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1. ภาพรวมของการประชุม
การประชุมด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในเครือรัฐออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ครั้งที่ 30 จัดขึ้น
โดยสมาคมอาชญาวิทยาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Australian and New Zealand Society of Criminology ANZSOC) ร่วมกับสถาบันอาชญาวิทยาแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย (Australian Institute of Criminology – AIC),
Australian National University และ University of Canberra โดย ANZSOC เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษา ความเข้าใจ ความร่วมมือและการฝึกอบรมทางด้านอาชญาวิทยาระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาด้านอาชญาวิทยา ตลอดจนรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ และ
สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การประสานความร่วมมือผ่านการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ โดย
แนวคิดหลักของการประชุมในครั้งนี้ คือ “มองอดีตเพื่อสรรสร้างอนาคต” (Acknowledging the past,
imagining the future) เพื่อฉลองครบรอบ 50 ปี ในการก่อตั้งสมาคม มุ่งเน้นการทบทวนพัฒนาการขององค์
ความรู้ด้านอาชญาวิทยานับแต่อดีตจนปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต โดยการร่วมนําเสนอผลงาน
วิชาการและการอภิปรายจากประเทศต่างๆ อาทิ เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และประเทศไทย
โดยกรมคุมประพฤติมีผู้แทนเข้าร่วมการประชุม จํานวน 3 ราย ได้แก่
1. นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาการคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
2. นายณัฐภูมิ อยู่ชัง
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
3. นายชนาพัทร์ มณีดุลย์ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
การประชุมแบ่งออกเป็นการปาฐกถาพิเศษ การนําเสนอกลุ่มย่อย การอภิปรายกลุ่มและการหารือโต๊ะ
กลม รวมประมาณ 200 หัวข้อ โดยการแสดงปาฐกถาพิเศษ การอภิปรายกลุ่ม และการหารือโต๊ะกลมจะมี
เฉพาะในวันที่ 1 รวม 12 หัวข้อ หัวข้อละ 1 ชั่วโมง และการนําเสนอกลุ่มย่อยมีเวลาหัวข้อละประมาณ 20 นาที
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2. พิธีเปิด
นาย Michael Keenan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของเครือรัฐออสเตรเลีย ได้ให้เกียรติกล่าวเปิด
การประชุม โดยกล่าวถึงความสําคัญขององค์กร ANZSOC ซึ่งถือเป็นความร่วมมือทางวิชาการที่สําคัญในภูมิภาค
และมีบทบาทอย่ างยิ่ งในการสนั บสนุ นทางด้านวิ ชาการแก่ การกํ าหนดนโยบายของหน่ วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้แสดงความเห็นว่า นโยบายหรือ
กฎหมายใดๆ ของรัฐที่มีการสนับสนุนทางวิชาการจะได้รับความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณะ
โดยเฉพาะนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความมั่ น คง
ปลอดภั ยและความยุ ติ ธรรม หากมี หลั กฐานเชิ ง
ประจักษ์ (evidence-based) สนับสนุนการออก
นโยบาย ก็ย่อมทําให้นโยบายและกฎหมายเหล่านั้น
เกิดประสิทธิภาพ ทั้งในการบังคับใช้โดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐและความศักดิ์สิทธิ์ในมุมมองจากประชาชน
องค์ความรู้ที่จะได้แบ่งปันตลอด 3 วันของ
การประชุมอาจสร้างแนวคิดใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์
แก่ หน่ วยงานภาครั ฐและหน่ ว ยงานทางวิ ชาการ
Figure 1 รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม Michael Keenan
และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของนักวิชาการรุ่นใหม่ที่จะ
ช่วยทําให้เกิดการพัฒนามุมมองและแนวคิดอันจะเป็นประโยชน์ทางนโยบายระดับประเทศ นอกจากนี้ รัฐมนตรี
Keenan ยังได้ใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์การถ่ายโอนกิจการของ Australian Institute of Criminology
(AIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลออสเตรเลียที่ทํางานวิจัยด้านอาชญาวิทยา จากเดิมที่อยู่ภายใต้ Department
of Attorney-General มายัง Department of Home Affairs ซึ่งจะมีการก่อตั้งขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2560
การถ่ายโอนกิจการในครั้งนี้จะสร้างความคล่องตัวและทําให้บทบาทของ AIC ในการดําเนินงานวิจัยเชิงนโยบายมี
ความสําคัญมากขึ้น และจะทําให้งานวิจัยที่ร่วมมือกับ ANZSOC สามารถนํามาปรับใช้ได้แพร่หลายมากขึ้น ทั้งใน
ระดับรัฐและระดับประเทศ นอกจากนี้ ยังประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ใหม่ของ AIC ที่มีความทันสมัยและง่ายต่อการ
ค้นหาผลงานวิจัย
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3. ปาฐกถาพิเศษ
หัวข้อ “การยอมรับความรุนแรงที่กระทําโดยรัฐ” โดย Elizabeth Stanley นักวิชาการด้านอาชญาวิทยาจาก
Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีการฟ้องร้องรัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์มากกว่า 1,000 คดีโดยบุคคลที่
เคยอยู่ในความดูแลสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของรัฐบาลนิวซีแลนด์ ผู้ฟ้องร้องทั้งหมดต้องการรียกร้องให้
มีการเยียวยาความเสียหายทางจิตใจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติอันโหดร้ายทารุณที่บุคคลเหล่านั้นได้รับระหว่างที่อยู่
ภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์ อาทิ การถูกกักขังโดเดี่ยว การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ได้รับอาหารที่
เพียงพอ ถูกลงโทษด้วยวิธีการที่รุนแรงเกินจําเป็น ฯลฯ
บุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นชาวนิวซีแลนด์เชื้อสายเมารี
ซึ่ งเป็ น ชนเผ่ าพื้ น เมื องที่ มั กได้ รั บ การปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ เ ป็ น
ธรรมอยู่แล้วทั้งจากรัฐบาลและจากชาวนิวซีแลนด์ผิว
ขาวอันเป็นผลมาจากแนวคิดเหยียดเชื้อชาติ นอกจากนี้
เด็ ก และเยาวชนชาวพื้ น เมื อ งดั ง กล่ า วยั ง ถู ก บั ง คั บ
ให้ละทิ้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองด้วยเหตุผล
ที่ ว่ า วั ฒ น ธ ร ร ม ดั ง ก ล่ า ว ไ ม่ เ ป็ น อ า ร ย ะ ต า ม
ขนบธรรมเนี ย มที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของชาวตะวั น ตก รั ฐ บาลในยุ คนั้ น จึ ง ได้ เ พิ ก เฉยต่ อข้ อร้ อ งเรี ย นและไม่ ไ ด้
ดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการที่ผู้บรรยายได้ติดตามเรื่องนี้และได้สัมภาษณ์ผู้ที่เคยมีประสบการณ์
เลวร้ายในสถานสงเคราะห์ 105 คน พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ที่เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์ที่มีการปฏิบัติอย่างไร้
มนุษยธรรม เมื่อเติบโตขึ้นและออกมาใช้ชีวิตในสังคมจะมีแนวโน้มเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาในฐานะผู้กระทําผิด
ปัญหาที่เกิดขึ้นถูกละเลยมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งกระแสเรียกร้องสิทธิของชนพื้นเมืองเริ่มเป็นที่
ยอมรับและมีการรื้อฟื้นประเด็นดังกล่าวเพื่อสืบสวนและสอบสวนเหตุที่เกิดขึ้น นอกจากการไต่สวนเพื่อลงโทษ
ผู้กระทําผิดที่ล่วงละเมิดและกระทํารุนแรงต่อเด็กและเยาวชนดังกล่าวแล้ว อีกหนึ่งประเด็นที่รัฐบาลจะต้องเร่ง
เยี ย วยา คื อ การฟื้ น ฟู ส ภาพจิ ต ใจให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชนที่ เ ติ บ โตขึ้ น มา ซึ่ ง ราวร้ อ ยละ 80 เข้ า มาอยู่ ใ น
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพราะบุคคลเหล่านี้กลายเป็นบุคคลที่มีปัญหาทางจิต ปัญหาการเข้าสังคม เป็น
คนไร้บ้าน (homeless) ไม่สามารถมีครอบครัวหรือทํางานตามปกติได้ รูปแบบปัญหานี้เป็นรูปแบบเดียวกันกับ
ที่ประเทศออสเตรเลียได้เผชิญ และแสดงให้เห็นว่าทั้งสองประเทศสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผิดพลาด
ของกันและกันได้
การเยียวยาของของรัฐบาลไม่จําเป็นต้องเป็นตัวเงินเสมอไป แต่สามารถทําได้ด้วยการออกมายอมรับ
และแสดงการขอโทษอย่างเป็นทางการ (Official Public Apology) ต่อสิ่งที่รัฐบาลได้เคยทําไปในอดีต
การรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีต่อประชากรพื้นเมือง และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชาวเมารีในการปฏิบัติงานของรัฐ ในฐานะนักอาชญาวิทยาเราคงจะมีส่วนในการวิจัยและค้นคว้าเพื่อแสดง
ผลการวิ จัย ที่เป็น ประจั กษ์ เกี่ ยวกับ ผลกระทบของการดํ าเนิน นโยบาย ที่ ควรจะเป็น การสงเคราะห์แต่กลั บ
ผิดพลาดเป็นการทําร้ายเด็กและเยาวชนและสร้างผู้กระทําผิด เพื่อให้รัฐบาลตระหนักและเร่งดําเนินการเพื่อ
แก้ไขและเยียวยาสิ่งที่ได้ทําผิดพลาดไป
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4. การนําเสนอกลุ่มย่อย
4.1 การชั่งสมดุลความปลอดภัยของชุมชนและความหวาดกลัวของผู้ถูกสอดส่องความประพฤติ
ปัจจุบันในประเทศแถบตะวันตกมีกฎหมายที่เข้มงวดเพื่อควบคุมผู้กระทําผิดและผู้ที่พ้นโทษในความผิด
เกี่ยวกับเพศ ซึ่งมาตรการในการควบคุมและสอดส่องมักปรากฏในรูปแบบการควบคุมการเดินทาง ถิ่นที่พัก
อาศัย การให้รายงานตัวแบบเข้มข้น รวมถึงการใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว เพื่อสร้าง
ความปลอดภั ย ให้ ชุ ม ชนและป้ อ งปรามการกระทํ า ผิ ดซ้ํ า ควบคู่ ไ ปกั บ การส่ ง เสริ ม นิ สั ย ที่ พึ ง ประสงค์ แ ละ
ตอบสนองต่อปัจจัยที่เอื้อต่อการกระทําผิดซ้ํา เช่น การว่างงาน ภาวะทางจิต การใช้สารเสพติด อย่างไรก็ดี
มาตรการดั ง กล่ า วอาจคํ า นึ ง ถึ ง การป้ อ งกั น สั ง คมมากเกิ น ไป และละเลยผลกระทบต่ อ ความรู้ สึ ก ของ
ผู้ที่ถูกควบคุ ม งานวิ จั ยนี้ เป็น ผลการสั มภาษณ์ผู้ ถูกคุ มความประพฤติและผู้ ที่พ้นโทษความผิดเกี่ย วกับ เพศ
จํานวน 80 ราย ในระยะเวลา 4 ปี ถึงผลกระทบที่เกิดจากมาตรการเชิงควบคุมดังกล่าวต่อสภาพจิตใจ และ
อาจส่งผลต่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติดังกล่าว
งานวิจัยพบว่า ความหวาดกลัวเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่ผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้พ้นโทษทุกรายมี
โดยสามารถจัดประเภทของความหวาดกลัวออกเป็น ดังนี้
1. ความกลัวที่จะเข้าร่วม (afraid to engage) ทําให้ไม่กล้าไปทํางาน เรียนหนังสือ ทํางานอดิเรก
2. ความกลัวที่จะติดต่อ (afraid to connect) ทําให้ไม่กล้าออกไปพบปะเพื่อน ออกเดท มีความรัก
เข้าร่วมพิธีทางศาสนา
3. ความกลัวที่จะถูกพบ (afraid to be seen) ทําให้ไม่กล้าออกจากบ้าน กลัวจะถูกเข้าใจผิดและทําให้
ถูกจับหรือส่งตัวกลับเรือนจํา หรือกระทั่งกลัวว่าระบบติดตาม เช่น EM จะผิดพลาดและไม่สามารถ
ติดต่อได้ทําให้ถูกเข้าใจผิดว่าละเมิดเงื่อนไข
4. ความกลัวที่จะถูกขุดคุ้ยหรือติดตามไล่ล่าโดยบุคคลในสังคม (afraid of vigilantism) ซึ่งเกิดจาก
การที่ฐานข้อมูลผู้กระทําผิดเกี่ยวกับเพศในประเทศตะวันตกเป็นฐานข้อมูลสาธารณะ
ความกลัวเหล่านี้จะกลายเป็นความกลัวที่เกินกว่าเหตุ (hypervigilance) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถูกคุมความ
ประพฤติหรือผู้กระทําผิดจะรู้สึกสบายใจหรือปลอดภัยที่ได้ระมัดระวัง เช่น ผู้ถูกคุมความประพฤติบางคนจะ
เลือกไปสถานที่ที่มีกล้องวงจรปิดเท่านั้น เลือกที่จะไม่อยู่กับเพศตรงข้ามสองต่อสอง และความกลัวดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตปกติ
ผลกระทบดังกล่าวสามารถมองได้ว่าเป็นบาดแผลทางจิตใจรูปแบบหนึ่ง (trauma) ซึ่งบาดแผลทาง
จิตใจและความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดจากความกลัวอาจส่งผลต่อภูมิต้านทานการกระทําผิดซ้ํา (desistance to reoffending) อาทิ ความสัมพันธ์กับสังคมและคนรอบข้าง การวางเป้าหมายในชีวิต ซึ่งถือเป็นการมองมุมกลับถึง
ผลกระทบทางอ้อมของการกระทําความผิดที่ไม่ได้มองเฉพาะผลกระทบกับเหยื่อ แต่เป็นการมองถึงผลกระทบที่
มีต่อผู้กระทําผิดและผู้ถูกคุมความประพฤติ และหากต้องการดําเนินนโยบายเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดให้มี
ประสิทธิภาพ จึงควรใช้หลักการดูแลจากบาดแผลทางจิตใจ (trauma-informed care) แก่ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติด้วย
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หลักการดูแลบาดแผลทางจิตใจในกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติอยู่บนฐานเดียวกันกับการดูแลบาดแผล
ทางจิตใจของเหยื่อ โดยต้องคํานึงถึงการสร้างความรู้สึกปลอดภัย การสร้างความหวัง การทําให้บุคคลผู้นั้น
พึ่งพาตนเองได้ การสร้างความเคารพในตนเองและผู้อื่น และการแสดงความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจ

Figure 2 หลักการดูแลจากบาดแผลทางจิตใจ

การคํานึงถึงความกลัวของผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้กระทําผิดน่าจะสอดคล้องกับหลักการแก้ไข
ฟื้ น ฟู ผู้ กระทํ าผิ ดที่ ห ลี กเลี่ ย งการตี ตรา (labeling) หรื อการสร้ างตราบาป (stigmatization) ที่ จ ะทํ าให้
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสามารถพัฒนาพฤตินิสัยของผู้กระทําผิดดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน
4.2 กลยุทธ์ในการยับยั้งการกระทําผิดซ้ําของผู้กระทําผิดคดีเกี่ยวกับเพศ
ในทางอาชญาวิทยา กลไกทางจิตใจที่ยับยั้งการกระทําผิดซ้ํา (desistance) คือ กลไกภายในของ
ผู้กระทําผิดที่ช่วยยับยั้งและหยุดการกระทําผิดซ้ํา หรือหยุดพฤติกรรมต่อต้านสังคม (antisocial behavior) ซึ่ง
เป็นตัวแปรสําคัญในเส้นทางอาชีพอาชญากร (criminal career path) และมีการทําวิจัยครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.
2003 ในกลุ่มผู้กระทําผิดที่เคยต้องโทษในเรือนจํา การยับยั้งเช่นนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ Primary Human
Goods - PHGs ที่เป็นเป้าหมายของ Good Lives Model ซึ่งนิยมใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในหลายๆ
ประเทศ อย่างไรก็ดี เรื่องกลไกทางจิตใจในการการยับยั้งการกระทําผิดซ้ําไม่ได้รับความสนใจ โดยเฉพาะใน
ทวีปอเมริกาเหนือ เนื่องจากผู้กําหนดนโยบายและสังคมมีความโน้มเอียงไปในทางการจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมจํากัด (risk and containment) ที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้กระทําผิดจะต้องกระทําผิดซ้ํา ซึ่งตรงข้าม
กับผลงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า นโยบายของรัฐและการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดคดีเกี่ยวกับเพศที่ตั้งอยู่บนฐาน
การจั ดการความเสี่ ยงและการควบคุ มจํ ากั ด อาทิ การลงทะเบี ยนผู้ กระทํ าผิ ดทางเพศ การจํ ากั ดถิ่ นที่ อยู่ เป็ น
การตีตราบาป (stigma & label) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปรับตัวสู่สังคมและต่อกลไกลการยับยั้งการกระทําผิดซ้ํา
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งเสริมและเอื้อต่อกลไกยับยั้งการกระทําผิดซ้ําของผู้กระทํา
ผิดคดีเกี่ยวกับเพศในประเทศออสเตรเลีย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ประวัติชีวิต (Life History Interview
Protocol) และติดตามกลุ่มตัวอย่างจํานวน 74 ราย ต่อเนื่อง ระหว่างปี ค.ศ. 2011 – 2013 ซึ่งเป็นทั้งผู้ถูกคุม

8
ความประพฤติและนักโทษในเรือนจํา ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับเพศจะมีกลยุทธ์ใน
การยับยั้งการกระทําผิดซ้ํา แบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่ 1. Retirement 2. Regulation และ 3. Recovery

Figure 3 กลยุทธ์ในการยับยั้งการกระทําผิดซ้ํา

1. Retire คือ การที่ผู้กระทําผิดเลิกการกระทําผิดไปเอง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
a) กลุ่ม Resign เป็นผู้ที่เลิกการกระทําผิดเพราะอายุที่เพิ่มขึ้นตามทฤษฎี Crime Age Curve ทําให้
แรงผลักดันทางชีววิทยาในการกระทําผิดหมดไป หรือผู้ที่ปัจจัยที่เคยส่งผลต่อการกระทําผิดหมดไป
เช่น การเลิกติดยาเสพติด
b) กลุ่ม Rebuild ซึ่งเป็นกลุ่มที่ resign และตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือเริ่มสร้างปัจจัยในชีวิตที่ดีขึ้นทํา
ให้เลิกคิดถึงการกระทําผิด
2. Regulate คือ กลุ่มที่ปรับตัวให้เข้ากับการถูกควบคุมและเงื่อนไขตามกฎหมาย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
a) กลุ่ม restrict คือ กลุ่มที่ระมัดระวังและรอบคอบในการดําเนินชีวิตให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกฎซึ่งบาง
กรณีอาจระมัดระวังจนเกินกว่าเหตุ (hypervigilent)
b) กลุ่ม recluse คือ กลุ่มที่ตัดสินใจแยกตัวออกมาจากสังคมและไม่ต้องการมีปฏิสัมพัน์ใดๆ กับบุคคลอื่น
ที่ไม่จําเป็น โดยอาจถึงขั้นไม่ออกจากบ้านพัก ทําให้มีโอกาสในการกระทําผิดซ้ําน้อย
c) กลุ่ม resistant คื อ กลุ่มที่ นอกจากจะกลัว การถูกลงโทษแล้ วยังมีความคิดด้ านลบต่อกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาและการบําบัดทางจิตวิทยา และมองเงื่อนไขที่ตนเองต้องปฏิบัติตามเป็นภาระจํายอม
d) กลุ่ม rehearse คือ กลุ่มที่ควบคุมตนเองให้ทําตามคําแนะนําและคําสั่ง หากสังเกตพฤติกรรมใน
ระหว่างการบําบัดทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่ม จะเห็นว่าบุคคลในกลุ่มนี้จะสามารถท่องจําคําแนะนํา
ต่างๆ จากพนักงานคุมประพฤติหรือนักจิตวิทยาได้ แต่ข้อพึงระวังของบุคคลในกลุ่มนี้ คือ พนักงานคุม
ประพฤติจะไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติจริงหรือไม่
3. Recovery แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่
a) กลุ่ม rehabilitation คือ กลุ่มมองมุมบวกต่อการแก้ไขฟื้นฟู และมีความหวังว่าจะได้เปลี่ยนแปลง
ตั ว เองและทั ศนคติ ไ ปในทางที่ ดีขึ้น ตลอดจนสามารถเป็ น “พี่ เลี้ ย ง” ให้ แก่ ผู้ กระทํ าผิ ดรายอื่ นใน
การแก้ไขฟื้นฟู
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b) กลุ่ม resilient คือ กลุ่มที่มั่นใจว่าจะสามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติโดยไม่กระทําผิด อย่างไรก็ดี จะ
แตกต่างจากกลุ่ม rehabilitation เพราะกลุ่มนี้เชื่อว่าตนเองเปลี่ยนแปลงได้โดยมีความแตกต่างจาก
ผู้กระทําผิดคนอื่นๆ
งานวิจัยนี้ช่วยให้เข้าใจว่า ในกลุ่มผู้กระทําผิดคดีเกี่ยวกับเพศจะมีกลไกภายในที่ส่งเสริมให้บุคคลไม่
กระทําผิดซ้ําในความผิดเกี่ยวกับเพศ การสัมภาษณ์ผู้กระทําผิดเพื่อค้นหารูปแบบกลไกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
ในการช่ ว ยวางแผนการแก้ ไ ขฟื้ น ฟู นอกจากนี้ ยั งแสดงให้ เห็ น ว่ าการควบคุ มผู้ ก ระทํ า ผิ ด เกี่ ย วกั บ เพศไม่
จํ าเป็ น ต้ อ งใช้ การจั ดการความเสี่ ย งและการควบคุ มจํ า กั ด ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบทางลบแก่ ตัว ผู้ กระทํ าผิ ด
เพราะผู้กระทําผิดเองจะมีกลไกอื่นๆ ที่ช่วยยับยั้งการกระทําผิดในอนาคตได้
4.3 การใช้เครื่องมือจําแนกความเสี่ยงในกลุ่มประชากรต่างวัฒนธรรม
การประเมินความเสี่ยงโดยใช้หลักการตอบสนองต่อความเสี่ยงความต้องการ (Risk – Need –
Responsivity : RNR) เป็นหลักการประเมินผู้กระทําผิดที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการยุติธรรมทั่วโลก
RNR เป็นเครื่องมือประเมินเพื่อจําแนกความเสี่ยงต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแผนการควบคุม
สอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูตามปัจจัยด้านอาชญาวิทยา (criminogenic factors) และระดับความเสี่ยง อย่างไรก็
ตาม มีเครื่องมือประเมินและจําแนกเพียงชนิดเดียวที่พัฒนามาเพื่อใช้กับกลุ่มผู้กระทําผิดเด็กและเยาวชน คือ
Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS-CMI) ซึ่งพัฒนามาจากแบบประเมิน Level
of Service Inventory–Revised (LSI-R) ที่ใช้กับผู้กระทําผิดผู้ใหญ่ในประเทศแคนาดา และมีการประเมิน
ความเสี่ยงที่ครอบคลุม ทั้งปัจจัยคงที่ (static) และปัจจัยผันแปร (dynamic) อาทิ ประวัติการกระทําผิด
สภาพแวดล้อม การใช้สารเสพติด พฤติกรรมและทัศนคติต่อต้านสังคม
มีงานวิจัยที่ประเมินความเที่ยงตรงของ YLS-CMI อย่างต่อเนื่องและผู้จัดทํา YLS-CMI เองได้ปรับปรุง
แบบประเมินให้ทันตามยุคสมัย ในประเทศออสเตรเลียก็มีการใช้ YLS/CMI อย่างแพร่หลาย โดยในแต่ละรัฐจะ
ใช้ฉบับที่มีการปรับปรุงและใช้ในขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมที่แตกต่างกัน งานวิจัยที่ประเมินผลสัมฤทธิ์
และความเที่ยงตรงของ YSI-CMI พบว่า แบบประเมินนี้สามารถประเมินความเสี่ยงในการกระทําผิดซ้ําทั่วไป
(general recidivism) ได้แม่นยํา ในขณะที่มีความแม่นยําน้อยลงหากเป็นกรณีของการกระทําผิดซ้ําแบบรุนแรง
(violent recidivism) อย่างไรก็ดี มีงานวิจัยจํานวนน้อยมากที่ประเมินความเที่ยงตรงของ YLS-CMI ในกลุ่ม
ประชากรที่ข้ามวัฒนธรรม (cross-cultural) ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากแบบประเมินดังกล่าวพัฒนาขึ้น
ในประเทศตะวันตกที่มีวัฒนธรรมเฉพาะตัว ซึ่งแตกต่างกับประเทศออสเตรเลียที่มีประชากรจากหลากหลาย
วัฒนธรรม รวมถึงวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง ทําให้การใช้แบบประเมินต้องดําเนินการอย่างระมัดระวังและต้อง
ปรับใช้เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจําแนกและประเมิน

10
การรายงานตัว/แรกรับ
NSW Detainee Risk
Questionnaire
ACT

การประเมินเมือ่ อยู่ในเรือนจํา
Classification Form

การประเมินความเสี่ยงในการกระทําผิด
ซ้ําและการแก้ไขฟื้นฟู
YLS-CMI-AA

- Classification Form
- Behavioural Breaches Scale
Structured Decision Making Matrix
DASA-YV

QLD YLS Brief Screener
YLS/CMI 2.0
SA - AYTC Custodial Intake
- Screening Form
TAS
Behaviour Development System
SECAPS
VIC
VONIY
WA Security Classification Tool YLS/CMI 2.0
YLS/CMI 2.0
Figure 4 ตารางแสดงแบบประเมินและจําแนกที่มีการใช้ในขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยของรัฐต่างๆ ในออสเตรเลีย

งานวิจัยที่มีการเสนอนี้เน้นการเปรียบเทียบผลความเที่ยงตรงของการปรับใช้ YLS-CMI กับผู้กระทําผิด
เยาวชนกลุ่มพื้นเมือง1 ผู้กระทําผิดเยาวชนกลุ่มคนผิวขาวและผู้ที่มีบรรพบุรุษจากทวีปยุโรป (เยาวชนฝรั่ง) และ
เยาวชนจากกลุ่มวัฒนธรรมส่ว นน้อยจากประเทศที่ไม่ได้ ใช้ภ าษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (เช่ น เยาวชนเอเชี ย
เยาวชนแอฟริกา เยาวชนละตินอเมริกา) กลุ่มตัวอย่างรวม 207 คน และติดตามต่อเนื่อง 12 เดือน
ผลการวิจัยพบว่า
- กลุ่มเยาวชนจากกลุ่มวัฒนธรรมส่วนน้อยที่ได้รับการประเมินว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีแนวโน้มกระทํา
ผิดซ้ําสูงถึงสามเท่า ในขณะที่ในผู้กระทําผิดเยาวชนกลุ่มคนผิวขาวและกลุ่มพื้นเมืองที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจะมี
แนวโน้มในการกระทําผิดซ้ําสองเท่า
- กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจากทั้ง 3 กลุ่มมีแนวโน้มที่จะกระทําผิดซ้ําแบบรุนแรง
แสดงให้เห็นว่า YLS-CMI จะให้ผลที่แตกต่างกันสําหรับกลุ่มเสี่ยงสูงของทั้ง 3 กลุ่มวัฒนธรรม และไม่
สามารถประเมินความเสี่ยงในการกระทําผิดซ้ําที่ชัดเจนในกลุ่มเสี่ยงต่ําและปานกลางได้ อย่างไรก็ตาม YLS-CMI
ถือว่ ามี ความแม่น ยําในการทํ านายความเสี่ย งในการกระทําผิดซ้ํ าทั่ วไปของเยาวชนเสี่ย งสู งจากทั้ ง 3 กลุ่ ม
วัฒนธรรม แต่ไม่สามารถทํานายได้แม่นยําถึงความเสี่ยงในการกระทําผิดซ้ําในกลุ่มเยาวชนเสี่ยงปานกลางหรือต่ํา
โดยสรุปแล้ว YLS-CMI มีผลแม่นยํากับกลุ่มเยาวชนผิวขาว (ซึ่งเป็นกลุ่มที่ YLS-CMI ออกแบบมาแต่แรก) และ
แม่นยําเฉพาะในกลุ่มเยาวชนจากวัฒนธรรมส่วนน้อยและเยาวชนพื้นเมืองที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง
และอาจต้องได้รับการพิจารณาปรับปรุงเพื่อจําแนกเยาวชนเสี่ยงกลางและเสี่ยงต่ํา
หากจะนําองค์ความรู้นี้มาปรับใช้ กรมคุมประพฤติอาจพัฒนาแบบจําแนกความเสี่ยงสําหรับเยาวชน
เนื่องจากเยาวชนจะมีความเสี่ยงและความต้องการแตกต่างจากกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ และอาจ
1

ในประเทศออสเตรเลียกลุ่มคนพื้นเมือง (indigenous) ถือเป็นกลุ่มคนชายขอบ (marginalized group) เนื่องจากปูมหลังทางประวัติศาสตร์ในการ
กดขี่ช นพื้น เมือง ทําให้ช นพื้น เมืองในออสเตรเลียมีอัตราการรู้หนังสือและการจ้างงานต่ํา และแนวคิด การเหยียดชาติพัน ธุ์ ( racism) ใน
ออสเตรเลียยังคงมีอยู่ จึงทําให้ชนพื้นเมืองถูกกีดกันและไม่ได้รับโอกาสทางสังคม การขาดโอกาสดังกล่าวทําให้ชาวพื้นเมืองมีอัตราการถูก
จับกุมและจําคุกในฐานะอาชญากรจํานวนมาก (อาจสูงถึงร้อยละ 30 ของจํานวนผู้ต้องขังในประเทศทั้งหมด) นอกจากนี้ชาวพื้นเมืองที่เข้ามาอยู่
ในกระบวนการยุติธรรมยังมีอัตราการเสียชีวิตระหว่างอยู่ในความควบคุม (death in custody) ในอัตราที่สูงผิดปกติ
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ปรับปรุงแบบจําแนกความเสี่ยง รวมถึงทําวิจัยเกี่ยวกับการจําแนกความเสี่ยงของผู้ถูกคุมความประพฤติจาก
กลุ่ มวัฒ นธรรมที่แตกต่ างจากกลุ่ มวัฒ นธรรมหลั กในพื้ น ที่ อี กปั จ จัย หนึ่ ง คื อ การสร้ างความตระหนักรู้ แก่
ผู้ปฏิบัติงานว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างจะมีความเสี่ยงและความต้องการที่แตกต่าง
ออกไป ซึ่งอาจส่งผลต่อการวางแผนการคุมความประพฤติและแก้ไขฟื้นฟู
4.4 ความเห็นสาธารณะต่อกระบวนการพักการลงโทษ
ประเด็นการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษได้รับความสนใจจากชาวออสเตรเลียในวงกว้างนับตั้งแต่
ปี 2012 เป็นต้นมา เมื่อเกิดกรณีที่นักโทษที่ได้รับการพัก/ลดโทษก่อคดีในระหว่างที่อยู่ภายใต้เงื่อนการพัก/ลด
โทษ ก็จะมีการทบทวนกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในรัฐ New South Wales รัฐ Victoria และรัฐ
Queensland ปัจจุบันประทศออสเตรเลียมีผู้ได้รับการพักการลงโทษประมาณ 14,600 คน ซึ่งมีหลายฐาน
ความผิ ด แต่ สังคมมั กให้ ความสนใจอย่ างมากกั บ กลุ่ มผู้ต้องโทษคดี ความรุน แรงในครอบครัว และความผิ ด
เกี่ยวกับเพศ ว่ารัฐจะมีมาตรการควบคุมดูแลเพื่อไม่ให้กระทําผิดซ้ําและปกป้องคุ้มครองสังคมได้อย่างไร เป็นที่
ทราบกันดี ว่า สาธารณชนมักเห็นว่าผู้ต้องโทษควรรับโทษตามคําพิพากษาจนสิ้น (presumed punitive
public) ทําให้เป็นแรงผลักดันให้มีการออกนโยบายที่เข้มงวดในการควบคุมผู้ต้องโทษเพื่อตอบสนองต่อสังคม
(penal populism)
งานวิจั ยนี้ เป็ นงานวิจั ยเชิ งปริมาณที่มีจุดประสงค์เพื่อพิจ ารณาแนวโน้มการเปลี่ย นแปลงกฎหมาย
เกี่ยวกับการพัก/ลดโทษในออสเตรเลีย และพิจารณาความเห็นของสังคมต่อการพัก/ลดโทษ งานวิจัยพบว่าการ
เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการพัก/ลดโทษในออสเตรเลียสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
• การให้ความสําคัญลําดับแรกแก่ความปลอดภัยของสังคม มักปรากฏในการพิจารณาพัก/ลดโทษของ
ผู้กระทําความผิดในคดีบางประเภทที่เป็นอันตรายต่อสังคม เช่น ความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือความผิด
อุกฉกรรจ์
• การสร้างข้อจํากัดในการใช้ดุลยพินิจของศาลโดยออกกฎหมายให้มีระยะห้ามพักโทษ (non parole
period) การเปลี่ยนแปลงในข้อนี้เกิดจากฝ่ายนิติบัญญัติขาดความเชื่อมั่นในดุลยพินิจของศาลที่จะ
พิจารณาระยะเวลาในการลงโทษแก่ผู้กระทําผิด
• การสร้างข้อจํากัดแก่คณะกรรมการพัก/ลดโทษ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการขาดความเชื่อมั่นใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการพัก/ลดโทษ ทําให้มีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพิ่มเติมซึ่งมีองค์ประกอบ
ต่างจากคณะกรรมการพัก/ลดโทษ นอกจากนี้ ยังมีบทกฎหมายที่จํากัดดุลยพินิจของคณะกรรมการ
พัก/ลดโทษในการพิจารณาการพัก/ลดโทษแก่บุคคลที่มีรายชื่อเจาะจงหรือกลุ่มความผิดเฉพาะ
• การออกกฎระเบี ย บที่ คํ า นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ์ ข องเหยื่ อ หรื อ ครอบครั ว ของเหยื่ อ มากขึ้ น เห็ น ได้ ในการออก
กฎหมายที่ห้ามการพักหรือนับวันลดการต้องโทษสําหรับผู้ต้องขังในคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต
• การจํากัดการพัก/ลดโทษที่เน้นการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขัง โดยคํานึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้ต้องขังที่ไม่แสดงพฤติกรรมที่ดีขึ้น
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Figure 5 ผลสํารวจความเห็นในเชิงสนับสนุนและเชิงขัดแย้งกับการพัก/ลดโทษ

จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนออสเตรเลียพบว่า ชาวออสเตรเลียส่วนมากมีความเห็นแบบ
ผสมผสาน (mixed) เกี่ยวกับการพัก/ลดโทษ โดยแบบสอบถามได้ระบุข้อความที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัก/ลดโทษที่เป็นในเชิงสนับสนุน (supportive statements) และเชิงขัดแย้ง (restrictive statements)
เพื่อให้ผู้ตอบแสดงความคิดว่าเห็นด้วยหรือไม่ ผลการสํารวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการพักการ
ลงโทษให้กับนักโทษที่มีความเหมาะสม (เชิงสนับสนุน) แต่ยังคงต้องการความปลอดภัยของสังคม นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาลักษณะทางประชากรของผู้ แสดงความเห็น แล้วจะพบว่า ผู้ หญิงจะสนับสนุน เรื่องการพัก/ลด
การลงโทษ รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในชุมชนมากกว่าผู้ชาย และผู้ชายต้องการให้ใช้โทษจําคุกมากกว่า
การพักการลงโทษ ประชากรที่มีการศึกษาสูงกว่ามัธยมปลายจะเห็นด้วยกับการพัก/ลดโทษ และยิ่งประชากรมี
อายุน้อยลงก็จะโน้มเอียงไปในทางที่เห็นด้วยกับการพัก/ลดโทษมากกว่าผู้ที่มีอายุมากขึ้น หากพิจารณาประเภท
ของความผิด ผู้หญิงจะโน้มเอียงไปในทางจําคุกมากกว่าการพัก/ลด สําหรับผู้ต้องขังความผิดเกี่ยวกับเพศ
การวิจัยนี้ทําให้ทราบได้ว่า ความเชื่อที่ว่าสังคมต้องการให้ลงโทษด้วยการจําคุกและจํากัดการพัก/ลด
โทษที่นักการเมืองนํามาอ้างในการออกกฎหมายที่จํากัดการพัก/ลดโทษนั้นไม่เป็นความจริงเสมอไป ซึ่งความ
เข้าใจที่ถูกต้องถึงความเห็นของสาธารณชนจะเป็นประโยชน์ในการได้รับความร่วมมือจากชุมชนเพื่อแก้ไขฟื้นฟู
และสอดส่องผู้กระทําผิด และหากมีการวิจัยต่อยอดอาจจะทําให้มีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการพั ก /ลดโทษโดยพิ จ ารณาเพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ของสมาชิ ก คณะกรรมการฯ
ที่อาจปรับเปลี่ยนไปตามประเภทฐานความผิด
4.5 พัฒนาการของสายสัมพันธ์ครอบครัวของผู้กระทําผิดและผู้ต้องขัง
เมื่ อสมาชิ กในครอบครั วกลายเป็ นผู้ กระทํ าผิ ดหรื อผู้ ต้องขั งจะส่ งผลกระทบทางลบต่ อความสั มพั นธ์
ระหว่างผู้กระทําผิดและสมาชิกในครอบครัว มีงานวิจัยหลายชิ้นที่มุ่งศึกษาความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์
ระหว่างคู่รั กหรื อคู่สมรสและตั วผู้ต้องขั ง และพบว่ าส่ วนใหญ่การถูกจํ าคุ กทําให้สายสั มพั นธ์ เป็นไปในทางลบ
อย่างไรก็ดี ยังไม่เคยมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทําผิดและสมาชิกในครอบครัวที่เป็น
ผู้ปกครอง งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งศึกษาพลวัตรต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้กระทําผิดที่เป็นบุคคล
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ภายใต้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ปกครอง ผ่านการสัมภาษณ์ 158 ครอบครัวในสหราชอาณาจักร
ที่มีสมาชิกครอบครัวถูกจําคุกเป็นระยะเวลา 1 - 5 ปี

Figure 6 ผลการสํารวจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวและผู้ต้องขัง

ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทําผิดและผู้ปกครอง ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในทางที่ดี
ขึ้น โดยแบ่งลักษณะของพัฒนาการทางความสัมพันธ์ได้ดังนี้
1) ความผูกพันแน้นแฟ้นที่ เกิดจากความบอบช้ํ าทางจิตใจร่ วมกั น (intimacy through trauma)
ความบอบช้ําดังกล่าวทําให้เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกัน เข้าใจความรู้สึกของกันและกันมาขึ้น ทําให้
เกิดความรู้สึกผูกพันกันมากขึ้น
2) ระยะห่างระหว่างกันและการที่ผู้ต้องขังถูกควบคุมทําให้ผู้อุปการะมีความรู้สึกในทางบวกและเพิ่มความ
ผูกพันมากขึ้น (Respite as repair and recovery that results in offender change served as a
facilitator of caregiver commitment)
3) ได้มีโอกาสพูดคุยกันมากขึ้นกว่าก่อนถูกกักขัง (Reacquainted) ซึ่งผู้ต้องขังและผู้อุปการะ/ผู้ปกครอง
ไม่เคยมีโอกาสได้พูดคุยกันก่อนหน้า การจําคุกทําให้มีโอกาสพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์ซึ่งอาจจะ
มากกว่าโอกาสก่อนหน้านี้
จากการติดตามพบว่า ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวจะมีอัตราการกระทําผิดซ้ําและการกลับไปใช้สารเสพติดต่ํา
กว่าสถิติของกลุ่มผู้กระทําผิดทั่วไป และมีอัตราการศึกษาต่อหรือเข้าทํางานประจําสูงกว่ากลุ่มผู้กระทําผิดทั่วไป
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการถูกคุมขังไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของผู้ถูกคุมขังและผู้ปกครอง
แย่ลงเสมอไป และอาจส่งผลดีต่อผู้กระทําผิดเมื่อได้รับการปล่อยตัว ทั้งนี้ต้องพิจารณาความสัมพันธ์ในครอบครัว
ก่อนหน้าที่จะถูกกักขังด้วย ว่าความสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองหรือไม่ ในอนาคตควร
มีการวิจัยถึงความสัมพันธ์ของจํานวนการเข้าเยี่ยมและสภาพแวดล้อมในการเข้าเยี่ยมที่เอื้อต่อการพูดคุย
งานวิจัยนี้อาจเป็นประโยชน์ในการพิจารณาความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างผู้ที่ได้รับการพัก/ลด
โทษ กับผู้อุปการะ และอาจเป็นประโยชน์ในการร่วมวางแผนกับกรมราชทัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้สร้าง
สายสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
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4.6 วิเคราะห์การสนับสนุนทางการเงินของรัฐให้ภาคเอกชนและชุมชนเข้ามามีบทบาทลดการกระทําผิดซ้ํา
ในปี 2559 รัฐบาลของรัฐ New South Wales (NSW) ได้เริ่มแผนการ Social Impact Investment
(การลงทุนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม) ซึ่งเป็นโครงการระยะเวลา 4 ปี ที่รัฐบาลได้เตรียมจัดสรร
งบประมาณ 234 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 6,000 ล้านบาท) เพื่อให้หน่วยงานภาคเอกชนและ
ภาคชุมชนเสนอโครงการสําหรับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนและลดการกระทําผิดซ้ําแก่ผู้ที่พ้นโทษจาก
เรื อนจําและผู้ ที่ได้ รับ การแก้ไขฟื้ น ฟูในชุ มชน เนื่ องจากรัฐ บาล NSW ต้องการเพิ่ มบทบาทของชุมชนใน
การมีส่วนร่วมดูแลผู้กระทําผิด
Social Impact Investment ของรัฐบาล NSW คือ รูปแบบหนึ่งของ Social and Development
Impact Bond ซึ่งเป็นการสนับสนุนทางการเงินโดยขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงาน (result-based financing)
และเป็ น รู ป แบบที่ ใช้ อย่ างแพร่ ห ลายในโครงการพั ฒ นาทางสั งคมแก่ ป ระเทศด้ อยพั ฒ นา ที่ มีต้น แบบจาก
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme - UNDP) และอาจมีชื่อ
เรียกแตกต่างกันไป อาทิ Pay-for-Success หรือ Social Benefit Bond โดยหน่วยงานเอกชนจะต้องลงทุนใน
โครงการที่ได้รั บความเห็น ชอบจากเจ้ าของทุนไปก่อน หากโครงการสําเร็ จหน่ว ยงานเจ้ าของทุน จะคืน เงิ น
ทั้งหมดที่เอกชนใช้ดําเนินการพร้อมดอกเบี้ย แต่หากโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ก็จะไม่ได้รับเงินจากรัฐบาล
และถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแบ่งปันความเสี่ยง (risk sharing mechanism)

Figure 7 แผนภาพอธิบายโครงสร้างการดําเนินงานของ Social Impact Investment
แม้ว่ารัฐบาล NSW จะเคยดําเนินการรูปแบบนี้มาก่อนแล้วในด้านอื่น แต่ในมิติของกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมนี่ ถื อ เป็ น ครั้ ง แรก และอยู่ บ นแนวคิ ด ที่ ว่ า หน่ ว ยงานภาคชุ ม ชนมี ค วามเชี่ ย วชาญและยื ด หยุ่ น ใน
การจัดการกับทรัพยากรในชุมชนเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดมากกว่ารัฐ ดังนั้น การที่รัฐทําสัญญาจัดสรรเงินให้
เอกชนดูแลผู้กระทําผิดจึงเปรียบเสมือนเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่จะให้ผลงอกเงย คือ ความปลอดภัยของสังคม
จากการกระทําผิดซ้ํา ซึ่งในขั้นแรกรัฐ NSW กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินการของเอกชนเพื่อลดการ
กระทําผิดซ้ําลงร้อยละ 5
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Figure 8 แผนภาพเปรียบเทียบบโครงการภายใต้แผนการ Social Impact Investment ของรัฐ NSW

ผู้นําเสนอได้
ได้ทบทวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ Social impact Investment ด้านการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทําผิดและลดการกระทํ
ลดการกระทําผิดซ้ําของรัฐบาล NSW เพื่อวิพากษ์ความเสี่ยงการดําเนินโครงการจากมุมมอง
ของชุชุมชนและประชาชน และแสดงความเห็นว่า ถึงแม้
งแม้โครงการรูปแบบดังกล่าวจะช่วยลดภาระของรั
ย
ฐบาลใน
การจัดบริการสงเคราะห์
ะห์ผู้กระทําผิดและลดภาระงาน
และลดภาระงานติติดตามสอดส่อง แต่ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของรัฐบาล
และเอกชนยัยังคงเป็นสิ่งสําคัญเพื่อประกันความเชื่อมั่นของสังคม จากการทบทวนพบว่า มีเพียงโครงการเดียวที่
เข้าไปมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (pre-release engagement) ของผู้ที่ได้รับการพัก/ลด
การลงโทษ และสนับสนุนการปรับตัวเข้าสู่สังคม
คมทีที่ยาวกว่าโครงการอื่นๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านที่พัก
อาศัยที่นานถึง 12 เดือน ในขณะที่โครงการอื่นจะสนับสนุนด้านที่พักอาศัยสู
ยสูงที่สุดเพียง 12 สัปดาห์
ผู้นําเสนอยังกังวลถึงผลสําเร็จของโครงการอื่นๆ ว่า หากไม่สามารถลดการกระทํ
กระทําผิดซ้ําได้จะสร้างข้อ
กั งขาแก่ สั งคมและลดความเชื
ลดความเชื่ อมั่ นใน Social Impact Investment อื่ น ๆ ในอนาคต นอกจากนี้
สหราชอาณาจักรเคยดํ
เคยดําเนินการโครงการ One Service ในปี 2010 – 2015 ซึ่งเป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน
ถึงแม้จะสําเร็จตามเป้าหมาย แต่ผลการประเมินผลโครงการ
ผลโครงการข้อหนึ่งแสดงให้เห็นว่า ความสําเร็จของโครงการ
อาจไม่ได้เป็นผลจากการให้เอกชนดําเนินการ และรัฐเองอาจมีความสามารถดําเนินการได้
การ โดยใช้งบประมาณที่
ต่ํากว่าเมื่อเทียบกับการที่รัฐต้องคืนเงินลงทุนพร้อมดอกเบี้ยแก่เอกชน
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมโดยขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานหรือ Social Impact
Investment ยังคงเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยและยังไม่เคยมีการดําเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะด้าน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรมคุมประพ
ประพฤติและกระทรวงยุติธรรมอาจพิจารณาความเป็นไปได้ของ Social
Impact Investment ทั้งนี้ ต้องคํานึงถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่ได้มีการดําเนินการมาแล้ว
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5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุม
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุม ANZSOC เป็นครั้งแรก อันเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้
แนวคิดด้านอาชญาวิทยาจากกลุ่ มประเทศที่ มีความก้าวหน้า ทั้ งนี้เป็ นไปตามนโยบายของผู้บ ริหารกรมคุ ม
ประพฤติ ที่ต้องการให้ เกิ ดการพั ฒ นาความเป็ น มื ออาชี พของงานคุ มประพฤติ ในประเทศไทยให้ มีห ลั กทาง
วิ ช าการรองรั บ เที ย บเท่ า สากล ANZSOC เป็ น องค์ ก รสํ า คั ญ ของกลุ่ ม ประเทศโอเชี ย เนี ย ที่ ส นั บ สนุ น
การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัยทําให้ได้องค์ความรู้ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์และผ่านการพิชญพิจารณ์
ทางวิชาการ (scholarly peer review) หัวข้องานวิจัยและระเบียบวิธีที่ใช้อาจเป็นประโยชน์ในการนํามาปรับ
ใช้กับบริบทของการพัฒนาพฤตินิสัยในประเทศไทย ดังนี้
1. การปรับปรุงแนวทางการให้คําแนะนําและวางแผนเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด ควรคํานึงถึงปัจจัย
ภายในของผู้ กระทําผิ ด เช่ น การคํ านึ งถึงความกลัว ของผู้ ถูกคุมความประพฤติ เพื่ อหลี กเลี่ ยงการตีตรา
(labeling) หรือการสร้างตราบาป (stigmatization) และการเข้าใจกลไกภายในจิตใจของตนเองที่จะช่วยยับยั้ง
การกระทําผิดซ้ําของผู้กระทําผิดโดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับเพศ
2. การพัฒนาเครื่องมือแบบจําแนกที่คํานึงถึงปัจจัยทางวัฒนธรรมในกลุ่มประชากรที่มีวัฒนธรรมต่าง
จากวัฒนธรรมหลักในประเทศ รวมถึงพิจารณาการใช้แบบจําแนกความเสี่ยงและความต้องการเฉพาะสําหรับผู้
ถูกคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน เช่น แบบ YLS-CMI ที่มีการใช้ในประเทศแคนาดาและออสเตรเลีย
3. การสํารวจทัศนคติที่สังคมมีต่อการพัก/ลดโทษ เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการเสริมสร้าง
ทัศนคติเชิงบวกจากชุมชนในการควบคุมและสอดส่องผู้ได้รับการพัก/ลดโทษ เพื่อนําไปสู่การกําหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติที่จะได้รับความร่วมมือจากชุมชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
4. กรมคุมประพฤติและหน่วยงานภายใต้กลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัยอาจพิจารณาความเป็นไปได้ใน
การใช้รูปแบบ Social Impact Investment เพื่อแบ่งความเสี่ยงและลดการใช้บุคลากรของภาครัฐในบริหาร
โครงการ และพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด โดยให้ภาคเอกชนที่
มีศักยภาพและมีความยืดหยุ่นในการจัดสรรทรัพยากร เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทํา
ผิด เช่น การจ้างงาน การจัดหาที่พักอาศัย
อย่างไรก็ดี การพิจารณาปรับใช้องค์ความรู้จากการประชุมครั้งนี้จะต้องคํานึงถึงความแตกต่างในบริบท
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของไทยและประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เนื่องจากออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์มีความแตกต่างในคุณภาพประชากรและระดับการพัฒนาของประเทศ ทําให้ระบบและแนวทางที่ทั้ง
สองประเทศใช้อาจไม่สามารถนํามาใช้ได้จริงในบริบทของประเทศไทย
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ภาคผนวก
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนของออสเตรเลีย2
รัฐและเขตการปกครองต่างๆ ในออสเตรเลียจะมีหน่วยงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนซึ่งมักอยู่
ภายใต้กรมการยุติธรรมหรือกรมการแก้ไขฟื้นฟูของรัฐนั้นๆ (ชื่ออาจแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ) และแต่ละรัฐอาจ
มีโครงสร้าง อํานาจหน้าที่และบทกฎหมายที่แตกต่างกันไป แต่โดยส่วนใหญ่การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน
ในประเทศออสเตรเลียมักจะนิยมเรียกว่า Community Corrections มากกว่า Probation และตําแหน่ง
พนักงานคุมประพฤติในประเทศไทยสามารถเทียบได้กับ Community Correction Officers – CCO ใน
ประเทศออสเตรเลีย การปฏิบัติงานของ CCO จะคล้ายคลึงกับพนักงานคุมประพฤติไทย หน้าที่และความ
รับผิดชอบของ CCO มีดังนี้
1. สองส่องดูแลตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล ที่เรียกว่า Community-based orders ได้แก่
• Good Behaviour Bonds - การวางหลักประกันความประพฤติด้วยเงิน
• Community Service Orders - การทํางานบริการสังคม
• Intensive Correction Orders (ICO) – การคุมตัวเข้มงวด เป็นมาตรการควบคุมตัวนอกเรือนจําที่
ศาลสามารถสั่งทดแทนคําพิพากษาจําคุกไม่เกิน 2 ปี จะอยู่ภายใต้การสอดส่องของ CCO และมีเงื่อนไข
บังคับต่างๆ อาทิ ทํางานบริการสังคม 32 ชั่วโมงต่อเดือน การห้ามเดินทางโดยไม่ได้รับความยินยอม
การยอมให้เข้าตรวจค้น การเข้ารับการบําบัด การใช้ EM ฯลฯ
• Drug Court Orders - การเข้ารับการบําบัดและสอดส่องตามคําสั่งศาลคดียาเสพติด
• Home Detention Orders - การคุมขังในบ้านสําหรับผู้ที่ศาลพิพากษาลงโทษไม่เกิน 18 เดือน และ
พิจารณาความเสี่ยงว่าเหมาะสม อาจต้องติด EM และสามารถเดินทางไปทํางาน รับการฝึกอบรม ตาม
เงื่อนไขที่ศาลพิจารณาว่าเหมาะสมได้
• Extended Supervision Orders – ESO เป็นการขยายการสอดส่องต่อเนื่องหลังจากเรือนจําสําหรับ
ผู้กระทําผิดที่ใกล้สิ้นสุดการรับโทษตามคําพิพากษา อัยการอาจร้องขอให้ศาลสูงมีคําสั่งนี้ เนื่องจากเห็น
ว่าผู้กระทําผิดดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงในคดีที่รุนแรงหรือผู้กระทําผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศ เงื่อนไขนี้
อาจมีระยะเวลาสูงสุดถึง 5 ปี และมักรวมถึงการบังคับให้ CCO สอดส่องได้ตลอดเวลา รายงานตัวแบบ
เข้ มข้ น ห้ ามสมาคม ห้ า มเปลี่ ย นชื่ อ การสั่ งใช้ EM การบั งคั บ เข้ าร่ ว มโปรแกรมบํ าบั ดแก้ ไขต่ างๆ
ความแตกต่างของ ESO และการพักการลงโทษ คือ ESO โทษสิ้นสุดแล้วขณะที่การพักการลงโทษ โทษ
ยังไม่สิ้นสุด การละเมิด ESO ถือเป็นการกระทําผิดทางอาญา
2. การจัดทํารายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงก่อนมีคําพิพากษา เพื่อให้ศาลพิจารณาความเหมาะสมในการทําคํา
พิพากษาซึ่ งคล้ายกับ ระบบของประเทศไทย รวมถึ งการสื บเสาะข้อเท็จ จริ งสํ าหรั บผู้ ที่ได้ รับ การพัก/ลดวั น
ต้องโทษให้แก่คณะกรรมการพัก/ลดวันต้องโทษของรัฐ (State Parole Authority) ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
แผนการปล่อยตัว เช่น ผู้อุปการะ ที่พัก อาชีพรองรับ แผนการสอดส่อง หน่วยงานส่งต่อเพื่อดูแลหรือสงเคราะห์
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3. สอดส่องผู้ได้รับการพักการลงโทษให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หน่วยงานพัก/ลดการลงโทษวางไว้ (เงื่อนไข
อาจเรียกว่า Probation หรือ Parole condition) อาทิ การเข้ารับการบําบัดฟื้นฟู การจํากัดการเดินทาง หาก
มีการละเมิดเงื่อนไขอาจส่งผลให้ผู้กระทําผิดต้องกลับเข้ารับโทษในเรือนจําต่อไป
4. บริหารจัดการโครงการเบี่ยงเบนคดีหรือบ้านพักชั่วคราว เพื่อให้ผู้กระทําผิดได้เข้ารับโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู
การฝึกอาชีพต่างๆ
ลักษณะสังคมของประเทศออสเตรเลีย3
ในทางประวัติศาสตร์ชนพื้นเมืองดั้งเดิมในออสเตรเลีย (เรียกโดยทั่วไปว่า ชาว Aborigines หากรวมถึง
ชาวหมู่เกาะในช่องแคบทอร์เรส จะเรียกรวมว่า Aborigines and Torres Strait Islanders – ATSI) อยู่ในทวีป
ออสเตรเลียมาก่อนที่ออสเตรลียจะกลายเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร แต่ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของ
ออสเตรเลียเริ่มขึ้นเมื่อชาวยุโรปเดินทางมาถึงออสเตรเลีย โดยกลุ่มแรกที่เดินทางมาสํารวจ คือ ชาวดัดช์ ในปี
ค.ศ. 1606 สํารวจเฉพาะในแถบชายฝั่งเล็กน้อย กระทั่งในปี ค.ศ. 1770 กัปตันเจมส์ คุก เดินทางมาสํารวจ
ออสเตรเลียและทําแผนที่ชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย และประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร
โดยให้ชื่อว่า “นิวเซาท์เวลส์” ต่อมาสหราชอาณาจักรมีแผนการใช้ออสเตรเลียเป็นดินแดนเพื่อส่งตัวนักโทษมา
ลงโทษและใช้แรงงานในการก่อตั้งอาณานิคม กองเรือลําแรกของนักโทษและครอบครัวของทหารเดินทางมาถึง
อ่าวซิดนีย์เมื่อวันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 1787 (ต่อมาถือเป็นวันชาติออสเตรเลีย) จากนั้นจึงมีการอพยพตั้งถิ่นฐาน
ทั้งทัณฑนิคมและผู้ที่ต้องการแสวงหาโอกาสใหม่ในชีวิตจากสหราชอาณาจักรเรื่อยมา และขยายอาณานิคมเพิ่ม
เป็นรัฐต่างๆ
ในช่วงปี ค.ศ. 1851 มีการค้นพบสายแร่ทองคําจนเกิดยุคตื่นทอง (Gold Rush) ผู้คนจํานวนมาก
เดินทางมาออสเตรเลีย กระทั่งในปี ค.ศ. 1901 อาณานิคมต่างทําความตกลงกันเพื่อรวมตัวเป็นประเทศใหม่ใน
ลักษณะสหพันธรัฐ ทําให้เกิดรัฐธรรมนูญการปกครองและเปลี่ยนจากอาณานิคมของสหราชอาณาจักรมาเป็น
เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia) จากนั้นในปี ค.ศ. 1911 มีการตกลงก่อตั้งเมืองหลวง
ของประเทศขึ้นโดยจัดตั้งเป็นเขตการปกครองแห่งเมืองหลวง (Australian Capital Territory – ACT) ซึ่งถือ
เป็นรัฐรัฐหนึ่งและมีกรุง Canberra เป็นศูนย์กลางของรัฐและการปกครองของประเทศ
สังคมในประเทศออสเตรเลียมีลักษณะพหุวัฒนธรรม ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพ หรืออย่างน้อยมี
บรรพบุรุษจากประเทศในแถบตะวันตกทั้งในช่วงศตวรรษที่ 18 และหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวยุโรปที่ได้รับ
ผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และการฆ่ าล้างเผ่าพันธุ์ ลี้ภัยมาตั้ งถิ่นฐาน ณ ประเทศออสเตรเลียเป็ น
จํานวนมาก และในช่วงสงครามเวียดนาม ชาวเวียดนามจํานวนมากได้มาเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศออสเตรเลียจึงทํา
ให้เกิดการตั้งชุมชนชาวต่างชาติกระจัดกระจายทั่วไป
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ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม
1. สืบเนื่องจากปูมหลังทางประวัติศาสตร์และแนวคิดเหยียดชาติพันธ์ ทําให้ชาวพื้นเมืองในออสเตรเลีย
จะไม่ได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เท่าเทียมกับบุคคลผิวขาวและเป็นปัจจัยหนึ่งทําให้ชาว
พื้นเมืองเข้ามาอยู่ภายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและอัตรการกระทําผิดซ้ําในอัตราที่สูงกว่าคนผิวขาว
ซึ่งปรากฏว่าชาวพื้นเมืองที่เข้ามาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้มีอัตราการเสียชีวิตระหว่างที่อยู่ในความ
ควบคุม (death in custody) ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่สูงผิดปกติ ทําให้รัฐบาลได้รับความกดดัน
ในการจึงการดําเนินการสืบ สวนกรณีการเสีย ชีวิตในระหว่างถูกควบคุมตั วดังกล่าว นอกจากนี้รั ฐบาลยังได้
พยายามออกนโยบายเพื่อสนับสนุนโอกาสทางสังคมแก่ชนพื้นเมือง และออกนโยบายเพื่อลดอัตราการกระทําผิด
ซ้ํา อย่างไรก็ดีในสังคมออสเตรเลียยังคงมีกลุ่มคนจํานวนหนึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่เคารพสิทธิของชนพื้นเมืองและ
มองว่าชนพื้นเมืองไม่ควรได้รับการสนับสนุนใดๆ จากรัฐ
2. ปัญหาการเหยียดชาติพันธุ์ ในช่วงปี 1901 – 1979 มีนโยบาย White Australians ในการคัดกรอง
บุ ค คลเข้ า ออสเตรเลี ย และในการดํ า เนิ น นโยบายทางสั ง คม ทํ า ให้ แ นวคิ ด ที่ ว่ า ชาวออสเตรเลี ย ต้ อ งเป็ น
ชาวตะวันตกเท่านั้นยังคงหลงเหลืออยู่จนปัจจุบัน ทําให้มีการใช้ความรุนแรงโดยคนขาวต่อกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
อาทิ ชาวเอเชีย ชาวตะวันออกกลาง และชนพื้นเมือง
3. ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จากสถิติโดยสถาบันอาชญาวิทยาแห่งออสเตรเลียพบว่า 1 ใน 3
ของผู้หญิง และ 1 ใน 5 ของผู้ชายในออสเตรเลียเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว ทั้งความรุนแรงทาง
จิตใจและความรุนแรงทางร่างกายกระทั่งเสียชีวิต
4. ปัญหาคนเข้าเมือง ประเทศออสเตรเลียมีนโยบายคนเข้าเมืองที่เข้มงวดอย่างยิ่ง เนื่องจากรัฐบาล
ต้องการคัดกรองบุคคลที่เข้ามา เพราะเห็นว่าคนเข้าเมืองที่ไม่มีคุณภาพจะสร้างปัญหาสังคม นโยบายคนเข้า
เมืองดังกล่าวรวมไปถึงผู้ที่ลี้ภัยสงครามในประเทศตนเอง เช่น ตะวันออกกลาง ชาวโรฮิงยา ซึ่งเดินทางมาโดย
เรือผิดกฎหมาย จะถูกนําตัวไปค่ายกักกันในหมู่เกาะโซโลมอน ประเทศปาปัวนิวกินี เป็นต้น รัฐบาลออสเตรเลีย
ถูกกล่าวหาโดยนานาชาติว่า การกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่รัฐบาลออสเตรเลียอ้างว่า
เป็นไปเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ ผู้ก่อการร้ายที่จะแฝงตัวมา ขบวนการลักลอบขนคน และการ
เสียชีวิตจากอุบัติภัยทางทะเล จากการลักลอบเดินทางดังกล่าว
5 . ปัญหาการก่อการร้าย ประเทศออสเตรเลียเริ่มตื่นกลัวภัยก่อการร้าย ซึ่งมีที่มาจากเหตุการณ์ระเบิด
ในประเทศอินโดนีเซียในปี ค.ศ. 2002 ที่มีชาวออสเตรเลียเสียชีวิตจํานวนมาก และจากอิทธิพลของกลุ่มรัฐ
อิส ลาม IS ทําให้ ช าวออสเตรเลี ย จํานวนหนึ่ งได้ รั บ การปลูกฝั งแนวคิ ดสุ ดโต่ งของอิ ส ลาม (radicalization)
เดินทางไปร่วมฝึกการสู้รบและเดินทางกลับมายังประเทศออสเตรเลียและก่อการร้าย โดยมีเหตุก่อการร้ายใน
ประเทศครั้งใหญ่ราว 7 ครั้งที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐอิสลาม
6. ปัญหาการละเมิดทางเพศเด็ก ประเทศออสเตรเลียให้ความสําคัญกับปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
เด็ก ซึ่งปรากฏทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และสถาบันทางศาสนา โดยเฉพาะนักบวชศาสนาคริสต์ที่ได้รับการ
ปิดบังโดยผู้นําศาสนาระดับสูงเป็นเวลานาน นับแต่ช่วงทศวรรษที่ 1970 ออสเตรเลียดําเนินการในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง ความผิดดังกล่าวถือเป็นการกระทําผิดระดับประเทศและจะต้องได้รับโทษ การแก้ไข
ฟื้นฟูและติดตามสอดส่องเป็นระยะเวลานาน (บางกรณีต้องติดตามสอดส่อง รายงานตัว และติด EM นานเกิน
10 ปี) ปัจจุบันรัฐบาลออสเตรเลียพยายามชดเชยและเยียวยาเหยื่อการล่วงละเมิดดังกล่าว

D
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนของนิวซีแลนด์4
หน่วยงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนของนิวซีแลนด์อยู่ภายใต้ Department of Corrections
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนในประเทศนิวซีแลนด์ เรียกว่า Community Corrections หรือ Probation
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลการบังคับใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว เรียกว่า พนักงานคุมประพฤติ (Probation Officer)
เหมือนประเทศไทย โดยใช้โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูต่างๆ รวมถึงโปรแกรมเฉพาะสําหรับผู้กระทําผิดเชื้อสายเมารี
กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติในนิวซีแลนด์ ได้แก่ Sentencing Act Corrections Act และ Bail
Act ผู้กระทําผิดส่วนใหญ่ (30,000 คน) ในประเทศนิวซีแลนด์อยู่ภายใต้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน ขณะที่มี
ผู้ต้องขัง 9,000 คน
การปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในนิวซีแลนด์จะคล้ายคลึงกับประเทศไทยโดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. การจัดทํารายงานการสืบเสาะข้อเท็จจริงก่อนมีคําพิพากษา เพื่อให้ศาลพิจารณาความเหมาะสมใน
การทําคําพิพากษาซึ่งคล้ายกับระบบของไทย รวมถึงการสืบเสาะข้อเท็จจริงสําหรับผู้ที่ได้รับการพัก/ลดวัน
ต้องโทษให้แก่คณะกรรมการพัก/ลดวันต้องโทษของประเทศ (New Zealand Parole Board) ซึ่งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับแผนการปล่อยตัว เช่น ผู้อุปการะ ที่พักอาศัย อาชีพรองรับ แผนการสอดส่อง หน่วยงานส่งต่อเพื่อดูแล
หรือสงเคราะห์ ความเหมาะสมในการใช้งาน EM และแผนการแก้ไขฟื้นฟูตามความเสี่ยงและความต้องการของ
ผู้ ถู ก สื บ เสาะ นอกจากนี้ ศ าลยั ง สามารถสั่ ง ให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ สื บ เสาะการพยายามบรรเทาผลร้ า ย
(Reparation Report) ของผู้ถูกสืบเสาะในความผิดที่กระทําไป
2. คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลที่พนักงานคุมประพฤติมีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่
คําพิพากษาศาล (Court Sentence)
• Preventative Detention - สําหรับผู้ได้รับการพักการลงโทษที่อาจอยู่ภายใต้การสอดส่องของเจ้า
พนักงานตลอดชีวิตและสามารถถูกเรียกตัวกลับเรือนจําได้ตลอดเวลา
• Home Detention – เป็นการลงโทษและแก้ไขฟื้นฟูในคราวเดียวกัน ผู้ต้องโทษจะต้องอยู่ในที่พักอาศัย
ตลอดเวลาภายใต้การสอดส่องของพนักงานคุมประพฤติ และติด EM พนักงานคุมประพฤติจะประเมิน
ความเหมาะสมในการใช้ EM เสนอแก่ศาลโดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อมของบ้านพักและการเข้าถึงโดย
เจ้าหน้าที่และสัญญาณ
• Community detention – เป็นการลงโทษที่จํากัดอิสรภาพของผู้กระทําผิดในช่วงเวลาเคอร์ฟิว
• Supervision - เป็นการลงโทษที่ทําให้ผู้กระทําผิดต้องไปรับการแก้ไขฟื้นฟูตามเหตุแห่งการกระทําผิด
• Community Work – การทํางานบริการสังคม
• Intensive Supervision Orders – การคุมตัวเข้มงวด เป็นมาตรการควบคุมตัวนอกเรือนจําสําหรับผู้
ที่มีความเสี่ยงกระทําผิดซ้ํากลาง - สูง ศาลสามารถสั่งได้โดยพิจารณาจากรายงานสืบเสาะก่อนมีคํา
พิพากษา คําสั่งนี้อาจมีเงื่อนไขต่างๆ ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี การละเมิดเงื่อนไขนี้อาจ
ส่งผลเปลี่ยนแปลงกระทั่งทําให้ผู้ถูกคุมความประพฤติต้องรับโทษจําคุก
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คําสั่งศาล (Court Order) เป็นคําสั่งของศาลที่มีตามคําแนะนําของคณะกรรมการพักการลงโทษเป็นผู้
กําหนดที่มีเงื่อนไขให้ผู้กระทําผิดต้องปฏิบัติตาม
• การพักการลงโทษ – การให้ผู้กระทําผิดกลับสู่ชุมชนภายใต้การสอดส่องของหน่วยงานพัก/ลดการลงโทษ
(New Zealand Parole Board) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน เงื่อนไขระหว่างการพักการลงโทษ
อาทิ การเข้ารับการบําบัดฟื้นฟู การจํากัดการเดินทาง การละเมิดเงื่อนไขอาจส่งผลให้ผู้กระทําผิดต้อง
กลับเข้ารับโทษในเรือนจําต่อไป Parole Board ของนิวซีแลนด์จะได้รับการแต่งตั้งโดยผู้สําเร็จราชการ
แทนพระองค์ตามคําแนะนําของอัยการสูงสุด ประกอบด้วยบุคคลจากฝ่ายตุลาการ ตํารวจ พนักงานคุม
ประพฤติ ผู้เชี่ยวชาญ นักกฎหมาย นักจิตวิทยา และบุคคลด้านการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน รวม 38 คน
• Extended Supervision Orders – ESO เช่นเดียวกับประเทศออสเตรเลีย เป็นคําสั่งสําหรับผู้กระทํา
ผิดในกลุ่มความเสี่ยงสูงในคดีที่รุนแรงหรือความผิดเกี่ยวกับเพศที่สิ้นสุดโทษจําคุกหรือสิ้นสุดระยะเวลา
พักการลงโทษ ให้อยู่ภายใต้การสอดส่องเพื่อป้องกันการกระทําผิดซ้ํา
• Released on Conditions – การปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไขสําหรับผู้ที่ได้รับโทษจําคุกต่ํากว่าสองปี โดย
มีเงื่อนไขต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามในชุมชน
• Post detention conditions – เป็นคําสั่งเงื่อนไขที่ผู้ที่ได้รับโทษ Home Detention จะต้องปฏิบัติ
ตามหลังจากส้นสุดโทษดังกล่าว

ลําดับศักดิ์ของโทษในนิวซีแลนด์

3. การสงเคราะห์ กรมฯ สงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติแตกต่างกันตามความเสี่ยงและความต้องการ
อาทิ การฝึกอบรมทั กษะการใช้ ชีวิ ตและอาชีพ การหาอาชีพ การจั ดที่พักอาศัย โดยกรมฯ มี ความตกลงกั บ
หน่วยงานเอกชนในการจัดหาที่พักอาศัยสําหรับหัวเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งพนักงานคุมประพฤติจะเป็นผู้
ประเมินความเหมาะสมในการจัดหาที่พัก
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4. Returning Offender Order – การดูแลผู้ที่รับโทษจําคุกมาแล้วขั้นต่ํา 1 ปี จากผลคําพิพากษาของ
ศาลในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถกลับสู่ชุมชนและสังคมในประเทศนิวซีแลนด์ได้โดยมีเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติ
ตามคล้ายคลึงกับการพักการลงโทษ
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม
1. ปูมหลังทางประวัติศาสตร์ในการกดขี่ชนพื้นเมืองทําให้ชาวเมารีมีอัตราการรู้หนังสือและการจ้างงาน
ต่ํา และแนวคิดการเหยียดชาติพันธุ์ (racism) ในออสเตรเลียยังคงมีอยู่ทําให้มีการกีดกันและไม่ได้รับโอกาสทาง
สังคม การขาดโอกาสดังกล่าวทําให้ชาวเมารีมีอัตราการถูกจับกุมและจําคุกในฐานะอาชญากรจํานวนมาก (ร้อย
ละ 50 ของผู้ต้องขังชายเป็นชาวเมารี และร้อยละ 58 ของผู้ตั้งขังหญิงเป็นชาวเมารี)
2. ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว คล้ายคลึงกับประเทศออสเตรเลีย
3. อบายมุข แอลกอฮอล์ การพนันและยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาที่ราวร้อยละ 45 ของชาวนิวซีแลนด์
กังวลและให้ความสําคัญ

