุคคลต่างด้าวหรือกลุ่มชาติพันธ์เป็นอย่างดี ดังนั้นสํานักงาน
คุมประพฤติสมควรที่จะใช้ประโยชน์จากอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคี
เครื อ ข่ า ยเหล่ า นี้ ในทางที่ จ ะสามารถช่ ว ยสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ข อง
พนักงานคุมประพฤติในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลต่างด้าวหรือกลุ่มชาติพันธุ์
ตามความเหมาะสม โดยการสํ ารวจและจั ด ทํ าทํ าเนี ยบอาสาสมั ค รคุ ม
ประพฤติ และภาคี เครือข่ ายที่ มีศั กยภาพในทางที่ จะช่วยสนั บสนุ นการ
ปฏิบัติของพนักงานคุมประพฤติในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลต่างด้าวหรือกลุ่ม
ชาติพันธุ์ได้ เช่น ทําหน้าที่ล่ามภาษา ช่วยประสานงานระหว่างชุมชนของ
บุคคลต่างด้าวหรือกลุ่มชาติพันธุ์กับสํานักงานคุมประพฤติและพนักงาน
คุมประพฤติในการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานคุมประพฤติใน
ด้านต่างๆ เป็นต้น
จากข้ อมู ลที่ นํ าเสนอแล้ วในส่ วนของแนวทางการเตรี ยมความพร้อมรองรั บการเข้ าสู่ ประชาคมอาเซี ยนของ
กรมคุมประพฤติข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในมิติของทิศทางและนโยบาย กรมคุมประพฤติจําเป็นต้องมีความคงเส้นคงวาในการ
ดําเนินงานตามทิศทางและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กําหนดไว้อย่างจริงจัง
โดยต้องดําเนินการทั้งในมิติของการพัฒนาและยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในระบบรวมและการเตรียมความ
พร้อมในทางปฏิบัติเพื่อให้บริการตามภารกิจแก่ผกู้ ระทําผิดต่างด้าวควบคู่กันไปภายใต้การนําองค์กรที่เป็นระบบ มีเอกภาพ
และมียุทธศาสตร์ ที่มีการสื่อสารและถ่ายทอดที่ชัดเจน ทั่วถึงและเพียงพอต่อการตอบสนองจากทุกภาคส่วนขององค์กร
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ในขณะที่ในมิติของการบริหารจัดการ ในระดับบริหารต้องมีการบริหารงานตามนโยบายและแผนงานอย่าง
มุ่งมั่น โดยมีการบริหารความเสี่ยงในข้อจํากัดจากปัจจัยการบริหารด้านงบประมาณและกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ส่วนในระดับสํานักงาน ผู้บริหารสํานักงานคุมประพฤติต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กําหนด
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะในสํานักงานคุมประพฤติกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เมือง จังหวัดชายแดน แหล่งอุตสาหกรรม
และแหล่งท่องเที่ ยวที่ ต้องปฏิ บัติงานเชิงรุกในการประสานงานกับหน่ วยงานและชุมชนเพื่ อให้ สามารถดําเนิ น
ภารกิจกับผู้กระทําผิดต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ผู้บริหารทุกระดับยังต้องให้การสนับสนุนผู้ปฏิบัติ
ในการพัฒนาศักยภาพที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้บริการงานกับผู้กระทําผิดต่างด้าวด้วยเช่นกัน
สําหรับในมิติของการปฏิบัติงานตามกระบวนงาน ทั้งในกระบวนงานแสวงหาข้อเท็จจริงและกระบวนงาน
สอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พนักงานคุมประพฤติจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
บุคคลต่างด้ าวให้ ครบถ้วน เพื่ อใช้เป็ นฐานข้อมูลและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ สามารถพิ สูจน์ /
ตรวจสอบผู้กระทําผิดต่างด้าว นอกจากนี้ยังต้องได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาที่ใช้อยู่ในประเทศอาเซียน
โดยเฉพาะกลุ่มสําคัญที่มีผู้กระทําผิดเข้าสู่กระบวนงานเป็นจํานวนมาก ได้แก่ เมียนม่า ลาวและกัมพูชา รวมทั้ง
ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในย่านชายแดนหรือพื้นที่ในความรับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤตินั้นๆ เช่น ภาษา
มอญ กระเหรี่ยง ไทลื้อ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถทําให้พนักงานคุมประพฤติได้รับการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านได้เพียงพอ สํานักงานคุมประพฤติจําเป็นต้องมีล่ามภาษาไว้ช่วยสนับสนุนการ
ปฏิ บั ติ งาน โดยเบิ กจ่ายค่ าตอบแทนล่ ามภาษาให้ กับ ผู้ ทํ าหน้ าที่ ล่ ามภาษาเหล่ านั้ น ได้ในอั ต ราที่ กําหนดอย่ าง
เหมาะสม สําหรับการแสวงหาพยานบุคคล พนักงานคุมประพฤติสมควรที่จะให้ความสําคัญกับการจ้างงานและ
นายจ้าง โดยอาศัยนายจ้างของผู้กระทําผิดต่างด้าวเป็นพยานบุคคล และเป็นแหล่งข้อมูลในการติดตามและช่วย
ควบคุมดูแลผู้กระทําผิดอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้กรมคุมประพฤติอาจทําข้อตกลงกับกรมแรงงานในการดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตทํางานของแรงงานต่างด้าวด้วยอีกทางหนึ่ง
ส่วนในมิติของเครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้น กรมคุมประพฤติจําเป็นต้องเร่งจัดทําเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศงานคดี ให้พร้อมรองรับในการให้บริการแก่ผู้กระทําผิดต่างด้าวให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ในมิติของบุคคลากร พนักงานคุมประพฤติและบุคลากรของสํานักงานคุมประพฤติ
จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษา ความรู้ความเข้าใจในบริบทเชิงสังคมและวัฒนธรรม และทัศนคติใน
การปฏิ บั ติ งานกั บ บุ ค คลต่ างด้ าว และศั ก ยภาพในการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ร่วมกั บ บุ ค ลากรของประเทศอื่ น ใน
ประชาคมอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือต่อไป
นอกจากนี้ในมิติของบริบทชุมชน สํานักงานคุมประพฤติหน่วยปฏิบัติในแต่ละพื้นที่จําเป็นต้องทําความ
เข้าใจกับชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในทําความเข้าใจและยอมรับ รวมทั้งตอบสนองต่อผู้กระทําผิดต่าง
ด้าว และยังต้องทําความรู้จักคุ้นเคย ความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนของบุคคลต่างด้าวหรือกลุ่ม
ชาติพันธุ์เพื่อประสานงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ นอกจากนี้ยังต้องเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครคุมประพฤติ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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และภาคีเครือข่ายให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบที่จะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและพร้อม
ในการปฏิบัติงานกับผู้กระทําผิดบุคคลต่างด้าว โดยอาจสนับสนุนการทําหน้าที่ล่ามภาษาและประสานงานระหว่าง
ชุมชนของบุคคลต่างด้าวหรือกลุ่มชาติพันธุ์กับสํานักงานคุมประพฤติและพนักงานคุมประพฤติด้วยอีกทางหนึ่ง
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ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

บทที่ ๕
สรุปผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะ

บทที่ ๕
สรุปผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ เพื่อ
ศึกษาผลกระทบที่เป็น รูปธรรมจากการเข้าสู่ป ระชาคมอาเซียนที่ มีต่อการปฏิ บัติ งานในกระบวนการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและกระบวนการสอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกรมคุมประพฤติและเพื่อนําเสนอ
แนวทางในการเตรี ย มความพร้ อ มของกรมคุ ม ประพฤติ สํ าหรับ รองรับ การเข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ ด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณจาก
ข้อมูลเชิงสถิติและข้อมูลจากการสํารวจภาคสนาม และการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพจากสํานวนคดี
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มและการสํารวจชุมชนในสถานการณ์จริงของสํานักงานคุมประพฤติหน่วยวิจัย ๖
สํานักงานใน ๖ พื้นที่ ได้แก่ สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕ ส่วนคดีที่ ๑ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
สมุทรสาคร ตราด เชียงราย อุบลราชธานีและระนอง ซึ่งเป็นตัวแทนของสํานักงานคุมประพฤติในพื้นที่ชายแดนที่มี
อาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน สํานักงานคุมประพฤติในพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีผู้ใช้
แรงงานต่างชาติจํานวนมาก และสํานักงานคุมประพฤติในพื้นที่เมืองธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการ
ประเมินผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ ภายใต้มาตรการการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนด้วยระบบการคุมประพฤติและระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัด ทั้งในเชิงปริมาณของปริมาณคดีและสัดส่วนของเนื้องานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการที่มีผู้กระทําผิด
ต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียน ๙ ประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนม่า
ลาว สิงคโปร์ เวียดนามและอินโดนีเซีย เข้าสู่ระบบงานคดีของสํานักงานคุมประพฤติ รวมทั้งผลกระทบเชิงคุณภาพ
ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารและการปฏิ บั ติ ง านในกระบวนงานสื บ เสาะและพิ นิ จ กระบวนงานควบคุ ม และสอดส่ อ ง
กระบวนงานตรวจพิสูจน์ และกระบวนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยมุ่งเน้นพิจารณาจากกระบวนงาน
บุคลากร เครื่องมือและบริบทชุมชนในสํานักงานคุมประพฤติหน่วยตัวอย่าง ที่มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานงานคุมประพฤติและงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้สามารถอธิบายถึงผลกระทบจากการ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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เข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติและแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างแท้จริง
การศึกษาวิจัยนี้ มีกลุ่มตัวอย่างประชากร ประกอบด้วย ตัวอย่างสํานวนคดี ๖๖ สํานวนคดี แยกเป็นคดี
สืบเสาะและพินิจ ๑๑ คดี คดีตรวจพิสูจน์ ๑๘ คดี คดีควบคุมและสอดส่อง ๒๐ คดี และคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด ๑๗ คดี และตัวอย่างบุคคล ๗๙ ราย แยกเป็นกลุ่มบุคลากรคุมประพฤติผู้ให้บริการ ในหน่วยปฏิบัติใน
สังกัดกรมคุมประพฤติ ฝ่ายบริหาร ๖ ราย และฝ่ายปฏิบัติ ๔๐ ราย และกลุ่มผู้รับบริการที่เป็นบุคคลต่างด้าวจาก
ประเทศในประชาคมอาเซียนที่เป็นผู้รับบริการในงานสอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ๕ ราย และ
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้กระทําผิด ๑๔ ราย รวมทั้งผู้นําชุมชน/กลุ่มชาติพันธุ์และประชาชนทั่วไป ๑๔ ราย โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการประมวลข้อมูลทางสถิติ การศึกษาสํานวนคดี การสัมภาษณ์ผู้บริหารและสนทนากลุ่มกับผู้ปฏิบัติงาน
ในสํานักงานคุมประพฤติหน่วยตัวอย่าง ตลอดจนติดตามสัมภาษณ์ผู้รับบริการทั้งที่เป็นผู้กระทําผิดต่างด้าวและผู้ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งชุมชนและประชาชนทั่วไป โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่มที่สร้างขึ้นเป็นการเฉพาะ
รวม ๖ แบบ และการลงพื้นที่สํารวจชุมชน หลังจากนั้นจึงนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ
ร้อยละและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
๕.๑ สรุปผลการศึกษาวิจัย
ผลกระทบเชิงปริมาณจากแนวโน้มของปริมาณคดีและสัดส่วนของการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น
๑. แนวโน้มของปริมาณคดีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ กรมคุมประพฤติมีปริมาณคดีที่เข้าสู่
ระบบงานคุมประพฤติ ทั้งในกระบวนงานสื บ เสาะและพิ นิจและกระบวนงานควบคุ มและสอดส่องในทุ กกลุ่ม
ผู้กระทําผิด และระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั้งในกระบวนงานตรวจพิสูจน์และกระบวนงานฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยพบว่า ในทุกกระบวนงานมีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศเมียน
ม่า มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศลาวและกัมพูชา นอกจากนั้นยังมีผู้กระทําผิดต่างด้าว
จากประเทศมาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์บ้างเพียงเล็กน้อย แต่ไม่มีผู้กระทําผิดต่างด้าว
จากประเทศบรูไนเข้าสู่กระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
โดยที่ เมื่ อ เปรียบเที ยบจํ านวนของผู้ก ระทํ าผิ ด ต่ างด้ าวจากประเทศในประชาคมอาเซี ยนกั บ
ผู้กระทําผิดในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติทั้งหมด แม้จะพบว่า สัดส่วนของผู้กระทําผิดต่างด้าวจาก
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้กระทําผิดในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติทั้งหมด
จะมีสัดส่วนของผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเพียงเล็กน้อยมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบ
จํานวนของผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนกับผู้กระทําผิดต่างด้าวทั้งในและนอก
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ประชาคมอาเซียน ก็จะพบว่า ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมีสัดส่วนค่อนข้างสูง
กล่าวคือ มีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้กระทําผิดต่างด้าวทั้งในและนอกประชาคมอาเซียน
ทั้งนี้โดยพบว่า เฉพาะในปีล่าสุด พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนที่เข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติ ในส่วนของกระบวนงานสืบเสาะและพินิจ ส่วนใหญ่เป็นผู้กระทําผิดในฐาน
ความผิดที่หลากหลาย (ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร บุกรุก ความผิดต่อเจ้าพนักงาน การพนัน ป่าไม้/ป่าสงวน
อาวุ ธปื นและอื่ นๆ) รองลงมาได้ แ ก่ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ และความผิ ด เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต และร่ า งกาย ส่ วนใน
กระบวนงานควบคุมและสอดส่อง ส่วนใหญ่เป็นผู้กระทําผิดในความผิดฐานประมาทและกฎหมายจราจร รองลงมา
ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดอื่นๆ สําหรับในระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั้งในส่วน
ของกระบวนงานตรวจพิสูจน์และกระบวนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียนส่วนใหญ่เป็นผู้กระทําผิดในความผิดฐานเสพ รองลงมาได้แก่ ความผิดฐานเสพและมีไว้ใน
ครอบครอง และความผิดฐานเสพและจําหน่าย ตามลําดับ
นอกจากนี้ยังพบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการกระจายตัวของผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียนเข้าสู่กระบวนงานของกรมคุมประพฤติในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติทั่ว
ประเทศแตกต่างกัน โดยมีสํานักงานคุม ประพฤติ 79 แห่ ง ที่ มีผู้กระทํ าผิด ต่างด้าวจากประเทศในประชาคม
อาเซียนเข้ารับ บริการทั้ งในระบบงานคุ มประพฤติและระบบงานฟื้ น ฟูสมรรถภาพผู้ติ ดยาเสพติด มีสํานักงาน
คุมประพฤติ 22 แห่งมีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้ารับบริการเฉพาะในระบบงาน
คุ ม ประพฤติ ห รื อ ระบบงานฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด อย่ างใดอย่ างหนึ่ งเท่ า นั้ น และมี เพี ย งสํ านั ก งาน
คุมประพฤติอีก ๔ แห่ง ได้แก่ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ (สาขานางรอง) สุโขทัย พิจิตรและยะลา ที่ไม่มี
ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียนเข้ารับบริการในกระบวนงานใดๆ เลย โดยพบว่า การเข้าสู่
กระบวนงานของกรมคุมประพฤติของผู้กระทําผิดต่างด้าวนั้น ส่วนใหญ่เป็นการเข้าสู่กระบวนงานตรวจพิสูจน์
รองลงมาได้แก่ กระบวนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กระบวนงานควบคุมและสอดส่องและกระบวนงาน
สืบเสาะและพินิจ โดยมีการกระจายตัวของคดีที่มีผกู้ ระทําผิดต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียนส่วนใหญ่อยู่
ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติในภาค ๕ รองลงมา ๓ ลําดับแรก ได้แก่ สํานักงานคุมประพฤติภาค ๗
ภาค ๔ และภาค ๒ โดยที่มีสํานักงานคุมประพฤติในภาค ๙ มีปริมาณคดีต่ําสุด และในแต่สํานักงานคุมประพฤติ
ภาค คดี ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ที่ เป็ น พื้ น ที่ ช ายแดน เมื อ งใหญ่ เมื อ ง
อุตสาหกรรมและท่องเที่ยว ได้แก่ ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ สํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี ตราด อุบลราชธานี มุกดาหาร เลย เชียงราย เชียงใหม่ ตาก (สาขา
แม่สอด) กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร ระนอง ภูเก็ต สงขลาและตรัง
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๒. สัดส่วนของการปฏิบัติงานคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศในประชาคมอาเซียน
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในกระบวนงาน
ต่างๆ ในคดีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการ
มาตรฐานในกระบวนงานเดี ยวกัน ในคดี ที่ มี ผู้ ก ระทํ าผิ ด เป็ น บุ ค คลสั ญ ชาติ ไทย ปรากฏว่ าการปฏิ บั ติ งานของ
พนักงานคุมประพฤติในกระบวนงานต่างๆ ในคดีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนจะมี
การปฏิบัติงานที่มีเนื้อหาความยากลําบากและสลับซับซ้อนมากขึ้น โดยที่ในกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงทั้ง
กระบวนงานสืบเสาะและพินิจและกระบวนงานตรวจพิสูจน์ พนักงานคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติงานที่มีเนื้อหา
ความยากลํ าบากและสลั บ ซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น ถึ งร้ อ ยละ ๓๐ - ๔๐ โดยมี เนื้ อ หางานที่ มี ค วามยากลํ าบากและ
สลับซับซ้อนมากขึ้นในขั้นตอนการรับคดี การแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลย/นักโทษ และขั้นตอน
การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินจําเลย/นักโทษ ส่วนในกระบวนการสอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดทั้งกระบวนงานควบคุมและสอดส่องและกระบวนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พนักงานคุมประพฤติ
จะต้องปฏิบัติงานที่มีเนื้อหาความยากลําบากและสลับซับซ้อนมากขึ้นถึงร้อยละ ๖๐ – ๗๐โดยมีเนื้อหางานที่มี
ความยากลําบากและสลับซับซ้อนมากขึ้นในขั้นตอนของการในขั้นตอนการรับคดี การชี้แจงเงื่อนไขการคุมความ
ประพฤติและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และวางแผน การดําเนินการควบคุมและสอดส่องตามแผน การติดตาม
และประเมินผลการคุมความประพฤติ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแผน การรายงานและพิจารณาผล
การฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการติดตามผลและสรุปผลการฟื้น ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยที่
ขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่มีเนื้อหางานที่มีความยากลําบากและสลับซับซ้อนมากที่สุดสําหรับ
การแสวงหาข้อเท็จจริง และขั้นตอนการดําเนินการควบคุมและสอดส่องตามแผนและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดตามแผนเป็นขั้นตอนที่มีเนื้อหางานที่มีความยากลําบากและสลับซับซ้อนมากที่สุดสําหรับการสอดส่อง
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ผลกระทบเชิงคุณภาพจากการปฏิบัติงานคดีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ผลกระทบต่อการบริหารงาน
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ต่ า งรั บ รู้ แ ละตระหนั ก ถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มมากขึ้นของปริมาณคดีที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียนที่เข้าสู่
ระบบงานคดีของสํานักงาน โดยการรับรู้ถึงสภาพผลกระทบจากการมีผู้กระทําผิดต่างด้าวเข้าสู่กระบวนงานของ
สํานักงานคุมประพฤติดังกล่าวนั้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะธรรมชาติของผู้กระทําผิดต่างด้าวในพื้นที่และบริบท
เชิงพื้นที่ของสํานักงานคุมประพฤตินั้นๆ เช่น พื้นที่ชายแดน พื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น และ
เห็นว่า สถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อกระบวนงานแสวงหาข้อเท็จจริงและกระบวนงานสอดส่องและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั้งในระบบงานคุมประพฤติและงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยเฉพาะในส่วน
ของผลกระทบต่อการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะของบุคคล การเข้ามาในราชอาณาจักร
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ตลอดจนบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องของผู้กระทําผิดต่างด้าว ที่ส่งผลต่อการลงสรุปข้อเท็จจริงและ
กําหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับการสั่งใช้มาตรการคุมประพฤติและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ทั้งนี้ผู้บริหารสํานักงานคุมประพฤติต่างเห็นว่า ผลกระทบจากการมีผู้กระทําผิดต่างด้าวเข้าสู่
กระบวนงานของสํานักงานคุมประพฤติ นั้นล้วนก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการดําเนินงานตาม
ภารกิจของกรมคุมประพฤติ โดยปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องส่วนใหญ่อยู่ที่การสื่อสารในการให้บริการสําหรับ
ผู้กระทําผิดต่างด้าวที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ และการขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอในบริบทที่
เกี่ยวข้องกับผู้กระทําผิดต่างด้าวนั้นของพนักงานคุมประพฤติ และในระยะที่ผ่านมาสํานักงานคุมประพฤติยังไม่ได้มี
การบริหารจัดการในส่วนของกระบวนงานในความรับผิดชอบให้สามารถตอบสนองต่อผลกระทบที่ได้รับจากการมี
ผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียน เว้นแต่มีการปรับตัวในวิธีการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าของข้อจํากัดในการสื่อสารระหว่างพนักงานคุมประพฤติและผู้กระทําผิดบ้าง โดยอาศัยบุคคลใกล้ชิด
ฝ่ายผู้กระทําผิดช่วยในการสื่อสารภาษาไทย ส่วนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่มีข้อขัดข้องนั้นเป็นไปอย่างยอมจํานนและ
ปฏิบัติเพียงเท่าที่สามารถทําได้ โดยยอมรับในข้อขัดข้องเกี่ยวกับการประสานงานและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ผู้กระทําผิดไปโดยปริยาย แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารในระดับสํานักงานคุมประพฤติต่างมีแนวคิดที่จะดําเนินการ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสนับสนุนบุคลากรในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมดังกล่าวในอนาคต แต่ยัง
ขาดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้จริง
๒. ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การมีผู้กระทําผิดต่างด้าวเข้าสู่กระบวนงานของสํานักงานคุมประพฤติมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในสํานักงานคุมประพฤติในทุกขั้นตอนของกระบวนงาน
แสวงหาข้อเท็จจริงและกระบวนงานสอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของระบบงานคุมประพฤติและ
งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยที่พนักงานคุมประพฤติต่างได้รับผลกระทบจากการที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าว
จากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้าสู่กระบวนงานอย่างรุนแรง ในส่วนที่เป็นผลกระทบจากข้อจํากัดของการ
สื่อสารที่ผู้กระทําผิดต่างด้าวที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ซึ่งนําไปสู่ความยากลําบากในการดําเนินงานตาม
เป้าหมายของภารกิจในทุกขั้นตอน ทั้งยังส่งผลเสียหายต่อการบรรลุผลสําเร็จของแต่ละกระบวนงานอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ ได้ โดยเฉพาะในกระบวนงานแสวงหาข้อ เท็ จจริงที่ มี สาระสําคัญ อยู่ ที่ การรวบรวม “ข้อเท็ จจริง” เกี่ยวกั บ
ผู้กระทําผิดต่างด้าวให้ได้ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่จะวิเคราะห์และประเมินเพื่อตัดสินใจกําหนดใช้มาตรการและ
วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับผู้กระทําผิดแล้วแต่กรณีนั้น เมื่อมีข้อจํากัดในการสื่อสาร ข้อมูลที่ได้จึงย่อมมีความ
ผิดพลาด คลาดเคลื่อนอันจะนําไปสู่การวิเคราะห์และประเมินที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อการสรุป
และตัดสินใช้มาตรการและวิธีปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในที่สุด นอกจากนี้การขาดพร่องในองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับบุคคล
ต่างด้าว โดยเฉพาะในเรื่องของสถานะบุคคล การเข้ามาในราชอาณาจักร ตลอดจนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างด้าว ซึ่งรวมไปถึงผลกระทบจากอุปสรรคและศักยภาพของ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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พนักงานคุมประพฤติในการประสานความร่วมมือในการสืบค้นและตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้กระทําผิดต่างด้าวนั้น ล้วนส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของการปฏิบัติงานในการแสวงหาข้อเท็จจริงสําหรับ
ผู้กระทําผิดต่างด้าวด้วยเช่นกัน
ส่วนในกระบวนการสอดส่องและฟื้น ฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ข้อจํากัด จากการสื่อ สารที่
ผู้กระทําผิดต่างด้าวไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้นั้น ก็ยิ่งเป็นปัญหาสําคัญสําหรับการให้บริการของพนักงานคุม
ประพฤติในการปฏิบัติงานควบคุมดูแลและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทําผิต่างด้าวเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปฏิบัติงานในการรับรายงานตัว การจัดกิจกรรมให้การแก้ไขฟื้นฟูหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และการ
ดําเนินงานอื่นๆ กับผู้กระทําผิดต่างด้าว ตลอดจนการติดตามสอดส่องและปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งความยุ่งยาก
ลําบากในการปฏิบัติงานในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นหลัก ประกอบกับลักษณะธรรมชาติ
ของบุคคลต่างด้าวที่มีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยและงานอาชีพบ่อยครั้ง อันไม่เอื้อต่อการใช้มาตรการ
แก้ไขฟื้นฟูในชุมชนนี้ จึงยิ่งทําให้พนักงานคุมประพฤติประสบกับความยากลําบากในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องที่เกิดจากข้อจํากัดของกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูที่ไม่เหมาะสมทั้งด้านภาษาที่ใช้
สื่อสารและสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ ความจํากัดของหน่วยงานภาคีที่ไม่สามารถรองรับบุคคลต่างด้าว และโปรแกรมการ
แก้ไขฟื้นฟูและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีลักษณะซึ่งไม่เอื้อต่อการดําเนินการต่อเนื่องกับบุคคลต่างด้าวที่มี
การเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยครั้ง รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อันได้แก่ ระบบสารสนเทศงานคดี แบบ
เอกสาร คู่มือและแนวปฏิบัติ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ยังมีข้อจํากัดและไม่พร้อมต่อการใช้ปฏิบัติกับผู้กระทําผิด
ต่างด้าว ทั้งอาจไม่สอดคล้องกับบริบทเชิงสังคมและวัฒนธรรมเฉพาะของบุคคลต่างด้าวนี้ จึงย่อมส่งผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดด้วยมาตรการคุมประพฤติและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสําหรับ
ผู้กระทําผิดต่างด้าวนี้ด้วย
นอกจากนี้ผลการศึกษาวิจัยยังพบว่า การเพิ่มขึ้นของบุคคลต่างด้าวในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ
ไทย ตลอดจนการรวมตัวกันทางสังคมของบุคคลต่างด้าวที่ก่อให้เกิดเป็นชุมชนเฉพาะของกลุ่มบุคคลต่างด้าวใน
พื้นที่ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น แม้โดยทั่วไปประชากรในพื้นที่จะมีความคุ้นชินและยอมรับในสภาพการณ์ที่มี
ความหลากหลายปะปนกันของบุคคลต่างด้าวกับบุคคลในพื้นที่ แต่ในบางมิติ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับบุคคลในท้องถิ่น
ก็อาจแฝงไว้ด้วยความวิตกกังวลถึงผลกระทบที่จะตามมาทั้งในด้านสุขอนามัย การสาธารณสุข ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดไปจนถึงความรู้สึกว่า ถูกแย่งชิงทางทรัพยากรในการบริโภคทั่วไป สวัสดิการจากรัฐ รวม
ไปจนถึงส่วนแบ่งในตลาดแรงงาน ซึ่งผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้ อาจส่งผลต่อท่าทีและทัศนคติของบุคคล
และชุม ชนที่จะมีต่อ บุ คคลต่ างด้าว ทํ าให้ เกิด เป็ นอคติ ทางชาติ พัน ธุ์และการเลือ กปฏิ บั ติในกรณี ต่ างๆ ซึ่ งเป็ น
ประเด็นที่อาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการปฏิบัติงานให้บริการต่อผู้กระทําผิดต่างด้าวของบุคลากรคุมประพฤติได้
ซึ่งเป็นสิ่งที่พนักงานคุมประพฤติต้องมีความตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบทางสังคมในลักษณะนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงมิ
ให้ปมของความวิตกกังวลและอคติดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในกระบวนงานของกรมคุมประพฤติด้วย
เช่นกัน
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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แนวทางในการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรมคุมประพฤติ
จากการประมวลผลการศึกษาวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงปริมาณจากแนวโน้มของปริมาณคดีและ
สัดส่วนของการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น และผลกระทบเชิงคุณภาพจากการปฏิบัติงานในคดีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคล
ต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียน ตลอดจนการวิเคราะห์ผลกระทบเหล่านั้นเพื่อสังเคราะห์ขึ้นเป็นข้อเสนอ
แนวทางในการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรมคุมประพฤติในการให้บริการงานคุม
ประพฤติและงานฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสําหรับผู้กระทําผิดที่ เป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนที่เข้าสู่กระบวนงานสืบเสาะและพินิจ กระบวนงานควบคุมและสอดส่อง กระบวนงานตรวจ
พิ สูจน์และกระบวนงานงานฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ติด ยาเสพติด ของสํ านักงานคุมประพฤตินั้ น สามารถเสนอเป็ น
แนวทางในการเตรียมความพร้อมรองรับต่อสถานการณ์ดังกล่าวในมิติต่างๆ ที่สําคัญได้ดังต่อไปนี้
๑. ทิศทางและนโยบาย กรมคุมประพฤติจําเป็นต้องมีความคงเส้นคงวาในการดําเนินงานตามทิศทางและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กําหนดไว้อย่างจริงจัง โดยต้องดําเนินการทั้ง
ในมิติของการพัฒนาไปสู่ความพร้อมต่อการมีระบบ “คุมประพฤติอาเซียน” เพื่อยกระดับความร่วมมือจากการทํา
ข้อตกลงไปสู่การกําหนดกฎหมายร่วมกันของประชาคมอาเซียน ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมในทางปฏิบัติ
เพื่อให้บริการตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ ให้สามารถรองรับการให้บริการแก่ผู้กระทําผิดต่างด้าว ทั้งนี้การ
ดําเนินตามเข็มมุ่งและการขับเคลือ่ นนโยบายดังกล่าว ต้องกระทําภายใต้การนําองค์กรที่เป็นระบบ มีเอกภาพและมี
ยุทธศาสตร์ ที่ต้องอาศัยการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายที่ชัดเจน ทั่วถึงและเพียงพอต่อการตอบสนองจากทุกภาค
ส่วนขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การบริหารจัดการ ในระดับกรม กรมคุมประพฤติต้องมีการบริหารงานตามนโยบายและแผนงานอย่าง
มุ่งมั่น โดยมีการบริหารความเสี่ยงในทางที่จะก่อให้เกิดหลักประกันได้ว่า จะสามารถลดข้อจํากัดจากปัจจัยการ
บริหารด้านงบประมาณและกําลังคนที่มีอยู่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการเตรียมการรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปของผู้รับบริการที่เกิดจากการมีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียนเข้าสู่ระบบงานตามภารกิจ
ของกรมคุมประพฤติเพิ่มขึ้นนี้
ส่วนในระดับสํานักงาน ผู้บริหารสํานักงานคุมประพฤติต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตาม
แผนงานที่กําหนดอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในสํานักงานคุมประพฤติกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เมือง จังหวัดชายแดน
แหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องปฏิบัติงานเชิงรุกในการประสานงานกับหน่วยงานและชุมชนเพื่อให้
สามารถดําเนินการแสวงหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงของบุคคลต่างด้าว ในกระบวนงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ผู้ บ ริห ารทุ กระดับ ยั งต้ องให้ การสนับ สนุ น ผู้ป ฏิ บั ติ งานในการพั ฒ นาศั ก ยภาพที่เอื้ อ ต่ อการ
ปฏิบัติงานให้บริการงานคุมประพฤติและงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกับผู้กระทําผิดต่างด้าว ทั้งด้านทักษะ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ภาษาประเทศเพื่อนบ้านและภาษาอังกฤษ การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานในประเทศ
อาเซียน เป็นต้น
๓. การปฏิบัติงานตามกระบวนงาน กรมคุมประพฤติต้องดําเนินงานให้พนักงานคุมประพฤติได้รับการ
เตรียมความพร้อมในด้านองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานกับผู้กระทําผิดต่างด้าว ทั้งในกระบวนงาน
แสวงหาข้ อ เท็ จ จริงและกระบวนงานสอดส่ อ งและฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ซึ่ งพนั กงานคุ ม ประพฤติ
จําเป็ นต้อ งได้ รับ การพัฒ นาองค์ ค วามรู้เกี่ยวกั บ บุ คคลต่ างด้ าวให้ ครบถ้วนสมบู รณ์ เพื่ อใช้ เป็ น ฐานข้อ มู ล และ
สามารถประสานงานกั บ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ งในการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ พิ สูจน์ แ ละตรวจสอบข้ อ เท็ จจริงเกี่ยวกั บ
ผู้กระทําผิดต่างด้าว
นอกจากนี้ พ นั กงานคุ ม ประพฤติ ยังต้ อ งยั งต้อ งได้ รับ การพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ภาษาที่ ใช้อ ยู่ในประเทศ
อาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มสําคัญที่มีผู้กระทําผิดเข้าสู่กระบวนงานของกรมคุมประพฤติเป็นจํานวนมากในระดับต้นๆ
ได้แก่ เมียนม่า ลาวและกัมพูชา รวมทั้งภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในบริเวณชายแดนหรือพื้นที่ในความรับผิดชอบของ
แต่ละสํานักงานคุมประพฤติ เช่น ภาษามอญ กระเหรี่ยง ไทลื้อ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากมีข้อจํากัดที่ไม่สามารถ
ทําให้พนักงานคุมประพฤติได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านได้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
สํานักงานคุมประพฤติจําเป็นต้องมีล่ามภาษาไว้ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยมีการเตรียมการในการจัดทําคํา
ขอตั้งงบประมาณในการนี้ ให้สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนล่ามภาษาให้กับผู้ทําหน้าที่ล่ามภาษาเหล่านั้นได้ในอัตรา
ที่ควรทําข้อตกลงกับกระทรวงการคลังในการเบิกจ่ายค่าล่ามภาษาได้อย่างเหมาะสม
อนึ่งเนื่องจากลักษณะเฉพาะของบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร ที่ส่วนใหญ่มาเพื่อทํางานอาชีพ
และปัจจุบันมีความพยายามในการจัดระเบียบการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว ดังนั้นสําหรับ
การแสวงหาพยานบุคคล พนักงานคุมประพฤติสมควรที่จะให้ความสําคัญ การจ้างงานและนายจ้าง โดยอาศัย
นายจ้างของผู้กระทําผิดต่างด้าวเป็นพยานบุคคล และเป็นแหล่งข้อมูลในการติดตามและช่วยควบคุมดูแลผู้กระทํา
ผิดอีกทางหนึ่งด้วยทั้งนี้กรมคุมประพฤติอาจทําข้อตกลงกับกรมการจัดหางาน ในการดําเนินการตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับการขออนุญาตทํางานของแรงงานต่างด้าวด้วยอีกทางหนึ่ง
๔. เครื่องมือในการปฏิบัติงาน กรมคุมประพฤติจําเป็นต้องเร่งจัดทําเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
รวมทั้ งพั ฒ นาระบบสารสนเทศงานคดี ให้ พ ร้อ มรองรับ ในการให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ก ระทํ าผิ ด ต่ างด้ าวให้ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๕. บุคคลากร พนักงานคุมประพฤติและบุคลากรของสํานักงานคุมประพฤติจําเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ทักษะทางภาษาที่ผู้กระทําผิดต่างด้าวใช้ ตลอดจนได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบริบทเชิงสังคมและ
วัฒนธรรมของบุคคลต่างด้าวและประเทศอาเซียน รวมทั้งทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานกับบุคคลต่างด้าว
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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นอกจากนี้บุคลากรของกรมคุมประพฤติยังจําเป็นต้องได้รับการเตรียมความพร้อมของศักยภาพในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับบุคลากรของประเทศอื่นในประชาคมอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือต่อไป
๖. บริบทชุมชน สํานักงานคุมประพฤติหน่วยปฏิบัติในแต่ละพื้นที่จําเป็นต้องทําความเข้าใจกับชุมชนเพื่อ
เตรียมความพร้อมของชุมชนในการทําความเข้าใจและยอมรับ รวมทั้งตอบสนองต่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดต่างด้าว
ในชุมชนอย่างเหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้นสํานักงานคุมประพฤติยังต้องทําความรู้จักคุ้นเคย ความเข้าใจและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนของบุคคลต่างด้าวหรือกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อประสานงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
กรมคุมประพฤติในกรณีต่างๆ
นอกจากนี้ กรมคุ ม ประพฤติ แ ละสํ านั ก งานคุ ม ประพฤติ ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ยังควรเตรี ยมความพร้ อ มของ
อาสาสมั ครคุมประพฤติและภาคีเครือข่ายให้ มีค วามเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบที่จะได้รับจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและพร้อมต่อการปฏิบัติงานกับผู้กระทําผิดบุคคลต่างด้าว โดยอาจสนับสนุนการทําหน้าที่ล่าม
ภาษาและประสานงานระหว่างชุมชนของบุคคลต่างด้าวหรือกลุ่มชาติพันธุ์กับสํานักงานคุมประพฤติและพนักงาน
คุมประพฤติในพื้นที่นั้นๆ ด้วย
๕.๒ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาวิจัยไปใช้
๑. กรมคุ ม ประพฤติ ค วรจะต้ อ งพิ จ ารณานํ า ผลการศึ ก ษาวิ จั ย นี้ โดยเฉพาะในส่ วนของการ
ประมวลผลกระทบและสังเคราะห์ขึ้นเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
กรมคุ ม ประพฤติ ในมิ ติ ข องทิศ ทางและนโยบาย การบริห ารจัด การ กระบวนงาน เครื่องมื อ ในการปฏิ บั ติงาน
บุคลากรและบริบทชุมชน มาใช้พิจารณาประกอบในการปรับปรุงและกําหนดโครงการรายปีงบประมาณตาม
“แผนงานความร่วมมือการบริหารจัดการผู้กระทําผิดในชุมชนเพื่อการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการก่อ
อาชญากรรมในประชาคมอาเซียนของกรมคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒” ที่กําหนดไว้แล้วแต่เดิม ให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของผลกระทบจากการที่มีผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ให้สามารถปฏิบัติให้เกิดความร่วมมือและยกระดับความร่วมมือในการพัฒ นามาตรฐานกระบวนงาน บุคลากร
กฎหมายและฐานข้อมูลและสารสนเทศของการคุมประพฤติและมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนได้อย่าง
แท้จริง
๒. กรมคุมประพฤติต้องให้น้ําหนักความสําคัญกับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
สร้างระบบ “การคุมประพฤติอาเซียน” ด้วยกิจกรรมทางวิชาการและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซี ยน ในระดั บที่ เท่ าเที ยมกับ การพั ฒ นาศัก ยภาพและความพร้อ มในการปฏิบั ติ งานของ
บุคลากรคุมประพฤติในการให้บริการตามภารกิจของกรมคุมประพฤติกับผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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๓. กรมคุมประพฤติจําเป็นต้องจัดลําดับความสําคัญก่อน-หลังของการดําเนินงานเพื่อเตรียมความ
พร้อมและพัฒ นาศักยภาพในการปฏิ บัติงานของบุคลากรคุมประพฤติในการให้บริการตามภารกิจของกรมคุม
ประพฤติกับผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใน
มิติต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล โดยสมควรที่จะพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้บริการตามภารกิจของกรมคุม
ประพฤติกับผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนของบุคลากรคุมประพฤติ ในด้านทักษะ
ภาษาอาเซียนที่จําเป็น (เมียนม่า ลาวและกัมพูชา) รวมทั้งองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างด้าวจากประเทศใน
ประชาคมอาเซียนควบคู่กับการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนงานต่างๆ ตาม
ภารกิจของกรมคุมประพฤติ และปรับปรุงระบบสารสนเทศงานคดีให้ สามารถรองรับผู้กระทํ าผิดต่างด้าวจาก
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้อย่างเหมาะสมเป็นลําดับแรก
๔. กรมคุมประพฤติจําเป็นต้องเตรียมการรองรับการประสานความร่วมมือและประสานข้อมูล
สารสนเทศ ทั้งสารสนเทศทั่วไปของระบบงานคุมประพฤติและสารสนเทศงานคดี ให้พร้อมรองรับการเชื่อมต่อ
ข้อมูลในฐานข้อมูลผู้กระทําผิดและสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลผู้กระทําผิดใน
ประเทศอื่นๆ ในประชาคมอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือในการดําเนินงาน “คุมประพฤติ
อาเซียน” ร่วมกันในอนาคต
๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยต่อไป
๑. กรมคุมประพฤติควรจะต้องดําเนินการศึกษาค้นคว้าเพื่อจัดทําเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานคุมประพฤติ โดยเฉพาะแบบเอกสารต่างๆ รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ประเภทอื่นๆตามความเหมาะสม สําหรับใช้ในการสื่อสารกับผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศในประชาคมอาเซียน
ตลอดจนโปรแกรมที่ใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดต่างด้าว รวมทั้งต้องทําการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการใช้
เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่จัดทําขึ้นเหล่านั้นกับผู้กระทําผิดต่างด้าวจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติต่อไป
๒. กรมคุมประพฤติควรจะต้องทําการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานกับผู้กระทําผิดต่างด้าวของกรมคุมประพฤติ ที่กําหนดไว้ตามกรอบของ “แผนงานความร่วมมือการ
บริหารจัดการผู้กระทําผิดในชุมชนเพื่อการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการก่ออาชญากรรมในประชาคม
อาเซียนของกรมคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒” และโครงการพัฒนาบุคลากรต่างๆ ภายใต้แผนงานดังกล่าว
ในแต่ละปีงบประมาณที่จะเกิดขึ้นต่อไปอย่างจริงจัง เพื่อใช้ในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้รองรับการก้าวเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างแท้จริง
๓. กรมคุ ม ประพฤติ ค วรจะต้ อ งทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ทํ า ความเข้ า ใจและเปรี ย บเที ย บการ
ปฏิบัติงานภายใต้มาตรการคุมประพฤติและมาตรการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนในลักษณะอื่นที่มีใช้อยู่ในประเทศอื่นใน
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
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ประชาคมอาเซียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติภายใต้ความ
ร่วมมือ ในการบั งคับ ใช้ มาตรการคุมประพฤติแ ละมาตรการแก้ ไขฟื้ น ฟู ในชุ มชนในลั กษณะอื่น ร่วมกั น ระหว่าง
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ในลักษณะของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ในการ
“โอนคดีคุมประพฤติระหว่างประเทศ” ที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต
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ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
แบบเก็บข้อมูลจากสํานวนคดี

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๑๘๘

กระทรวงยุติธรรม

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๑๘๙

กระทรวงยุติธรรม

ชุดที่..............

แบบเก็บข้อมูลจากสํานวนคดี
เพื่อศึกษาผลกระทบการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

.สํานักงานคุมประพฤติ.................................................
คดี  สืบเสาะและพินิจ  ผูใ้ หญ่  นักโทษ

เลขทะเบียน ................/................

 ควบคุมและสอดส่อง  เด็กฯ  ผู้ใหญ่  พักโทษ  ลดโทษ เลขทะเบียน ................/................
 ตรวจพิสูจน์
 ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เลขทะเบียน .........../................/..................
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทัว่ ไปของสํานวนคดี
ชื่อผู้กระทําผิด ...........................................................................................................................................................
ศาล ............................................................................................................................................................................
กรณีคดีสืบเสาะฯ / ตรวจพิสูจน์
- มีคําสั่งให้สืบเสาะฯ / ตรวจพิสูจน์ เมื่อ ....................................... ส่งรายงานเมื่อ .................................................
- สอบปากคําผู้กระทําผิด / พยาน ที่เป็นชาวต่างชาติ จํานวน .................... ครั้ง เมื่อ ..............................................
- ความเห็นของพนักงานคุมประพฤติ เสนอให้  ควบคุมตัว
 ไม่ควบคุมตัว
 อื่นฯ (ระบุ)...............................................................................
- เสนอรายงานฯ เมื่อ .................................................................................................................................................
- ชื่อ-สกุล ของพนักงานคุมประพฤติ เจ้าของสํานวนคดี ............................................................................................
กรณีคดีสอดส่องฯ / ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
- มีคําสั่งให้สอดส่อง / ฟื้นฟูฯ เมื่อ .............................................................................................................................
- ระยะเวลาคุมประพฤติ / ฟื้นฟูฯ ระหว่าง ...................................... ถึง ...................................................................
- คําพิพากษาให้ จําคุก............... เดือน / ปี รอลงโทษ...........................ปี คุมประพฤติ...........................................ปี
- เงื่อนไขการคุมประพฤติ  รายงานตัว........................  บริการสังคม.......................  อื่นฯ .......................
- ผลการคุมประพฤติ  พ้นคุมฯ  ผิดเงื่อนไข  อื่นฯ .......................................................................
- ส่งรายงาน เมื่อ ........................................................................................................................................................
- ฟื้นฟูฯ แบบ ........................................... สถานที่....................................................................................................
- ผลการฟื้นฟูฯ
 พอใจ  ไม่พอใจ
- ส่งรายงาน เมื่อ ........................................................................................................................................................
- ชื่อ-สกุล ของพนักงานคุมประพฤติ เจ้าของสํานวนคดี ............................................................................................
ลงชื่อ..........................................................ผู้บันทึกข้อมูล/นักวิจัย
(...............................................................)
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๑๙๐

กระทรวงยุติธรรม

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๑๙๑

กระทรวงยุติธรรม

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแสวงหาข้อเท็จจริง
(กรณีสํานวนคดีสืบเสาะและพินิจ)
ประเด็น

การบันทึกข้อมูล
(ความครบถ้วน/
ความชัดเจน)
มี
ไม่มี

๑. ปกหน้าสํานวน
(มีข้อมูลทีแ่ สดงว่าเป็นชาวต่างชาติ/อาเซียน)
๒. ใบนัดจําเลย
- มีเอกสาร............................ที่ให้นํามาด้วย
๓. แบบบันทึกข้อมูลจําเลย (คป.๓)
๓.๑ ประวัติครอบครัวและภูมิหลัง
- ระบุสญ
ั ชาติ/เชื้อชาติของบุคคลเกี่ยวข้อง
- ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน/ที่อยู่อื่นที่
ติดต่อได้ /รายละเอียดเพิ่มเติม
- ครอบครัวและผู้ใกล้ชดิ (ระบุสญ
ั ชาติ/
เชื้อชาติ)
- สถานภาพการสมรส (ระบุสัญชาติ/เชือ้ ชาติ)
- การศึกษา / การประกอบอาชีพ
(ที่ผ่านมาทําอะไรที่ไหน/ปัจจุบันเป็นอย่างไร)
(สถานภาพทางการเงิน/หนี้สิน /นายจ้างและการติดต่อ
นายจ้าง)
- ประวัตกิ ารกระทําผิด
- สถานการณ์ควบคุมตัว
- เหตุทคี่ วรได้รับความปรานีจากศาล
- ความต้องการความยินยอมเกี่ยวกับวิธีการ
คุมความประพฤติ (ประเด็นเกี่ยวกับคนต่างด้าว)

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

ข้อสังเกต

กรมคุมประพฤติ

๑๙๒

กระทรวงยุติธรรม

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๑๙๓

ประเด็น

กระทรวงยุติธรรม

การบันทึกข้อมูล
(ความครบถ้วน/
ความชัดเจน)
มี
ไม่มี

ข้อสังเกต

๓. ๒ การบันทึกความเป็นมาของการเข้ามาพักอาศัย
ในประเทศไทย
๔. บันทึกถ้อยคําพยาน (ค.ป.๕)
- ข้อมูลทีแ่ สดงว่าเป็นต่างด้าว (เชื้อชาติ/สัญชาติ)
๕. แบบกรอกข้อมูลเกี่ยวกับจําเลย (ให้นายจ้างกรอก)
ข้อมูลเกี่ยวกับจําเลยที่แสดงว่าเป็นบุคคลต่างด้าว
๖. แบบกรอกข้อมูลเกี่ยวกับจําเลย (ให้ฝ่ายปกครอง/ผู้นํา
ชุมชนกรอก) ข้อมูลเกี่ยวกับจําเลยที่แสดงว่าเป็นบุคคลต่างด้าว
๗. หลักฐานแสดงตัว/สถานะบุคคล
๘. การสื่อสาร / ล่าม
๙. การออกสืบเสาะฯ
๑๐. รายงานการสืบเสาะฯ ข้อมูลเกี่ยวกับจําเลยที่แสดงว่า
เป็นบุคคลต่างด้าว
๑๑. ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ/ข้อสังเกต
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๑๙๔

กระทรวงยุติธรรม

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๑๙๕

กระทรวงยุติธรรม

(กรณีสํานวนคดีสืบเสาะข้อเท็จจริงนักโทษผู้จะได้พกั การลงโทษ/ลดวันต้องโทษจําคุก)

ประเด็น

การบันทึกข้อมูล
(ความครบถ้วน/
ความชัดเจน)
มี
ไม่มี

1. แบบบันทึกข้อมูลนักโทษเด็ดขาดก่อนปล่อย
คุมประพฤติ (แบบ ส.๑-๔๖)
ตอนที่ ๒ ข้อมูลทัว่ ไปของผูอ้ ุปการะ
- สัญชาติ /เชือ้ ชาติ
- ทีอ่ ยูอ่ าศัยและสภาพแวดล้อม
อื่นๆ (ระบุ)......(ชุมชนคนต่างด้าว เป็นต้น)
ตอนที่ ๓ ความเห็นผู้นําชุมชน
- ประเด็นความเห็นเกี่ยวกับการดูแล/ช่วยเหลือ
คนต่างด้าวทีอ่ าศัยอยู่ในชุมชน
ตอนที่ ๔ ความเห็นของ พคป. หรือ อ.ส.ค.
ที่ออกไปเยี่ยมบ้าน
- ประเด็นความเห็น... (กรณีคนต่างด้าวที่เป็น
ผู้อุปการะ/หรือนักโทษเอง
๒. รายงานสืบเสาะข้อเท็จจริง (แบบ ส.๒-๔๖)
- ข้อสังเกตพิเศษ (ถ้ามี)...................กรณีผู้อุปการะเป็น
คนต่างด้าว

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

ข้อสังเกต

กรมคุมประพฤติ

๑๙๖

กระทรวงยุติธรรม

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๑๙๗

กระทรวงยุติธรรม

(กรณีสํานวนคดีการตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด)

ประเด็น

การบันทึกข้อมูล
(ความครบถ้วน/
ความชัดเจน)
มี
ไม่มี

บันทึกถ้อยคําผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ (บฟ ๑-๔)
๑. ข้อมูลส่วนตัว
๑.๑ สัญชาติ/เชื้อชาติ
๑.๒ ภูมิลําเนา
๑.๓ ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน ,รายละเอียดเพิ่มเติม
๒. ครอบครัวและผู้ใกล้ชิด
๒.๑ บิดา / เชือ้ ชาติ, สัญชาติ
มารดา / เชือ้ ชาติ, สัญชาติ
๒.๒ บุคคลที่ให้อุปการะข้าพเจ้าในปัจจุบัน
๒.๓ ปัจจุบันข้าพเจ้าพักอาศัยอยู่กับเกี่ยวข้องเป็น
๓. สถานภาพการสมรส
ชื่อสามี/ภรรยา –เชือ้ ชาติ,สัญชาติ
๔. การศึกษา/การประกอบอาชีพ
๔.๑ การศึกษา
๔.๒ อาชีพ /สถานที่ทํางาน/รายได้
๔.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
๔.๔ นายจ้าง / การติดต่อนายจ้าง
๕. ประวัตกิ ารกระทําผิด
๖. ประวัตกิ ารเกี่ยวข้องกับยาเสพติด/การเข้ารับการ
บําบัด/ฟืน้ ฟูฯ
๗. การบันทึกความเป็นมาของการเข้ามาพักอาศัยใน
ประเทศไทย
๘. หากคณะอนุกรรมการมีคาํ สั่งให้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
- การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
๙. เอกสารอื่นๆ
- แผนที่บ้าน (การระบุรายละเอียด สภาพแวดล้อม/
ชุมชน)
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

ข้อสังเกต

กรมคุมประพฤติ

๑๙๘

กระทรวงยุติธรรม

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๑๙๙

ประเด็น

กระทรวงยุติธรรม

การบันทึกข้อมูล
(ความครบถ้วน/
ความชัดเจน)
มี
ไม่มี

- ทะเบียนบ้าน/เอกสารรับรองสถานะบุคคล
(หลักฐานแสดงตัว)
๑๐. รายงานการตรวจพิสูจน์
๑๐.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์
- สัญชาติ/เชื้อชาติ
๑๐.๒ ความเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการฟืน้ ฟูฯ
๑๑. กระบวนงานฟืน้ ฟูฯ
- ที่พักอาศัย
- การประกอบอาชีพ
- การเข้ารับการฟื้นฟูฯ
- ผลการฟื้นฟูฯ
๑๒. การให้ อ.ส.ค. สอดส่องแทน
- ข้อมูลเบื้องต้น (อ.ค.ป. ๒/๑)

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

ข้อสังเกต

กรมคุมประพฤติ

๒๐๐

กระทรวงยุติธรรม

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๒๐๑

กระทรวงยุติธรรม

(กรณีสํานวนคดีการควบคุมและสอดส่อง)

ประเด็น

การบันทึกข้อมูล
(ความครบถ้วน/
ความชัดเจน)
มี
ไม่มี

๑. ปกหน้าสํานวน (ค.ป.๑ ข.)
(ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าเป็นชาวต่างชาติ/อาเซียน)
๒. แบบบันทึกข้อมูลผูถ้ กู คุมความประพฤติ (คป.๑๑)
๒.๑ ประวัติครอบครัวและภูมิหลัง
- สัญชาติ/เชือ้ ชาติ
- ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน/ที่อยู่อื่นที่
ติดต่อได้ /รายละเอียดเพิ่มเติม
- ครอบครัวและผู้ใกล้ชดิ (มีการระบุสญ
ั ชาติ/
เชื้อชาติ)
- สถานภาพการสมรส (มีการระบุสญ
ั ชาติ/
เชื้อชาติ)
- การศึกษา / การประกอบอาชีพ (ที่ผ่านมาทํา
อะไรที่ไหน/ปัจจุบันเป็นอย่างไร) (สถานทางการเงิน/
หนี้สิน)
- ประวัติการกระทําผิด
๒.๒ การบันทึกความเป็นมาของการเข้ามาในประเทศ
ไทย จนกระทัง่ ถูกจับกุมดําเนินคดี
๒.๓ ความต้องการความช่วยเหลือ
อื่นๆ.......(กรณีเกี่ยวกับคนต่างด้าว)
๓. แบบบันทึกการรับรายงานตัวรายบุคคล (ค.ป. ๑๒ ก.)
ส่วนที่ ๓ ความเห็นของ พคป.
ข้อสังเกตอื่นๆ.......................
(การระบุให้เห็นถึงการแก้ไขฟื้นฟู/การช่วยเหลือกรณี
คนต่างด้าว)

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

ข้อสังเกต

กรมคุมประพฤติ

๒๐๒

กระทรวงยุติธรรม

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๒๐๓

ประเด็น

กระทรวงยุติธรรม

การบันทึกข้อมูล
(ความครบถ้วน/
ความชัดเจน)
มี
ไม่มี

๔. แบบบันทึกการรับรายงานตัวแบบกลุม่ (ค.ป. ๑๒ ก.)
- ประเด็นของปัญหาความต้องการช่วยเหลือ/การเข้า
ร่วมกิจกรรม/การสงเคราะห์
อื่นๆ...........................(กรณีคนต่างด้าว)
- ส่วนที่ ๓ ความเห็นของ พคป.
อื่นๆ.......................(กรณีคนต่างด้าว)
๕. บันทึกการสอดส่อง (ค.ป. ๑๒ ข.)
- ความต้องการความช่วยเหลือ (กรณีคนต่างด้าว)
- แผนที่บันทึกสภาพบ้าน (รายละเอียดของชุมชนที่
อาศัยเกี่ยวกับคนต่างด้าว)
๖. บันทึกวิธีการแก้ไขฟื้นฟู
๗. แบบฟอร์ม อาสาสมัครคุมประพฤติ
๗.๑ แบบบันทึกข้อมูลนักโทษเด็ดขาดก่อนปล่อย
(อ.ค.ป.๒)
- ประวัติภูมิหลัง (เชือ้ ชาติ /สัญชาติ)
- ข้อมูลเบื้องต้นผูอ้ ุปการะ (ข้อมูลแสดงสถานะ
คนต่างด้าว)
๗.๒ ข้อมูลเบือ้ งต้นผู้ถกู คุมฯ/ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
(อ.ค.ป. ๒/๑)
- (ข้อมูลแสดงสถานะคนต่างด้าว เช่น สัญชาติ,
เชื้อชาติ)
๗.๓ บันทึกการสอดส่อง /ติดตามผลผูผ้ ่านการฟืน้ ฟูฯ
(อ.ค.ป. ๓/๑)
- (ข้อมูลแสดงสถานะคนต่างด้าว เช่น สัญชาติ,เชื้อชาติ)
- ส่วนที่ ๒ ข้อมูลการปฏิบัติงานของ อสค.
การให้คําแนะนํา อื่นๆ.........(ระบุ)
(การแนะนํากรณีคนต่างด้าว)
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

ข้อสังเกต

กรมคุมประพฤติ

๒๐๔

กระทรวงยุติธรรม

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

ภาคผนวก ข.
แบบสัมภาษณ์

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๒๐๖

กระทรวงยุติธรรม

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๒๐๗

กระทรวงยุติธรรม

แบบสัมภาษณ์
ผลกระทบต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
จากการมีผกู้ ระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
..................................
สําหรับผูใ้ ห้บริการ ประเภทผู้บริหาร : ผู้อาํ นวยการสํานักงานคุมประพฤติ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์
๑.๑ ชือ่ -สกุล ........................................................................................................
๑.๒ ตําแหน่ง .......................................................................................................
๑.๓ สํานักงานคุมประพฤติ ..................................................................................
หมายเหตุ : สัมภาษณ์เมื่อ วันที่ ............ เดือน ................ พ.ศ. ............... ระหว่างเวลา...........- .............น.
สถานที่ ...............................................................................
ส่วนที่ ๒ ประเด็นคําถามเกี่ยวกับสถานการณ์ นโยบาย แนวปฏิบัติ ความคิดเห็นและการดําเนินงาน ในกรณีที่
มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ
๑. ท่ านทราบหรือ ไม่ ว่า ในระยะที่ ผ่ านมามี ผู้ก ระทํ าผิด ที่ เป็ น บุ คคลจากประเทศสมาชิก ประชาอาเซี ยนเข้ าสู่
ระบบงานคุมประพฤติของสํานักงานคุมประพฤติของท่าน
๒. ถ้าทราบ และ มีผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติของ
สํานักงานคุมประพฤติของท่าน ผู้กระทําผิดนั้นเป็นบุคคลจากประเทศใด มีมากน้อยเพียงใด (จํานวนหรือร้อยละ
โดยประมาณ)
๓. กรณี ที่มีผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติ ทําให้เกิดปัญหา/
อุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านเอกสาร และด้านประชาสัมพันธ์ของงาน
คุมประพฤติหรือไม่ อย่างไร
๔. ท่านคิดว่า กรณีที่มีผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติ
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทํางานคุมประพฤติหรือไม่ อย่างไร
๕. ท่านได้ดําเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคข้อขัดข้อง ตาม ข้อ ๓. อย่างไร
๖. ในอนาคตท่านมีนโยบายหรือแนวคิดในการบริหารจัดการกับปัญหา/ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่เกิดจากการที่
มีผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติ หรือไม่ อย่างไร
คําถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๒๐๘

กระทรวงยุติธรรม

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๒๐๙

กระทรวงยุติธรรม

แบบสัมภาษณ์
ผลกระทบต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
จากการมีผกู้ ระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
..................................
สําหรับผูใ้ ห้บริการ ประเภทผู้ปฏิบัติงาน : ผูช้ ว่ ยผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์
๑.๑ ชือ่ -สกุล ........................................................................................................
๑.๒ ตําแหน่ง .......................................................................................................
๑.๓ สํานักงานคุมประพฤติ ..................................................................................
หมายเหตุ : สัมภาษณ์เมื่อ วันที่ ............ เดือน ................ พ.ศ. ............... ระหว่างเวลา........... - .............น.
สถานที่ ...............................................................................
ส่วนที่ ๒ ประเด็นคําถามเกี่ยวกับสถานการณ์ นโยบาย แนวปฏิบัติ ความคิดเห็นและการดําเนินงาน ในกรณี
ที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ
๑. ท่านทราบหรือไม่ว่า ในระยะที่ผ่านมามีผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้าสู่
ระบบงานคุมประพฤติของสํานักงานคุมประพฤติของท่าน และผู้กระทําผิดนั้นจากประเทศใด มาก-น้อย อย่างไร
๒. ในระยะที่ ผ่ า นมา เมื่ อ มี ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ที่ เป็ น บุ ค คลจากประเทศสมาชิ ก ประชาคมอาเซี ย นเข้ า สู่ ร ะบบงาน
คุมประพฤติ สํ านั กงานคุมประพฤติของท่ านมีแนวทางการบริหารจัด การคดีอ ย่างไร (เช่น การมอบหมายคดี
การชี้แจง การสอบปากคํา ใครเป็นผู้ดําเนินการ)
๓. ในฐานะผู้กํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวนคดี กรณีที่มีผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคล
จากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ทําให้เกิดปัญหา/อุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร
๔. ท่านได้ดําเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคข้อขัดข้อง ตาม ข้อ ๓. อย่างไร
๕. ท่านคิดว่า กรณีที่มีผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติ
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทํางานคุมประพฤติหรือไม่ อย่างไร
๖. ท่านคิดว่า จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญ หา/ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่เกิดจากการที่มีผู้กระทําผิดที่เป็น
บุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนในอนาคต อย่างไร
คําถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๒๑๐

กระทรวงยุติธรรม

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๒๑๑

กระทรวงยุติธรรม

แบบสัมภาษณ์
ผลกระทบต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
จากการมีผกู้ ระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
..................................
สําหรับผูใ้ ห้บริการ ประเภทผู้ปฏิบัติงาน : ธุรการคดีหรือเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในการติดต่อ/ประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์
๑.๑ ชือ่ -สกุล ........................................................................................................
๑.๒ ตําแหน่ง .......................................................................................................
๑.๓ สํานักงานคุมประพฤติ ..................................................................................
หมายเหตุ : สัมภาษณ์เมื่อ วันที่ ............ เดือน ................ พ.ศ. ............... ระหว่างเวลา........... - ...............น.
สถานที่ ...............................................................................
ส่วนที่ ๒ ประเด็นคําถามเกี่ยวกับสถานการณ์ นโยบาย แนวปฏิบัติ ความคิดเห็นและการดําเนินงาน ในกรณี
ที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ
๑. ในระยะที่ ผ่ า นมา เคยมี ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ที่ เป็ น บุ ค คลจากประเทศสมาชิ ก ประชาคมอาเซี ย นเข้ า สู่ ร ะบบงาน
คุมประพฤติของสํานักงาน เข้ามาติดต่อราชการกับสํานักงานคุมประพฤติของท่านหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
๒. เมื่อมีผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้ามาติดต่อ ท่านปฏิบัติอย่างไร
๓. ท่านคิดว่า อะไรคือปัญหา/อุปสรรคหรือข้อขัดข้องสําหรับการปฏิบัติงานของท่านเมื่อมีผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคล
จากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้ามาติดต่อราชการกับสํานักงานคุมประพฤติของท่าน
๔. ท่านคิดว่า สํานักงานฯ ควรมีดําเนินการอย่างไร เพื่อช่วยสนับสนุนให้ท่านแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ตาม ข้อ ๓
คําถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๒๑๒

กระทรวงยุติธรรม

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๒๑๓

กระทรวงยุติธรรม

แบบสัมภาษณ์
ผลกระทบต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
จากการมีผกู้ ระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
..................................
สําหรับผูร้ ับบริการ ประเภทผู้เกี่ยวข้องกับคดี : ผู้กระทําผิด บุคคลในครอบครัวและผูท้ ี่เกีย่ วข้อง
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์
๑.๑ ชือ่ -สกุล ........................................................................................................
๑.๒ เกี่ยวข้องกับคดี/ผู้กระทําผิดในฐานะ.............................................................
หมายเหตุ : สัมภาษณ์เมื่อ วันที่ ............ เดือน ................ พ.ศ. ............... ระหว่างเวลา........... - ...............น.
สถานที่ ...............................................................................
ส่วนที่ ๒ ประเด็นคําถามเกี่ยวกับการติดต่อกับสํานักงานคุมประพฤติและความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ
งานคุ มประพฤติ ก รณี ที่ มี ผู้ ก ระทํ าผิ ด เป็ น บุ ค คลจากประเทศสมาชิ ก ประชาคมอาเซี ยนเข้ าสู่ ก ระบวนการ
ปฏิบัติงานคุมประพฤติ
๑. ในฐานะที่ท่านเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกอาเซียน การติดต่อกับสํานักงานคุมประพฤติและพนักงานคุม
ประพฤติในระยะที่ผ่านมา ท่านใช้ภาษาหรือการสื่อสารด้วยวิธีใด
๒. การติดต่อสื่อสารกับสํานักงานคุมประพฤติและพนักงานงานคุมประพฤติของท่าน มีปัญหา/ข้อขัดข้องหรือไม่
อย่างไร
๓. ท่านคิดว่า สํานักงานคุมประพฤติและพนักงานคุมประพฤติ ควรปรับปรุง หรือมีวิธีการใดในการปฏิบัติงานเพื่อ
รองรับหรือแก้ไขปัญหา/ขอขัดข้องในการดําเนินงานกับบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
๔. ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับการคุมประพฤติและการติดต่อรับบริการงานคุมประพฤติที่ท่านเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
งานคุมประพฤตินี้เพียงใด อย่างไร
คําถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๒๑๔

กระทรวงยุติธรรม

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๒๑๕

กระทรวงยุติธรรม

แบบสัมภาษณ์
ผลกระทบต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
จากการมีผกู้ ระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
..................................
สําหรับผูร้ ับบริการ ประเภทผู้เกี่ยวข้องกับคดี : กลุ่มชาติพันธุ์ของบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์
๑.๑ ชือ่ -สกุล ........................................................................................................
๑.๒ สถานะของผู้ให้สัมภาษณ์ ..............................................................................
หมายเหตุ : สัมภาษณ์เมื่อ วันที่ ............ เดือน ................ พ.ศ. ............... ระหว่างเวลา........... - ...............น.
สถานที่ ...............................................................................
ส่วนที่ ๒ ประเด็นคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์กับการกระทําผิดของบุคคลจากประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียนที่เข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ
๑. ชุมชนชาติพันธุ์ (ใช้คําเรียกตามข้อเท็จจริง) ของท่าน มีโครงสร้างการรวมตัว วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่และ
การดําเนินกิจกรรมอย่างไร
๒. ท่านรู้จักงานคุมประพฤติหรือไม่ อย่างไร
๓. ท่านทราบหรือไม่ว่า ในระยะที่ผ่านมามีสมาชิกจากชุมชนของท่านเป็นผู้กระทําผิดเข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติ
ของสํานักงานคุมประพฤติ
๔. ท่านคิดว่า ชุมชนชาติพันธุ์น่าจะมีบทบาทอย่างไรต่อการที่มีสมาชิกกระทําผิดและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไทย
๕. ท่านคิดว่า ชุมชนชาติพันธุ์น่าจะสามารถช่วยงานคุมประพฤติในกรณีที่มีสมาชิกจากชุมชนเข้าสู่กระบวนการคุม
ประพฤติอย่างไร
๖. ท่านมีคําแนะนําหรือข้อเสนอแนะใดเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อรองรับการที่มีบุคคลจากกลุ่มชาติพันธุ์/ประเทศ
ของท่าน เข้ามาดําเนินชีวิตในไทยแล้วกระทําผิดและสู่ระบบงานคุมประพฤติ
คําถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๒๑๖

กระทรวงยุติธรรม

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๒๑๗

กระทรวงยุติธรรม

แบบสัมภาษณ์
ผลกระทบต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
จากการมีผกู้ ระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
..................................
สําหรับผูร้ ับบริการ ประเภทชุมชน/สังคม : ประชาชนทัว่ ไป
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์
๑.๑ ชือ่ -สกุล ........................................................................................................
๑.๒ สถานะของผู้ให้สัมภาษณ์ ..............................................................................
หมายเหตุ : สัมภาษณ์เมื่อ วันที่ ............ เดือน ................ พ.ศ. ............... ระหว่างเวลา........... - ...............น.
สถานที่ ...............................................................................
ส่วนที่ ๒ ประเด็นคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิดของบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน
๑. ท่านทราบหรือไม่ว่า ในระยะที่ผ่านมามีผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ในชุมชน
ของท่านเข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติ
๒. ในชุมชนของท่านมีบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้ามาพักอาศัย/ทํางานอาชีพ มากน้อยเพียงใด
(จากประเทศใดมาก-น้อย อย่างไร)
๓. ท่านคิดว่า การที่มีบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้ามาพักอาศัย/ทํางานอาชีพอยู่ในชุมชนของ
ท่าน มีผลกระทบอย่างไรต่อชุมชนและสังคมโดยรวมบ้าง
๔. ท่านคิดว่า ชุมชนน่าจะมีบทบาทอย่างไรต่อการที่มีบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (หรือชาติอื่น)
เข้ามาพักอาศัย/ทํางานอาชีพอยู่ในชุมชนใด
๕. (อธิบายสรุปงานคุมประพฤติก่อนถาม) ท่านคิดว่า ชุมชนน่าจะสามารถช่วยงานคุมประพฤติในกรณีที่มีจาก
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่พักอาศัย/ทํางานอาชีพอยู่ในชุมชนเป็นผู้กระทําผิดได้อย่างไร
คําถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๒๑๘

กระทรวงยุติธรรม

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

ภาคผนวก ค.
แบบสนทนากลุ่ม

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๒๒๐

กระทรวงยุติธรรม

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๒๒๑

กระทรวงยุติธรรม

แบบสนทนากลุ่ม
ผลกระทบต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
จากการมีผกู้ ระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
..................................
สําหรับผูใ้ ห้บริการ ประเภทผู้ปฏิบัติงาน : พนักงานคุมประพฤติ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รว่ มสนทนากลุ่ม
๑.๑ สํานักงานคุมประพฤติ .........................................................................................
๑.๒ กระบวนงานที่ปฏิบัติงาน ....................................................................................
๑.๓ ประเภทของผู้กระทําผิด ......................................................................................
๑.๔ จํานวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ........................... คน ประกอบด้วย
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

งานที่รับผิดชอบ

ที่

หมายเหตุ : สนทนากลุ่มเมือ่ วันที่ ............ เดือน ................ พ.ศ. .............ระหว่างเวลา........... - ...............น.
สถานที่ ........................................................................

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๒๒๒

กระทรวงยุติธรรม

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๒๒๓

กระทรวงยุติธรรม

ส่วนที่ ๒ ประเด็นคําถามเกี่ยวกับผลกระทบและการปฏิบัติงานกรณีที่มีผู้กระทําผิดเป็นบุคคลจากประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียนเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ (แยกใช้สําหรับกลุ่มแสวงหาข้อเท็จจริง และ
กลุ่มสอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติยาเสพติด และกลุ่มผู้กระทําผิด โดยในแต่ละกลุ่มอาจถามคําถามเดียวกันกับ
แต่ละคน หรือถามคําถามต่างกันตามความเหมาะสมกับสมาชิกกลุ่ม)
๑. ท่ านเคยมี ประสบการณ์ ทํ าคดีคดีสืบเสาะและพิ นิ จ คดีควบคุ มและสอดส่อง คดีต รวจพิ สูจน์และคดี ฟื้น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (แล้วแต่กรณี) ที่มีจําเลย ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (แล้วแต่กรณี) เป็นบุคคลจาก
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน กี่คดี เป็นบุคคลจากประเทศใด แต่ละรายนั้นพูดคุยสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
หรือไม่ และท่านใช้ภาษาใด/วิธีใดในการสื่อสาร
๒. อะไร คือเหตุผลที่ทําให้ท่านได้รับผิดชอบทําคดีดังกล่าว (ตามข้อ ๑.)
๓. สํานักงานคุมประพฤติของท่าน มีแนวทางการบริหารจัดการคดีที่มีผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซี ย น (หรื อ ต่ างชาติ อื่ น ) อย่ างไร (เช่ น การมอบหมายคดี การชี้ แ จง การสอบปากคํ า ใครเป็ น
ผู้ดําเนินการ) ท่านเห็นว่า เหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
๔. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทําคดีที่มีผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน ท่านคิดว่า อะไรเป็นปัญหา/อุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในกรณีนี้
๕. ในกรณีที่มีผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ท่านดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับสถานะบุคคลอย่างไร
๖. ในกรณี ผู้กระทําผิดที่ เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ท่านออกสืบเสาะฯ หรือสอดส่องฯ
หรือไม่ อย่างไร
๗. ในกรณี ที่ ต้ อ งตรวจสอบข้อ เท็ จ จริงบางประการในประเทศต้ น สั งกั ด เช่ น (ประวัติ ก ารกระทํ าผิ ด ประวัติ
การเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือข้อเท็จจริงทั่วไป เช่น ประวัติการศึกษา การทํางานอาชีพ) ท่านดําเนินการอย่างไร
๘. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีที่ต้องเสนอความเห็นฯ (ตามแต่กรณี ) ทั้งๆ ที่ไม่สามารถตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงใดๆ (ในประเทศต้นสังกัด) เกี่ยวกับผู้กระทําผิดได้
๙. ในกรณีที่มีผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ท่านใช้วิธีการสอบปากคํา จดบันทึก
และการอ่านข้อความที่บันทึกเพื่อลงนามรับรอง อย่างไร
๑๐. ในกรณีที่มีผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน และมีล่ามของผู้กระทําผิดมาด้วย
ท่านปฏิบัติอย่างไร ได้มีการพิจารณาคุณสมบัติของล่ามด้วยหรือไม่
๑๑. ท่านคิดว่า สํานักงานคุมประพฤติของท่านควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่เกิด
จากการที่มีผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติ อย่างไร
๑๒. กรมคุมประพฤติควรมีบทบาทในการสนับสนุนหรือช่วยแก้ไข/เตรียมการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในกรณีที่มีผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติ อย่างไร
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๒๒๔

กระทรวงยุติธรรม

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๒๒๕

กระทรวงยุติธรรม

๑๓. ท่ านคาดว่า เมื่ อเข้าสู่ป ระชาคมอาเซียนใน ปี ๒๕๕๘ แล้ว สถานการณ์ ที่ มีผู้กระทํ าผิ ด ที่ เป็ นบุ คคลจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติจะเป็นอย่างไร
คําถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

๒๒๖

กระทรวงยุติธรรม

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

