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งานคุมประพฤติ 40 ปี “คืนคนดีสู่สังคม”

วารสารกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 3 ปี 2562 นี้ ซึ่งเป็นเล่ม
ปิดท้ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังคงให้สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
งานคุมประพฤติตามนโยบาย Probation 4.0 ต่อเนื่องจากสองฉบับ
ที่ แ ล้ ว โดยฉบั บ นี้ ไ ด้ ร วบรวมเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ บทความพิ เ ศษ
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “งานคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation
4.0” ต่อด้วยงานสัมมนา เรื่อง “มิติใหม่งานคุมประพฤติ : นวัตกรรม
ดิจิทัลในการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด” รวมทั้งเรื่องของบทสัมภาษณ์
อาสาสมัครคุมประพฤติที่เข้ารับการอบรมในการน�ำ Smart Phone
มาใช้ในการสอดส่องติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติ นอกจากนี้ยังมี
คอลัมน์อื่นที่น่าสนใจภายในเล่ม อาทิ Probation around the
world ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานยุติธรรม และปิดท้ายเล่มด้วยแนะน�ำ
ร้านค้าของผู้ถูกคุมความประพฤติ
ทีมงานวารสารกรมคุมประพฤติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสาร
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณท่าน
ผู้อ่านที่ให้ความสนใจติดตามวารสารกรมคุมประพฤติมาอย่างต่อเนื่อง
และพบกันใหม่ในปีงบประมาณหน้า
นายวีรพันธ์ พวงเพชร
บรรณาธิการบริหาร
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อาสาสมัครคุมประพฤติ พลิกโฉมการปฏิบัติงาน
ด้วยการน�ำเทคโนโลยี Smart Phone
มาใช้ในการสอดส่องติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับก้าวต่อไปของงานคุมประพฤติ
ชุดค�ำศัพท์ ในกระบวนการยุติธรรม
ตอน : สิทธิและเสรีภาพ
คุมประพฤติรักษ์โลก “เข้าถึง เข้าใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
ใช้ความสามารถที่เรามีท�ำประโยชน์ ให้กับสังคม
ซ่อมรถหมดปัญหากับ “ช่างทา แอร์รถยนต์”
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โดย ทีมวารสารกรมคุมประพฤติ

งานคุมประพฤติ 40 ปี
“คืนคนดีสส
ู่ ง
ั คม”

้ ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมือ
่ วันที่ 7 สิงหาคม 2522 โดยมีการจัดตัง
้ ส�ำนักงาน
งานคุมประพฤติ เกิดขึน
คุมประพฤติกลางที่กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดส�ำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวง
้ เป็นกรมคุมประพฤติ เมือ
่ วันที่ 15 มีนาคม 2535
ยุตธ
ิ รรม ต่อมาส�ำนักงานคุมประพฤติกลาง จึงได้รบ
ั การยกฐานะขึน
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ภาครัฐและภาคเอกชน การส่งเสริมบทบาทเชิงรุกในเวที
ระดับอาเซียน การพัฒนาปรับแก้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และ
การน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ  เข้ามาพัฒนาระบบ
การท�ำงานของกรมคุมประพฤติ และในปี พ.ศ. 2562  
เป็นการเข้าสู่ช่วงการพัฒนาตามแนวทาง Probation 4.0
ทีก่ รมคุมประพฤติได้มกี ารขับเคลือ่ นการท�ำงานในรูปแบบ  
Smart Probation ด้วยการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านในทุ ก ด้ า น เพื่ อ ให้ ร ะบบงาน
คุมประพฤติมปี ระสิทธิภาพและมีความทันสมัย ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว
และสามารถตรวจสอบได้ เช่น การใช้ตู้ Kiosk ส�ำหรับ
การรับรายงานตัว Mobile application ส�ำหรับพนักงาน
คุมประพฤติและผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อตรวจสอบ
กิจกรรมและการนัดหมายในการท�ำงานบริการสังคม
เนื่องในโอกาสที่งานคุมประพฤติครบรอบ 40 ปี
กรมคุมประพฤติได้จดั ประชุมวิชาการงานคุมประพฤติ 40 ปี
มุง่ สู่ Probation 4.0 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม
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ตั้ ง แต่ นั้ น เป็ น ต้ น มา กรมคุ ม ประพฤติ จึ ง เป็ น
หน่วยงานหลักในการคุมความประพฤติผู้กระท�ำผิดตาม
ขั้ น ตอนของกระบวนการยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง เป็ น มาตรการ
ทางเลือกแทนการจ�ำคุกที่ให้ผู้กระท�ำผิดได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการคุมความประพฤติโดยไม่ควบคุมตัว ซึ่งเป็น
การเปลี่ยนแนวคิดจากการลงโทษมาเป็นการแก้ไขฟื้นฟู
เพื่อให้ผู้กระท�ำผิดได้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้
นับเป็นระยะเวลา 40 ปี ที่กรมคุมประพฤติ ได้ท�ำ
หน้าที่ดูแลผู้กระท�ำผิดในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง จนถึง
ปัจจุบนั มีการด�ำเนินงานและผลงานส�ำคัญ คือ การเสริมสร้าง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการควบคุ ม ดู แ ลผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ในชุ ม ชน
เช่น การก�ำหนดมาตรฐานงานคุมประพฤติ การสร้าง
โปรแกรมต่าง ๆ ในการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดการสนับสนุน
ป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรม และการปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิด
โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและ
เครื อ ข่ า ยชุ ม ชน เช่ น การส่ ง เสริ ม ให้ มี อ าสาสมั ค ร
คุมประพฤติ การส่งเสริมทักษะและอาชีพร่วมกับเครือข่าย
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เซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ขึน้ เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานของกรมคุมประพฤติกับภารกิจเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
และเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมใน
ภารกิจของกรมคุมประพฤติ และบรรยากาศภายในบริเวณ
งานนั้น มีการจัดแสดงนิทรรศการบอกเล่าถึงความเป็นมา
ของกรมคุ ม ประพฤติ ใ นแต่ ล ะยุ ค สมั ย โดยเริ่ ม จากยุ ค
Probation 1.0 ที่ เ ป็ น การเริ่ ม ก่ อ ตั้ ง องค์ ก ร จนสู ่ ยุ ค
Probation 2.0 ที่มีการขยายงานคุมประพฤติอย่างทั่วถึง
และมี ค วามร่ ว มมื อ กั บ ภาคประชาชน ต่ อ มาในยุ ค
Probation 3.0 ได้มีการเริ่มน�ำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น EM
มาทดลองใช้ในการคุมความประพฤติ และเริม่ บทบาทเชิงรุก
ในการสร้างความร่วมมือในอาเซียนด้านการปฏิบัติต่อ
ผู้กระท�ำผิด และในยุค Probation 4.0 ที่มุ่งขับเคลื่อนงาน
ด้วยนโยบาย Smart Probation เน้นการพัฒนางานด้วย
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีการยกระดับความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ทั้งในระดับพื้นที่และในระดับสากล เพื่อสนับสนุนให้มีงาน
คุมประพฤติทตี่ อบสนองความต้องการของประชาชน  และ
มีนทิ รรศการน�ำเสนอผลงานการด�ำเนินงานการแก้ไขฟืน้ ฟู
ผู้ถูกคุมความประพฤติของกรมคุมประพฤติ โดยจัดแสดง
นิทรรศการผลงาน 4 เรื่อง ได้แก่ การคืนคนดีสู่สังคม
เพื่อร่วมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ การน�ำเทคโนโลยี
มาใช้ในงานคุมประพฤติให้มคี วามทันสมัยและสมรรถนะสูง
การท� ำ งานร่ ว มกั บ ทุ ก ภาคส่ ว นและเชื่ อ มโยงสู ่ ส ากล  
และโครงการก� ำ ลั ง ใจในพระด� ำ ริ พ ระเจ้ า หลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และโครงการรณรงค์ป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี และยังมีนทิ รรศการ Hall Of
Fame ทีน่ ำ� เสนอบุคคลต้นแบบซึง่ เป็นผูถ้ กู คุมความประพฤติ
ทีพ่ น้ การคุมความประพฤติไปแล้ว และได้รบั ความช่วยเหลือ
จากกรมคุมประพฤติให้สามารถมีอาชีพมีรายได้เลีย้ งตนเอง
และครอบครัวกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน จ�ำนวน 4 ราย
ได้แก่ บุคคลต้นแบบด้านการแก้ไขฟื้นฟูตนเอง จากศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว) จังหวัด
ปทุมธานี บุคคลต้นแบบด้านการประกอบอาชีพ จากจังหวัด
เพชรบุรี และส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7
และบุคคลต้นแบบด้านจิตอาสาจากจังหวัดเพชรบูรณ์
นอกจากนิทรรศการแสดงผลงานฯ แล้ว ภายในงานยังมี
หน่วยงานภาคีที่มาร่วมออกบูธ อาทิ สมาพันธ์นกั ธุรกิจ
สร้างอาชีพ กรมการจัดหางาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมควบคุมโรค ธนาคารออมสิน
ศูนย์ววิ ฒ
ั น์พลเมือง กองพันทหารสือ่ สารที่ 1 รักษาพระองค์  
บริษัท เนสท์เล่ ศูนย์แคร์กรมคุมประพฤติ ร้านสวัสดิการ

กรมคุมประพฤติ ชมรมสีนำ�้ กรมคุมประพฤติ อีกทัง้ ยังมีการ
จัดแสดงผลิตภัณฑ์ของอาสาสมัครคุมประพฤติ และร้านค้า
ของผูถ้ กู คุมความประพฤติทไี่ ด้รบั การฝึกอาชีพจนมีรายได้
เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

กิจกรรมภายในงานฯ ในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก
นายสมศักดิ์ เทพสุทนิ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม
และคณะผูบ้ ริหารกระทรวงยุตธิ รรม ได้เยีย่ มชมนิทรรศการ
และบูธผลิตภัณฑ์ของผู้กระท�ำผิดและบูธกิจกรรมของ
หน่วยงานภาคี ต่อจากนัน้ เป็นประธานในพิธเี ปิดการประชุม
วิชาการ “งานคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0”
โดยมี นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ
เป็นผูก้ ล่าวรายงาน กล่าวว่า ระบบงานคุมประพฤติ ถูกน�ำมาใช้
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.
2522 ภายใต้การด�ำเนินงานของกรมคุมประพฤติ กระทรวง
ยุ ติธรรม เพื่ อ ใช้ เ ป็ นมาตรการทางเลื อ กในการลงโทษ
ผู้กระท�ำผิดแทนการจ�ำคุก โดยใช้กระบวนการแก้ไขฟื้นฟู
และการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท�ำผิดที่ได้รับโอกาส
ดังกล่าว ซึง่ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ระบบงานคุมประพฤติ
ได้ มี พั ฒ นาการทั้ ง ในด้ า นกฎหมาย โครงสร้ า งองค์ ก ร
การบริหารจัดการและการบูรณาการกับภาคประชาสังคมเพือ่
วางระบบงานคุมประพฤติในชุมชน มีภาคประชาชนที่เป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการดูแลผูก้ ระท�ำผิดในชุมชน ได้แก่ อาสาสมัคร
คุ ม ประพฤติ เครื อ ข่ า ยภาคี ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน
เข้ามามีสว่ นร่วมในงานคุมประพฤติ ส่งผลให้การแก้ไขฟืน้ ฟู
ดูแลผู้กระท�ำผิดในชุมชนมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการ
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้กบั ชุมชน กรมคุมประพฤติ
จ�ำเป็นต้องพัฒนาในทุกด้าน โดยมี Probation 4.0 เป็น
เป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้มมี าตรฐานในระดับสากล
มีขดี สมรรถนะสูงและทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ในการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวติ
ให้แก่ผกู้ ระท�ำผิด พร้อมกับบูรณาการกับภาคประชาสังคม
อย่างเป็นระบบ เพือ่ สร้างสังคมทีป่ ลอดภัยและสงบสุขอย่าง
ยั่งยืน
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		นายสมศักดิ์ เทพสุทนิ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ยุติธรรม ได้กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “งาน
คุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0” กล่าวว่า รัฐบาล
ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานความ
ยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและเกิดความ
มั่นคงในชีวิต อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังคงประสบกับ
ปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ กับคนด้อยโอกาสในทุก ๆ ด้าน รวมทัง้
ด้านกระบวนการยุตธิ รรม ซึง่ กระทรวงยุตธิ รรมมุง่ เน้นการ
กระจายโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม ตามค�ำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใคร
ไว้ขา้ งหลัง” โดยเฉพาะผูก้ ระท�ำผิด ซึง่ อยูใ่ นความดูแลของ
กระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ ที่มี
จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า 7 แสนคน ซึ่งระบบงานคุมประพฤติ      
เป็นระบบงานหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อการแก้ไขฟื้นฟู และ
ให้ โ อกาสกั บ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ให้ ส ามารถกลั บ ตนเป็ น คนดี
ช่วยเหลือสังคม พัฒนาชุมชน สร้างคุณค่าและทุนมนุษย์
ให้กบั ประเทศชาติได้ โดยไม่จำ� เป็นต้องเข้าสูร่ ะบบเรือนจ�ำ 
ดังนั้น การเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ถึงการให้โอกาส เฝ้าระวัง พร้อมส่งเสริมสนับสนุนทัง้ ด้านจิตใจ
ทัศนคติ ทักษะอาชีพ จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยให้บุคคล
เหล่านีก้ ลับตนเป็นคนดี สามารถดูแลตนเองและครอบครัว
และเป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศในอนาคต หลังจากนั้น
ได้มอบโล่รางวัลเกียรติคุณ ให้แก่หน่วยงานและบุคคล
ผู้มีอุปการคุณกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ พระครูสุนทรคุณ
ธาดา เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หอย สมาคมเดอะเชฟ   บริษัท
โตโยต้า ลิสซิง่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ธนาคารออมสินภาค 1
ดร.วิเชียร รุจธิ ำ� รงกุล ผูป้ ฏิบตั งิ านสมาชิกวุฒสิ ภา นายสมชาย
วรรณฟัก กรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย ที่ปรึกษาบริษัท

เนสท์เล่ (ไทย) จ�ำกัด นายสมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายสุรสิทธิ์ ศิลปะงาม ผูจ้ ดั การ
มูลนิธิเมาไม่ขับ และนายวัฒนา เรืองปัญญวัฒนา บริษัท
โตโยต้า สุโขทัย จ�ำกัด  
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัด
กระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาเรื่อง “งานคุมประพฤติกับ   
การพัฒนาที่ยั่งยืนจากผู้กระท�ำผิดสู่ทุนมนุษย์ของสังคม”
เป็นเวลากว่า 40 ปี แล้ว นับแต่งานคุมประพฤติได้รับการ
ก่อตั้งและวางรากฐานในปี พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน
เมื่อผมได้ศึกษาภูมิหลังความเป็นมาของงานคุมประพฤติ
จึงท�ำให้ได้รบั รูว้ า่ 40 ปี ของงานคุมประพฤติในบ้านเรานัน้
หน่วยงานคุมประพฤติแห่งนี้ ได้ผ่านพัฒนาการมากมาย
เหลือเกิน มีอะไรมากมายให้ได้คิด ในทัศนะของผมแล้ว
ผู้กระท�ำผิดได้อะไรจากงานคุมประพฤตินี้เพื่อการพัฒนา
ตนเองอย่างมัน่ คง ยัง่ ยืนบ้าง โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงๆ ละ ประมาณ
10 ปี ช่วงเวลา 10 ปีแรก (ปี พ.ศ. 2522 - 2531) ได้มี
ระบบงานคุมประพฤติผก้ ู ระท�ำผิดทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ขนึ้ ในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของไทย โดยปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด
ด้วยการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนด้วยมาตรการคุมประพฤติ
ให้โอกาสผูก้ ระท�ำผิดได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองภายใต้การดูแล
ช่วยเหลือของเจ้าพนักงานคุมประพฤติ มีการน�ำประชาชน
เข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานของภาครัฐในการป้องกัน
คุ้มครองสังคมให้ปลอดภัย ในรูปแบบของอาสาสมัคร
คุมประพฤติ ในทศวรรรษที่สอง (ปี พ.ศ. 2532 – 2541)
เริม่ บทบาทหน้าทีใ่ นการจัดให้ผถู้ กู คุมความประพฤติได้รบั
การแก้ไขพฤตินิสัยด้วยการจัดกิจกรรมอบรมความรู้และ
เพิ่มทักษะต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข
ตนเอง ให้โอกาสในการประกอบอาชีพ เน้นการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมของผู้กระท�ำผิดให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น ช่วงทศวรรษที่สาม (พ.ศ.
2542 - พ.ศ 2551) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
2544 การลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล กรมคุมประพฤติเป็น
หน่วยงานหลักในการคุมความประพฤติผู้กระท�ำผิดทั้งใน
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ชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล และชั้นภายหลังศาล
มีค�ำพิพากษา การคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน ผู้ได้
รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจ�ำคุก การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดส�ำหรับกลุม่ ผูเ้ สพและผูต้ ดิ ยาเสพติดทีต่ อ้ ง
ได้รับการบ�ำบัดรักษาแทนการต้องโทษ เริ่มมีกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาปรับใช้ในการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด
และการให้การช่วยเหลือผู้เสียหายในขั้นตอนการสืบเสาะ
มาตรฐานแห่งชาติวา่ ด้วยการปฏิบตั งิ านของกรมคุมประพฤติ
พัฒนาระบบการจ�ำแนกผู้กระท�ำผิดในงานคุมประพฤติ
การสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดทุกภารกิจ เช่น การสงเคราะห์
การฝึกอาชีพ ให้ผู้กระท�ำผิดได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเอง
ภายหลังจากพ้นการคุมความประพฤติไปแล้ว ทศวรรษทีส่ ี่
( พ.ศ. 2552 - ปัจจุบนั ) เน้นการท�ำงานเชิงบูรณาการร่วมกับ
ทุกภาคส่วน โดยส่งเสริมให้ผู้กระท�ำผิดได้มีอาชีพมีรายได้

เลี้ยงตนเอง โดยการหาแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ
สถานประกอบการ และได้จดั ตัง้ ศูนย์แคร์เพือ่ ให้บริการกับ
ผู้ที่สนใจอยากมีงานท�ำ  การจ้างงานผู้กระท�ำผิดภายใต้
โครงการคื น คนดี สู ่ สั ง คม ให้ ผู ้ ก ระท� ำผิ ด ได้ เ ข้ า ท�ำ งาน
ในหน่วยงาน มีการน�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
มาใช้กับผู้กระท�ำผิด การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการพัฒนางานคุมประพฤติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
หลังจากจบการปาฐกถาพิเศษแล้ว ได้มกี ารอภิปราย
ต่อในเรื่อง “40 ปี งานคุมประพฤติกับสังคมไทย” โดย
นายขจรเดช ดิเรกสุนทร ผู้พิพากษาประจ�ำส�ำนักงาน
ศาลยุตธิ รรม ช่วยท�ำงานชัว่ คราวในต�ำแหน่งผูพ้ พิ ากษาชัน้ ต้น
ประจ�ำส�ำนักประธานศาลฎีกา เรื่อง “มุมมองของศาล
ต่อประโยชน์และคุณค่าของงานคุมประพฤติที่มีให้กับ
กระบวนการยุตธิ รรมและสังคมไทย” นางอัญชลี พัฒนสาร
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เรือ่ ง “งานคุมประพฤติให้อะไร
กับสังคม มาตรการทางเลือกแทนการจ�ำคุก ทิศทางในอนาคต
ของงานคุมประพฤติ” นายสมชาย วรรณฟัก กรรมการ
ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย ทีป่ รึกษาบริษทั เนสท์เล่ (ไทย) จ�ำกัด เรือ่ ง
“ความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ งานคุมประพฤติความร่วมมือของภาค

เอกชนกับงานคุมประพฤติ”และ นางกาญจนา โรจนะนาค
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี เรื่อง “บทบาท
หน้าที่ และความประทับใจในการเข้ามาเป็นอาสาสมัคร
คุมประพฤติ” โดยมีนายแทนคุณ จิตต์อสิ ระ เป็นผูด้ ำ� เนินการ
อภิปรายฯ
ต่ อ จากนั้ น ในภาคบ่ า ยได้ มี ก ารบรรยาย เรื่ อ ง
“ความร่วมมือไทย-ญีป่ นุ่ ในการพัฒนางานคุมประพฤติ และ
การปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิดแบบไม่ควบคุมตัวในภูมภิ าคอาเซียน”
โดย Professor Hiroyuki Watanabe ผู้เชี่ยวชาญจาก
สถาบั น UNAFEI ประเทศญี่ ปุ ่ น นอกจากนี้ ยั ง มี ก าร
จัดกิจกรรมคูข่ นาน โดยการแบ่งกลุม่ อภิปรายเพือ่ แลกเปลีย่ น
เรียนรูฯ้ จ�ำนวน 2 ห้อง คือ ห้องที่ 1. การอภิปรายเกีย่ วกับ
งานวิจยั เรือ่ ง “นวัตกรรมในการดูแลผูก้ ระท�ำผิดในชุมชน”
แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ คือ หัวข้อที่ 1 งานวิจยั เรือ่ ง “พัฒนา
ระบบการดูแลผู้กระท�ำผิดบนฐานชุมชนเพื่อคนเป็นสุข”
หัวข้อที่ 2. งานวิจัยเรื่อง “เรียนรู้จากเหยื่อที่บอกเล่า
เมาแล้วขับ ผลลัพธ์เป็นอย่างไร”และหัวข้อที่ 3 งานวิจัย
เรือ่ ง “การให้คำ� ปรึกษาเพือ่ สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมผูก้ ระท�ำผิดในงานคุมประพฤติ” โดยมี นางพรประภา
แกล้วกล้า ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ นายวราวุธ
คันธาเวช ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน
และนางสาวศิริพร เจริญธรากุล พนักงานคุมประพฤติ
ปฏิบตั กิ าร กองพัฒนาการคุมประพฤติ เป็นผูอ้ ภิปรายตาม
ล�ำดับ และห้องที่ 2 การอภิปรายเรื่อง “เทคโนโลยีดิจิทัล
กั บ การขั บ เคลื่ อ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา”
แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ คือ หัวข้อที่ 1 Smart Probation
หัวข้อที่ 2 ศูนย์แลกเปลีย่ นข้อมูลกระบวนการยุตธิ รรม (Data
Exchange Center: DXC) และหัวข้อที่ 3 ระบบศาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) โดยมี  นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน
นายดนุพล ชื่นอารมณ์ ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม  และ นายเฉลิมพล  นาคสุวรรณ
ผูพ้ พิ ากษาชัน้ ต้นประจ�ำส�ำนักประธานศาลฎีกา ส�ำนักงาน
ศาลยุติธรรม เป็นผู้ร่วมอภิปรายตามล�ำดับ
		

นับเป็นเวลา 40 ปี ที่มีระบบงานคุมประพฤติ

กรมคุ ม ประพฤติ มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะเดิ น หน้ า แก้ ไ ขฟื้ นฟู
ผูก
้ ระท�ำผิดในชุมชน ให้โอกาสผูก
้ ระท�ำผิด ได้กลับตัว
เป็นคนดี คืนพวกเขาเหล่านี้สู่สังคม และขับเคลื่อน
การท�ำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนด้วยบุคลากร
มืออาชีพ เพื่ อให้สังคมและประเทศชาติมค
ี วามสงบ
สุขต่อไป

| In Focus |
โดย ดร.ยศวันต์ บริบูรณ์ธนา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้ นฟู และกิจกรรมชุมชน

มิตใิ หม่งานคุมประพฤติ : นวัตกรรมดิจิทัล
ในการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด
้ แต่รฐ
หากนับเวลาย้อนกลับไปตัง
ั บาลผ่านพระราชบัญญัตวิ ธ
ิ ด
ี ำ� เนินการคุมความประพฤติประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 พร้อมกับจัดตั้งส� ำนักงานคุมประพฤติกลาง และเปิดด�ำเนินการเมื่อวันที่
่ านคุมประพฤติถอ
้ มา และก่อให้เกิด
7 สิงหาคม พ.ศ. 2522 ก็เป็นระยะเวลากว่า 40 ปีแล้วทีง
ื ก�ำเนิดขึน
่ นแปลงต่อสังคมไทยอย่างยิง
การเปลีย
ิ รรมมีทางเลือกในการลงโทษผูก
้ ระท�ำผิด
่ เพราะท�ำให้กระบวนการยุตธ
้ พลาด
นอกเหนือจากการลงโทษจ�ำคุก โดยผูก
้ ระท�ำผิดบางส่วนทีไ่ ม่ควรต้องถูกจ�ำคุก เช่น ท�ำผิดเพราะพลัง
่ สังคมเอง
หรือกระท�ำผิดในคดีทไ่ี ม่รา้ ยแรง อาจได้รบ
ั การรอการลงโทษจ�ำคุกภายใต้การคุมความประพฤติ ซึง
ก็ม่ันใจได้ว่าผู้กระท�ำผิดได้รับการควบคุมดูแลระหว่างการรอการลงโทษ และจากอดีตจนถึงในปัจจุบัน
่ ำ� เนินการแก้ไขฟื้ นฟู ผก
กรมคุมประพฤติกย
็ ง
ั เป็นหน่วยงานหลักทีด
ู้ ระท�ำผิดในชุมชน เพื่ อคืนคนดีสู่สังคม
่ ง
มาอย่างต่อเนือ
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ดิจิทัลกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อันจะ
น�ำมาปรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายและการปฏิบัติ
ให้ มี ค วามก้ า วหน้ า บรรลุ เ ป้ า หมายการเป็ น หลั ก ประกั น
ความปลอดภัยของชุมชนจากการกระท�ำผิดซ�้ำ
นายปุณณพัฒน์ มหาลีต้ ระกูล ผูพ้ พิ ากษาศาลชัน้ ต้นประจ�ำ
ส�ำนักประธานศาลฎีกา กล่าวถึงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัวที่ใช้กับจ�ำเลยในการปล่อยตัวชั่วคราว ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรค 3 ซึ่งขณะที่
มีการใช้อุปกรณ์ EM แล้วถึง 7,336 คดี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม
2561 และศาลยุติธรรมได้ประเมินถึงความคุ้มค่าแล้วพบว่า
มีความคุ้มค่า ในขณะเดียวกันยังช่วยให้จ�ำเลยที่ไม่มีเงินหรือ
หลักทรัพย์เพือ่ ประกันตัว ไม่ตอ้ งถูกกักขัง เนือ่ งจากยินยอมให้ตดิ
อุปกรณ์ EM แทน ซึง่ เป็นการลดความเหลือ่ มล�ำ 
้ ช่วยให้ผทู้ มี่ ฐี านะ
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ทว่าสังคมทีแ่ ปรเปลีย่ นไปตามยุคสมัย การท�ำงานของพนักงาน
คุมประพฤติกต็ อ้ งปรับให้เท่าทันสถานการณ์ โดยการน�ำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดมากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็น อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว (EM) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
และสร้างความเชือ่ มัน่ ในระบบงานคุมประพฤติให้แก่สงั คม ระบบ
การให้บริการประชาชนแบบดิจทิ ลั เช่น Digital Service, Mobile
Application เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของประชาชนที่ ต ้ อ งการ
ความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
ในโลกยุคปัจจุบัน ยังมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีอีกมากมาย
ที่สามารถน�ำมาใช้กับผู้กระท�ำผิดได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งในงาน
สัมมนาวิชาการ เรือ่ ง “มิตใิ หม่งานคุมประพฤติ : นวัตกรรมดิจทิ ลั
ในการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ” (Digital Innovation in
Community Corrections) กรมคุมประพฤติได้เชิญวิทยากร
ทัง้ ในประเทศไทย และต่างประเทศมาร่วมน�ำเสนอเกีย่ วกับนวัตกรรม
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ยากจนไม่ต้องติดคุกระหว่างพิจารณาคดี นายปุณณพัฒน์ยังได้
ย�้ำถึงการให้ความส�ำคัญของศาลยุติธรรมที่จะให้อุปกรณ์ EM
เป็นช่องทางในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม
อย่างสะดวก รวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง
นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้ความ
เห็นว่า เทคโนโลยีดิจิทัลที่น�ำมาใช้ในการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด
ยังมีอกี หลายด้าน เพือ่ ช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงความยุตธิ รรม
ยกตัวอย่างเช่น กรมคุมประพฤติพัฒนาระบบงานคุมประพฤติ
เพื่อให้บริการแบบดิจิทัล โดยน�ำระบบ Paperless มาใช้กับงาน
ในส�ำนักงาน การใช้เครื่องรับรายงานตัวอัจฉริยะ มาช่วยรับ
รายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีความเสี่ยงต�่ำ โดยในอนาคต
ผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติตามค�ำสั่งศาล
ไม่มแี นวโน้มกระท�ำผิดซ�ำ ้ สามารถรายงานตัวกับเครือ่ งรับรายงานตัว
ซึ่ ง ต่ อ ไปจะน� ำ ไปติ ด ตั้ ง ในชุ ม ชนของผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาส�ำนักงานคุมประพฤติ
โดยที่กรมคุมประพฤติยังสามารถติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติ
ได้เป็นระยะร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอนื่ ๆ เช่น Mobile Application
เพื่อเป็นช่องทางติดตามให้ความช่วยเหลือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ อาจารย์จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนะน�ำถึง
เทคโนโลยีในปัจจุบนั เช่น Artificial Intelligence หรือ AI ทีส่ ามารถ
น�ำมาใช้กับงานที่ต้องการตัดสินใจ Internet of Things ที่ท�ำให้
อุปกรณ์ตา่ งๆ สามารถเก็บข้อมูลเกีย่ วกับผูก้ ระท�ำผิดผ่านอุปกรณ์
ต่างๆ ได้ เช่น การพัฒนาอุปกรณ์ EM ให้เก็บข้อมูลทางชีวภาพ
ไม่วา่ จะเป็น สารเสพติดในเหงือ่ การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิ เป็นต้น
การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เพื่อน�ำมาใช้พยากรณ์พฤติกรรม
ของผู้กระท�ำผิด
นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไข
ฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน กล่าวเสริมว่า AI สามารถน�ำมาใช้
กั บ การจ� ำ แนกลั ก ษณะผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด เพื่ อ วิ เ คราะห์ ป ั ญ หา

ความต้องการ และน�ำไปก�ำหนดแผนการคุมประพฤติ หรือการใช้
ข้อมูล Big Data เพื่อท�ำนายโอกาสที่จะเกิดการกระท�ำผิดซ�้ำ 
สามารถดูตัวอย่างจากประเทศจีน เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ได้ ซึ่งมี
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกว้างขวาง และได้มาร่วมน�ำเสนอ
ที่ประเทศไทยในการสัมมนาครั้งนี้
นาย Yunchu Xiao ผูบ้ ริหารจากหน่วยงานด้านการปฏิบตั ิ
ต่อผู้กระท�ำผิดในชุมชน สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวถึงระบบ
งานอัจฉริยะ (Smart Community Corrections) โดยน�ำ
เทคโนโลยีด้านสารสนเทศและ Biometric มาใช้อย่างกว้างขวาง
เช่น Face Recognition, Electronic Monitoring, Big Data,
Block Chain เป็นต้น โดยมีการพัฒนากับบริษทั อย่างน้อย 2 แห่ง
เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
นาย Yangkon Kim ผูบ้ ริหารจากส�ำนักนโยบายและป้องกัน
อาชญากรรม ซึ่งรับผิดชอบงานคุมประพฤติในสาธารณรัฐเกาหลี
น�ำเสนออุปกรณ์ EM ที่มีการพัฒนาต่อเนื่องจนถึงรุ่นที่ 6 ที่มี
อุปกรณ์เสริมส�ำหรับคุ้มครองเหยื่อ และการพัฒนาอุปกรณ์ให้มี
รูปลักษณ์ทันสมัย เพื่อใช้กับผู้กระท�ำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน
และยังพัฒนาให้ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือและคลื่นหัวใจได้ด้วย
โดยเด็กที่ถูกติดอุปกรณ์ EM ไม่จ�ำเป็นต้องใส่อุปกรณ์ตลอดเวลา
แต่เมื่อกลับบ้านแล้วจะต้องใส่อุปกรณ์และสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ
เพื่ อ พิ สู จ น์ ตั ว ตนและอุ ป กรณ์ จ ะตรวจจั บ ชี พ จรว่ า เด็ ก ยั ง ใส่
อุปกรณ์อยูแ่ ละอยูบ่ า้ นตามเวลาทีก่ ำ� หนด เช่น ตัง้ แต่หลังเลิกเรียน
จนถึงเช้า อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเกาหลีใต้ใช้อุปกรณ์ EM กับ
ผูก้ ระท�ำผิดคดีทางเพศและคดีตอ่ ชีวติ ซึง่ ศาลอาจสัง่ ให้ตดิ อุปกรณ์
EM เป็นเวลาหลายปี และหลายรายยังคงถูกติดอุปกรณ์ EM
แม้จะพ้นโทษจ�ำคุกแล้ว

นาย Muhammad Hanafy Bin Hassim ผู้บริหารจากหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบงานคุมประพฤติ (Probation and Community Rehabilitation
Service) สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ พู ด ถึ ง การใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ด้ า น
Biometric กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เช่น การตรวจจับคลื่นเสียง
ร่วมกับลายพิมพ์ลายนิ้วมือและใบหน้า เพื่อใช้ตรวจจับว่าผู้ถูกคุม
ความประพฤติยังอยู่ในบ้านในเวลาที่ศาลก�ำหนด เช่น เวลากลางคืน
(Curfew) โดยขณะนี้พัฒนาต้นแบบให้มีประสิทธิภาพและแม่นย�ำ
มากขึ้น และมีราคาถูก เนื่องจากหน่วยงานพัฒนาขึ้นเองโดยไม่ได้สั่งซื้อ
จากบริษัทเอกชน สิงคโปร์ยังมีการใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท�ำผิด โดยพัฒนาเกมเสมือนจริง (Virtual Reality) เพื่อสอน
ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ให้ เ ลื อ กตั ด สิ น ใจ เมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่อาจ
เกิดขึน้ จริง เช่น เมือ่ เผชิญกับสถานการณ์ทใี่ ช้ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท
หรือการถูกกระตุ้นให้ใช้อารมณ์ เป็นต้น เกมนีย้ งั ตรวจจับอัตราการเต้น
ของหัวใจของผู้ถูกคุมความประพฤติว่าเลือกแก้ปัญหาอย่างจริงใจหรือ
หลอกลวงด้วย
การใช้เทคโนโลยีกับผู้กระท�ำผิดสามารถน�ำมาใช้เพื่อควบคุมและ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมได้ และบางครั้ ง ยั ง ช่ ว ยลดความเหลื่ อ มล�้ ำ
ให้ผู้กระท�ำผิดได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม การจะให้
สังคมและผู้ปฏิบัติงานยอมรับการปรับเปลี่ยนและน�ำเทคโนโลยีมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ จะต้องปรับเปลี่ยน Mind Set ของผู้ใช้งานให้เข้าใจว่า
เทคโนโลยีไม่ใช่ภาระหรือความยุ่งยาก แต่มีเพื่อช่วยเหลือและอ�ำนวย
ความสะดวกให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 108
วรรคสาม
…ในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจ้ า พนั ก งาน
ซึ่ ง มี อ� ำ นาจสั่ ง ให้ ป ล่ อ ยชั่ ว คราวหรื อ ศาลจะก� ำ หนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่หรือเงื่อนไขอื่นใดให้ผู้ถูกปล่อย
ชั่ ว คราวปฏิ บั ติ ห รื อ ในกรณี ท่ี ผู้ น้ั น ยินยอมจะสั่ งให้ใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถ
ใช้ตรวจสอบหรื อ จ� ำ กั ด การเดิ น ทางของผู้ ถู ก ปล่ อ ย
ชั่ ว คราวก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ เพื่ อป้ อ งกั น การหลบหนี ห รื อ
ภัยอันตราย หรือความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น แต่ถ้า
ผู้ ถู ก ปล่ อ ยชั่ ว คราวมี อ ายุ ไ ม่ ถึ ง สิ บ แปดปี บ ริ บู ร ณ์
แม้ผู้นั้นยินยอมจะสั่ งให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ต่อเมื่อ
ผู้ นั้ น มี พ ฤติ ก ารณ์ ที่ อ าจเป็ น ภั ย ต่ อ บุ ค คลอื่ น อย่ า ง
ร้ายแรงหรือมีเหตุสมควรประการอื่น
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| Spirit จิตอาสา |
เนื้อหา นางสาวศุจีนันท์ กรณ์หิรัญกฤษฎ์
พนักงานคุมประพฤติช�ำนาญการ ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
เรียบเรียง ทีมวารสารกรมคุมประพฤติ

อาสาสมัครคุมประพฤติ
พลิกโฉมการปฏิบต
ั ง
ิ าน
ด้วยการน�ำเทคโนโลยี

Smart Phone มาใช้ในการสอดส่อง
ติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติ

วารสารกรมคุมประพฤติ | Probation Magazine
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กรมคุ ม ประ พฤติ ไ ด้ น� ำ
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเข้ า มาใช้
ในระบบงานคุมประพฤติ เพือ่ ตอบรับ
การเข้ าสู ่ ยุ ค Probation 4.0 ที่ มี
รูปแบบการท�ำงานและการให้บริการ
แบบดิ จิ ทั ล (Probation Digital
Services : PDS) เพื่ อ สนั บ สนุ น
การท� ำ งานของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นเรื่ อ ง
ต่างๆ เช่น การน�ำตู้รับรายงานตัว
(Kiosk) หรื อ การน� ำ Mobile
Application มาใช้ กั บ ผู ้ ถู ก คุ ม
ความประพฤติ ให้ ได้รับความสะดวก
รวดเร็ ว ในการติ ด ต่ อ นั ด หมาย
รายงานตัว
ในเล่มที่แล้วเราได้กล่าวถึงการน�ำ
เทคโนโลยีเกีย่ วกับ Mobile Application
มาช่วยในงานคุมประพฤติโดยส�ำนักงาน
คุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ขอนแก่ น ได้ จั ด
โครงการอบรมความรูเ้ รือ่ งการน�ำ Smart
Phone มาช่วยในการสอดส่องติดตาม
ผู้ถูกคุมความประพฤติให้กับอาสาสมัคร
คุมประพฤติซงึ่ นับว่าเป็นผูช้ ว่ ยคนส�ำคัญ
ของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ และการ
จัดอบรมความรู้ดา้ นพัฒนาทักษะการใช้
Google Maps ในการสอดส่องติดตาม
ผูถ้ กู คุมความประพฤติ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่
17 - 19 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 10
มกราคม 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี
จั ง หวั ด ขอนแก่ น โดยมี อ าจารย์ จ าก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
วิธกี ารใช้ Application Google Maps และสามารถน�ำความรูจ้ ากการอบรมไปใช้คน้ หา
สถานทีท่ ตี่ อ้ งการติดตามสอดส่องผูถ้ กู คุมความประพฤติได้อย่างถูกต้อง แม่นย�ำ และ
ยังสามารถน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันได้อีกด้วย ในเล่มนี้เราจะมี
บทสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการดังกล่าวมาฝากผู้อ่านทุกท่าน ดังนี้
นายสัมภาษณ์ สุวรรณศรี หนึง่ ในอาสาสมัครคุมประพฤติของจังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้พัฒนาทักษะการใช้ Google Maps ในการออก
สอดส่องติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติ ได้เล่าถึงการน�ำความรู้ที่ได้ไปใช้สอดส่อง
ติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติในชุมชน
• ทราบว่าเคยเข้าอบรมพัฒนาทักษะการใช้ Google Maps ส�ำหรับสอดส่อง
และติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติในหลักสูตรมีการสอนอะไรบ้าง

ทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยเริม่ สอน
ตั้งแต่การใช้เทคโนโลยีในการท�ำงาน เพื่อตรวจสอบติดตามที่อยู่อาศัยของผู้ถูกคุม
ความประพฤติ และการน� ำ ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น ด้ ว ย ได้ เ รี ย นรู ้ วิ ธี ก ารใช้
Application ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Google Maps, Google Street View
และ Google Earth เพื่อค้นหาสถานที่ที่ต้องการไปติดตามสอดส่อง โดยอาจารย์
ได้สอนตั้งแต่การก�ำหนดพิกัดเพื่อปักหมุดสถานที่ เรียนรู้เส้นทางจากแผนที่ในระบบ
ก่อนลงพืน้ ทีจ่ ริง เรียนรูว้ ธิ แี ก้ปญ
ั หาการระบุพกิ ดั ไม่ถกู ต้อง และเรียนรูว้ ธิ กี ารส่งข้อมูล
ทีต่ งั้ ไปยังระบบ Line ให้กบั พนักงานคุมประพฤติ เพือ่ รายงานผลการสอดส่องติดตาม
ผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ รวมถึ ง เรี ย นรู ้ ก ารเชื่ อ มต่ อ กั บ การออกติ ด ตามผู ้ ถู ก คุ ม
ความประพฤติที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ EM ที่อยู่ในพื้นที่

• การใช้ Google Maps ในการสอดส่องติดตามผูถ้ กู คุม
ความประพฤติมีประโยชน์อย่างไร

ที่ ผ ่ า นมาการออกติ ด ตามผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ
มักจะพบปัญหาเรือ่ งแผนทีบ่ า้ นของผูถ้ กู คุมความประพฤติ ไม่มี
ความชัดเจน ท�ำให้การท�ำงานล่าช้า เนือ่ งจากเสียเวลาเป็นวัน
เพือ่ สอบถามคนในพืน้ ทีใ่ นการตามหาบ้านผูถ้ กู คุมความประพฤติ
แต่ เ มื่ อ เข้ า รั บ การอบรมใช้ ง าน Google Maps แล้ ว
ท�ำให้การท�ำงานสะดวกรวดเร็วขึน้ โดยเปิด Google Maps แล้ว
พิมพ์ ชื่อสถานที่ หรือพิมพ์บ้านเลขที่และที่อยู่ลงในระบบ
แผนที่ เส้นทางการเดินทางก็จะปรากฏให้เห็นบนหน้าจอโทรศัพท์
ท� ำ ให้ ส ามารถก� ำ หนดเส้ น ทางและเวลาได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
แม่นย�ำ  ช่วยลดเวลาในการท�ำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการท�ำงานติดตามผูถ้ กู คุมความประพฤติแล้ว ยังน�ำความรู้
ในการท�ำงานได้ดียิ่งขึ้น
ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อีกด้วย เช่น
• หลั ง จากผ่ า นการอบรมได้ มี ก ารน� ำ เทคโนโลยี ม าใช้ ใช้ Line เพื่อติดต่อส่งข้อความถึงเพื่อนและครอบครัว
ในการท�ำงานหรือไม่

ทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายจากส�ำนักงานคุมประพฤติ
ให้ออกพื้นที่ไปสอดส่องติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติก็จะน�ำ
ความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการค้นหาสถานที่หรือที่อยู่
ของผูถ้ กู คุมความประพฤติ โดยจะก�ำหนดเส้นทางและค�ำนวณ
เวลาในการเดินทางว่าสามารถติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติ
ได้กี่ราย เมื่อติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติครบตามจ�ำนวน
ที่ก�ำหนดในแต่ละวัน ก็จะรายงานผลและส่งภาพประกอบการ
ติดตามส่งให้กบั พนักงานคุมประพฤติทราบผ่านทาง Line

• อาสาสมัครคุมประพฤติเข้าสู่ยุคการท�ำงานแบบ Smart
Probation ตามนโยบาย Probation 4.0 ของกรมคุมประพฤติ
อยากทราบว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการน�ำเทคโนโลยีมา
ปรับใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เช่น การติด EM การรายงาน
ตัวออนไลน์
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• นอกจากใช้ Google Maps แล้ว ได้มกี ารน�ำ Application
อื่ น มาใช้ เ พื่ อ ท� ำ งานในการสอดส่ อ งติ ด ตามผู ้ ถู ก คุ ม
ความประพฤติหรือไม่

นอกจากเรียนรู้วิธีการใช้ Google Maps แล้ว ยังได้
เรียนรูก้ ารใช้ Application อืน่ เพิม่ เติมอีก เช่น Line  Facebook
และ Google Earth เพราะนอกจากจะน�ำสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูม้ าไปใช้
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การน� ำ เทคโนโลยี ม าใช้ กั บ ผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ
เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์มาก เพราะช่วยลดขั้นตอน
การท�ำงานให้กับทัง้ เจ้าหน้าที่ และผูถ้ กู คุมความประพฤติได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ อยากให้กรมคุมประพฤติพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
เสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีต่างๆ
ได้เรียนรูเ้ รือ่ งสิง่ ใหม่ทที่ นั สมัยเพือ่ ให้เข้ากับยุคสมัย Probation
4.0 ของกรมคุมประพฤติ

| Probation around the World |
โดย นายพรรษวุฒิ ปูชนียกุล
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

วารสารกรมคุมประพฤติ | Probation Magazine
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นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กับก้าวต่อไปของงานคุมประพฤติ

ตามที่ประเทศไทยของเราได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการน� ำ นวั ต กรรมและเทคโนลี ยี ดิ จิ ทั ล มาปรั บ ใช้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อพิจารณาในกรอบยุทธศาสตร์ที่ 6 ซึ่งสอดคล้อง
กับภารกิจของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภาครัฐ ที่ต้อง
น�ำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้งานบริการมีความทันสมัย
และมีสมรรถนะสูง ส�ำหรับในคอลัมน์นี้จึงอยากเชิญชวนเพื่อนๆ
ทุกท่าน มาร่วมกันเรียนรู้ถึงนวัตกรรมที่มีใช้อยู่แล้วในปัจจุบัน
ตลอดจนก้าวต่อไปส�ำหรับการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
ในงานคุมประพฤติ

จากทีก่ ล่าวไปข้างต้นปัจจุบนั รัฐบาลได้สง่ เสริมสนับสนุนให้
มีการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อน
ภารกิจไปสูเ่ ป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”
โดยการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ด้วยการให้บริการในรูปแบบ

ดิจทิ ลั (Digital Service) ทีป่ ระยุกต์ขอ้ มูลข่าวสารกับเทคโนโลยี
เพื่อยกระดับการให้บริการต่อประชาชน การสร้างนวัตกรรม
เพือ่ สร้างความแตกต่างเพือ่ พัฒนาการให้บริการ รวมทัง้ การท�ำงาน
ในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ ที่เปิดโอกาสให้องค์กรภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร
กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีบทบาทใน
การอ�ำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้ด�ำเนินการเพื่อ
ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว โดยได้มกี ารก�ำหนดเป้าหมายการเป็น
“หลักประกันความยุตธิ รรมตามมาตรฐานสากล” ส�ำหรับภารกิจ
ของกระทรวงยุติธรรมด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด และ
ลดการกระท� ำ ผิ ด ซ�้ ำ  โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ภารกิ จ ด้ า นการ
คุมความประพฤติ จึงจ�ำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาและต่อยอด
นวั ต กรรมตลอดจนพิ จ ารณาแนวโน้ ม เทคโนโลยี ที่ ก� ำ ลั ง
เปลี่ยนแปลง ประยุกต์เข้ากับสิ่งที่ด�ำเนินการอยู่ เรียนรู้ให้เกิด
ความเท่ า ทั น ตอบสนองต่ อ ความท้ า ทายจากสภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยทั้งนี้เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาได้
มีการจัดงาน “มิตใิ หม่ในงานคุมประพฤติ” เพือ่ เป็นการตอกย�ำ้
ภาพลักษณ์และก�ำหนดทิศทางก้าวต่อไปของกรมคุมประพฤติ
โดยในงานสัมมนาดังกล่าวได้เชิญวิทยากรจากประเทศสิงคโปร์
ประเทศจีน และประเทศเกาหลีใต้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านการน�ำเทคโนโลยีมาใช้กับผู้กระท�ำผิด ซึ่งจากงานดังกล่าว
สามารถถอดบทเรียนประเภทของเทคโนโลยีที่มีใช้อยู่ในทั้งไทย
และต่างประเทศดังต่อไปนี้

01
การน�ำเทคโนโลยี Big Data มาช่วย
วิเคราะห์หาเหตุปัจจัยต่างๆ จาก
ข้ อ มู ล ที่ ห น่ ว ยงานจั ด เก็ บ หรื อ
จากการแลกเปลีย่ นเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูล
จาก Social ซึ่งปัจจุบันกระทรวง
ยุตธิ รรม ประเทศไทย ได้มอบหมาย
ให้ ก ลุ ่ ม ภารกิ จ พั ฒ นาพฤติ นิ สั ย
ด� ำ เนิ น การศึ ก ษาหาเหตุ ป ั จ จั ย
ผู้กระท�ำผิดทีก่ ลับมากระท�ำผิดซ�ำ 
้
รวมทัง้ ได้จดั อบรมความรูบ้ คุ ลากร
ของกระทรวงเพื่อให้มีองค์ความรู้
ในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ (Tools)
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยี Big Data
และวางกรอบแนวทางการใช้
เทคโนโลยี Big Data ของกระทรวง
ยุตธิ รรมให้สอดรับกับ Government
Big Data Analytics Framework

04

Electronic Monitoring การน�ำ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
หรือ EM มาใช้กบั ผูก้ ระท�ำผิด โดย
ในงานมิติใหม่ฯ ที่จัดขึ้นโดยกรม
คุมประพฤติ ได้มีโอกาสเปิดเวที
ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ จ ากการ
ปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ จากหน่ ว ยงาน
ด้านยุตธิ รรมของประเทศเกาหลีใต้   

อากาศยานไร้ ค นขั บ (Drone)
ส�ำหรับถ่ายภาพมุมสูง และใช้ใน
การเก็บภาพถ่ายในจุดที่เจ้าหน้าที่
ไม่สามารถเข้าถึงได้

เทคโนโลยี ใ นการตรวจพิ สู จ น์
อัตลักษณ์บุคคล และการตรวจ
พิสูจน์สารเสพติดในร่างกาย ซึ่ง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม
ประเทศไทยได้น�ำมาใช้งาน

06

07

Cloud Computing กระทรวง
ยุติธรรม ประเทศไทย ได้จัดท�ำ
ระบบ MOJ Cloud มาสนับสนุน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีของ
หน่วยในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
เพื่ อ ลดภาระของเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
แต่ ล ะหน่ ว ยงานที่ จ ะต้ อ งดู แ ล
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
รวมทั้ ง ประหยั ด งบประมาณ
ในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ขา่ ยทีใ่ ห้บริการระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานต่างๆ  

Block Chain กระทรวงยุติธรรม
ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด
ด�ำเนินการศึกษาเทคโนโลยี Block
Chain มาประยุกต์ใช้การท�ำงาน
และการให้ บ ริ ก ารประชาชน
ซึ่งภายในงานมิติใหม่ฯก็ได้มีการ
เปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและ
รั บ ฟั ง การบรรยายวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ
ทีเ่ ป็นเลิศจากหน่วยงานในประเทศ
จีน

05

Application Mobile กระทรวง
ยุติธรรม ได้มีนโยบายให้หน่วยงาน
ในสั ง กั ด พั ฒ นา Application
Mobile เพือ่ ให้บริการแก่ประชาชน
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เพือ่ ลดภาระ
การเดิ น ทางมาติ ด ต่ อ ราชการที่
หน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันทุกหน่วยงาน
ก็ได้พัฒนา Application Mobile
ส�ำหรับให้บริการประชาชนครบทุก
หน่วยงาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านดิจิทัลที่ได้กล่าวถึงมาข้างต้นนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ซึ่งได้ประยุกต์ให้เข้ากับการด�ำเนินการตาม
ภารกิจของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด แต่ยังมีเทคโนโลยีดิจิทัลอีกหลายด้านที่น�ำมาประยุกต์ได้

หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานอย่างพวกเราคือการศึกษา เรียนรู้และเตรียมพร้อมรับมือให้ก้าวทัน
ต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามกระแสโลกานุวัตรที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ตอบโจทย์
ในการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
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| English for Justice |
โดย นางสาววิชาดา จิตติกรยุธนา
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

translation

ชุดคำ�ศัพท์
ในกระบวนการยุติธรรม
ตอน : สิทธิและเสรีภาพ
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ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา บุคคลที่ได้กระท�ำความผิด จะถูกส่งผ่านระบบการด�ำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม
ผ่านแต่ละหน่วยงานจากต้นธารของกระแสน�ำ 
้ กลางน�ำ 
้ ไปยังปลายน�ำ้ ของกระบวนการยุตธิ รรม จนกระบวนการทัง้ หมดสิน้ สุดลง
โดยอาจจบลงที่บุคคลเหล่านั้นสามารถกลับคืนสู่สังคมได้หรือต้องอยู่ในสถานที่ควบคุมของภาครัฐ ซึ่งตลอดระยะทาง
ในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา บุคคลคนเดียวกันดังกล่าวนัน้ อาจถูกก�ำหนดนามทีแ่ ตกต่างกันออกไปตามแต่ละสถานะในทาง
กฎหมาย โดยเริม่ ตัง้ แต่ในกระบวนการชัน้ ต�ำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ ตลอดจนถึงการคุมความประพฤติ (ในกรณีของผูก้ ระท�ำ
ความผิดที่เป็นผู้ใหญ่) โดยในคอลัมนี้ ดิฉันขออนุญาตหยิบยกค�ำศัพท์บางส่วนมาแนะน�ำให้เพื่อนๆ ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

Offender  

มีความหมายว่า ผู้กระท�ำความผิดฝ่าฝืนกฎหมาย

Suspect

มีความหมายว่า ผู้ต้องหา หรือบุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระท�ำความผิด
แต่ยงั ไม่ได้ถกู ฟ้องต่อศาล

Defendant

มีความหมายว่า จ�ำเลย หรือบุคคลที่ถูกฟ้องยังศาลแล้ว โดยข้อหา
ว่าได้กระท�ำผิด

Accused

มีความหมายว่า ผู้ถูกกล่าวหา เป็นค�ำกว้างๆ สามารถใช้ ได้ทั้งกับ
ผู้ต้องหา และจ�ำเลย

Inmate

มีความหมายว่า

ผูท้ อี่ ยู่ในสถานทีถ่ กู คุมขังในสถานทีจ่ �ำกัด เช่น เรือนจ�ำ

Prisoner

มีความหมายว่า

ผู ้ ท่ี ถู ก กฎหมายลงโทษให้ คุ ม ขั ง ส� ำ หรั บ ความผิ ด
ที่ ได้กระท�ำ หรือในระหว่างการพิจารณาคดี

Probationer

มีความหมายว่า ผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมความประพฤติ

Parolee

มีความหมายว่า

Jailbird

มีความหมายว่า ผู้ที่เคยอยู่ ในคุก เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เคยเข้าออกคุก
หลายครั้ง (ขี้คุก)

ผู้ที่ ได้รับการปล่อยตัวจากคุกที่อยู่ระหว่างการพัก
การลงโทษ หรือลดวันต้องโทษ

เราจะเห็นได้ว่าบุคคลคนหนึ่งที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะมีชื่อเรียกที่หลากหลายกันไป
หากเราจ�ำเป็นต้องใช้ก็ให้เลือกใช้กนั ให้เหมาะสม ส�ำหรับค�ำศัพท์ชดุ ต่อไปจะเกีย่ วข้องกับงานภารกิจใด
ในงานยุติธรรม สามารถติดตามต่อได้ในวารสารกรมคุมประพฤติฉบับต่อไปนะคะ

| นานาสาระ |
โดย ทีมวารสารกรมคุมประพฤติ

คุมประพฤติรักษ์โลก

“เข้าถึง เข้าใจ ลดภัยสิง
่ แวดล้อม”
ในแต่ ล ะปี ท่ั ว โลกมี ก ารใช้ ถุ ง พลาสติ ก มากถึ ง
5 แสนล้านใบ กว่า 50% เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
แล้วทิง
้ เช่น ขวดน�ำ้ พลาสติก ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก
รวมไปถึงภาชนะพลาสติกอื่นๆ ที่เป็นวัสดุท่ีไม่สามารถ
ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เมื่อไม่ได้รับการจัดการ
ที่ ถู ก ต้ อ ง หากน� ำ ไปเผาหรื อ ท� ำ ลายก็ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด
ก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน อีกทั้ง
ยั ง ทิ้ ง ส า ร ต ก ค้ า ง ปนเปื้ อนไว้ ท� ำ ให้ ส่ งผลกระทบ
ต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มทั้ ง ทางดิ น น�้ ำ และอ า ก า ศ ทั้ ง ยั ง
ส่งผลกระทบถึงสุขภาพของประชาชนอีกด้วย

   กรมคุมประพฤติเห็นความส�ำคัญและตระหนักถึงปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก จึงได้ด�ำเนินการ
ตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานไปแล้ว
หลายกิจกรรมในโครงการ ท�ำความดี ด้วยหัวใจ กับ “การลด
และแยกขยะมูลฝอยในกรมคุมประพฤติ” เช่น การรณรงค์
ให้บุคลากรในหน่วยงานเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
การประกวดค�ำขวัญ และการประกวดคลิปวิดโี อวิธกี ารน�ำขยะ
มาแปรรู ป รวมทั้ ง มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรในสั ง กั ด
กรมคุมประพฤติได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน โดยได้จดั กิจกรรมโครงการ

เผยแพร่ ให้การต้อนรับคณะผูเ้ ข้าอบรม และนายสัญญา จงจิตร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้
เรื่องการลดการเกิดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง โดยให้เลือกใช้
กระบวนการและวัสดุส�ำนักงานทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เช่น
ให้จัดท�ำ  QR Code เพื่อดาวน์โหลดแทนการพิมพ์เอกสาร
เพื่อลดใช้กระดาษ ให้ใช้วัสดุที่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ เช่น
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เราทุ ก คนสามารถช่ ว ยกั น สร้ า งสิ่ง แวดล้ อ มให้ ดี ข้ึน ได้
เพี ยงเริ่มต้นง่ายๆ จากตัวเราที่ต้องเปลี่ยน ลด งดการใช้
ถุงพลาสติกและกล่องโฟมใส่อาหาร มาเป็นถุงผ้า หรือปิ่ นโต
หรือใช้วัสดุที่ท�ำจากธรรมชาติใส่อาหาร เพื่ อช่วยลดปัญหา
ขยะพลาสติ ก ให้ มี จ� ำ นวนน้ อ ยลง ถ้ า ทุ ก คนร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ
คิดก่อนใช้ มีวน
ิ ย
ั ไม่สร้างขยะ แล้วปัญหามลพิษต่างๆ ก็จะลดลง
คุณภาพชีวิตของทุกคนก็จะดีข้ึนดังค�ำกล่าวที่ว่า “โลกก็จะ
่ นไป เมื่อเราเปลี่ยนแปลง”
เปลีย
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“เข้าถึง เข้าใจ ลดภัยสิง่ แวดล้อม” ขึน้ เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2562
ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรเข้าร่วม จ�ำนวน
60 คน จากกรมคุมประพฤติส่วนกลาง ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 1-12 และศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
ลาดหลุ ม แก้ ว การอบรมครั้ง นั้นท� ำ ให้ บุ ค ลากรได้ ค วามรู ้
เกี่ยวกับมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
โดยมีนางภาวิณี ณ สายบุรี ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมและ

ถาด และแก้วน�้ำ  เพือ่ ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
นอกจากนี้คณะผู้เข้าอบรมยังได้ศึกษาดูงานภายในหน่วยงาน
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเรียนรู้การบริหาร
จัดการขยะ ธนาคารขยะรีไซเคิล และเส้นทางการจัดการขยะ
ภายในหน่วยงาน เพือ่ เป็นแนวทางไปปฏิบตั แิ ละน�ำไปปรับใช้
ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้ ซึ่งกรมคุมประพฤติได้มีการ
ด�ำเนินการตามแนวทางดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

| 1 คนดี 1 สำ�นักงาน |
เนื้อหา ว่าที่ร้อยตรีสามภพ ศรีสวัสดิ์
พนักงานคุมประพฤติช�ำนาญการ ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10

ใช้ความสามารถที่เรามี
ท�ำประโยชน์ให้กับสังคม
้ ตนเองไม่ให้อยูบ
หลายท่านคงเคยได้ยน
ิ ได้ฟง
ั ค�ำสอนทางพระพุ ทธศาสนา ในการเตือนสติ และตัง
่ นความประมาท
“สติ คื อ ความระลึ ก รู้ สึ ก ตั ว อยู่ เ สมอจ� ำเป็ น ต้ อ งใช้ ใ นกิ จ กรรมทุ ก อย่ า ง ตั้ง แต่ ก ารท� ำ การงานตามปกติ ”
่ งความไม่ประมาท (ปัจฉิมโอวาท) “ดูกอ
หลักค�ำสอนในเรือ
่ น ภิกษุทง
ั้ หลาย... บัดนี้ เราเตือนท่านทั้งหลาย สังขาร
ทัง
้ หลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทัง
้ หลาย จงท�ำความไม่ประมาทให้ถง
ึ พร้อมเถิด” หลายท่าน อาจจะเพี ยง
แค่ฟง
ั แล้วผ่านไป แต่อีกหลายท่านเข้าใจค�ำสอนนี้อย่างลึกซึ้งอาจจะด้วยประสบการณ์ตรง หรือในชีวิตได้มีเหตุ
่ เป็นผลมาจากความประมาท หรือขาดสติ
้ ซึง
พลาดพลัง

วารสารกรมคุมประพฤติ | Probation Magazine
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คุณเค (นามสมมติ) คงจะเป็นผู้หนึ่งที่สามารถ
่ งราวของความประมาท ซึง
่ เป็นบทเรียนครัง
้
ถ่ายทอดเรือ
ส�ำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตได้เป็นอย่างดี

คุณเค ปัจจุบนั อายุ 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยของรัฐชื่อดังแห่งหนึ่ง
ปั จ จุ บั น ท� ำ อาชี พ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว ในธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
คุณเคถือได้วา่ เป็นผูห้ นึง่ ทีม่ คี วามพร้อมทัง้ หน้าทีก่ ารงาน และ
สังคมทีด่ ี แต่ครัง้ หนึง่ ในชีวติ กลับต้องตกเป็นเหยื่อของความ
ประมาทขาดสติ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
แค่เสีย้ ววินาที คุณเคได้เล่าให้ฟงั ถึงเหตุการณ์ทที่ ำ� ให้ครัง้ หนึง่
ในชีวิตต้องเข้าสู่กระบวนการงานคุมประพฤติ “เนือ่ งจากชีวติ
ประจ�ำวันต้องรับผิดชอบในเรือ่ งงาน และธุรกิจต่างๆ เป็น
จ�ำนวนมาก แต่ก็มีกิจกรรมที่ท�ำเพื่อความผ่อนคลาย และ
ถือว่าเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่ง คือการขี่รถมอเตอร์ไซค์
บิก๊ ไบค์ทอ่ งเทีย่ วทางไกล โดยในวันทีเ่ กิดเหตุนนั้ เป็นเวลา
ประมาณ 10.30 น. ของเช้าวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นช่วงขณะ
ขี่ ร ถบิ๊ ก ไบค์ อ อกจากที่ พั ก เพื่ อ ที่ จ ะกลั บ เข้ า กรุ ง เทพฯ
แต่ ก็ ไ ด้ เ กิ ด เหตุ มี ร ถจั ก รยานยนต์ ตั ด หน้ า โดยตั ว เอง
นัน้ เป็นผูข้ บั ขีร่ ถมาทางตรง ท�ำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทนั
จึงได้เกิดอุบตั เิ หตุขนึ้ ”
ผลจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ ท�ำให้คุณเคต้องโทษในฐาน
ความผิดขับรถโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต และ
ศาลมีค�ำพิพากษาจ�ำคุก 2 ปี และปรับ 20,000 บาท โดย
โทษจ�ำคุกให้รอการลงโทษไว้ มีก�ำหนด 2 ปี โดยก�ำหนด
เงื่อนไขการคุมประพฤติ ให้จ�ำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงาน
คุมประพฤติ 3 เดือนต่อครัง้ ภายในก�ำหนดเวลา 1 ปี ให้ทำ� งาน

บริการสังคมมีกำ� หนด 16 ชัว่ โมง จากเงือ่ นไขนีท้ ำ� ให้คณ
ุ เคต้อง
เข้าสูก่ ระบวนการคุมประพฤติ โดยจากการทีพ่ นักงานคุมประพฤติ
ได้อธิบายเงือ่ นไขการคุมประพฤติ ท�ำให้ทราบว่ากระบวนการ
คุมประพฤติมกี จิ กรรมทีช่ ว่ ยในเรือ่ งการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด
มากมาย และพนักงานคุมประพฤติได้แนะน�ำให้เราท�ำกิจกรรม
ที่ เ ราได้ ใ ช้ ความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กั บ

“กรมคุมประพฤติคน
ื คนดี สูส
่ ง
ั คม”
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สุดท้ายฝากถึงผู้ที่ยังอยู่ในกระบวนการคุมประพฤติว่า
จากการที่ได้พูดคุยกับพนักงานคุมประพฤติ ท�ำให้ทราบว่า
ผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ส ่ ว นใหญ่ จะมารายงานตั ว ตาม
ก�ำหนดนัด และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข จึงอยากฝากถึงผูท้ ยี่ งั อยูใ่ น
กระบวนการคุมประพฤติว่า
“เมือ่ เข้าสูก่ ระบวนการของศาลยุตธิ รรม และให้ดำ� เนินการ
ตามกฎหมาย รวมถึงยอมรับ และเคารพผลของกระบวนการ
เมื่ อ ศาลพิ พ ากษาแล้ ว เงื่ อ นไขต่ า งๆ ของการคุ ม ความ
ประพฤตินั้น ควรต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะ
กรมคุ ม ประพฤติ มี กิ จ กรรมแก้ ไ ขฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำผิ ด ต่ า งๆ
มากมาย และมี กิ จ กรรมท� ำ งานบริ ก ารสั ง คมให้ เ ลื อ ก
ตามความถนัด ซึง่ เราสามารถน�ำวิชาความรูท้ มี่ อี ยูม่ าใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับสังคม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ที่จะช่วยแก้ไข
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วย ขอให้เข้าสู่กระบวนการ
ให้ ถู ก ต้ อ ง และด� ำ เนิ น การจนเสร็ จ สิ้ น ทางพนั ก งาน
คุมประพฤติพร้อมทีจ่ ะช่วยเป็นทีป่ รึกษา ซัพพอร์ทในการหา
กิจกรรมทีต่ รงกับความต้องการของเรา” ดังค�ำทีว่ า่
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สังคม โดยส่วนตัวเคยคิดว่าอยากหาโอกาสไปสอนเด็กๆ
ทีข่ าดโอกาทางการศึกษา เพื่อให้เด็กๆ ได้มีการศึกษาที่ดีขึ้น
และมี ค วามเชื่ อ ส่ ว นตั ว อยู ่ เ สมอว่ า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์นนั้ เป็นส่วนส�ำคัญที่จะพัฒนาสังคมองค์รวม และเป็น
การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน จากนัน้ ได้มีหัวหน้ากลุ่มแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด โดยผมเรียกว่า “พีบ่ อย” ได้เชิญผมไปพูด
คุยและได้ประสานงานให้ผมไปสอนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็น
สิ่งที่ผมถนัด โดยส่วนตัวมองว่า “คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน
ของระบบการคิดอย่างเป็นเหตุและเป็นผล สามารถพัฒนา
กระบวนการคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบได้ ซึ่ ง หลั ง จากได้ ร ่ ว ม
วางแผนกับพีบ่ อยแล้ว เห็นว่าน้องๆ นักเรียน ชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 ในโรงเรียนแห่งหนึง่ มีความสามารถทางคณิตศาสตร์
อ่อนกว่าเกณฑ์ค่อนข้างมาก ประกอบกับน้องๆ มีก�ำหนด
ในการต้องสอบ O-NET ในช่วงท้ายปีการศึกษา จึงได้ตดั สินใจ
ในการรั บ สอนน้ อ งๆ กลุ ่ ม นี้ ที่ มี พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์
อ่อนที่สุดในชั้นปี ประมาณ 5-6 คน เพื่อจะปรับพื้นฐานใหม่
และเตรียมตัวให้พร้อม ส�ำหรับการสอบที่จะเกิดขึ้น”
ประสบการณ์ทดี่ ี หลังจากทีไ่ ด้เริม่ สอนน้องๆ ก็ทำ� ให้เกิด
มุ ม มองใหม่ ใ นหลายด้ า น ทั้ ง ตั ว เองที่ ไ ด้ รั บ ความภู มิ ใ จ
ที่ได้แบ่งปันความรูใ้ ห้แก่นอ้ งๆ ได้นำ� ความสามารถที่เรามีอยู่
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และน้องๆ เองก็สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้
ไปพัฒนาให้มกี ระบวนการคิดให้ดขี นึ้ มีความรูท้ างคณิตศาสตร์
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีทางการศึกษาต่อไปได้

| Spotlight |
เนื้อหา นางสาวพั ชรี ศรีชา
พนักงานคุมประพฤติช�ำนาญการ ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์
เรียบเรียง ทีมวารสารกรมคุมประพฤติ

ซ่อมรถหมดปัญหากับ

“ช่างทา แอร์รถยนต์”
่ งชิมอาหารร้านอร่อย เพราะเราอยากจะชวน คุณผูอ
่
Spotlight ฉบับนี้ ขออนุญาตพักเรือ
้ า่ นไปรูจ
้ ก
ั กับร้านซ่อมรถยนต์รา้ นหนึง
่ ก็ไม่ใช่ใครอืน
่ ไกล แต่เป็นร้านของอดีตผูถ
่ ยูใ่ นความดูแลของส�ำนักงานคุมประพฤติจง
ซึง
้ ก
ู คุมความประพฤติทีอ
ั หวัดนครสวรรค์
่ า่ นการอบรมพั ฒนาทักษะอาชีพ จากโครงการสารพั ดช่างในเรือนจ�ำกลางนครสวรรค์มาแล้ว ทัง
่ มเยียน
้ ยังได้รบ
ทีผ
ั การดูแลเยีย
จากพนักงานคุมประพฤติ เป็นที่ปรึกษาให้ค�ำแนะน�ำ ก�ำลังใจในการประกอบกิจการและมาเปิดร้านซ่อมรถยนต์เป็นของตนเอง

วารสารกรมคุมประพฤติ | Probation Magazine

18

่ื ร้านว่า “ช่างทา แอร์รถยนต์” เดีย
๋ วเราไปหาเขาทีร่ า้ นกันดีกว่า...
โดยใช้ชอ

เราขับรถมุง่ หน้าไปยังจังหวัดนครสวรรค์ ทางถนนพหลโยธิน ข้ามสะพาน
เดชาติวงศ์ เข้าตัวอ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ ขับรถตรงไปประมาณ 700 เมตร
จากนั้นเลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปตามถนนรังสิโยทัย มุ่งหน้าไปทางจังหวัด
พิษณุโลกอีกประมาณ 2.5 กิโลเมตร เมือ่ ไปถึงทางแยก นครสวรรค์-บ้านแก่ง
ให้ขับรถเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางดังกล่าวอีก 1.5 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้าย
เพื่ อ เข้ า สู ่ ถ นนพรหมนิ มิ ต ตรงไปจะเห็นร้านอาหารพุงกางหมูกระทะ
อยูด่ า้ นซ้ายมือ ให้ขับต่อไปอีกประมาณ 200 เมตร จะเห็นร้าน “ช่างทา
แอร์รถยนต์” อยูฝ่ ง่ั ซ้ายมือก่อนถึงโรงแรมเดอะ พาวิลเลีย่ น โฮเทล แอนด์
วิลเลจ ถึงหน้าร้านช่างทา เราจะ
สังเกตเห็นบริเวณหน้าร้านที่ตกแต่ง
ด้วยหลังคามุงแฝก ซึง่ สามารถมองเห็น
ได้ ตั้ ง แต่ ใ นระยะไกล และจะเห็ น
ที่ จ อดรถที่ ส ามารถรองรั บ ลู ก ค้ า
ได้หลายคัน ส่วนพืน้ ทีภ่ ายในร้านมีการ
แบ่งเป็นโซนอย่างชัดเจน มีโซนซ่อมรถ
โซนที่นั่งรอรับรถ ท�ำให้บรรยากาศ
ภายในร้านมีอากาศถ่ายเทปลอดโปร่ง
ไม่ เ หม็ น กลิ่ น น�้ ำ มั น เครื่ อ ง ช่ า งทา
บอกกับเราว่า ที่ร้านนอกจากจะมี
บริการซ่อมแอร์รถยนต์แล้ว ยังรับซ่อมรถยนต์ รถตู้ ซ่อมระบบปรับอากาศ
ในรถยนต์ เติมน�้ำยาแอร์ เปลี่ยนถ่ายน�้ำมันเครื่อง น�้ำมันเกียร์ ซ่อมช่วงล่าง
ระบบเบรก เรียกได้ว่ารถมีปัญหาแวะมาร้านช่างทาได้เลย ก่อนซ่อมช่างทา
จะสอบถามอาการรถของลูกค้าและบอกวิธีการซ่อมพร้อมกับแนะน�ำเรื่อง
อะไหล่ให้กับลูกค้าให้สามารถเลือกเองได้ ส่วนลูกค้าที่นั่งรอรับรถสามารถ
สั่งอาหารและเครื่องดื่มมาทานระหว่างรอรถได้นะ เพราะที่นี่เขามีอาหาร
ตามสั่ง และเครื่องดื่มประเภทกาแฟชงร้อนและเย็นไว้บริการเผื่อว่าลูกค้า
ท่านใดหิวระหว่างรอก็สั่งทานได้เลย ราคาอาหารก็ไม่แพงเพียงจานละ
30 - 35 บาท เครื่องดื่มกาแฟ ราคาแก้วละ 25 บาท ส่วนฝีมือแม่ครัว
ก็ไม่ใช่ใครอื่น..ภรรยาของช่างทาเขานั่นเอง
มีปัญหาเรื่องรถ ต้องการค�ำแนะน�ำการซ่อมรถ หรือคิดจะซ่อมรถ
อย่าลืมนึกถึงร้าน “ช่างทา แอร์รถยนต์” บริการดี จริงใจ ซ่อมครบจบปัญหา
หากท่านใดผ่านไปเที่ยวที่จังหวัดนครสวรรค์ สามารถแวะเช็กรถและทาน
อาหารกันได้ ช่างทาและภรรยาบอกว่า “ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านครับ”

ไปกันเลยยย....

ข้อมูลที่ตั้ง

ถนนพรหมนิมิต ต�ำบลวัดไทร อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์
วันเวลาเปิด - ปิด : บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา
8.00 - 16.00 น.

การเดินทาง :

ไปทางถนนพหลโยธิน ข้ามสะพานเดชาติวงศ์
ตรงไปประมาณ 700 เมตร เลี้ยวขวาขับตรงไป
2.5 กิโลเมตร เลีย้ วซ้ายขับต่อไปอีก 1.5 กิโลเมตร
จากนั้นเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนพรหมนิมิต
ตรงไปจะเห็นร้านอาหารพุงกางหมูกระทะ
ให้ขับไปอีกประมาณ 200 เมตร จะเห็นร้าน
“ช่างทา แอร์รถยนต์” อยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึง
โรงแรมเดอะ พาวิลเลี่ยนฯ

ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
วารสารกรมคุมประพฤติได้ที่
https://forms.gle/yQbAQeDgJBsxvyYV7

ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ
ท่ า นสามารถติ ด ต่ อ ขอข้ อ มู ล ข่ า วสารตามพระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ได้ที่
• ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ ณ ห้องกลุ่มประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
		 กรมคุมประพฤติ ชัน้ 4 อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
		 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
• www.probation.go.th. คลิกที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ
• โทรศัพท์ : 0-2141-4740
• ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมคุมประพฤติ www.oic.go.th/infocenter 2/229
• E-mail: probation 2558@hotmail.com

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

Department of Probation, Ministry of Justice

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 , 6
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0-2141-4746 โทรสาร : 0-2143-8835
เว็บไซต์: www.probation.go.th
ศูนย์รับฟังความคิดเห็น โทร. 0-2141-4749

สายด่วนกรมคุมประพฤติ โทร 1111 กด 78
สายด่วนยุติธรรม โทร 1111 กด 77

